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«: تعت���زم الس���لطات اإلس���رائيلية توس���يع أربع  «

مس���توطنات بش���كل كبير في أعقاب اس���تيالئها على 3740 

دونما من أراضي الضفة الغربية. 

وقالت صحيف���ة »هآرتس«، أمس االثنين، إنه بموجب تعليمات 

صادرة عن الحكومة اإلسرائيلية، حددت »اإلدارة المدنية« التابعة 

للجيش اإلس���رائيلي، خالل العام 2014 الفائت، أراضي بمس���احة 

3740 دونم���ا على أنه���ا أصبحت »أراضي دول���ة« تقع في مناطق 

إستراتيجية، تمهيدا لتوسيع أربع مستوطنات بشكل كبير جدا.

وهذه المس���توطنات األرب���ع هي “كدومي���م” و”حالميش” 

و”عمانوئيل” الواقعة في وس���ط الضفة الغربية، ومستوطنة 

“في���رد يريحو” القريبة من البحر المي���ت. وأضافت الصحيفة 

أنه يعمل طاقم في “اإلدارة المدنية” يطلق عليه اسم “طاقم 

الخط األزرق” ومهمته التحضير لإلعالن عن أراض فلسطينية 

على أنه���ا “أراضي دول���ة” جديدة م���ن الناحي���ة القانونية 

والمصادقة على قرارات س���ابقة بشأن مصادرة أراض واإلعالن 

عنها ك�”أراضي دولة”.

وأك���دت الصحيف���ة عل���ى أن أكثر م���ن 99% م���ن األراضي 

التي س���لبتها إس���رائيل في الضفة الغربية يتم تس���ليمها 

للمستوطنات. ويشكل عمل “طاقم الخط األزرق” عادة الخطوة 

األولى لتوس���يع أي مس���توطنة، وبعد أن يرس���م هذا الطاقم 

حدود هذه األراضي المصادرة يصبح باإلمكان البدء بإجراءات 

التخطيط وتقديم خرائط بناء إلى “اإلدارة المدنية”.

ونفذ “طاقم الخط األزرق”، خالل العام الماضي، مس���حا ل�18 

مشروعا في مس���احة بلغت 12,840 دونما، علما أن هذا الطاقم 

أجرى عمليات مس���ح ل�26,548 دونما في الع���ام 2013. وتمت 

في العام الماض���ي المصادقة مجددا على اإلعالن عن “أراضي 

دولة” في مس���توطنات “كريات أربع” و”عطيرت” و”نوكديم” 

و”أدورا” و”بات عاين غرب” والبؤرة االس���تيطانية العشوائية 

“معاليه رحبعام”.

ووفقا للق���رارات الجديدة للحكومة اإلس���رائيلية ، س���يتم 

توسيع مس���توطنة “فيرد يريحو” بمساحة تبلغ 1545 دونما، 

ومس���توطنة “كدوميم” بمس���احة 165 دونم���ا، كما أنه يجري 

التخطيط لتوسيع مس���توطنة “نافيه تسوف” بمساحة 782 

دونما، و”عمانوئيل” بمساحة 92 دونما.

وكان���ت الصحيف���ة أفادت ف���ي أيلول الماضي أن س���لطات 

االحت���الل حددت 35 أل���ف دونم في الضف���ة الغربية وقريبة 

من مس���توطنات على أنها “أراضي دولة”، ورغم أن الس���لطات 

اإلسرائيلية تزعم أن هذه األراضي معدة للتدريبات العسكرية 

لكنها تسربها إلى المستوطنات لتوسيعها.

وعق���ب الباحث درور إتيكس على التقري���ر بالقول إن “هذه 

المعطي���ات تؤكد عل���ى أن حكوم���ة نتنياهو اس���تمرت في 

الع���ام 2014 بالدفع باتج���اه إقامة دول���ة أبرتهايد، التي يتم 

فيها بناء مس���توطنات في جميع أنح���اء الضفة، فيما ماليين 

الفلس���طينيين يعيشون كرعايا من الدرجة الثالثة في جيوب 

موجودة بين المستوطنات”.

”: رغ���م إعالن رئيس حكومة إس���رائيل، بنيامي���ن نتنياهو، مرارا  “

وتك���رارا، في األيام األخي���رة، عن عزمه إلق���اء خطابه أم���ام الكونغرس، قبل 

أس���بوعين من انتخابات الكنيس���ت، ووس���ط معارضة واس���عة في إسرائيل 

والواليات المتحدة لهذه الخطوة، إال أن توقعات تش���ير إلى احتمال، وإن كان 

ضئيال في هذه األثناء، تراجع نتنياهو عن هذا الخطاب. واعتبر نتنياهو، أول 

م���ن أمس األحد، أن���ه “مثلما ذهبت إلى باريس، فإني س���أذهب إلى أي مكان 

أدعى إلي���ه من أجل قول موقف إس���رائيل مقابل أولئك الذين يس���عون إلى 

القضاء علينا”.

ورغم خط���اب التهويل والتخويف م���ن إيران، الذي ينتهج���ه نتنياهو، إال 

أن���ه قد يلغ���ي زيارته إلى واش���نطن في حال تبين أن هذه الخطوة س���تلحق 

به ض���ررا انتخابيا كبيرا، خاصة بع���د إعالن الرئيس األميرك���ي، باراك أوباما، 

ووزي���ر الخارجية جون كيري، رفضهما اس���تقباله، وأنه قد يلقي الخطاب أمام 

قاع���ة نصف فارغة ف���ي الكونغرس، بعد إعالن ن���واب ديمقراطيين، وبينهم 

نائ���ب الرئيس جون بايدن، عن عدم حضوره���م الخطاب، وانتقادات من قادة 

المنظمات اليهودية األميركية للخطاب.

ومن بين المؤش���رات الحتمال إلغاء نتنياهو لخطابه، أن مستش���اره المقرب 

وسفير إسرائيل في واشنطن، رون ديرمر، وهو أحد المبادرين لدعوة نتنياهو 

، عاد إلى إسرائيل أول من أمس إلجراء مشاورات.

وقال���ت صحيف���ة “يديعوت أحرون���وت”، أم���س االثني���ن، إن ديرمر حضر 

إلى إس���رائيل من أجل المش���اركة في المؤتمر السنوي للس���فراء والقناصل 

اإلسرائيليين في أميركا الشمالية، وأنه سيجتمع في غضون ذلك مع نتنياهو 

للتباحث في األزمة التي س���ببها الخطاب. ووفقا للصحيفة ، س���يكون لموقف 

ديرم���ر وفهمه لألزمة مع اإلدارة األميركي���ة “تأثير كبير على القرار النهائي 

الذي سيتخذه نتنياهو بخصوص إلقاء الخطاب”.

ورغم أن ديرمر حضر إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر السفراء والقناصل، 

إال أنه لم يش���ارك في لقاء السفراء والقناصل مع الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين 

ريفلين، األمر الذي أثار اس���تغرابا في أوس���اط الدبلوماس���يين. وتم تفسير 

نتنياهو: "فخ الخطاب".                           )أ.ف.ب(تغيب ديرمر على أنه متعلق بجدوله الزمني في العمل.

مخطط إسرائيلي جديد لتوسيع 4 مستوطنات.. و»طاقم الخط األزرق«  
يحضر إلعالن  المزيد من األراضي الفلسطينية كـ »أراضي دولة«!

نتنياهو سيحسم بشأن إلقاء خطاب أمام الكونغرس 
بعد مشاورات مع سفير إسرائيل في واشنطن

مقابلة خاصة مع المحاضر في قسم تاريخ إسرائيل في جامعة حيفا

«: محاولة »المعسكر الصهيوني«  « البروفيسور داني غوطفاين لـ
طمس الفروق السياسية بينه وبين نتنياهو لن تؤدي لتغيير الحكم

«: يعتزم المستش���رق اإلس���رائيلي،  «

إدي كوهي���ن، من قس���م الش���رق األوس���ط في 

جامع���ة بار إيالن، إصدار ترجم���ة عبرية لكتاب 

»الوج���ه اآلخر: العالقات الس���رية بي���ن النازية 

والصهيوني���ة«، للرئيس الفلس���طيني محمود 

عباس )أبو مازن(، وهو عبارة عن أطروحة نال على 

أثره���ا  لقب الدكتوراه من معهد االستش���راق 

في موس���كو. وه���ذه األطروح���ة مفتوحة أمام 

الجمهور الذي بإمكانه اإلطالع عليها في الموقع 

االلكتروني الرسمي للسلطة الفلسطينية.

ويص���رح كوهين ب���أن صدور الكت���اب باللغة 

العبري���ة، ف���ي نهاية ش���هر نيس���ان المقبل 

وعش���ية إحياء إس���رائيل لذكرى المحرقة، من 

ش���أنه تش���ويه صورة الرئيس الفلس���طيني، 

وادع���ى كوهي���ن أن »الحديث ي���دور عن كتاب 

دعائي مليء بنفي المحرقة وبإيحاءات معادية 

للسامية منتش���رة بين سطوره وبصورة واضحة 

أيضا«.  

وأض���اف كوهين، ف���ي حديث لموق���ع »والال« 

االلكترون���ي أمس، االثني���ن، أن عباس »يعرض 

أدولف آيخمان كمن لحق به ظلم، واختطف على 

أيدي الموساد فقط ألنه أوشك على الكشف عن 

المؤامرة الصهيوني���ة أمام العالم، وال توجد له 

عالقة بالمحرقة«.

وتابع كوهين أن »أبو مازن يطرح الئحة اتهام 

ض���د الصهيونية وقادتها، ب���دءا من دافيد بن 

غوريون. وهو يتهمهم بأنهم مجرمون وشركاء 

للنازيي���ن، ومس���ؤولين عن إبادة ش���عبهم في 

المحرقة. وشاركوا فيها، وأفشلوا عمدا عمليات 

إلنق���اذ اليهود، وأثاروا كراهية الحكومات تجاه 

اليهود بهدف تسريع االنتقام منهم وتوسيع 

حجم اإلب���ادة الجماعي���ة، وكل ه���ذا من خالل 

التعاون مع الرايخ الثال���ث وبهدف إقامة وطن 

قومي في فلس���طين. كذلك يذكر أبو مازن في 

الكت���اب أن كل من حاول كش���ف هذه المؤامرة 

تمت تصفيته بأيدي المؤسسة اإلسرائيلية«. 

وق���ال كوهين إنه ق���رر ترجم���ة الكتاب بعد 

أن أدرك أن الرئيس عب���اس »نجح بالتأثير على 

الكثيري���ن ف���ي العالم، ويس���عى إل���ى تغيير 

مفاهي���م، التي على م���ا يبدو س���تبقى لفترة 

طويلة ». 

وتابع أنه »بدأت بقراءة كتاب أبو مازن والحظت 

أنه باس���تثناء الترجم���ة الداخلية للجامعة في 

موسكو للغة الروس���ية، فإن الكتاب لم يترجم 

إلى أي لغة. وفي الدول العربية ممنوع التعليم 

ع���ن المحرقة، وه���ذا البحث، ال���ذي يظهر في 

الموق���ع الرس���مي للس���لطة، يقرأه كل ش���هر 

عش���رات آالف المس���لمين. ومن هنا معرفتهم 

الوحي���دة بالمحرق���ة. وهذا األمر يس���هم في 

التحريض ضدنا ويؤجج الكراهية«. 

الرئي���س  إل���ى تصري���ح  وتط���رق كوهي���ن 

الفلس���طيني بأن »المحرقة هي أبش���ع جريمة 

ضد البش���رية«، وقال إن���ه »ضحكت في داخلي، 

ألني أدركت مدى اختالف رس���ائله بالعربية عن 

رس���ائله بالعبرية. ومؤلف هذا الكتاب هو أحد 

أكبر منكري المحرقة الذين يعيشون في العالم 

اليوم. وال يوجد أح���د نجح في التأثير على هذا 

العدد الكبير من الناس في هذا الموضوع أكثر 

منه. وأنا أح���ارب من أجل تغيي���ر تراثه، الذي 

سيستمر في التأثير لفترة طويلة.

 وهذا هو الس���بب الذي دفعن���ي إلى ترجمة 

الكتاب«.  

وق���ال موقع »والال« إن »مئات األكاديميين في 

البالد والعالم« يش���اركون في األسابيع األخيرة 

مجموعة على موقع »فيسبوك« واسم صفحتها 

»أب���و مازن – كفى نفي���ا للمحرقة«، ويدعون إلى 

إزالة الكت���اب من الموقع االلكتروني للس���لطة 

الفلسطينية، »ودراسة المحرقة بصورة شخصية 

وعدم تصديق أقوال الرئيس الفلسطيني«.

ووفقا للموقع االلكتروني فإن هذه المجموعة 

تأسس���ت ف���ي أعق���اب نش���ر مراق���ب الدولة 

اإلس���رائيلي تقريري���ن حول إخفاق���ات اإلعالم 

اإلس���رائيلي باللغ���ة العربي���ة. وانتقد كوهين 

نش���اط وزارة الخارجي���ة اإلس���رائيلية في هذا 

الس���ياق. وأضاف أن “المجموعة تأسس���ت في 

أعقاب اإلهم���ال اإلجرامي لوزارة الخارجية. فقد 

تنازل���ت الوزارة من���ذ زمن طويل ع���ن متحدث 

باللغة العربية. وهي تتفاخر بأن لديها صفحة 

فيس���بوك يتابعها نصف مليون عربي، وهؤالء 

يشتمون باألساس، والوزارة تعتبر أنها حققت 

إنجازا”.

وتاب���ع أنه “توجه���ت عدة مرات إل���ى دائرة 

مكافحة العداء للس���امية ف���ي وزارة الخارجية 

وطالبت بطرح نف���ي المحرقة من جانب أبو مازن 

على األجن���دة العالمية في يوم ذكرى المحرقة 

العالم���ي. وخس���ارة أن وزارة الخارجية أضاعت 

فرصة ممتازة لإلعالم اإلسرائيلي”. 

الجدير بالذكر في هذا الس���ياق، أن عددا من 

الباحثين اليهود، وبينهم باحثون إسرائيليون،  

أش���اروا إلى عدم مب���االة الحرك���ة الصهيونية 

بمعاناة اليهود في أوروب���ا تحت الحكم النازي 

إب���ان المحرقة، مثلما كت���ب الصحافي والباحث 

بوع���از عيف���رون في كتاب���ه القيم “الحس���اب 

القومي”. 

ترجمة كتاب من تأليف الرئيس عباس للعبرية 
بهدف تشويه صورته كرجل سالم!

كتب بالل ضاهر:

تفجرت في األسابيع األخيرة فضائح تحرش جنسي داخل جهاز الشرطة 

اإلس���رائيلية، لتنضم إل���ى فضائح أخرى ف���ي هذا الجهاز، تم الكش���ف 

عنه���ا في العام الماضي. وأدى ذلك إلى إقالة أو الدفع الس���تقالة س���بعة 

ضباط ش���رطة برتبة نقيب، وقائد الش���رطة في مدينة بئر السبع. وال تزال 

التحقيقات في قسم من هذه القضايا مستمرة ويتوقع أن يجري التحقيق 

مع نقيب آخر.

وفي موازاة ذلك تكش���فت فضائح فس���اد س���لطوي، إذ يش���تبه بضلوع 

ثالثين شخصية على األقل فيها، وغالبيتهم العظمى من حزب “يسرائيل 

بيتينو” )“إس���رائيل بيتن���ا”( الذي يتزعم���ه وزير الخارجي���ة، أفيغدور 

ليبرمان. 

وفي أعقاب ذلك تم الكش���ف عن فضيحة فساد أخرى في “دائرة أراضي 

إس���رائيل”، وفي مقدمة المش���تبهين في هذه القضي���ة رئيس الدائرة، 

بنتس���ي ليبرمان. والالفت في كلتا القضيتين األخيرتين أنهما مرتبطان 

باختالس أموال تم تحويلها إلى المس���توطنات، والحصول على رشاوى من 

هذه األموال.

ويأتي الكش���ف عن قضايا الفس���اد هذه في خضم المعركة النتخابات 

الكنيست، التي ستجري في 17 آذار المقبل.

وحول هذه المواضيع، أجرى “المش���هد اإلسرائيلي” المقابلة التالية مع 

المحاضر في قس���م تاريخ إس���رائيل في جامعة حيفا، البروفيس���ور داني 

غوطفاين، وهو ناشط سياسي في حزب العمل اإلسرائيلي أيضا. 

)*( “المشهد اإلسرائيلي”: كيف تنظر إلى الفضائح في الشرطة 
اإلسرائيلية، وما هي أسباب سلوك كهذا من جانب ضباط كبار؟

غوطفاي���ن: “يبدو لي أن ما يحدث في ش���رطة إس���رائيل ه���و أنهم لم 

يحرصوا على التغي���رات التي طرأت على المفاهيم، وكيف يجب أن تكون 

العالقات الالئقة في أعقاب س���ن قانون منع التحرش الجنس���ي. وهذا أمر 

مذهل للغاية أنه في جهاز الشرطة بالذات ال يستوعبون التغيير الحاصل 

في القانون، الذي تم س���نه قبل أكثر من عش���ر س���نوات، علما أن أجهزة 

أخ���رى، مثل الجيش، اس���توعبت هذا األمر جيدا منذ س���نين. وما نراه في 

هذه الحالة هو استمرار ضباط ش���رطة بالتصرف بشكل لم يعد المجتمع 

يوافق عليه. واآلن تم كش���ف هذه األمور وبش���كل واسع جدا، وأعتقد أنه 

بعد انتهاء هذه القضايا فإن ضباط الش���رطة أيضا س���يبدؤون بالتصرف 

بموجب القانون”.

)*( هل تؤثر هذه الفضائح على أداء الشرطة؟
غوطفاين: “يصعب القول، ألن اآلراء تش���ير إلى أنه���ا تؤثر وهناك آراء 

أخرى تقول إنها ال تؤثر. ولكن عندما يغادر جهاز الش���رطة عدد كبير من 

قيادت���ه وبصورة فجائي���ة، فإنه واضح أن هذا يض���ع صعوبات أمام قيام 

الش���رطة بدورها. ومن الجهة الثانية، يقولون إن المدافن مليئة بأشخاص 

ال بديل لهم، ولكن الحاصل اآلن سيؤدي إلى نشوء قيادة جديدة للشرطة 

وتتحلى بقيم أفضل، وهذا سيقود إلى جهاز شرطة أفضل من الحالي”.

)*( تعالت دعوات تطالب المفتش العام للشرطة، يوحنان دانينو، 
بأن يتحمل المسؤولية عن وضع الجهاز واالستقالة من منصبه. هل 

توجد ثقافة كهذه في إسرائيل؟
غوطفاين: “في الس���بعينيات، استقال إسحق رابين من رئاسة الحكومة 

بعد الكش���ف عن وجود حس���اب دوالرات باس���مه في خارج البالد. لكن في 

إس���رائيل ال توجد في إسرائيل ثقافة تحمل المس���ؤولية واالستقالة، إن 

لم يتم إرغام المس���ؤول على االس���تقالة. وفي حالة دانين���و، فإن واليته 

توش���ك على االنتهاء، ولذلك فإن االستقالة، من الناحية العملية، ال توجد 

قيمة كبيرة لها. والس���ؤال هو كيف سيتعامل خليفة دانينو في منصب 

المفتش العام للش���رطة مع الوضع الحالي وكيف س���يضبط األمور ويمنع 

التحرش الجنسي”.

)*( كيف تصف مس����توى الفساد في إس����رائيل في أعقاب تفجر 
قضيتي الفس����اد الكبيرتين في حزب “يسرائيل بيتينو” و”دائرة 

أراضي إسرائيل”؟
غوطفاين: “واضح جدا أنه يوجد فساد في السلك العام وأنه توجد محاوالت 

الجتثاثها. ورغم تزامن الكش����ف عن الفساد والفضائح في الشرطة، إال أنه ال 

يوجد هنا فس����اد ومحاوالت تغطية عليه من جانب الشرطة. وما ينقص هنا 

ه����و وجوب فرض معايي����ر قانونية أكثر من جانب أجه����زة تطبيق القانون. 

ويبدو أن أجهزة تطبيق القانون ليس����ت ناجعة بالشكل الكافي، ألننا نشهد 

بي����ن الحين واآلخر حدوث أداء س����لطوي معيب وفضائح فس����اد. والموضوع 

برأيي هو ليس ما إذا كانت إس����رائيل دولة فس����اد أم ال، وإنما المشكلة هي 

في المعايير التي تس����مح منذ البداية بس����لوك كهذا. والوضع هنا مش����ابه 

تماما للوضع في الش����رطة، ووجود حاجة إلى تربية على معايير سليمة. ومن 

الجائز جدا أن جميع هذه القضايا، من قضية رئيس الحكومة السابق، ايهود 

أولمرت، وحتى الفضائح الحالية، تحتاج إلى تطهير كبير في الس����لك العام. 

وهذا صراع يجب خوضه وهو ليس سهال”.

)*( جزء كبير من كلتا هاتين الفضيحتين، في حزب “يس����رائيل 
بيتينو” و”دائرة أراضي إس����رائيل”، مرتبط بالمستوطنات، كما أنه 
ضالع فيهما أش����خاص معروفون بين المس����توطنين. هل يدل هذا 

على شيء؟
غوطفاين: “األمر األول ه���و أن ما تقوله صحيح من حيث الحقائق، لكني 

أعتق���د أن التحلي���ل مختلف. إذ أن منظومة الحكم في إس���رائيل أصبحت 

مبنية عل���ى الخصخصة. وكلم���ا يخصخصون مجاالت أكث���ر تنمو أجهزة 

قطاعية وتمول بأش���كال مختلفة وغريبة م���ن جانب جهات مقربة منهم. 

والمس���توطنات هي أحد ه���ذه القطاعات. وم���ا نراه هنا عملي���ا، هو أداء 

منظومة سياسية قطاعية بموجب مصالح قطاعها وعلى حساب المصلحة 

العامة. وبهذا المفهوم فإن المستوطنات ليست التفسير لما يحدث وإنما 

هي جزء من المنظومات القطاعية التي تشكل تفسيرا للفساد في القطاع 

العام”.

)*( ه����ل تتوقع حدوث تغيي����ر في الحكم في أعق����اب انتخابات 
الكنيست المقبلة؟

غوطفاين: “هذه انتخابات غريبة جدا. من جهة، هناك أجواء عامة نقدية 

تج���اه الحكم، ومن الجهة األخرى، حس���بما تدل االس���تطالعات، لن يحدث 

انق���الب ف���ي الحكم. ويبدو لي أنه خالل ش���هر منذ اآلن ستحس���م األمور. 

وتغيي���ر الحكم يبدو ممكنا في الوض���ع الحالي، رغم أنه ال يتم التعبير عن 

ذلك من جانب الناخبين، وحدوث هذا األمر منوط بأداء قادة األحزاب وشكل 

حمالته���م االنتخابية. ويبدو لي أن األحزاب الت���ي تريد تغيير نتنياهو ال 

تقوم بالحملة اإلعالمية الصحيحة، وهذا األمر يصب في مصلحة نتنياهو”.

)*( ه����ل تعتق����د أن “المعس����كر الصهيوني” يميز نفس����ه عن 
نتنياهو من الناحية السياسية؟

غوطفاين: “أعتقد أنه يميز نفس���ه عن نتنياهو من الناحية السياسية 

بال���ذات. لكني أعتقد أنه يوجد هنا خطاب يح���اول فيه الجميع أن يظهر 

كوطن���ي وهذا األمر ربم���ا يطمس الفروق السياس���ية. وواضح أن البرنامج 

السياس���ي لكتلة المعسكر الصهيوني مبني على وجوب التوصل إلى حل 

الدولتين من خالل مفاوضات مع الفلس���طينيين، وليس باإلمكان القول إن 

نتنياهو يريد هذا األمر. وموقف هرتسوغ وليفني وغيرهما في المعسكر 

الصهيوني هو موقف واضح ويدعو إلى التفاوض مع الفلس���طينيين على 

أس���اس حل الدولتين. وحقيق���ة أن المفاوضات التي ج���رت في الماضي 

لم تس���فر ع���ن اتفاق هي بحث آخر. لكن واضح تمام���ا أن هناك فرق كبير 

جدا بين المعس���كر الصهيوني وحزب الليكود واليمين عموما. وأعتقد أن 

األجدر بالمعس���كر الصهيوني أن يش���دد في حملته االنتخابية على هذا 

التناقض في المواقف السياس���ية بينه وبين اليمين. ومحاولة طمس هذا 

الفرق لن يؤدي إلى إحداث التغيير في الحكم.   

األحزاب تتنافس 
على برامج اقتصادية 
وبنك إسرائيل يدعو 

إلى شد الحزام!

تحوالت اجتماعية 
وسياسية بين »الروس« في 

إسرائيل أدت إلى هبوط 
شعبية ليبرمان وحزبه
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كتب سليم سالمة:

بحث جديد، لكنه ليس األول ال���ذي يؤكد الحقيقة المعروفة، 

على أرض الواقع، منذ بدايات القضاء في دولة إس���رائيل: جهاز 

القضاء في إسرائيل، معقل »العدل والعدالة« ومالذهما األخير، 

هو ج���زء ال يتجزأ من المؤسس���ة اإلس���رائيلية الرس���مية التي 

تعش���ش فيها وتتجس���د، في مختلف مناحي الحياة ومرافقها، 

عقلية التمييز ضد اإلنسان العربي، لمجرد كونه عربيا. 

ورغ���م هذه الحقيقة � إنه ليس البحث األول � إال أنه يكتس���ب 

أهمي���ة بالغة جدا نظ���را لعوامل عدة، أبرزها: إن���ه بحث علمي � 

أكاديمي رفيع، إنه ينش���ر في واحدة من أهّم المجالت العلمية 

)المتخصصة في العلوم السياسية( في العالم، إنه البحث األول 

الذي يتطرق إلى أهمية وجود القضاة العرب، من الفلسطينيين 

مواطني إس���رائيل، في الجهاز القضائي اإلس���رائيلي ودورهم 

القضائي في إطاره. 

والعن���وان الرئيس الذي يمكن اعتماده م���ن نتائج هذا البحث 

واستخالصاته، بإيجاز، هو: وجود قاض عربي في هيئة المحكمة 

التي تنظر في استئناف مواطن عربي على ُحكم إدانته وعقوبته 

بمخالفات جنائية يرفع من احتماالت قبول هذا االستئناف )إلغاء 

اإلدانة و/ أو تخفيف الُحكم(! وفي المقابل، ال يغّير وجود القاضي 

العربي في هيئة المحكمة كثيرا من احتماالت قبول اس���تئناف 

مواط���ن يهودي، رغم أن تركيبة من قضاة يهود فقط )في هيئة 

المحكمة( هي الخيار األمثل بالنسبة للمواطن اليهودي!

هذا البح���ث أجراه أربع���ة باحثين أكاديميي���ن، اثنان منهم 

إسرائيليان واثنان أميركيان. أما اإلسرائيليان فهما: البروفسور 

أورن غزال � إيال، أس���تاذ القانون في كلي���ة الحقوق في جامعة 

حيفا، والبروفس���ور غاي غروسمان، أستاذ العلوم  السياسية في 

جامعة بنس���لفانيا )الواليات المتحدة(. وستنش���ر نتائج البحث 

التفصيلي���ة في الع���دد القريب من »المجل���ة األميركية للعلوم 

 ،)The American Journal of Political Science( »السياسية

التي تعتبر إحدى أهم مجلتين للعلوم السياسية في العالم. 

والبروفس���ور غ���زال � إيال مع���روف في األوس���اط األكاديمية 

والقضائي���ة بفض���ل أبحاث���ه األكاديمية العدي���دة، وخاصة ما 

يتعلق بالقضاء الجنائ���ي، اإلجراءات الجنائية وصفقات اإلدعاء، 

بدائل اإلجراءات الجنائية واألحكام الجنائية، فضال عن إش���غاله 

منص���ب رئيس “مركز أبح���اث القضاء، اإلج���رام والمجتمع” في 

جامعة حيفا، كما أش���غل في الماضي منصب مستشار أكاديمي 

لوزارة العدل اإلسرائيلية وللجنة الدستور، القانون والقضاء في 

الكنيست اإلسرائيلي. 

فجوة هائلة وواضحة!
ش���مل هذا البحث، الذي ينشر تحت عنوان »التمثيل الوصفّي 

والنتائ���ج القضائي���ة في مجتمع���ات متعددة األع���راق«، عينة 

قوامها 450 اس���تئنافا قدمها متهمون إلى محاكم مركزية في 

إس���رائيل على أحكام قضائي���ة صدرت بحقهم ف���ي مخالفات 

جنائية، خالل السنوات من 2007 حتى 2011.  وقد تألفت هيئات 

القضاة التي نظرت في تلك االستئنافات، غالبا، من ثالثة قضاة 

يهود فقط وفي أحيان أخرى من قاضيين يهوديين وقاض عربي 

واح���د وفي حاالت نادرة جدا من قاضيين عربيين وقاض يهودي 

واحد.  

وش���مل البحث ثالث���ا من المحاك���م المركزية األساس���ية في 

إس���رائيل، هي: المحكم���ة المركزية ف���ي الناص���رة، المحكمة 

المركزي���ة في الق���دس والمحكمة المركزية في ت���ل أبيب. ولم 

يش���مل المحكمة المركزية ف���ي اللد والمحكم���ة المركزية في 

بئر الس���بع نظرا لعدم جلوس أي ق���اض عربي في أي من هيئات 

القض���اة الت���ي نظرت ف���ي االس���تئنافات، بينما جرى إس���قاط 

المحكم���ة المركزية في حيفا من عينة البحث ألنه لم يكن فيها 

س���وى حالة واحدة فقط كان فيها ق���اض عربي عضوا في هيئة 

المحكمة التي نظرت في استئناف جنائي. 

وأش���ار الباحثون إلى أن قاضيا عربيا واحدا ش���ارك في ثماني 

ح���االت اس���تئناف جنائية في هيئ���ة المحكم���ة المركزية في 

الق���دس، هو القاضي عون���ي حبش، الذي أش���غل منصب نائب 

رئيس المحكم���ة وخرج إلى التقاعد في منتص���ف العام 2009، 

ومن���ذ ذلك الحين لم يب���ق في المحكم���ة المركزية في القدس 

أي قاض عربي )في محكمة الصل���ح في القدس قاضيان عربيان 

فقط(!

ويبين البحث أن تركيبة القضاة في هيئة المحكمة التي تنظر 

في اس���تئنافات جنائية ال تغّير كثيرا في النتائج حينما يكون 

المتهم يهودي���ا، إذ إن احتماالت نجاحه في االس���تئناف أمام 

هيئة »مختلطة« )بوجود قاض عربي( مطابقة، تقريبا، الحتماالت 

نجاح���ه أمام هيئ���ة قضاة يهود فقط: 36%  من االس���تئنافات 

الجنائية التي تقدم بها متهمون يهود أمام هيئات »مختلطة«  

تم قبوله���ا، مقابل 39% من تلك التي نظ���رت فيها هيئات من 

قضاة يهود فقط.  

وفي المقابل، بّين البحث أن احتماالت نجاح المتهمين العرب 

 بص���ورة كبي���رة إذا كانت هيئة 
ّ

ف���ي اس���تئنافات جنائية تقل

المحكم���ة التي تنظر في االس���تئناف مكونة م���ن قضاة يهود 

فقط، بدون أي قاض عربي: 24% فقط من االس���تئنافات الجنائية 

التي تقدم بها متهمون عرب أم���ام هيئات من القضاة اليهود 

فقط تم قبولها، بينما ارتفعت هذه النس���بة إلى 36% )بمقدار 

النصف!( ل���دى وجود قاض عربي في هيئة المحكمة التي تنظر 

في االس���تئناف! ويص���ف الباحثون هذه الفج���وة بأنها »هائلة 

وواضحة«. 

ويؤكد الباحثون إن هذه النتائ���ج تبقى على حالها حتى عند 

األخذ في الحس���بان معايي���ر أخرى، أيضا، مث���ل احتمال توقيع 

عقوبة الس���جن على المتهم أو فترة اعتقاله بعد االس���تئناف. 

وه���ذا، حتى مع تحييد عوامل أخرى قد تك���ون ذات أثر ما، مثل 

منطقة القضاء )مكان المحاكمة( أو نوعية المخالفة. 

تأثير الهوية اإلثنية على اإلجراءات 
والقرارات القضائية

وه���ذا البحث، الذي يضاف إلى أبحاث أخ���رى في هذا المجال، 

يدح���ض االدعاء الرس���مي القائل ب���أن ال حاجة لوج���ود تمثيل 

لمختلف ش���رائح المجتمع والس���كان في إس���رائيل في الجهاز 

القضائي بزع���م أن القض���اة »يحكمون وفق اعتب���ارات مهنية 

مجردة فقط«! 

ويشكل البحث الجديد، بنتائجه البينة، استئنافا جوهريا على 

فرضية أس���اس تعتمدها »لجنة تعيين القضاة« في إس���رائيل 

وتوّجه سياستها وعملها ومفادها أن »خلفية القضاة )القومية، 

الديني���ة، االجتماعية وغيرها( ليس���ت ذات ش���أن وال تأثير لها 

عل���ى عملهم القضائي، ب���ل الجانب المهنّي فق���ط هو األهّم«! 

]نش���ير هنا إلى “لجنة تعيين القضاة” تتأل���ف، وفقا للقانون، 

من تس���عة أعضاء: ممثالن عن الحكومة، ممثالن عن الكنيست، 

ممث���الن عن نقابة المحامين وثالثة قض���اة من المحكمة العليا، 

من بينهم رئيس هذه المحكمة. وقد أقر الكنيس���ت، في مطلع 

كانون الثان���ي 2014، تعديال خاصا لهذا القان���ون ُيلزم بضمان 

التمثيل النسائي بأربعة أعضاء من أعضاء اللجنة التسعة، بينما 

لم يشغل أي عربي عضوية هذه اللجنة حتى دورتها األخيرة، إذ 

انضم إليها المحامي خالد حس���ني زعبي من الناصرة ممثال عن 

نقابة المحامين[. 

 وفي الس���ياق، كان���ت لجنة خاصة ترأس���ها قاضي المحكمة 

العليا سابقا، البروفسور إسحاق زمير )أشغل في الماضي، أيضا، 

منصب المستش���ار القانوني للحكومة( ق���د فحصت، في العام 

2000، إجراءات انتخاب وتعيين القضاة في إسرائيل وتوصلت، 

ف���ي ختام عملها الذي وثقته في تقرير خاص، إلى االس���تنتاج 

ذات���ه: “االدعاء بضرورة أن تكون تركيبة القضاة بوجه عام، وفي 

المحكمة العليا بشكل خاص، ممثلة للتركيبة السكانية ومعبرة 

عنها ليست مقبولة على اللجنة”، كما سجلت في تقريرها. 

وزادت ه���ذه اللجن���ة القول إن “مثل ه���ذه التمثيلية مالئمة 

خَ�بة مهمتها وضع وإقرار السياسات في 
َ
لهيئات وأجس���ام منت

شؤون قومية أو محلية، مثل الكنيست أو السلطة المحلية، لكنها 

ليس���ت مالئمة لهيئة مهنية مثل المحكم���ة. ذلك أن المهمة 

المركزي���ة الملق���اة على عات���ق المحكمة هي تفس���ير القانون 

وتطبيق���ه بصورة موضوعي���ة، طبقا للقيم األس���اس المعتمدة 

في الدولة، وليس عل���ى قاعدة تمثيل هذا القطاع أو ذاك فيها. 

فالخالف القضائي يستوجب حسما قضائيا. ومن حق أي مواطن 

يمثل أمام المحكمة تقرير مصيره من قبل قاٍض تم تعيينه في 

منصبه بفضل مؤهالته المهنية ومالءمته أكثر من سواه، خالفا 

للقاضي الذي يتم تعيينه ألنه يمثل قطاعا معينا فقط”! 

غير أن نتائج هذا البحث الجديد تأتي لتعزز وتؤكد نتائج مماثلة 

تنقض هذا التوجه الرس����مي المذكور، كانت خلصت إليها أبحاث 

س����ابقة في هذا المجال، وخاصة بش����أن التأثير المحتمل لهوية 

القضاة اإلثنية عل����ى قراراتهم وأحكامهم القضائية، خاصة وأنه 

)البحث الجديد( بحث هذه المسألة في ضوء النظرية المسماة »أثر 

الهيئ����ة« )Panel effect( � أي تأثي����ر القاضي الفرد على النتيجة 

القضائية التي تتوصل إليها الهيئة )القضائية( كلها.   

وقد أظهر بحث كان قد أجراه البروفس���ور غزال �  إيال نفس���ه، 

سوية مع د. رعنان سولتسيانو كينان المحاضر في قسم العلوم 

السياسية والسياس���ة العامة في الجامعة العبرية في القدس، 

ف���ي الع���ام 2007، أن احتمال اإلف���راج عن مته���م يهودي من 

االعتقال، رغم طلب الشرطة تمديد اعتقاله، يزداد حينما يكون 

القاضي يهوديا. بينما تكون فرص اإلفراج عن متهم عربي أكبر، 

في المقابل، حينما يكون القاضي عربيا. 

وتوصل إلى النتائج ذاتها، أيضا، بحث آخر كان أجراه البروفسور 

موشي شعيو ود. أساف زوسمان من الجامعة العبرية في القدس 

في مج���ال الدعاوى الصغيرة في إس���رائيل. ومن تل���ك النتائج، 

أن ف���رص فوز مواط���ن يهودي في هذا اإلج���راء القضائي )دعوى 

صغي���رة( هي أكبر حينما يك���ون القاضي يهودي���ا، بينما تزداد 

فرص فوز المواطن العربي كثيرا حينما يكون القاضي عربيا. 

كما توصل بحث���ان جديدان أجريا في الوالي���ات المتحدة في 

قضية “التمييز التفضيلي / التصحيحي” على ملفات قضائية 

مختلف���ة إل���ى نتيجة مفادها أن مش���اركة قضاة م���ن األقليات 

اإلثنية في الهيئات القضائي���ة كان لها أثر واضح على النتائج 

القضائية، لصالح متهمين من مجموعات األقلية تلك. فقد كان 

لمش���اركة قضاة س���ود، مثال، تأثير واضح على قرارات الهيئات 

القضائية التي نظرت في مس���ائل تتعلق بدستورية “التمييز 

التصحيحي” للس���ود في الواليات المتحدة وف���ي دعاوى أخرى 

موضوعها النزاعات والمشاحنات على خلفية عرقية هناك. 

ويوض���ح أحد مع���ّدي البح���ث الجدي���د، البروفس���ور غاي 

غروس���مان، أن األبحاث التي درس���ت، حتى اآلن، تأثير قاض 

م���ن أقلية عرقية على الهيئة القضائية التي يش���ارك فيها 

ترك���زت، فقط، ف���ي الملف���ات القضائية المرتبطة مباش���رة 

بالتوت���ر العرقي في الوالي���ات المتحدة، بينم���ا هذا البحث 

)الجدي���د( هو »األول الذي يبّين، بوضوح، أن للتركيبة اإلثنية 

أهمي���ة وتأثيرا كبيرين في الملفات القضائية العادية، مثل 

الملفات الجنائية، غير المتعلقة بموضوعة حقوق األقليات«. 

ويضي���ف غروس���مان: »إذا كان ثمة تأثير لق���اض عربي على 

الهيئة القضائية التي يش���ارك فيها ف���ي الملفات اليومية 

»العادي���ة« هذه، فمن الواضح إذن أن لنس���بة تمثيل العرب 

بين القضاة أثرا بالغا يفوق ما كان معتقدا حتى اآلن، بكثير«. 

وعالوة عل���ى »أثر الهيئة«، كما ذكر آنف���ا، تؤكد نتائج البحث 

الجديد، أيضا، ظاهرة معروفة في علم االجتماع تدعى »االنحياز 

للجماعة الداخلية«، أي ميل األشخاص وانحيازهم، عادة، لصالح 

نظرائهم، س���واء في الخلفية اإلثنية، العرقية أو الطبقية. وكما 

يوضح البروفس���ور غزال – إيال، فإن »الناس يميلون إلى التماثل 

أكثر مع األشخاص الذين يشبهونهم، إلى تصديقهم أكثر وإلى 

التخوف أكثر من المختلفين عنهم«. ويضيف: »القضاة هم بشر 

ويخضعون لهذه التأثي���رات، كما اآلخرين. ليس القصد هنا هو 

تمييز مقصود ومتعمد، إذ يبذل القضاة قصارى جهدهم للنظر 

والحس���م بصورة متس���اوية طبقا للقانون، غي���ر أن هذه الميول 

اإلنسانية تؤثر عليهم أيضا، دون شك«. 

لك���ّن ما أثار قل���ق الباحثين، بوجه خاص، هو م���ا بينته نتائج 

البحث بشأن ممارسة النيابة العامة للدولة في مجال االستئناف 

على األح���كام القضائي���ة الجنائية والق���رارات القضائية التي 

تصدر ع���ن المحاكم في مثل ه���ذه االس���تئنافات. فقد تناول 

البحث 136 اس���تئنافا قدمتها الدولة )النيابة العامة( بادعاء أن 

»العقوبة مخففة« وتبين منها أن فرص نجاح هذه االستئنافات 

بح���ق متهمين يهود ال تتأث���ر كثيرا بتركيب���ة هيئة القضاة، 

خالفا للحال بالنس���بة للمتهمين العرب: 79% من االستئنافات 

الت���ي قدمتها الدولة خالل فترة البح���ث )2007 - 2011( وطالبت 

فيها بتش���ديد العقوبة بح���ق متهمين يهود ت���م قبولها من 

جانب المحاكم، س���واء كانت هيئة القض���اة من اليهود فقط أو 

بمشاركة قاض عربي. أما في االستئنافات التي قدمتها، باالدعاء 

والطلب نفسيهما، بحق متهمين عرب فقد قبلت المحاكم %83 

منها حين تش���كلت هيئة المحكمة من قضاة يهود فقط، بينما 

انخفض���ت هذه النس���بة إل���ى 62% لدى وجود ق���اض عربي في 

عضوية هيئة المحكمة. 

وق���د دفعت هذه النتيج���ة، المقلقة بحد ذاته���ا في نظرهم 

كم���ا ورد، إلى التأكيد على أن »االنحياز« ليس قصرا على القضاة 

فق���ط، بل هو قائم لدى النيابة العامة أيضا، إذ تبادر إلى تقديم 

اس���تئنافات على أحكام قضائية بحق متهمين عرب بس���هولة 

أكبر بكثير مما تفعله بحق متهمين يهود.  ويوضح البروفسور 

غزال � إي���ال هذا »االلتباس« بالقول إن���ه »ليس من المعقول أن 

تعم���د هيئة قضائية مختلطة، تتألف غالبا من أغلبية يهودية، 

إلى التمييز س���لبا ضد متهمين يهود. لكن علينا أن نتذكر، في 

هذه النقطة، أنه في االس���تئنافات التي تقدمها النيابة العامة 

للدول���ة ثمة عنصر آخر فاعل، هو النائ���ب العام اللوائي )رئيس 

النيابة العامة في لواء ما(«.  ويضيف: »القرار بشأن الحاالت التي 

تقدم فيها النيابة العامة اس���تئنافات كه���ذه هو قرار يتخذه 

النائب العام اللوائي، وجميع الذين يش���غلون هذا المنصب في 

إسرائيل هم من اليهود«!!

في بحث تدحض نتائجه االدعاءات وفرضيات األساس المعتمدة في عمل جهاز القضاء اإلسرائيلي:

فرص فوز متهم عربي باستئناف جنائي تزداد، كثيرا، بوجود قاٍض عربي في هيئة المحكمة!
*في المقابل ال يغّير وجود القاضي العربي في هيئة المحكمة كثيرا من احتماالت قبول / رفض استئناف مواطن يهودي، 

رغم أن تركيبة من قضاة يهود فقط )في هيئة المحكمة( هي الخيار األمثل بالنسبة للمواطن اليهودي!*

تتداخل الفضائح وتتش���ابك مما يتكشف، يوما بعد يوم، عن 
“الحياة الخاصة” لرئيس حكومة إس���رائيل الحالي ومرشح حزب 
“الليك���ود”، وأح���زاب اليمين عام���ة، لتولي ه���ذا المنصب بعد 
االنتخابات الوش���يكة للكنيست اإلسرائيلي، المقرر إجراؤها في 
ش���هر آذار القريب، بنيامين نتنياهو، وأف���راد عائلته، وخاصة 
زوجته س���ارة، مما يشكل دوسا فظا ليس فقط لألصول والقواعد 
المرعية في حياة رؤس���اء الدول “الخاصة” وسلوكياتهم، بل قد 
يشكل أيضا انتهاكا صارخا للقوانين المعمول بها، سواء كانت 
قوانين العمل والتش���غيل أو القوانين الت���ي تبتغي المحافظة 
على “اإلدارة السليمة” وتحظر استغالل المنصب، بما يوفره من 
سلطة وصالحيات وامتيازات، لألغراض والمنافع الشخصية وفي 
مقدمة ذلك حظر اس���تغالل “الموارد واألموال العامة” للمنفعة 

الشخصية، خارج نطاق ما يبيحه القانون. 
وم���ن بين ه���ذه الفضائح، التي يس���تعر أواره���ا اآلن بالذات 
عش���ية االنتخاب���ات وعلى خلفيتها، فضيحة تخش���ى أوس���اط 
واسعة في إس���رائيل، أكاديمية وحقوقية وغيرها، أن يكون قد 
وقع في ش���باكها أيضا، في التغطية والتستر ومحاوالت التكتم 
عليها، مس���ؤولون من الص���ف األول في األذرع الرس���مية التي 
عرف، اصطالحا، ب� “س���لطات تطبيق القان���ون والمحافظة على 

ُ
ت

س���المة اإلدارة”، وخاصة مراقب الدولة الحالي، يوس���ف شابيرا، 
والمستشار القانوني الحالي للحكومة، يهودا فاينشتاين. 

 وتتعلق ه���ذه القضية بما أصبح ُيع���رف، إعالميا جماهيريا، 
باسم “مصروفات بيوت رئيس الحكومة”، علمًا بأن الحديث يدور 
عن مصروفات باهظة جدا، ومبالغ فيها بش���كل اس���تثنائي، في 
المقر الرس���مي لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، في شارع “بلفور” 
ف���ي القدس، وكذلك ف���ي منزليه الخاصين، أحدهما في ش���ارع 
“غزة” في القدس وثانيهما )فيلال( في مدينة قيس���ارية. وكان 
س���بت، في بعض 

ُ
آخ���ر ما تطور في ه���ذه القضية “تقديرات” ن

وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية، إلى “مصادر رفيعة في الشرطة” 
تفيد بأن “الش���رطة س���تضطر، على ما يبدو، إل���ى فحص نتائج 

تقرير مراقب الدولة” في هذا الشأن.
وجاء نش���ر ه���ذه التقديرات في أعقاب “جلس���ة تش���اورية” 
خاص���ة، هي األولى م���ن نوعه���ا، عقدها المستش���ار القانوني 
للحكومة، فاينشتاين، األسبوع الماضي، بمشاركة عدد من قادة 
الش���رطة، للبحث في قضية “مصروفات بيوت رئيس الحكومة” 
وقضية “الزجاجات الفارغة” التي درجت زوجة رئيس الحكومة، 
س���ارة نتنياهو، عل���ى دّس أثمانها في جيبه���ا الخاص. ويبدو 

أن بعض المعنيين في قيادة الش���رطة تعمدوا تس���ريب هذه 
“التقديرات”، على الرغم مما أوضحه فاينشتاين خالل الجلسة � 
طبقا للتقارير اإلعالمية � بأنه “ال ينوي، في هذه المرحلة، تحويل 
الموضوع إلى الشرطة لغرض التحقيق فيه”، مع استدراكه بأنه 

“ال ينفي احتمال تغّير هذا الموقف مستقبال”! 
والواض���ح أن فاينش���تاين اضطر إلى إبداء تح���رك ما في هذه 
القضاي���ا حي���ال الضجة اإلعالمية الواس���عة الت���ي أثارتها، وال 
ت���زال تتفاعل يومي���ا، وعلى خلفية الكش���ف عن ق���رار مراقب 
الدولة، ش���ابيرا، عدم نشر تقريره حول “مصروفات بيوت رئيس 
الحكومة” اآلن بل تأجيل النشر إلى ما بعد االنتخابات البرلمانية 
المقبلة، وهو القرار الذي كشفت النقاب عنه صحيفة “هآرتس” 
في نهاية الشهر األخير. وفي أعقاب هذا الكشف، سارع مراقب 
الدولة إلى إصدار بيان رس���مي قال فيه إنه سينشر هذا التقرير 
في الس���ابع عش���ر من ش���باط الجاري، أي قبل ش���هر من موعد 
االنتخابات للكنيست. وحاول مراقب الدولة رمي الكرة في ملعب 
المستش���ار القانوني للحكومة، فاينش���تاين، حي���ن ادعى، في 
بيانه، أنه “أبلغ المستشار بهذا القرار لدى تسليمه المواد التي 
تم جمعها ح���ول الموضوع المتعلق بمصروف���ات بيوت رئيس 
الحكومة، والذي يثير ش���كوكا بانتهاك المعايير السليمة، إلى 

حّد الشك بارتكاب مخالفات جنائية”!
وأوضحت مصادر مطلعة ف���ي مكتب مراقب الدولة أن التقرير 
الذي سينش���ر في 17 ش���باط الج���اري، طبقا للبيان، لن يش���مل 
قضي���ة “الزجاجات الفارغة” وقضية “األث���اث في حديقة منزل 
رئيس الحكومة”، اللتين تم تحويلهما إلى معالجة المستش���ار 
القانون���ي للحكومة، بعدما أعلن المراقب أن “الس���يدة نتنياهو 
ليس���ت طرفا خاضعا للرقابة”، وهو ما يوحي بأن النية تتجه نحو 
تأجيل نش���ر أي تقرير حول هاتي���ن القضيتين، كما حصل في 
الماضي بش���أن قضية “بيب���ي تورز” التي حّوله���ا المراقب إلى 
ها بعد نحو ثالث 

ّ
المستش���ار القانوني وقام األخير بإغ���الق ملف

سنوات!  

محامي نتنياهو يتدخل  لدى المراقب مباشرة!!
صحيفة “هآرتس”، التي كشفت  )يوم 30 كانون الثاني( عن 

قرار مراقب الدولة تأجيل نشر تقرير “مصروفات بيوت رئيس 

الحكومة”، كش���فت في إط���ار ذلك، أيضا، عن ش���بكة الخيوط 

الت���ي أدت إلى هذا القرار، وفي مركزه���ا تدخل محامي عائلة 

نتنياهو، المحامي دافيد ش���يمرون، ش���خصيا، لدى المراقب 

ومطالبته بعدم نش���ر التقرير اآلن، على الرغم من كونه ناجزا 

وجاهزا للنشر منذ بضعة أسابيع، وإنما تأجيل ذلك إلى ما بعد 

االنتخابات “خشية المس بصورة رئيس الحكومة”!!

كما كش���فت “هآرتس”، أيضا، أن ش���يمرون طالب المراقب 

شابيرا بتأجيل نشر تقرير آخر - يجري العمل على إعداده في 

مكتب المراقب منذ بضع سنوات � يتعلق بسفرات عديدة إلى 

خارج البالد أجراها الزوجان بنيامين وسارة نتنياهو على نفقة 

بع���ض أصحاب رؤوس األموال وبعض الجمعيات إبان إش���غال 

نتنياهو منصب وزير المالية في حكومة أريئيل شارون، وهي 

ما تشكل جزءا من قضية “بيبي تورز”.  

والمعروف أن المحامي ش���يمرون يمثل عائلة نتنياهو منذ 

سنوات عديدة وهو المسؤول المباشر، شخصيا، عن معالجة كل 

ما يتعلق بتقارير المراقبة )مراقب الدولة( الخاصة بنتنياهو. 

وقد اعترف ش���يمرون، رس���ميا، بأنه توجه إلى مراقب الدولة، 

ش���خصيا، بش���أن تقرير األخير حول “مصروفات بيوت رئيس 

الحكومة”، وذلك في مقابل���ة أجرتها معه القناة التلفزيونية 

الثانية في إس���رائيل )مس���اء األحد، األول من شباط(.  فحين 

توجه الصحافي رفيف دروكر )الذي كش���ف عن قضية “بيبي 

تورز”( إلى ش���يمرون، خالل المقابلة، قائ���ال: “يبدو أن مراقب 

الدولة يس���تجيب دائم���ا لتوجهاتكم وطلباتك���م... ماذا كان 

دورك ف���ي طرح ترش���يحه لهذا المنصب وكم م���رة التقيتَ�ه، 

سوية مع طاقمه، بشأن تقاريره منذ تسلمه منصبه”؟؟ اعترف 

شيمرون بأنه التقى مراقب الدولة السابق، ميخا لندنشتراوس، 

والحالي، يوسف شابيرا، عدة مرات...”ثالث أو أربع مرات، وغالبا 

بحضور أش���خاص آخرين”، نافيا أن يكون في األمر “ما يخالف 

األصول واألعراف”!

ومن جهت���ه، لم ينف مكتب مراقب الدول���ة توجه المحامي 

ش���يمرون إليه بغي���ة تأجيل نش���ر التقرير، لكن���ه ادعى بأن 

“المراقب لم يِعده )شيمرون( بشيء”!

ونقلت بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن “مصادر عليمة 

بما يجري في مكتب مراقب الدولة” � كما وصفتها � قولها بأن 

“ش���ابيرا يتصرف بتلكؤ وبقفازات م���ن حرير في هذه الحالة، 

كما في الحاالت األخرى التي تخص رئيس الحكومة نتنياهو”!

يش���ار هنا إلى أن نتنياه���و كان الداعم األس���اس لتعيين 

يوسف شابيرا )قاضي المحكمة المركزية في القدس، سابقا( 

في منصب مراقب الدولة خلفا لميخا لندنشتراوس، بل وأجرى 

"فضيحة" القناني: مؤشر على واقع الحكم في إسرائيل.

له “لق���اء قبول” في مقره الرس���مي في الق���دس قبل تجنيد 

نواب كتل���ة “الليكود” في الكنيس���ت لتأيي���د انتخابه أمام 

منافس���ه، قاضي المحكمة العليا السابق، إليعازر ريفلين. كما 

بذل اثنان من المحامي���ن المقربين جدا لنتنياهو، هما دافيد 

ش���يمرون ويحيئي���ل غوطمان، مس���اعي وجه���ودا كبيرة جدا 

لضمان انتخاب ش���ابيرا لهذا المنصب. وبعد انتخابه وتسلمه 

المنصب، مباشرة، قام شابيرا بتعيين نجل المحامي غوطمان، 

مت���ان، مس���اعدا كبيرا للمدي���ر العام لمكتب مراق���ب الدولة، 

حت���ى أصبح ُيعتبر الي���وم “الرجل األقوى واألكث���ر تأثيرا في 

دائرة مراقب الدولة”!! ويربط المراقبون والمحللون بين شبكة 

العالقات والمصالح هذه وبين مسلك مراقب الدولة وأدائه في 

كل ما يتعل���ق برئيس الحكومة، نتنياهو، وآخرها اآلن “تقرير 

المصروفات” هذا. 

وف���ي الرد على هذه التطورات، أصدر مكتب رئيس الحكومة 

بيانا اتهم فيه جهات لم يس���ّمها بأنها “تشن حملة إعالمية 

منظمة ترمي إلى تخويف مراقب الدولة والمستشار القانوني 

للحكومة بغية إس���قاط حكومة الليكود برئاس���ة نتنياهو”!! 

وأض���اف البيان: “لن نس���مح لهذه الحملة السياس���ية بحرف 

أنظار الجمهور عن القضية المركزية التي يواجهها � َمن الذي 

سيحمي أمن إسرائيل”!! 

أما مكتب مراق���ب الدولة، فقد قال من جانب���ه إن “المراقب 

ال ينزل إلى الس���احة السياس���ية � الحزبية وليس طرفا فيها... 

عم���ل المراقب ونش���ر تقاريره يجريان بانتظ���ام دونما عالقة 

بالقضايا السياسية، بما فيها االنتخابات. تقرير المراقب حول 

مصروفات بيوت رئيس الحكومة أصبح جاهزا وسيقرر المراقب 

موعد نشره في األيام القريبة القادمة”!

مصروفات باهظة جدا وغير معقولة!

يعالج تقري���ر “مصروفات بيوت رئيس الحكومة” مس���ألة 

المصروف���ات الكبي���رة جدا وغي���ر المبررة ف���ي بيوت رئيس 

الحكوم���ة، المقر الرس���مي في القدس والفيل���ال الخاصة في 

قيس���ارية، بما يشكل استغالال للمال العام ألغراض شخصية 

وه���درا ألموال المواطنين عل���ى حياة الب���ذخ والتبذير التي 

يعيش���ها رئي���س الحكوم���ة وعائلته. ومن بي���ن ذلك، آالف 

الشواكل على وجبات في المطاعم، عشرات آالف الشواكل على 

“مشروبات خفيفة ونبيذ” )أكثر من 43 ألف شيكل(، عشرات 

آالف الشواكل على باقات الزهور )أكثر من 96 ألف شيكل!!(، 

آالف الش���واكل على الش���موع المعطرة، آالف الشواكل على 

تصفيف الش���عر واألحذية وغيرها، عش���رات آالف الشواكل 

)أكثر من 91 ألف ش���يكل( على خدمات صيانة وتنظيف في 

فيلال العائلة في قيسارية خالل العام 2012، عالوة على مبالغ 

باهظة أخرى تم رصدها إلدخال كماليات عديدة مختلفة في 

بيوت رئيس الحكومة المذكورة.  

وفي اإلجم���ال، كانت الدول���ة قد رصدت لعائل���ة نتنياهو 

“ميزانية صيانة” رس���مية بمبل���غ إجمالي مقدراه 2ر2 مليون 

ش���يكل في العام 2012، غير أن الميزاني���ة التي تم صرفها 

بالفعل بلغت 3ر3 مليون شيكل، أي بزيادة نسبتها %50!!

بعد الكشف عن قراره تأجيل النشر إلى ما بعد االنتخابات بطلب من محامي عائلة نتنياهو:

مراقب الدولة اإلسرائيلية يضطر مرغما إلى إعالن نيته 
نشر “تقرير مصروفات بيوت رئيس الحكومة”!

*”مصادر عليمة بما يجري في مكتب مراقب الدولة” ـ كما وصفتها بعض وسائل اإلعالم ـ تقول إن “المراقب شابيرا 
يتصرف بتلكؤ وبقفازات من حرير في هذه الحالة، كما في الحاالت األخرى التي تخص رئيس الحكومة نتنياهو”! 

والمراقبون يعزون ذلك إلى المساعي الكبيرة التي بذلها نتنياهو ومقربوه من أجل تعيين شابيرا في هذا المنصب!!*
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توال���ت فضائح الفس���اد الت���ي ارتبطت بضب���اط من أعلى 

مس���توى في قيادة الش���رطة اإلس���رائيلية، خالل األس���ابيع 

األخيرة الماضية. واس���تدعى قس���م التحقيق���ات مع أفراد 

الش���رطة )“ماحاش”(، التاب���ع لوزارة الع���دل، الضباط برتبة 

نقيب، وهي أعلى رتبة في الشرطة بعد المفتش العام. 

وجرى خالل الع���ام ونصف العام الماضيي���ن التحقيق مع 

ضباط بش���بهة ضلوعهم في مخالفات فس���اد متنوعة، لكن 

العاصفة التي تضرب جهاز الش���رطة في األس���ابيع األخيرة 

تتعلق بشبهات حول ارتكاب نقباء مخالفات جنسية، بينها 

التحرش الجنسي، وإقامة عالقات جنسية بين نقباء وشرطيات 

عملن تحت إمرتهم، وهو سلوك يتنافى مع القانون.

وأش���ار محللون إلى أن هؤالء الضباط ل���م يبادروا في جميع 

الحاالت إلى التحرش بش���رطيات، وإنما هناك شرطيات برتب 

متدني���ة بادرن إل���ى التحرش بنقباء من أج���ل الحصول على 

ترقية، وأن النقباء اس���تجابوا لذلك، ما يعني، وفقا للقانون، 

إنهم حصلوا على رشوة جنسية.

ش���ف النقاب، يوم األربعاء الماضي، عن أن قائد الشرطة 
ُ
وك

في منطقة الس���احل، النقيب حغاي دوتان، مشتبه بالتحرش 

الجنس���ي بحق خمس ش���رطيات، ليلحق بذلك بس���تة نقباء 

آخرين مشتبهين بارتكاب مخالفات مشابهة. وتم في الوقت 

نفس���ه الكشف عن شبهات مش���ابهة ضد قائد الشرطة في 

مدينة بئر الس���بع، موشيه إيفغي، المشتبه بالتحرش بثالث 

ش���رطيات عمل���ن تحت إمرت���ه، وبينهن ش���رطية حامل في 

شهرها الخامس.

وكان المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية، يوحنان دانينو، 

ق���رر إقالة جميع ه���ؤالء الضباط وإبعادهم ع���ن كافة مراكز 

الش���رطة، بالتزامن مع فتح “ماحاش” تحقيقا جنائيا مع كل 

واحد منهم.

وقالت وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية، في نهاية األس���بوع 

الماضي، إن “ماحاش” تجري تحقيقا أوليا بشأن نقيب ثامن، 

بعد أن وصلتها شكوى من شخص مجهول، تتهمه بارتكاب 

مخالفات تحرش جنسي وإقامة عالقات جنسية غير قانونية 

مع شرطيات. 

لك���ن مصادر في “ماحاش” قالت إنه “في حال تبلورت أدلة 

ضد الضابط فإنه س���يتم اس���تدعاؤه للتحقي���ق”. وأوضحت 

المصادر نفس���ها “ألنه تصل إلينا أحيانا معلومات تدفعها 

مصالح مختلفة، فإننا نتعامل مع األمر بالحذر المطلوب”. رغم 

ذل���ك، أكدت مصادر رفيعة في الش���رطة و”ماحاش” أن هذه 

العاصفة التي تضرب بجهاز الش���رطة اإلس���رائيلية ما زالت 

بعيدة عن الهدوء.

أربعة مناصب رفيعة شاغرة

ويش���ار إلى أن عدد الضباط برتبة نقيب في جهاز الشرطة 

ه���و 18 ضابطا، وقد تم التحقيق وإقالة أو اس���تقالة 8 نقباء. 

ورغم تعيين ضباط مكان قسم من أولئك الذين أقيلوا، إال أن 

صحيفة »يديعوت أحرونوت« أف���ادت، يوم الجمعة الماضي، 

بوج���ود أربعة مناصب ش���اغرة بع���د إقالة النقب���اء منها في 

أعق���اب هذه الفضائح، وهذه المناص���ب هي: نائب المفتش 

العام للش���رطة، بعد إقالة النقيب نيس���يم م���ور من منصبه 

لالشتباه بارتكابه مخالفات جنسية بحق تسع شرطيات؛ قائد 

منطقة الس���احل، بعد إبعاد النقيب حغاي دوتان عن منصبه 

لالش���تباه بارتكابه مخالفات جنس���ية بحق خمس شرطيات؛ 

قائد الش���رطة ف���ي منطقة الضف���ة الغربية، بعد اس���تقالة 

النقيب كوبي كوهين بعد االش���تباه بإقامته عالقة ممنوعة 

مع ش���رطية. وما زال منصب قائد شرطة الس���ير شاغرا، بعد 

تعيين قائدها النقيب تش���يكو إدري قائدا لشرطة القدس، 

في أعقاب اس���تقالة قائد ش���رطة القدس يوسي بيريانتي، 

بعد أن استقال خوفا من التصاق شبهات ضده في حال رشح 

نفسه لمنصب المفتش العام للشرطة.

وقبل  ذلك، اضطر قائد الشرطة في منطقة المركز، النقيب 

برونو ش���طاين، إلى االس���تقالة بعد نشر شريط مصور يوثق 

مش���اركته في حفلة أقامها المحامي رونال فيش���ر المشتبه 

بالتوس���ط في عملية رشوة كبيرة. وفي شهر شباط من العام 

الماضي استقال قائد وحدة التحقيقات في الجرائم الخطيرة، 

النقيب مناشيه أرفيف، في أعقاب الكشف عن ادعاءات ضده 

بالحصول عل���ى امتيازات من مقربين من الحاخام بينتو الذي 

يخضع للمحاكمة في إس���رائيل والواليات المتحدة. وأقصي 

القائد الس���ابق للش���رطة في منطقة القدس، النقيب نيسو 

ش���وحام، عن عمل���ه، في تش���رين األول من الع���ام الماضي، 

وت���م توجيه اتهام ضده بارتكاب أعمال مش���ينة، والتحرش 

الجنسي واالحتيال وخيانة األمانة.

وفي ظ���ل هذا الوضع الذي يس���ود جهاز الش���رطة، توجه 

وزير األمن الداخلي، يتس���حاق أهرونوفيتش، إلى المستشار 

القانوني للحكومة، يهودا فاينشطاين، بطلب المصادقة على 

تعيين نقباء جدد، على الرغم من أن إس���رائيل موجودة حاليا 

في فترة انتخابات، ومن شأن تنفيذ تعيينات جديدة كهذه 

أن يشكل تناقض مصالح.

وف���ي موازاة ذلك، رفض فاينش���طاين طل���ب آخر تقدم به 

أهرونوفيتش بإخضاع مرشحين لمناصب رفيعة في الشرطة 

لفحص على آلة »بوليغراف« لكشف الكذب.

كذل���ك تجاهل المفت���ش العام دانينو دع���وات له بتحمل 

المس���ؤولية عن الوضع المزري الذي وصل إليه جهاز الشرطة 

واالس���تقالة من منصبه. وألمح دانينو إل���ى أنه ال جدوى من 

استقالته، خاصة وأن نهاية واليته باتت قريبة. 

كود أخالقي جديد للشرطة
قال���ت تقارير صحافية، ف���ي نهاية األس���بوع الماضي، إن 

الشرطة اإلسرائيلية تعمل منذ األسبوع الماضي، وفي أعقاب 

اتس���اع ظاهرة التحرش الجنس���ي بين القي���ادة العليا لهذا 

الجهاز، على وضع صيغة جديدة للكود األخالقي في الشرطة، 

وسيضطر جميع أفراد الش���رطة، ومن سينضمون إلى العمل 

في الجهاز إلى التوقيع عليه والتعهد بتطبيقه.

ويتوقع أن يش���مل الكود األخالقي الجديد قواعد سلوكية 

مش���ددة أكثر حيال العالقات بين أفراد الشرطة، وخاصة بين 

شرطيين وشرطيات، في إطار ساعات العمل.

وسيشدد الكود األخالقي الجديد على المضامين التي يتناقلها 

أفراد الش���رطة فيما بينهم بواس���طة الرس���ائل عل���ى هواتفهم 

النقالة. واعتبر ضباط كبار في الشرطة أن من شأن هذه الخطوة أن 

تعبر عن التزام الضب���اط الكبار بتغيير توجهاتهم، وأن غايتهم 

إنعاش التعليمات الصادرة لهم في هذا السياق.

وق���ال المبادرون إلى هذا الك���ود األخالقي، إنه ال توجد نية 

بتعليم أفراد الش���رطة ما هو مسموح أو محظور، ألن القوانين 

واضحة لهم جميعا.

وعقدت قيادة الش���رطة عدة مداوالت، خالل األيام الماضي، 

بهدف البحث واتخاذ قرارات بش���أن سبل التعامل مع تبعات 

الفضائ���ح التي التصقت بكبار الضباط، وأدت إلى إقالة وفتح 

تحقيقات ضد ثمانية من هؤالء الضباط.

وقالت تقارير صحافية إن التخوف هو من أن تنفيذ خطوات 

بعيدة المدى من شأنها المس باألداء اليومي للشرطة، ولذلك 

تقرر في هذه األثناء التركيز على التش���ديد على التعليمات 

القائمة فقط.

المطالبة بتعيين شرطيات برتبة نقيب
خصصت صحيف���ة »هآرتس« افتتاحي���ة عددها الصادر 

ي���وم الجمعة الماض���ي له���ذا الموضوع، وأش���ارت إلى أن 

عاصفة الفساد والتحرش في الشرطة اإلسرائيلية لن تنتهي قريبا
*سبعة ضباط كبار أقيلوا أو ُدفعوا لالستقالة خالل العام ونصف العام الماضيين، وتخوفات من المس بأداء الشرطة اليومي*

النقيب دوتان هو س���ابع نقيب يضطر إلى مغادرة صفوف 

الشرطة في ظروف محرجة، والرابع بسبب شبهات بالتحرش 

الجنسي.

ورأت الصحيفة أن هذا »العفن التنظيمي الذي انتش���ر 

في شرطة إسرائيل يتس���رب إلى خارجها، فيما جزء كبير 

منه مغروس بمفاهيم ش���وفينية ظالمي���ة وخطيرة على 

النس���اء، ومثلما أف���ادت ضابطة الش���رطة المتقاعدة في 

مقابلة صحافية، بعد الكش���ف عن التحقي���ق األخير )مع 

دوت���ان(، بقولها ’جميعه���م كانوا يعلم���ون، وجميعهم 

صمتوا’«.

واعتبرت الصحيف���ة أنه »على الرغم من األج���واء المتأزمة 

التي تلف الش���رطة وانعدام ثقة الجمه���ور المتزايدة بها، 

إال أنه ينبغي الترحيب بكش���ف الخل���ل والعيوب، واألمل بأن 

تستبدل رياح جديدة موكب المش���تبهين الخارج من هيئة 

القي���ادة العليا. وينبغي عل���ى هذه الرياح أن تش���مل ، عدا 

اإلخالص للكود األخالقي والقانون، ثقافة جنوس���ية جديدة، 

تتالءم مع القرن الواحد والعشرين«.

وأضافت الصحيفة أنه »في الوق���ت الذي يجلس فيه حول 

طاولة القيادة العليا إلى جانب المفتش العام 18 نقيبا رجال، 

وم���ن دون أن تكون هن���اك أي ضابطة برتب���ة نقيب، فإنه ال 

ينبغي االستغراب من المفاهيم الشوفينية تجاه النساء في 

هذا الجهاز، واعتباره���ن مخلوقات منحطة وغير مؤهالت بما 

يكفي إلش���غال مناصب مهمة، ولذلك فإنه باإلمكان أن ينفذ 

بحقهن كل ما يخطر على روح القائد«.

ولفتت الصحيفة إلى أن الش���رطيات يش���كلن نسبة %30 

م���ن القوى العاملة في الش���رطة اإلس���رائيلية، ويخدمن في 

جميع المهمات الميدانية، وبضمنه���ا المهمات العمالنية، 

مثل التحقيق في جرائم قتل، عمليات التحري وقيادة مراكز 

شرطة. 

وتس���اءلت الصحيفة »كيف يمكن أن هذا الجهاز لم ينجح 

في أن تنمو فيه ولو نقيبة واحدة مناسبة؟ ألم تنجح أي امرأة 

في تجاوز المواصفات النوعية للنقباء الموجودين، الذي يتم 

طرد الكثيرين منهم بخزي  في هذه األيام ؟«.

وقالت الصحيفة أن تعيين المفتش العام دانينو لضابطة 

في منصب مستش���ارة لشؤون النس���اء، »ليس أنه غير كاف 

فقط من أجل حل المشكلة العميقة، وإنما مجرد وجود منصب 

كهذا يدل على التخلف الخطير الذي تعاني منه الشرطة في 

كل ما يتعلق باس���تيعاب مكانة النس���اء في العالم الغربي. 

وفي إطار تنظيف اإلس���طبالت في شرطة إس���رائيل، ينبغي 

معالجة هذه المشكلة قبل أي شيء آخر«.    

اسرائيل: شرطة في »الوحل«!

برهوم جرايسي

برزت في اس���تطالعات الرأي األخيرة، فجوات بين توقعات 

النتائ���ج النهائي���ة، خاصة عل���ى صعيد القائمتي���ن األكبر 

المتنافس���تين، وه���ذا يعك���س حالة عدم وض���وح رؤية في 

الش���ارع اإلس���رائيلي، ولكن���ه يعك���س أيضا، لع���ب جهات 

تموي���ل االس���تطالعات دورا في ش���كل النتائ���ج النهائية. 

وف���ي المحصلة، فإن كل االس���تطالعات “تتفق” على حقيقة 

واحدة، وهي أن عدد النواب ضمن كتلهم، الذين سيرشحون 

بنيامين نتنياهو لتكليفه بتش���كيل الحكومة المقبلة، أكبر 

من المؤيدين لترش���يح إسحق هيرتس���وغ باسم “المعسكر 

الصهيوني”، ولكن اس���تطالعات الرأي ال تأخذ بعين االعتبار 

احتماالت قوية لسقوط قائمة صغيرة، قد تغير في النتيجة 

بش���كل ملموس، كما أنها ال تتعام���ل مع الواقع الجديد الذي 

خلقته “القائمة المشتركة” في الشارع الفلسطيني.

فقد جرت اس���تطالعات األسبوع الماضي، منذ مطلعه وحتى 

نهايت���ه، ف���ي أوج فضائح الفس���اد التي عصف���ت ببنيامين 

نتنياه���و وزوجته، وأظهرت بالذات تقدم���ا لحزب “الليكود” 

على قائمة “المعس���كر الصهيون���ي”، التحالفية بين حزبي 

“العمل” برئاسة هيرتسوغ و”الحركة” بزعامة تسيبي ليفني، 

باستثناء استطالع واحد نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت”، 

الذي منح “المعس���كر الصهيون���ي” تفوقا ملحوظا على حزب 

الليكود، إال أن النتيجة اإلجمالية بقيت لصالح معسكر اليمين 

المتشدد مع كتل المتدينين المتزمتين “الحريديم”.

ورأينا في كل االس���تطالعات أن معس���كر اليمين المتش���دد 

مع الحريديم، س���يحظى ب� 67 مقعدا إل���ى 70 مقعدا، من أصل 

120 مقعدا، وهذا المعس���كر يضم حزب الليكود، الذي تراوحت 

نتائجه م���ن 23 إلى 26 مقع���دا، وحزب المس���توطنين “البيت 

اليه���ودي”، الذي غالبية اس���تطالعات ال���رأي منحته 12 مقعدا 

إلى 13 مقع���دا على األكثر، وحزب “يس���رائيل بيتينو” بزعامة 

أفيغ���دور ليبرم���ان، من 5 إل���ى 7 مقاعد، و”يه���دوت هتوراة” 

للحريديم الغربيين ما بين 7 إلى 8 مقاعد، و”شاس”، من 6 إلى 

7 مقاعد، ومعهم القائمة الجديدة “الشعب معنا” التي أقامها 

المنش���ق عن حركة “ش���اس” إيلي يش���اي، ومعه حركة “كاخ” 

اإلرهابية، وتمنحه اس���تطالعات ال���رأي 4 مقاعد، أو عدم اجتياز 

نسبة الحسم، إذ إن المقاعد األربعة هي الحد األدنى الذي يمكن 

لقائمة أن تحصل عليها، في ظل نسبة الحسم الجديدة %3,25.

ويضاف إلى هذا المعس���كر، حزب “كوالنو” )كلنا( برئاسة 

الوزير المنش���ق عن ح���زب “الليكود” موش���يه كحلون، الذي 

يجعل���ه برنامجه السياس���ي، بما يتعلق بح���ل الصراع، جزءا 

من هذا المعس���كر، وتمنحه اس���تطالعات الرأي ما بين 7 إلى 

8 مقاع���د، وبذلك يعزز، تحالف بنيامي���ن نتنياهو والليكود 

المفترض لتشكيل الحكومة المقبلة.

ولكن حينما نرى أن اس���تطالعا للرأي يمنح تحالف نتنياهو 

المقب���ل 67 مقعدا، كقاعدة أولى، فهذا يعني أن المعس���كر 

المتشدد ذاته، من دون حزب “كوالنو”، كان سيفقد األغلبية 

التي تمتع بها في انتخابات 2009 و2013، إذ كان س���يحصل 

على 60 مقعدا، ولكن حتى في هذه الحالة، بمعنى اس���تثناء 

حزب “كوالنو”، فإن ترشيح 60 نائبا لنتنياهو، ال يعني اطالقا 

أن هيرتس���وغ س���يحظى بترشيح النواب الس���تين اآلخرين، 

ألن منهم “القائمة المش���تركة” التي تمثل الفلسطينيين، 

وأيضا حزب “كوالنو”.

وف���ي المقابل، نرى أن “المعس���كر الصهيوني” بات يراوح 

مكان���ه في النتيج���ة، ما بين 23 إلى 25 مقع���دا، رغم الكثير 

من المّيزات، التي كان من المفترض أن تكس���به مقاعد أكثر 

على حس���اب القوائم التي تمثل ما يسمى “الوسط”، وحتى 

“اليس���ار الصهيون���ي”، مثل أن ثلث مرش���حيه في األماكن 

المضمونة من النساء، فيما تحتل وجوه شابة قيادية مراتب 

متقدمة على قائمته.

كما نرى أن حزب “يوجد مس���تقبل”، يس���تقر عند نتيجة 

ما بين 9 إلى 11 مقعدا، ولكن الالفت في غالبية اس���تطالعات 

الرأي، أن مجموع مقاعد “يوجد مستقبل” المفترضة، ومقاعد 

حزب “كوالنو” المفترضة، هي ما بين 18 إلى 19 مقاعد، وهذا 

عدد المقاعد الذي حصل عليه حزب “يوجد مستقبل” وحده، 

في االنتخابات الس���ابقة، ولكن هذا ال يعني أن عدد المقاعد 

الذي خسره “يوجد مستقبل” خسره مباشرة لصالح “كوالنو”، 

وبطبيعة الحال، هناك حركة ناخبين ليس���ت قليلة، تعكس 

حجم “األصوات العائمة” من انتخابات إلى أخرى.

ونرى أن حزب “ميرتس” اليس���اري الصهيوني خس���ر من 

بريقه، لحس���اب “المعس���كر الصهيوني”، فقبل اإلعالن عن 

االنتخاب���ات كان يحتل في اس���تطالعات ال���رأي من 9 إلى 10 

مقاعد، أما اليوم ففي غالبية اس���تطالعات الرأي يحافظ على 

قوته الحالية من 6 إلى 5 مقاعد.

أما “القائمة المشتركة”، التي تمثل تحالفا للكتل الثالث والتي 

تمثل أساس���ا الفلس���طينيين، في الدورة المنتهية، فتمنحها 

اس���تطالعات ال���رأي 12 مقعدا، بزي���ادة مقعد واح���د، عن الدورة 

المنتهية، ولكنها تمثل نسبة المصوتين ذاتهم للكتل الثالث 

في االنتخابات السابقة، إذ إن كتلة “الموحدة” فقدت مقعدا في 

االنتخابات الماضية بفعل نقص بضع مئات من األصوات.

عالمات استفهام وثغرات
االستطالع الذي أثار عالمات استفهام كثيرة، كان استطالع 

صحيفة “هآرتس”، الذي نشر يوم الثالثاء الماضي، )3 شباط( 

وكان ق���د أجري يوم األحد الذي س���بقه، أي ف���ي أوج الصخب 

اإلعالمي، حول فضائح فس���اد عائلة نتنياهو، مثل أخذ أموال 

لجيب س���ارة نتنياهو، رغم أنها زهيدة نس���بيا، في القضية 

التي عرفت باس���ترجاع ثمن الزجاجات الفارغة، فهذه لم تعد 

قضية، ألن العائلة اعترفت ضمنا بالفضيحة، من خالل إعادة ما 

قالت إنها تقاضته خالل أربع سنوات، إضافة إلى فضائح أكثر.

ورغم هذا، فقد قفز حزب الليكود في ذلك االس���تطالع، من 

23 مقعدا إل���ى 26 مقعدا، مقابل تراجع لقائمة “المعس���كر 

الصهيوني”. فهل هذا يعكس عدم قناعة الش���ارع بما نشر؟ 

علم���ا أن الخط الدفاعي لنتنياهو وزوجت���ه، صدر متأخرا عن 

ذلك الموع���د، وفقط في مطلع األس���بوع الج���اري، ظهر خط 

دعائي يدعو فيه نتنياهو إلى التمسك بالقضايا األساسية، 

أي “أمن إسرائيل”، حسب تعبيره.

ولكن االس���تطالعات التالية أيضا، منحت “الليكود” تفوقا 

ما، على “المعس���كر الصهيوني” باس���تثناء استطالع واحد. 

وج���اءت زي���ادة الليكود، لتعزز معس���كر تحالف���ه الحكومي 

المقبل.

كذل���ك، فإنه اس���تطالعات ال���رأي ال تأخذ بعي���ن االعتبار 

االحتمال الجّدي، بأن ال تعبر قائمة “الش���عب معنا”، نس���بة 

الحس���م. إذ لم يمنحها أي اس���تطالع للرأي أكث���ر من أربعة 

مقاعد، فيما بعض استطالعات الرأي تشير إلى احتمال عدم 

اجتيازها نسبة الحس���م. وفقدان أربعة مقاعد من شأنها أن 

تعيد توزي���ع المقاعد من جديد. وحينم���ا يكون عدد مقاعد 

البرلم���ان 120 مقع���دا، مع حدي���ث عن أغلبية ليس���ت كبيرة 

لمعس���كر اليمين المتشدد، س���يكون لكل مقعد وزن، في أي 

معادلة تنشأ.

وأكثر من هذا، فإن قائمة “الش���عب معنا” التي يتزعمها 

رئيس “شاس” السياسي السابق المنشق عن حركة “شاس”، 

تحالف مع حركة “كاخ” اإلرهابية، التي س���يمثلها اإلرهابي 

باروخ مارزل. وحصلت هذه الحركة في االنتخابات الس���ابقة، 

على ما هو أكثر بقليل من مقعدين، ولكنها لم تجتز نس���بة 

الحسم بل المستها، وخسرتها بفارق بضع آالف من األصوات، 

ولهذا فإنه باإلمكان القول إن هذه الحركة ستضمن للقائمة 

الجديدة ما يزيد عن 1% من أصل نسبة الحسم %3,25. 

ولكن حتى لو اجتازت هذه القائمة نس���بة الحسم وحصلت 

بالفعل على أربعة مقاعد، فإن انضمامها إلى االئتالف الحاكم 

برئاسة بنيامين نتنياهو سيكون إشكاليا جدا، بسبب عضوية 

اإلرهابي ب���اروخ مارزل. وهذه الحالة ظه���رت في العام 2009، 

حينما أبق���ى نتنياهو كتلة “هئيح���ود هليئومي” اليمينية 

االستيطانية خارج االئتالف، ولكن في عالقة “غزل” معه، وكان 

هذا بسبب عضوية نائب عن حركة “كاخ” االرهابية.

تعامل االستطالعات مع القائمة المشتركة
إن مجم���وع ما حصل���ت عليه الكتل الثالث م���ن أصوات، كان 

أكث���ر من عدد أصوات حزب المس���توطنين “البيت اليهودي” 

ال���ذي حصل على 12 مقعدا، بينما مجموع مقاعد الكتل الثالث 

كان 11 مقعدا. وحينما تلتقي هذه الكتل الثالث س���وية، فمن 

المفترض أن تكون قوتها النهائية أكبر مما هي قبل التحالف. 

إال أن جميع االستطالعات تقريبا تمنح هذه القائمة 12 مقعدا. 

وأغلب الظن أنها نتيجة تقديرية، وليست نتيجة استطالعات 

ر الشريحة المستطلعة في غالبية 
َ
علمية، وهذا يعود إلى ِصغ

االس���تطالعات 500 ش���خص، وفي قلة منها 700 ش���خص، ما 

يعن���ي تلقائيا قلة الش���ريحة العربية المس���تطلعة. وال أحد 

يعرف كيف تكون هذه الش���ريحة العربي���ة مكونة، إذ هناك 

تباين في أنماط التصويت من منطقة إلى أخرى.  

االنتخابات اإلسرائيلية: التفاوت في نتائج استطالعات الرأي 
يثير عالمات استفهام، ويزيد الضبابية حول النتيجة النهائية

*حزب “الليكود” يزيد من قوته في استطالعات الرأي رغم فضائح الفساد *استطالعات الرأي ال تأخذ بالحسبان احتمال عدم اجتياز قائمة صغيرة 

لليمين اإلرهابي نسبة الحسم *االستطالعات تتعامل مع القائمة المشتركة للفلسطينيين تقديريا وليس بمقاييس االستطالعات المتبعة*

كذلك فإن اس���تطالعات الرأي، تأخذ ف���ي تقديراتها، كما 

يبدو، الفجوة في نس���ب التصويت بين العرب واليهود. ففي 

االنتخابات الس���ابقة، ش���ارك في التصوي���ت قرابة 54% من 

العرب مقابل 69% من اليهود. والفجوة في السنوات األخيرة 

تراوح���ت ما بين 11 إلى 15 نقطة. إال أن اس���تطالعات اليوم ال 

تأخذ بعين االعتبار احتمال تقلص الفجوة، بش���كل ملحوظ، 

وفق ما أشارت إليه استطالعات رأي داخلية لهذه األحزاب.

وحسب تلك االستطالعات، وأحدها تعامل مع أكثر من 700 

مس���تطلع عربي، وبتوزيعة جغرافية مناسبة، فإن المشاركة 

ف���ي التصويت في االنتخاب���ات المقبلة، س���تقفز عن %63، 

وهي نسبة عالية جدا مقارنة مع نسب التصويت في سنوات 

األلفين، ومن شأنها أن تغير في النتيجة بشكل واضح. وهذا 

ال يعني أن القائمة س���تأخذ من ه���ذه القائمة أو تلك، وإنما 

نتيجتها العالية س���تحتم إعادة توزي���ع المقاعد من جديد، 

ولكن في كل األحوال سيكون على حساب المعسكر اليميني 

المتش���دد، نظرا الرتكازه على عدد من القوائم التي لن تصل 

إلى حاجز 10 مقاعد ويجعلها كتال صغيرة.

ويش���كل الفلس���طينيون نس���بة 15,1% من إجمالي ذوي حق 

االقتراع للبرلمان، ما يعني أن نسبة تصويت متساوية بين العرب 

واليهود، كانت ستضمن أكثر من 18 مقعدا بقليل، من أصل 120 

مقعدا، يتجه ما بين مقعدين إل���ى ثالثة لألحزاب الصهيونية، 

والباقي يتجه إلى القوائم التي تمثل فلس���طينيي 48 مباشرة. 

ولهذا، فقط في حال تس���اوت نسبة التصويت بين الجمهورين، 

م���ا يبدو صعبا حس���ب ما هو منظ���ور، فإن من ش���أنه أن يحدث 

تغيرات كبيرة ج���دا في موازين القوى، ما يزيد من إش���كاليات 

تركيبة أي حكومة مقبلة، ما لم تضم الحزبين األكبرين.

خمسة أسابيع وقت طويل
س���تجري االنتخابات بعد خمس���ة أس���ابيع م���ن اليوم، في 

17 آذار المقب���ل، وهذه فترة تعد طويل���ة جدا في مقاييس 

السياسة اإلسرائيلية. فليس من المستبعد أن يبقى مشهد 

اس���تطالعات ال���رأي الحالي عل���ى حاله، ولكن هن���اك ملفات 

مفتوحة من ش���أنها أن تؤثر على النتيجة النهائية، وأولها 

“المل���ف األمني”، بمعن���ى أي انفجار بهذا الحج���م أو ذاك، 

سيؤثر على  النتيجة. كذلك هناك ملف الفساد الضخم الذي 

يعصف بحزب “يسرائيل بيتينو”، واحتمال أن تقرر الشرطة 

قب���ل االنتخابات توجيه لوائح اتهام ضد عدد من المتورطين 

فيه. كما أن هناك ملف فس���اد نتنياهو زوجته، وفي األسبوع 

المقبل س���يتم نشر تقرير مراقب الدولة عن شكل مصروفات 

المقر الرس���مي لرئيس الحكومة وعائلته، وقد تتكشف فيه 

أم���ور فس���اد مالي واض���ح، وكل هذا من ش���أنه أن يؤثر على 

النتيجة النهائية.

وليس صدفة أن في كل ما سبق لم يظهر دور لعامل البرامج 

السياسية، ألن الفرز السياسي بات واضحا، والجمهور يعرفه 

من خالل ممارس���ة ه���ذه األحزاب، ومن الواض���ح أن الجمهور 

اليه���ودي وحده، يجنح أيضا في ه���ذه االنتخابات بغالبيته 

إلى اليمين على تنوعاته، وفق المقاييس الصهيونية.

في النتيجة النهائية في االنتخابات البرلمانية الس���ابقة، 

كان���ت نتيجة ح���زب “يوجد مس���تقبل” مفاجئ���ة للجميع، 

بحصول���ه على 19 مقعدا، وهي النتيجة التي لم يتوقعها اي 

من اس���تطالعات الرأي السابقة، التي كان أقصى ما منحته ما 

بي���ن 12 إلى 14 مقعدا، ولهذا تبق���ى مفاجأة يوم االنتخابات 

واردة في كل االتجاهات.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

ارتفاع حجم ديون العائالت اإلسرائيلية 
بنحو 5ر6% في 2014

يتبين من تقرير لبنك إسرائيل المركزي أن الحجم 

االجمال���ي لدي���ون العائالت )االقتص���اد البيتي( في 

إس���رائيل في العام الماضي 2014، ارتفع بنحو 5ر%6، 

بع���د أن ارتفع في األش���هر ال���� 11 األولى م���ن العام 

الماض���ي بنس���بة 1ر6%. ووفق التقدي���رات هذه فإن 

الحجم الكلي لدي���ون االقتصاد البيتي بلغ مع نهاية 

الع���ام حوالي 112 مليار دوالر، وفق س���عر صرف 9ر3 

شيكل للدوالر )437 مليار شيكل(.

وكان هذا الدين قد س���جل ف���ي العام قبل الماضي 

2013 ارتفاع���ا بنس���بة 7%، وفي الع���ام 2012 ارتفع 

بنس���بة 5%، وحس���ب تقرير البنك، ففي العام 2014 

جرى تس���جيل تباطؤ في ملف القروض االس���كانية، 

بينما ارتفعت الديون لألغراض االس���تهالكية، التي 

يجري تجنيدها من البنوك وأطر ليس���ت بنكية، وبلغ 

الحجم التراكمي للقروض االسكانية مع نهاية العام 

الماضي حوال���ي 5ر77 مليار دوالر، بإضافة 6ر3 مليار 

دوالر عن العام الذي سبق. أما الحجم االجمالي للديون 

لألغراض االستهالكية، فقد سجل زيادة بما يقارب 5 

مليارات دوالر، ليصبح الحجم االجمالي لهذه القروض 

5ر35%، ما يعني أن حجم القروض االس���كانية ارتفع 

بنس���بة 6ر4% بينما القروض لألغراض االستهالكية 

ارتفعت بنسبة 2ر%7.

ويع���زو بنك إس���رائيل المركزي التباط���ؤ في طلب 

القروض االسكانية إلى المبادرة التي جرى تجميدها، 

وتقضي بالغاء ضريبة المشتريات )القيمة اإلضافية( 

بنس���بة 18% عن البي���وت الجديدة التي تش���تريها 

العائل���ة وف���ق مواصف���ات معين���ة ألول م���ّرة، وهي 

المبادرة التي ج���رى خالف حولها، ولكنها دخلت إلى 

مس���ار التش���ريع، وتوقف بعد اقرار القانون بالقراءة 

األولى بس���بب خالفات داخل الحكوم���ة، من بينها ما 

دارت حوله، إذ أن تكلفته السنوية قاربت 800 مليون 

دوالر، وحتى اآلن ليس واضحا إذا ما ستطلب الحكومة 

الجديدة بعد االنتخاب���ات القادمة مواصلة إقرار هذا 

القانون.

وفي س���ياق متصل بقطاع اإلس���كان ق���ال تقرير 

صدر في األس���بوع الماضي إن الش���هر األخير من 

العام الماض���ي 2014، كانون األول، س���جل ارتفاعا 

كبيرا، بنس���بة 17% في شراء البيوت الجديدة، وقد 

س���جل ذروة غير مس���بوقة في حجم مبيعات شهر 

واحد في السنوات العشر األخيرة، ويجري الحديث 

عن 11 ألف بيت جديد، 32% من هذه البيوت، 3500 

بيت، تم ش���راؤها من مقاولين، وهذا بحد ذاته يعد 

ذروة غير مس���بوقة منذ العام 2000، إذ أن نس���بة 

البي���وت الجديدة التي يتم ش���راؤها من مقاولين، 

تتراوح عادة ما بين 20% إلى 25% من اجمالي سوق 

البيوت.

ويق���ول خبي���ر التخمي���ن إي���رز كوهي���ن إن إقبال 

الجمهور على ش���راء البيوت، بهذه الكمية في شهر 

واح���د، يدل عل���ى أن الجمه���ور لم تع���د لديه ثقة 

بالحكوم���ة، الت���ي عمليا هي اآلن في ش���كل حكومة 

انتقالية، وال يعرف الجمهور أي سياس���ة اقتصادية 

سوف تتبعها الحكومة الجديدة المقبلة.

وفد من OECD يصل إلى 
إسرائيل لفحص مكافحة الفساد

يصل في األيام المقبلة وفد عن سكرتارية منظمة 

التعاون بين ال���دول المتطورة OECD لفحص مدى 

مكافحة الفساد في أجهزة الحكم، في الوقت الذي 

تعصف بالس���احة السياسية قضايا فساد ضخمة، 

وخاصة تل���ك التي يتورط فيها حزب “يس���رائيل 

بيتينو” بزعام���ة أفيغدور ليبرم���ان، ومن المتوقع 

أن توصي الش���رطة حتى قب���ل االنتخابات بتقديم 

لوائ���ح اتهام ضد ع���دد ليس بقليل من األس���ماء 

المرتبطة بهذا الح���زب، وقد يكون بينهم منتخبي 

جمهور وعاملين في أروقة الكنيست، والمؤسسات 

الرس���مية وال���وزارات، ولكن مقابل هذا تكش���فت 

سلس���لة من قضايا الفس���اد التي تع���د “صغيرة” 

أمام قضية “يس���رائيل بيتينو” وقد يتورط فيها 

بنيامين نتنياهو وزوجته سارة.

ومن المفترض أن يفحص وفد OECD مدى التزام 

إس���رائيل بميثاق المنظمة ال���ذي وقعت عليه في 

الع���ام 2009، بمعن���ى إلى أي مدى تكافح الفس���اد 

في مؤسساتها الرس���مية، ففي تقرير العام 2012 

ت إس���رائيل ف���ي المرتبة 34 
ّ
للمنظم���ة ذاتها حل

الدنيا، من أصل 35 دولة، كما تبين أن إسرائيل من 

بين س���بع دول لم تطبق ميث���اق المنظمة المتعلق 

بمحاربة الفساد.

وقالت وزارة العدل اإلسرائيلية إن الوفد سيلتقي 

مع ممثل���ي جهات مختلفة، من مؤسس���ات الدولة 

وأجهزة تطبيق القانون، وجهات اقتصادية خاصة، 

وحتى الرقابة العس���كرية، وسيفحص الوفد إلى أي 

مدى تعمل مؤسسات الدولة على مكافحة الفساد، 

اضافة إلى أي مدى تمنح مؤسس���ات أجهزة تطبيق 

القانون الحماية لمن يكشف عن قضايا فساد، وإذا 

تم اتخ���اذ تدابير جديدة من قوانين وغيرها، للجم 

وحتى منع مظاهر فساد الحكم، على أشكالها.

وكان���ت جمعي���ة دولية تعن���ى بش���فافية الحكم 

 OECD وتصدر تقارير س���نوية بالتنسيق مع منظمة

ق���د انتقدت ع���دم قي���ام األجهزة اإلس���رائيلية في 

الس���نوات الث���الث األخيرة بأي تحقيق ضد ش���ركات 

إسرائيلية دفعت رش���اوى لجهات خارجية كي تمرر 

صفقات تجارية مع دول معينة، وهو ما كشف النقاب 

عنه ف���ي الخارج، إال أن األجهزة اإلس���رائيلية رفضت 

التحقيق في هذه القضايا.

بقلم: تسفي زرحيا

إن اتساع التحقيقات في شبهات الفساد في محيط حزب 

“يسرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(”، واالعتقاالت األخيرة 

التي شملت مستشارا إعالميا ومسؤولين كبار سابقين في 

س���لك خدمات الدولة ومدير مكتب مدير عام وزارة سابق، 

وأضيفت إلى اعتقال ثالثة ناشطين في مجموعات ضغط 

برلماني )لوبي( أطلق س���راحهم الحقا )بشروط- الترجمة(- 

كل ه���ذا ي���دل عل���ى الحاجة إلى إع���ادة التفكير بش���أن 

العالقات بين المستش���ارين اإلعالميين واالستراتيجيين 

ومستش���اري الدعاي���ة والمحامي���ن وناش���طي مجموعات 

الضغط، وبين الوزراء وأعضاء الكنيست وموظفين كبار في 

أجهزة الدولة.

التق���ارب بي���ن هاتي���ن المجموعتين تعاظ���م على مر 

الس���نين، وفي أحي���ان كثيرة هي عالقة ليس���ت صحية، 

فقس���م كبير من المستشارين االس���تراتيجيين، ومديري 

العالقات العام���ة، والعاملين في مجموعات الضغط، كانوا 

في ما مضى مس���اعدي أعضاء كنيس���ت أو وزراء، وحينما 

انتقل���وا للعمل في الطرف اآلخر اهتموا بالحفاظ على باب 

مفتوح مع كل من عرفوه خالل فترة عملهم الس���ابقة، من 

أجل مساعدة زبائنهم الجدد.

والعالق���ة بين الجانبين في حاالت كثيرة تكون متبادلة، 

فمن جهة يوظف أعضاء الكنيس���ت مستشارين إعالميين 

ومستشارين استراتيجيين وآخرين متخصصين في بلورة 

الشخصية كي يس���اعدوهم في االنتخابات الداخلية في 

أحزابه���م )البرايمرز(، بينما ال���وزراء يوظفون أمثال هؤالء 

خالل واليتهم على حس���اب ميزانية وزارتهم، ومن جهة 

ثانية فإن المستش���ارين يتوجهون إلى أعضاء الكنيست 

والوزراء به���دف دفع مصالح زبائنهم ف���ي أروقة الحكم، 

وحتى في العديد من األحيان يقدمون ألعضاء الكنيس���ت 

مشاريع قوانين جاهزة تتجاوب مع مصالح زبائنهم، فهل 

يستطيع عضو الكنيست أو الوزير رفض طلب من يساعده 

على الدخول إلى الكنيست أو الحكومة؟. 

في إطار تحقيقات الش���رطة في قضية الفس���اد يجري 

فحص شبهات بأن المستشارين والعاملين في مجموعات 

الضغط كانوا مش���اركين في تجنيد أموال حكومية لصالح 

مؤسسات وجمعيات، مقابل الحصول على جزء من األموال، 

أو تحوي���ل جزء من األموال الحكومية إلى مقربين حزبيين. 

كذلك يجري فحص شبهات حول أن مستشارين إعالميين 

دفعوا رش���اوى لجهات في س���لك خدم���ات الدولة، مقابل 

ميزانيات لمؤسساتهم، والفوز بعطاءات لتنفيذ مشاريع 

للوزارات المختلفة.

هذه التحقيق���ات الجارية يجب أن تض���يء ضوءا أحمر، 

فالس���دود التي عليها أن تفصل بين المستشارين وبين 

منتخب���ي الجمهور علّوها ليس كافيا، وحتى اآلن باإلمكان 

االلتفاف عليها بس���هولة تامة. فمثال، القانون الذي يضع 

ضوابط لعمل مجموعات الضغط، ويلزم كل عامل في هذه 

المجموعات أن يكشف عن أسماء زبائنه، يسري فقط على 

عمل هؤالء داخل مبنى الكنيس���ت ولي���س خارجه، فإذا ما 

ق���رر أحد عاملي مجموعات الضغ���ط أن يكون “خارج نطاق 

جهاز رادار” الجمهور ووسائل اإلعالم، فعليه ضمان اقناع 

الوزراء وأعضاء الكنيس���ت وكبار المس���ؤولين، خارج مبنى 

الكنيست، دون أن يكون ملزما بتقديم تقرير شفاف حول 

طبيعة عمله ومن يقف من ورائه.

ومن أج���ل اقتالع الظاه���رة، على المستش���ار القانوني 

للحكومة بلورة أنظمة جديدة، يصادق عليها الكنيس���ت 

والحكوم���ة بطبيع���ة الح���ال، م���ن أج���ل تقييد نش���اط 

المستش���ارين عل���ى اش���كالهم بين منتخب���ي الجمهور 

والزامهم بشفافية أكبر.

وبداية، يجب توسيع نطاق قانون تقييد عمل مجموعات 

الضغط، وأال يقتصر فقط على عاملي هذه المجموعات، بل 

أن يشمل أيضا المستشارين االستراتيجيين، والناطقين، 

ومديري العالقات العامة، ومراقبي الحسابات، والمحامين 

الذي���ن يقدمون استش���ارات لمنتخبي جمه���ور من وزراء 

وأعضاء كنيس���ت ومس���ؤولين كبار في مؤسسات الدولة، 

وأن يسري هذا ليس فقط على مبنى الكنيست بل خارجه 

أيضا. كذلك عل���ى كل واحد من العاملي���ن في مجموعات 

الضغط، والمستش���ارين على أنواعهم، أن ينشر في موقع 

الكنيس���ت أس���ماء كافة الزبائن الذي���ن يمثلهم، ليكون 

واضحا أمام أجهزة الحكم، وأن يقدم في كل فصل تقريرا 

حول مصالح زبائنه الخاصة التي يريدون دفعها من خالل 

منتخبي الجمهور، مثال المس���اعدة في تجنيد أموال عامة 

لصالح جمعية، أو نشاط مخالف لقانون ما.

ف���ي الوض���ع القائم يرفض قس���م م���ن العاملين ضمن 

مجموعات الضغط المس���جلين في موق���ع االنترنت التابع 

للكنيست، كشف أسماء الجهات التي يعملون لصالحها، 

مثال خالل مشاركتهم في جلسات لجنة المالية البرلمانية، 

وقسم كبير من هؤالء العاملين ينشطون بشكل خفي، وال 

أحد يعرف ما هي المصالح الت���ي يريدون تحقيقها لدى 

توجههم لمنتخبي الجمهور. 

كذل���ك يجب اعتبار كل عمل ضم���ن مجموعة ضغط غير 

معلنة إلدارة الكنيست وفي موقعه في االنترنت على أنه 

مخالفة جنائية، وأن يكون على كل عامل ضمن مجموعات 

الضغط أن ينش���ر ف���ي موقع الكنيس���ت كاف���ة الوثائق 

والمستندات التي يوزعها على أعضاء الكنيست، ولو كان 

عضو كنيس���ت واحد، وأيضا الوزراء وكبار المسؤولين في 

مؤسسات الدولة.

وفي المقابل، على أعضاء الكنيس���ت والوزراء أن يعرضوا 

في موقع الكنيس���ت تقري���را فصليا ح���ول لقاءاتهم مع 

مجموع���ات الضغ���ط، وذوي المس���ؤوليات ف���ي القط���اع 

االقتص���ادي الخاص، الذي طلبوا من ال���وزراء والنواب دفع 

وإق���رار إج���راءات اقتصادية أي���ا كانت، وبه���ذا الطريقة 

باإلمكان أن نعرف إذا م���ا رئيس الوزراء أو وزير المالية، أو 

أي وزير آخر، أو عضو كنيس���ت، قد التقى مع حيتان المال، 

أو ممثليهم، قبيل التصويت على قوانين وقرارات تتعلق 

بهم.

إضاف���ة إلى هذا يجب تعميق الش���فافية، والزام اعضاء 

الكنيست بالكشف عن مصالحهم االقتصادية، والكشف 

ع���ن أس���ماء الجهات التي كان���وا معها عل���ى اتصال في 

حياتهم العملية، قبل أن يتولوا مناصبهم في الكنيست 

والحكومة، كي يك���ون بإمكان الجمهور أن يتابع ويفحص 

عملهم، بما يرتبط مع ماضيهم ومصالحهم، وفحص ما إذا 

هناك تضارب مصالح خالل عملهم البرلماني والحكومي.

ويج���ب الحظ���ر على ال���وزراء وال���وزارات والمؤسس���ات 

الحكومية ش���راء خدمات مستش���ارين خارجيين من خارج 

سلك خدمات الدولة، مثل استش���ارات قضائية واعالمية 

واعالني���ة وغيره���ا م���ن االستش���ارات، تحس���با الرتباط 

مستش���ارين بجه���ات لها مصال���ح في توجه���ات ما في 

عمل الوزراء وأعضاء الكنيس���ت.إن تبن���ي هذه اإلجراءات 

من ش���أنه أن يس���اعد أعضاء الكنيس���ت على منع تفشي 

حاالت الفس���اد، وأن يقلص الرابط بين منتخبي الجمهور 

بي���ن المصالح الغريبة، ويلجم تخصيص موارد وميزانيات 

حكومية لمقربين، اضاف���ة إلى منع تبذير أموال الجمهور 

على شراء خدمات المستشارين.

على دورة الكنيس���ت ال� 20 أن تفتت���ح بقدمها اليمين مع 

إصرار حازم على لجم الظواهر القبيحة هذه، ولكن الس���ؤال 

الذي يطرح نفس���ه هو إلى أي مدى س���يكون الوزراء وأعضاء 

الكنيست، الذين يلوحون بنظافة اليد، على استعداد للتعاون 

في هذا المجال، والموافقة على الكشف عن لقاءاتهم، وقطع 

عالقاتهم المتش���عبة مع المستش���ارين عل���ى أنواعهم، أم 

أنهم سيختارون االس���تمرار في إطالق الشعارات، ولكنهم 

على أرض الواقع سيستمرون في النهج ذاته؟.

)عن “ذي ماركر”- بتصرف( 

كيف نمنع انهيار السدود ما بين رأس المال والسلطة؟

ش���رعت مختل���ف األح���زاب اإلس���رائيلية في األس���بوع 

الماضي في اطالق برامجها االقتصادية، التي تنثر الوعود 

للناخبين، بتخفيف السياس���ة االقتصادي���ة عليهم، في 

ح���ال وصلت تلك األحزاب إلى الحكم، إال أن بنك إس���رائيل 

المركزي س���ارع من جهته هو أيضا إل���ى تخفيف “صخب 

الحفل���ة”، بإص���داره تقريرًا يقول فيه إنه م���ن دون زيادة 

الضرائب، فسيكون على الحكومة المقبلة اجراء تقليصات 

ف���ي ميزانيتها، ع���دا التقليصات التي تضمنها مش���روع 

موازنة 2015، الذي لم تكم���ل الحكومة المنتهية واليتها 

إقراره في الكنيس���ت. وبحس���ب التوقعات، فإن أي حكومة 

جديدة ستصل إلى سدة الحكم، ستسحب المشروع إلجراء 

تعديل عليه، ومن ش���به المؤكد أن الحكومة ستطرح معه 

موازنة العام التالي- 2016.

وكان الكنيست قد أقر في شهر تشرين الثاني الماضي 

مش���روع الموازنة الذي قدمته الحكومة، بالقراءة األولى، إال 

أن���ه بعد اقرار الميزانية بالق���راءة األولى، توقفت األبحاث 

بها ف���ي لجان الكنيس���ت، بس���بب الخالفات المتش���عبة 

الت���ي تأججت بين أح���زاب االئتالف الحاك���م، وقادت إلى 

حل الكنيس���ت واجراء انتخابات مبك���رة، في منتصف آذار 

المقبل.

وبل���غ حج���م الميزانية نح���و 84 مليار دوالر، وفق س���عر 

الصرف الحالي )9ر3 ش���يكل للدوالر(، وبقيت وفق هيكلية 

ميزاني���ة الع���ام 2014، إذ رفع���ت الحكومة نس���بة العجز، 

تفاديا لرفع الضرائب، وهذا ما اعترض عليه بنك إسرائيل 

المرك���زي. وكان العدوان على غزة المس���بب االس���اس في 

تأخير اقرار الموازنة، وتبع العدوان جدل واسع بين الجيش 

ووزارة المالية حول كلفة الحرب، وفي نهاية المطاف جرى 

التوصل إلى ما سُمّي ب� “حل وسط”، بإضافة 6ر1 مليار دوالر 

لميزانية الجيش األساس���ية مع وعود بإضافات أخرى خالل 

هذا العام.

والميزانية األكبر س���تكون كالعادة ل���وزارة الدفاع التي 

تتضمن ميزاني���ة الجيش، وتبلغ 7ر16 ملي���ار دوالر، وهي 

الميزانية المباش���رة األعلى في تاريخ إس���رائيل، أيضا من 

حي���ث قيمتها بالدوالر، إذ تلقى الجي���ش زيادة ثابتة في 

ميزانياته، بمقدار 3ر1 مليار دوالر.

وه����ذا ال يش����مل 3 ملي����ارات دوالر، الدعم العس����كري 

األميركي الس����نوي إلس����رائيل، كما أن الحكومة أقرت أن 

يكون االحتياطي العام للموازنة العامة نحو ملياري دوالر، 

على أن يخص����ص بغالبيته لمصاريف األم����ن، وبعد كل 

هذا، فقد علمت التجربة أن الجيش يحصل س����نويا على 

اضافات مالية بعد اق����رار الميزانية، بمقدار ما بين مليار 

إلى ملياري دوالر س����نويا، ما يعني أن ميزانية الجيش قد 

تصل في العام المقبل باإلجمال، إلى ما يزيد عن 21 مليار 

دوالر.

وانتقد بنك إس���رائيل المركزي رفع سقف العجز المالي 

إلى 4ر3% من حجم الناتج العام، وقال البنك إن هذه نسبة 

أعلى من الهدف الس���ابق بكثي���ر، 5ر2%، وإنه من الناحية 

الفعلية، فإن العجز س���يصل في نهاية العام المقبل إلى 

6ر3%، ما س���يخل في عملية تخفي���ض حجم الدين العام، 

بالمقارنة مع الناتج العام.

وشكك بنك إس���رائيل في تقريره، في أن يكون بمقدور 

النش���اط االقتصادي في الع���ام 2015، أن يضمن مداخيل 

الضريبة التي يقدرها مش���روع الموازن���ة، إذ يتوقع البنك 

أن تك���ون مداخي���ل الضريبة في العام المقب���ل أقل بنحو 

635 مليون دوالر م���ن تقديرات وزارة المالية، التي تتوقع 

مداخيل بقيمة تقل بقليل عن 66 مليار دوالر. 

وكم���ا ذكر، فم���ن المتوقع أن تعم���ل الحكومة المقبلة، 

األحزاب تتنافس على برامج اقتصادية وبنك إسرائيل يدعو إلى شد الحزام!
*بنك إسرائيل المركزي يضع أمام الحكومة خيارين: إما رفع ضرائب لزيادة المداخيل 

بأكثر من ملياري دوالر سنويا، وإما تقليص مصروفات الحكومة سنويا*

خاصة إذا كانت برئاسة بنيامين نتنياهو حسب ما تشير 

اليه اس���تطالعات الرأي، على تعديل قان���ون نظام اقرار 

الموازنة العامة، مجددا، بش���كل يجي���ز للحكومة تقديم 

مش���روع الموازنة لعامين في آن واح���د، وهو النظام الذي 

ج���رى اتباعه من العام 2009 إلى الع���ام الماضي 2014، إال 

أنه جرى تعديل القانون في العام الماضي، بش���كل يعيد 

الموازنة إلى عام واحد، بموجب شرط وزير المالية في حينه 

يائير لبيد، رئيس حزب “يوجد مستقبل”، لالنضمام إلى 

ائتالف بنيامين نتنياه���و، وال يبدو أن التعديل المتوقع 

س���يلقى معارض���ة، ألن الحكوم���ة والكنيس���ت لن يكون 

بإمكانهما االنته���اء من اقرار موازنة الع���ام الجاري قبل 

نهاية تموز المقب���ل، وهو موعد بدء اعداد ميزانية العام 

التالي 2016.

مديح وتحذير
وكان تقرير بنك إس���رائيل المركزي، وقبل اطالق تحذيره 

بش���أن قيود الميزانية المقبلة، قد امت���دح االجراءات التي 

قامت بها حكومة بنيامي���ن نتنياهو، وأدت إلى لجم العجز 

ف���ي الموازنة العامة، عل���ى الرغم من الع���دوان على قطاع 

غزة في صيف العام الماضي 2014. وقال البنك إن س���يطرة 

الحكومة على مصاريفها الجارية في العام الماضي، ساهم 

في امتصاص مصاريف العدوان على غزة، بقيمة 7 مليارات 

شيكل، ما يعادل حاليا 8ر1 مليار دوالر، بما في ذلك تقليص 

االنعكاس���ات االقتصادية للعدوان عل���ى خزينة الضرائب 

وغيرها من القطاعات االقتصادية.

ويق���ول البن���ك إن العج���ز ف���ي الموازنة العام���ة، للعام 

الماضي 2014 بل���غ 8ر2% من حجم النات���ج العام، وهو أقل 

بقليل من نس���بة 3%، التي كانت مخططة ومتوقعة للعام 

الماضي. ويذكر ف���ي هذا المجال أن اجمال���ي العجز حتى 

نهاية الش���هر ما قبل األخير من العام الماضي بلغ نس���بة 

4ر1%، إال أن الحكوم���ة ضاعف���ت العجز، من خ���الل تحويل 

ميزانيات كانت مخططة وفائض ميزانيات إلى وزارة الدفاع 

ومصاريف أخرى.

وحس���ب البنك، فإن الصرف القائم حت���ى إقرار الموازنة 

العام���ة نهائيا للعام الج���اري 2015، أي حتى نهاية تموز، 

س���يكون بناء على ميزانية العام الماضي جزئيا، حس���ب ما 

ينص علي���ه القانون، وهذا من ش���أنه أن يقلص مصاريف 

الحكومة المدنية، ما سيسمح لها بعدم خرق الميزانية لدى 

اقرارها، جراء زيادة ميزانية الجيش.

ويدعو بنك إس���رائيل مجددا إلى التمس���ك بنس���بة عجز 

الموازنة التي جرى اقرارها في العام 2013، بنس���بة 5ر%2، 

وليس النس���بة التي أقرها مش���روع الموازن���ة الذي أقرته 

حكوم���ة نتنياه���و، وهو 4ر3%. وحس���ب البن���ك فإن على 

الحكومة المقبلة أن تس���تمر بمخط���ط تخفيض العجز في 

الموازنة تدريجيا م���ن 5ر2% في العام 2015، إلى 5ر1% في 

العام 2019، وهذا بات من الممكن إقراره بس���بب التأخر في 

تطبيق موازنة العام الجاري.

إال أنه في العام المقبل 2016، س���يكون على الحكومة أن 

ترفع الضرائب بشكل يضمن لها زيادة مداخيل بقيمة 8 

مليارات ش���يكل، أي حوالي 06ر2 مليار دوالر. وحذر البنك 

من أنه م���ن دون رفع الضرائ���ب، أو تقليص المصروفات، 

وفي نفس الوقت بقي العجز للعام الجاري في حدود %3، 

فإن حجم الدين العام، بالمقارنة مع الناتج العام، سيرتفع 

إلى نس���بة 70% م���ع حلول الع���ام 2020، بعد أن انخفض 

في العام الماضي 2014 إلى مس���توى 67%، وهي النسبة 

األدنى منذ سنوات طوال، إذ تهدف إسرائيل للهبوط إلى 

نس���بة 60% من الناتج العام، وهي النس���بة القائمة في 

ال���دول المتطورة، حتى قبل اندالع األزمة االقتصادية في 

السنوات األخيرة.

ويقول محللون إن تقرير بنك إسرائيل المركزي يعني أن 

على الحكومة المقبلة أن تتبع سياسة تقليصات وتقشف، 

تقريبا طيلة سنوات واليتها، إذا بقيت ألربع سنوات وأكثر، 

ألن م���ا يطلبه بن���ك إس���رائيل عمليا تقلي���ص مصروفات 

الحكوم���ة، أو زي���ادة الضرائب، بما يق���ارب 1% من اجمالي 

النات���ج العام، وهذا يك���ون أقرب إلى 10 مليارات ش���يكل 

سنويا. 

بنك إسراءيل: مؤشرات تناقض الدعاية الحزبية.
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بقلم:  تسفي مازائيل )*(

تخشى وسائل اإلعالم الغربية انتقاد »اإلرهاب« اإلسالمي، 

وفي هذا السياق فإن تظاهرة االحتجاج والتضامن المليونية 

التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس، يجب أن ال تخفي 

أو تطم���س الحقيقة.  فقد انتص���ر اإلرهابيون الذين قتلوا 

الصحافيين العاملين في صحيفة »ش���ارلي إبدو«، واليهود 

في متج���ر األطعمة اليهودية )هيبر كاش���ير( في ضواحي 

باري���س.  صحيح أن منفذي الهجومي���ن عوقبوا وقتلوا، غير 

أن الكلمة األخيرة كانت كلمتهم.  وقد اس���تكملت وسائل 

اإلعالم العالمية تحقيق غايتهم، فهي س���تعمل منذ اآلن 

تحت رقابة ذاتية وإش���راف إسالمي، وباتت حرية الصحافة 

ف���ي أوروبا أمرا يعود إلى الماضي.  ومع أن ش���بكات التلفزة 

الكبرى مثل بي. بي. سي و سي. إن. إن وباقي قنوات التلفزة 

العالمي���ة، تحدثت بتوس���ع وإس���هاب عن الع���دد الجديد 

لصحيفة »ش���ارلي إبدو« األسبوعية، إاّل أنها امتنعت بشكل 

متعمد عن عرض صورة )رس���م( للنب���ي محمد، ظهرت على 

غالف عدد الصحيفة )الصادر ف���ي 14 كانون الثاني 2015(، 

كذلك لم يجرؤ س���وى عدد قليل جدًا م���ن الصحف الغربية 

على نشر صورة صفحة غالف الصحيفة الفرنسية الساخرة، 

على الرغم من حقيقة أن هذه الصورة لم تس���خر من النبي 

محمد.  وعلى م���ا يبدو فإن الحديث ي���دور هنا على تغيير 

واضح االتجاه، والذي كان قد بدأ في الواقع، في وقت سابق، 

في أعقاب مظاه���رات عنيفة نظمها المس���لمون احتجاجا 

على منش���ورات بدت لهم مسيئة لإلس���الم، ولكن يبدو أن 

األمر قضي في هذه المرة، وأن وس���ائل اإلعالم العالمية في 

»العالم المتنور« ستعمل بمقتضى معيار أو قاعدة مؤداها 

أن مواجهة المس���لمين مسألة تنطوي على خطورة، وأن من 

األفضل قبول وجه���ة نظرهم.  وبطبيعة الحال فإن ذلك لن 

يمنع وس���ائل اإلعالم من المس برموز الديانتين المسيحية 

واليهودية، واالس���تمرار في عرض وترويج صورة كاذبة عن 

إسرائيل.

فضال عن ذلك، فقد عانت المس���يرة الرسمية التضامنية 

الت���ي جرت ف���ي باريس بمش���اركة خمس���ين رئيس دولة 

وحكومة من نق���ص خطير ومقلق، إذ امتن���ع »زعيم العالم 

الحر« الرئيس األميركي باراك أوباما عن المشاركة في هذه 

المس���يرة، كما أنه لم يرسل مندوبا رفيعا لينوب عنه فيها.  

صحيح أن المتحدث باس���م البيت األبيض أقر بأن ذلك كان 

خطأ )وأنه كان يجب على اإلدارة األميركية أن ترسل مسؤوال 

ذا  مرتبة أعلى من سفير للمشاركة في المسيرة التضامنية 

في باريس(،  وأن وزير الخارجية األمريكي جون كيري أعرب 

عن أسفه واعتذاره أمام الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند، 

ولكن ذلك ال يبدل وال يغير في ما حدث.  فقط الرئيس أوباما 

ذات���ه كان يمكن له اتخاذ مثل هذا الق���رار الالفت والبعيد 

األثر، ومما ال ش���ك فيه أن المس���لمين أينم���ا كانوا، فهموا 

هذه الرسالة.  فالرئيس أوباما يحرص، وفقا للسياسة التي 

يتبعها من���ذ توليه لمنصب���ه، على توجيه رس���الة للعالم 

اإلس���المي فحواها أنه معني بالحوار مع المس���لمين، حتى 

ل���و كان ذلك بثمن التغاضي عن اإلرهاب اإلس���المي.  ويرى 

أوبام���ا في إضعاف الواليات المتحدة األميركية وفي الحوار 

مع العالم اإلسالمي هدفين مهمين من الدرجة األولى، وقد 

برهن على ذل���ك بوضوح في أول خطابين ألقاهما في أنقرة 

والقاهرة.  وقد وجدت اس���تراتيجيا تطبيق هذه السياسة 

تعبيرا س���افرا لها في الوثيقة التي نشرها البيت األبيض 

ف���ي كانون األول 2011، والتي أكدت على ضرورة التعاون مع 

الجاليات المحلية في الواليات المتحدة، أي مع المس���لمين  

ومنظماته���م، وخاص���ة مع »اإلخ���وان المس���لمين«، وذلك 

بهدف مكافحة التط���رف والراديكالية، والمقصود بطبيعة 

الحال اإلرهاب اإلس���المي، غير أنه لم تذكر باالسم، في هذا 

السياق، س���وى منظمة »القاعدة«. واس���تمرار لما تضمنته 

هذه الوثيقة فإن المؤسس���ات الرس���مية األميركية – ومن 

ضمن ذلك وكالة مكافحة اإلرهاب – ال تربط كلمة »التطرف« 

بمصطلح���ات مث���ل »اإلس���الم« و »الجه���اد« أو »الش���ريعة 

اإلسالمية«.  

من هنا فإن تغيب الرئيس أوباما عن التظاهرة المناهضة 

لإلره���اب واإلرهابيي���ن المس���لمين الذين ارتكب���وا جرائم 

خطيرة باسم اإلسالم، له أساس أيديولوجي – استراتيجي.  

وق���د مضى أوباما ش���وطا أبعد حي���ن دع���ا األوروبيين، في 

المؤتمر الصحافي المشترك مع )رئيس الوزراء البريطاني( 

دافي���د كاميرون في 16 كانون الثاني الماضي، إلى التعامل 

بص���ورة أفضل مع األقليات المس���لمة، والعمل على دمجها 

في المجتم���ع، كما جرى في الوالي���ات المتحدة األميركية.  

لق���د تجاهل الرئيس أوباما بصورة تامة حرب اإلس���الم ضد 

الوالي���ات المتح���دة، والتي وجدت تعبيرا له���ا في األعوام 

األخيرة ف���ي هجمات وقعت في الوالي���ات المتحدة ذاتها، 

نفذها مس���لمون كان���وا مبدئيا »مندمجي���ن« في المجتمع 

األميركي، كما حصل في بوسطن و«بورت هود«. 

صحي���ح أن الوالي���ات المتحدة تخوض حرب���ا ضارية ضد 

عناصر منظمة »القاعدة« في اليمن وباكستان وأفغانستان، 

تس���تخدم فيها بشكل رئيس طائرات بدون طيار هجومية، 

ولكن وفقا للمصطلح���ات األميركية المذكورة، فإن الحديث 

ي���دور ح���ول »متطرفي���ن« أو »مجرمي���ن«، وس���ط تجاهل 

األيديولوجيا الدينية التي يعملون باس���مها. فهل يعني 

ذلك دس الرأس في الرمال بغية تجنب االعتراف بالمشكلة؟  

وهل يمكن القضاء على عدو إس���المي متطرف، يجد قواعد 

دع���م وتأييد في البلدان اإلس���المية وفي صفوف األقليات 

المس���لمة في دول الغرب، دون التطرق لأليديولوجيا التي 

يعمل انطالقا منها؟!

إل���ى ذلك، فإن الحرب التي تقودها الواليات المتحدة ضد 

تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية والعراق )داعش(، تجري 

أيضا وس���ط التغاضي عن عقيدة وأه���داف هذا التنظيم، 

ودون أي نجاح يس���تحق الذكر حت���ى اآلن.  فعلى الرغم من 

مئ���ات الغارات الجوية التي ش���نها التحال���ف الدولي على 

أهداف لمنظمة »داعش« في العراق وس���ورية، فقد واصلت 

المنظمة توس���يع مناطق سيطرتها، واالستعداد في الوقت 

ذاته لش���ن هجمات في أوروبا، كم���ا أعلنت اعتزامها تنفيذ 

هجمات في الواليات المتحدة أيضا.  

هناك تفكير مش���ابه قائ���م في أوروبا أيض���ا، وإن كانت 

أس���بابه مختلف���ة.  وعلى ما يب���دو فإن ه���ذا التفكير ينبع 

من أيديولوجيا السياس���ة الصائب���ة والتعددية الثقافية، 

من جه���ة، ومن الخوف من اإلرهاب اإلس���المي وقلة الفهم 

والحيلة تجاه األقليات المس���لمة، التي ترفض االندماج في 

المجتمعات األوروبية )الغربية(، والتي تش���كل في الوقت 

ذاته دفيئات للمنظمات اإلرهابية، من جهة أخرى.  ويالحظ 

في هذا الس���ياق أن الس���لطات ووس���ائل اإلعالم في أوروبا 

تتعمد إخفاء أس���ماء الرعايا المس���لمين الذي���ن يرتكبون 

جرائم وأعمااًل إرهابية، بل وتجد الذرائع والمبررات لتفسير 

سلوك هؤالء »الش���بان«، كما تصفهم أحيانا، من قبيل عدم 

االندماج في المجتمع بس���بب سياس���ة حكومية فاشلة أي 

أنها توجه اللوم لنفس���ها.  وتبذل وسائل اإلعالم األوروبية 

جهدا وحرصًا كبيرين على إخفاء ما يحدث في المجتمعات 

اإلس���المية  المحلي���ة )ف���ي دول أوروبا(، وإخف���اء أهدافها 

المعلنة بش���أن الرغبة في أس���لمة الغرب.  فقط في مواقع 

االنترنت الخاصة )في أوروبا( يمكن العثور على مواد مثيرة 

لالهتمام والمخ���اوف حول تنامي قوة األقليات المس���لمة 

ونواياها.

هذا االتجاه من التفكير الس����ائد في الغرب، وجد تعبيرا 

جليا أثناء األحداث )الهجمات( األخيرة في فرنسا.  فكلمة 

»إس����الم« لم يرد ذكرها تقريبًا )في سياق الهجمات التي 

وقع����ت في فرنس����ا(، بل ج����رى الحدي����ث دون توقف عن 

»إرهابيين«، على الرغم من أن هؤالء اإلرهابيين أنفس����هم 

قال����وا م����رارا بأنه����م يعملون باس����م اإلس����الم.  كذلك لم 

يتطرق أحد إلى حرب الحضارات، فيما اكتفى المتحدثون 

الرس����ميون بالقول إن الهجمات استهدفت المس بحرية 

الصحافة، التي تش����كل إحدى القيم الجوهرية لفرنس����ا.  

ولكن، لماذا ال تش����كل التعديات المستمرة التي يرتكبها 

مس����لمون ضد يهود فرنس����يين، فقط لكونه����م يهودًا، 

مس����ا بهذه القيم الفرنس����ية؟ ومن الالفت أنه أثناء وقوع 

الحادث في محل بيع المأكوالت اليهودية، تحدثت وسائل 

اإلعالم والس����لطات الفرنسية عن احتجاز رهائن في »هيبر 

كاش����ير« من دون ذكر كلمة يه����ود.  يبدو أنه ليس مريحًا 

للفرنسيين أن ينطقوا بكلمة »يهودي«، التي تنطوي على 

تاري����خ ثقيل وطويل من االضطهاد واإلس����اءة، واللذين لم 

تواجههما أوروبا حتى اآلن.  وقد ذهب الرئيس الفرنس����ي 

شوطا أبعد، حين س����ارع إلى مخاطبة الجمهور المسلم في 

»معهد العالم العربي« في باريس قائاًل إن المسلمين هم 

الضحية األولى للتعصب وعدم التس����امح.  ولكن الس����ؤال 

هنا:  تعصب من؟! ومن هو الضحية الدائمة لهذا التعصب 

إن لم يكن اليهود، والقي����م الديمقراطية بطبيعة الحال؟  

وبحس����ب م����ا قاله الرئي����س هوالند، فإن����ه ال تناقض بين 

اإلس����الم والديمقراطية)؟!(، في الوقت الذي تش����كل فيه 

الديمقراطية العدو األول لإلسالم، القائم على مبدأ أن الله 

ع الوحيد، وليس قطعا البرلمان صنيعة اإلنسان.   هو المشرِّ

إن الح����رب التي  تش����نها منظم����ة »داع����ش« ومثيالتها، 

ليس����ت ضد  حرية التعبير، وإنما ه����ي تهدف إلى تدمير 

الديمقراطية توطئة النتصار اإلسالم.  

إن حكومة فرنس����ا وحكومات س����ائر دول أوروبا، وكذلك 

اإلدارة األميركية الحالية، ومعها وس����ائل اإلعالم العالمية 

المس����ماة Main stream Media، تعي����ش حال����ة تنك����ر 

تامة وش����املة تجاه ما يح����دث، وهي بذلك تس����اهم في 

تفاقم األزمة االجتماعية ف����ي أوروبا، وتعيق معالجة جذر 

المش����كلة.  كذلك ف����إن األح����زاب التقليدية ف����ي أوروبا، 

س����واء المحسوبة على اليمين أو اليس����ار، ليس لديها حل 

للمشكلة، أو على األصح تتجاهل المشكلة، وتواصل الوعظ 

ضد العنصرية وضد “الخلط” بين اإلرهاب واإلس����الم، في 

الوقت الذي يتصاعد فيه خطر وتهديد اإلرهاب اإلسالمي.  

في المقاب����ل فإن مواطني تلك الحكوم����ات واألحزاب، أقل 

ارتباكا و”بلبلة”، فهم يردون بمظاهرات احتجاج آخذه في 

االتس����اع، كما حصل في ألماني����ا، و/ أو بالتصويت ألحزاب 

اليمين المتطرف، كما رأينا في الس����ويد وفرنسا، بل وفي 

جميع دول أوروبا، ف����ي االنتخابات األخيرة لبرلمان االتحاد 

األوروبي، حيث حصلت أحزاب اليمين المتطرف على %43 

من األصوات.

لق���د ب���ات واضحا ل���كل ذي بصيرة، في أعق���اب األحداث 

األخيرة في فرنس���ا وبلجيكا وألمانيا، أن الحرب ضد اإلرهاب 

اإلس���المي أصبحت في أوجها، وهناك في دول أوروبا حاليا 

مئات “الجهاديين”، الذين عادوا من س���وريا والعراق، وهم 

يتأهبون لش���ن عمليات إرهابية لترويع السكان األوروبيين 

والمس بأمنهم الشخصي، بل ولزعزعة االستقرار السياسي 

للقارة األوروبية “األكثر تنورا” بين سائر القارات، والتي لم 

تدرك وجوب االس���تعداد لما هو قادم، رغم أن العنوان كان 

مكتوبا على الجدار منذ س���نوات طوال. مع ذلك، وبعد كل ما 

حدث في األس���ابيع األخيرة، فإن لهجة الخطاب األوروبي لم 

تتغير حتى اآلن:  اإلس���الم بريء م���ن اإلرهاب، بينما تواجه 

إس���رائيل تقديم دع���اوى ضدها أمام المحكم���ة الجنائية 

الدولية في الهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وكما يقال:  

الملك يمشي عاريا، لكنه ال يريد االعتراف.

)*( سفير إسرائيل األسبق في مصر وباحث كبير في »المركز 

األورشليمي لألبحاث والشؤون العامة«. ترجمة خاصة.

»التهديد اإلسالمي« المتصاعد! الغرب مستغرق في تنكره لـ

يب���دو أن الواليات المتح���دة، من خ���الل اإلدارة األميركية 

والكونغ���رس، حاضرة بقوة في المعرك���ة االنتخابية الجارية 

في إسرائيل. ورغم أن بعض التفاصيل ال تثبت هذا التدخل، 

سّوق بهذا الشكل على األقل.
ُ
لكن األمور ت

م���ن جهة، تب���دو صورة الحض���ور األميركي ف���ي المعركة 

االنتخابية اإلسرائيلية واضحة للغاية، من خالل دعوة رئيس 

األغلبي���ة الجمهورية ف���ي الكونغرس، ج���ون باينر، لرئيس 

حكومة إس���رائيل، بنيامين نتنياهو، إل���ى إلقاء خطاب حول 

إيران في الكونغرس، قبل شهر من االنتخابات، التي ستجري 

في 17 آذار المقبل. وبناء على طلب نتنياهو، تم تأجيل موعد 

الخطاب إلى 3 آذار، أي قبل أسبوعين فقط من يوم االنتخابات.

وج���رت دعوة نتنياهو إللق���اء هذا الخطاب م���ن دون إبالغ 

البي���ت األبيض، ما أثار غض���ب الرئيس ب���اراك أوباما. وأعلن 

وزي���ر الخارجية األميركي، جون كيري، أنه علم بش���أن خطاب 

نتنياهو في الكونغرس من تقارير نشرتها وسائل اإلعالم. 

وتبين أن إسرائيل، أيضا، خدعت اإلدارة األميركية في هذا 

الس���ياق. فقبل س���اعات قليلة من اإلعالن عن دعوة نتنياهو 

إللق���اء خطاب ف���ي الكونغرس، كان كيري يجتمع مع س���فير 

إس���رائيل في واشنطن، رون ديرمر، وهو مستشار سابق وأحد 

أكثر األش���خاص المقربين من نتنياه���و. لكن ديرمر لم يش 

بسر الخطاب أمام كيري.

وأعل���ن أوباما وكي���ري أنهما لن يلتقيا م���ع نتنياهو خالل 

زيارته لواشنطن. 

وق���ال أوباما إن االجتم���اع مع نتنياهو قبل أس���بوعين من 

االنتخابات اإلسرائيلية »ليس الئقا«. والقضية ال تنحصر هنا 

بجر الرئيس األميركي إلى المعركة االنتخابية في إسرائيل، 

وإنما ه���ي بمثابة »صب الزيت على ن���ار« األزمة المتصاعدة 

في العالقات بي���ن إدارة أوباما وحكوم���ة نتنياهو، وبينهما 

ش���خصيا، في ظل الخالف���ات الحادة ح���ول الملفين اإليراني 

والفلسطيني.

وس���يلقي نتنياهو خطابين في العاصمة األميركية، األول 

في الكونغرس، والثاني أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون 

العامة األميركية اإلسرائيلية »إيباك«، الذي يعقد في بداية 

الشهر المقبل.

توقيت النشر عن اغتيال عماد مغنية
في أعق���اب الغضب الش���ديد ف���ي اإلدارة األميركية على 

دعوة نتنياهو إللقاء خطاب في الكونغرس، نش���رت صحيفة 

»واشنطن بوست« ومجلة »نيوزويك«، في نهاية األسبوع قبل 

 )CIA( الماض���ي، أن وكالة االس���تخبارات المركزية األميركية

ش���اركت في عملية اغتيال القائد العسكري لحزب الله، عماد 

مغنية، في دمشق في شباط العام 2008.

وكان االعتقاد السائد حتى اآلن، أن الموساد اإلسرائيلي هو 

الذي اغتال “رئيس أركان قوات حزب الله”، قبل سبع سنوات. 

إال أن التس���ريبات لوس���يلتي اإلعالم األميركيتين تشير إلى 

أن عملية اغتيال مغنية استندت إلى معلومات استخباراتية 

زودتها CIA للموساد. 

وتجدر اإلشارة إلى أن إسرائيل لم تعلن أبدا، بشكل رسمي، 

مس���ؤوليتها عن اغتيال مغنية. لكن النش���ر في وس���يلتي 

اإلعالم األميركيتين، ال يترك مجاال للش���ك بأن الموساد نفذ 

عملية االغتيال هذه. فقد كتب الصحافي جيف س���تاين في 

“نيوزوي���ك” أن الواليات المتحدة كان���ت الجهة التي قادت 

االغتي���ال، فيما أك���د الصحافي آدم غولدمان في “واش���نطن 

بوس���ت” أن واش���نطن كان���ت ش���ريكة مركزية ف���ي تنفيذ 

االغتيال.

ووفقا ل�”واش���نطن بوست”، فإنه في مس���اء يوم 18 شباط 

العام 2008، غادر مغنية مطعما محليا في ضاحية كفر سوسا 

بعدما تناول فيه وجبة العش���اء. وس���ار باتجاه سيارته، فيما 

كانت تتعقبه خلية من عمالء “س���ي. آي. إيه.”. وعندما وصل 

إلى س���يارته انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة في الدوالب 

تل مغنية على الفور.
ُ
االحتياطي، وق

وجاء في “واش���نطن بوست” أن أفراد الموساد، الذين كانوا 

يجلس���ون في تل أبيب وعلى اتصال مع خلي���ة المراقبة في 

دمشق، هم الذين فجروا العبوة. ونقلت الصحيفة عن مصدر 

أميركي قوله إن “اإلس���رائيليين طلب���وا أن يضغطوا هم على 

الزناد. لقد كانت هذه عملية انتقام بالنسبة لهم”.

وبحس���ب رواية “نيوزويك”، فإن العم���الء األميركيين هم 

الذي صنعوا العبوة الناسفة ونقلوها إلى سورية، عبر األردن، 

وف���ي ليلة تنفيذ االغتيال تواجد في موقع العملية عمالء من 

“س���ي. آي. إيه” والموس���اد. وتعرف أحد عمالء الموساد على 

مغنية، بينما قام عميل أميركي بتفجير العبوة.

وذكرت “واش���نطن بوس���ت” أن “س���ي. آي. إيه” والموساد 

تنازال، خالل تعق���ب مغنية، عن اغتيال قائد قوة القدس في 

الحرس الثوري اإليراني، قاس���م س���ليماني، الذي كان يرافق 

مغنية حينذاك، وأنه “في نقطة زمنية واحدة، وقف الرجالن 

في المكان نفسه وفي الشارع نفسه. وكل ما كان ينبغي فعله 

هو الضغط على الزر وحس���ب... لكن أفراد الخلية لم يحصلوا 

على إذن من الرئيس )جورج بوش االبن( لقتل سليماني”. 

في إثر نش���ر هذين التحقيقين، تردد في إسرائيل سؤال 

واحد مركزي حول توقيت نش���رهما. وتم ربط مسألة توقيت 

النش���ر بالعالق���ة الوثيقة، آن���ذاك، بي���ن اإلدارة األميركية 

والحكومة اإلسرائيلية، والتلميح، أو حتى القول صراحة، إلى 

عواقب األزمة بين أوباما ونتنياهو، في الوقت الراهن.

كذلك يأتي النشر بعد انتهاء جولة تصعيد بين إسرائيل 

وحزب الله، بدأت بغارة إس���رائيلية ف���ي القنيطرة، قبل نحو 

ثالثة أس���ابيع، وقتل س���تة مقاتلين من ح���زب الله وجنرال 

إيران���ي، وانته���ت برد حزب الل���ه عليها بهج���وم في مزارع 

ش���بعا، يوم األربعاء قبل الماضي، أس���فر عن مقتل جنديين 

إسرائيليين وإصابة سبعة آخرين. ورغم عدم تحمل إسرائيل 

مس���ؤولية الغارة، إال أن قوات األم���م المتحدة في مرتفعات 

الجوالن أكدت أنها رصدت مروحيات مقاتلة إسرائيلية تتجه 

نحو موقع الغارة.

وكنب محلل الش���ؤون االس���تخباراتية واإلستراتيجية في 

صحيفة “يديع���وت أحرونوت”، رونين برغم���ان، أنه “بمدى 

عمق العالق���ات الوثيقة بين البيت األبي���ض ومكتب رئيس 

الحكومة )اإلس���رائيلي( يك���ون االرتباط االس���تخباراتي بين 

األجهزة في الدولتين”.

وأش���ار برغم���ان إلى أنه عل���ى الرغم من العالق���ة الوثيقة 

في حينه بين رئيس الموس���اد، مئير داغان، ورئيس ش���عبة 

االستخبارات العس���كرية اإلسرائيلية، عاموس يادلين، وبين 

رئيس “س���ي. آي. إي���ه”، مايكل هاي���دن، إال أن هذه العالقة 

الوثيق���ة ما كانت س���تتحقق من دون العالق���ة الوثيقة بين 

رئيسي حكومة إس���رائيل، أريئيل ش���ارون وايهود أولمرت، 

وبين الرئيس بوش االبن.

وألمح برغمان إلى توتر العالقات الحالي بين أوباما ونتنياهو 

بالقول إنه “باإلمكان االشتياق فقط إلى تلك األيام”.

ولف���ت برغمان إل���ى أن تعلق االس���تخبارات اإلس���رائيلية 

بحليفتها األميركية بالغ جدا. وحول سبب حاجة الموساد إلى 

األميركيي���ن، إذا ما نجح في تعقب مغنية والتعرف عليه في 

دمشق، كتب برغمان أن السبب هو أنه توجد سفارة أميركية 

في دمش���ق، ولذلك فإنه “باإلمكان إرس���ال بريد دبلوماسي 

)س���ري( إليها، وتوجد لموظفيها ش���رعية ف���ي التواجد في 

دمشق، وبإمكانها أن تشكل عنوانا للجوء في ساعة الهروب”. 

وطرح برغمان س���ؤاال آخر: كيف نجح الموساد بالوصول إلى 

مغنية، الذي حافظ طوال الس���نين على نظام أمني صارم كي 

يبتعد عن األضواء واستخدم هويات مزورة، حتى في دمشق 

التي تعتبر آمنة بالنسبة له؟ وأجاب برغمان على هذا السؤال 

شر بهذا الخصوص في السنين األخيرة ال يقترب 
ُ
بأن “كل ما ن

من الحقيقة” في إش���ارة إلى أن الموس���اد ليس الجهة التي 

وصلت إلى مغنية.

كذلك رأى المحلل العسكري في القناة العاشرة للتلفزيون 

اإلسرائيلي، ألون بن دافيد، أن النشر حول ضلوع االستخبارات 

األميركية في اغتيال مغنية “يتضمن رسالة واضحة موجهة 

إلى إسرائيل. وباإلمكان وصف ذلك بمثابة تذكير بكم كانت 

جي���دة العالقات بين الدولتين في الماضي، في فترة أولمرت 

وبوش”.

وأضاف بن دافيد أنه “عل���ى خلفية التوتر والحضيض في 

العالقات في أعقاب الخطاب المزمع لرئيس الحكومة نتنياهو 

في الكونغرس، فإن التحقيق بإمكانه أن يكون بمثابة تذكير 

باألم���ور الكبيرة التي باإلم���كان تنفيذها عندما يكون هناك 

تعاون وتنسيق” بين إسرائيل والواليات المتحدة. 

ويأتي الكشف عن هذه القضية، وتحميل نتنياهو مسؤولية 

توتير العالقة مع أوباما وانعكاس عواقب ذلك على إس���رائيل 

وأمنها، في أوج المعركة االنتخابية اإلسرائيلية الحالية.  

نتنياهو يتهم إدارة أوباما بتمويل حملة إلسقاطه
يحاول حزب الليكود الحاكم، برئاس���ة نتنياهو، ربط إدارة 

أوباما بنش���اط جمعي���ات تدع���م الحملة االنتخابي���ة لكتلة 

»المعس���كر الصهيوني«، التي يقوده���ا رئيس حزب العمل، 

إسحاق هرتسوغ، ورئيسة حزب »هتنوعا« )الحركة(، تسيبي 

ليفني، والدعوة إلى إسقاط نتنياهو عن الحكم.

وعقد حزب الليكود مؤتمرا صحافيا في تل أبيب، األس���بوع 

الفائت، اته���م فيه جمعيتي »انتصار V15 – 2015” و”صوت 

واح���د” بأنهما ترتكب���ان مخالفات جنائي���ة لقانون تمويل 

الجمعيات، وأنهما جمعت���ا ماليين الدوالرات من أجل القيام 

بحملة داعمة ل�”المعسكر الصهيوني” بغية إسقاط نتنياهو.

واس���تعرض المحامي دافيد شيمرون، وهو محامي الليكود 

وعائلة نتنياهو، خالل المؤتمر الصحافي، ما وصفه بأنه “أدلة 

على مخالفات جنائية” ترتكبها الجمعيتان. 

نفذ 
ُ
وقال ش���يمرون إن “قضية الجمعيات اليسارية 2015 ت

من خالل االس���تعانة بمنظمات يس���ارية، مثل ’صوت واحد’ 

و’موالد’، المدعومة بماليي���ن الدوالرات التي يتم ضخها من 

أوروبا والواليات المتحدة و’الصندوق الدائم إلسرائيل’. وكل 

ه���ذا يجري، من خ���الل تدخل جهات دولية معنية بإس���قاط 

رئي���س الحكومة بنيامي���ن نتنياهو. وه���ذه مخالفة خطيرة 

لقانون تمويل األحزاب الذي يضع حظرا جنائيا على تبرع من 

جهات من خارج البالد ألحزاب سياسية في إسرائيل”. 

 ”V15“ وقال���ت تقارير صحفي���ة إس���رائيلية إن جمعي���ة

تأسس���ت قبل شهر، ويدعو نش���طاؤها إلى تغيير الحكم في 

إس���رائيل، لكنهم ال يدعون الناخبين إل���ى التصويت لحزب 

معي���ن. ويدعي قياديون في حزب الليك���ود أن هذه جمعية 

وهمي���ة وغايتها جمع تمويل من خ���ارج البالد لصالح الحملة 

االنتخابية لكتلة “المعسكر الصهيوني”.   

ونقل موقع “والال” االلكتروني عن مصادر في الجمعية قولها 

إن المتبرعي���ن هم الملياردير اليهودي دانيال أبراهام، ورجل 

األعمال ومؤس���س جمعية “صوت واحد” دانيال لوفتس���كي، 

ورج���ل األعمال أل���ون كس���تيئيل، وأوري فاي���س، وجميعهم 

يؤيدون حل الدولتين وبعضهم يعارض االستيطان. 

وتستند حملة جمعية “V15” إلى الحملة االنتخابية ألوباما 

ف���ي انتخابات الرئاس���ة األميركية في الع���ام 2008. وينفذ 

الحملة في إسرائيل مكتب العالقات العامة األميركي نفسه 

الذي نظم حملة أوباما.

ورفضت الجمعية اإلفصاح عن المبالغ التي قدمها كل واحد 

من المتبرعين، لكنها شددت على “أننا نعمل بموجب القانون، 

وحتى أننا توجهنا بمبادرتنا إلى مراقب الدولة بعد تأس���يس 

الجمعية مباشرة، وقبل تقديم الليكود التماسا ضدنا، وقدمنا 

للمراقب معلومات حول أهداف الجمعية ونشاطها”.

كذلك شددت الجمعية على “عدم وجود أي دولة أو حزب أو 

إقليم ما يقدم تبرعات إلى الجمعية”.  

لك���ن حزب الليكود يدعي أن تمويال م���ن اإلدارة األميركية 

 ،”V15“ وصل إلى جمعية “صوت واحد”، الضالعة في تمويل

وأن عضو الكنيس���ت السابق، يوئيل حس���ون، هو مرشح في 

“المعس���كر الصهيون���ي” األمر ال���ذي يثب���ت العالقة بين 

الجمعيتين. 

وعقبت “صوت واحد” على ذلك بالقول إن “صوت واحد هي 

حركة من أجل دفع تسوية سياسية وتعمل مع جميع األحزاب 

في الكنيس���ت. ويوئيل حسون ليس ناشطا في الجمعية ولم 

يكن عضوا في إدارتها”.   

وتبين من تحقيق نشره موقع “والال” أن ثمة قياديين بين 

حزبي اليمين الليكود و”البيت اليهودي”، “جمعوا مبالغ غير 

مس���بوقة من حيث حجمها من رجال أعمال وشخصيات هامة 

في خارج البالد، لتمويل حمالتهم االنتخابية داخل الحزبين”.  

االنتخابات اإلسرائيلية: الُمؤثر األميركي أشد وضوحا.                               )أ.ف.ب(

»حضور« أميركي الفت في االنتخابات اإلسرائيلية العامة! 
*هذا ما يتبين من آخر األحداث مثل خطاب نتنياهو في الكونغرس وكشف المشاركة األميركية في اغتيال عماد مغنية واتهام إدارة أوباما بتمويل حملة إلسقاط اليمين*
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

رحبعام زئيفي 
والجريمة المنظمة!

أقدم أربعة نش���طاء من الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين، في 

تشرين األول من العام 2001، على اغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي، 

رحبعام زئيفي، انتقاما على اغتيال إس���رائيل ألمين عام الجبهة، 

أبو عل���ي مصطفى. وكان زئيفي، الذي يحمل رتبة لواء من الجيش، 

رمز اليمين المتطرف ويدعو باس���تمرار إلى ترحيل الفلسطينيين 

ع���ن البالد، واكتس���ب لذلك لقب “داعية الترانس���فير”. لكن هذه 

الحقيقة لم تمنع إس���رائيل الرس���مية عن إطالق اسم زئيفي على 

أطول ش���وارعها، ال���ذي يبدأ من مدينة إيالت ف���ي أقصى الجنوب 

ويم���ر عبر غور األردن وصوال إلى بلدة المطلة في أقصى الش���مال. 

كذلك أطلق اس���مه على ش���وارع في مدن وبلدات. ومن أجل تخليد 

اسمه قررت إس���رائيل تخليد “تراثه” بيوم من كل عام، وتدريس 

هذا “التراث” في المدارس.

وبث���ت القن���اة الثاني���ة للتلفزيون اإلس���رائيلي، ضم���ن برنامج 

التحقيقات “عوف���دا” )أي الحقيقة(، في نهاية الش���هر الفائت، 

تحقيقا حول عالقة زئيفي مع “عصابة هكيرم”، التي كان يرأسها 

طوفيا أوش���ري ورحاميم أهاروني، من حي “كيرم هتيمانيم” )كرم 

اليمنيين( في تل أبيب. وتعتبر هذه العصابة أول تنظيم إجرامي 

منظم في إسرائيل. 

وبدأ أوش���ري وأهاروني بارتكاب جرائم س���طو وس���رقة، وسرعان 

م���ا انتقلوا إلى تجارة المخ���درات وجرائم النص���ب واالحتيال في 

إس���رائيل وخارجها وكذلك االبتزاز تحت التهديد والعنف. وبعد 

تحقيقهم���ا النجاح في ه���ذه الجرائ���م، انضم إليهم���ا “جنود” 

كثي���رون ليحققوا المزي���د من النجاح اإلجرام���ي، وفي أعقاب ذلك 

أخذا يغسالن األموال بشراء مصالح تجارية شرعية. وتفككت هذه 

العصابة في أعقاب محاولة سرقة كبيرة ومقتل حارس شركة على 

أيدي أحد “جنودهما”، الذي ُس���جن، وبعد سنوات صدر عفو بحقه 

ليخرج من الس���جن عازما على فضح رئيس���يه وكشف جرائم قتل 

ارتكباها وخططا لها.  

واأله���م من ذلك، هو أن برنامج التحقيقات كش���ف عن العالقة بين 

أوش���ري وأهاروني وبين زئيفي، الذي كان أكبر سياسي في إسرائيل 

ساعدهما على الهرب من البالد واستمر في مساعدتهما بعد هربهما 

أيض���ا. وكان الثالثة قد اتفقوا عل���ى اللقاء في مكان ما في جنوب تل 

أبي���ب، بعد أن أدرك أوش���ري وأهاروني أن عليهم���ا الهرب من البالد 

بس���رعة، وأرادا أن يس���اعدهما زئيفي بالصعود إلى س���فينة شحن، 

كمسافرين متخفيين، وتهريبهما إلى خارج الحدود.

وكان الصحافي ناحوم برنياع قد كتب في صحيفة “دافار”، في 

العام 1978، عن عالقات أوش���ري وأهاروني مع سياسيين وضباط، 

وأن أق���وى العالقات كانت تربطهما بزئيف���ي. لكن هذا األخير لم 

يكن الوحيد الذي اس���تضافه رئيس���ا العصابة على موائد الطعام 

والشراب والنكاح، وكان من بين ضيوفهما سياسيون مثل موشيه 

دايان وشمعون بيريس وعدد من ضباط الجيش الذي يحملون رتبة 

لواء. 

وأض���اف برنياع أن “الضباط المتعطش���ين للترفيه اعتقدوا أن كل 

منح مجانا. )لكن( وفقا لتقري���ر اللجنة التي تقصت 
ُ
هذه الطيب���ات ت

الحقائق بش���أن الجريم���ة المنظمة أقرت بأن ه���ذه الحفالت لم تكن 

مجانية وكان هناك مقابل كامل لقاءها...”.  

ويعن���ي ما كتبه برنياع قبل 37 عاما أن العالقة بين زئيفي وهذين 

المجرمي���ن الكبيرين كانت معروفة طوال هذه الس���نين. وفي حينه، 

عندما هرب أوشري وأهاروني، استدعت الشرطة زئيفي إلى التحقيق 

حول ش���بهات بأنه س���اعدهما عل���ى الهرب من الب���الد. وقال زئيفي 

أثن���اء التحقيق أنه اتفق فعال معهما على اللق���اء في مكان ما، لكنه 

ض���ل العنوان وعاد إلى بيته. وتمس���ك المجرمان بهذه الرواية طوال 

الس���نوات الماضية وادعيا أنهما لم يلتقي���ا مع زئيفي قبل هربهما. 

ولم تنجح الش���رطة اإلس���رائيلية في الحصول على أدلة بأن اللقاء تم 

فعال، ولذلك أغلق التحقيق ضد زئيفي.

لكن أوش���ري كشف خالل مقابلة أجراها معه برنامج “عوفدا”، الذي 

ُب���ث في نهاية الش���هر الفائت، أنه وأهارون���ي التقيا مع زئيفي في 

المكان المقرر في جنوب تل أبيب وس���اعدهما على الهرب من البالد. 

وقال أوش���ري إن “هذه المرة األولى في حياتي التي أتحدث فيها عن 

أن زئيفي جاء إلى اللقاء”. وكش���ف المجرم���ان أيضا، عن أن االتصال 

بينهم���ا وبين زئيفي لم ينتِه عند ذلك اللقاء قبيل هربهما. وقاال إنه 

فيما كانت الش���رطة اإلسرائيلية واالنتربول يالحقانهما، كانا يموالن 

س���فر زئيفي من إسرائيل إلى أمستردام، حيث كانا يختبئان، وهناك 

كان زئيفي يطلعهما عل���ى تفاصيل من داخل التحقيق الذي تجريه 

الشرطة ضدهما. 

“هالة بعد حرب حزيران”
كتب الوزير وعضو الكنيس���ت األس���بق، يوسي س���ريد، في مقاله 

األس���بوعي في صحيفة »هآرتس« يوم 30 كانون الثاني الفائت، أنه 

»ف���ي حينه، قب���ل 35 عاما، كنا نعرف أن رحبع���ام زئيفي ينتمي إلى 

’عصابة هكي���رم’. وكنا نع���رف أن الثالثة هم أخوة في المس���دس، 

وكيف سقط كاتم صوت – وهو شيء نادر في تلك األيام، - بأيديهم. 

وعلمنا بما قيل في المحادثة التي تم تسجيلها بعد اكتشاف الجثث 

في الرمال )لضحايا العصابة(«.

وأشار س���ريد إلى محاوالت سياس���يين منع دخول زئيفي بماضيه 

اإلجرامي إلى الحلبة السياسية. وكتب »ما الذي لم نفعله لدى تسرحه 

من الجيش كي نمنعه من دخول الس���باق إلى القمة المدنية، وفشلنا 

كعادتنا. وعندما وجد وزير الداخلية والشرطة أن من الصواب تعيينه 

هو بالذات مستش���ارا خاصا، اعتقدنا أن هذه فكرة مجرمة، ألنه بذلك 

يجعلون المجرمين يحرس���ون الشرطة«. وأضاف أن وزير الداخلية في 

حينه، يوس���ف بورغ، رف���ض عريضة وجهها إليه 12 عضو كنيس���ت 

وطالبوا فيها بعدم تعيين زئيفي مستشارا. 

وأكد س���ريد أن زئيفي لم يكن الضابط الوحي���د الذي تورط مع 

مجرمي���ن »بعد تل���ك الحرب الت���ي خدرته« في إش���ارة إلى حرب 

ت على كافة الجرائم« 
ّ
حزيران العام 1967. وأضاف »لكن األخوة غط

وتعامل���وا مع الضباط ومع زئيفي »بحذر بالغ« بس���بب الهالة التي 

أحاطت بهم. 

م���ن جانبه، كت���ب برنياع ف���ي “يديعوت أحرونوت”، األس���بوع 

الماضي، أن “المش���كلة ليس���ت زئيف���ي، وإنما مش���روع التخليد 

ال���ذي أقامته الدولة من أجله. وبس���بب هذا التخلي���د، ومن أجله 

فقط، يس���توجب إجراء تحقيق حول م���ا فعله زئيفي حينذاك وما 

لم يفعله. وإذا اتضح أن كل ش���يء كان حقيقة، س���يدرك الجميع 

أن التخليد زائ���د، وليرتاح رحبعام زئيفي في مرقده بس���الم، من 

دون مراسم رس���مية ومن دون دروس تخليد في المدارس. وإذا ما 

اتضح أن زئيفي ناصع كالثلج، بإمكاننا مواصلة اإلعجاب فيه بقلب 

هادئ، كنموذج للتقليد، وشخصية فذة”!!

تظهر اس���تطالعات الرأي خالل معركة االنتخابات الحالية للكنيست حدوث 

تراجع كبير في ش���عبية حزب »يس���رائيل بيتينو« )»إسرائيل بيتنا«( برئاسة 

وزير الخارجية،أفيغدور ليبرمان. وتوقعت جميع االس���تطالعات هبوط تمثيل 

هذا الحزب من 13 عضو كنيس���ت في الدورة الحالية، و15 عضو كنيس���ت في 

الدورة الس���ابقة، إلى ما بين 4 إلى 6 أعضاء كنيس���ت في ال���دورة المقبلة، ما 

يعني أن هذا الحزب قد يالمس نسبة الحسم.

ويعزو المحللون س���بب هذا الهبوط في شعبية حزب »يسرائيل بيتينو« إلى 

فضيحة الفساد الكبرى، التي يش���تبه عدد كبير من قياديين وأعضاء بارزين 

في هذا الحزب بالتورط فيها. وترددت أنباء في األيام األخيرة، قالت إنه ليس 

مستبعدا أن تطال الشبهات في قضية الفساد هذه ليبرمان نفسه. 

إال أن قضية الفس���اد هذه ليست الس���بب الرئيس، على ما يبدو، في تدهور 

ش���عبية ليبرمان وحزب���ه، الذي كان في الماضي يمثل ويج���ذب الناخبين من 

شرت 
ُ
المهاجرين الروس، اليهود وغير اليهود، إلى إس���رائيل. وتدل تقارير ن

مؤخ���را على أن ع���دد الناخبين التقليديي���ن لحزب »يس���رائيل بيتينو« أخذ 

يتراجع، وأن أبناء الطبقة الوس���طى في صف���وف المهاجرين الروس ابتعدوا 

ع���ن هذا الحزب، واألهم من ذلك أنه تجري تحوالت لديهم وهناك العديد من 

التنظيمات الصغيرة المؤلفة من ش���بان، أي أبناء المهاجرين، الذين يحملون 

أفكار اليسار الصهيوني. 

وتش���ير هذه التح���والت إلى أن الري���اح الجديدة التي ته���ب لدى جمهور 

ال���روس، بعد 25 عاما م���ن بدء هجرتهم الكبرى إلى إس���رائيل ل���دى انهيار 

االتحاد السوفييتي، لم يعودوا ينظرون إلى ليبرمان وحزبه عنوانا لهم، عشية 

انتخابات الكنيست المقبلة.

هل انتهى »حزب الروس«؟
أعلن ليبرمان، الش���هر الماضي، عن قائمة مرشحي حزب »يسرائيل بيتينو« 

النتخابات الكنيس���ت. وتبين من هذه القائمة أنه ال يتبوأ األماكن المضمونة 

فيها، عندما كانت االس���تطالعات تمنحه سبعة أو ثمانية مقاعد، سوى ثالثة 

مرشحين من المهاجرين الروس، علما أن هذا الحزب كان يمثلهم في الماضي 

ويطلق عليه »حزب الروس«.

واحتلت المكان الثاني في قائمة هذا الحزب بعد رئيس���ه ليبرمان مباشرة، 

عضو الكنيس���ت أورلي ليفي – أبكس���يس، وهي من أصول مغربية وابنة وزير 

الخارجية اإلسرائيلي األسبق، دافيد ليفي. وعدد المرشحين من أصول روسية 

في “يسرائيل بيتينو” في االنتخابات الحالية هو األدنى قياسا بكافة القوائم 

التي خاض هذا الحزب االنتخابات من خاللها.

وعقب س���فير إسرائيل الس���ابق في روسيا، تس���في ماغين، بالقول لموقع 

“والال” االلكتروني، في 20 كانون الثاني الفائت، إنه لم يعد هناك مبرر لوجود 

“حزب روسي”، خاصة وأن األحزاب كلها في إسرائيل تتوجه وتخاطب الصوت 

“الروسي”. واعتبر أن “على الروس االندماج في المؤسسة السياسية العامة” 

وأن يتوقفوا عن تشكيل جمهور خاص ومنعزل. وقّدر ماغين أن عددا كبيرا من 

الناخبين “الروس” توقف عن التصويت لحزب “يسرائيل بيتينو” ولذلك فإن 

هذا الحزب أخذ يفقد قدرته على البقاء كحزب يمثل جمهورا معينا.

كذلك نقل موقع “والال” عن مجموعة من الشبان الروس، اجتمعت الستيضاح 

موقفه���ا من التصوي���ت إلى “يس���رائيل بيتينو”، قولها إن ليبرمان نفس���ه 

كان أول م���ن أدرك أنه لم يع���د هناك تصويت بموجب مجموعات س���كانية. 

وأوضح هؤالء الش���بان “الروس” أن آباءهم وأمهاتهم ما زالوا يصوتون لصالح 

“يس���رائيل بيتينو” بينما الجيل الشاب منهم يصوت لجميع األحزاب ووفقا 

لمواقفهم السياسية.

وأشار تقرير مطول، نش���رته صحيفة “هآرتس” في نهاية الشهر الفائت، 

إلى أن تراجع شعبية ليبرمان وهبوط قوته المتوقع في الكنيست المقبلة هما 

“نتيجة حتمية لتآكل الناخب الروس���ي، في أعقاب انخفاض عدد المصوتين 

من كبار الس���ن، أي أولئك الذين هاجروا في سن 50 عاما فما فوق ووجدوا لدى 

ليبرمان بيتهم الطبيعي”. وهناك ظاهرة أخرى، وهي “خروج مكثف لعائالت 

شابة ناطقة بالروس���ية من الطبقة الوسطى” من خالل الهجرة، وخصوصا إلى 

كندا.

إل���ى جانب ذلك، فإن أحد أس���باب تراجع تأييد “ال���روس” لليبرمان، هو أن 

األخير، إن كان ذلك بس���بب إدراكه للتحوالت الحاصلة ل���دى هذا الجمهور أو 

بس���بب عزمه ش���ق طريقه نحو منصب رئاسة الحكومة، س���عى في السنوات 

األخيرة إلى طمس العنصر الفئوي “الروس���ي” في حزبه، مثلما فعل عش���ية 

االنتخاب���ات الماضي���ة عندما تحالف مع ح���زب الليكود ليضع نفس���ه زعيما 

لإلسرائيليين كلهم. كذلك فإنه أبعد قضايا متعلقة ب�”الروس”، مثل السكن 

الحكومي وتأمين التقاعد والزواج المدني، عن أجندة حزبه واستبدلها ببرنامج 

سياسي متطرف مثل “ليبرمان وحده فقط الذي يعرف التعامل مع العرب”.

االنضمام إلى »الغيتو 
اليهودي اإلسرائيلي«

يتبي���ن أن هذه التحوالت لدى الجمهور الروس���ي وفي توجهات ليبرمان قد 

أثرت على تراجع ش���عبية »يسرائيل بيتينو«. وأش���ارت »هآرتس« إلى دراسة 

س���تصدر قريبا عن »المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية« تبين أنه في المدن 

»الروس���ية«، أي تلك التي تسكنها نس���بة عالية من المهاجرين، مثل معلوت 

وكرميئيل وأش���دود وكريات شمونه، كانت نس���بة التصويت لمندوبي حزب 

»يس���رائيل بيتينو« منخفضة. لكن هذا لم يمنع »الروس« في هذه المدن من 

التصويت لقائمة »الليكود – يس���رائيل بيتينو« وألح���زاب يمينية أخرى في 

انتخابات الكنيست الماضية.

ورأى ميخائي���ل فيليبوف، الذي ي���درس في الجامع���ة العبرية في القدس 

للحصول على ش���هادة الدكت���وراه وباحث ف���ي تبلور المواقف السياس���ية، 

أن إس���تراتيجية ليبرم���ان، المتمثلة بمحاول���ة إخفاء إخفاقات���ه في المجال 

االجتماعي بواسطة حملة أمنية تحمل العرب واليسار اإلسرائيلي على أنهما 

س���بب كافة المصائب، ال يمكنها أن تجد تعبيرا ف���ي إطار التحالف مع حزب 

الليكود، كونه حزبا يتمتع بصفة رسمية أكثر من »يسرائيل بيتينو«. 

ونتيجة لذلك بدأت تتعالى تس���اؤالت في الشارع »الروسي« حول االنجازات 

القليلة التي حققها منتخبو »يس���رائيل بيتينو« على مدار السنين الماضية. 

وأوض���ح فيليبوف أن »قس���ما من الش���بان )»الروس«( مس���تمرون في التوجه 

اليمين���ي ويصوتون لبيبي )رئيس الحكومة وحزب الليكود بنيامين نتنياهو( 

ولنفتالي بيني���ت )رئيس حزب »البيت اليه���ودي«(. كذلك فإن خطاب يائير 

لبي���د )رئيس حزب »يش عتيد«(، الذي يمثل طبقة وس���طى علمانية، يتحدث 

إليهم، وحصل يش عتي���د في االنتخابات الماضية على ثالثة أو أربعة مقاعد 

في الكنيس���ت من الوس���ط الروسي. واليس���ار يكاد يكون ليس خيارا، ألنهم 

تربوا على كراهية عميقة لليسار«.

من جانبها، رأت رئيس���ة قسم األنثروبولوجيا في جامعة بن غوريون في بئر 

السبع، الدكتورة يوليا ليرنر، أن »ميل الناطقين بالروسية نحو اليمين يتغير. 

وه���م ال يصبحون قريبين أكثر من اليس���ار، لكن يمينيته���م تتغير. ليبرمان 

ل يمينية روسية – سوفييتية جدا، تستند إلى مفهوم علماني، براغماتي، 
ّ
مث

وإلى منح الش���رعية للدولة القوية والمسيطرة على تحريك مجموعات، تغيير 

هويات، المطالبة بالوالء، تدريج مواطنين وحقوقهم لدرجة أولى وثانية. ويبدو 

ل���ي اليوم أن هذه اليمينية هي أكثر إس���رائيلية، ومرتبطة أكثر باليهودية، 

الجيش اإلس���رائيلي، وخطاب التهديد الدائم )على إسرائيل(. وهذه لم تعد 

يمينية تستند إلى المفهوم االمبريالي السوفييتي، وإنما إلى مفهوم الغيتو 

اليهودي اإلسرائيلي«.

»روس« يساريون
عل���ى الرغم م���ن ميول »الروس« نحو أحزاب اليمين، بس���بب غس���يل الدماغ 

ال���ذي تعرضوا له من���ذ أن وطئت أقدامهم في الب���الد، إال أن هناك مجموعات 

يسارية تندرج في إطار اليسار الصهيوني. أحد النشطاء في هذه المجموعات 

ه���و ميريك ش���طيرن )36 عاما( وهو نجل عضو الكنيس���ت الس���ابق عن حزب 

»يس���رائيل بيتينيو« يوري شطيرن، الذي توفي في العام 2007 وكان معروفا 

بأفكاره ومواقفه اليمينية.  

وقال شطيرن، الذي يعد رسالة الدكتوراه في موضوع السياسة والحكم في 

جامعة بن غوريون، إن أفكاره السياس���ية تبلورت في البداية بتأثير من أفكار 

والده، لكن بعد ذلك أثرت عليه أحداث، بينها خدمته في الجيش اإلسرائيلي 

خالل حملة »الس���ور الواقي«، التي اجتاح الجي���ش خاللها الضفة الغربية في 

الع���ام 2002. وأض���اف أن تغييرات كثيرة طرأت على أف���كاره، خالل ال�15 عاما 

الماضية، وصوت خاللها ألحزاب »اليسار«.

وشطيرن هو مؤسس حركة جديدة لإلسرائيليين الناطقين بالروسية باسم 

»جيل 5ر1«، التي تنش���ط من أجل نهضة »روس���ية« بكل م���ا يتعلق بالهوية 

والثقافة واألفكار المسبقة وانعدام المساواة االجتماعي. وأوضح »إننا نتحدث 

عن شبان كبروا هنا، وامتصوا ثقافة إسرائيلية، ويتحدثون العبرية، وبعضهم 

تعرض لصحوة سياسية أثناء االحتجاجات االجتماعية )في صيف العام 2011( 

ويحاولون تحدي الثقافة السياس���ية الفئوية، ويبحث���ون في الفجوة بينهم 

وبي���ن مفاهيم الجيل الس���ابق. والفكرة هي عدم ’التحول إلى اليس���ار’ فيما 

يتعلق بجيل األهل، وإنما طرح أس���ئلة حول س���بب عدم فهمهم لنا ولمجمل 

المجتمع اإلسرائيلي«.

وأضاف ش���طيرن أن »النظرة مزدوجة: تدقيق نق���دي نحو داخلنا ومواجهة 

اتجاهات ش���وفينية وقومية، إلى جانب كش���ف أفكار مسبقة وعنصرية لدى 

المجتمع العام تجاه الجمهور الروسي. فقد وضع اإلسرائيليون، عموما، الروس 

في الرك���ن اليميني، كفاش���يين وقوميين، وكان الجمي���ع مرتاحين في هذا 

المكان. وفكرتنا اآلن ه���ي الخروج منه، وأن نفتح أمام الروس إمكانيات أخرى 

في الحيز الثقافي – السياس���ي بحيث يكون باإلم���كان التعاطف معه وجعل 

المجتمع اإلس���رائيلي يتوقف عن النظر إلى الروس بصورة ضحلة وس���طحية 

كهذه«.

وإلى جانب »جيل 5ر1« تشكلت خاليا »روسية« أخرى تحمل أفكارا ديمقراطية 

ومنفتح���ة عل���ى التعددي���ة، وبعضها يتماث���ل علنا مع اليس���ار االجتماعي 

واليس���ار السياسي اإلسرائيلي. وإحدى هذه الخاليا، على سبيل المثال، موقع 

»ريليفان���ت« االلكتروني، الذي تأس���س قبل س���نتين، بدعم م���ن »الصندوق 

الجديد إلس���رائيل«، ويشمل مضامين إسرائيلية باللغة الروسية. وقد تأسس 

هذا الموقع ليشكل ردا على الصحافة »الروسية« المحسوبة على اليمين.

وهناك جمعي���ة »الديمقراطية هي تراثنا«، التي أسس���تها الدكتورة إيال 

شاينس���كايا، وهي ناشطة قديمة في حزب ميرتس. وقالت »هآرتس« إن هذه 

الجمعية أخذت تحتل مكانا هاما في خطاب الناطقين بالروس���ية. كما تنشط 

مجموع���ة من الناطقين بالروس���ية في الفرع اإلس���رائيلي ل�«انتربيس«، وهي 

مبادرة دولية لألمم المتحدة وتتقدم في مناطق النزاعات.

وهن���اك مجموع���ات صغيرة يطلقون على أنفس���هم اس���م »ش���يوعيين – 

فوضويين«. وعموما، يالحظ وجود عدة مجموعات صغيرة راديكالية نش���طة، 

وأحد األمور التي تعبر عنها هو نشوء خطاب نسوي بارز.

وفي هذه األثناء يعمل مش���روع من أجل تأهيل صحافيين ومدونين. وقالت 

عالمة االجتماع من جامعة بن غوريون، الدكتورة يوليا زملينسكي، إن »الفكرة 

من هذا المشروع هي انكش���اف الطالب على أكبر عدد ممكن من القضايا في 

المجتمع اإلس���رائيلي، من عنف الشرطة مرورا بالمساكن العامة وحتى مكانة 

البدو وعرب يافا. وهدفنا مزدوج، أوال أن يندمج خريجونا في الصحافة الروسية 

وأن يؤثروا من الداخل. فالصحافة الروسية معزولة عن الخطاب العام، وليست 

نقدية أبدا تج���اه الدولة ومؤسس���اتها، وهذا الوضع يجب تغيي���ره. وثانيا، 

س���نكون مس���رورين إذا اندمجوا في وسائل اإلعالم اإلس���رائيلية وربما بذلك 

سيشكلون تمثيال أكثر تعقيدا وتتراجع األفكار المسبقة تجاه المهاجرين«.

وهن���اك مبادرة أخرى، بعي���دة عن األنظار حت���ى اآلن، وغايتها عقد لقاءات 

بين إس���رائيليين ناطقين بالروس���ية ومواطنين عرب في إس���رائيل، »وبذلك 

يتم تفكيك المعادلة التي عمل ليبرمان جاهدا من أجل غرس���ها لدى جمهور 

ناخبيه، وبموجبها أن الخطر األكبر على مس���تقبل األمة يأتي من منطقة وادي 

عارة والمثلث« وهي المنطقة التي يعلن ليبرمان عن ضرورة نقلها إلى الدولة 

الفلس���طينية أي اتفاق مس���تقبلي. وحلقة الوصل بين »الروس« والعرب، في 

هذا المش���روع، هي رابطة خريجي جامعات االتحاد الس���وفييتي التي تضم 

حوالي أربعة آالف عربي يتحدثون اللغة الروسية.  

معطيات حول »الروس«
أوال: يعي���ش في إس���رائيل اليوم قراب���ة 934 ألف مواطن هاج���روا من دول 

االتحاد الس���وفييتي السابق. وهاجر 7280 ش���خصا من هذه الدول في العام 

2013، وبينهم 4620 روسيا.

ثاني���ا: نس���بة البطالة بين »الروس« مش���ابهة لنس���بة البطال���ة العامة في 

إس���رائيل، وهي 6ر5%. لكن هذه النسبة ترتفع إلى 7ر6% بين »الروس« الذين 

هاجروا إلى إس���رائيل بعد العام 1998. وتبين المعطيات أن »الروس« يشكلون 

48% من العاملين في شركات القوى العاملة بشكل عام، و3ر44% من العاملين 

في فرعي الحراسة والنظافة بواسطة هذه الشركات، و9ر56% من العاملين في 

فرع التمريض بواسطة هذه الشركات. 

ثالثا: يبلغ متوس���ط الدخل الشهري للعائلة »الروسية« 11340 شيكال، بينما 

متوسط الدخل العام في إسرائيل هو 15945 شيكال.

رابعا: 47% من »الروس« و8ر75% من اليهود في إس���رائيل يملكون س���يارة 

واح���دة على األق���ل؛ 15% من »ال���روس« و2ر49% من اليه���ود يملكون مجفف 

غسيل؛ 20% من »الروس« و5ر47% من اليهود يملكون آلة جلي األواني.

خامسا: يسكن 6ر49% من »الروس« و8ر66% من العائالت اليهودية في شقة 

بملكيتهم. وينفق »الروس« على الس���كن 2719 شيكال ش���هريا، بينما تنفق 

العائلة اليهودية 4061 شيكال شهريا.

سادسا: 59% من »الروس« لديهم دراسة فوق ثانوية أو أكاديمية، و5ر%13 

يحملون ش���هادات تمكنهم من مزاولة مهن أكاديمية. كذلك فإن 9ر27% من 

»الروس« يحملون ش���هادة الماجستير، بينما هذه النسبة تنخفض إلى 5ر%7 

بين اليهود.

تحوالت اجتماعية وسياسية بين »الروس« في إسرائيل 
أدت إلى هبوط شعبية ليبرمان وحزبه

مهاجرون من دول االتحاد السوفييتي السابق لدى وصولهم إلى إسرائيل في العام 2000.
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توطئة
تثير ظاهرة األجانب و«المتسللين« الذين يعيشون في إسرائيل، من دون أن 

يكونوا مواطنين فيها، أصداء وردود فعل ش���عبية واسعة في الدولة العبرية. 

عل���ى الرغم من ذلك، يبدو أن الخطاب الع���ام المتعلق بهذه الظاهرة يعتريه 

نقص وقصور، نظرا الستناده في غير مرة على معطيات جزئية ومنقوصة.

يسعى هذا التقرير، الذي صدر حديثا عن »معهد اإلستراتيجيا الصهيونية« 

)يميني(، إلى تقديم اس���تعراض مفصل ودقيق للمعطيات المركزية بش���أن 

حجم وأبعاد هذه »الظاهرة« ولشتى المواقف المتعلقة بهذا الموضوع، وذلك 

بهدف توفير أس���اس لنقاش جاد وجوهري يس���اهم في رسم وبلورة سياسة 

عامة وش���املة للتعاطي م���ع ظاهرة األجانب »والمتس���للين« المتواجدين في 

إس���رائيل، وفقما أشار معد التقرير أريئيل فينكلشتاين، عضو طاقم األبحاث 

والدراسات في »معهد اإلستراتيجيا الصهيونية«.

وتتن���اول معطي���ات التقرير ث���الث مجموعات رئيس���ة م���ن األجانب غير 

المواطنين في إسرائيل، وذلك وفق الترتيب اآلتي:

المتس���للون: وهم األجانب )الالجئون األفارقة( الذين دخلوا )تس���للوا( إلى 

إس���رائيل عبر الحدود المصرية- اإلسرائيلية، ويقدر عدد هؤالء »المتسللين« 

الذين يعيشون حاليا في إسرائيل )وفقا للمعطيات الرسمية( بحوالي 50 ألف 

شخص. 

العم���ال األجانب: وتنقس���م ه���ذه المجموعة إلى قس���مين: أ( عمال أجانب 

يمكثون في إسرائيل بصورة قانونية، بموجب تأشيرة دخول سارية المفعول؛ 

ب( عمال أجانب يمكثون في إس���رائيل بص���ورة غير قانونية )انتهى مفعول 

تصريح عملهم وإقامتهم في إس���رائيل(. ويتراوح الع���دد اإلجمالي للعمال 

األجانب من الفئتين المتواجدين حاليا في إس���رائيل بين 88 ألف و 100 ألف 

عامل. 

سياح بدون تأشيرة سارية المفعول، ويقدر عددهم بحوالي 95 ألف شخص. 

ويعتقد أن معظم هؤالء يعملون حاليا في إسرائيل بصورة غير قانونية.  

ويش���ير التقرير إلى أنه وباإلضافة إلى هذه المجموعات الثالث الرئيس���ة، 

هن���اك أيض���ا مجموعات أجان���ب )غير مواطني���ن( أخرى، يقي���م أفرادها في 

إسرائيل بصورة غير قانونية، وتشمل هذه المجموعات، التي ال يتناولها هذا 

التقرير في معطياته، ماكثين فلس���طينيين بصورة غير قانونية )أش���خاص 

مرتبط���ون بعالقة زواج مع مواطنين عرب في إس���رائيل، ولم تنظم مكانتهم 

حتى اآلن(، وأبناء آلباء وأمهات أجانب ولدوا في إسرائيل، ولم تنظم مكانتهم 

حتى اآلن، باإلضافة إلى ماكثين أجانب أتوا إلى إس���رائيل ألغراض الدراسة أو 

كرجال دين ومتطوعين. 

ويس���تعرض التقرير بش���كل مفص���ل المعطي���ات والمواق���ف المتعلقة 

بالمجموعات الرئيسة الثالث على النحو اآلتي:

أوال- المتسللون
ش���كل العام 2005 حدا فاصال ف���ي حجم تدفق المتس���للين )األفارقة( إلى 

إس���رائيل.  فمنذ ذل���ك العام طرأت زيادة ملموس���ة ومتصاع���دة على أعداد 

»المتس���للين« إلى إس���رائيل عبر الح���دود مع مصر، وذلك في ضوء تش���ديد 

الس���لطات المصري���ة إلجراءاتها ض���د المهاجرين الوافدي���ن اليها من دول 

إفريقي���ة مختلفة، وإغ���الق منافذ وممرات الهجرة م���ن إفريقيا إلى أوروبا في 

أعق���اب اتفاق وقعه الزعي���م الليبي الس���ابق )المطاح به م���ن الحكم( معمر 

القذافي م���ع إيطاليا، والذي أتاح إعادة الالجئي���ن )المهاجرين( األفارقة إلى 

بلدانهم.  في أعقاب ذلك تحولت إس���رائيل إلى هدف مفضل لدى الكثيرين 

من األفارقة الذين سعوا إلى الهجرة من دولهم األصلية.

ويتضح من المعطيات الرس���مية لسلطة السكان والهجرة أن ارتفاعا حادا 

قد طرأ على كمية المتس���للين األفارقة إلى إسرائيل، وذلك في كل عام من 

األعوام الممتدة بين 2006 و2011.  ففي الوقت الذي بلغ فيه عدد المتسللين 

األفارقة المتواجدين داخل إس���رائيل حتى الع���ام 2006، ما مجموعه 2759 

متسلال، فقد ارتفع عدد المتسللين األفارقة الذين دخلوا إلى إسرائيل )عبر 

الح���دود مع مصر( في العام 2007 إلى 5074 متس���لال، وإلى 8789 متس���لاًل 

ف���ي العام 2008، و5235 متس���لال في العام 2009، وف���ي العام 2010 ارتفع 

عدد المتس���للين إلى 14689 متس���لال، وإلى 17296 متس���لال في العام 2011، 

ليصل بذلك مجموع المتس���للين األفارقة المتواجدين في إس���رائيل )حتى 

ذلك العام( إلى 53842.

في المقابل، شكل العام 2012 نقطة تحول في تدفق المتسللين األفارقة 

إلى إس���رائيل )لجهة تناقص عدد المتس���للين( وذلك ف���ي أعقاب تطبيق 

»قانون منع التس���لل«. وقد اس���تمر ه���ذه االتجاه )نحو الهب���وط في عدد 

المتس���للين( في العامين 2013 و 2014، واللذين ضبط فيهما )على الحدود 

مع مصر( 64 متس���لال فقط، فيما ضبط داخل إس���رائيل 116 متس���لال، وهي 

كمية هزيلة مقارنة مع عش���رات آالف المتس���للين األفارقة الذين تدفقوا 

إلى إس���رائيل في األعوام السابقة. ووفقا لسلطة السكان والهجرة، فإن هذا 

التغيير الكبير طرأ ف���ي أعقاب التقدم في بناء العائق األرضي على امتداد 

الحدود اإلس���رائيلية- المصرية، وبداية تطبيق قانون منع التسلل المعدل 

في حزيران 2012.

ويش���ير التقري���ر إل���ى أن الس���نوات األخيرة ش���هدت ازديادا ف���ي أعداد 

»المتس���للين« المغادرين إلسرائيل بش���كل طوعي، وذلك في أعقاب الجهود 

التي تقوم بها الجهات الحكومية.  وقد بلغ عدد المتسللين الذين غادروا في 

العام 2013 البالد طوعا 2612 متس���لال، وفي األش���هر التسعة األولى من العام 

2014، بلغ عدد المتس���للين المغادرين طوعا 5751 متس���لال.  ووفقا للمعطيات 

الرس���مية، فقد بلغ مجموع المتسللين الذين دخلوا )حتى نهاية العام 2013( 

إلى إس���رائيل 64462 متس���لال، لكن مجموع عدد المتس���للين الذين يعيشون 

حاليا بصورة فعلية في إسرائيل يقدر بحوالي 47 ألف متسلل.

وينوه التقرير في هذا الس���ياق إلى أن معطيات س���لطة الس���كان والهجرة 

تتناول فقط المتس���للين الذي���ن تم ضبطهم من قبل الس���لطات، وأن هناك 

عددا كبيرا من المتس���للين الذين يعيشون في إسرائيل، لم يجر ضبطهم أو 

توقيفهم نهائيا. ووفقا لتقديرات الس���لطة المذكورة فإن نس���بة مثل هؤالء 

المتسللين تصل إلى حوالي 5%، مما يعني وجوب إضافة حوالي 3000 متسلل 

إلى مجموع عدد المتسللين الذين يعيشون في إسرائيل فعليا. وتقول جهات 

ومصادر أخرى إن عدد المتسللين الذين لم يتم ضبطهم أعلى بكثير، وبحسب 

تقدير هذه المصادر فإن مجموع عدد المتس���للين الذين يعيشون حاليا في 

إسرائيل يزيد عن 100 ألف متسلل.  ووفقا لتقرير أعدته »لجنة سوفير لوقف 

التس���لل إلى إس���رائيل«، وقدمت اس���تنتاجاته إلى وزير الداخلية في نهاية 

العام 2012، فإن هناك 5000 متس���لل إضافي من آسيا وأوروبا، يعيشون حاليا 

في إس���رائيل بصورة غير قانونية، لكن هذا التقدير غير مس���نود من جانب 

مصادر رسمية.

ويتض���ح من معطيات رس���مية أورده���ا التقرير، أن أكثر م���ن ثلثي )%67( 

المتسللين الذين يعيشون في إس���رائيل قدموا من إريتريا )بلدهم األصلي( 

وأن ربعهم )25%( أتوا من الس���ودان، والباقي من دول أخرى. ووفقا لمعطيات 

س���لطة الس���كان والهجرة، فإن الغالبي���ة العظمى من »المتس���للين« هي من 

الرجال، وأقلية من النس���اء واألطفال، وقد ش���كلت نس���بة النساء من مجموع 

المتس���للين المتواجدين في إس���رائيل )في نهاية العام 2013( حوالي %14.  

وتبين المعطيات الرس���مية أن معظم »المتس���للين« - حوالي 25 ألف متسلل 

- كان���وا يقيمون في الع���ام 2012 في تل أبيب، وأن ما بي���ن 5000 إلى 10000 

متس���لل أقاموا ف���ي العام ذاته ف���ي مدينة إيالت، فيما توزع���ت إقامة باقي 

المتس���للين بين مدن أسدود والقدس وريشون لتسيون وعراد وعسقالن وبئر 

الس���بع ونتانيا ونهاريا.  وفي الوقت الذي كان فيه المتس���للون يقيمون في 

الع���ام 2010 في خمس س���لطات محلية فقط )تل أبيب، أس���دود، عراد، إيالت 

والقدس(، فقد امتد توزيع س���كنهم في العام 2012 ليش���مل عشرين سلطة 

محلية في مختلف أنحاء إسرائيل.

مكانة المتسللين
يدور جل النقاش المتعلق بالمتس���للين الذين يعيشون في إسرائيل، حول 

تعريفهم من الناحية القانونية:  الجئون أو مهاجرو عمل؟!

وتن���ص معاهدة األمم المتحدة الخاص���ة بالالجئين، الموقعة في العام 

1951، والتي أقرت في إسرائيل في العام 1954، على أنه ال يجوز لدولة طرد 

أو إع���ادة الالجئين إلى بلدانهم األصلية، حت���ى وإن كانوا قد دخلوا إليها 

بصورة غير قانونية، وأنه طالما لم يتخذ قرار حاس���م في ش���أن اإلنس���ان 

)الالجئ( فإنه يعتبر طالب لجوء.  غير أن المعاهدة لم تحدد بشكل واضح 

وصري���ح ماهية اإلج���راء الذي يجب إتباعه كي يعتبر مثل هذا الش���خص 

طال���ب لجوء، ما أتاح عمليا ل���كل دولة تحديد هذا اإلجراء بنفس���ها.  وقد 

تولت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين حتى العام 2009، بناء على 

طلب دولة إس���رائيل، إدارة اإلجراءات المرتبط���ة بتقديم طلبات الحصول 

على مكانة »الجئ« في إس���رائيل، وفي تموز 2009 نقلت معالجة الموضوع 

بأكمل���ه إلى وحدة خاص���ة في وزارة الداخلية، تخضع لس���لطة الس���كان 

والهج���رة.  ومن ناحية عملية فإن إس���رائيل ال تتفحص بصورة تفصيلية 

مكانة المتس���للين، كإرتيريين أو س���ودانيين )والذين يشكلون األغلبية 

الس���احقة من المتس���للين(، وإنما تمنحه���م »حماية مؤقت���ة جماعية«، 

وتش���كل هذه الحماية الجماعية تصريح مكوث مؤقت في إسرائيل، يجب 

تجديده مرة كل ثالثة أشهر.  وتؤكد دولة إسرائيل في هذا السياق أيضا 

عل���ى كون الكثيرين من الالجئين )المتس���للين( ه���م رعايا دول معادية، 

وبناء عليه »تحتفظ لنفس���ها بالحق في عدم اس���تيعابهم وعدم منحهم 

تأشيرة إقامة في إسرائيل«. 

ووفق���ا لمعطيات تضمنه���ا تقرير مراقب الدولة للع���ام 2008، فقد وافقت 

الس���لطات اإلس���رائيلية طوال الفترة الممتدة من الع���ام 2000 وحتى العام 

2007، عل���ى 110 طلب���ات فقط للحصول على مكانة الجئ في إس���رائيل وذلك 

م���ن مجموع 8377 طلبا قدمت لها.  ومنذ انتقال معالجة الموضوع بأكمله إلى 

سلطة السكان والهجرة في تموز 2009 وحتى العام 2012، تمت الموافقة على 

22 طلب لجوء من بين آالف الطلبات.

وق���د وجهت كل من »جمعية حقوق المواطن« و«الجمعية من أجل مس���اعدة 

الالجئين« في إس���رائيل انتقادات للسياس���ة التي تتبعه���ا الدولة في هذا 

المجال، وقالتا إن اإلجراء التعميمي والفضفاض الذي تعرف بواس���طته دول 

إس���رائيل المتس���للين بناء على بلدهم األصلي، وليس بشكل ملموس، يعتبر 

إجراء مرفوضا، وأن اس���تثناء )عدم اس���تقبال أو قبول طلبات لجوء( متسللين 

بس���بب كونهم رعاي���ا دول معادية، يتناق���ض مع ما تن���ص  عليه معاهدة 

الالجئين. وتشير العديد من المنظمات الحقوقية إلى عيوب وثغرات إضافية 

في اإلجراء الذي تتبعه دولة إسرائيل في تعريف المتسللين، ومن ضمن ذلك 

مثال عدم إعطائهم الحق في تقديم استئناف مستقل )فرديا(. وتضيف هذه 

المنظمات أنه لو كانت إس���رائيل تتبع إجراء سليما وقانونيا في هذا الصدد، 

ل���كان يتعين عليه���ا تعريف الكثيرين م���ن المتس���للين كالجئين، والعمل 

بمقتضى ذلك. 

ف���ي المقابل يدعي كثي���رون إن إتباع إجراء ملموس )فردي( كان من ش���أنه 

أن يبين بأن اكثرية المتس���للين ال ينطب���ق عليها تعريف »الجئ«، وإنما يجب 

رؤيتهم كمهاجري عمل ال يحق لهم الدخول إلى إسرائيل.  

وكانت مجموعة مقاالت ودراسات تتناول مسألة »المتسللين« قد نشرت في 

كتاب تولى تحريره البروفس���ور أرنون س���وفير وصدر في نهاية العام 2009 

تح���ت عنوان »الجئون أم مهاجرو عمل م���ن دول إفريقيا«.  أحد هذه المقاالت 

كتبه د.  موشيه تردمان، الذي عمل من طرف قسم األجانب في وزارة الداخلية، 

في استجواب متس���للين من إفريقيا.  ويميز تردمان في مقاله بين الالجئين 

من إريتريا والالجئين من الس���ودان، ويقول إن أس���باب قدوم اإلريتريين إلى 

إس���رائيل متنوعة، ومنها الخش���ية من االعتقال بس���بب االنتماء للمعارضة، 

والفرار من الجيش على خلفية ظروف المعيشة الصعبة، والتطلع نحو مستقبل 

اقتص���ادي أفضل.  ويضي���ف تردمان أن مختلف هذه األس���باب يدل على أن 

الغالبية الس���احقة من المتسللين من إرتيريا ليس���وا الجئين وإنما مهاجري 

عمل.  في المقابل عرضت د. تريش���ا رداكر- هفنر )خبيرة في ش���ؤون إريتريا 

في منظمة العفو الدولية أمنس���تي( في »رسالة علنية لدولة إسرائيل« القمع 

السياسي وظروف المعيشة القاس���ية في الجيش اإلريتري، كعوامل وأسباب 

تلزم إس���رائيل باالعتراف بالمتس���للين اإلريتريين كالجئين.  وفيما يتعلق 

بالالجئين من الس���ودان، تقول منظمات حقوق االنس���ان إن التقارير الدولية 

تظه���ر أن عددا من هؤالء فروا من إقليم دارفور )غرب الس���ودان( جراء تعرض 

السكان المدنيين في هذا اإلقليم الضطهاد وإبادة جماعية من قبل الحكومة 

الس���ودانية والمجموعات المس���لحة الموالية لها، وكذلك من جنوب السودان 

الذي تعرض س���كانه، وال س���يما على خلفية دينية، ألعمال قمع وحش���ية من 

جانب الحكوم���ة المركزية في الخرطوم، وعليه ينبغي تعريف »المتس���للين 

السودانيين« في إسرائيل كالجئين.  

ويتفق د. تردمان من جهته مع الطرح القائل إن »المتس���للين« الذين يأتون 

من دارفور يجب اعتبارهم »الجئين«، لكنه يقول إن قالئل فقط من هؤالء فروا 

من دارفور جراء القتال وإن الكثيرين غادروا فعليا دارفور ألس���باب اقتصادية 

قبل س���نوات عديدة من نش���وب النزاع في اإلقليم )في العام 2003( وهاجروا 

إلى الخرطوم وإلى ليبيا ومناطق أخرى في السودان.  

وفيما يتعلق بالمتسللين من جنوب السودان، يقول تردمان إن قسما منهم 

هاجر ألس���باب اقتصادية، فيما فر قس���م آخر جراء الحرب بين جنوب وشمال 

السودان، لكن هذه الحرب انتهت في العام 2005. 

وقد تع���رض بحث )مقال( تردمان النتقادات ش���ديدة م���ن جانب مجموعة 

أبحاث »الجئون في إسرائيل«، التابعة لمعهد »فان لير«، والتي قالت في رسالة 

وجهتها لرؤساء جامعة حيفا )التي أصدرت مجموعة المقاالت المذكورة آنفا( 

إن مجموع���ة المقاالت التي حررها البروفس���ور أرنون س���وفير تحفل بأكملها 

بفرضي���ات أس���اس وتعابير عنصرية وغي���ر ديمقراطية، تش���وه الواقع، وإن 

المنهج الذي إتبعه تردمان في بحثه، ليس أكاديميا، إذ أنه يعرض معطيات 

ال يمكن أن تنس���ب لها قيمة تجريبية )اختبارية( واضحة، كما أنها تتناقض 

مع أبحاث ودراس���ات أجرتها األمم المتحدة حول الموضوع، والتي أشارت إلى 

أن أكثر من 90% من طالبي اللجوء في إسرائيل، هم الجئون أو في ظروف تشبه 

ظروف الالجئين.  

مبررات وحجج مع وضد استيعاب »المتسللين«
تطرح حجتان مركزيتان مؤيدتان الس���تيعاب »المتس���للين«في إس���رائيل، 

إحداهما قانونية واألخرى أخالقية.  

فيما يتعلق باألولى، فقد اس���تعرضنا آنفا بتوس���ع الخالفات القائمة بشأن 

المكانة القانونية للمتسللين وانعكاساتها على السياسة المالئمة من جانب 

إسرائيل.  

أما الحجة األخالقية فهي تتمحور حول الضائقة التي يعانيها المتس���للون 

فيما إذا كان���ت تنطبق عليهم، أو ال تنطبق، المعايير المتعلقة بمكانة الجئ.  

وتس���ود في هذا الس���ياق الحجة التي تذكر بالكارثة )المحرقة النازية( التي 

تعرض لها الشعب اليهودي ورفض الكثير من دول العالم استيعاب اليهود 

الذين طلبوا اللجوء إليها، وهي وقائع تلزم دولة إس���رائيل من ناحية أخالقية 

باس���تيعاب هؤالء المتس���للين.  في المقاب���ل تطرح في الس���جال العام في 

إس���رائيل )المتعلق بهذا الموضوع( إدعاءات وحجج مختلفة بشأن التأثيرات 

السلبية الزدياد أعداد المتسللين.  

وتس���تعرض المحامية عوفرا كلينغر في مقالها »الهج���رة من إفريقيا إلى 

إسرائيل وتأثيرها على األمن القومي«، أربع حجج مركزية في هذا الصدد:

حجة أمنية:  تقول كلينغر إن دروب ومنافذ دخول المتسللين )إلى إسرائيل( 

معروفة للمنظمات اإلرهابي���ة أيضا، وأن التجربة العالمية أثبتت وجود عالقة 

بين الهجرة وبين الضلوع في اإلرهاب.  وتضيف أن حقيقة كون نس���بة كبيرة 

من المتس���للين إلى إسرائيل هم مسلمون، وأن قسما منها يأتون مرورا بدول 

معادي���ة، تعزز المخاوف من إمكان ضلوع المتس���للين في أعمال إرهابية ضد 

إس���رائيل. في المقابل، تقول مصادر جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إن 

جميع »المتس���للين« الذين ينطبق عليهم القانون هم طالبوا لجوء أو مهاجرو 

عمل ال يشكلون مصدر خطر أمني.

حجة اجتماعية:  تدعي كلينغر في مقالها أن نس���بة الجريمة في صفوف 

“المتسللين” مرتفعة، وكدليل على ذلك تسوق معطيات تشير إلى ارتفاع 

ملم���وس في مس���توى الجريمة والعنف ف���ي مدينة إي���الت التي تتواجد 

فيها مجموعة كبيرة من “المتس���للين”.  في المقابل، ذكر تقرير صدر في 

ش���هر تش���رين األول 2012 من مركز البحوث والمعلومات التابع للكنيست 

اإلس���رائيلي، ويتن���اول معطيات ح���ول الجريمة في صفوف المتس���للين 

في مدن ت���ل أبيب وإيالت وعراد أنه “يس���تدل من معطيات الش���رطة بأن 

االتهام���ات التي تتردد في النقاش العام ح���ول تصاعد أعمال اإلجرام في 

أعقاب ازدي���اد أعداد المتس���للين وطالبي اللجوء في إس���رائيل، ليس لها 

أي أس���اس واقعي”.  وأوضح التقرير أنه “في الوقت الذي تبلغ فيه نس���بة 

مجموعة المتس���للين وطالبي اللجوء حوالي 4% من إجمالي عموم الس���كان، 

فقد بلغت نس���بة الملفات التي فتحت ضد متس���للين وطالبي لجوء 72ر%0 

فقط من إجمالي الملفات”.  غير أن مراس���ل موق���ع “ميداه” عكيفا بيغمان 

نقل عن خبراء في علم اإلجرام قولهم إنه ال يمكن االس���تنتاج فقط من عدد 

الملفات بشأن نس���بة الجريمة في صفوف السكان بشكل عام وفي صفوف 

“المتس���للين” بشكل خاص.  وأضاف بيغمان أن مخالفات كثيرة تقع داخل 

مجتمع األجانب )المتس���للين( ذاته، ال يتم اإلبالغ عنها، فضال عن أن تقرير 

مركز أبحاث ومعلومات الكنيس���ت، ال يتطرق إلى أنواع المخالفات المختلفة 

والفوارق بينها. وأردف بيغمان قائال إن مخالفات العنف القاس���ية منتشرة 

أكثر في صفوف “المتس���للين” بالذات.  وفي هذا السياق ذكر تقرير صادر 

ع���ن “جمعية ايتان – المركز لسياس���ة الهجرة اإلس���رائيلية” أن “نس���بة 

حوادث القتل في صفوف المتسللين مقارنة بعموم السكان، أكبر ب� %883 

من وزنهم النسبي بين مجموع الس���كان”، وفيما يتعلق بمخالفات الجنس 

)حوادث االغتصاب واالعتداءات الجنس���ية( فإن “نسبة الملفات التي تفتح 

ضد متس���للين مقارنة بمجموع الملفات، أكبر ب� 350% من وزنهم النس���بي 

بين مجمل السكان”.

غير أن هذه المعطيات تس���تند على فترة قصي���رة جدا، وبما أن الحديث 

يدور على مجموعة س���كانية صغيرة نس���بيا، فإن أي ح���ادث قتل أو جنحة 

جنس���ية يؤدي إلى حركة إحصائي���ة مرتفعة جدا، مم���ا يمس بمصداقية 

المعطيات.  باإلضافة إلى ذلك، فقد كان القتلى في الغالبية الس���احقة من 

حوادث القتل التي تورط فيها متسللون، هم من المتسللين أنفسهم، ومن 

هنا ال يمكن أن ينسب الرتفاع نسبة حوادث القتل في صفوف المتسللين، 

تأثير س���لبي على مجتمع المواطنين المحلي )اإلسرائيلي(.  كذلك فقد أكد 

تقري���ر مراقب الدولة الذي نش���ر في أيار 2014، على وجود قيود ملموس���ة 

في عملية تفحص الموضوع، بقوله : “بس���بب قيود المعطيات، س���واء التي 

تجمعها الش���رطة أو س���لطة الس���كان والهجرة، فإنه ال يمكن الجزم بدرجة 

كافي���ة من اليقين فيم���ا إذا كان عدد الملفات التي فتحتها الش���رطة ضد 

أجانب يعتبر كبيرا، إذا ما أخذ في الحس���بان وزن هذه المجموعة – األجانب 

– في البالد”. 

حج���ة طبية:  تدعي كلينغر في مقالها إن قس���ما من المتس���للين مصابون 

بأمراض معدية كالس���ل واإليدز، مشيرة إلى حاالت انتقلت فيها عدوى مرض 

السل إلى س���جانين في إس���رائيل، وموظفين تابعين لألمم المتحدة، وتقول 

إن إحدى المش���اكل الرئيسة في هذا الس���ياق تكمن في الحاالت التي ال يتم 

فيها ضبط أو اعتقال المتس���للين وبالتالي ال يمك���ن معرفة من هم المرضى 

بينه���م، وبأي م���رض مصابون، نظرا لعدم خضوعه���م لفحوصات طبية.  ومن 

ناحية عملي���ة فإن معطيات صادرة ع���ن وزارة الصحة اإلس���رائيلية في آذار 

2012، تش���ير إلى أن 3% من مرضى السل المشخصين في إسرائيل و 17% من 

المصابين )المش���خصين( بمرض اإليدز، هم مهاجرو عمل غير مواطنين، غير 

أن المس���ؤولين في زارة الصحة يقول���ون إن األرقام الحقيقية يمكن أن تكون 

أعلى بكثير نظرا لوجود كمية ال يس���تهان بها من المتسللين الذين ال توجد 

تس���جيالت أو كشوفات بشأنهم، مع ذلك فقد أكدت المصادر ذاتها إن أقلية 

بس���يطة من المتس���للين )الذين يخضعون لفحوصات طبية( مصابة بأمراض 

معدية، وأن إمكانية انتقال عدوى هذه األمراض ضئيلة جدا.

حج���ة ديمغرافية:  تق���ول كلينغر في هذا الصدد، إن النس���يج االجتماعي 

الخاص في إس���رائيل كدولة قومية للش���عب اليهودي تحت���وي داخلها على 

أقلية عربية كبيرة، يشكل حجة تبرر رفض إسرائيل استيعاب هجرة األجانب 

و”المتس���للين”، وذلك من أجل المحافظة على الطابع اليهودي والديمقراطي 

للدولة.  باإلضافة إلى ذلك، يطرح البروفس���ور أرنون س���وفير في هذا السياق 

أيض���ا اإلدع���اء بأن الكثير م���ن منظمات حقوق اإلنس���ان في إس���رائيل، هي 

منظمات “ما بعد صهيونية”، تس���تغل موضوع المتسللين األفارقة من أجل 

المس بالطابع اليهودي – الصهيوني لدولة إسرائيل.

قراءة في أحدث تقرير حول »األجانب غير المواطنين في إسرائيل«

»معهد االستراتيجيا الصهيونية«: االستعراض المفصل والدقيق للمعطيات والمواقف يساهم في بلورة سياسة عامة وشاملة لمواجهة تفاقم »ظاهرة األجانب والمتسللين«! 
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته 
المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي
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البريد اإللكتروني لـ »مدار«:
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موقع »مدار« اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org 

من نشاطات »مركز مـدار«

مكتبة »المشهـد«

بقلم: أنطـوان شلحـت

للدراس���ات اإلس���رائيلية-  الفلس���طيني  المرك���ز  ع���ن  تعري���ف: ص���در حديث���ا 
مدار العدد 65 من سلس���لة »أوراق إس���رائيلية« بعنوان »خزينة الدولة االس���رائيلية- 

الحاضنة الحقيقية لالحتالل واالستيطان«. وفيما يلي التقديم الكامل لها:
يضم الع���دد 65 م���ن »أوراق إس���رائيلية« ترجم���ة لتقريرين جديدي���ن صدرا في 
إسرائيل أخيرًا حول موضوع رعاية مؤسسات الدولة اإلسرائيلية الرسمية للمشروعات 

والممارسات االستيطانية المتعّددة في المناطق الفلسطينية:
األول، تقري���ر هو عب���ارة عن تحقيق أجراه »م���والد - المركز لتجدي���د الديمقراطية 
في إس���رائيل«، حول نش���اطات »وحدة االس���تيطان« العاملة في إطار “الهس���تدروت 
الصهيونية العالمية” التي تعتمد ميزانيتها على أموال عامة، يثبت باالس���تناد إلى 
أحدث المعطيات والوقائع أن هذه »الوحدة« أضحت بمثابة »الخزينة الخاصة والسرية 
لليمين االستيطاني« التي تستخدمها األحزاب المتماثلة مع المشروع االستيطاني في 
المناطق الفلس���طينية المحتلة منذ العام 1967، وفي مقدمها حزبا »البيت اليهودي« 
و«يسرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(«، بهدف دفع وتعزيز مشاريع االستيطان والتوّسع 
ف���ي أراضي الضفة الغربية، وتوطيد القاعدة السياس���ية واأليديولوجية لهذا اليمين 

االستيطاني في سائر أنحاء الدولة.
الثاني، تقرير يلقي أضواء كاش���فة على المدلوالت الحقيقي���ة للمنطقة الصناعية 
»نيتساني ش���الوم« )»براعم السالم«( التي أنش���ئت العام 1985 على خط التماس في 
شمالي الضفة الغربية بمحاذاة مدينة طولكرم، وتضافرت فيها عدة شرور مستطيرة 
لدولة إس���رائيل أنتجت توليفة س���امة وبغيضة بشكل خاص: س���يادة يهودية فظة 
ممزوجة بجش���ع جامح واس���تغالل بش���ع للعمال وتلويث للبيئة والهواء والماء بعديد 
من المواد الكيميائية الس���امة، وكل ذلك وس���ط انتهاك لكل القوانين الدولية وحتى 
اإلس���رائيلية. ونتج عن هذه المنطقة وما يزال ينتج طوال الوقت، ما يس���ميه الكاتب 

»الفطر السام لالحتالل واالستغالل«. 
إن الخيط المش���ترك الذي يربط بين التقريرين، فضاًل عن ك���ّم المعلومات الدامغة 
الُمتضّمن فيهما، يكمن في إش���ارتهما إلى أن الحقائق الت���ي يوردانها واضحة لكل 
من في رأس���ه عينان على نحو جلّي للغاية، ومع ذلك ثمة حاجة في إسرائيل إلى جهد 

كبير من أجل مالحظتها. 
ى قول ش���يء محّدد، فهو أن مثل هذه الرعاية التي 

ّ
ولئن كانت هذه اإلش���ارة تتوخ

تحظى بها المشروعات والممارسات االستيطانية في المناطق الفلسطينية من جانب 
خزينة الدولة اإلس���رائيلية والجهات الحكومية المعنية ما كانت لتمّر مرور الكرام لوال 
وج���ود رأي عام يؤيدها، ولوال تجند وس���ائل إعالم تتغاضى عنه���ا بالمطلق إلى درجة 

التواطؤ معها بالصمت لصرف األنظار عنها.
وبحس���ب ما يؤكد كاتب التقرير حول »نيتساني ش���الوم« األستاذ الجامعي عيدان 
الن���دو في تقرير آخر ل���ه حول الموضوع ذاته، فإن أحد »اإلنجازات« المثيرة للمش���روع 
االس���تيطاني اإلس���رائيلي )في الضفة الغربية( يتمثل في رسوخ صورة كاذبة للواقع 

في وعي معظم اإلسرائيليين.  
ووفقًا لهذه الصورة الكاذب�ة، فقد قادت هذا المشروع االستيطاني في البداية أقلية 
مس���يانية هزيلة، كبرت وازدادت بمرور األعوام، لكنها ما زالت أقلية. وقد نجحت هذه 
األقلية في خداع الحكومات اإلس���رائيلية المتعاقب���ة، واحدة تلو األخرى، ومن ضمنها 

حكومات »معتدلة«، وفي جّر إسرائيل بصورة أعمق إلى مستنقع االحتالل اآلسن، خالفًا 
لرغبة ومصلحة غالبية المواطنين اإلس���رائيليين. وبحسب تلك الصورة الكاذبة ذاتها، 
فقد باتت الدولة بأكملها على اختالف أذرعها السلطوية رهينة في يدي أقلية قومية 

متطرفة تتصّرف بها على هواها.
غير أن هذه الصورة، التي رس���خت حتى في أذهان »اليسار« اإلسرائيلي، هي صورة 
خادع���ة وال أس���اس لها، وهن���اك كم هائل من الدالئ���ل التي تثب���ت أن الدولة ذاتها 
تستس���لم طوعًا لتلك »األقلي���ة«، بل وتحّدد لها أحيانًا أهدافه���ا، نظرًا إلى أن النظام 
السياس���ي له���ذه الدولة له ثالث أذرع: الس���لطة الحاكمة والمس���توطنون والجمهور 
اليهودي، ولكل واحد منها أس���بابه المخصوصة لمواصلة تنمية وترسيخ تلك الصورة 

الكاذبة التي تدّعي أن »أقلية متطرفة تجّر دولة بأكملها«!. 
وقد تزامن صدور هذين التقريرين مع تأدي�ة تفاقم جرائم »جباية )تدفيع( الثمن« 
التي ترتكبها جماعات اس���تيطانية يهودية ضد الفلسطينيين وأمالكهم في الضفة 
الغربية وداخل الخط األخضر في اآلونة األخيرة، إلى إعادة اس���تعمال آلية الكذب هذه 
المتفق عليها إس���رائيليًا بش���أن المس���توطنين، والتي تدعي من ضمن أمور أخرى أن 
هذه الجماعات ال تعدو كونها »أعشابًا ضارة«، وال تعكس »المشهد الحقيقي« لمشروع 
االس���تيطان الصهيوني، وأنها- كقول وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق موشيه آرنس- 
عبارة عن عصابات رعاع يهود غايتها مماثلة لغاية السياس���يين العرب في إسرائيل، 
 إس���فين بين المواطني���ن اليهود والعرب في الدولة، والح���ؤول دون اندماج 

ّ
وهي دق

العرب في المجتمع اإلسرائيلي.
وكان ثمة من فضح هذه اآللية وإن بصورة مواربة، وفي مقدمهم الكاتب اإلسرائيلي 
عام���وس عوز ال���ذي أكد أن تعابير مثل »جباية الثمن« و«ش���بيبة الت���الل« التي تطلق 
عل���ى هذه الجماعات هي تعابير تزويقية، وأنه حان الوقت كي تتم مواجهة المس���خ 
وتسميته باسمه الحقيقي، معتبرًا أنها جماعات نازية جديدة عبرية، وأنه ليس هناك 
أي ش���يء يفعله النازيون الجدد في عصرنا وال تفعل���ه هذه الجماعات هنا. وأضاف أن 
الفارق الوحيد قد يكون كامنًا في أن الجماعات النازية الجديدة هنا تحظى بدعم عدد 
غي���ر قليل من المش���ّرعين القوميين وربما العنصريين، وكذل���ك بدعم عدة حاخامين 

عتبر برأيه زائفة دينيًا. 
ُ
يقدمون لهم فتاوى ت

وعل���ى ذك���ر جرائم »جباي���ة الثمن« ال ُبّد م���ن التنويه بحقيق���ة أن رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو ما انفك يرفض توصية تقّدم بها قبل عدة أعوام 
وزيرا األمن الداخلي والعدل وتنص على اعتبار جماعة »ش���بيبة التالل« االس���تيطانية 
الت���ي تنفذ هذه الجرائ���م مجموعة إرهابية، ما يش���ف عن جوهر تعامل المؤسس���ة 

السياسية واألجهزة األمنية مع هذه الجماعة.
وفق���ط بعد قيام ه���ذه الجماعة بارتكاب اعتداءات على ضباط الجيش اإلس���رائيلي 
وجنوده في المناطق المحتلة، أعلن الناطق بلس���ان الجيش أن هذه االعتداءات تشكل 
تج���اوزًا للخطوط الحم���ر، ما حم�ل القاضي اإلس���رائيلي المتقاعد بوع���ز أوكون، محلل 
الش���ؤون القانونية في صحيف���ة »يديعوت أحرونوت«، إلى التأكي���د أن هؤالء الضباط 
والجن���ود وقادة الجيش يملكون وس���ائل كافية لحماية أنفس���هم، بينما االعتداءات 
األخطر هي تلك التي يرتكبها المس���توطنون ضد الس���كان العرب، وهؤالء ال يوجد من 

يوفر الحماية لهم على اإلطالق. 
وأض���اف أنه بن���اء على ذلك، يتعّي���ن على كل من أع���رب عن صدمت���ه الكبيرة إزاء 
اعتداءات ناش���طي اليمين على الجيش أن يدرك أن مثل هذه االعتداءات يتعرض لها 

الفلس���طينيون يوميًا في جميع أنحاء المناطق المحتلة. ولعلم الناطق بلسان الجيش 
اإلس���رائيلي فإن الخطوط الحمر تم تجاوزها منذ فترة طويلة، والراية الس���وداء باتت 
مرفوعة في المناطق المحتلة منذ أعوام كثيرة، وما يس���ود في هذه المناطق هو نظام 

أبارتهايد بكل ما في هذه الكلمة من معنى. 
باإلضافة إلى ذلك فإن العنف الذي ُيمارس ضد الفلس���طينيين تحول برأي أوكون إلى 
آفة معدية، وكل من يعتقد أن المشكلة كامنة فقط في عدم تطبيق القانون يرتكب خطأ 
فادحًا، ذلك بأن القانون اإلسرائيلي الذي ُيطّبق في المناطق الفلسطينية هو قانون سّيء 
وغير عادل من أساس���ه. ويجب أاّل ننس���ى أن المنظمات المتعددة التي تحاول أن تقف 
ف���ي وجه هذا القانون، على غرار »جمعية حقوق المواطن«، و«يش دين« )»يوجد قانون«(، 
و«بتسيلم«، تتعرض منذ عّدة أعوام لحملة شرسة من جانب الحكومة اإلسرائيلية تهدف 
إلى كم أفواهها. صحيح أن العن���ف في المناطق المحتلة تحّول إلى عادة روتينية، لكن 
س���بب ذلك يعود أساسًا إلى حقيقة أن السلطات المس���ؤولة عن تطبيق القانون تغض 
الطرف بصورة منهجية عن ممارسات االحتالل والمستوطنين إزاء السكان الفلسطينيين 
وأمالكه���م. ومن الطبيعي أاّل يبقى خطر هذا العنف منحصرًا في الفلس���طينيين فقط. 
وبرأيه على جمي���ع الذين اعتبروا أن االعتداء على جنود الجيش اإلس���رائيلي عمل خطر 
للغاية أن يدركوا أن االعتداءات على الفلس���طينيين ال تقل خطرًا عنه إن لم تكن أش���د 

وأدهى ألنها تجري تحت سمع وبصر الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون.
كما اس���تنتج محلل الش���ؤون االس���تخباراتية يوس���ي ميلمان أن جهاز األمن العام 
اإلس���رائيلي )الشاباك( ال يتعامل مع المتطرفين اليهود المشتبه بهم بارتكاب أعمال 
إرهابية مثلما يتعامل مع المشتبه بهم العرب، وإنما يغض الطرف عن اليهود، مؤكدًا 
أن هذا المس���لك يش���كل إخفاقًا مقلقًا لهذا الجهاز من ش���أنه أن يعّرض النظام في 
إس���رائيل للخطر. وفي المقابل يحظى المعتدون بتس���امح القض���اة الذين يقللون من 
قدر أعماله���م ويفرجون عنهم أو يحكمون عليهم بعقوب���ات طفيفة، ويحظون بعجز 
الش���رطة والجيش اإلس���رائيلي المتعمد على ما يبدو. وتس���اهم الصحف اليهودية 
اإلسرائيلية أيضًا بأن تتبنى مغس���لة كالم المستوطنين الذين يسمون هذه األعمال 
»جباية الثمن«، كما لو أن الحديث يدور حول مادة اس���تهالكية في حانوت، بينما يجب 
أن نقول الحقيقة وهي أن ما يفعله المستوطنون بجيرانهم الفلسطينيين هو إرهاب 

بكل ما في الكلمة من معنى.
وق���د أثبتت هذا كله تصريحات الرئيس الس���ابق لجهاز الش���اباك كرمي غيلون أن 
بإم���كان هذا الجهاز في غضون فترة وجيزة وضع ح���ّد لجرائم »جباية الثمن« في حال 
اتخاذ المؤسسة السياسية اإلسرائيلية قرارًا يقضي بمكافحة هذه الجرائم أسوة بأي 
جرائم أخرى ذات طابع إرهابي. وأكد أن مكافحة هذه الجرائم لم تنجح حتى اآلن بسبب 
عدم وجود نية حقيقية لمكافحتها. وقال إنه ال يعقل أال يكون بوس���ع جهاز الشاباك 
مواجه���ة هذه الجرائم، لكن يبدو أنه ال توجد رغب���ة كافية في خوض مواجهة كهذه 

لدى الجهات األمنية المختصة.
وكان يوس���ي ميلمان قد عقب على تقاعس المؤسسة األمنية اإلسرائيلية عن وضع 
حّد لهذه الجرائم قائاًل: إن األش���خاص الثالثة الذين تولوا رئاسة جهاز الشاباك خالل 
العقد األخير - الرئيس���ان الس���ابقان آفي ديختر ويوفال ديس���كين، والرئيس الحالي 
يورام كوهين- هم خريجو فرقة هيئة األركان العامة النخبوية )سييرت متك�ال(، ومن 

المؤكد أنهم لم ينسوا العبارة القائلة: »ليس هناك ال أستطيع، وإنما ال أريد«!.
ويتطّرق التقريران إلى دور جهاز القضاء اإلس���رائيلي وعلى رأس���ه المحكمة العليا 

 رام الله- صدر حديثا عن المركز الفلس���طيني للدراس���ات اإلس���رائيلية »مدار« 
العدد 56 من فصلية »قضايا إس���رائيلية«، ويض���م محورا حول العالقة بين اإلعالم 
والس���لطة السياسية وحيتان المال في إسرائيل، وما تشهده العالقة من مالبسات 
تؤثر على دور اإلعالم وعلى قدرته على لعب دور استقصائي ونقدي فاعل يتصدى 

لمساءلة السلطة بدل أن يروج لها.  
وتكشف دراسات العدد أن اإلعالم االسرائيلي يتجه منذ بداية تسعينيات القرن 
المنص���رم نحو التبعية العميق���ة لرأس المال، ونحو االمتناع ع���ن المّس بالقضايا 
التي قد تس���بب حرجا لمالكي وسائل االعالم، إذ إن تقاسم ملكية الصحف  الكبرى 
في إس���رائيل بين عائالت بذاتها، وارتباط هذه العائالت بش���بكة مصالح سياسية 
واقتصادي���ة معقدة، حولت الصراع���ات بين مالك الصحف إلى ج���زء من صراعات 

الصحف ومن خياراتها المتعلقة بنوعية المواضيع الممكن تناولها. 
يتضمن العدد مس���اهمة للصحافي والناشط أورن بريس���كو يتابع فيها بشكل 
خ���اص اآلثار االس���تراتيجية التي ترتبت على س���يطرة الصحاف���ة التجارية على 
اإلعالم اإلس���رائيلي في مقابل تنحية اإلعالم الحزبي. ويحاجج  بريس���كو في مقاله 
هذا  بأن التحول أفقد اإلعالم في إس���رائيل قدرته على نقد الس���لطة ومحاسبتها، 
وحول اإلعالم إلى رهينة لحسابات الربح والخسارة التي ترتبط بالحسابات التجارية 
لمالكي وس���ائل اإلعالم، األمر الذي يتضح من خالل التطرق لحاالت عينية تتشابك 

فيها العالقات وتنتج إعالما مدجنا غير قادر على النقد.
على الصعيد ذاته يرصد الكاتب والناش���ط حجاي مطر في مقالة له تجربة إقامة 
»منظمة الصحافيين في إس���رائيل« في الع���ام 2011، والتي انضّم إليها نحو 2600 
صحاف���ي، والنجاحات والصعوبات التي رافقت إقامته���ا، وما تزال، متابعا  تدهور 

شروط تشغيل الصحافيين وقدرتهم على القيام بعملهم بمهنية وحرية.
وف���ي العدد مقالة رصدي���ة وتحليلية ليونتان مندل يكش���ف عبرها كيف غاب 

الفلسطينيون من التغطية اإلعالمية اإلس���رائيلية بصفتهم بشرا، ويشير إلى أن 
انفصال اإلس���رائيليين وابتعادهم الجس���دي عن مراكز الحياة الفلسطينية جعل 
قتل الفلس���طينيين أس���هل، ومكن من تغييبهم إنس���انيا عن المشهد اإلعالمي 
خ���ذ اإلعالم اإلس���رائيلي ش���كل األداة األيديولوجية التي 

ّ
اإلس���رائيلي، حيث »ات

صّممها وزراء الحكومة ومكاتب الدعاية، وذلك بداًل من أن يكون وس���يلة للبحث عن 
الحقيقة ونقلها إلى الجمهور«.

ويضم محورا ثانيا يعالج »قانون الدولة القومية اليهودية« وما يحمله من معان 
وما يحيط به من مالبسات، إذا يجيب الباحث يوسف تيسير جبارين في مقال تحت 
عنوان » قانون الدولة القومية والفوقية اليهودية« عن أسئلة من نوع: ما هي أسس 
ه���ذا القانون، ما هي أهم بنوده، وكيف تس���عى إلى قونن���ة التمييز البنيوي ضد 
الفلسطينيين في إس���رائيل؟ مركزا على البنود التي تكرس التمييز، كما يتوقف 
الكاتب عند التعابير المهّمة لهذا التمييز الرس���مّي في البنود المختلفة. ويختم 
أّن مش���روع القانون المطروح يرمي إلى إرس���اء التشريعات التمييزّية في ترتيبات 
 للمكانة 

ّ
ض عنه تعميق االنتهاكات الرس���مية والفعلية

ّ
دس���تورّية، وهو ما يتمخ

الحالّية للمواطنين الفلسطينيين.
ويكتب الباحث حس���ن جبارين مقاال تحت عنوان »حقيقة الجدل الدائر حول مشروع 
قانون الدولة القومية اليهودية«، يوضح فيه كيف أن مشروع قانون »الدولة القومية 
ز 

ّ
اليهودي���ة« يقنن المبادئ الت���ي تكفل التفوق الديمغرافي لصال���ح اليهود، ويعز

عتبر العربية لغة 
ُ
مكان���ة اللغة العبرية باعتبارها اللغة الرس���مية الوحيدة )حي���ث ت

ا في هذه اآلونة( ويعتبر الش���ريعة اليهودية بمثابة مصدر 
ً

ذات مكان���ة خاّصة أيض
التش���ريع في إسرائيل، إلى جانب ما ينص عليه من أن إس���رائيل هي الدولة التي ال 

يجوز إال ألبناء الشعب اليهودي أن يمارسوا حقهم في تقرير المصير فيها.   
وتضمن العدد مجموعة مقاالت أخرى تضيء على مجموعة من القضايا المتفاعلة 

في إس���رائيل، إلى جانب ق���راءات في مجموعة من الكتب واإلصدارات في الش���أن 
اإلسرائيلي.

كم���ا تضمن مقابلة خاصة أجراها أنطوان ش���لحت وبالل ضاهر مع يغئال س���ارنا 
الروائي اإلسرائيلي والصحافي في »يديعوت أحرونوت« حول أعماله األدبية ورؤيته 
للواقع اإلسرائيلي أكد خاللها من ضمن أشياء أخرى أن الطريق الحالية التي تسير 
إسرائيل فيها تقود إلى جهنم، وأن الفانتازيا أو الواقع المتخيل أو االفتراضي بات 
أقوى حتى من الواقع نفسه. وتساءل: هل حقيقة أننا نقتل الفلسطينيين بواسطة 

طائرة ال بسكين أو فأس، تجعلنا أكثر إنسانية من »داعش«؟.
ومما جاء في تقديم العدد:

تتخذ أهمي���ة التنقيب في العالقة المركبة بين اإلعالم والس���لطة السياس���ية 
وحيتان رأس المال في إس���رائيل بعدا إضافيا عندما نعرف أن كثيرا من التكهنات 
الت���ي أثيرت ح���ول حل حكوم���ة نتنياهو وتقدي���م االنتخاب���ات كان مرتبطا ربما 
بمخاوف تمرير القانون الذي يعرف بقانون »يسرائيل هيوم« والذي يمنع بموجبه 
توزيع هذه الجريدة الت���ي يمتلكها الملياردير اليهودي األميركي والداعم األكبر 

لنتنياهو  بدون مقابل.
إن ادع���اء المبادري���ن للقان���ون بالطب���ع أن توزيع ه���ذه الجريدة ب���ال مقابل يمس 
بالمنافس���ة العادلة ويضع���ف دور الصحافة. وبغض النظر ع���ن مدى مصداقية هذا 
االدعاء وحقيقته، فإنه من الواضح أن اإلعالم الذي نتج في إس���رائيل في ظل التفاعل 
المس���تمر  بين المصال���ح االقتصادية للعائ���الت المالكة لإلعالم وبين حس���اباتها 
وتحالفاتها السياس���ية، وفي ظل سيادة سوق نيوليبرالي، هو إعالم من  نمط خاص، 
تحول فيه اإلعالمي من العب لدور نقدي كما كانت الحال قبل انهيار الصحافة الحزبية 
عل���ى األقل، إلى برغي صغير في ماكينة إعالم ضخمة، مثقف تكنوقراط، يكرر ويعيد 
إنتاج عالقات القوة بدل أن يس���ائلها، وهو ب���دوره هذا أداة إلنتاج الثقافة المهيمنة 

في تطبيع حالة االحتالل، ما يحيل إلى اس���تنتاج إضافّي س���بق أن اس���تخلصه أستاذ 
جامعي إس���رائيلي آخر )أفيعاد كالينبرغ( من إعالن وزير الدفاع اإلس���رائيلي موشيه 
يعلون، أخيرًا، أن نحو ألف دونم من األراضي الفلسطينية في منطقة الخليل وبيت لحم 
أراضي دولة من أجل توس���يع المس���توطنات، وفحواه أنه تطّورت في إسرائيل صناعة 
كامل���ة من »الالقانون الذي يظهر بمظهر القانون«. وأش���ار إل���ى أنه ظاهريًا توجد في 
المناطق الفلس���طينية الخاضعة لالحتالل اإلسرائيلي إجراءات قانونية، لكن ما يحدث 
في واقع األمر هو عمليات س���لب وضم ضخمة تش���ترك فيها المحاكم، وبناء على ذلك 
يمكن القول إن جهاز القضاء اإلس���رائيلي هو وسيلة مهمة إلضفاء الشرعية على ضم 

األرض الفلسطينية. 
هناك جانب آخر مهم في التقرير األول يتعلق بس���عي اليمين االس���تيطاني لنقل 
نش���اطه إلى منطقة “غوش دان” في وسط إس���رائيل باعتبارها المنطقة التي تقطن 
فيها غالبية الش���عب اإلسرائيلي، وتشكل في الوقت ذاته مركز اتخاذ القرارات. وعلى 
الرغم من أن الهدف المعلن لهذا النشاط هو »إعادة روح التوراة واليهودية إلى شعب 
إس���رائيل في منطقة الوس���ط«، إال إن نشاطات هذا اليمين من حيث الجوهر تصّب في 
غاية ترويج الرؤى األيديولوجية والسياسية لليمين الديني - االستيطاني. ووفقا لرؤية 
عدد من زعمائه، فإن الس���بيل الوحيد لالس���تيطان حقًا في قلوب الجمهور اإلسرائيلي 

والتأثير عليه أيديولوجيًا وسياسيًا هو التواصل الدائم مع أفراد هذا الجمهور. 
ومن نافل القول إنه مس���عى ينس���جم في العمق مع ما قام به بنيامين نتنياهو منذ 
عودته إلى سّدة الحكم من أعمال كثيرة على صعيد تغيير إسرائيل كليًا، ضمن مسار 
ال يكل إلعادة تركيب البنية السياس���ية واإلعالمية والقانونية في إسرائيل بما يخدم 

مشروعه األيديولوجي اليميني المتشّدد.

    رام الله- صدرت حديثا عن المركز الفلس���طيني للدراس���ات اإلسرائيلية 

»مدار« دراس���ة  تحت عنوان »ج�غ�راف�يا االس�������تيط�ان: كي���ف يتم تحويل 

الضف���ة الغربية إلى كنتون���ات«؟، أنجزها د. أحمد األط�������رش، وتقّدم قراءة 

تفصيلية لجغرافيا االس���تيطان، وما يقف خلفها من سياس���ات، وما تس���فر 

عنه من وقائع بالغة األثر على الحياة الفلس���طينية، وعلى ممكنات المستقبل 

الفلسطيني ديمغرافيا واقتصاديا وبيئيا، وقبل ذلك سياسيا.

وتبين الدراس���ة أن المستوطنات اإلس���رائيلية وجدت بنّية البقاء وبغرض 

تحقيق أهداف إسرائيلية استراتيجية تتلخص بخلق واقع ديمغرافي يعيق 

قدرة الش���عب الفلس���طيني على إقامة دولته على كام���ل أرضه كما حددتها 

الش���رائع الدولي���ة ذات العالق���ة، موضح���ة أن التجمعات الفلس���طينية في 

الضفة وضعت في كنتونات محاصرة بالمس���توطنات اإلسرائيلية وغيرها من 

المعوق���ات الفيزيائية األخرى كالجدار والط���رق االلتفافية، األمر الذي يجعل 

منطق الوالية الجغرافية الفلسطينية أمرًا يصعب تحقيقه.

وتوضح الدراس���ة أنه في حال الحصول عل���ى األرض التي ال يمكن الوصول 

لها حاليًا بس���بب ممارسات االحتالل اإلس���رائيلي، أو تكريس المناطق القابلة 

للزراعة كمناطق للتطور المكاني المستقبلي، فإن أبعاد النمط السائد للتطور 

المكاني في منطقة الضفة الغربية لن تكون مس���تدامة، مبينة أنه من المهم 

التأكيد على أن الممارس���ات االحتاللية المختلفة هي المانع الرئيس للوصول 

إلى تنمية مس���تدامة في األرض الفلس���طينية، لكن هذا ال ينفي أن المخطط 

الفلس���طيني حتى هذا اليوم ما زال يفتقر إلى رؤية واضحة لمستقبل األرض 

الفلس���طينية. ولعله من أكث���ر األمثلة وضوحا في هذا الس���ياق هي مناطق 

)ج( ف���ي الضفة الغربية والت���ي تفتقر حتى اآلن لرؤية فلس���طينية واضحة 

لمس���تقبل التطور المكاني فيها في حال س���يطرة الفلسطينيين عليها: هل 

ستكون زراعية أم صناعية أم سياحية الهيئة أم ستضم جميع هذه األبعاد؟.

واس���تذكرت الدراسة في السياق نفسه، أنه في العام 2005 قامت إسرائيل 

بتفكيك مستوطناتها واالنسحاب بشكل أحادي من قطاع غزة، وحينها تعامل 

الفلس���طينيون مع هذا اإلجراء بش���كل ش���به ارتجالي  كان من شأنه أن خلف 

آنذاك تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية سلبية.

وتنتهي الدراسة إلى أن القراءة الممعنة للجغرافيا السياسية للمستوطنات 

اإلس���رائيلية في الضفة الغربية تكشف عن أن قدرة الضفة االستيعابية، من 

حي���ث توفر األرض ومالءمتها للتطور المكان���ي، أصبحت ضعيفة وواهية في 

ظل المعطيات على أرض الواقع.

وأوصت الدراس���ة بناء على المعطيات واألرق���ام بضرورة عدم التخلي بأي 

حال عن المناطق التي تقوم عليها المس���توطنات، وباألخص تلك التي تم 

عزلها خلف الجدار العازل، ألهميتها الجوهرية في ضمان مس���تقبل أكثر 

استدامة.

دراسة جديدة حول »جغرافيا االستيطان«:

 يصعب تحقيق الوالية الجغرافية الفلسطينية  في ظل بقاء المستوطنات

“قضايا اسرائيلية” 56:

 محوران حول اإلعالم في إسرائيل و قانون “الدولة القومية اليهودية”

التي يتجند طوعا للدفاع عنها باعتبارها مثاال »للخير العام«.
كما تكم���ن خصوصية اإلعالم اإلس���رائيلي بما ظهر من »تواط���ؤ« الصحافة في 
كل ما يعتبر مس���ائل »كبرى«  كالعالقة مع الفلس���طينيين واالحتالل والممارسات 
االس���تعمارية.. إذ تتحول فعليا الصحافة إلى ب���وق الثقافة المهيمنة، كما يوضح 
لنا بذكاء يونتان مندل، في تحليله للدور اإلعالمي اإلس���رائيلي في الحرب على غزة 
، كما يتجلى األمر بش���كل مثير في الموقف من قان���ون القومية الذي نعالجه هنا 
أيضا، حيث لم تتساءل الصحافة عن عنصرية القانون، وال عن تمفصله البنيوي  بل 

ركزت على المسائل التقنية.

حول »أوراق إسرائيلية« 65 

االحتالل واالستيطان و»الكذب اإلسرائيلي المتفق عليه”...
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