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دعوة عامة

يتشرف بدعوتكم لحضور ندوة مفتوحة عن

 »االستيطان اإلسرائيلي وآثاره الجغرافية واالقتصادية«   

يشارك فيها كل من:

د. أحمد األطرش، باحث متخصص في التخطيط المكاني ويتحدث عن

 »جغرافيا االستيطان وأثره على الوالية الجغرافية الفلسطينية«

د. عاص أطرش، باحث متخصص في اإلقتصاد ويتحدث عن
 »آثار االستيطان الكارثية على االقتصاد الفلسطيني«

يدير الندوة: الكاتب أكرم مسلم، مدير وحدة النشر في مركز »مدار« 

وذلك يوم اإلثنين الموافق 2015/03/02، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا
في مقر مركز “مدار” رام الله - الماصيون- بجانب وزارة التخطيط- عمارة ابن خلدون )ط 2(

انتخابات إسرائيلية ُيهّمش فيها 
الشأن السياسي أكثر فأكثر!

بقلم: أنطـوان شلحـت

شكلت مراسم التس���ليم والتس���لم لقيادة الجيش اإلسرائيلي بين 

رئيس هيئ���ة األركان العامة المنتهية واليته، الجنرال بيني غانتس، 

وخلفه الجنرال غادي آيزنكوت، التي أقيمت مؤخرًا، فرصة أخرى لرئيس 

الحكوم���ة، بنيامين نتنياهو، وأقط���اب “الليكود” واليمين كي يركزوا 

على الش���أن األمني ف���ي الحملة االنتخابية الحالية ف���ي مقابل تركيز 

“معسكر الوسط- اليسار” أكثر على الشأن االجتماعي - االقتصادي.

 ما يحدث نتيجة لذلك أن الش���أن السياسي، وفي صلبه الصراع 
ّ

ولعل

اإلس���رائيلي- الفلس���طيني الذي كان في الماضي يشغل بهذا القدر 

أو ذاك مكانًا رئيس���ًا في المعرك���ة االنتخابية، ُينحى إلى هامش هذه 

االنتخابات أكثر فأكثر.

وتش���ف هذه التنحية أكثر ش���يء عن واقع وجود إجماع إس���رائيلي 

واس���ع على أن احتماالت التوصل في الوقت الحالي إلى تسوية دائمة 

تض���ع حدًا للصراع منخفض���ة للغاية، وبالتالي ف���إن أقصى ما تحتاج 

إس���رائيل إليه يتمثل في »عملية سالم« ال تفضي بالضرورة إلى سالم 

يلبي أدنى المطالب الفلسطينية )طالع تقريرًا على ص 6 حول تضاؤل 

قيمة الس���الم في صفوف الرأي العام اإلسرائيلي خالل األعوام القليلة 

الفائتة وانعكاس ذلك على أداء األحزاب(.

وفي س���ياق متصل جرى التنويه ضمن ورقة »تقدير موقف« صادرة 

حديثًا عن »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب، إلى أن عدم 

إجراء مفاوضات )القصد مجّرد إجراء مفاوضات( للتوصل إلى تس���وية 

دائمة يزعزع ش���رعية النشاطات السياسية والعس���كرية التي تقوم 

بها إس���رائيل في المنظومة الدولية في مجاالت عديدة: دبلوماس���يًا، 

وقانوني���ًا، واقتصادي���ًا، وما إلى ذل���ك. فضاًل عن هذا ف���إن العالقات 

المتداعي���ة إلى حد القطيعة على صعيد المحادثات السياس���ية بين 

إسرائيل والس���لطة الفلسطينية يجري اس���تغاللها من جانب جهات 

سياس���ية ومنظمات غير حكومية في أرجاء العالم لشّن حملة تهدف 

ر إسرائيل من  صوَّ
ُ
إلى تشويه سمعة إسرائيل. وفي ظل هذه الحملة ت

طرف ه���ذه الهيئات على »أنها دولة عدوانية وغير إنس���انية، تعمل 

بطريقة غير متناسبة ضد شعب أضعف منها ومن دون تمييز«!. 

وتؤكد الورقة على أنه على الرغم من أنه لم ُيس���ّجل حتى اآلن نجاح 

عمل���ي كبير لهذه الحملة، فإنها تنطوي على تأثير متراكم يؤدي إلى 

ت���آكل التعاطف مع مواقف إس���رائيل لدى أصدقائه���ا. وفي قراءتها 

ى عدم ارتياح أنصار إس���رائيل في المجتمع الدولي إزاء السياسة 
ّ
تجل

اإلس���رائيلية، من بين ع���دة أمور، عبر االعت���راف، وإن كان غير الملزم، 

الص���ادر من ط���رف برلمانات أوروبية بدولة فلس���طينية حتى في ظل 

غياب مفاوضات. وُيضاف إلى ذلك قيام ثماني دول أعضاء في مجلس 

األمن الدول���ي- أي أقل بصوت واحد فقط من العتب���ة المطلوبة إلجراء 

نقاش- بتأييد مش���اريع قرار فلس���طينية طرحه���ا األردن على جدول 

أعمال هذا المجل���س في كانون األول 2014. وقد دعا مش���روعان منها 

إلى فرض اتفاق على إسرائيل في غضون عام واحد، وإلى إجبارها على 

سحب قواتها من الضفة الغربية في غضون ثالثة أعوام.

من ناحية أخرى، لكن مكملة، كانت مراسم التسليم والتسلم لقيادة 

هيئة أركان الجيش اإلس���رائيلي مناس���بة لتقّصي “ج���دول األعمال 

األمني” الماثل أمام رئيس هيئة األركان الجديد.

وبحس���ب تحليالت خبراء الش���ؤون األمنية وباحث���ي “معهد أبحاث 

األمن القومي” في جامعة تل أبيب الذي عقد مؤخرًا مؤتمره الس���نوي 

وعرض فيه تقييمًا إس���تراتيجيًا إلسرائيل يرصد حصيلة، العام 2014، 

ويستشرف الس���يناريوهات المتوقعة خالل العام 2015، من المنتظر 

أن تتصّدر جدول األعمال المذكور ثالثة “تهديدات أمنية” هي:

أواًل، احتمال انفجار األوضاع من جديد في قطاع غزة وربما في الصيف 

القريب. وُيشار في هذا الش���أن إلى أنه في قيادة الجيش اإلسرائيلي 

يدرك���ون أنه إذا لم تتم إعادة إعمار غزة بتس���ارع كبير يجب أن يكون 

هناك اس���تعداد لحرب جديدة. كما ُيش���ار إلى أن أحد أسباب احتمال 

االنفجار يعود إلى أن ثمة وزراء يس���تغلون عملي���ة »الجرف الصامد« 

العس���كرية التي قام الجيش اإلسرائيلي بش���نها في القطاع الصيف 

الفائت خ���الل حملة االنتخابات الحالية كوس���يلة م���ن أجل التهديد 

باستعمال القوة لجرف مزيد من األصوات.

ثاني���ًا، تهديد يأتي من الضفة الغربية، ففي نهاية ش���باط الجاري 

من المتوق���ع أن تعقد قي���ادة منظمة التحرير الفلس���طينية وحركة 

“فتح” اجتماع���ًا يعرض فيه رئيس الس���لطة الفلس���طينية، محمود 

عباس، خياراته بدءًا بوقف التنس���يق األمني مع إس���رائيل عن طريق 

نقل الصالحيات المدنية في المدن الفلسطينية إلى إسرائيل وانتهاء 

باستقالته. وتجمع التحليالت اإلس���رائيلية على أن ما أدى إلى تزعزع 

الس���لطة هو وقف األموال، سواء أموال المساعدات األميركية أو أموال 

الضرائب التي تجبيها إس���رائيل، وعلى أن���ه إذا لم يكن هناك طعام 

في ثالجات المدن الفلس���طينية فإن األرض س���وف تش���تعل، ويجب 

االستعداد لمثل هذه المواجهة.

ثالث���ًا، التهدي���د القادم من منطقة الحدود الش���مالية مع س���ورية 

ولبنان، ووفقًا للتحليالت اإلسرائيلية فإن المواجهات في سورية تغير 

وجهته���ا كل لحظة، وفي المقابل حّس���ن اإليرانيون بصورة جوهرية 

قدرة القتال لدى “حزب الله” في لبنان )طالع تقريرًا أوسع على ص 3(.

بيد أنه في خضم هذا كله يجب رؤية أن تركيز »الليكود« ورئيس���ه 

واليمين اإلسرائيلي عامة على الشأن األمني يتسبب بارتفاع منسوب 

الحيل اإلعالمية التي يتم تداولها لحاجات انتخابية محضة. 

ومهم���ا تكن هذه الحيل، يمكن أن نلفت إلى إحداها، تلك المتعلقة 

بالحدود الشمالية، ومؤداها محاولة إثارة انطباع عام بأن الحديث يدور 

حول فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل في الجوالن السوري “حيث يوجد 

أكثر م���ن ألفي مقاتل لحزب الله يخضعون عمليًا لقيادة إيرانية” كما 

أكد رئيس الحكومة نفسه. 

وال ش���ك- كما قيل وُيقال في أكثر من مقام- في أن نتنياهو يتطلع 

إلى أن يش���عر المواطن���ون اإلس���رائيليون بالخوف الش���ديد قبل أن 

يتوجهوا إلى صناديق االقتراع في 17 آذار المقبل.

تب���دو الحلبة السياس���ية اإلس���رائيلية، هذه األيام، ف���ي حالة تأهب 

استعدادًا لنشر تقرير مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، 

ح���ول اإلخفاق الذي حدث خالل والية حكومت���ي بنيامين نتنياهو، منذ 

العام 2009 وحتى اليوم، وأدى إلى ارتفاع أس���عار السكن. ويتوقع نشر 

هذا التقرير في نهاية األسبوع الحالي أو مطلع األسبوع المقبل. وسيكون 

هذا ثاني تقرير يصدره المراقب، عش���ية االنتخابات للكنيست المقبل 

بع���د تقرير »مصروفات من���ازل رئيس الحكومة« ال���ذي اتهم نتنياهو 

وزوجته بصرف مبالغ وتبذير أموال الجمهور واالشتباه بوجود مخالفات 

جنائية )طالع تقريرًا آخر عنه ص 7(.

وفيما يتعلق بتقرير السكن، ذكرت وسائل إعالم أن المخمن الحكومي 

اإلس���رائيلي نشر، أمس، تقريرا تبين منه أن أسعار الشقق استمرت في 

االرتفاع بنسبة 5% في العام 2014 الماضي أيضا. ورغم أن أسعار الشقق 

ارتفع���ت في الربع األخير م���ن العام الماضي بنس���بة 1ر1%، إال أن هذه 

األسعار ارتفعت بشكل كبير في عدد من المدن الكبرى. 

واس���تند المخمن الحكومي في تقريره إلى مقارنة بين أسعار الشقق 

المؤلف���ة من أربع غرف في المدن المختلفة، كون هذا النوع من الش���قق 

يضمن قياس التغيرات في األس���عار، وبأدق ص���ورة، ومن دون أن تؤثر 

عليها تقارير غير دقيقة وفروق في مس���توى البناء. ودقق المخمن في 

أسعار 4000 شقة في 16 مدينة في إسرائيل. 

وأظهر تقرير المخمن أنه خالل الربع األخير من العام الماضي ارتفعت 

أس���عار الش���قق في مدن ريشون لتس���يون ونتانيا وأس���دود والقدس 

وأش���كلون وموديعين بنس���ب تتراوح ما بين 6% إلى 8%، وأن المدينة 

الوحيدة التي لم ترتفع فيها أس���عار الش���قق، قياس���ا بالربع الرابع من 

العام 2013، كانت تل أبيب التي حافظت على استقرار األسعار. 

وأضاف التقري���ر أنه في الربع الثالث من العام الماضي تم تس���جيل 

ارتفاع معتدل في أس���عار الشقق في مدن بئر السبع وهرتسيليا وحيفا 

وريش���ون لتس���يون، وتراوح ما بين 3% إلى 5%، بينما انخفضت أسعار 

الشقق في القدس بنسبة 3% وفي بيتاح تيكفا بنسبة %1. 

وسجلت تل أبيب أعلى أسعار للشقق، فقد بلغ متوسط األسعار لشقة 

مؤلفة م���ن أربعة غرف 73ر2 مليون ش���يكل، وفي هرتس���يليا مليوني 

شيكل. وتبين أن أرخص أسعار الشقق في بئر السبع، حيث بلغ متوسط 

األسعار لش���قة من أربعة غرف 897 ألف شيكل. كذلك فإن أسعار مثل 

هذه الشقق في إيالت وأشكلون كانت أقل من مليون شيكل. 

وتطرق رئيس حزب “يش عتيد” )يوجد مس���تقبل(، يائير لبيد، الذي 

أشغل منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو الحالية، إلى أزمة السكن 

واتهم نتنياهو باتخاذ قرارات غير موضوعية في هذا الموضوع.

وق���ال لبيد إنه “كانت هناك أمور كثيرة عالقة بس���بب نتنياهو. وفي 

إح���دى المرات أردنا إحضار 15 ألف عامل أجنب���ي من الصين للعمل في 

فرعي الزراعة والبناء، لكن حكومة الصين اشترطت ذلك بأال يعملوا وراء 

الخط األخضر” أي في المس���توطنات. وأض���اف أن “نتنياهو أوقف ذلك 

ألن���ه تخوف من انتقادات ضده في اللجنة المركزية لحزب الليكود. وقد 

نسي أن مشكلة الس���كن موجودة بمعظمها في وسط البالد وليس وراء 

الخط األخضر”. 

ش���رت في إسرائيل، خالل السنوات 
ُ
والجدير بالذكر أن تقارير عديدة ن

الماضية، واتهمت نتنياهو بأنه يفتعل أزمة بناء ش���قق سكنية داخل 

الخط األخضر من أجل تش���جيع اإلس���رائيليين على االنتقال للسكن في 

المستوطنات. وال توجد في المستوطنات أزمة سكن وأعمال البناء فيها 

دائمة ومتواصلة، كما أن أسعار البيوت هناك أرخص.

من جانبه، هاجم الوزير السابق ورئيس حزب “كوالنو” )كلنا( الجديد، 

موش���يه كحلون، لبيد واتهمه بأنه المسؤول األساس عن ارتفاع أسعار 

الش���قق في العامي���ن األخيرين. وقال كحل���ون إن “لبيد حصل على كل 

ش���يء: 19 عضو كنيس���ت، ووزارة المالية، ورئاس���ة المجل���س الوزاري 

المصغر لشؤون السكن، وكل هذه األمور كانت بين يديه لكنه لم يقدم 

أي شيء”.

وأضاف كحل���ون أن “نتنياهو أخطأ عندما أعطى سياس���يًا يفتقر إلى 

الخبرة )أي لبيد( مسؤولية االعتناء بأزمة وطنية. وكان هذا بمثابة رهان 

خطير ندفع جميعا ثمنه. وأس���عار السكن ارتفعت خالل واليته بنسبة 

17%، أي غرام���ة بمبلغ 160 ألف ش���يكل يتعي���ن أن يدفعها أي زوجين 

شابين. ولبيد زّود صفر حلول وفقط عناوين في الصحف”. 

وتاب���ع كحلون أنه “يحظر على لبيد العودة إلى وزارة المالية. وال يمكن 

من���ح فرصة ثاني���ة والمراهنة مرة أخرى على خط���ط وهمية. وأدعو إلى 

الموافقة على توصيات تقرير المراقب وتطبيقها. واإلنجاز المطلوب هو 

إغراق السوق وزيادة العرض”. 

كتب بالل ضاهر:

يصعب ف����ي معركة االنتخابات الحالية للكنيس����ت رؤي����ة فروق جوهرية 

بي����ن األحزاب الصهيوني����ة، في كل م����ا يتعلق بالفلس����طينيين واالحتالل 

واالس����تيطان. بل إن قائمة »المعس����كر الصهيوني«، أي التحالف بين حزبي 

العمل و«الحركة« برئاسة تسيبي ليفني، يعمل جاهدا من أجل كسب أصوات 

ناخبين ف����ي اليمين. ويبدو واضحا في هذه المعرك����ة ابتعاد األحزاب التي 

تخوضها عن الحديث عن عملية س����الم، ولكن العديد من مرش����حي األحزاب 

يزورون المستوطنات ويسعون إلى كسب أصوات المستوطنين ويعبرون عن 

تأييدهم لالستيطان. 

حول هذا الموضوع أجرى »المشهد اإلسرائيلي« مقابلة خاصة مع الباحث في 

المجتمع والسياسة واالقتصاد في إسرائيل والمحاضر في جامعة بن غوريون 

في بئر السبع، البروفسور ليف غرينبرغ. 

)*( “المشهد اإلس���رائيلي”: االدعاء في إسرائيل هو أنه توجد كتلة أحزاب 

يس���ار وكتلة أحزاب يمي���ن، لكن ال نجد ف���ي غالب األحيان ف���وارق جوهرية 

بينهما، خاصة في فترات الحروب وكذلك في المعارك االنتخابية، ومثال على 

ذلك أن قائمة “المعس���كر الصهيوني”، التي يصفها اليمين بأنها يسارية، 

تحاول جذب ناخبين من اليمين. ما رأيك؟

غرينبرغ: »جميع هذه المصطلحات حول اليمين واليسار إشكالية جدا عندما 

تحاول فهم السياسة اإلسرائيلية. وما نعرفه منذ السبعينيات والثمانينيات 

وحتى العام 1992، أنه نش���أت كتلتان من األحزاب حول الحزبين األكبرين، إما 

»العمل« أو »الليكود«، وكانت تدور في فلكيهما أحزاب صغيرة. وهكذا حصل 

في انتخابات الع���ام 1977 عندما حدث ’االنقالب الكبي���ر’ وفاز حزب الليكود 

واألحزاب التي تدور في فلكه ب�61 عضو كنيس���ت، أي أكثر من 50% من أعضاء 

الكنيست، وبذلك سد الطريق أمام حزب العمل للوصول إلى الحكم. وتكرر األمر 

نفسه في انتخابات العام 1992 عندما حصل حزب العمل، بزعامة إسحق رابين، 

سوية مع حزب ميرتس والجبهة والحزب العربي الديمقراطي على أغلبية بين 

أعضاء الكنيس���ت وس���دوا الطريق أمام حزب الليكود لتشكيل الحكومة. لكن 

هذا الوضع لم يعد قائما منذ ذلك الحين، ألن الكتلة اليس���ارية ال يمكنها أن 

تكون موجودة وحدها من دون التعاون مع أحزاب مثل الجبهة أو أحزاب عربية 

أخرى. وعمليا، بدون التعاون مع األحزاب التي تمثل العرب ليس���ت هناك أية 

إمكانية لوجود كتلة يس���ارية. السبب هو أن اليمين يرفض بالمطلق إمكانية 

تش���كيل حكومة حتى لو كانت مدعومة من أعضاء الكنيست العرب من خارج 

االئتالف. وفي حينه دعمت الجبهة والحزب العربي الديمقراطي حكومة رابين 

من خارج االئتالف، لكنهما كانتا جزءا من الكتلة. واآلن، في االنتخابات الحالية 

للكنيس���ت، فإنه إذا لم يتم األخذ بالحسبان القوة المتوقعة للقائمة العربية 

المشتركة، فإنه من الواضح أنهم سيشكلون ائتالفا يمينيا، إذ يوجد احتمال 

في االنتخابات الحالية أن تتزايد قوة األحزاب العربية، وبإمكان هذه األحزاب 

التي توحدت ضمن القائمة المش���تركة أن تصبح إح���دى القوائم الكبرى في 

الكنيست«.

)*( ترسخ لدى جميع األحزاب الصهيونية تقريبا مفهوم يقول إنه ال 
يمكن االعتماد على األحزاب العربية لدى التصويت على انس���حاب من 

أراض محتلة.
غرينب���رغ: »بع���ض األحزاب ال تقول ذل���ك صراحة، لكن جميعه���ا تقول إن 

تصويتا كه���ذا يجب أن يعتمد على أغلبية يهودي���ة. وهذا كان االدعاء ضد 

رابين، بأنه أبدى اس���تعدادا بالتنازل عن مناطق باالعتماد على أغلبية ليست 

يهودية. وينبغ���ي أن يكون واضحا في هذا الس���ياق، أن األحزاب التي تؤيد 

أرض إس���رائيل الكاملة ال تش���كل أغلبي���ة بين أعضاء الكنيس���ت. فإذا أخذنا 

بعد التقرير حول مصروفات منازل نتنياهو

الحلبة السياسية اإلسرائيلية في حالة تأهب 
استعدادًا لنشر تقرير مراقب الدولة حول أزمة السكن

مقابلة خاصة مع الباحث والمحاضر في جامعة بن غوريون

«: الصراع العلماني – الحريدي  « البروفسور ليف غرينبرغ لـ
هو األكبر في إسرائيل وليس السجال حول االحتالل

األحزاب التي تؤيد أرض إس���رائيل الكامل���ة، وهي ’البيت اليهودي’ والليكود 

و’يس���رائيل بيتينو’ بقيادة أفيغدور ليبرم���ان، فإنها ممثلة اليوم ب�43 عضو 

كنيس���ت. وفي جميع األحوال ال يتعدى عددهم 40 إلى 45 عضو كنيست. لكن 

جميع األحزاب األخرى ليست قادرة على تشكيل ائتالف يصنع السالم. وهذه 

هي المش���كلة. أي أن األحزاب التي تعرف بأنها يس���ار أو يسار وسط ليست 

قادرة على العمل سوية«.

)*( لماذا؟
غرينب���رغ: »ألن أكبر الصراعات الداخلية في السياس���ة اإلس���رائيلية، ليس 

بين اليس���ار واليمين، وإنما بين العلمانيين والحريديم. وإذا نظرت حتى إلى 

حكومة إيهود باراك، التي تش���كلت في العام 1999، س���ترى أن حزب ميرتس 

انس���حب من الحكومة، ليس على خلفية المفاوضات مع الفلسطينيين، وإنما 

بسبب وجود حزب شاس الحريدي في الحكومة. وهذا الصراع بين العلمانيين 

والحريدي���م، الذي���ن تمثلهم الي���وم أحزاب ’يش عتي���د’ وميرتس من جهة 

وش���اس و’يهدوت هتوراة’ من الجهة األخرى، هو الصراع األهم الدائر داخل 

المجتمع اإلسرائيلي وتأثيره أكبر من المطالبة بإنهاء االحتالل واالنسحاب من 

المناطق المحتلة«.

)*( هل هذا يعني أن الصراع العلماني – الحريدي محا كتلتي اليسار 
واليمين؟

غرينبرغ: »نعم. فأحزاب الوس���ط منقس���مة على نفسها. وتوجد اليوم كتلة 

كبي���رة جدا من األحزاب التي تبدي اس���تعدادا لالنضم���ام إلى حكومة ليكود 

أو عمل. والمش���كلة هي أن هذه األحزاب مجتمعة ليس���ت قادرة على الس���ير 

معا لتش���كيل حكومة لوحدها وبدون اليمين. وأتح���دث هنا عن أحزاب ’يش 

عتيد’ وش���اس و’يهدوت هتوراة’ والحزب الجديد برئاس���ة موش���يه كحلون. 

وجميع هذه األحزاب مس���تعدة لالنضمام إلى حكومة يشكلها حزب العمل أو 

حزب الليكود. والس���بب هو أن السجال بين العلمانيين والمتدينين ال يتعلق 

بالتعام���ل مع اآلخر، غير اليه���ودي، وإنما هذا الصراع ي���دور داخل المجتمع 

اإلسرائيلي ومن يسيطر عليه«.

)*( وأن���ت كتبت في أحد المقاالت أن اغتيال رابين قضى على كتلتي 
اليسار واليمين.

غرينبرغ: »نعم. ألن كتلة اليس���ار ال يمكن أن تك���ون موجودة بدون العرب. 

واالدع���اءات التي قيلت في حينه من أجل نزع الش���رعية عن رابين أنه يخدم 

مصالح العرب أو ياس���ر عرف���ات. هذا كان ادعاء اليمين ط���وال الوقت. وكانوا 

ينش���رون صور رابين م���ع الكوفية كأنه عرفات. والمش���كلة هي أن حملة نزع 

الش���رعية هذه حقق���ت نجاحا. وبعد ذلك لم يعد أحد يج���رؤ على أن يفعل ما 

فعله رابين في العام 1992، أي االعتماد على تحالف اليسار والعرب«.

)*( تعلم طبعا أن األحزاب العربية ال تفكر اآلن، ولم تفكر في الماضي 
أيضا، باالنضمام إلى االئتالف الحكومي؟

غرينبرغ: »طبعا هذا أمر واضح. وأعتقد أن واجب األحزاب العربية هو أن 

تعمل من أجل تحصيل حقوق الجمهور الذي ينتخبها. وفي هذه الفترة 

القصيرة، بين 1992 و1995، عندما كانت األحزاب العربية جزءا من الكتلة، 

ومنحها رابين مكانا، جرت مفاوضات بين الحكومة واألحزاب العربية حول 

حقوق الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل وجرى تحسين وضعهم ومنح 

أحزابهم مكانا داخل النقاش السياسي في إسرائيل. وقد شكلت األحزاب 

العربية حينذاك ’ش����بكة أمان’ لحكومة رابين وحصلت على مقابل. وآمل 

أن تكرر ذلك اآلن، لكنني أخش����ى من أن ’المعسكر الصهيوني’ ال يملك 

الجرأة إلقام����ة تحالف كالذي صنعه رابين في الع����ام 1992. فقد حققت 

األحزاب العربية في حينه إنج����ازات، أهمها مخصصات التأمين الوطني 

وكذلك ت����م رصد ميزانيات للتعليم وتحس����ين أوضاع تش����غيل العرب 

وتوس����يع مناطق نفوذ بلدات عربية، وهذه أمور هامة وليست هامشية. 

وثم����ة أهمية كبيرة لمجرد الحقيقة، في حينه، أن العرب ش����رعيون في 

المفاوض����ات االئتالفية. ومن����ذ ذلك الحين لم يدعه����م أحد لمفاوضات 

ائتالفية على تش����كيل الحكومة. وهذا يعني أنه يتم شطبهم لكونهم 

يمثلون الجمهور العربي. وبهذا الش����كل ال يوجد احتمال، برأيي، لصنع 

سالم مع الفلسطينيين«.    

اإلنجيليون 

المحافظون 

يسيطرون على الكثير 

من مفاصل الحكم 

في إسرائيل!

الدعاية في الحمالت 

االنتخابية األربع 

السابقة تدل على 

تراجع اهتمام 

اإلسرائيليين بالسالم
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كتب برهوم جرايسي:

باتت »القائمة المشتركة« الوحدوية ألربعة أحزاب ناشطة 

في الش���ارع الفلس���طيني مركز اهتمام في حسابات النتائج 

المتوقعة لالنتخاب���ات البرلمانية اإلس���رائيلية يوم 17 آذار 

المقب���ل، فنظرا إلى الفوارق الضعيفة بين »معس���كرين«، إن 

صح التعبير، في الحلبة السياس���ية اإلسرائيلية، فإن تحرك 

أي مقعد من جهة إلى أخرى، سينعكس مباشرة على موازين 

القوى، وسيؤثر على مدى ثبات أغلبية كهذه أو تلك. وتشير 

كل االس���تطالعات إلى أن القائمة المشتركة ستسجل زيادة 

ما في عدد مقاعدها ال� 11 الحالية. وأدنى التوقعات تمنحها 

12 مقعدا. بينما اس���تطالعات أخرى تتح���دث عن 13 مقعدا، 

وه���ي م���ن المف���روض أن تكون الزي���ادة األدنى، لو س���ارت 

األمور االنتخابية، على األقل وف���ق ما كانت عليه في جولتي 

االنتخاب���ات األخيرتي���ن، للقوائم الثالث الت���ي توحدت في 

»القائمة المش���تركة«. ولكن في الوق���ت ذاته، هناك عوامل 

أخرى، يجب أخذها بعين االعتبار لتوقع المفاجآت، الس���لبية 

وااليجابية.

م���ن الواضح أن الضاغط األكبر على األحزاب المش���اركة في 

»القائمة المش���تركة«، كان رفع نسبة الحسم في االنتخابات 

المقبل���ة، من 2% إلى 25ر3%. وهي نس���بة لم ترد صدفة، بل 

أخذت بعين االعتبار ما وصلت له أقصى ما يمكن من القوائم 

الثالث الناش���طة في المجتمع الفلس���طيني في االنتخابات 

الس���ابقة. ولكن الذريعة التي تس���تر بها أصحاب المبادرة، 

كانت أن هذه النس���بة هي أدنى نسبة من شأنها أن تضمن 

أربعة مقاعد للكتلة.

لكن من جهة أخرى، فإن تش���كيل قائمة واحدة كان مطلبا 

ش���ائعا في الش���ارع العربي على مدى س���نوات. وكانت عدة 

اجتهادات في السابق، لعدم االنخراط في قائمة واحدة، ومن 

بينه���ا أن التعددية هي أمر صح���ي في مجتمع طبيعي، وأن 

التع���اون بين األحزاب باإلمكان أن يكون قائما أيضا من خالل 

القوائ���م المنف���ردة، مثل ابرام اتفاقي���ة فائض أصوات بين 

قائمتين. كذلك فإن التعاون والتنس���يق قائم بدرجة كبيرة 

أيضا خالل العمل البرلماني.

وعلى الرغ���م من الجدل الواس���ع الذي ش���هدته بعض 

األح���زاب المش���اركة، وأيضا في الش���ارع، ف���إن الفوارق 

األيديولوجية، من شيوعيين وحتى إسالميين وبالعكس، 

أو الصراع���ات الحزبية على مدى الس���نوات الماضية، بين 

أحزاب مش���اركة، ما كانت حاجزا يستحيل مشاركة كهذه، 

ألن األح���زاب كلها أصال تلتقي في لجن���ة المتابعة العليا 

للفلسطينيين في إس���رائيل، وهي تلتقي بعمل مشترك 

أيضا على المستوى البرلماني. وفوق كل هذا، هناك قناعة 

باتت مترّسخة أكثر، وهي أن المؤسسة الحاكمة، والتطرف 

اليميني المستمر، الذي بات يش���دد قبضته على مقاليد 

الحكم، يف���رض تحديات متزايدة خطيرة على مس���تقبل 

الجماهي���ر العربية، ما يس���تدعي أيضا اع���ادة النظر في 

اآلليات، وش���كل خوض االنتخابات، وكان هذا عامال حاسما 

لتشكيل القائمة المشتركة.

لك���ن بعد تش���كيل القائمة، باتت تطرح أس���ئلة عديدة، 

وأهمه���ا م���ا هي الق���وة الت���ي بإمكانه���ا أن تحققها في 

هذه االنتخاب���ات، فصحيح أن القوائ���م الثالث تمثلت في 

االنتخابات الس���ابقة ب���� 11 مقعدا، ولكن قوته���ا الفعلية 

باألص���وات كان���ت تالمس 12 مقع���دا، إذ خس���رت القائمة 

الموحدة مقعدها الخامس، بس���بب نقصها لبضع مئات من 

األصوات. وه���ذه القوة تحققت على الرغم من فجوة من 13 

نقطة في نسبة المش���اركة بين العرب واليهود، 56% بين 

الع���رب مقابل 69% بين اليهود، وعل���ى الرغم من أن حصة 

األحزاب الصهيونية قد زادت في االنتخابات الس���ابقة من 

19% في 2009 إلى 23% في انتخابات 2013، وهذا من شأنه 

أن يشجع على تحقيق قوة أكبر في هذه االنتخابات، ال تقل 

عن 13 مقعدا، ولكن ه���ذا يحتاج إلى حراك فوق العادة، ما 

زال غير ملموس في الشارع.

تاريخ المشاركة واالنتخابات السابقة
برلماني���ة  انتخاب���ات  أول  من���ذ  الفلس���طينيون  ش���ارك 

إس���رائيلية، جرت بعد النكبة في العام 1949، وكانت نس���بة 

المشاركة تتجاوز نسبة 80% كما هي بين اليهود في حينه، 

وكانت تلك مشاركة تطغى عليها أجواء الرهبة الكبيرة جراء 

النكب���ة، ولذا كانت النس���بة الكبرى جدا م���ن األصوات تتجه 

إلى األحزاب الصهيونية، والقوائ���م »العربية« التابعة لتلك 

األحزاب؛ وه���ذه كلها مقابل قائمة الحزب الش���يوعي، التي 

كانت تس���تقطب أصوات الوطنيين، ومن تجرأوا على التحدي 

في تلك الفترة الصعبة جدا.

وم���ن مرحلة إل���ى أخرى، مع اس���تيعاب الوض���ع القائم، 

وظهور األجي���ال الجديدة، كانت تتراجع نس���بة األصوات 

لألحزاب الصهيونية باس���تمرار. وفي س���نوات السبعين، 

كان قد نش���أ جيل جديد، جيل ما بعد النكبة، شجع الجيل 

الس���ابق على كس���ر جدران الخوف. ورأينا في العام 1977، 

في االنتخابات األولى التي تلت يوم األرض العام 1976، أن 

نس���بة األصوات لألحزاب الصهيونية قد هبطت بقليل عن 

نس���بة 50%، في حين صّبت األصوات بنس���بة 52% تقريبا، 

ل في ذلك العام الجبهة 
ّ
لقائمة الحزب الشيوعي الذي شك

الديمقراطية للس���الم والمس���اواة، وبقيت الح���ال ذاتها 

تقريبا في العام 1981.

وابت���داء من العام 1984 بدأت حالة تعددية للتيار الوطني، 

بظهور قائمة جديدة، »الحركة التقدمية للسالم«، بغالبيتها 

منش���قة عن »الجبهة«. وكانت حال���ة التعددية تتنامى في 

السنوات الالحقة، وعزز هذه الحالة ظهور الحركة االسالمية، 

ومشاركة جزئها األكبر في االنتخابات ابتداء من العام 1996، 

و«التجم���ع الوطن���ي الديمقراطي«، وفي ذل���ك العام بالذات، 

هبطت نس���بة األح���زاب الصهيوني���ة إلى 16%، اس���تمرارا 

للتراج���ع الذي ب���دأ من قبل. ومنذ ذلك الع���ام، كانت تتراوح 

نسبة األحزاب الصهيونية من 16% إلى %23.

وفي االنتخابات األخيرة، الت���ي جرت يوم 22 كانون الثاني 

2013، حصلت القوائم الثالث الناش���طة في الش���ارع العربي 

على11 مقعدا، مجتمعة، وه���ي القوة البرلمانية ذاتها، التي 

كانت في االنتخاب���ات التي س���بقت، وبالتوزيعة ذاتها بين 

الكتل، في حين سجلت نسبة المشاركة في التصويت ارتفاعا 

مح���دودا، على الرغم من الحديث على مدى الحملة االنتخابية 

حول فرضية أن نسبة التصويت ستتراجع، كاستمرار لتراجع 

نسبة التصويت في السنوات األخيرة.

وحصل���ت الكتل الثالث مجتمعة على ما نس���بته 77% من 

األصوات العربية، في حين أن األحزاب الصهيونية مجتمعة 

حصلت على نسبة 23% من األصوات، مقابل أقل من 20% في 

انتخابات العام 2009. وهذه القوائم هي: 

“القائمة الموحدة- العربي���ة للتغيير”: وحصلت على أكثر 

م���ن 138 ألف صوت، وحققت أربعة مقاعد، وهي قائمة تضم 

أربعة أحزاب، أكبره���ا الحركة االس���المية )الجناح الجنوبي( 

التي بدأت تخوض االنتخابات منذ العام 1996، إثر انش���قاق 

في الحركة االسالمية، على خلفية الجدل حول المشاركة في 

االنتخابات البرلماني���ة. وتليها في القائمة “الحركة العربية 

للتغيي���ر”، ممثلة بنائب واح���د، بينما الحزب���ان اآلخرين لم 

يتمثال، الحزب الديمقراطي العربي، والحزب القومي العربي.

“الجبهة الديمقراطية للس���الم والمساواة”، التي أسسها 

الحزب الش���يوعي في العام 1977، الممثل في الكنيست منذ 

العام 1949 وحت���ى اليوم، وحصلت القائمة على أكثر من 113 

أل���ف صوت، نحو 110 آالف صوت منها من العرب، وأكثر من 3 

آالف صوت من الشارع اليهودي.

“التجمع الوطن���ي الديمقراطي”، الذي تأس���س في العام 

1995، من ثالثة أطر على الساحة العربية، جناح من حركة أبناء 

البلد، وقس���م من الحركة التقدمية السابقة، وحركة “ميثاق 

المساواة” الس���ابقة، وحصل في االنتخابات األخيرة على 97 

ألف صوت، وحقق 3 مقاعد.

وارتفعت نس����بة أصوات األحزاب الصهيونية من اجمالي 

األصوات العربية، وبلغ����ت نحو 23% )حوالي 95 ألف صوت( 

مقاب����ل أقل من 20% في الع����ام 2009، ولكن هذا يبقى أبعد 

مما كان عليه في الماضي، وحصلت قائمة حزبي “الليكود” 

و”يسرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(” )الليكود- بيتنا( على 

ما بين 19 ألفا إلى 20 ألف صوت. وحصل حزب “العمل” على 

ما بي����ن 17 ألفا إلى 18 ألف صوت بزي����ادة 4 آالف صوت عن 

2009. وحصل حزب “شاس” الديني “للحريديم” الشرقيين 

على م����ا بين 16 ألفا إلى 17 ألف ص����وت عربي. وحصل حزب 

“ميرتس” اليساري الصهيوني، على ما بين 5ر13 ألف صوت 

إلى 14 ألف صوت. وحصل حزب “كديما” على ما بين 13 ألفا 

إلى 14 ألف صوت، ولم يحقق الحزب س����وى مقعدين اثنين، 

واجتاز نس����بة الحس����م بأقل من 5 آالف ص����وت، ما يعني أن 

أصوات الع����رب أنقذت “كديما” من الزوال من الكنيس����ت. 

وحصلت “الحركة” برئاس����ة تسيبي ليفني، على اكثر من 9 

آالف ص����وت. وحصل “يوجد مس����تقبل” على ما بين 3 آالف 

إلى 3500 صوت.

وكانت هن���اك أيضا “حص���ة” لليمين المتش���دد، متمثال 

بقائمة “البي���ت اليهودي” التي حصلت عل���ى حوالي 2500 

صوت، بينما حصلت قائمة “عوتس���ما ليسرائيل”، التي في 

صلبه���ا الحركة االرهابية “كاخ”، على م���ا بين 300 إلى 400 

صوت. وحس���ب التقديرات، هناك ما يزيد عن 3 آالف صوت، 

اتجه���ت إلى قوائم أخرى، مثل “يهدوت هتوراة” وقوائم لم 

تجتز نسبة الحسم.

الواقع الحالي ونسب التصويت
يبلغ عدد ذوي حق االقت���راع في االنتخابات المقبلة حوالي 

882ر5 مليون ش���خص، ولكن ما بي���ن 10% إلى 11% من هؤالء 

ه���م في عداد المهاجرين أو من المقيمين بش���كل دائم في 

الخارج، وال يس���ري عليهم قانون التصويت في الخارج، الذي 

يقتصر على السلك الدبلوماسي واألجهزة األمنية والجيش، 

ومن هم في مهمة رسمية في يوم االنتخابات.

ونس���بة العرب من بين إجمالي ذوي ح���ق التصويت %15، 

رغم أن نس���بتهم من بين السكان، من دون القدس والجوالن، 

8ر17%، وهناك من يدعي أن نس���بة الع���رب 14%، ولكن هذا 

ليس صحيح���ا، اعتمادا على سلس���لة تقاري���ر واحصائيات 

تحليل من أجروا االس���تطالعات فإن هذه النس���بة تصل إلى 

9% بعد تفس���ير أجوبة المس���تطلعين على أسئلة أخرى في 

االستطالع.

فرص واحتماالت
إن حصول “القائمة المش���تركة” على 13 مقعدا مثال، رغم 

أن الطموح هو 15 مقعدا وهو ليس عددا مستحيال لو تساوت 

نس���بة التصويت، وهذه ليست مجرد زيادة بضعة مقاعد، ف� 

15 مقعدا هي من أصل 120 مقعدا، وأمام ضعف األغلبية التي 

تتوقعها اس���تطالعات الرأي لليمين المتشدد مع الحريديم 

وقائمة كلنا، فإن هذه الكتلة س���تكون العبا مركزيا، ومرتكزا 

أكبر للمعارضة البرلمانية، والحقا مرتكزا لمن يقرر الخروج من 

االئتالف الحاكم مهددا ثبات الحكومة.

أكث���ر من ه���ذا فقائمة غير مس���بوقة به���ذا الحجم، 

ككتلة برلمانية واحدة، وخاصة إذا حصلت على المرتبة 

الثالثة من بين س���ائر الكتل، س���تخلق حالة إرباك غير 

مس���بوقة في تاريخ الكنيس���ت، ألن كتلة كهذه، حتى 

وإن كانت في المعارضة، وهي كذلك، سيكون من حقها 

رئاس���ة إحدى اللجان البرلمانية المركزية، من تلك التي 

تحصل على رئاس���تها المعارضة البرلمانية، عوضا عن 

أن تمثيلها في اللجان سيكون أكبر، فاللجان هي عصب 

العمل البرلماني.

وللتوضيح نذكر أن في الكنيس���ت 9 لجان مركزية من بين 

مهامه���ا إقرار قوانين بعد إجراء أبح���اث فيها وعرضها على 

الهيئة العامة للتصويت عليه���ا نهائيا، ولجنة هامة أخرى 

هي لجن���ة المراقبة، واثنتان أو ثالث م���ن هذه اللجان تكون 

برئاس���ة المعارضة. كما أن هناك لجنتين أخريين مهمتين 

بدرج���ة أقل ومن صالحيتهما أيضا س���ن قوانين، إضافة إلى 

لج���ان بدرجة أق���ل ال تعالج قواني���ن، ما يعن���ي أنه بموجب 

التقليد القائم فإن للقائمة المشتركة يجب أن تكون رئاسة 

واحدة من اللجان التسع األولى، إذا لم يتم التحايل على هذه 

المعايير بعد االنتخابات، بتآم���ر بين االئتالف وباقي أحزاب 

المعارضة.

والمشكلة التي ستنش���أ في وجه االئتالف وباقي األحزاب 

الصهيوني���ة المعارضة، هو أنه في قس���م م���ن هذه اللجان 

عام���ل أمني، أو تعامل مع جوانب أمنية، أو أنها تش���رف على 

وزارات ذات ميزانيات ضخمة، ما يمنح الحزب الذي في رئاسة 

اللجنة مكانة خاصة، وهذا أحد الجوانب التي سنتابعها بعد 

االنتخابات، ولكن شرط أن تجتاز القائمة المشتركة حاجز 13 

مقعدا، وهذا هو السؤال األكبر.

هل حقا “القائمة المش���تركة” ق���ادرة على تحقيق هذا 

االنجاز، الذي ستضج به الساحة السياسية برمتها، بمعنى 

حصوله���ا عل���ى 14 و15 مقعدا؟، إن الج���واب بقدر كبير هو 

بي���ن أيدي قيادات “القائمة المش���تركة”، وكيفية أدائها 

في األيام المقبلة إلقناع الش���ارع واستنهاضه، وأيضا في 

يوم االنتخابات. فحتى اآلن، هناك مؤش���ر ايجابي ظهر في 

استطالعات األحزاب الداخلية، وأيضا في استطالع صحيفة 

“هآرتس” الذي تخصص في ش���كل تصويت العرب، ونشر 

يوم الجمعة 20 شباط الجاري. إذ أظهر أن من حسموا أمرهم 

وقرروا المش���اركة في االنتخابات قراب���ة 63%، مقابل %56 

في االنتخابات الس���ابقة. وحسب التجربة، فإن هذه النسبة 

سترتفع أكثر الحقا، وتقليص الفجوة بين نسبتي تصويت 

الع���رب واليهود، س���يعزز تمثيل “القائمة المش���تركة”. 

لكن من جهة أخرى، سيش���كل “خطرا” على قائمة “ياحد” 

المتطرفة، برئاس���ة القيادي الس���ابق في حركة “ش���اس” 

إيلي يش���اي، م���ع اإلرهابي ب���اروخ مارزل، كما من الس���ابق 

ألوانه الحديث عن مصير حزب “يس���رائيل بيتينو” بزعامة 

أفيغدور ليبرمان.

حت���ى اآلن، وإذا م���ا اعتمدنا م���ا أورده اس���تطالع صحيفة 

“هآرت���س”، فإن حص���ة األحزاب الصهيوني���ة، أقل من %18 

من األص���وات، مقابل أكثر م���ن 67% من األص���وات للقائمة 

المش���تركة، بينما م���ا يزال 14% ل���م يحس���موا أمرهم بعد، 

وحس���ب التجربة فإن الغالبية الساحقة ستتجه إلى القائمة 

المش���تركة، ما يعني أن تحقيق الهدف من 13 إلى 15 مقعدا 

يحتاج إل���ى جهد فوق الع���ادة، أوله رفع نس���بة التصويت، 

بحساب أن كل صوت يحجم عن المشاركة في االنتخابات هو 

صوت شبه مؤكد للقائمة المشتركة في هذه االنتخابات، ألن 

أصوات األحزاب الصهيونية في غالبيتها الساحقة تأتي من 

خالل مقاول���ي أصوات، أو بناء على نه���ج تصويت قائم على 

فئوية ما.

أما التحدي الثان���ي، فهو محاصرة األح���زاب الصهيونية، 

حت���ى في معاقله���ا، من خالل اإلح���راج السياس���ي، وإحراج 

“وكالء” هذه األح���زاب، وهذا يتطلب رفعا لس���قف الخطاب 

السياس���ي، ال أن ينحس���ر في القضايا اليومية الحياتية، بل 

تس���ييس هذه القضايا، وربطها بالقضية األس���اس، قضية 

الشعب الفلسطيني األولى.

ال شك في أن هذه االنتخابات غريبة، مقارنة مع العديد من 

االنتخابات الس���ابقة، فرفع نسبة الحسم من 2% إلى 25ر%3، 

لم يعد تهديدا لتمثيل الفلس���طينيين في الكنيس���ت، بل 

تح���ّول إلى مس���ألة قد تح���دد مصير حزب معس���كر اليمين 

المتش���دد، بمعنى في حال عدم اجتياز قائمة “ياحد” التي 

تضم اإلرهابي مارزل، فإن س���قوطها س���يكون بعشرات آالف 

األصوات، ما س���ينعكس على ش���كل توزيع المقاعد، وهناك 

ره���ان آخر أمام حزب “يس���رائيل بيتين���و” بزعامة أفيغدور 

ليبرمان، فإذا ما تكش���فت أوراق جديدة في قضية الفس���اد 

الضخمة التي يتورط بها الحزب وشخصيات كثيرة منه، فإن 

الحزب قد ينهار أكثر، ويبدأ بمصارعة نس���بة الحسم، بعبارة 

أخرى سينقلب السحر على الساحر.

»القائمة المشتركة« لألحزاب الناشطة بين الفلسطينيين في إسرائيل: 
الواقع والتحديات واالحتماالت

* تخلق القائمة المشتركة واقعا في الساحة السياسية اإلسرائيلية لم يتوقعه المبادرون إلى رفع نسبة الحسم *حصول القائمة المشتركة 

على 14 أو 15 مقعدا من شأنه أن يغير موازين قوى في التوازنات الهشة *كتلة كبيرة بهذا الحجم ستخلق حالة إرباك لدى توزيع رئاسات اللجان البرلمانية 

المهمة *رفع نسبة الحسم قد يقلب السحر على الساحر *زيادة نسبة تصويت العرب قد تؤدي الى سقوط قائمة لليمين المتطرف أو أكثر*

» صــدر  عن المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

فلسطين
في الكتب المدرسية في 

إسرائيل
ترجمة: ياسين السيد

تقديم: انطوان شلحت

االحزاب العربية تنجح في تشكيل »القائمة المشتركة«

أخرى تتعلق بالعرب، مثل م���ن هم جيل العمل، فآخر تقرير 

صادر عن مؤسس���ة الضم���ان االجتماعي الرس���مية يقول إن 

نس���بة العرب ممن هم دون س���ن 18 عاما في إس���رائيل هي 

18% من أصل نس���بة 5ر20% من السكان التي تشمل القدس 

والجوالن، وهذا يعزز االس���تنتاج أن النس���بة 15%، وحتى أنه 

بعد احتساب الهجرة التي هي أكبر بين اليهود فإن النسبة 

تقفز بأعشار طفيفة.

هذا يعني أن عدد المصوتين العرب في االنتخابات المقبلة 

هو ما بين 860 ألفا إلى 882 ألف نس���مة، ونس���بة الهجرة أو 

التواجد الدائم من بينهم، مثل طالب وغيرهم، في حدود %6 

مقابل 11% إلى 12% بين اليهود.

وفي حال تس���اوت نس���بة التصويت بين اليهود والعرب، 

ل���كان تأثير العرب يزيد عن 18 مقعدا م���ن أصل 120 مقعدا 

في الكنيس���ت، ولكن هذا ال يتحقق بفعل الفجوة في نس���ب 

التصوي���ت، وم���ن الواضح أن المس���تفيد من تراجع نس���بة 

تصويت باقي األحزاب الصهيونية.   

ففي االنتخابات الس���ابقة، كان فارق نسبة التصويت بين 

العرب واليهود 13 نقطة، كما ذكر هنا س���ابقا، وس���اهم هذا 

الفارق بخس���ارة 4 مقاعد للكتل الثالث، وفق تجربة أجريتها 

مؤخ���را، وعرضت ف���ي ندوة في مرك���ز “مدار” ف���ي رام الله، 

اع���ادت احتس���اب األصوات من جديد، على أس���اس نس���بة 

تصويت مس���اوية بين العرب واليه���ود، آخذة بعين االعتبار 

توزيع األص���وات الذي كان قائما، بما في���ه “حصة” األحزاب 

الصهيوني���ة، واتفاقي���ات فائ���ض األصوات بي���ن مختلف 

األحزاب. وكانت هذه المقاعد األربعة س���تعيد رسم الخارطة 

البرلمانية، إذ كان معس���كر اليمي���ن المتطرف مع الحريديم 

سيخس���ر األغلبية المطلقة التي حصل عليها في االنتخابات 

الس���ابقة، بفقدان كتلتي الليكود و”البيت اليهودي” مقعدا 

لكل منهما.

والمقعدان اآلخران س���يكونان على حساب حزبي “العمل” 

و”يوجد مس���تقبل”. وهذا ال يعني أن القوائم كانت ستأخذ 

م���ن هذه القائمة أو تل���ك، وإنما نتيجتها العالية س���تحتم 

اع���ادة توزيع المقاعد من جديد، ونكرر أن المتضرر األول، هو 

معسكر اليمين المتش���دد مع كتل “الحريديم” الذي ارتكز 

ة.
ّ

في جولتي االنتخابات السابقتين على أغلبية هش

وه���ذا م���ا يعي���ه مهندس���و السياس���ة اإلس���رائيلية، 

وباألساس قوى اليمين المتش���دد، وهو على يقين من أن 

مشاركة العرب في االنتخابات تساهم في حصار قوتهم، 

ألن الغالبية المطلقة في الش���ارع اليهودي تصب لصالح 

أح���زاب اليمين المتش���دد والحريديم، الت���ي حصلت في 

االنتخابات الس���ابقة عل���ى 56% من أص���وات اليهود، إذا 

اعتبرنا أن أحزاب “العمل” و”يوجد مس���تقبل” و”الحركة” 

و”كديما” هي أحزاب “وس���ط”، ومعه���ا حزب “ميرتس” 

اليساري الصهيوني. 

والسبب األكبر إلحجام العرب عن التصويت هو الالمباالة، 

وكأن األم���ر ال يخّصه���م مباش���رة، وداللة عل���ى ذلك هو 

االرتفاع الحاد في نس���بة العرب الذين يدلون بأصواتهم 

ف���ي انتخاب���ات المجالس البلدي���ة والقروي���ة )انتخابات 

السلطات المحلية(، إذ تتراوح النسبة ما بين 73% في أكبر 

مدينة عربية، الناصرة، إلى ما بين 85% و95% في البلدات 

والقرى الصغيرة، وهذا لكون تلك المجالس يتعلق عملها 

بتفاصيل الحياة اليومية للمواطن، عدا االرتباط المباش���ر 

بين جمه���ور الناخبين وكثرة المرش���حين من مرش���حي 

رئاسة وعضوية مجالس.

ث���م يلي ذلك أج���واء اإلحباط، ونفس���ية أن “هذا لم يعد 

مجدي���ا”، و”ماذا فعل لنا أعضاء الكنيس���ت العرب”، وهذه 

رسالة بثتها أساس���ا وجوه المؤسسة الحاكمة منذ سنوات 

عدي���دة، من بينه���م وزراء وأعضاء كنيس���ت ضالعون في 

المؤسس���ة، من باب التحريض على األحزاب الممثلة للعرب 

ونوابهم، بم���ا يمثلونه من مواقف وبرامج سياس���ية، رغم 

أنه لو كانت هناك نية لدى المؤسس���ة إلصالح األوضاع في 

المجتم���ع العربي، لفعلت دون حاج���ة “لضغط” من النواب 

العرب.

وفي المرتبة الثالثة تأتي المقاطعة السياس���ية، وحس���ب 

اس���تطالعات رأي أجرته���ا معاه���د لصالح أح���زاب تخوض 

االنتخابات، فقد ص���ّرح حوالي 3% من المس���تطلعين أنهم 

مقاطعون لالنتخابات على خلفية سياسية وفكرية، ولكن في 
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لبيد يرحب بنية مراقب الدولة إصدار تقرير خاص حول أزمة الس���كن في 

إسرائيل

رحب وزير المالية السابق ورئيس حزب »يوجد مستقبل«، عضو الكنيست 

يائير لبيد، بنية مراقب الدولة اإلس���رائيلية إصدار تقرير خاص حول أزمة 

السكن في إسرائيل قبل االنتخابات العامة للكنيست الجديد التي ستجري 

يوم 17 آذار المقبل. 

وقال لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم خالل مؤتمر صحافي 

خاص عق���ده، أول من أمس، إن رئي���س الحكومة بنيامي���ن نتنياهو حاول 

باستمرار وضع العصي في الدواليب أثناء محاوالته إيجاد حل ألزمة السكن 

عندما شغل منصب وزير المالية في الحكومة المنتهية واليتها. 

وع���رض لبيد خطة حزب���ه لحل هذه األزمة والتي تتضمن إخضاع س���لطة 

أراضي إس���رائيل ومديري���ة التخطيط والبناء إلمرة الوزير الذي س���يترأس 

المجلس الوزاري المصغر لش���ؤون الس���كن باإلضافة إلى زيادة عدد الشقق 

السكنية المعروضة للبيع وبناء 150 ألف شقة سكنية لإليجار طويل األمد. 

وكان لبيد أكد في س���ياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة اإلس���رائيلية 

العاش���رة، ليلة الس���بت، أنه ال يس���تبعد أي ش���خصية في منصب رئيس 

الحكومة المقبل، لكنه في الوقت نفس���ه أش���ار إلى أنه س���يبذل كل ما في 

وس���عه لمنع نتنياهو من أن يتس���لم مجددًا مقاليد رئاس���ة الحكومة بعد 

االنتخابات العامة المقبلة.

ودع���ا لبيد نتنياهو إل���ى التراجع عن نيته إلقاء خط���اب حول إيران أمام 

الكونغرس األميركي في مطلع الش���هر المقبل، ووصف هذه الخطوة بأنها 

غير مسؤولة.

ليبرمان: تآكل قوة الردع 
أخطر تهديد إلسرائيل

قال وزير الخارجية اإلس���رائيلي ورئيس حزب »إسرائيل بيتنا«، أفيغدور 

ليبرمان، إن أخطر تهديد إلسرائيل في الوقت الحالي هو تآكل قوة ردعها.

وأضاف ليبرمان خالل ندوة أقيمت في مدينة حولون )وسط إسرائيل( يوم 

الس���بت الماضي، إن إسرائيل أطلقت خالل العقود الثالثة األخيرة أكثر من 

3000 “مخرب” بينهم أبش���ع قتلة مثل مرتكبي عملية اللينش في رام الله 

وسمير القنطار وقتلة الجندي نحشون فاكسمان وكوزو أوكوموتو وغيرهم، 

وأك���د أن هذا التصرف مس إل���ى حد كبير بقوة الردع اإلس���رائيلية لكونه 

يبعث األمل في نفس كل “مخرب” باحتمال اإلفراج عنه في إطار صفقة ما.

وشدد ليبرمان على أنه ال مناص من فرض عقوبة اإلعدام بحق “مخربين”.

من ناحية أخرى قال وزير الخارجية إن أكبر مش���كلة تواجهها إس���رائيل 

تتمثل بانع���دام القدرة على حس���م األمور في جميع المجاالت وال س���يما 

األمنية واالقتصادية والسياسية منها. 

وأش���ار في هذا الخصوص إلى أن إسرائيل نفذت ثالث عمليات عسكرية 

ضد حركة »حماس« إال إنه لم يصدر أي أمر بالقضاء عليها األمر الذي يجعل 

المواجهة الرابعة معها حتمية.

وش���ّدد ليبرمان على أن انعدام القدرة على حسم األمور يؤدي إلى إدامة 

النزاع الفلسطيني- اإلسرائيلي.

وكان ليبرمان قد أشار في س���ياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر »معهد أبحاث 

األمن القومي« في جامعة تل أبيب األس���بوع الفائت، إلى أن حزبه س���يقدم 

بعد االنتخابات للكنيس���ت الجديد مش���روع قانون يقض���ي بفرض عقوبة 

اإلعدام على “مخربين” وذلك لمنع تنفيذ صفقات تبادل أسرى مثل »صفقة 

شاليت« )بين إسرائيل وحركة »حماس«(، وأكد أن مكافحة اإلرهاب هي أكبر 

تحد يواجهه العالم في القرن الحادي والعشرين.

ليفني: نتنياهو يقّوض العالقات األمنية 
واإلستراتيجية بين إسرائيل والواليات المتحدة

قال���ت عضو الكنيس���ت، تس���يبي ليفني، م���ن »المعس���كر الصهيوني« 

)تحالف حزبي “العمل” و«الحركة«( إن س���بب األزمة التي تمر بها العالقات 

اإلسرائيلية - األميركية في الوقت الحالي يعود إلى تدخل رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو في الشؤون األميركية الداخلية.

واتهمت ليفني في سياق مقابلة أجرتها معها إذاعة الجيش اإلسرائيلي 

)»غالي تس���اهل”(، األس���بوع الماضي، نتنياهو بتقويض العالقات األمنية 

واإلستراتيجية بين إسرائيل والواليات المتحدة.

وردًا عل���ى االتهام���ات التي وجهها إليها رئيس الحكومة بأنها تش���كل 

خط���رًا على أم���ن دولة إس���رائيل، قالت ليفن���ي إن نتنياه���و ال يتردد في 

استخدام أي وسيلة لمهاجمتها شخصيًا، وأشارت إلى أن نتنياهو هو الذي 

أجرى اتصاالت مع حركة »حماس«.

في المقابل قال نائب وزير الخارجية، تس���احي هنغب���ي، من “الليكود” 

في س���ياق مقابلة أخرى أجرتها معه اإلذاعة نفسها، إن الجدل الدائر بين 

اليمين ومعس���كر اليسار - الوس���ط مرّده إلى وجود فجوة عقائدية واسعة 

بين الليكود و«المعسكر الصهيوني«. 

وأضاف أن ليفني ليس���ت أقل وطنية منه أو من رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو، لكنه في الوقت نفس���ه أكد أن مواقفها ومواقف شريكها إسحاق 

هيرتس���وغ )رئيس حزب العمل( في ما يتعلق بالش���أن السياسي أقل قوة 

وتتسم بالسذاجة والخوف.

استطالع »معاريف«: »المعسكر الصهيوني« 
يتفوق على “الليكود” بمقعدين

أظهر آخر اس���تطالع للرأي العام اإلسرائيلي أجرته صحيفة »معاريف« 

ف���ي نهاية األس���بوع الماضي بوس���اطة معه���د »بانيل���ز بوليتيكس« 

المتخصص في ش���ؤون االس���تطالعات أن���ه في حال إج���راء االنتخابات 

العامة اآلن س���تحصل القائمة المشتركة بين حزب العمل برئاسة عضو 

الكنيست إس���حاق هيرتس���وغ وحزب »الحركة« برئاسة عضو الكنيست 

تسيبي ليفني )»المعس���كر الصهيوني«( على 24 مقعدًا في الكنيست، 

فيما س���يحصل حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

على 22 مقعدًا.

ووفقًا لالستطالع س���يزيد حزب »البيت اليهودي« برئاسة وزير االقتصاد 

نفتالي بينيت تمثيله بمقعد واحد ويحصل على 13 مقعدًا، وسيحصل حزب 

»يوجد مستقبل« برئاس���ة عضو الكنيست يائير لبيد، والقائمة المشتركة 

بين حزب الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة وحزب القائمة الموحدة- 

العربي���ة للتغيير وحزب  التجمع الوطن���ي الديمقراطي على 12 مقعدًا لكل 

منهما، وسيتراجع حزب شاس ب�4 مقاعد ويحصل على 7 مقاعد، وسيحصل 

حزب الوزير السابق موش���يه كحلون »كلنا« على 8 مقاعد، وحزب »إسرائيل 

بيتنا« برئاس���ة وزي���ر الخارجية أفيغدور ليبرمان عل���ى 5 مقاعد، وميرتس 

على 6 مقاعد، ويهدوت هتوراة على 7 مقاعد، وحزب »ياحد« برئاس���ة عضو 

الكنيست إيلي يشاي على 4 مقاعد.

وأظهر االس���تطالع أن 45 بالمئة من اإلسرائيليين ال يرغبون في أن يتولى 

بنيامين نتنياهو رئاس���ة الحكومة اإلس���رائيلية بع���د االنتخابات العامة 

المقبلة، وأن 40 بالمئة منهم يرغبون في أن يتولى هذا المنصب. 

وقال 67 بالمئة من المستطلعين إن نشر تقرير مراقب الدولة حول حجم 

األموال العامة التي أنفقها رئيس الحكومة على منزله الرسمي في القدس 

ومنزله الخاص في قيس���اريا لم يغّير موقفهم من حزب الليكود، في حين 

ل احتمال تصويتهم ل� “الليكود”. 
ّ
قال 20% 20 بالمئة منهم إن التقرير قل

وش���مل االستطالع عينة نموذجية من 550 ش���خصًا يمثلون جميع فئات 

السكان البالغين في إسرائيل، مع نسبة خطأ حّدها األقصى 5ر4 بالمئة.

المحكمة العليا تلغي قرار شطب 
ترشيح زعبي ومارزل

أصدرت المحكمة اإلس���رائيلية العليا األس���بوع الماضي ق���رارا بأغلبّية 8 

قض���اة ضّد قاٍض واحٍد ألغ���ت فيه قرار لجنة االنتخابات المركزّية ش���طب 

ترش���يح عضو الكنيست حنين زعبي من »القائمة المشتركة«، وباروخ مارزل 

من قائمة »ياحد- الشعب معنا« برئاسة عضو الكنيست إيلي يشاي.

ل زعبي 
ّ
وقال المحامي حس���ن جبارين، المدير العام لمركز عدالة، الذي مث

ضد الش���طب إن هناك فجوة بين الخطاب العنص���ري والعنيف الذي جرى 

 تلو 
ً
لغي الش���طب مرة

ُ
ف���ي لجنة االنتخابات وقرارات المحكمة العليا التي ت

األخرى. 

وأكد جبارين أن هذه الفجوة تكش���ف االعتب���ارات الحقيقّية التي تقف 

وراء قرارات لجنة االنتخابات وهي مس الحقوق األساسّية للمواطنين العرب 

 في التمثيل السياسي وفي حرّية التعبير عن الرأي. 
ّ

وعلى رأسها الحق

وعقب وزير الخارجية اإلس���رائيلي رئيس حزب »إسرائيل بيتنا« أفيغدور 

ليبرمان على قرار المحكمة قائاًل إن الس���ماح للزعبي بأن تتبوأ منصبًا نيابيًا 

في الكنيس���ت هو وصمة عار في جبين الديمقراطية اإلس���رائيلية التي ال 

تعرف التصرف كديمقراطية تدافع عن نفسها في أوقات الضرورة. 

وش���ن رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست عضو الكنيست ياريف 

ليفين من الليكود، هجومًا حادًا عل���ى قضاة المحكمة العليا متهمًا إياهم 

بإضفاء صبغة شرعية على اإلرهاب.

وقال ليفين إن���ه يجب إدخال تغيير جذري عل���ى طريقة اختيار القضاة 

بحيث يعتلي كرسي القضاء أش���خاص مخلصون للدولة وملتزمون بالفكرة 

الصهيونية.

على هامش االنتخابات اإلسرائيلية العامة

تش���ير تقديرات الجيش اإلس���رائيلي إل���ى وجود ثالث 

جبه���ات مرش���حة للتصعيد ف���ي الفت���رة المقبلة، خالل 

والي���ة رئيس أركان الجي���ش اإلس���رائيلي الجديد، غادي 

آيزنكوت، وإلى أن تفجر الوضع في اثنتين منها على األقل 

متعلق بقرارات إس���رائيلية. وهذه الجبهات الثالث التي 

تهدد باالنفجار هي الضف���ة الغربية وقطاع غزة والحدود 

الشمالية مع سورية ولبنان.

ووفقا للمحلل العس���كري في صحيفة هآرتس، عاموس 

هارئي���ل، فإن قي���ادة الجبهة الوس���طى لجيش االحتالل 

اإلسرائيلي تس���تعد لتصعيد محتمل في الضفة الغربية 

بحلول الربيع المقبل، على خلفية الجمود السياس���ي وعزم 

الس���لطة الفلس���طينية التوجه إلى المحكم���ة الجنائية 

الدولي���ة في اله���اي في نيس���ان المقب���ل. وكان الجيش 

اإلسرائيلي اس���تعد في الماضي بشكل س���ريع الحتمال 

حدوث تصعيد ف���ي الضفة، ولم يتحقق ه���ذا االحتمال، 

لك���ن “الف���رق هذه المرة ع���ن المرات الس���ابقة قد يكون 

مرتبطا بمساهمة إسرائيلية” في حدوث التصعيد، وهذه 

المس���اهمة هي اس���تمرار تجميد أموال الضرائب وعدم 

تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

ويق���ول المحلل���ون العس���كريون واألمني���ون إن جميع 

رؤس���اء األذرع األمنية اإلس���رائيلية يعارضون قرار رئيس 

حكومة إس���رائيل، بنيامي���ن نتنياه���و، بتجميد تحويل 

األموال الفلس���طينية، ألن من شأن ذلك أن يدهور الوضع 

االقتصادي الفلس���طيني ويقوض التنس���يق األمني بين 

السلطة الفلسطينية وبين الجيش اإلسرائيلي والشاباك. 

وكان نتنياهو قد قال خالل مراس���م تسلم آيزنكوت مهام 

منصبه، يوم االثنين من األس���بوع الماضي، إنه “بإمكاني 

أن أع���دك بأمر واحد، وهو أنه ل���ن تكون هناك لحظة راحة 

واح���دة”. وعل���ق هارئيل على ذلك ب���أن “رئيس الحكومة 

امتنع عن ذكر بعض المش���اكل التي يخلقها هو بنفس���ه 

للجيش”.

والجبهة الثانية إلس���رائيل التي يتهددها انفجار هي 

الجبه���ة الجنوبية مع قط���اع غزة. وأش���ار هارئيل إلى أن 

الجبه���ة مع قطاع غزة باتت تحت���ل مكانا مركزيا أكثر في 

سلم أولويات االس���تخبارات، وذلك بعد أن تزايد التفهم 

لدى جهاز األمن اإلسرائيلي بأن الدمج بين تجميد عمليات 

إعمار غزة واس���تمرار االنقس���ام بين حركتي حماس وفتح 

وتش���ديد “الحصار المص���ري” على قطاع غ���زة، كل هذه 

األمور “ع���ادت لتدفع حماس إلى الحائط” بحيث لن يكون 

أمامها خيار سوى التصعيد. ولفت المحلل إلى أن إسرائيل 

تعتمد على الردع والثمن الذي س���يدفعونه في غزة، لكنه 

رأى أن “ثمة شكا فيما إذا كان هذا  األمر كافيًا هذه المرة، 

إذ أن���ه بنظر الغزيين لم يعد هن���اك الكثير مما يمكن أن 

يخسروه”.

وفيم���ا يتعل���ق بالجبه���ة الثالث���ة، أش���ار هارئيل إلى 

إع���الن “حماس” ع���ن أنها في حروب مقبلة مع إس���رائيل 

ستس���تخدم األراض���ي اللبناني���ة إلط���الق صواريخ منها 

باتجاه شمال إسرائيل. كذلك أشار في السياق نفسه إلى 

تصريحات أمين عام “حزب الله”، حس���ن نصر الله، مؤخرا، 

حول جبهة مقاومة واحدة.

وأضاف المحلل في س���ياق الجبهة الش���مالية أن إيران 

تبن���ي ذراعا لها ف���ي الجانب غير المحتل م���ن مرتفعات 

الجوالن الس���ورية، كم���ا أن لحزب الله قراب���ة ألفي مقاتل 

ف���ي هذه المنطقة، وأن النظرة ف���ي الغرب، وخصوصا في 

الواليات المتحدة، إلى الرئيس السوري بشار األسد، تتغير 

ول���م يعد منبوذا بالكامل كما كان في الس���نوات الفائتة. 

ويضاف إلى ذلك وجود المنظمات اإلرهابية، مثل “جبهة 

النصرة”، على مقربة من خط وقف إطالق النار في الجوالن، 

وأنها قد تعمل على تسخين الوضع مع إسرائيل هناك.

وفي موازاة ذل���ك، ألمح هارئيل إل���ى أن ردعا متبادال 

قائما بين إس���رائيل وبين محور إيران – س���ورية – حزب 

الله، بحيث أن إس���رائيل قد تتردد في قصف ش���حنات 

أسلحة لدى نقلها من سورية إلى “حزب الله” في لبنان، 

كما فعلت في الماضي. ورغم أن التقديرات في إسرائيل 

تعتب���ر أن ال مصلح���ة لدى ه���ذا المح���ور بدخول حرب 

معها اآلن، إال أن هارئيل ش���دد على أنه “ليس مؤكدا أن 

االستخبارات )اإلسرائيلية( تقرأ بشكل صحيح بالضرورة 

نوايا العدو”.

سالح البرية »معاق«!
بمعن���ى معين، فإن آيزنكوت يرث الجيش اإلس���رائيلي 

بقدراته وإش���كالياته والرؤية العس���كرية من س���لفه في 

المنص���ب، بين���ي غانت���س. ويب���دو، وفق���ا للمحللين، أن 

غانت���س كان رئيس أركان لجيش وجه ضربات عس���كرية 

من بعيد وأخف���ق في توجيه ضربات عن قرب، بعد أن طّور 

س���الحي الجو واالستخبارات وأهمل س���الح البرية. وينظر 

اإلس���رائيليون في هذا السياق إلى المستقبل وسط توقع 

بنش���وب حرب جديدة مع »حزب الل���ه«، الذي يعتبر أقوى 

بأضعاف مضاعفة من »حماس«.

وتميز عه���د غانتس باعتماد الجيش اإلس���رائيلي على 

الغارات الجوية. فبعد عام م���ن توليه منصبه، قاد عدوان 

»عمود الس���حاب« على قطاع غزة، الذي ب���دأ باغتيال قائد 

كتائب القس���ام، أحمد الجعبري. وأنه���ى غانتس واليته 

بالغارة ف���ي مدينة القنيطرة، ومقتل س���تة مقاتلين من 

ح���زب الله وجنرال إيراني، ليفتح بذلك حس���ابا جديدا مع 

حزب الل���ه بعد الحس���اب المفتوح منذ اغتي���ال القيادي 

العسكري للحزب، عماد مغنية، في العام 2008.

لك���ن فيما يتعل���ق بتحس���ين ق���درات االس���تخبارات 

العس���كرية فإن نقاش���ا صاخبا يدور في الجيش وخارجه 

في إس���رائيل. وهذا ليس باألمر المؤك���د، خصوصا إذا تم 

التدقيق في الروايات اإلسرائيلية أن حركة حماس خططت 

للحرب في الصيف الماضي، واإلخفاق في مواجهة األنفاق 

وتحويل تدميرها إلى هدف إسرائيل من العدوان.

ومن حظ غانتس الس���يئ أنه تس���لم مهام منصبه، في 

ش���باط العام 2011، وسط »رياح« شديدة نشبت من جهتي 

المؤسستين السياسية والعسكرية، وهزت أركان الجيش 

على خلفية »قضي���ة هارباز«، التي ب���رزت فيها الخالفات 

واالصطفافات إلى جانب وضد رئيس أركان الجيش األسبق، 

غابي أش���كنازي، ووزير الدفاع الس���ابق، ايهود باراك، في 

أعقاب قرار األخير بتعيين الجنرال يوءاف غاالنت رئيس���ا 

ألركان الجي���ش. ورغ���م مصادق���ة ب���اراك ونتنياهو على 

تعيين غاالنت، إال أن هذا القرار لم يخرج إلى حيز التنفيذ. 

وعلى أثر ذلك تم استدعاء غانتس، الذي كان قد تسرح من 

الخدمة العس���كرية، للعودة إلى صفوف الجيش وتعيينه 

رئيسا ألركانه.

األمر الثاني الذي يدل على س���وء ح���ظ غانتس، هو أنه 

تعي���ن في المنصب ف���ي العام الذي ه���ز العالم العربي، 

واندالع »الربيع العربي« الذي أسس، من الناحية العسكرية 

بالنسبة إلس���رائيل، لحالة فوضى عارمة بشكل خاص عند 

حدودها مع مصر وسورية.

واعتبر المحلل العس���كري في موق���ع »والال« االلكتروني، 

أمير بوحب���وط، أن »الطلقة األولى« الت���ي أطلقها غانتس 

كانت بعد ش���هر من توليه رئاسة أركان الجيش، وتمثلت 

بعقد اجتماع للهيئة العسكرية للجيش وبمشاركة جميع 

الضباط من مستوى قائد كتيبة فما فوق ومن كافة األذرع، 

البرية والجوي���ة والبحرية. وببعض المبالغة، إذ أن »قضية 

هارباز« لم تهدأ تماما، اعتبر بوحبوط، أن غانتس »نجح في 

تهدئته���م، وطلب منهم أن يتحدثوا عن كل ش���يء، وأن 

يقولوا أين باإلمكان إجراء تحس���ينات، وأين يمكن تنجيع 

الجي���ش، وأعاد الثقة بالنفس إلى الضباط والتي كانت قد 

فقدت بعض الشيء. والقرار بالسماح للضباط بأن يفتحوا 

قلوبهم كان بالنس���بة لهم نقطة تحول في طبيعة قيادة 

الجيش اإلسرائيلي«.  

وأض���اف بوحب���وط أن والي���ة غانت���س تمي���زت بإدخال 

تكنولوجي���ا حديث���ة مثل منظوم���ة »القب���ة الحديدية« 

العتراض الصواري���خ قصيرة الم���دى، ومنظومة »معطف 

الري���ح« لحماية الدبابات من القذائف المضادة للمدرعات، 

علما أن تقارير نش���رت مؤخرا أش���ارت إل���ى أن عددا قليال 

فق���ط من الدباب���ات تم وضع هذه المنظوم���ة فيه. كذلك 

أقام فرقة عس���كرية جديدة في مرتفعات الجوالن، يطلق 

عليها اس���م »الفرقة 210«، لتحل م���كان »الفرقة 36« التي 

ما زالت موجودة كفرقة متنقلة. وقد شاركت »الفرقة 210« 

ف���ي العدوان األخير على غزة. وأقام غانتس طاقما عمالنيا 

في سالح الجو مهمته حراس���ة حقول الغاز قبالة شواطئ 

إسرائيل.

رغم أن غانت���س يعتبر رئيس أركان مريح���ًا بالمعايير 

اإلس���رائيلية، إال أنه س���جل ع���دة إخفاق���ات، خاصة فيما 

يتعلق بفش���ل الرؤيا العس���كرية وع���دم نجاحه في وضع 

خطة للجيش للسنوات المقبلة، وإضعاف سالح البرية.

وكتب المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، 

يوسي يهوشواع، أنه “من الجانب العسكري الحرفي ليس 

مؤكدا أن غانتس س���يحظى بعالمة تفوق. فقد مر الشرق 

األوسط، في الس���نوات األخيرة، بهزة، وباتت الحدود غير 

مس���تقرة، وسيف التقليصات ما زال يخيم فوق الميزانية 

الت���ي قدمها جهاز األمن. وإن ل���م يكن ذلك بذنبه وحده، 

فإنه خالل واليته لم ينجح رئيس هيئة األركان العامة في 

المصادق���ة على أية خطة عمل متعددة الس���نوات تجهز 

الجيش لمواجهة التحديات المتوقعة”.

وأضاف يهوش���واع أن���ه إلى جانب ذل���ك “بذل غانتس 

جهودا كثيرة في تعزيز قوة ذراعي الجو واالس���تخبارات. 

وف���ي المقابل فإن جيش البرية، وفق���ا لمنتقدي غانتس، 

بات متحجرا وفقد روحه الهجومية. وحتى أن ضابطا كبيرا 

وصفه ب�’المعاق’”.

واالدعاء المركزي ضد غانتس، في هذا الس���ياق، هو أنه 

“لم يحافظ على التوازن في توزيع الموارد، ويكفي للتأكد 

من ذلك إلقاء نظرة على تقرير مراقب الدولة حول مستوى 

الجهوزية المتدني لق���وات االحتياط والتدقيق في وقف 

مشروع تحصين ناقالت الجند المدرعة”.

سحابة سوداء فوق رأس غانتس
ولفت يهوش���واع إل���ى أن “جيش البرية ل���م يتمكن من 

مالءمة نفس���ه للتغي���رات اإلقليمية، والدلي���ل على ذلك 

القف���زة الهائل���ة التي نفذته���ا حماس في مج���ال قتال 

األنص���ار في باط���ن األرض م���ن المفه���وم الدفاعي إلى 

الهجومي منذ عملية ’الرصاص المصبوب’ العسكرية قبل 

ست سنوات وحتى عملية ’الجرف الصامد’ العسكرية في 

الصيف األخير”.

لكن اإلخفاق لم يتوقف عند هذا الحد، بحسب يهوشواع، 

وإنما “بدال من فهم المشاكل، شهدنا في الشهور األخيرة 

في الجيش اإلسرائيلي ما يشبه ’مهرجان الجرف الصامد’، 

وكأن ه���ذه كانت إح���دى العمليات العس���كرية الناجحة 

طط 
ُ
وليست حربا اس���تمرت 50 يوما، أكثر بأضعاف مما خ

ل���ه، وجلس خاللها مواطن���و دولة إس���رائيل في المالجئ 

والجيش اإلسرائيلي لم ينجح في االنتصار على العدو”.

وي���رى العدي���د م���ن الخب���راء والمحللين العس���كريين 

اإلس���رائيليين، في تلخيصهم لوالية غانتس، أن العدوان 

األخير على غزة، في الصيف الماضي، سيظل مثل سحابة 

سوداء فوق رأسه. 

وفي هذا السياق كتب يهوشواع أن نتنياهو وحكومته 

األمنية المصغرة يتحمالن قسطا من المسؤولية عن فشل 

إسرائيل في عدوانها األخير على غزة، لكن الجيش يتحمل 

مس���ؤولية أكب���ر: “كأننا لم ندخل إل���ى العملية بمدرعات 

غير محصنة، وكأن وحدة إيغ���وز لم تحارب من دون دروع 

واقية ألنه���ا لم تتوفر لديها، وكأنه ل���م يقتل جنود في 

مواقع تجمعهم، وكأن وحدات الجيش اإلس���رائيلي جاءت 

مستعدة لمعالجة أمر األنفاق”.

ودعا يهوشواع الجيش اإلسرائيلي إلى أن “يروي القصة 

الحقيقية حول ما حدث، تماما مثلما حدث بعد حرب لبنان 

الثانية في العام 2006، وأن يطأطئ الجيش اإلس���رائيلي 

رأسه ويركز على تصحيح الخلل”.

ورأى يهوش���واع أن مهم���ة آيزنكوت كبي���رة في إعداد 

الجيش للحروب المقبلة. وأض���اف “ليس معقوال أال تكون 

لدى الجيش قوة قادرة على تنفيذ اجتياح كبير وحاس���م، 

على األقل في جبهة واحدة، في المحيط الجيو إستراتيجي 

الجدي���د. ويجب بن���اء هذه الق���وة بحيث تك���ون فعالة، 

مدربة، مزودة بعتاد ومعدات، محوس���بة، محصنة وفتاكة، 

وخصوصا أمام التحدي الذي يضعه لبنان وسورية”.

محللون: مهمة رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجديد ما بين التصعيد 
في ثالث جبهات محتملة واستخالص دروس العدوان على غزة

غادي آيزنكوت.. رئيسا لالركان االسرائيلية.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

عالقات إسرائيل الدولية
تحرير: عاطف أبو سيف

صدر عن »مدار«

القلق يتعاظم من استمرار 
تراجع التضخم المالي

س���جل التضخم المالي في الش���هر األول من الع���ام الجاري، كانون 

الثاني، تراجعا بنس���بة 9ر0%، وهي نس���بة غير مس���بوقة منذ العام 

2006، وهي استمرار لحالة التراجع التي شهدها العام الماضي 2014، 

وناجمة عن حالة التباطؤ في حركة الس���وق، ولكن أيضا بسبب تراجع 

أس���عار النفط، الذي انعكس على أس���عار الوق���ود، وأيضا على كلفة 

االنتاج.

وكان التضخم المالي االجمالي قد س���جل في العام الماضي تراجعا 

بنس���بة 2ر0%. ولكن في األشهر ال� 12 األخيرة سجل التضخم تراجعا 

بنس���بة 5ر0% وفي األشهر الس���تة األخيرة س���جل التضخم تراجعا 

بنس���بة 2ر1%، وتدل مؤش���رات عديدة على أن التضخ���م المالي في 

الشهر الجاري ش���باط سيكون هو أيضا س���لبيا، بسبب تراجع أسعار 

الوقود أكثر، اضافة إلى تراجع أسعار الكهرباء والمياه، بنسبة تقارب 

.%10

وقال تقرير اقتصادي صدر بموازاة صدور التقرير الشهري للتضخم 

المالي، إن الش���هر األول من العام الجاري، شهد انخفاضا حادا بنسبة 

5ر5%، ف���ي حجم مبيعات مراكز التس���وق. وتراجع���ت المبيعات في 

شبكات تسوق أغذية ضخمة، مثل أضخمها »شوبرسال«، بنسبة %10، 

ومثلها الش���بكة الثاني���ة من ناحية الحجم »ميغ���ا«، كما بلغ التراجع 

في مراكز تس���وق األغذي���ة الصغيرة بنس���بة 7ر4%. ويقول محللون 

اقتصادي���ون إن التراج���ع في الش���هر األول من هذا الع���ام لم يكن 

موس���ميا فقط، بل هو ايضا اس���تمرار لحالة التراجع، التي شهدتها 

مراكز وشبكات التسوق في الربع األخير من العام الماضي.

وبش���كل عام، فإن التضخم في الش���هر األول من كل عام يكون في 

أدنى مس���توياته، وفي غالبية الس���نوات األخيرة كان س���لبيا، بفعل 

تراجع األس���عار الموسمي، فقد س���جل التضخم في الشهر األول من 

العام الماضي 2014 تراجعا بنس���بة 6ر0%. وق���ال الخبير االقتصادي 

في الجامعة العبرية البروفس���ور ميش���يل سترافتشينكي، لوسائل 

إعالم محلية، إن اس���تمرار التضخم الس���لبي بات يتج���ه نحو الركود 

االقتصادي، وقال إن التضخم في الشهر الماضي، ومن دون انخفاض 

األسعار الموسمي، س���جل تراجعا بنسبة 3ر0%، ما يعني أن التراجع 

كان أيضا في ما يتعدى التراجع الموسمي لألسعار.

وأضاف سترافتشينكي قائال، أن مصير التضخم حتى نهاية العام 

الجاري، س���يكون مرتبطا بالسياس���ة االقتصادية التي س���تعتمدها 

الحكومة المقبلة، التي س���يكون عليها اتخاذ اجراءات تس���اهم في 

انعاش االقتصاد.

وقال تقري���ر لوزارة المالية صدر بالتزامن م���ع اإلعالن عن التضخم 

المالي، إن اس���تمرار انخفاض األس���عار لفترة طويلة، من ش���أنه أن 

يض���ر بالنمو االقتص���ادي، ويزيد من حالة التباط���ؤ االقتصادي، إلى 

درجة الركود، وحت���ى أنه قد ينعكس على قدرة أصحاب المش���اريع 

االقتصادية المتنوعة، في تس���ديد الق���روض واالعتمادات المالية، 

التي يحصلون عليها من البنوك.

معدل الرواتب العام يراوح مكانه

قال تقرير لمكتب االحصاء المركزي اإلسرائيلي إن معدل األجور 

العام بقي في العام الماضي يراوح مكانه مقارنة مع العام 2013، 

ولربما بزيادة طفيفة ليست ملموسة، ال تتجاوز نسبة 8ر0% )أقل 

من واحد بالمئة(، وبلغ 9106 ش���واكل، وهو ما يعادل وفق س���عر 

الصرف الحالي 2335 دوالرا، علما أن معدل األجور الفعلي ال يصل 

إلى ثلث���ي هذا الراتب، إذ أن معدل الراتب الرس���مي يأخذ بعين 

االعتب���ار معدل الرواتب ككل في الس���وق، بينم���ا معدل الرواتب 

الفعلي، يأخذ بعين االعتبار نس���بة األجيرين الذي يتقاضون كل 

واحد من مستويات الرواتب، ما يقلل من وزن الرواتب الضخمة في 

احتساب المعدل. 

ويق���ول التقرير إن عدد الرواتب س���جل في الع���ام الماضي 2014، 

ارتفاعا بنسبة 9ر0%، رغم أن عدد السكان ارتفع في العام ذاته بنسبة 

9ر1%، بمن فيهم من هم في جيل العمل، وبلغ عدد متقاضي الرواتب 

في العام الماضي 26ر3 مليون أجير.

وحسب تقارير س���ابقة، ومنها حديثة، فإن نحو 76% من األجيرين 

في إس���رائيل يتقاضون حتى معدل الرواتب الرسمي، وأكثر من %50 

يتقاضون حتى معدل الرواتب الفعل���ي، بمعنى حتى ثلثي المعدل 

الرسمي، و32% من األجيرين يتقاضون حتى الحد األدنى من الرواتب، 

ال���ذي بات يع���ادل 1100 دوالر، وم���ن المفترض أن يرتفع في ش���هر 

نيسان المقبل بنحو 78 دوالرا، أي من 4300 شيكل إلى 4600 شيكل.

انخفاض حاد في نسبة 
شراء الصحف اليومية

أظهر تقرير جديد أن ش���راء الصحف اإلس���رائيلية س���جل تراجعا 

ح���ادا في العقد األخير، من 50% من قراء الصحف في العام 2005 إلى 

40% ف���ي العام 2014، في حين أن ق���راءة الصحف المجانية اليومية، 

التي انطلقت من منتصف العام 2007، من خالل صحيفة »يس���رائيل 

هي���وم« الموالية لبنيامين نتنياهو، باتت تس���جل نس���بة 48% من 

اجمالي قراء الصحف.

وكانت الصحيف���ة األكثر تضررا م���ن الصحف اليومي���ة المركزية 

صحيف���ة »معاري���ف«، الت���ي كانت حتى مطلع س���نوات الس���بعين، 

الصحيفة األوس���ع انتشارا، لتنتقل إلى المرتبة الثانية في السنوات 

التي تلت، حتى الع���ام 2009، حينما هبطت إلى المرتبة الثالثة، بعد 

األول���ى »يديعوت أحرون���وت« والثانية »يس���رائيل هيوم«، لتعصف 

بالصحيفة أزمة اقتصادية قاصمة، جعلتها تتنقل بين عدة مالكين 

بسرعة، وهبطت نسبة توزيعها اليوم إلى نحو 5ر%5.

وكان الهب���وط الحاد عل���ى بيع الصحف مدفوع���ة الثمن قد طرأ من 

العام 2005 إلى 2009، وهو العام الذي شهد أول مرة نسبة 40%، ولكن 

في ذلك العام كانت نسبة قراءة الصحف المجانية اليومية في حدود 

35%، ومنذ ذلك العام اس���تمر صعود نسبة المجانية، بينما الصحف 

مدفوعة الثمن، التي سجلت الحقا ارتفاعا طفيفا، تراجعت مجددا في 

العام األخير إلى نسبة %40. 

قال تقرير جديد لمكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي إن ميزانية الجيش 

المباشرة تش���كل نسبة 6ر5% من الناتج العام الخام، وهي النسبة األعلى في 

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

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

المباشر على الجيش. 

وفي المقاب���ل قال بحث جديد لمعهد ابحاث األم���ن القومي في جامعة تل 

أبي���ب، إن الميزانية التي يخصصها الجيش لتوجيه ضربة عس���كرية إليران 

تقدر بنحو 11 مليار شيكل، وهو ما يعادل 8ر2 مليار دوالر.

ويق���ول تقري���ر مكتب االحصاء، ال���ذي تزامن مع انعقاد المؤتمر الس���نوي 

لمعه���د ابحاث األم���ن القومي في جامع���ة تل أبيب، إن ميزاني���ة الجيش، أو 

“ميزانية األمن” حس���ب التعبير الرسمي، سجلت في العام قبل الماضي 2013 

زيادة بنس���بة 7ر4%، ولكنها بقيت تشكل نسبة 6ر5% من الناتج العام الخام، 

كما هي حال العام الماضي 2014، وهذه تعد النسبة األعلى في العالم، تليها 

الوالي���ات المتحدة األميركية التي تش���كل فيها ميزانية الجيش المباش���رة 

8ر3% من الناتج العام الخام.

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

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

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

الجيش اإلسرائيلي المباشرة في العام الجاري 2015، حوالي 7ر16 مليار دوالر، 

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

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

إلس���رائيل. كما أن الحكومة أقرت أن يك���ون االحتياطي العام للموازنة العامة 

نحو ملياري دوالر، على أن يخصص بغالبيته لمصاريف “األمن”، وبعد كل هذا، 

فقد علمت التجربة أن الجيش يحصل س���نويا على اضاف���ات مالية بعد اقرار 

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 22 مليار دوالر.

ويق���ول التقرير إن نس���بة ميزانية الجيش من الناتج الع���ام الخام تتراجع 

باس���تمرار منذ سنوات الخمس���ين، وإن كانت قد س���جلت ذروة في منتصف 

سنوات السبعين من القرن بفعل حرب تشرين/ أكتوبر 1973. فمنذ منتصف 

س���نوات الخمسين وحتى منتصف سنوات الس���تين من القرن الماضي كانت 

أكثر من بقليل من 9%، لترتفع منذ العام 1967 وحتى العام 1972 الى ما يقارب 

20%، وبين العامين 1973 و1975 إلى ما يقارب 29%، ثم بدأت تتراجع النس���بة 

بوتيرة عالية، وابتداء من العام 2000 بدأت تهبط عن نسبة %6.

لكن هذا التراجع ليس ناجما عن تقلص ميزانية الجيش المباشرة، بل بسبب 

ارتفاع حجم الناتج العام الخام في إسرائيل على مر السنين، اضافة إلى تنوع 

الصرف على الجيش. ويقول تقرير المكتب ذاته إن اجمالي الصرف العام على 

الجيش، يبقى أعلى ب� 21% الى 25% من الميزانية المعلنة، بسبب الصرف غير 

المباشر على جنود الجيش النظامي، والصرف من الخزينة العامة، عبر مؤسسة 

الضمان االجتماعي الرسمية، على جنود االحتياط لدى خدمتهم االحتياطية. 

وكل ه���ذا باإلضافة إلى ملء مخ���ازن الطوارئ وبناء المالجئ، ما يرفع نس���بة 

الصرف إلى ما نسبته حوالي 7% من الناتج العام الخام.  

ويذك���ر أنه وفق سلس���لة من األبحاث الت���ي صدرت على مر الس���نين، فإن 

اجمالي الصرف على األمن والجيش واالحتالل واالستيطان، يستنزف ما يزيد 

عن 33% من الموازنة العامة، وهذا من دون احتساب قسم من الديون العامة، 

التي صرفت على السياس���ة ذاتها، وكل هذا يرفع نس���بة الصرف الى ما بين 

13% وحتى 14% من اجمالي الناتج العام.

إلى ذلك، قال بحث نش���ر في األس���بوع الماضي في معه���د أبحاث األمن 

القوم���ي في جامعة تل أبيب إن الجيش يخصص ميزانية تعادل 8ر2 مليار 

دوالر لتوجيه ضربة عسكرية إليران في حال صدر قرار كهذا. ويعالج البحث 

ميزانية الجيش، ويدع���و الى تنجيع الميزانية، إال أنه يرفض طلب تقليص 

الميزانية، ويزعم أن حجمها ال يتس���بب بمشاكل اقتصادية اجتماعية، وأن 

مصدر هذه المش���اكل في ميزانيات مدنية أخرى، وهذا ما يناقض األجواء 

العامة في الس���احة السياسية واالقتصادية اإلس���رائيلية، علما أن غالبية 

الباحثي���ن المركزيين في هذا المعهد هم من ضب���اط االحتياط في جيش 

االحتالل.

ويدعي البح���ث أن ميزانية الجيش مقارنة بالتحديات القائمة ال تعد كبيرة 

على نحو خاص، مش���يرا إلى أن حجم ميزاني���ة الجيش اإليطالي أكبر من حيث 

الكمية من ميزانية الجيش االسرائيلي، “على الرغم من أن التحديات للجيش 

اإليطالي أقل بكثي���ر مما يواجهه الجيش اإلس���رائيلي”، وفق تعبير ومنطق 

البحث ذاته.

ميزانية الجيش اإلسرائيلي األعلى في العالم 
لدى المقارنة بحجم الناتج العام

*ميزانية الجيش المباشرة تعادل 6ر5% من الناتج العام بحسب العام 2014 *تقرير مكتب اإلحصاء المركزي يشير إلى هبوط نسبة 

الميزانية من الناتج العام الخام ولكن الناتج ارتفع بأضعاف كثيرة على مر السنين وتبقى الميزانية على مستوى الفرد هي األعلى*

بقلم: ميراف أرلوزوروف

هل إس���رائيل وإيران دولتان متش���ابهتان؟ على األقل من جانب واحد هما 

عد إيران إحدى الدولة الرائدة في تمويل 
ُ
على ما يبدو متش���ابهتان جدا. إذ ت

اإلرهاب العالمي، وقريبا إس���رائيل أيضا قد يتم اعتبارها دولة تمّول االرهاب. 

وهذا ليس مس���تحيال، وليس نكتة مهووس���ة، بل هذا تحذير حازم، نش���رته 

حكومة إسرائيل في إطار التقرير الذي أعدته وزارة العدل اإلسرائيلية.

وهذا ما ورد في التقرير الذي ُيعد وثيقة رس���مية لحكومة إسرائيل: “إذا ما 

تقرر أن الدولة لم تقم بعمل كاف، فقد تجد إسرائيل نفسها في مسار رقابة 

متعاظمة، وقد تجد إس���رائيل نفسها في نهايته ضمن الدول التي ال تتعاون 

مع المتطلبات الدولية في مجال منع تبييض األموال وتمويل االرهاب”.

كيف تحولنا إلى ممولي ارهاب؟ كالعادة، بس���بب الفشل االجرامي في إدارة 

الدولة، بشكل عام. 

وف���ي الحالة التي هي قي���د البحث هنا، يج���ري الحديث ع���ن اهمال مثير 

للقل���ق، ألن الحديث يجري عن بنية أساس���ية لتموي���ل كل الجريمة المنظمة 

في إس���رائيل، والشرطة اإلسرائيلية تعترف بهذا منذ سنوات، فالحديث هنا 

عن اختراق أساسي لعالم الضرائب، وسلطة الضرائب تعلم بهذا منذ سنوات 

عدي���دة، ويجري الحديث عن س���وق تجذب اليها الش���ريحة األكثر ضعفا في 

المجتمع اإلس���رائيلي، ش���ريحة أناس غير منظورين تهملهم دولة إسرائيل 

ليكونوا بأيدي عائالت االجرام.

وهذا اهمال ُيقّصر عمر الكثير من حياة الناس، جسديا، وأيضا ماليا، ودولة 

إس���رائيل على علم بهذا، ولكن ببس���اطة ال يهمها األمر، وال يهمها األمر إلى 

درجة أن هذا قائم منذ عش���رات الس���نين، م���ن دون أن يبادر موظف حكومي 

أو سياس���ي لفعل أي شيء، ولو بس���يط، من أجل تحسين الوضع، حتى وصلت 

الجهات الدولية إلى وضع تهدد فيه باإلعالن عن دولة إسرائيل كدولة تمويل 

االرهاب، وم���ن حظنا أنه توجد أطر دولية، تجبرنا على فعل ما كان يجب فعله 

منذ سنين.

بطبيعة الحال فإن القصد هو الس���وق السوداء، فقد نشرت وزارة العدل قبل 

أي���ام توصيات “طاقم فحص الجهات التي تق���دم خدمات العملة األجنبية”، 

برئاسة نائب المستشار القانوني للحكومة آفي ليخت، والتقدير األبرز هو أن 

حجم التداول في الس���وق السوداء في إسرائيل 150 مليار شيكل )5ر38 مليار 

دوالر- وفق سعر الصرف الحالي(.

ونكرر القول: 150 مليار ش���يكل س���نويا، وهذا ما يع���ادل أكثر من 10% من 

اجمالي نش���اط البنوك س���نويا في إس���رائيل. لكن في حين أن بنك إسرائيل 

يراق���ب كل خطوة كبيرة أو صغيرة في البنوك، فإن كل النش���اط في الس���وق 

الس���وداء يجري بدون أي مراقبة اطالقا. أو لنقل أن هناك ما هو أش���به برقابة، 

ستة موظفين في قسم الرقابة على جهاز التأمينات، يتم تكليفهم هم أيضا 

بالرقابة على س���وق الصرافة، في إطار واجب الصّرافين بأن يبلغوا الس���لطات 

بكل شبهة لمخالفة قانون منع تبييض األموال. والموظفون الستة النشطون 

يراقبون ال أقل من 2200 مكتب صرافة مس���ّجل، وكما يبدو هناك بضع مكاتب 

صرافة أخرى لم تسجل نفسها لتحصل على ترخيص بموجب القانون.

ومهم���ا كانت جهوده���م مكثفة، فإن موظفي قس���م التأمينات يجرون 30 

عملية رقابة س���نويا. ويقول تقري���ر وزارة العدل إن ه���ذه الوتيرة تعني أن 

كل مكتب صرافة س���يخضع لرقابة مّرة كل 70 س���نة. ويؤكد التقرير أن هذا 

الموض���وع حظي بالحد األدنى من االهتمام. ونقول إن الرقابة هنا تتركز فقط 

في حال ت���م االبالغ عن التعامل بأموال كبيرة، بموج���ب ما يحدده قانون منع 

تبييض األموال، ولكن ال توجد رقابة على القروض في السوق السوداء. 

وال يوجد تطبيق للقانون على صراف���ي العمالت األجنبية العاملين من دون 

ترخيص. كما ال توجد ضمانات على رأس المال الذاتي، وال أحد يطلب تفسيرا 

لمص���در رأس المال الذاتي لصّرافي العمالت، كذل���ك ال يتم فحص ما إذا من 

تسّجل على أنه هو صاحب مكتب الصرافة هو بالفعل صاحب المكتب، أم أنه 

شخص للتغطية على صاحب المحل الحقيقي. وبالمختصر ال يوجد أي تطبيق 

ألنظمة منع تبييض األموال، ما يفّسر لماذا إسرائيل قريبة جدا من أن تتورط 

مع المنظمات الدولية، المختصة في مسألة تبييض األموال وتمويل االرهاب.

كل صّراف خامس متورط بتحقيقات
إن واق���ع االهمال هذا س���ائٌد، عل���ى الرغم من أن كل أجه���زة التحقيق في 

إس���رائيل تعرف أن السوق السوداء هي جوهر النشاط الجنائي في إسرائيل. 

وحسب تقديرات الشرطة، فإنه تقريبا في كل ملف تحقيق بالجريمة المنظمة، 

يكون صّراف أموال أساس���ا للنش���اط المالي للجريمة المنظمة. وفي 14% من 

التحقيقات بش���أن التهرب من الضرائب، التي تجريها س���لطة الضرائب كان 

صّراف متورطا بشكل مركزي. كذلك فإن 17% من الصرافين المعروفين اليوم، 

متورطون بتحقيقات مع سلطة الضرائب، و11% من التحذيرات التي وجهتها 

سلطة الضرائب للشرطة، بشأن جرائم تبييض األموال، كانت متعلقة بصّرافي 

أموال.

ومن التحقيقات التي أجراها الموظفون الستة تبين أن الصرافين أخفوا 70 

مليار شيكل، فهل قرأتم جيدا 70 مليار شيكل )18 مليار دوالر(.

لكن لماذا تس���مح دولة إسرائيل على مدى س���نين بازدهار القاعدة المالية 

لعصابات الجريم���ة المنظمة، التي هي المصدر االس���اس للتهرب من دوفع 

الضرائب؟، ال لش���يء، هكذا فقط، ألنه لم ير أحد أنه من المناس���ب أن يش���ن 

حربا من أجل تطهير الس���وق السوداء، فكلهم يتحدثون عن الحاجة لمكافحة 

االقتصاد األس���ود، ووضع اليد على األموال التي يج���ب أن تكون في الخزينة 

العامة لكن على أرض الواقع ال يفعل أحد شيئا.

المحزن في ه���ذه القصة ليس تمويل االرهاب، وتبييض األموال، وعصابات 

االجرام المنظم، أو التهرب من دفع الضرائب، المحزن بشكل خاص هو أن السوق 

الس���وداء هي سوق هامة وشرعية، س���وق مالية بكل ما في الكلمة من معنى، 

ومن ش���أنها أن تكون الجهة المنافسة المنظمة للبنوك الخمسة اإلسرائيلية 

الكبار. وحس���ب تقديرات لجنة الفحص في وزارة العدل، فإن السوق السوداء 

تقدم س���نويا قروضا لعائالت وحتى لمش���اريع اقتصادية صغيرة ومتوسطة 

بنحو 30 مليار ش���يكل )ما يعادل 7ر7 مليار دوالر(، وباإلمكان أن يكون المبلغ 

االجمالي أكبر بكثير، كما أن الس���وق السوداء بإمكانها أن تكون منافسا أكبر 

مما هي اآلن وأكثر أهمية للبنوك القائمة.

وفي هذه المرحلة، فإن الس���وق الس���وداء، هي الجهة المنافسة األهم في 

مجال صرافة العملة األجنبية، والجانب الوحيد المكش���وف في عمل الس���وق 

في مجال العمالت األجنبي���ة هو عالقتها بالبنوك، ولكن من أجل تنظيم هذه 

المنافس���ة كان يجب أن تكون السوق الس���وداء منظمة، وليست واقعة تحت 

س���يطرة عصابات االجرام المنظ���م، وأال يكون من ال يس���تحقون االعتمادات 

البنكية عرضة ألخذ قروض من السوق السوداء.

جمهور واسع مستضعف ال يحظى بالحماية
الوضع القائم اليوم هو أن الس���وق الس���وداء هي عن���وان القروض الوحيد 

للفئ���ات الضعيف���ة، أولئ���ك الذين لم تس���توعبهم البن���وك، أو خرجوا منها 

مضطرين، ويجد الدائنون الضعفاء أنفس���هم في س���وق م���ن دون رقابة على 

القروض الت���ي يحصلون عليها. فصحيح يوجد قانون ينظم مس���ألة الفائدة 

القصوى التي تس���تطيع السوق الس���وداء جبايتها، ولكن في ظل عدم رقابة 

على الس���وق، فإن القانون ال يطبق اطالقا، فمثال في حين أن القانون يقول إن 

الفائدة القصوى التي يمكن جبايتها هي ما بين 12% إلى 13%، فإنه حس���ب 

التقدي���رات تصل الفائدة الفعلية ما بي���ن 100% إلى 150%، فهل هذه فجوة 

صغيرة جدا ال تستطيع دولة إسرائيل أن تالحظها؟.

كذلك، فإن دولة إسرائيل لم تالحظ الممارسات المرفوضة، التي يستخدمها 

أصحاب السوق السوداء من أجل جباية القروض، ضد من يستصعبون تسديد 

األقس���اط بفائ���دة 150%، والممارس���ات المرفوضة تتضمن أيض���ا التهديد 

بالعنف، في حين أن حيت���ان المال يلتقون في المقاهي على طاولة مع “كوال 

دايت” وكعكة، مع مديرين عامين للبنوك، حتى وإن كان الحيتان ال يس���ددون 

أقس���اط ديونهم الضخمة. وفي المقابل نرى أن الدائنين في السوق السوداء 

يلتقون بالزعران الذين يهددونهم بسالمة عائالتهم في ظلمات الليل.

ويؤكد تقرير وزارة العدل “أن الوضع القائم في الس���وق الس���وداء، وخاصة 

األس���اليب المرفوضة، تجعل الدائنين من دون حماية، وال تفعل الدولة شيئا 

للدف���اع الضروري عن هؤالء”، بينما األقوياء يحظون بمراقبة وثيقة من أجهزة 

الدولة على البنوك. ويدعو طاقم وزارة العدل إلى تصحيح هذا الوضع الرهيب، 

من خالل اقامة قس���م جديد في وزارة المالية للرقابة على الس���وق الس���وداء، 

أيض���ا في ما يتعلق بالجان���ب الجنائي في هذه الظاهرة، وق���د التزمت وزارة 

المالية بالعمل على تطبيق هذه التوصية، وس���يكون على األحزاب المنافسة 

ف���ي االنتخابات دعم ه���ذه التوصي���ة إذا كان في نيتها الدف���اع عن الناس 

المستضعفين.

)عن “ذي ماركر”- بتصرف(

الفقراء في إسرائيل ضحايا قروض السوق السوداء!
*20 بالمئة من مكاتب الصرافة في إسرائيل تابعة لواحدة من عائالت اإلجرام *تقرير لوزارة العدل يوصي 

بإقامة قسم خاص في وزارة المالية لتشديد القيود على السوق السوداء وتطبيق القوانين عليها*



5 الثالثاء 2015/2/24م الموافق 5 جمادى األولى 1436هـ العدد 352 السنة الثالثة عشرة

رفضت المحكمة العليا اإلس���رائيلية، يوم 12 شباط الجاري، 
االستئناف الذي تقدمت به عائلة ناشطة السالم األميركية، 
راش���يل كوري، ضد قرار المحكم���ة المركزية في حيفا رفض 
دع���وى التعويضات المدنية التي كانت قدمتها العائلة ضد 
دولة إس���رائيل وطالبتها فيها بدف���ع التعويضات عن قتل 
ابنتها تح���ت عجالت جرافة تابعة للجيش اإلس���رائيلي عند 
محور صالح الدي���ن )فيالدلفيا( قرب رفح  في قطاع غزة، يوم 

16 آذار من العام 2003. 
وفي قراره���ا هذا، تبنت المحكمة العلي���ا عمليا نص وروح 
القرار الذي أصدرته المحكمة المركزية في حيفا، يوم 28 آب 
من العام 2012، ورفضت فيه دعوى التعويضات التي قدمها 
المحامي حسين أبو حسين )من أم الفحم( باسم عائلة راشيل 
كوري، واعتب���رت أن الحديث يدور عن “حادثة تس���ببت بها 
هي بنفسها، بالرغم من كل محاوالت قوة الجيش اإلسرائيلي 
إبعاده���ا ورفاقه���ا من الم���كان”)!!(، على ح���د تعبير قاضي 

المحكمة المركزية في حيفا آنذاك. 
وكانت كوري، وهي ناش���طة س���الم أميركية، حضرت ضمن 
مجموع���ة من نش���طاء الس���الم األميركيين )أعض���اء “حركة 
التضامن الدولية”(، ف���ي آذار 2003، في زيارة تضامنية إلى 
قطاع غزة وكانت تبلغ م���ن العمر آنذاك 24 عاما. ويوم 16 من 
ذلك الش���هر، حاول���ت مع رفاقها التصدي لجرافة عس���كرية 
تابعة للجيش اإلسرائيلي كانت تقوم بهدم منازل لمواطنين 
فلس���طينيين في منطقة رفح، وخ���الل ذلك، صعدت الجرافة 

العسكرية على كوري وسحقتها تحت العجالت. 
وفي أعقاب ذلك، قالت الس���لطات اإلسرائيلية، السياسية 
والعس���كرية، إن الجي���ش اإلس���رائيلي أج���رى تحقيقا حول 
الحادث وأن شرطة التحقيق العسكرية أيضا أجرت تحقيقات 
حول���ه وتبين منها، جميعه���ا، أن “الجرافة لم تدهس كوري 
عمدًا” وأن “المتظاهرين )راش���يل ك���وري ورفاقها( تصرفوا 
بطريقة غير قانونية، غير مس���ؤولة وخطيرة”!! واستنادا إلى 
هذا االستنتاج، قررت الدولة )النيابة العسكرية العامة(، في 
حزيران 2003، إغالق ملف التحقيق وعدم تقديم أي من جنود 
الجيش اإلس���رائيلي أو قادته في المنطقة إلى أية محاكمات 

“نظرا لعدم توفر تهمة”!

دعوى العائلة في المحكمة المركزية
في أعقاب قرار الس���لطات اإلسرائيلية المعنية إغالق ملف 
التحقيق في جريمة قتل ابنتها، قررت العائلة تقديم دعوى 

مدنية ضد دولة إسرائيل لمطالبتها بدفع التعويضات. وفي 
15 آذار 2005، قدم���ت العائل���ة هذه الدعوى إل���ى المحكمة 
المركزية في حيفا، بواس���طة المحامي حس���ين أبو حس���ين، 
وطالبت فيها دولة إسرائيل بدفع تعويضات بمبلغ 324 ألف 
دوالر ألن “الجيش اإلس���رائيلي يتحمل المسؤولية عن قتلها 

ووفاتها”.  
وقال���ت العائلة إن قتل ابنتها راش���يل لم يتم في س���ياق 
“عمل حربي” وإن الجيش اإلسرائيلي تصرف بمثل ما تصرف 
م���ن غير أن يك���ون أي من جنوده أو قوات���ه معرضا ألي خطر. 
كما أش���ارت العائلة إلى حقيقة أن السلطات اإلسرائيلية لم 

تزودها بمواد وتقارير التحقيقات التي أجرتها. 
وأضافت الئحة الدعوى أن راش���يل أصيب وُدهس���ت حين 
حاولت التصدي لجرافة كانت تقوم بهدم بيوت فلس���طينية 
ق���رب رفح، على الرغم من أنها كانت ترتدي س���ترة برتقالية 
زاهية وأنها عّرفت عن نفس���ها كناش���طة س���الم أميركية، 
بواس���طة يافطة ُعلقت على صدره���ا ومن خالل مكبر الصوت 
ال���ذي كانت تحمله وتدعو به الجنود إل���ى عدم هدم البيوت 
وإل���ى عدم إطالق النار، لكن س���ائق الجرافة لم يأبه بكل هذا 

واستخدم قوة مفرطة وغير منطقية. 
ووصفت الئحة الدعوى تفاصيل ما حدث: في حوالي الساعة 
الخامسة بعد الظهر، اقتربت جرافة عسكرية إلى كوري، حيث 
كانت تقف لصق بيت كان معدا للهدم، و”س���حبت )الجرافة( 
الت���راب من تحت رجليها” فس���قطت عل���ى األرض ثم جرى 
دهسها. وقد أصيبت كوري بجراح بالغة نقلت على أثرها إلى 
مستش���فى الشهيد أبو يوس���ف النجار في حي الجنينة في 

منطقة رفح، وهناك فارقت الحياة. 
واس���تنادا إلى هذا وغيره، أكدت الئحة الدعوى مس���ؤولية 
الجي���ش اإلس���رائيلي المباش���رة ع���ن مقتل ك���وري، وليس 
ضم���ن “عملية حربي���ة”، مما يفرض عل���ى الدولة واجب دفع 

التعويضات لعائلتها.
وقدمت إس���رائيل )بوس���اطة النيابة العامة( الئحة دفاعية 
حاولت من خاللها دحض رواية شهود العيان في المكان بأن 
المتظاهرين تظاهروا بشكل سلمي وحاولوا التصدي لجرافة 
اله���دم العس���كرية بعيدا ع���ن أي عنف، فادعت ب���أن قنبلة 
يدوية كانت قد ألقيت على الجرافة “قبل الحادث الذي قتلت 

فيه كوري بنحو ساعة”!
وزادت الئح���ة الدفاع فادعت بأن الجرافة كانت تدفع كومة 
من التراب “بدأت المرحومة بالتس���لق عليه���ا، وبينما كانت 

تنزل عنها علقت رجلها فجأة فسقطت مستلقية عند أسفل 
التلة الترابية الصغيرة... س���ائق الجرافة أوقف تقدمها على 
الف���ور لدى مالحظته رفاق كوري يش���يرون إلي���ه بالتوقف”. 
وأضاف���ت أن كوري “أصيبت، لكنه���ا كانت ال تزال قادرة على 

التحدث مع رفاقها لدى نقلها إلى المستشفى”!
وخلصت الالئحة الدفاعية التي قدمتها دولة إسرائيل إلى 
القول إن “كوري وزمالءها دخلوا إلى المنطقة وتواجدوا فيها 
خالف���ًا ألمر القائد العس���كري هناك، الذي من���ع الدخول إلى 
قط���اع غزة، وبذلك فقد تصرفت خالف���ا للقانون وبصورة غير 
قانوني���ة”. ثم أضافت أن “كوري قتلت ف���ي حادث وقع إبان 
فترة س���ادت فيها حالة من التوتر الشديد جدا في إسرائيل 
على خلفية تكرار العمليات االنتحارية”، ثم إنها “قتلت في 
معرض عملية يطلق عليها اسم “عمل دولة” أو “عمل حربي”، 
ومن هنا فإن الدولة معفية من المسؤولية تجاهها ويتوجب 

إعفاؤها منها”. 

قرار المحكمة المركزية
في القرار الذي أص���دره في آب 2012، رفض قاضي المحكمة 
المركزية في حيفا، عوديد غرش���ون، جميع االدعاءات والحجج 
التي أوردته���ا العائلة في الئحة الدعوى. وأول تلك االدعاءات 
وأهمها في الس���ياق، هو أن الش���ابة لم تقتل في خالل عملية 
حربية. فقد اعتبر القاضي إن الجيش اإلسرائيلي كان ينفذ في 
تلك المنطقة في ذلك الحين “عملية حربية” وأن راشيل كوري 
قتلت خالل ذلك، ما يعفي الجيش من أية مسؤولية، وما يعفي 

الدولة بالتالي من أية مسؤولية أو واجب دفع تعويضات.
كما رفض القاضي ادعاءات العائلة بشأن اإلهمال “ألن مدى 
الرؤي���ة أمام الس���ائق كان محدودا، خالفا لم���دى الرؤية أمام 

المرحومة، الذي كان واسعا وغير محدود”! 
وف���ي النتيجة النهائية، رفض القاضي دعوى التعويضات 

التي قدمتها العائلة، من أساسها وبجميع حيثياتها. 
وتعقيبا على هذا القرار، قال المحامي حس���ين أبو حسين، 
فور صدوره، إنه “قرار سيء في كل ما يتصل بحقوق اإلنسان 
ويتعارض مع القانون الدولي... وبهذا القرار، أعطت المحكمة 
ضوءا أخض���ر للمس بحياة الن���اس األبري���اء والمس بحقوق 

اإلنسان األساسية”. 

قرار المحكمة العليا
ف���ي قرارها، الذي أصدرته يوم 12 الجاري في االس���تئناف 

الذي تقدم���ت به عائلة كوري ضد ق���رار المحكمة المركزية، 
تبنت المحكمة العليا اإلس���رائيلية )بتركيب���ة ثالثة قضاة: 
إس���تر حي���وت، رئيس���ة المحكم���ة مري���ام ناؤور وتس���في 
زيلبرطال(، عمليا، قرار المحكم���ة المركزية وزادت: “عمليات 
الكش���ف والتعري���ة التي أصيبت كوري خالله���ا تلبي جميع 
المعايي���ر الت���ي حددتها ق���رارات هذه المحكم���ة لضرورة 
تصنيف العملية كعملية حربية، ومنها: مكان الحادث، القوة 
العس���كرية المش���اركة في العملية، هدف العملية والخطر 

المحدق بالقوة العسكرية”. 
وأضاف���ت المحكم���ة قوله���ا إن تل���ك العملي���ة “لم تكن 
تحتم���ل التأجيل حيال الخطر الذي كانت تتعرض له القوات 
العس���كرية في المنطقة وحيال الحاجة العملياتية لتمكين 
نق���اط االستش���كاف العس���كرية م���ن كش���ف “المخربين” 

المختبئين في منطقة المحور، ثم إحباط عملياتهم”. 
وف���ي قراره���ا، رفضت المحكم���ة العليا، صراح���ة، تطبيق 
القانون اإلنس���اني الدول���ي � أي قوانين الح���رب � أو القانون 
الدولي لحقوق اإلنس���ان على حالة كوري. وقررت أنه بموجب 
الفق���ه القانوني اإلس���رائيلي، فإن “القاع���دة المعروفة هي 
أن النص التش���ريعي الصريح الصادر عن الكنيست يتغلب 
على أحكام القانون الدولي”. وألن أحكام القانون اإلسرائيلي 
“واضح���ة” في نصه���ا على تمت���ع الدولة في ه���ذه الحالة 
بالحصان���ة من المس���ؤولية المدنية، فق���د حكمت المحكمة 
بأنه “ال مجال إللزام الدولة بتقديم تعويض بموجب القانون 

الدولي”.
واستندت المحكمة، في حكمها هذا، على قانون إسرائيلي 
كان معم���وال به في توقيت وفاة كوري، كان يعفي إس���رائيل 
من المسؤولية عن أية أفعال تقوم بها قواتها أثناء »أنشطة 
في زمن الحرب«. وقد قدم قانون »األخطاء المدنية )مسؤولية 
الدولة(«، بحس���ب تعديله في العام 2002، تعريفًا ل�«أنشطة 
زم���ن الحرب« على أنها »أي فعل يحارب اإلرهاب أو التمرد« أو 
»يقصد به منع اإلرهاب واألفعال العدائية والتمرد، المرتكبة 

في ظروف الخطر على الحياة أو السالمة البدنية«.
وخلصت المحكمة العليا إلى القول إنها »تقّر االستنتاجات، 
الحقائقي���ة والقضائي���ة، الت���ي توصل���ت إليه���ا المحكمة 
المركزية في حيف���ا والتي ال مكان، بموجبها، لتحميل الدولة 

أية مسؤولية عن الضرر الذي حصل«!
وعقب المحامي حس���ين أبو حس���ين على القرار معتبرا أنه 
يمثل »يوما أس���ود لحقوق اإلنس���ان في إسرائيل، إذ شرعنت 

المحكمة العليا عمال آثما أودى بحياة ناش���طة الس���الم دون 
أن تش���كل أي خطر على أية ش���عرة من ش���عر طاقم الجرافة 
العس���كرية، ودون أن تقص���د ذل���ك«. وأك���د أبو حس���ين أن 
ل���ت قوانين الحرب اإلس���رائيلية على 

ّ
»المحكم���ة العليا فض

القانون الدولي وقوانين حقوق اإلنسان«. 

“هيومان رايتس ووتش”: حكم خطير
يكرس اإلفالت من الحساب والعقاب

وعقبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” على قرار المحكمة 
العليا اإلس���رائيلية هذا، فاعتبرته “رسالة خطيرة إلى جنود 
القوات المسلحة اإلسرائيلية مفادها أن بوسعهم اإلفالت من 

المحاسبة على ارتكاب األخطاء”. 
وقالت س���ارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: »إن لهذا الحكم تبعات 
مثيرة لالنزعاج تتخطى قضية عائل���ة كوري العينية، إذ أنه 
يرسل رسالة تفيد بأن القوات اإلسرائيلية تتمتع بالحصانة 
حت���ى في حالة الوفي���ات الناجمة عن إهم���ال ُمدعى. ويأتي 
الحكم كتذكرة صادمة بأن فقه القانون اإلس���رائيلي انحرف 

في بعض المجاالت تمامًا عن مسار القانون الدولي«.
وأضافت أن الحكم »يمثل استهزاًء بقوانين النزاع المسلح، 
فهو يمنح الحصانة من القانون المدني للقوات اإلسرائيلية، 
على إيذائها لمدنيين، اس���تنادًا إلى مجرد القول بأن القوات 
كانت تقوم ب� »أنش���طة في زمن الحرب«، بدون تقييم لما إذا 
كانت تلك األنشطة تنتهك قوانين النزاع المسلح التي تلزم 
أطراف النزاع، في جميع األوق���ات، باتخاذ جميع االحتياطات 
المعقول���ة لحماية أرواح المدنيين. وبموج���ب قوانين النزاع 
المسلح، تلتزم الدولة بتقديم تعويضات كاملة عن الخسائر 

أو اإلصابات الناجمة عن انتهاكها لتلك القوانين«.
عالوة عل���ى هذا، ف���إن القانون الذي أيده حك���م المحكمة 
العلي���ا »يخفق في التمييز بين القي���ام بأعمال عدائية وبين 
أعم���ال إنفاذ القان���ون أثناء الن���زاع المس���لح واالحتالل. إن 
الحكم على أفعال القوات اإلس���رائيلية، في س���ياق االحتالل 
العس���كري، يجري وفق قوانين النزاع المس���لح ووفق معايير 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان، على السواء«.
وقالت ويتسن: »إن قوانين اإلفالت من العقاب اإلسرائيلية 
تغلق الباب في وجه الضحايا المدنيين في غزة، وتبدو كدليل 
إضافي على غياب اس���تعداد حقيقي من إسرائيل لمحاسبة 

قواتها على االنتهاكات الجسيمة«.

المحكمة العليا اإلسرائيلية تثّبت رفض دعوى التعويضات التي قدمتها عائلة راشيل كوري
“دليل إضافي على غياب استعداد حقيقي من إسرائيل لمحاسبة قواتها على االنتهاكات الجسيمة”!

*منظمة “هيومان رايتس ووتش”: قرار المحكمة العليا رسالة خطيرة إلى جنود الجيش اإلسرائيلي مفادها أن بوسعهم اإلفالت من المحاسبة على ارتكاب األخطاء!*

كتب سليم سالمة:

تش���هد الس���نوات األخي���رة، خصوص���ا، تغلغ���ال وتأثي���را متعاظمي���ن، 

باس���تمرار، للوبي المس���يحية اإلنجيلي���ة )البروتس���تانت المحافظون( في 

الدولة اإلس���رائيلية وعليها، في مناح عدة ومس���تويات مختلفة، بعيدا عن 

أعين وس���ائل اإلعالم وآذانها، ثم بعيدا عن نظر الجمهور الواس���ع وسمعه، 

حتى يكاد ال يعرف ش���يئا، البتة، عن هذه المس���ألة الخطيرة جدا، سواء في 

مساراتها / دهاليزها الحالية أو في إسقاطاتها وأبعادها المستقبلية. 

وتتمث���ل المفارقة، كم���ا يبدو، في أنه كلما عزز ه���ذا اللوبي المحافظ من 

مواقعه وتأثيره، بل سيطرته، على دهاليز المؤسسات الرسمية اإلسرائيلية 

األهّم )في الحكومة وفي  الكنيست(، كلما نجح، في المقابل، في إبقاء نفسه 

في الظل، خلف الكواليس، يعمل وينش���ط ب���دون أي ضجيج أو غبار ليكون 

� كم���ا هو ف���ي الواقع الحالي � أح���د أكثر الالعبين تأثيرا ف���ي حلبة الصراع 

اإلسرائيلي � الفلسطيني، لكن أكثرهم على اإلطالق صمتا ومجهولية. 

ويتوزع تأثير هذا اللوبي على العديد من المجاالت، السياس���ية واألمنية 

واالقتصادي���ة واالجتماعية، في إس���رائيل تب���دأ من عالقاته���ا الخارجية 

م���ع الدول والمجتمع���ات المختلفة حول العالم، مرورا بالبرلمان / الس���لطة 

التش���ريعية )الكنيس���ت(، العديد من أعضائه وجدول أعماله، ثم بمسائل 

تم���س العالقة المتوترة بين الدين والدولة وانتهاء بالصراع اإلس���رائيلي � 

الفلسطيني، األراضي الفلسطينية المحتلة، المستوطنات، وآفاق حل النزاع. 

هذه هي العناوين القصيرة للتحقيق الش���امل والصادم الذي أجراه مركز 

»موالد - مركز لتجديد الديمقراطية« اإلسرائيلي حول تأثير اللوبي اإلنجيلي 

على المنظومة السياس���ية اإلس���رائيلية ومؤسس���اتها المختلفة ونش���ره، 

األسبوع قبل الماضي، في تقرير خاص. 

التوقيت – أهميته ودالالته
يعالج هذا التحقيق، كما ورد، مس���ألة بدأت منذ س���نوات عديدة، نسبيا، 

لكنها تش���هد اتساعا وتعاظما كبيرين في الس���نوات األخيرة تحديدا، وال 

تزال تج���ري من وراء حجاب كثي���ف من الصمت والتس���تر اإلعالميين، غير 

أن ثمة ما هو الفت في توقيت نش���ر هذا التقري���ر، الذي يتضمن تفاصيل 

التحقي���ق ونتائجه، علما بأن إجراء مثل هذا التحقيق يس���تغرق وقتا طويال 

جدا. وسواء أكان األمر مخططا ومتعمدا أم محض صدفة ال غير، فإن لتوقيت 

النشر أهمية قصوى ودالالت كبيرة. 

إن هذا التقرير يصدر اآلن في أوج فترة من التوتر الش���ديد غير المسبوق 

في عالقات التحالف والتعاون اإلستراتيجية الراسخة بين الواليات المتحدة 

وإسرائيل، على خلفية إصرار رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 

عل���ى الوقوف أمام الكونغ���رس األميركي وإلقاء خطاب ف���ي مقارعة موقف 

اإلدارة األميركية، بل تحديه، في مس���ألة االتف���اق اآلخذ في التبلور بصدد 

المش���روع النووي اإليراني، على الرغم من معارضة البيت األبيض الصريحة، 

العلني���ة والحازمة، بل الغاضبة، ومطالبته باإلحجام عن هذه الخطوة، خاصة 

وأنها تأتي عش���ية االنتخابات البرلمانية في إس���رائيل للكنيس���ت ال� 20 

)ف���ي 17 آذار 2015(. وقد ذهب بعض المراقبين والمحللين، اإلس���رائيليين 

واألميركيين على حد س���واء، إلى حد اعتبار هذا الخطاب »خطرا، ال أقل، على 

العالقات بين دولة إسرائيل وحليفتها األقرب واألهّم«!

ورغم أن هذا التوتر يبدو في الظاهر »ش���خصيا« � بين رجلين / زعيمين ال 

يطي���ق أحدهما اآلخر، باراك أوباما وبنيامين نتنياهو – إال أنه، في الحقيقة، 

يمتد عميقا ليعكس تباينا، في أقل توصيف، للتوجهات والرؤى السياسية 

حي���ال قضاي���ا جوهرية ومركزية في منطقة الش���رق األوس���ط، يظهر على 

سطحها المشروع النووي اإليراني، لكن ما تحته أدهى وأشّد، وهو ما يعكس 

بالتالي تباين���ا في المصالح اإلس���تراتيجية لكل من البلدي���ن الحليفين / 

الصديقين. 

المعتقد الديني والترجمة السياسية
سنرى هنا، كما يكشف تحقيق »موالد« الحقا، أن للوبي المسيحي اإلنجيلي 

هذا دورا مركزيا وأساس���يا في موقف نتنياه���و الصدامي، وجها لوجه، مع 

إدارة الرئي���س ب���اراك أوباما، حالي���ا، وإصراره )نتنياهو( عل���ى إلقاء خطابه 

أمام الكونغرس، بالرغم من معارضة أوس���اط واسعة في الساحة السياسية 

والمؤسسات الرس���مية األميركية )فضال عن البيت األبيض نفسه(، وكذلك 

معارضة اللوبي اليهودي األميركي ومؤسساته المختلفة. 

ففي خضم ه���ذه الضجة الكبرى حول هذا الخط���اب موضع الخالف، يبرز 

وق���وف ط���رف واحد ووحيد في الس���احة السياس���ة األميركي���ة إلى جانب 

نتنياهو ب���كل قوة وحزم، وبص���ورة تظاهرية الفتة، ه���و اليمين اإلنجيلي 

المحاف���ظ. ال بل، يقول تقرير »موالد« إن ممثلي هذا اللوبي كانوا ناش���طين 

فعالين م���ن وراء الكواليس في تنظيم هذا الخط���اب وتوجيه هذه الدعوة 

لنتنياهو. ويفس���ر تقرير »موالد« ذلك بأن لإلنجيليين المحافظين مصلحة 

واضحة ف���ي هذا الخطاب: ليس أنهم غير معنيي���ن باالتفاق العيني اآلخذ 

في التبلور مع غيران فقط، بل إنهم يتمنون اندالع حرب واسعة وشاملة في 

الش���رق األوس���ط أيضا. وليس هذا نتاجا ل�، أو تعبيرا عن، الموقف اليميني 

الكالسيكي المتش���كك في، بل المعارض، أية تس���ويات سياسية من هذا 

القبيل، وإنما هو موقف مس���ياني يتمثل في االعتقاد والتصريح بأن ظهور 

المس���يح مرة أخرى مشروط بنشوب حريق شامل في منطقة الشرق األوسط. 

وطبقا للمعتقد الديني لدى اإلنجيليين وتفس���يراته، سيكون الخالص هذه 

المرة مش���روطا بموت ماليين م���ن اليهود وهكذا، فق���ط، يمكن أن تتحقق 

نبوءات الكتب المقدسة. 

تقارب متزايد، تماثل الرؤى وتقاطع المصالح
بدأ التقارب الجدي، أو ما يمكن اعتباره عالقة صداقة مباش���رة، بين أوساط 

رفيعة جدا في الحلبة السياس���ية اإلس���رائيلية، في مؤسسات مختلفة، من 

جهة، وجماعة المسيحيين اإلنجيليين في الواليات المتحدة األميركية، من 

جهة أخرى، منذ نحو عقد من الزمن تقريبا، وذلك من خالل اتصاالت ولقاءات 

مباشرة أجراها رئيس الحكومة، نتنياهو، في فترة واليته األولى في رئاسة 

الحكومة اإلس���رائيلية، في منتصف التس���عينيات من القرن الماضي. وقد 

لت تلك اللق���اءات العلنية مع اإلنجيليين، بالنس���بة إلى نتنياهو وفي 
ّ
ش���ك

منظوره، وس���يلة بين يديه لممارسة الضغط على الرئيس األميركي آنذاك، 

بيل كلينتون )وخاصة بعد المواجهات التي تلت حفر النفق تحت المس���جد 

األقص���ى في القدس في أيلول 1996(. وف���ي إطار تلك االتصاالت واللقاءات، 

أصب���ح الزعيم الديني األبرز ف���ي مجموعات اإلنجيليي���ن المحافظين، جون 

هيجي، الش���خصية األقرب إل���ى نتنياهو، علمًا بأن هيج���ي هذا )الذي قال 

ذات م���رة إن »هتلر حقق إرادة الرّب«!( هو صديق مقرب من الثري اليهودي 

األميركي، شيلدون أديلس���ون، صديق نتنياهو الشخصي وصاحب صحيفة 

»يس���رائيل هيوم« التي تصدر يوميا في إسرائيل منذ سنوات وتوزع مجانا 

وتشكل البوق المركزي لنتنياهو وسياسيته.   

ومنذ ذلك الحين، يواصل نتنياهو التقرب من هؤالء اإلنجيليين وزعمائهم 

وتوثيق العالقات معهم، ليس على الصعيد الشخصي فحسب، بل أيضًا على 

الصعيد الرس���مي، الحكومي والبرلماني، من خالل ضم مسؤولين سياسيين 

إس���رائيليين آخرين إلى هذه الدائرة باس���تمرار. وقد ص���رح نتنياهو، أكثر 

من مرة، بأن »المس���يحيين اإلنجيليين هم أصدقاء إس���رائيل األكثر إخالصا 

ووفاء«!  

وخالل العقد األخير، تحديدا، سجل هذا التقارب في العالقات بين األوساط 

السياسية الرسمية اإلس���رائيلية والقيادات اإلنجيلية ذرى جديدة تشمل 

مستويات عدة ومناحي مختلفة في إسرائيل، كما يستعرضها تحقيق مركز 

»موالد«: المجموعات اإلنجيلية تفرض وتحدد األجندة السياسية لعدد كبير 

من أعضاء الكنيس���ت، تؤثر في عالقات إسرائيل الخارجية وتستثمر أمواال 

طائلة جدا في بناء وترس���يخ شبكات تنظيمية متخصصة تتيح لها التدخل 

والتأثي���ر، المباش���رين والقويين، في الوضع السياس���ي العام في الش���رق 

األوس���ط وفي كل ما يتعلق بالصراع اإلسرائيلي � الفلسطيني. وتحظى هذه 

المجموعات المنظمة بحضور دائم، وإن يكن خفيا وصامتا، في المؤسس���ات 

الرسمية المختلفة في الدولة، بعيدا عن أعين المواطنين وأسماعهم، وهم 

الذين يدفعون ثمن هذا التغلغل والتأثير من جانب التيار اإلنجيلي في كل 

مناحي حياتهم وفي وجهات مستقبلهم ومصير أبنائهم. 

ويق���دم تحقيق »م���والد« عرضا تفصيلي���ا لمبنى هذا اللوب���ي، الهيئات 

والمؤسس���ات المرتبط���ة به والتي ينش���ط من خاللها في إس���رائيل وطرق 

وأس���اليب عملها. ثم يع���رض معطيات تفصيلية ع���ن الهيئات اإلنجيلية، 

المرتك���زات األيديولوجية � الدينية التي تنطلق منه���ا، مصادر تمويلها، 

حلفائه���ا وأصدقائها المركزيين واألبرز وس���بب بقائها ف���ي الظل وخلف 

الكواليس رغم نشاطها الواسع والمتشعب.  

وتدار أنش���طة هذا اللوبي ش���به السرية تماما، في إس���رائيل، تحت غطاء 

الدعم غير المش���روط لدولة إس���رائيل، بينما الحقيقة أن هذا الدعم أضيق 

وأق���ل بكثير مما هو معلن، إذ أن ما تضعه الجماعات اإلنجيلية المتش���ددة 

نصب أعينها هو، في حقيقة األمر، رؤية سياسية ودينية محددة وواضحة، 

هي المتماثلة تقريبا وإلى حد بعيد مع اليمين االستيطاني اليهودي. وفي 

هذا ما يفس���ر جزءا كبيرا م���ن العالقات االقتصادية والسياس���ية الوثيقة 

القائمة، فعليا وفي ترجمة عملية على أرض الواقع، ما بين األوساط اليمينية 

واالس���تيطانية اإلس���رائيلية، أحزابا سياس���ية وجمعيات مدنية ومجالس 

بلدية وغيرها، من جهة، وبين مجموعات اللوبي اإلنجيلي من الجهة األخرى. 

ومن الواضح أن الحديث في مجمله يدور هنا عن تحالف سياس���ي حديث 

العهد نس���بيا، يقوم على تقاطع مصالح بين الطرفين. وفي سياق الحديث 

عن المصالح وعن الرؤية السياس���ية والدينية المتماثلة تقريبا، كما ذكرنا 

أعاله، تجدر اإلش���ارة هنا إلى أن اإلنجيليي���ن يرفضون ويعارضون بالمطلق، 

كما المس���توطنين وأحزابه���م وقادتهم، ما يطلقون عليه »تقس���يم أرض 

إس���رائيل« باعتباره أحد الحلول المطروحة والمحتملة للصراع اإلسرائيلي � 

الفلسطيني. 

لكن اإلنجيليين، وخالفا للمستوطنين اإلسرائيليين وأحزابهم السياسية، 

يقوم���ون بذل���ك كله انطالق���ا من معتق���دات ديني���ة تقول بأن انتش���ار 

المس���توطنات اليهودية في كل بقعة من بقاع »أرض إس���رائيل التوراتية« 

هو شرط أولي ضروري، بل حتمي، لظهور / قدوم المسيح مرة أخرى. ذلك أن 

هذه الرؤية / النبوءة المس���يانية تقول ب���أن هذا الظهور المتجدد ال يمكن 

أن يتحقق من غير أن يواجه »الش���عب اليهودي في أرض إسرائيل« مصيرا 

ص - إبادة ثلثّي الشعب 
ّ
مأس���اويا، بل كارثيا، يس���تدعي هذا الظهور المخل

اليهودي هنا، على األقل، في حرب يأجوج ومأجوج!

وزبدة »النبوءة« المس���يانية التي تقوم عليه���ا عقيدة اإلنجيليين تقول: 

إن ظهور المس���يح المتجدد، مرة أخرى، يتوقف على الشعب اليهودي الذي 

يضطلع بدور مركزي في هذا الشأن. فلكي يظهر المسيح، من جديد، ينبغي 

أن ُيب���اد ثلثا »الش���عب اليهودي في أرض إس���رائيل«، على األقل، في حرب 

يأجوج ومأجوج التي س���تندلع هنا. ولكن، لكي تندلع هذه الحرب، ينبغي أن 

يكون ش���عب إسرائيل سيدًا على كامل »أرض إسرائيل التوراتية”، أن يبني 

الهيكل )“المعبد المقدس”( من جديد )فوق المسجد األقصى وقبة الصخرة 

سه. ويوظف اإلنجيليون لهذا الغرض 
ّ
وعلى أنقاضهما، تحديدا(، ثم أن يدن

)بناء الهي���كل( أمواال طائل���ة يضعونها تحت تص���رف مجموعات يمينية 

واس���يتطانية يهودية مختلف���ة. غير أن ما يعيق بن���اء الهيكل من جديد، 

اآلن، ه���م العرب! وعلى هذه القاعدة، انطلق���ت عالقات التعاون، في تقاطع 

للمصالح، بين اإلنجيليين المحافظين وبين األوساط اليمينية واالستيطانية 

في إسرائيل.

ومن هن���ا، فإن كال الطرفي���ن، اليمي���ن اإلنجيلي واليمين االس���تيطاني، 

يعتمدان لغة مش���تركة تجد ترجمتها الفعلية وتجس���يدها الميداني في 

أجندات سياسية واجتماعية موغلة في تعصبها وفي محافظتها، إلى جانب 

عداء وكراهية متوقّدين ضد اإلسالم، بوجه عام. 

ويش���كل اإلنجيلي���ون المحافظ���ون عامال مركزي���ا في تعزيز المش���روع 

االستيطاني في المناطق الفلسطينية، خالل السنوات األخيرة تحديدا، من 

خ���الل رصدهم مبالغ طائلة جدا )يقول تحقيق “موالد” إنها بلغت عش���رات 

ماليين الش���واكل( لتمويل مش���اريع مختلفة في المستوطنات، بدءا بإقامة 

وبناء مؤسس���ات جماهيري���ة عامة، مرورا بش���راء معدات حربي���ة مختلفة، 

وانتهاء بإنش���اء مصالح تجارية واقتصادية مختلفة. وهذا كله، إلى جانب 

تجنيد أعداد كبيرة من “المتطوعين” األجانب للعمل في مساعدة المزارعين 

في مناطق االستيطان المختلفة، بما في ذلك “البؤر غير القانونية”. 

غي���ر أن الجانب األكثر أهمية في هذا التحالف بين جماعات المس���يحية 

اإلنجيلية واليمين اإلسرائيلي يتمثل، راهنا، في تأثير هذه الجماعات على 

العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة، إذ تضطلع هذه الجماعات، التي 

تمتلك ش���بكة تنظيمية واس���عة ومتطورة جدا وم���وارد مالية هائلة، بدور 

مركزي وحاسم في العديد من التحركات واإلجراءات الدبلوماسية المصيرية 

بالنس���بة إلى إس���رائيل وفي ط���رح رؤية ومواق���ف اليمين االس���تيطاني 

اإلس���رائيلي على جدول األعمال األميركي، بصورة حادة وبقوة غير مسبوقة. 

وفي إط���ار ذلك، تمارس هذه الجماعات ضغوطا هائلة وغير مس���بوقة على 

اإلدارة األميركية وبيتها األبيض، سواء كان الرئيس جمهوريا أو ديمقراطيا 

ال فرق، لالمتناع عن لعب دور فاعل ومجٍد يؤدي إلى تحقيق تسوية سياسية 

� سلمية لحل الصراع اإلسرائيلي � الفلسطيني.

تحقيق »مركز موالد لتجديد الديمقراطية في إسرائيل« يكشف مستور العالقات المتشعبة:

اإلنجيليون المحافظون يسيطرون على الكثير من مفاصل الحكم في إسرائيل!
*يرسم هذا التحقيق خارطة العالقات الواسعة والمتشعبة، لكن المخفية عن األنظار واألسماع، بين أوساط رسمية واسعة في إسرائيل، حكومية وبرلمانية، ومجموعات اإلنجيليين المحافظين التي تؤثر على 

العديد من المجاالت، السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية في إسرائيل، تبدأ من عالقاتها الخارجية مع الدول والمجتمعات المختلفة حول العالم، مرورا بالبرلمان / السلطة التشريعية )الكنيست(، العديد 
من أعضائه وجدول أعماله، ثم بمسائل تمس العالقة المتوترة بين الدين والدولة وانتهاء بالصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني، األراضي الفلسطينية المحتلة، المستوطنات وآفاق حل النزاع*
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يغي����ب عن المعرك����ة االنتخابية الحالية في إس����رائيل موض����وع العملية 

السياسية واحتماالت التوصل إلى اتفاق سالم بين إسرائيل والفلسطينيين. 

ويأت����ي ابتعاد الخطاب االنتخابي اإلس����رائيلي عن هذا الموضوع اس����تمرارا 

للمع����ارك االنتخابية الس����ابقة، وعلى ض����وء ظهور الموض����وع االجتماعي – 

االقتص����ادي في األجندة االنتخابية هذا العام واألعوام الماضية. والالفت أن 

الناخب اإلس����رائيلي، بشكل عام، ال يربط بين استمرار االحتالل والميزانيات 

رصد من أجل ترس����يخه وتعميقه، وبين تراج����ع الوضع االقتصادي 
ُ
الت����ي ت

لدى شرائح واسعة، من اتس����اع لدائرة الفقر وغالء المعيشة وارتفاع أسعار 

السكن.

ش���ر في العدد األخير من دورية 
ُ
وتناول���ت الباحثة مايا كورنبرغ، في مقال ن

»عدكان إس���تراتيجي« الصادرة عن »معهد أبح���اث األمن القومي« في جامعة 

تل أبيب، هذا الموضوع تحت عنوان »ضريبة كالمية: الس���الم والسياس���ة في 

إس���رائيل منذ العام 2003 وحتى العام 2013«، الت���ي جرت فيها أربع معارك 

انتخابية للكنيس���ت. ويس���عى هذا المقال إلى التدقيق ف���ي رأي الجمهور 

اإلس���رائيلي في عملية السالم بين هذه األعوام من خالل انعكاسه في معارك 

االنتخابات للكنيس���ت. والس���ؤال المركزي المطروح في المقال هو ما إذا كان 

هناك تالؤم بين المواضيع المروحة في مركز الدعاية االنتخابية والرأي العام 

اإلسرائيلي حيال عملية السالم. واشتمل المقال على مقابالت خاصة مع صناع 

رأي عام.

واعتبر الخبير في اإلس���تراتيجية السياسية – الحزبية، ليئور حوريف، الذي 

عمل مع رئيس حكومة إس���رائيل األس���بق، أريئيل شارون، أن »السالم هو نوع 

من الضريبة الكالمية، مصيدة... يبيعها مديرو الحملة االنتخابية، تماما مثلما 

يتم بيع أي ش���يء آخر. وحقيقة أنهم ال يس���تخدمون السالم هي إثبات على 

ضعف هذه القيمة. ولو كان بإمكانهم بيعه لفعلوا ذلك«.

إن »عملية الس���الم« وشكل اس���تغاللها في الدعاية االنتخابية أو تغييبها، 

عنصر مركزي دائم في السياس���ة اإلس���رائيلية. وفي م���وازاة ذلك، تراجعت 

أهمية البرنامج السياس���ي الحزبي في إسرائيل، لدرجة أن حزب الليكود الذي 

كان الح���زب األكبر ف���ي انتخابات العام 2013، لم يطرح برنامجا سياس���يا في 

انتخابات تلك السنة، وال في االنتخابات الحالية. 

وقال الخبير في اإلس���تراتيجية السياسية – الحزبية، جورج بيرنباوم، الذي 

وضع حملة ش���ارون االنتخابية في حينه، إن »البرنامج السياس���ي لم يعد أمرا 

هاما. والناس يلتفتون إلى وس���ائل اإلعالم. والرسائل فيها متنوعة جدا، لكن 

الناس معتادة أيض���ا على تلقي المعلومات بوجب���ات صغيرة«. فقد أصبحت 

وس���ائل اإلعالم الوس���يلة المركزية التي يس���تخدمها السياس���يون من أجل 

التواصل مع الناخبين وللتعبير عن آرائهم.

كذلك أش���ار كبير المعلقين السياسيين في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 

ناحوم برنياع، إلى أن »تصريحات السياس���يين طوال فترة الحملة االنتخابية 

تقوم بدور أهم من البرنامج السياس���ي. لماذا؟ ألنهم يقولون أحيانا شيئا ما 

ويتورطون به، ويريدون طمس���ه. وتحاول الدعاية االنتخابية الكشف عن هذا 

الطمس«.

انتخابات العام 2003
كانت المنافس���ة األساس���ية في انتخاب���ات العام 2003 بي���ن رئيس حزب 

الليكود، أريئيل ش���ارون، ورئيس ح���زب العمل، عميرام متس���ناع. وكان في 

خلفي���ة هذه المعركة االنتخابية ش���عار »موت أوس���لو« واالنتفاضة الثانية. 

ولفت���ت كورنبرغ إلى أن دعاية حزب الليكود ركزت باألس���اس على ش���خصية 

شارون، وبشكل أقل على قضية األمن.

وقال بيرنباوم »أظهرنا أريئيل شارون في الدعاية التلفزيونية وهو يقطف 

الورود مع أحفاده في مزرعته. وقد حولناه إلى جد وجعلنا ش���خصيته أكبر من 

الحياة. فأحيانا تكون الحمالت الدعائية التي ترتكز إلى ش���خصية ما ش���يئا 

كبيرا جدا، لدرجة أن ال ش���يء آخر أهم منها«. وقد كان شعار حزب الليكود في 

تلك االنتخابات »الش���عب يريد ش���ارون«، وهو شعار ُولد من الشعار الذي كان 

منتشرا قبل ذلك ويقول إن »الش���عب يريد السالم«. وفي موازاة ذلك، حاولت 

الدعاية االنتخابية لحزب العمل الرد على شعار الليكود بشعار »لن ننضم إلى 

حكومة شارون«، أو »فقط متسناع بمقدوره، والليكود ال«.  

واعتبرت كورنبرغ أن هذه الش���عارات تؤكد التركيز على الشخصية أكثر من 

التركيز على القضية األمني���ة. وبّين بحث حول التغطية اإلعالمية في قنوات 

التلفاز اإلس���رائيلية المركزية، األولى والثانية والعاش���رة، عش���ية انتخابات 

الع���ام 2003، أن 2ر7% فقط من ه���ذه التغطية تطرقت إلى الفلس���طينيين 

والمفاوض���ات، و6ر9% من هذه التغطية تطرق���ت إلى »اإلرهاب« واألمن، بينما 

8ر5% م���ن التغطية تطرقت إلى قضاي���ا التربية والتعلي���م والصحة والرفاه 

االجتماعي، و2ر33% تطرقت إلى قضايا الجريمة والفساد. ويثبت هذا البحث 

أن قضايا السالم واألمن لم تكن في مركز الدعاية االنتخابية، رغم أن انتخابات 

الع���ام 2003 جرت في ظل انتفاض���ة القدس واألقصى، الت���ي كانت ما زالت 

متواصلة.

وبّينت كورنبرغ أن المواضيع التي ركز عليها السياسيون واألحزاب تختلف 

عن المواضيع التي تهم الناخبين، والتي تظهر من خالل اس���تطالع »مؤش���ر 

السالم« األكاديمي واس���تطالعات أخرى مشابهة. فقد أظهر استطالع كهذا، 

أجراه مركز »Israel National Election Studies”، تدريج اهتمامات الناخبين، 

عش���ية انتخابات 2003، وجاء فيه أن 67% أشاروا إلى أن السالم والمناطق )أي 

الضفة الغربية وقطاع غزة( هما االعتب���ار المركزي في تصويتهم، بينما قال 

66% إن ه���ذا االعتبار هو موضوع “اإلرهاب”، وقال 63% إن الموضوع المركزي 

بالنسبة لهم هو االقتصاد، و51% قالوا إنه السياسة االجتماعية.

كذلك جاء في ملخص استطالع “مؤشر السالم” في كانون الثاني 2003، أنه 

“في المراحل المتأخرة من المعركة االنتخابية جرى تحويل المجهود الدعائي 

لمعظم األحزاب األساس���ية إل���ى الموضوع األمني، فيم���ا أقصيت المواضيع 

االجتماعي���ة واالقتصادية إلى الزاوي���ة. وذلك على الرغم م���ن أنه يتضح أن 

الموضوع االقتصادي – االجتماعي بنظر الجمهور ال يقل أهمية عن الموضوع 

األمني، ال بل يفوق أهمية”. 

وكان “مؤش���ر الس���الم” قد أظهر في حينه أن 45% من الناخبين اعتبروا أن 

ترمي���م االقتصاد ينبغ���ي أن يكون على رأس اهتمام���ات الحكومة الجديدة، 

بينما ق���ال 43% إن حل الصراع يجب أن يكون ف���ي مقدمة هذه االهتمامات. 

ورأت كورنب���رغ أنه من الجائز أن التركيز اإلعالمي عل���ى القضايا االجتماعية، 

واالهتمام أقل بالقضايا األمنية، أديا إلى نسب اهتمام متساوية تقريبا لدى 

الناخبين، وذلك إلى جانب التركيز على شخصيات المرشحين أيضا.

انتخابات العام 2006
جرت انتخابات الكنيس���ت في العام 2006 في أعقاب انس���حاب إس���رائيل 

من قطاع غزة، في صيف العام 2005، وتأس���يس شارون لحزب كديما. وركزت 

الدعاية االنتخابية على شخصيات رئيس كديما إيهود أولمرت، ورئيس حزب 

العمل عمير بيرتس، ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو. 

وركز بيرتس في الدعاية االنتخابية على القضايا االجتماعية واالقتصادية. 

ووجد البحث المذكور أعاله حول التغطية اإلعالمية، أن 5ر11% من هذه التغطية 

تطرقت إلى الوضع األمني والهجمات والعمليات المسلحة واالنتفاضة، و%13 

تناولت المفاوضات والفلس���طينيين، بينما 3ر20% تناولت التربية والتعليم 

والصحة والرفاه والعدالة االجتماعية، و1ر19% تطرقت إلى الجريمة والفس���اد. 

وأش���ار هذا البحث إلى حدوث ارتفاع كبير ف���ي التغطية اإلعالمية للمواضيع 

االجتماعية قياسا بتغطية موضوعي األمن وعملية السالم.

من جانبهما ركز حزبا كديما والليكود اهتماما أكبر في حملتيهما االنتخابية 

على موضوع الصراع. وكانت ش���عارات الليكود: »الليكود قوي، إسرائيل آمنة« 

و«مستقبلي، أمني، الليكود هو )القرار( الصحيح«. واعتمدت حملة كديما على 

ش���خصية ش���ارون، الذي غاب عن المسرح السياس���ي بعد دخوله في غيبوبة، 

إضافة إل���ى التركيز على موضوع الصراع. وقال أولم���رت إنه »في العام 2006 

علمت أنني معني باالنس���حاب من كل يهودا والس���امرة )أي الضفة الغربية( 

ولذل���ك أردت أن يكون هذا الموضوع مطروحا عل���ى األجندة، وهكذا فإنه في 

حال تحقق ذلك، س���يكون الشعب قد خولني ولن يكون باإلمكان االدعاء ضدي 

بعد ذلك أنه ’طلبت تخويال لسياسة معينة وطبقت أخرى’«.

وقال أولمرت في إحدى الدعايات االنتخابية التلفزيونية إنه »ينبغي القول 

نع���م لحدود دائمة، ونعم لدول���ة يهودية مع أغلبية يهودي���ة ثابتة، ونعم 

القتصاد ترافقه الرأفة«. وكتبت كورنبرغ أن تسلس���ل كلمات أولمرت لم يكن 

عفوي���ا عندما وضع حل قضية الحدود وضمان أغلبية يهودية، وهما قضيتان 

مرتبطت���ان بالصراع، فوق القضية االقتصادية. وقال ش���عار آخر لحزب كديما 

)واسم الحزب يعني إلى األمام أو قدما( إنه »مستمرون قدما على درب شارون. 

قيادة قوية من أجل السالم«. 

ووفق���ا لكورنبرغ، ف���إن “صرف االنتباه إلى الش���ؤون الخارجية والمش���اكل 

الداخلية هو مؤش���ر عل���ى حركة عامة لدى ال���رأي العام اإلس���رائيلي باتجاه 

الوس���ط السياسي... واإلس���رائيليون قلقون من المشاكل االجتماعية وكذلك 

من الصراع. وهم يريدون البقاء في الوس���ط. وهذه الحركة باتجاه الوس���طية 

السياسية ساهمت بفوز كديما في انتخابات العام 2006”.

شرت في تلك الفترة 
ُ
إال أن استطالعات “مؤش���ر السالم” الشهرية التي ن

ش���ر في تش���رين الثاني العام 
ُ
أظهرت بعض التناقض. ففي اس���تطالع ن

2005، أش���ار 52% من الناخبين إلى الموضوع االجتماعي – االقتصادي على 

أنه العام���ل المركزي الذي س���يؤثر على تصويتهم، فيما أش���ار 27% إلى 

القضايا األمنية – السياس���ية على أنها األكثر تأثيرا على تصويتهم. لكن 

األمور انقلبت في استطالع “مؤشر السالم” لشهر شباط العام 2006، عندما 

قال 47% م���ن الناخبين إن الموضوع األمني هو العام���ل األكثر تأثيرا على 

تصويته���م، بينما ق���ال 37% إن القضايا االجتماعي���ة – االقتصادية هي 

األكثر تأثيرا.

ولم تفس���ر كورنبرغ بوضوح س���بب االختالف بين نتائج استطالعين أجريا 

خالل ثالثة أو أربعة ش���هور، لكنها اعتبرت أن���ه في هذه المعركة االنتخابية 

الت���ي ركز فيها حزب بصورة حصرية على القضايا االجتماعية – االقتصادية، 

يتضح أنه على الرغم من أن الصراع لم يغب أبدا عن الوعي اإلس���رائيلي، إال أن 

قضايا أخرى بدأت تحتل مكانا عاليا في سلم األولويات.

انتخابات العام 2009
جرت انتخابات العام 2009 في ظ���ل عدوان »الرصاص المصبوب« على قطاع 

غزة واألزمة االقتصادية العالمية. والمرشحان الرئيسيان في هذه االنتخابات 

هم���ا نتنياهو كرئيس لحزب الليكود وتس���يبي ليفني رئيس���ة حزب كديما. 

ودلت التغطية اإلعالمي���ة على وجود تركيز في هذه االنتخابات على القضايا 

األمنية.

الدعاية في الحمالت االنتخابية األربع السابقة تدل على تراجع اهتمام اإلسرائيليين بالسالم

تمتنع إس���رائيل، بص���ورة منهجية، ع���ن منح حق اللجوء ألي ش���خص 

أو مجموع���ة، إذا ل���م تكن يهودي���ة أو توجد لديها ني���ة بالتهود. كما أن 

السلطات اإلسرائيلية ال تتردد في طرد أجانب وصلوا إليها بصورة رسمية، 

للعمل أو للسياحة، في حال انتهاء مدة تأشيرة وجودهم، وحتى لو تزوجوا 

من مواطنين إس���رائيليين يهود وأنجبوا أوالدا. وذلك إلى جانب التعديل 

عل���ى »قانون المواطنة«، الذي يمدده الكنيس���ت كل عام منذ العام 2002، 

ويقضي بعدم منح المواطنة، وال حتى اإلقامة، لفلسطينيين متزوجين من 

مواطنين عرب في إسرائيل، وبذلك تمنع إسرائيل لم شمل آالف العائالت 

الفلسطينية.

ويعان���ي الالجئون األفارقة في إس���رائيل من هذه السياس���ة. وتتفاقم 

مش���كلتهم ألن معظمهم جاء من جنوب الس���ودان وإريتريا، حيث تجري 

عمليات إبادة ش���عب هناك. ولذل���ك فإن 84% م���ن اإلريتريين و56% من 

الس���ودانيين الذين اعترف بهم كالجئين حصلوا عل���ى حماية في أنحاء 

العالم في النصف األول من العام الماضي، وفقا لمعطيات مفوضية األمم 

المتحدة لالجئين.

واضطررت السلطات اإلس���رائيلية إلى تقديم معطيات رسمية بواسطة 

النياب���ة العامة المحكم���ة العليا حول أوضاع الالجئين األفارقة، األس���بوع 

الماض���ي، وذل���ك ردا على التم���اس قدمته منظمات حقوقي���ة وجمعيات 

إسرائيلية تعنى بشؤون الالجئين األفارقة. 

وتبين من هذه المعطيات الف���رق الهائل في التعامل مع الالجئين بين 

دول العالم وإس���رائيل. فقد منحت إس���رائيل مكانة الجئ ألربعة من بين 

5573 طال���ب لجوء من إريتريا والس���ودان، أي نس���بة 07ر0%. وقدم خالل 

الخمس س���نوات ونصف الس���نة الماضية 17778 مواطنا من دول عديدة 

طلب���ات لجوء ف���ي إس���رائيل. واعترفت إس���رائيل ب�45 منه���م كالجئين، 

ونس���بتهم 25ر0%، ورفضت أو ألغت 12175 طلبا، أي 5ر68%، وما زال 5558 

طلبا بانتظار الرد.

وردت الس���لطات اإلس���رائيلية على 42ر1% فقط من طلب���ات اللجوء التي 

قدمها مواطنون س���ودانيون، ولم تمنح أيا منهم مكانة الجئ. ومنذ شهر 

تم���وز العام 2009 ق���دم مواطنون س���ودانيون يتواجدون في إس���رائيل، 

وغالبيتهم من إقليم دارفور، 3165 طلب لجوء، لكن الس���لطات أجابت على 

45 طلبا فقط، وتم رفض طلبات 40 منهم ومنح 5 مكانة مقيم مؤقت. وغادر 

إسرائيل أو ألغوا طلباتهم للجوء 936 طالب لجوء من السودان، فيما ال يزال 

2184 ينتظرون ردا. 

ويتبين أن حال الالجئين اإلريتريين ليست بأفضل من السودانيين. فقد 

قدم 2408 إريتريين طلبات لجوء، لكن اعترف بأربعة منهم فقط كالجئين، 

أي نسبة 16ر0%. ورفضت السلطات اإلسرائيلية 997 طلبا، وغادر 72 إريتريا 

إسرائيل و1335 لم يتلقوا ردا على طلباتهم حتى اآلن. 

وتدعي السلطات اإلسرائيلية أن سبب التأخر في الرد على طلبات اللجوء 

ه���و عدم وجود مالكات كافي���ة في دائرة الهجرة لالعتن���اء بالطلبات، وأن 

هناك 47 وظيفة ش���اغرة م���ن أصل 60 وظيفة. وتعهد مدير عام س���لطة 

الس���كان والهج���رة، أمنون ب���ن عامي، في ال���رد الذي قدمت���ه الدولة إلى 

المحكمة العليا بأن يتم اتخاذ قرار بشأن 3519 طلب لجوء لمواطني إريتريا 

والسودان الذين ينتظرون الرد على طلباتهم. 

وتبين المعطيات التي قدمتها الدولة أن 1285 من بين 5803 سودانيين 

وإريتريي���ن غادروا إس���رائيل في الع���ام 2014، غادروا الب���الد من معتقل 

»حولوت« في النقب، الذي تحتجز فيه الس���لطات اإلسرائيلية العديد من 

طالب���ي اللجوء األفارقة وال���ذي أقيم لهذا الغرض. وغادر إس���رائيل خالل 

الش���هر ونصف الش���هر األول من الع���ام الحالي 345 مواطن���ا من إريتريا 

والسودان. 

وبحسب المعطيات الرس���مية فإنه تواجد في إسرائيل في نهاية العام 

الماض���ي، 34 ألف الجئ إريت���ري وحوالي 8800 الجئ س���وداني. وتحتجز 

السلطات اإلسرائيلية حاليا في معتقل »حولوت« 1940 الجئا، بينهم 1476 

مواطنا س���ودانيا و464 مواطنا إريتريا. وبين المحتجزين في هذا المعتقل 

هناك 865 طالب لجوء محتجزين منذ أكثر من تسعة شهور.

ونقلت صحيفة »هآرتس«، ي���وم الخميس الماضي، عن المحامي يونتان 

بيرم���ان، وهو أح���د المحامين الذين يمثل���ون المنظم���ات الحقوقية في 

االلتم���اس إلى المحكمة العليا، قول���ه إن »المعطيات التي قدمتها الدولة 

تدل على مدى الخلل والعيب الموجود في جهاز اللجوء في إس���رائيل ومن 

أساس���ه، ومدى المس الذي يسببه االحتجاز في حولوت. وهذه المعطيات 

تدل، خالفا الدعاء الدولة، أن الس���لطات تتقاعس في دراسة طلبات الذين 

أرغموا على المكوث في المنشأة«.

وأض���اف بيرمان أن »هذه المعطيات تؤكد أن الدولة ال تتردد في س���لب 

حرية أكثر من ألف الجئ من س���كان إقليم دارف���ور، الذي تجري فيه إبادة 

ش���عب. وتدل أيضا على أن هدف االحتجاز في حولوت هو كس���ر روح من 

يحظ���ر طرده، ومن أجل إرغامهم على ’الموافقة’ على إرس���الهم إلى مكان 

يع���رض حياتهم للخطر. وأكثر ما تدل عليه ه���ذه المعطيات، هو انعدام 

الفائدة من تقديم طلبات لجوء إلى جهاز وضع هدفا مس���بقا أمامه يتمثل 

بعدم االعتراف بالجئين«.

إسرائيل تمنح 45 إفريقيا مكانة الجئ من أصل قرابة 18 ألفا قدموا طلبات لجوء!

مظاهرة في تل أبيب تطالب بالعدالة االجتماعية. الدعاية في االنتخابات الماضية ركزت على االحتجاجات االجتماعية

ووفقا للبحث حول التغطية اإلعالمية، فإن 3ر28% من الدعاية االنتخابية 

التلفزيوني���ة تناولت مواضيع »اإلرهاب« والعمليات المس���لحة واالنتفاضة 

واألم���ن، و6% تناولت المفاوضات، بينم���ا تناولت 23% من الدعاية مواضيع 

التربي���ة والتعلي���م والصحة  والرف���اه والعدالة االجتماعي���ة، و3ر2% فقط 

تناول���ت الموض���وع االقتصادي. ووج���د البحث أن 9ر19% م���ن التغطية في 

نشرات األخبار تناولت االنتفاضة والوضع األمني و6ر10% من هذه التغطية 

اإلخبارية تطرقت إلى الفلس���طينيين والمفاوضات، بينما تطرقت 18% إلى 

األقلية العربية في إس���رائيل. وفي المقاب���ل احتلت المواضيع االجتماعية 

9ر14% م���ن التغطي���ة اإلخباري���ة، و8ر11% تطرقت إلى الجريمة والفس���اد. 

وكان عدد التقارير اإلخباري���ة التي تناولت المواضيع األمنية والمفاوضات 

عشية انتخابات 2009 أكثر بكثير من انتخابات العام 2006 كما أن التقارير 

االجتماعية انخفضت.

ورك���زت الدعاية االنتخابية لح���زب الليكود على عملية الس���الم بأنها أحد 

التهديدات األمنية على إس���رائيل. ووصفت ه���ذه الحملة االنتخابية ليفني 

بأنها »تهديد أمني« وأن »تس���يبي ليفني ستقس���م القدس، وس���تعود إلى 

ح���دود العام 1967 وصواريخ القس���ام س���تمطر على إس���رائيل«، وأنه »فقط 

ليكود كبير س���يوقف االنسحاب، وينتصر على اإلرهاب، ويحافظ على القدس 

والجوالن... ليكود كبير يعني إس���رائيل قوية«. وف���ي المقابل، ركزت الدعاية 

االنتخابية لح���زب كديما على الصراع، فيما ظه���رت ليفني في هذه الدعاية 

تقول إن التصويت لها سيضمن »إدارة الصراع بصورة براغماتية«. 

وفيما يتعلق بموقف الرأي العام اإلس���رائيلي، فقد بين اس���تطالع »مؤش���ر 

السالم«، في تشرين األول 2008، أن 47% من المستطلعين اعتبروا أن مواقف 

األح���زاب في مواضيع األمن والس���الم هي األهم، مقاب���ل 36% أولوا اهتماما 

أكث���ر بالمواضيع االجتماعي���ة واالقتصادية. لكن اس���تطالعا آخر أجري بعد 

ش���هور قليلة من تش���كيل الحكومة، أظهر أن 62% يرون باألزمة االقتصادية 

أنها القضية األهم الماثلة أمام الحكومة، و27% فقط قالوا إن المفاوضات مع 

الفلسطينيين هي القضية األهم. 

انتخابات العام 2013
بعد تولي نتنياهو رئاس���ة الحكومة في أعق���اب انتخابات العام 2009 لمدة 

أربع س���نوات تقريبا، ج���اءت انتخابات العام 2013، الت���ي ابتعدت فيها هذه 

المعركة عن الصراع اإلس���رائيلي – الفلسطيني أكثر من أي معركة انتخابية 

س���ابقة. وحافظ الليكود في هذه االنتخابات على ش���عاره »من أجل إسرائيل 

قوي���ة« ولكن من دون ذكر الموضوع األمني. وبدال من ذلك تحدثت ش���عارات 

حزب الليكود عن »تعليم مجاني من س���ن 3 س���نوات« أو »خفض كبير لتكلفة 

الهواتف المحمولة«.

ورك���زت الدعاي���ة االنتخابية لحزب العم���ل على االحتجاج���ات االجتماعية 

ف���ي العام 2011، التي دعت إلى العدالة االجتماعية والمس���اواة االقتصادية، 

وتقريبا لم يتم التطرق إلى قضايا الصراع.

وفيما يتعلق بالرأي العام اإلس���رائيلي، أظهر اس���تطالع »مؤش���ر الس���الم« 

أن 51% م���ن الناخبين اليهود ي���رون بالقضايا الداخلي���ة، الديانة والمجتمع 

واالقتص���اد، أنها العامل األه���م لتصويتهم، بينما ق���ال 8ر22% إن القضايا 

األهم هي القضايا الخارجية واألمنية.

تراجع االهتمام بالسالم
رأت كورنبرغ أن المعطيات أعاله تش���ير إل���ى تغير تدريجي في الرأي العام 

اإلسرائيلي باتجاه تراجع االهتمام بعملية السالم، وفي موازاة ذلك ما زال عدد 

اإلسرائيليين الذين يؤيدون اتفاق سالم وحل الدولتين ثابتا نسبيا. وأضافت 

أن اس���تطالعا أجراه »معهد دانيال أبراهام للسالم في الشرق األوسط« أظهر 

أنه بين الس���نوات 2003 – 2013 توجد في إسرائيل أغلبية تتراوح نسبتها ما 

بين 50% - 70% تؤيد اتفاق سالم.   

وأش���ارت الباحثة إلى أن تراجع االهتمام بالس���الم نابع من عدة عوامل. وفي 

هذا الس���ياق، يتحدث برنياع عن غياب شعور بإلحاح موضوع الصراع لدى جزء 

من الجمهور اإلسرائيلي، و«ألنه ال يوجد إرهاب والقضية موجودة خلف الجدار، 

فإن هذه القضية ال تضع تهديدا داهما وال حاجة لالنشغال بذلك اآلن«.

والسبب الثاني لتراجع االهتمام بالسالم هو »الشعور باليأس والتعب الذي 

رافق جهود الس���الم«. وس���بب ثالث هو ما يصفه برنياع ب�«الدعاية المريحة«، 

أي »االعتقاد بأنه ليس باإلمكان فعل ش���يء من أجل دفع الموضوع في جميع 

األحوال، ولذلك فإنه ال توجد أهمية في التفكير بذلك«.

وفس���ر المحاض���ر في قس���م العلوم السياس���ية في الجامع���ة العبرية في 

القدس، البروفس���ور رؤوفين حزان، تراجع اهتمام اإلسرائيليين بالسالم، بأن 

»ثلثي أصحاب حق االقتراع ولدوا في داخل وضع االحتالل اإلس���رائيلي للضفة 

الغربية، وإلى جانب الشعور بالفشل المتواصل للمفاوضات، فإن النتيجة هي 

رد فع���ل ال مبال... والناس تدرك أنه ليس ثم���ة ما يمكن فعله اآلن بخصوص 

عملية السالم«. 

ويبدو أن موقف الرأي العام اإلسرائيلي قد تغير حيال السالم لجهة المزيد 

من تراجع االهتمام به. ويبين آخر اس���تطالع »مؤشر السالم« في هذا السياق 

ونش���ر في كان���ون األول الماضي، ول���م يتضمنه مقال كورنب���رغ، أن 48% من 

الجمهور اليهودي يعتبر أنه ال ينبغي إخالء ولو أي جزء من المس���توطنات في 

إطار اتفاق سالم برعاية أميركية، فيما رفض 1ر46% هذا الموقف. وفي رد على 

سؤال حول الحل الذي يضمن مستقبل إسرائيل، قال 41% إن يجب ضم الضفة 

الغربية وإقامة دولة واحدة، بينما أيد 43% قيام دولة فلس���طينية إلى جانب 

إس���رائيل، من دون التطرق إلى شكل هذه الدولة ومس���احتها. وعارض %56 

االدعاء القائل أنه في إطار اتفاق سالم دائم برعاية الواليات المتحدة ويشمل 

ترتيبات أمنية مناس���بة، باإلمكان نقل األحياء العربية في القدس الش���رقية 

إلى سيطرة فلسطينية. 
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

تس���ود إس���رائيل في الوقت الحالي أجواء ترقب في انتظ���ار القرار الذي يتوقع 

أن يصدره المستش���ار القانوني للحكومة، يهودا فاينش���تاين، الخميس المقبل، 

بش���أن ما إذا كان س���يتم فتح تحقيق جنائي في قضية المصروفات المبالغ فيها 

على منازل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي كش���ف تقرير مراقب الدولة 

القاضي يوسف شابيرا، يوم الثالثاء الماضي، تفاصيل واسعة عنها. 

وتكش���فت تفاصيل أخرى في ه���ذه القضية بعد إدالء المدير الس���ابق لمنزل 

رئيس الحكومة، ميني نفتالي، بإفادة في الشرطة في نهاية األسبوع الماضي.

وتطرق المفتش العام للش���رطة اإلسرائيلية، يوحنان دانينو، إلى هذه القضية 

خالل مراس���م منح رتب لضباط ش���رطة، األحد، وقال إنه »كما تبدو األمور اآلن فإن 

ثمة مكانًا إلجراء تدقيق بخصوص )إفادة( نفتالي، لكن ينبغي تمكين المستشار 

القانوني للحكومة من معاينة مجمل المواد«.

وأوضح دانينو أنه تم تسليم المستشار القانوني المواد التي جمعتها الشرطة 

ح���ول هذه القضية، وأن���ه »في نهاية المطاف، فإن مصطلح���ات مثل التدقيق أو 

التحقيق هي عمليا متش���ابهة، ألن جزءًا كبيرًا م���ن التحقيقات بدأ بتدقيق. لكن 

يتعين على المستشار القانوني للحكومة أن يتخذ قرارًا«.

وكان نفتال���ي حضر مس���اء يوم الخمي���س الماضي إلى مكاتب وحدة الش���رطة 

»اله���ف 433«، المتخصص���ة في التحقيق بجرائم الفس���اد والجريم���ة المنظمة، 

وخضع لتحقيق اس���تمر 11 ساعة حتى فجر الجمعة، وذلك بعد قرار النيابة العامة 

منحه حصانة، بحيث ال تستخدم أقواله ضده في حال وصول القضية إلى القضاء.

وقال���ت تقارير إعالمي���ة إن نفتالي أدلى بإفادة ضد رئي���س الحكومة، بنيامين 

نتنياهو، وزوجته س���ارة، و”دعم” إفادته بوثائق وأشرطة تسجيل أحضرها معه، 

وقال إنه كش���ف ممارسات للزوجين نتنياهو تشمل ش���بهات بارتكاب مخالفات 

جنائي���ة محتملة، ولم يتح���دث عنها في الماضي في إط���ار الدعوى التي قدمها 

إلى محكمة العمل ض���د منزل رئيس الحكومة ونتنياهو وزوجته ونائب مدير عام 

مكتب رئيس الحكومة عزرا سايدوف.

ومن بين األمور التي كش���ف نفتالي عنها، أن س���ارة نتنياه���و طلبت منه نقل 

هداي���ا تلقاه���ا الزوجان نتنياهو من زعم���اء في العالم، من المنزل الرس���مي إلى 

بيتهما الخاص. وقال نفتالي إنه رفض التعاون مع هذا الطلب المخالف للقانون.

من جانبهم، قال المحققون إنه ال توجد في أقوال نفتالي معلومات جديدة، لكن 

األدلة التي زودها، والوثائق وأشرطة التسجيل، سيتم التدقيق فيها ومن شأنها 

أن تلقي الضوء على الممارسات في منزل رئيس الحكومة.

وتنضم ه���ذه “األدلة” إلى المواد الت���ي تلقتها الش���رطة والنيابة العامة من 

مراقب الدولة. 

وكان نفتال���ي ادعى في إفادات س���ابقة وفي الدعوى الت���ي قدمها إلى محكمة 

العمل بأن زوجة نتنياهو طلبت إعادة زجاجات فارغة وحصلت على رهنيتها، مبلغ 

4 آالف ش���يكل، إلى جيبه���ا الخاص، لكنها أعادت هذا المبل���غ الحقا إلى ميزانية 

المنزل.

ووفقا إلفادة نفتالي فإن س���ارة نتنياهو طلبت من مستخدمين نقل أثاث جديد 

إلى منزلها الخاص في بلدة قيساريا، علما أنه، بحسب الشبهات، تم شراؤه لمنزل 

رئيس الحكومة الرسمي ومن ميزانيته. كذلك ادعى نفتالي حدوث تزوير لفواتير، 

وأن س���ارة نتنياهو كانت تس���تدعي كهربائيًا فنيًا مقربًا من الزوجين وعضوًا في 

اللجنة المركزية لحزب الليكود، خارج ساعات العمل، في نهايات األسبوع واألعياد، 

من أجل تنفيذ أعمال في المنزل الرسمي ومنزل خاص، وبأجر مرتفع جدًا.

وكان نتنياه���و صرح، األس���بوع الماضي، ب���أن نفتالي هو المس���ؤول عن تبذير 

األموال في منزل رئي���س الحكومة، علما أنه عمل هناك أقل من عامين وتم فصله 

من العمل. وهدد نفتالي برفع دعوى قذف وتش���هير ضد نتنياهو وقياديين في 

حزب الليكود في أعقاب اتهامه بالتبذير.

ويتوقع أن تستدعي الشرطة للتحقيق، في الفترة القريبة المقبلة، مستخدمين 

في الحاضر والماضي في منزل رئيس الحكومة، وسيطالبون باإلدالء بإفادات حول 

ممارسات نتنياهو وزوجته.

مراقب الدولة: تبذير أموال عامة
وانعدام حساسية تجاه الجمهور

وكان ملخ���ص االس���تنتاجات الت���ي توص���ل إليه���ا تحقيق مراق���ب الدولة أن 

المصروفات مبال���غ فيها، وتجاوزت حدود الميزانية بص���ورة التوائية، إلى جانب 

تبذير أموال عامة وانعدام الحساسية تجاه الجمهور الذي مّول هذه الميزانية. 

وح���ّول المراقب اس���تنتاجات التقرير، التي تضمنت ش���بهات ح���ول مخالفات 

جنائية، وبضمنها قضايا الزجاجات الفارغة وأثاث الحديقة، إلى عناية المستشار 

القانوني للحكومة، مس���وغا ذلك بأن س���ارة نتنياهو ليس���ت »شخصية خاضعة 

للرقابة« لدى المراقب.

وتبين م���ن تقرير المراق���ب أن القضية األخطر التي كش���فها تحقيقه تتعلق 

بكهربائي فني اس���مه آفي فحيما، وهو عضو في اللجنة المركزية لحزب الليكود، 

ومق���رب من عائلة نتنياه���و. وجاء في تقرير المراقب أنه خالف���ا للتعليمات، فإن 

سارة نتنياهو دعت فحيما إلى تنفيذ أعمال في بيت العائلة الخاص في قيساريا، 

في نهايات األس���بوع، بأجر مرتفع. وتبين أنه على مدار ثالثة شهور تم استدعاء 

فحيم���ا لتنفيذ أعمال في كل نهاية أس���بوع وحتى في “يوم الغفران”، وذلك في 

الوقت الذي ال يعمل فيه مستخدمو مكتب رئيس الحكومة.

ووفقا لتقرير نشرته القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، 

فإنه يجري التحقيق بش���بهة أن تشغيل فحيما كانت غايته تسديد ديون سابقة 

لعائلة نتنياه���و لهذا الكهربائي. لكن محامي عائلة نتنياهو، دافيد ش���يمرون، 

نفى وجود دين كهذا لفحيما.

وأبدت “لجن���ة الثالث���ة”، المؤلفة من المستش���ارة القانوني���ة لمكتب رئيس 

الحكومة ومسؤول كبير في إدارة الموارد البشرية ومحاسب المكتب، تحفظها من 

التعاق���د مع فحيما وأكدت أن األعمال التي نفذها لم تكن مس���تعجلة، لكن هذه 

اللجنة صادقت على هذا التعاقد. 

وأش���ار تقرير المراقب أيضًا إلى ارتفاع المصروفات على الطعام والضيافة في 

بي���ت رئيس الحكومة الرس���مي، في الس���نوات األولى لوالية نتنياه���و، إلى أكثر 

من الضعفين وش���ملت طلبي���ات طعام جاهز من مطاعم أو فن���ادق، ومنتجات من 

سوبرماركيتات ومشروبات وغير ذلك.

وبلغت مصروفات عائلة نتنياهو 211 ألف ش���يكل في العام 2009، وارتفعت إلى 

490 ألف ش���يكل في العام 2011، وإلى 458 ألف ش���يكل في العام 2012، لكن هذه 

المصروف���ات تراجعت إلى 226 ألف ش���يكل في العام 2013، وذلك بعد اإلعالن عن 

تحقيق يجريه المراقب وفي أعقاب الدعوى التي قدمها نفتالي.

وقال التقرير إن البيت الرس���مي لرئيس الحكومة ُيدار من دون تحديد س���قف 

لج���زء من المصروفات، وإنه ال توجد أية قيود على ش���راء الطعام، ولم يتم تحديد 

أي سقف لعدد الوجبات التي يمكن طلبها في اليوم، وإنما تم تحديد سقف فقط 

لثمن الوجبة وهو 250 شيكل للشخص الواحد.

وأضاف التقرير أن ميزانية شراء المالبس ومساحيق التجميل وتصفيف الشعر 

هي 54 ألف ش���يكل في السنة، لكن لدى بدء والية نتنياهو في العام 2009، قررت 

المستش���ارة القانونية لمكتب رئي���س الحكومة ومحاس���ب المكتب فصل هذه 

الميزاني���ة إلى ميزانيتين وزيادة المصروفات في هذه الناحية، ما أدى إلى زيادة 

اإلنفاق على مس���احيق التجميل وتصفيف الش���عر إلى ضعفين ونصف الضعف 

عن المبلغ األصل���ي. ووصف المراقب زيادة هذه المصروف���ات بأنها جرت بصورة 

التوائية.

كذل���ك تبين م���ن تحقيق المراق���ب أن ميزاني���ة النظافة في المنزل الرس���مي 

والمن���زل الخاص تضاعفت ف���ي العام 2009 لتصل إلى 532 ألف ش���يكل، وبلغت 

هذه المصروفات في المنزل الرسمي وحده 1ر1 مليون شيكل في العام 2011، و945 

ألف ش���يكل في العام 2012. وبلغت مصروفات تنظيف الفيلال في قيساريا 8166 

ش���يكل شهريا، “رغم أن الس���يد نتنياهو وعائلته يمكثان معظم أيام السنة في 

المنزل الرسمي، بينما يمكثان في المنزل الخاص في نهايات األسبوع باألساس” 

حس���بما جاء في تقرير المراقب. ووصف المراقب ه���ذه المصروفات بأنها “مبالغ 

فيها بشكل ملحوظ”.  

وبلغت مصروفات صيانة الفيلال في قيس���اريا 330 ألف شيكل في العام 2010 

من أموال الجمهور، وانخفض هذا المبلغ إلى 165 ألف شيكل في العام 2013.

وقالت وس���ائل إعالم إس���رائيلية إنه في أعقاب نش���ر تقري���ر المراقب، توجه 

نتنياهو إلى المحامي يعقوب فاينروب واستأجر خدماته. 

ويعتبر فاينروب أحد أبرز المحامين الجنائيين في إسرائيل. 

والجدير بالذك���ر أن المحاميين فاينروب وفاينش���تاين، المستش���ار القانوني 

الحالي للحكومة، كانا قد مثال نتنياهو في شبهات فساد خالل واليته األولى، وقد 

أغلق ملف التحقيق فيها في العام 2000.

نتنياهو وزوجته سيضطران إلى اإلدالء بإفادات
ليس واضحا في هذه األثناء ما هو وضع نتنياهو وزوجته من الناحية القانونية 

في هذه القضية. لكن مصادر في وزارة العدل اإلس���رائيلية قالت لوس���ائل إعالم 

إن التقدي���رات هي أنه في حال تقرر فتح تحقي���ق جنائي، فإن الزوجين نتنياهو 

سيضطران إلى اإلدالء بإفادة، وأنه في هذه المرحلة تتركز الشبهات الجنائية في 

المستوى اإلداري لمنزل رئيس الحكومة، وأن نائب مدير عام منزل رئيس الحكومة 

لشؤون العقارات والموارد البش���رية، عزرا سايدوف، هو الذي يتوقع أن يكون في 

مركز التحقيق. 

ويش���ار إلى أن س���ايدوف مقرب من الزوجين نتنياهو. وقال نفتالي في تصريح 

مش���فوع بالقس���م قدمه ضمن دعواه إلى محكمة العمل في القدس، إن سايدوف 

»يعرف كيف يساعد ويدّور الزوايا الحاّدة عندما طولب بتنفيذ ذلك«، وإن سايدوف 

أصدر تعليمات بإصدار فواتير مزورة. ويش���تبه سايدوف بأنه أبلغ نفتالي كيف 

باإلمكان االلتفاف على األنظمة المتعارف عليها. وقد سلم نفتالي الشرطة، خالل 

التحقيق مع���ه ليلة الخميس- الجمع���ة الماضية، مواد تتعلق بس���ايدوف الذي 

يتوقع أن يكون من بين الذين سيستدعون للتحقيق. 

ويتف���رع التحقيق في هذه القضية إلى ثالثة فروع: أواًل، التحقيق حول ما إذا كانت 

س���ارة نتنياهو قد أصدرت توجيهات بنقل هدايا رس���مية من المنزل الرس���مي إلى 

منزل العائلة، وفقا الدعاء نفتالي. والفرعان اآلخران للقضية يتعلقان بأثاث الحديقة 

ورهنية الزجاجات الفارغة. وتشير التقديرات إلى وجود جوانب جنائية في أخذ سارة 

نتنياهو رهنية الزجاجات الفارغة التي جمعها مستخدمو المنزل بموجب تعليماتها. 

لكن بسبب إعادة المبلغ فإن ثمة إشكالية في إثبات ارتكاب مخالفة جنائية.

وفيما يتعلق بضلوع نتنياهو نفس���ه في القضية، فإن الس���بب المركزي لطلب 

إفادته سيكون على ما يبدو متعلقًا بمسألة تشغيل الكهربائي الفني آفي فحيما. 

وق���ّدر خبراء قانون بأن التحقيق س���يدقق في ما إذا كان���ت هناك عالقة بين كون 

فحيما عضوا في اللجنة المركزية لحزب الليكود وبين تشغيله في منزل نتنياهو. 

ونقل���ت صحيفة “هآرتس”، األحد، عن ضابط كبير في الش���رطة قوله إنه ال مفر 

م���ن جباية إفادات من نتنياهو وزوجته. وأضافت الصحيفة أن االنطباع العام لدى 

الش���رطة في أعق���اب إفادة نفتالي هو أنه حتى في ح���ال وصول هذه اإلفادة إلى 

السقف الجنائي، فإن الحديث يدور حول مستوى جنائي هو األكثر انخفاضًا. 

إسرائيل تترقب قرار المستشار القانوني للحكومة بشأن التحقيق حول قضية مصروفات منازل نتنياهو!
*االنطباع العام لدى الشرطة: حتى في حال وصول هذه القضية إلى سقف جنائي فإن الحديث يدور حول مستوى جنائي هو األكثر انخفاضًا*

تعري���ف: ننقل هنا الج���زء الثاني واألخي���ر من تقرير ص���در حديثا عن 

»معهد االستراتيجيا الصهيونية« )يميني( يقدم عرضًا مفصاًل للمعطيات 

المركزية ولش���تى المواق���ف المتعلقة بما يصفه مع���دو التقرير »ظاهرة 

األجانب والمتس���للين الذين يعيش���ون في إس���رائيل م���ن دون أن يكونوا 

مواطني���ن فيها«، والتي كانت وم���ا زالت تثير أصداء وردود فعل واس���عة 

ومتباينة في الدولة العبرية. وكنا نش���رنا الجزء األول منه في العدد السابق 

من »المشهد«.

ثانيًا: العمال األجانب
هن���اك خ���الف بين الجه���ات الرس���مية المختلفة في الدول���ة حول عدد 

األش���خاص الذين دخلوا إلى إسرائيل بموجب تأشيرة »عامل أجنبي«.  وفقا 

لمعطيات وزارة الداخلية- سلطة السكان والهجرة- فإن عدد العمال األجانب 

الذين يعيشون حاليا في إسرائيل يصل إلى 8,665 عامل من بينهم 73631 

عامل بموجب تأشيرة قانونية، و15034 عامل انتهى مفعول تأشيرتهم وما 

زالوا يمكثون في إسرائيل بصورة مخالفة للقانون. 

أم���ا مكتب اإلحص���اء المركزي اإلس���رائيلي، فإنه ال يميز م���ن جهته في 

المعطيات الصادرة عن���ه، بين عمال أجانب قانونيين وعمال أجانب انتهى 

مفع���ول تأش���يرة الدخول والعم���ل الممنوحة لهم. ويتض���ح من معطيات 

إجمالية نش���رها مكت���ب اإلحصاء المركزي في نهاية الع���ام 2013، أنه من 

بين العم���ال األجانب الذين دخلوا إلى البالد ابتداء م���ن العام 1995، ما زال 

يعيش في إس���رائيل م���ا مجموعه 99500 عامل أجنبي، وه���و رقم أعلى من 

الرقم الذي أوردته س���لطة السكان والهجرة.  ويش���ار في هذا السياق إلى 

أن حرك���ة دخول العمال األجانب إلى إس���رائيل، بدأت قبل العام 1995، ومن 

هنا يمكن االفتراض أن عدد العم���ال األجانب الذين ما زالوا يتواجدون في 

إسرائيل، أعلى من الرقم الذي أورده مكتب اإلحصاء المركزي، فيما لو كانت 

المعطيات تشمل أيضا العمال الذين دخلوا إلى البالد قبل العام المذكور. 

فضال عن ذلك، فإن مكتب اإلحصاء المركزي يعرض س���نويا معطيات حول 

كمية العمال األجانب الذين دخلوا إلى إسرائيل في كل عام وكمية العمال 

الذين غادروها في العام ذاته، ابتداء من العام 1995.  وبناء على ذلك، يمكن 

مالحظة أن عدد العمال األجانب القادمين مع خصم عدد العمال المغادرين، 

بلغ )ف���ي نهاية العام 2013( م���ا مجموعه 101400 عام���ل أجنبي، وهو رقم 

يختلف عن الرقمين المذكورين آنفا. 

إجمااًل فإن معطيات وزارة الداخلية تش���ير إلى أن ع���دد العمال األجانب 

الذين يعيشون حاليا في إس���رائيل، يبلغ حوالي 88 ألف عامل، يتواجدون 

بصورة قانونية وغي���ر قانونية، في حين تظهر معطي���ات مكتب اإلحصاء 

المركزي أن عدد العمال األجانب الذين يعيش���ون حاليا في إس���رائيل يبلغ 

حوالي 100 ألف عامل.  في المقابل، تش���ير معطيات تضمنها تقرير “لجنة 

س���وفير لوقف التس���لل إلى إس���رائيل”، إلى أن كمية العمال األجانب في 

إس���رائيل أعلى بكثير، ووفقا لهذا التقرير فإن عدد العمال األجانب الذين 

يعيش���ون في إس���رائيل )بصورة قانونية وغير قانونية( يتراوح حاليا بين 

100 ألف و200 ألف عامل، لكن هذه األرقام غير مسنودة بمعطيات رسمية.

البلدان األصلية
وفق���ا للمعطيات الرس���مية ف���إن البل���دان األصلية الرئيس���ة التي قدم 

منها العمال األجانب إلى إس���رائيل، هي:  تايالن���د، الفلبين، ودول االتحاد 

السوفييتي سابقا. 

وتبين تفاصيل معطيات صادرة عن مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي 

أن العمال األجانب الذين دخلوا بموجب تأش���يرة عمل، ومكثوا في إسرائيل 

ف���ي نهاية الع���ام 2012، قدموا من تايالن���د )26%(، الفلبي���ن )22%(، دول 

االتحاد الس���وفييتي س���ابقا )11%(، رومانيا )7%(، الهند )8%(، والباقي من 

دول أخرى ومنها نيبال، س���يريالنكا والصين. ووفقا لهذه المعطيات، فقد 

بلغ عدد العمال األجانب الذين قدموا إلى إس���رائيل في العام 2012 من دول 

االتحاد الس���وفييتي س���ابقا حوالي 5800 عامل )20% م���ن مجموع العمال 

القادمين بموجب تأش���يرة عمل(، ومن الفلبي���ن حوالي 5000 عامل )%17(، 

وحوالي 3800 عامل من تايالند )13%(.  وفي العام 2011 دخل إلى إسرائيل 

حوال���ي 9800 عامل أجنب���ي من تايالند )30% من مجم���وع العمال األجانب 

الذين دخلوا إلى إسرائيل في العام ذاته(، ونحو 5800 عامل من دول االتحاد 

السوفييتي سابقا )18%(، و5400 عامل من الفلبين )%17(.

وتبين معطيات مكتب اإلحصاء المركزي أن متوس���ط عمر العمال األجانب 

الذي���ن يعيش���ون حاليا في إس���رائيل، يبلغ 2ر40 ع���ام، وأن 52% من هؤالء 

العمال هم من الرجال، و 48% نساء.

ووفقا لمعطيات س���لطة الس���كان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية، فإن 

أكثرية العمال األجانب المتواجدين بصورة قانونية في إس���رائيل )%58( 

يعملون في مجال رعاية المس���نين والمرضى، فيما يعمل 30% من العمال 

األجان���ب في فرع الزراع���ة، و 8% في فرع البناء، ونح���و 4% يعملون كخبراء 

في مجاالت مختلفة، والباقي كعمال في فروع الصناعة والفنادق والمطاعم 

وغيرها.  

حجج مع وضد استيعاب العمال األجانب
من بين الحجج التي ذكرت آنفا في س���ياق الموقف المعارض الس���تيعاب 

المتس���للين )األمنية واالجتماعي���ة والصحية والديمغرافي���ة( فإن الحجة 

المركزي���ة التي تطرح ضد اس���تيعاب العمال األجانب في إس���رائيل، هي 

الحج���ة الديمغرافي���ة.  صحيح أن مآل العم���ال األجانب، ف���ي الظاهر، هو 

العودة إلى الدول التي قدموا منها، غير أن المالحظ من ناحية عملية هو أن 

الكثيرين منهم يستقرون في إسرائيل، وأن وزارة الداخلية تواجه صعوبة 

ف���ي طردهم من البالد حتى بعد انتهاء مفعول تأش���يرة العمل الممنوحة 

لهم.  

وقد تط���رق إلى هذه الحج���ة تقرير »لجنة أكش���تاين« )لجنة ش���كلتها 

الحكومة برئاس���ة البروفسور تسفي أكشتاين، نائب محافظ بنك إسرائيل، 

بغية رس���م سياسة لمعالجة مس���ألة العمال األجانب في إسرائيل، وقدمت 

اس���تنتاجاتها في العام 2007(، وجاء في تقرير هذه اللجنة: »إن تش���غيل 

عمال غير إس���رائيليين بحجم واس���ع وكبير، ينطوي على انعكاسات بعيدة 

الم���دى على المجتمع اإلس���رائيلي.  ويدور الحديث ف���ي المقام األول حول 

عمليات هجرة تؤدي إلى اتس���اع مجموعات أقلية ذات رابطة هشة بالهوية 

القومي���ة، وإلى قيام جاليات منعزلة تعاني من إهمال بيئي، كما هو حاصل 

لدى جاليات مهاجرين في أوروبا الغربية«.

م���ع ذلك فإن النقاش المركزي فيما يتعل���ق بالعمال األجانب يتناول في 

ش���كل رئيس مساهمتهم في االقتصاد اإلس���رائيلي.  فمن جهة، ثمة من 

يقول بأن وجود العمال األجانب يضر بتش���غيل وفرص عمل اإلسرائيليين، 

وقد ورد، على س���بيل المثال، في تقرير »لجنة أكشتاين« أن تشغيل عمال 

أجانب »يضر بفرص وإمكانات تش���غيل إسرائيليين غير مهرة أو حرفيين، 

ويمس بأجورهم. فضال عن ذلك، فإنه يعيق دمج تقنيات جديدة، ويش���جع 

نشاطات اقتصادية ال تمتلك إسرائيل فيها أفضليات نسبية«.  

ه���ذا اإلدع���اء )الحج���ة( ورد أيضا بح���دة أكبر ف���ي ورقة موق���ف أعدها 

طاقم برئاس���ة البروفس���ور أكش���تاين، وصدرت عن »المعهد اإلس���رائيلي 

للديمقراطية« و«منتدى قيساريا« االقتصادي، وجاء فيها: إن زيادة العرض 

لعمال ذوي مهارات متدنية وأجر منخفض بشكل خاص، تولد ضغطا فوريا 

لخفض أجور عمال م���ن ذوي المهارات المتدنية أكث���ر. إن القدرة األفضل 

للمهاجري���ن وعدم مطالبته���م أو توجههم للحصول عل���ى خدمات الرفاه 

االجتماع���ي، يدفعان عماال محليين، بصورة عرضية )واس���عة( وفي الفروع 

المشابهة، للعمل في أشغال بأجر منخفض، وكذلك إلى االعتماد على جهاز 

الرفاه المحلي الذي يخرج قس���ما منهم من س���وق العم���ل، وكنتيجة لذلك 

تتسع أبعاد الفقر وعدم المساواة في مدخوالت السكان المحليين.

كذلك فق���د أثيرت هذه الحجة مؤخرا أيضا في تقري���ر »اللجنة لمكافحة 

الفقر في إس���رائيل« والذي جاء فيه:  »إن تش���غيل العم���ال األجانب يضر 

في المقام األول بالعمال اإلس���رائيليين ذوي المه���ارات المتدنية، والذين 

يجدون أنفس���هم مضطرين للخروج م���ن الفروع التي يش���غل فيها عمال 

أجانب، وذلك لكونهم ال يس���تطيعون التنافس في ظل مس���تويات األجور 

)المنخفضة( التي يتقاضاها العمال األجانب«، وقد أوصت اللجنة، بناء على 

ذلك، بتقليص عدد العمال األجانب في إسرائيل.

في المقابل يدعي أرباب العمل أن اإلسرائيليين غير معنيين بالعمل في 

مجاالت »العمل األس���ود« كالزراعة أو البناء، ولذلك ال مفر من تشغيل عمال 

أجانب في هذه المجاالت.

إلى ذل���ك، فقد عارض بوعز أراد، من »معهد القدس لدراس���ات الس���وق« 

في ورقة موقف نش���رت في تش���رين الثاني 2009، االدعاءات والحجج التي 

تطرحها الجهات الحكومية فيما يتعلق بموضوع العمال األجانب، وجاء في 

ما كتبه أراد: »بصورة عامة، تظهر استنتاجات أبحاث كثيرة جرت في أوروبا 

وف���ي إطار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية – OECD، وكذلك معطيات 

زيادة التش���غيل واإلنتاج في االقتصاد اإلس���رائيلي في موازاة زيادة عدد 

العم���ال األجانب، أن تأثير عم���ل المهاجرين على مس���توى البطالة، تأثير 

هزيل، بل وينطوي بش���كل عام عل���ى تأثير إيجابي على الس���وق المحلية.  

ولكن في إس���رائيل تميل الوزارات والدوائ���ر الحكومية إلى اقتباس أبحاث 

تمثل الش���اذ عن القاعدة”.  باإلضاف���ة إلى ذلك، يدعي أراد أن “التعامل مع 

العمال األجانب في إس���رائيل، والقيود والعقبات التي توضع في طريقهم، 

ال ينس���جمان مع تطلع إس���رائيل نحو إقامة مجتمع ح���ر ومنفتح، وااللتزام 

بالمعايير المتبعة في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية”.

إجراءات لخفض عدد العمال األجانب
اتخ���ذت الحكومة اإلس���رائيلية  في الس���نوات األخيرة سلس���لة قرارات 

ته���دف إلى خفض كمية العمال األجانب في إس���رائيل. وقد اس���تهدفت 

هذه القرارات بش���كل رئيس خفض عدد العمال األجانب في فرعي الزراعة 

والبن���اء، حيث حددت الحكوم���ة حصة )كوتا( مقيدة ف���ي هذا الصدد، في 

حين أنها لم تح���دد كوتا مقيدة لكمية العمال األجانب في الفروع األخرى، 

وخاصة في مجال رعاية المسنين والمرضى.  وقد كان من المفروض، بموجب 

قرارات الحكومة، خفض كمية التأش���يرات للعم���ال األجانب في فرع البناء 

من 8000 تأش���يرة إلى 5000 تأشيرة في العام 2011، والعمل فيما بعد على 

تقليص كمية التأش���يرات بصورة تدريجية حت���ى الصفر، غير أن الحكومة 

عادت واتخذت قرارًا في تموز من العام ذاته بإبقاء كمية هذه التأش���يرات 

عل���ى حالها )8000 تأش���يرة( لمدة عامين آخرين )حت���ى تموز 2013( على 

أن يت���م تقليص عددها تدريجيا إل���ى صفر بحلول الع���ام 2016.  وقد بلغ 

عدد العم���ال األجانب الذين عملوا حتى تش���رين األول 2014 في فرع البناء 

اإلس���رائيلي حوال���ي 7100 عامل، منه���م 1019 عاماًل عملوا ف���ي هذا الفرع 

بصورة غير قانونية.  وتجدر اإلش���ارة في هذا الس���ياق إلى أنه سجلت في 

المقابل، في الس���نوات األخيرة، زيادة تدريجية في تشغيل اإلسرائيليين 

»المتسللين« األفارقة في فرع البناء.  كذلك الحال فيما يتعلق بفرع الزراعة، 

الذي فرضت الحكومة فيه قيودا ته���دف إلى خفض عدد العمال األجانب.  

فف���ي العام 2011 كان من المفروض خفض كمي���ة العمال األجانب في هذا 

الفرع من 26000 عامل إل���ى 24500 عامل، إال أن الحكومة عادت وقررت إبقاء 

الكمية المحددة كما ه���ي )26000 عامل( وتحويل الخفض المخطط له إلى 

األعوام القادمة.  وتقضي الخطة الحكومية بإجراء خفض تدريجي س���نوي 

بنح���و 1500 عامل أجنبي في فرع الزراعة، وص���واًل إلى وضع يكون فيه عدد 

العمال األجانب العاملين في هذا الف���رع بحلول العام 2016، حوالي 18900 

عامل.  في البداية التزمت الحكومة بالهدف الذي وضعته لنفسها على هذا 

الصعيد، إذ انخفض عدد األجانب العاملين في فرع الزراعة بصورة قانونية 

في تش���رين األول 2013، إل���ى 20776 عاماًل، غير أن ع���دد العمال األجانب 

العاملين في هذا الفرع عاد ليرتفع في تشرين األول 2014 إلى 21879 عامال.

ثالثا: سياح من دون 
تأشيرة سارية المفعول

توجد في إس���رائيل مجموعة كبيرة من األجان���ب الذين دخلوا إلى الدولة 

كسياح، وما زال هؤالء يعيشون فيها حاليا من دون تأشيرة قانونية سارية 

المفع���ول.  ووفقا لتقدير جهات مهنية في وزارت���ي الداخلية واالقتصاد، 

فقد بقيت الغالبية الساحقة من هؤالء »السياح« الذين قدموا إلى إسرائيل 

من دول غير متطورة، من أجل العمل.  وتواجه السلطات اإلسرائيلية صعوبة 

في إبع���اد هؤالء األجانب )المقيمين في إس���رائيل بص���ورة غير قانونية( 

نظرا لصعوب���ة العثور عليهم أو معرفة م���كان إقامتهم وتواجدهم، خالفا 

ل�«المتس���للين« والعمال األجانب القانونيين الذي���ن يتواجدون في أماكن 

إقامة وعمل معروفة للسلطات.

ووفق���ا لتقديرات يجريها مكت���ب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي لكمية 

الس���ياح الذين واصلوا البقاء في إس���رائيل من دون تأش���يرة إقامة سارية 

المفعول، فقد ارتفع عدد هؤالء الس���ياح بشكل دائم خالل الفترة الممتدة 

بين الع���ام 1995 والعام 2001 والذي ظل عددهم في نهايته )نهاية 2001( 

رقما قياسيا بلغ 139 ألف سائح من دون تأشيرة سارية المفعول، وظل عدد 

مثل هؤالء السياح يتراوح بين هبوط وصعود طوال األعوام الالحقة، وبحسب 

تقدي���رات مكتب اإلحص���اء المركزي، فقد بلغ عدد الس���ياح األجانب الذين 

تواجدوا في إسرائيل في نهاية العام 2013، من دون حيازة تأشيرة سارية 

المفعول، حوالي 90 ألف سائح.  ويعزى التذبذب في كمية السياح من دون 

تأشيرة س���ارية المفعول، إلى عاملين رئيس���ين، أولهما الوضع األمني في 

دولة إس���رائيل، والثاني السياس���ة التي تتبعها الحكومة اإلسرائيلية في 

هذا الصدد.

ويتبين من معطيات نش���رها مكت���ب اإلحصاء المركزي أن عدد الس���ياح 

المتواجدين من دون تأش���يرة سارية المفعول انخفض بصورة ملموسة في 

فترة موجة الهجمات المس���لحة )االنتحارية( التي ش���هدتها إسرائيل في 

الس���نوات األولى من األلفية الثانية، في المقابل عادت كمية هؤالء السياح 

إلى االرتفاع تدريجيا ابتداًء من العام 2005، ليصل عددهم في العام 2008 

إلى 107 آالف سائح من دون تأشيرة سارية المفعول.  

وفي أعقاب قرار اتخذته حكومة إيهود أولمرت في آب 2008 بش���أن إبعاد 

الماكثي���ن في إس���رائيل بصورة غي���ر قانونية، أخذ عدد الس���ياح األجانب 

المتواجدين في الدولة من دون تأشيرة سارية المفعول، يتقلص تدريجيا، 

لكن عدده���م انخفض عمليا فقط بحوالي 17 آلف ش���خص، ومن هنا يقدر 

عدد الس���ياح األجان���ب الذين يقيمون حاليا في إس���رائيل بدون تأش���يرة 

س���ارية المفعول بحوالي 95 ألف شخص، من بينهم أكثر من 60% )حوالي 

55300 سائح( قدموا إلى إسرائيل من دول االتحاد السوفييتي سابقا، وهو 

ما يس���اعدهم ويس���هل عليهم االندماج في المجتمع اإلسرائيلي )والبقاء 

للعمل في إسرائيل( الذي يتألف من مجموعة كبيرة من المهاجرين الروس 

ومن دول االتحاد السوفييتي سابقا.

قراءة في تقرير جديد حول »األجانب غير المواطنين في إسرائيل«
ما هو حجم العمالة األجنبية والسياح من دون تأشيرة سارية المفعول في إسرائيل؟
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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

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959
هاتف: 2966201 – 2 – 00970
فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:
madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org 

أحي���ت منظمات حقوقية وحركات ش���عبية عديدة في العالم، الش���هر الجاري، 
»الي���وم العالم���ي للحفاظ على خصوصي���ة الفرد« وحمايته من أش���كال التنصت 
والمراقب���ة، ومن االعتداء على خصوصيته، إال أن هذا اليوم، بخالف أيام ذات طابع 
اجتماعي وحقوقي أخرى يحييها العالم، مّر بصمت مطبق في إسرائيل، باستثناء 
تقرير مطول نشرته صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية التابعة لصحيفة »هآرتس«، 
أظهر محاوالت المؤسس���ة اإلسرائيلية الرامية لتوسيع صالحيات التنصت ورصد 
المواطن في حياته العامة، ما يعيد إلى األذهان ما تكشف في أيلول الماضي عن 
وحدة الرصد االس���تخباراتية في الجيش اإلس���رائيلي- »وحدة 8200«- ولكن تلك 
متخصصة بالفلس���طينيين الواقعي���ن عن احتالل الع���ام 1967، بينما هنا يجري 

الحديث عن جمهور مواطني إسرائيل.
وليس صدفة أن المنظمات الحقوقية اإلسرائيلية ال تطرق هذا الموضوع، كغيره 
م���ن المواضيع التي لها جانب أمني. فمثال، جمعيات وأطر البيئة اإلس���رائيلية ال 
تثير قضية المفاعالت النووية اإلس���رائيلية، بخالف مثيل هذه الجمعيات واألطر 
في دول أخرى، ما يعكس أكثر طبيعة عس���كرة المجتمع اإلس���رائيلي، فمس���ألة 
التنص���ت والمراقبة تغلفها إس���رائيل بالجان���ب األمني، ما يعن���ي أن الجمهور 
اإلسرائيلي ليس على اس���تعداد لسماع اعتراض على رقابة كهذه، من المفترض 

أن تضمن له األمن واألمان، حسب ادعاء المؤسسة الحاكمة.
هذا الصمت اإلسرائيلي في يوم عالمي كهذا لفت إليه تقرير »ذي ماركر«. 

وقالت الصحيفة »إن موضوع خصوصية الفرد في المعلومات عنه ال يشكل جزءا 
من جدول أعمال الرأي العام اإلس���رائيلي، باس���تثناء بعض »مهاويس الموضوع«، 
وفي غالبيتهم محامون، ولكن من الصعب اإلش���ارة إلى جسم عامل وبارز في مجال 
الدف���اع عن حرية الفرد كفرد، في وجه ما يهدد خصوصيته، من جهة مؤسس���ات 

الدولة وشركات كبيرة«.
وتتاب���ع »ذي ماركر« أنه »لربما األوضاع األمنية هي التي اقنعت اإلس���رائيليين 
باالعتماد بش���كل أعمى على أجهزة الدولة واألمن، والسماح لها بحرية العمل، مع 
اإلشارة إلى أن الدفاع عن الخصوصية حق أساس دستوري في إسرائيل، يتضمنه 
قانون »كرامة اإلنسان وحريته«، إال أنه في واقع األمر، يمكن المس بهذا الحق، في 

اطار القانون، وبدوافع قوية«.
وفي إس���رائيل قانون واسع النطاق يتركز في مس���ألة التنصت والحصول على 
المعلومات الفردية الخاصة، وأطلق عليه اعالميا اس���م: »قانون األخ األكبر«، وتقول 
»ذي مارك���ر« إنه يش���كل واحدا من أكب���ر التهديدات على خصوصي���ة الفرد في 
إس���رائيل، ويجري الحديث عن تعديل القانون الجنائي، بش���كل يس���مح ألجهزة 

تطبيق القانون، من ش���رطة وس���لطات تحقي���ق أخرى، بمعن���ى المخابرات، طلب 
معلومات من شركات االتصاالت عن الشخص الذين يريدون تعقب تحركاته، وبعد 

صراع كبير دخل القانون حيز التنفيذ في العام 2008.
ويمنح القانون الشرطة والسلطات صالحية الطلب من شركات االتصاالت تفاصيل 
دقيقة حول زبائنهم، من عناوين دقيقة وحسابهم البنكي، وحتى سجل المكالمات 
والرسائل، وغيرها من المعلومات، ومشكلة هذا القانون، من ثالث اتجاهات، وأولها 
أنه يحق للش���رطة أن تقدم طلبا للشركة بالتزامن مع تقديم طلب لهذا الغرض من 
المحكمة، إال أن القانون ذاته يس���مح لضابط ش���رطة الطلب من ش���ركة االتصاالت 
الرس���مية تفاصيل عن ش���خص ما، دون قرار من المحكم���ة، إذا كان هناك ما ُيلزم 

استصدار معلومات سريعة، لمنع جريمة، ومن أجل انقاذ حياة انسان.
والمش���كلة الثانية هي أن القانون يسمح للش���رطة بطلب تفاصيل من شركات 
االتصاالت في قضايا ال تعد خطيرة، وفي هذا المجال وّس���عت الشرطة ألغراضها 
نطاق القانون، فمثال في السنة األولى لتطبيق القانون، من منتصف 2008 وحتى 
منتصف 2009، أصدرت الشرطة طلبات لالطالع على سجالت اتصاالت لنحو 12 ألف 
شخص. وفي العام 2010، ارتفع العدد بوتيرة عالية إلى 17 ألف طلب، ما يعني 50 
طلبا يوميا. وفي عرض أمام لجنة القانون والدستور البرلمانية، تبين أنه في العام 
2010، أدخلت ش���ركات االتصاالت 16 مليون شيكل، ما يعادل في حينه 5ر4 مليون 

دوالر، من الشرطة، مقابل طلبات سجالت الزبائن.
أما المش���كلة الثالثة، فهي أن هذا القانون ال ينص على وجود هيئة رقابة على 
تطبيقه، وكل ما في األمر أن على الش���رطة أن تقدم مرة في كل عام تقريرا للجنة 
القانون والدستور البرلمانية، حول تطبيق قانون »األخ األكبر«، وعلى الرغم من ذلك 
فبعد مرور ما يزيد عن س���ت س���نوات على تطبيق القانون جرى تقديم تقريرين 

فقط لتلك اللجنة البرلمانية. 
وفي نهاية تشرين الثاني من العام الماضي 2014، اتخذت السلطات اإلسرائيلية 
المعنية قرارا ببدء الطلب من ش���ركات الطيران الحصول على معلومات عن الركاب 
المتوجهين إلى إس���رائيل على متن رحالتها الجوية، في اطار ما تسميه إسرائيل 
»الحرب على االرهاب اإلسالمي«، وبشكل خاص تنظيم داعش. ولكن هنا أيضا فإن 
من أهداف هذا الطلب، حس���ب التبرير اإلس���رائيلي، مواجهة الجريمة المنظمة. 
وبموجب الطلب، فإن إسرائيل س���تطلب المعلومات بناء على نظامين قائمين في 
ه���ذا المجال، األول API، وه���و متخصص بمعلومات أساس���ية مرتبطة بالتذكرة، 
وصاحبها ورقم جوازه، والمسار الذي اتخذه حتى الوصول إلى الرحلة القادمة إلى 
المطار اإلس���رائيلي، بمعنى إذا كان قادما من دول���ة ثالثة. أما النظام الثاني فهو 

PNR، ويتضمن معلومات سرية، تكون ش���ركة الطيران قد جمعتها عن المسافر، 
خاصة إذا كان مس���افرا دائما على متن رحالت تلك الش���ركة، ووكالة السفر التي 

اشترى من خاللها تذكرة الطيران، وحتى اسم الفندق الذي سيقيم فيه.
وحتى اآلن هناك 39 دولة في العالم تتعامل مع نظام API، بينما تسع دول فقط 
تتبع نظام PNR، إال أن الحكومة اإلسرائيلية تزعم أن 33 دولة في العالم تتعامل 
م���ع النظام الثاني PNR. ويقول المحامي نيفو س���يفر، م���ن المختصين في مجال 
خصوصية الفرد، إن هذا يعني أن السلطات اإلسرائيلية ستجمع معلومات ضخمة 
جدا عن جمهور واسع من المس���افرين، وقد تستخدم هذه المعلومات ليس فقط 

األجهزة األمنية بل مثال سلطات الضرائب.

“مدينة بال عنف”
إحدى الوسائل التي باتت مصدر معلومات كبير للسلطات الرسمية اإلسرائيلية، 
هو مش���روع “مدينة بال عنف”، الذي انطلق في العام 2008. ويرتكز على نشر كم 
هائ���ل من الكاميرات الثابتة في المدن والبلدات التي تنضم إلى هذا المش���روع، 
ويجري الحديث عن 55 بلدة. وحس���ب التقديرات ينتش���ر حاليا ما يزيد عن 2700 

كاميرا، يتم تثبيتها في مناطق مركزية في التجمعات السكانية تلك.
واله���دف المعلن هو أن ترصد ه���ذه الكاميرات جرائم في دائ���رة الرصد التي 
يت���م تثبيتها بها، إذ في كل بلدة يوجد مرك���ز رصد لهذه الكاميرات، مع عاملين 
للمتابعة على مدار الس���اعات ال� 24، ليبلغوا الشرطة فورا في حال وقوع أي جريمة، 

تستدعي تدخال سريعا للشرطة. 
لكن إحصائيات جمعها تقرير “ذي ماركر” تدل على أن عدد الحاالت التي طلبت 
فيها الش���رطة أش���رطة التصوير، في كل واحدة من المدن والبلدات التي تنخرط 
ف���ي اطار مدينة بال عنف، كانت زهيدة نوعا ما. ويرى خبراء أن الكاميرات ليس���ت 
قادرة على لجم ظاهرة الجريمة المستفحلة، ولذلك هناك شك في مدى نجاعتها.
وقد أثار هذا المشروع جدال في المدن والبلدات العربية، فعلى الرغم من ارتفاع 
معدالت الجريمة ف���ي المجتمع العربي، نتيجة تقصير أجهزة تطبيق القانون، إال 
أن هناك قلقا لدى الناش���طين السياس���يين من أن تستخدم الشرطة والمخابرات 
اإلس���رائيلية هذه الكامي���رات، أيضا في الحاالت السياس���ية، مث���ل المظاهرات 
السياس���ية، أو في حال اندالع مواجهات، ما يعني أن هذه الكاميرات ستستخدم 

للمالحقة السياسية، وليس فقط لظاهرة العنف.
وقبل فترة قال رئيس بلدية مدينة عربية إن الشرطة حاولت مع بدء تطبيق هذا 
المشروع في مدينته، استخدامها ألغراض ال تمت بصلة إلى ظاهرة الجريمة، مثل 

أن الشرطة ذات يوم أرادت استعراض أشرطة التصويت المخزنة اللتقاط سائقين 
ال يضع���ون ح���زام األمان خالل قيادتهم الس���يارة في المدين���ة بموجب القانون 
القائ���م، إال أن البلدية رفضت األمر. ولكن ليس واضحا أين نجحت الش���رطة، مثال، 
في الحصول على معلومات ال عالقة لها بالجريمة القائمة، فإذا كان رئيس البلدية 

هذا قد اعترض، فليس من المضمون، أن يكون الموقف ذاته في بلدات أخرى. 

“الوحدة 8200”
ال يتطّرق تقرير “ذي ماركر” إلى وحدات التعقب والتنصت في جيش االحتالل، 
لك���ن جانبا مما ذكره باإلمكان فهم أبعاده مما تكش���ف في منتصف أيلول 2014، 
حينما بع���ث 43 ضابطا مجندا يعملون في وحدة الرصد االس���تخباراتية “8200” 
برس���الة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يبلغونه فيها رفضهم االستمرار 
بالعمل في هذه الوحدة ألس���باب ضميرية، نظرا للمهمات التي توكل لهم ومنها 
رص���د مقاومين بهدف اغتيالهم أو اعتقالهم، ولكن أيضا رصد معلومات حياتية 
روتينية عن أناس عاديين بغية ابتزاز من يمكن ابتزازه منهم ألغراض مختلفة.  
ويجري الحديث عن “الوحدة 8200” في جهاز المخابرات العس���كرية في جيش 
االحتالل، التي كثيرا ما تتباهى بها إس���رائيل وجيش���ها، نظرا لحجم انتش���ارها 
وآليات التنصت والتجس���س التي تس���تخدمها. وهذه الوح���دة توجه الطائرات 
واألجه���زة األخرى س���اعة تنفيذها جرائ���م االغتيال، إضافة إل���ى مهمات أخرى 
كشف عنها عدد من هؤالء الضباط والجنود في مقابلة وتقرير مطول في صحيفة 

“يديعوت أحرونوت” اإلسرائيلية.
وتس���تعرض تلك المقابل���ة أحاديث عدد من المش���اركين عن األس���باب التي 
دفعتهم إلى هذه الخطوة، وحس���ب الصحيفة فإن سياسة االغتياالت ونتائجها، 
“تتبوأ مكانا مركزيا في عذابات ضمائر الموقعين بسبب حقيقة أنه تتم أكثر من 

مرة أخطاء تودي بحياة أبرياء بل أوالد صغار أحيانا”. 
لكن الجرائم ال تتوقف عند عناصر الفصائل المس���لحة، بل تصل إلى اس���تغالل 
حي���اة الناس الخاصة، بتفاصيله���ا الدقيقة، بهدف ابت���زاز الناس في قضاياها 

المؤلمة، أو في قضاياها الحساسة التي قد تسبب لهم الحرج في المجتمع.
ويقول الموقعون على الرس���الة، في تلك المقابلة، إن ج���زءا كبيرا من األهداف 
التي يتم تعقبها هي أش���خاص أبرياء ليس���ت لهم صلة البتة بنش���اط عسكري، 
وتهتم الجهات االستخباراتية بهم ألسباب أخرى. وال يخطر ببال أولئك األشخاص 
البتة أنهم هدف استخباراتي، ويشهد الموقعون أن النظرة إليهم ال تختلف عن 

النظرة إلى مقاتلين.

ظاهرة االعتداء على خصوصية الفرد ال تحظى بأي اهتمام في إسرائيل!
*حينما أحيت منظمات وحركات عالمية حقوقية »اليوم العالمي للحفاظ على خصوصية الفرد« تجاهلت منظمات موازية في إسرائيل هذا اليوم *المنظمات 

ترتدع عن الحديث حول هذا الموضوع الرتباطه باألمن *تحت حجة األمن، السلطات اإلسرائيلية تعتدي على خصوصيات فردية ال عالقة لها باألمن*

“ه���وس االنتخابات والس���لطة” � كما وصفه أحد المعنيي���ن � يزيل آخر القيود 
والحدود من وجه رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو ودوائره الحزبية 
والسياس���ية، فتصبح الممارسات االس���تبدادية الرامية إلى الفوز بأكبر ما يمكن 
من األصوات صريحة ومكش���وفة من غير أي حرج، من خ���الل اإليغال في التطرف، 
بصرف النظر عما تنطوي عليه من إس���قاطات وتداعيات مستقبلية على المجتمع 

اإلسرائيلي وما ُيسمى “النظام الديمقراطي” في إسرائيل.  
والمناس���بة العيني���ة له���ذا الحديث، اآلن تحدي���دا، هو ما أق���دم عليه رئيس 
الحكوم���ة، نتنياهو، ش���خصيا، ومس���ؤولو ديوانه، من تدخل سياس���ي فظ في ما 
يتعل���ق ب�”جائزة إس���رائيل لألدب، للبحث األدبي وللس���ينما” هذا العام، وخاصة 
عضوي���ة لجنة التحكيم واألدباء المرش���حين لنيلها، مما أصبح يش���كل � في نظر 
كثيري���ن � خط���را جديا على مصير ه���ذه الجائزة لهذا العام، ذه���ب البعض إلى 
تقديره باحتمال إلغاء الجائزة، توزيعها وحفلها، كليا، بينما أكد آخرون أن الضرر 
الف���ادح قد وقع بمجرد انس���حاب مجموعة كبيرة من أكبر وألم���ع األدباء، الفنانين 
واألكاديميين اإلسرائيليين من كل ما يتعلق بالجائزة، سواء من لوائح الترشيح أو 

من عضوية لجان التحكيم. 

نتنياهو »ينتهز الفرصة«!
وكانت فضيحة »جائزة إسرائيل« هذه، وما أعقبها من عاصفة لم تهدأ حتى اآلن 
بعد، قد تفجرت حينما كشفت صحيفة »هآرتس« )يوم 9 شباط الجاري( عن تدخل 
مكتب رئيس الحكومة، نتنياهو، وإقدامه »في خطوة غير عادية وغير مس���بوقة« 
على التدخل المباش���ر والفظ في تركيب���ة لجنة التحكيم له���ذه الجائزة، والذي 
تمثل في إس���قاط عضوية ثالثة من أعضائها، هم: البروفس���ور أفنير هولتسمان 
والبروفسور أريئيل هيرشفيلد، عضوا اللجنة عن مجال األدب، والمخرج السينمائي 
والتلفزيوني حاييم ش���رير، عضو اللجنة عن مجال السينما، وذلك بعد أن كانوا قد 
باش���روا عملهم في إطار هذه اللجنة. وكان وزير التربية والتعليم الس���ابق، شاي 
بيرون، هو الذي عّين أعضاء هذه اللجنة، كما هو متبع. لكن بيرون استقال في هذه 
األثناء بعد انسحاب حزبه، »يش عتيد«، من الحكومة ومن االئتالف الحكومي. وفي 

أعقاب استقالة بيرون، تسلم نتنياهو نفسه حقيبة التربية والتعليم الوزارية. 
ووجهت وزارة التربية والتعليم رس���ائل إلى كل من هولتس���مان وهيرش���فيلد 
وش���رير تبلغهم فيها بقرار إقصائهم من عضوية لجنة التحكيم، دون إبداء أية 

أسباب لذلك. 
وف���ي وقت الحق، أكد نتنياهو قراره هذا، لكن ليس في بيان حكومي رس���مي وال 
بصورة صريحة، بل ب�«س���تاتوس« كتبه على صفحت���ه الخاصة على موقع التواصل 
االجتماعي »فيس���بوك«، يوم 11 ش���باط، قال فيه: »طوال الس���نوات الماضية، جرى 
تعيين أعضاء في لجنة التحكيم لجائزة إس���رائيل م���ن بين عناصر تحمل مواقف 
متطرفة، ومن بينها عناصر معادية للصهيونية أيضا، مثل أشخاص يؤيدون رفض 
الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي ... هذا الوضع ينبغي تغييره«! كما خرج  
عدد من أعضاء الكنيس���ت والوزراء عن ح���زب »الليكود« يدعمون قرار نتنياهو هذا 
ويكررون »العلة« ذاتها، بينما أوضحت »مصادر« )كما وصفتها بعض وسائل اإلعالم 
اإلس���رائيلية!( أنه »بعدما اتضح ان أحد المرشحين لعضوية لجنة التحكيم يدعم 

رفض الخدمة العسكرية، تقرر إعادة فحص تركيبة اللجنة من جديد«! 
ثم عاد نتنياهو، شخصيا، وتطرق إلى الموضوع مرة أخرى، في »ستاتوس« نشره 
على صفحته الخاصة على الفيس���بوك أيضا في اليوم التالي، 12 ش���باط، فقال إن 

»لج���ان التحكيم في مجاالت الثقافة تحولت إلى ملعب خاص لليس���ار المتطرف، 
المعادي للصهيونية، الداعم للفلس���طينيين والداع���ي إلى رفض تأدية الخدمة 
العس���كرية« وإنه »ال يجوز أن تسيطر المواقف الداعمة للفلسطينيين على جائزة 

إسرائيل في بعض المجاالت«! 
أما عضو اللجنة المقصود في تأييد رفض الخدمة العس���كرية فهو البروفس���ور 
أريئيل هيرش���فيلد، المحاضر في جامعة القدس وعميد كلية األدب العبري فيها 
ع، قبل نحو عشر سنوات، سوية مع 350 محاضرا جامعيا 

ّ
س���ابقا، والذي كان قد وق

آخرين، عل���ى عريضة تعبر عن »تأييدن���ا وتقديرنا للط���الب والمحاضرين الذين 
يرفضون تأدية الخدمة العس���كرية كجنود في المناطق الفلس���طينية المحتلة. 
ذلك أن هذه الخدمة تكون منوطة، في أحيان كثيرة، بتنفيذ أوامر ال مكان لها في 

مجتمع ديمقراطي«. 
وأف���ادت صحيف���ة »هآرتس« )يوم 12 ش���باط( ب���أن فحصا أجرته ق���د دل على 
أن هيرش���فيلد ل���م يكن العضو األول ف���ي لجان التحكيم لجائزة إس���رائيل الذي 
يعلن دعمه لرفض تأدية الخدمة العس���كرية. ففي العام الماضي، تولى رئاس���ة 
لجنة التحكيم لجائزة إس���رائيل في مجال »األدب التوراتي« البروفس���ور أليئاف 
ش���وحطمان، الذي أعلن، جهارا، دعمه لرفض تنفيذ أوامر عسكرية تقضي بإخالء 
مس���توطنات يهودية! ورغم ذلك، لم يتم إقصاء شوحطمان عن رئاسة اللجنة، وال 

عن عضويتها حتى.  
حملة استقاالت وانسحابات احتجاجية

وأثار هذا التدخل السياس���ي الفظ من جانب رئيس الحكومة، وفي أعقاب الكش���ف 
عنه في »هآرتس«، عاصفة سياس���ية وموجة احتجاجية تخللتها حملة استقاالت من 
عضوية لجان التحكيم لجائزة إسرائيل وانسحابات من قوائم المرشحين لنيل الجائزة.
فخ���الل أيام قليلة، بعد الكش���ف عن تدخل نتنياهو وفصل���ه ثالثة من أعضاء 
اللجنة، قدم ثمانية من أعضاء اللجان المختلفة اس���تقاالتهم، وهم: الكاتبة غيل 
هار- إيفن، البروفس���ور نوريت غيرتس، البروفس���ور زيفا بن بورات، البروفس���ور 
نيس���يم كلدرون، البروفس���ور إفرايم ح���زان ود. أوري هولندر )م���ن لجنة »جائزة 
إس���رائيل لألدب والبحث األدبي«( والمخرج التلفزيون���ي رام ليفي والممثلة يونا 
إليان )من لجنة »جائزة إس���رائيل للسينما«(. ومع هذه االستقاالت، انحلت، عمليا، 
لجنة التحكيم ل�«جائزة إس���رائيل لألدب والبح���ث األدبي« إذ لم يبق من أعضائها 
أحد، على اإلطالق )فصل اثنين واس���تقالة ستة(، بينما لم يبق في لجنة التحكيم 
ل�«جائزة إس���رائيل للس���ينما« )بعد فصل واحد واس���تقالة اثنين آخرين( س���وى 
عضوين اثنين، هم���ا: المغني يورام غاؤون، رئيس هذه اللجنة، وموطي ش���كالر، 

عضو اللجنة ورئيس »سلطة البث« الرسمية سابقا.
وبالتزام���ن مع ذلك، أيضا، جرت موجة انس���حابات من قوائم المرش���حين لنيل 
هذه الجائزة، إذ انس���حب سبعة مرش���حين، هم: الكاتب سامي ميخائيل، الكاتب 
دافيد غروس���مان، الكاتب إس���حاق بن نير، الكاتب حاييم بئير، البروفسور يغئال 

شفارتس، المخرج والسيناريست رينين شور. 
كم���ا أعلنت الناش���طة االجتماعية روت داي���ان، الزوجة األولى لموش���يه دايان، 
عن سحب ترش���يحها ل�«جائزة إسرائيل عن مس���يرة الحياة«، وذلك احتجاجا على 
التدخل السياس���ي الفظ م���ن جانب رئيس الحكومة في تركيب���ة اللجان وعملها. 
وقالت دايان، التي تبلغ من العمر 98 عاما، إن »جائزة إسرائيل ليست شأنا لليمين 
أو لليسار. ال يعقل أن يقوم رئيس الحكومة بإلغاء تعيين أعضاء في لجان التحكيم 

وأن يتدخل في معايير الجائزة. لم أس���مع في حياتي قط ش���يئا كهذا، وفي مثل 
هذه الحال ال أرغب في أن أكون مرشحة لنيل الجائزة«!

ورف���ض البروفس���ور أفنير هولتس���مان، المقصى عن عضوية لجن���ة التحكيم، 
ادعاءات رئيس الحكومة بقوله: »يكفي اس���تعراض قائمة أسماء الحاصلين على 
جائ���زة إس���رائيل في مجال األدب والبحث األدبي خالل الس���نوات ال���� 15 األخيرة 
الماضية للتأكد من أن أغلبيتهم الساحقة، إن لم يكن كلهم على اإلطالق، بعيدون 
جدا جدا عن الصورة المش���يطنة التي يرس���مها نتنياهو. وهو ما ينطبق، إلى حد 
كبير، على أعضاء لجان التحكيم أيضا«. وأنهى قائال: »ادعاءات نتنياهو ال أس���اس 

لها، مطلقا، وما هي إال نتاج حالة من جنون االرتياب )بارانويا( وتعبير عنها«!
وقال البروفسور نيس���يم كلدرون، أحد المستقيلين احتجاجا، وكان يرأس لجنة 
التحكيم ف���ي مجال البحث األدبي، إن »نتنياهو وجه، بس���لوكه هذا، ضربة قاتلة 
لجائزة إس���رائيل، ثم واصل المس بها بما نش���ره الحقا«. وأوضح كلدرون: »إذا كان 
قرار نتنياهو )فصل األعضاء من لجان التحكيم( يشكل مّسًا بالجائزة في الحاضر، 
فإن ما كتبه الحقا يوس���ع دائرة المّس لتش���مل الماضي أيض���ا. ذلك أن نتنياهو 
يقول، عمليا، إن الحائزين على جائزة إس���رائيل، عبر الس���نوات الماضية، اختيروا 
طبقا العتبارات غير موضوعية وغير مهنية، وليس طبقا العتبارات التميز المهني 

والجودة األدبية والفنية«. 
واته���م كلدرون نتنياهو بفرض واقع »التس���ييس الفظ والعنيف« على »جائزة 
إس���رائيل« بينما هو )نتنياهو( يرمي، في الوقت ذاته، أعضاء لجان التحكيم خالل 

السنوات كلها بهذه التهمة )التسييس( التي ال أساس لها! 
وقال الكاتب حاييم بئير، المنس���حب من قائمة المرش���حين لنيل الجائزة، إنه 
يش���عر بأن »عدم نيل جائزة إسرائيل هو ش���رف أكبر من نيلها اآلن. وأنا ال أحسد 
ذلك الشخص الذي سيقف لتسلم جائزة إسرائيل لألدب في يوم االستقالل« )في 
إشارة إلى االحتفال ب�«يوم استقالل إسرائيل«، الذي تجري في إطاره مراسم توزيع 
»جائزة إس���رائيل« على الفائزين بها، في شتى المجاالت(! وأضاف بئير: »ترددت 
كثي���را، ألن الجائزة عزيزة علّي جدا. هذا االحتفال الذي يقام في يوم االس���تقالل 
يبدو لي تجسيدا لإلسرائيلية، اللحظة التي يكّرم فيها المجتمع اإلسرائيلي أبناءه 
وبناته على مس���اهماتهم المختلفة، كل في مجاله«، ثم قال: »لكن تدخل رئيس 
الحكوم���ة وموظفي ديوان���ه في عمل لجان التحكيم جعل الجائ���زة غير مرغوبة... 
ليس رئيس الحكومة هو الذي يمنح الجوائز. إنه الشخص الذي يقف على المنصة 

ويقدم المغلف فقط، وليس هو الذي يمنح الجائزة«!
وق���ال الكاتب س���امي ميخائيل، المنس���حب أيضا من قائمة المرش���حين لنيل 
الجائزة احتجاجا، إنه »من الخطير جدا أن يأخذ سياسي، مهما كان رفيع المنصب، 
ف الحظائر األدبية«. وأض���اف ميخائيل: »على حد علمي، فإن أيا 

ّ
لنفس���ه دور منظ

من الكتاب لم ُيعتقل بتهمة الفساد، منذ قيام الدولة حتى اليوم، بينما يقبع في 
السجون عدد »مرعب« من السياسيين، وهو عدد مرشح لالرتفاع أكثر«.  

وق���ال الكاتب إس���حاق بن نير، الذي س���حب هو اآلخر ترش���يحه لني���ل الجائزة 
احتجاج���ا، إن تدخل نتنياهو »يرمي، كما يبدو، إلى تعزيز س���يطرته وتوجيهاته 
المشوهة في مراكز التأثير والعمل الثقافيين، بما فيها وسائل اإلعالم«. وأضاف 
بن نير: »إن طرد أعضاء من لجنة التحكيم واس���تقالة آخرين تجعل الحدث السنوي 
حدثا سياسيا، جدانوفّيًا )في إشارة إلى أندريه جدانوف، عضو المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي السوفييتي أيام س���تالين، والذي قاد حمالت واسعة ضد األدب 

واألدباء بتهمة »الفشل األيديولوجي«!( وكاذبًا، وتجعل ترشيحي مستحياًل«. 
أم���ا الكاتب دافيد غروس���مان، الذي س���حب هو اآلخر ترش���يحه لني���ل الجائزة 
احتجاج���ا، فقد وصف تدخل نتنياهو وديوانه في عضوية لجان التحكيم وعملها 
ومعايير منح الجائزة بأنه »س���طو ليلّي، عنيف وفظ، يمّس بحرية الروح والتفكير 

في إسرائيل«.
ووصف البروفسور يغئال شفارتس، محاضر األدب في جامعة بن غوريون )في بئر 
الس���بع/ النقب( والمحرر الرئيس في دار النشر »كنيرت زمورا بيتان«، الذي سحب 
ترش���يحه ل�«جائزة إس���رائيل للبحث األدبي«، تدخل نتنياه���و بأنه »فضيحة غير 
مس���بوقة وال مثيل لها... هذا ليس خطأ، بل استمرار لسياسة نتنياهو المقصودة 
والموجهة التي تس���تهدف المس بالنخب اإلسرائيلية طمعا في كسب األصوات 
م���ن فئات أخرى... إنه���ا عملية تخريب ال يجوز الصمت عليها«. وقال ش���فارتس: 
»إنني أسحب ترشيحي وأدعو جميع المرشحين اآلخرين إلى سحب ترشيحاتهم«. 
أما الكاتب إيلي عمير، الذي اختار عدم تقديم ترشيحه لنيل الجائزة هذا العام 
ورفض المش���اركة ف���ي عضوية لجنة التحكيم في مجال البح���ث األدبي، فقال إن 
»ما يحصل هنا هو تفعيل ش���رطة األفكار... ديوان رئي���س الحكومة يقرر من هو 
الصهيون���ي ومن هو المعادي للصهيونية. م���ن أنتم؟ من خولكم هذا؟«! وأضاف 
عمي���ر: » أصبحت الجائزة ، هذا العام، ملوثة ومخزية وإذا ما س���حب جميع األدباء 

والباحثين ترشيحاتهم، فلن يتم توزيعها، وهذا أفضل«!

»هوس االنتخابات والسلطة«:

رئيس الحكومة اإلسرائيلية ُيقصي “مؤيدي الفلسطينيين ورفض الخدمة 
العسكرية” عن عضوية لجان التحكيم لـ”جائزة إسرائيل لألدب”!

*تدخل نتنياهو يثير عاصفة واسعة تخللتها حملة استقاالت من عضوية لجان التحكيم وانسحابات من قوائم المرشحين لنيل الجائزة*

أريئيل هيرشفيلد.
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