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تقرير جديد لـ«جمعية حقوق المواطن»

َ
الكنيست بات إحدى الحلبات المركزية لدوس الديمقراطية وقيمها!
«المش����هد اإلس����رائيلي» :يؤكد تقرير جديد صدر عن «جمعية حقوق المواطن» في إسرائيل،
في أوائل الش����هر الجاري ،اس����تمرار المنحى «المثير جدا للقلق» ـ حسب تعبير ّ
معدي التقرير
في مقدمته ـ والمتمثل في «تآكل القيم الديمقراطية في إس����رائيل والدفع بقوة نحو مبادرات
تش����ريعية معادية للديمقراطية» ،غير أن «الحقيقة المثيرة للقلق بشكل خاص» ،كما يصفها
التقرير ،هي «أن إحدى الحلبات المركزية التي ُتس����تخدم لدوس الديمقراطية َ
وقيمها وللمس
بقواعد اللعبة الديمقراطية هي البرلمان (الكنيس����ت) نفس����ه ـ قلب النظام الديمقراطي الذي
ُيفترض فيه أن يشكل رمزا للديمقراطية اإلسرائيلية ،للدفاع عنها وحمايتها»!
صدر التقرير ،الذي يش����كل وثيق����ة تفصيلية لنتائج ما قامت ب����ه «جمعية حقوق المواطن»
م����ن رصد ومتابعة في مجال التش����ريعات والمبادرات األخرى التي تقل����ص الحيز الديمقراطي
ّ
في إس����رائيل وتحاصره ،تحت عنوان «تقلص الحيز الديمقراطي في إس����رائيل ـ الكنيس����ت الـ
 :20ص����ورة وضع» ،وامتد على  30صفحة تضمنت اس����تعراضا لجميع التش����ريعات والمبادرات
التش����ريعية المعادية للديمقراطية خالل دورة الكنيس����ت الحالي ،الـ  ،20منذ بدايتها وحتى
موعد إعداد التقرير.
وش����ددت مقدمة التقرير على خطورة التصريحات والنشاطات التي تصدر عن مسؤولين كبار
في الساحة السياسية في إسرائيل ،وخصوصا منها تلك التي تصدر عن الكنيست ،لما لها من
«إسقاطات بعيدة المدى واألثر على الجمهور اإلسرائيلي عامة وعلى مواقفه تجاه الديمقراطية،
حقوق اإلنس����ان ،مجموعات األقلية (السياس����ية ،االجتماعية ،اإلثنية وغيرها) ،س����لطة القانون
وغيرها».
ويؤكد التقرير أنه في سيرورة تقلص الحيز الديمقراطي ،تواجه القواعد األكثر أساسية في
اللعبة الديمقراطية تحديات جس����يمة ،بل قد يجري دفعها أحيانا نحو ّ
الحد األقصى اإلشكالي
جدا.
ويش����ير إلى أن أحجار األس����اس في النظام الديمقراطي هي :الفصل بين الس����لطات واحترام
السلطات األخرى ووظائفها ،بما في ذلك المجتمع المدني؛ حماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها،
وم����ن بينها بالطبع الحق في المس����اواة والحق في حرية التعبير واالحتجاج؛ مقاومة اس����تبداد
األغلبية (السياسية أو القومية)؛ اللجوء إلى استخدام أدوات وإجراءات متطرفة (بما فيها المس
بحقوق أساس����ية) تشكل نتاجا حتميا لمفهوم «الديمقراطية الدفاعية»؛ مفهوم الديمقراطية
وحقوق اإلنس����ان .ويجزم بأن هذه كلها تتعرض لتفس����يرات مغرض����ة ،أحادية البعد ومغا ِلطة،
ولمحاوالت تقويض منهجية.
لكن األمر يصبح أكثر خطورة في عصر «السياس����ة الجديدة» الراهنة ،إذ تتآكل قواعد اللعبة،
الش����كلية وغير الشكلية ،على نحو يبدو فيه أنه لم يعد ثمة مجال بعد ،وال احترام وال استعداد،
لإلصغاء وللبحث مع من ال يتبنى موقف األغلبية ويتماثل معها.

ما هي الممارسات المعادية للديمقراطية؟
يتجسد المس بالديمقراطية في تشكيلة واس���عة من الممارسات المرتبطة ،جميعها ،ببعضها
البعض -1 :محاولة المس بمكانة ،صالحيات وعمل المؤسسات التي تشكل الهيكلية الديمقراطية،
تش���كل منظومة التوازنات والكوابح الحيوية جدا في النظام الديمقراطي وتضمن سيادة القانون،
اإلدارة الس���ليمة ،حماية حقوق اإلنس���ان واألقليات ،كما تضمن انعدام الفساد واستبداد األغلبية؛
 -2محاولة إس���كات األصوات التي تعبر عن آراء ومواقف نقدية حيال السلطة الحاكمة ،بما في ذلك
مواقف وآراء نقدية تصدر عن أقليات اجتماعية أو سياس���ية؛  3ـ محاولة نزع الشرعية عن الخصوم
السياس���يين ،منظمات حقوق اإلنسان واألقليات؛  4ـ محاولة تضييق الخناق على كل من ال تتساوق
مواقفه وآراؤه ،أو نش���اطاته ،مع ما «تفرضه» األغلبية السياس���ية؛  5ـ تصوير األقليات في المجتمع
اإلسرائيلي وكأنها في صف العداء للدولة ،إلى جانب شرعنة المس بحقوقها المدنية والسياسية.
تتعدد وتتنوع تمظهرات هذه التصريحات ،الممارس����ات ،التشريعات والمبادرات ،وتشمل:
اقتراحات قوانين تمس بحقوق أس����اس تش����كل القاعدة األساس����ية للنظام الديمقراطي ،وفي
مقدمته����ا الحق في حري����ة التعبير واالحتجاج السياس����ي والحق في المس����اواة أمام القانون؛
تهجمات كالمية ضد من يش����كلون األقلية البرلمانية في الكنيس����ت وفي المجتمع في الوقت
الراهن؛ محاوالت للمس بالمؤسس����ات الضروري����ة والحيوية لوجود النظ����ام الديمقراطي ،وفي
مقدمتها بش����كل خاص :المحكمة العليا ،رئيس الدولة ،المستشار القانوني للحكومة والنيابة
العامة للدولة ،الشرطة ،مراقب الدولة ،وسائل اإلعالم؛ محاوالت للمس بالنشاط الشرعي والحيوي
الذي تقوم به منظمات حقوق اإلنس����ان والتغيير المجتمعي ومحاوالت نزع الش����رعية عن هذه

الكنيست اإلسرائيلي
القيم الديمقراطية ،الفساد...
بقلم :أنطـوان شلحـت

الكنيست الــ  :20ديمقراطية أقل.

المنظمات وعن نش����اطاتها؛ محاوالت للم����س بالحريات األكاديمية وبالمؤسس����ات األكاديمية
وبالحي����اة الثقافية ـ الفنية الحرة وغيرها .وتؤدي ه����ذه كلها ،في النتيجة ،إلى المس بالمبادئ
األس����اس في النظام الديمقراطي في إس����رائيل :الم����س المتواصل والمتراك����م بحرية التعبير
واالحتجاج ،بكرامة اإلنسان وبالحق في المساواة؛ المس بحرية االنتظام والمس بإمكانيات وجود
التعددية وبش����رعية وجود المواقف ،األفكار واآلراء المختلفة .وفي الوقت نفسه ،يتعزز طغيان
األكثرية واس����تبدادها تجاه األقليات ،االجتماعية ،السياس����ية والقومية ،كما يتعمق ويتفاقم
المس بحقوق هذه األقليات جميعها.

ما هي اإلشكالية؟ ما هو الضرر؟
تؤدي هذه الممارسات ،التصريحات والمبادرات ،في مجملها وفي نتيجتها النهائية ،إلى مس
عميق وخطير بالمبادئ األس����اس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل :مس
بالمؤسس����ات الحامية للنظام الديمقراطي وبالفصل الواضح بين السلطات الثالث؛ مس بالفهم
الجماهي����ري الع����ام لمعنى الديمقراطية وللعناص����ر الحيوية الالزم����ة لوجودها؛ مس متواصل
ومتراكم بحرية التعبير واالحتجاج ،بكرامة اإلنس����ان وبالحق في المساواة؛ مس بحرية االنتظام؛
مس بإمكانية وجود التعددية وبشرعية وجود مواقف ،آراء وأفكار مختلفة .كما يتعمق استبداد
األغلبية تجاه األقليات االجتماعية ،السياسية والقومية ،ويتفاقم المس بحقوق هذه األقليات.
م����ن الواض����ح أن هذه التطورات تحصل عل����ى خلفية واقع اجتماعي وسياس����ي محدد ،يتميز
بالتوتر الحاد والدائم ،وإن لم يكن عنصرا جديدا إال أنه يكون أكثر ش����دة وأثرا أحيانا .ويش����مل
الواقع المذكور ،بالطبع ،الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني ،االحتالل والنزاعات المسلحة الكثيرة؛
الفج����وات االجتماعي����ة ـ االقتصادية العميقة والح����ادة؛ التمييز والعنصري����ة تجاه مجموعات
س����كانية مختلفة؛ ظواه����ر الهجرة واللج����وء؛ خالفات حادة ف����ي اآلراء في مج����ال العالقة بين
الدين والدولة؛ وغيرها .ومع ذلك ،يبدو أن الحجة التي يتكرر اس����تخدامها على ألس����ن عدد من
المس����ؤولين السياس����يين الكبار بأن «ال قدرة للحكومة على الحكم» ،مما يعني الحاجة «الماسة»
إلى إجراء تغييرات جوهرية وعميقة في قواعد اللعبة الديمقراطية تؤدي إلى لجم وكبح كل من
وما يعيق قدرة الحكومة على الحكم ـ هذه الحجة ليست سوى ذريعة لتعزيز مكانة وقوة وسلطة
األغلبية السياس����ية الحاكمة اآلن ،وخصوصا على خلفية كون الكنيست فعليا ـ بموجب الطريقة
البرلمانية المعتمدة في إسرائيل ـ ذراعا طويلة للحكومة.
هذه ه����ي الحال ،أيضا ،فيم����ا يتعلق بالمنح����ى الواضح في وضع مضامي����ن ودالالت جديدة
مختلفة لمفاهيم حقوق اإلنس����ان ومصطلحات أس����اس في تعريف الديمقراطية ،مثل تكريس

ُ
الفك����رة القائلة بأن الديمقراطية هي (فقط) حكم األغلبية ،أو فكرة أن الحكومة تنتخب مرة كل
أربع سنوات ومن غير الشرعي انتقادها ،وانتقاد شخوصها  /أعضائها أو أدائها ،كما أنه من غير
الش����رعي محاولة تغييرها في الفترة ما بين انتخابات وأخ����رى .ومثل هذه العملية ،التي تجري
على نحو يخدم األغلبية السياس����ية الحاكمة فقط ويعطي األولوي����ة للقيم القوموية والدينية
بتفضيله����ا عل����ى القيم الليبرالية والكونية ،تعني ـ بصورة أساس����ية ـ الم����س الخطير بحقوق
مجموعات األقلية المختلفة ،السياسية ،االقتصادية ـ االجتماعية والقومية.
على نحو مماثل ،تجري إس����اءة استخدام شعار «الديمقراطية الدفاعية» كلما كانت هناك نية
للم����س بحقوق إحدى مجموعات األقلية (س����واء القومية ،االجتماعية أو السياس����ية) ـ وخصوصا
في الس����ياق األمني لكن ليس فيه فقط .إنه استغالل الش����عار الصحيح بصورة ونوايا سيئة وال
يمكن أن يجعل ما يترتب عليه من س����لوك ش����رعيا ومحقا .وهذه السيرورة التي نشهدها اليوم
تنطوي على خطر جدي وجسيم على النظام الديمقراطي بمجمله في إسرائيل ،يهدد بتهديمه
من أساس����ه .ينبغي أن يقوم الدفاع عن الدولة وعن أمن مواطنيها على أس����س ،مبادئ ومعايير
س����ليمة ،بصورة تناس����بية والئقة ،بحيث ال يتم تقييد الحقوق األساسية ،أو سلبها تماما ،سوى
في حاالت استثنائية جدا ،كما ينص على ذلك القانون اإلسرائيلي الحالي.
من المهم اإلش����ارة إلى أن مجرد طرح مشاريع  /اقتراحات القوانين ،أو مجرد محاولة دفع هذه
المب����ادرات ومحاولة تحقيقها ،حتى وإن لم يتم إنجازها نهائيا ،س����واء بإقرارها قانونا رس����ميا
أو بتنفيذها فعليا في الميدان ـ مجرد طرح هذه المش����اريع والمب����ادرات ُيحدث ،فعليا« ،تأثيرا
مبطنًا» واس����عا في المجتمع اإلس����رائيلي بأس����ره ويس����بب أضرارا فادحة للجهات التي يمسها
األم����ر ـ األقلية العربية ،منظمات حقوق اإلنس����ان والمجتمع المدني ،المحكم����ة العليا والنيابة
العامة للدولة ،اإلعالم ،األكاديميا والمؤسس����ات الثقافية والفنية -ومن خاللها كلها يتم ّ
المس
بالديمقراطية اإلس����رائيلية عموما ،ذلك بأن تلك االقتراحات والمبادرات ،سواء أكانت في مراحل
البحث المختلفة أو في مراحل التش����ريع ،قد تم وضعها على جدول األعمال وأصبحت جزءا منه،
وتؤثر على األجواء العامة ،على التفكير وعلى فهم المجتمع اإلسرائيلي.
كما تجدر اإلشارة ،أيضا ،إلى أنه من المحتمل أن يكون بعض هذه االقتراحات والمبادرات ،في
حد ذاته ،جديرا بالمناقشة أو بالتأييد .غير أن الصعوبة األساسية هي في الكل ،بمعنى الظاهرة
العامة والش����املة التي تتس����ع وتتعزز ،بكل جوانبه����ا المذكورة آنفا ،والت����ي تتمثل نتيجتها
المركزية األبرز في تقليص الحيز الديمقراطي في إسرائيل.
[طالع تقريرا آخر حول أبرز ممارسات الكنيست في مجال تشريع القوانين التي تمس بالديمقراطية  -ص ]2

وثيقة «مؤتمر هرتسليا :»2018

ُ
االفتراض بأن الدول العربية ستجبر الفلسطينيين على قبول «خطة ترامب» وهم خطر!
نشر «مركز هرتسليا متعدد المجاالت» ،في نهاية أيلول الماضي ،وثيقة الرؤى والتصورات
الناتج���ة عن مؤتمره األخير حول «ميزان المناعة واألمن القومي اإلس���رائيلي» الذي عقده في
أيار الفائت تحت عنوان «إس���رائيل في عهد قرارات الحس���م االس���تراتيجية ،بين االستقرار
والتغيير والمواجهة».
وأشارت الوثيقة إلى أنه بعد مرور سبعين عاما على إقامتها ،ما زالت إسرائيل تتمتع ببيئة
أمنية وسياس���ية واقتصادية مريحة ،لكن يمكن بوضوح رؤية س���حب من القلق ،وقد اتسمت
الدورة الثامنة عش���رة لمؤتمر هرتس���ليا في أيار  2018بترقب ع���ال حيال تزايد التهديدات
األمنية الخارجية ،وتصاعد التهديدات الداخلية حيال المناعة الوطنية.
وخ�ل�ال المؤتمر ،لوحظ أن هناك تصعيدًا في المواجهة بين إس���رائيل وإيران ،التي تعتبر
التهديد األس���اس إلس���رائيل ،حيث أنه باإلضاف���ة إلى تطلعات نظام طه���ران نحو الهيمنة
اإلقليمية ،يس���عى هذا النظام لتدمير إس���رائيل .وفي أثناء التصعيد ،الذي ش���هده ش���هر
أيار ،دمرت إس���رائيل بش���دة البنية التحتية واألرصدة العس���كرية اإليراني���ة العمالنية في
س���ورية ،وحاولت إيران مهاجمة إس���رائيل لكنها فشلت .غير أن هذه الجولة من التصعيد لم
تتسبب بثني إيران عن مواصلة محاوالتها لترسيخ نفسها عسكريًا في سورية ،ولذلك يمكن
االفتراض بأن هذه الجولة من التصعيد لم تكن األخيرة ،ومع هذا فإن احتمال بدء معركة بين
إيران وإسرائيل في المستقبل المنظور منخفض ،والتصعيد األخير وخفوته السريع يشهدان
على حقيقة أن كال الطرفين غير معنيين بالحرب في الوقت الحالي.

كلمة في البـدايـة

وأضافت الوثيقة أنه جنبًا إلى جنب التهديد الذي تشكله إيران ،فإن العالقة بين إسرائيل
والفلسطينيين ما تزال تش���كل ّ
تحديًا كبيرًا وذا مغزى ،حيث أن استمرار غياب حل الدولتين
يضع إسرائيل في مسار تصادمي استراتيجي وفي مواجهة أمامية مع المنظومة الفلسطينية
ألجيال عديدة قادمة ،كما أن تراجع العملية السياس���ية وإبع���اد فرص التوصل إلى اتفاقية
س�ل�ام مع الفلس���طينيين يمثالن الخطر الحقيقي عل���ى فكرة «دولتين لش���عبين» وتدعيمًا
لخط���ر قيام «دولة واحدة للش���عبين» ،لذلك فإن إيجاد نقطة تحول في المحور اإلس���رائيلي-
الفلس���طيني هو أمر حيوي بالنسبة إلس���رائيل ،ال يقل أهمية عن توسيع قاعدة الشراكة مع
الدول العربية من أجل التعامل مع إيران.
وأك���دت الوثيقة أن المطلوب من إس���رائيل ف���ي هذين المحوري���ن المركزيين هو تحديد
األولويات اإلس���تراتيجية والتهدي���دات ،وذلك من أجل تصميم بيئة اس���تراتيجية تضعف
توس���ع إيران وحلفائها من جهة ،وتس���عى من جهة أخرى إلحداث تغيير وتجنب الصدام مع
الفلسطينيين.
وتحت عنوان «التحدي االستراتيجي في الساحة الفلسطينية» ،جاء في الوثيقة:
ق���د يؤدي ت���آكل صلة حل الدولتين بتس���وية الصراع مع الفلس���طينيين إلى تحويل خطر
ً
«دولة واحدة لش���عبين» إلى خطر ملموس فعال ،وإلى جعل إس���رائيل على وش���ك الدخول في
مواجهة إس���تراتيجية مع المنظومة الفلس���طينية ألجيال عديدة ،عبر تصعيد عنيف ،حيث
أنه بغياب القيادة المخضرمة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ،سيشكل

الفلس���طينيون مخاطر أمنية واستراتيجية كبيرة .وال شك في أن وجود خطة إستراتيجية من
طرف حركة حماس للسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية يشكل
تهديدات خطيرة لألمن القومي اإلسرائيلي.
وبناء على ذلك أكدت الوثيقة أن خلق نقطة تحول في المس���ار اإلس���رائيلي -الفلسطيني
ه���و أمر ضروري ّ
بحد ذات���ه ،لكنه مهم للغاية أيضًا اآلن في س���بيل إضعاف حماس ،وخوض
المواجه���ة م���ع إيران ،وإقامة ش���راكة مع الدول العربي���ة ،وفي الوقت ذاته ال يوجد أس���اس
لالفتراض بأن الدول العربية س���تفرض على الفلس���طينيين ترتيب���ات ال تلبي توقعات الحد
األدنى لديهم.
وتطرق���ت الوثيق���ة إلى خط���ة الرئيس األميرك���ي دونالد ترام���ب المرتقبة للس�ل�ام بين
إس���رائيل والفلس���طينيين ،فقالت إنه في حال تقديم هذه الخطة ،لدى نش���رها ،تسوية ال
تلبي توقع���ات الحد األدنى للفلس���طينيين ،فيمكن أن يؤدي هذا إلى ان���دالع مواجهة بين
إس���رائيل والفلس���طينيين .وفي ظل هذه الظروف ،فإن االفتراض بأن الدول العربية ستجبر
الفلس���طينيين على قبول الخط���ة هو وهم خطر .ويجب على الم���رء أال يتجاهل حدود النفوذ
العربي في الس���احة الفلس���طينية ،ودرجة اس���تعداد الزعماء العرب للتصرف ضد المواقف
التقليدية الس���ائدة في الرأي العام في العالم العربي .كما أنه في هذا اإلطار ال ُب ّد من القول
إن قوة الفلسطينيين منخفضة ولكنها ليست معدومة أو قليلة األهمية.
وأشارت الوثيقة إلى أن مركز الثقل يجب أن يخضع للحاجة إلى مواجهة وإحباط خطة حماس
اإلستراتيجية للسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ،فالتصعيد
العنيف مع الفلس���طينيين س���يمنع الجيش اإلس���رائيلي من التركيز على التهديد األساس
ويمكن أن يقوي حماس ،والمواجهة بين إس���رائيل والفلسطينيين سوف تخدم فقط مصالح
حماس وإيران وميليشياتها ،وستواجه إسرائيل مخاطر أمنية واستراتيجية وسياسية ،لذلك
فإن كل محاولة حقيقية من إس���رائيل إلعادة تنشيط العملية السياسية والحفاظ على األفق
السياسي تبدو أمرًا حيويًا ،حتى لو كانت فرص تحقيق اتفاق شامل ضئيلة.
ولفت���ت الوثيقة إلى أن األفق السياس���ي يعني عودة حل الدولتي���ن كبديل واقعي وقابل
للتطبيق ،باإلضافة إلى أن التقدم في العملية السياس���ية وخلق أفق سياسي حيويان لضمان
اس���تمرار التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية .عالوة على ذلك ،من المرجح أن حدوث
تصعيد عنيف بين إس���رائيل والفلسطينيين سيؤثر بشكل س���لبي على جيرانها والشركاء
االستراتيجيين إلسرائيل في المنطقة ويؤدي إلى تقويض العالقات معهم.
كما نوهت الوثيقة بأن التحدي المباش���ر والعاجل في ساحة الصراع مع الفلسطينيين هو
التعام���ل مع أزمة الوضع اإلنس���اني في قطاع غ���زة ،وأكدت أن على إس���رائيل أن تعمل على
تخفي���ف حدة األزمة اإلنس���انية في غزة ،جنبا إلى جنب بث رس���الة ردع واضحة بالتعاون مع
المجتمعين الدولي والعربي ،فحواها أنه مع استمرار سيطرة حماس على غزة ال يوجد أي حل،
وبالتالي يمكن بتالفي هذه العقبات حل األزمة وإعادة تأهيل اقتصاد قطاع غزة .وس���وية مع
ذلك يجب إيجاد طرق لتخفيف األزمة ومنع تدهورها وأيضا السعي إلضعاف حماس وتقليص
االنجذاب الفلسطيني الداخلي إلى طريق العنف واإلرهاب.

يصدر هذا العدد من «المش���هد اإلسرائيلي» غداة بدء أعمال
الدورة الش���توية للكنيس���ت اإلسرائيلي واس���تئناف الجهود
المحموم���ة التي يبذلها رئي���س الليك���ود والحكومة بنيامين
نتنياهو لتبكير موعد االنتخابات العامة ،ضمن مس���عاه الذي
ّ
ال ي���كل للهروب إلى األمام من ملفات التحقيق معه بش���بهات
فساد ،ولالستئثار بشعبية جارفة في هذه االنتخابات ،في حال
إجرائها ،من شأنها أن تش���كل عنصرًا رادعًا لـ»سلطات تطبيق
القان���ون» و»حراس التخوم» (طالع ملفًا خاصًا بهذا الش���أن ،ص
.)3
وكان م���ن الطبيع���ي ،بالتزامن مع بدء هذه ال���دورة الجديدة
ّ
العمومي للبرلمان
من الكنيس���ت ،أن يتم التركيز على ال���دور
اإلسرائيلي في كل ما يتعلق بالحفاظ على القيم الديمقراطية.
وفي إطار هذا التركيز صدر ،األسبوع الفائت ،عن «جمعية حقوق
ّ
المواط���ن» تقرير جديد بعنوان «تقلص الحيز الديمقراطي في
إسرائيل ـ الكنيست الـ  :20صورة الوضع» ،امتد على  30صفحة
تضمنت استعراضًا لجميع التشريعات والمبادرات التشريعية
المعادي���ة للديمقراطية خالل دورة الكنيس���ت الحالي ،الـ ،20
من���ذ بدايتها في ربيع  ،2015وحت���ى موعد إعداد التقرير .وهو
ّ
يشكل بحق وثيقة تفصيلية لنتائج ما قامت به هذه الجمعية
من رصد ومتابعة ف���ي مجال التش���ريعات والمبادرات األخرى
ّ
الحيز الديمقراطي في إس���رائيل وتحاصره (طالع
التي تقلص
عرضين لهذا التقرير في هذه الصفحة ،وفي الصفحة الثانية).
ويؤك���د التقرير ،م���ن ضمن أمور أخ���رى ،أن الحقيقة المثيرة
للقلق بش���كل خ���اص هي أن إح���دى الحلب���ات المركزية التي
ُتس���تخدم لدوس الديمقراطية َ
وقيمها ،وللمس بقواعد اللعبة
الديمقراطية هي الكنيست نفسه ـ قلب النظام الديمقراطي،
الذي ُيفترض فيه أن يش���كل رمزًا للديمقراطية اإلس���رائيلية،
وللدفاع عنها وحمايتها!.
ويق���ول التقرير بصريح العبارة إن الغاي���ة ُ
المتوخاة من وراء
ذلك الدوس هي ترسيخ استبداد األكثرية .وفي قراءة التقرير
يصبح ه���ذا األمر أكثر خطورة في عصر «السياس���ة الجديدة»
الراهنة ،حيث تتآكل قواعد اللعبة ،الش���كلية وغير الش���كلية،
على نح���و يبدو فيه أنه لم يعد ثمة مج���ال بعد ،وال احترام وال
اس���تعداد ،لإلصغاء وللبحث مع من ال يتبن���ى موقف األكثرية
ويتماثل معها.
ّ
ّ
ُ
وثم���ة في العرض المقدم للتقرير ما يوضح كيفية تجس���يد
المس���اس بالديمقراطي���ة ع���ن طريق تش���كيلة واس���عة من
الممارسات المرتبطة ببعضها البعض ،بما في ذلك محاولة مس
مكانة وصالحيات وعمل المؤسس���ات التي تش���كل الهيكلية
الديمقراطي���ة ومنظومة التوازن���ات والكوابح الحيوية جدًا في
النظام الديمقراطي ،وتضمن سيادة القانون ،واإلدارة السليمة،
وحماية حقوق اإلنس���ان واألقليات ،كما تضمن انعدام الفساد
واس���تبداد األغلبية ،على غرار المحكم���ة العليا ،رئيس الدولة،
المستشار القانوني للحكومة والنيابة العامة للدولة ،الشرطة،
مراقب الدولة ،وس���ائل اإلعالم؛ ومحاوالت مس النشاط الشرعي
والحيوي ال���ذي تقوم به منظم���ات حقوق اإلنس���ان والتغيير
المجتمعي ومحاوالت نزع الش���رعية عن ه���ذه المنظمات وعن
نشاطاتها ،ومس الحريات األكاديمية والمؤسسات األكاديمية
والحياة الثقافية ـ الفنية ُ
الح ّرة وغيرها.
وما من ش���ك في أن قائمة مش���اريع القوانين المطروحة في
جدول أعمال الكنيس���ت خالل دورته الجديدة (طالع ص  2و )3
تثبت أن س���يرورة تقليص ّ
الحيز الديمقراطي سائرة في اتجاه
ّ
الح���د يجدر اإلعراب ع���ن الموافقة على
التصعي���د .وعند هذا
تقويم كاتب التقرير بأن ُم ّ
جرد طرح مش���اريع قوانين كهذه ،أو
مجرد محاولة الدفع قدمًا بها ،حتى وإن لم يتم إنجازها نهائيًا،
ُيحدث ،فعليًا« ،تأثيرًا مبطنًا» وواسعًا في المجتمع اإلسرائيلي
بأس���ره ،ويتس���بب بأضرار فادحة للجهات التي يمس���ها األمر
وللديمقراطية عمومًا.
قد يقول قائل إن صراخ «جمعية حقوق المواطن» بهذا الشأن
هو عل���ى قدر وجعها ،نظ���رًا إلى وقوعها تح���ت وطأة الهجوم
ّ
الذي تش���نه الحكومة اإلسرائيلية الحالية على منظمات حقوق
اإلنس���ان .غي���ر أن التحذير من تداعيات مث���ل اإلجراءات التي
أش���ار إليها تقرير ه���ذه الجمعية لم يعد مقتص���رًا عليها أو
على غيرها من منظمات المجتم���ع المدني التي تتبنى أجندة
ليبرالية وال س���يما في مجال حقوق اإلنسان ،بل يشمل معاهد
ّ
أكاديمية ومراكز أبحاث متعددة ،لعل آخرها «مركز هرتس���ليا
ّ
المجالي» ،الذي أصدر في نهاية أيلول الفائت وثيقة الرؤى
بين
والتص���ورات الناتجة عن مؤتمره األخير ح���ول «ميزان المناعة
واألمن القومي اإلس���رائيلي» الذي عقده ف���ي أيار ( 2018طالع
تقريرًا عنها في هذه الصفحة).
ً
وفض�ل�ا عن أبرز التحدي���ات الخارجية ،السياس���ية واألمنية،
تناولت هذه الوثيقة العديد من القضايا اإلسرائيلية الداخلية
حيث أش���ارت ،على نح���و خاص ،إلى تنام���ي اتجاهين خطرين
يش���كالن تهديدًا لـ»مناعة الديمقراطية اإلس���رائيلية» هما:
األول ،االتجاه الس���اعي إل���ى تقويض مكان���ة المحكمة العليا
كمحكم���ة دس���تورية تحافظ على نظ���ام الضواب���ط والكوابح
والتوازنات الديمقراطية .والثاني ،الفس���اد الحكومي العميق
ّ
وحذرت من أن هناك خطرًا متزايدًا بأن تصبح
وواس���ع االنتشار.
أعمال الفساد التي ال تنجم عنها إدانة جنائية مشروعة.
وعلى ما يبدو فإن هذا الفساد أصبح يطاول الجهاز القضائي
اإلسرائيلي أيضًا ،كما أظهرت قضية التحقيق مع رئيس نقابة
ّ
نخصص لها صفحة التغطية
المحامين أخيرًا ،والتي ارتأينا أن
الخاصة في هذا العدد (طالع ص .)5
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بالرغم من خفض وزارة المالية معدالت الفقر

إسـرائـيـل مـا زالـت األكـثـر فـقـرًا بـيـن دول مـنـظـمـة !OECD
نش����ر قس����م الخبير االقتص����ادي ف����ي وزارة المالية
اإلس����رائيلية ،ه����ذا األس����بوع ،تقدي����رات بديلة لتلك
التي تتبعها مؤسس����ة الضم����ان االجتماعي الحكومية
(مؤسسة التأمين الوطني) ،بشكل أدى إلى خفض أعداد
الفقراء بنسبة .%20
وكان التخفيض األكبر في نس����بة الفقر لدى العائالت
العربية ،من قرابة  %50إل����ى حوالي  %25من العائالت.
وبرغم شكل االحتساب الجديد ،الذي يرتكز على صرف
العائلة ،بدل اعتماد المداخيل وحدها ،تبقى إس����رائيل
األكثر فقرا بين الدول األعضاء في منظمة التعاون بين
الدول المتطورة .OECD
ويقول قس����م الخبير االقتصادي في الوزارة إن شكل
احتس����اب مؤسس����ة الضمان االجتماع����ي للفقر ليس
كافيا ،كونه يعتمد بش����كل مجرد على معدالت مداخيل
العائلة ،ويقس����مها على عدد األف����راد ،من دون التطرق
إلى مصروف����ات العائلة ،ونمط الص����رف وقدرتها على
شراء االحتياجات .فعلى سبيل المثال ،وحسب الوزارة،
فإن مؤسس����ة الضمان ال تقارن بي����ن عائلتين لديهما
نف����س ع����دد األف����راد ،وذات المداخيل ،ولك����ن لواحدة
منهما قرض إس����كاني .إال أن مؤسس����ة الضمان تعتمد
على شكل االحتس����اب العالمي للفقر ،بمعنى المدخول
للفرد للعائلة ،ومستويات األسعار ومجمل كلفة الحياة.
وكان تقري����ر الفق����ر الرس����مي الصادر عن مؤسس����ة
التأمي����ن الوطني في نهاية الع����ام الماضي  ،2017عن
العام  ،2016قد أظهر أن الفقر سجل ارتفاعا طفيفا على
مس����توى األفراد ،وتراجعا في نس����بة العائالت ،مقارنة
مع نس����بته في العام الذي س����بق ،2015 ،مما يدل على
أن الفق����ر ب����ات أكثر في العائالت كثي����رة األوالد .إال أن
الفقر بقي أكثر عمقا بين الع����رب ،ففي حين «أنقذت»
المخصص����ات االجتماعية قبل س����نوات قليلة  %11من
العائالت العربي����ة ،فقد هبطت النس����بة في  2016إلى
1ر ،%6ف����ي حين أن المخصصات ذاتها «أنقذت» 5ر%46
من العائالت اليهودية.
وحس����ب تقرير الفقر ذاته ،فإن عدد الذين تحت خط
الفقر ف����ي الع����ام  ،2016بلغ 809ر 1مليون نس����مة ،من
بينه����م  %39من الع����رب ،في حين أن نس����بتهم وفق
التقرير الذي يستند على تعداد سكاني يشمل القدس
والجوالن المحتلين %21 ،من السكان .كذلك قال التقرير
إن عدد األطف����ال الفقراء وحدهم بل����غ  843ألف طفل،
وعدد العائالت الفقيرة بلغ  463ألف عائلة.
وقال التقرير إن الفقر بي����ن الجمهور العام في 2016
بلغ  ،%22وبين العائالت 6ر .%18وعلى مستوى الشرائح،
فقد هبط الفقر بين عائالت إجمالي اليهود من 8ر%13
في العام  2015إلى 3ر %13في العام  .2016بيد أن الفقر
بين عائ��ل�ات الحريديم وحدهم ارتفع م����ن 6ر %44إلى
1ر %45ما يؤك����د أن الفقر بات يتركز أكثر في العائالت
كثيرة األوالد.
وبموج����ب تقرير الفق����ر ذاته ،فقد س����جل الفقر بين
العرب هبوط����ا ،لكن ازداد عمقا .فق����د هبط الفقر على
مس����توى األفراد م����ن 8ر %54في  2015إل����ى 2ر %52في

 .2016وعل����ى مس����توى العائ��ل�ات ،هبطت النس����بة من
3ر %53إل����ى 7ر .%49وبين األطفال من 6ر %65إلى %62
في الع����ام  .2016ورغم هذا الهبوط بي����ن العرب ،إال أن
الفق����ر بينهم ما زال األش����د عمق����ا ،إذ أن المخصصات
االجتماعية انتشلت 1ر %6من العائالت الفقيرة العربية
إلى ما فوق خط الفقر ،بينما كانت النس����بة بين اليهود
أكثر من .%45
وهذه النس����ب اعتمدت على خط فقر ،جرى رفعه في
التقرير األخير عن العام  2016بنسبة 8ر %3مقارنة مع
العام  ،2015وكان كالتالي ،وعلى أس����اس معدل س����عر
صرف ال����دوالر حاليا6 ،ر 3ش����يكل لل����دوالر :خط الفقر
للفرد الواحد  3260ش����يكال ( 905دوالرات) ،أما بالنسبة
لعائلة من ش����خصين ،فإن خط الفقر بات  5216ش����يكال
( 1448دوالرا) ،وثالثة أشخاص  6911شيكال ( 1919دوالرا)،
وأربعة أش����خاص  8345ش����يكال ( 2318دوالرا) ،وخمسة
أش����خاص  9779ش����يكال ( 2716دوالرا) ،وستة أشخاص
 11085ش����يكال ( 3079دوالرا) ،وسبعة أشخاص 12387
ش����يكال ( 3440دوالرا) ،وثمانية أشخاص  13560شيكال
( 3766دوالرا) ،وتس����عة أشخاص  14607شواكل (4056
دوالرا).

تقرير الوزارة
كما ذكر فإن الوزارة في احتس����ابها الجديد اعتمدت
على فحص حجم اس����تهالك العائلة الواحدة ،من خالل
عدة مقاييس ،منها عامة ،ومنها كما يبدو في استطالع
مباش����ر .وترى ال����وزارة أن هذا االحتس����اب يأخذ بعين
االعتبار «المداخيل الس����وداء» ،التي ال يتم اإلبالغ عنها.
وتوجه األصابع هنا بالذات إلى الجمهورين األكثر فقرا،
العرب ،لك����ن من هم أكثر منهم ،جمه����ور المتدينين
المتزمتين (الحريديم) ،الذين تؤكد الكثير من التقارير
الت����ي تصدر تباعا أن حجم «االقتصاد األس����ود» بينهم
يقدر بمليارات الدوالرات س����نويا .ومصدر هذه األموال
قطاع اقتصاد مغلق على العديد من طوائف الحريديم،
ودفق أموال من الخارج عليهم ،عبر سلسلة من القنوات،
إما بالنقل المباشر ،أو عبر مكاتب صرافة وغيرها.
وتق����ول التقاري����ر إن معاهد دينية وم����دارس تابعة
لهذه الطوائف تدفع روات����ب نقدية ،ال يتم إخضاعها
لس����لطة الضرائب ،وهذا يس����ري عل����ى عاملين كثر في
مؤسسات الحريديم.
ومن أجل الوصول إلى نمط االس����تهالك والصرف لدى
العائالت ،فحصت الوزارة توجه����ات العائلة ،ونظرتها
وتوقعاتها للمستقبل .فعلى سبيل المثال ،إذا كان في
العائلة طالب جامع����ي ال يعمل ،فإنه بعد فترة قصيرة
سينهي تعليمه ،ويخرج إلى سوق العمل.
وعلى أس����اس هذه االحتساب اس����تنتجت الوزارة أن
الفقر بين العائالت العربية هبط من 6ر ،%18وفق تقرير
مؤسس����ة الضمان االجتماعي ،إل����ى 6ر %14وفق تقرير
الوزارة .وبين األفراد العرب هبط الفقر من 7ر ،%49وفق
التقرير الرسمي ،إلى 3ر %25وفق التقرير الجديد .إال أن
تخفيض النس����بة لدى جمهور الحريديم كان أقل ،من

إسرائيل :فجوة متزايدة بين الشرائح العليا والدنيا.

8ر %49في التقرير الرسمي ،إلى 4ر %35حسب الوزارة.
لكن ال هذه النسب صحيحة وال تلك ،فالتقرير الرسمي
يعتمد على خط الفقر السابق ذكره ،ونسب الفقر تكون
بعد احتس����اب المخصصات االجتماعي����ة ،على مختلف
أصنافها ،التي تتلقاها العائ��ل�ات .وهذه المخصصات
ترف����ع إلى ما فوق خ����ط الفقر %45 ،من فق����راء اليهود،
و1ر %6م����ن الفقراء العرب ،كما ذكر س����ابقا .ولهذا فإن
الفقر األقرب للحقيقة هو نس����بة الفقراء قبل احتساب
المخصصات االجتماعية .وفي هذه الحالة تكون نس����بة
الفق����ر ف����ي إس����رائيل  ،%30وليس  %22كم����ا ورد في
التقرير الرسمي.
وتعتمد المراكز البحثية االجتماعية النس����بة األعلى
للفقر في إسرائيل ،كما هي الحال لدى جمعية «لتيت»،
التي تصدر س����نويا «تقرير الفقر البديل» ،وأيضا مركز
األبح����اث أدفا ،الذي قال في تقري����ر أخير له إن عائالت
كثيرة في دائ����رة الفقر تأكل وجبة واح����دة في اليوم،
فيما يخت����ار كثيرون التنازل عن أدوي����ة ضرورية لهم
بسبب قلة المدخول ومن أجل ضمان وجبة غذائية .وجاء
أن قرابة  %39من الفقراء من أبناء  20عاما وأكثر تنازلوا

عن وجبات غذائية بسبب صعوبات مالية ،وهذه النسبة
بقيت شبه ثابتة في السنوات التالية.
وعلى الرغم من احتس����اب وزارة المالية الجديد يبقى
الفقر في إس����رائيل األعلى من بي����ن الدول األعضاء في
منظمة  .OECDفهذه المنظمة تعتمد طريقة االحتساب
العالمي التي تعتمدها مؤسس����ة الضمان اإلسرائيلية،
لكن بشكل مغاير في جوانب معينة ،ما جعل الفقر بين
الجمهور اإلس����رائيلي وفق  ،OECDبنسبة 8ر ،%17بدال
من  %22وفق التقرير اإلس����رائيلي الرس����مي .ولكن هذا
أيضا يبقي إسرائيل في دائرة أكبر نسب الفقر.
ويش����ار هنا إلى أنه إذا أخذنا الفق����ر بين اليهود ،من
دون الحريديم ،فإن نسبته تقل عن  .%10وبين اليهود
األش����كناز وحدهم تقل عن  ،%8وهذه أقرب للمعدالت
األوروبية ف����ي الدول الغنية ،وحتى دول ش����مال أوروبا
المعروفة بأنها األكثر رفاهية في العالم.
وتق����ول مؤسس����ة الضم����ان االجتماع����ي الحكومية
اإلس����رائيلية ،لصحيف����ة «ذي مارك����ر» ،ردا على تقرير
الوزارة ،إن المؤسسة تعتمد طريقة االحتساب العالمية،
بمعنى المداخيل الصافية للعائلة .وأضافت أن الهدف

يجب أن ال يكون محاولة لعرض فقر بمستويات أدنى أو
أعلى ،وإنما الوصول إل����ى الحقيقة ،وفهم مدلوالت كل
واحد من المقاييس التي يتم اعتمادها.
وأضاف����ت المؤسس����ة أن كل من يتعام����ل بمقاييس
الصرف ،وليس مقاييس المداخيل ،يعرف مس����بقا أنه
س����يتوصل إلى نس����ب فقر أقل ،ولكن هذا ليس دقيقا.
فعلى س����بيل المثال ،عائلة علق����ت بالبطالة بعد توقف
عمل المعيل األس����اس في العائلة ال تغير نمط صرفها،
على أمل أن ما علقت به هو ظرف طارئ ،لكن هذا ال يعني
خروجها من دائرة الفقر ،كما أن صرفها الزائد أكثر من
المداخيل سيجعلها في دائرة الفقر لفترة أطول.
بع����د نحو ش����هرين س����يصدر تقرير الفقر الرس����مي
الجدي����د عن العام  .2017وحس����ب التقديرات ،فإن هذا
التقرير سيشهد تحسنا محدودا في نسب الفقر ،وذلك
على ضوء انخفاض البطالة في العام الماضي إلى أدنى
مس����توى تاريخي ،م����ا دون حاجز  ،%4وداخل ش����ريحة
العمل الفعلية ،ما بين س����ن  25عاما وحتى  64عاما ،إلى
م����ا دون 8ر .%3كذلك طرأ ارتف����اع على الحد األدنى من
األجر ،وتم رفع مخصصات األوالد والشيخوخة.

مبادرات تشريعية وقوانين معادية للديمقراطية في الكنيست الـ 20
فيما يلي بعض أبرز المبادرات التش���ريعية والقوانين
المعادي���ة للديمقراطية ،الت���ي ُ
طـرحت وتم دفعها في
الكنيس���ت الحالي ،الـ  ،20كما تضمنها تقرير «جمعية
حقوق المواطن» األخي���ر عن «تقلص الحيز الديمقراطي
في إس���رائيل ـ الكنيس���ت الـ  :20صورة الوضع» ،والتي
يس���وقها (التقرير) كنم���اذج تعبر ع���ن التوجه العام
المستمر منذ سنوات (اقرأ الخبر على ص .)1
تش���ريعات هدفها تقييد صالحيات المحكمة العليا:
اقتراحات قوانين لتش���ريع «فقرة التجاوز» (أي :تمكين
الكنيس���ت ،بأغلبيت���ه االئتالفي���ة العادية ،م���ن إعادة
س���ن قوانين تق���رر المحكم���ة العليا إلغاءه���ا ،بدعوى
كونها «غي���ر دس���تورية») ،تقليص الح���ق في تقديم
التماس���ات إلى المحكمة العليا وإعطاء «القضاء العبري»
(الشريعة والموروث اليهوديين) أفضلية على القوانين
والتش���ريعات األخرى ،تسييس «لجنة تعيين القضاة»،
اقتراح قان���ون القضاء في المحاك���م الدينية بالتوافق
(الذي يعني فصل الجهاز القضائي اإلس���رائيلي فصال
جوهريا ـ دنيويا ودينيا).
ّ
المس بـ»حراس النظام الديمقراطي»
مبادرات هدفها
اآلخرين ـ مؤسس���ات رس���مية تش���مل :رئي���س الدولة،
مراق���ب الدولة ،النياب���ة العامة للدولة ،وس���ائل اإلعالم
وقطاع الخدمات العامة :اقتراح قانون لتقييد صالحيات
مراقب الدول���ة ،مجموعة من اقتراحات القوانين لتغيير
منظوم���ة البث الجماهي���ري العام والحد من نش���اطها،
بم���ا في ذلك تسييس���ها؛ محاوالت مباش���رة من رئيس
الحكومة وأعضاء كنيس���ت من االئت�ل�اف الحكومي لنزع
الش���رعية عن هيئات إعالمية وإعالميين؛ محاوالت لنزع
الش���رعية عن رئي���س الدولة ،عن المستش���ار القانوني
للحكوم���ة ،ع���ن المفت���ش العام للش���رطة ،ع���ن قضاة
المحكم���ة العلي���ا ،عن أعضاء كنيس���ت م���ن المعارضة
البرلماني���ة /السياس���ية كلما وجهوا أي نقد سياس���ي
ـ حزب���ي للحكومة أو سياس���اتها؛ جملة م���ن المبادرات
لتعيينات سياسية ،وأساس���ًا لمستشارين قانونيين أو
لن���واب مديرين عامين في الوزارات الحكومية المختلفة
أو في مؤسس���ات رس���مية أخرى؛ محاولة تعيين إنسانة
مقرب���ة من رئي���س الحكومة ش���خصيا لمنصب مفوض
خدمات الدولة ،رغم عدم استيفائها الشروط والمعايير
المطلوبة إلش���غال ه���ذا المنصب؛ مح���اوالت لتكريس
رأي يقول ب���أن موظفي الدولة ـ وخاصة المستش���ارين
القانونيين ،قضاة المحكمة العليا ،المستشار القانوني
للحكوم���ة ،مراقب الدولة ،النائب العام للدولة وغيرهم ـ
موكلون ،فقط ،بالدفاع عن سياسة الحكومة ،ال نقدها أو
وضع الحدود الالزمة أمامها؛ محاوالت نزع الش���رعية عن
وسائل اإلعالم التي تتعامل بصورة نقدية مع الحكومة

وأدائه���ا وسياس���اتها؛ اقتراح قانون إللغ���اء توصيات
الش���رطة في ختام التحقيق���ات الجنائية التي تجريها
مع أشخاص يشتبه بارتكابهم مخالفات جنائية؛ اتخاذ
إجراءات عملية جدية تكرس نهج التعيينات السياسية
الفاضح���ة في قطاع خدمات الدول���ة وفي المحاكم ،على
حساب التعيينات المهنية وفق معايير وشروط محددة
وواضحة.
مبادرات ف���ي مجال تغيي���ر عمل الكنيس���ت :تقييد
َّ
الممولة من قبل منظمات
س���فريات أعضاء الكنيس���ت
ذات أجن���دات مح���ددة بعينها ،فقط؛ اقت���راح لتخويل
الكنيس���ت صالحية اس���تدعاء جهات خاصة وأشخاص
إلى لجان الكنيس���ت؛ اقتراح لتقييد عدد التش���ريعات
الفردي���ة ،بمعن���ى تقييد ح���ق أعضاء الكنيس���ت في
تقديم اقتراحات قوانين بصورة ش���خصية فردية ،دون
إيجاد أدوات برلمانية بديلة يستطيع أعضاء الكنيست
من المعارضة اس���تخدامها لتأدي���ة مهامهم والقيام
بواجباتهم.
تش���ريعات تهدف إلى تضييق الخناق على منظمات
حقوق اإلنسان وتنظيمات أخرى :قانون وسم الجمعيات
(إل���زام الجمعي���ات باإلفص���اح ع���ن مص���ادر تبرعاتها
وتمويله���ا ،إذا كانت كيانات سياس���ية أجنبية)؛ قانون
تموي���ل األح���زاب (قان���ون  V15لتقييد حركة ونش���اط
جن���اح واحد فقط م���ن جناحي الخارطة السياس���ية في
إس���رائيل)؛ اقتراح لتحديد اإلعف���اء الضريبي الممنوح
للمتبرعي���ن (البند 6أ من أمر ضريبة الدخل) في مجاالت
معينة فقط؛ قانون الخدمة المدنية (قصر إمكانية قبول
متطوعي «الخدمة المدنية» على منظمات معينة فقط)؛
محاولة إلغاء اإلعفاء من الرس���وم لمنظمات محددة فقط
ل���دى تقديمها طلبات للحصول عل���ى معلومات بموجب
قانون حرية المعلوم���ات؛ محاولة لتقييد وتقليص حق
تنظيمات معينة في التوجه إلى القضاء ،وخاصة تقديم
التماس���ات إلى المحكمة العليا (نيابة عن متضررين أو
إضاف���ة إليهم .بمعنى ،منع تلك التنظيمات من التوجه
إلى القضاء إال إذا كان الموضوع يمسها بشكل مباشر!)؛
اقتراح إلقامة لجنة خاصة للتحقيق مع بعض المنظمات
المح���ددة التي تعتبرها الحكوم���ة وائتالفها الحكومي
«معادية»!
تش���ريعات تهدف إلى المس بمكانة األقلية العربية
وبحقوقها :قانون القومية ،قانون عزل أعضاء كنيس���ت،
قانون األذان ،اقتراح إللزام أعضاء الكنيس���ت بالتوقيع
على «إعالن والء» خاص.
تش���ريعات تم���س بحري���ة التعبي���ر وبالتعددي���ة:
تقيي���د حرية الدخول إلى إس���رائيل ومنع كل من يدعو
إل���ى المقاطعة من دخول إس���رائيل؛ تش���ديد العقوبة

القانوني���ة عل���ى تحقي���ر علم الدول���ة؛ اقت���راح قانون
لتقيي���د من���ح التموي���ل المال���ي الحكومي لألنش���طة
والمؤسس���ات الثقافية بناء على مواقفها السياس���ية؛
تقيي���د نش���اط بعض المنظم���ات في الم���دارس ،طبقا
لألجندات السياس���ية؛ اقتراح قانون لحرمان الجامعات
من المخصصات المالية الحكومية بس���بب نشاط بعض
األساتذة الجامعيين فيها في مجال المقاطعة؛ مبادرات
م���ن وزارة الثقافة لوقف التمويل الحكومي لنش���اطات،
عروض ،مس���رحيات وغيرها ،بناء على مواقف سياسية؛
مبادرة م���ن وزارة التربي���ة والتعليم لتقيي���د الحريات
الدينية والتعددية الدينية في المدارس.
المس بالتعددي���ة اليهودية (التي تش���كل جزءا من
حري���ة الضمي���ر والدين) :إلغاء التس���وية في مس���ألة
«الحائ���ط الغرب���ي» («حائط المبك���ى /حائ���ط البراق)؛
تخصي���ص أح���واض اس���تحمام ّ
تعبدي���ة (ميكفي���ه)
لليهود التقليديي���ن فقط؛ قصر صالحية التهويد على
المؤسس���ة الدينية التقليدية فق���ط؛ تقييد إمكانيات
«الحالل» (كاش���ير) البديل؛ الفصل بي���ن الذكور واإلناث
في الم���دارس ،في المؤسس���ات األكاديمية وفي الحيز
العام إجماال؛ إعالء شأن «القضاء العبري» وتفضيله على
القضاء الدنيوي.

تشريعات ُم ّ
عدة للمس بمكانة األقلية العربية وبحقوقها
أ ـ قانون أس���اس :إس���رائيل الدولة القومية للش���عب
اليهودي
ُ
طرحت ،خالل السنوات األخيرة ،مجموعة من اقتراحات
القوانين التي كان الهدف منها تعريف دولة إسرائيل
كدولة قومية للشعب اليهودي ،وذلك في قانون أساس،
خالفا للقوانين «العادي���ة» .وبرغم االختالفات الطفيفة
بين تلك االقتراحات ،إال أنها كانت كلها متش���ابهة من
حيث المضمون والجوهر وم���ن حيث نتيجتها الحتمية
ـ المس الفظ والعميق بحقوق اإلنس���ان ،بالديمقراطية
اإلسرائيلية وبحقوق األقلية العربية في إسرائيل.
في الكنيس���ت الـ  ،20نوقش «اقتراح قانون أس���اس:
إسرائيل ـ دولة قومية للشعب اليهودي» الذي تقدم به
عضو الكنيس���ت آفي ديختر (الليكود) وآخرون ،علما بأن
ُ
اقتراحات قوانين مماثلة كانت قدمت في دورات سابقة
للكنيست ،كما في الكنيست الحالي أيضا.
خ�ل�ال المناقش���ات التي ج���رت حول االقت���راح ،جرى
تغيي���ر نصه عدة م���رات على خلفية م���ا تعرض له من
انتقادات جماهيرية واس���عة ،تعلقت أساس���ا بإخضاع
الجان���ب الديمقراط���ي الجوه���ري في تعري���ف الدولة
للجانب القوم���ي ،اليهودي .ورغم ذلك ،ظل التش���ديد
والتفضيل قائمين للمقومات اليهودية على المقومات

الديمقراطية في تعريف الدولة ،في الصيغة النهائية
التي تم إقرارها لهذا القانون ،وسط تجاهل تام لألقلية
العربية وحقوقها.
في نهاية المطاف ،تمت المصادقة النهائية على هذا
القانون ،بالقراءتي���ن الثانية والثالثة ،يوم ،2018/7/18
بتأييد أغلبية أعضاء الكنيس���ت من االئتالف الحكومي.
ُ
حتى اآلن ،قدمت مجموعة من االلتماسات إلى المحكمة
العليا ضد هذا القان���ونُ ،ينتظر أن يبدأ النظر فيها في
شهر كانون األول القريب.
ب ـ عزل عضو كنيست
ُ
قدم ،في الكنيست الحالي ،عدد من اقتراحات القوانين
التي ترمي إلى تس���هيل عملية عزل أعضاء كنيس���ت.
وبرغم أن هذه االقتراحات مقدمة بصيغ تبدو «حيادية»،
إال أن من الواضح تماما أنها تس���تهدف ،أوال وأساس���ا،
أعضاء الكنيست من األقلية العربية.
نظ���را لما ينطوي علي���ه هذا االقتراح م���ن مس خطير
بعدد من حقوق اإلنسان األساسية ،بما يترتب عليه من
إس���قاطات بعيدة األثر على النظام الديمقراطي نفسه
وعل���ى حقوق الفرد ،فثمة حاجة ماس���ة إلى اس���تخدام
وس���يلة  /خيار العزل هذا في الحاالت االستثنائية جدا
فقط ،مقابل تفضيل طرق ووسائل أقل تطرفا.
اقت���راح القانون الذي قدمه أعضاء كنيس���ت من كتلة
«إسرائيل بيتنا» ،روبرت إيالتوف ،أورلي ليفي أبكسيس،
حمد عمار وشارون غال ،يسعى إلى توسيع مسوغات عزل
أعضاء الكنيس���ت ،بحيث تش���مل التصريحات الكالمية
أيضا وليس األفعال فقط! كما يلقي اقتراح القانون على
المرش���ح للعزل مهمة ومس���ؤولية إثبات براءته ،خالفا
للقواعد واألعراف المتبعة في مثل هذه الحاالت.
لم يحظ هذا االقتراح بدعم األغلبية من أعضاء «اللجنة
الوزارية لشؤون التشريع» ،فعادت كتلة «إسرائيل بيتنا»
وقدمته مرة أخرى ،باسمها كلها .ويقضي هذا االقتراح
بتخويل لجنة االنتخابات المركزية صالحية حصرية في
الحسم بشأن إلغاء ترشيح مرشحين أو قوائم مرشحين،
بينما يس���حب هذه الصالحية من بين ي���دي المحكمة
العليا ،كما هي الحال حتى اليوم.
ع���ادت «اللجن���ة الوزارية لش���ؤون التش���ريع» وبحثت
اقتراح كتلة «إس���رائيل بيتنا» ي���وم  2015/11/22وقررت
تحويل االقتراح إلى البحث والمناقشة في إدارة االئتالف
الحكومي ،لكن شيئا لم يتقدم منذ ذلك الوقت.
في المقابل ،صادق الكنيست نهائيا يوم ،2016/7/19
بالقراءتين الثانية والثالث���ة ،على اقتراح القانون الذي
قدمه رئي���س الحكومة ،والذي يخول أعضاء الكنيس���ت
أنفس���هم صالحية عزل زمالء آخرين لهم ،وذلك بأغلبية
 10أعضاء كنيس���ت ،من بينهم  10أعضاء كنيس���ت من

المعارض���ة .تبدأ إجراءات العزل بحق عضو كنيس���ت ما،
حس���ب هذا القانون ،على خلفية «تش���جيعه اإلرهاب أو
الح���ض على العنف» ،حس���بما تقرره لجنة الكنيس���ت.
وطبقا لذلك ،تستطيع الهيئة العامة للكنيست ،بأغلبية
 90عضوا ،عزل عضو م���ن أعضائها وإنهاء عضويته في
الكنيست .وقد تقرر أن ال يكون القانون ساري المفعول
في فترة انتخابات للكنيس���ت وأن عضو الكنيست الذي
قررت الكنيس���ت عزله يستطيع االس���تئناف على ذلك
أمام المحكمة العليا.
يذك���ر أن المحكم���ة العليا رفضت التماس���ا ضد هذا
القانون قدمته إليها «جمعي���ة حقوق المواطن» وأقرت
(المحكمة) دستوريته!
ت ـ قانون منع األذان
أقر الكنيست اقتراح القانون هذا بالقراءة التمهيدية
يوم  2017/3/8ولم يطرأ عليه أي تقدم منذ ذلك الوقت.
وهو يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد
في ساعات الصباح الباكرة.
ث ـ اقت���راح قانون لتعديل نص «يمي���ن الوالء» الذي
َ
يقسمه أعضاء الكنيست المنتخبون
هو تعديل لقانون أس���اس :الكنيست يرمي إلى إلزام
عضو الكنيس���ت بأن يقس���م بأن «يحفظ ال���والء لدولة
إس���رائيل كدولة يهودي���ة وديمقراطية ب���روح وثيقة
االس���تقالل» .وه���و اقتراح يس���تهدف أساس���ا أعضاء
الكنيس���ت العرب ،الذي���ن تثير صيغة «يمي���ن الوالء»
الجديدة قلقهم.
ال يزال اقتراح القانون هذا مطروحا للبحث في «اللجنة
الوزارية لشؤون التشريع».
ج ـ اقتراح قانون أساس :الكنيست (تعديل)
ينص البند 7أ في «قانون أساس :الكنيست» على منع
قائمة مرشحين ،أو مرشح فرد ،من المشاركة في انتخابات
الكنيست «إذا كان من بين أهداف القائمة أو أفعالها ،أو
بين أفعال المرشح» ما يمكن أن يشكل رفضا أو اعتراضا
على وجود دولة إس���رائيل كدولة يهودية وديمقراطية،
تحريضا على العنصرية أو دعما لكفاح مس���لح تخوضه
دولة عدو أو منظمة عدو ضد دولة إسرائيل.
القانون الجديد جاء لتوضيح وتأكيد أن «أفعال القائمة
أو الفرد تشمل ،أيضا ،تصريحاته وتفوهاته» .ونظرا ألن
هذا التفس���ير هو الذي اعتمدته المحكمة العليا ،أصال،
فم���ن الواضح أن اله���دف من هذا القان���ون الجديد هو
نزع الش���رعية عن أعضاء الكنيس���ت العرب وتصويرهم
وكأنهم ينش���طون ضد الدولة ويتعاون���ون «مع أعداء»
ضدها.
صادق الكنيست على هذا القانون ،نهائيا بالقراءتين
الثانية والثالثة ،يوم .2017/3/14
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ملف خاص :المشهد الحزبي اإلسرائيلي مع بدء دورة جديدة للكنيست

اإلعالن عن االنتخابات البرلمانية مسألة وقت وبقرار من نتنياهو!
*الحريديم سحبوا من نتنياهو ذريعة الخالف على قانون تجنيد الحريديم ،سيعارضونه ويبقون في الحكومة *القانون يحظى بأغلبية كبيرة في الكنيست
*نتنياهو يريد انتخابات مبكرة استباقًا الحتمال تورطه أكثر في ملفات الفساد التي تالحقه ولذا سيبحث عن ذرائع جديدة*
كتب برهوم جرايسي:
افتتح الكنيست اإلس���رائيلي هذا األسبوع دورته الشتوية،
في ظل أجواء انتخابات برلمانية مبكرة ،ستجري ،كما يبدو ،قبل
موعدها ببضعة أش���هر ،ويحتاجها رئي���س الحكومة بنيامين
نتنياهو ،دون س���واه .وحس���ابات ملفات الفساد التي تطارده
هي المقرر األس���اس لديه ،برغم أنها قضايا ال تجبي منه ثمنا
سياسيا ،بموجب استطالعات الرأي .فنتنياهو يريد انتخابات
قريبة استباقا لمفاجآت محتملة ،تؤثر سلبا على مكانته .وفي
ذات الوقت ،يسعى ليكون رئيس الحزب األكبر ،مقابل «فتات»
أحزاب ،خاصة في اليمين االستيطاني المتطرف (اقرأ عن ذلك
ضمن مادة أخرى في هذه الصفحة).
بموجب القانون اإلس���رائيلي ،فإن االنتخابات البرلمانية من
المفترض أن تجري بعد عام من اآلن ،في نهاية تشرين األول من
العام  ،2019وهي عمليا بعد االنتخابات الس���ابقة بأربع سنوات
وسبعة أشهر .إذ أنه حسب القانون فإن الدورة البرلمانية هي
 4س���نوات ،تنتهي عادة في نهاية تش���رين األول .وفي حال
س���بقت ذلك انتخابات مبكرة قبل ذلك التاريخ القانوني ،فإن
الدورة التالية تحمل معها أيضا األشهر الناقصة ،حتى تصل
إلى ذلك الموعد الخريفي الثابت في القانون.
وكانت آخ���ر انتخابات جرت في موعدها القانوني ،في العام
 .1988وم���ن أصل  20انتخاب���ات برلمانية ،ج���رت  5انتخابات
فق���ط في موعده���ا القانوني .ومنذ الع���ام  1988وحتى اآلن،
امتدت ثالث واليات فقط ألربع س���نوات كاملة ،من أصل تسع
دورات برلمانية .وهذا يعكس مدى عدم اس���تقرار الحكومات
اإلسرائيلية.
وكانت الذريعة التي خطط نتنياهو ألن يتشبث بها ،للتوجه
إلى انتخابات برلمانية مبكرة ،هي الخالف حول قانون التجنيد
اإللزامي للش���بان اليهود المتدينين المتزمتين (الحريديم)،
العال���ق منذ س���نوات على ج���دول أعمال الكنيس���ت .وكانت
المحكم���ة العليا قد أم���رت الحكومة ،في ش���هر أيلول ،2017
بإنجاز قانون مس���او وملزم للتجنيد ،خ�ل�ال عام واحد ،من يوم
صدور القرار.
وعل���ى ضوء تعث���ر المفاوضات للتوصل إل���ى صيغة قانون
ُ
تجمع عليها أطراف االئتالف ،وتتماش���ى م���ع قرار المحكمة،
فقد طلب���ت الحكومة م���ن المحكمة التمديد  6أش���هر ،إال أن
المحكمة وافقت على  3أش���هر ،تنته���ي في منتصف كانون
األول المقبل .والخالف بقي على حاله ،إال أن ما يسمى «مجلس
حكماء الت���وراة» ،الزعام���ة الدينية لكتلة يه���دوت هتوراة،
للحريديم األش���كناز الغربيين ،قرر مس���اء يوم األحد معارضة
القانون ،لكن عدم االنس���حاب من االئت�ل�اف الحاكم .فالقانون
يحظى بأغلبية كبي���رة من االئتالف والمعارض���ة .وبهذا فقد
س���حب الحريديم من نتنياهو هذه الذريعة ،وال ش���ك في أنه
سيبحث بس���راج وفتيلة عن ذريعة أخرى ،يطلب على أساسها
ّ
والتوجه الى انتخابات مبكرة.
حل الكنيست
وفي خلفية ه���ذا القرار ،يبدو واضحا ع���دم رغبة الحريديم
بالتوجه إلى انتخابات مبكرة ،تش���ير استطالعات الرأي إلى أن
قوته���م المجتمعة ،بمعنى كتلتي يهدوت هتوراة وش���اس،
س���تكون أقل من المقاعد الـ  13الحالي���ة ،ما يجعلهم أضعف
أمام الحكومة المقبلة.
ومن الصعب ج���دا رؤية الدورة الش���توية الجديدة تنتهي
في موعدها القانوني ،ف���ي نهايات آذار المقبل .وقد تنتهي
قبل هذا بوقت كاف ،يجيز إجراء انتخابات مبكرة ،قبل شهري
الصي���ف ،تموز وآب ،اللذين تتجنبهما األحزاب ،بس���بب كثرة
الحرك���ة الى الخارج لقض���اء عطلة الصيف ،ما يضرب نس���بة
المشاركة في التصويت.
وفي حقيقة األمر فإن حس���ابات نتنياهو الشخصية تقوده
لجر الكنيست إلى انتخابات مبكرة .وعلى رأس تلك الحسابات
ملفات الفس���اد التي تالحقه .فمنذ أن ّ
تفجرت قضايا الفساد
ضد نتنياهو ،في الش���هر األخير من العام  ،2016بدأ الحديث
في األوس���اط الحزبية ،عن أن نتنياهو سيسعى إلى انتخابات
مبكرة ،بهدف وقف التحقيقات معه ،بفعل الحملة االنتخابية،

على أمل أن عودته إلى رئاسة الحكومة بعد االنتخابات ستغير
اتجاه التحقيقات ضده.
إال أن سلس���لة عوامل جعلت نتنياه���و يتراجع عن مخططه،
ومن بينه���ا تخوفه من أن تنعكس التحقيقات المكثفة ضده
في فترة التحقيقات األولى س���لبا على فرصه في االنتخابات.
ولك���ن ما هو أه���م من هذا ،أن���ه في أوج مرحل���ة التحقيقات
األول���ى ،دخل دونالد ترام���ب إلى البيت األبي���ض ،حامال معه
أجن���دة اليمين الصهيوني االس���تيطاني ،ف���ي كل ما يتعلق
بالقضية الفلسطينية .فرأى نتنياهو في هذا فرصة لتحقيق
مكاسب سياسية ،ستسجل لصالحه وتزيد من فرص فوزه في
االنتخابات.
وتغي���رات الخطاب األميرك���ي بدت واضح���ة منذ األيام
األولى لب���دء والية ترامب؛ رغم أن الخط���اب األميركي على
م���ر الس���نين كان مناصرا للسياس���ات اإلس���رائيلية ،لكن
كانت هناك بعض القيود واالستثناءات ،التي هي بنظرنا
هامش���ية ،لكن «قيمتها» ب���دأت تظهر أكثر في ظل والية
ترامب ،مثل مسألة الموقف األميركي من االستيطان .فقد
كان أول موق���ف معلن من إدارة ترامب أن «المس���توطنات
ليس���ت عقبة أمام الس�ل�ام» .وهذه مقول���ة لنتنياهو ومن
خلفه اليمين االستيطاني.
ثم جاء الموقف من مدينة الق���دس ،واالعتراف بها عاصمة
إلس���رائيل ،الص���ادر في أوائل ش���هر كان���ون األول من العام
الماض���ي  .2017وحي���ن صدر ذل���ك القرار ،ج���رى الحديث عن
أن نقل الس���فارة إل���ى القدس سيس���تغرق س���نوات ،وذلك
ألس���باب لوجس���تية ،منها بناء مبنى جدي���د ،مثلما جرى في
لندن ،إذ اس���تغرق االنتقال من مبنى إلى آخر  7س���نوات .لكن
حينما أعلنت الشرطة اإلس���رائيلية ،في شهر شباط الماضي،
توصيته���ا بمحاكم���ة نتنياه���و ف���ي قضيتين ،م���ن أصل 4
قضايا يجري التحقيق معه بش���أنها ،واستمرار التحقيق في
القضيتين األخريين ،سارع البيت األبيض بعد أيام لإلعالن عن
نقل الس���فارة في غضون ثالثة أش���هر ،وفي موعد استفزازي،
هو ذكرى نكبة الش���عب الفلس���طيني .وكان واضحا أن ترامب
ومحيط���ه يريدان تزويد نتنياهو بمكاس���ب سياس���ية أخرى
كدعم له ،بعد توصية الشرطة ،التي ما تزال عالقة على طاولة
المستش���ار القانوني للحكومة ،بصفته المدعي العام األعلى
للنيابة.
وفي األسابيع األخيرة ،بات نتنياهو يرى أن وهج «اإلنجازات
ّ
السياس���ية» ،التي زوده بها البي���ت األبيض ،قد خف في وعي
الجمهور اإلسرائيلي؛ ولهذا فإنه حتما سيعود إلى الحسابات
األساس في قراره بش���أن االنتخابات المبكرة .فهو يعرف أنه
ّ
مرت حتى اآلن ثمانية أشهر على توصية الشرطة بمحاكمته.
وب���ات يع���رف أن المستش���ار القانون���ي للحكوم���ة ،أفيحاي
مندلبلي���ت ،ال يس���تطيع أن يماطل أكث���ر ،وأن موعد قراره قد
اقترب نسبيا؛ رغم أنه في حالة الوزير أفيغدور ليبرمان مكثت
توصية الش���رطة لدى المستش���ار القانون���ي للحكومة قرابة
عامين ونصف العام.
وم���ن الصع���ب ّ
تخيل أن يرفض المستش���ار بش���كل جارف
توصية الش���رطة ،إذ أن كل التكهنات اإلس���رائيلية تتراوح ما
بين قبول جزئي إلى قبول كامل لتوصية الشرطة ،ما يعني أن
نتنياهو سيمثل حتما أمام المحكمة ،بهذه الصيغة أو تلك.
كذلك ف���إن أحد الملفي���ن اآلخرين خطر للغاي���ة من ناحية
نتنياهو ،وتجري التحقيقات بشأنه منذ عام ونصف العام ،ما
يعني أن الش���رطة قد تصدر توصياتها في هذا الملف ،خالل
األسابيع المقبلة.
وبموج���ب القانون ،فإن نتنياهو ليس ملزما باالس���تقالة من
منصب���ه في حال َمثل أمام المحكم���ة .إال أن أجواء الرأي العام
لن تهدأ ،وس���تطالب بتجميد منصبه أو اس���تقالته ،إلى حين
انتهاء المحاكمة .وهذا ما يريد نتنياهو تجنبه .غير أن األهم
من ه���ذا ،أن قرارات نهائي���ة تقضي بمثوله أم���ام المحكمة
بتهم فس���اد ستضعف مكانته في االنتخابات ،على الرغم من
أنه يواصل حصوله على النس���بة األعل���ى من دون منافس في
استطالعات الرأي.

												
نتنياهو :البحث عن ذريعة لـ "انتخابات مريحة".

شبهات الفساد ال تنعكس سلبا على نتنياهو
المفارق���ة الجدي���رة بفح���ص معم���ق لطبيع���ة المجتم���ع
اإلس���رائيلي ،هي أنه برغم مرور قرابة عامين على التحقيقات
مع نتنياهو ،إال أنه في غالب الوقت تؤكد استطالعات الرأي أن
ال أثر اطالقا لهذه القضايا على مكانته .ال بل إن اس���تطالعات
الرأي تبش���ره بالحفاظ على قوة حزبه الليكود الحالية ،من 30
مقعدا ،وحتى إضافة مقعدين.
ومن باب الدقة ،فإنه في األشهر القليلة األولى بعد بدء التحقيقات
م���ع نتنياهو ،كانت االس���تطالعات تش���ير إلى تراجع ق���وة الليكود
البرلمانية ،بما بين  6إلى  10مقاعد ،قسمها األكبر انتقل إلى تحالف
«البيت اليهودي» ،صاحب القوة السياس���ية األكبر بين مس���توطني
الضفة .لكن الحقا ،وفي ظل سياسات إدارة ترامب ،استرجع نتنياهو
اس���تطالعيا قوته ،في حين تراجع «البي���ت اليهودي» إلى قوته التي
حصل عليها في االنتخابات البرلمانية السابقة 8 ،مقاعد.
وس���اهم في هذا أيضا أن سياس���ات ونهج كتلة الليكود زادا
تطرفا في سياق الدورة البرلمانية الحالية ،الـ  ،20وهذا ينعكس
بش���كل ملموس ف���ي عش���رات القوانين العنصري���ة والداعمة
لالحتالل واالستيطان ،التي سجلت ذروة غير مسبوقة من حيث
عددها وخطورته���ا ،بضمنها «قانون القومي���ة» وعدة قوانين
أخرى تهدف إلى الضم الزاحف للضفة إلى ما يسمى «السيادة
اإلس���رائيلية» .وه���ذا يعن���ي أن رد الفعل على قضايا فس���اد
نتنياهو ،كان أساسا في قطاع اليمين االستيطاني المتطرف.
والمنافس���ة بين الليك���ود وتحالف «البي���ت اليهودي» على
أصوات اليمين االستيطاني المتطرف ،تبرز في المستوطنات
ذاته���ا .فف���ي انتخابات الع���ام  ،2015زاد الليك���ود قوته في
المس���توطنات بنس���بة  %25مقارنة باالنتخابات التي سبقت
في  ،2013وحصل على أكث���ر من  37ألف صوت .بينما تحالف
«البيت اليهودي» تراجع بنس���بة  ،%3ولكنه بقي القوة األكبر
هناك ،بحصوله على أقل من  41ألف صوت.
وباإلم���كان التقدي���ر أن عدم رد فعل الجمه���ور على قضايا
نتنياهو يعود إلى ثالثة عوامل.

ً
أوال :أن الش���بهات ضد نتنياهو تتعلق بحصوله على هدايا
مادية ،وليس���ت مالية ،بحس���ب ما ينش���ر ،مث���ل الحديث عن
زجاجات الشمبانيا والس���يجار الفاخرين ،ومجوهرات لزوجته.
وفي ملفين آخرين فإن نتنياهو سعى للحصول على امتيازات
إعالمية في وس���ائل إعالم .فالكالم في كت���اب القوانين حول
قضايا كه���ذه كثير وحاد ،لكن في وع���ي الجمهور كما يبدو،
طالما أن الحديث ال يجري عن تلقي أموال بالماليين ،فإن كل ما
عدا ذلك باإلمكان استيعابه.
ّ
ثانيا :أن نتنياهو محاط بوسائل إعالم مجندة له ،قادرة على
مواجهة وس���ائل اإلع�ل�ام التي تهاجمه وتنتقده ،وتكش���ف
عيوبه وفضائحه ،هو وزوجته.
ثالث���ا :وهذا في منتهى األهمية ،أن الجمهور اإلس���رائيلي
ال يرى بديال لش���خص نتنياهو ،وال حزب���ه ،بل هناك أحزاب إما
انها حليفة في حكوماته ،أو أحزاب تس���مى معارضة ،ولكنها
باتت تنافس اليمين االس���تيطاني على سياساته ،مثل حزب
«يوجد مس���تقبل» ،الذي تبش���ره اس���تطالعات الرأي بأن تزيد
قوته من  11مقعدا اليوم إلى  18مقعدا ،وهذا قريب لما حصل
عليه في الع���ام  ،2013أي  19مقعدا .وفي المجمل ،فإن الكتل
األربع في المعارضة حاليا س���تتراجع قوتها مجتمعة ،من 53
مقعدا اليوم ،إلى حوالي  48مقعدا .والخسارة أساسا هي لدى
«المعسكر الصهيوني» الذي لديه حاليا  24مقعدا.

على أجندة الدورة الشتوية للكنيست 2019 -2018
عل���ى الرغم من أنه ليس واضحا بعد موعد اإلعالن عن تقديم
االنتخابات المبكرة ،فإن اليمين االس���تيطاني الحاكم ،بزعامة
بنيامين نتنياهو ،س���يحاول ،خالل الدورة الشتوية الجديدة،
مهما كان امتدادها الزمني قصيرا ،تحقيق مكاسب أكثر على
صعيد القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان.
فم���ن بين القوانين الب���ارزة ،التي أقرت حت���ى اآلن بالقراءة
األولى ،قانون شبكات التواصل .فالقانون بات جاهزا للتصويت
عليه بالقراءة النهائية ،إال أن نتنياهو أوقف التصويت ،الذي

(أ.ف.ب)

تزام���ن مع إقرار «قان���ون القومية» ،بادعاء أن قانون ش���بكات
التواص���ل س���يثير انتقادات ض���د إس���رائيل ،متجاهال باقي
القوانين ،وخاصة «قانون القومية» ،الذي ضغط لتمريره كليا.
ويقض���ي القان���ون بإرغ���ام ش���بكات التواصل على ش���طب
منشورات ،تعتبرها المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة« ،تحريضا
على اإلره���اب»؛ بمعنى منش���ورات داعم���ة لمقاومة االحتالل
المشروعة .وكما هو معروف ،فإن إسرائيل تالحق سنويا العديد
من الناشطين على ما ينشرونه ،ولكن ما يسعى له القانون اآلن
هو شطب هذه المنشورات كليا من شبكات التواصل.
وف���ي هذا الس���ياق ،من المفترض أن تق���دم نائبة من حزب
الليكود مش���روع قان���ون يحظر رفع العلم الفلس���طيني داخل
إسرائيل .إال أن هذا القانون سيواجه تعقيدات قانونية أخرى،
خاص���ة وأن رفع العلم بات ُمجازا ،بع���د التوقيع على اتفاقيات
أوسلو ،واعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي س���ياق هذه القواني���ن القمعية ،فإن نتنياه���و ال يكف عن
الضغط من أجل س���ن قانون حظر أذان المس���اجد ،برغم أن تشريعه
توقف عند القراءة التمهيدية ،كما تم وقف األبحاث إلعداده للقراءة
األولى ،بعد الطلب من الش���رطة أن تالحق المس���اجد على رفع صوت
األذان ،م���ن خالل قانون الحف���اظ على البيئة ،في البن���د المتعلق بـ
«منع الضجيج» .إال أن نتنياهو يطلب بشكل دائم االستمرار في سن
القانون ،وعلى األقل وفق الصيغة المعدلة ،التي ستحظر أذان الفجر.
كذل���ك فإن كتلت���ي «البيت اليهودي» والليكود س���تعمالن
على س���ن قواني���ن أخرى ،تتعل���ق بما يس���مى قوانين الضم
الزاحف للضفة الفلس���طينية المحتلة إلى ما يسمى «السيادة
اإلس���رائيلية» ،بع���د أن تم س���ن العديد من ه���ذه القوانين،
التي تتعلق بمصادرة األراضي ،ومس���ألة التوجه إلى المحاكم
اإلسرائيلية المدنية ،ورفع مستوى قرارات المحاكم العسكرية
أم���ام المحاكم المدنية .ومش���اريع القوانين التي لها احتمال
التق���دم في مس���ار التش���ريع تتعلق باألراض���ي ،ومنح «حق»
للمستوطنين ولشعبة االستيطان في الوكالة الصهيونية في
تملك أراض فلسطينية مصادرة.

نتنياهو يسعى لرئاسة الحزب األكبر وأمامه «فتات» كتل برلمانية!
ّ
*يلوح بقانون خفض نسبة الحسم لالنتخابات البرلمانية *رغم الحديث عن استهداف «القائمة المشتركة» ،إال أن نتنياهو يريد أيضًا تفتيت كافة التحالفات القائمة
في الكنيست وخاصة في معسكر اليمين االستيطاني كي ال تقوى أي جهة على منافسته أو الضغط عليه*
عل���ى مدى قرابة عام بقيت نتائج اس���تطالعات الرأي العام
في إس���رائيل ش���به ثابتة من حيث االصطفافات ،وأيضا في
داخل كل واحد من هذه االصطفافات .وفي المجمل ،فإن حزب
الليك���ود ،الذي له حاليا  30مقع���دا ،حصل بالمعدل في تلك
االستطالعات من  28مقعدا كأدنى نتيجة ،إلى  32مقعدا .في
حين أن رؤية الجمهور لرئيس الحكومة األفضل ،من بين كل
الواردة أسماؤهم ،تراوحت نس���بتها لنتنياهو ما بين %33
إلى  .%38وكل واحد من اآلخرين حصل على  %9كحد أقصى،
إلى نسب هامشية تقل حتى عن .%3
ونتنياهو يقرأ اس���تطالعات الرأي جيدا .وكما يبدو ثمة في
حساباته احتمال أن يصطدم بمفاجآت حتى يوم االنتخابات،
لذا فهو معن���ي أيضا أن يكون زعيم الكتلة البرلمانية األكبر
م���ن دون منافس ،بمعن���ى بفجوة كبيرة ع���ن الكتل التالية،
من حيث الحجم .وحتى اآلن اس���تطالعات الرأي تمنح «يوجد
مس���تقبل» المعارض حتى  18مقعدا .وهذا بهدف أن يكون
نتنياهو المكلف الوحيد بتش���كيل الحكوم���ة المقبلة .وفي
ذات الوق���ت يريد أمامه كتال صغيرة ،غير قادرة على تهديد
ائتالفه ،بمعنى أن تقل أكبرها عن  8مقاعد.
و»الوصفة» األنسب ،من ناحية نتنياهو ،هي نسبة الحسم
لالنتخاب���ات البرلمانية ،التي تم رفعه���ا تمهيدا النتخابات
 ،2015من 5ر %2إلى 25ر .%3وفي حينه قيل إن المس���تهدف

كانت األحزاب واألطر الناشطة بين فلسطينيي الداخل ،التي
توحدت ضمن «القائمة المشتركة» ،وزادت قوتها المجتمعة
بمقعدين ،أي حصلت على  13مقعدا.
وبطبيع���ة الح���ال فإن ه���ذا التحال���ف وإنج���ازه أزعجا كل
األحزاب الصهيونية والدينية ،من االئتالف والمعارضة على
حد س���واء .وبالتأكيد أن «القائمة المش���تركة» هي أيضا في
حس���ابات نتنياهو ،لكن باإلمكان القول إنه ليس بسببها ،أو
لنقل ليس بس���ببها وحدها ،عاد ّ
ليلوح بخفض نسبة الحسم،
تمهيدا لالنتخابات المقبلة.
فرفع نس���بة الحس���م س���اهم ف���ي تحالفات بي���ن أحزاب
صهيونية ،وعزز تحالفات أحزاب دينية ،وأسقط قائمة تضم
أخطر العصابات االس���تيطانية اإلرهابية :الحركة االمتدادية
لحركة «كاخ» اإلرهابية ،المحظورة في الكثير من دول العالم،
بم���ا فيها الواليات المتحدة األميركية .وبش���كل صوري هي
محظورة في إس���رائيل أيضا ،لكن أقطابها يتحركون بحرية،
ودخل���وا قبل دورتين إلى الكنيس���ت .فهذه القائمة حصلت
في االنتخابات األخيرة على  130ألف صوت ،وهذا كان قرابة 4
مقاعد .وسقوط القائمة ساهم بشكل جدي في تغيير توزيع
المقاعد ،وأضعف تمثيل اليمين االستيطاني بطبيعة الحال.
ونرى مثال أن تحالف «البي���ت اليهودي» يضم عمليا ثالثة
أح���زاب ،م���ن بينها حزب���ان متحالفان في قائم���ة «هئيحود

هليئومي» ،التي تحالفت مع حزب المفدال ،وشكال معا «البيت
اليهودي» .فه���ذا التحالف كان قائما ف���ي انتخابات ،2013
وحصل على  12مقعدا ،وخس���ر  4مقاع���د منها في انتخابات
 .2015وكادت المفاوضات بين ش���قي «البي���ت اليهودي» أن
تتفجر قبيل انتخابات  ،2015ولكن ما ساهم في الحفاظ على
التحالف ،كان نس���بة الحسم وخوف «هئيحود هليئومي» من
عدم اجتيازها.
كذلك ف���إن كتلة المتدينين المتزمتي���ن يهدوت هتوراة
مشكلة من حزبين ،أحدهما في أصوله يضم حزبين ،وبضمن
المقاعد الس���تة في الكتلة هناك أكثر من  3تيارات دينية،
وفي أحيان ليست قليلة تنشب بينها خالفات ،كما هو حاصل
حاليا حول قانون التجنيد في الجيش.
وكذا بالنسبة لكتلة «المعس���كر الصهيوني» ،فإن ما أجبر
حزب «الحركة» بزعامة تسيبي ليفني على الدخول في تحالف
مع حزب العمل كان نسبة الحسم وتخوفها من عدم اجتيازها.
وهذا يعني أنه من ناحية نتنياهو ،من ش���أن خفض نسبة
الحسم أن يفكك تحالفات برلمانية عدة ،وبالذات لدى األحزاب
المرش���حة للمش���اركة في االئتالف الحاكم برئاسته ،وأيضا
يفس���ح المجال لدخول القائمة التي سقطت في االنتخابات
الماضية ،ما يعيد توزيع المقاعد البرلمانية لصالح معس���كر
اليمين االستيطاني المتطرف؛ في مشهد يكون فيه لليكود

 30مقعدا ،فيما أكبر كتلة في حكومته بالكاد سيكون لها 6
مقاعد ،رغم أن مشهدا كهذا من شأنه أن يزيد من تعقيدات
تشكيل الحكومة ،لكثرة الشركاء فيها.
وحسب تقارير إسرائيلية ،فإن نتنياهو يواجه معارضة في
داخل االئتالف لخفض نسبة الحسم ،على األقل من  3أحزاب،
المفدال ،وشاس ،في حين أنه من المفترض أن يعترض على
المبادرة أفيغ���دور ليبرمان زعيم حزب «يس���رائيل بيتينو»،
كونه الداعي الدائم لرفع نس���بة الحسم ،حتى إلى  %5وأكثر،
ولكن نسبة  %5باتت تهدده هو أيضا.
ويجدر القول إنه في حال نجح نتنياهو في تمرير مبادرته،
رغ���م صعوبة األمر ف���ي ظل التركيب���ة البرلماني���ة الحالية،
وتض���ارب مصال���ح األحزاب ،فإن ه���ذا س���يوجه األنظار إلى
جمهور فلس���طينيي الداخل ،وش���كل تصرف األحزاب التي
تؤلف «القائمة المشتركة».
ففي العام  ،2015هناك من رأى أن القائمة تشكلت بسبب رفع
نسبة الحسم ،وهذا ادعاء لم يكن في صالح هيبة التحالف .وفي
حال تفكك التحالف بسبب خفض نسبة الحسم ،فمن شأن هذا أن
يعطي مصداقية لما قيل في العام  ،2015لدى تشكيل القائمة،
ما سيس���اهم في تراجع في المش���اركة في عملي���ة التصويت،
وتراجع القوة المش���تركة لفلس���طينيي الداخل في الكنيست،
م���ا يفيد تلقائيا المعس���كر األكبر ،اليمين االس���تيطاني ،الذي

سيزداد وزن جمهوره ،أمام تراجع نسبة تصويت الفلسطينيين،
أو حرق كميات كبيرة من أصواتهم.
وفي ظل المش����هد السياس����ي ،تتكثف التقارير في وسائل
اإلعالم حول محاوالت اصطفاف����ات جديدة تمهيدا لالنتخابات
البرلمانية ،لع����ل أبرزها الحديث عن احتم����ال أن يبادر رئيس
هيئة أركان الجيش الس����ابق بيني غانتس إلى تشكيل قائمة
جديدة ،قد يكون فيها نواب من الوالية البرلمانية الحالية ،مثل
النائبة أورلي ليفي -أبكس����يس ،المنشقة عن حزب «يسرائيل
بيتينو» ،والتي أعلنت عزمها على تش����كيل قائمة للكنيس����ت،
وفور ذلك اإلعالن ،منحتها استطالعات الرأي من  5إلى  7مقاعد
برلمانية ،ثم اختفت كليا من جميع استطالعات الرأي.
وفي األي���ام األخيرة صدرت دعوة من رئيس���ة حزب ميرتس،
تمار زاندبرغ ،إلى تشكيل قائمة جامعة للقوى التي تعد حسب
القاموس اإلس���رائيلي من اليس���ار الصهيوني وحتى الوس���ط،
بمعنى حزبي العمل و»يوجد مس���تقبل» .وقد القت هذه الدعوة
تجاوبا محدودا .ومن بين الداعمي���ن كان النائب البارز في حزب
العمل ايتسيك ش���مولي ،إال أن احتماالت تشكيل قائمة كهذه
ضئيلة ،بسبب التزاحم المفترض على رئاسة معسكر كهذا.
وحت���ى أن الئحة تض���م ميرتس إل���ى قائمة «المعس���كر
الصهيون���ي» ،لي���س مضمونا أن تحقق نتائ���ج متوخاة لدى
أصحابها ،بسبب الخالفات حيال مواقف داخلية ليست قليلة.
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“المشهــــد” االقتصـــادي
موجز اقتصادي
نتنياهو يستقدم مهاجرًا لتولي
منصـب محافـظ البنـك المـركـزي
للمرة الثانية خالل س���نوات األلفين استقدم رئيس الحكومة
اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو مهاجرا إسرائيليا إلى الواليات
المتحدة ليكون محافظا جديدا للبنك المركزي .وهو البروفسور
أمي���ر يارون ،حامل الجنس���ية اإلس���رائيلية ،ولكن���ه مقيم في
الوالي���ات المتح���دة كمهاجر من���ذ  20عاما ،ويحمل الجنس���ية
األميركي���ة .فحينما كان نتنياهو وزيرا للمالية في العام ،2005
اس���تقدم األميركي اليهودي س���تانلي فيش���ر ،لتولي منصب
محافظ بنك إس���رائيل .ولهذا الغرض هاجر إلى إسرائيل وحمل
جنسيتها ،ثم عاد إلى وطنه األصلي بعد أن أنهى منصبه ،الذي
جلس فيه  8سنوات.
ويارون ( 54عاما) ولد في رامات هشارون ،في منطقة تل أبيب
الكبرى ،وهاجر إلى الواليات المتحدة األميركية في العام .1998
وهو حاصل على اللقبين األول والثاني في االقتصاد من جامعة
تل أبيب .وعمل ضابطا لوحدة االستشارة االقتصادية في رئاسة
هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي .وحصل على اللقب الثاني أيضا
من جامعة شيكاغو ،ثم على شهادة الدكتوراه من ذات الجامعة
ف���ي العام  ،1994والحقا حصل على لقب بروفس���ور من المعاهد
األميركية العليا.
ومن ضمن األعمال التي يقوم بها محاضر في موضوع البنوك
في جامعة بنس���لفانيا في والي���ة كاليفورني���ا .وأجرى العديد
م���ن األبحاث في األمور االقتصادية ،وبش���كل خاص في البنوك
والشركات االستثمارية المالية.
ويترق���ب الخب���راء المحلل���ون وذوو االختص���اص السياس���ة
االقتصادية التي سيتبعها البروفسور يارون في بنك إسرائيل،
في اتجاهين :األول شكل تعامله مع الحكومة ،ومدى تدخله في
السياسة االقتصادية ،إذ أن نتنياهو كان في حالة صدام دائما
مع محافظة البنك الحالية كارنيت فلوغ ،ومن قبلها مع المحافظ
ستانلي فيشر ،الذي سعى نتنياهو إلى تعيينه.
والثاني ،ه���و كيفية تعامل يارون مع الفائ���دة البنكية ،وإذا
ما كان س���يواصل نهج سياس���ة المحافظين اللذين سبقاه في
المنصب فيش���ر وفلوغ ،أم أنه س���يرفع الفائدة البنكية ،خاصة
وأنه���ا باتت بفجوة كبي���رة عن الفائدة ف���ي الواليات المتحدة
األميركي���ة (اقرأ خبرًا منف���ردًا حول الفائ���دة البنكية في هذه
الصفحة).
وحس���ب التقاري���ر اإلس���رائيلية ،ف���إن س���عي نتنياهو إلى
اس���تقدام ش���خص من الخارج لتولي المنصب ،ه���و من أجل أن
يكون بعيدا عن الحلبة السياس���ية اإلسرائيلية ،وكما يبدو في
حس���ابات نتنياهو أن يك���ون احتمال ضغوطه عل���ى الحكومة
ضعيفا .لكن فيش���ر األميركي دخل في غالب األحيان في صدام
مع الحكومة ،بشأن سياستها االقتصادية ،وحتى في السياسة
العامة ،حينما كان يجاهر أكثر من ّ
مرة ،بأن الس�ل�ام هو الضمان
الثابت لالزدهار االقتصادي.
وق���ال نتنياهو في المؤتم���ر الصحافي إنه عل���ى مدى أربعة
أش���هر عمل هو ووزي���ر المالية من أجل تعيي���ن محافظ جديد
للبن���ك ،وكان إل���ى جانب يارون ثالثة مرش���حين إس���رائيليين
بارزي���ن ،إال أن الخي���ار وقع على يارون .وأبرز بش���كل خاص كون
المحافظ الجديد قد عمل ضابطا لوحدة االستشارة االقتصادية
في رئاسة هيئة أركان الجيش.
بدوره قال البروفس���ور يارون ،في بيان أرسله لوسائل اإلعالم،
إن���ه قب���ل أن يقرر قبول المنص���ب أجرى محادث���ات عميقة مع
نتنياه���و وكحل���ون حول السياس���ة االقتصادية ف���ي مختلف
االتجاهات.

ّ
نزاع عمل نقابي عام ردًا على ارتفاع حوادث العمل القاتلة!
أعلن اتحاد النقابات العامة (الهستدروت) عن نزاع عمل في
جميع القطاعات ،بس���بب االرتفاع المستمر في عدد حوادث
العمل القاتلة ،وبش���كل خاص في قطاع البناء .ففي األشهر
التس���عة األولى من العام الجاري قت���ل  31عامال ،غالبيتهم
في قطاع البناء ،وغالبية القتلى هم من الفلس���طينيين ،في
طرفي الخط األخضر .وهذا يشكل ارتفاعا بنسبة  %25مقارنة
مع نفس الفترة من العام  .2017وهذا باإلضافة إلى عش���رات
العم���ال الجرح���ى الذين أصيبوا بجروح حرجة تس���ببت لهم
بإعاقات صعبة ودائمة خرجوا على أثرها من سوق العمل.
وتوج���ه أصابع االته���ام إلى الوزارات ذات الش���أن ،التي ال
ترس���ل مراقبين بالق���در المطلوب ،إلى مش���اريع البناء وإلى
أماك���ن العمل ،لمالحقة المخالفين ألنظمة الس�ل�امة العامة
في جميع أماكن العمل ،عدا مسؤولية أصحاب العمل ،الذين
يهملون تلك األنظمة من باب التوفير.
ويطال���ب اتح���اد النقابات بتبن���ي المقايي���س والمعايير
األوروبي���ة بخص���وص بن���اء الس���قاالت اآلمنة في ورش���ات
البناء والتي تش���مل شبكة تمنع س���قوط العامل من ارتفاع،
واالهتمام بإعطاء اإلرش���اد والتوعية للعمال الذين يعملون
عل���ى ارتف���اع أكثر من  3أمت���ار ،مع ضمان وس���ائل الوقاية
الالزمة كالخوذة الخاصة وعدة ربط مالئمة ،واالهتمام بعمل
ووضع الرافعات وذلك من خالل وجود جس���م مختص يعنى
بالرافعات وفحصه���ا والمصادقة على صالحيتها وذلك قبل
مباشرتها العمل في ورشات البناء.
كما يطالب اتح���اد النقابات بوضع حد للفوضى الس���ائدة
في ف���رع الرافعات وباألخص الرخص المزورة والمزيفة ،التي
بحوزة عدد من مش���غلي الرافعات ،األمر الذي يش���كل خطرا
على حياة العمال والمارة .فمنذ بداية العام ونتيجة لسقوط
رافعة وس���قوط أجس���ام ثقيلة من رافعات دفع ثمنا لحياته
اثنان من المارة قرب ورشات العمل ،ومهمة الفحص والتأكد
من صالحية الرخص تقع على عاتق وزارة العمل والرفاه .كما
يرى اتحاد النقابات ضرورة الحصول على المصادقات الالزمة
في كل ما يتعلق باألمن واألمان في ورشات العمل وذلك قبل
مباشرة العمل بها (وثيقة أمان).
وسيكون نزاع العمل ساري المفعول لمدة  14يوما ،وبعدها إذا
لم تتجاوب الوزارات المعنية مع المطالب آنفة الذكر سيحدد
موعد االضراب .وقال رئيس الهس���تدروت ،آفي نيسانكورن،
إن الهستدروت ستس���تنفد كل اإلجراءات الالزمة وصوال إلى
اإلضراب .وأضاف أن نس���بة حوادث العمل في إسرائيل أعلى
مم���ا هي عليه في الدول األوروبي���ة بمرتين ونصف ّ
المرة ،وال
يعقل أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه.

إعـــداد :برهوم جرايسي

ّ
بـنـك إسرائيـل يمـدد الفائـدة الـمنخفـضـة
لشهرين ويرفع توقعات النمو االقتصادي

*الفائدة البنكية ستبقى عند 1ر %0لـ  45شهرًا متتاليًا *بموجب تقديرات البنك لوتيرة التضخم ال يبدو أن هناك
ارتفاعًا منظورًا للفائدة البنكية *البنك رفع تقديراته للنمو االقتصادي7 :ر %3في العام الجاري و6ر %3في العام المقبل *
قرر بنك إسرائيل المركزي إبقاء الفائدة البنكية عند
مستواها الذي يالمس الصفر1 ،ر ،%0حتى نهاية شهر
تشرين الثاني المقبل ،موعد القرار التالي بشأن الفائدة
البنكي����ة األساس����ية .وجاء قرار البن����ك خالفا لتوقعات
الكثي����ر من المحللين وخبراء االقتص����اد ،الذين توقعوا
رفعا للفائدة ،ألول مرة منذ  43شهرا .إال أن البنك خفض
تقديرات����ه لوتيرة التضخم المالي ،في حين رفع مجددا
تقديراته للنمو االقتصادي للعامين الجاري والمقبل.
وقالت محافظة بنك إسرائيل المركزي ،كارنيت فلوغ،
إن كل المؤشرات االقتصادية من حيث وتيرة التضخم،
ووتيرة النمو االقتصادي ،وقيمة الدوالر أمام الش����يكل،
دفع����ت باللجنة المختصة في ش����ؤون الفائدة البنكية،
التخ����اذ قرار بإبقاء الفائدة األساس����ية عند مس����تواها
الحال����ي 1ر ،%0حتى نهاية تش����رين الثاني المقبل ،ما
يعن����ي أن هذه الفائدة يكون قد م� ّ
���ر عليها حتى ذلك
الحين  45ش����هرا .وهي فترة زمنية غير مس����بوقة ،من
حي����ث اس����تقرار الفائ����دة ،وأيضا من حيث مس����تواها
المتدني.
وهذا يعني أنه للعام الثال����ث على التوالي ،لم تطبق
تقديرات البنك المركزي برفع الفائدة البنكية في الربع
األخير م����ن العام الجاري .وكانت هناك توقعات مماثلة
للعامين الماضيين  2017و.2016
وهذا هو البيان األخير لكارنيت فلوغ ،التي س����تغادر
منصبها مع نهاية الشهر الجاري ،وفق ما أعلمت رئيس
حكومته����ا بنيامي����ن نتنياهو ،ووزير المالية موش����يه
كحلون .فقد قالت في ش����هر تموز الماضي إنها ليست
معنية بطلب تمديد واليتها التي تنتهي هذا الشهر،

بعد  5س����نوات في المنصب .وتفيد التقارير الصحافية
بوج����ود خالفات دائم����ة بين فلوغ ونتنياه����و وكحلون.
وحس����ب التقارير ذاتها ،فإن نتنياهو وكحلون لم يطلبا
من فلوغ البقاء ،وأعلن في األس����بوع الماضي عن تعيين
اإلسرائيلي األميركي أمير يارون لتولي المنصب (طالع
خبرا مفصال حول التعيين في هذه الصفحة).
وق����ال بنك إس����رائيل المرك����زي إن وتي����رة التضخم
المال����ي تراجعت في اآلون����ة األخي����رة ،وإن االرتفاعات
التي ش����هدناها في النص����ف األول من الع����ام الجاري
كانت عابرة ،وليست ثابتة تقود إلى ارتفاعات أكثر في
األسعار .فحتى نهاية ش����هر آب الماضي ،كانت وتيرة
التضخم 2ر %1في األشهر الـ  12التي سبقت .وبناء عليه،
فق����د قرر البنك تخفيض توقعاته للتضخم االقتصادي
لهذا العام من  %1إلى 8ر .%0وهذا أقل من الحد األدنى
لمجال التضخم الذي وضعته السياسة االقتصادية ،ما
بي����ن  %1إلى  .%3وهذا يعني أن التضخم في األش����هر
األربعة األخيرة من هذا العام سيتراجع.
وإذا صدقت توقعات بنك إسرائيل بالنسبة للتضخم
حتى نهاية العام  ،2018فإن هذا س����يعني عدم ارتفاع
الفائدة أيضا في الش����هر األخير من ه����ذا العام .وهذا
ف����ي حال أن المحافظ الجديد لبنك إس����رائيل اتبع ذات
السياسة التي تتبعها فلوغ.
وكان����ت فلوغ قد تولت منصبها في ش����هر تش����رين
الثاني  .2013وكانت تلك فترة تراجع في نسبة الفائدة،
إذ كانت في تلك الفترة حوالي 75ر .%1وس����جلت أعلى
مس����توى س����ابق لها في العام  ،2011ووصل إلى 5ر.%3
واستمرت فلوغ في خفض الفائدة ،حتى باتت في شهر

آذار  2015بنسبة 1ر.%0
وفي حس����ابات بنك إس����رائيل أيضا قيمة الش����يكل
أمام الدوالر ،فقد س����جل الشيكل ارتفاعا في الشهرين
الماضيين ،بعد أن ارتفع س����عر ال����دوالر حتى مطلع آب
الماضي إلى 7ر 3ش����يكل لل����دوالر .وهو اآلن يحوم حول
6ر 3ش����يكل للدوالر .ورفع الفائدة البنكية من شأنه أن
يخفض سعر الدوالر أكثر ،ما يضر بعائدات الصادرات.
كذل����ك أعلنت فلوغ ع����ن رفع تقدي����رات البنك للنمو
االقتص����ادي للعام الج����اري إلى 7ر ،%3ب����دال من 5ر%3
في التقديرات الس����ابقة ،على أن يرتفع النمو في العام
المقبل  ،2019بنسبة 6ر.%3
وق����د رأى عدد من المحللين االقتصاديين أن على بنك
إسرائيل رفع الفائدة البنكية.
وقال المحل����ل االقتص����ادي في صحيف����ة «يديعوت
أحرونوت» سيفر بلوتس����كر إن بيانات التضخم المالي
ف����ي ش����هري تم����وز وآب ،كان����ت وفق تقدي����رات بنك
إسرائيل بش����أن وتيرة التضخم المنخفضة .فالتضخم
ف����ي البضائع االس����تهالكية األساس����ية ،مث����ل المواد
الغذائية والخضراوات والس����كن ،كانت بوتيرة سنوية
3ر ،%0وهذه نسبة ليس����ت ملموسة ،حتى لعائلة ذات
دخل متدن جدا ،من  5آالف شيكل.
وتابع بلوتسكر أن هذا يعني وخالفا لتخوفات كثيرين
أن وتيرة التضخم المالي����ة لم تقترب إلى وتيرتها في
أوروبا ،حوال����ي  ،%3وال للوتيرة ف����ي الواليات المتحدة
األميركية ،حوالي  .%2كذلك فإن البطالة في إس����رائيل
ما تزال منخفضة ،رغم ارتفاعها الطفيف في األش����هر
األخيرة (حاليا ف����ي حدود 2ر .)%4كما أن معدل الرواتب

الفعلي يرتفع باس����تمرار ،وقيمة الش����يكل أمام الدوالر
مستقرة في محيط 6ر 3شيكل للدوالر.
وق����ال بلوتس����كر إن الوضع االقتص����ادي القائم ليس
مختلفا عما س����بق .وحتى لو رفع بنك إسرائيل الفائدة
البنكية ،فإن انعكاس����ات القرار كانت ستبقى محدودة
جدا عل����ى المدى القري����ب .لكن لو رفع بنك إس����رائيل
الفائدة ،أو حينما سيرفعها مستقبال ،وكما يبدو قريبا،
فإن هذا س� ُ
���يعد انتهاء لفائدة صفرية لعدة س����نوات،
فالفائدة الحالية لم تتحرك منذ مطلع ش����هر آذار العام
 ،2015وهذه نس����بة ليست مس����بوقة بمستواها ،وال من
حيث فترة جمود النسبة أيضا.
ويقول المحلل أدريان بايلوت ،في مقال له في صحيفة
«كالكاليس����ت» ،إن محافظة بنك إسرائيل كارنيت فلوغ
تولت مهامها في نهايات العام  ،2013وواصلت عملية
تخفي����ض الفائدة البنكية في تلك الفترة ،حتى وصلت
إلى نس����بة 1ر %0في آذار العام  ،2015ومنذ ذلك الحين
لم ّ
تحرك س����اكنا ،وهي ظاهرة ال س����ابق لها إطالقا في
كتب التاريخ االقتصادي.
وحس����ب بايل����وت ،فإن����ه ال توجد ظ����روف اقتصادية
مالئمة أكثر من الظ����روف الحالية لرفع الفائدة مجددا.
فالسوق جاهزة الرتفاع في الفائدة ،وكذا كافة األقسام
االقتصادية في جميع المؤسس����ات المالية تتوقع رفعا
للفائ����دة في ث��ل�اث أو أربع موجات حت����ى نهاية العام
 ،2019لترس����و عند ما بين 75ر %0وحتى  .%1وكما نعلم
فإن وحدة األبحاث في بنك إس����رائيل كانت قد توقعت
سابقا أن التغيير في نس����بة الفائدة سيكون في الربع
األخير من العام الجاري.

توقعات بتخطي عدد السياح هذا العام حاجز الـ  4ماليين سائح!
*في األشهر التسعة األولى دخل إلى إسرائيل 1ر 3مليون سائح  -زيادة بنسبة  %15عن ذات الفترة من العام الماضي
*الزيادة في الثلث األول من العام الجاري كانت  %25ثم تراجعت *ارتفاع ملحوظ في نسبة السياحة الدينية*
تش���ير توقعات إس���رائيلية إلى احتم���ال أن يقفز
عدد الس���ياح الداخلين في العام الجاري عن  4ماليين
س���ائح ،ليكون ذروة غير مسبوقة في حجم السياحة.
كما يس���تدل من تقرير مكتب اإلحصاء المركزي ،عن
األشهر الـ  9األولى من العام الجاري ،أن هناك ارتفاعا
متواصال في عدد السياح لدوافع دينية .وفي المقابل
قال تقرير آخر إن العام الجاري س���جل ارتفاعا آخر في
السياحة إلى الخارج.
وق���ال تقرير مكت���ب اإلحصاء اإلس���رائيلي إنه في
األش���هر الـ  9م���ن العام الجاري وصل إل���ى البالد 1ر3
مليون س���ائح ،من بينهم  181ألف س���ائح ليوم واحد،
بمعن���ى يدخلون ويخرجون ف���ي ذات اليوم .ما يعني
أن نسبة السياحة ليوم واحد كانت أقل من نسبة ،%6
بينما في سنوات س���ابقة كانت نسبتها تصل إلى ما
يزيد عن  ،%15ما يدل على ارتفاع حاد في أعداد سياح
المبيت لعدة أيام.
وأحد أس���باب تراجع أعداد س���ياح اليوم الواحد هو
القالقل في الشرق األوس���ط ،إذ أنه غالبا يكون هؤالء
على متن س���فن تزور عدة دول .كم���ا أن تراجع أعداد
الس���ياح من أوروبا إلى صحراء سيناء ساهم هو أيضا
في تراجع أعداد هذه الشريحة من السياح.
وقد ظهرت مؤشرات ارتفاع أعداد السياح إلى البالد
منذ مطلع العام الجاري .فعلى س���بيل المثال ،سجلت
السياحة في الثلث األول من هذا العام ارتفاعا بنسبة
 ،%25مقارن���ة بذات الفترة من الع���ام الماضي ،2017
الذي س���جل ذروة جديدة ،بدخول 86ر 3مليون سائح،
بدال من تقرير سابق قال إن عدد السياح في  2017كان
في حدود 6ر 3مليون س���ائح .وكان ذلك زيادة بنسبة
 %26عن العام .2016
وكانت الذروة الس���ابقة قد تم تسجيلها في العام
 ،2010حينما وصل إلى البالد 4ر 3مليون س���ائح ،ومن
بعدها بدأ انهيار في أعداد الس���ياح ،بداية بس���بب
األوضاع اإلقليمية ،التي انعكست سلبا على السياحة

إلى البالد ،كون أن المجموعات السياحية الكبرى تنظم
جوالت لعدة دول في مس���ار س���ياحي واح���د .والحقا
بسبب الحرب على غزة في العام  ،2014وتأثيرها امتد
أيضا للعام  ،2015الذي ش���هد ّ
هبة فلس���طينية في
القدس والضفة المحتلتين.
وقال وزير السياحة اإلس���رائيلي ،ياريف ليفين ،إن
الس���ياحة دفقت على االقتصاد اإلسرائيلي في العام
الماضي  20مليار ش���يكل ،وهو م���ا يقارب 55ر 5مليار
دوالر ،وفق سعر الصرف الحالي (6ر 3شيكل للدوالر).
ويقول تقرير مكتب اإلحصاء الجديد ،عن الس���ياحة
في األشهر الـ  9األولى من هذا العام ،إنه طرأت زيادة
على عدد السياح الداخلين عن طريق البر ،بمعنى عبر
الح���دود المصرية واألردنية ،وبل���غ عددهم  324ألف
س���ائح ،زيادة بنس���بة  %20عن ذات الفترة من العام
الماضي .ف���ي حين أن 6ر 2ملي���ون كان دخولهم عبر
المطارات الجوية ،والباقي عن طريق البحر.
ويق���ول التقرير إن المؤش���رات الحاصلة منذ مطلع
الع���ام الجاري ت���دل على أنه سيس���جل ذروة جديدة
في أعداد الس���ياح ،إذا لم يطرأ حدث محلي أو إقليمي
يوقف حركة السياح.
وأضاف التقرير أن حركة السياح هذا العام لم تكن
مرتبطة بأي من مواسم السياحة ،بل إن الزيادة كانت
حاصلة في كل واحد من األش���هر التسعة ،وإن كانت
النس���بة متفاوتة من ش���هر إلى آخر .وحسب تقارير
س���ابقة ،فإن الس���ياحة التي تكون خارج المواس���م
الس���ياحية ،مثل الصيف وأشهر األعياد ،تكون عادة
س���ياحة لدوافع دينية ،تستغل هبوط أسعار اإلقامة
والطيران لزيارة األماكن المقدسة.
وحول ال���دول والمناطق التي يأتي منها الس���ياح،
تبين أن  300ألف س���ائح وصلوا من القارة اآلسيوية،
من بينهم حوالي  72ألف���ا من الصين ،وكانت تقارير
س���ابقة قد تحدثت عن حمالت إسرائيلية تسويقية
لتشجيع السياحة من الصين .ووصل أكثر من  31ألفا

من كوريا الجنوبي���ة ،وقرابة  46ألفا من الهند ،وقرابة
 13ألفا من اليابان .كما وصل أكثر من  50ألف س���ائح
من الدول األفريقية.
وقد وصل أكثر من نصف السياح6 ،ر 1مليون سائح،
من ال���دول األوروبية ،برزت من بينه���ا أوكرانيا التي
وص���ل منها قراب���ة  113ألفا ،وبريطاني���ا -حوالي 148
ألفا ،وبولندا 111 -ألفا ،ووصل من روسيا  240ألفا ،ومن
فرنسا قرابة  235ألفا.
كم���ا كان ع���دد الس���ياح م���ن الوالي���ات المتحدة
األميركية حوالي  620ألفا ،ونسبة عالية من هؤالء هم
م���ن اليهود .ووصل حوالي  62ألف���ا من كندا ،وحوالي
 23ألفا من المكس���يك .وبلغ عدد الس���ياح من القارة
األميركي���ة الجنوبية  93ألفا ،م���ن بينهم  39ألفا من
البرازيل ،و 26ألفا م���ن األرجنتين .كما وصل أكثر من
 28ألف سائح من استراليا ،و 3600سائح من نيوزلندا.
ويعاني قط���اع الفندقة اإلس���رائيلي من سلس���لة
قضاي���ا ،تجعله في وضعية منافس���ة صعب���ة ،أمام
المنافس���ة الح���ادة إقليميا وعالميا .وبش���كل خاص
بس���بب النفقات العالية ،التي من بينها ال مثيل لها
في العالم ،وثانيا ،بس���بب النقص ف���ي العاملين في
خدمات الفنادق ،التنظيف وتوضيب الغرف.
وحس���ب تقارير ص���ادرة عن مس���ؤولين في قطاع
الفنادق ،فإن إس���رائيل مدرجة ف���ي المرتبة  54في
الئحة البنك الدولي ،في ما يتعلق بتس���هيل إقامة
المش���اريع االقتصادية .وهذا ينعك���س أيضا على
قط���اع الفندقة .فمث�ل�ا كي تحقق الفن���ادق أرباحا،
بمس���توى األرباح في أوروبا ،عليها أن ترفع أس���عار
بنسبة  ،%60إال أن هذا يضرب القدرة على المنافسة،
أكث���ر مما هو قائم .وحس���ب التقاري���ر ذاتها ،فإن
الفن���ادق تصرف نس���بة عالية جدا م���ن مداخيلها
على استيفاء شروط الحالل اليهودي ،وعلى ضريبة
المسقفات .في حين أن أسعار المواد الغذائية هي
أعل���ى بضعفين ونصف الضعف من مس���تواها في

صدر حديثًا عن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «
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الفلسطينيون في األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية
تأليف وإعداد :رونة سيلع

ترجمة :عالء حليحل

أوروبا ،ما يزيد من كلفة الفنادق.
ويق���ول صاح���ب إح���دى أكب���ر ش���بكات الفنادق
اإلس���رائيلية «فتال» ،دافيد فت���ال ،إن نقص األيدي
العامل���ة في مج���ال التنظيف وتوضي���ب الغرف في
الفنادق هو بمس���توى «مشكلة استراتيجية» ،حسب
تعبيره .وقال إنه من األسهل أن تعثر على مهندس،
من أن تجد عاملي غرف.

ارتفاع في السياحة الخارجة
في المقابل ،قال تقرير آخر لمكتب اإلحصاء المركزي
اإلس���رائيلي إن عدد الس���ياح إلى الخارج استمر في
االرتفاع ،في األش���هر التس���عة األولى من هذا العام.
ففي هذه الفترة ،تم تس���جيل 8ر 6مليون شخص من
حملة الجنسية اإلسرائيلية سافروا إلى الخارج .وهذا
ارتفاع بنسبة  %15عن ذات الفترة من العام الماضي.
وفي ش���هر أيلول وحده ،تم تسجيل خروج  977ألف
شخص ،من بينهم  883ألفا عبر المطارات ،وأكثر من
 86ألفا برا نحو صحراء س���يناء ،وقرابة  62ألفا برا نحو
األردن ،كما سافر في الشهر  8آالف عبر البحر.
ولوحظت في ه���ذا العام عودة الس���ياح العرب من
فلسطينيي الداخل للسياحة في عمق صحراء سيناء،
خاص���ة إلى منطقة ش���رم الش���يخ ،ولك���ن أيضا إلى
منطقتي نويبع وذهب ،بعد أن تراجعت بش���كل حاد
جدا س���ياحة فلس���طينيي الداخل إلى جنوب صحراء
سيناء ،بفعل تدهور األوضاع األمنية.
وبعد س���نوات عدي���دة ،كان التحذير اإلس���رائيلي
الرس���مي لإلس���رائيليين م���ن دخول صحراء س���يناء
ف���ي فترة األعياد اليهودية ،الت���ي امتدت على مدار
األس���ابيع الثالثة األخيرة من ش���هر أيلول الماضي،
أخف حدة عما كان في الس���نوات الماضية ،ما ساهم
في رفع كبير في أعداد السياح إلى صحراء سيناء في
ذل���ك الش���هر ،إال أن غالبية هؤالء الس���ياح بقيت في
منطقة طابا الحدودية.
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التحقيق مع رئيس نقابة المحامين يفتح ملف «الفساد القضائي» في إسرائيل!
تس���ود أجواء من الترقب والقلق الش���ديدين مختلف
األوساط القضائية ،الحقوقية والسياسية في إسرائيل
في انتظار القرار ال���ذي ُينتظر أن يصدره النائب العام
للدولة ،ش���اي نيتسان ،خالل األيام القريبة القادمة ،في
قضي���ة رئيس نقابة المحامين في إس���رائيل ،المحامي
إيفي (إفرايم) نافيه ،وما إذا كان سيجري تقديم الئحة
اته���ام جنائية بحقه أم إغالق مل���ف التحقيق الجنائي
وت���رك «الموض���وع» للمعالجة في المس���توى التأديبي
وداخ���ل الهيئ���ات الداخلية المختص���ة التابعة لنقابة
المحامين ،برئاس���ة نافيه نفس���ه ،بما س���يلقي بظالل
ثقيلة عل���ى مبدأ «المس���اواة أمام القان���ون» وتطبيقه
االنتقائي التمييزي.
وكانت عاصفة واس���عة قد ثارت في إسرائيل ،قضائيا
وسياس���يا وإعالميا ،في إثر كشف مراسل القناة الثانية
ف���ي التلفزيون اإلس���رائيلي ،الصحافي غ���اي بيلغ ،عن
تحقي���ق جنائي جرى مع نافيه ،برغم محاوالت الش���رطة
والنيابة العامة التستر عليه وإبقائه طي الكتمان ـ وهو
ما نجح لعدة أي���ام متتالية ـ نظرًا للمكانة االجتماعية ـ
القضائية ـ السياس���ية التي يحتلها نافيه بحكم كونه
ّ
وأهم النقاب���ات المهنية في البالد،
رئيس���ا إلحدى أكبر
بم���ا تمتلكه م���ن تأثير عمي���ق في الحي���اة القضائية
والسياسية خاصة ،وبحكم كونه ممثال لهذه النقابة في
عضوية «لجنة تعيين القضاة» في إسرائيل ،عالوة على
العالقات الش���خصية المتينة والعميق���ة التي تربطه،
شخصيا ،بعدد من المس���ؤولين الحكوميين الرفيعين،
وفي مقدمتهم وزيرة العدل ،أييلت ش���اكيد ،رئيس���ة
«لجن���ة تعيين القضاة» ،ومع ق���ادة األجهزة القضائية،
وفي مقدمتهم المستش���ار القانوني للحكومة ،أفيحاي
مندلبلي���ت ،وآخرين ،فضال عن كبار القضاة في المحاكم
اإلسرائيلية ،وفي مقدمتهم قضاة المحكمة العليا.
وعلى خلفية هذه الش���بكة المترابط���ة من العالقات،
والتي كانت السبب المباشر في محاولة الشرطة والنيابة
العام���ة التكتم عل���ى التحقيق الجنائ���ي الذي جرى مع
نافيه وفي قرار المستش���ار القانوني ،مندلبليت ،نفض
يدي���ه من القضي���ة وإحال���ة معالجتها واتخ���اذ القرار
بش���أنها إلى النائب الع���ام للدولة ،نيتس���ان ،وفي رد
الفعل األولي الذي صدر عن الوزيرة شاكيد على القضية
بقولها إن األمر بمثابة «صيد ساحرات ضد نافيه» (عادت
وتراجعت عنه الحقا) ـ على هذه الخلفية ،اعتبرت أوساط
مختلفة واسعة ،قضائية وحقوقية وسياسية ،أن تعامل
قادة السلطة القضائية وأجهزتها المختلفة مع «قضية
نافيه» يجسد حالة الفساد المتفشي في هذه األجهزة،
والتي «لم يعد من المقبول والمعقول السكوت عليها»!

لفحص ومراقبة (وختم) جواز سفرها.
لكن بالرغم من التحقي���ق مع نافيه واعترافه بارتكاب
المخالفة المذكورة ،إال أن الس���لطات الرسمية المسؤولة
(وخاص���ة الش���رطة والنياب���ة العامة) أبق���ت األمر طي
الكتم���ان ولم يصدر عنه أي بيان رس���مي تنفيذا لمبدأ
ح���ق الجمهور في المعرفة ،وكما هو متبع مثل في مثل
هذه الحاالت ،خاصة وأن الحديث يجري عن «ش���خصية
عامة رفيعة ومؤثرة» ،إلى أن كشف المراسل عن حقيقة
إجراء التحقيق وخلفياته!
ف���ي رده على أس���ئلة المحققين وتوضيح���ه دوافعه
للمخالف���ة القانونية المذكورة ـ وه���ي خطيرة بمعايير
كثي���رة وبالنظ���ر إلى هوي���ة مرتكبها ومكانت���ه ـ قال
نافي���ه إنه «اضط���ر» إلى فع���ل ذلك تجنبًا الس���تغالل
عالقته بالفتاة من قبل زوجت���ه التي تقيم ضده دعوى
ط�ل�اق ،يجري النظر فيها منذ فت���رة في إحدى المحاكم
المختصة .وفي تعقيبه الرسمي الالحق على نشر الخبر
عن التحقي���ق والمخالفة ،ق���ال نافيه« :ه���ذه الحادثة
هي جزء من إج���راءات الطالق القاس���ية والمؤلمة التي
أخوضها في هذه الفترة ،والتي ينبغي أن تكون س���رية
حسب القانون»!
كما اضطرت ش���رطة إس���رائيل إلى التعقيب الرسمي
على التحقيق ،في إثر الكش���ف عن���ه ،فأكدت حصوله،
لكنها تهربت من اإلجابة على الس���ؤال بشأن محاولتها
التس���تر على الموضوع وعدم نش���ر بيان رس���مي عنه
للجمهور الواس���ع ،بل اكتفت باإلش���ارة إل���ى أن «األمر
يتعلق بتحقيق يمس حياة المشتبه به الشخصية ،ولذا
لن نستطيع اإلدالء بتفاصيل إضافية أخرى»!
يذكر أن نافيه يش���غل منصب رئاسة نقابة المحامين
في إس���رائيل منذ الع���ام  2015وأن النقابة تتميز ـ منذ
ذلك الوقت ـ بإحكام سيطرته الشخصية المشددة على
مقاليد األمور في كل ما يتعلق بعمل النقابة ،تنظيمها
وعالقاتها وتأثيرها بدون أية معارضة حقيقية داخلية،
وذلك خالفا لجميع س���ابقيه في هذا المنصب .وقد برز
بش���كل واضح تماما ،وغير مس���بوق ،تأثي���ر نافيه على
عمل النقابة ومكانتها وتأثيرها في الحياة اإلسرائيلية
العام���ة ،القضائية والسياس���ية خصوص���ا ،حتى أصبح
يعتب���ر «أحد أق���وى الش���خصيات وأكثره���ا تأثيرا في
الجهاز القضائي اإلسرائيلي» ،وذلك على خلفية عالقاته
الوثيقة مع السياسيين والقضاة كما أشرنا أعاله ،عالوة
عل���ى تأثير هذه النقابة المتزايد ـ من خالله مباش���رة ـ
في التش���ريعات القانونية التي تجري في الكنيس���ت
وتأثير النقابة البارز والحاس���م ـ من خالله شخصيا ـ في
«لجنة تعيين القضاة» ،بفضل تحالفه الوثيق وعالقاته
الشخصية الحميمة مع رئيسة اللجنة ،الوزيرة شاكيد.

التحقي���ق الجنائي ،الذي كش���ف الصحافي غاي بيلغ
عنه ،جرى مع نافيه في مطلع الش���هر الجاري بشبهتي
الغ���ش والخداع بمخالفة قانون الدخول إلى إس���رائيل،
وذلك جراء محاولته ل���دى عودته من خارج البالد إدخال
شابة كانت ترافقه إلى البالد من دون خضوعها لفحص
ومراقبة (ثم ختم) جواز س���فرها لدى ضابطية الجوازات
في مطار بن غوريون (اللد) الدولي .وحين اكتشف مراقبو
الج���وازات ذلك ،أمروا بتوقيفه للفحص والتحقيق .لكن،
حين تبينت لهم هويته الشخصية ،كان عليهم التوجه
إلى «المس���ؤولين في الدرجات األرفع في جهاز تطبيق
القانون» ،حس���بما ّ
نوه المراسل بيلغ ،للحصول على إذن
صريح ومباش���ر منهم بإخضاعه لتحقيق جنائي .وبعد
صدور ه���ذا اإلذن ،جرى التحقيق م���ع نافيه الذي أنكر
األمر في البداية وقدم تصريحا كاذبًا ،لكنه عاد واعترف
بمحاولت���ه تلك حيال تأكيد المحققي���ن أن األمر موثق
بكاميرات التصوي���ر المثبتة في المكان .ال بل تبين أنه
كان ق���د نجح ف���ي «تهريب» رفيقته ل���دى مغادرتهما
ّ
الب�ل�اد ،قبل ذلك بأس���بوع واحد ،حي���ن جنبها الخضوع

تدهور السياسة وسلطة القانون واألعراف العامة

تحقيق جنائي طي الكتمان
في أعقاب الكشف عن التحقيق الجنائي الذي جرى مع
نافيه ،خلفياته وأس���بابه والمحاوالت الرسمية للتستر
ُ
عليه ،تعالت أصوات كثيرة وقوية في إس���رائيل تطالب
بعزله من منصبه في رئاس���ة نقابة المحامين ،من جهة،
وبإنهاء عضويته في «لجن���ة تعيين القضاة» من جهة
أخرى ،لما لهذي���ن المنصبين من تأثير واس���ع وعميق
ليس على أداء النقابة ،س���معتها ومكانتها ،فحس���ب،
وإنم���ا على دورها وأدائها ف���ي الحياة العامة وعلى أداء
«لجن���ة تعيين القض���اة» ودورها في تش���كيل تركيبة
الجهاز القضائي الشخصية وأدائه أيضا.
رئيس���ة «لجنة تعيين القضاة» ،وزي���رة العدل أييلت
ش���اكيدّ ،
عدلت موقفه���ا األولي ال���ذي دافعت فيه عن
نافيه وأص���درت بيانا رس���ميا قالت في���ه إن «الفحص
ال���ذي أجرته وزارة العدل ّبين أن التحقيق في الموضوع
س���ينتهي خالل فت���رة قصيرة ،على ما يب���دو ،بينما لن
تجتمع لجنة تعيين القضاة إال بعد أكثر من ش���هر منذ
اآلن .م���ع انتهاء التحقيق ،س���ندرس الملف وس���نحدد

											
تظاهرة في تل أبيب مناوئة للفساد السياسي في إسرائيل.

موقفا بشأن مشاركة رئيس نقابة المحامين في جلسات
ومداوالت لجنة تعيين القضاة»!
في المقاب���ل ،توجه نائ���ب رئيس نقاب���ة المحامين،
المحامي حس���ام موعد (من الناصرة) ،بشكوى إلى لجنة
اآلداب في النقاب���ة مطالبًا بتعلي���ق عضوية نافيه في
النقابة لعش���رين ش���هرا على األقل ،مؤكدا أن «تصرف
نافي���ه في هذه القضية يش���كل مس���ًا بكرامة المهنة
بمحام».
وسلوكا ال يليق
ٍ
كما توجه عضو المجل���س القطري لنقابة المحامين،
المحامي آفي ش���يندلر ،برس���الة رس���مية إلى رئيسة
المجل���س ،المحامية حاف���ا مريتس���كي ،مطالبًا بعقد
جلس���ة خاصة وعاجلة للمجلس للنظر في «المالبسات
ُ
الخطي���رة التي كش���ف النقاب عنه���ا والتي تنطوي
عل���ى مس خطير بكرام���ة المهنة ،بنقاب���ة المحامين
وبجمهور المحامين عامة» وفي «مدى قدرة نافيه ،في
مثل هذه الظروف ،على االس���تمرار في إشغال منصب
رئيس النقاب���ة وممثلها في لجن���ة تعيين القضاة».
وأفادت مريتس���كي ،في مقابلة مع صحيفة «هآرتس»
( ،)2018/10/11أنه���ا ّ
حول���ت هذا الطلب إل���ى القائم
بأعماله���ا ،المحام���ي محمد أبو يونس (من س���خنين)
للنظر فيه ومتابعته.
من جانبه ،اعتبر الصحافي أوري مسجاف ،في تعليق له
على «قضية نافي���ه» هذه ،إن «نافيه ،بهذه المواصفات
والس���لوكيات ،يس���تطيع أن يترش���ح لمنص���ب رئيس
الحكومة اإلسرائيلية وأن يفوز به أيضا»! وكتب مسجاف
(هآرت���س ـ  )10/11إن «قضية نافيه تدل على مس���توى
التدهور الحاصل في السياس���ة ،في سلطة القانون في
األعراف العامة في دولة إس���رائيل» .وأوضح مس���جاف:
«قضي���ة نافيه ه���ذه تمثل نموذجا ال يق���ل أهمية عن
الملفات الجنائية المفتوحة ضد عائلة نتنياهو ،وليس
األمر صدفة :صحيح أن نافيه أقل ش���هرة بين الجمهور
عموما ،لكنه في منصبه هذا ـ كرئيس لنقابة المحامين

ّ
ـ ركز بين يديه قوة هائلة وأقام لنفس���ه شبكة واسعة
ومتشعبة من المتعاونين والمتملقين .كما اختار نافيه،
أيضا ،أس���لوبا مماثال لذاك الذي اختارته عائلة نتنياهو
لمواجه���ة الش���بهات واالتهامات ـ أعل���ن أن التحقيق
معه سينتهي إلى ال شيء ،ش���كر أتباعه ومؤيديه على
دعمهم المؤثر وش���ن هجوما كاس���حا عل���ى «المحللين
والمعلقين ومصاصي الدماء»»!
وأضاف« :في عالم طبيعي ،كانت هذه القضية ستسير
في مسار معروف وواضح :استنفاد اإلجراءات القضائية،
س���حب رخصة مزاول���ة مهنة المحاماة م���ن نافيه ،عزله
عن رئاس���ة نقاب���ة المحامين وفصله م���ن عضوية لجنة
تعيين القضاة .لكن هذا لن يحدث في الدولة التي جرى
إفس���ادها حتى النخاع والتي أصبح الجه���از القضائي
فيها مسكونا بالخوف من السياسيين»!

ّ
هدد محاميا عربيا« :سنرسلك
إلى مناطق السلطة الفلسطينية»!
من جهتها اعتبرت الصحفية ش���ارون ش���فورر (التي
تواج���ه دعوى قذف وتش���هير بمليون ش���يكل قدمها
نافيه نفس���ه ضده���ا على خلفية تحقيق���ات صحافية
س���ابقة نش���رتها عنه وعن نقابة المحامي���ن في عهد
رئاس���ته) أن أهمية «قضية نافي���ه» الحالية تكمن في
«االمتحان الكبير الذي تضع الجهاز القضائي ّ
برمته في
مواجهته :مسألة المساواة أمام القانون في إسرائيل».
ونشرت شفورر خالل األيام األخيرة العديد من النماذج
عن تصرف���ات نافيه التي تبين بوضوح مدى س���يطرته
الش���خصية المحكمة على كل مقالي���د األمور في نقابة
المحامين ،من جهة ،ومدى استغالله لمنصبه وعالقاته
م���ع السياس���يين والقضاة وق���ادة الجه���از القضائي
الحكوم���ي لخدمة مصالحه ومصالح مقربيه ولممارس���ة
الـتأثير المباشر والعميق على تركيبة الجهاز القضائي
وأدائه وعلى س���يرورة تش���ريع القوانين في الكنيست،

(ارش���يف)

م���ن جهة أخرى ،ع�ل�اوة على مواقفه السياس���ية وطرق
تعامله م���ع كل من يجرؤ على معارضته في داخل نقابة
المحامين نفسها ،من جهة ثالثة.
أحد هذه النماذج التي أوردتها شفورر هو ما قاله نافيه
ردا عل���ى بعض المحامين الع���رب األعضاء في المجلس
القطري لنقابة المحامين الذين «تجرأوا» على مناقش���ة
البروفسور روت غابيزون ،أس���تاذة القانون السابقة في
كلي���ة الحقوق في «الجامع���ة العبرية» في القدس ،لدى
تقديمها محاض���رة عن «صورة الدول���ة وقيمها كدولة
يهودية وديمقراطية» أمام أعضاء المجلس القطري في
العام .2009
كتبت ش���فورر (في موقع « الم���كان األكثر حرارة في
جهن���م» اإلس���رائيلي) أن النقاش في تلك الجلس���ة
احتدم حي���ن اعترض بع���ض المحامي���ن العرب على
موق���ف غابيزون م���ن «قانون القومي���ة» فتصدى لهم
ً
نافيه ،قائال (حسبما نقلت شفورر عن محضر الجلسة):
«أري���د أن أرى عربيا واحدا ال يطيب له العيش في دولة
إس���رائيل ويرغب في العيش في سورية أو مصر أو في
مناطق الس���لطة الفلسطينية .أريد أن أرى عربيا واحدا
كهذا»! وحين قاطعه رئيس الجلسة موضحا أن «ليس
هذا هو الموضوع» ،قال نافيه« :أريد أن أرى عربيا واحدا
يعان���ي هنا أو أن الوضع س���يء بالنس���بة له .أين هم؟
م���ن كان منهم يتجرأ على الحدي���ث في األماكن التي
ُ
ذكرتها؟ لو فعلوا ،لكان الش���نق مصيرهم ولما نبسوا
ببنت شفة»!
وعندم���ا تصدى ل���ه المحامون الع���رب ،ومنهم محمد
َ
لطفي وم���ازن دعاس ،ق���ال نافيه لألخي���رْ :
«إن واصلت
الحدي���ث به���ذه الطريق���ة ،فسنرس���لك إلى الس���لطة
ّ
الفلس���طينية وهناك س���يعلمونك كيف تتكلم»!! مما
اضطر حتى رئيس���ة المجلس القط���ري ،المحامية حافا
مريتس���كي ،إلى مقاطعته قائل���ة« :إيفي ،تصرفك هذا
مثير للغثيان .عليك التراجع عما قلت ،ألنه مقرف»!

موقع يميني :الجهاز القضائي وجهاز تطبيق القانون في إسرائيل فاسدان!
انتهز موقع «ميداه» اليمين���ي العاصفة التي أثارتها
في إس���رائيل «قضية إيفي نافي���ه» (التحقيق الجنائي
ال���ذي جرى مع رئي���س نقابة المحامين بش���بهة مخالفة
«قانون الدخول إلى إس���رائيل» ـ طالع تقريرا موسعا على
هذه الصفحة) معتبرًا إياها فرصة مواتية لعرض ّ
«عينات
جديدة» تثبت ما يس���ميه «تفشي ظاهرة فساد القضاة
والقضائيي���ن» في إس���رائيل ،مؤك���دا أن «جهاز تطبيق
القانون ،الذي يالحق سياسيين بشبهات فساد ،هو فاسد
بنفسه .وهذا (الفساد) يبدأ من أعلى»!
فقد نش���ر الموقع (يوم  )10/9مق���اال تحت عنوان «أيها
الفاسدون ،قد س���ئمناكم :فس���اد القضاة والقضائيين
يتكشف» ،اس���تعرض فيه كاتبه ،موشي إيفرغان ،بعضا
من ممارسات مس���ؤولين كبار في الجهاز القضائي وفي
جه���از تطبيق القانون في إس���رائيل تثبت ،كما يرى ،أن
ثمة «فس���ادا منهجيا» في هذا الجه���از يمثل ،في واقع
األمر« ،نتيجة حتمية لإلمبريالية القضائية المستحكمة
في إسرائيل»!
يستهل الكاتب مقالته بالتذكير بـ»الحدث الدراماتيكي
الذي احتل العناوين في جميع وس���ائل وقنوات اإلعالم»
في إس���رائيل يوم  20ش���باط الماضي ،وال���ذي بدا وكأنه
«زلزال فساد من الدرجة األعلى» .أما «الحدث الدراماتيكي»
المقصود فهو البيان الذي أصدرته ش���رطة إسرائيل في
الي���وم المذكور ع���ن «العرض الذي قدم���ه نير حيفتس
(لدى إشغاله منصب مستشار لرئيس الحكومة نتنياهو)
للقاضية المتقاعدة هيال غريس���تل ب���أن يتم تعيينها
مستش���ارة قانوني���ة للحكومة مقابل إغ�ل�اق أحد ملفات
التحقي���ق ضد زوجة رئيس الحكومة» .وهو ما نفاه رئيس

الحكومة ،نتنياهو ،في بيان رس���مي ،مؤكدا أن حيفتس،
إن صح أنه قدم مثل هذا العرض ،فهو لم يتحدث باس���م
نتنياهو وال بتفويض منه ،بل وال بمعرفته أيضا.
وفي األسبوع قبل الماضي ،كشف النقاب عن أن الشرطة
ق���ررت إغالق ملف التحقيق في هذه القضية «نظرا لعدم
توفر األدلة الكافية».
ويتس���اءل كاتب المقال :كيف م���ن الممكن أن تموت
هذه القضية بمثل هذه الصورة ،طالما أن ضلوع القاضية
المتقاعدة غريس���تل ورئيس���ة المحكمة العليا الحالية،
القاضية إس���تر حيوت ،فيها «ال يطاله أي شك» .ذلك أن
غريس���تل كانت قد أخبرت حيوت ،صديقتها الشخصية
التي كانت آنذاك قاضية ف���ي المحكمة العليا ،بالعرض
الذي قدمه لها حيفتس .وقد أكدت حيوت نفس���ها هذا
األمر في معرض إفادتها أمام الش���رطة ،خالل تحقيقها
ف���ي القضية ،كما في بيانها الش���خصي ال���ذي أصدرته
حين قالت« :بسبب قلة التفاصيل والقصة المشوشة كما
روتها لي غريستل ،لم يكن ّ
لدي ما يمكنني من اتخاذ أي
إجراء في هذا الشأن».
ثم يضيف« :معنى هذا أن غريستل وحيوت علمتا ،على
األقل ،بش���بهات جنائية موضوعها فساد سلطوي خطير،
لكن أيا منهما لم تبلغ أية جهة رس���مية بذلك ،وهو أمر
خطير في حد ذاته»ّ .
ويدعي كاتب المقالة أن جهاز تطبيق
القان���ون توصل إلى ق���راره بأن «ال قضية ف���ي القضية»،
حي���ن أدرك أن ال عالقة لنتنياهو بها ،رغم أن «اثنتين من
الش���خصيات الرفيعة جدا في الجهاز القضائي قد أخفتا
عن الس���لطات القانونية قضية فساد خطيرة»! يشار هنا
إلى أن القانون الجنائي في إس���رائيل ُيلزم كل من يعلم

بوجود ش���بهات بارتكاب مخالفة جنائية بضرورة اإلبالغ
عنها لجهة رسمية مخولة.

إمبريالية قضائية!
يصف كات���ب المقال «ظاهرة خطي���رة» يطلق عليها
اس���م «وضع السياس���ة في قفص الجنائي» ويعتبرها
«ج���زءا ال يتجزأ من الفاعلية القضائية المتفش���ية في
إس���رائيل» .ويوضح فيقول :إنه���ا مجموعة الموظفين
َ َ
القضائيين ذاتها ،غير المنتخبة ،التي طورت أس���لوب
التعامل باس���تهتار وازدراء مع الحياة السياس���ية ،مع
العمل السياس���ي ومع السياس���يين ،وبدأت تبحث عن
الجوانب الجنائية في الحياة السياسية وفي أي تحرك
سياسي.
ّ
ُ
فس���دة ،كما ه���و معروف»،
«لك���ن الق���وة  /الس���لطة م ِ
يضيف« ،والموظفون القضائيون أصبحوا يتمتعون بقوة
هائلة :ليس فقط أن صالحياتهم واسعة وكبيرة ،بل إنها
معفيون أيضا من أية مسؤولية أو من أي رقابة أو مساءلة،
ِّ
والمطبقون ...وإن كان الفس���اد ،في
المراقبون
ألنهم هم
ِ
مفهومه البس���يط ،هو اس���تغالل القوة والسلطة لخدمة
مصالح أعضاء الفئة الضيقة المس���يطرة (األوليغاركية)،
فم���ن الواضح إذن أن الجه���از القضائي آخذ في التكلس
والتعفن ،أخذ في الغرق في مستنقع الفساد»!
فبينما يفرض الجهاز القضائ���ي على اآلخرين جميعا
«معايير وأعرافا مش���ددة وصارمة جدا ،من خالل توسيع
مج���االت س���يطرته اإلمبريالي���ة ،إال أنه يتس���اهل حتى
النهاية مع نفس���ه ومع أعضائه دون أن يجرؤ أحد تقريبا
على االعتراض ،أو حتى على المالحظة».

فساد تسلسلي
ثمة نم����وذج آخر عن «الفس����اد القضائ����ي» ،كما يورده
كاتب المقال :القاضيتان المذكورتان ،غريس����تل وحيوت،
كانتا في مركز «كش����ف صحافي» نش����ره الصحفي كالمان
ليبسكيند ،في صحيفة «معاريف» قبل نحو شهرين ،وفي
مركزه :تحويل القاضية حيوت العديد من ملفات الدعاوى
القضائية التي نظرت فيها إلى مس����ار الوس����اطة ،بدال من
المس����ار القضائي .وهو إجراء متبع في إسرائيل منذ زمن
طويل ،لكنه يشهد توسيعا وتعميقا الفتين في المحاكم
خالل السنوات األخيرة .غير أن المشكلة في قرارات حيوت
بهذا الشأن (تحويل الملفات وأطرافها إلى الوساطة) هي
أنه����ا قررت تحويل جمي����ع تلك الملفات إل����ى صديقتها
غريس����تل ،التي أصبحت تعمل في هذا المجال (وسيطة)
ف����ي إثر اعتزالها منصبها القضائي الرس����مي ،علما بأنها
تتقاضى أجرة تبلغ نحو  2300شيكل عن كل ساعة وساطة!
ف���ي تعقيبها على ه���ذا األمر ،قالت حي���وت إن «هوية
الوس���يط تتحدد بناء عل���ى طلب األط���راف المتقاضية
أحيانا ،لكن بموافقتهم ورضاهم في كل األحوال» .غير أن
تحقيق ليبسكيند ّبين أن جميع الحاالت التي حولت فيها
حيوت الملفات إلى غريس���تل للوس���اطة «كانت بمبادرة
المحكمة /القاضية نفسها»!
في تحقيقه المذكور ،كشف ليبسكيند أيضا أن قاضية
أخ���رى من المحكمة العليا ،هي عن���ات بارون« ،نظرت في
ملفات قضائية تخص أشخاصا يتبرعون لمؤسسة يديرها
زوجه���ا» ،من جهة ،بينما من جه���ة أخرى رفضت دعاوى
قضائية نظ���رت فيها ضد مؤسس���ة المراهنات «مفعال
هبايس» التي قدمت تبرعات لمؤسس���ة يديرها زوجها!

وهو ما يعن���ي وجود القاضية المذك���ورة ،في الحالتين،
ُ
في وضع من تناق���ض المصالح المحظ���ور .وحين قدمت
شكوى ضد القاضية المذكورة على هذه الخلفية ،رفضها
القاضي المتقاعد (نائب رئيس المحكمة العليا س���ابقا)
إليع���ازر ريفلين ،مفوض الش���كاوى ضد القض���اة ،الذي
«يش���غل ،أيضا ،منصب القائم بأعم���ال رئيس المجلس
االستشاري لمؤسسة مفعال هبايس»!
تنطوي هذه الحاالت ،كما يورده���ا كاتب المقالة ،على
فس���اد مالي واضح ،ناهيك عما فيها من فس���اد وإفساد
معياريين وتنظيميين« ،ولك���ن ،بالرغم من ذلك وبالرغم
ُ
من أن هذه األمور قد نش���رت وأصبحت معروفة ،إال أن أيا
من ه���ؤالء القضاة ،الس���ابقين والحاليين ،لن يخضع ألي
تحقيق ولن يتعرض ألية محاسبة ...سيواصل جميعهم
إشغال مناصبهم من دون أي عائق»!
لكن كاتب المقالة ال يحصر عرضه لمناحي الفس���اد في
الجهاز القضائي في هؤالء الذين أتى على ذكر أسمائهم
فقط ،بل يش���مل فيه أيضا «الجهة التي ُيفترض بها أن
تحقق مع هؤالء» ،وخاصة المستش���ار القانوني للحكومة
والنائب العام للدولة بوصفهما المس���ؤولين المباشرين
ع���ن تطبيق مبدأ المس���اواة أمام القان���ون« ،إال أن هذين
الموظفين ،اللذين يس���وقان نفس���يهما أم���ام الجمهور
وكأنهما محاربان للفس���اد الس���لطوي والع���ام ،يالحقان
السياس���يين من الصباح حتى المس���اء تحت راية الحرب
على الفس���اد والمس���اواة أمام القانون ،يلوذان بالصمت
المطب���ق حين يصطدمان بحاالت من ه���ذا القبيل ....وإن
مج���رد تطبيق القانون به���ذه الص���ورة االنتقائية وغير
المتساوية هو ،في حد ذاته ،فساد وإفساد»!
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مـلـف خــاص« :الـمـؤرخ الـجـديـد» الـذي لـم يـعـد كـذلــك
قراءة في الكتاب الجديد للمؤرخ اإلسرائيلي بيني موريس:

آراء مسبقة وتجاهل للحقائق غير المريحة وغياب الدقة والموثوقية!
الكتاب« :من دير ياسين إلى كامب ديفيد ،مقاالت شخصية ،سياسية وتاريخية»
المؤلف :بيني موريس
الناشر :دار «عام عوفيد» ـ تل أبيب2018 ،
 256صفحة (بالعبرية ـ ترجمة من اإلنكليزية :غاي هرلينغ)
يق���رر أبراه���ام ب���ورغ ،الرئيس الس���ابق للكنيس���ت
اإلس���رائيلي ث���م للوكال���ة اليهودي���ة ومؤل���ف كتاب
«لننتص���ر عل���ى هتلر» (ص���درت ترجمت���ه العربية عن
مركز «م���دار») ،أن الكتاب الجديد ال���ذي أصدره المؤرخ
اإلس���رائيلي بيني موريس ،بعنوان «من دير ياسين إلى
كامب ديفيد ـ مقاالت ش���خصية ،سياسية وتاريخية»،
ً
باللغة اإلنكليزية أصال ،ثم صدرت ترجمته العبرية في
إس���رائيل في أيار « ،2018لم يكن ثمة ما يبرر إصداره»،
مضيفا أن المؤلف (موريس) «يعرف هذا» ،استنادا إلى
ما كتبه موريس نفس���ه في مقدمة كتابه الجديد ،حين
ُ
قال« :قلت ،قبل بضع س���نوات ...إنن���ي ال أعتزم تأليف
كتب جديدة أخرى (عدا التس���عة التي أصدرتها ،حتى
ُ
ذاك الوقت) عن الصراع العربي ـ الصهيوني .لقد كتبت
ما في���ه الكفاية» (ص  !)7ويزيد ب���ورغ« :حقًا ،لقد وضع
موريس كتبًا أخرى ،بعضها ممتاز ،وبرغم ذلك قرر نشر
ه���ذه المجموعة من المقاالت ...وخس���ارة أنه فعل ،ألن
هذا الكتاب هو أحد أس���وأ ما أنت���ج أحد أكثر المؤرخين
الموهوبين لدينا»!
لماذا ّ
أصر موريس ،إذن ،على نكث تعهده ونش���ر هذا
الكتاب الجديد؟ يوضح ،ف���ي المقدمة إياها« :خطر في
بال���ي تجميع بعض المقاالت ...الت���ي كان الكثير منها
غير مت���اح للقارئ اإلس���رائيلي باللغ���ة العبرية» .لكن
مقنعة»،
بورغ يدحض ه���ذه الحجة بوصفها بأنها «غير ِ
مضيفًا أن «لموريس أهدافًا أخرى من نشر هذا الكتاب،
كما أراها أنا كقارئ ،تش���مل :االعتذار ،تصفية حسابات
شخصية ومحاولة مثيرة للش���فقة لتصوير نفسه بأنه
ْ
ّ
نبي بصورة ارتجاعية ،من قبيل :ألم أقل لكم؟»!
في قراءته النقدية (صحيف���ة هآرتس،)2018/7/13 ،
ّ
يقس���م بورغ كت���اب موريس الجديد إل���ى أربعة أبواب:
القضاي���ا اآلنية الجاري���ة ،التاريخ ،المؤرخ���ون وقضايا
ش���خصية .ويضي���ف أن الكت���اب ،بمجمله ،عب���ارة عن
مجموعة مختارة ،بصورة انتقائية حادة ،من أفكاره خالل
السنوات الـ  25األخيرة ،موجهة جميعها إلى «األحداث
الجارية في  .»2018ومن بي���ن المواضيع التي تعالجها
مقاالت الكتاب :الخطر النووي اإليراني ،ش���خصيات من
الماضي مثل ياس���ر عرفات ،حاييم فايتس���مان وألبرت
آينش���تاين ،قضاي���ا تاريخية عاصفة من���ذ العام 1948
(مجزرتا دير ياسين والطنطورة) ،قمة كامب ديفيد وآراء
ّ
ش���خصي إيهود باراك ودينيس روس .غير
المؤلف في
ُ
أن «الجزء المحبب لديه ،كما يبدو ،هو الش���جار المهني
(المنخف���ض جدا) مع زم�ل�اء له تجرأوا عل���ى االختالف
معه ،وفي مقدمتهم إيالن بابه ،ثم آفي ش�ل�ايم وهليل
كوهن» ،كم���ا يكتب بورغ ويضي���ف« :ويختتم الكتاب
ّ
مهمين عن الفترة التي
بفصلين ش���خصيين جدا وغير
قضاها في السجن العسكري جراء رفضه تأدية الخدمة
العس���كرية في المناطق إبان االنتفاضة الفلس���طينية
األولى وعن ذكرياته من إصابته في قناة السويس إبان
حرب االستنزاف».
ّ
ين���وه بورغ إلى أن���ه «ال فائدة من مناقش���ة موريس»
ألنه «خلق لنفس���ه عالما موس���ومًا بالكمال» ،ومع ذلك،
يتوقف بورغ عند تجاهل موريس التام وعدم مناقشته
مقول���ة إيهود باراك بأن «العرب هم نتاج ثقافة ال يثير
فيها الكذب أي اس���تياء .إنهم ال يعانون من المشكلة
القائمة في الثقافة اليهودية ـ المس���يحية بخصوص
الكذب .فالك���ذب يعتبر أمرًا غير ذي أهمية» (ص .)147
ويتساءل بورغ :هل العرب (جميعا) كذابون ،حقا؟ وهل
ال يجوز تصدي���ق أي كلمة يقولونها ألن كل ما يهمهم
(جميعا) هو إبادة دولة إسرائيل ،بطريقة أو بأخرى ،وهو
ما ينتج عنه كل شيء آخر؟ .الفلسطينيون هم المذنبون
في كل ش���يء وهم المس���ؤولون عن كل شيء ،ولذا فهو
(موري���س) يعلن في أحد عناوينه« :س�ل�ام؟ ال أمل» (ص

 .)25من جانبه ،يمكننا مواصلة االس���تنقاع في الرضى
الذاتي الذي نس���بح فيه ،سوية مع كل موبقات العربدة
واالحتالل التي في حوزتنا!
يشير بورغ إلى قول موريس ،في أحد مقاالت الكتاب:
«إنن���ي أومن ،ف���ي نهاية المط���اف ،بأن مي���زان القوة
العس���كرية أو المي���زان الديمغرافي هو الذي س���يقرر
مصير الدولة :إما أن تصب���ح دولة يهودية ،بدون أقلية
عربي���ة وازن���ة ،وإما أن تصب���ح دولة عربي���ة ذات أقلية
يهودي���ة تتض���اءل باس���تمرار ،وإما أن تصب���ح موقعا
للنفاي���ات النووية وتتوقف عن كونها بيتا للش���عبين
معًا» (ص .)32

ضحايا بأثر رجعي وعدم موثوقية
يص���ف موريس نفس���ه بأنه «يح���ب التفاصيل» (ص
 )197ويقتب���س من كالم إيهود ب���اراك قوله إنه «عرض
عل���ى عرف���ات  %92من مس���احة الضف���ة الغربية» (ص
 ،)151لكنه يعود الحقا ليص���ف عرض باراك بأنه «دولة
فلسطينية على  %91من مس���احة الضفة الغربية» (ص
 !)175ويعلق بورغ« :هل هي نس���بة ال���ـ %1إذن ،أم ُربع
الخالف؟ هل هو انحراف معياري أم خطأ كتابي جوهري
وممي���ز لموريس؟ ...هو عدم الدقة الموزع في كل فصل
ُ
من فصول الكتاب تقريبا .على س���بيل المثال« :قتل 29
إس���رائيليا  ...في فندق في نتاني���ا» (ص  ،)155ومقابل
ُ
ذلك« :في فندق بارك في نتانيا ...قتل  35شخصا» (ص
 !)172وهذا ،رغ���م أن جميع المواقع اإلخبارية والمصادر
الرسمية تحدثت عن مقتل  30شخصا في العملية التي
وقع���ت في فن���دق نتانيا ليلة عيد الفص���ح العبري في
العام  .2002فمن هم ،إذن« ،ضحايا موريس» الناقصون
أو اإلضافيون؟؟».
ث���م يقرر بورغ« :ف���ي قضية الموت ،إجم���اال ،موريس
ليس مصدرا موثوقا على اإلطالق ...فثمة نماذج عديدة
لضحايا ناقصين أو زائدين على طول صفحات الكتاب».
ُ
ومنها« :ف���ي المجتمع اليهودي ف���ي الخليل ،قتل 66
رجال ،امرأة وطف�ل�ا ،جميعهم م���ن الحريديم الذين لم
يتعاطف���وا مع المش���روع الصهيون���ي» (ص  ،)195لكن
جميع المعطيات الرس���مية تؤكد أن عدد اليهود الذين
قتل���وا في الخليل س���نة  1929كان  67ش���خصا ،أحدهم
هو خال بورغ نفس���ه ،إليعازر دان سلونيم ،الذي كانت
صورة هرتس���ل معلقة في منزله وكان والده ّ
(جد بورغ)
ممث���ل الحركة الصهيونية في مدينة الخليل ،ولم يكن
حريديا.
في مقالة نقدية لكتاب هليل كوهن «هبة البراق 1929
ـ س���نة الصدع بين اليهود والع���رب» (صدرت ترجمته
العربي���ة عن مركز «م���دار» في أيار من الع���ام الجاري)،
يدعي موري���س بأن الكتاب «مكتوب بأس���لوب ش���يق
وأخاذ ويخوض في تفاصيل التفاصيل» ،لكنه س���رعان
ما يتحول إلى الهجوم ،في مقالته المعنونة بـ»تسلسل
كاذب لع���دوان يه���ودي» (ص « :)201ف���ي  23آب ،م���ع
انتهاء صالة الجمعة والخروج من المساجد ،بدأت جموع
العرب بمهاجمة اليهود ...في حي الجورجيين وفي ميئا
ُ
شعاريم قتل العشرات» .يتساءل بورغ« :عشرات؟ ...من
أين يأتي موريس بهذا؟ ها ه���و َيقتل ،مرة أخرى ،بأثر
رجع���ي ودون أية رحمة ...ذل���ك أن هليل كوهن يصف،
بمهارة وموثوقي���ة ،ما حدث هناك ،معتمدا على مؤلف
هام وموثوق ليس���رائيل عميكام بعنوان «الهجوم على
الييش���وف اليهودي في أرض إسرائيل في  ،»1929الذي
ُ
ُ
كتب ونش���ر فور انتهاء األحداث مباشرة .يقرر كوهن،
ُ
عل���ى خطى عمي���كام ،أن ثمانية يه���ود قتلوا في حي
الجورجيين يمكن العثور على أس���مائهم ،واحدا واحدا،
َ
«داعت» ،بينما في ميئا ش���عاريم لم ُيقتل
على موق���ع
أي يه���ودي .القتيالن اللذان س���قطا في هذا الحي كانا

عربيي���ن ،أحدهما بائع متجول دخ���ل إلى الحي صدفة
والثاني أحد المهاجمين .فهل من الممكن أن موريس
ل���م يقرأ كتاب كوهن ،أصال وإطالقا؟ بل أس���وأ من هذا،
ه���ل من الممكن أن���ه قرأه لكنه لم يطبق على نفس���ه
القاع���دة التي حدده���ا هو حين قال إن���ه «يتولد منه
(من كتاب كوهن) ش���عور بقصر النظر غير األكاديمي،
االس���تخدام االنتقائي للوثائق ،بما يدل على ّ
تحيز»...
(ص  .)166وهذه ليست النماذج الوحيدة لعدم الدقة».
حي���ن ال يجد موريس م���ا يقول ،يجند «أس���انيد» لما
ّ
يدعيه «من عالم الخيال»« :أس���تطيع رؤية حافظ األسد
عل���ى فراش الم���وت وهو يق���ول البنه «مهم���ا حصل،
ال تصنع الس�ل�ام مع اليهود .س���وف يختف���ون مثلما
اختف���ى الصليبي���ون» (ص  .)26هل هذا م���ا يمكن أن
يكتبه شخص يقول عن نفس���ه وعن مهنيته :موقفي
الشخصي هو أن وظيفة المؤرخين هي محاولة التوصل
إلى الحقيقة بأكثر ما أمكن من الموضوعية والدقة (ص
»)206؟؟

ملتو تجاه الشرقيين
موقف
ٍ

يرى أبراهام بورغ أن كتاب موريس هذا «الذي يفتقر
إلى خي���ط يربط بين فصوله ،باس���تثناء رحلة المؤلف
الداخلية في سراديب ّ
أنويته» ،يجعل من الصعب على
الناقد التطرق إلى فكرته المركزية! «إال إذا كان الكاتب
نفسه ومكانته في الحياة العامة والمهنية هي الثيمة
المركزية في الكتاب ،كما هي الحال هنا»!
ث���م يضرب مث���اال على ما ذهب إلي���ه التحليل الذي
يس���وقه موريس ،في فصل عنوان���ه «تاريخ» ،لموقف
الرئيس األول لدولة إس���رائيل ،حاييم فايتسمان ،من
العرب .ففي الفترة الزمنية التي عاش فيها فايتسمان،
«كان هذا الموق���ف يبدو مفهوما ضمن���ا ،على خلفية
االس���تعالء الغربي ـ الكولونيالي الذي كان يشكل جزءا
بنيويا من الخطاب السياس���ي .فقد تبنى فايتس���مان
«رؤية العال���م القديم تجاه األصالنيي���ن» ،رفض كون
العرب الفلس���طينيين ش���عبًا قائما بذاته ...لكنه قبل،
في النهاية ،بفكرة التقسيم وحل الدولتين ...كأوروبي
ليبرال���ي ومتنور ،وجد خلال عميق���ا في تصرف اليهود
تج���اه المواطنين العرب ،خاص���ة وأن هذا التصرف قد
ذهب إلى تطرف حاد وصل إلى حد التنكيل والمذابح»..
(ص  .)69ورغ���م أن ه���ذه األم���ور ُ«يفت���رض أن تكون
محظ���ورة تماما اليوم» ـ يضيف ب���ورغ ـ إال أن الفصول
الشخصية في الكتاب تكشف أن «الفايتسمانية إياها
ال تزال ّ
حية وفاعلة في شخص موريس نفسه» ،الذي ال
يزال يتبنى «الموقف النفسي نفسه ،من القرن الـ ...19
توجه عنصري حيال الشعوب والبلدان»!
وثم���ة أمثلة أخ���رى «ال تجدها إال عن���د موريس الذي
يصف نفس���ه بأنه انزاح يمينًا» ،كما ينوه بورغ ،لكنها
ـ في الحقيقة ـ ج���زء ال يتجزأ من الحمض النووي (دي.
إن .إيه) المش���ترك لكثيرين من أوس���اط «الصهيونية
الليبرالي���ة» :فجمي���ع العرب ،في نظره ،ه���م «محمد»!
وإال ،لما استبدل اس���م البروفسور محمود يزبك ،زميله
ورئيس قسم تاريخ الش���رق األوسط في جامعة حيفا،
باس���م «محمد» في جميع المواقع التي ذكره فيها بين
ّ
دفت���ي الكتاب! وإجم���االُ ،يغدق موري���س على القادة
الفلس���طينيين جميعًا أوصافًا تحقيرية« :ياسر عرفات
 ...سيء الس���معة المعروف بنفاقه ،كان كذابًا دائما»،
بينم���ا «محمود عباس ي���روج األكاذي���ب والتلفيقات»
(ص  ،)21وكذلك آخرين من الش���خصيات الفلسطينية
الرفيعة.
ف���ي المقابل ،تج���د أن «قيادات موريس ال تش���وبها
أية ش���ائبة» ،فإيهود باراك ،ش���معون بيريس ،دافيد
ب���ن غوريون وبنيامين نتنياهو وآخرون لم ينطقوا بأية
كذبة ،على اإلطالق ،كما يالحظ بورغ ساخرًا!
غير أن موريس ـ حسب قراءة بورغ ـ ينسخ هذا الموقف
(الذي يق���ول إن «العرب ،عموما ،ش���يء بينما اليهود ـ
الغربيون ،خصوصا ـ شيء مختلف تماما») ويستخدمه
في السجال اإلس���رائيلي الداخلي أيضا ،وخصوصا في
موقفه من العرب اليهود ،الشرقيين« .الرقيب شاؤول...

م���ن عائلة مغربية ،يط���رح ردودا عاطفية ،ردودا مميزة
لليهود الشرقيين» (ص  .)241وفي موقع آخر« :الحقيقة
أن يهوديًا ـ حتى وإن كان األمر في غمرة الجدال ،وحتى
لو كان ش���رقيا( »...ص  .)245أو حين يروي عن صديقين
التقاهم���ا في الس���جن ،أحدهما «إس���رائيلي من أصل
أميرك���ي» (ص  )243واآلخر «دروي���ش ،يهودي كردي»
(ص  ،)244أي أن األميرك���ي قد أصبح إس���رائيليا ،بكل ما
تعني���ه الكلمة ،رغم أنه ُولد في أميركا ،بينما س���يبقى
الكردي «درويش���ا» مدى الحياة ،رغ���م أنه قد يكون من
ً
مواليد البالد أصال!
أم���ا «المثال األفض���ل» الذي يراه ب���ورغ عن «الحمض
الن���ووي (دي .إن .إيه) المش���ترك لكثيرين من أوس���اط
الصهيونية الليبرالية» ،كما يجس���ده موريس نفس���ه
في كتابه هذا ،فهو ما يس���رده من ذكرياته عما أعقب
إصابت���ه البالغ���ة في حرب االس���تنزاف ،حي���ث «تحلق
األطب���اء حوله ،متطوعين من خارج الب�ل�اد ـ من الواليات
المتحدة ،بلجيكا وفرنس���ا ـ قدموا لتقديم المساعدات.
كان الجراح الرئيس���ي يهوديا سمينا وقصير القامة ،ذا
وج���ه ّ
مدور ،من بالد فارس ...كان���ت له يدان بنيتا اللون
وأصابع ثخينة ،مغطاة بش���عر كثيف أسود» (ص .)253
ّ
مش���عرتان،
ويضي���ف بورغ« :لجميع الفارس���يين يدان
أليس كذل���ك؟ أما البلجيكي ،فلي���س األمر مهما ،ألن ال
شعر أس���ود على جس���مه بالتأكيد ،مثل األشكنازيين،
ومثل البروفسور موريس بالطبع»!

غياب الفهم األساسي
يؤك���د بورغ ،ف���ي ختام قراءته لكت���اب بيني موريس
الجديد ،أن الم���ؤرخ «يمتاز هنا بالمثاب���رة الحازمة في

عدم االتس���اق المثير للحرج واالرتب���اك» .فهو «ال يحب
البروفس���ور آفي شاليم ،لكن مناقشة شاليم أو انتقاده
يحتاجان إلى قدر كبير جدا من العقل والمعرفة ،وليس
إل���ى تناقضات داخلي���ة عديدة ،كهذه مث�ل�ا :في أحد
المواقع ،يورد موريس مقتبس���ًا عن ش�ل�ايم يقول فيه
«إنني (ش�ل�ايم) أقبل تمامًا بشرعية دولة إسرائيل في
إطار حدود ما قبل حزي���ران ( »1967ص  .)169ولكن ،بعد
صفحتين اثنتين فقط ،يورد ما يناقض ذلك تماما :هو
(ش�ل�ايم) ال يستخدم كلمة «عادلة» ،في أية مرحلة ،في
حديث���ه عن التطلعات الصهيونية م���ا قبل العام 1948
أو بع���ده» (ص  .)171هل تقرأ ما تكتبه بنفس���ك ،أيها
البروفسور؟»!
«بعد االنتهاء من ه���ذه القراءة المربكة» ،يقول بورغ،
ُ
«بحث���ت في الش���بكة العنكبوتية ع���ن مقابالت أجراها
بين���ي موريس مع قادة عرب وفلس���طينيين ،لكنني لم
ُ
أجد .تس���اءلت في نفس���ي :هل هي حقيقية وصادقة،
إذن ،تل���ك الش���ائعة القوي���ة التي تق���ول إن موريس،
الخبير في تاريخ الصراع اإلس���رائيلي ـ الفلس���طيني ،ال
يق���رأ اللغة العربية؟ هل يكتف���ي الخبير بأن تكون كل
مرجعيات���ه غربي���ة ،كولونيالية ومفتق���رة إلى الفهم
األساس���ي للطرف اآلخر ،لغته وثقافته وتطلعاته؟»! ثم
يضيف« :اتضح لي في النهاية أن موريس ،الذي ّأرخ لنا
ً
النكبة وفظائعها ،قد غدا ّإمع���ا صهيونيًا مهمال .ومن
غي���ر الممكن وصف كتابه هذا إال بما وصف هو نفس���ه
أحد كتب ّ
عدوه اللدود ،إيالن بابه ،حين قال عنه« :كتاب
فظيع حقاّ ،
يجير التاريخ ألغراض إيديولوجية سياسية
ويتضمن أخطاء ،كمي���ة ونوعية ،ال يمكن العثور عليها
ّ
جدي ،على اإلطالق»!
في أي عمل تأريخي

«خسارة أننا لم نطرد جميع الفلسطينيين في !»1948
ق���ال بيني موري���س ،في مقابل���ة أجراه���ا معه آري
ُ
شفيط ونش���رت في صحيفة «هآرتس» ( ،)2004/1/5إن
ّ
«التحول ّ
لدي حصل بعد الع���ام  .2000لم أكن متفائال
ّ
كثي���را قبل ذلك ،رغم أنني كن���ت أصوت لحركة العمل
ُ
أو لحركة ميرتس ،بل وتعرضت للسجن في العام 1988
جراء رفض���ي تأدية الخدمة العس���كرية في المناطق،
لكن ش���كوكا كانت تس���اورني دائما بالنس���بة لنوايا
الفلس���طينيين الحقيقي���ة .ما حصل ف���ي قمة كامب
ديفيد وما تالها من تطورات ّ
حولت الش���كوك ّ
لدي إلى
يقين .فحين رفض الفلس���طينيون العرض الذي قدمه
لهم إيهود باراك في تموز  ،2000ثم اقتراح كلينتون
ف���ي كانون األول  ،2000أدركت أنهم غير مس���تعدين
لقبول حل الدولتين .إنهم يريدون كل شيء ـ اللد ،عكا
ويافا»!
هكذا يبرر المؤرخ اإلس���رائيلي بيني موريس تغيير
لي���س فقط موقعه السياس���ي وإنم���ا منهجه البحثي
التأريخي أيضا ،وما تخلله من تطليق لظاهرة «المؤرخين
الجدد» اإلسرائيليين التي كان هو أحد روادها من خالل
تنقيب���ه في تاريخ قضي���ة الالجئين الفلس���طينيين،
وخصوصا عبر كتابه األول «والدة مشكلة الالجئين 1947

ـ  »1949الذي صدر للمرة األولى في العام .1988
واآلن ،ف���ي إثر ص���دور كتاب���ه الجديد ع���ن الصراع
اإلسرائيلي ـ الفلس���طيني («من دير ياسين إلى كامب
ديفيد») ،يعود موريس إل���ى توضيح وتبرير ما حصل
م���ن «تغيير جوهري» لديه ،وذلك ف���ي مقابلة أجرتها
معه صحيفة «يديعوت أحرونوت» ونشرت في ملحقها
ً
األسبوعي ( 20تموز  ،)2018مستهال بالتأكيد« :ال أؤيد
رفض الخدمة العس���كرية في المناطق (الفلس���طينية
المحتلة)»! ث���م يضيف« :أتفق م���ع نتنياهو (رئيس
الحكومة اإلس���رائيلية) في أمرين مبدئيين :األول ،أن
الحركة الوطنية الفلس���طينية تس���عى إل���ى تدميرنا
وإبادتنا .فهي لن تقبل بأية تسوية إقليمية وبتقسيم
الب�ل�اد .إنهم يحاول���ون أن يخدعونا ويخدع���وا العالم
بأس���ره من أجل أن تكون فلس���طين كلها بين أيديهم
وتحت سلطتهم .والثاني ،نتنياهو محق أيضا في قوله
إن إي���ران محكومة من قبل قيادة تس���عى إلى إبادتنا.
إنهم يعتبروننا س���رطانا في الشرق األوسط ويسعون
إلى امتالك قنابل نووية وال بد من أن يحققوا ذلك ذات
يوم .وإذا ما اعتقدوا بأنهم س���يخرجون سالمين ،فلن
يترددوا في الضغط على الزر».

وعن رأي���ه بأحداث «الربيع العرب���ي» ،يقول موريس:
«ال يزعجن���ي أنهم يقتلون بعضهم بعضا ،بل يزعجني
أنه���م يريدون قتلنا نحن .إذا كان م���ا يحبون هو قتل
بعضهم بعضا ،فهنيئا لهم»!
أما عن س���بب تغيير موقفه فيم���ا يتعلق بالصراع
العرب���ي ـ الفلس���طيني ،فيق���ول موري���س« :إن���ه
االنتفاضة الثانية .فقد كانت نية عرب فلسطين من
خاللها واضحة صريحة ـ تدمير دولة إسرائيل .خالفا
لالنتفاض���ة األولى ،التي كانت تم���ردا من أجل إنهاء
االحتالل في الضفة وغزة ،ج���اءت االنتفاضة الثانية
الت���ي أرادوا من خاللها قتلنا جميعًا .إنهم ال يريدون
أن يكون هنا كيان يهودي سياس���ي وقد أثبتوا ذلك
ف���ي العام  2000برفضهم التس���وية الت���ي لم تكن
إس���رائيل قادرة على منح ش���روط أفضل مما قدمته
آنذاك»!
ّ
لكن موريس ال يتوقف عند المراجعة من العام 2000
فق���ط ،بل يعود إلى ما قبل ذلك بكثي���ر ـ إلى «بدايات
المش���روع الصهيوني» وإل���ى «الخطأ» ال���ذي ارتكبته
القي���ادات الصهيوني���ة ،ثم اإلس���رائيلية ،بعدم طرد
أعداد م���ن الفلس���طينيين تفوق بكثير م���ا تم طرده

فعليا ،بل «طرد جميع العرب» (الفلسطينيين) .ويقول:
«كان المش���روع الصهيوني ،منذ بداياته ،واقعًا تحت
حصار أن���اس أرادوا تدميره والقض���اء عليه .ومن أجل
مقاوم���ة الحص���ار وإزالته ،أو الصمود ف���ي وجهه على
األق���ل ،يتعين عليك اس���تخدام كل ما أوتيت من قوة.
كان المش���روع الصهيون���ي يتمث���ل في إنش���اء دولة
يهودية في بالد كان العرب يش���كلون تس���عة أعشار
سكانها .وقد استوجب ذلك ،على ما يبدو ،اقتالع عرب
كثيري���ن خالل الع���ام  .1948وأنا ّأدعي بأن���ه لو انتقل
جميع عرب أرض إس���رائيل إل���ى األردن ،ألقيمت دولة
فلسطينية هناك ،في الضفة الشرقية من نهر األردن،
ول���كان في ذلك ح���ل لكثير من المش���كالت وتفكيك
لكثير من أسباب العنف»!
وردًا على س���ؤال الصحيفة عم���ا إذا كان هذا الكالم
ينس���جم مع دعوات راهنة في اليمين اإلسرائيلي إلى
«تنفي���ذ نكبة ثانية وإتمام ما لم يس���تطع بن غوريون
إنج���ازه» ،قال موريس« :كال .ف���ي اللحظة التي أهدرت
هذه الفرصة التي كانت مواتية في العام  ،1948انتهى
األمر .ففي  ،1948فور انته���اء الحرب العالمية الثانية
وفي أعقاب الهولوكوست ،كان من الممكن تنفيذ لك،

لكن هذه الفرصة أهدرت ،وهذه خسارة»!

الفلسطينيون في إسرائيل
قنبلة موقوتة وقد يواجهون الطرد!
يعتبر بيني موريس العرب الفلس���طينيين مواطني
دولة إس���رائيل «قنبلة موقوتة»! ويق���ول إن «نزعتهم
نحو الفلس���طنة التامة قد جعلته���م ذراعا للعدو بين
ظهرانينا .إنهم طابور خامس ،باالحتمال .قد يزعزعون
االس���تقرار في الدول���ة ،من الناحيتي���ن الديمغرافية
واألمنية .ولهذا ،إذا ما وجدت دولة إس���رائيل نفسها،
ثانية ،أمام خطر وجودي كذاك الذي واجهته في العام
 ،1948فم���ن المحتم���ل أن تضطر إل���ى التصرف بمثل
ما تصرفت آنذاك»! ويضي���ف« :إذا ما تعرضنا لهجوم
إيراني ومص���ري (في حال حصول ثورة إس�ل�امية في
القاهرة) وسوري وبدأت صواريخ كيميائية وبيولوجية
تتس���اقط على مدنن���ا ،فيم���ا يحاول الفلس���طينيون
ّ
المس بنا من الخلف ،فال أستبعد إجراء
اإلس���رائيليون
الطرد .قد يحدث هذا ،حقا .إذا ما واجهت إسرائيل خطرا
وجوديا وتصرف عرب إس���رائيل كأع���داء ال كمواطنين
مخلصين ،فسيكون الطرد مبررا ومحقا»!!
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تقاريــر خــاصـــــــة
آخر التداعيات المترتبة على إسقاط الطائرة الروسية في سورية خالل هجوم إسرائيلي

ّ
تحليالت إسرائيلية :الواقع في الجبهة الشمالية آخذ بالتغير!
مع أن قضية إسقاط الطائرة الروسية في األجواء السورية،
يوم  17أيلول الماضي ،خالل هجوم إسرائيلي ،لم تعد تحتل
العناوين األولى في الصحف ونش���رات األخبار اإلسرائيلية،
فقد أكدت عدة تحليالت إسرائيلية متطابقة أن األزمة التي
تسببت بها هذه القضية في الساحة السورية ال تزال بعيدة
عن الحل.
وبحس���ب ما يؤكد المحلل العس���كري لصحيفة «هآرتس»
عاموس هرئيل ،هناك ش���يء أساس ّ
تغير في الشمال ،على
الرغم من رسائل التهدئة من إسرائيل.
ويضيف :يوضح مس���ؤولون إسرائيليون كبار طوال الوقت
أن لس�ل�اح الجو حرية العمل في أجواء سورية ،وأنه سيعود
عند الحاجة ويهاجم أهدافًا عس���كرية ف���ي أراضي الدولة
الج���ارة .لك���ن في هذه األثن���اء ،على األقل بحس���ب تقارير
إعالمي���ة أجنبية ،هذا لم يحدث بعد .ومنذ إس���قاط الطائرة
يجر
الروس���ية فوق الالذقي���ة بمضادات جوية س���ورية ،لم ِ
التبليغ عن قصف جديد .وفي األس���بوع الماضي ،وفي أجواء
احتفالي���ة ،جرى تفريغ منظوم���ة صواريخ مضادة للطائرات
من طراز إس 300-في قاعدة س�ل�اح الجو الروس���ي حميميم
في ش���مال سورية ،وهذا هو الرد العملي األول لموسكو على
إس���قاط الطائرة .وبحس���ب تقديرات الخبراء ،ستمر بضعة
أشهر حتى يس���تطيع الروس تأهيل الطواقم السورية على
االس���تخدام العمالني المس���تقل للمنظومة .وأيضًا حينئذ،
ليس من الواضح كيف سيكون جهاز الرقابة والتحكم الذي
س���يقام بين الدولتين على أراضي سورية .وبعد أن انفعلنا
من القدرة المفترضة لطياري س�ل�اح الجو على االلتفاف على
ّ
هذه المنظومات ،يجب أال ننسى أن هذا التحدي ليس لعبة
أوالد .إن الروس ّ
مزودون بمنظومة قتال إلكتروني وبمجموعة
ُ
وس���ائل أخرى تقدران عل���ى زيادة الصعوبة بالنس���بة إلى
إسرائيل.
وب���رأي هرئيل وغي���ره العقبة الكبرى هي اس���تراتيجية.
فالرئي���س الروس���ي فالديمير بوتي���ن لم يحبذ اس���تمرار
الهجمات اإلس���رائيلية بعد سيطرة نظام األسد على جنوب
سورية واستقرار السيطرة على الدولة .ولقد زودته الحادثة
األخيرة بأداة لزيادة الضغط على إسرائيل ،وربما أيضًا على
إي���ران وحزب الله ،م���ن أجل خلق وضع اس���تراتيجي جديد،
يقلص من ق���وة وتواتر االحتكاك بي���ن األطراف .وفي هذه
األثناء ،ذكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في خطابه في
الجمعية العامة لألمم المتحدة أيضًا المحطة المس���تهدفة
لشحنة السالح اإليراني التي هوجمت في الالذقية ،والمواقع
ُ ّ
التي ،بحس���ب إس���رائيل ،ترك���ب فيها منظوم���ات دقيقة
للصواري���خ والقذائ���ف يقيمها حزب الل���ه تحت األرض في
بيروت .وبعد ُّ
تمه���ل متعمد مدة ثالثة أيام ،دعت الحكومة
اللبنانية دبلوماس���يين وصحافيين إل���ى القيام بجولة على
المواقع التي كشف عنها نتنياهو ،كي تثبت أنها ال تحتوي
على شيء .لم يكن انطباع جميع المشاركين في الجولة كما
توقعه اللبنانيون .بعضهم قال في نفسه إن الفترة الزمنية
التي ّ
مرت هي ،نظريًا ،للس���ماح لحزب الله بإخفاء األدلة من
ُ َ
ْ
المواقع .ومواقع هذه المنش���آت لم تخف عن عيني مراقبين
غربيين :بالقرب من المطار الدولي ،ومن مدرسة ومستشفى،
وحتى بالقرب من نادي الغولف المفضل للمواطنين األجانب
في بيروت .وقامت جهة بإرس���ال رسالة نصية إلى الهواتف
الجوالة لعش���رات اآلالف من س���كان الضاحية الجنوبية في
بيروت ،وفيها صورة جوية لموق���ع رابع أقامه حزب الله في
قلب المنطقة اآلهلة .وقد جرى تحذير السكان من انعكاسات
ُ
قرب الصواريخ على مس���اكنهم .وبخالف غزة ،لم تسمع في
لبنان وسورية أجراس حرب فورية ،لكن بالتأكيد هناك حرب
نفسية تدور ،على عدة مستويات وعدة أقنية تلفزيونية.
ووفقًا آلخ���ر التقويمات اإلس���رائيلية يبدو ف���ي الصورة
الكبيرة أن عمق المصالح اإلس���رائيلية -الروس���ية سيسمح

للطرفي���ن بالتغلب على حادثة إس���قاط الطائرة الروس���ية.
ً
معقوال أن يكون من مصلحة روسيا حاليًا ّ
المس بصورة
فليس
ُ
جوهري���ة بالعالقات التي تعتبر حيوية أيضًا بالنس���بة إلى
ُ
إس���رائيل .لذا من المتوقع أن تحل األزمة في األيام القريبة
من خالل التوصل إلى تفاهمات بين زعيمي الدولتين اللذين
تس���ود بينهما عالقات ثقة .مع ذل���ك ،هناك احتمال فرض
قيود معينة على حرية عمل إس���رائيل في سورية .ويبدو أن
الروس س���يطلبون من إسرائيل االمتناع عن القيام بعمليات
في مناطق انتشار قواتهم ،وعلى األقل إعطاء القوة الروسية
إنذارًا قبل مدة أطول .وس���تحاول روسيا كعادتها استغالل
الحادثة من أجل الدفع قدمًا بمصالح أخرى لها.
وتؤك���د هذه التقويم���ات أن حادثة من ه���ذا النوع كانت
ً
ً
محتمل���ة عاج�ل�ا أم آجال ،بس���بب العملي���ات المكثفة التي
يقوم بها سالح الجو اإلس���رائيلي ضد التواجد اإليراني في
س���ورية ،وضد انتقال السالح المتقدم إلى حزب الله .لكنها
في الوقت عينه تضيف أن األس���باب التي دفعت إسرائيل
إل���ى تبني هذه اإلس���تراتيجيا ما تزال صالحة ،وستس���عى
إس���رائيل لمواصلة سياستها .وس���يضطر سالح الجو ،الذي
بالتأكيد سيحقق بدقة في الحادثة ،إلى استخالص الدروس
والتشدد في الش���روط التي تجري فيها عمليات في مناطق
انتش���ار القوات الروسية ونش���اطها ،مع األخذ في الحسبان
أكثر العمليات الجوية للقوة الروسية ،حتى لو لم تكن قريبة
ً
فعال من مسار طائرات هذه القوة .ومن المعقول أن تتقلص
عمليات س�ل�اح الجو اإلسرائيلي في س���ورية على األقل في
المرحلة المقبل���ة ،وتكون خاضعة لرقابة ش���ديدة أكبر من
المستوى السياسي .ومن المحتمل أيضًا استغالل الحادثة
كي توضح إسرائيل للجانب الروسي أن نقل منظومات دفاع
ج���وي أكثر تطورًا إلى الس���وريين س���يزيد م���ن الخطر على
قوته���م أيض���ًا ،ألن الحادثة تؤك���د األداء الضعيف للدفاع
ُ
الجوي الس���وري .كما أن هذه فرصة أخرى كي توضح للروس
أن وجود إيران والميليش���يات الخاضعة لتأثيرها تخلق في
سورية وضعًا متفجرًا أكثر عرضة لمثل هذه الحوادث.

العالقات الروسية -اإلسرائيلية
تركز العالقات الروس���ية -اإلسرائيلية ،بشكل رئيس ،على
الموضوعي���ن الس���وري واإليراني .وق���د زار رئيس الحكومة
اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو روس���يا ثمان���ي مرات منذ
أيلول  2015وحت���ى اآلن ،باإلضافة إلى عش���رات المكالمات
الهاتفية بينه وبين الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين في
نفس الفترة .وركزت هذه التحركات واالتصاالت تقريبا على
الموضوع السوري والتواجد اإليراني في سورية.
ف���ي الزيارات األول���ى كان موضوع اللق���اءات بين البلدين
ه���و إيجاد تفاهمات بين روس���يا وإس���رائيل ،حول التدخل
العس���كري المباش���ر في الساحة الس���ورية ،وكانت تهدف
إس���رائيل من هذه اللقاءات إلى منع أي احتكاك بين س�ل�اح
الجو اإلسرائيلي وسالح الجو الروسي ،والحفاظ على المصالح
اإلس���رائيلية في الساحة الس���ورية وعلى المصالح األمنية
ً
فعال ،فلم تتوقف إس���رائيل عن ّ
شن
تحديدا ،وهذا ما حدث
هجمات ضد أهداف سورية وإيرانية في سورية.
ومنذ عام ركزت لقاءات نتنياه���و مع بوتين على التخوف
اإلس���رائيلي من التواج���د اإليراني في س���ورية ،خاصة في
منطق���ة الح���دود القريبة من الج���والن ،وعلى قي���ام إيران
بتعظيم قوة حزب الله في لبنان.
وليس مبالغة القول إن إس���رائيل منذ تدخلها العسكري
في س���ورية ،عبر ش���ن هجمات على مواقع عسكرية وقوافل
نقل أسلحة ،اس���تطاعت أن تكرس مزاجا متفهما لتدخلها
م���ن دون أن يثير ه���ذا التدخل موجات من االس���تهجان أو
التحذي���ر إال من ط���رف النظام الس���وري ومؤيديه وحلفائه.
وس���اعد في تكريس هذه الحالة ،الت���ي أخذت باالزدياد من

صواريخ اس  300الروسية تصنع الفرق في سورية.

حيث الكم ونوعية الهجمات ،الصمت اإلسرائيلي أحيانا على
م���ا كانت تقوم ب���ه من هجمات ،وع���دم رد النظام على هذه
الهجمات س���وى ما ندر ،والدعم األميركي إلسرائيل واعتبار
ه���ذه الهجمات جزءًا من حق الدف���اع عن النفس ،لكن األهم
من كل ذلك كانت التفاهمات اإلس���رائيلية -الروس���ية حول
هذه المسألة بعد التدخل العسكري المباشر في سورية قبل
ّ
ثالثة أعوام .وقد مكنت هذه التفاهمات إسرائيل من تنفيذ
هجمات عس���كرية على سورية بش���رط تنسيقها مع الطرف
الروسي لتجنب حدوث أدنى احتكاك بين الجانبين.
وقد صعدت إسرائيل من هجماتها العسكرية على سورية
من حيث كميتها التي ازداد إيقاعها وتواترها ،كما صعدت
إسرائيل من نوعية الهجمات ،فلم تعد تشمل قصف قوافل
نقل الس�ل�اح ،كما كان���ت الحال في بداية األزمة الس���ورية،
وإنم���ا رك���زت على قصف مواقع عس���كرية ،ال س���يما مواقع
تحاول إيران التمترس فيها عسكريا ،بعضها مواقع جديدة
إيراني���ة ،والبعض اآلخر مواقع س���ورية تس���تعملها إيران.
ع�ل�اوة على كل ذلك ،فإن البيئة الدولية واإلقليمية المريحة
إلسرائيل ،بعد اعتالء الرئيس األميركي دونالد ترامب ّ
سدة
الحكم ،قللت من حدة التعتيم على هذه الهجمات من طرف
إس���رائيل ،وباتت هذه األخيرة أكثر إعالنا وصراحة ووضوحا
في هجماتها.
بيد أن هذه الهجمات ،التي تشنها إسرائيل تباعا ،واجهت
في الفترة األخيرة تحديين.
ّ
ّ
التحدي األول في إس����قاط طائرة إس����رائيلية خالل
تمث����ل
إح����دى الهجمات ،وهو م����ا ّردت عليه إس����رائيل بما وصفناه
س����ابقا بأن����ه «حرب الي����وم الواحد» على س����ورية .ومنذ ذلك
الحين بتنا نشهد أن سورية أمست تحاول اعتراض الهجمات
اإلس����رائيلية دون طائ����ل ،وذلك من ّ
جراء ضع����ف دفاعاتها

الجوية مقارنة مع ّ
تقدم سالح الجو اإلسرائيلي ،األمر الذي لم
يمنع إسرائيل من اس����تمرار هجماتها دون مضايقة ،لكن ما
يلفت االنتباه أن الهجمات اإلسرائيلية أصبحت أكثر حذرا مما
كان في السابق ،حيث تطلق الطائرات اإلسرائيلية صواريخها
على المواقع المستهدفة من خارج الحدود السورية ،مرة من
األجواء اللبنانية ،ومرة من فوق البحر المتوس����ط .وال شك في
أن التصعيد العس����كري الذي حدث بعد ذل����ك لم يؤثر على
التفاهمات الروسية -اإلسرائيلية في شيء.
أما التح���دي الثاني واألهم واألكثر خطورة فكان إس���قاط
طائ���رة االس���تطالع العس���كرية الروس���ية ،الت���ي ضربتها
الدفاعات الجوية الس���ورية قبل نحو ش���هر ،حيث أثار ذلك
غضب روس���يا ،ال سيما المؤسسة العس���كرية ،التي اتهمت
بشكل مباشر إسرائيل بإس���قاط الطائرة بسبب استخدامها
كدرع له���ا خالل الهجم���ات ،وهي االتهام���ات التي نفتها
إس���رائيل ،حيث زعمت األخي���رة أن الطائرات اإلس���رائيلية
المهاجمة كانت ضمن األجواء اإلس���رائيلية لحظة إس���قاط
الطائرة.
ّ
حتى اآلن ردت روسيا على إسرائيل بخطوتين:
األولى ،إغ�ل�اق المجال الجوي المحيط بس���ورية ولبنان من
منطقة البحر المتوسط لمدة عدة أسابيع ،وهذا من شأنه أن
يمنع طائرات إس���رائيلية من القيام بعمليات عسكرية في
سورية خالل هذه الفترة.
الثانية ،تسليم منظومة الدفاع الجوية الروسية المتقدمة
م���ن ط���راز إس  300إلى س���ورية به���دف تعزي���ز قدراتها
الدفاعي���ة ضد الهجمات اإلس���رائيلية .ومن الواضح أن هذه
المنظومة ستكون تحت اإلش���راف الروسي ،وهي مجرد أداة
تهديد إلسرائيل ،للسيطرة على تحركاتها.
تج���در اإلش���ارة إلى أن���ه ألكثر من خمس���ة أع���وام كانت

روس���يا تهدد ببي���ع منظومة إس  300المض���ادة للطائرات
إلى س���ورية ،لكنها تراجعت في كل م���رة بناء على طلب من
الحكومة اإلس���رائيلية ،وأحيانا من اإلدارة األميركية .وهذه
المنظومة بعيدة المدى ،التي يبل���غ نطاقها  250كيلومترًا،
أكث���ر تطورا من منظومة الدفاع الجوي إس  200التي تعتمد
س���ورية عليها حاليًا .وبحسب وس���ائل إعالم روسية ،سيتم
نش���ر المنظومة في الس���احل الغربي لس���ورية وفي جنوب
غربي البالد ،بالقرب من الحدود اإلسرائيلية واألردنية ،وهما
المنطقتان اللتان من المرجح أن يقوم سالح الجو اإلسرائيلي
بتنفيذ غاراته الجوية منهما.
وتأمل إس���رائيل بأن يت���م تجاوز هذه األزمة لتس���تأنف
قصفها في س���ورية ،كم���ا كان في األعوام الس���ابقة ،حيث
أنها مصممة ،كما قال نتنياه���و مرارًا وتكرارًا ،على مواصلة
استهداف التموضع اإليراني في سوريةّ ،
وشدد على أن هذه
األزمة لن تمنعها من استمرار الهجمات هناك.
لكن من مجمل الردود الروسية ،بما فيها الهجوم المعادي
إلس���رائيل في وسائل اإلعالم ،يمكن اإلشارة إلى نية روسية
باس���تغالل الحادثة وتعظيم األزمة من أجل توجيهها الحقًا
إلى الدفع قدمًا بأهداف روسية في المنطقة.
وهذا ما أكده تقدير موقف صادر عن «معهد أبحاث األمن
القومي» في جامعة تل أبيب .وبموجب تقدير الموقف هذا،
يجب األخذ في الحس���بان أن ثمة أطرافًا في اإلدارة الروسية
ليس���ت مع حري���ة العمل التي منحتها روس���يا إلس���رائيل
للعمل ضد التواجد اإليراني ،وستس���تغل هذه الحادثة من
أجل ّ
ّ
وبحرية عمل
المس بالعالقات الروس���ية -اإلس���رائيلية،
إس���رائيل في س���ورية .ومن المحتمل أن هذا جرى التعبير
عنه بشدة في االنتقادات الموجهة إلى إسرائيل في وسائل
اإلعالم الروسية.

قراءة في كتاب إسرائيلي جديد حول «النخب االستراتيجية»

م���ـ���ـ���ن ي���ـ���ـ���ح���ـ���ـ���ك���ـ���ـ���م إس���ـ���ـ���رائ���ـ���ـ���ي���ـ���ـ���ل؟
كتب وئام بلعوم:
من هي النخب المهيمنة على المجتمع االس���رائيلي؟ ما هي
تقسيمة ّ
القوة فيه؟ وهل ينقسم المجتمع بين «يسار» و»يمين»،
ُ
أم ّأن هناك تقسيمة أفضل توصيفًا له؟ تطرح هذه األسئلة بين
وفي سطور كتاب «النخب االستراتيجية في إسرائيل – تقسيم
القوة في المجتمع اإلس���رائيلي» ،الصادر مؤخرًا في إس���رائيل
للكاتبين ساغي إلباز ،الباحث في مجال االعالم السياسي ،ونيفا
جوالن -ندير ،المحاضرة في جامعة حيفا والتي عملت سابقًا في
ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية.

إعادة إنتاج الثقافة السياسية اإلسرائيلية
يتن���اول الكت���اب المجتمع اإلس���رائيلي من خ�ل�ال نظرية
النخب���ة ( ،)Elite theoryويش���ير إلى وج���ود ثالث نخب هي
األكثر قوة في المجتمع االس���رائيلي :السياسية والعسكرية
ّ
بتقص���ي العالقات بينه���ا وطريقة
واالقتصادي���ة ،ويق���وم
هيمنته���ا على المجتمع ،موضحًا أن مجموعات النخب الثالث
تس���تخدم اإلعالم وجه���از التعليم والثقافة م���ن أجل إعادة
إنتاج الثقافة السياسية االس���رائيلية وتوفير الشرعية لها
ولتبرير استمرار سيطرتها.
يبن���ي الكت���اب فرضيته عل���ى ّ
أن ُحكم النخ���ب قائم على
إعادة إنتاج الثقافة السياس���ية اإلس���رائيلية ،المبنية على
ّ
ً
ثالثة مب���ادئ أساس���ية :أوال ،القومية اليهودي���ة ،وتجليها
المؤسساتي في «وثيقة االستقالل» وإقامة الدولة اليهودية،
ودمجه���ا الدي���ن والقومي���ة ،باإلضافة إلى اعتبار إس���رائيل
لنفسها المركز السيادي لليهود في كل العالم .ثانيًا ،ثقافة
األمن ،وهي ،من ناحية ،متش���ربة بالثقافة اإلس���رائيلية منذ
ما قبل النكبة أو «فترة الييش���وف» ،وقام بمأسستها رئيس

الحكوم���ة اإلس���رائيلية األول دافي���د بن غوري���ون من خالل
تثبيت فكرة «حالة الطوارئ» إلس���رائيل التي «سوف تعيش
تهديدًا مستمرًا» ،ومن ناحية أخرى تهيمن ثقافة األمن على
المجتمع الصهيوني على ضوء فش���له في حس���م الصراع مع
الفلسطينيين .ويشير المؤلفان إلى أن ثقافة األمن تأسست
في الوعي اإلسرائيلي ،ومع السنوات لم تعد مرتبطة بالضرورة
بتهدي���د ّ
مادي حقيقي .ثالثًا ،الليبرالي���ة االقتصادية ،التي
أصبحت الفك���ر االقتصادي المهيمن من���ذ الثمانينيات في
المجتمع اإلسرائيلي.

ُ
النخب الثالث والعالقة بينها
تتشكل النخبة السياسية في إسرائيل ،بحسب الكتاب ،من
أعضاء الحكومة والكنيست من االئتالف والمعارضة .ولرئيس
الحكومة القوة األكبر مقارنة بباقي أعضاء النخبة السياسية،
ولرأيه قيمة هامة في أروقة ُ
الحكم في إس���رائيل ،وتنبع ّ
قوة
هذه النخبة من قدرتها على اتخاذ القرارات وبناء السياسات.
اما بخصوص النخبة العس���كرية ،فيش���ير المؤلفان إلى أن
جميع األبحاث ال تش���كك بوج���ود دور لجي���ش االحتالل في
السياس���ة ب���ل تختلف في حج���م هذا الدور فق���ط .ويقيس
الكت���اب ق���وة النخبة العس���كرية م���ن خالل أربع���ة عوامل:
ً
أوال ،أن جنراالت الجيش (وبش���كل بارز ش���عبة االستخبارات
العس���كرية) هم رأس الحربة في بناء االستراتيجية األمنية،
وأحيانًا السياس���ات الحكومية .ثانيًا ،التأثير الكبير لقيادات
الجي���ش على تحديد ميزانية األم���ن .ثالثًا ،يعمل في كل من
ديواني رئيس الحكومة ووزير الدفاع سكرتير عسكري بدرجة
جن���رالُ ،ي ّ
عينه رئيس هيئة األركان بش���كل مباش���ر .رابعًا،
تبدأ األحزاب اإلس���رائيلية المختلف���ة بالتنافس على تجنيد
العس���كريين لصفوفها فور اعتزالهم العمل العس���كري مما

بحرف عن
يظهر الش���عبية التي يحظون بها ،قبل أن ينطقوا
ِ
آرائهم السياسية .ويشير الكتاب إلى مجموعة وقائع لعالقة
الجنراالت في السياس���ة منها دورهم في العالقات مع الدول
العربية والسلطة الفلسطينية.
ومن الش���هادات التي جمعها الباحثان شهادة للصحافي
ً
والمحلل العسكري ألون بن دافيد ،الذي قال إنه تلقى اتصاال
من الناطقة بلسان الجيش في  12تموز  2006الساعة الثانية
عشرة ظهرًا تقول فيه إن رئيس هيئة األركان «سيعيد لبنان
 20س���نة للوراء» .وعندما تساءل بن دافيد «أال يريد أن ينتظر
حتى جلس���ة الحكومة في الساعة الس���ابعة مساء؟» ،أجابت
الناطقة «ال»َ ،
وع ِرف بن دافيد الحقًا أن جلس���ة المس���اء كانت
ّ
ّ
بروتوكولية فقط ،وأن شمعون بيريس كان الوحيد الذي وجه
أس���ئلة حول الحرب التي على األبواب (ح���رب لبنان الثانية)،
متلقيًا أجوبة مستهترة من رئيس هيئة األركان.
أم���ا بخصوص النخبة االقتصادية ،التي نش���أت على أثر لبرلة
االقتصاد في الثمانينيات ،وهو المس���ار الذي أسس���ته حكومة
مش���تركة لحزبي العمل والليكود وبقي المس���ار العام لألحزاب
اإلسرائيلية من ذلك الحين ،مع اختالفات طفيفة لكن مع ّ
تشبث
عام بمبدأ اللبرلة االقتصادية ،فإن الكتاب يش���ير إلى المصالح
المش���تركة بين النخبتين االقتصادية والسياسية ،حيث تجد
األولى الط���رق للتأثير على الثانية لحماي���ة مصالحها ،وتحاول
الثانية إرضاء األول���ى من أجل الحصول على تبرعات ،أو من أجل
الحصول على تغطية إعالمية «إيجابية» في وسائل اإلعالم التي
تمتلكه���ا النخبة االقتصادية (تجدر اإلش���ارة إلى أن اثنين من
ملفات الفساد المشتبه بها نتنياهو تتعلق بمحاوالته الحصول
جيدة من قبل صحف اس���رائيلية)ّ .
عل���ى تغطية ّ
ويلمح الكتاب
إل���ى وجود جانب وظيفي للفس���اد ،حيث أن النخبة السياس���ية
تحذر من الم���س بالمصالح االقتصادية لرجال ونس���اء األعمال

حتى ال يقوم هؤالء بنقل مصالحهم إلى خارج البالد.
يش���ير الكت���اب إل���ى القضية الفلس���طينية كأح���د نقاط
االختالف بي���ن النخبتين السياس���ية واالقتصادية ،ويحيل
ذلك إلى مصلحة النخبة االقتصادية في وجود عملية س�ل�ام
لما يشكله ذلك من رافعة لمصالحها ،مؤكدًا ،بشكل مختصر،
أن نقط���ة االختالف هذه ال تدق إس���فينًا بين النخبتين ،وقد
يعود ذلك إل���ى ّ
تحول االقتصاد اإلس���رائيلي إلى الصناعات
الذكية حيث ال تشكل حدود الدول عائقًا جديًا أمامها.

*****
ال يكشف هذا الكتاب للقارئ عن معلومات كبيرة وجديدة،
لكنه يقوم بربط مجموعة م����ن الخيوط بالتالزم مع مجموعة
ً
من الخيارات المعرفية .مثال ،يقوم الكتاب بموضعة النخب
الث��ل�اث على أنها النخب األساس����ية والمؤث����رة في الحكم،
وبلغ����ة الكت����اب «النخب االس����تراتيجية» ،مس����تثنيًا نخبًا
«عادية» أخرى ،كجه����از القضاء ورجال الدين واإلعالم ،األقل
ً
تأثيرًا ،وذلك مثال بعكس كتاب بن رفائيل شطرنبرج «النخب
ّ
الجديدة في اس����رائيل» ( )2007الذي يركز على  14نخبة في
إسرائيل.
ويؤكد الكت���اب أنه بالرغم م���ن التغيي���رات داخل النخبة
ّ
ف���إن التغييرات ف���ي المفاهيم
السياس���ية في إس���رائيل
واإليديولوجية السائدة ليس���ت كبيرة وال تخرج عن الخطوط
العريضة للثقافة السياس���ية المتفق عليها إسرائيليًا ،وهي
القومية اليهودية والثقافة األمنية والليبرالية االقتصادية.
وال يعي���ر الكت���اب أي أهمي���ة للمواقف السياس���ية للنخبة
السياسية وال لهويتها («يس���ارية» كانت أم «يمينية») عند
الحديث عن عالقته���ا بالنخبتين االقتصادية والعس���كرية،
وذلك ألن بنية النظام هي الت���ي تحدد العالقة المتينة بين

النخب الثالث ،وليس مواقف النخبة السياسية.
ل���ن يطرأ على الحالة الموصوفة ف���ي الكتاب أي تغيير
ّ
من األسفل ،كما يش���ير المؤلفان ،وال يوجد في األفق أي
تغيي���ر س���تقوده الجماهير في مبن���ى النخب وفي قيم
المؤسس���ة ،وإن احتمال أي
الثقافة اإلس���رائيلية الثالث
ِ
تغيير سيكون من خالل «مفترق طرق كبير» أمام المجتمع
اإلس���رائيلي ،من نوعية التغييرات التي تقود إلى تغيير
طبيع���ة النظام نفس���ها ،كالحرب ،كما أش���ارت المؤلفة
المشاركة للكتاب جوالن -ندير ،في مقابلتها مع صحيفة
«دي مارك���ر» ،قائلة« :خالل الس���نوات تتم إع���ادة إنتاج
العمليات ،والقيم ،والمؤسس���ات ،ومن الصعب زعزعتها
من دون صدمة كبي���رة ،مثل حرب الغفران التي ّأدت إلى
أزمة أسفرت عن انقالب سياسي».
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عن سياسة التمديد المنهجي لحجب الوثائق في أرشيفات إسرائيل

ّ
طمس «الحقائق المزعجة» تحت طائلة السرية!
كتب هشام نفاع:
تعود قضية المواد والوثائق الس���رية ،المودعة في أرش���يفات
دولة إس���رائيل الرس���مية ،ال���ى الظهور بقوة ف���ي مركز النقاش
ّ
ش���دة
الع���ام ،من فترة الى أخرى ،حاملة كثيرًا من الدالالت وأولها
ارتباط ما تتس���تر عليه مؤسسة الدولة من معلومات بالحاصل في
الحاضر الراهن ،ليس بمفهوم تأثير ما يمكن أن يكشف على أداء
مؤسس���ات معينة الي���وم ،أو تعريض أدوات عمله���ا للضرر – كما
ُي َ
زعم عادة – وإنما بمفهوم الصدمات المحتملة التي س���يحملها
كشف األوراق القديمة بشأن ما فعلته أذرع صهيونية ّ
تحولت إلى
رسمية إسرائيلية ،عام  1948خصوصًا ،ولكن ليس حصرًا.
وبعي���دًا ع���ن المق���والت االفتراضية ح���ول إمعان الس���لطات
الرس���مية في تزييف أحداث عام النكبة وما سبقه وتاله ،ها هي
التحركات اإلسرائيلية الرسمية نفس���ها تؤكد صدق الفرضية:
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يصدر قرارا بإرجاء نشر وثائق
أمنية ع���ن عام  ،1948بحيث يصل تمدي���د حجب معلوماتها عن
الجمهور إلى عشرين عاما أخرى ،بناء على طلب المؤسسة األمنية
اإلسرائيلية.
الصحافيان اللذان كش���فا األمر ،يونتان ليس وعوفر أديرت من
صحيف���ة «هآرتس» ،كتبا أنه «كان من المتوقع أن يتم الكش���ف
عن هذه الوثائق هذا العام بعد مرور سبعين عاما ،كما هو متفق
عليه ،لكن التمديد الجديد س���يعني وصول الحجب إلى تسعين
عاما ،ومن بين األس���باب ،عدم الرغبة اإلس���رائيلية بالكشف عن
وثائ���ق متعلق���ة بمجزرة دير ياس���ين التي وقع���ت قبل الحرب
بأسابيع عدة».
م���ن ناحي���ة رواية س���لطات الدولة يتك���رر الحديث عما أش���يرَ
اليه أعاله« :كش���ف أدوات عمل» ،وكما ق���ال الصحافيان فإن قرار
تمدي���د الحجب ج���اء «بتوصية مؤسس���ات اس���تخبارية وأجهزة
أمنية إس���رائيلية لمنع كشف المصادر التي وفرت إلسرائيل تلك
المعلومات االستخبارية ،خشية أن تكون تستخدم ذات المصادر
أو ما يش���بهها حتى اليوم ...فالوثائ���ق المذكورة تضم معلومات
حصلت عليها إس���رائيل من جهات أجنبية لم يتم الكشف عنها
حت���ى اليوم» .لكن ه���ذه الذريع���ة ال تصمد أم���ام حقائق أخرى
ُ
كشفت في السابق .فمثال يؤكد معهد بحث الصراع اإلسرائيلي –
الفلسطيني «عكفوت» الناشط إلماطة لثام السرية عن مئات ألوف
الوثائق ،انطالقًا من مبدأ حق الجمهور بالمعرفة ،ورفض التعميم
ّ
الجارف في حجب الوثائق المصنفة كـ «أمنية» ،بأنه س���بق تمديد
فت���رة التقييد في الع���ام ( 2010خالل رئاس���ة نتنياهو الحكومة
أيض���ًا) من  50الى  70عامًا ،وبالمقاب���ل تعهدت الهيئات األمنية
ذات الصل���ة بأن ّ
تعد نظام���ًا خاصًا بها حول آلية كش���ف المواد
األرش���يفية التي يفوق عمرها  50عامًا على األقل .ويقول المعهد
إن هذا االلتزام لم تطبقه جميع الهيئات األمنية ،ومن طبقه منها
لم يفعل بش���كل كامل .أما اآلن فصار مطلبها فرض تقييد جارف
شامل على كش���ف جميع المواد األرشيفية دون تمييز بين ما إذا
كان كش���فها منوطًا بخطورة – وفقا للهيئات نفسها – أم ال .أي أن
الحديث عن»كشف أدوات عمل» قد سقط!

فترة تقييد تمتد عمليًا لـ 90عامًا
يعود الجدل الراهن الى أسابيع قليلة مضت إذ عممت المستشارة
ّ
مسودة
القانونية ألرش���يف الدولة اإلس���رائيلي ،نعومي الدوفي،
تعديل ألنظمة السماح بقراءة مواد األرشيفات .وفي مركز االقتراح
تمدي���د فترة تقييد حظر االطالع على المواد األرش���يفية الخاصة
بعدد من الهيئات األمنية المحددة منها الشاباك ،الموساد ،لجنة
الطاقة النووية ،المعهد البيولوجي وغيرها .ويسعى هذا المقترح
لتحديد فترة تقييد تمتد عمليًا لـ 90عامًا بدال من فترة الـ 70عامًا
الحالية (بعد تمديد .)2010
يتضح من مسودة التعليمات ،التي تم توزيعها على الوزراء ،بأن
تعليمات تمديد فترة الحجب لـ  20سنة أخرى ،تشمل ،إضافة الى
المواد الموجودة لدى الشاباك والموساد ،مواد شعبة االستخبارات
التابع���ة للجي���ش ،والمعلوم���ات الخاص���ة بجم���ع المعلوم���ات
االس���تخبارية التي تصنف بعنوان «س���ري» فما فوق (سري جدًا،
وهكذا) ،ومواد خاصة بوح���دات معينة في الجيش ووزارة الدفاع.
قوانين األرشيفات في إس���رائيل تنص على أنه يحق لكل مواطن
االطالع على المواد المحفوظة في «أرش���يف الدولة» ،لكنها تمنح
الحكومة صالحية فرض قيود على االطالع بحسب تصنيف المواد،
كـ»س���رية» وما ش���ابه ،أو بحس���ب المدة الزمنية الت���ي مرت على
صدورها .وتتراوح هذه الفترة ما بين  15و 70عامًا ،بحسب مضمون
المواد ومصدرها .مع انتهاء مدة الس���رية ،فإن «أرشيف الدولة»،
وأرش���يفات أخرى مث���ل «أرش���يف الجيش» ،ال يبادر إلى كش���ف
المواد ،وانتهاء فترة الس���رية ال تشكل شرطًا كافيًا لكشف المواد
ً
للجمهور ،حيث إن المسؤول عن «أرشيف الدولة» يفحص ذلك أوال،
وبإمكان اللجنة الوزارية ذات الصلة ،التي تترأس���ها وزيرة العدل،
أن تفرض قي���ودًا أخرى .وتمنع القواعد الجديدة نش���ر معلومات
اس���تخبارية أصلية من المخابرات العسكرية باإلضافة إلى وثائق
تتعلق بجمع معلومات اس���تخبارية لمواد مصنفة على أنها سرية
إلى جانب مواد تتعلق ببعض وحدات الجيش اإلسرائيلي ووحدات
وزارة الدفاع.
مع���دا التقري���ر الصحافي ّ
ّ
قدرا ب���أن مثل هذا القرار من ش���أنه
مراكمة مصاعب وحواج���ز أمام المؤرخين والباحثين والصحافيين
في أداء عملهم ،بسبب حجب معلومات تاريخية لها أهمية كبيرة،
ناهيك عن منع الرأي الع���ام والجمهور من الوصول إليها .النقطة
«الس���اخنة» في هذا المضم���ار هي التالية :ق���رار تمديد الحجب
س���يحظر كش���ف معلومات ووثائق وإفادات مرتبطة بشكل وثيق
بمجزرة دير ياس���ين التي نفذتها عصابة إيتس���ل الصهيونية،
الت���ي تعتبر بذرة حزب الليكود الذي تأس���س الحقًا ،في نيس���ان

 .1948وهكذا نش���أ وضع يج���ري فيه حجب وثائق جلس���ات لجان
الكنيس���ت لمدة  20عاما ،ومواد تخص عالقات إسرائيل الخارجية
لمدة  25عاما ،وأرش���يف الش���رطة  30عاما ،وبروتوكوالت المجلس
الوزاري األمني والسياسي  50عاما ،بينما المواد المصنفة «أمنية»
تصل مدة الحجب إلى  70عاما.

تخويل الوزارات قرار اختيار ما يمكن كشفه
كالسماح للقطط بحراسة الحليب!
ارتباطًا بما س���بق ،فقد أمر المستش���ار القانوني للحكومة ،قبل
نحو عام ،باش���تراط إطالع الجمهور على وثائق في أرشيف الدولة،
بموافق���ة الوزارات التي أودعت تلك الوثائق في األرش���يف .وكان
ّ
المبرر الذي اعتمده المستش���ار تقنيًا هو الزعم أن الثورة الرقمية
قد تقود الى كش���ف غير مراقب لوثائق تاريخية حساس���ة .وفي
ّ
حين���ه حذر باحثون كب���ار من أن أوامر المستش���ار القانوني هذه
ّ
س���تضر بالبحث التاريخي وتفرض قي���ودا غير عادية على وصول
الجمه���ور إلى مواد األرش���يف .كذل���ك عبر خب���راء قانونيون عن
الخشية من أن الوزارات قد تستغل القانون من أجل حجب ما يمكن
أن يحرج الوزارات أو تستعرض صورة سلبية ألدائها .وقالت عضو
المجلس األعلى لألرشيفات اإلسرائيلية ،الدكتورة تهيال ألتشولر،
ّ
وش���بهت
إن تعليمات المستش���ار القانوني تفتقر إلى المنطق.
تخويل الوزارات بقرار اختيار ما يمكن كش���فه من مواد ،بالسماح
للقطط بحراس���ة الحليب .وحذرت من إقدام هيئات حكومية على
استغالل هذه التعليمات الجديدة ومنع الجمهور من االطالع على
مواد ألسباب غير موضوعية ،مثل الرغبة في إخفاء فضائح محرجة
أو االمتناع عن كشف أعمال فساد.
ليئ���ور يفنه ،مدير عام معهد «عكفوت» ،الذي يعنى بالكش���ف
عن مواد أرشيفية تتعلق بالصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني ،قال
إن «حرية االطالع في األرشيف تم تحميلها طوال سنين على ظهر
جمل ت���م تجويعه وهو يعرج ،والتعليم���ات الجديدة هي بمثابة
القشة التي ستؤدي إلى انهياره نهائيا».
ّ
وبالفع���ل ،فقد ّ
تبي���ن أنه حتى بع���د مرور  40س���نة على حرب
أكتوبر ،ما زالت الحكومة اإلس���رائيلية تمنع نش���ر مئات الوثائق
المتعلقة بس���لوك السياس���يين عش���ية الحرب في تشرين األول
 .1973وصحيف���ة «هآرتس» كش���فت قبل خمس س���نوات ّ
أن في
أرش���يف الدولة في القدس محاضر جلسات سرية للجان الوزارية
يجر
للشؤون األمنية ولجلس���ات مجلس الوزراء من العام  ،1973لم ِ
ُ
كشفها للجمهور بعد رغم أنه وفقًا للقانون ُي َ
فترض أن تكون هذه
لاّ
السج ت مفتوحة للرأي العام بعد مرور أربعين سنة.
وقد قيل للصحافيين الذين ّ
توجهوا إلى األرش���يف في الس���نة
األخي���رة إلعداد تقارير وتحقيقات صحافي���ة ،إنه وفقًا للقوانين،
ُ
نش���ر الوثائق فقط بموافقة مكت���ب رئيس الحكومة ،الذي
ُيمكن
يتبع لمكتبه األرش���يف ،رس���ميًا .ولكن مكتب رئي���س الحكومة
رفض نش���ر الوثائق .وتش���ير الصحيفة :يس���مح القانون لمكتب
رئيس الحكومة بإبداء مرونة في قضية كشف النقاب عن الوثائق
ُ
الس���رية إذا كانت هناك «مصلحة ّ
عامة» .رغم ذلك ،نقل عن مكتب
ّ
رئيس الحكومة أنه «وفقًا ألنظمة قانون السجالتُ ،يتاح للجمهور
ّ
ُ
االطالع على محاضر جلسات ونسخ طبق األصل عن المحاضر للجان
الوزراء للش���ؤون األمنية ولجلس���ات الحكومة عندما تلتئم كلجنة
وزراء لشؤون األمن ،بعد  50سنة .إذا ّ
تقرر أي تغيير بخصوص نشر
ّ
أمر ما ،فس���يجري إطالع الجمهور عليه» .لكن فحص أنظمة قانون
ٍ
َ
األرش���يف يكش���ف أيضًا ّ
أن لدى الدولة صالحية الخروج عن هذه
القواعد وتبكير نشر وثائق من هذا النوع .وخلصت الصحيفة الى
أن رفض مكتب رئيس الحكومة نش���ر التقارير والوثائق العديدة
ه���و أمر ُمريب ،وخصوص���ًا ّ
أن الجيش ووزارة الدفاع أتاحا كش���ف
ّ ُ
ّ
َ
مئات الوثائق والتسجيالت المصنفة سرية قبيل الذكرى السنوية
األربعين للحرب!.

إدارة األرشيف ترى أن واجبها هو الجمع والتخزين والرقابة أوال!
موقع أرش���يف الدولة ،الذي يقع ضمن موق���ع رئيس الحكومة،
ّ
ّ
األرشيفية
يعرف مهامه كالتالي :إنه «المس���ؤول عن جمع المواد
ّ
ّ
ّ
لمؤسس���ات الدول���ة وحفظها لألجي���ال القادمة كلم���ا تبرر ذلك
ّ
ّ
قيمته���ا القانوني���ة أو اإلداري���ة أو الدراس���ية وعن فت���ح المواد
ّ
العلمي وفهرس���ة المواد ونش���رها .كذلك ،أرشيف الدولة
للبحث
ّ
المهنية ألعمال حفظ الملفات ودور الحفظ
مس���ؤول عن المراقبة
ّ
واألرش���يفات في جميع ّ
مؤسسات الدولة والسلطات المحل ّية ،وعن
صيانة مالئمة ّ
وجيدة للمس���تندات وعن حرقها إذا لم تكن حاجة
ّ
أرشيفية
للحفاظ عليها لألبد .وهو المس���ؤول عن تس���جيل مادة
ّ
ّ
ّ
والمؤسسات العامة حيث يوجد اهتمام
الفردية
الملكية
(ما) في
للبحث العلمي عن الشعب والدولة والمجتمع».
هذا التعريف يثير االنطباع بأن إدارة األرش���يف ترى أن واجبها
هو الجمع والتخزين والرقابة ،أما فعل الكش���ف واإلتاحة فيقع في
الدرجة الثانية فقط.
وم���ع الخطوة الجديدة بتمديد الحجب حتى  90عامًا ،ثار س���خط
عدد من الصحافيين الذين يرتبط بعض أدائهم بالمواد المدموغة
بالسرية .وأحدهم هو الصحافي االستقصائي رونين بيرغمان من
جريدة «يديعوت أحرونوت» ،الذي اعتب���ر أن قرار الحجب «بائس،
عديم المنطق ،ويمس بحرية المعلومات وحرية التعبير» .وقال في
مقال نشره مؤخرًا إن هذا النهج الذي يقضي بتمديد الحجب مرة
تلو األخرى دون أي كوابح ،يجعل السلطة ممثلة بإدارة األرشيفات،
وباألجه���زة األمنية ،تحدد دون رقابة ما يمك���ن للجمهور االطالع
علي���ه ،وتقرر «بناء على موقفها هي نفس���ها كيف تصمم تاريخ
دولة اسرائيل» .وهو يورد حادثة ّ
تعرض لها في الماضي كالتالي:
«قال لي مس���ؤول كبير في أسرة االستخبارات بابتسامة شماتة :ال
تقلق ،حين نصل الى السبعين سنزيد الزمن الى مئة سنة ،أنت لن
ترى هذه المادة أبدا»!

من ارشيف المجزرة.

محاكمة مستمرة بمطلب كشف المحجوب عن مجزرة
ّ
كفـر قاسـم وخطـة الترانسفيـر السريـة المـرتبطـة بهـا!
على نحو ذي صلة ،كشف تقرير للصحافي عوفر أديرت ،في «هآرتس»،
مجددًا ،أن الهدف من مجزرة كفر قاسم الرهيبة ،عام  ،1956كان تهجير
س���كان القرية وجوارها إلى األردن ،ضمن خطة معدة سلفًا ال تزال قيد
السرية واسمها «خطة الخلد».
وكت���ب الصحافي تحت العن���وان «كانت محاكم���ة صورية :االعتراف
األخي���ر لقائد القطاع الذي وقعت فيه مجزرة كفر قاس���م» ،أن الضابط
األكبر الذي حوكم في القضية ،العميد احتياط يشكا شدمي ،كان قائدًا
ّ
ّ
رسمية بأن
للواء الذي ارتكبت المذبحة في منطقته ،وقد أبلغته جهات
محاكمته جاءت للتس���تر على الخطة التي كانت ف���ي خلفية المجزرة:
تهجير الفلسطينيين من منطقة المثلث الى األردن.
الوثائ���ق الخاصة بهذه الخطة الترانس���فيرية ما زال���ت قيد الحجب
والتكتم ،لذلك قام المؤرخ آدم راز بتقديم دعوى قضائية يطالب فيها
بإصدار أمر ألرشيف الجيش اإلس���رائيلي ليكشف عن الوثائق السرية
ّ
العبثية« :الغالبية
في القضية .وقال بسخرية سوداء للتعبير عن شدة
المطلق���ة للم���واد ما زالت س���رية .لقد فوجئت لدى اكتش���افي أنه من
األسهل الكتابة عن ّ
الذرة اإلسرائيلية من الكتابة عن سياسة إسرائيل
تجاه المواطنين العرب».
يقول التقرير الصحاف���ي :إن التفاصيل الكاملة لخطة الترانس���فير
ُ
هذه لم تكش���ف وما زالت تخضع للسرية ،والرقابة العسكرية ال تسمح
بكش���فها وهي محفوظة في أرشيف الجيش اإلس���رائيلي .كذلك فإن
جلسات محاكمة ش���دمي التي جرى خاللها التطرق إلى «عملية الخلد»،
ُعقدت خلف أبواب مغلقة وكانت س���رية .وجرى التط���رق إليها أحيانا
بأسماء مش���فرة ،مثل «األمر العس���كري المش���هور» الذي يتطرق إلى
«حيوان م���ن عائلة الثديات» .راز مقتنع ب���أن الغاية من إجراء محاكمة
صورية لش���دمي هي حماية مسؤولين أرفع مس���توى منه ،في محاولة
للتس���تر على وجود خطة س���رية عنوانها «عملية الخلد» ،وتهدف إلى
القيام بعملية ترانس���فير ،تهجير العرب في المثلث ،وبينهم س���كان
كفر قاسم ،إلى األردن.
قبل شهرين كتب راز نفسه مقاال بعنوان «ما ال تريد الرقابة أن تعرفه
عن الخمس���ينيات في دولة إس���رائيل» ،قال فيه إن إس���رائيل ما زالت
ّ
المادة الثامنة من أنظمة قانون الطوارئ عام  ،1945التي
تعمل بموجب
وضعها االنتداب البريطاني ،وهي تستند إلى تلك القوانين لكي تمنع
ّ
وينوه الى أن المستشار القانوني
مواطنيها من معرفة الحقيقة كاملة.
ّ
األول للحكومة ،يعقوب شمش���ون ش���ابيراّ ،
أقر ع���ام  1946بأن قوانين
الطوارئ هي «تدمير للقضاء في إسرائيل» .ومثله تساءل دوف يوسف،
وزير العدل« :هل س���نكون جميعا عرضة لإلرهاب بعقوبة رسمية… أم
س���تكون هناك ّ
حرية للفرد؟» .المادة  87من قواني���ن أنظمة الطوارئ
ّ
ّ
حددت بأن الرقابة تحظر نشر أية مادة قد تضر بأمن إسرائيل أو سالمة
ّ
جمهورها أو النظام العام .بينما ّ
المادة  97على أن الرقابة يمكن
تنص
أن تأمر أي شخص بتقديم «أية ّ
مادة» لمراجعتها قبل النشر.
راز يتحدث عن الدعوى القضائية الماثلة منذ أش���هر أمام المحاكم
وكي���ف أن الرقابة تحذف تفاصيل من بع���ض الوثائق ،وهو ما يرفضه
الباح���ث .وهو يته���م الجهات المس���ؤولة بمحاولة حماي���ة مصالحها
ّ
وليس كما تزعم «حماية أمن اسرائيل» .ويذكر بما قاله مرة البروفسور
يش���عياهو ليبوفيتش ،المثقف الذي انتقد سياسات إسرائيل بشدة،
ّ
ّ
الع���دو ،وإنما إلخفاء أعمال
من أن «الرقابة ال تهدف إلخفاء أس���رار عن
الزعماء عن شعبهم».

سلطات االحتالل تحجب كل ما من شأنه
كشف انتهاك المعاهدات الدولية

ّ
جان���ب آخر للتحكم بالوثائق وبفترات حجبها وكش���ف القليل منها،
يرتبط بالراهن المباشر الخاص باالحتالل اإلسرائيلي منذ .1967
وقبل عامين كتبت المحامية روني بيلي أن س���لطات االحتالل تحجب
الم���واد التي من ش���أنها كش���ف انته���اك المعاه���دات الدولية في
المناطق المحتلة .وهي تشير هنا الى تعريف الفلسطينيين كـ»سكان
محميين» ،إذ «يستدل من الوثائق التي تعود إلى عامي  1968 -1967أنه
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كان واضحًا على الصعيد الداخلي ضرورة التزام الس���يطرة العس���كرية
بأحكام االحتالل .ومنذ تموز  1967قال النائب العسكري حينذاك مئير
ش���مغار إن النيابة العس���كرية ّ
أعدت البيانين العس���كريين رقم  1و 2
اللذين يعبران عن التزام الجيش المحتل (الجيش االسرائيلي) بأنظمة
ّ
وتكرس
اله���اي  1907ومعاهدة جنيف الرابعة .لكن مع م���رور العقود،
االحتالل واالس���تيطان ،تغيرت أيض���ًا وجهة نظر مس���ؤولي القانون.
فتم بواس���طة بهلوانيات قانونية إضفاء شرعية مرة بعد األخرى على
خطوات مخالف���ة للمعاهدات الدولية ،وه���ي بهلوانيات راحت تتطور
أكثر .بموازاة ذلك ،اهتمت الحكومة بالحفاظ على غموض وامتنعت عن
اإلقرار بأن الفلسطينيين هم سكان محميون».

الجمهور ُيمنع من حق الوصول
إلى الغالبية الساحقة من مواد األرشيفات
للتذكي���ر :قال معهد «عكف���وت» المذكور أعاله ،ف���ي ورقة معلومات
أصدرها في أيلول  ،2017إن القسم األكبر من مواد األرشيفات اإلسرائيلية
محجوب عن الجمهور .وعلى الرغم من أن قانون األرشيفات في إسرائيل
يحدد مبدأ مفاده أن «كل شخص مخول باالطالع على المادة األرشيفية
المودعة في أرش���يف الدولة» ،فإن المعطيات تظهر أن الجمهور ُيمنع
من حق الوصول إلى الغالبية الس���احقة من مواد األرشيفات الحكومية
الكبرى ،خصوصا أرشيف الدولة ،أرشيف الجيش ووزارة الدفاع .والسبب
هو قرارات الجهات المسؤولة عن المواد األرشيفية بعدم كشفها ،دون
أية صالحية وال أي تس���ويغ .كذلك ،يج���ري االمتناع عن فتح مواد أمام
الجمهور حتى بعد انتهاء فترة التقييد التي ّ
نصت عليها األنظمة .وال
يتم تخصيص موارد كافية لتمويل مهام فحص المواد قبل كش���فها
ُ
العمومي .الى هذا تضاف سياس���ة أرش���يف الدولة منذ نيسان 2016
القاضية بتمكين االطالع على المواد التي يتم نش���رها إلكترونيًا فقط،
مما أدى هو اآلخر إلى تقليص منالية المواد األرشيفية للجمهور ،وذلك
ألن معظم المواد التي سمح بكشفها في الماضي ليست موجودة على
موقع االنترنت ،والذي بات يشكل عمليا وسيلة االطالع الحصرية تقريبا
في مواد أرشيف الدولة.
كذلك ،فإن تقريرًا وضعه مدير «أرشيف الدولة» في إسرائيل يعكوف
الزوفي���ك (ف���ي كانون الثاني  )2018كش���ف عن أن هن���اك الكثير من
العوائق التي تمس بس���ير العمل السليم في األرشيف ،وهي مرتبطة
بمناهج/سياسات كش���ف المواد وإتاحتها أمام الجمهور لالطالع .وهو
يؤكد أن إس���رائيل «ال تعالج المواد األرشيفية الخاصة بها كما ُيتوقع
من دولة ديمقراطية ،فالغالبية الس���احقة من المواد األرشيفية مغلقة
ول���م يتم فتحها أم���ام الجمهور لألبد .أما المواد القليلة التي س���يتم
عرضها فستكون ضمن تقييدات غير معقولة حيث ال توجد رقابة عامة
على إجراء الكشف وليست هناك شفافية».
ومعطي���ات هذا التقرير تش���ير إلى ما يلي %42 :م���ن المواد التي تم
إيداعه���ا في األرش���يفات الحكومية ليس���ت متاحة الط�ل�اع الجمهور
وال تقوم األرش���يفات الحكومية بتقديم كتالوج���ات لـ  %94من المواد
الموجودة فيها .وهكذا فإن من يس���تخدمون األرش���يف ال يعرفون أية
معلومات موجودة فيه ،ويمنع الجمهور من الوصول إلى المعلومات التي
سمح بكشفها وتم أصال جمعها وتخزينها بأموال الجمهور ولمصلحته،
وهي معلومات يجب أن تعود إلى الجمهور لكي يستخدمها في البحث
والنقاش وإثراء معرفته حول الس���يرورات المختلف���ة التي قادته إلى
ما وصل إليه ،ولكي يس���تخدمها لمواصلة بناء مستقبله ،وفقًا لتعبير
التقرير.
من بين نحو  15مليون ملف في أرشيف الدولة وأرشيف الجيش وجهاز
األمن يوجد في متناول الجمهور على األكثر نحو  191ألف ملف .وتوجد
في أرش���يف الدولة وفقا للتقديرات ثالثة ماليين ملف ومن بينها تم
الس���ماح باالطالع على  400ألف ملف فق���ط ،أي حوالي  %13من ملفات
األرش���يف .على الرغم من ذلك فإن الملف���ات المتوفرة الطالع الجمهور
فعليًا أقل بكثير وهي تقتصر على نحو  144ألف ملف ،وهي تشكل 8ر4
بالمئة فقط من مجمل تلك الملفات.

هذا الملحق بدعم من
وزارة الثقافة الفلسطينية

