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توقعات عالمية بارتفاع 
البطالة في إسرائيل خالل 

العام الجاري!

فساد المؤسسة الحاخامية 
في إسرائيل بين النفوذ 

الديني والدالالت السياسية!

»دولة الشاباك«!

بقلم: أنطـوان شلحــت

في العدد قبل السابق تطرقنا )ضمن صفحة »متابعات«( إلى اإلضراب 

المستمر الذي أعلنه موظفو وزارة الخارجية اإلسرائيلية احتجاجًا على 

تدن���ي ظروف عملهم، بما في ذلك اس���تخدام رجال جهاز األمن العام 

)الش���اباك( للحلول محلهم، وال سيما في كل ما يتعلق بتنظيم زيارات 

المسؤولين اإلسرائيليين وفي مقدمهم رئيس الحكومة إلى الخارج. 

وفي العدد الحالي ثمة عرض وتحليل )طالع ص 7( اللتماس تقدمت 

به إحدى جمعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان إلى المحكمة اإلسرائيلية 

العلي���ا ضد جه���از الش���اباك على خلفي���ة قيامه في اآلون���ة األخيرة 

باستدعاء ناشطين سياسيين واجتماعيين وتحذيرهم من مغبة المس 

بأمن الدولة. وهو أس���لوب درج هذا الجهاز على إتباعه ضد المواطنين 

العرب في الداخل منذ تأسيس���ه، وبات يتبعه أخي���رًا ضد المواطنين 

اليهود أيضًا.

وكان الباحث اإلس���رائيلي إيلي أمينوف قد أش���ار في مقال جديد له 

إلى أن المفكر اإلسرائيلي الراحل يشعياهو ليبوفيتش هو أول من تنبأ 

في العام 1968 بأن تتحّول إس���رائيل إلى ما أس���ماه »دولة شاباك« )أي 

دولة أمنية(، رابطًا بين تصاعد دور هذا الجهاز في الحياة السياس���ية 

والمدنية العامة وبين االحتالل في العام 1967. 

وق���د اقتبس أمينوف ع���ن ليبوفيتش األق���وال ذات الداللة التالية: 

»في غضون أعوام قليلة لن يظل هناك عامل أو فالح يهودي. وس���وف 

نتحّول إلى شعب من المفتشين والموظفين وأفراد الشرطة والمباحث 

الس���رية... وستغدو إسرائيل دولة ش���اباك تصوغ المناخ العام برمته 

مع مؤش���رات واضحة تتهّدد بالخطر حرياتنا األساس���ية- حرية الكالم 

والتعبير والتنظيم. وسيصبح الفساد أسطوريًا«.

إن الوجه اآلخر لس���يرورة تحّول إس���رائيل إلى »دولة ش���اباك« كامن 

في تدمير الس���لك الدبلوماس���ي بصورة ممنهجة، كما أشار إلى ذلك 

مدير القس���م السياس���ي لش���ؤون األمم المتحدة في وزارة الخارجية 

اإلسرائيلية ران غيدور، في س���ياق مقال نشره في الموقع اإللكتروني 

لصحيفة »يديعوت أحرونوت« قبل نحو شهر ونصف الشهر. 

وقد أش���ار في حينه إل���ى أن مكان���ة وزارة الخارجية في إس���رائيل 

تتع���ّرض منذ فترة طويلة إلى تآكل حاّد، وإلى أن هذا التآكل يش���كل 

عارض���ًا لمرض خطر للغاية يهّدد أمورًا مهمة تتعلق بأداء المؤسس���ة 

السياسية كلها.

وأض���اف: لقد أثبت التاري���خ المعاصر أنه كلما أصب���ح المجتمع أكثر 

نضوجًا استثمر موارد أكبر في رفع مستوى التربية والتعليم والثقافة، 

وفي تحسين المس���توى االقتصادي لعموم السكان، وفي تحسين أداء 

السلك الدبلوماسي، على حس���اب تقليص اإلنفاق على الجيش والقوى 

األمنية. غير أن ما يحدث في إسرائيل هو العكس تمامًا، إذ إن الميزانية 

األمنية اإلس���رائيلية ت���زداد على نحو جامح من���ذ قيامها قبل أكثر من 

65 عام���ًا، كما أن قادة مؤسس���تها األمنية ينتقلون مباش���رة إلى رأس 

الهرم في المؤسسة السياسية، في حين أن مستوى التربية والتعليم 

فيها آخذ في التدهور بص���ورة مرعبة من عام إلى آخر. وفي واقع األمر، 

دار بصورة 
ُ
فإننا بتنا في وضع أصبحت فيه سياس���ة الدولة الخارجية ت

ش���به مطلقة من طرف مجموعة من كبار ضب���اط االحتياط في مقّدمهم 

رئيس هيئ���ة األمن القومي التابعة لديوان رئي���س الحكومة. ونتيجة 

لذلك، فإن الدولة واجهت ف���ي األعوام األخيرة أزمات كبيرة مع منظمة 

األمم المتحدة وم���ع دول االتحاد األوروبي، ومع العالم كله تقريبًا. وكل 

من يتجرأ على توجيه النقد إلينا، سرعان ما ننعته بأنه السامي أو خائن 

أو عدو. فض���اًل عن ذلك، ف���إن إدارة مجموعة الضباط لسياس���ة الدولة 

الخارجية تس���ببت مرات كثيرة بعرقلة تحقيق إنجازات سياس���ية في 

محافل دولية مرموقة، وإلغاء توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية كان 

من شأنها أن توفر مزيدًا من مصادر الرزق آلالف العائالت اإلسرائيلية. 

وبرأي هذا الدبلوماس���ي الرفيع فإننا »سنجد دائًما مسؤولين يّدعون 

د الذي نش���أت دولة إس���رائيل في خضمه وال 
ّ
أن الواق���ع األمني المعق

تزال تعيش تحت وطأته، يس���تلزم أن يك���ون هناك مركز ثقل مركزي 

للقرارات التي يتخذها الجيش والمؤسسة األمنية«. ومع ذلك- أضاف- 

ال ب���ّد من القول إن مصائر الدول في عالمن���ا الحالي باتت مرهونة إلى 

درج���ة كبيرة بمدى اإلنج���ازات التي تحققها في الحلبات السياس���ية 

واالقتصادية والدبلوماسية. وقد حان الوقت كي نستبدل شعار »دعوا 

الجيش ينتصر« بشعار »دعوا الدبلوماسية تنتصر«.

وختم قائاًل: إن دولة في القرن الحادي والعش���رين ال تزال تعتقد أن 

 أي مش���كلة، ولذا 
ّ

القادة العس���كريين وحدهم هم القادرون على حل

فهي تقوم بتدمير س���لكها الدبلوماس���ي بصورة ممنهجة كما تفعل 

إسرائيل في الوقت الحالي، هي دولة سائرة حتمًا نحو فوضى جماعية. 

وال ش���ك في أن س���كان إس���رائيل كافة هم الذين س���يدفعون الثمن 

الباهظ الذي سيترتب على هذا المسار.

هن���اك مس���ألة أخرى ال ُبّد م���ن االلتفات إليها وهي أن أحد أس���باب 

عدم إعارة إض���راب موظفي وزارة الخارجية االهتم���ام المطلوب يعود 

إلى وجود نيات كيدية لدى الحكومة الحالية وكبار المس���ؤولين فيها 

إزاء هؤالء الموظفين. وقد كشف النقاب عن هذه النيات يوعاز هندل، 

الذي شغل منصب كبير المستشارين اإلعالميين لدى رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو، حين ذك���ر أن التغاضي عن اإلضراب 

ناجم عن حقيقة أن المضربين في معظمهم ما زالوا مؤمنين ب� »ش���رق 

أوس���ط جديد«. وأضاف: إن وزارة الخارجية في إسرائيل ما زالت مصرة 

على البحث عن السالم في الوقت الذي يعيش فيه معظم اإلسرائيليين 

في لّجة الحرب. وقد أس���ّر لي أحد كبار الوزراء في الحكومة اإلسرائيلية 

���ا، وكان يقصد بذلك وجهة 
ّ
الس���ابقة بأن هؤالء الموظفين ليس���وا من

النظر السياس���ية التي يتبناها كبار الموظفين ف���ي وزارة الخارجية. 

وش���ّدد على وجوب القيام بأش���ياء كثيرة من أجل تغيير هذا الوضع. 

وخل���ص هندل إلى القول: س���واء أكان هذا الوزير عل���ى حق أم ال، فإن 

تصنيف رجال وزارة الخارجية بصفتهم من بقايا أوس���لو أثر كثيرًا في 

طريقة التعامل مع إضرابهم ومطالبهم العامة.

ال ش���ّك في أن وقائع تحّول إس���رائيل أكثر فأكثر إلى »دولة شاباك« 

وخصوصًا في ظل الحكومات اليمينية المتطرفة، من ش���أنها أن تحيل 

إل���ى مترتبات خط���رة ال ترتبط بآفاق تس���وية القضية الفلس���طينية 

فحسب، وإنما أيضًا بمس���تقبل النظام اإلسرائيلي الداخلي الذي ُيراد 

تكريس���ه، وذلك في ض���وء افتقار النظ���ام القائم حالي���ًا إلى تقاليد 

ديمقراطية راسخة. 

»الصحة اإلسرائيلية« تبدأ حملة لتطعيم
 150 ألف طفل ضد شلل األطفال

بدأت وزارة الصحة اإلس���رائيلية، أمس االثني���ن، بحملة تطعيم 

واس���عة ضد شلل األطفال )بوليو( ستشمل 150 ألف طفل دون سن 

التاسعة في جنوب إسرائيل.

 وتأت���ي حمل���ة التطعيم هذه بع���د أن تم اكتش���اف آثار أولية 

لجرثومة البوليو في مدينة رهط العربية في النقب، قبل شهرين، 

وتبين الحقا أنها انتش���رت في بلدات عربية ويهودية أخرى، كما 

تم العثور على آثار للجرثومة في منطقة الوسط.

ورغم أنه لم ُيصب أحد بمرض شلل األطفال، إال أن عينات أخذتها وزارة 

الصحة من س���كان في منطقة الجنوب أظهرت أن هناك نحو ألف مواطن 

يحملون الجرثومة وينقلونها ألشخاص آخرين. وعلى أثر ذلك قررت وزارة 

الصحة القيام بحملة التطعيم الواس���عة في الجنوب  والتي ستش���مل 

تطعيم 150 ألف طفل دون سن التاسعة ضد مرض شلل األطفال. 

ويتوقع أن تستمر هذه الحملة شهرا كامال، بعدما دعا مدير عام 

وزارة الصحة اإلس���رائيلية، روني غمزو، الجمهور إلى الحضور إلى 

عيادات الوزارة للحصول عل���ى التطعيم، رغم التقديرات بأن هذه 

العيادات ستكون مزدحمة في الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الصحة اإلس���رائيلية ق���د أوقفت هذا النوع من التطعيم 

منذ العام 2005 بادعاء أنه يس���بب أعراض���ا جانبية قد تقود في حاالت 

نادرة إلى أن من يحصل على التطعيم س���يصاب بمرض شلل األطفال. 

ولهذا السبب تتعالى اصوات بين السكان الذين يتخوفون من التطعيم 

ويدعون الوزارة إلى عدم تحويل أطفالهم إلى »فئران تجارب«. 

وس���يتم منح التطعيم حاليا لألطفال من 66 بلدة، وبعد أس���بوع 

س���يتم إجراء تقييم للوضع ليتقرر بعدها ما إذا س���يتم توس���يع 

حملة التطعيم لتشمل كافة المناطق.

قررت الحكومة اإلس���رائيلية إدخال مس���توطنات »معزولة« تقع خارج 

الكت���ل االس���تيطانية في »خريط���ة االفضلية القومية« وه���ي البلدات 

اإلسرائيلية التي س���تحظى بميزانيات وامتيازات خاصة، وإعفاءات من 

الضرائب، م���ن أجل تطويرها. وضمت الحكومة إل���ى »خريطة األفضلية 

القومية« 20 بلدة جديدة بينها 9 مستوطنات، ليصبح عدد المستوطنات 

في هذه »الخريطة« حوالي 90 مستوطنة. 

والمس���توطنات التي تم ضمه���ا إلى »خريطة األفضلي���ة القومية« هي 

»بروخين« و«ألون موريه« و«نيغوهوت« و«غيفاع بينايمن« و«معاليه مخماش« 

و«نوفيم« و«ريحليم« و«سنسانا« و«أش���كولوت«. وجميع هذه المستوطنات 

تقع خارج الكتل االستيطانية وتعتبر مستوطنات »معزولة«. 

ويش���ار إلى أن مس���توطنات »ريحليم« و«سنس���انا« و»بروخين« تمت 

ش���رعنتها قبل ش���هور قليلة، وكانت تعتبر قبل ذلك مستوطنات »غير 

قم بمصادقة رس���مية من الحكومة اإلس���رائيلية 
ُ
قانوني���ة« كونها لم ت

وكانت تعتبر بؤرا استيطانية عشوائية. 

واعترف���ت الحكومة اإلس���رائيلية بأن إدخال هذه المس���توطنات إلى 

»خريطة األفضلية القومية« تم بصورة تتناقض مع القانون اإلسرائيلي، 

وقالت في قرارها إن »قانون النجاعة االقتصادية ال يس���ري على يهودا 

والس���امرة )أي الضفة الغربي���ة(، لكن بعد اس���تخدام القانون اإلداري، 

وبس���بب اعتبارات سياسية ذات عالقة، تفرض الحكومة هذا القرار على 

مستوطنات يهودا والسامرة أيضا«. 

وكان نتنياه���و قد قرر خالل واليته الس���ابقة، في العام 2009، ش���مل 

المس���توطنات »المعزولة« ضمن البلدات التي ستحصل على ميزانيات 

وامتيازات خاصة، من دون أن يخفي أنه يسعى من وراء ذلك إلى تشجيع 

السكن فيها وتوسيعها.

وقالت صحيفة »هآرتس« في افتتاحيتها، أمس: »بعد ثماني س���نوات 

من تعهد الحكومة أمام الواليات المتحدة بعدم تقديم محفزات للسكن 

في المس���توطنات، وثالثة أس���ابيع على فرض االتحاد األوروبي عقوبات 

على المؤسس���ات التي تقيم عالقة مع المس���توطنات، وأسبوعين على 

اس���تئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلس���طينيين، تكشف حكومة 

إس���رائيل، بقيادة حزب البيت اليهودي والتيار االس���تيطاني في حزب 

الليكود، عن وجهها الحقيقي وسلم األولويات الذي يوجهها. وبموجبه 

فإن المس���توطنات هي المش���روع الذي يتمتع بأهمية وطنية قصوى، 

ويستحق ضخ أموال الدولة والجمهور فيه، وهو مفضل على أي قطاع آخر 

في الدولة«. ودعت الصحيفة الحكومة إلى إخراج جميع المستوطنات من 

»خريطة االفضلية القومية«. 

وانتقد رئيس حزب ش���اس، أرييه درعي، قرار الحكومة بس���بب إخراج 

مستوطنة »بيتار عيليت« وبلدة »حريش«، اللتين يسكنهما الحريديم، 

من »خريطة االفضلية القومية«. وقال درعي إن »الحكومة أثبتت انغالقها 

م���رة أخرى من خالل ق���رار غير أخالق���ي بإخراج بيت���ار عيليت وحريش 

وإدخالها عشرات المستوطنات المعزولة. واألخوان )رئيس حزب »البيت 

اليهودي« نفتالي( بينيت و)رئيس حزب »يوجد مس���تقبل« يائير( لبيد 

لن يهدئوا حتى يس���لبوا من الحريديم وس���كان الكتل )االستيطانية( 

الكبرى كل ميزانياتها ويس���منون سكان المستوطنات المعزولة«. وقال 

عضو الكنيست مائير بوروش من كتلة »يهدوت هتوراة« إن »هذا القرار 

ينض���م إلى قائمة طويلة من القرارات البائس���ة التي أصدرتها حكومة 

نتنياهو – بينيت – لبيد«.

حكومة إسرائيل تخرج البلدات الفقيرة من خطة 
التطوير الوطنية وتدخل مستوطنات مكانها!

اعتبرت وزيرة العدل اإلسرائيلية ورئيسة طاقم المفاوضات مع الجانب 

الفلس���طيني، تس���يبي ليفني، أن إطالق سراح أس���رى فلسطينيين هو 

الخيار االقل س���وءا بالنسبة إلسرائيل، فيما رأى رئيس الكنيست، يولي 

إدلش���تاين، من حزب الليكود الحاك���م، أن احتماالت التوصل إلى اتفاق 

سالم دائم ضئيلة جدا.

وقال���ت ليفني لإلذاعة العامة اإلس���رائيلية إن »إطالق س���راح أس���رى 

فلس���طينيين هو الخيار االستراتيجي األقل س���وءا بالنسبة إلسرائيل«، 

معتب���رة أن هذا الخيار »أفضل من بدء المفاوضات برس���م خط الحدود«. 

ورفضت ليفني مطالب تعالت في إسرائيل تدعو إلى إطالق سراح سجناء 

يهود قتلوا فلسطينيين، وش���ددت على أن »هذا المطلب ال يحتمل، وال 

توجد أية نية بالمتاجرة في عقوبات القتلة«.

وكان���ت الحكومة اإلس���رائيلية ق���د صادقت، األس���بوع الماضي، على 

إطالق سراح 104 أس���رى فلسطينيين تمهيدا الس���تئناف المفاوضات 

بي���ن الجانبين اإلس���رائيلي والفلس���طيني. والتقت ليفن���ي والمحامي 

اس���حق مولخو، المبعوث الخاص لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 

نتنياه���و، مع كبير المفاوضين الفلس���طينيين صائ���ب عريقات، ووزير 

الخارجية األميركي، جون كيري في واشنطن، يوم الثالثاء الماضي.

من جانبه تطرق رئيس الكنيست إدلشتاين، أمس االثنين، للمفاوضات 

وقال إلذاعة موقع القناة الس���ابعة االلكترون���ي اليميني، إنه »إذا كانت 

الني���ة هي التوصل إلى اتف���اق دائم خالل 9 ش���هور، فإني لم أجد بعد 

أحدا ما لديه إجابة مقنعة فيما إذا كان أبو مازن )الرئيس الفلس���طيني 

محمود عباس( يتحدث باسم يهودا والسامرة )أي الضفة الغربية( أو أنه 

يتحدث باسم غزة أيضا، إذ يوجد حكم آخر هناك. ولذلك فإن االحتماالت 

ضئيلة جدا«. 

وأض���اف إدلش���تاين أنه »إذا ترك���زت المفاوضات ح���ول التعاون في 

مج���االت مختلفة، مثل االقتص���اد والمياه وجودة البيئ���ة فإنني أعتقد 

أن���ه بإمكاننا أن نرب���ح من المحادث���ات. لكن إذا تم جرن���ا إلى مبادرات 

نية حس���نة على ش���كل إطالق س���راح مخربين وربما أمور أخرى، فإن كل 

ما يهم الفلس���طينيين هو أن يحصلوا على أكثر مكاس���ب ممكنة وبعد 

ذلك الخ���روج من المفاوضات«. واعتبر أن���ه »إذا تحدثنا عن التعاون من 

خ���الل التفاهم بأن الوقت لم ينضج بعد للتوصل إلى اتفاقيات فإن هذا 

سيكون أفضل لنا ولهم«.

وتابع إدلشتاين أن نتنياهو يدرك هذه األمور ولكنه يتعرض لضغوط 

دولي���ة من أجل اس���تئناف المفاوض���ات وأن »حماس المس���ؤولين في 

واشنطن والمجتمع الدولي من أجل صنع سالم فوري يضع صعوبات أمام 

إقناعهم بأن هذه الطريق تقود إلى ال مكان«.   

ويبدو أن معظم مركبات الحكومة اإلسرائيلية متفقة مع رأي إدلشتاين. 

وصرح رئيس حزب »إسرائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان، في نهاية األسبوع 

الماضي، بأنه ال يمكن التوصل إلى اتفاق س���الم مع الفلسطينيين خالل 

الشهور التسعة المقبلة وال حتى في المستقبل المنظور.

من جانبه اعترض رئيس حزب »البي���ت اليهودي« اليميني المتطرف 

ووزي���ر االقتصاد، نفتال���ي بينيت، عل���ى أن ليفني تدي���ر المفاوضات 

رغم موقف���ه المعارض لهذه المفاوضات، وقال إلذاعة القناة الس���ابعة 

إن »ه���ذا وصف غير دقيق، ألن ليفني موج���ودة في المفاوضات بفضل 

قرار اتخذته الحكومة وقرار الكابينيت ]أي الحكومة المصغرة للش���ؤون 

السياس���ية واألمنية[«. وشدد بينيت على أنه »ال توجد لديها صالحيات 

تتعدى ذلك. ورئيس الحكومة والكابينيت مطلعان بشكل متواصل على 

مجرى االتصاالت. ونحن نراقب األمور بسبع عيون«.

وق���ال بيني���ت إن���ه ال يع���ارض إج���راء المفاوض���ات بين إس���رائيل 

والفلسطينيين، لكنه اعتبر أنه »ال توجد إمكانية للتوصل إلى أي اتفاق 

س���الم مقرون بتسليم يهودا والسامرة، ولكن علينا أن نكون حذرين وأن 

نتابع األمور. هل أنا مطمئن؟ ال، لكن هل نحن أمام كارثة؟ أيضا ال«. 

واض���اف بيني���ت أنه ل���و كان مس���ؤوال ع���ن المفاوض���ات لجلس مع 

الفلس���طينيين »للبحث في إمكانية العمل معا من أجل تحس���ين جودة 

حياته���م، وايضا ج���ودة حياة اليه���ود ]المس���توطنين[، وفتح أماكن 

عمل لكال المجموعتين الس���كانيتين وآفاق أخرى لرفاهية الس���كان في 

المنطقة«. 

وف���ي رده على س���ؤال ح���ول مدى اطالعه على س���ير االتص���االت بين 

الجانبين، قال بيني���ت »إنني أطلع على األمور عن طريق رئيس الحكومة 

وبص���ورة وثيقة جدا. هل يمكن أن نفاجأ؟ نع���م، ولذلك علينا أن نكون 

حذرين«.

واس����تبعد بينيت انس����حاب حزبه من حكومة نتنياهو في المرحلة 

الحالية، وقال إن »األمر األس����هل هو االنسحاب من الحكومة على أمور 

خطيرة مثل إطالق س����راح قتلة. ولم أعتقد أن يجب القيام بذلك ألننا 

ننفذ أمورا عظيم����ة طوال الوقت. إننا نواصل االس����تيطان في البالد، 

ونخفض القس����ط الدراس����ي عن كاهل الصهيونية – الدينية، ونعزز 

الوعي اليه����ودي في دولة إس����رائيل، ووزارتي تعزز التش����غيل في 

البلدات اليهودية في أطراف إس����رائيل، ونبني البالد من خالل وزارة 

أري أريئيل ]وزير اإلس����كان[. ونحن ننفذ أمورا جيدة كثيرة من خالل 

التوازن«.

وامت���دح بينيت في هذا الس���ياق المبادرة لس���ن قان���ون يلزم بإجراء 

استفتاء ش���عبي على أي اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال إنه 

يعي أن نتائج االس���تفتاء مرتبطة بصيغة الس���ؤال الذي س���يطرح من 

خالله، وبالحملة اإلعالمية التي س���ترافق االستفتاء ومخاوفه من نتائج 

غير مرضية بالنسبة له. وقال »إننا جاهزون للتنقل من بيت إلى آخر ومن 

عائلة إلى أخرى من أجل أن نقنع الجمهور بعدالة طريقنا وعدم االعتماد 

على صفقات سياسية«. 

ليفني: إطالق سراح أسرى فلسطينيين 
هــــو الخـيــــار األقــل سـوءا إلســرائـيــل

* رئيس الكنيست: احتماالت التوصل إلى اتفاق دائم ضئيلة جدا *

ليفني في مؤتمر صحافي مع عريقات بعد لقاء مع كيري في واشنطن انتهى بإطالق المفاوضات.
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الناطقة بلسان بتسيلم كانت آخر ضحاياها

منظمتان لحقوق اإلنسان 
تطالبان بالكف عن استخدام 

العيارات المغلفة بالمطاط ضّد 
متظاهرين في الضفة الغربية!

توّجه���ت جمعي���ة حق���وق المواط���ن ومنظمة 

بتس���يلم األس���بوع الفائت إل���ى نائ���ب المّدعي 

العام اإلس���رائيلي للشؤون الخاصة المحامي إيلي 

 عن استخدام العيارات 
ّ

أباربانيل مطالبتين بالكف

المغلفة بالمطاط كوسيلة لتفريق التظاهرات في 

األراضي المحتلة، وذلك وف���ق توصيات لجنة أور، 

الت���ي تقصت وقائع هبة تش���رين األول 2000 في 

الداخل وأداء الشرطة وقوات األمن اإلسرائيلية.

وأش���ارت المنظمتان إلى أنه في يوم الجمعة 19 

تموز 2013 أصيبت الناطقة بلسان منظمة بتسيلم، 

َساريت ميخائيلي، في رجلها بعيار معدني مغلف 

بالمطاط أطلقه عليها شرطي من حرس الحدود عن 

 من عش���رين متًرا، وهي تصّور المظاهرة 
ّ

ُبعد أقل

األس���بوعية في قري���ة النبي صالح. ومن���ذ العام 

 بالعيارات 
ّ

تل 19 فلس���طينًيا على األق���ل
ُ
2000، ق

المعدنية المغلفة بالمطاط، من بينهم 12 قاصًرا. 

وقد كان آخر القتلى محمد عصفور )23 عاًما(، وهو 

طالب جامع���ّي من قرية عابود بالقرب من رام الله، 

والذي أصيب برأسه بعيار معدني مغلف بالمطاط 

في أثناء مظاهرة تضامن مع أس���رى فلسطينيين 

ف���ي آذار 2013 وتوف���ي بعد قرابة أس���بوعين في 

مستشفى إيخيلوف.

كما أش���ارتا إلى أن منظمة بتس���يلم وثقت في 

السنة الماضية عشرات الحاالت من إطالق العيارات 

المعدني���ة المغلف���ة بالمطاط باتج���اه مواطنين 

في أثناء المظاهرات. وف���ي بعض الحاالت أصيب 

ا جراء إطالق العي���ارات. وفي العام 
ً

مواطن���ون أيض

2013 وحده قّدمت بتس���يلم طلبين لفتح تحقيق 

في أعق���اب إصابة متظاهرين بعي���ارات معدنية 

مغلفة بالمطاط، وذلك في رس���الة خرجت في يوم 

29 تموز الفائت. 

وطالبت جمعية حقوق المواطن وبتس���يلم نائب 

ظم 
ُ
المدعي الع���ام بالحصول على نس���خة من الن

المتبعة اليوم بشأن استخدام العيارات المعدنية 

المغلف���ة بالمطاط على يد قوات األمن الناش���طة 

ف���ي األراض���ي المحتلة، والعم���ل ف���وًرا من أجل 

بلورة منع اس���تخدام العيارات المعدنية المغلفة 

بالمطاط كوسيلة لتفريق المظاهرات والنشاطات 

االحتجاجية في األراضي المحتلة.

تجدر اإلش���ارة إلى أن لجن���ة أور التي ُعينت في 

أعقاب هبة أكتوبر 2000، كتبت في توصياتها أّن 

العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط هي س���الح 

قاتل، وأوص���ت بوقف اس���تخدامه لغرض تفريق 

المظاهرات. وقد قالت، إلى جانب ذلك، إنه ال مانع 

من استخدامه كوس���يلة بينّية في الظروف التي 

تش���كل خطًرا على ق���وات األمن، قب���ل اللجوء إلى 

الذخيرة الحية. 

ورًدا على توّجه منظمة بتس���يلم إلى المستشار 

القانوني للحكوم���ة العام 2008، رّد نائب المّدعي 

العام للشؤون الخاصة، المحامي شاي نيتسان، في 

العام 2012، ب���أّن توصيات لجنة أور غير ملزمة في 

األراض���ي المحتلة. إلى جانب ذل���ك قال المحامي 

نيتس���ان إنه »بعد فحص مجمل األبعاد المتعلقة 

باس���تخدام العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط، 

تقّررت قيود وش���روط الس���تخدام هذه العيارات 

وتهدف إلى منع إلحاق األذى الزائد بالمواطنين«.

ووفق أقوال المحامية رغد جرايس���ي من جمعية 

حق���وق المواط���ن ، ف���إّن »س���اريت ميخائيلي لم 

ل أّي تهديد من أّي نوع 
ّ
تتصرف بعنف ولم تش���ك

كان، وق���د أصيبت بعيار معدن���ي مغلف بالمطاط 

من مس���افة قصيرة في أثناء مظاهرة في الضفة. 

وق���د حصل األم���ر ذاته م���ع عش���رات المواطنين 

الفلس���طينيين في الس���نوات األخي���رة، برغم أّن 

غالبية الحاالت ل���م تصل أبًدا إل���ى علم الجمهور 

الواسع في إسرائيل«. 

وأضافت: يمكننا أن نستنتج من ذلك أحد أمرْين: 

إما أّن أوامر إطالق النار في الضفة الغربية تس���مح 

بإط���الق العي���ارات المعدنية المغلف���ة بالمطاط 

لون خطًرا 
ّ
باتجاه متظاهرين غير مس���لحين ال يشك

نتهك 
ُ
حقيقًيا وفورًيا، وإم���ا أّن أوامر إطالق النار ت

 على إش���كاليتها 
ّ

بش���كل دائم، األمر ال���ذي يدل

وضرورة تعديله���ا. وفي كلتا الحالتين، يجب على 

النيابة أن تتدخل فوًرا إلصالح هذا الوضع. ال يمكن 

أّن تكون حيوات وس���المة أجساد المتظاهرين في 

حالة تس���ّيب وفلتان، عندما تجري المظاهرات ما 

وراء الخط األخضر.

وقالت جيس���يكا مونتل، مديرة بتسيلم العامة: 

لقد حذرن���ا في الس���نوات األخيرة وم���رات كثيرة 

المستويات التنفيذية والميدانية وسلطات تطبيق 

القانون العس���كرية من ظاهرة اس���تخدام وسائل 

تفري���ق المظاهرات بش���كل غير قانون���ّي وخطير، 

وخصوًص���ا إطالق العي���ارات »المطاطي���ة« وإطالق 

القنابل الغازية بتصويب مباشر نحو المتظاهرين، 

ا لألوام���ر. إن الرّد ال���ذي واجهناه 
ً
 ذل���ك خالف

ّ
وكل

يتمحور في األساس حول إنكار وجود المشكلة. إّن 

تساهل الجيش مع انتهاك القانون وأوامر الجيش 

ل خطًرا على 
ّ
يسمح باس���تمرار هذه الظاهرة ويشك

حيوات المشاركين في المظاهرات.

كتب برهوم جرايسي:

اختتم الكنيست في األسبوع الماضي دورته الصيفية، 

وهي ال���دورة الكاملة األولى منذ نحو ع���ام، إذ أن الدورة 

الش���توية الماضية كانت دورة انتخاب���ات، كما أن هذه 

ال���دورة كانت األولى للحكومة الثالثة برئاس���ة بنيامين 

نتنياه���و، وكان نتاجها مكثفا، فعدا عن أنها انش���غلت 

ف���ي إقرار الميزاني���ة العامة للعامين الج���اري والمقبل، 

إال أنه���ا س���ارعت في موازاة ذلك في ط���رح قوانين ذات 

بعد استراتيجي على المس���توى الداخلي في إسرائيل، 

ومنها ما س���يولد أزمات على المديين القصير والبعيد، 

كذلك فإن كثيرا من ه���ذه القوانين والقرارات ما يمكن 

اعتب���اره »حق���ول ألغام« ف���ي طريق االئت���الف الحاكم، 

الذي نجح في الدورة المنتهية في الس���ير بين النقاط، 

وتجاوز الخالفات، ولكن هذه هي حال كل فترة أولى لكل 

حكومة جديدة، والسؤال المركزي الذي يطرح نفسه: هل 

ستستمر هذه الحال؟ الشك بطبيعة األمر كبير.

تش���كلت حكومة نتنياهو للوهل���ة األولى وهي تجمع 

أطراف���ا كان من المفت���رض أن تكون ف���ي حالة تقاطب، 

ليتضح الحقا أن تلك »األقطاب« كس���رت كل المعادالت 

الفيزيائي���ة، بكثرة التقائها ف���ي القضايا التي كان من 

المفترض أن تكون خالفية، وحتى خالفية ساخنة.

والحديث هنا بشكل خاص عن الحزب العلماني »يوجد 

مستقبل« بزعامة وزير المالية يائير لبيد، وحزب اليمين 

المتطرف، األكبر بين المس���توطنين، »البيت اليهودي« 

بزعامة وزير االقتصاد نفتال���ي بينيت. فاألول ظهر في 

االنتخابات وكأنه حزب جاء ليمثل الش���رائح الوس���طى، 

الت���ي خاض���ت حملة االحتجاج���ات الش���عبية على غالء 

المعيش���ة قب���ل عامين، وع���رض الكثير م���ن المواقف 

والبرام���ج الليبرالي���ة، وحتى في ملف الص���راع كان أقل 

تشددا مما يبديه اليوم.

وبع���د االنتخابات تبي���ن أن »يوجد مس���تقبل« ال أقل 

يميني���ة من باقي األحزاب اليميني���ة، وليس في مجال 

الصراع فحسب، بل في سلسلة قضايا داخلية، ومد يده 

الطولى إلقرار قوانين ومشاريع في غاية الخطورة، وفي 

مقدمتها ما عرف بتسمية »قانون برافر«، الذي يهدف 

إلى اقتالع عشرات اآلالف من العرب في النقب، ونسف 

ما بي���ن 30 إلى 36 قرية، وس���لب 800 أل���ف دونم من 

العرب.

واتض���ح أمام الجميع مدى التنس���يق الوثيق بين لبيد 

وبين رئيس »البيت اليه���ودي« بينيت في كل القضايا، 

وخاصة السياسية منها، عدا التوافق التام في السياسة 

االقتصادية، التي تكش���فت كسياس���ة صقرية شرسة، 

طالت أوال وقبل الجميع الشرائح الفقيرة والوسطى.

واالنطب���اع ال���ذي يتولد م���ن النهج القائ���م في هذه 

الحكوم���ة الجدي���دة، وطبيع���ة الحقائب الت���ي توالها 

الحزبان، وخاصة رئيسيهما: المالية واالقتصاد، أن كبار 

اصحاب رأس المال نجحوا هذه المّرة في ادخال حصاني 

ط���روادة، واحد تم تكليف���ه بمنطقة تل أبي���ب الكبرى، 

معقل االحتجاجات الش���عبية قبل عامي���ن، والثاني تم 

تكليفه بقطاع المستوطنين واليمين المتطرف، ليلتقيا 

كضلعين، مع ضلع نتنياهو الثالث، ليشكلوا مثلثا يطبق 

على الحك���م ومؤسس���اته، ويضمنان تمرير السياس���ة 

االقتصادية التي يتبناها نتنياهو.  

كذل���ك، رأينا م���ع انتهاء ال���دورة الصيفي���ة بدايات 

لمحادثات مع الجانب الفلس���طيني، كمرحلة تمهيدية 

يتقرر في نهايتها ما إذا س���يتم التوجه إلى مفاوضات 

مباشرة أم ال، وما رافق هذا من تصعيد الخطاب الرفضي 

المتط���رف م���ن وزراء في الحكومة ون���واب في االئتالف 

الحاكم.

كم���ا فتح���ت الحكومة أب���واب الص���راع م���ع جمهور 

المتدينين المتزمتين »الحريديم« على وس���عه وبشكل 

غير مسبوق، وفي المقابل، وفي ظل كل هذا، وإلى جانب 

تطورات أخرى، من المنتظر أن يشهد االئتالف الحكومي 

تشققات، وحتى تصدعات، وسيكون الباب مفتوحا أمام 

تقلبات أيضا.

ونس���تعرض ف���ي ما يل���ي القضاي���ا الس���اخنة التي 

س���يواجهها االئت���الف الحاكم ف���ي األش���هر المقبلة، 

وخاصة في الدورة الش���توية التي س���تبدأ في منتصف 

تشرين األول، وفق الظروف السياسية والحزبية القائمة 

اليوم.

العملية التفاوضية

اختتم���ت الدورة الصيفية بالتزام���ن مع بدء محادثات 

أولية لفحص امكانيات الشروع بمفاوضات بين الجانبين 

اإلس���رائيلي والفلس���طيني، وال يغرق أحد ف���ي الحلبة 

اإلس���رائيلية في وهم بأن في جعبة نتنياهو وفي نيته 

وفي قناعاته المترس���خة، ما يمكن���ه أن يقّربه إلى حل 

الص���راع، ورغم ذل���ك فإن غالبية ن���واب االئتالف الحكم 

يتبنون مواقف يمينية متشددة، وغالبية هؤالء النواب، 

من دون ال���وزراء، أعضاء في اللوب���ي البرلماني »من أجل 

أرض إسرائيل الكاملة«.

ويطل���ق وزراء ونوابه���م، إلى جانب أعضاء كنيس���ت، 

تصريحات في غاية التطرف الرافضة ألبس���ط قواعد حل 

الصراع، مثل ح���دود 1967، والرفض المطلق لقيام دولة 

فلس���طينية، وأمام ه���ذه المواقف ال حاج���ة لذكر إخالء 

مستوطنات والقدس وعودة الالجئين.

ونتنياه���و ذاته بادر في نهاية ال���دورة الصيفية إلى 

تعقي���د قانون »االس���تفتاء الش���عبي«، ال���ذي يلزم كل 

حكومة تتوصل إلى اتفاق يقضي باالنس���حاب من أراض 

تحت ما يس���مى »الس���يادة اإلس���رائيلية« بعرضه إلى 

اس���تفتاء ش���عبي في حال لم يحظ االتفاق على أغلبية 

عددية من 80 نائبا من أصل 120 نائبا، وهذا القانون أقر 

نهائي���ا في فترة حكومته الس���ابقة، إال أن نتنياهو أقر 

في األيام األخيرة جعل القانون »قانون أساس«، ما يعني 

أن من الصعب نقضه مس���تقبال، فمثل ه���ذه القوانين، 

وبغض النظر عن األغلبية التي أقر بها، ال يمكن إلغاؤها 

مستقبال إال بأغلبية عددية من 80 نائبا.

من الصعب معرفة ما إذا سيتم التوصل إلى اتفاق 

للشروع بمفاوضات مباشرة، ولكن هذا الملف سيكون 

مطروحا طيلة األش���هر المقبلة، والحلقة اإلش���كالية 

في االئتالف الحاكم في هذه القضية، ستكون حزب 

»الحركة« بزعامة تس���يبي ليفن���ي، وفي حال تعثرت 

المفاوض���ات بس���بب المواقف اإلس���رائيلية، فإن رد 

فعل »الحركة« س���يكون تحت مجهر جميع األطراف. 

ويبقى السؤال: هل ستختار ليفني مغادرة الحكومة 

بسبب تعثر المفاوضات، وحالة الرفض اإلسرائيلي؟، 

وهذا ليس الملف اإلش���كالي الوحي���د الذي يواجهه 

»الحركة«. 

قانون »استقرار الحكم«

كذلك أقرت الدورة الصيفية قانون ما يسمى »استقرار 

الحكم ورفع نسبة الحس���م« في االنتخابات البرلمانية، 

بالقراءة االولى، بعد دمج قانونين تم اقرارهما بالقراءة 

التمهيدية، وفي هذا القانون بعض الجوانب الخالفية 

بين أطراف الحكومة، ففي حين يريد حزب »إس���رائيل 

بيتنا« رفع نس���بة الحسم فورا من 2% إلى 4%، فإن حزب 

»يوجد مس���تقبل« يريد رفع النس���بة تدريجيا، 3% في 

االنتخاب���ات المقبلة، و4% في االنتخاب���ات التي تليها. 

وقد أقر الكنيس���ت القانون بصيغة رفع نس���بة الحسم 

الى 4%، ولكن هناك من يقول في االئتالف إن النس���بة 

س���تهبط مجددا الى 3%، خالل إع���داد القانون للقراءة 

النهائية.

كذل���ك يتضمن القان���ون تغيير سلس���لة من األنظمة 

البرلمانية، المتعلقة بحجب الثقة عن الحكومة، وش���كل 

التوج���ه إل���ى انتخابات مبك���رة. فمثال ين���ص القانون 

عل���ى أن حجب الثقة يتطل���ب أغلبية م���ن 65 نائبا، وأن 

الحكوم���ة التي حجب���ت الثقة عنها تس���تمر في العمل 

طالما أن المعارضين لها لم يش���كلوا حكومة بديلة، كما 

أن اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة س���تطرح مّرة في 

الشهر، بدال من أسبوعيا كما هو قائم اليوم.

م���ن الواض���ح أن كل هذه المقترحات تس���تهدف أوال 

المواطنين العرب وكتلهم في الكنيست، بدءا من نسبة 

الحس���م، وحتى شكل إس���قاط الحكومة، إذ أن العدد 65 

نائبا ل���م ُيطرح صدفة، بل من أج���ل تخفيف ثقل الوزن 

السياس���ي لنواب الكتل الث���الث، وهم حالي���ا 11 نائبا، 

كذلك فإن البند غير المنطقي، الملزم بتش���كيل حكومة 

بديلة من أجل اسقاط الحكومة كليا، يرتكز على معادلة 

أن أغلبي���ة بأقل من 65 نائبا س���يكون فيها نواب الكتل 

الث���الث الذين ل���ن يؤيدوا أي حكومة بديل���ة، وبذلك لن 

تقوم حكومة كهذه.

ه���ذا القان���ون يواجه خالف���ات داخلية ف���ي االئتالف 

الحاك���م، مثل ع���دة بنود أخ���رى تمس بأس���س النظام 

الديمقراطي، وتحفظ كتلة »الحركة« من نس���بة الحسم، 

التي قد تطالها، كما أن حزب »يوجد مس���تقبل« يعترض 

على رفع النس���بة مباش���رة إلى 4%، ومن الالفت أيضا أن 

النائب المتطرف من حزب »الليكود« موش���يه فايغلين، 

اعت���رض على القانون ل���دى عرضه للتصوي���ت بالقراءة 

التمهيدي���ة، ألنه سيش���كل عقب���ة أمام ظه���ور لوائح 

انتخابية صغيرة من اليمين المتطرف، التي ال يستبعد 

فايغلين أن يرأس أيا منها مس���تقبال، في حال انشق عن 

حزب الليكود.

ومما ال ش���ك فيه أنه في حال تم اقرار القانون كليا في 

الدورة الشتوية المقبلة، كما يريد حزب »إسرائيل بيتنا« 

فإن هذا القانون س���يعرض عل���ى المحكمة العليا بطلب 

عدة أحزاب وجهات تعنى بحقوق االنسان.  

قانون تجنيد »الحريديم«

في األسبوعين األخيرين للدورة الصيفية أقر الكنيست 

القانون األكثر إش���كالية، الذي س���يصطدم مع ما ال يقل 

ع���ن 15% إلى 16% من اليهود في إس���رائيل، وهو قانون 

فرض الخدمة العس���كرية على المتديني���ن المتزمتين 

»الحريديم«، الذين يرفضون الخدمة ألسباب دينية رغم 

مواقفهم اليمينية. والمعركة على القانون الذي يدخل 

اآلن مرحلة التش���ريع األخيرة ولكن يحتاج لعدة اشهر، 

س���تكون ميدانيا، أكثر من برلمانيا، والمعركة س���تكون 

طويلة، خاصة وأن القانون يفرض الخدمة بشكل تدريجي 

عل���ى أن تكون المرحلة النهائي���ة في العام 2020، وهذا 

ليس صدفة، إذ يهدف األمر إلى هدفين: أوال أن هذا قد 

يخفف من حالة غضب الحريديم، الذين سيراهنون على 

افش���ال القانون الحقا، وثانيا، أن من وضع فكرة التدريج، 

بنيامي���ن نتنياهو، يأخذ بالحس���بان احتم���ال اضطراره 

للجوء إلى كت���ل »الحريديم« الحقا، لمس���اندة حكومته 

في حال ش���هدت تصدعات، وبذلك يكون هناك احتمال 

لتجميد العمل بالقانون.

هذا القان���ون يحظى بإجم���اع في االئت���الف الحاكم، 

ولهذا فإن الصدام األساس هو مع كتلتي الحريديم في 

المعارضة، ومن ثم ميدانيا، وقد يصل األمر إلى صدامات 

في الشوارع بين »الحريديم« واألجهزة األمنية. 

قانون فيسكونسين

يظهر ما ُعرف س���ابقا ب� »قانون فيسكونس���ين« اليوم 

بتسمية أخرى، وهو: »التشجيع على الخروج إلى العمل«، 

وهو قانون يخصخص معالجة قضايا العاطلين عن العمل 

»المزمنين«، الذين عمليا أنهوا فترة البطالة األولى التي 

يس���تحقون فيها مخصصات بطال���ة، وينتقلون لتلقي 

مخصص���ات متدنية جدا تس���مى »ضم���ان الدخل«. وقد 

بدأ العمل به���ذا القانون في صيف العام 2005 في أربع 

مناطق تجريبية، وطغت عليه أساليب استبدادية، ما زاد 

النقمة علي���ه برلمانيا، وألغى العمل ب���ه في ربيع العام 

2010، بثقل الكتل الناش���طة ف���ي القضايا االقتصادية، 

ولك���ن أيضا حزب »إس���رائيل بيتنا«، نظرا لكون نس���بة 

ملحوظ���ة م���ن المهاجرين ال���روس يتض���ررون من هذا 

القانون.

وقد طرحت الحكومة القانون ضمن قانون التس���ويات 

الذي يراف���ق الميزانية العامة، إال أن رئيس الكنيس���ت 

طلب فصله عن قانون التسويات والتعامل معه كقانون 

مستقل، ولكن بعد أسبوع من إقراره بالقراءة األولى فطن 

حزب »إس���رائيل بيتنا« إلى أنه يع���ارض القانون ولهذا 

انتهت الدورة الصيفية من دون العمل به.

والصيغ���ة الجدي���دة للقان���ون ال تبع���ده ع���ن طابعه 

االستبدادي، وتجعل تطبيقه في كافة المناطق وبشكل 

ثابت، ومن المفترض أن يجعل »إسرائيل بيتنا« من هذا 

القانون ملفا خالفيا، ويطالب بإسقاطه من جدول األعمال.

قانون برافر والمستوطنون

أقر الكنيس���ت قان���ون برافر الذي يه���دف إلى اقتالع 

عش���رات اآلالف من العرب في النقب، ونسف ما بين 30 

إلى 36 قرية، وس���لب 800 ألف دونم من العرب، بالقراءة 

األولى، بغالبية صوت واحد، 43 نائبا ضد 42 نائبا، ولكن ال 

يمكن االعتماد واالطمئنان لهذه النتيجة، ألن الفارق بين 

المعارضة واالئتالف في التركيبة البرلمانية القائمة 16 

نائبا، وكما يبدو فإن االئتالف لم يكن متأكدا من ش���كل 

تصويت كتلتي اليهود المتزمتي���ن »الحريديم«، ولكن 

في ح���ال وصل القانون م���ّرة أخرى إل���ى الهيئة العامة 

للتصويت عليه في المرحلة األخيرة س���تكون المعادلة 

مختلفة لصالح االئتالف.

إال أن ع���دة ن���واب م���ن ح���زب المس���توطنين »البيت 

اليه���ودي« أعربوا عن معارضتهم للقان���ون من باب أنه 

يعطي للعرب كثيرا، وهم يريدون أن يكون أقسى بكثير، 

ولكن هؤالء النواب وافقوا عل���ى القانون بالقراءة األولى 

على أمل أن يغيروه خالل مراحل التشريع الالحقة، ولكن 

ف���ي حال اقتنع ه���ذا الحزب أن تمري���ر القانون بوضعه 

الحالي أفضل من المراهنة على تش���ديده أكثر، فإنهم 

سيسحبون اعتراضهم. 

وعلى األغلب أن القانون قد يتم تمريره بعد فترة ليست 

قصيرة في الكنيست، إال أن المعركة ضده ستشمل أيضا 

الجانب القضائ���ي، نظرا إلى أن القان���ون يلغي قوانين 

قائمة، في ما يتعلق ببقعة جغرافية وبش���ريحة واحدة 

من الس���كان، ولكن المعركتين البرلماني���ة والقضائية 

ستكونان ضعيفتين، من دون حشد ميداني كبير وضخم 

ضاغط على المؤسسة اإلسرائيلية.

قوانين وقرارات عنصرية

كذل���ك، م���ن المنتظر أن تش���هد الدورة الش���توية 

المقبلة وابال م���ن القوانين العنصرية، وأخرى مناقضة 

للديمقراطي���ة، من بينها سلس���لة قواني���ن كانت قد 

طرحت في والية الكنيست الس���ابقة ولم يتم إقرارها 

نهائيا، مث���ل تفضيل من خدم في جيش االحتالل في 

أماكن العمل وشروط الرواتب والدراسات العليا، وقانون 

»القومية« الذي يش���دد على طاب���ع »يهودية الدولة«، 

وفي���ه الكثير م���ن تفضي���ل اليهود عل���ى »اآلخرين« 

وش���طب مكانة اللغ���ة العربية، وقان���ون يقيد تمويل 

مراك���ز وجمعيات حقوق االنس���ان وتل���ك التي تالحق 

جرائم االحتالل، وهذه كلها مبادرات من نواب نافذين 

في االئتالف، أبرزهم رئيس االئتالف النائب الليكودي 

ياريف ليفين، وفي هذه المبادرات ستتس���لط األضواء 

على موقف وزيرة العدل تس���يبي ليفني، وعلى بعض 

نواب حزب »يوجد مستقبل«، الذين قد يعترضون على 

بعض هذه القوانين.

ليبرمان آخر

م���ن المفت���رض أن تنطق المحكمة بق���رار الحكم في 

قضية الفس���اد التي يواجهها وزير الخارجية الس���ابق 

أفيغ���دور ليبرم���ان، مع نهاي���ة العام الج���اري، أي في 

منتصف الدورة الش���توية، وهناك مؤشرات كثيرة إلى 

أن المحكم���ة لن تدينه بجرم جنائ���ي ولن تفرض عليه 

عقوبة ت���ؤدي إلى خروجه من الحلب���ة البرلمانية، ولكن 

هذه فرضية تظهر في وس���ائل اإلعالم، ولهذا فإن كل 

االحتماالت واردة.

والتقدير هو أن أي حكم س���يصدر سيؤثر على تركيبة 

االئتالف، فخروج ليبرمان من الكنيس���ت سيضعف حزبه 

مس���تقبال، وقد يختار ليبرمان إخ���راج حزبه من الحكومة 

ليلع���ب في صفوف المعارضة، من أجل كس���ب أس���هم 

انتخابية جديدة، ولكن التأثير األكبر هو على الحكومة، 

ف���ي حال أن الحكم على ليبرمان سيس���مح له بالبقاء في 

الكنيست والعودة لتولي حقيبة وزارية، وفي هذه الحالة 

حقيبة الخارجية التي تنتظره، وحينها س���نرى ليبرمان 

غير ذلك الذي نراه في األشهر األخيرة.

فليبرمان الطامح مس���تقبال إلى تولي رئاسة الحكومة 

يس���عى ليكون حزبه ف���ي المقدمة، ولك���ن االنتخابات 

األخي���رة بّين���ت أنه الح���زب الرابع ائتالفيا، والس���ادس 

على مستوى الكنيس���ت، في حال فك التحالف مع حزب 

الليكود، ولهذا فإن ليبرمان س���يبحث عن نقاط صدامية 

داخ���ل االئت���الف، خاص���ة ف���ي مواجهة ح���زب »يوجد 

مس���تقبل«، ولكن أيضا »البيت اليه���ودي«، وحينها لن 

»ينعم« بنيامين نتنياه���و بكثير من الهدوء االئتالفي، 

بل س���يعود لمواجهة ائت���الف عاصف يكثر فيه ش���د 

الحبال. 

دورة صيفية للكنيست الجديد انتهت بزرع »حقول ألغام« للدورات المقبلة!
* الدورة البرلمانية القصيرة »نجحت« في إقرار ميزانية عامة لعامين وإقرار سلسلة قوانين بالقراءة 
األولى كل واحد منها يحمل في طياته ما يمكن أن يثير خالفات داخل صفوف االئتالف الحاكم*

الكنيست الجديد في دورته الصيفية.
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كتب بالل ضاهر:

صادق���ت الهيئة العامة للكنيس���ت، ف���ي 24 حزيران 

الماض���ي، بالقراءة األولى على مش���روع قان���ون »برافر – 

بيغن«، المعروف باس���م »مخطط براف���ر« العنصري. وأيد 

مش���روع القانون 43 عضو كنيس���ت وعارض���ه 40 عضو 

كنيس���ت. ويهدد ه���ذا المخطط بهدم عش���رات القرى 

البدوية غير المعترف بها في النقب، وترحيل سكانها، 

ومصادرة مئات آالف الدونمات التي يمتلكها البدو منذ 

مئات السنين. 

وف���ي أعقاب ذل���ك أعلن���ت »لجن���ة المتابع���ة العليا 

للجماهير العربية في إسرائيل« عن إضراب عام احتجاجا 

على المخط���ط، ونظمت عدة مظاهرات في المدن والقرى 

العربي���ة، في منتصف الش���هر الماضي. كما تم تنظيم 

تظاهرات، األس���بوع الماضي، في بع���ض المدن والقرى 

العربية. 

وق���ال الخبي���ر الجغراف���ي والباح���ث المتخصص في 

منطقة النقب، ومدير مكتب النقب التابع لمركز »عدالة« 

لحق���وق االقلية الفلس���طينية في إس���رائيل، الدكتور 

ثابت أب���و راس، ل«المش���هد اإلس���رائيلي« إن »مخطط 

برافر هو أشرس الهجمات على األقلية الفلسطينية في 

إس���رائيل منذ النكبة. ويدور الحديث في هذا المخطط 

عن أن حكومة إس���رائيل تس���تغل األوضاع في الشارع 

الفلس���طيني والدول العربية المج���اورة من أجل تعزيز 

وتكريس تهويد الدولة اإلس���رائيلية، ومن أجل تهويد 

الدول���ة فإنها تعمل عل���ى تهوي���د األرض، والمعركة 

اآلن على تهويد النقب، علما أن األغلبية الس���احقة من 

مس���احة النقب، أي 95% من أرض النق���ب، هي أراضي 

تابع���ة للدولة. وتعّرف الدولة باقي األراضي، أي 5% من 

مس���احة النقب، على أنه���ا أراض متنازع على ملكيتها 

بين الدولة وعرب النقب. 

وهذه أش���رس هجمة على األقلية العربية ألن الحديث 

يدور عن محاولة لمص���ادرة أكثر من نصف مليون دونم 

م���ن أراضي عرب النقب، الذين عاش���وا فيها منذ ما قبل 

النكبة وحتى اليوم. وهذا المخطط الذي تعمل الحكومة 

اإلسرائيلية على سنه كقانون، له انعكاسات على األقلية 

الفلسطينية كلها. إذ إن هذه المرة هي األولى في تاريخ 

إس���رائيل، منذ العام 1948، التي تس���ن فيها إسرائيل 

قانون���ا تغلق بموجبه مناطق أمام العرب ليس ألس���باب 

عسكرية، وإنما تغلق النقب أمام عرب النقب، بحيث يتم 

منعهم من السكن فيها أو امتالك أراض فيها. وهذا أمر 

خطير. وألول مرة بعد العام 1948 تعلن إسرائيل صراحة 

أنها تري���د هدم قرى عربية، بموج���ب مخطط برافر، وأنا 

ستقيم على أنقاضها قرى يهودية. 

ورغ���م أن س���لطات التخطي���ط اإلس���رائيلية أوص���ت 

باالعتراف بقرية أم الحيران البدوية، على سبيل المثال، 

إال أن مكت���ب رئيس الحكومة، بنيامي���ن نتنياهو، وعلى 

خلفية سياس���ية عنصرية، قرر هدم هذه القرية وإقامة 

قرية يهودية مكانها تحمل اس���م ’حيران’. واألنكى من 

ذلك هو أن هناك مجموعة من األشخاص الذين ينتظرون 

تنفيذ أمر هدم هذه القرية من أجل إقامة المس���توطنة 

اليهودية الجديدة مكانها«. 

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: م���ا ه���ي الدالالت 
السياسية لمخطط برافر؟

أبو راس: »ينطوي تنفيذ مخطط برافر على خطورة كبيرة 

بالنسبة لألقلية العربية في إسرائيل. فهذا المخطط هو 

مدخ���ل لحل قضية أراضي وممتل���كات مهجري الداخل. 

وعمليا، ينص المخطط على حل هذه القضية ماديا فقط، 

وأن إسرائيل لن تعوض العرب من خالل أراض وممتلكات، 

وإنم���ا تعويض مالي فق���ط. وليس هذا وحس���ب، وإنما 

الدولة هي الت���ي تقرر قيمة التعويض، وهو مبلغ أربعة 

آالف شيكل، أي أنه تعويض زهيد للغاية. وباعتقادنا أن 

مخطط برافر عنصري ومجحف«.

)*( ما هو الحل؟
أب���و راس: »كانت هناك توجه���ات إلى جهات دولية. 

وألول مرة يتخذ االتحاد األوروبي قرارا يخص المواطنين 

العرب في إسرائيل. عادة ال يتدخل االتحاد األوروبي في 

قضايا كهذه وكان يعتبرها قضايا إسرائيلية داخلية. 

لكن بفضل المرافعة الدولية لمركز عدالة، اس���تطعنا 

أن ندفع باتجاه صدور القرار األوروبي ضد مخطط برافر 

وأنه مخطط عنصري. كذلك فإن لجان مختلفة في األمم 

المتح���دة قررت أنه مخطط عنصري و يدخل إس���رائيل 

إلى مرحلة جديدة، وهي مرحل���ة األبرتهايد على غرار 

جنوب أفريقيا، وذلك من خالل إغالق مناطق أمام فئات 

معينة. 

واآلن اصب���ح العال���م، ونح���ن على تواص���ل مع جهات 

كثيرة ومع حكومات وس���فارات، يطالب إسرائيل بوقف 

ه���ذا المخطط. إضافة إل���ى ذلك، اقترحن���ا خطة بديلة 

تقضي بأنه بإمكان إس���رائيل االعتراف بالقرى العربية 

غي���ر المعت���رف بها، وذلك م���ن دون أن نلح���ق أي ضرر 

بالمخططات التنظيمية الحكومية. فالنقب واسع ويتسع 

للجميع. ومس���احته تعادل 60% من مس���احة إسرائيل، 

ويس���كنه 8% فقط من الس���كان. وعرب النقب يشكلون 

ثلث سكانه، ويقيمون في 2% من مساحة النقب. 

وفي حال وافقت حكومة إس���رائيل عل���ى مطالب عرب 

النقب فإن االراضي التي س���تبقى بملكيتهم س���تكون 

5.5% م���ن مس���احة النقب. وب���دو النقب هم الس���كان 

األصليون، وه���م موجودون هنا منذ الفت���رة العثمانية 

على األقل، وهم ل���م يهاجروا إلى هذه البالد. كذلك فإن 

مقابلة خاصة مع الخبير الجغرافي ومدير مكتب »عدالة« في النقب 

ثابت أبو راس لـ »المشهد اإلسرائيلي«: وحدة العرب
في الداخل هي الصخرة التي سيتكسر عليها »مخطط برافر«

*المخطط، الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة األولى، يقضي بمصادرة 800 ألف دونم وهدم عشرات القرى البدوية غير 

المعترف بها، وترحيل عشرات اآلالف من سكانها* إسرائيل تنفذ سياسة ترحيل وتجميع للبدو في النقب والضفة الغربية *

نتنياهو يبحث عن مرشح 
يوافق على تولي منصب 

محافظ بنك إسرائيل

يبحث رئي���س الحكوم���ة اإلس���رائيلية، بنيامين 

نتنياه���و، في ه���ذه األثناء عن مرش���ح يوافق على 

تولي منص���ب محافظ البنك المركزي اإلس���رائيلي، 

بعد أن أصيب بحرج مرتين خالل األس���بوع الماضي. 

فقد أعلن المرش���ح لهذا المنصب، البروفيسور ليئو 

اليدرمان، في نهاية األس���بوع الماضي، عن س���حب 

ترشيحه للمنصب األرفع في المؤسسة االقتصادية 

اإلس���رائيلية. وقبل ذلك بأيام قليلة سحب ترشيحه 

للمنصب، البروفيسور يعقوب فرانكل. 

وسحب اليدرمان وفرانكل ترشيحهما بعد تسرب 

أنباء هددتهم���ا بفضائح، لدى عرض ترش���يحهما 

على »لجنة تيركل«، التي يرأس���ها القاضي يعقوب 

تيركل وتصدق على الترشيحات للمناصب الرفيعة. 

وف���ي أعقاب ترش���يح فرانكل ترددت أنب���اء عن أنه 

س���رق عط���را من حان���وت »ديوت���ي فري« ف���ي أحد 

المط���ارات. ونفى فرانكل هذه األنباء، لكن وس���ائل 

اإلعالم اإلس���رائيلية تناولتها بتوسع، ما سبب حرجا 

كبيرا للمرشح ودفعه في نهاية المطاف إلى سحب 

ترشيحه.

بع���د ذل���ك أعلن نتنياه���و عن ترش���يح اليدرمان 

للمنصب، لكن س���رعان ما تس���رب لوس���ائل اإلعالم 

اإلس���رائيلية معلومات عن أن امرأة اتصلت ب«لجنة 

تي���ركل« وأبلغته���ا ب���أن اليدرمان تحرش جنس���يا 

به���ا. وعلى اثر ذل���ك أعلن اليدرمان عل���ى الفور عن 

سحب ترش���يحه. وش���دد في حديث إلذاعة الجيش 

اإلسرائيلي، أول من أمس األحد، أنه »ال شك لدي في 

أن لجنة تيركل كانت ستصدق على تعييني، لكني 

ل���م أرغب بأن أم���ّر بالكابوس الذي مّر ب���ه فرانكل«. 

وقال للقناة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي إنه »لم 

تقدم ضدي شكوى في أي مكان عمل. وقد استقلت 

من ’دويتش���يه بنك’ ألن���ي أردت العودة للعمل في 

إس���رائيل. وقد س���ألت تي���ركل م���ا إذا كانت إحدى 

الشكاوى ضدي تضمنت كلمتي ’التحرش الجنسي’ 

وأجاب بالنفي«.

إال أنه ت���م توجيه االنتقادات ح���ول عدم تعيين 

محافظ جديد لبنك إس���رائيل إل���ى نتنياهو، خاصة 

على ضوء صمته حيال هذا الموضوع. وكان نتنياهو 

ق���د أصدر بيانا واحدا بهذا الخصوص، عبر من خالله 

عن أس���فه لس���حب فرانكل لترش���يحه وعن ترشيح 

اليدرمان. كذل���ك ُوجهت انتقادات لنتنياهو لكونه 

يص���ر على أن يق���رر ش���خصيا في هوية المرش���ح 

لمنصب المحافظ، وأنه ال يترك الخيار لوزير المالية، 

يائير لبي���د. وكان نتنياهو، لدى توليه منصب وزير 

المالية في حكومة أريئيل ش���ارون، في العام 2003، 

قد رشح وعين البروفيسور ستانلي فيشر محافظا.

وتفيد التقاري���ر اإلعالمية اإلس���رائيلية بأن لبيد 

يرغب بتعيين نائبة محافظ بنك إسرائيل، الدكتورة 

كارنيت فلوغ، في منصب المحافظ، خاصة وأن فيشر 

أوصى بذلك. كما عبر محافظ بنك إس���رائيل األسبق، 

البروفيس���ور موش���يه مندلباوم، عن دعمه لترشيح 

فلوغ، مشددا على أنها مرشحة الئقة بالمنصب وعلى 

أن إبقاء المنصب شاغرا هو أمر خطير. لكن نتنياهو 

يرفض هذا التعيين. وفي المقابل فإنه يطرح اس���م 

البروفيس���ور يوجين كندل كمرشح للمنصب. إال أن 

كندل لم يس���تجب لمطلب نتنياه���و، الذي ال يزال 

يحاول إقناعه بقبوله.

وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 

أمس االثنين، أن نتنياهو يدرس إمكانية التوجه إلى 

»لجن���ة تيركل« والمطالب���ة بمصادقتها على تغيير 

طريق���ة تعيين المحاف���ظ القادم لبنك إس���رائيل. 

ويرى نتنياه���و أن التغيير مطلوب، بعد أن س���حب 

مرشحان للمنصب ترشيحهما، في إثر ادعاءات حول 

سلوكهما في الماضي.

وتقض���ي الطريق���ة الجدي���دة الت���ي يقترحه���ا 

نتنياه���و بأن يقدم رئيس الحكوم���ة ووزير المالية 

للجنة قائمة بأسماء مرشحين، وأن تدقق اللجنة في 

مدى مالءمتهم للمنصب. وبعد ذلك تنش���ر اللجنة 

أسماء المرشحين، ليتس���نى أمام الجمهور تقديم 

تحفظات تجاههم. وعندما تصبح هوية المرشحين 

المناس���بين للمنصب واضحة، يقرر رئيس الحكومة 

س���وية مع وزير المالية من س���يكون المرش���ح الذي 

سيتم تعيينه.

لكن التقديرات في إس���رائيل تش���ير إلى أنه ثمة 

ش���ك فيما إذا كان���ت »لجنة تيركل« س���توافق على 

اقت���راح نتنياهو. كذلك ثمة ش���ك في م���ا إذا كان 

المرش���حون س���يوافقون على تقديم ترش���يحهم 

م���ن دون التعهد لهم بأن كل واحد منهم س���يكون 

المرشح الوحيد لمنصب محافظ بنك إسرائيل.

وفي ظل فش���ل نتنياه���و حتى اآلن ف���ي تعيين 

محاف���ظ لبنك إس���رائيل، ب���دأ رجال أعم���ال ونخب 

اقتصادية بممارس���ة ضغوط علي���ه من أجل تعيين 

محافظ جديد. وأصدر رئيس مكتب التنس���يق بين 

المنظمات االقتصادية في إسرائيل، تسفيكا أورن، 

بيانا دعا من خالله الحكومة إلى تعيين محافظ لبنك 

إس���رائيل بأس���رع وقت. وحذر أورن من أنه »في ظل 

غياب قي���ادة اقتصادية تكون ق���ادرة على معالجة 

أزمة س���عر تبادل العملة، فإن االقتصاد اإلسرائيلي 

قد يدخل في دوامة كبيرة في فرع التصدير ويؤدي 

إلى تراجعه وفصل عمال من أعمالهم«.

وأض���اف بي���ان أورن أن »أي تأخي���ر ف���ي تعيين 

المحافظ يشكل تهديدا استراتيجيا على االقتصاد 

اإلس���رائيلي. وعلى بنك إسرائيل أن يزيد على الفور 

من ضلوعه في أس���عار العمالت، بهدف لجم ارتفاع 

قوة الش���يكل، سواء بواس���طة االستمرار في خفض 

الفائ���دة أو بواس���طة تس���ريع وتيرة ش���راء العملة 

األجنبية«. ويش���ار إلى أن قيمة الش���يكل ارتفعت 

كثيرا مؤخرا مقابل الدوالر واليورو، األمر الذي سيؤثر 

على حجم الدخل من الصادرات اإلسرائيلية. 

الحكمي���ن العثماني والبريطاني اعترف���ا بملكية العرب 

لألراض���ي، وحت���ى أن مدينة بئر الس���بع الجديدة، التي 

أقيمت في العام 1900، بدأت بشراء 200 دونم من عشيرة 

العزازمة. ورغم أن النقب واس���ع، لك���ن جميع مخططات 

حكومة إس���رائيل في ه���ذه المنطقة تأت���ي دائما على 

حس���اب عرب النقب. وهذه ليست المرة التي تسن فيها 

إس���رائيل قانونا من أجل تمري���ر مخطط اقتالع وتهجير 

الع���رب. فقد حدث أمر كهذا ف���ي العام 1981 في أعقاب 

االنس���حاب من سيناء واتفاق كامب ديفيد بين إسرائيل 

ومصر، عندما تم س���ن ما يس���مى ب’قانون السالم’ الذي 

قضى بترحيل خمسة آالف بدوي من منطقة تل الملح من 

أج���ل إقامة مطار نفاطيم بعد مصادرة 80 ألف دونم من 

عرب النقب. والح���ل اآلن هو بالحوار مع أصحاب األراضي 

وأخ���ذ خصوصيته���م بالحس���بان. ويجب عل���ى حكومة 

إسرائيل أال تفرض أي حل على البدو ».

)*( ما هو عدد العرب الذين يس���عى مخطط برافر 
لترحيلهم؟

أبو راس: »مخط���ط برافر هو مخطط غير واضح المعالم. 

ال يش���مل أرقاما وال خرائط، ومخطط ]الوزير بيني[ بيغن 

فق���ط تحدث عن تهجي���ر 40 ألف عربي، لك���ن الحكومة 

تحدث���ت عن تهجير 30 ألف عربي، ونحن نعتقد أن هذا 

الرقم قد يصل إلى 70 ألفا وفقا لحساباتنا. ومخطط برافر 

يقضي باقتالع 25 قرية من أص���ل 46 قرية غير معترف 

به���ا. هذا إضافة إل���ى 10 قرى تم االعتراف بها ش���كليا 

ولكن ال توجد فيها أية بنية تحتية، وهي بدون ش���بكة 

مياه أو كهرباء أو شوارع رغم وجود خرائط هيكلية لهذه 

القرى. ومخطط براف���ر يضرب بعرض الحائط العديد من 

القوانين اإلسرائيلية«.

)*( أين س���يتم إس���كان ه���ؤالء المهجرين وفقا 
للمخطط؟

أب���و راس: » ال تقترح حكومة إس���رائيل ف���ي المخطط 

حل���وال عينية للس���كان العرب. وتقترح ح���ال واحدا فقط 

وهو انتقالهم إل���ى البلدات البدوية القائمة في النقب. 

لكن عرب النق���ب ال يوافقون على ه���ذا االقتراح، ألنه ال 

يالئ���م نمط حياتهم. وهم يطالب���ون باالعتراف بقراهم 

كق���رى زراعية. واألهم من ذلك هو أن حكومة إس���رائيل 

تريد أن ترحل سكان القرى غير المعترف بها إلى أراض 

ف���ي البلدات البدوية الس���بع ]التي أقيمت في س���نوات 

الس���بعين من القرن الماض���ي[ رغم أنه يوج���د نزاعات 

ملكية على هذه األراضي. وهذا يعني أن إسرائيل تريد 

أن تؤج���ج النزاعات بي���ن عرب النقب. وبالمناس���بة فإن 

الوض���ع لدى بدو النقب هو أن���ه عندما يتناقض القانون 

العش���ائري مع القانون المدني اإلسرائيلي فإن القانون 

العشائري هو الذي يسري بالنسبة لهم.

 إن مخطط برافر سيفش���ل، ألن عرب النقب ال يمكن أن 

يس���كنوا في أراضي عشائر أخرى. والصحف العربية في 

النق���ب مليئة اليوم بإعالن���ات التحذير من جانب بعض 

العشائر التي تؤكد تمسكها بأراضيها رغم أن إسرائيل 

صادرته���ا منه���م. وتاريخيا، عش���ائر النق���ب ال تدخل 

للعيش في أراض تابعة لعش���ائر أخ���رى. ومخطط برافر 

لم يأخذ هذا البع���د الثقافي عند الب���دو بعين االعتبار. 

وعلى ما يبدو أن الكنيس���ت سيصادق على قانون برافر، 

بسبب وجود أغلبية لهذه الحكومة في الكنيست، لكنها 

لن تس���تطيع تطبيق المخطط والقانون. وهذه الحكومة 

حول���ت قضية عرب النق���ب إلى قضي���ة وطنية وقومية 

متداولة في العالم العربي وليس عندنا في الداخل فقط. 

وحتى أني اس���تقبلت في النقب، قبل أس���بوعين، وفدا 

من الس���لطة الفلسطينية برئاسة س���لطان أبو العينين، 

كمبعوث للرئيس الفلس���طيني، محم���ود عباس، لالطالع 

على حقائق مخطط برافر. 

كذل���ك ف���إن مخط���ط برافر لن يم���ر ألن ع���رب النقب 

صام���دون في أرضهم. وحتى البدو الذين تم نقلهم إلى 

البلدات الس���بع يؤكدون على أن هذه البلدات فشلت في 

كاف���ة المس���تويات. وفي بلدة حورة، الت���ي تعتبر أكثر 

البلدات الس���بع تط���ورا، يعتاش 40% من س���كانها على 

األغنام. لذلك فإن عرب النق���ب بحاجة إلى حظائر وقرى 

زراعية. وفي المقابل فإن حكومة إس���رائيل تمنح مزارع 

فردية بمس���احة آالف الدونمات لمواطنين يهود، بينما 

تريد من الب���دوي أن يعيش في تجمع س���كاني حضري 

أو ف���ي مدينة. ومن الجهة الثانية فإنه ال يزال عش���رات 

ألوف البدو يعيش���ون في القرى غير المعترف بها التي 

ال تصلها المياه والكهرباء. هذا عار على دولة إسرائيل«.  

)*( وضع���ت حكومة نتنياهو الحالية والس���ابقة 
عددا من المخططات التي تقضي بترحيل عرب داخل 
الخط األخضر وفي الضف���ة الغربية عن اراضيهم. 
وإل���ى جانب مخط���ط برافر، هن���اك مخطط لترحيل 
1300 فلس���طيني عن قراهم وأراضيهم في جنوب 
جب���ل الخليل. وهناك مخطط آخ���ر يقضي بترحيل 
عرب الجهالين في شرقي القدس ومجموعات بدوية 
أخرى في الضفة، ويصل عددهم إلى حوالي 23 الف 
إنسان، عن أراضيهم، وتجميعهم في منطقة قرب 

أريحا. ماذا تعني هذه المخططات؟
أبو راس: »نحن نرى اليوم أن إسرائيل تمارس السياسة 

نفسها في المنطقة ’ج’ في الضفة الغربية وفي النقب. 

وتش���كل المنطقة ’ج’ 60% من مس���احة الضفة وهناك 

مخطط لتجميع الفلس���طينيين البدو في مساحة تعادل 

1% ف���ي المنطقة ’ج’. وهذا ما تحاول حكومة إس���رائيل 

تطبيقه في النق���ب. ومخطط برافر يقضي بتجميع عرب 

النقب في 1% من مساحة النقب. هذا يعني أن السياسة 

التخطيطية نفس���ها موجودة في جانبي الخط األخضر. 

وهناك مشكلة أخرى، وهي أن إسرائيل ال تأخذ بالحسبان 

النمو الطبيعي للبدو وال تضع تصورا تخطيطيا مستقبليا 

لهم. وعدد السكان العرب في النقب اليوم هو 210 آالف، 

ونموهم الطبيعي مرتفع جدا. وحكومة إس���رائيل تصف 

مخط���ط برافر على أن���ه ’قانون تنظي���م االراضي’ وكأن 

هناك حالة فوضى والحكومة تريد تنظيم األمور. إضافة 

إلى كل ما تقدم، ف���إن الحكوم تعتمد الكذب والتضليل 

في مخط���ط برافر، فهي تتحدث ع���ن إعطاء عرب النقب 

تعويضا على األراضي بنس���بة 50%، لكنهاال تتحدث عن 

أي���ة أراضي، خاصة وأن هناك قس���ما كبيرا من االراضي 

الت���ي أعلن���ت الحكومة أنها ل���ن تعوض الب���دو مقابل 

مصادرتها«.

)*( نظم���ت االقلية العربية في إس���رائيل إضرابا 
عاما ومظاهرات احتجاجا على مصادقة الكنيس���ت 
بالق���راءة األولى عل���ى »قانون براف���ر«. وتم تنظيم 
تظاهرات ضد المخطط األس���بوع الماضي. هل ترى 
أن ه���ذا الزخ���م االحتجاج���ي كاف من أج���ل إقناع 

الحكومة اإلسرائيلية بالتراجع عن هذا المخطط؟
أب���و راس: »أعتقد أنه ال بديل عن النضال الجماهير من 

أجل حل هذه القضية. ووحدة العرب، خاصة في الداخل، 

هي الصخرة التي سيتكس���ر عليها مخط���ط برافر. ومع 

مرور الوقت هن���اك زخم قوي جدا بين الش���باب خاصة، 

لكن مؤسس���اتنا وحركاتنا السياسية وأحزابنا لم تفعل 

ما فيه الكفاية، علما أنه يوجد تغيير طفيف في الفترة 

األخي���رة، لكن ه���ذا الزخم غير كاف. والمؤس���ف هو أن 

بعض حركاتن���ا وأحزابنا تركز تفكيرها واهتمامها على 

قضايا ال يوجد لدينا أي تأثير عليها، مثل مصر وسورية، 

رغم أننا نتمنى كل الخير للش���عبين السوري والمصري. 

لكن بإمكاننا أن نؤثر أكثر على ما يحدث عندنا. 

وق���د رأينا كيف أن الحركة اإلس���المية في النقب تخرج 

آالف المتظاهري���ن ضد عزل ]الرئي���س المصري  محمد[ 

مرسي وال تخرج مئات المتظاهرين لالحتجاج ضد مخطط 

برافر، خاصة وأن المش���هد السياس���ي ف���ي النقب يتأثر 

كثيرا بالحركتين اإلس���الميتين في البالد. والحاصل اآلن 

هو أن مؤسس���ات المجتمع المدني ق���ادت وتقود العمل 

المهني، حتى أنها ب���دأت تدفع العمل الجماهيري، علما 

أن هذه مهمة األحزاب. وأن���ا اقول بكل صراحة أن قضية 

برافر أكبر من عرب النقب وحدهم، وهناك حاجة للتواصل 

معهم من الجليل والمثلث من أجل مواجهة هذا المخطط 

الشيطاني اإلس���رائيلي. والحراك الش���بابي األخير، الذي 

تمثل بتظاهرات األس���بوع الماضي في الجليل والمثلث، 

هو إنذار لألحزاب السياسية العربية بأن عليها أن تتحرك 

وبشكل س���ريع، ألنه يعبر عن إحباط لدى الشباب. كذلك 

ف���إن زخم االحتجاج لدى عرب النقب غير كاف، خاصة وأن 

إس���رائيل اقدمت على هذا المخطط بعد تمزيق النس���يج 

االجتماعي والعشائري لدى عرب النقب، ومؤسف أن أقول 

أنها نجحت في ذلك وأضعفتهم«.

» صـــــــدر  عن المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية »

الخارطة السياسية 
في إسـرائيل

انتخابات 2013

برهوم جرايسي

تظاهرة احتجاجا على »برافر«.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

تراجع توزيع الصحف 
اليومية بما في ذلك المجانية 

قال التقرير الدوري لشركة TGI إن توزيع الصحف اليومية 

في إس���رائيل ش���هد في العام األخير تراجعا، لكن ألول مّرة 

من���ذ الع���ام 2007، حينما ب���دأت تظهر الصح���ف اليومية 

المجاني���ة، فقد حصل التراجع في تل���ك الصحف المجانية، 

وخاصة أكبرها »يس���رائيل هيوم«، وكم���ا يبدو فإن هذا نابع 

من تزايد اس���تخدام وس���ائل اإلعالم االلكترونية، وخاصة ما 

ينشر في شبكات االنترنت.

ويظهر من التقرير أن الصحف السياس���ية اليومية األربع 

الكبرى س���جلت كلها تراجع���ا في النص���ف األول من العام 

الجاري، وكان التراجع األبرز في صحيفة »يس���رائيل هيوم« 

التي يملكها الثري األميركي ش���لدون أدلسون، وهو صديق 

لبنيامي���ن نتنياهو، والصحيفة تعد موالي���ة كليا لنتنياهو 

وسياس���ته، إذ س���جلت الصحيفة تراجعا بنس���بة 3%، رغم 

أنها توزع مجان���ا. والصحيفة الثانية ه���ي »معاريف« التي 

عادت األزمة المالية تعصف بها من جديد وتهدد بإغالقها، 

أو دمجه���ا بصحيفة مجانية أخرى، إذ هبط���ت ألول مّرة منذ 

صدوره���ا قبل أكثر من 63 عاما، إلى م���ا دون 10%، وبات %9 

من ق���راء الصحف يطلعون عليها، وكانت هذه الصحيفة في 

س���نوات خلت تنافس الصحيفة األكبر »يديعوت أحرونوت« 

في أقصى نسب التوزيع.

أما بالنس���بة لتوزيع ه���ذه الصحف في نهاية األس���بوع، 

ف���إن جميع الصحف س���جلت هي األخرى تراجعا باس���تثناء 

صحيفة »يسرائيل هيوم«، التي ارتفعت ب� 2%، وباتت توزع 

بنس���بة 33%، ولكن بقي���ت صحيفة »يديع���وت أحرونوت« 

ألوسع انتش���ارًا وبلغت نس���بة توزيعها في نهاية األسبوع 

42% بتراج���ع 1% عن الفترة الس���ابقة، علما أن نس���بة توزيع 

الصحيفة في العام 2005 كانت 55% في نهاية األسبوع.

والملفت ف����ي تقرير TGI أن اإلذاعة العام����ة اإلخبارية »القناة 

الثانية«، وهي األكبر انتش����ارا وتنافس إذاعة الجيش، ش����هدت 

هي أيضا تراجعا بنسبة 16%، لترسو نسبة مستمعيها عند %22.

ارتفاع حاد في الصادرات 
العسكرية اإلسرائيلية

ق���ال تقرير صدر عن وزارة الدفاع اإلس���رائيلية األس���بوع 

الفائت إن الصادرات العس���كرية اإلس���رائيلية س���جلت في 

الع���ام الماض���ي 2012 ارتفاعا حادا بنس���بة 30% مقارنة مع 

العام 2011، وبل���غ مقدارها 5ر7 مليار دوالر، أكثر من نصفها 

لدول آسيوية، وتعد إسرائيل خامس دولة في العالم مصدرة 

للصناعات الحربية واألمنية.

وبي���ن التقرير أن أكث���ر من 7ر3 ملي���ار دوالر من صادرات 

الع���ام الماضي اتجهت نحو دول آس���يوية، بزيادة بنس���بة 

47% ع���ن 2011، في حين أن 65ر1 مليار دوالر للقارة األوروبية 

بزيادة بنس���بة 73%، نابعة من صفق���ة صادرات بقيمة 920 

مليون دوالر إليطاليا، كتنفيذ لعقد بين الجانبين اإلسرائيلي 

وااليطالي، يتضمن تبادال في ش���راء الصناعات العس���كرية. 

وبّين التقري���ر أن الصادرات العس���كرية للواليات المتحدة 

األميركية وكن���دا تراجعت في العام الماض���ي بحوالي 200 

مليون دوالر، لترس���و عن���د 19ر1 ملي���ار دوالر، بينما بلغ حجم 

الصادرات ألميركا الالتينية 605 ماليين دوالر بزيادة بنسبة 

20% عن العام 2011.

ويق���ول التقرير إن الصناع���ات الحربي���ة زادت في العام 

الماضي من صادرات الصناعات الثقيلة، وخاصة طائرات من 

دون طي���ار من طراز »هارون«. وقال رئي���س وكالة الصادرات 

األمنية اإلسرائيلية شماعيا غبريئيل إن هذا االرتفاع حصل 

عل���ى الرغم من الرك���ود االقتصادي في العال���م، وأضاف أنه 

باس���تثناء التراجع بنس���بة 25% في الصادرات إلى الواليات 

المتح���دة وكندا، فإن الص���ادرات إلى باقي الق���ارات تقريبا 

سجلت ارتفاعا.

وتاب���ع غبريئيل قائال إن تركيا باتت معنية بإبرام صفقات 

عس���كرية جديدة. وق���ال »إن الصادرات األمني���ة لتركيا لم 

تتوقف في أي مرة، فالعالقات في السنوات األخيرة لم تكن 

جيدة، ولكن الصادرات العس���كرية إلى هن���اك بقيت دائما 

ف���ي معدل معقول، واآلن آمل بأننا ف���ي بداية مرحلة لزيادة 

الصادرات إلى تركيا من جديد، بشكل يكون جيدا للجانبين، 

إذ هناك طلبات تركية لصفقات جديدة وهي قيد الدرس«.

ارتفاع الصرف الفردي 
المباشر على الصحة

أش���ار تقرير جديد إلى أن الصرف الع���ام على الصحة في 

إس���رائيل ارتفع في العام الماضي إلى م���ا قيمته 9ر7% من 

إجمالي الناتج العام، أي ما قيمته حوالي 21 مليار دوالر، وفق 

معدل س���عر الصرف الحالي، وكان هذا بزيادة بنسبة 7ر%3 

عن العام الذي سبقه 2011.

ويقول التقرير إن هذه هي المّرة األولى منذ أربع س���نوات، 

التي ترتف���ع فيها نس���بة الصرف على ش���ؤون الصحة في 

إسرائيل، مقارنة بالناتج العام، وعلى الرغم من هذا االرتفاع، 

إال أن النس���بة تبق���ى أقل م���ن المعدل القائ���م في منظمة 

التع���اون للدول المتطورة OECD، إذ بل���غ المعدل في العام 

الماض���ي 3ر9%، عل���ى الرغم من تراجع النس���بة في عدد من 

الدول المتطورة، وخاصة األوروبية منها.

ويق���ول التقري���ر ال���ذي نش���رته صحيف���ة »ذي مارك���ر« 

االقتصادي���ة إن االرتف���اع ف���ي الصرف الحاصل ف���ي العام 

الماض���ي ناب���ع باألس���اس من الص���رف الف���ردي وليس من 

الص���رف الحكومي، فعلى الرغم من قانون الصحة العام، فإن 

الصرف الفردي على الصحة بلغت نس���بته 39% من إجمالي 

الصرف العام على الصحة، وهذه من أعلى النس���ب في الدول 

المتط���ورة، إذ أن حصة الخزينة العامة تكون أكبر بكثير مما 

هي الحال عليه في إسرائيل.

ويترك���ز الصرف الفردي الخاص من خالل ش���راء بوليصات 

تأمين مكملة للتأمين الصحي العام، لضمان أدوية وخدمات 

عالجية أرقى وأسرع، والصرف على نسبة محددة من األدوية 

التي تش���ملها سلة األدوية المدعومة، إضافة إلى المشاركة 

في تمويل بعض الخدمات الصحية.

أقر الكنيس���ت اإلس���رائيلي ف���ي األس���بوع الماضي، وهو 

األس���بوع األخير للدورة الصيفية، الميزانية العامة، للعامين 

الجاري 2013 والمقبل 2014، وتش���مل الميزانيتان تقليصات 

عديدة، إضافة إلى سلسلة من االجراءات التقشفية، منها ما 

يدخ���ل حيز التنفيذ فورا، ومنها ما س���يكون في مطلع العام 

المقبل- 2014.

ويبل���غ حجم ميزانية العام الجاري 109 مليارات دوالر، بينما 

تصل ميزانية العام المقبل الى أكثر من 111 مليار دوالر، وفي 

كال الميزانيتين س���يصرف نحو 32% على تس���ديد الديون 

والفوائ���د والعموالت المترتب���ة، في حين أن أكب���ر ميزانية 

وزاري���ة، هي ميزاني���ة وزارة الدف���اع، التي تص���ل قيمتها 

المباش���رة إلى ما يقارب 16 مليار دوالر، وهي تش���كل نسبة 

5ر14% م���ن الميزانية العامة، ونس���بة 5ر21% م���ن الميزانية 

بعد تس���ديد الديون، إال أنه وفق سلسلة من األبحاث، ظهرت 

على مر الس���نين، فإن الصرف على األمن والجيش واالحتالل 

واالس���تيطان بش���كل مباشر وغير مباش���ر، يقتطع ما نسبته 

.%32

ورافق مش���روع الميزانية ما يس���مى ب� »قانون التسويات«، 

وهو قان���ون يرافق كل ميزانيات إس���رائيل منذ العام 1985، 

ويتضمن سلس���لة من القواني���ن واالج���راءات االقتصادية، 

التي تطلبها وزارة المالية من أجل تس���هيل تطبيق مشروع 

الميزاني���ة، وغالبا ما يتضمن قانون التس���ويات بنودا تلغي 

قوانين أقرها الكنيس���ت تكل���ف ميزانية الدول���ة، وغالبا ما 

تك���ون قوانين في إطار خدمات الرف���اه والتعليم والعمل وما 

شابه، كما هي الحال في القانون األخير.

واضطرت الحكومة في كتاب قانون التس���ويات األخير الى 

فصل ثالثة قوانين كبيرة عنه، بطلب من رئيس الكنيس���ت، 

إذ كان الكت���اب يش���مل قانونا يفرض اج���راءات جديدة في 

س���وق االغذية، وآخر في سوق الس���يارات، ولكن األخطر من 

بين هذه القوانين الثالثة، هو اس���تعادة ما يسمى ب� »قانون 

فيسكونس���ين«، الذي اضطرت الحكوم���ة الى وقف العمل به 

في ربيع العام 2010، بعد خمس سنوات تجريبية، وهو عمليا 

يخصخص معالجة قضاي���ا العاطلين عن العم���ل المزمنين، 

الذين ال يس���تحقون مخصصات البطالة بسبب مرور أكثر من 

سبعة أشهر على خروجهم الى س���وق البطالة، وهو معروف 

بأنه قانون استبدادي يستهدف العاطلين عن العمل، وعدة 

دول أوقفت العمل به بعد تجربة قصيرة من تطبيقه. 

ومن المفت���رض أن تدخل حي���ز التنفيذ ف���ي مطلع العام 

المقبل سلس���لة من االجراءات، م���ن بينها رفع ضريبة الدخل 

بنس���بة 1% لمن يتقاضون رواتب قريبة م���ن المعدل العام، 

وبنسبة 5ر1% لمن يتقاضون رواتب من 3500 دوالر وما فوق.

كذلك، س���يتم تقليص مخصصات األوالد بنحو 800 مليون 

دوالر، م���ن أص���ل 9ر1 ملي���ار دوالر تكلف مؤسس���ة الضمان 

االجتماع���ي، وحس���ب تقدي���رات معاهد أبح���اث تعنى في 

القضايا االجتماعية، فإن كل عائلة فقيرة وحتى متوس���طة، 

ستخس���ر من مدخولها الش���هر ما بين 220 ال���ى 450 دوالرا، 

وهذا يشمل تقليص مخصصات األوالد، ورفع ضريبة الدخل، 

ورفع ضريبة المشتريات، وقد دخل البند األخير حيز التنفيذ 

في مطلع حزيران الماضي، إضاف���ة إلى إجراءات أخرى، وهذا 

ال يأخذ بالحس���بان ارتفاع أس���عار مواد غذائية أساسية في 

الفترة األخيرة. 

وعلى الرغم من كل اإلجراءات التقشفية إال أن وزير المالية 

يائير لبيد، رئيس حزب »يوجد مستقبل«، يدعي أن الميزانية 

تشمل تقاسم العبء الذي كان واقعًا على الشرائح الوسطى، 

وأنه الحقا ستش���عر الشرائح الوسطى بتخفيف العبء عنها، 

ابتداء من العام 2015 حس���ب تقديرات���ه، التي نقضها بنك 

إس���رائيل المركزي في تقديراته عن ذلك العام، حيث توقع 

البنك أن تستمر األزمة االقتصادية فيه، وأن تضطر الحكومة 

إلى فرض المزيد من الضرائب أيضا على الشرائح الوسطى.

وكان لبيد ق���د خاض االنتخاب���ات األخي���رة مدعيا تمثيل 

الش���رائح الوس���طى، التي خاضت حملة احتجاجات ش���عبية 

محدودة في صيف العام 2011، إال أنه مع وصوله الى الكنيست 

ألول مرة بعد االنتخابات األخيرة تولى حقيبة المالية، وتبنى 

سياسة اقتصادية صقرية. 

وقد انعكس���ت سياس���ته االقتصادية هذه على استطالع 

لل���رأي العام ظهر في األي���ام األخيرة، وتنبأ خس���ارة »يوجد 

مس���تقبل« ثالثة مقاعد حتى اآلن، ليرسو عند 16 مقعدا فيما 

لو جرت االنتخابات في هذه المرحلة.

الكنيست يختتم دورته الصيفية بإقرار ميزانية عامة مزدوجة!
*ميزانية العام الجاري 109 مليارات دوالر والعام المقبل أكثر من 111 مليار دوالر *32% من الميزانية تصرف على تسديد الديون والفوائد *و32% أخرى تصرف 

على األمن والجيش واالحتالل واالستيطان *الميزانية تشمل ضربات اقتصادية تكلف كل عائلة فقيرة ومتوسطة ما بين 220 إلى 450 دوالرا شهريا*

قال مدير معه���د الصادرات اإلس���رائيلية عوفر زاكس إن 

عشر شركات إس���رائيلية كبيرة تس���يطر على نحو 50% من 

الص���ادرات اإلس���رائيلية إلى الخارج، في حين أن الش���ركات 

المتوس���طة والصغي���رة تواجه صعوبة في النم���و والتمدد، 

وبش���كل خاص على ض���وء تقليص ميزاني���ة المعهد، الذي 

يقوم باألبحاث والدراس���ات الضرورية لمس���اعدة الش���ركات 

اإلسرائيلية على زيادة صادرتها في العالم.

وتقول معطيات مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي إنه 

على الرغم من تراجع الدعم للصادرات، إال أنها اس���تمرت في 

االزدياد في الس���نوات األخيرة، ولكن في المقابل استفحلت 

أكثر ظاهرة االحتكار، وس���يطرة الشركات الكبرى على حصة 

األس���د من الص���ادرات. ففي الرب���ع األول من الع���ام الجاري 

تراجعت صادرات الش���ركات المتوس���طة والصغيرة بنسبة 

5%، بينما ارتفعت صادرات الشركات الكبرى بنسبة 4%، وفي 

االجمال فإن الصادرات ككل ارتفعت في الربع األول من العام 

عة.
ّ
الجاري بنسبة 4%، بما يشمل صادرات المجوهرات المصن

وقال مدير معهد الصادرات زاكس إن معطيات الس���نوات 

م���ن 2007 إلى 2012، تظهر زيادة حصة الش���ركات العش���ر 

الكبرى من إجمالي الصادرات اإلس���رائيلية، ففي العام 2007 

بلغ حجم الصادرات اإلس���رائيلية 4ر35 ملي���ار دوالر، وكانت 

حصة الش���ركات العش���ر الكبرى منها نحو 13 مليار ما شكل 

5ر36%، وهذه النس���بة بدأت ترتفع بوتي���رة عالية منذ ذلك 

العام. ففي العام 2008 بلغت نسبة صادرات الشركات العشر 

الكب���رى من إجمالي الصادرات 42%، وكانت بحجم 5ر17 مليار 

دوالر من أص���ل 7ر41 مليار دوالر، وفي الع���ام 2009 ارتفعت 

النس���بة إلى 43%، وكان���ت صادرات الش���ركات الكبرى 6ر15 

مليار دوالر من أصل 1ر36 مليار دوالر، وفي العام 2010 بلغت 

النسبة 6ر45%، أي 1ر19 مليار دوالر من أصل 9ر41 مليار دوالر، 

وفي العام 2011 بلغت نس���بة صادرات تلك الشركات 2ر%47، 

أي 3ر22 مليار دوالر من أصل 2ر47 مليار دوالر، ثم ارتفعت في 

العام 2012 إلى نس���بة 7ر47%، إذ بلغ حجم صادرات الشركات 

الكبرى 8ر21 مليار دوالر من أصل 7ر45 مليار دوالر. 

ويقول زاكس إنه من زاوية أخرى نرى أن صادرات الشركات 

الكبرى ارتفعت في السنوات األخيرة بنسبة 70%، ولكن هذه 

الزيادة جاءت على حساب الش���ركات المتوسطة والصغيرة، 

ألن إجمالي الصادرات في الس���نوات الخمس الماضية ارتفع 

بنسبة 6% في المجمل.

ويحذر زاكس من أن النمو الس���ريع في صادرات الش���ركات 

الكبرى يتستر على حقيقة أن الصادرات ككل تراوح مكانها 

في السنوات األخيرة، واتهم قادة االقتصاد بأنهم يتعاملون 

مع معطيات الصادرات ككل من دون التطرق إلى تفاصيلها، 

ويتجاهلون القدرات الضخمة الموجودة وغير المستغلة لدى 

المصدرين من الشركات المتوسطة والصغرى.

وحس���ب محللين إس���رائيليين، فإن الصادرات اإلسرائيلية 

تتحكم بنحو 47% من النم���و االقتصادي العام، ولذا فإن أية 

زيادة في الصادرات من شأنها أن تنعكس مباشرة على النمو 

االقتصادي، وعليه هناك مطالبات بتش���جيع الصادرات، من 

خالل دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، وتنويع االقتصاد، 

وتنويع أس���واقه، وبش���كل خاص على ضوء محدودية تزايد 

الصادرات إلى األس���واق األوروبية واألميركية، في ظل األزمة 

االقتصادية المستمرة منذ خمس سنوات.

ويلقي زاكس مس���ؤولية عل���ى الحكومة ف���ي أنها تقلص 

ميزانية معهد الص���ادرات اإلس���رائيلي، فميزانية المعهد 

في كل واحد من العامين الجاري والمقبل 40 مليون ش���يكل، 

أي حوالي 11 مليون دوالر، مقابل 55 مليون ش���يكل في العام 

الماض���ي 2012. ويقول إن تقليص ه���ذه الميزانية يحد من 

قدرة المعهد على إجراء األبحاث المطلوبة بش���أن االس���واق 

العالمية، ما يس���اعد الشركات على توس���يع مجال تجارتها 

العالمية. ويقول إن بحثا أج���راه البنك الدولي حول عمل 88 

معه���دا ومنظمة تعمل على تش���جيع الصادرات، وجد عالقة 

وثيقة بين جودة عمل تلك المعاهد وبين زيادة الصادرات.

يذكر أن إس���رائيل س���عت في الس���نوات األخيرة للتمدد 

ف���ي صادراتها نحو دول الش���رق األقص���ى وإفريقيا وأميركا 

الالتيني���ة، كبدائل عن تراجع أو ع���دم ازدياد الصادرات إلى 

األس���واق األوروبية والواليات المتحدة، إال أن هذه المبادرات 

لم تس���جل نجاحا ملحوظا، على ضوء ارتفاع أس���عار البضائع 

اإلس���رائيلية، وعدم قدرتها على منافسة البضائع المصدرة 

للدول النامية والفقيرة. 

عشر شركات كبيرة تسيطر على نصف الصادرات اإلسرائيلية!
*حصة الشركات الكبرى من إجمالي الصادرات ارتفعت من 36% في العام 2007 إلى حوالي 48% في العام %2012 

*معطيات تشير إلى أن ازدياد صادرات الشركات الكبرى يأتي على حساب الشركات المتوسطة والصغرى*

قال تقرير لمنظمة الدول المتطورة في األيام األخيرة إن البطالة 

في إسرائيل س���ترتفع في العام الجاري إلى نسبة 2ر7% بدال من 

9ر6% اليوم، في حين س���تنخفض البطالة ف���ي العام المقبل إلى 

مس���توى 5ر6%، وفي المقابل بّين تقرير لمديرية س���لك خدمات 

الدول���ة في إس���رائيل تهاف���ت ذوي المؤهالت عل���ى العمل في 

الوظائف الحكومية، إذ سجل العام 2012 ذروة في عدد المتقدمين 

للحص���ول عل���ى وظائ���ف جدي���دة أو ش���اغرة، وبلغ مع���دل عدد 

المتقدمين للوظيفة الواحدة عشرة أشخاص. وتقول المديرية إن 

هذا المعدل سيرتفع في العام الجاري أيضا وفق عدة مؤشرات.

وأوضح تقرير OECD أن البطالة في إس���رائيل س���ترتفع حتى 

نهاية العام الجاري إلى 2ر7%، في حين أن توقعات وزارة المالية 

اإلس���رائيلية تقول إن البطالة س���تصل إل���ى 9ر6%، ويبقى هذا 

أقل من معدل OECD، الذي من المتوقع أن يكون بنس���بة 8ر%7، 

وأق���ل من معدل البطالة في دول االتحاد األوروبي- 3ر12%،  كذلك 

يتوقع تقرير OECD أن تنخفض البطالة في إس���رائيل في العام 

المقبل 2014 إلى 5ر6%، بينما ترى وزارة المالية اإلسرائيلية أنها 

ستنخفض إلى 6ر%6.

ويبل���غ عدد العاطلي���ن عن العمل حاليا في إس���رائيل 230 ألفا، 

وتوقع���ات OECD تعني أن عددهم س���يزداد حتى نهاية العام 

الج���اري بنحو 11 ألف ش���خص، وعل���ى الرغم من ذل���ك يرون في 

إس���رائيل أن البطالة لديهم أفضل مما هو قائم في دول منظمة 

OECD، وبش���كل خاص الدول األوروبي���ة منها. فمثال من المتوقع 

أن تكون البطالة في اليون���ان 2ر28%، والبرتغال 6ر17%، وإيرلندا 

1ر14%، وإيطالي���ا 6ر12%، وتركي���ا 9%، وفنلن���دا 9ر7%، وبريطانيا 

8ر7%، والوالي���ات المتح���دة 7ر6%، وم���ن بعد إس���رائيل، تأتي 

المكس���يك- 8ر4%، وألمانيا- 7ر4%، ومثلها النمسا، أما في اليابان 

فإن النسبة ستكون 1ر%4.

وحس���ب تقرير OECD، فإن البطالة في العالم، وبش���كل خاص 

في أوروبا والدول المتطورة، ستبقى مرتفعة في السنوات القليلة 

المقبلة، وخاصة بين جيل الش���باب، إذ أن نس���بة البطالة بينهم 

تصل إلى %20. 

ويق���ول المدير العام لمنظمة OECD، أنخيل غورييه، إن الجراح 

االجتماعية لألزمة االقتصادية ستحتاج إلى وقت طويل لتندمل، 

والكثير من الدول مس���تمر في مكافحة البطالة العالية والمزمنة، 

ولكن على هذه الدول أن تبادر بش���كل خاص إلى تقليص البطالة 

المتفش���ية بين جمهور الش���باب، فمثال تصل نسبة البطالة بين 

الشباب في اليونان إلى 60%، وفي إسبانيا إلى 55%، وفي إيطاليا 

والبرتغال إلى %40.

كذل���ك حذر غورييه م���ن ظاهرة الوظائف المؤقت���ة، أي بعقود 

عمل قصيرة وشروط راتب متدنية، وهؤالء عادة يكونون مرشحين 

دائما للعودة إلى سوق البطالة.

ويذكر أن البطالة في إس���رائيل تستفحل أساسا بين العرب في 

إسرائيل، الذين يشكلون 14% من قوة العمل، ففي حين أن معدل 

البطالة حاليا يالمس 7%، فإنه���ا بين اليهود ال ترتفع عن 5ر%4، 

مقابل ما بين 23% إلى 25% بين العرب.

سلك خدمات الدولة
في المقابل، فقد أظهر تقرير رس���مي صادر عن مديرية س���لك 

خدمات الدولة في إس���رائيل أن العام الماضي 2012 س���جل ذروة 

في عدد المتقدمين إلش���غال وظائف في الدوائر الحكومية، على 

مختلف مستوياتها وتنوعاتها، في حين تشير المؤشرات إلى أن 

االرتفاع متواصل أيضا في العام الجاري.

ويق���ول التقري���ر إن عدد العاملي���ن في الوزارات اإلس���رائيلية 

والمؤسس���ات الرسمية بلغ 67 ألف موظف وعامل، ويظهر أن عدد 

المتقدمين للعمل في الوظائف الجديدة أو غير الش���اغرة، ارتفع 

م���ن 17921 متقدما في العام 2006، إل���ى 42461 متقدما في العام 

2012، ما يعني ارتفاعا بنس���بة 237%، كذلك فإن عدد المتقدمين 

في العام 2012 أعلى بنس���بة 15% من المتقدمين في العام الذي 

سبقه 2011.

وجرى في العام 2012 نشر عروض إلشغال 4261 وظيفة، ما يعني 

أن هن���اك أكثر بقليل من 10 متقدمين ل���كل وظيفة، في حين أن 

المعدل في العام 2006 كان 5ر7 متقدم لكل وظيفة واحدة. 

ويق���ول التقري���ر إن الزي���ادة العالية في الع���ام الماضي بدت 

ملحوظ���ة من بداي���ة الثلث األخير من العام، أي من ش���هر أيلول، 

وهي مس���تمرة في العام الجاري، فمنذ ذلك الشهر وحتى نهاية 

النصف األول من العام الجاري تقدم المتحانات مختلفة للترش���ح 

لالنخراط في وظائف حكومية 75 ألف شخص، وهذا العدد يشكل 

أكثر بنسبة 176% من العدد الذي كان على مدى العام الماضي.

ويقول يوفال رخليفس���كي، الذي كان مسؤوال عن قسم الرواتب 

الحكومي���ة في وزارة المالية، إن هناك س���ببين أساس���يين لهذا 

االزدياد في اإلقبال على الوظائ���ف الحكومية: أوال، االرتفاع الحاد 

في مس���توى التأهيل األكاديم���ي العالي، وثاني���ا، حالة التباطؤ 

االقتصادي، فالناس تبحث ع���ن األمان في العمل، والقطاع العام، 

أي الحكوم���ي، هو أكثر ضمان���ا من القطاع الخ���اص، فصحيح أن 

الراتب قد يكون أقل، لكن في المقابل هناك ضمان لمكان العمل، 

وش���روط عمل أفضل، مثل توفي���رات مهنية، وحد أقصى من أيام 

اإلجازات، وضمان رواتب تقاعدية عالية، وغيرها من شروط العمل.

ويق���ول التقري���ر إن 26% م���ن الوظائف الش���اغرة ف���ي العام 

الماضي، والتي عرضت على المتقدمي���ن للعمل، كانت في مجال 

الخدمات االجتماعية والرفاه، يضاف إليها نحو 11% من الوظائف 

للعاملين االجتماعيين، و22% من الوظائف في الش���ؤون االدارية 

المؤسس���اتية، ونحو 13% إلشغال وظائف أطباء، و5ر5% في سلك 

القضاء والنيابة. 

ويظهر أيضا أن 69% من الذين كانوا مرش���حين لتولي مناصب 

رفيعة مثل مدراء أقس���ام ومدراء عامي���ن كانوا رجاال، مقابل %31 

من النس���اء، في حين أن نسبة النساء المتقدمات ألعمال وظيفية 

مكتبية كانت 75%، مقابل 25% من الرجال.

توقعات عالمية بارتفاع البطالة في إسرائيل خالل العام الجاري!
* البطالة في إسرائيل بحسب منظمة OECD سترتفع في العام الجاري إلى 2ر7% وتنخفض في العام المقبل إلى 

5ر6% *معطيات سلك خدمات الدولة: في العام الماضي كان هناك 10 مرشحين لكل وظيفة في السلك الحكومي *

عاطلون عن العمل في أحد مكاتب التشغيل. توقعات عالمية جديدة بتفاقم أزمة البطالة في إسرائيل خالل العام الجاري.
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تغطية خاصـــة

وجهتا نظر متناقضتان 
بشأن فكرة االستفتاء العام

لماذا سارع نتنياهو إلى 
التلويح بفكرة االستفتاء؟!

بقلم: يحيعام فايتس )*(

عقدت الحكومة اإلسرائيلية في 21 تموز الماضي جلسة احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية لميالد زعيم الليكود الراحل 

مناحي���م بيغن. وقد أعلن رئيس ال���وزراء بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها بهذه المناس���بة، أنه لن يوقع على أي اتفاق 

سالم إال بعد عرضه على استفتاء شعبي، واستخدم نتنياهو لتبرير ذلك حجة واهية ومكررة مؤداها أن االستفتاء يمكن 

أن يمنع حدوث »شرخ في صفوف  الشعب«.   

وعل���ى م���ا يبدو فإن نتنياهو لم يفحص نقطة أساس���ية قبل أن يصرح بذلك: ما هو موق���ف مناحيم بيغن فيما يتعلق 

بهذه المسألة؟! اإلجابة على هذا السؤال ليست قاطعة.. ففي السنوات التي جلس فيها حزبه )حركة حيروت( في مقاعد 

المعارضة، طرح بيغن فكرة االستفتاء مرتين، إحداهما )في العام 1952( في النقاش العاصف في الكنيست حول دفعات 

التعوي���ض من ألمانيا، حيث خاطب بيغن الحكومة قائال في أثناء النقاش: »اذهبوا للش���عب، إذا قال الش���عب نعم، ربما 

سيستخلص كل واحد استنتاجه«.

وفي المرة الثانية حين عارض بيغن االنس���حاب من ش���به جزيرة س���يناء في العام 1957، حيث اقترحت كتلة »حيروت« 

في الكنيست سن قانون »استفتاء شعبي عام )1957(«.  ويظهر البند األول في اقتراح »حيروت« إلى أي حد تعتبر مسألة 

االستفتاء الشعبي مسألة إشكالية.  وقد جاء في نص السؤال الذي تضمنه اقتراح االستفتاء:  »انطالقا من إدراك أن رفض 

إس���رائيل التخل���ي عن جزء محرر من الوطن، وعن حقها في المالحة البحرية الح���رة، يمكن أن تترتب عليه، نتيجة ضغوط 

أجنبية، قيود اقتصادية في الحياة اليومية- هل أنت مستعد، من أجل حقوق األمة ومستقبلها، ألن تتحمل، أنت وأسرتك، 

تبعات هذه القيود؟«.  لقد كان الهدف الواضح لالقتراح هو عرقلة وإحباط خطوات الحكومة، وعندما انتخب بيغن لرئاسة 

الحكومة )1977( لم يرد مصطلح االس���تفتاء الش���عبي على لس���انه نهائيا، ذلك ألنه كان ذا صلة بفترة وجوده في مقاعد 

المعارضة، مع أنه ظهرت حاجة في فترة عملية الس���الم مع مصر )أواخر الس���بعينيات( إلقرار اتفاقين مصيريين: اتفاق 

كامب ديفيد ومعاهدة الس���الم مع مصر.  فمن ناحية بيغن كان ثمة طريقة واحدة ووحيدة للمصادقة على االتفاقيتين، 

وهي عرضهما على الهيئة الممثلة لس���يادة الشعب، أي الكنيس���ت اإلسرائيلي.  وكل ما طالب به بيغن وقتئٍذ هو حرية 

التصويت، من دون فرض انضباط كتلوي أو ائتالفي، معلال ذلك بقوله: الحديث يدور على موضوع ضميري! وخاطب بيغن 

م كل منكم تفكيره وليسأل ضميره ويصوت وفقا لتقديره« )كما قال في أثناء النقاش الذي 
ّ
أعضاء الكنيست قائال: »ليحك

أجراه الكنيست حول اتفاقية كامب ديفيد في 25 أيلول 1978(. 

هذا الوضع أدى إلى مصادقة الكنيست على االنجاز التاريخي لبيغن بتأييد ألد خصومه السياسيين مثل يوسي سريد 

وش���والميت ألوني، في حين لم يؤيد عدد من قادة حزبه االتفاق، ومن ضمنهم إس���حق ش���امير وإيهود أولمرت، وكالهما 

توليا الحقا رئاسة الحكومة. أما الذين لوحوا بفكرة االستفتاء وقتئٍذ فهم معارضو بيغن. فبعد مؤتمر كامب ديفيد، ادعت 

غيئوال كوهين )التي انش���قت عن الليكود لتتزعم قائمة »هتحي���ا« اليمينية المتطرفة( أن بيغن »غير مفوض« بالتوقيع 

على أي اتفاق سالم مع مصر، وأن »أية أغلبية في الكنيست ليست أغلبية أخالقية« لذلك »يجب استفتاء الشعب«.  

وهكذا فقد كس���ر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قاعدة حديدية، وأخرج عفريت االستفتاء من الزجاجة، وزود معارضي 

المفاوضات مع الفلسطينيين بسالح ماض.. 

والسؤال: لماذا سارع نتنياهو إلى التلويح بفكرة االستفتاء؟! 

الجواب: تنتياهو ال يرغب نهائيا في اس���تئناف المفاوضات، وطرحه لفكرة االس���تفتاء ال يعدو كونه محاولة إلفش���ال 

المفاوضات.  فقد بذل نتنياهو خالل واليته السابقة كل جهد ممكن من أجل التهرب من المحادثات التي أرغم اآلن على 

المش���اركة فيها. ومن ناحيته فإن عملية المحادثات يمكن أن تضر بأعز ش���يء على قلبه، تاج الس���لطة والقوة. إن كل ما 

يقوم به نتنياهو من خطوات أو قرارات، ينبع دائما من ضغوط وعوامل خارجية، ولعل أحد األمثلة البارزة على ذلك موقفه 

إزاء االحتج���اج االجتماعي )الذي بدأ صيف العام 2011( في إس���رائيل، إذ اضطر، ف���ي ضوء ذلك االحتجاج إلى إقامة »لجنة 

تراختنبرغ«

قريبا س���تحل ذكرى مرور 40 عاما على حرب »يوم الغفران« )حرب تش���رين األول/ أكتوبر 1973(- تلك الحرب التي كانت 

الثمن الفظيع والصادم لسياسة التمسك ب� »الوضع القائم« التي انتهجتها رئيسة  الوزراء غولدا مئير وحكومتها. وعلى 

ما يبدو فإن هذه المناورة المس���ماة »اس���تفتاء عام« تدل على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينوي السير على خطى 

غولدا مئير. 
__________________________________________

)*( بروفسور ومحاضر رفيع في قسم التاريخ في جامعة حيفا- ترجمة خاصة.

لماذا يخشى اليسار من حسم الشعب؟!
بقلم: عامي أيالون )*(

إن المبادرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بنيامين بشأن تنظيم استفتاء عام في إسرائيل على أي تسوية أو اتفاق سالم 

يتم التوصل إليه مع الفلس���طينيين، هي خطوة مباركة تدل على حنكة قيادية. فالطريقة غير المالئمة التي اتخذ فيها 

قرار االنفصال عن قطاع غزة، حتى وإن كان القرار سليما ومبررًا في حد ذاته، تبرهن على أن كل محطة حسم في العملية 

السياسية مع الفلسطينيين تتحول إلى عامل تقويض للتكاتف الداخلي في إسرائيل.

لعل ما يبعث على الس����رور والتفاؤل هو أن األغلبية الساحقة من الجمهور اإلسرائيلي،  وعلى األقل في القسم اليميني من 

الخريطة السياسية، ترى في الديمقراطية قيمة عليا، وتبدي استعدادها لقبول قرار الشعب، حتى وإن كان معاكسا لموقفها.  

وق���د تبين لنا من لقاءات وحوارات أجريناها مع حاخامين كبار من زعماء المس���توطنين، بأن هؤالء يعتقدون أن حس���م 

الشعب يشكل شرطا أساسيا للمحافظة على التكاتف والوحدة الداخلية. صحيح أن الثمن سيكون صعبا ومؤلما لكل فئات 

المجتمع اإلس���رائيلي، ولكن إذا ما قال الشعب كلمته الحاس���مة، فإن وحدة شعب إسرائيل ستتغلب في نهاية المطاف 

على »أرض إسرائيل«. في المقابل، فإن أوساط اليسار اإلسرائيلي ال تتفق مع هذا المنطق. فقبل عدة أشهر، ولدى مناقشة 

اقتراح حزب »البيت اليهودي« )س���ن »قانون االستفتاء الشعبي«( قالت وزيرة العدل تسيبي ليفني إن ترك األمور لحسم 

الش���عب هو تهرب من المس���ؤولية من جانب متخذي القرارات.   وترى ليفني، على الرغم من س���ابقة قرار االنفصال عن 

قطاع غزة، أن أي قرار على مس���توى قومي يجب أن يتخذ من جانب منتخبي الجمهور، الذين يتعرضون لضغوط وصفقات 

سياس���ية. وذهبت شيلي يحيموفيتش )رئيسة  حزب »العمل«( ش���وطا أبعد بقولها »ال يوجد في االستفتاء الشعبي ولو 

ش���يء بسيط من الديمقراطية«، وكذلك زهافا غالئون )ميرتس( التي قالت »إن من يسعى إلى دفع فكرة االستفتاء العام 

إنما يحاول إحباط أي اتفاق سالم«.

إن القرارات القومية المصيرية ليس���ت لعبة أو ترفا. صحيح أن هناك أغلبية واضحة، تراوحت نس���بتها خالل الس���نوات ال� 

15 األخي���رة بين 65% و75% من الجمهور اإلس���رائيلي تؤيد حل الدولتين، غير أنه ال يمكن لليس���ار اإلس���رائيلي التهرب من 

مسؤوليته تجاه العملية السياسية. على العكس، سيكون مطالبا، عندما يطرح اتفاق السالم الستفتاء عام، ببذل أقصى الجهد 

إلقناع الجمهور بأن المحافظة على إسرائيل كدولة ديمقراطية  وكدولة يهودية، تقتضي قبول اتفاق »دولتين لشعبين«.

إن حسم الشعب هو الحلقة األخيرة في السلسلة، وبغية التوصل إلى اتفاق، ال بد من العمل في قناتين متوازيتين: قناة 

التفاوض لتسوية مسائل الحدود الدائمة والترتيبات األمنية وحق العودة لالجئين والوضع النهائي لمدينة القدس. في 

المقابل يتعين على إسرائيل القيام بخطوات من جانب واحد تساهم في دفع وإرساء واقع دولتين، وهذه ليست خطوات 

تكتيكية، مؤقتة، غايتها بناء الثقة، من قبيل تجميد البناء خارج الكتل االس���تيطانية، وإنما هي خطوات إس���تراتيجية 

من شأنها أن تساعد على تحقيق المصلحة القومية إلسرائيل، والمتمثلة في المحافظة على إسرائيل كدولة ديمقراطية 

ذات أغلبية يهودية واضحة. 

ويتعي���ن عل���ى الحكومة اإلس���رائيلية ب���ادئ ذي ب���دء أن تعلن بأنه ال توجد لدولة إس���رائيل مطالب س���يادة ف���ي المناطق 

)الفلس���طينية( الواقعة خلف )شرق( جدار األمن )جدار الفصل(، وأن تواصل أنشطة البناء فقط في المستوطنات القائمة داخل 

الكتل االستيطانية الكبيرة، وفي األحياء اليهودية في القدس الشرقية، مع االمتناع عن توسيع هذه المستوطنات واألحياء.

إضافة إلى ذلك، ثمة حاليا عشرات اآلالف من المستوطنين الذين يريدون العودة إلى حدود دولة إسرائيل، أو االنتقال 

إلى كتل المس���توطنات التي ستبقى تحت السيادة اإلس���رائيلية.  لقد انتهت مهمة هؤالء المستوطنين، ويتعين على 

الدولة أن تساعدهم في العودة إلى البيت، عن طريق سن قانون اإلخالء الطوعي والتعويض واالستيعاب.  

من جهة أخرى ال يجوز س���حب قوات الجيش اإلس���رائيلي طالما لم يتم التوصل إلى تس���وية دائمة مع ترتيبات أمنية 

مقبولة على دولة إس���رائيل.  كما ينبغي إعداد خطط على المس���توى القومي الس���تيعاب قرابة 100 ألف مس���توطن من 

المتوقع عودتهم إلى داخل حدود دولة إس���رائيل بعد التوقيع على اتفاق التسوية الدائمة. فمن مسؤولية الدولة إدارة 

عملية استيعاب مالئمة ومحترمة. 

إن الديمقراطية ليست، وال يجوز أن تكون ترفا. وفي الديمقراطية، فإن الشعب هو الذي يجب أن يقرر سلوك الدولة، بينما 

يتعين على الدولة أن تعمل لصالح كل فئات الشعب، وعدم جعل أي فئة رهينة ضغط سياسي على منتخبي الجمهور. 
_____________________________

)*( رئيس جهاز األمن العام )الشاباك( سابقا، وأحد مؤسسي حركة »عتيد كحول الفان )مستقبل أزرق- أبيض(« .  ترجمة خاصة.

بقلم: دانا بالندر )*(

أثيرت في تاريخ دولة إس����رائيل م����رارا وتكرارا فكرة 

إجراء استفتاء شعبي حول قرارات مصيرية، من قبيل 

إعادة مناطق )محتلة(، غير أن مثل هذا االس����تفتاء لم 

يجر حتى اآلن. وتتجس����د في فكرة االستفتاء ظاهريا، 

المباشرة  الس����يادة  الديمقراطية بش����أن  األس����طورة 

للش����عب، بيد أن االستفتاء يش����كل أيضا أداة يمكن 

أن تتح����ول إلى س����يف ذي حدين.  فف����ي الدول ذات 

التقالي����د الديمقراطية الراس����خة، التي ال تكون فيها 

القضايا المطروحة للحسم قضايا مصيرية أو وجودية، 

والت����ي يثق مواطنوها بالمؤسس����ات المنتخبة، يمكن 

لالستفتاء الش����عبي أن يش����كل أداة لتدعيم شرعية 

الس����لطة، وقناة إضافية للمش����اركة الجماهيرية. في 

المقابل، فإن فكرة تنظيم استفتاء شعبي حول قضايا 

تتعلق بالسياس����ة الخارجية واألمن في إسرائيل التي 

ال تمتلك ثقافة سياس����ية ديمقراطي����ة، والتي يحتل 

الكنيس����ت )البرلمان( فيها مكانة متدنية في أس����فل 

س����لم ثقة المواطنين، فضال عن انقس����ام وتش����رذم 

مجتمعها وكثرة أقلياتها، يمكن أن تؤدي إلى تقويض  

الديمقراطية وتعميق الش����روخ واالنقسام في صفوف 

المجتمع اإلسرائيلي. 

من هنا فإن مش���روع القانون، الذي يقترح في ظاهره 

تغييرًا فنيا يسهل تنفيذ االس���تفتاء العام، يمكن أن 

تترت���ب عليه انعكاس���ات بعيدة األثر على المؤسس���ة 

السياسية، وعلى المجتمع في إسرائيل. 

الوضع القانوني القائم
من الناحية القانونية فق���د حدد قانون أنظمة الحكم 

والقض���اء من الع���ام 1999، للمرة األول���ى، الظروف التي 

تقتضي استخدام أسلوب االس���تفتاء الشعبي.  ووفقا 

للقانون ف���إن أي قرار حكومي ينص عل���ى إلغاء تطبيق 

قان���ون وقض���اء وإدارة دول���ة إس���رائيل ف���ي منطقة 

إسرائيلية، يحتاج إلى مصادقة من الكنيست )البرلمان( 

بأغلبية األعضاء، ومصادقة أغلبية عادية في اس���تفتاء 

شعبي.

مشروع القانون المقترح
يسعى مشروع القانون، الذي قدمه أعضاء كنيست من 

ش���تى الكتل البرلمانية، إلى تثبيت نص يقضي بعدم 

وجود حاجة أو ضرورة لس���ن قانون أس���اس: االستفتاء 

الش���عبي، واالكتفاء بمن���ح لجنة االنتخاب���ات المركزية 

صالحية وضع  أنظمة بش���أن طريقة إجراء االس���تفتاء. 

وبعبارة أخرى فإن مش���روع القانون يسعى إلى تبسيط 

عملية إجراء االس���تفتاء الش���عبي، وتحويله من مسألة 

دستورية إلى مسألة فنية منظمة بواسطة لوائح وأنظمة 

صادرة عن هيئة تنفيذية )لجنة االنتخابات المركزية(.

كما يسعى مش���روع القانون إلى نقل صالحية تحديد 

مكانة االس���تفتاء الشعبي وطرق تنظيمه من الكنيست 

إلى هيئ���ة إدارية/ تنفيذية تمث���ل تركيبتها موازين 

القوى السياسية، وتتألف عضويتها من ممثلي األحزاب 

فيما يترأس هذه الهيئة )أي لجنة االنتخابات المركزية( 

قاض على رأس عمله في المحكمة اإلسرائيلية العليا.  

مشروع القانون يهدد 
استقرار الديمقراطية

بدون الخوض في مسألة إذا ما كان االستفتاء الشعبي 

يعزز أو يقوض الديمقراطية اإلسرائيلية، ال بد من إدراك 

أن االستفتاء ليس فقط وسيلة التخاذ قرارات، وإنما هو 

أيضا إجراء له دالالت وانعكاسات بعيدة األثر، ذلك ألنه 

يعي���د تحديد العالقات بين س���لطات  الحكم: فقرارات 

الحكومة وقرارات الكنيس���ت في موضوع معين تخضع 

لمصادق���ة الجمهور. ويش���كل ذلك م���ن ناحية عملية 

تعبي���را عن إدخال عنص���ر من الديمقراطية المباش���رة 

إل���ى نظام برلماني تمثيل���ي. إن تغييرا من هذا القبيل 

ينبغي له أن يتم بعد إجراء نقاش عام مستفيض لهذه 

المسألة، وأن يكرس- التغيير- في قانون  أساس، وليس 

بصورة اعتباطية، ووس���ط تهرب الكنيست من واجباته 

ومهامه كسلطة تشريعية. 

إلى ذلك فإن مش���روع القانون يضع أنظمة وترتيبات 

إجراء االستفتاء الشعبي في أس���فل الترتيب أو السلم 

القانون���ي، وذلك من حيث أن االس���تفتاء ل���ن ينظم أو 

يكرس في قانون أساس، وال حتى في تشريع اعتيادي أو 

ثانوي يسنه الكنيست.  ويماثل هذا األمر قرارًا يتخذه 

الكنيس���ت بمنح لجن���ة االنتخاب���ات المركزية صالحية 

تحدي���د ماهية طريقة االنتخابات في إس���رائيل، عوضا 

عن تثبيت ذلك في قانون أساس الكنيست. وبذلك فإن 

مشروع القانون الحالي ينضم إلى االتجاه الخاطئ الذي 

تتخذ ف���ي نطاقه قرارات حاس���مة ومصيرية  بناء على 

اعتبارات ومصالح قصيرة األجل. 

من الممكن أن يخضع االس���تفتاء الشعبي للتالعب من 

جانب جهات أو عناصر ذات مصلحة، ولذلك فإن تحديد 

مكانته ليس مجرد مس���ألة فنية فقط.  فهناك مسائل 

مرتبطة باالستفتاء )من الذين سيشاركون فيه، صياغة 

الس���ؤال، التموي���ل والدعاية( حت���ى وإن كانت تخضع 

إلش���راف جهة محايدة تعمل بمهنية ونزاهة، سيكون 

لها انعكاس���ات على نتائج االس���تفتاء، فم���ا بالكم إذا 

كانت الجهة المش���رفة هي جسم سياسي بامتياز، مثل 

لجنة االنتخابات المركزية )؟!(. وعلى سبيل المثال، فقد 

تعالت في إسرائيل، في غير مرة، أصوات تدعو إلى إقصاء 

المواطنين  العرب في إسرائيل عن المشاركة في اتخاذ 

القرارات الحاس���مة المتعلقة بقضايا الخارجية واألمن. 

وين���ص البند الثالث في قانون أنظم���ة الحكم والقضاء 

م���ن العام 1999، على وجوب إقرار االس���تفتاء الش���عبي 

بأغلبية األصوات الصحيحة للمش���اركين في االستفتاء، 

ولكن���ه )البند المذكور( ال ينص على أن المش���اركة في 

االس���تفتاء تقتصر عل���ى كل من يحق ل���ه االقتراع في 

االنتخابات للكنيس���ت.  فماذا لو قررت لجنة االنتخابات 

المركزي���ة بأنه ال يحق للمواطنين العرب في إس���رائيل 

المشاركة في االس���تفتاء الشعبي؟! هذا التخوف ليس 

تخوفا نظريا، ذلك ألن لجنة االنتخابات المركزية تعتبر 

إطارا ضيقا مقارنة مع الكنيس���ت،  وبالتالي  من السهل 

أكثر ترجيح الحسم في هذا االتجاه أو ذاك.  إن قرارا من 

هذا القبيل يمكن أن يوجه ضربة قاصمة للديمقراطية 

اإلسرائيلية. 

لجنة االنتخابات المركزية
أكدت المحكمة اإلس���رائيلية العليا في سلس���لة من 

القرارات الصادرة عنها بأنه ال يصح منح لجنة االنتخابات 

المركزي���ة صالحيات واس���عة، نظ���را ألن الحديث يدور 

عل���ى هيئة ذات تركيبة سياس���ية )ما عدا رئيس���ها(، 

وألن اعتباراتها في اتخ���اذ القرارات تتأثر بأيديولوجيا 

سياس���ية. فهل يعتقد أعضاء الكنيست حقا بأن لجنة 

االنتخاب���ات المركزي���ة هي التي ستحس���م في قضية 

مهمة مثل االستفتاء الشعبي في إسرائيل؟!

كما أش���رنا، فإن مش���روع القانون المقترح يسعى إلى 

منح لجنة االنتخابات المركزية صالحيات تتجاوز حدود 

مهمتها، وبذلك فإنه يس���ئ اس���تخدام هذه الهيئة. 

فالحس���م في مس���ائل تتعلق بش���كل وطريق���ة إجراء 

االستفتاء، من ش���أنه أن يزج لجنة االنتخابات المركزية 

في لج���ة الجدل الع���ام، األمر الذي يمك���ن له أن يمس 

بش���رعية هذه الهيئة ف���ي القيام بمهامه���ا األخرى، 

الموكلة إليها بموجب القانون.  

تقويض مكانة الكنيست
إذا م���ا صادق الكنيس���ت على مش���روع القانون، فإنه 

يعلن بذلك جهارا نه���ارا، ليس فقط أن ثلثي الجمهور 

ال يثقون به )أي بالكنيس���ت(، بل ويعلن أيضا أن أعضاء 

الكنيست ال يثقون بأنفس���هم، وأنهم غير مستعدين 

لتحمل مسؤولياتهم والقيام بمهمتهم كمنتدبين من 

قبل الجمهور في المجلس  التشريعي والتأسيسي.  

إن الس���هولة غير المحتملة الت���ي يتخلى بها أعضاء 

الكنيس���ت ع���ن وظيفته���م كمش���رعين )وكذلك عن 

مهامه���م كمش���رفين ومراقبي���ن(، وحقيق���ة أنه���م 

يتحمس���ون لنق���ل مس���ؤوليتهم إلى هيئ���ات أخرى، 

كاللجان المعينة والمحاكم والس���لطة التنفيذية، إنما 

تضعف أكثر  مكانة الكنيست في نظر نفسه أوال، وفي 

نظر الس���لطات األخرى ثانيا،  وأخيرا في نظر الجمهور.  

إن وجود كنيس���ت ضعيف يش���كل خطرا على استقرار 

الديمقراطية. 

في الشروحات المرفقة بمشروع القانون ذكر أن القانون 

المقت���رح يعفي من الحاجة إلى س���ن قانون أس���اس.. 

ويمكن القول، إذا ما ش���ئنا التبسيط، إن مشروع القانون 

سيعفي الكنيست من مهمته كهيئة تأسيسية. 

االستفتاء: دواء 
أسوأ من الداء

إن االس���تفتاء الش���عبي ه���و أداة سياس���ية ينبغي 

تفحص مدى تالؤمها مع المجتمع اإلسرائيلي والثقافة 

اإلس���رائيلية، على غرار أدوات سياس���ية أخرى.  صحيح 

أنه يمكن لالستفتاء الشعبي في ديمقراطية مستقرة، 

تس���ود فيه���ا ثق���ة بالمؤسس���ات وثقافة سياس���ية 

ديمقراطية راسخة، ودولة ال تقف أمام قرارات مصيرية، 

أن تش���كل أداة لتدعيم ش���رعية القرارات المتخذة في 

المؤسسات المنتخبة، مما يس���اهم بالتالي في توطيد 

اس���تقرار الديمقراطية. لكن في إسرائيل، ثمة تخوف 

من أن االستفتاء الشعبي س���وف يقوض الديمقراطية 

ويضع���ف مكان���ة المؤسس���ات المنتخب���ة، ويفاق���م 

االنقسامات في  صفوف المجتمع.  فاالستفتاء الشعبي 

يمكن أن يخلق أزمة ش���رعية خطرة، ذلك ألن االستفتاء 

يمث���ل، بموجب القانون القائ���م، أداة فيتو على قرارات 

الحكومة والكنيس���ت، بمعنى أنه يمكن للجمهور، بعد 

اتخاذ القرار في الحكومة والكنيست )بأغلبية أعضائه(، 

أن يقلب هذا القرار رأسا على عقب. ومن هنا فإن من شأن 

فرض فيتو على قرارات الحكومة والكنيس���ت، أن يزعزع 

المؤسسة السياسية، وأن يتسبب بأزمة دستورية، ذلك 

ألن الس���يد يعمل في هذه الحالة ضد نفسه.  فأي نفاذ 

يوجد لق���رار الهيئات المنتخبة إذا كان في اس���تطاعة 

جمهور الناخبين أن يقلب رأسا على عقب القرار المتخذ 

من قبلها؟! وهل س���يوافق المواطن���ون، فيما بعد، على 

تجديد الثقة بالهيئات المنتخبة التي رفضوا قرارها؟!

فضال عن ذل���ك، هناك خط���ر يته���دد الديمقراطية 

اإلسرائيلية حتى في ظل سيناريو يعطي فيه الجمهور 

موافقة نهائية على قرار الهيئات المنتخبة.  ففي مثل 

هذه الحالة يتحول االس���تفتاء الش���عبي إل���ى أداة في 

أيدي الحكومة، توفر موافقة عامة صورية على قراراتها، 

مما يضع حدا إلمكانية وجود معارضة مشروعة، ومن هنا 

فإن إقصاء  المعارضين إلى الهامش غير الشرعي يمكن 

أن يشجع أعمال عنف من جانب عناصر متطرفة. 

إلى ذلك فإن من ش���أن االستفتاء الشعبي أن يضعف 

مكانة الهيئات المنتخبة.  فالتوجه إلى االس���تفتاء في 

إسرائيل يشكل وسيلة تعويض إزاء ضعف مراكز القوة 

الس���لطوية األخرى، ويمثل خط���وة إضافية على طريق 

إضعاف المؤسسة البرلمانية، إذا يزداد الميل نحو إحالة 

قضايا للحس���م من قبل هيئات أخرى )وفي هذه الحالة 

إلى الجمهور( كلما واجه الكنيست صعوبة في التوصل 

إلى قرارات حاسمة.  وفي ضوء الثقافة السياسية التي 

تبلورت في إس���رائيل خ���الل العقود األخي���رة، يبدو أن 

التوجه إلى الجمهور من أجل الحس���م، يمكن أن يتحول 

إل���ى عادة، إذ يمك���ن، بعد إجراء أول اس���تفتاء، أن يبدأ 

مسلسل من االس���تفتاءات الشعبية، على غرار مسلسل 

االلتماسات إلى المحكمة اإلسرائيلية العليا. فالكنيست 

يحاول التشبث بأية جهة أو هيئة تستطيع اتخاذ القرار 

نيابة عنه، ولذلك من المحتمل أن يعبر عجز الكنيس���ت 

عن نفس���ه في اللجوء الزائد وغير الحذر إلى االستفتاء 

الش���عبي، األمر الذي يمكن له أن يقوض أسس ودعائم 

الديمقراطية التمثيلية.

فضال عن ذلك، فإن االستفتاء الشعبي يمكن أن يفاقم 

االنقس���ام والش���روخ في صفوف المجتمع اإلسرائيلي، 

وأن يمس بمكانة األقليات في إس���رائيل. فاالس���تفتاء 

في حد ذاته ال يشكل وسيلة مالئمة لمجتمعات تعاني 

من ش���روخ مثل إس���رائيل، ذلك ألنه يضع حدا لسياسة 

التوافق المس���تندة على الحلول الوس���ط والمفاوضات 

واإلجماع، بينما يكون الحس���م في االس���تفتاء الشعبي، 

أحادي البعد،  قاطعا وغير قابل لالعتراض.  

من هنا فإن االس���تفتاء الش���عبي يش���كل خطرا على 

الديمقراطية، فهو في نهاي���ة المطاف ينتقص منها، 

ويؤدي إلى إقصاء األقليات عوضا عن تضمينها ودمجها، 

إذ إن���ه ال يبق���ي لألقلية قن���وات ش���رعية للتعبير عن 

معارضتها لحس���م األكثرية.  هذا الخطر يغدو ملموسا 

أكثر في إس���رائيل، خاص���ة في ضوء ما يت���ردد كثيرا 

م���ن إدعاءات تقول إن أص���وات األقلية العربية ال تعتبر 

ش���رعية للحسم في مسائل أساس، مثل االنسحابات من 

مناط���ق )محتلة ف���ي العام 1967(، واتفاقيات الس���الم، 

وش���ؤون »يهودية« كتجنيد طالب الم���دارس الدينية 

للخدمة العسكرية على س���بيل المثال.  ويشار في هذا 

الس���ياق إلى أن اس���تطالعات للرأي  العام أجريت مؤخرا 

في إسرائيل أظهرت أن نصف الجمهور اليهودي يؤيد 

حرمان المواطنين العرب من حق التصويت في استفتاء 

شعبي، وأن الحسم في مسائل  الخارجية واألمن يجب أن 

يتم فقط بأصوات أغلبية يهودية.  

خالص���ة الق���ول، في ض���وء غي���اب ثقافة سياس���ية 

ديمقراطية راسخة، ونظرا لوجود وجهات نظر ومفاهيم 

مناوئة للديمقراطية، فإن فكرة االس���تفتاء الشعبي لن 

تس���اهم في تدعيم وتعزيز الديمقراطية اإلسرائيلية، 

بل على العكس، يمكن أن تبعد إسرائيل عن أسرة الدول 

الديمقراطية. 

_______________________

)*( باحثـــة في »المعهد اإلســـرائيلي للديمقراطية- القدس«.  ترجمة 

خاصة.

االستفتاء الشعبي العام في دولة ال تمتلك ثقافة سياسية ديمقراطية راسخة مثل إسرائيل: 

مخرج من مأزق أم طريق بال مخرج؟!

نتنياهو: االختباء وراء االستفتاء.           )ا.ف.ب(
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

أشار بحث جديد، صدر في إسرائيل مؤخرا، إلى أنه خالل سنوات 

الثالثين واألربعين من القرن الماضي انتشرت ظاهرة اإلجهاض 

بين الش���ابات في المجتمع اليهودي )الييشوف( في فلسطين، 

األمر الذي أثار قلق القيادة الصهيونية من تراجع النمو الطبيعي 

اليهودي بشكل كبير مقابل النمو الطبيعي لدى الفلسطينيين. 

وعق���ب عمي���د الجامعة العبري���ة في القدس، البروفس���ور 

أبراه���ام هليف���ي فرانكل، عن ه���ذا القلق في خط���اب ألقاه 

خالل مراس���م نهاية العام الدراس���ي، في أي���ار العام 1940، 

والذي خص���ص معظمه لظاهرة اإلجهاض المنتش���رة. وقال 

إن »الفريضة التي في نفوسنا وإيماننا، هي الفريضة األولى 

بين فرائض ’افعل’ في الت���وراة، وهي انمو وتكاثروا«. وكان 

فرانكل حينها، وهو باحث في الرياضيات، قد أجرى حسابات 

تبي���ن منها أنه في كل جيل س���يتضاعف ع���دد العرب في 

فلس���طين، بينما اليهود في الييشوف سيجدون صعوبة في 

التعويض عن الوفيات، بسبب نسبة اإلنجاب المتدنية.

وقال���ت صحيفة »هآرتس« في تقرير نش���رته في 26 تموز 

الفائ���ت، إن أعداء فرانكل ه���م نمط الحي���اة العصري وقلة 

األطفال في العائلة اليهودية، ولكن في مقدمة أعدائه كانت 

ظاهرة اإلجهاض التي انتشرت بين شبان الييشوف. 

وأنهت المؤرخة االجتماعية من جامعة بار إيالن، الدكتورة 

لي���الخ روزنب���رغ– فريدمان، مؤخرا، بحثا ح���ول قضية الوالدة 

واإلجهاض في فترة االنتداب البريطاني، كش���فت من خالله 

ع���ن أن ظاه���رة اإلجه���اض بي���ن الش���ابات اليهوديات في 

فلسطين كانت واسعة جدا. وقالت إن »هذه ليست حكاية أو 

قضية جانبية. فعمليات اإلجهاض كانت وس���يلة منع الحمل 

األكثر انتشارا في تل الفترة«.

اإلجهاض عكس التوتر بين اليهود
ويتبين م���ن البحث الجديد أن عمليات اإلجهاض عكس���ت 

التوت���ر داخل الييش���وف ف���ي الفت���رة التي س���بقت قيام 

إس���رائيل. فم���ن جهة، س���عى اليهود إلى تش���كيل أغلبية 

بين الس���كان في فلس���طين، معتبرين أن ه���ذه أهم مهمة 

صهيونية. ومن الجهة األخرى، تطلع المجتمع اليهودي إلى 

بن���اء مجتمع عصري وتقليد المجتمعات ف���ي أوروبا الغربية. 

وقال���ت روزنبرغ– فريدم���ان إن »هذا موضوع يس���لط الضوء 

على المجتمع كله ال���ذي تصبح صورته مختلفة عندما نبحث 

موضوع اإلجهاض«.

ورأت الباحث���ة أن »ه���ذا الص���راع س���ائد، بق���در كبير، في 

مجتمعنا حتى اليوم، وهو كيف نكون محافظين أو عصريين، 

ولكننا نواصل الطريق ونك���ون ثوريين في الوقت ذاته. وقد 

أحضر القادم���ون ]المهاج���رون اليهود إلى فلس���طين[ من 

االتحاد الس���وفياتي معهم نموذج العائلة م���ع ولد واحد أو 

اثنين، ومن ألمانيا جاء األطباء ومعهم الخبرة. وأجرى قس���م 

م���ن األطب���اء عمليات اإلجهاض ف���ي إطار دخله���م الجانبي 

وقسم آخر فعل ذلك انطالقا من أيديولوجيا. ورغم أن قوانين 

االنتداب حظرت إجراء عمليات إجهاض، لكن البريطانيين لم 

يتدخلوا في معظم الحاالت«.

وال تتوفر معطيات رس���مية حول حج���م عمليات اإلجهاض 

التي جرت في تلك الفترة، خاصة وأنها كانت عمليات تجري 

في السر وبشكل ش���خصي جدا. رغم ذلك فإن هذه الظاهرة 

تنعكس من خالل معطيات الوالدة لدى النس���اء اليهوديات 

في فلس���طين. وكان معدل الوالدة للمرأة الواحدة 1ر2 ولد في 

العام 1944. 

وقال الباحث في اإلحصائيات في تلك الفترة، البروفس���ور 

روبرتو بيكي، الذي خاض نضاال من أجل زيادة النمو الطبيعي 

اليهودي، إن »عدد ال���والدات هذا هو من األدنى في العالم«. 

لك���ن األمر الذي أث���ار قلق قيادة الييش���وف حينذاك هو أن 

متوسط االنجاب لدى المرأة األوروبية كان 7ر1 ولد. وللمقارنة، 

فإن نسبة الوالدات لدى المرأة في إسرائيل، اليوم، هو 3 أوالد 

لكل امرأة. 

وأش���ارت روزنبرغ– فريدمان إلى األسباب التي دفعت نساء 

يهوديات إلى اإلجهاض، وقالت إنه »كان يس���ود انعدام أمن 

اقتصادي وانعدام أمن شخصي في حينه. واألحداث، واألنباء 

عن أن األلمان على وش���ك احتالل البالد، كان لها تأثير. وربما 

يوجد اليوم شعور باألمن رغم كل المصائب الموجودة«.

السبب األساس: األحوال االقتصادية!
وأج���رت الدكتورة طوفا بيرمان– ييش���ورون بحثا آخر حول 

الموض���وع، وش���مل مقابالت م���ع ثالثة آالف ام���رأة خضعن 

لعملي���ات إجهاض في س���نوات األربعين. وق���د توصلت إلى 

االستنتاج بأن السبب األس���اس إلجراء عمليات إجهاض كان 

األحوال االقتصادية. وكتبت األديبة اإلس���رائيلية شوالميت 

لبي���د )والدة رئيس حزب »يوجد مس���تقبل« يائير لبيد(، في 

أحد كتبها، أن المرأة اليهودية »تقول لنفس���ها أخيرا ما لم 

تكن تجرؤ قبل ذلك حتى عل���ى التفكير به: طفلتها جائعة، 

فكيف س���تنجب طفال آخر، فيما هي ال تمل���ك الخبز البنتها 

الصغي���رة«، وذلك لدى وصفها ارتب���اك وتردد بطلة روايتها 

قبل توجهها إلى طبيب إلجراء عملية إجهاض.

خاص���ة  عي���ادات  ف���ي  اإلجه���اض  عملي���ات  وج���رت 

ومستش���فيات، وأحيانا في البيوت. لكنه���ا هذه الظاهرة 

الواس���عة أثارت س���جاال حادا وس���ط نضال جماهيري ضد 

عمليات اإلجهاض. والتقى البروفسور فرانكل مع الحاخام 

األكبر األش���كنازي في حينه، الحاخام إس���حق هيرتس���وغ 

)جد عضو الكنيست الحالي إسحق هيرتسوغ(، وبحث معه 

موضوع اإلجهاض. وألقى الحاخام هيرتسوغ خطابا شديد 

اللهجة ضد هذه الظاهرة أمام جمعية النواب، التي شكلت 

قيادة الييش���وف، في العام 1942. وقد تحول هذا الخطاب 

إلى معلم في الطريق ضد ظاهرة اإلجهاض. وشبه الحاخام 

عمليات اإلجه���اض بالمحرقة التي تعرض لها اليهود في 

ألمانيا النازي���ة، وحتى أنه ألمح إلى أن المحرقة هي عقاب 

من الرب بسبب عمليات اإلجهاض في الييشوف. 

وقال الحاخام هيرتس���وغ في خطاب���ه إن »األنباء من وادي 

الجحي���م في أوروبا أرهبت كل معس���كر إس���رائيل في جميع 

أنحاء العالم. ويتس���مر ش���عر بدننا لدى السماع عن األهوال 

عموما، لكن ما يرهب كل قلب بشكل أكبر هو المجزرة الجارية 

بحق أطفال إس���رائيل، وال توج���د كلمات في فمن���ا للتعبير 

بش���كل الئق عن هذه الترويع المفزع! لقد تغلب المستأصل 

على مصدر إس���رائيل. وها هي الفكرة ق���د بدأت تنبض في 

قلبي وال تدعني أرتاح، إذ ربما هذا هو رّد الصاع بالصاع«.

اإلجهاض والديمغرافيا
ووفقا لألبحاث التي تم نشرها حول الموضوع فإن الحاخام 

هيرتس���وغ قد يك���ون الش���خصية األبرز، لك���ن كانت هناك 

ش���خصيات يهودية ف���ي الييش���وف ربطت بي���ن المحرقة 

وعملي���ات اإلجهاض. غير أن ه���ذا الخطاب لم يؤد إلى تراجع 

انتشار هذه الظاهرة. 

ونظر زعيم الييش���وف، دافي���د بن غوري���ون، بخطورة إلى 

ظاهرة اإلجهاض والخصوبة المتدنية لدى المرأة اليهودية. 

وكتب في صحيفة »هبوعيل هتس���عير«، في العام 1943، أنه 

»راودني أكثر من مرة الس���ؤال: هل كان س���ينهض مشروعنا 

في البالد ل���و أن أمهاتنا تصرفنا مثل بناتنا؟ ما كان معظمنا 

س���يكون موجودا«. واتهم بن غوريون الرأس���مالية بانتشار 

ظاهرة اإلجه���اض واحتج على س���لوك أبناء الش���بيبة »غير 

المس���ؤول«. واعتبر أن »التهرب من تنشئة األبناء هو نتيجة 

خلل أخالقي في الحضارة الرأسمالية في دول أوروبا الغربية. 

وهل نحن البقي���ة الباقية من إس���رائيل، الذين جئنا إلقامة 

الوطن مجددا، سنبني أنفسنا على األساس الفاسد للشعوب 

المتحج���رة في أوروبا خالل الس���نين األخيرة؟ هل س���تقول 

لق من أجل 
ُ
المرأة الشابة وصديقها الش���اب إن العالم كله خ

متعتنا الشخصية وليكن من بعدنا الطوفان؟«.

وبادر بن غوريون بعد قيام إس���رائيل إلى منح جائزة والدة، 

قيمتها 100 ليرة، لكل أم تنجب عشرة أوالد على األقل. وقالت 

»هآرتس« إنه بعد اإلعالن عن الجائزة بدأت تتعالى األس���ئلة 

ح���ول األم التي ال يتواج���د جميع أوالدها في الب���الد، أو األم 

التي توفي جنينها خالل الوالدة. لكن المعضلة األكبر كانت 

»م���اذا تفعل الدولة لألم العربية التي توجهت للحصول على 

الجائزة؟«، بينما تم اإلعالن عن هذه الجائزة من أجل تشجيع 

األمهات اليهوديات على االنجاب.

وقالت روزنب���رغ– فريدم���ان إن »بن غوري���ون اصطدم هنا 

بمعضلة بين كونه زعيما صهيونيا وكونه اشتراكيا«. ووفقا 

للصحيفة فإن بن غوريون رفض رأي الحاكم العس���كري، الذي 

قال إن »نس���بة الوالدة مرتفعة أكثر لدى الس���كان العرب وال 

يحتاج إلى أي تش���جيع بواس���طة جائزة«. وق���رر بن غوريون 

التعامل بمس���اواة بين اليهود والعرب ف���ي قضية الجائزة. 

وفي الس���نوات األولى بعد قيام إس���رائيل، حصلت عش���رات 

النساء على جائزة تشجيع الوالدة وبينهن نساء عربيات.

ول���م تنج���ح روزنب���رغ- فريدمان ف���ي العثور عل���ى أقوال 

لشخصيات عامة إس���رائيلية عبرت عن تحفظها من النضال 

ض���د عمليات اإلجهاض. لكن في بداية س���نوات الس���بعين، 

وقبل وقت قصير من نشوب حرب أكتوبر العام 1973، وعندما 

حاول الوزير زيراح فيرهافتيغ )متدين( تمرير قانون لتحديد 

عمليات اإلجهاض، ردت رئيس���ة الحكومة اإلس���رائيلية في 

حينه، غولدا مئير، بشدة على مش���روع القانون بقولها: »هل 

تريدون أن تكون���وا أصحاب الملك على جس���دي؟«. وأجابها 

فيرهافتيغ: »وه���ل تريدين أن تكوني صاحب���ة الملك على 

الكثيري���ن م���ن أبناء الش���بيبة الذين يذهب���ون إلى الجيش 

والحرب؟«.

ولخص���ت روزنب���رغ- فريدم���ان بالقول إن »ه���ذا هو جوهر 

النقاش، وفقا لفيرهافتيغ. إذا كان االبن هو شأن خاص، فبأي 

حق أرسلته غولدا إلى الحرب؟«.

بدايات الصراع الديمغرافي بين اليهود والفلسطينيين

القيادة الصهيونية حاربت ظاهرة إجهاض النساء اليهوديات خالل فترة االنتداب!

أعلن المستش����ار القانون����ي للحكومة اإلس����رائيلية، يهودا 

فاينش����تاين، يوم الخميس الماضي، عن ق����راره بفتح تحقيق 

جنائي ضد رئيس هيئة أركان الجيش اإلس����رائيلي الس����ابق، 

غابي أش����كنازي. وهذه ه����ي المرة األولى في تاريخ إس����رائيل 

التي سيتم فيها إجراء تحقيق جنائي ضد رئيس هيئة أركان 

الجيش. 

وسيتمحور تحقيق الشرطة ضد أشكنازي حول ما بات معروفا 

باسم »قضية هرباز«، نسبة لوثيقة أعدها المقدم في االحتياط 

والمقرب من أشكنازي، بوعاز هرباز، والذي اعترف بأنه زور هذه 

الوثيقة، التي كانت تهدف إلى تش����ويه سمعة قائد الجبهة 

الجنوبية في حينه، اللواء يوءاف غاالنت، المرشح لرئاسة أركان 

الجيش خلفا ألشكنازي. 

وبعد تسريب »وثيقة هرباز« لوسائل اإلعالم، أصبح أشكنازي، 

وهو ال يزال رئيس����ا ألركان الجيش، مشتبها بأنه دبر دسائس 

ض����د القيادة السياس����ية، وخاصة ضد وزير الدف����اع حينذاك، 

ايهود باراك. 

ووقفت ف����ي خلفية هذا االش����تباه ضد أش����كنازي الخالفات 

الشديدة بينه وبين باراك، والتي احتلت حيزا كبيرا في اإلعالم 

اإلس����رائيلي. وفي حينه، كش����ف كبير المعلقين في صحيفة 

»يديع����وت أحرونوت«، ناح����وم برنياع، عن أن ه����ذه الخالفات 

س����ببها معارضة أش����كنازي خطة ب����اراك، ورئي����س الحكومة، 

بنيامي����ن نتنياهو، لمهاجمة إيران. وأش����ار إلى أن أش����كنازي 

أطل����ع رئيس الدولة، ش����معون بيريس، على المخطط الس����ري، 

في محاولة لمنع شن هجوم عس����كري إسرائيلي ضد المنشآت 

النووية اإليرانية. 

وقد تح����دث عن هذه الخالف����ات كل من أش����كنازي، ورئيس 

الموس����اد الس����ابق مئير داغ����ان، ورئيس جهاز األم����ن العام 

)الشاباك( السابق يوفال ديسكين، بعد تسريحهم من الخدمة. 

تسلسل »قضية هرباز«
بدأت تت����ردد، في منتصف الع����ام 2010، أنباء في وس����ائل 

اإلعالم اإلس����رائيلية مفادها أن باراك لن يمدد والية أشكنازي 

لس����نة خامس����ة، فيما أعلن األخير أنه لم يطلب تمديد واليته. 

وفي 4 آب من العام نفسه أعلن باراك أنه سيبدأ بإجراء مقابالت 

مع مرش����حين لمنصب رئيس أركان الجيش. وفي اليوم التالي 

تس����ربت »وثيقة هرباز« إلى وس����ائل اإلعالم. وبعد ذلك نشرت 

القناة الثانية للتلفزيون اإلس����رائيلي الوثيقة، التي تضمنت 

وصفا لخطة تعيين غاالنت في المنصب.

وفي 8 آب، أعلن المستش����ار اإلعالمي، إيال أراد، الذي حملت 

الوثيقة ش����عار مكتبه، أن الوثيقة ل����م تصدر عن مكتبه وأنها 

مزورة، وقدم ش����كوى إلى الش����رطة، التي فتح����ت تحقيقا في 

الموضوع. وش����هد هرباز، ف����ي 27 آب، أمام الش����رطة بأنه زّور 

الوثيق����ة، وأنه عمل بمف����رده في محاولة للتأثي����ر على عملية 

تعيين رئيس أركان الجيش. 

وف����ي 5 أيلول صادق����ت الحكومة اإلس����رائيلية على تعيين 

غاالنت رئيس����ا ألركان الجيش. وأعلنت الشرطة، في 21 تشرين 

األول، أنه����ا أوصت بمحاكم����ة هرباز. وبعد 5 أي����ام بدأ مراقب 

الدولة اإلس����رائيلي، ميخائيل ليندنش����تراوس، عملية تقصي 

حقائق رسمية في هذه القضية. 

بع����د ذلك أعل����ن نتنياهو وباراك، في األول من ش����باط العام 

2011، ع����ن إلغاء ق����رار الحكومة بتعيين غاالنت رئيس����ا ألركان 

الجيش. وفي 14 ش����باط تم تعيين بيني غانتس في المنصب. 

وفي م����وازاة ذلك أج����رت النياب����ة العامة تحقيقا م����ع هرباز، 

تمهي����دا التخاذ قرار فيما إذا كانت س����تقدم أو ال تقدم الئحة 

اتهام ضده.

وبناء عل����ى طلب مراقب الدولة، س����لم مكت����ب رئيس أركان 

الجيش مراقب الدولة، في 5 كانون األول من العام 2012، أشرطة 

تسجيل تحتوي على محادثات وسجالت اجتماعات ومحادثات 

هاتفية وتتعلق بالفترة التي كان فيها أشكنازي رئيسا ألركان 

الجيش.

وفي 7 كان����ون الثاني من العام الحال����ي، أعلن مراقب الدولة 

أنه جرت في مكتب أش����كنازي عملية متواصلة لجمع معلومات 

بهدف اإلساءة لباراك، وأن ذلك تم »بمعرفة وإن كانت جزئية« 

من جانب أشكنازي. وأمر المستشار القانوني فاينشتاين، في 

30 كانون الثاني، باس����تئناف التحقيق الجنائي في القضية، 

ولك����ن أن يتم ذلك في إطار محدود ويتركز فقط على مخالفات 

ارتكب����ت بصورة تتنافى م����ع قانون القضاء العس����كري. وعلى 

أثر هذا التحقيق، ويرجح أنه كش����ف معلوم����ات جديدة، أعلن 

فاينشتاين عن إعادة »قضية هرباز« إلى التحقيق في الشرطة 

بشبهة ارتكاب مخالفات احتيال وخيانة األمانة.

معلومات جديدة
يقضي قرار فاينش����تاين، من يوم الخميس الماضي، بإعادة 

»قضية هرباز« إلى الشرطة الستئناف التحقيق فيها، استدعاء 

أش����كنازي ومساعده الس����ابق، العقيد في االحتياط إيرز فينر، 

للتحقيق تحت القسم بشبهة ارتكاب مخالفات احتيال وخيانة 

األمانة، وربما بشبهة تش����ويش مجرى التحقيق أيضا. وذكرت 

وس����ائل إعالم إس����رائيلية أن فاينش����تاين اتخذ الق����رار بهذا 

الخصوص بعد مش����اورات أجراها مع المدع����ي العام والمدعي 

العسكري العام ورئيس قسم التحقيقات في الشرطة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل اإلس����رائيلية، الخميس 

الماضي، أنه »بعد تدقي����ق معمق لنتائج ظهرت حتى اآلن في 

التحقيق الذي أجرته الشرطة العسكرية، وبعد معاينة وجهات 

نظر ُوضعت أمامه، أمر المستش����ار القانوني للحكومة بتوسيع 

التحقيق، وذلك بعدما اقتنع بوجود أس����اس معقول لش����بهات 

وعلى ض����وء المصلحة العامة بالتوصل إل����ى الحقيقة في هذه 

القضية«. وأعلن أشكنازي أنه سيتعاون مع تحقيق الشرطة. 

وكان فاينش����تاين قد أمر، في ش����هر كانون الثاني الماضي، 

بإجراء تحقيق محدود النطاق ف����ي »قضية هرباز«. وفي أعقاب 

ذلك أجرت الشرطة العسكرية تحقيقا بشبهة ارتكاب مخالفة 

عسكرية بش����أن »س����لوك ال يليق بضابط« من جانب أشكنازي 

ومس����اعده فينر. ووفقا لوس����ائل إعالم إس����رائيلية، فإنه خالل 

تحقيق الش����رطة العس����كرية ت����م العثور على م����واد جديدة، 

وبينها وثائق وتس����جيالت صوتية، تظهر منها أسئلة جديدة 

حول مدى ضلوع أشكنازي في جمع معلومات حول باراك.

وأوضح����ت مصادر ف����ي النيابة العام����ة أنه عل����ى الرغم من 

معارضة الش����رطة، وخاصة معارضة رئيس ش����عبة التحقيقات 

المنتهية واليته يوءاف سيغالوفيتش، التحقيق في القضية، 

إال أن األدلة الجديدة التي ت����م جمعها أدت إلى تغيير موقف 

قيادة الشرطة. وأضافت المصادر نفسها أنه إلى جانب العثور 

على الوثائق والتس����جيالت، فإن الق����رار بتحويل التحقيق إلى 

الش����رطة نابع من أنه سيس����ري التقادم على مخالفة »س����لوك 

ال يلي����ق بضابط« بحلول ش����هر آب الحالي، األمر الذي س����يفرغ 

تحقيق الش����رطة العس����كرية من مضمونه. وشددت المصادر 

ف����ي النيابة العامة على أن تحقيق الش����رطة لن يكون محصورا 

بأش����كنازي وفينر، وأنه يتوقع استدعاء ش����خصيات أخرى من 

جهاز األمن، وبينهم باراك، للتحقيق.

ويشار إلى أن مراقب الدولة الجديد، يوسف شابيرا، حمل، في 

بداية العام الحالي، أشكنازي واألشخاص المحيطين به معظم 

المسؤولية عن »قضية هرباز«، وأن عملية جمع معلومات بهدف 

اإلس����اءة لوزير الدفاع في حينه، باراك، جرت بش����كل متواصل 

في مكتب أش����كنازي وأن قسما من هذه العملية تمت بمعرفة 

رئيس أركان الجيش أش����كنازي. كذلك انتقد شابيرا أداء باراك 

وتعامله مع أش����كنازي، لكنه ش����دد على أن العيوب في سلوك 

ب����اراك ال يمكنها أن تبرر س����لوكا كهذا من جانب المس����توى 

العسكري تجاه المستوى السياسي المنتخب.

أشكنازي هو هدف التحقيق
رأى المحل����ل العس����كري في صحيف����ة »هآرت����س«، عاموس 

هارئي����ل، أن »الحل����ف غي����ر المق����دس بي����ن ح����راس التخوم، 

المستشار القانوني ومراقب الدولة، عمل كل ما باستطاعته من 

أج����ل عدم إعادة التحقيق إلى المس����توى الجنائي. وقد تعامل 

فاينش����تاين وش����ابيرا مع ملف هرباز كأنه مصدر جذام معٍد، 

ومن األفضل االبتعاد عنه قدر اإلمكان. وإذا كان فاينشتاين قد 

اضطر إلى إعادة الملف إلى الشرطة، فإنه باإلمكان االعتقاد أنه 

عرضت أمامه شبهات من الوزن الثقيل«.
ُ
است

وأض����اف هارئيل أن »الهدف المرك����زي للتحقيق الجديد هو 

أشكنازي وليس مساعده السابق فينر، الذي كان باإلمكان إيداع 

التحقيق معه بأيدي الش����رطة العسكرية فقط«. ولفت المحلل 

إلى أن »فاينشتاين عمل تحت تهديد المحكمة العليا، على أثر 

االلتم����اس الذي قدمته الحركة من أج����ل جودة الحكم، وطالبت 

بفتح تحقيق جنائي. وقد تم تحديد موعد النظر في االلتماس 

في أيلول المقبل، لكن الدولة ستواجه صعوبة في تفسير سبب 

االمتناع عن إجراء التحقيق رغم تراكم الشبهات المحتملة«.

وأشار المحلل إلى أنه على الرغم من التعتيم على تحقيقات 

الش����رطة العس����كرية إال أنها تناول����ت على ما يب����دو »الصراع 

بي����ن مكتبي ]رئي����س أركان الجيش ووزير الدف����اع في حينه[ 

أشكنازي وباراك واالدعاءات حول تدبير دسائس ضد المستوى 

السياس����ي«. وأضاف أن »قسما كبيرا من الصراع بين المكتبين 

جرى في وس����ائل اإلعالم، وهو مرتبط بعالقة أشكنازي والناطق 

باس����مه م����ع الصحافيي����ن«. لكن هارئي����ل اس����تبعد أن يطال 

التحقيق صحافيين تحس����با من المس بحرية الصحافة أو خوفا 

من انتقام اإلعالم.

وقدر هارئيل أن األدلة المركزية في »قضية هرباز« موجودة 

ف����ي منظومة تس����جيل المحادث����ات في مكتب رئي����س أركان 

الجيش، التي دقق فيها مراقب الدولة، ودققت فيها الش����رطة 

العسكرية بش����كل أعمق، خاصة وأنه ليس معروفا أن الشرطة 

العسكرية حققت مع شهود أو مشتبهين. 

واعتبر هارئيل إعالن فاينش����تاين عن توس����يع التحقيق في 

هذه القضية أنه »يوم حزين للجيش اإلس����رائيلي. وواضح أنه 

ال يوجد حاليا أي قرار بش����أن تقدي����م الئحة اتهام، ومن الجائز 

ج����دا أال يتم تقديم الئحة اتهام كه����ذه في نهاية التحقيق. 

لكن مجرد اس����تدعاء رئي����س أركان الجيش الس����ابق إلى غرفة 

التحقيقات كمشتبه به، وليس كمن سيدلي بإفادة وذي مكانة 

وامتيازات، س����يكون حدثا غير لطيف أبدا... وحتى لو تبين في 

نهاية التحقيق أنه ال يوجد أساس إلجراءات جنائية، فإن الظل 

الع����ام إلجراءات كهذه لن يغيب« عن أش����كنازي، الذي ترددت 

أنباء حول احتمال انخراطه في الحياة السياسية في السنوات 

المقبلة.  

اختفاء تسجيالت مكتب باراك
وكتب محلل الشؤون القانونية في القناة العاشرة للتلفزيون 

اإلس����رائيلي، ب����اروخ قرا، في مق����ال في صحيف����ة »معاريف«، 

أن »ثمة ش����كا فيما إذا كانت هناك قضية مليئة بالدس����ائس 

والمصالح الذاتية كما هي الحال في قضية هرباز، وس����نوضح 

ألول مرة منذ قيام الدولة

تحقيق جنائي ضد رئيس هيئة أركان الجيش!
*فتح تحقيق ضد رئيس هيئة األركان السابق أشكنازي حول تدبير دسائس ضد القيادة السياسية في إسرائيل!*

من����ذ اآلن، أنه حتى بعد تحقيق الش����رطة العس����كرية فإنه ال 

توجد أي شبهة جنائية ضد وزير الدفاع السابق، إيهود باراك. 

وجمي����ع االدعاءات ضد باراك ما زال����ت في هذه األثناء في إطار 

المجامالت، األخالق والس����لوك البش����ع بين مكتب رئيس أركان 

الجيش ومكتب وزير الدفاع خالل واليتيهما المتوازيتين«. 

وب����دا قرا كم����ن لديه معلومات حول أس����باب فت����ح التحقيق 

الجنائي مجددا، بأن »أس����اس الش����بهات ضد أشكنازي يكمن 

في تس����جيالت المحادث����ات بينه وبين مس����اعده، العقيد في 

االحتياط إيرز فينر، وبين هذا األخير وهرباز. وتحقيق الشرطة 

العس����كرية يزود العالقة بهذه المحادثات بأدلة داعمة بشأن 

ضلوع أش����كنازي. وكان يتم تفس����ير ه����ذه المحادثات لصالح 

أشكنازي وضده قبل تحقيقات الشرطة العسكرية، لكنها باتت 

بنظر المدعي العس����كري العام وطاقمه تس����توجب تحقيقا مع 

أشكنازي تحت طائلة القسم بقول الحقيقة«.   

ولفت المحلل إلى تسجيالت المحادثات في مكتب باراك التي 

اختفت. وهي تس����جيالت يفترض أن تكون موازية لتسجيالت 

المحادثات في مكتب أشكنازي. لكن قرا رأى أن االدعاءات بشأن 

اختفاء تلك التس����جيالت لن تخدم أشكنازي. واعتبر أن »األدلة 

الوحيدة الموجودة اآلن تدعم موقف وزارة الدفاع بأن الحديث 

يدور عن فش����ل تقن����ي. واألمر الثاني هو أنه ه����ذا ]أي اختفاء 

التس����جيالت في مكت����ب باراك[ ليس مهما بتاتا ألن س����لطات 

التحقيق بإمكانها أن تتعامل مع ما هو موجود فقط، وليس مع 

ما هو غير موجود«.  

ويتوقع أن تخضع للتحقيق ش����خصيات عديدة، في مقدمها 

أش����كنازي ومس����اعده الس����ابق إيرز فينر، والناطق العس����كري 

السابق والمقرب من أشكنازي، العميد أفي بنياهو. 

كم����ا يتوقع أن يت����م التحقيق مع باراك ومس����اعديه، إضافة 

إلى نائب رئيس أركان الجي����ش اللواء غادي آيزنكوت، ورئيس 

الموس����اد تامير باردو، اللذين كانا ضالعي����ن في نقل »وثيقة 

هرباز« إلى ش����خص ثالث، س����رب الوثيقة لوسائل اإلعالم. كما 

يتوقع استدعاء مسؤولين في الماضي والحاضر في جهاز األمن 

للتحقيق. 

أشكنازي وباراك... دسائس متبادلة!
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تقارير خاصـــة

���ت نتائ���ج انتخ���اب الحاخامي���ن األكبري���ن في 
ّ
دل

إسرائيل، األس���بوع قبل الماضي، على انتصار التيار 

الحريدي عل���ى التيار الصهيون���ي - الديني. ويعني 

ذلك، بإجم���اع المحللين، انتصار حزب ش���اس وكتلة 

»يهدوت هت���وراة«، على ح���زب »البي���ت اليهودي«، 

الذي عمل كل ما باستطاعته ونجح، بالتعاون مع حزب 

»يوجد مس���تقبل« برئاس���ة يائير لبي���د، لمنع دخول 

الحزبي���ن الحريديين إلى حكوم���ة بنيامين نتنياهو 

الحالية. لكن انتخابات الحاخامين األكبرين ال تخلو من 

السياسة والدسائس والمكائد والفساد.

وفاز بمنصب الحاخام الس���فارادي )الشرقي( األكبر 

الحاخام إسحق يوس���يف، 61 عاما، وهو نجل الحاخام 

الس���فارادي األكبر األس���بق والزعي���م الروحي لحزب 

ش���اس، الحاخام عوفاديا يوس���يف. وحت���ى انتخابه 

تولى يوسيف إدارة المعهد الديني »َحزون عوفاديا«، 

الذي أسس���ه في الع���ام 1992. ويعتبر يوس���يف غير 

صهيوني، ولم يخدم في الجيش اإلس���رائيلي، ووجه 

في الماضي انتقادات شديدة ضد الكنيست والجهاز 

القضائي اإلسرائيلي. 

وف���از بمنصب الحاخام األش���كنازي )الغربي( األكبر 

الحاخ���ام دافي���د الو، 47 عام���ا، وه���و نج���ل الحاخام 

األكبر األش���كنازي األس���بق، الحاخام يسرائيل مائير 

الو. والو ه���و الحاخ���ام األصغ���ر س���نا ال���ذي انتخب 

لهذا المنصب. وتس���رح الو من ش���عبة االستخبارات 

العسكرية اإلس���رائيلية. وقد كتب فتاوى كثيرة من 

خ���الل االنترنت، رغ���م أن هذا أمر ما زال غير منتش���ر 

ف���ي المجتمع الحريدي. وحت���ى انتخابه حاخاما أكبر، 

عمل الو حاخاما في مدينة »موديعين« والمستوطنات 

حولها. 

وقالت صحيف���ة »يديعوت أحرون���وت« إن المعركة 

االنتخابي���ة على منصبي الحاخامي���ن األكبرين كانت 

»وس���خة ونزوانية للغاية، ودارت في أروقة الكنيست 

وعناوي���ن الصح���ف، وكذل���ك في غ���رف التحقيقات 

وقاعات المحكمة العليا«. 

يش���ار إل���ى أن الهيئة الت���ي تنتخ���ب الحاخامين 

األكبري���ن مؤلف���ة م���ن 150 عض���وا. وقد ش���ارك في 

التصويت 147 عضوا. وحصل يوسيف على 68 صوتا، 

وف���از على منافس���ه، الحاخ���ام العنصري ش���موئيل 

إلياهو، وه���و حاخام مدينة صفد ال���ذي أصدر فتوى 

تمنع اليهود من بيع أو تأجير البيوت للعرب، ويحرض 

ضد الطالب العرب في كلية صفد. 

كذلك حصل الو على 68 صوتا هو اآلخر، وتغلب على 

منافس���ه، الحاخام دافيد س���تاف، ال���ذي تلقى دعما 

واس���عا من جانب أحزاب »البيت اليه���ودي« و«يوجد 

مس���تقبل« و«الحرك���ة«، الذي ترأس���ه وزي���رة العدل 

تس���يبي ليفني. ويعزو محللون ف���وز الو إلى الجهود 

التي بذلها نتان إيشل، المدير السابق لمكتب رئيس 

الحكوم���ة، بنيامين نتنياهو، والذي س���عى إلى إقناع 

أعضاء الهيئة بأن ينتخب���وا الو. ووالد الو، أي الحاخام 

األش���كنازي األكبر األس���بق، مقرب من نتنياهو وهو 

الذي عقد قرانه وهو أيضا عراب نجلي رئيس الحكومة 

اإلسرائيلية. 

فوز سياسي وربح اقتصادي
ينطوي فوز يوس���يف بمنصب الحاخام السفارادي 

األكبر على أهمية سياس���ية ومذهبي���ة كبيرة، وعلى 

دالالت سياسية أيضا. وكتب محلل الشؤون الحريدية 

ف���ي صحيف���ة »هآرتس«، يائي���ر إتينغ���ر، أن ما كان 

مطروحا في كفة الميزان في ه���ذه االنتخابات »أكثر 

بكثير من فوز الحاخام إسحق يوسيف. فقد تم إنقاذ 

وال���ده، الزعي���م الروحي، من هزيمة، كان من ش���أنها 

أن تض���ر كثيرا بنفوذه السياس���ي، واألخطر من ذلك 

أنه كان من ش���أن هزيمة كهذه أن تس���بب شرخا في 

زعامته في الشؤون الشرعية اليهودية، التي تسيطر 

على عالم الفتاوى الس���فارادي منذ عشرات السنين. 

وتم ه���زم الخاليا المتمردة، وفي مقدمتها تلك التي 

أقامها الحاخام األكبر المنتهية واليته شلومو عمار« 

الذي كان في الماضي أحد أكثر المقربين من الحاخام 

عوفاديا يوسيف.

وأضاف إتينغر أنه ليس شاس وحده، وإنما القيادة 

الحريدي���ة كله���ا، احتفلت بف���وز وتطبي���ق كامل ل� 

»صفقة األمراء«، في أعقاب انتخاب يوسف والو، نجلي 

الحاخامين األكبرين األس���بقين. ولفت المحلل إلى أن 

»هذا اإلنجاز جاء على خلفية حضيض سياسي وكآبة 

عامة لدى الحريديم، في الوقت الذي يتواجد فيه حزبا 

ش���اس ويهدوت هتوراة خ���ارج االئتالف ]الحكومي[. 

والحف���اظ عل���ى الق���وة الحريدي���ة ف���ي المؤسس���ة 

الحاخامية يعتبر إنقاذا لكن���ز حريدي هام وردا على 

محاوالت الحكومة الحالية المس بعالم الييش���يفوت 

]المعاهد الديني���ة الحريدية[ وجيوب الحريديم ]من 

خالل تقليص الميزانيات لمؤسساتهم[. كما أنه لجم 

لألصوات الدينية المتس���اهلة، التي يمثلها الحاخام 

دافيد ستاف والوزير نفتالي بينيت«. 

وي���رى محللون كثيرون أن األمر األهم األس���اس في 

نتائح هذه االنتخابات يكمن في ما تمثله من الناحية 

السياس���ية، في العالم اليهودي عامة وفي الخريطة 

اليهودية األرثوذكسية في إسرائيل خاصة. 

وأشار إتينغر في هذا السياق إلى أن نفتالي بينيت، 

رئيس ح���زب »البيت اليه���ودي« اليميني المتطرف، 

الذي يمث���ل جمهور الصهيونيين – المتدينين، وعد 

بانتخاب »حاخ���ام أكبر صهيوني واح���د على األقل«، 

عندما دعم الحاخامين الصهيونيين ستاف وإلياهو. 

وبس���بب عدم تحقي���ق ذلك فإن بينيت كان الخاس���ر 

انتخاب الحاخامين األكبرين: 

فساد المؤسسة الحاخامية في إسرائيل
بين النفوذ الديني والدالالت السياسية! كتب سليم سالمة:

إن���ه تقليد متبع منذ عقود طويلة في الب���الد، لكنها المرة األولى 

التي ُيطرح فيها على طاولة المحكمة العليا اإلس���رائيلية على هذا 

النحو، من حيث وفرة الح���االت التفصيلية الصريحة المعروضة كما 

من حيث المطلب القضائي الواضح، استنادا إلى قوانين إسرائيلية 

محددة. إنه نهج متأصل في ممارسة جهاز األمن العام اإلسرائيلي 

)الش���اباك( يتمثل في استدعاء نشطاء سياسيين واجتماعيين إلى 

»محادثة« )تحذيرية!( هي ليس���ت تحقيقا رسميا بشبهة عينية أو 

تهمة محددة. 

هذا هو موضوع االلتماس غير المسبوق الذي قدمته »جمعية حقوق 

المواطن في إسرائيل« إلى المحكمة العليا، مؤخرا )يوم 7/25( بواسطة 

المحاميتي����ن ليلى مرغلي����ت وكيرن تامير. وااللتماس موّجه، رس����ميا، 

ضد كل من جهاز »الش����اباك« وش����رطة إس����رائيل، إذ يطالب المحكمة 

بإص����دار أمر احترازي ضدهم����ا يلزمهما ب� : 1. أن يتوقف »الش����اباك« 

عن اس����تدعاء مواطنين إلى »محادثة تحذيرية« بشأن مشاركتهم في 

نش����اطات سياس����ية أو احتجاجية؛ 2. أن تتوقف الشرطة عن استدعاء 

مواطنين إلى »محادثات« كهذه لدى جهاز »الشاباك«، والتي تجرى بما 

ال ينسجم مع صالحيات التحقيق المخولة للجهاز وفقا للبند رقم 8 في 

»قانون جهاز األمن العام« من سنة 2002. 

وتوضح »جمعية حقوق المواطن«، في مس���تهل التماس���ها، أنه 

»يتعلق بسياسة جهاز الشاباك في استدعاء نشطاء سياسيين، بل 

ونش���طاء في المجتمع المدني أحيانا، إلى ’محادثات تحذيرية’ هي 

ليس���ت تحقيقات رس���مية. وغالبا ما يتم ذلك بواسطة استدعاءات 

دَعين أس���ئلة حول 
َ
َوّجه للمس���ت

ُ
���َرطّية. وخالل تلك المحادثات، ت

ُ
ش

نش���اطاتهم السياس���ية، حول أعمالهم ومعارفهم وحول نش���طاء 

آخري���ن – وكل هذا بينما يتم إفهامهم بأن الش���اباك يعرف عنهم 

تفاصيل ش���خصية عديدة ويراقب تحركاته���م. وكما هو مبين في 

االلتماس، فإن هذه السياس���ة تش���كل خروجا فظ���ا عن صالحيات 

الش���اباك القانونية، وتمس مس���ًا كبيرا بحقوق الفرد الدس���تورية 

األساس���ية، وخاصة الحق في حرية التعبير واالحتجاج. ونظرا لهذا 

دَعين أنفسهم فحسب، 
َ
المّس المتواصل – الذي ال يؤثر على المست

بل يخل���ق تأثيرا ُمجِهضا خطي���را يمّس بحري���ة مواطنين كثر في 

التعبي���ر واالحتجاج – ف���إن المحكمة العليا مطالَب���ة بتحديد موعد 

سريع للنظر في هذا االلتماس«. 

نهج قديم تجاه العرب
يتكرر تجاه اليهود مؤخرا!

يأتي التم���اس »جمعية حقوق المواطن« ه���ذا على خلفية الزيادة 

الكبيرة في حاالت االس���تدعاء هذه وتكريسها نهجا بين عدد متزايد 

ومختلف من النش���طاء اليهود خالل الس���نوات األخيرة، علما بأن هذا 

النهج متبع منذ عقود طويلة بين المواطنين الفلسطينيين في داخل 

إس���رائيل. ويتمثل هذا النهج، بصورة أساسية، في توجيه استدعاء 

ش���رطّي للمواطن المعنّي من خالل عرض األمر وكأنه »مجرد محادثة«، 

بينم���ا هو في الواقع تحقيق غير رس���مي، يتم خالله توجيه أس���ئلة 

ش���تى للمواطن، سواء عن نشاطاته السياسية، حياته، أعماله، وضعه 

االقتصادي وعالقات���ه، ناهيك عن أقاربه، أصدقائ���ه ومعارفه، حيث 

ب من���ه في بعض األحي���ان، أيضا، تزويد »المحق���ق« بمعلومات 
َ
ُيطل

مختلفة عن هؤالء تشمل أسماءهم، أرقام هواتفهم وغيرها. 

ويدعي االلتماس بأن محققي جهاز »الش���اباك« غالبا ما يوضحون 

للمواط���ن المعني ال���ذي يلبي أم���ر االس���تدعاء أن »الجهاز يعرف 

تفاصيل شخصية كثيرة عنه ويراقب تحركاته«! وفي بعض الحاالت، 

يحرص المحققون على التأكيد للمواطن الماثل أمامهم بأنه »حتى 

اآلن، ليس ثمة أية ش���بهة ضده بأنه قد تجاوز القوانين، لكّن عليه 

الحذر وعدم المس بأمن الدولة مستقبال«! ويضيف االلتماس، أيضا، 

بأن بع���ض المواطنين الذين تم اس���تدعاؤهم وحض���روا إلى مثل 

ه���ذه »المحادثة« قد أخضعوا لعملي���ات »تفتيش مهين« قبل بدء 

»المحادثة«!

وتتناقض هذه السياسة، كما يؤكد االلتماس، مع نصوص البندين 

7 و 8 من »قانون جهاز األمن العام« اللذين يعّرفان ويحّددان وظائف 

الجهاز، مهماته وصالحياته. وهي تش���كل، أيضا، اس���تغالال موسعا 

وغي���ر مبرر لمصطل���ح »التآمر« الوارد في نص القان���ون المذكور، »بما 

يتعارض مع قيم دولة إس���رائيل كدولة ديمقراطية ويش���كل مّس���ا 

خطيرا بحقوق الفرد األساس���ية والدستورية، بما فيها حقه في حرية 

التعبير واالحتجاج، حقه في الكرامة الشخصية، حقه في الخصوصية 

والحرية وحقه في أن يخضع إلجراءات قضائية عادلة«.  

ويزي���د االلتماس، أيضا، أن »اس���تدعاء نش���طاء سياس���يين إلى 

محادثات ودية، »على فنجان ش���اي«، لدى جهاز األمن السري، ليس 

من بين الممارس���ات المعتمدة في نظ���ام ديمقراطي والمميزة له. 

ذلك أن مثل هذا اإلجراء من ش���أنه وصم أي نشاط سياسي خارج عن 

اإلجماع )القومي( وكأنه يش���كل تهديدا أمنيا، ما قد يؤدي إلى ردع 

المواطنين عن المشاركة في أنش���طة احتجاجية ال تروق للُسلطة«! 

وهذا، فضال ع���ن »تأثيره الُمجهض المحتم���ل والخطير على حرية 

التعبير واالحتجاج بين المواطنين عامة«. 

وفي هذا السياق، يورد التماس »جمعية حقوق المواطن« ما صرح 

به رئيس جهاز »الش���اباك« الس���ابق، يوفال ديس���كين، في رسالة 

وجهها باس���مه مساعد المستش���ار القضائي للحكومة، راز نيزري، 

إل���ى الجمعية يوم 2007/5/20، من أن »مصطلح ’التآمر’ هو، بطبيعة 

الحال، مصطلح ضبابي وغير محدد. وفي السياق، فإن موقف الجهاز 

هو أن هذا المصطلح قد يش���مل، أيضا، الس���عي إل���ى تغيير القيم 

األساس���ية للدولة، من خالل إلغاء طابعه���ا الديمقراطي أو طابعها 

اليهودي«! كما يوضح ديس���كين، في رس���الته أيضا، أن »الش���اباك 

يعتبر أنه يمتلك صالحية تعقب النش���اطات السياسية القانونية، 

بل واستخدام ’وسائل َجمع’ )معلومات( اختراقية لهذا الغرض، رغم 

أنه يعَمد إلى ’الكبح الذاتي’، بوجه عام«!

وت���رى الجمعي���ة أن رس���الة رئيس الجه���از المذك���ورة تبين أن 

ب نش���اطات 
ّ
»)تعريف( حدود صالحي���ات الجهاز في مراقبة وتعق

سياس���ية يؤثر، أيضا، على حجم ومدى اس���تخدام ’وس���ائل َجمع’ 

في هذا الس���ياق � بما في ذلك، الحص���ول على معطيات اتصاالتية 

وتحليلها، زيادة على التنصت الس���ري، أيضا. ومن المعروف أن مثل 

هذه اإلجراءات التي يقوم بها الشاباك ال تخضع ألية رقابة قضائية 

أو جماهيري���ة، وهو ما يجعل ق���رار المحكمة بهذا الصدد ذا أهمية 

حاس���مة في تحديد وترس���يم حدود المهام القانونية الموكلة إلى 

الجهاز في كل ما يتصل بالنش���اط السياسي وبغية منع استخدام 

هذه الوس���ائل بصورة مبالغة ومؤذية، سيما وأن هذا االستخدام لن 

يكون خاضعا ألية رقابة مباشرة، أبدًا«. 

كما أورد االلتماس، أيضا، بعضا مما تضمنه »التلخيص الس���نوي 

للعام 2012« الذي نش���ره جهاز »الش���اباك« على موقعه العنكبوتي. 

فتحت عنوان »اليمين واليسار المتطرفان«، ورد أن »المعلومات التي 

جمعها الش���اباك وت���م تحويلها إلى الس���لطات المختصة بتطبيق 

القانون في الدولة قد ساعدت في لجم وكبح نشاطات ترمي إلى نزع 

الشرعية عن دولة إسرائيل«. 

شهادات أشخاص تم استدعاؤهم
توض���ح »جمعية حقوق المواط���ن«، في التماس���ها، أن االلتماس 

مقدم باس���مها هي إلى المحكمة، وليس بأس���ماء أشخاص معينين 

ممن تم استدعاؤهم ومثلوا لمثل هذه »المحادثات«، وذلك لسببين 

جوهريين: األول، أن كثيرين من بين هؤالء األش���خاص غير معنيين 

بالوقوف في مواجهة مباشرة وعلنية مع جهاز »الشاباك«! والثاني، 

أن موض���وع االلتم���اس ال يخ���ّص أولئك األش���خاص وحدهم فقط، 

ب���ل يهّم آخري���ن كثيرين أيض���ا، وخاصة النش���طاء الذين قد يتم 

اس���تدعاؤهم لمثل هذه المحادثات مس���تقبال، فضال عن قطاعات 

واسعة من المواطنين الذين سيرتدعون عن المشاركة في نشاطات 

سياس���ية قانونية، من خالل بث رس���الة واضحة إليهم مفادها أنه 

»من األفضل لهم التفكير مرتين قبل المشاركة في نشاط سياسي 

احتجاجي غير َمْرِضّي عنه«!

ويتضمن االلتماس مجموعة من الش���هادات الشخصية، المقدمة 

كتصاريح مش���فوعة بالقس���م من أش���خاص تعرضوا لالستدعاء ول� 

»المحادثة«، تكش���ف تفاصيل هذه السياسة ومدى خطورتها، من 

ضمنها هذه النماذج:

ز »طاق���م التعايش في النقب« وناش���ط 
ّ
رات���ب أبو قرين���ات، مرك

م���ن أجل حقوق الب���دو – تم اس���تدعاؤه في حزيران 2012 لجلس���ة 

»استيضاح« تخللها تفتيش جس���دي وتوجيه أسئلة شخصية عن 

لب منه تزويد 
ُ
دراس���ته، عمله، أصدقائه، أبناء عائلته وغيرها. كما ط

ي« 
ّ
أرقام هواتف ع���دد من أصدقائه وأقربائه، ثم تحذيره بأن »يصل

لكي ال يتم اس���تدعاؤه ثانية. وفعال، تم اس���تدعاؤه مرة أخرى، في 

شهر شباط األخير، لكّن ممثلي »الشاباك« عادوا و«أعفوه« من »واجب 

الحضور«، إثر تدخل »جمعية حقوق المواطن«!

د. كوبي س���نيتس، باحث في »معهد وايزمان للعلوم« وناشط في 

مظاهرات ضد االحتالل – في شهر كانون األول 2012، تلقى محادثة 

هاتفي���ة من »رونا من الش���اباك« اس���تدعته خاللها ل���� »محادثة«، 

مه���ّددة إي���اه بأنه »إذا ل���م يتعاون، فس���يتم احتج���ازه للتحقيق 

وس���تقوم دورية ش���رطة بإحضاره«. وخالل »المحادثة التحذيرية«، 

التي ج���رت معه بحضور »رونا« و«ماتي«، الذي قدم نفس���ه على أنه 

»مسؤول عن اليسار المتطرف وأنش���طة نزع الشرعية« في »القسم 

اليهودي« في الشاباك. وتمثل ادعاء المحققين، خالل »المحادثة«، 

بأن س���نيتس »ضالع في تنظي���م مظاهرات غي���ر قانونية«، ثم تم 

تحذيره بأنهم »يمنحونه فرصة التوقف« وبأنهم »يمكن أن يكونوا 

أقل لطفا بكثير«!

محمود قراعين، موظف في »جمعية حقوق المواطن« – تم استدعاؤه 

في نيس���ان 2012 إلى »محادثة« في مركز شرطة »شاليم« في القدس، 

حيث اس���تقبله »بوعاز« الذي قدم نفسه على أنه »رئيس المخابرات« 

في س���لوان. وخالل »المحادثة«، تم توجيه أس���ئلة مختلفة لقراعين، 

بما فيها حول دراس���ته، عمله في »جمعي���ة حقوق المواطن« ووضعه 

لب منه تزويد 
ُ
االقتصادي، فضال عن سبب عدم زواجه حتى اآلن! كما ط

معلومات شخصية عن أحد أفراد عائلته وعن أصدقاء مقربين. 

ليهي روتش���يلد، ناش���طة في مجموعة »فوضوي���ون ضد الجدار« – 

اقتيدت إلى »محادثة تحذيرية« في آذار 2012 لدى عودتها إلى البالد 

من زيارة ف���ي خارج البالد، فور هبوطها في مط���ار اللد )بن غوريون(. 

وخالل »المحادثة«، تم توجيه أسئلة مختلفة إليها، بما فيها »لماذا ال 

تبدو فوضوية بالفعل« وغيرها من األسئلة الشخصية حول مالبسها، 

ث���م ت���م »تحذيرها« بأنه »عل���ى الرغم من أن نش���اطها هو في نطاق 

القانون، إال أنهم سيصلون إليها في اللحظة التي تتجاوزه«!

يشار هنا إلى أن ليهي روتشيلد هي ابنة حانه روتشيلد، القاضية 

في »محكمة شؤون العائلة« في مدينة رمات غان!!

ط. ك. ، ناشط يساري – تم استدعاؤه في العام 2011 إلى »محادثة« 

في مركز الش���رطة في ت���ل أبيب. ورغ���م إبالغه بأنه���ا »محادثة«، 

ولي���س تحقيق���ا، إال أنه تم تحذيره من أنه »ف���ي حال عدم حضوره 

إلى مركز الش���رطة، س���يقومون بإحضاره بواس���طة دورية شرطة«! 

وخالل »المحادثة«، تبين للش���اب أن لدى ممثل »الشاباك« معلومات 

وافية عن حياته الش���خصية، وجرت محاولة لثنيه عن المشاركة في 

نش���اطات سياس���ية »قد تؤذي أعماله«! كما أبدى ممثل »الشاباك« 

اس���تغرابه من »كيف أن ش���ابا جيدا كان في الجيش يصبح ناشطا 

في اليس���ار الراديكالي«! وفي نهاية »المحادثة«، أشار المحقق إلى 

أنه يعرف أن نش���اط الش���اب قانوني، لكنه »يوّد تحذيره من س���وء 

استغالله«، ثم طلب منه »عدم الحديث« عن اللقاء!

منزلق خطير!
تؤكد »جمعية حقوق المواطن« أن التماسها هذا جاء بعد سلسلة 

طويلة من المراس���الت أجرته���ا مع المستش���ار القانوني للحكومة 

بش���أن موض���وع االلتماس ه���ذا، تخللته���ا »نماذج أخ���رى عديدة 

ّمنت في االلتم���اس«، وعلى الرغم 
ُ

من االس���تدعاءات، غير الت���ي ض

م���ن »التوجهات المتك���ررة والطلبات العديدة بتدخل المستش���ار 

القانوني للحكومة لحل هذه المس���ألة وتنظيم األمر، إال أن رس���الة 

واحدة فقط )تتعلق بقضية المواطن وجيه صيداوي الشخصية( قد 

حظيت برّد جوهري«!

ظهر 
ُ
وتضيف أن الح���االت العيني���ة المفصلة في االلتم���اس »ت

كيفية استغالل »المحادثات التحذيرية« إليصال رسائل تهديدية 

– سواء بشكل صريح ومباشر، أو بشكل ضمني وغير مباشر – لنشطاء 

يش���اركون في احتجاج���ات خارج دائ���رة اإلجماع، أو في نش���اطات 

مختلفة في إطار المجتمع المدني«. 

ولفتت الجمعية، في االلتماس، إلى خطورة إبالغ بعض المواطنين 

لدى اس���تدعائهم، وبص���ورة صريحة، بأن »ال ش���بهة ضدهم بخرق 

القان���ون، حت���ى اآلن، لكنهم يفتح���ون األعين لمراقبت���ه ولذا فإن 

عليه���م اعتماد الح���ذر«. وأكدت، أيض���ا، أن »هذه النم���اذج تبين 

كيفية اس���تغالل هذه المحادثات لجمع المعلومات عن النش���طاء، 

عن معارفهم وعن نش���طاء آخرين، بل ربما تس���تغل أحيانا لفحص 

إمكانيات تجنيدهم كعمالء للشاباك«! 

وقال���ت المحامي���ة ليل���ى مرغلي���ت: »ال يعقل أن يت���م تصنيف 

االحتجاجات المدنية أو النش���اطات السياس���ية � حتى وإن تطورت 

إل���ى إخالل بالنظام العام � باعتباره���ا تهديدا لألمن«، ألن األمر »قد 

يشكل منزلقا خطيرا«!

في التماس غير مسبوق إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية:

»جمعية حقوق المواطن«: ليتوقف جهاز »الشاباك« عن نهج 
»المحادثات التحذيرية« بحق نشطاء سياسيين واجتماعيين!

األكبر في هذه االنتخابات. 

وأض���اف المحل���ل أن »انتخاب بينيت رئيس���ا للبيت 

اليه���ودي، وبعد ذلك تحالفه م���ع رئيس حزب يوجد 

مس���تقبل، يائي���ر لبيد ]ض���د دخ���ول الحريديم إلى 

الحكوم���ة[، اعتب���ر على أن���ه انقالب ض���د الحاخامين 

الحردلي���م ] أي تي���ار الحريدي���م – القوميين[، الذين 

س���يطروا طوال س���نوات على حزب المفدال، ولكنهم 

وجدوا الطريق لالنتقام من خالل انتخابات الحاخامين 

األكبرين وإبقاء زعامته ]أي زعامة بينيت[ محدودة«. 

من جهة ثاني���ة، فإنه يتوقع ح���دوث مواجهة بين 

الحاخامين األكبرين، الحريديين، وبين وزارة الخدمات 

الدينية التي يتوالها بينيت ونائبه، عضو الكنيس���ت 

ايلي بن داهان، وهو من حزب »البيت اليهودي« أيضا. 

ويدع���و بينيت وبن داهان علنا إلى إجراء إصالحات في 

عمل المؤسسة الحاخامية. وقد أعلنا عن إلغاء مؤسسة 

حاخامي األحياء، وعن نيتهما الس���ماح لحاخامين من 

التياري���ن اليهوديين اإلصالح���ي والمحافظ، خصوم 

التي���ار األرثوذكس، بالحصول عل���ى تمويل حكومي. 

كما باش���را العمل في الكنيس���ت من أجل فتح مناطق 

للتس���جيل لل���زواج، وهو أمر س���يثير منافس���ة ضد 

الحاخامية الرسمية. وهذه مجرد أمثلة على تغييرات 

ال تحتمل م���ن وجهة النظر الحريدية، وس���تجري من 

خالل وزارة الخدمات الدينية.

وال ي���زال من غي���ر الواضح بعد، كيف س���يكون أداء 

بينيت أمام أصوات تتعالى في الس���نوات األخيرة من 

جانب ما يسمى ب� »المعسكر العصري – األرثوذكسي«، 

والت���ي تطال���ب باالنفصال عن المؤسس���ة الحاخامية 

الرئيس���ية وإقامة مؤسسات بديلة، على ضوء التشدد 

البالغ للحاخامية في قضايا مثل األحوال الش���خصية، 

خاصة ال���زواج والطالق، والته���ود، خاصة على خلفية 

رف���ض الحاخامي���ة االعت���راف بيهودي���ة الكثير من 

المهاجرين إلى إسرائيل.

وتوقع إتينغ���ر أن���ه »إذا اس���تمرت الحاخامية في 

توجهه���ا المتش���دد والمنعزل، مثلم���ا يتوقع داعمو 

يوس���ف والو، ف���إن م���ن الجائ���ز أن يتض���ح أن نتائج 

االنتخابات هي إنج���از للجمهور العلماني. إذ أن نفوذ 

المؤسس���ة الحاخامية سيتراجع، والفجوة بينها وبين 

الجمهور ستتس���ع. واآلن، ألول مرة، ليس���ت األحزاب 

الدينية وحدها ضالعة في األمر، إذ أن معظم األحزاب 

اليهودي���ة في إس���رائيل، يوجد مس���تقبل والحركة 

والبيت اليه���ودي والعمل وإس���رائيل بيتن���ا، أيدت 

المرش���ح الخاسر، الحاخام دافيد س���تاف. ويوجد وزن 

كبي���ر لتحال���ف الخاس���رين، خاص���ة إذا أضيفت إليه 

جه���ات مركزية خارج البالد، مث���ل منظمة الحاخامين 

األرثوذكس���يين األكب���ر ف���ي أمي���ركا، والرابطة ضد 

التحريض، اللتين أيدتا ستاف«.

إضاف���ة إلى ما تقدم، فإن ثم���ة أمرا ينبغي االلتفات 

إليه ويتعلق بتراجع قوة حزب شاس والحاخام عوفاديا 

يوس���يف. ففي انتخاب���ات الحاخامي���ن األكبرين في 

العام 2003، صوت لصالح الحاخام شلومو عمار، مرشح 

عوفاديا يوس���يف، 124 عضوا م���ن أصل 150 عضوا في 

الهيئة الت���ي تنتخب الحاخامي���ن. بينما حصل نجل 

عوفادي���ا يوس���يف، اآلن، على 68 صوت���ا فقط. وهذا 

المعطى يش���كل تذكيرا لقيادة حزب ش���اس بحقيقة 

أنه على الرغم من الفوز، إال أنها ُمنيت بخس���ارة كبيرة 

وأن هناك من تجرأ على تحدي عوفاديا يوسيف.

وأح���د أب���رز القياديين في حزب ش���اس الذي حقق 

»الف���وز« ف���ي انتخاب���ات الحاخامي���ة، ويتعين عليه 

مواجه���ة انتخابات مس���تقبلية، هو رئيس ش���اس، 

عضو الكنيس���ت أريي���ه درعي، الذي ع���اد إلى الحياة 

السياس���ية عش���ية االنتخابات العام���ة األخيرة، في 

بداية الع���ام الحالي. والتحدي القري���ب الماثل أمام 

درعي هو انتخابات الس���لطات المحلية، التي ستجري 

في تشرين األول المقبل. وتش���ير تقارير وتقديرات 

إس���رائيلية إلى أن حال حزب شاس ليست جيدة في 

الحلبة المحلية.

إال أن ف���وز يوس���يف بمنصب الحاخام الس���فارادي 

األكبر، يضمن لعدة س���نوات على االقل اس���تمرار ضخ 

األموال لمؤسس���ة »بيت يوس���يف«، التي تشرف على 

الغذاء والشراب »الكاشير«، أي الحالل بموجب الشريعة 

اليهودية. و«بيت يوسيف« هي مصلحة تجارية خاصة 

تابعة لعائلة عوفاديا يوسيف، وتدر أرباحا مالية. 

دعوة لتأسيس بديل 
للمؤسسة الحاخامية

يرى الكثير م���ن اليهود في المؤسس���ة الحاخامية 

أنها مؤسسة فاسدة وتتسبب بتعاسة الكثيرين، وأنه 

ال توجد حاجة لمثل هذه المؤسسة. 

وأحد هؤالء هو المحاضر في قسم التربية في جامعة 

تل أبيب، البروفس���ور ِيزهار أوبالت���كا، الذي كتب في 

شر في موقع »يديعوت أحرونوت« االلكتروني، 
ُ
مقال ن

في أعق���اب انتخابات الحاخامين،  أن���ه »من عام آلخر 

يكتشف معظم مواطني الدولة ’اليهود’ أن الحاخامين 

األكبرين، اللذين يعدان من الشخصيات المرموقة في 

الدولة... يرأس���ان منظمة ]مؤسس���ة[ فاس���دة تسبب 

التعاس���ة للكثيرين عندما يكونون بحاجة إلى بعض 

الرأفة، ويمثالن مفاهيم يهودية متطرفة – عنصرية 

ومظلم���ة لم يحل���م حكماؤنا بأن تتح���ول إلى قوانين 

وأنظمة«. 

واس���تعرض أوبالتكا أمثلة كثيرة عل���ى ذلك بينها 

»التميي���ز ضد النس���اء بص���ورة دائمة ف���ي المحاكم 

الديني���ة، التي ينبغي أن تحك���م بموجب روح التوراة 

الجميل���ة التي دعت إلى المس���اواة بين بني البش���ر، 

لكنهم يختارون المفاهي���م األكثر ظلمة التي عرفها 

ش���عب إس���رائيل في تاريخ���ه. وهناك أفراد ش���ركة 

ديش���ا ]لدفن الموتى[، والت���ي تنحصر مهمتها في 
َ
ك

مساعدة العائالت في حداد على تنظيم دفن أعزائهم 

الذي���ن فارقوهم للت���و، ويحظرون فجأة على النس���اء 

قراءة تأبين أمام أصدقائهم وأعزائهم الذين حضروا 

لمواس���اتهم في ظرفهم الصعب. ويكتش���ف الجنود 

الذين خدموا الدولة، فجأة، أن الحاخامية ال تسمح لهم 

بالزواج في بالدهم بسبب خوف ما من أنه ربما ال تكون 

والدته���م يهودية كاملة، وإنما نصف يهودية فقط. 

وهن���اك أزواج متدينون، أي حريدي���م تطلقوا وأصبح 

أحدهما علمانيا، ويكتش���فان عنده���ا ظلم المحكمة 

الحاخامي���ة التي تأخ���ذ منهما أوالدهما وتس���لمهم 

لزوجين حريديين«.

وانتقد أوبالتكا انتخ���اب حاخامين أكبرين، أحدهما 

س���فارادي واآلخ���ر أش���كنازي، ووص���ف ذل���ك بأن���ه 

»مظهر ش���تاتي« وأنه »كأننا ما زلن���ا في مكان ما في 

الش���تات وعلى بعد آالف الكيلومترات بين اليهودية 

األشكنازية واليهودية السفارادية. وكأنه لم نتزاوج 

فيما بيننا، ولم ينمو هن���ا جيل كامل وهو نتائج رائع 

ألب من أوروبا وأم من ش���مال إفريقي���ا أو أم من بولندا 

وأب من العراق«. 

وفي تلميح واضح إلى فساد المؤسسة الحاخامية، 

كتب أوبالتكا أن »القرن الرابع عشر كان قرن الشدائد 

ف���ي أوروبا. إنه الق���رن الذي انه���ارت فيه منظومة 

القيم األخالقية في الكنيسة لدرجة أنه كان هناك 

باب���اوان متخاصمان لفترة، وط���رح الكهنة على كل 

م���ن يرغب ف���ي الحص���ول على صك غف���ران ذنوب 

مقابل المال، وانتش���رت الرشوة في كل مكان. وكان 

هذا الق���رن الذي أدى بعد ذلك بس���نوات إلى هرب 

الكثيرين من الكنيسة الكاثوليكية وتأسيس بديل 

مس���يحي لهذه الكنيسة« في إش���ارة إلى الكنيسة 

البروتستانتية.

ورأى الكات���ب أن »اليهودي���ة ’المقدس���ة’ في أرض 

إس���رائيل متأثرة من المجتمع الحري���دي الذي يزداد 

تطرفا يوما بعد ي���وم، ويحتل الحاخامية الرئيس���ية 

ش���يئا فش���يئا حاخامون يربط بينهم وبين العصرنة 

والدولة بطاقة الهوية التي في جيبهم فقط. ولذلك، 

يبدو أنه ليس بعيدا اليوم الذي س���يعلن فيه شبان ما 

نس���معه هنا بين حين وآخر، بأنه جئنا لنطرد الظالم، 

ألن اليهودية أجمل بكثير من المؤسس���ة الحاخامية 

المسيطرة في بالدنا«.

وشدد على أنه ال حاجة للمؤسسة الحاخامية من أجل 

القيام بطقوس دينية، وأنه »أقول للجمهور العلماني 

إن التوراة واألس���فار الالحقة ه���ي بمثابة كنز للقارئ 

فيه���ا وال توجد حاجة لحاخامين كبار وحاخامي أقاليم 

وحاخامي أحي���اء ومجرد حاخامي���ن يتجولون في كل 

مكان من أجل الربط بيننا وبين ديانتنا«. 

وخلص أوبالتكا إل���ى الدعوة إلى إقامة »بدائل أخرى 

للمؤسسة الحاخامية، وسنكتشف بذلك ِغنى الديانة 

التي ننتمي إليها وسنعرف مدى بعدها عن العنصرية 

والتمييز والسجود للحاخام«.  

الحاخام إسحق يوسيف )يسار( يتحادث إلى والده عوفاديا.
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

بقلم: مئير إلران وأليكس ألتشولر )*(

برزت مجددًا، في أثناء مناقشات المؤتمر السنوي السادس 

ل� »معهد دراس���ات األمن القومي«  حول موضوع اس���تعداد 

وجاهزي���ة الجبه���ة الداخلية اإلس���رائيلية )عق���د المؤتمر 

في أواخر ش���هر تموز الماضي(، مس���ألة عدم وجود تحديد 

معي���اري واضح فيما يتعلق بالصالحيات والمس���ؤولية تجاه 

إدارة الجبه���ة المدنية. وكانت هذه العقبة قد طرحت بكامل 

حدتها قبل س���بع سنوات، وذلك في أعقاب تكشف إخفاقات 

وقصورات الجبهة الداخلي���ة في حرب لبنان الثانية )2006(. 

وقد نوقشت المس���ألة  مرارًا وتكرارًا في العديد من المحافل 

واللج���ان التي اقترح���ت نماذج  وحلوال مختلف���ة، كما وقفت 

المسألة ذاتها في صلب مس���ودات قانون الجبهة الداخلية 

التي نوقش���ت قبل عدة س���نوات، فضال عن وقوفها في مركز 

سلس���لة من التقارير الصادرة ع���ن مراقب الدولة، ومن ضمن 

ذلك تقرير مراقب الدولة األخير )الذي صدر في تموز 2013(، 

والتي وجهت انتقادات شديدة في شأن هذا الموضوع، الذي 

سيطرح قريبا للبحث والنقاش على مائدة رئيس الحكومة. 

ويكم���ن جذر المش���كلة ف���ي أن���ه وخالف���ا إلدارة الجبهة 

العسكرية، التي يوجد فيها وضوح معياري، وتراتبية واضحة 

في مسألة الصالحيات والمس���ؤولية بما يتيح إدارة معقولة 

ومنس���قة للمؤسس���ة العس���كرية في مواجه���ة التحديات 

الخطيرة، ف���إن الجبهة الداخلية، التي تعتب���ر  مركبة أكثر، 

وتق���ف في مواجهة تهديدات خطي���رة ومعقدة، تعاني من 

غياب التنظي���م الحقيقي.  ف���كل التحدي���دات ذات الصلة 

بمس���ألة الصالحيات والمس���ؤوليات، ما هي إال صيغ مبهمة 

وفضفاض���ة، تولد غموض���ا وتناقضات دائم���ة، أكثر بكثير 

مما يتوقع وج���وده بين أجهزة بيروقراطية، األمر الذي يخلق 

مصاعب جمة ف���ي إدارة عملية االس���تعداد لحاالت الطوارئ 

وإدارة األزمة عند نشوبها. 

إن تس���وية معيارية وتنظيمية مالئمة لهذه المسألة، من 

ش���أنها أن تش���ق الطريق نحو االرتقاء المطلوب باس���تعداد 

وجاهزية الجبهة الداخلية اإلسرائيلية لمواجهة التهديدات 

المتزاي���دة.  أين تكمن المش���كلة، ولماذا لم يجر حلها طوال 

هذا الوقت؟!  يكمن أس���اس المشكلة في حقيقة أن التحدي 

للجبه���ة الداخلية موجه ف���ي جوهره نح���و المدنيين ونحو 

األجهزة والمنظومات المدنية، ولذلك فإنه يتطلب، في شكل 

رئي���س، إجابات مدنية في جوهرها.  من جهة أخرى، ما زالت 

تس���ود في إس���رائيل الفرضية- وبالتالي النهج والممارسة- 

القائلة بأن المؤسسة األمنية والعسكرية هي المسؤولة عن 

توفير الجواب النهائي للتحديات، وال س���يما تلك  التحديات 

الت���ي يكون مصدره���ا  عدو خارجي.  من هن���ا يظهر الميل- 

الطبيع���ي تقريبا- نح���و اعتبار المؤسس���ة األمنية والجيش 

اإلسرائيلي، الجهة الرئيسة المكلفة بحل المشكلة.

ويضي���ف الواقع المتك���ون عل امتداد الس���نوات بعدًا من 

الملموس���ية لهذا الميل، ذلك ألن حقيقة وجود جسم مهني 

كبير وقومي، يش���هد تطورا مس���تمرا، مثل قي���ادة الجبهة 

الداخلية، التابعة للجيش اإلس���رائيلي، تجع���ل هذا الميل، 

ف���ي الظاهر، مي���ال بديهيا، وتس���اهم في تعظي���م المكانة 

القومية لقيادة الجبهة الداخلية، وللجيش اإلسرائيلي،  في 

المنظومة برمتها.  

والمش���كلة هي أن مواجهة التهديدات للجبهة المدنية، 

والت���ي ت���زداد تصاع���دا وتصعي���دا، تتطلب جواب���ا مدمجا 

ومنس���قا من جانب جه���ات كثيرة، غالبيته���ا جهات مدنية 

)حكومية، بلدية، وم���ن القطاعات االقتصادي���ة والصناعية 

والتجاري���ة، والقطاع التطوع���ي(.  ويطرح في هذا الس���ياق 

س���ؤال مبدئي وعمل���ي بالغ األهمية: إل���ى أي حد من الجدير 

والمجدي أن يتولى الجيش اإلس���رائيلي والمؤسسة األمنية 

مهمة تحديد األولويات وتخطيط اإلجابات والحلول، وتوجيه 

الجهات المدنية، ذات االحتياجات المدنية الصرفة، وكيفية 

االستعداد والعمل في حالة الطوارئ؟

هذه المس���ألة المبدئي���ة، ازدادت تعقيدا في الس���نوات 

األخيرة، ال س���يما بعد إقامة »س���لطة الطوارئ الوطنية« )في 

الع���ام 2007(، ومن ثم وزارة حماية الجبهة الداخلية )2011(، 

واللتين خضعتا أيضا، منذ إقامتهم���ا، لوصاية وزارة الدفاع 

من الناحيتين اإلدارية والعملية.  

البدائل الممكنة
ثمة حاليا ثالثة بدائل رئيسة ممكنة لتسوية هذا الموضوع: 

أوال- توجه المؤسس���ة األمنية، المعنية أساسا باإلبقاء على 

الوضع الحالي، والذي يعني وقوف وزير الدفاع على رأس هرم 

الجبه���ة المدنية، واحتفاظ قيادة الجبه���ة الداخلية بالدور 

القي���ادي المتصدر ف���ي كل ما يتعلق باالس���تعداد وتوفير 

اإلجابات والحلول في حالة الطوارئ.   ووفقا لما يقوله أصحاب 

هذا التوجه، فقد ثبت بأن هذه التس���وية ممكنة، وأنه يمكن 

في إطارها إقامة تعاون معقول مع الجهات المختلفة، وس���ط 

االعتماد على قوة وقدرات المؤسس���ة األمنية، التي ال يرقى 

إليها الش���ك، ال س���يما وأن الحديث يدور ف���ي جوهره على 

تهديد أمني. 

ثاني���ا- توجه »هيئة األمن القومي«- التي طلب منها إعداد 

المواد والتوصيات تمهيدا للنقاش الذي س���تجريه الحكومة 

ح���ول ه���ذا الموض���وع- والقائل بأن���ه يجب تغيي���ر الوضع 

المعي���اري القائم بأكمله، ونق���ل الدور القي���ادي، المتعلق 

بالجبه���ة المدنية، م���ن المؤسس���ة األمني���ة )وزارة الدفاع 

والجيش اإلس���رائيلي( إل���ى وزارة األمن الداخلي.  ويس���تند 

هذا االقتراح المعتمد على توصيات س���ابقة ل� »هيئة األمن 

القومي«، عل���ى وجهة نظر تقضي بوجوب إعفاء المؤسس���ة 

األمني���ة من الع���بء الثقيل للجبهة المدني���ة، بما يتيح لها 

التركيز عل���ى إدارة المعركة الهجومية والدفاعية ضد أعداء 

إس���رائيل في الجبهة العس���كرية. كذلك يس���تند االقتراح 

أيضا على القوانين واألنظمة القائمة، والتي تعطي الشرطة 

اإلس���رائيلية صالحية ومسؤولية )مش���روطتين( عند حدوث 

تشويشات خطيرة وكوارث جماعية، وكذلك على أساس نقل 

المس���ؤولية عن جهاز )مصلحة( اإلطفاء واإلنق���اذ إلى وزارة 

األمن الداخلي )بموجب قرار الحكومة في كانون  األول 2011(. 

ثالثا- توجه وزارة حماية  الجبهة الداخلية القائل إن وزارة 

حكومية فقط، تش���كل حماي���ة الجبه���ة الداخلية مهمتها 

الوحي���دة، هي التي تس���تطيع، ويج���ب أن تتول���ى، تركيز 

الصالحيات التنظيمية وتحديد السياس���ة القومية وس���لم 

األولويات في االس���تثمار الشامل، في كل ما يتعلق بالجبهة 

المدنية. وال يقتضي ذلك، وفقا لهذا التوجه، أن تتولى وزارة 

حماية الجبهة الداخلية »قي���ادة« وتفعيل الجهات األخرى، 

وإنما تحديد ماهية المعايير التي تعمل الجهات المختلفة 

بموجبها في نطاق عملية االس���تعداد للط���وارئ. وعلى هذا 

األس���اس ينبغي أن تكون هذه الوزارة أيضا  الجهة  المركزة 

للعمل مقابل س���ائر الهيئات، والمتابعة للتنسيق والتعاون 

المطلوبين فيما بينها. 

ويحت����دم الجدل اآلن بي����ن هذه التوجه����ات المختلفة، ومن 

المش����كوك في����ه أن يتوقف، حت����ى وإن اتخذ في المس����تقبل 

القريب قرار واضح في هذه المس����ألة المركزية.  وكمس����اهمة 

في هذا النقاش، نرى أن من المفيد التأكيد على النقاط اآلتية: 

من المهم والضروري أن يتخذ قرار واضح، وفي أس���رع وقت 

ممكن، يتيح تس���وية وتنظيم هذه المسألة بالشكل المالئم 

وان يتم تكريس ذلك بصورة معيارية في القانون. 

في جميع األحوال، يجب أن تبقى مس���ألة الدمج والتنسيق 

والتعاون العملي بين مختلف الجهات، مسألة حاسمة. وال بد 

من التيقن من أن التنس���يق بي���ن هذه الجهات، في إطار أية 

بنية أو هيكلية يتم إقرارها، سيجري بالشكل األمثل وضمن 

أقصى حد ممكن.  وه���ذا األمر يجب أن يكون االختبار األولي 

لنجاح التسوية. 

وفي هذا الس���ياق، ثمة حاجة للتفكير، فيم���ا بعد، بإجراء 

تغيير تنظيمي ش���امل، يؤدي إلى إقام���ة هيئة رد مدمجة، 

تعتم���د على نوع من القوة الدركي���ة، وتكون مهمتها فرض 

النظام العام المدني بصورة عامة، وتنس���يق الرد المنظومي 

الشامل إزاء الكوارث الجماعية، بصورة خاصة. 

أخيرا، ينبغي ألية تسوية أن تأخذ في الحسبان انعكاساتها 

على قدرات الس���لطات المحلية على القي���ام بدورها ك� »لبنة 

أساس« في المواجهة المحلية ألحداث طارئة واسعة النطاق. 

هناك العديد من البلديات القوية في إس���رائيل، استطاعت 

إيجاد نماذج يحتذى بها على صعيد التنظيم واالس���تعداد 

المحل���ي في مواجهة مثل ه���ذه األح���داث، وبالتالي يمكن 

لبلدي���ات كثي���رة أخرى، ضعيف���ة من النواح���ي االجتماعية 

واالقتصادي���ة والقيادة، أن تتعلم من هذه النماذج، وس���ط 

الحص���ول على مس���اعدات مادي���ة من الحكوم���ة،  وذلك بما 

يمكنها من االستعداد للطوارئ بالشكل السليم. 

____________________________________

)*( باحثان في »معهد دراسات األمن القومي« في جامعة تل أبيب. وقد 

ظهر المقال في  العدد األخير من نشرة »مباط عال- نظرة عليا« الدورية 

االلكترونية التي يصدرها  المعهد المذكور.  ترجمة خاصة.

حول غياب المسؤولية بشأن إدارة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية

أك����دت منظمة حقوقية إس����رائيلية تعن����ى بمراقبة تطبيق 

القانون في األراضي الفلس����طينية المحتل����ة في تقرير جديد 

صدر عنها في نهاية ش����هر تموز الماضي، اس����تمرار سياسة 

التغاضي والتس����امح التي تنتهجها الس����لطات اإلس����رائيلية 

المكلف����ة بتطبي����ق القان����ون، تج����اه الممارس����ات واألعم����ال 

العدوانية التي يرتكبها المستوطنون اليهود ضد المواطنين 

الفلس����طينيين وممتلكاته����م ف����ي مناطق الضف����ة الغربية 

المحتلة. 

وذك���رت منظمة »ي���ش دين« )يوج���د قانون( ف���ي تقرير 

المتابع���ة األخي���ر، وال���ذي تضم���ن معطيات جدي���دة حول 

نتائج التحقيقات التي تجريها الش���رطة اإلس���رائيلية )لواء 

»يهودا والس���امرة«( في ما وصف ب� »المخالف���ات الجنائية« 

التي يرتكبها »مواطنون إس���رائيليون« ضد الفلس���طينيين 

وممتلكاته���م في مناطق الضفة الغربية، أن تحقيقات  هذه 

الش���رطة تنتهي في الغالبية الس���احقة من الحاالت بإغالق 

ملف���ات التحقي���ق  ض���د المتورطين في ارت���كاب مثل هذه 

المخالفات واالعتداءات. 

معطيات رئيسة
ويستدل من المعطيات التي أوردتها المنظمة في تقريرها 

األخير، أن 5ر8% فقط من ملفات التحقيق التي فتحت في شرطة 

»لواء ش����اي- يهودا والسامرة« خالل السنوات الثماني الماضية 

)2005- 2013( ف����ي حوادث اعت����داءات ارتكبها إس����رائيليون 

)مس����توطنون وغيرهم( ضد مواطنين فلسطينيين وممتلكات 

فلسطينية، انتهت بتقديم لوائح اتهام.  وقالت المنظمة في 

تقريرها إن حوالي 84% من ملف����ات التحقيق التي اتخذ فيها 

قرار نهائي، أغلقت بسبب فشل الشرطة في التوصل إلى نتائج 

خالل التحقيق، وأوضحت أن الغالبية العظمى من هذه الملفات 

أغلقت بس����بب فش����ل  المحققين ف����ي الوصول إل����ى مرتكبي 

المخالف����ات واالعتداءات، أو في جمع أدل����ة كافية لتقديمهم 

للمحاكمة، فيما أغلق بع����ض الملفات بحجة »عدم وجود تهمة 

جنائية« على الرغم من عدم استنفاد إجراءات التحقيق فيها.  

وأكدت منظمة »يوجد قانون« في تقريرها أن السنة األخيرة 

)2013( لم تش����هد أي تحس����ن في قدرة الش����رطة اإلسرائيلية 

)في »لواء ش����اي«( على التحقيق في »المخالفات« التي ارتكبها 

إسرائيليون ضد فلس����طينيين وممتلكاتهم، وقالت إن الفشل 

المس����تمر ل� »لواء ش����اي« في ه����ذا المجال ينبع من سلس����لة 

تقصي����رات وإخفاق����ات  منظوماتي����ة ف����ي إدارة التحقيقات، 

والتي اتس����مت باإلهمال وقلة المهنية وعدم االلتزام بمعايير 

التحقيق المتبعة. 

وضع ملفات التحقيق
وج����اء في معطيات تفصيلية وردت في تقرير منظمة »يوجد 

قانون«:

بل����غ مجموع ملفات التحقيق التي فتحت في وحدات ش����رطة 

»لواء ش����اي« في السنوات الثماني الماضية، في أعقاب شكاوى 

قدمها فلسطينيون بمساعدة المنظمة ذاتها، 938 ملفا، منها 

113 ملفا ما زالت في مراح����ل مختلفة من المعالجة والتحقيق، 

بينم����ا اتخذ قرار نهائي )من جانب الجهات المكلفة بالتحقيق 

أو م����ن جانب النيابة العامة  اإلس����رائيلية( بإغ����الق 825 ملف 

تحقيق. 

في 70 ملفا من ملفات التحقيق التي فتحت حتى اآلن قدمت 

لوائح اته����ام ضد المتورطين في »المخالف����ات« )أي 5ر8% من 

مجموع الملفات التي انتهت معالجتها(. 

747 ملف تحقيق أغلقت بعد انتهاء التحقيق من دون توجيه 

لوائح اتهام ضد مش����بوهين )5ر90% من مجموع الملفات التي 

انتهت معالجتها(. 

8 ملفات فقدت )ضاعت( في ش����رطة »لواء شاي«، ولم يجر أي 

تحقيق فيها، 5 ملفات منها في العام الماضي )2013(.

أسباب إغالق الملفات
تم إغالق 476 ملفا بحجة »مخالف- مجرم- مجهول«، ما يعني 

فشل الشرطة في الوصول إلى المشبوهين بارتكاب المخالفات. 

161 ملفا أغلقت بحجة »عدم توفر أدلة كافية«، أي بسبب فشل 

المحققين في جمع وبلورة أدلة كافية لمحاكمة المش����بوهين 

الذين جرى اعتقالهم والتحقيق معهم. 

61 ملفا أغلقت بحجة »عدم وجود تهمة جنائية«، ما يعني أنه 

لم ترتكب مخالفة جنائية أو أنه ال توجد للمش����تبه به أي عالقة 

بالمخالفة المرتكبة.

ت����م إغ����الق 15 ملف تحقي����ق بحجة »ع����دم وج����ود مصلحة 

للجمه����ور«، وأغلق ملفان بحج����ة أن »المجرم ال يقع تحت طائلة 

القانون«،  بمعنى قاصر أو مختل عقليا..

وتعني ه����ذه المعطيات، بحس����ب مالحظة منظم����ة »يوجد 

قان����ون«، أن حوال����ي 84% من مجم����وع الملف����ات التي انتهت 

معالجتها، أغلقت بسبب فشل الشرطة في التحقيق.

توزيع الملفات حسب 
ماهية المخالفات

في نطاق متابعتها لملفات التحقيق في مخالفات االعتداءات 

التي ارتكبها إسرائيليون ضد فلسطينيين في مناطق الضفة 

الغربية، والتي قدمت ش����كاوى حوله����ا، صنفت منظمة »يوجد 

قانون« في تقريرها الش����كاوى ضمن أربع فئات رئيس����ة وهي: 

مخالفات عنف جسدي، إلحاق ضرر بالممتلكات، االستيالء على 

أراض فلسطينية ومخالفات في مجاالت أخرى. 

إلحاق ضرر بالممتلكات

يتضح من تفحص مجمل ملفات التحقيق التي يتناولها هذا 

التقري����ر، أن 438 ملفا )7ر46%( من أص����ل 938 ملفًا تدور حول 

شكاوى قدمها فلسطينيون بش����أن إلحاق أضرار بممتلكاتهم 

الخاصة على أيدي مس����توطنين إس����رائيليين.  وتشمل ملفات 

التحقي����ق في هذا المجال عمليات حرق )إضرام النار(، س����رقة، 

مس بممتلكات، قطع أش����جار، تخريب وإتالف مزروعات وسرقة 

محاصيل زراعية وغير ذلك.

وم���ن بي���ن 377 ملفا من ه���ذه الفئة انته���ت معالجتها، 

ت���م إغالق 361 ملفا )8ر95%( بع���د انتهاء التحقيق، وقدمت 

لوائ���ح اتهام ضد متهمين )إس���رائيليين( في 13 ملفا فقط 

)4ر3%(، فيما فقدت )ضاعت( 3 ملفات في شرطة »لواء شاي« 

ول���م يجر نهائيا أي تحقيق فيه���ا.  ويبرز في مجال التعدي 

على الممتلكات بش���كل خاص، الفش���ل المس���تمر للشرطة 

اإلس���رائيلية في اس���تنفاد التحقيق والوص���ول إلى توجيه 

لوائ���ح اتهام ض���د المعتدين.  فمن بي���ن 366 ملفا انتهت 

معالجته���ا، وعلمت منظمة »يوجد قان���ون« بنتائج التحقيق 

فيها، جرى إغالق 341 ملفا )2ر93%( في ظروف تدل على فشل 

التحقيق، معظمها أغلق بحجة »مجرم مجهول« أو »لعدم توفر 

أدلة كافية«.

تقرير جديد لمنظمة »يش دين«:

أكثر من 90% من تحقيقات الشرطة اإلسرائيلية في المخالفات التي يرتكبها المستوطنون 
ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية تنتهي بإغالق ملفات التحقيق!

العنف
يتن����اول 330 ملف����ا  )2ر35%( من مجموع ملف����ات التحقيق 

التي تتابعه����ا منظمة »يوجد قانون«، اعتداءات عنف ارتكبها 

إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، وتشمل هذه 

االعتداءات ح����وادث إطالق نار، ضرب، إلق����اء حجارة، اعتداءات 

بالعصي والهراوات والسكاكين، والدهس وغيرها. 

ومن بين 294 ملف تحقيق في مخالفات عنف انتهت معالجتها، 

تم إغ���الق 248 ملفا )84%( بعد انتهاء التحقيق مباش���رة، فيما 

قدمت لوائح اتهام ف���ي 24 ملفا )3ر14%(، بينما فقدت 4 ملفات 

في شرطة »لواء شاي« من دون إجراء أي تحقيق فيها.  وقد بلغت 

نسبة فشل هذه الشرطة في التحقيق في مخالفات العنف ضد 

الفلس���طينيين 7ر81%.  ومن بي���ن 278 ملفا انتهت معالجتها، 

وعلمت منظمة »يوجد قان���ون« بنتائج التحقيق فيها، تم إغالق 

227 ملفا في ظروف تدل على فش���ل التحقي���ق، معظمها أغلق 

بحجة »عدم وجود أدلة كافية« و«مجرم مجهول«.

االستيالء على األراضي
هن���اك 125 ملف تحقي���ق )3ر13% من مجم���وع الملفات التي 

تتابعها منظمة »يوجد قانون«( فتحت في أعقاب شكاوى تتعلق 

بمحاوالت إسرائيليين االس���تيالء على أراض فلسطينية، وذلك 

عن طريق إقامة جدران ومبان ووض���ع منازل متنقلة )كرافانات( 

أو دفيئ���ات زراعية، وأعمال طرد ومنع وصول فلس���طينيين إلى 

أراضيه���م، وغير ذل���ك.  ومن بي���ن 111 ملف تحقي���ق في هذا 

المج���ال، انتهت معالجته���ا، جرى إغالق 96 ملف���ا )5ر86%( مع 

انتهاء التحقيق، بينما وجهت لوائح اتهام في 14 ملفا )6ر%12(.  

وفقد ملف واحد في ش���رطة »لواء شاي« من دون أي تحقيق فيه. 

وقد بلغت نس���بة الفش���ل في تحقيق الشرطة في هذا النوع من 

الملف���ات 1ر61%.  ومن بين 108 ملفات انتهت معالجتها وعلمت 

منظم���ة »يوجد قانون« بنتائج التحقيق فيها، تم إغالق 66 ملفا 

في ظروف تدل على فش���ل التحقيق، غالبيتها )56 ملفا( أغلقت 

بحجة »عدم توفر أدلة كافية« و«مجرم مجهول«. 

مخالفات أخرى
من ضمن ملفات التحقي���ق التي تتابعها المنظمة، 

هناك 45 ملفا )8ر4%( تتعلق بمخالفات أخرى، وتشمل 

تدنيس مس���اجد ومقابر، وقتل بهائم ومواش وإلقاء 

نفاي���ات وتوجيه قنوات صرف )مج���اري( نحو أراضي 

الفلس���طينيين، وغير ذلك.  ومن بين 43 ملف تحقيق 

من ه���ذا النوع، انتهت معالجتها، ت���م إغالق 42 ملفا 

)7ر97%( بعد انتهاء التحقيق مباش���رة، فيما وجهت 

الئحة اتهام في ملف واحد فقط، إال أنه جرى س���حبه 

فيم���ا بعد من قب���ل النيابة العامة اإلس���رائيلية. وقد 

بلغت نسبة فشل ش���رطة »لواء يهودا والسامرة« في 

التحقي���ق في ه���ذه المخالفات حوال���ي 80%، أي في 

33 ملف���ا، أغلق���ت غالبيتها بنفس الحج���ج والدواعي 

الس���ابقة، فيما أغلق���ت 5 ملفات بحج���ة »عدم وجود 

تهمة جنائية«. 

مستوطن يعربد في البلدة القديمة في الخليل.
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