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أكد تقرير “صورة الوضع االجتماعي في إسرائيل”، الصادر عن “مركز أدفا”، 

يوم األحد الفائت، وجود نمو اقتصادي في إس���رائيل وتزايد الثراء، لكنه في 

الوقت نفس���ه ش���ّدد على أن المس���تفيدين الوحيدين منه هم أصحاب رأس 

المال والمشغلون الذين ينتمون إلى النخبة االقتصادية العليا. 

وقال مع���دو التقرير إنه على الرغم من أن اإلس���رائيليين يحبون أن ينظروا 

إلى أنفس���هم كجزء من أوروب���ا الغربية، إال أن معظم المؤش���رات االجتماعية 

واالقتصادية تدل على أنهم موجودون “في الهوامش الش���رقية والجنوبية” 

للقارة األوروبية.

مس الس���كان في إسرائيل )22%( يتلقون أجرا 
ُ
ويبين التقرير أن أكثر من خ

متدني���ا ال يتجاوز ثلثي متوس���ط األجور، وفق معطيات الع���ام 2012، وبذلك 

تحتل إسرائيل المكان الثالث بين دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

)OECD( ال�28. وتصل نس���بة العاملين في إسرائيل الذين تلقوا أجرا متوسطا 

وم���ا دون ذل���ك، في الع���ام 2012، إل���ى 7ر70% بينما نس���بة العاملين الذين 

يتقاضون الحد األدنى من األجور وما دون ذلك هي 3ر%31.

وأش���ار التقرير إلى أن الفج���وة بين أجور الرجال وأجور النس���اء بقيت على 

حالها، وإلى أن أجور النس���اء ش���كلت 2ر62% من أجور الرجال في العام 2003، 

وارتفعت هذه النسبة إلى 1ر68% في العام 2013.

ويدقق التقرير في معدل األجور التي يتقاضاها اليهود األشكناز واليهود 

الش���رقيون والعرب ف���ي العام 2013، وتبين أن معدل أج���ور العرب بلغ 6076 

ش���يكال، أي 67% من متوس���ط األجور، بينم���ا معدل أجور اليهود األش���كناز 

بلغ 11897 ش���يكال، أي أعلى من متوس���ط األجور ب�32%، ومعدل أجور اليهود 

الشرقيين 10033 شيكال، أي أعلى من متوسط األجور ب�%11.

وأشار التقرير إلى أن نسبة البطالة في إسرائيل متدنية وبلغت 6ر5%، لكن 

التقرير أكد أن هذه النس���بة تعكس حجم البطالة في التجمعات الس���كنية 

اليهودية في وس���ط البالد فقط. ولفت التقرير إلى أنه لدى االبتعاد عن وسط 

البالد فإن الصورة تتغير كليا: نس���بة البطال���ة في مدينة رهط 3ر33%، وفي 

أم الفحم 8ر30%، وفي عرابة 8ر27%، وفي سخنين 8ر24%، وفي كل من طمرة 

والمغار 9ر23%. كذلك في بلدة يروحام 4ر16% وبلدة ديمونا 4ر%15.

ووفقا للتقرير فإن النمو االقتصادي في إس���رائيل في األعوام 2004 – 2013 

كان مرتفع���ا أكثر منه في الواليات المتح���دة وأوروبا الغربية، لكن لم ُيترجم 

هذا النمو إلى تحس���ن مس���توى الحياة ل���دى جميع العاملين ف���ي البالد ألن 

إسرائيل ال تس���تنفد القدرة الكامنة في النمو لعدة أسباب بينها عدم وجود 

تس���وية سياسية مع الفلس���طينيين وانعكاس تزايد الحروب على االقتصاد. 

وبحس���ب معطيات البن���ك المركزي اإلس���رائيلي، فإن الع���دوان على غزة في 

ص الناتج المحلي بنس���بة 3ر0%، لكن تراكم المواجهات 
ّ
الصيف الماضي قل

العنيفة يمس في األمد الطويل بمجموعات سكانية ومناطق عديدة في البالد 

ويخلق أجواء انعدام االستقرار.

وقارن التقرير بين مس���تويات األجور التي يحسب بموجبها متوسط األجور، 

وبلغ 9212 شيكال، وتبين أن أعلى األجور بلغت أكثر ب�36 مرة من متوسط األجور 

وب�77 مرة من الحد األدنى من األجور، وهو 4300 شيكل.

وأكد التقرير أن معدل انعدام المس���اواة في إس���رائيل ه���و من أعلى هذه 

المع���دالت بي���ن دول OECD. كما تبي���ن أن 8ر28% فقط من أبناء الش���ريحة 

العمرية 20 – 29 عاما درسوا في مؤسسات التعليم العالي في العام 2011.

م���ن ناحية أخ���رى قال نحميا شترس���لر، كبي���ر المحللي���ن االقتصاديين في 

صحيف���ة “هآرتس”، األس���بوع الماضي، إن اس���تراتيجيا الحزبين األكبرين في 

إسرائيل )الليكود والعمل( بمناس���بة قرب االنتخابات آخذة في التبلور. ويركز 

رئيس الليكود بنيامين نتنياهو على موضوع األمن، ويركز إس���حاق هيرتسوغ، 

رئيس العم���ل، على الموضوع االجتماعي. وهذا ال يعني أن الطرفين لن يتطرقا 

إل���ى مجمل المواضيع، لكن كل طرف س���يركز على مجال القوة لديه. وهكذا بدأ 

نتنياهو حملت���ه بمهاجمة الرئيس أبو مازن ألنه تجرأ عل���ى التوجه إلى األمم 

المتحدة وإلى محكمة الجنايات الدولية في الهاي. وأعلن نتنياهو في مستهل 

جلسة للحكومة، أن قادة السلطة الفلسطينية هم الذين عليهم أن يمثلوا أمام 

المحكمة الدولية، وأنه لن يس���مح بإجبار أي جندي في الجيش اإلسرائيلي على 

المثول أمام المحكمة الدولية. كما أنه جّمد تحويل 400 مليون شيكل من أموال 

الضرائب المجبية بالنيابة عن الس���لطة إليها. أما شعب إسرائيل، فهو يعشق 

هذا األسلوب، أي عرض العضالت والحزم وابتزاز الطرف اآلخر. ونتنياهو يمنحه 

بسخاء كل ما يريد وهذا يشمل تذكيرًا دائمًا بالتهديد اإليراني. 

وبرأيه ال يستطيع هيرتسوغ منافسة هذا التطرف الجامح، ولذلك فالرسائل 

الت���ي يبعث بها في المجال السياس���ي- األمني معقدة أكث���ر من اللزوم. إنه 

يؤمن حقيقة بحل الدولتين، لكن هذا مرتبط بتنازالت بعيدة المدى عن معظم 

المناطق المحتلة، إلى حد االنسحاب إلى حدود العام 1967 مع تبادل لألراضي. 

لكن كيف يمكن قول ذلك للشعب عشية االنتخابات؟. 

وأضاف: يجد نتنياهو حاًل للموضوع االقتصادي بقوله إنه ال توجد صلة بين 

وضعنا السياس���ي وحالتنا االقتصادية، وإنه يمك���ن تحقيق النمو واالزدهار 

بمعزل عن اتفاق سالم. وهو يعتزم “إدارة النزاع” وليس حله. ولكن المشكلة 

ه���ي أن “إدارة النزاع” مؤداها سياس���ة مكلفة للغاي���ة تفضي بالضرورة إلى 

انهي���ار اقتص���ادي. إن “إدارة النزاع” التي ينتهجه���ا نتنياهو تضطره إلى 

تأيي���د زيادة ميزاني���ة الدفاع واألمن عل���ى الدوام. وهك���ذا، علينا أن نحتاط 

إلمكاني���ة تجديد االنتفاضة، وهناك عش���رات آالف الصواريخ التي يوجهها 

حزب الله ضدنا، ويلوح في األفق خطر “داعش”، ويس���ود عدم االس���تقرار في 

كل م���ن العراق وس���ورية، وهناك بالطبع الخطر الن���ووي اإليراني. وعليه، فإن 

الميزاني���ة الوحيدة التي تزداد لدينا بالمعطيات الفعلية عامًا تلو العام، هي 

ميزاني���ة الدفاع واألمن. وهذا يأتي على حس���اب ميزانيات التربية والتعليم، 

والرعاية الصحية، والدعم االجتماعي، والبنى التحتية. 

وهناك ثم���ن اقتصادي إضافي ناجم عن سياس���ة نتنياه���و القائمة على 

نسف المفاوضات، هو تدهور مكانتنا في العالم، فقد بدأ صبر العالم تجاهنا 

ينفد. ويتوس���ع بشكل ملحوظ نطاق حملة مقاطعة إسرائيل من قبل شركات، 

ومؤسس���ات، واتحادات عمال ومس���تهلكين. وهكذا، قطع���ت مجالس إدارة 

ش���ركات أعمال عالقاتها التجارية مع شركات إس���رائيلية تبّين أنها تمارس 

نش���اطات صناعية وتجارية في المناطق المحتلة. وألغت صناديق اس���تثمار 

صفق���ات معقودة. وأيضًا في الوس���ط األكاديمي تتس���ع حمل���ة المقاطعة، 

وتعترف برلمانات أوروبية بالدولة الفلسطينية حتى قبل قيامها. 

وتابع: نحن على قاب قوس���ين أو أدنى من منطقة العقوبات الدولية بموجب 

النموذج الجنوب إفريقي، بيد أن نتنياهو يؤثر إغماض عينيه متجاهاًل ذلك. 

كما أنه يتجاهل مثالين بّينين يثبتان الصلة بين الس���الم واالقتصاد، أّولهما 

���دت آمااًل كبيرة تجلت في 
ّ
اتفاقات أوس���لو الموقعة في أيلول 1993، التي ول

زي���ادة كبيرة في االس���تثمارات الدولية في إس���رائيل، وبمعدل نمو س���ريع، 

وبازدهار في كافة المجاالت. في المقابل، هناك مثل االنتفاضة الثانية التي 

أغرقت إسرائيل في الركود والبطالة. 

وختم قائ���اًل: يصعب علينا أن نفهم كيف يمكن ألي ش���خص أن يزعم أنه 

ال توج���د صلة بين عدم وج���ود إرادة إليجاد حل لحالة الح���رب الدائمة، وبين 

الفجوات االجتماعية والفقر والغالء وتدني مستوى البنى التحتية.

تقرير جديد:

غياب تسوية سياسية وتزايد الحروب بين أسباب عدم استفادة مواطني إسرائيل من النمّو االقتصادي!
*كبير المحللين االقتصاديين في صحيفة »هآرتس«: “إدارة النزاع” مؤداها سياسة مكلفة للغاية تفضي بالضرورة إلى انهيار اقتصادي*

أعلن عضو الكنيست أرييه درعي، أمس االثنين، بصورة رسمية عن عودته إلى 
منصب رئيس حزب ش����اس، بعد أن كان قد أعلن عن استقالته من هذا المنصب 

قبل أسبوعين. 
وكان درع����ي قد ألمح في أكثر من مناس����بة، خالل األس����بوعين الماضيين، إلى 

احتمال تراجعه عن االستقالة.
واستقال درعي من رئاسة حزب شاس في أعقاب نشر تسجيل للزعيم الروحي 
السابق لشاس، الحاخام عوفاديا يوسف، من العام 2008، وصف فيه درعي بأنه 
“ش����رير” وأن أجزاء من الجمهور تنظر إليه على أنه “سارق”، على خلفية إدانته 
بتلقي رشوة ومخالفات فساد في مطلع العقد الماضي وأثناء توليه منصب وزير 
الداخلية. وتس����اءل يوسف في الشريط “من س����يصوت لسارق؟ من يصوت لمن 
تلقى رش����وة؟ وال يوجد لدى الجمهور ما يقوله ضد )رئيس الحزب السابق وعضو 

الكنيست إيلي( يشاي”. 
ويش����ار إلى درعي عاد إلى الحياة السياسية عش����ية االنتخابات الماضية، في 
نهاية العام 2012، وأصبح رئيس����ا لحزب ش����اس، وسط توتر عالقات وخالفات مع 
يش����اي، أدت بالتزامن مع تقديم موعد االنتخابات العامة في إس����رائيل، الشهر 
الماضي، إلى انش����قاق يشاي عن شاس وتشكيل حزب جديد سيخوض من خالله 

االنتخابات المقبلة، في 17 آذار المقبل.
وتمهيدا لتراجع درعي عن اس���تقالته، نشر حزب شاس، أول من أمس، رسالة من 
رئيس “مجلس حكماء التوراة”، الحاخام شالوم كوهين، الذي يعتبر الزعيم الروحي 
لش���اس، يطالب فيها درعي بالعودة إلى حركة ش���اس. وكتب الحاخام كوهين في 
الرسالة مخاطبا درعي، أنه “ليس مسموحا لك أبدا بأن تغادر، وأطالبك بالعودة إلى 
قيادة الحركة المقدسة، المليئة بالقدسية وكل هدفها هو الزيادة في عبادة الله 
وزيادة دارس���ي التوراة بين أبناء شعب إسرائيل”. وهذه ليست المرة األولى التي 

يدعو فيها “مجلس حكماء التوراة” درعي إلى التراجع عن استقالته.
وق����ال درعي في مؤتم����ر صحافي عقده في القدس الغربي����ة، أمس، إنه “أقبل 

باستسالم وخنوع األمر الصادر عن مجلس حكماء التوراة بقيادة رئيس المجلس 
الحاخام شالوم كوهين... وبعد فترة ليست بسيطة أجريت خاللها حسابا للنفس 
ش����خصي وعائلي ودرس����ت مجمل االعتبارات، فقد قررت أن حركة شاس ومئات 
اآلالف م����ن ناخبيها أهم من أي اعتبار. وبرأس مرفوع، واعتزاز وإصرار سأس����تمر 
في قيادة الحركة من أجل مواصلة مش����اريع س����يدنا )عوفاديا يوس����ف( الكبرى 
ولكي أكون لسانا لجميع أولئك الذين أبقتهم الدولة في الخلف” في إشارة إلى 

اليهود الشرقيين.
وفي س����ياق االنتخابات العامة اإلسرائيلية، أعلنت نائبة وزير الداخلية وعضو 
الكنيس����ت، فاينا كيرش����نباوم، أمس، من حزب “يس����رائيل بيتينو” )“إسرائيل 
بيتنا”(ع����ن اعتزالها الحياة السياس����ية على خلفية الش����بهات ضدها في إطار 
قضية الفساد الكبرى التي تحقق فيها الشرطة. وأعلنت كيرشنباوم عن اعتزالها 
الحياة السياس����ية في بيان، أصدرته قبل وقت قصير من دخولها إلى التحقيق 

لدى الوحدة القطرية للتحقيق في الفساد والجريمة المنظمة )“الهف 433”(. 
وتطرق����ت كيرش����نباوم في بيانه����ا إلى ضبط مليوني ش����يكل في حس����ابها 
البنكي، وضبط مبلغ مش����ابه مرتبط باسمها. وقالت إن هذين المبلغين عبارة عن 
توفيراته����ا وتوفيرات زوجها، وإنها ورثت مبلغ مليوني ش����يكل، وإنها صرحت 

بذلك في الماضي وفق ما يقتضيه القانون.
وكانت كيرش����نباوم قد أعلنت عن اعتزالها الحياة السياس����ية، لدى الكش����ف 
عن قضية الفس����اد في حزب “يس����رائيل بيتينو”، في نهاية الش����هر الماضي، 
لك����ن تراجعت عن ذلك في أعقاب اجتماعها م����ع رئيس الحزب ووزير الخارجية، 

أفيغدور ليبرمان. وباألمس أعلنت نهائيا عن اعتزالها.
وفي إطار قضية شبهات الفساد في “يسرائيل بيتينو” اقتحم أفراد 
الش���رطة من وحدة “الهف 433” مبنى بلدية العفولة، وأوقفوا رئيس 
البلدي���ة وعددا من كب���ار الموظفين فيها واقتادته���م إلى التحقيق 

)طالع تقريرًا مفصاًل عن قضية الفساد هذه ص 2(.

س����محت الرقابة العسكرية اإلس����رائيلية، أمس االثنين، بنشر نبأ أنه في إطار 
تحقيق����ات أجراها جهاز األمن العام )الش����اباك( بالتعاون مع وحدة التحقيقات 
المركزية التابعة للش����رطة، تم اعتقال الش����اب يوسف يعقوب محمد نصر الله، 
البال����غ من العم����ر 21 عاما، في 19 كان����ون األول الفائت، وهو من س����كان مدينة 
قلنس����وة في المثلث الجنوبي، لدى مروره في معبر نهر األردن – جس����ر الشيخ 

حسين، وأنه كان عائدا من سورية.
وقدمت النيابة العامة اإلس����رائيلية، أمس، الئحة اتهام إلى محكمة الصلح في 

مدينة كفار سابا ضد نصر الله.
ووفقا لبيان للش����اباك، عمم����ه مكتب رئيس الحكومة اإلس����رائيلية، فإن نصر 
الله اعترف خالل التحقيق معه بأنه س����افر إلى األردن، في 18 نيس����ان الماضي، 
متوجًها إلى س����ورية بهدف االنضمام إلى صفوف أح����د التنظيمات الجهادية 

هناك والتي تحارب ضد النظام السوري.
وأضاف البيان أن المخابرات السورية اعتقلت نصر الله بعد ساعات قليلة فقط 
ف����ي أعقاب تجاوزه الحدود األردنية إلى داخل األراضي الس����ورية. ومنذ اعتقاله 
وحتى اإلفراج عنه تم التحقيق معه على يد المخابرات الس����ورية بش����كل موسع 
لب منه خالل هذه التحقيقات تقدي����م المعلومات حول مواقع 

ُ
ومط����ّول، حيث ط

أمنية إسرائيلية.  كما تعرض نصر الله للتعذيب بشكل بالغ القسوة طوال فترة 
التحقيق معه في المخابرات السورية. 

وبع����د أيام قليلة من إطالق س����راحه، وصل إلى معبر نهر األردن الحدودي وهو 
يعاني من وضع صحي مترد جدا. 

وقال الشاباك في بيانه إن التحقيق الذي أجراه مع نصر الله جرى بعد أن أنهى 
األخير “كافة الفحوصات الطبية ومستلزماتها الواسعة النطاق”.

وأضاف الش����اباك في بيانه أن “ظاهرة خروج عرب إس����رائيليين إلى س����ورية هي 
ظاه����رة بالغة الخط����ورة مع التنبيه بأن األراضي الس����ورية حافلة بأنش����طة لجهات 
معادية إلس����رائيل وعلى رأس����ها التنظيم����ات الجهادي����ة. إن المواطني����ن العرب 
اإلسرائيليين الذين يسافرون إلى هناك يتلقون تدريبات عسكرية ويتم تعرضهم 
إلى أيديولوجية جهادية متطرفة. وهناك خشية من أنه سيتم تعرضهم لالستغالل 
م����ن قبل التنظيمات اإلرهابية العاملة في س����ورية لتنفيذ عملي����ات إرهابية داخل 

إسرائيل والستخدامهم كمصادر للمعلومات عن أهداف حساسة في إسرائيل”.
وأضاف بيان الش����اباك أنه “يوج����د خطر حقيقي لوقوعهم في أس����ر القوات 
المؤيدة لنظام )الرئيس السوري بشار( األسد، وزجهم خلف القضبان في ظروف 

بالغة الصعوبة مع تعذيبهم واتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل”.
وكان وزي����ر الدفاع اإلس����رائيلي موش����يه يعلون قال خالل جول����ة قام بها في 
مس����توطنات الشمال مؤخرًا والتقى خاللها رؤس����اء السلطات المحلية: “يسرني 
أن المنطقة هادئة وال تعاني من التهديد، وهذا نتيجة الردع القائم. وس����نفعل 
كل ما في اس����تطاعتنا من أجل المحافظة على االزدهار. لكن على الرغم من ذلك 

يتعين علينا أن نكون مستعدين ألي طارئ”.
وتطرق يعلون إلى إرهاب داعش فقال: “يوجد من حولنا عاصفة. ففي س���ورية حرب 
أهلية مع مئات اآلالف من القتلى، ومن يتأمل هضبة الجوالن الس���ورية يس���تطيع أن 
ي���رى الدم���ار. إن ظاهرة داعش هي ظاه���رة عالمية وتصل إلى أوروب���ا. لكنها ثانوية 
عندن���ا”. وأضاف: “تتابع المؤسس���ة األمنية من كثب هذه الظاهرة وس���ط العرب في 
إس���رائيل ووسط الفلسطينيين في الضفة وغزة. وفي هضبة الجوالن أشخاص يميلون 
إلى أيديولوجيا جبهة النصرة، لكنهم ال يقتربون من السياج الحدودي. ونحن نتعامل 

مع كل من يقترب من السياج، ونعرف كيف نمنع اقتراب العناصر الجهادية منه”.

درعي يتراجع عن استقالته ويعود إلى رئاسة حزب شاس
*نائبة وزير الداخلية فاينا كيرشنباوم من »يسرائيل بيتينو« تعلن اعتزالها الحياة السياسية*

جهاز الشاباك يتهم شابا عربيا بمحاولة 
االنضمام إلى تنظيمات جهادية في سورية

*يعلون: نراقب من كثب ظاهرة داعش وسط العرب في إسرائيل وفي غزة والضفة*

كش���ف وزير الدفاع اإلس���رائيلي الس���ابق ورئيس الحكومة األسبق، إيهود 

ب���اراك، عن م���داوالت أجراها مع رئي���س الحكومة، بنيامي���ن نتنياهو، ووزير 

الخارجية، أفيغ���دور ليبرمان، خالل والية الحكومة الس���ابقة، وتبين منها أن 

نتنياه���و رف���ض التقدم في المفاوضات حول س���الم مع الفلس���طينيين من 

دون موافقة ليبرمان، لكنه اس���تدرك وقال »ربما كانت هذه مجرد ذريعة وأن 

نتنياهو يرفض قيام دولة فلسطينية«.

وق���ال باراك ف���ي مقابلة أجرتها مع���ه صحيفة “هآرتس”، ونش���رتها يوم 

الجمع���ة الماضي، إنه “في بداية والية تل���ك الحكومة، اعتقدت أن الرغبة في 

إح���داث نقطة زمنية يكون باإلم���كان فيها التوصل إلى توافق واس���ع أو إلى 

حد أدنى من المعارضة إلمكانية ش���ن عملية عس���كرية إس���رائيلية مستقلة 

في إيران، س���تؤدي إلى إخض���اع كل األمور األخرى لهذا الغ���رض. أي أنه إذا 

كانت مهاجمة المنشآت النووية في إيران هي األمر األهم فعال، فإن االمتحان 

الوحيد للقدرة القيادية يكمن باالستعداد إلخضاع أمور أخرى من أجل تنفيذ 

الهجوم”.

وأض���اف باراك أن���ه “كان واضح���ا أن الدخول ف���ي مفاوض���ات مكثفة )مع 

الفلس���طينيين( س���يزيل بش���كل كبير الحواجز، وس���يغير الوضع في أوروبا 

)أي الموقف من مهاجمة إيران(، وس���يغير بش���كل كامل الوضع في الواليات 

المتح���دة أيضا. وهذا لن يجعلهم يصفقون لنا أو يش���جعوننا )على مهاجمة 

إيران(، لكنه سيعتم على المعارضة”.

وأشار باراك إلى أنه كانت هناك معارضة إسرائيلية داخلية لمهاجمة إيران 

من جانب جهاز األمن ووزراء ورئيس الدولة في حينه، شمعون بيريس، “الذين 

عملوا من أجل خلق الهلع البالغ لدى الجمهور”، معتبرا أن هذا “هلع ال أس���اس 

له”.

وتابع باراك أنه “عندما يواجه الناس مخاوفهم مقابل قيادة غير قادرة على 

جمع قواها النفسية لالنشغال بالموضوع الفلسطيني، وهو األمر المؤلم أكثر 

ولكنه األبس���ط من حيث بنيته ووضوحه، فإنهم يتساءلون ما إذا كانت هذه 

القيادة قادرة أصال على التعامل مع األمر األكبر؟”.

وحول م���ا إذا كان نتنياهو يتذرع بموقف ليبرمان المعارض للمفاوضات مع 

الفلس���طينيين، ق���ال باراك “لن تعرف أبدا إذا كان بيب���ي ليس قادرا أو أنه ال 

يريد”. وأضاف أنه “ش���عر أكثر من مرة أنه نش���أ ل���دى بيبي اإلدراك بأن هذا 

)التقدم بالمفاوضات( هو األمر الصائب من الناحية العقالنية. لكن مش���كلته 

ليس���ت في مجال اإلدراك. فهو يفهم التعقيدات... وكان يقول لي في نهاية 

األمر: ’لسنا وحدنا، وال يمكننا اتخاذ قرار حول هذا األمر من دون ليبرمان’”.

وقال باراك إنه توقع أن يمارس العالم ضغوطا على إسرائيل بسبب استمرار 

االحتالل، وأن هذه الضغوط س���تكون شبيهة بتلك التي مورست على جنوب 

إفريقيا إبان نظام األبارتهايد. وأقر بأنه “تجري عمليات بطيئة لنزع الشرعية 

عن إس���رائيل تحت سطح األرض. وحركة BDS للمقاطعة أو سحب استثمارات 

وفرض عقوبات على إسرائيل، كلها أخذت تتطور. واسمها مستعار من الحركة 

الت���ي أدت إلى انهيار جنوب إفريقيا الت���ي كانت من الناحيتين االقتصادية 

والعس���كرية أقوى من كل إفريقيا الواقعة تح���ت الصحراء الكبرى، ولكنها لم 

تصمد، ألنها لم تتمكن من الصمود أمام العزلة الدولية”.

واعترض ب���اراك على طلب نتنياهو من الفلس���طينيين االعتراف بيهودية 

إس���رائيل، واعتبر أن األمر الحاس���م لدى نتنياهو هو بقاؤه السياسي. كذلك 

انتقد نتنياهو بسبب أدائه خالل العدوان على غزة في الصيف الماضي، ألنه 

لم تكن خالل هذه الحرب “صورة انتصار” إلس���رائيل وألنه ليس واضحا سبب 

اس���تمرارها لمدة طويل���ة “وربما هذا عزز حماس”. وأض���اف “ليس مؤكدا أن 

الدمار الخطير أحدث ش���رخا بين حماس والسكان، ألنه ربما لم يشعر السكان 

بأن ثمة خيارا... وبيبي ق���ال خالل الجرف الصامد إنه ’عندما نفعل ذلك فإننا 

سنقضي على حكم حماس’”.

ورأى ب���اراك أنه يتزايد عدد اإلس���رائيليين الذين “يدركون أنه ال يوجد حل 

باس���تثناء ذاك الح���ل الذي كان مطروحا عل���ى الطاولة في كام���ب ديفيد، أو 

في خطة )الرئيس األميركي األس���بق بيل( كلينت���ون أو أنابوليس، كلها ذات 

الشيء” في إشارة إلى حل الدولتين.   

وعقب نتنياهو على صفحته في موقع “فيس���بوك” وحس���ابه في “تويتر” 

على أقوال باراك، واعتبر أنه “في الموضوع السياس���ي، باراك لم يصح بعد وما 

زال يطرح مواقف يس���ارية تفتقر للمس���ؤولية تماما مثل رفاقه في معسكر 

اليس���ار، )تس���يبي( ليفني وبوجي )رئيس حزب العمل يتسحاق هيرتسوغ(. 

وعلى الرغم من انتشار اإلسالم المتطرف في منطقتنا، مثلما رأينا في االعتداء 

الدموي في فرنس���ا، فإن قادة اليس���ار باراك وليفني وبوجي ما زالوا يحاولون 

تسويق حلم الشرق األوسط الجديد الذي بات كابوسا منذ وقت طويل”.   

وأض���اف نتنياهو أنه “كرئيس للحكومة، سأس���تمر في م���وازاة ذلك بدفع 

القن���اة الهادئة مع الجه���ات المعتدلة في العالم العرب���ي، والتي هي فقط 

قادرة على إرغام الفلس���طينيين على التوصل إلى تس���وية سياسية تضمن 

أمن إسرائيل”

باراك: األمر الحاسم لدى نتنياهو بقاؤه السياسي!
*»نتنياهو وليبرمان رفضا مفاوضات مع الفلسطينيين 

حتى من أجل تمهيد األجواء العالمية لضرب إيران«!*

تحذيرات من عدم 
جهوزية إسرائيل 
لمواجهة خطوات 
فلسطينية دولية 

وتزايد تدهور مكانتها

“محكمة العدل العليا” 
اإلسرائيلية تشرعن، مجددا، 

سياسة هدم البيوت 
الفلسطينية بذريعة كونها 

“ردعية ال عقابية”!

»الثنائي« باراك ونتنياهو.
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س����عى رئيس حكوم����ة إس����رائيل، بنيامين نتنياهو، إلى اس����تغالل 

االعت����داءات اإلرهابية التي وقعت في العاصمة الفرنس����ية، األس����بوع 

الماضي، والخلط بين تنظيمات المقاومة والتنظيمات اإلرهابية. 

وقال نتنياهو في خطاب ألقاه في الكنيس األكبر في باريس، مس����اء 

أول من أمس األحد، بحس����ب بيان صادر عن مكتبه، إن “عدونا جميعًا ما 

هو إال اإلس����الم المتشدد. ويظهر هذا النوع من اإلسالم تحت مسميات 

متعددة: داع����ش، وحماس، وبوكو ح����رام، والقاعدة وجبه����ة النصرة، 

والش����باب، وحزب الله، لكنها جميعًا ليست س����وى فروع لذات الشجرة 

السامة”.

واعتبر نتنياهو أن “اإلس����الم المتشدد ال يكره الغرب بسبب إسرائيل 

بل إنه يكره إسرائيل ألنها جزء ال يتجزأ من الغرب. إنه يعتبرها، وبحق، 

جزيرة من الديمقراطية والتس����امح الغربي في بح����ر التطرف والعنف 

الذي يس����عى هذا الصنف من اإلس����الم لفرضه على الشرق األوسط ثم 

على أوروبا ثم على العالم أجمع”.

وادعى أن “إس����رائيل ال تتعرض لهجمات بسبب هذه الجزئية أو تلك 

من سياس����اتها، بل لمجرد وجودها ولصميم طبيعتها... إن إس����رائيل 

تقف إلى جانب أوروبا، ويجب على أوروبا أن تقف إلى جانب إس����رائيل. 

وكما أن العالم المتحضر يقف اليوم مع فرنسا ضد اإلرهاب، فمن واجبه 

الوقوف مع إس����رائيل ضد اإلرهاب. إنه اإلرهاب نفسه. إن أولئك الذين 

ارتكب����وا المجزرة بحق اليهود في الكنيس ف����ي القدس وأولئك الذين 

ارتكب����وا المجزرة ض����د اليهود والصحافيين في باري����س، إنما ينتمون 

إلى نفس الحركة اإلرهابية القاتلة. ويجب استنكارهم بنفس المقدار 

ومحاربتهم بنفس األسلوب”.

وتاب����ع نتنياهو قائال “ل����ن نصبح على علم بأننا عل����ى طريق تحقيق 

االنتص����ار إال عند اعتماد المجتمع الدولي نمط����ا واحدا موحدا لمحاربة 

العدو المش����ترك. وأتعهد لكم بأن إسرائيل ستواصل محاربة اإلرهاب 

والدف����اع عن نفس����ها، حيث نعلم بأننا نحمي العالم المتحضر بأس����ره 

عندما ندافع عن أنفسنا”.

وك����رر نتنياهو دعوة يهود فرنس����ا إلى الهجرة إلى إس����رائيل، رغم 

الغضب الفرنس����ي من أقوال مش����ابهة أطلقها نتنياهو قبل أيام، ورد 

رئيس الحكومة الفرنس����ية، مانويل فالس، بالقول إن “فرنسا من دون 

اليهود لن تكون فرنسا”. 

وانفلتت الصحف اإلس����رائيلية الصادرة يوم الخميس، غداة االعتداء 

على صحيفة “ش����ارلي إيبدو”، بعناوين عنصري����ة، مثل “حرب القيم” 

و”االحتالل اإلسالمي” و”حرب بين البربرية والحضارة”.

وفيم����ا توجه دول أوروبية عديدة انتق����ادات تجاه تنامي العنصرية 

اإلس����رائيلية وسياسة األبارتهايد ضد الفلس����طينيين، اعتبر الرئيس 

اإلس����رائيلي، رؤوفين ريفلين، أنه “نقف سوية مع فرنسا في إصرارها 

عل����ى الدفاع عن حرية التعبير وحري����ة الصحافة” علما أن الصحافة في 

إسرائيل تبث أجواء عنصرية وهي أكبر مدافع عن االحتالل.

وب����دا واضحًا من مقاالت العدي����د من المحللين اإلس����رائيليين أنهم 

يتهمون المس����لمين بش����كل عام باإلرهاب والتطرف والبربرية وتدني 

أخالقياته����م وقيمهم، في عناوي����ن مقاالتهم، بينم����ا يتحدثون عن 

اإلسالم المتطرف في فحوى مقاالتهم. وهذا أسلوب رائج في الصحافة 

اإلس����رائيلية بهدف صنع رأي ع����ام معاد، إذ أن معظ����م القراء يقرأون 

العناوين فقط وليس فحوى المقاالت.

واعتب����ر إيتان هابر، في “يديعوت أحرون����وت”، أن المعادلة هي “إما 

نحن، األوروبيون واإلس����رائيليون وكل من ينشد الحرية والديمقراطية، 

وإما هم، المس����لمون”. وزعم المحلل االقتصادي في الصحيفة نفسها، 

سيفر بلوتس����كر، أنه “عندما تصر النخب األوروبية على أن تكذب على 

مواطنيها، بقولها إنه ’ال توجد هنا مش����كلة في اإلسالم’، فإنها تجلب 

بأيديها تفجر وتزايد قوة الحركات العنصرية، الديماغوغية، الفاشية 

الجديدة، الخطيرة على الديمقراطية”.

وادعى مراسل “معاريف” في باريس، غدعون كوتس، أنه تدور “حرب 

بي����ن البربرية والحضارة”، وأن “القتل����ة أثبتوا أن من اعتقد أن الحديث 

يدور حول اس����تيراد الصراع بين ش����عبين أجنبيين من الشرق األوسط، 

فإنه مخطئ”.

وس����خر دان مرغليت، في صحيفة “يسرائيل هيوم”، من الفرنسيين 

واألوروبيين عموما وكتب أنه “باإلمكان االعتقاد اآلن أيضا، بعد المأساة 

الرهيبة في باريس، أنه س����يكون هناك فرنس����يون كثر سيقولون إنه 

فقط لو لم يك����ن هناك يهود في بالدهم لفقد التوتر مع المس����لمين 

المتطرفين من دمويته، وعموما فإن كل ش����يء ’بس����بب االحتالل’” في 

تلميح إلى تصويت فرنس����ا إلى جانب مش����روع القرار الفلسطيني في 

مجلس األمن الدولي في نهاية الشهر الماضي.

وجندت الصحافة اإلسرائيلية فرنسيين في جوقتهم. واعتبر الملحق 

الثقافي في السفارة الفرنسية في تل أبيب، أوليفييه روبنشطاين، في 

مقال نشره في موقع “والال” االلكتروني، أن الهجوم في باريس “يثبت 

أن حريتنا جميعا مهددة، وليس فقط حرية اليهود”.

من جانبه، اعتبر المحلل العس����كري في “يديعوت أحرونوت”، أليكس 

فيش����مان، أول من أمس األحد، أن “فرنس����ا فتحت أذرعها أمام اإلرهاب 

اإلس����المي. وكلما كان اإلخفاق أكبر، كلما كانت مظاهرات الحداد فخمة 

وحاش����دة أكثر. وهذه قاعدة اخترعها السياس����يون من أجل التغطية 

على إخفاقاته����م... لكن ليس هناك أية مظاه����رة وأي خطاب بإمكانه 

أن يغط����ي الحقيقة المحزنة، وهي أن أجهزة أمن الدول الغربية عموما، 

وفرنسا خصوصا، ليست مستعدة بأي حال لمواجهة اإلرهاب اإلسالمي 

المتطرف، ال حرفيا وال قانونيا، وبالتأكيد ليس عقليا”. 

وعل����ل هذا المحلل أقواله بأن “كل تلك األضواء الحمراء التي تعين أن 

تضاء قبل عدة سنوات، عندما قتل اإلرهاب اإلسالمي يهودا، لم تومض 

حتى لو للحظة. إن أجهزة األمن الفرنسية أصرت على أال تتعامل بصورة 

حرفية وجذرية مع اإلرهاب اإلسالمي”. 

ب����دوره، توقع المحلل العس����كري ف����ي صحيفة “هآرت����س”، عاموس 

هارئي����ل، أن االعتداء المقبل بات ف����ي الطريق للتنفيذ. وكتب أنه “في 

عدد من العمليات العدائية الكبيرة التي وقعت في الس����نوات األخيرة، 

لم يأت اإلرهابيون الموالون لإلس����الم المتطرف كي يجروا مساومة. إن 

هدفهم مختلف، وهو تنفيذ مجزرة ولفت األنظار إليهم بش����كل كبير 

ق����در اإلم����كان. واالعتقاد هو أن األح����داث الدراماتيكية في األس����بوع 

الماضي ليست األخيرة، وينبغي توقع اعتداءات أخرى ينفذها مسلمون 

في أوروبا، وضد اليهود أيضا”.

واعترض محلل الش����ؤون العربية في “هآرتس”، تس����في برئيل، على 

التوجهات اإلس����رائيلية، مش����يرا إل����ى أن “أقوال الرئيس الفرنس����ي، 

فرانس����وا هوالند، تعكس انعدام الجدوى بإلصاق التهم بصورة جارفة 

بفكرة أو أيديولوجيا أو دين. إن داعش والقاعدة ال يمثالن ’اإلسالم’. بل 

العك����س هو الصحيح. إنهما ينظران إلى أنظمة الدول اإلس����المية على 

أنه����ا أنظمة منحرفة، كاف����رة، مهدور دمها بس����بب تعلقها بالغرب أو 

أدائها الفاسد”.

وكت����ب كبير المعلقين في “يديعوت أحرونوت”، ناحوم برنياع، الذي 

أوفد إلى باريس، أنه س����ار بعكس “المس����يرة الجمهورية” كي يشعر 

بحجمها. “وجمي����ع الالفتات التي رأيتها، تل����ك التي كتب فيها بخط 

بعت ووزع����ت على الجموع، لم تك����ن فيها كلمة واحدة 
ُ
الي����د أو التي ط

واضحة ضد اإلسالم، وال حتى ضد اإلرهاب الذي يعمل باسمه. لم أر ذكرا 

لداع����ش أو للقاعدة. لكن كانت هناك وفرة من الالفتات التي قّدس����ت 

الحرية وحرية التعبير والفكاهة والعلمانية”.

وسخرت وسائل اإلعالم اإلس����رائيلية، أمس، من مشاركة نتنياهو في 

“المسيرة الجمهورية” وخاصة من دفعه لمشاركين فيها بكوعيه كي 

يصل إلى الصف األول، إلى جانب زعماء الدول. كما أبرزت الصحف خروج 

هوالند ورئيس الحكومة ووزراء فرنس����يين من المراس����م في الكنيس 

األكبر في باريس عندما وقف نتنياهو إللقاء خطابه.

ولف����ت برنياع ف����ي ختام مقاله إل����ى أن “يجب أن نذك����ر أن نتنياهو 

رف����ض إدخال المس����اواة إلى قانون القومية )الذي يس����عى لطرحه في 

الكنيست(. وهو يتحدى اإلسالم من جهة، األمر الذي امتنع الفرنسيون 

عن فعله، ومن الجهة األخرى يتحفظ قائاًل إن الحديث يدور عن اإلسالم 

المتطرف”. 

تحت وطأة عزلتها الدولية وحملة االنتخابات المقبلة:

إسرائيل تسعى إلى استغالل اعتداءات فرنسا لتبرير سياستها!

كش���فت الش���رطة اإلس���رائيلية، في نهاية ش���هر كانون 

األول الفائ���ت )2014(، النق���اب عن أنها تج���ري تحقيقا، منذ 

بداية العام الماضي، في ش���بهات تتعل���ق بواحدة من أكبر 

جرائم الفس���اد في تاريخ إس���رائيل. وجاء هذا الكش���ف في 

أعقاب توقيف نائبة وزير الداخلية وعضو الكنيس���ت، فاينا 

كيرشنباوم، من حزب »يس���رائيل بيتينو« )»إسرائيل بيتنا«( 

الذي يتزعمه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.

في أعقاب إزالة حظر النش���ر عن توقيف كيرش���نباوم، بدأ 

يتكش���ف تدريجيًا حجم ه���ذه القضية، وتبي���ن أن الوحدة 

القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة )»الهف 433«( 

أوقفت قرابة 30 مشتبها بهم بالضلوع في هذه القضية، من 

أجل التحقيق معهم، وبينهم مديرون عامون لوزارات ورؤساء 

مجالس إقليمية.

ووفقا للش���بهات، سعى المش���تبه بهم إلى تحويل أموال 

من خزين���ة الدولة، من ميزانيات وزارات، إلى جهات وهيئات 

من خالل تعيين أش���خاص في مناص���ب رفيعة وهامة ودفع 

وتلقي رش���اوى. وبين هذه الهيئات دائرة االستيطان، التي 

تحصل على ميزانيات بمئات ماليين الشواكل من دون رقابة. 

وأحد أبرز المشتبه بهم في هذه القضية هو غرشون مسيكا، 

وهو رئيس مجلس إقليمي لعدد من المستوطنات وأحد قادة 

المستوطنين المتطرفين في المناطق المحتلة.

وب���دا أن له���ذه القضي���ة تأثي���رات سياس���ية على حزب 

»يسرائيل بيتينو« وشعبية رئيسه ليبرمان. فقد جاء الكشف 

ع���ن القضية في فت���رة تتجه فيها إس���رائيل نحو انتخابات 

عامة، س���تجري ف���ي 17 آذار المقبل. وأظهرت اس���تطالعات 

الرأي العام التي نش���رت في األسابيع األخيرة تراجع شعبية 

ه���ذا الحزب. وفيما كانت االس���تطالعات، في بداية المعركة 

االنتخابي���ة، تتنبأ بحصول���ه على 12 مقعدا في الكنيس���ت، 

انخفض هذا العدد في االس���تطالعات األخيرة إلى 8 مقاعد، 

وحتى إلى 6 مقاعد في بعض االستطالعات. 

وتج���در اإلش���ارة هن���ا إل���ى أن ليبرمان هو مؤس���س حزب 

»يسرائيل بيتينو« ويتصرف به كما لو أنه مزرعة خاصة. وهو 

يتحكم بحياة الحزب بش���كل مطلق، ويقرر قائمة مرش���حيه 

للكنيس���ت. وفي هذا الس���ياق، س���عى ليبرمان إل���ى الدفاع 

عن المش���تبه بهم، وجميعهم مقربون منه. وكيرش���نباوم، 

رئيسة كتلة الحزب في الكنيست، أعلنت عن اعتزالها الحياة 

السياسية في أعقاب كش���ف الشبهات ضدها، لكنها عادت 

وتراجعت عن إعالنها هذا في أعقاب اجتماعها مع ليبرمان.

ويذكر أن ليبرمان نفسه كان متهما بجرائم فساد واحتيال 

والحصول على ماليين الدوالرات فيها. وجرت تحقيقات ضده 

ط���وال العقد الماضي، وج���رت محاكمته خ���الل العام 2012. 

وامتنع رئي���س حكومة إس���رائيل، بنيامي���ن نتنياهو، بعد 

تش���كيل حكومته الحالية في أعقاب انتخابات كانون الثاني 

من العام 2013، عن تعيين وزير خارجية إال بعد صدور الحكم 

عل���ى ليبرمان الذي تأخر إلى ما بعد انط���الق والية نتنياهو. 

وفي نهاية المطاف، دانت المحكمة ليبرمان بتهمة هامشية 

وسط ذهول أوساط قانونية واسعة، لكن قرار المحكمة مهد 

الطريق أمام تعيينه وزيرا للخارجية.

وتط���رق ليبرمان مرارا، في األس���ابيع القليلة الماضية، إلى 

قضية الفساد الجديدة، التي ارتبط اسمها بحزبه »يسرائيل 

بيتين���و« وداف���ع عن المش���تبه بهم بالتورط فيه���ا. واتهم 

الشرطة وقيادتها بأنها تالحق الحزب باإلعالن عن تحقيقات 

جنائية ضد قيادته بالتزامن مع معارك انتخابية. وقد رفض 

المفتش العام للش���رطة، يوحنان دانينو، في مقابلة أجرتها 

مع���ه إذاعة الجي���ش اإلس���رائيلي، األس���بوع الماضي، كافة 

اتهامات ليبرمان، مشددا على أن التحقيق جار منذ عام وقبل 

اإلعالن في إسرائيل عن تقديم االنتخابات.

وفي هذا اإلطار، أبل���غ ليبرمان، يوم الخميس الماضي، وزير 

األمن اإلس���رائيلي الداخل���ي، إس���حاق أهرونوفيتش، الذي 

يخضع جهاز الش���رطة لوزارته، بأنه لن يتم ترش���يحه ضمن 

قائمة مرشحي »يسرائيل بيتينو« لالنتخابات المقبلة. 

وأجمعت وسائل اإلعالم اإلس���رائيلية على أن قرار ليبرمان 

هو عمليا »إطاحة« بأهرونوفيتش، ألنه دأب على امتداح أداء 

الش���رطة وقادتها في التحقيق في قضية الفساد المرتبطة 

بالح���زب. وأعل���ن أهرونوفيت���ش، يوم الجمع���ة الماضي عن 

اعتزاله الحياة السياسية.

الشبهات
أعلنت الشرطة اإلس���رائيلية، في كانون األول الماضي، عن 

شبهات بالفس���اد في حزب »يسرائيل بيتينو«، التي يشتبه 

في إطارها بأن أعضاء كنيس���ت من الحزب وش���خصيات عامة 

ووس���طاء يمارس���ون ضغوطا من أجل تحقيق غايات معينة، 

ارتكب���وا مخالفات تتعلق بإعطاء وتلقي رش���اوى، التوس���ط 

برشاوى، التدخل بمناقصات، الحصول على الشيء باالحتيال، 

س���رقة بأيدي موظف عام، تزوير، تسجيل كاذب في سجالت 

جمعيات وشبهات أخرى.

وأفادت الشرطة بأن أسلوب العمل األساس للمتورطين في 

القضية جرى من خالل اس���تغالل تحويل أموال دعم حكومي 

بصورة غي���ر قانونية إلى هيئات مختلفة، مقابل تحويل جزء 

م���ن هذه الميزاني���ات إلى أعضاء كنيس���ت ومقربين منهم، 

أو تعيي���ن مقربين في وظائ���ف عامة. وتتعامل الش���بهات 

بمخالفات فساد مع 15 قضية فرعية وباالستيالء على عشرات 

ماليين الشواكل.

وأج���رت وحدة “الهف 433” التحقي���ق في القضية بصورة 

س���رية خالل العامين الماضيين، وأطلقت على ملف التحقيق 

تس���مية “المل���ف 242”. وب���دأ التحقيق في أعقاب ش���كوى 

قدمته���ا هيئ���ة عامة ح���ول مطالبتها بدف���ع عمولة مقابل 

حصولها على دع���م حكومي، وبعد ذلك ج���رى التحقيق في 

مخالفات إدارية في “الش���ركة االقتصادي���ة من أجل تطوير 

السامرة”، وهي هيئة اس���تيطانية. وتم النشر عن ذلك في 

نهاية العام الماضي فقط.   

وقال���ت الش���رطة إنه في إط���ار التحقيق ف���ي القضية تم 

التوقيع على اتفاقية “ش���اهد ملك” مع أحد المتورطين في 

القضي���ة، الذي جمع أدلة ضد المش���تبه به���م اآلخرين منذ 

فترة طويلة، وبعد ذلك وقعت الشرطة على اتفاقيات “شاهد 

ملك” مع عدد من المعتقلين ف���ي إطار القضية. وخالل ذلك 

تم مؤخرا تمديد اعتقال عدد من المعتقلين. ويش���ار إلى أن 

الش���رطة حققت مع كيرش���نباوم مرة واحدة وأخلي سبيلها، 

رغم أنها المشتبه بها الرئيسة في القضية كلها.

وش���ملت التحقيق���ات حوالي 30 ش���خصا، بينه���م وزير 

السياحة الس���ابق، ستاس مس���يجنيكوف، ومدير عام وزارة 

الزراع���ة، رامي كوهي���ن، ورئي���س مجلس إقليم���ي “تمار” 

الواق���ع غربي وجنوبي البحر المي���ت، ورئيس مجلس إقليمي 

“ميغيلوت” ويضم مس���توطنات تقع ش���مالي البحر الميت، 

ورئيس مجلس إقليمي الس���امرة، غرش���ون مسيكا، ورئيس 

الشركة من أجل تطوير السامرة، حاييم بن شوشان، والمدير 

العام الس���ابق لديوان رئيس الحكومة، موشيه ليئون، الذي 

تم تحويله إلى االعتقال المنزلي بعد التحقيق معه.

وكانت حركة “أوميتس - مواطنون من أجل اإلدارة السليمة 

والعدال���ة االجتماعي���ة والقضائية” قد توجهت، في ش���هر 

ش���باط الماضي، إلى وزير الزراعة، يائير شمير، وهو من حزب 

“يس���رائيل بيتينو”، مطالبة بالتحقيق ف���ي تعيين ميطال، 

ابنة كيرش���نباوم، مس���ؤولة في اتحاد مربي األبقار من دون 

مناقصة، علما أن هذا المنصب لم يكون موجودا في السابق. 

كذل���ك اعتقلت الش���رطة ابنة أخرى لكيرش���نباوم، اس���مها 

رانيت، بشبهة تلقي رشوة.

وفي غضون ذلك، وجدت الش���رطة مبلغ مليوني شيكل في 

حساب بنكي باسم كيرش���نباوم، ويشتبه بأن قسما من هذا 

المبل���غ حصلت عليه عضو الكنيس���ت بصورة غي���ر قانونية. 

كما أعلنت الشرطة، في نهاية األسبوع الماضي، أنها وجدت 

مبلغ مليوني ش���يكل آخر في حساب بنكي آخر مرتبط باسم 

كيرشنباوم.
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كذلك ضبطت الش���رطة مبلغ 16 مليون ش���يكل في حساب 

بنكي باس���م أحد المشتبه بهم، وهو يس���رائيل يهوشواع، 

ال���ذي يعتبر أحد المقربي���ن من ليبرمان، ويش���تبه بأن هذا 

المبلغ كان ُمعّدا لدفع وتلقي رشاوى. وصادرت الشرطة مبالغ 

بقيمة تتراوح ما بين 25 - 30 مليون ش���يكل من مشتبه بهم 

في القضية.

وتحق���ق الش���رطة في هذه األثن���اء في اختف���اء ميخائيل 

بالك���وف، المطلوب للتحقيق، والذي عمل مستش���ارا إعالميا 

لليبرمان. واختفى بالكوف عن األنظار بعد أن سافر ألوكرانيا 

قبل س���تة ش���هور، وقالت وكالة أنباء روس���ية في شهر آب 

الماض���ي إن الش���رطة األوكرانية عثرت عل���ى جثته محروقة 

بالقرب من مدينة فربومياسك. وقالت الشرطة األوكرانية إن 

الشخص الذي عثر على جثته يحمل جواز سفر باسم بالكوف 

غي���ر أن أرقامه تختلف عن الجواز الذي دخل به إلى أوكرانيا. 

ونفى شقيق بالكوف نبأ وفاته وأكد أنه ما زال حيا ويقيم في 

مكان ما في أوكرانيا.

ثقب في ميزانية الدولة
رأت المحللة في صحيف���ة »ذي ماركر« االقتصادية، ميراف 

أرلوزوروف، أنه كلما تش���عب التحقيق في قضية »يسرائيل 

بيتينو« كلما تكشف حجم االختراق لميزانية الدولة، وخاصة 

في البن���ود المالي���ة المتعلق���ة بدعم هيئات ومؤسس���ات 

وجمعيات تنفذ أعماال باسم الدولة. 

وكتبت المحلل���ة أنه »لم يكن بمقدور كيرش���نباوم وأفراد 

عائلتها تلقي رش���اوى، بحس���ب الش���بهات، م���ن أجل حرف 

معون���ات من ميزاني���ة الدولة عن غاياتها ل���وال أن الميزانية 

العامة لم تكن مخترقة. وربما تكون كيرش���نباوم الس���ارقة، 

بموجب الشبهات، وأنها استغلت الثقب في الميزانية، لكن 

وجود هذا الثقب هو المشكلة األساس«.

وأش���ارت أرلوزوروف إلى أن “هذه هي المرة الثانية، خالل 

العش���رين عاما األخيرة، التي يتضح فيها أن ميزانية الدولة 

مخترقة، بحس���ب الش���بهات، من أجل تلقي مس���ؤولين كبار 

رش���اوى. وفي المرة الس���ابقة، كانت قضي���ة )وزير الداخلية 

ورئيس حزب ش���اس( أرييه درعي” الذي أدين بتلقي رش���وة 

وسجن ألكثر من عامين. 

وأضاف���ت أنه رغم محاوالت وزارة المالية س���د الثغرات في 

الميزانية، منذ قضية درع���ي، “إال أن الحقيقة أنه حتى بعد 

مرور عش���رين عاما من تش���ديد األنظمة، ما ت���زال الميزانية 

مخترق���ة، األمر الذي ينبغي أن يزع���زع أركان وزارتي المالية 

والعدل”.   

وتابعت أن االعتقاد الذي كان سائدا حتى اآلن هو أن الثغرة 

التي اس���تخدمها قادة “يس���رائيل بيتينو” تتعلق بالبنود 

الموجودة ف���ي هامش ميزانية الدولة، مث���ل دعم جمعيات 

وصفقات سياس���ية في الكنيس���ت وأم���وال االئتالف. لكن، 

وكلما اتس���عت التحقيقات، يتزاي���د التخوف من أن عمليات 

تحوي���ل أموال مركزية م���ن ميزانية الدول���ة، مثل تعاقدات 

الدولة مع هيئات خارجية تنفذ باس���مها أعماال مختلفة، قد 

تتضح أنه���ا مخترقة أيضا وبضمنها الميزانيات التي تحول 

إلى هيئات استيطانية.  

وأش���ارت المحللة إلى أن الحكومة اإلس���رائيلية تتعاقد مع 

هيئات خارجية بمليارات الش���واكل ووفقا ألنظمة معفية من 

نش���ر مناقصات. “وهذا يعني أن الدول���ة تحول ميزانية إلى 

هيئة خاصة واحدة. والعالقة المباش���رة بين ميزانية الدولة 

وه���ذه الهيئة الوحيدة، التي تضمن مس���بقا حصولها على 

ميزانية، هي الثغرة التي قد تش���جع محاوالت دفع رش���اوى 

إل���ى موظف حكومي ومنتخبي جمهور. ولهذا الس���بب، فإنه 

يفترض إدارة اإلعفاء من المناقصة بحرص زائد”. 

صمت السياسيين
استهجنت تقارير صحافية تناولت قضية الفساد هذه 

حقيق���ة أن ال أحد من السياس���يين اإلس���رائيليين تطرق 

إليها، ال رؤس���اء أح���زاب وال وزراء، وال حتى نتنياهو »الذي 

يتحدث فقط عن إيران، القدس، أبو مازن، الفلس���طينيين، 

ورص���د مليارات كثيرة لألمن«. ول���م تصدر أية كلمة حول 

القضية من جانب قادة المعارضة، مثل رئيس حزب العمل 

إسحاق هرتسوغ، وحليفته تس���يبي ليفني رئيسة حزب 

»الحركة«.

ورأى بع���ض المحللين أن صمت السياس���يين حيال قضية 

الفساد الكبرى هذه نابع من الخوف من انتقام ليبرمان منهم 

بعد االنتخابات ولدى تشكيل الحكومة المقبلة. واعتبر آخرون 

أن���ه ربما يكون مستش���ارو قادة األح���زاب نصحوهم بالتزام 

الصمت وكسب قسم من أصوات ناخبي “يسرائيل بيتينو”، 

الذين قد يش���عرون بإهانة في ح���ال توجيه االنتقادات إلى 

ليبرمان. 

والمثي���ر في األم���ر أن وزير الداخلية المس���تقيل، غدعون 

س���اعر، الذي كان���ت نائبته كيرش���نباوم هي المش���تبه بها 

الرئيس���ة في القضية، لم ينبس ببنت ش���فة. وكذلك يفعل 

وزي���ر الزراعة، يائير ش���مير، الذي ال يزال مدي���ر عام وزارته 

معتقال في إطار هذه القضية. 

والسياس���ي الوحيد الذي تطرق إلى قضية الفساد هذه، 

لك���ن بالتلميح فقط، هو رئيس ح���زب “يش عتيد” )يوجد 

مس���تقبل(، يائير لبيد، ال���ذي قال في اجتم���اع انتخابي، 

األس���بوع الماضي، إنه “س���ئمنا من الفاسدين وسئمنا من 

أنهم يس���رقون لنا الدولة”. لكن أق���وال لبيد اعتبرت أنها 

تغطية على تعاونه، عندما أش���غل منصب وزير المالية، مع 

رئيس لجنة المالية في الكنيس���ت، نيسان سلوميانسكي، 

م���ن أجل إق���رار وتحويل مبال���غ هائلة إلى المس���توطنات 

بإجراءات س���ريعة. كما أن لبيد لم يهاج���م ليبرمان، وإنما 

هاج���م نتنياه���و على خلفي���ة تقارير حول إنف���اق زائد ال 

يتجاوز بضعة آالف من الشواكل.

شبهات بالفساد في حزب ليبرمان: 

رشاوى وتعيين مقربين وسرقة عشرات الماليين من الخزينة اإلسرائيلية! 
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قال زعيم حزب “يوجد مستقبل” يائير لبيد في مقابلة مع 

صحيفة »يديعوت أحرون���وت« إن رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو هو المس���ؤول عن أرقام الفقر الواردة في التقرير 

الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني. 

وتطرق لبيد إلى االنتقادات التي وجهها نتنياهو ألدائه 

ف���ي وزارة المالية، فق���ال: »يّدعي نتنياه���و أن االقتصاد 

في وضع ممتاز وأن البطال���ة انخفضت ووضعنا جيد، لكنه 

م���ن جهة أخرى يزع���م أنني وزير مالية فاش���ل. لقد منعنا 

نتنياهو من إقرار ميزانية اجتماعية، وهو اآلن يتحدث عن 

الفقر الذي هو حصيلة سنوات من اإلهمال التي كان خاللها 

نتنياهو رئيس���ًا للحكومة. في العامين األخيرين استطعنا 

أخيرًا القيام بخطوات حقيقية لمحاربة الفقر”.

ورأى لبي���د أن نتنياه���و ل���م يهت���م ق���ط بالمش���كالت 

االجتماعي���ة بل بزرع الخوف وقال: »أعتق���د أن نتنياهو لن 

يكون رئيسًا للحكومة المقبلة ألن مواطني الدولة ال يريدون 

أن يحكمهم أش���خاص يهمهم بقاؤهم السياس���ي فقط. 

يح���اول رئيس الحكومة زرع الخوف ثم يقول لنا إنه الوحيد 

الذي س���ينقذنا منه«. وأضاف زعيم حزب “يوجد مستقبل” 

أن نتنياهو يحاول أن يس���جل لنفس���ه خطوات كان هو من 

اتخذها مثل رفع الحد األدنى لألجور.

واش���ار لبيد إلى أن حزبه س���يخوض االنتخاب���ات منفردًا، 

وتطرق إلى اس���تطالعات الرأي األخيرة التي تظهر تراجعًا 

كبيرًا في قوة هذا الحزب بالمقارنة مع االنتخابات السابقة 

قائاًل إن »هذه االس���تطالعات أفضل من االستطالعات التي 

ج���رت خالل االنتخابات الماضي���ة. ال نريد التحالف مع أحد. 

س���معت الكثير عن موش���يه كحلون. حزب يوجد مستقبل 

س���يخوض االنتخابات وحده، لكن يسرنا العمل مع أي طرف 

له جدول األعمال عينه”.

الوجوه الجديدة في قائمة حزب الليكود
من بي���ن الوجوه الجديدة التي جرى اختيارها على قائمة 

حزب الليكود، يبرز اس���م العقيد في االحتياط يوآف كيش 

)45 عامًا( الطيار في س���الح الجو، وكان قائدًا لطائرة إف 16 

وش���ارك في الغ���ارات الجوية على قطاع غ���زة خالل عملية 

»الجرف الصامد« واحتل المركز ال�19. 

الوجه اآلخر هو جاكي ليفي نجل وزير الخارجية الس���ابق 

دافي���د ليف���ي )54 عام���ًا(، كان في الماض���ي رئيس بلدية 

بيس���ان، واحتل المركز ال�18. وديفيد أمس���لم من س���كان 

معالي���ة أدوميم، وكان رئي���س فرع الليك���ود في القدس، 

واحتل المركز ال����21. وجاء في المركز ال�22 ميكي زوهر )34 

عامًا( نائب رئي���س بلدية كريات غ���ات. واحتلت نافا بوكر 

أرملة العميد في الشرطة ليئور بوكر الذي قضى في حريق 

الكرمل، المركز ال�25.

نتنياهو يهاجم اليسار ويعلن نيته تغيير طريقة 
الحكم إذا انتخب مجددًا رئيسًا للحكومة

أطلق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحملة االنتخابية 

لحزب الليكود في احتفال ش���ارك فيه مئ���ات األعضاء من 

الح���زب جرى في حدائ���ق المعارض في تل أبيب األس���بوع 

الفائت، قدم خالله القائمة الجديدة لمرشحي الحزب. 

وخالل االحتفال ش���ّن نتنياهو هجوم���ًا على زعماء قائمة 

تحالف حزب العمل- الحركة وقال: »تسيبي ليفني وإسحاق 

هيرتسوغ لن يصمدا في مواجهة الضغوط، ونشهد اليوم 

الكثير من الضغوط الدولية، فهل س���يكونان قادرين على 

حماية أمن مواطني إسرائيل؟ وهل سيصمدان في مواجهة 

حماس وفي مواجهة حزب الله وإيران؟ إنهما سيستسلمان 

لإلمالءات ف���ورًا، ليس فق���ط ألنهما ضعيف���ان، بل ألنهما 

يري���دان االستس���الم، وألن كل ما يريدانه هو االنس���حاب 

والتنازل«.

وتابع نتنياهو: »لقد وعدنا اليس���ار بش���رق أوسط جديد، 

لكننا اليوم في ش���رق أوسط داعش���ي. وأقول بأسى إن هذا 

اليس���ار منقطع عن الواقع، ونحن مرتبط���ون بالواقع. ففي 

واقعنا الش���رق أوس���طي يجتاح التطرف الفلس���طيني كل 

زاوية، وكل أرض ننسحب منها ستستولي عليها منظمات 

االرهاب«. 

وأضاف: »أنا مس���تعد ألن أفعل الكثير من األمور من أجل 

السالم، لكن ثمة شيء واحد لست مستعدًا ألن أفعله هو أن 

تفقد دولة إسرائيل عقلها. لن أسمح بأن يكون أمن مواطني 

إسرائيل في يد أي جهة خارج الجيش اإلسرائيلي«.

كما هاجم نتنياهو رئيس حزب »يوجد مس���تقبل« يائير 

لبيد قائاًل: »كانت لدينا خطة كبيرة لنقل الجيش اإلسرائيلي 

إلى النقب، األمر الذي كان سيطور منطقة الجنوب بأسرها. 

لكن وزير المالية قرر تجميد هذه الخطة وأوقف كل شيء«.

وع���رض نتنياه���و خطته لتغيي���ر طريقة الحك���م قائاًل: 

»نحن مرتبطون بأحزاب صغيرة ال يمكن ألي منها أن يحكم 

ويقود الدولة. وإذا لم يحدث تغيير، فبعد س���نتين سنجد 

أنفس���نا نتوجه مرة أخرى إلى صنادي���ق االقتراع. وأتعهد 

بأننا سنضع خالل المئة يوم األولى النتخابنا قانونًا يضمن 

تغيير طريقة الحكم في إسرائيل بحيث يصبح رئيس أكبر 

ح���زب بعد االنتخابات هو الذي يش���كل الحكومة، وال يمكن 

إسقاطها إال في حال وجود أغلبية كبيرة من النواب«.

نتنياهو يتعهد بعدم إخالء مستوطنات 
خالل واليته المقبلة

قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مقابلة أجرتها 

مع���ه قناة التلفزة الثانية األس���بوع الفائ���ت، إنه في حال 

انتخابه رئيس���ًا للحكومة المقبلة بعد االنتخابات، فإنه لن 

يجري إخالء أي مستوطنة خالل واليته. وتحدث عن االتفاق 

مع الفلس���طينيين فق���ال: »أصر عل���ى أم���ور معينة، لكن 

الش���روط الحالية التي يطالب بها الفلسطينيون لدولتهم 

مرفوضة«. وأضاف: »لقد أفرغ الفلس���طينيون االتفاق بيننا 

وبينهم من مضمون���ه، وتوجهوا نحو المحكمة الدولية في 

الهاي من أجل محاكمة جنود الجيش اإلسرائيلي«.

أما بش���أن التحالف بين الليكود وحزب »البيت اليهودي« 

فق���ال رئيس الحكومة إنه لم يع���ط وزير االقتصاد نفتالي 

بينيت وعدًا بإس���ناد حقيب���ة الدفاع إلي���ه، ودعا الجمهور 

إل���ى التصويت لح���زب الليكود، وأض���اف: »إذا صّوت ناخبو 

المعسكر القومي ألحد األحزاب الهوائية التي تنمو وتموت 

مثل الفطر بعد هطول المطر، فإن هذه األصوات س���تنتقل 

من اليمين إلى اليس���ار بعك���س إرادة الناخب. وإذا تقلص 

تمثيل الليك���ود فمعنى هذا أن مهمة تش���كيل الحكومة 

لن يتوالها الليكود بل اليس���ار. ثمة خيار واحد مطروح، إما 

الليكود بقيادتي أو حزب العمل بقيادة تسيبي وبوغي«.

ولدى تطرقه إلى موضوع غالء المعيشة، اعترف نتنياهو 

بأن أسعار الشقق الس���كنية ارتفعت خالل والية حكومته، 

لكنه ألقى بالمس���ؤولية على حكومة إيه���ود أولمرت التي 

اتخذت قرارًا بوقف البناء في وس���ط الدولة، كما حّمل حزب 

»يوجد مس���تقبل« مس���ؤولية منع القيام بإصالحات مهمة 

في االقتصاد اإلس���رائيلي، واعتبر تعيين يائير لبيد وزيرًا 

للمالية خطأ. 

وعل���ى الرغم من ذلك، أوضح نتنياه���و في المقابلة أنه ال 

يرفض انضمام لبيد وهيرتسوغ وليفني إلى ائتالف واسع 

برئاسته. 

نتنياهو يطلب من المواطنين عرض مرشحين
للمركزين 11 و23 في قائمة الليكود 

توج���ه رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياه���و إلى جمهور 

المواطنين وطلب منهم أن يعرضوا عليه مرشحين للمركزين 

الحادي عشر والثالث والعشرين في قائمة مرشحي الليكود 

النتخابات الكنيست.

وأش���ار نتنياهو في بيان نشره على صفحته الخاصة في 

موقع التواصل االجتماعي »فايس���بوك« وفي حس���ابه على 

ش���بكة »تويتر«، إل���ى أن أعضاء مركز ح���زب الليكود أيدوا 

اقتراح���ه القاض���ي بضمان هذي���ن المركزين لمرش���حين 

يختارهم���ا بنفس���ه، وبالتال���ي فه���و يطلب م���ن جمهور 

المواطنين مساعدته في ذلك.

 اللواء احتياط يوآف غاالنت يعلن انضمامه
إلى قائمة »كلنا« برئاسة كحلون

أعلن اللواء احتياط يوآف غاالنت األس���بوع الفائت رسميًا 

انضمامه إلى قائمة مرش���حي حزب »كلنا« برئاس���ة الوزير 

السابق موشيه كحلون النتخابات الكنيست المقبل.

وتولى غاالنت منصب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية 

خالل عملي���ة »الرصاص المصبوب« في قط���اع غزة )2008- 

)2009

وقالت مصادر مقربة من كحلون إن غاالنت سيحتل المركز 

الثاني في القائمة.

استطالع جديد:
25 مقعدًا لليكود و24 لقائمة هيرتسوغ- ليفني

أظهر اس���تطالع للرأي العام أجرت���ه صحيفة »معاريف« 

في نهاية األس���بوع الفائت بواس���طة معهد »تيليسيكر« 

المتخصص في ش���ؤون االس���تطالعات، أنه في حال إجراء 

االنتخاب���ات العامة اآلن س���يحصل حزب الليكود برئاس���ة 

رئي���س الحكوم���ة بنيامي���ن نتنياهو عل���ى 25 مقعدًا في 

الكنيس���ت، فيما س���تحصل القائمة المش���تركة بين حزب 

العمل برئاس���ة عضو الكنيست إس���حاق هيرتسوغ وحزب 

»الحركة« برئاسة تسيبي ليفني )»المعسكر الصهيوني«( 

على 24 مقعدًا.

ووفقًا لالس���تطالع سيزيد حزب »البيت اليهودي« برئاسة 

وزير االقتصاد نفتالي بيني���ت تمثيله ب�3 مقاعد ويحصل 

على 15 مقعدًا، وس���يحصل حزب الوزير الس���ابق موش���يه 

كحل���ون »كلنا« عل���ى 10 مقاع���د، وحزب »إس���رائيل بيتنا« 

برئاس���ة وزير الخارجي���ة أفيغدور ليبرمان عل���ى 6 مقاعد،  

وسيتراجع حزب »يوجد مس���تقبل« برئاسة يائير لبيد ب�10 

مقاعد ويحصل على 9 مقاعد، وس���يتراجع حزب ش���اس ب�5 

مقاعد ويحص���ل على 6 مقاعد، وس���تحصل ميرتس على 6 

مقاع���د، ويهدوت هتوراة على 8 مقاعد، ولن يتجاوز الحزب 

الجديد »الشعب معنا« )إيلي يشاي( نسبة الحسم.

وبالنسبة إلى األحزاب العربية، ستحصل قائمة مشتركة 

بين حزب الجبهة الديمقراطية للس���الم والمس���اواة وحزب 

القائمة الموح���دة- العربية للتغيير وحزب التجمع الوطني 

الديمقراطي على 11 مقعدًا.

وق���ال 2ر50% م���ن المس���تطلعين إن بنيامي���ن نتنياهو 

ما زال الش���خص األنس���ب لتولي منصب رئي���س الحكومة 

اإلس���رائيلية، في حين قال 2ر25% منه���م إن رئيس حزب 

العمل زعيم المعارضة عضو الكنيس���ت إسحاق هيرتسوغ 

هو الشخص األنسب لتولي هذا المنصب.

وشمل االستطالع عينة نموذجية من 600 شخص يمثلون 

جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل.

على هامش االنتخابات اإلسرائيلية العامة

يائير لبيد: الفقر في إسرائيل نتيجة إهمال نتنياهو وحزب “يوجد مستقبل” سيخوض االنتخابات وحده

كتب برهوم جرايسي:

خ���رج بنيامين نتنياهو من االنتخاب���ات الداخلية في حزبه 

»الليك���ود« يوزع االبتس���امات يمينا ويس���ارا، مدعيا أن هذه 

االنتخابات أفرزت الالئحة االنتخابية األفضل لحزب الليكود، 

ملمح���ا إلى ارتي���اح من اس���تبعاد النائب األش���د تطرفا في 

الئحة الليكود، موش���يه فيغلين، ولكن نتنياهو الذي يعتقد 

انه حقق فوزا مضاعفا، رئاس���ة الحزب وغياب المنافسين له 

مس���تقبال، حاول تلطيف صورة باقي المرشحين في الالئحة، 

ولكن ما يزيد من ابتس���امات نتنياه���و، مرحليا، أن حزبه بدأ 

يحصل  في اس���تطالعات الرأي على مقاعد أكثر من ذي قبل، 

على حساب حزب “يس���رائيل بيتينو” )“إس���رائيل بيتنا”( 

الذي يتلق���ى ضربات متتالي���ة، جراء فضائح الفس���اد التي 

تعصف به، لكن من الس���ابق ألوانه حس���م مصير هذا الحزب 

منذ اآلن.  

وقد فاز نتنياهو برئاسة الئحة حزب الليكود، للمّرة الثالثة 

على التوالي، وسبقتها الرابعة )األولى( في منتصف سنوات 

التس���عين من القرن الماضي، وحصل أمام منافس���ه “األبرز” 

داني دانون، على 75%، من أكثر من 50 ألف منتسب للحزب، 

ش���اركوا في االنتخابات الداخلية في اليوم األخير من الشهر 

الماضي )العام الماضي(، كانون األول، وشكلوا 53% من ذوي 

حق التصويت في الحزب.

وتقريبا، نجح جميع النواب الذين دخلوا إلى الكنيست بعد 

االنتخاب���ات الس���ابقة، في ضمان أماك���ن متقدمة في الئحة 

الحزب، باس���تثناء وزيرة الثقافة ليمور ليفنات، التي اعتزلت 

الحياة السياس���ية، ومثلها من قبل، وزي���ر الداخلية غدعون 

س���اعر، ومن بات رئيس الدول���ة رؤوفين ريفلي���ن، ولكن في 

المقابل فقد كان الخاس���ر األكبر النائب األشد تطرفا موشيه 

فيغلين، الذي يشغل نائبا لرئيس الكنيست، وبرز أسمه في 

العامي���ن األخيرين، في اقتحاماته المتك���ررة للحرم القدس 

الش���ريف والمس���جد األقصى المبارك، على رأس العصابات 

االستيطانية المتطرفة.

وفيغلين هو الزعيم األبرز للتيار األش���د تطرفا في الليكود، 

ويس���تفاد م���ن التقارير الت���ي حاولت تفس���ير النتيجة أن 

فيغلين، كما يبدو، لم يلتفت إلى التطورات في حزب الليكود 

في الس���نوات األخيرة، وأنه لم يعد وح���ده رمز التطرف في 

الحزب، فهناك أسماء مثل داني دانون وميري ريغف وياريف 

ليفين وتسيبي حوتوفيلي وأوفير أكونيس وغيرهم، وعمليا 

لم يعد في الحزب من يمكن وضعه في خانة “االعتدال”، بدءا 

من رئيس الحزب نتنياهو.

ولهذا فقد اعتقد فيغلين انه ما يزال يمسك بالتيار األشد 

تطرفا، وأن بقدرته فرض أسماء مدعومة من طرفه واستبعاد 

آخري���ن، إال أنه في المقابل، كان اصطفاف آخر اس���تثناه، ما 

يعني بكلمات أخرى أن المنافس���ة في ح���زب الليكود كانت 

كله���ا في التيار األش���د تطرفا. وقد ح���اول نتنياهو تلطيف 

ص���ورة الئحة حزب���ه، وإيه���ام الجمهور بأن���ه “تخلص” من 

فيغلي���ن، وبه���ذا تخلص من التط���رف، لكنه ي���رأس الئحة 

“فيغلينية” بامتياز، يتنافس المرش���حون فيها على من هو 

أشد تطرفا.

كذلك، ف���إن النائب���ة المتدين���ة المتطرفة ف���ي الليكود، 

تس���يبي حوتوفيلي م���ن المفترض أنها س���تفقد مقعدها 

البرلمان���ي، إذ حلت في المكان ال� 26، ولكن حتى إغالق العدد 

من “المش���هد اإلس���رائيلي” كانت الهيئ���ات الداخلية في 

الحزب تعالج الشكاوى التي تقدمت بها هي من ناحية بادعاء 

وجود تزوير وخلل في احتس���اب األصوات، تقابلها ش���كاوى 

م���ن النائب الس���ابق، العائد من خالل الليك���ود، آفي ديختر، 

من كان حتى أوائل س���نوات األلفين، رئيس جهاز المخابرات 

العامة “الش���اباك”، الذي دخل إلى الكنيس���ت ألول مّرة في 

العام 2006، ضمن كتلة “كديما”، وتولى منصب وزير “األمن 

الداخل���ي” في حكومة إيهود أولمرت، ومكث في الكنيس���ت 

ضمن “كديما” هناك حتى العام 2013، ثم انفصل عن الحزب 

وانضم إلى حزب الليكود.

لك���ن ما نذك���ره أكث���ر لديختر في س���نوات وج���وده في 

الكنيس���ت، هو أنه أول من حمل إلى الكنيست مشروع قانون 

ما يس���مى “يهودية الدولة” أو “قان���ون القومية” العنصري 

الش���رس، الذي أعدته مراكز صهيونية متطرفة، وكان يومها 

في صفوف المعارضة ضمن “كديما”، ولكن القانون لم يطرح 

على جدول األعمال في تلك األيام، وبقي مسجال على اسمه.  

ويالحظ من أس���ماء الالئحة االنتخابية اختفاء الش���خصية 

المنافس���ة جديًا لبنيامين نتنياهو، وهذه الشخصية ليست 

موجودة أصال منذ االنش���قاق الكبير الذي شهده الحزب في 

نهاية العام 2005، برئاس���ة أريئيل ش���ارون، وحتى اآلن لم 

تظهر الشخصية القوية القادرة على تهديد مكانة نتنياهو 

ف���ي الحزب وحتى لس���نوات قليلة مقبلة، وقب���ل االنتخابات 

الداخلي���ة هناك م���ن التفت إلى وزير الداخلية المس���تقيل 

غدعون ساعر، ولكن هو أيضا لم يكن الشخصية القادرة على 

اكتساح األصوات في الحزب، ولذا فإن نتنياهو سجل في هذه 

النقطة أيضا فوزا إضافيا.

وتزامن انته���اء االنتخاب���ات الداخلية في ح���زب الليكود 

مع اتس���اع فضيحة الفس���اد المتش���عبة، التي تضرب حزب 

“يس���رائيل بيتينو”، وبدء الحديث ع���ن النية بتقديم لوائح 

اتهام، خاصة ض���د نائبة وزير الداخلية فانيا كيرش���نباوم، 

وانعكس هذا في نتائج اس���تطالعات الرأي، فقبل االنتخابات 

الداخلية كان يحصل حزب “الليكود” في اس���تطالعات الرأي 

عل���ى ما بين 20 إلى 21 مقعدا، ولكن بعد االنتخابات الداخلية 

“قفز” الليك���ود إلى ما بين 24 وحت���ى 26 مقعدا، ولكن هذه 

المقاع���د جاءت بالذات من معس���كر اليمين المتطرف، وهي 

المقاعد التي فقدها حزب “يس���رائيل بيتينو” جراء فضائح 

الفساد.

“يسرائيل بيتينو”
من الس���ابق ألوانه حس���م مصير حزب “يسرائيل بيتينو” 

بزعام���ة أفيغدور ليبرمان من���ذ اآلن، جراء فضيحة الفس���اد 

المتش���عبة، وتورط أسماء بارزة فيه وفي محيطه بها، فنائبة 

وزير الداخلية فانيا كيرشنباوم ظهرت في السنوات األخيرة، 

كالش���خصية األقرب لليبرمان في الحزب، وهي الش���خصية 

المركزية في قضية الفساد، التي تعد واحدة من أوسع قضايا 

الفساد التي شهدتها المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة، فقد 

جرى ويجري التحقيق مع ما بين 30 إلى 40 متورطا ومشبوها، 

كلهم أعضاء أو مرتبطين بحزب “يسرائيل بيتينو”، وتتعلق 

بتحويل أموال إلى مؤسس���ات وجمعيات تقودها شخصيات 

تابعة ليسرائيل بيتينو، ولكن حسب ما ينشر فإن الشبهات 

تدعي أن كيرشنباوم حصلت على رشاوى بمبالغ ضخمة جدا، 

وقبل أس���بوع جرى اإلعالن عن احتجاز أموال بما يزيد عن 6ر1 

الليكود يرتفع على حساب “يسرائيل بيتينو”!
*نتنياهو يحقق فوزا مزدوجا في الليكود: رئاسة الحزب بنسبة 75% وغياب المنافس المستقبلي له في الحزب *نتنياهو “يحتفل” برحيل فيغلين عن الحزب والكنيست، لكن الئحة 
الحزب لالنتخابات البرلمانية “فيغلينية” بامتياز *فضائح الفساد في “يسرائيل بيتينو” تفقده في االستطالعات عدة مقاعد تتجه لليكود أساسا *ليبرمان اعتاد على تحريك أحجار 

الشطرنج )نوابه( بيده وحده ولكنه هذه المّرة يفقد أحجارا هامة *من السابق ألوانه حسم مصير “يسرائيل بيتينو” رغم خسارته نصف مقاعده في استطالعات الرأي*

مليون دوالر من عدد من المتورطين.

وأعلنت الش���رطة أنه���ا قد توصي بلوائ���ح اتهام ضد عدد 

م���ن المتورطين ف���ي غضون فترة قصيرة ج���دا، ومن بينهم 

كيرشنباوم، التي مس���ار تقديم الئحة اتهام ضدها، يحتاج 

لوق���ت طويل، ولكن مجرد إعالن الش���رطة عن توصية كهذه، 

من ش���أنه أن ينعكس عل���ى الحزب وفرصه ف���ي االنتخابات 

البرلمانية المقبلة.

ونح���ن أمام ع���دة س���يناريوهات، منها أن تتوس���ع دائرة 

التحقيق���ات، وأن تعلن الش���رطة بالفعل ع���ن تقديم لوائح 

اتهام ضد المتورطين وهذا س���يكون سيئا لليبرمان وحزبه، 

أو أن تظه���ر “مفاجآت” تقود إلى خلق تش���كيك في جدية 

هذه التحقيقات، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابا على فرص 

الحزب.

علينا أن نذكر أن االنتخابات السابقة في مطلع العام 2013، 

جرت في أوج التحقيقات مع ليبرمان حول قضايا الفساد، ولكن 

يومه���ا أقام ليبرمان مع بنيامين نتنياهو ش���راكة انتخابية 

لحزبيهم���ا، وتلقى الحزبان ضرب���ة قاصمة أفقدتهما نحو 25 

بالمئة م���ن مقاعدهما، من 42 مقعدا إل���ى 32 مقعدا، وجرى 

فض الشراكة الحقا، وخالل الدورة البرلمانية المنتهية، جرت 

محاكم���ة ليبرمان بالئحة اتهام هش���ة، مقارنة بما أوصت به 

الشرطة قبل سنوات بتقديمه للمحاكمة، في واحدة من أخطر 

قضايا الفس���اد التي عرفتها إس���رائيل، وحتى أن المحكمة 

اع 
ّ
“برأته” من الالئحة، وسط عالمات سؤال كبيرة طرحها صن

الرأي والمختصون، حول س���المة القرارات القضائية، بدءا في 

جهاز النيابة، ومن ثم في المحكمة. 

لكن ليبرمان يدخل إلى هذه االنتخابات أضعف، فقد بدأت 

لديه مالمح التراجع قبل الكش���ف عن قضية الفس���اد، ورأينا 

في اس���تطالعات األس���ابيع الثالثة األخيرة تراجعا حادا في 

اس���تطالعات الرأي، من معدل 11 مقعدا إلى ما بين 8 وحتى 6 

مقاعد، ويضاف إلى هذا أن اثنين من األسماء البارزة في حزبه 

س���ارعا إلى اإلعالن عن مغادرة الحياة السياسية، وهما الوزير 

عوزي لن���داو، ورئيس لجن���ة القانون والدس���تور البرلمانية 

دافيد روتم، الذي دخل إلى الكنيس���ت من خالل “يس���رائيل 

بيتينو” في مطلع الع���ام 2007، خلفا لنائب توفي، وانتخب 

مجددا من خ���الل الئحة الحزب في العامين 2009 و2013، وقد 

استبق أي قرار يصدره ليبرمان.

ومع���روف عن روتم أنه من أكثر نواب “يس���رائيل بيتينو” 

تطرفا ف���ي مجال ط���رح القواني���ن األخطر، وهو ق���اد قانون 

رفع نس���بة الحس���م، وتغييرات كثيرة في قانون تش���كيل 

الحكوم���ة وإس���قاطها، وعلى الرغم من أن اس���مه ارتبط قبل 

س���نوات بصفقات تزوير أراض فلس���طينية لصالح عصابات 

المس���توطنين، إال أن االعتقاد السائد أنه قرر االعتزال بسبب 

قضايا الفساد، وكذا بالنسبة للنداو.

وكان االسم األبرز أيضا الذي لن يتم ترشيحه في االنتخابات 

المقبلة، وزير األمن الداخلي إسحاق أهرنوفيتش، الذي أعلن 

بداية دعمه للش���رطة في التحقيقات الجارية ضد شخصيات 

من حزبه، ورافضا اتهامات ليبرمان للشرطة، بأنها تستهدف 

“يس���رائيل بيتين���و”. وجاءت خط���وة أهرنوفيتش مفاجئة 

لألوساط السياسية، بسبب س���طوة ليبرمان على حزبه، إال أن 

أهرنوفيتش، وهو قائد سابق كبير في الشرطة، وكان مسؤوال 

عن منطقة الجنوب، ومرش���حا لتولي منصب القائد العام قبل 

عدة س���نوات، قال ف���ي بيان صادر عن مكتب���ه إنه يمنح كل 

الدعم لوحدة التحقيقات في الش���رطة في التحقيقات التي 

تجريها، ومش���يرا إلى أنه من���ذ أن تولى منصبه في الحكومة 

الس���ابقة والحالية، وعلى مدى س���ت س���نوات، دعا إلى اجراء 

تحقيقات مع المس���ؤولين الرس���ميين والسياسيين بموجب 

القانون، ودون تردد. وبعد هذا التصريح بثالثة أو أربعة أيام، 

أبلغ ليبرمان أهرنوفيتش، بأنه لن يكون مرش���حا ضمن الئحة 

الحزب، وعليه فقد قرر األخير اعتزال السياسة.

ولم يبق من األس���ماء البارزة في حزب “يس���رائيل بيتينو” 

س���وى نجل رئيس الحكومة اإلس���رائيلية األس���بق، إسحاق 

ش���مير، وزير الزراعة يائير ش���مير، هذا إذا ل���م يقرر األخير 

االعتزال هو أيضا.

والس���ؤال الذي يطرح نفس���ه اآلن: هل سينجح ليبرمان في 

اجتياز المرحلة، بمج���رد البقاء في الحلبة البرلمانية؟، فحتى 

النصف األول من الش���هر الماضي، كانون األول، قال ليبرمان 

إنه ليس من المس���تبعد أن يكون هو من يش���كل الحكومة، 

بينما اليوم يجد نفس���ه ضمن أصغر الكتل البرلمانية، التي 

إن تحققت النتائ���ج التي تتوقعها لها اس���تطالعات الرأي، 

فبالكاد يكون لها وزير واحد في الحكومة المقبلة.

وعل���ى الرغ���م م���ن أنه م���ن الس���ابق ألوانه حس���م مصير 

“يس���رائيل بيتينو”، إال أنه من المفارقة أن هذا الحزب طالب 

بداية أن تكون نسبة الحسم للدخول إلى الكنيست 5%، وها 

هو يحصل في اس���تطالعات الرأي على أقل منها، وترسو اآلن 

نسبة الحس���م عند 25ر3%، ما يعني أنه إذا استمر في مسار 

التدهور فقد ال يصل حتى إلى هذه النسبة مستقبال.

كذلك، فإن ه���ذا الحزب كان من أش���د المؤيدين لتقليص 

عدد وزراء الحكومة إلى 18 وزيرا، وبحس���ب نتائج استطالعات 

الرأي، سيكون من أكثر المتضررين من هذا القانون، في حال 

دخل إلى الكنيست واالئتالف الحاكم.  

مصائب ليبرمان عند "الليكود" فوائد.                          )رويترز(
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

رفع الحد األدنى من األجر 
بين التطبيق والتهديد

أعل���ن الرئيس الجدي���د، العائد، التح���اد الصناعيين 

اإلسرائيلي ش���راغا بروش، أنه سيطلب إعادة النظر في 

اتفاق رف���ع الحد األدنى من األج���ر، معربا عن اعتراضه 

على مستوى رفعه في غضون عامين ونصف العام، في 

حين أعلن المستش���ار القانوني للحكومة اإلسرائيلية 

يهودا فاينش���تاين، عن موافقته عل���ى تنفيذ االتفاق 

ذات���ه، ابت���داء من رواتب ش���هر نيس���ان المقبل، بعد 

اعتراض���ات حزبي���ة، رأت في االتفاق دعاي���ة انتخابية 

لحزب الليكود الحاكم.

وكان اتحاد النقابات العامة “الهستدروت” مع أرباب 

الصناع���ة، ووزارة المالية، قد توصل���وا إلى اتفاق، في 

مطلع كان���ون األول الماضي يقضي برفع تدريجي للحد 

األدنى من األجر بنسبة 25ر16% على ثالث مراحل تمتد 

على فترة عامين ونصف العام، ليرتفع من 4300 شيكل 

الي���وم إلى 5 آالف، أي م���ن 1080 دوالرا إلى 1265 دوالر، 

وفق سعر الصرف األخير )95ر3 شيكل للدوالر(،  تكون 

الدفعة األولى في رواتب شهر نيسان المقبل، والثانية 

في ش���هر آب من العام المقبل 2016، والثالثة واألخيرة 

في منتصف العام 2017.

وكان الحد األدنى من األجر قد شهد تجميدا على مدى 

نحو ست سنوات، حينما كان سعره بموجب سعر الصرف 

الي���وم ألف دوالر )في حين���ه 880 دوالرا(، إلى أن بادرت 

حكومة إيه���ود اولمرت، بمبادرة م���ن كان وزيرا للدفاع، 

ورئيس���ا لحزب العمل، عمير بيرتس، ف���ي العام 2006، 

لرفع الح���د األدنى من األجر على مرحلتين،  كانت آخرها 

العام 2008، وارتفع إلى المستوى الذي هو عليه اآلن.

وأعيد انتخاب ش���راغا بروش في منافس���ة حادة داخل 

اتح���اد الصناعيين، بعد أن كان قد أمضى س���ابقا س���بع 

سنوات في هذا المنصب، وفي االنتخابات السابقة، دعم 

تس���فيكا أورن، الذي خسر الرئاسة في االسبوع الماضي، 

في منافس���ة مع ب���روش، ال���ذي اعتبر ف���ي تصريحات 

لصحيف���ة “يديع���وت أحرون���وت” أن الصناعيين باتوا 

شوال الضرب )في تدريبات المالكمة( لدى السياسيين، 

وكأنهم هم المتهمون بكل أمراض االقتصاد.

وادع���ى بروش أن���ه بس���بب االنتخابات ف���إن الدولة 

ستعمل من دون ميزانية واضحة في األشهر السبعة أو 

حتى الثمانية األولى، وهذا ما يبث عدم وضوح لوضعية 

االقتصاد، وقال إنه س���يفاوض وزارة المالية من جديد، 

قبل تحويل االتفاق إلى قانون، ألنه سيكلف االقتصاد 

سنويا نحو 6ر2 مليار دوالر.  

يه���ودا  للحكوم���ة  القانون���ي  المستش���ار  وكان 

فاينش���تاين قد وافق على طرح االتفاق على الكنيست، 

كمش���روع قانون، أيضا في فترة االنتخابات، كي يدخل 

حيز التنفيذ في رواتب ش���هر نيسان المقبل، كدفعة 

أول���ى من أصل ثالث دفعات ت���وزع على عامين ونصف 

العام، وبرر المستشار موقفه أن المفاوضات لرفع الحد 

األدنى من الرواتب، بدأت قبل االعالن عن حل الكنيست 

والتوجه إلى انتخابات، ولهذا ال يمكن ربط األمر بحملة 

االنتخاب���ات الجاري���ة، وقبل ذلك أعلن ح���زب “العمل” 

المعارض اتفاقا مع حزب الليكود الحاكم يس���مح بطرح 

القانون على الكنيست إلقراره قبل االنتخابات.

ومن المفترض أن يعقد الكنيست في األيام المقبلة 

جلس���ة خاصة لس���ن القانون، وهي من الحاالت النادرة 

جدا في فترة االنتخابات.

قرابة 240 ألف سيارة 
جديدة في العام الماضي

سجل سوق السيارات اإلسرائيلية في العام الماضي 

2014 ارتفاعا بنس���بة 13% مقارن���ة بالعام قبل الماضي 

2013. وحس���ب التقرير الرس���مي الصادر في األسبوع 

الماض���ي، فقد ج���رى بيع 239771 س���يارة ف���ي العام 

الماض���ي، ، وهذا عدا عن كم هائل من الس���يارات جرى 

شراؤه في ش���هر كانون األول األخير من العام 2014، إال 

أن الس���يارات حصلت على ترخيص الس���ير في الشهر 

الجاري، ما يعني أنها س���تكون محسوبة على استيراد 

العام الجاري وليس الماضي.

وتفرض إس���رائيل ضرائب متش���عبة على السيارات 

بدءا من ش���رائها، لتصل إلى الس���وق اإلسرائيلية بعد 

أن تكون قد تراوح سعرها إلى المستهلك أعلى بنسبة 

200% إلى 300% عن سعرها في المصنع. وحسب تقرير 

س���ابق، فإن مداخيل خزينة الضرائب والرسوم، بمعنى 

ترخيص وما شابه، من السيارات في العام الماضي بلغ 

نحو 34 مليار شيكل، وهذا يزيد عن 6ر8 مليار دوالر. 

أما من ناحية الش���ركات األكثر مباعا في إس���رائيل، 

فقد حافظت ش���ركة يونداي عل���ى المرتبة األولى، رغم 

تراجعها الطفيف، إذ باعت قرابة 31400 سيارة بتراجع 

بنسبة 2ر2%، وتلتها ش���ركة تويوتا- أكثر من 27800 

س���يارة بزيادة فاق���ت 20% عن الع���ام الماضي، وكايا- 

قرابة 26400 س���يارة بزيادة بقرابة 26%، ومازدا- أكثر 

من 17 ألف سيارة بزيادة بنسبة 62%، وسكودا- 14300 

س���يارة بزيادة بنسبة 6ر8%، وسوزوكي- 13800 سيارة 

بزيادة 6ر25%، وميتسوبيش���ي- أكثر من 13100 سيارة 

بزيادة هائلة بلغت قرابة %108.

وحل���ت ش���ركة ش���يفروليت األميركية ف���ي المرتبة 

الثامن���ة، إذ باعت أكثر من 12100 س���يارة بزيادة فاقت 

81%، وتلتها شركة نيسان- قرابة 9900 سيارة متراجعة 

بنس���بة 5%، ورينو الفرنس���ية - أكثر من 9400 س���يارة 

وه���ي أيضا تراجعت بنس���بة 5%، وتال هذا في الالئحة 

هوندا- أكثر من 8400 سيارة، وفورد التي قاربت 8 آالف 

سيارة، وفولكسفاجن بما يزيد عن  7600 سيارة.

واشترى المواطنون في إس���رائيل في العام الماضي 

نحو 6500 س���يارة، من الش���ركات التي تنتج السيارات 

الفخمة في العالم، مثل “مرسيدس”  و”بي. إم. دبليو” 

و”أودي” و”جاغوار” و”بويك” وغيرها.

ويضاف إلى كل هذا، ما يقارب 4ر14 ألف دراجة نارية، 

بزيادة بنسبة 1% عن مبيعات العام قبل الماضي- 2013.

بقلم: إيتان أفريئيل

منذ ث���الث س���نوات، تنتق���د الصح���ف االقتصادية غالء 

المعيشة، وتنشر في صفحات الفيسبوك بيانات حول أسعار 

“الميلكي” )ن���وع ألبان مصنعة- الترجمة(، وتدير حمالت من 

أجل رفع الحد األدنى من األجر. وهذا أمر جديد: فمثل الكثير 

م���ن اآلخرين، أمس���كت حملة االحتجاجات الش���عبية )2011( 

بعض الصحف االقتصادية وهي ليس���ت جاهزة، مثلما أنها 

منقطعة عن الواقع االقتصادي في إسرائيل، ما أثار الجمهور 

ودفع���ه للبحث عن عالق���ات الصحف الخلفي���ة بمراكز القوة 

ورأس المال، وكان رد الصحف أنها تبنت توجهات اجتماعية، 

أكثر مما كان في السابق.

لكن قبل أيام، اضطرت الصحف لكشف جيناتها الحقيقية،. 

فما ال���ذي حصل؟ في العامين األخيري���ن، نجح احتكار الغاز 

بتكديس ثروة ضخمة في إسرائيل، وكّدس قوة غير مسبوقة، 

وبهذا وقع أمران، األول: نائب المستشار القانوني للحكومة، 

آفي ليخت، نشر وجهة نظر قضائية، يعترف فيها ألول مّرة، 

أن احتكار إسحاق تش���وفا، أكبر من أن تتحمله الديمقراطية 

اإلسرائيلية، وثانيا، أن المكلف بوضع قيود على االحتكارات، 

البروفسور دافيد غيلو، دعا إلى أن يفحص من جديد، االتفاق 

الذي يبقي على االحتكار القائم.

وفج���أة، لم يك���ن مفر أم���ام صح���ف حيتان الم���ال: فقد 

كان���ت ملزمة باتخ���اذ موقف، إما موق���ف الجمهور، أو موقف 

المحتكرين، فهذا ليس مش���ابها لمس���ألة الح���د األدنى من 

األجر، الذي باإلمكان فيه اتخاذ الموقف الشعبي على حساب 

الخزينة العامة، أو مثل قضية ضريبة الشركات، التي تسري 

أصال على الش���ركات األجنبية، والمص���ّدرة، وليس على نادي 

حيتان المال اإلسرائيليين.

فج���أة كان على الصحف أن تقرر: فه���ل هي تدعم ماليين 

اإلس���رائيليين، الذي يدفعون الضرائ���ب، ويريدون تخفيض 

كلفة المعيش���ة وأس���عار الغاز والكهرباء، أم س���تقف تلك 

الصحف إلى جانب إس���حاق تش���وفا وكوبي ميم���ون وعائلة 

روطليفي، محتكري الغاز الجدد؟.

فما الذي اختارته الصحف؟ مث���ال في قضية داني ونوحي 

دانكن���ر، واللجنة التي بحثت في مس���ألة تعدد االحتكارات، 

أيضا في هذه الم���ّرة، وقفت الصحف االقتصادية إلى جانب 

حيتان المال، ولهذا ش���رعت صحف “غلوب���س” و”يديعوت 

أحرونوت” و”كالكاليس���ت”، بحملة ضد المكلف بفرض قيود 

على احتكارات الغاز.

ولي���س جميعه���م كان���وا عل���ى اس���تعداد لفع���ل هذا، 

فالناش���طون االجتماعيون، والحركات المستقلة، والمبادرون 

االجتماعي���ون، الذين اعتقدوا أن الصحف تقف إلى جانبهم، 

اكتش���فوا بذهول أن الصحف تقف إلى جانبهم طالما أن حل 

قضاياهم االجتماعية، س���يكون على حساب دافع الضرائب 

المجهول. واكتش���فوا أن الصحف تق���ف إلى جانبهم حينما 

يلوحون بش���عارات نقابي���ة، ولكن حينما ت���رى الصحف أن 

مصلحتها في قضية ما تقتض���ي الوقوف إلى جانب حيتان 

المال، فإنها تنسى ش���عارات غالء المعيشة والديمقراطية، 

وتقف إلى جانب حيتان المال.

غالبية الجمهور كانت خارج اللعبة
هذا يبدو كس���يناريو مكرور لسيناريو قضية لجنة الحد من 

تعدد االحتكارات، الذي بدأ عشية انطالق حملة االحتجاجات 

الش���عبية، فالصحف وحيتان المال، وعلى رأس���هم مجموعة 

موزس وفيشمان، ادعوا في حينه أنه ال توجد أية مشكلة في 

تعددية االحتكارات في االقتصاد اإلس���رائيلي، أو إن وجدت 

قضية كهذه، فهذه ليست مشكلة، وطلبوا أن يكون في صلب 

الحوار العام، تلك القضايا التي ال تلزم وال تحرج، مثل قضية 

الفقر ومستوى الرواتب المنخفض.

وفقط بعد حملة االحتجاجات الش���عبية، وبعد أن تم اقصاء 

ملوك تعددية االحتكارات نوحي وداني دانكنر عن السيطرة 

على  الش���ركات التي كان���ت تحت س���يطرتهم، تبنت تلك 

الصحف مسألة تعددية االحتكارات، واعترفت بها على أنها 

مش���كلة صعبة، تؤثر على غالبية فروع االقتصاد، على دوائر 

اتخاذ القرار.

وفي العامين األخيرين، ازداد بوتيرة عالية جدا وعي الجمهور 

للمس���ائل المتعلق���ة بغالء المعيش���ة، واالحت���كارات، وتأثير 

البن���وك، وتأثير عالقة رأس المال بالس���لطة، وعالقات الصحف 

بحيتان المال، فاليوم مثال يعلم الجمهور أن قس���ما كبيرا ممن 

يق���رأ أن أليعازر فيش���مان، الذي يريد جدول���ة ديونه الخاصة 

الضخم���ة من جديد، متعل���ق بمجموعة من ضمنه���ا مدير عام 

بنك “هبوعليم”، تسيون كينان، والمديرة العامة لبنك ليئومي 

ريكفات روسك عميناح، والمستثمر الكبير إسحاق تشوفا.

وحتى قبل بضع س���نوات قليلة، كانت صحف حيتان المال 

ذوي االحت���كارات المتعددة والبن���وك، دون أن تميز بينهم، 

قد وقفت إل���ى جانب حيتان المال، وموقفه���م القائل إنه ال 

توجد مش���كلة ف���ي تعددية االحتكارات، وال توجد مش���كلة 

اس���مها عالقة رأس المال بالس���لطة، وال يوجد أمر غير سليم 

في سيطرة الشركات الكبيرة، وكانت غالبية الجمهور الكبيرة 

خ���ارج هذه اللعب���ة، فال أحد يفهم ما الذي يجري في س���وق 

المال، وكيف يتم اتخاذ القرارات، ومن يقرر بش���أن ما ُينشر 

ف���ي الصحف، والقليل فقط أب���دوا اهتماما، مثال باإلصالحات 

في مجال االتصاالت الخليوية، التي تبلورت، رغم انعكاساتها 

الكبيرة على مصلحة الجمهور.

واآلن، فإن الوضع مختلف، فالكثير من الجمهور يفهمون أن 

قسما من الصحف في إسرائيل ال تبحث عن حلول لها، وحتى 

أنه���ا تعرض الجمهور الواس���ع على أنه جزء من المش���كلة، 

وب���دأ كثيرون يس���توعبون أن الصحف هي ج���زء مركزي في 

نظ���ام دقيق، ينتج جدول أعمال إعالمي���ا، يخدم مراكز القوة 

في إس���رائيل: البنوك واحت���كارات الغاز، واتح���اد النقابات، 

والسياسيين الذين تحبهم تلك الصحف.

السعي وراء الشهرة
إن عب���ارة “الس���عي وراء الش���هرة من خ���الل محاربة تعدد 

االحتكارات”، أطلقها في العام 2010 رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو، الذي أقام لجنة لتفحص مدى مس���توى التنافسية 

في االقتصاد اإلس���رائيلي، وقد عارض���ت صحف حيتان المال 

هذا الق���رار، وكان ادع���اء صحيفة “غلوبس” مث���ال أن البحث 

في مس���ألة تعددية االحتكارات، هو أمر اختلقه السياسيون 

لحسابات حزبية وليست مهنية، وهذا على الرغم من أنه الحقا 

أوضحت اللجنة إياها أنها وجدت خلال في المبنى االقتصادي 

اإلس���رائيلي، وأن تعددي���ة االحتكارات عالي���ة جدا، وعرضت 

سلس���لة من األخطار وأوصت بسن سلسلة من القوانين، التي 

من شأنها أن تحد من ظاهرة تعددية االحتكارات.

إال أنن���ا رأينا الحقا أيضا أن الكثير من صحف حيتان المال، 

التي هاجمت مجرد قيام اللجنة، حتى قبل أن تبدأ عملها، قد 

تبنت الكثير من مبادئ اس���تنتاجاتها وتوصياتها، وشرعت 

تلك الصح���ف تكتب عن قضايا اجتماعية، وعن األخطار على 

المستهلك، مثل غالء المعيشة، وايضا تعددية االحتكارات، 

ولكن حينما أعلن مؤخرا، المسؤول عن القيود على االقتصاد، 

تفكي���ك احت���كارات في مجال حق���ول الغ���از، انطلقت تلك 

الصح���ف ذاتها في معركة، تقريبا مش���ابهة، ضد ش���خص 

المسؤول ذاته.

باإلم���كان االفتراض أن الصح���ف التي هاجم���ت المكلف 

بفرض القيود عل���ى االقتصاد، فحصت القضية المعقدة، ثم 

استشارت خبراء، واس���تمعت إلى كل الجهات، لتتوصل إلى 

استنتاج بأن قرار المكلف س���يضر بالجمهور، إال أن الهجوم 

ظهر مبكرا: فالمكلف في نهاية المطاف، الغى خطة لم يتم 

تطبيقه���ا أصال، ولم يعرض أي خط���ة أخرى لقطاع الغاز، أفال 

كان من األجدر بمنتقديه أن ينتظروا بضعة أسابيع إلى حين 

يفحص امكانية عرض خطة بديلة؟

ونفس األمر ش���هدناه ف���ي التعامل مع اللجن���ة التي فحصت 

تعددية االحت���كارات، فقد هوجمت اللجن���ة قبل وقت طويل من 

ص���دور توصياتها، وإذا ما عدنا إلى تلك األيام، س���نرى أن الرابح 

األكب���ر من ذل���ك الهجوم، كان حيت���ان المال، وأيض���ا في الحالة 

القائمة، فإن الرابح من الهجوم على المكلف بالقيود االقتصادية، 

هو إسحاق تشوفا، المسيطر مع شركائه على احتكار الغاز.

وهاتان ليس���تا حالتين وحيدتين، فنذكر في العام 2009، 

حينما اندلعت األزمة المالية، طلب حيتان المال من الحكومة 

أن تش���تري س���ندات الدين التي بحوزتهم، بعد أن س���جلت 

هبوطا حادا، وقد دعمت صحفهم هذا المطلب، الذي تجاهلته 

وزارة المالية، وبعد ذلك، قرر محافظ بنك إس���رائيل ستانلي 

فيش���ر ابعاد داني دانكنر من منصبه، كرئيس لمجلس ادارة 

بن���ك هبوعليم، والحقا رأينا عدة اج���راءات، وفي كل مرة كان 

يصل األمر إلى أحد حيتان المال، كانت صحفه تدافع عنه.

ماذا يفعل كحلون إذا أصبح وزير مالية؟
موش���يه كحل���ون، النج���م الس���اطع حاليا في السياس���ة 

اإلسرائيلية، بنى نفسه، من خالل سعيه إلى كسر االحتكارات 

في س���وق االتصاالت الخليوية، وهو يعرض نفسه كمعارض 

لالحتكارات، ويدعو إلى تخفيض كلفة المعيش���ة، وتخفيض 

أسعار البيوت، وهو يعد الجمهور بأن يكرر تجربته في كسر 

االحتكارات في سوق الهواتف الخليوية، في قطاعات أخرى، 

وكما يظهر فإن استطالعات الرأي تمنحه أكثر من 10 مقاعد، 

ما يجعل وصوله إلى منصب وزير المالية أمرا أسهل.

إال أن كحل���ون، حينما تفجرت قضية احت���كارات الغاز في 

األيام األخيرة، بدا صوته خافتا، ولم يقف بقوة من خلف قرار 

المكلف بفرض قيود االقتصاد، بش���أن كسر االحتكار األكبر 

في س���وق الغاز، بينما موقف بنيامي���ن نتنياهو كان واضحا 

أكثر بهذا الملف، ما يطرح أسئلة حول عالقات كحلون.

فه���ل باإلمكان أن نس���أل م���ا إذا كان كحل���ون يدعم أحد 

المس���تثمرين في الغاز؟ كذلك فإن كحلون هو صديق مقّرب 

م���ن الثري كوبي ميم���ون، الذي يملك 29% من أس���هم حقل 

النف���ط “تمار”، وق���د يكون ميمون م���ن المتضررين من قرار 

المكلف بالقيود على االقتصاد.

وإذا م���ا أراد كحلون إزاحة الش���بهات من حول���ه، فعليه أن 

يخرج بموقف واضح بشأن االحتكارات في قطاع الغاز، وليس 

بعبارات عامة ال توضح موقفه. 

نقاًل عن “ذي ماركر” )ترجمة خاصة بتصرف(

هل تخدم الصحافة االقتصادية اإلسرائيلية حيتان المال؟
*الكاتب رئيس تحرير المجلة الشهرية لصحيفة “ذي ماركر” اليومية وكتب كثيرا عن عالقة حيتان المال بالسلطة *المقال يعرض جوانب هامة من عملية صناعة الرأي العام من خالل الصحف 

االقتصادية والصحف العامة التابعة لحيتان المال *الكاتب يكشف وجها جديدا للوزير السابق موشيه كحلون الذي يظهر كشخصية ذات توجهات اقتصادية اجتماعية لكنه مرتبط بحيتان المال*

قال تقرير لمكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي إن النمو 

االقتصادي س���جل في العام الماضي- 2014- ارتفاعا بنس���بة 

6ر2%، مقاب���ل 3% في العام الذي قبله 2013، وكان نمو العام 

األقل منذ العام 2009، كذلك فإن مس���توى المعيش���ة سجل 

ارتفاع���ا طفيفا، بنس���بة 8ر1%، في حين س���جلت الصادرات 

ارتفاعا بنسبة 5ر3%، وبلغ حجمها اإلجمالي 97 مليار دوالر.

ويق���ول تقري���ر المكتب الس���نوي، ال���ذي قد تط���رأ عليه 

تعديالت في األس���ابيع المقبلة، إن النمو االقتصادي س���جل 

ارتفاعا بنسبة 6ر2%، بينما معدل الناتج للفرد سجل ارتفاعا 

بنس���بة طفيفة بلغت 7ر0%، وبالعمل���ة المحلية 5ر132 ألف 

ش���يكل للفرد، وه���و ما يعادل أقل بقليل م���ن 34 ألف دوالر، 

وفق معدل سعر صرف الدوالر القائم في االيام األخيرة 94ر3 

ش���يكل للدوالر، وال يمكن مقارنة الناتج للف���رد، بالدوالر، مع 

العام قبل الماضي 2013، نظرا الرتفاع سعر الدوالر خالل عام 

بنحو %13.

ويق���ول المكتب إن من أس���باب االرتف���اع الطفيف لمعدل 

النات���ج للفرد، هو التكاثر الس���كاني بنس���بة 9ر1% للس���نة 

الثانية على التوالي، علما أن نس���بة التكاثر من األعوام 2006 

وحت���ى العام 2018، بلغت 8ر1%، ف���ي حين أن معدل التكاثر 

الس���كاني في الدول المتطورة األعض���اء في منظمة التعاون 

بين هذه الدول OECD بلغ نسبة 3ر%1.

ويظهر من تقري���ر المكتب أن الصرف الذاتي على األفراد، 

ارتفع في الس���نة الماضية بنسبة 8ر1%، وهذا المؤشر األهم 

لمستوى المعيشة. وتؤكد هذه النسبة أن مستوى المعيشة 

يراوح مكانه على المس���توى العام، في سنوات األلفين، ففي 

بحث أعده معد هذه الصفحة في “المش���هد اإلس���رائيلي”، 

لمركز االبحاث “مدار” ف���ي منتصف العام الماضي، “جهات 

الضغ���ط والتأثر عل���ى دوائر القرار في إس���رائيل”، تبين أن 

مس���توى المعيشة سجل في سنوات التسعين في إسرائيل، 

معدال فاق 3% سنويا، وحتى في سنوات االنفراج السياسي، 

س���جل ارتفاعا س���نويا قارب 6ر3%، وكان هذا رافدا أساسيا 

لنسب النمو العالية في سنوات التسعين.

أما في سنوات االلفين، فإن معدل ارتفاع مستوى المعيشة، 

يالمس نس���بة 2%، مع توجه لالنحدار في السنوات األخيرة، 

رغم انه في ثماني س���نوات من السنوات ال� 14 األخيرة تراوح 

النمو الس���نوي لالقتصاد ما بين 8ر4% إلى 4ر5%، كما أنه في 

عامي���ن آخ���ر كان النمو بنس���بة 3% و7ر3%، وفقط في ثالث 

س���نوات كان نموًا أقرب للركود، وفي إحداها تسجل انكماش 

في االقتصاد.

وق���د تع���ددت التقارير الص���ادرة عن بنك إس���رائيل في 

الس���نوات األخيرة، التي حذرت من أن ثمار النمو االقتصادي 

ال تصل إلى الغالبية الس���احقة من الجمهور، وتبقى ضد كبار 

أصحاب رأس المال. 

وف���ي المقابل، فق���د أعلن معهد الصادرات اإلس���رائيلي، في 

تقرير مرحلي له، أن الصادرات اإلسرائيلية، من بضائع وخدمات، 

س���جلت في العام الماض���ي 2014، ارتفاعا بنس���بة 5ر3%، وبلغ 

حجمه���ا اإلجمالي 97 ملي���ار دوالر، إال أنه لم تصدر، حتى إغالق 

ه���ذا العدد، معطيات رس���مية عن حجم االس���تيراد، ووضعية 

الميزان التجاري اإلسرائيلي مع العالم، من استيراد وصادرات.

ويذكر أن الصادرات اإلس���رائيلية س���جلت قفزة ضخمة جدا 

ابت���داء م���ن الع���ام 1999، وحت���ى الع���ام 2013، إذ ارتفع حجم 

الص���ادرات في هذه الفترة، بالدوالر، بنح���و 250%، وبهذا باتت 

الص���ادرات رافدا أساس���يا ف���ي معطيات النمو ف���ي االقتصاد 

اإلسرائيلي.

وبل���غ حجم الصادرات الصناعية، م���ن دون المجوهرات، 50 

مليون دوالر، محافظا على ما كان في العام قبل الماضي 2013، 

بينما قارب حجم صادرات المجوهرات نحو 10 مليارات دوالر، 

بزيادة بنسبة 5% عما كان في 2013.

وكانت نس���بة 31% من الصادرات اإلسرائيلية توجهت إلى 

أس���واق االتحاد األوروبي، في حين أن نسبة 22% من اجمالي 

الصادرات اإلس���رائيلية اتجهت إلى الواليات المتحدة، وهما 

مع���ا س���جال تراجعا محدودا، إذ حس���ب ما هو مع���روف، فإن 

أكثر من 60% من اجمالي الصادرات اإلس���رائيلية تتجه إلى 

الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، إال أن األزمة االقتصادية 

ف���ي تلك الدول، وتزايد األس���واق العالمي���ة المفتوحة أمام 

الصادرات اإلسرائيلية، أدت كما يبدو إلى هبوط النسبة.

حصاد 2014: النمو يرتفع بنسبة 6ر2% ومستوى المعيشة بنسبة 8ر%1
*مستوى المعيشة في إسرائيل يرتفع بنسبة طفيفة استمرارا لوتيرة سنوات األلفين *الصادرات بلغت 97 مليار دوالر و53% منها إلى االتحاد األوروبي والواليات المتحدة*

»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

عالقات إسرائيل الدولية
تحرير: عاطف أبو سيف

صدر عن »مدار«
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قال أوِرن نهاري، محلل شؤون السياسة الخارجية في القناة 
اإلس���رائيلية التلفزيونية األولى، أن العام 2014 لم يكن جيدًا 
بالنس���بة إلى إسرائيل وأن العام الحالي- 2015- قد يكون أسوأ 

من العام المنصرم.
وأض���اف نهاري ف���ي مقال نش���ره في صحيف���ة »غلوبس« 
االقتصادية األس���بوع الماضي، أن استنتاجه هذا يستند إلى 

حصاد العام المنصرم في الجوار الذي تحيا فيه إسرائيل.
كما أش���ار إلى أنه في المج���ال االقتص���ادي- االجتماعي ما 
زال النم���و يراوح مكانه، والفج���وات االقتصادية واالجتماعية 
مس���تمرة، فضاًل عن ارتفاع تكلفة المعيش���ة وم���ا إلى ذلك. 
بين، إذا اس���تطاعوا، وإذا 

َ
وأكد أن القادة السياس���يين المنتخ

أرادوا، وإذا تمكنوا، من تش���كيل ائتالف حكوم���ي، وإذا وإذا، 
س���يضطرون إلى اتخاذ ق���رارات غير ش���عبية و/ أو متعارضة 

نة.
ّ
بالفعل مع مصالح كبرى ومتمك

وأض���اف: في الحلبة السياس���ية والدبلوماس���ية الخارجية، 
نقترب بسرعة من لحظة الحسم التي ستضطر فيها إسرائيل، 
جبر على اتخاذ قرار بش���أن مصير المناطق المحتلة، وبشأن 

ُ
أو ت

اتفاق س���الم أو نوع من االتفاق مع الفلسطينيين. لكن تنطوي 
كل مخاطرة على فرصة. ففي التقلبات الهائلة التي يشهدها 
العالم العربي، تلوح فرصة معينة ليس���ت كبيرة، للتوصل إلى 
اتفاق شامل مع المحور الس���ني المعتدل، مع التأكيد مجددًا 
أنه ليس واضحًا أن هذا ممكن من الجانب الثاني، أو من جانبنا 
نحن. غير أن الضغط السياس���ي واالقتص���ادي قائم منذ اآلن، 

وهو سيكون مؤلمًا وخطرًا أكثر بكثير مع مرور الزمن.
وقال: نحن نخس���ر الدعم العالمي. نخس���ر أصدقاء ونكسب 
أعداء. وال���رأي العام العالم���ي يتحّول ضدن���ا، والدعوات إلى 
المقاطعة ل���م تعد حكرًا على أش���خاص هامش���يين وغريبي 
األطوار في الوس���ط األكاديمي أو اليسار الراديكالي. ومصدر 
قلق���ي األكبر هو رؤي���ة ما ي���دور حولي من ن���زف متواصل - 
يغادر آالف اإلس���رائيليين البالد في كل عام: أصحاب كفاءات 
تكنولوجية عالية، أطباء، باحث���ون، مبادرون ينقلون أعمالهم 
إلى بل���دان أخرى، ومتخرجون يس���عون إلى حي���اة أفضل في 
أس���تراليا، وكن���دا، والواليات المتحدة. هؤالء نخس���رهم. قلة 
قليلة منهم تعود إلى البلد. هناك كليات جامعية في الواليات 
المتحدة يمثل فيها الباحثون اإلس���رائيليون ربع بل أكثر من 

ربع عدد الباحثين األجانب. وتمثل خسارة األدمغة والكفاءات 
على المدى البعيد، خطرًا يفوق ما عداه من أخطار على المجتمع 

اإلسرائيلي، المجزأ والمقسم هو أيضًا.
وتاب���ع: أم���ا بالنس���بة لجيرانن���ا، فيواصل الفلس���طينيون 
مس���يرتهم نحو كس���ب االعتراف الدولي. وتخدم تقصيرات 
إس���رائيل على مر السنين، حملتهم الدعائية. وهل هناك من 
يظن أن عملية “الجرف الصام���د” كانت جولة القتال األخيرة 
بين إس���رائيل وقطاع غزة؟  كذلك لم يت���م القضاء على حزب 
ُعف أعداؤنا وم���ن بينهم حزب الله 

َ
الله. وم���رة أخرى أقول، ض

وإيران، وخس���روا مقاتلين في ساحات القتال في سورية. لكن 
ربما سنشهد هذا العام توقيع اتفاق نووي مع إيران قد يكون 
اتفاقًا جيدًا وقاباًل للمراقبة والتطبيق. لكن الحرب بين الس���نة 

والشيعة، وبين الجهاديين وسائر العالم سيشتد أوارها.
أما “شرطي العالم” فقد قّدم استقالته. سيقوم حلف الناتو 
بس���حب جنوده المقاتلين من أفغانستان بحلول نهاية العام، 
ولن يبقى س���وى القلة منهم. وبعد 12 عامًا ونيف من القتال، 
واحتالل أفغانس���تان، وتريليون دوالر وس���قوط آالف الجنود 
األميركيين ف���ي أفغانس���تان وحدها - وإذا أضفن���ا التكلفة 
المادي���ة والبش���رية في الع���راق نحصل على أرق���ام مخيفة- 
فة 

ّ
تتخلى الواليات المتحدة عن كل ش���يء. وه���ي تغادر مخل

وراءها في العراق وأفغانستان طائرات بال طيار، وقوات مدربة 
نصف تدري���ب خائفة يفترض فيها محاربة مقاتلي “طالبان” 

 لفهم.
ّ

و”القاعدة” و”داعش” ومن لف
وماذا يحدث في الداخل األميركي؟ االقتصاد يتعافى بالفعل، 
وبورصة األسهم األميركية في مسيرة متصاعدة، لكن اإلنتاج 
انتقل إلى الصين من دون رجعة، آخذًا معه التفاؤل األميركي 
المعهود. وفي المدى القريب، ستدخل الواليات المتحدة حالة 
تش���نج وصراع ألس���باب أيديولوجية أحيانًا، وألسباب تافهة 
أحيان���ًا أخرى، بين الجمهوريي���ن والديمقراطيين، وبين حزب 
الش���اي والليبراليين. ومرة أخرى س���يتعطل عمل الكونغرس 
واإلدارة، وس���وف تجّمد اإلصالحات وتسمع الخطابات النارية، 

ونعود إلى جولة جديدة من االنتخابات قريبًا.
وختم قائاًل: بحلول نهاية العام 2014، تجاوز حجم االقتصاد 
الصيني حجم االقتصاد األميركي. وللمرة األولى منذ 200 عام 
تقريبًا، هناك دولة غير بيضاء وغير أوروبية المنشأ هي األكبر 

في العالم، وهي الدولة القائدة فيه. 
وحول المخاطر األمنية التي تتهدد إسرائيل في العام 2015 
كتب اللواء احتياط يعقوب عميدرور، الرئيس السابق لمجلس 
األمن القومي، مقااًل في صحيفة “يس���رائيل َهيوم”، استهله 
باإلش���ارة إلى أنه ل���دى قيامه بتلخيص الوض���ع األمني لدولة 
إسرائيل في مطلع الس���نة الجديدة، انتبه أول شيء إلى عدم 

ظهور أي جيش حقيقي في صورة المخاطر الراهنة. 
وأض���اف: بالطب���ع ال تزال هن���اك دول ف���ي المنطقة لديها 
جيوش وفي طليعتها مصر، لكن ال يبدو أن إسرائيل في طليعة 
اهتمام���ات قادة هذه الدولة وال س���يما أنهم لم يس���تطيعوا 
حتى اآلن الس���يطرة على مصر نفس���ها ولم يج���دوا بعد حاًل 
لمش���كالتها. وبقية جيوش المنطقة ل���م تعد ذات أهمية من 
نواح عدة، فالجيش الس���وري يس���تنزف قوته في القتال ضد 
مواطنيه. صحيح أنه ال يزال يملك وسائل قتالية ليست قليلة، 
لك���ن وحداته تضررت، ومعنوياته انخفض���ت كثيرًا، والعديد 
م���ن قادته يتخوفون عل���ى حياتهم في ح���ال انتهت الحرب 
بانتصار الط���رف الثاني.  أما بالنس���بة للجيش العراقي الذي 
كان يعتبر من أكبر الجيوش والقادر على تغيير موازين القوى 
على الجبهة الشرقية ضد إسرائيل، فلم يعد موجودًا. ويعكف 
األميركيون اليوم على بنائه من جديد من أجل محاربة داعش.

والجي���ش األردن���ي الصغير لك���ن االحتراف���ي، يوجه نظره 
ش���رقًا وش���مااًل نحو العراق وس���ورية اللتين تتفككان، حيث 
تنم���و العناصر الجهادية وس���ط الفراغ في الس���لطة هناك، 
وم���ن المحتمل أن يك���ون األردن هو الهدف التالي بالنس���بة 
إليهم. وحتى داخل األردن نفسه هناك احتمال كبير لصعود 
اإلس���الم الراديكالي، وبالطبع ال ترى المملكة الهاش���مية أنه 
دِرج إسرائيل في قائمة أعدائها. وبالنسبة 

ُ
من المناس���ب أن ت

للجيش اللبناني فقد كان وال يزال جيش���ًا صغيرًا، وهو يعاني 
اليوم من هجمات العناصر اإلس���المية الت���ي تحاول أن تنقل 
الحرب من س���ورية إلى لبنان الصغير، لك���ن من دون أن تنجح 
في ذلك حتى اآلن. وصحيح أن السعودية ودول الخليج تتسلح 
بأفضل السالح الغربي وال سيما األميركي، لكن ليست إسرائيل 
م���ا يهمها، بل إيران الغيمة الرابضة في س���ماء الخليج، وهي 
السبب في س���باق التس���لح فيه. ومن الواضح أنه منذ اللحظة 
التي يوجد فيها الس���الح، فإن في إمكان أي طرف يسيطر على 

هذه الدولة اس���تخدامه، ويمكن أن يشكل هذا سببًا للقلق في 
المس���تقبل، لكن حدوث ذلك يتطلب تغييرًا كبيرًا ويأخذ وقتًا 

ليس بالقصير.
وقال: مما ال شك فيه أننا انتقلنا إلى عالم مختلف عن الوضع 
الذي اعتدناه حين كانت تنتش���ر على حدودنا جيوش نظامية 
كبيرة م���ع دبابات ومدفعي���ة، ومئات الطائ���رات ومئات آالف 
الجنود. لقد تغير الخطر الحالي الذي يتهدد إسرائيل، وأصبح 
يكمن في األساس في التنظيمات غير الدوالنية التي تحركها 
أيديولوجيا إسالمية. ويعتبر حزب الله أقوى هذه التنظيمات، 
وقد جرى بن���اؤه من منظور مزدوج بحيث يكون الذراع الطويلة 
إليران من أجل ردع إسرائيل، وفي الوقت عينه الطرف الذي من 
در له أن يس���يطر نظريًا وعملي���ًا على لبنان حيث الطائفة 

ّ
المق

الش���يعية هي األكبر ع���ددًا. ويعتبر حزب الل���ه التنظيم غير 
الدوالني األكثر شبهًا بالجيوش من ناحية قدراته. فهو يملك 
نح���و 150 ألف صاروخ وقذيفة تس���تطيع بضع���ة آالف منها 
تغطية جميع أنحاء إس���رائيل. وهذه قوة ن���ار كبيرة وهائلة 
وه���ي أكبر على ما يبدو مما تملك���ه دول أوروبا معًا. كما يملك 
ح���زب الله صواريخ ب���ر- بحر طويلة الم���دى، وصواريخ مضادة 
للطائ���رات، وطائرات من دون طي���ار، وصواريخ حديثة مضادة 
للدبابات، وهو منظم جيدًا ووفقًا لهرمية عس���كرية منهجية 
ولديه منظومة قيادة وس���يطرة نوعية. وق���د ُبني الحزب على 
يد خبراء إيرانيين، لكن زعاماته كانت دائمًا لبنانية ومرتبطة 
بق���وة بالطائفة ومنافعها. وقام بتأمين حاجات الش���يعة في 
المجال المدني وجعل من ذلك أساس���ًا لبناء قوته العسكرية. 
يقوم الحزب اليوم بتقديم المساعدة لنظام األسد في سورية. 
وهو ضحى من أجل ذلك بمئات من رجاله، لكنه يكتسب هناك 
خبرة قتالي���ة مهمة، ويعتب���ر هذه الحرب دفاع���ًا عن بقائه، 
ويقاتل إلى جانب العلويين في س���ورية ألن استمرار حكمهم 
ضروري من أجله، وبالنسبة إليه تشكل سورية الساحة الخلفية 
له والجسر الذي يصله بإيران، فإذا صمد األسد ستقوى مكانة 

حزب الله في لبنان وسيزداد نفوذه في دمشق.
وبرأيه فإن التنظيم الثاني الذي على إسرائيل أن تأخذه في 
حسابها اليوم هو “حماس” التي تسيطر على قطاع غزة حيث 
تبني بمس���اعدة إيران وحزب الله قدرة عس���كرية ال بأس بها 
أهمها القدرة على اإلنتاج الذات���ي للصورايخ والقذائف ذات 

المدى البعيد، وشبكة أنفاق موجهة نحو دولة إسرائيل. وإلى 
جانب “حماس” ينشط الجهاد اإلس���المي الذي أنشأته إيران 
وإلى حد كبير هي الت���ي تحركه. وهو عبارة عن تنظيم صغير 
يمل���ك عددًا من الصواري���خ أقل بكثير كمًا ونوع���ًا مما تملكه 

“حماس”، لكنه ليس تنظيمًا عابرًا ال أهمية له.
وعلى حدود س���يناء وفي هضبة الج���والن يجب على الجيش 
اإلس���رائيلي أن يأخ���ذ في حس���ابه تصاعد ق���وة التنظيمات 
المتطرف���ة التي ينتم���ي بعضها إلى القاع���دة، وكلها اليوم 
تقوم بتطوي���ر قدراته���ا وتعززها. بيد أن ه���ذه التنظيمات 
تش���كل ع���دوًا أقل أهمية عل���ى الرغم من كونه���ا قادرة على 
المبادرة إلى عملية ناجحة يمك���ن أن تكون مزعجة جدًا )مثل 
عملي���ة اختطاف(، ولكن ال تزال قوة ه���ذا الخصم ضئيلة. كما 
أن الضرر الذي يمكن أن يحدثه تنظيم داعش يمكن أن يكون 
أكبر إذا نجح في التس���بب بعدم الهدوء، أو بالتأكيد إذا تسبب 
في انهيار دولة مجاورة. وحتى اآلن ال يبدو أن مثل هذه األمور 
ممك���ن التحقيق. لكن هذا النوع م���ن األحداث يجب أن نأخذه 

دومًا في حسابنا ونستعد لمواجهته.
وبالنس���بة إلى الضفة الغربية أكد عميدرور أنه إذا اس���تمر 
الوضع الحالي، ال يبدو أن الخطر األمني سيزداد بصورة كبيرة، 
فالتدهور في العالقات مع الس���لطة الفلس���طينية قد يؤدي 
إلى توتر على األرض، وبص���ورة خاصة تظاهرات وأعمال مخلة 
بالنظ���ام وربما إرهاب ش���عبي. لكن يمكن االفت���راض أن هذا 
سيش���كل تحديًا يمكن أن تتصدى له قوات الش���رطة وليس 

تهديدًا عسكريًا حقيقيًا.
وختم: إن الخطر األكبر على جوهر وجود إسرائيل يكمن في 
احتمال أن تنجح إيران الس���نة المقبلة في التوصل إلى اتفاق 
يسمح لها بالتقدم في عملية حصولها على القدرة العسكرية 
النووي���ة. بالتأكيد، هذه العملية لن تكتمل في هذه الس���نة، 
لكن اتفاقًا س���يئًا م���ع الدول العظمى يمكن أن يش���كل حجرًا 
أساسيًا في مسار بدأ منذ زمن طويل. ومن المحتمل أن يشكل 
هذا الخطر التحدي األمني األساس���ي إلس���رائيل، واالتفاق مع 
إيران سيجعل من الصعب على إسرائيل مواجهته. ونستنتج 
م���ن ذلك كله أنه يتعي���ن على الجيش اإلس���رائيلي أن يكون 
مستعدًا لحرب برية واسعة النطاق في لبنان، وحرب استنزاف 

في غزة، وعملية عسكرية ضد إيران، ستكون صعبة ومكلفة.

قراءات إسرائيلية حول حصاد العام المنصرم

محلل شؤون السياسة الخارجية في القناة األولى: العام 2015 قد يكون أسوأ من العام 2014 الذي لم يكن جيدًا!
*الرئيس السابق لمجلس األمن القومي: على الجيش اإلسرائيلي أن يكون مستعدًا لحرب برية واسعة النطاق في لبنان، وحرب استنزاف في غزة، وعملية عسكرية ضد إيران ستكون صعبة ومكلفة*

بقلم: غابي سبيوني )*(

)الحلقة الثانية واألخيرة(

كان تقويض ش���رعية اس���تخدام القوة من جانب إسرائيل 

في أعقاب عملية “الرص���اص المصبوب”، قد أدى إلى تطوير 

نظرية “الضحي���ة” )من قبل “حماس” والفصائل المس���لحة 

ف���ي القطاع( والتي تتمثل في جوهره���ا في القيام بعمل أو 

أعمال استفزازية تجّر إسرائيل إلى المس بالسكان المدنيين 

وبالمنش���آت والمؤسس���ات المدنية والدولية.  وتهدف هذه 

النظرية إلى تعميق عزلة إسرائيل في الساحة الدولية.  

وكلما تصاعد المس بالمدنيين من جانب إسرائيل، ازدادت 

فاعلية جهد اكتس���اب الش���رعية لصالح حرك���ة “حماس”، 

وجهد نزع الش���رعية عن إس���رائيل.  وقد تجلى ذلك بش���كل  

ملح���وظ أثن���اء عملي���ة “الج���رف الصامد”، حي���ث تعمدت 

“حماس” تعظيم وزيادة استخدام “نظرية الضحية” بصورة 

ملموسة، عن طريق كشف السكان المدنيين عل  نطاق واسع 

لنيران الجيش اإلسرائيلي، وذلك في أعقاب إطالق الصواريخ 

من منصات وضعت داخل، أو على  مقربة من منش���آت ومبان 

مدنية احتمى داخلها مدنيون غير ضالعين في القتال.

إن إطالق الصواريخ على تجمعات مدنية انطالقا ومن داخل 

بيئ���ة مدنية، ال ينطوي في حد ذاته عل���ى تجديد من جانب 

“حماس” وغيرها من الفصائل المس���لحة ف���ي القطاع، لكن 

خالفا لجوالت القتال الس���ابقة، لوحظ خ���الل عملية “الجرف 

الصامد” تطوير لهذا األس���لوب، وعلى ما يبدو فقد س���اهم 

اس���تخالص “حماس” وباق���ي الفصائل لل���دروس والعبر من 

عمليتي “الرصاص المصبوب” و”عمود السحاب”، في تعظيم 

استخدام المناطق والمنش���آت المدنية.  وتجدر اإلشارة في 

هذا السياق إلى أن الجيش اإلس���رائيلي واجه حتى األسبوع 

األخير من الحرب )عملية “الجرف الصامد”( صعوبة في ضرب 

منصات إطالق الصواريخ والتشكيالت القيادية العليا لحركة 

“حماس”، والتي تحصن���ت داخل مخابئ وأنفاق حفرت تحت 

األرض، في محيط تلك المنش���آت المدني���ة. وعليه، ال يمكن 

تقدير  إلى أي حد أدرك كبار قادة “حماس”، الذين عملوا في 

عزلة تامة عن البيئة المحيطة بهم، حجم الخسائر في األرواح 

والممتل���كات التي لحقت بقطاع غزة )خ���الل عملية “الجرف 

الصامد”( أو بعبارة أخرى: ثمن “نظرية الضحية”!

في المقابل، لم تشهد النظرية القتالية للجيش اإلسرائيلي 

أي تغيير جوه���ري منذ عملية “الرص���اص المصبوب”.  وقد 

اس���تندت هذه النظرية إلى إطالق نيران دقيقة على أهداف 

مح���ددة مس���بقا، وتوجيه ضرب���ات قوية ومكثف���ة ألهداف 

عرضي���ة )أو غير محددة مس���بقا(.  إلى جانب ذلك، فقد أبقى 

الجيش اإلس���رائيلي )خالل عملية “الجرف الصامد”( القوات 

البرية ف���ي حالة إس���تعداد وجاهزية الجتي���اح بري محدود 

للمنطقة، بهدف تدمير بنى وقواعد عس���كرية تابعة لحركة 

“حماس” وباقي الفصائل المسلحة العاملة في القطاع، ومن 

ثم التوصل إلى وقف إلطالق النار.

في عملي���ة “الرص���اص المصبوب” تم اس���تخدام القوات 

البرية بعد اس���تنفاد المعركة بالنار )عمليات القصف الجوي 

والمدفع���ي( والتي لم تؤد إلى إنخف���اض ملموس في إطالق 

القذائ���ف الصاروخية، أما في عملية “عمود الس���حاب” فقد 

جرى حشد قوات برية إال أنه لم يتم زجها في المعركة، وذلك 

بعدما جرى التوصل إلى تفاهمات سياسية لوقف إطالق النار  

بسرعة نس���بيا، عقب تدخل حكومة “اإلخوان المسلمين” في 

مصر وتأثيرها على حركة “حماس”.

في نطاق عمليات بناء القوة في الجيش اإلس���رائيلي، جرى 

خالل السنوات األخيرة تعميق التركيز على القدرات  الجوية 

واالستخباراتية، وحولت موارد كبيرة  لصالح هذين الجانبين، 

وذلك على حس���اب المناورة البرية، الت���ي بقيت ذات قدرات 

نارية مح���دودة من حيث الدقة واالس���تقاللية.  في المقابل 

جرت عمليات التس���لح بوسائل ثقيلة )مثل دبابة “مركفاه”( 

ووس���ائل التحصين المتقدمة، بشكل بطيء، بسبب صعوبات 

التمويل.  ومن هنا فقد ش���كلت الخط���ط التنفيذية للجيش 

اإلسرائيلي اس���تمرارًا مباش���رًا لهذه العلميات، وهو ما وجد 

تأكيدًا له أثن���اء عملية “الجرف الصامد”، والتي اس���تهلت 

المعرك���ة فيها بنيران وقصف من الج���و بكثافة أكبر بكثير 

م���ن العمليات الس���ابقة، وذل���ك نتيجة لتعمي���ق القدرات 

االستخباراتية بش���أن أهداف محددة مسبقا، وأهداف أخرى 

نشأت أثناء القتال. 

غير أن حركة “حماس” وباقي الفصائل المسلحة، إحتفظت 

ط���وال المعرك���ة بقدرة على اط���الق صواريخ بعي���دة المدى 

وقذائف صاروخية قصيرة المدى، وذلك عن طريق اإلستخدام 

الواس���ع ل� “نظرية الضحية”، والت���ي جعلت من الصعب على 

الجيش اإلس���رائيلي ضرب وتدمير وس���ائل ومنصات إطالق 

الصواريخ المنصوبة داخل مناطق مدنية مكتظة.  

بعد ع���دة محاوالت وهجمات نفذته���ا حركة “حماس” عن 

طريق التسلل عبر أنفاق هجومية، داخل المناطق اإلسرائيلية 

)خلف خط الحدود(، قام الجيش اإلسرائيلي بزج قواته البرية 

ف���ي المعركة، وذلك بهدف تدمير األنف���اق الهجومية.  في 

األس���بوع األخير للحرب، ومع خروج القوات البرية من القطاع، 

عادت المعركة بالنار لتحتل دورا مركزيًا، وقد اش���تدت هذه 

المعركة ق���وة وضراوة في أعقاب تحرر الجيش اإلس���رائيلي 

م���ن القيود التي فرضها على نفس���ه في ه���ذا المجال، مما 

أتاح توجيه ضرب���ات قوية ومدمرة لمنصات إطالق الصواريخ 

والبن���ى والقواع���د العس���كرية لحركة “حم���اس”.  ويعتقد 

أن ه���ذه العملية كانت من بين العوام���ل التي دفعت حركة 

“حم���اس” للموافقة عل���ى وقف إطالق الن���ار بموجب مبادئ 

المبادرة المصرية األصلية، الت���ي كانت قيادة “حماس” قد 

رفضتها من قبل. 

الميزان التنفيذي 
واالستراتيجي للمعركة

ما زال من الصعب تقدير نتائ���ج عملية “الجرف الصامد”.  

فتجربة الماض���ي تعلم أن مثل هذا التقدي���ر يتطلب نظرة 

بعيدة المدى.  وعموما من الجدير أن تقاس النتائج في ضوء 

التحسن في الوضع االستراتيجي لدولة إسرائيل على امتداد 

فترة زمني���ة، وليس بناء على تصريح���ات وخطابات مرضية 

للجمه���ور حول انتصار وهزيمة لدى الطرفين.  مع ذلك، ثمة 

حاجة للمقارنة بين الحرب )العملية العس���كرية( األخيرة في 

قطاع غزة وبين حرب لبنان الثانية وجوالت القتال الس���ابقة 

في ساحة قطاع غزة. 

حين انتهت ح���رب لبن���ان الثانية )صيف الع���ام 2006(، 

اعتب���رت هذه الحرب م���ن وجهة نظر الجمهور اإلس���رائيلي 

بمثابة خس���ارة وهزيمة.  مع ذلك فقد حظي شمال إسرائيل، 

ف���ي أعقاب تلك الحرب، بفترة ه���دوء طويلة، بل وربما تكون 

األطول منذ قي���ام الدولة.  في المقاب���ل، فقد انتهت عملية 

“الرص���اص المصبوب” بوقف إطالق نار م���ن جانب واحد، مع 

ذل���ك فقد ج���رى الحديث في إس���رائيل عن إنجاز عس���كري 

ف���ي الصراع ضد حرك���ة “حماس”.  غي���ر أن “حماس” وباقي 

الفصائ���ل العامل���ة ف���ي قطاع غ���زة واصلت تعزي���ز قوتها 

وتس���لحها، كما واصلت إطالق القذائف الصاروخية، من دون 

توقف تقريبا، على بلدات جنوبي إسرائيل، مما استدعى شن 

عملية “عمود الس���حاب”.  وكما ثبت، ف���إن التفاهمات التي 

أتاحت وقف إطالق النار في نهاية عملية “عمود الس���حاب”، 

لم تكن مجدية بما يوفر إلس���رائيل فت���رة هدوء طويلة على 

الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة .

على الرغم من بعض القي���ود والتحفظات، إال أنه يمكن لنا 

رسم عدد من التصورات في أعقاب عملية “الجرف الصامد”، 

والتي تدل على تحسن في وضع إسرائيل إزاء التحديات التي 

يطرحها قطاع غزة. 

أواًل: ظهر تفهم من جانب المجتمع الدولي بش���أن خطورة 

التهديد الذي يطرحه التيار اإلس���المي األصولي الراديكالي.  

ففه���م أو  إدراك الخطورة الكامنة في الحرب التي تش���نها 

منظم���ة الدولة اإلس���المية )داع���ش( في العراق وس���ورية، 

ينعك���س أيضا عل���ى التعاطي م���ع حركة “حم���اس” وباقي 

الفصائل اإلس���المية المس���لحة في قطاع غزة، على الرغم من 

عدم وج���ود تماثل تام بي���ن هذه المنظم���ات وبين منظمة 

“داعش”. ولعل الدعوة الالفتة من جانب مجلس وزراء اإلتحاد 

األوروبي إلى نزع أس���لحة س���ائر “المنظمات اإلرهابية” في 

قطاع غزة، قد تأثرت بما يحدث في العراق وسورية.  

ثانيًا: لقد وجدت حركة “حماس” نفسها، أثناء وبعد عملية 

“ الجرف الصامد”، معزولة في المحيط الس���ني، باس���تثناء 

عالقاتها مع قطر وتركيا، اللتي���ن أضحى تأثيرهما محدودًا.  

كذلك فقد س���اهم موق���ف مصر العدائي ف���ي تعميق عزلة 

“حماس” وش���كل عتلة ضغط على الحركة للس���ماح باشراك 

الس���لطة الفلس���طينية في إدارة األمن وإع���ادة اإلعمار في 

قط���اع غزة. كل ذلك، وفر إطارًا ممكنا لتحريك عملية تقليص 

ملموسة في قدرة التعاظم العس���كري لدى “حماس” وباقي 

الفصائل في القطاع، وهي عملية من ش���أنها أن تقلص على 

الم���دى البعيد التهديد الذي تواجهه إس���رائيل انطالقا من 

قطاع غزة.

أخيرا، على الرغم من تصريح���ات التبجح والغرور من جانب 

عناصر وقيادات “حماس” بعد انتهاء الحرب، وعلى الرغم من 

االنتقادات التي وجهت في إسرائيل بشأن إحتفاظ “حماس” - 

بعد انتهاء العملية العسكرية اإلسرائيلية- بقدرات عسكرية 

وإمكانيات لمواصلة تعاظم القوة، فمما ال ش���ك فيه أن عملية 

“الجرف الصامد” ألحقت خس���ائر هائلة في صفوف العناصر 

“اإلرهابية” المسلحة والوس���ائل القتالية والبنى العسكرية 

ف���ي قطاع غزة. وتبين تجربة الماضي أن حجم هذه الخس���ائر 

س���يكون له تأثير على إرادة الفصائل المسلحة في استئناف 

القتال والهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، وأقله على المدى 

القري���ب.  ومن هنا يبدو أن عملية “الجرف الصامد” تش���كل 

نقطة تحول في مس���ار لتسوية استراتيجية طويلة األمد في 

مواجه���ة التهديد األمني الكامن في قط���اع غزة.  فالظروف 

التي نش���أت في أعقاب العملية يمكن أن تستغل على طريق 

تحويل قطاع غزة- ول���و بصورة جزئية وتدريجية- إلى منطقة 

منزوعة السالح، وكمرحلة نحو بلورة وتشكيل واقع أمني مريح 

أكثر إلس���رائيل، وال س���يما إذا ما كان للس���لطة الفلسطينية 

تأثير معين على األمن واإلدارة في القطاع.

إن مواجه���ة التهدي���دات التي تمثلها حرك���ة “حماس” 

تقتضي من الجيش اإلس���رائيلي بلورة نظرية استخدام قوة 

تواكب تط���ور التحديات وتس���تند إلى توليف���ة تجمع بين 

تفعي���ل القوة النارية وبين المناورة البرية، وذلك إنطالقا من 

إدراك فاعلية وتأثير االشتباك المباشر واإلنجازات التنفيذية 

التي يمكن أن تحققها المناورة البرية.  ومن هنا فإن عمليات 

بناء القوة في الجيش اإلس���رائيلي تتطلب دعم وتأكيد هذا 

الفهم أو التصور وأن ال تعتمد بش���كل مختل على استخدام 

القوة النارية مهما كانت دقيقة ومؤثرة. 

إلى ذلك، ال بد من اإلش���ارة إلى أن المعركة ليس���ت معركة 

عس���كرية فقط.  ففي مواجهة التهدي���دات المتنامية في 

س���احات أخرى أيض���ا، يتعين على إس���رائيل بل���ورة نظرية 

مدمجة، تش���مل - إلى جان���ب المجهود العس���كري- توليفة 

لمكونات سياسية ودعائية وقانونية.

إن جهدًا متضافرا ومدمجا من شأنه فقط أن يتيح إلسرائيل 

عملي���ة مواجهة طويلة للتهدي���دات التي تضعها منظمات 

وكيانات مس���لحة غير دوالنية، وخاصة تلك التي جعلت من 

“نظرية الضحي���ة” مكونا مركزيا في اس���تراتيجية النضال 

الذي تخوضه ضد إسرائيل.

)*( مديـــر برنامج األبحاث “جيش وإســـتراتيجية” في “معهد 
دراســـات األمن القومي” في جامعة تل أبيب. هذا المقال فصل 
من كتاب بعنـــوان “عملية الجرف الصامـــد”- تداعيات وعبر” 

الصادر عن المعهد مؤخرًا. ترجمة خاصـة. 

مراجعة نقدية لجوالت المواجهة العسكرية مع الفصائل المسلحة في قطاع غزة 

المعــركة ليـــست عسكريــــة فقط!
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

رغم أن الجيش لم يقرر فتح تحقيق بعد:

ضباط وجنود إسرائيليون 
يستعدون لمعركة قضائية 

حول أدائهم خالل مجزرة رفح

أثارت أقوال وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موش���يه يعل���ون، بأنه ال 

يتعين على الش���رطة العس���كرية إجراء تحقيق جنائي في مجزرة 

رفح، الت���ي ارتكبها لواء »غفعاتي« في األول من آب الماضي، خالل 

العدوان على قطاع غزة، ردود فعل غاضبة في إس���رائيل، واعتبرت 

تدخال في صالحيات النيابة العس���كرية، بقوله إنه »ال مكان إلجراء 

تحقيق« في هذه المجزرة، التي توصف بإس���رائيل ب�«يوم الجمعة 

األسود«.

وقال يعلون خالل يوم دراس���ي عقده الجيش اإلس���رائيلي، يوم 

الخميس الماضي، إنه “تتردد حاليا الكثير من الشائعات واألقوال 

حول أمور مثل الحدث ال���ذي كان ضالعا فيه لواء غفعاتي في يوم 

الجمع���ة ذاك في رفح. وه���ذا الحدث ال يخضع لتحقيق الش���رطة 

العس���كرية. وآمل أال يقرر أحد بإدخاله ضمن تحقيقات الش���رطة 

العس���كرية”. وادعى يعلون أن هذه المج���زرة في رفح هي “حدث 

عس���كري اتخذت خالل���ه قرارات كه���ذه أو تلك، وه���ذا ليس أمرا 

يتم التدقيق فيه بأدوات جنائي���ة. وينبغي التدقيق فيه بأدوات 

قيادية من أجل تحس���ين األداء في المرة المقبلة”. ويش���ار إلى أن 

طاقما في الجيش اإلسرائيلي برئاسة قائد الفيلق الشمالي، اللواء 

نوعام تيبون، أجرى تحقيقا حول هذه المجزرة كحدث عسكري.

ويذكر أنه بعد ربع ساعة من دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ، 

في األول من آب الماضي، استمرت قوات الجيش اإلسرائيلي بتنفيذ 

عمليات عس���كرية بحثا عن أنف���اق في رفح، وخ���الل ذلك واجهوا 

كمين���ا نصبه مقاتلون من كتائب القس���ام، وجرى تبادل إطالق نار 

ت���ل خالله ثالثة جنود، وتم اختطاف جث���ة أحدهم وهو الجندي 
ُ
ق

هدار غولدين. وفي أعقاب ذلك، وفي محاولة لمنع أسر الجندي، ولم 

يكن مؤكدا أنه قتل على الفور، بدأت القوات اإلس���رائيلية بإطالق 

نار كثي���ف، من المدفعية والطي���ران الحربي، بادع���اء منع عملية 

األسر حتى لو كلف ذلك قتل الجندي األسير، وهو نظام إسرائيلي 

يعرف باس���م ‘نظام هنيبعل’. وأسفر القصف عن مقتل قرابة 150 

فلسطينيا غالبيتهم العظمى من المدنيين وإصابة مئات آخرين.

وتطرق يعلون خالل اليوم الدراس���ي، ال���ذي حضره والد غولدين، 

إل���ى الفرق بي���ن التحقيق���ات الجنائية والتحقيقات العس���كرية 

الداخلي���ة، وقال إنه “إذا تبين أن أحدا ما ارتكب جرما خالل معركة، 

مثل نهب، اغتصاب، إطالق نار متعمد على امرأة أو ولد أو على أحد 

ما رفع راية بيضاء، فإنه يوجد في ذلك مخالفة للتعليمات، ويوجد 

في ذلك جانب جنائي. وهذا هو المكان الذي تجري فيه الش���رطة 

العسكرية تحقيقا جنائيا”.

وعل���ى ما يبدو فإن أق���وال يعلون لم تأت من قبي���ل التعبير عن 

رأي أو التدخل في صالحيات جهات عس���كرية. فقد كشف المحلل 

العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أليكس فيشمان، يوم 

الجمعة الماضي، عن أن ضباط���ا جمعوا أدلة خالل ذلك الحدث في 

رفح، واستش���اروا محامين في وقت الحق، تحس���با من فتح تحقيق 

في هذه المجزرة.

وتجري الشرطة العس���كرية اإلسرائيلي تحقيقا في هذه األثناء، 

في محاولة للتعرف على هوية العس���كريين الذين س���ربوا لموقع 

“يديعوت أحرونوت” االلكتروني تس���جيال لمحادثات على ش���بكة 

الالس���لكي العس���كرية في رفح، في ذلك اليوم، ويسمع فيه صراخ 

قائد الكتيب���ة الراجلة، المقدم ايلي جينو، وهو يأمر إحدى القوات 

بوقف “إطالق النار الجنوني” تحس���با من إطالق النار باتجاه قوات 

إسرائيلية.

وكتب فيش���مان أن هذا التس���جيل الصوتي يدل على أمر أكثر 

تعقي���دا، “إذ أن تس���ريب مقاطع مختارة من التس���جيل الصوتي 

غايته خدمة ه���دف معين، وخلق صورة قت���ال رهيب، يوجد فيه 

خط���ر بالغ على قواتنا. وهذا الصورة تح���دث رأي عام معارضا ألية 

محاول���ة من جانب ’فئران المكاتب’ ف���ي الِكرياه )مقر وزارة الدفاع 

في تل أبيب( للتحقيق مع جنود”.

وأضاف فيشمان أن “هذا التس���ريب يدل على أن ضباطا شاركوا 

ف���ي هذه المعرك���ة تمكنوا من جم���ع أدلة، وحصل���وا على وثائق 

وأشرطة تسجيل واحتفظوا بها. وبعضهم استشار محامين. ورغم 

أن���ه لم يتوجه أح���د إليهم، ولم يتهمهم أحد بأي ش���يء، لكنهم 

يتصرفون كمطلوبين ويستعدون لمعركة قضائية محتملة. ويبدو 

أن لديهم أسبابا جيدة لالستعداد ألسوأ االحتماالت”.

ويمارس ضباط وجنود إسرائيليون، شاركوا في العمليات القتالية 

ف���ي األول من آب الماضي، ضغوطا على المدعي العام العس���كري، 

الل���واء داني عيفروني، كي ال يفتح تحقيقا جنائيا حول ما جرى في 

رفح في ذلك اليوم. ووفقا لفيشمان فإن ال أحد من الضباط والجنود 

يعرف التفاصيل الكاملة لما حدث باستثناء تيبون وعيفروني. 

ووفقا لفيش���مان ف���إن “مل���ف رفح”، ال���ذي تضم���ن التحقيق 

ال���ذي أجراه تيب���ون واس���تنتاجاته، “يتضمن انتق���ادات حرفية 

ليس���ت بس���يطة حول أداء الضباط في تلك المعركة. ووجد طاقم 

التحقيقات برئاسة تيبون، الذي ضم خبراء عسكريين في االحتياط 

تل في هذا الحدث 
ُ
في مجال القانون والعمليات والتحقيقات، أنه ق

41 فلس���طينيا، وليس 70 أو 150 مثلما ادعى الفلسطينيون. ورغم 

ذلك لم يغير الطاقم رأيه حيال ترجيح الرأي الذي مارس���ه الضباط 

في ذلك الحدث”.

وأضاف أن تيبون وأفراد الطاقم وجدوا سلس���لة من المشاكل في 

األداء الحرفي، التي تس���توجب التدقيق في أدائهم. لكن المدعي 

العام العس���كري يعتبر أن هذا ليس حدثا تقليديا إلجراء تحقيق 

عس���كري، وأن���ه ال توجد هنا قصة نهب أو قرار مخطط له مس���بقا. 

ورغم ذلك فإن األس���ئلة تحوم ليس فقط حول األس���لوب الذي تم 

اتباعه وإنما حول “النوايا” أيضا. “هل القرار باستخدام هذا الكم 

من النيران كان نقيا م���ن اعتبارات غير موضوعية، مثل الرغبة في 

االنتقام؟”. 

وأش���ار فيش���مان إلى أن المدع���ي العام العس���كري تلقى مئات 

الشكاوى من منظمات حقوق إنسان، وبينها الصليب األحمر، “ولن 

يكون بإمكان إسرائيل أن تسمح لنفسها بتجاهلها”. وعموما، فإن 

كاف���ة التحقيقات المتعلقة بعدوان “الجرف الصامد” في الصيف 

الماضي، بدأت في أعقاب ش���كاوى قدمته���ا جهات خارجية وغير 

إسرائيلية وليس نتيجة لتحقيقات أجراها الجيش اإلسرائيلي.        

تعالت أصوات في إسرائيل انتقدت فشلها في المواجهة والتعامل 
مع ما وصفته ب�«الحملة الدبلوماس���ية والقانونية« الفلس���طينية في 
الحلبة الدولية، ودعت إلى االستعداد لمواجهة هذه الحملة، على الرغم 
من عدم مصادقة مجلس األمن الدولي على مش���روع القرار الفلسطيني 
إلنه���اء االحتالل، الذي قدم���ه األردن كونه عضوا في ال���دورة الحالية 

لمجلس األمن، في 30 كانون األول الفائت.
وح���ذر باحثون في »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب، 
حكومة إس���رائيل م���ن أنه يتوقع أن يع���ود الفلس���طينيون إلى طرح 
مشروع القرار مجددا خالل العام الحالي، إلى جانب مواصلة خطواتهم 
باالنضم���ام إلى الهيئ���ات الدولية، ودعوا إلى االلتف���ات إلى المواقف 
األوروبي���ة واحتمال أن تم���ارس الدول األوروبية ضغوط���ا على اإلدارة 

األميركية واتخاذ مواقف ضد إسرائيل.

بين مشروع القرار الفلسطيني 
ومبادرة السالم العربية

ورأى الباح���ث القانون���ي والمحاضر في كلية الحقوق ف���ي الجامعة العبرية 

في القدس، البروفس���ور روبي س���يبل، والدبلوماس���ي الس���ابق والباحث في 

شر يوم الثالثاء 
ُ
المعهد ورئيسه الس���ابق، الدكتور عوديد عيران، في مقال ن

دمه األردن باس���م 
ُ
الماضي، أنه »رغم عدم تبني صيغة مش���روع القرار، الذي ق

’فلسطين’ إلى مجلس األمن الدولي، إال أنه جدير بالتدقيق«. وادعى الباحثان 

أن مجرد تقديم مشروع القرار يتعارض مع اتفاقيات أوسلو، ألن كال الجانبين 

اإلس���رائيلي والفلس���طيني وقعا على تعهد بعدم المبادرة إلى أية خطوة من 

ش���أنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، علما أن إسرائيل 

تنفذ يوميا خطوات لتغيير هذا »الوضع القائم«، ما يجعل الفلس���طينيين في 

حل من تعهد كهذا. 

واعتبر الباحثان أن مجلس األمن الدولي هو هيئة سياسية، وقراراته هي 

قرارات سياسية. »ولذلك فإنه حتى لو تم تبني القرار، فإنه لن يشكل سندا 

قانوني���ا أو وثيقة في القانون الدولي، وإنما مجرد إعالن وحس���ب للمواقف 

السياس���ية لمعظم أعضاء المجلس«. وأضافا أن تبني مجلس األمن قرارات 

ملزمة مشروط فقط بإقرارها من خالل استخدام البند السابع لميثاق األمم 

المتح���دة، الذي ينص على أن الق���رار اتخذ بفعل »تهديد للس���الم، خرق 

الس���الم، أو خطوة عدوانية«، وأنه لم ُيستخدم هذا البند في سياق الصراع 

منذ العام 1948. وأش���ارا إلى أن مش���روع القرار األخير امتنع عن استخدام 

هذا البند.    

وأضاف الباحثان أن »مش���روع القرار األردني عبر بش���كل كامل عن الموقف 

الفلسطيني من دون أن يبقي ش���يئا تقريبا للمفاوضات«، معتبرين أن القرار 

242 استخدم »لغة ضبابية« من أجل تمكين طرفي الصراع من إجراء مفاوضات. 

وقال الباحثان إن مش���روع القرار إلنهاء االحتالل اس���توحي من مبادرة السالم 

العربية، لكنه يختلف عنها في عدة جوانب: مشروع القرار الفلسطيني شمل 

ج���دوال زمنيا إلنهاء االحتالل حت���ى كانون الثاني الع���ام 2017، بينما مبادرة 

الس���الم العربية لم تتضمن جدوال زمنيا كهذا؛ خالفا للمبادرة، فإن مش���روع 

القرار تطرق في مقدمته إلى قرار التقس���يم من العام 1947. واعتبر الباحثان 

أن ذكر قرار التقس���يم »مفاجئ« ألنه يخرج القدس من الدولتين، كما أن قرار 

التقس���يم يتحدث بوضوح عن إقامة دولة »يهودي���ة« إلى جانب دولة عربية 

في فلسطين؛ مش���روع القرار، خالفا لمبادرة السالم العربية، لم يأت على ذكر 

س���الم وتطبيع عالقات بين الدول العربية وإسرائيل نتيجة التفاق سالم بين 

إسرائيل والفلسطينيين.

واس���تدرك الباحث���ان أن مش���روع القرار الفلس���طيني نص على انس���حاب 

إس���رائيل الكامل من كل المناطق المحتلة العام 1967، وبضمن ذلك القدس، 

وعلى إمكانية تبادل أراض بش���كل محدود، وأن هذا األمر لم تش���مله مبادرة 

السالم العربية.

وأضافا أنه على غرار مبادرة الس���الم العربية، »يحاول مشروع القرار األردني 

أن يضع بصورة غير مباشرة ما يسمى ب�’حق العودة’ كشرط إلجراء مفاوضات«. 

وذكرا في هذا الس���ياق أن ال���دول العربية عارضت القرار رق���م 194، قرار حق 

الع���ودة، وأن القرار رقم 242 لم يتطرق له أبدا. كما أن اتفاقيات الس���الم بين 

إس���رائيل وبين مص���ر واألردن ومنظمة التحرير الفلس���طينية لم تتطرق إلى 

الق���رار 194. ولذلك اعتبر س���يبل وعيران أن »الحديث ي���دور، إذن، عن محاولة 

إلدخال عنصر غير مقبول أبدا من ناحية إس���رائيل وتم عمليا إهماله في كافة 

االتفاقيات السابقة التي تم توقيعها معها«.

التعهد األميركي والمواقف الدولية
رأى س���يبل وعي���ران أن تصوي���ت الوالي���ات المتح���دة ضد مش���روع القرار 

الفلسطيني في مجلس األمن الدولي عبر عن انعدام رضى سياسي، وعن إيفاء 

بالتعهد األميركي إلسرائيل، في إطار اتفاقية السالم بين إسرائيل ومصر من 

طرح على مجلس األمن الدولي، وإذا تطلب 
ُ
العام 1979، »بمعارضة أية مبادرة ت

األمر س���يتم التصويت ضد مشروع قرار يدعو إلى تغيير صيغة القرارين 242 

و338«.

واعتبر الباحث���ان أن التصويت في مجلس األمن الدولي في 30 كانون األول 

الفائت »يش���كل انتصارا دبلوماس���يا إلس���رائيل من دون ش���ك«. ويأتي هذا 

»االنتصار« خصوصا على خلفية قرارات س���ابقة اتخذت، مؤخرا، في مؤسسات 

األم���م المتحدة وفي عدد من البرلمانات األوروبية. »وإذا كانت هناك ش���كوك 

حيال الطريقة التي س���تنتهجها الواليات المتحدة عل���ى ضوء هذه الخطوة 

الفلس���طينية، فق���د أزيلت بفضل موقف حازم جدا جرى طرحه في األس���ابيع 

التي س���بقت التصويت، إلى جانب التوضيح، الذي قيل من دون شك في آذان 

الدول األعضاء األخرى في مجلس األمن، بأن الواليات المتحدة سوف تستخدم 

الفيتو ضد صيغة أكثر ليونة للمسودة األولى«. 

رغم ذلك، رأى الباحثان أن »التصوي���ت األميركي يجب أال يضلل أحدا حيال 

األجواء الس���ائدة في واش���نطن في هذه الفترة وحيال األصوات التي تتعالى 

ف���ي اإلدارة األميركية. وخطاب الس���فير البريطاني، لدى تفس���يره لتصويت 

دولته )االمتناع(، وبموجبه وافقت بريطانيا على صيغة القرار المطروح، وأنها 

سترحب بإعادة التدقيق في فكرة بش���أن ’قرار حول معايير متعلقة بعملية 

الس���الم في الشرق األوس���ط في العام 2015’، من ش���أنه أن يعكس آراء أخرى 

موجودة في واشنطن«.

وبن���اء على ذلك، وفقا للباحثين، فإنه ليس فقط تصويت فرنس���ا إلى جانب 

مشروع القرار الفلسطيني »يشكل س���ببا للقلق«، وإنما »اإلصرار على مواصلة 

الدفع باتجاه تبني قرار في المستقبل أيضا«. وحذرا من أنه »ال يوجد أي سبب 

بأن نأمل بتس���جيل تحسن )بالنسبة إلس���رائيل( في تصويت الدول األعضاء 

في االتحاد األوروبي )بريطانيا وليتوانيا امتنعتا وفرنسا ولوكسمبورغ أيدتا(، 

بعد أن تحل اسبانيا مكان لوكسمبورغ في مجلس األمن«.

كذلك رأى الباحثان أنه في الوقت الذي يوجد فيه عزاء معين بتصويت دول 

إفريقية في مجل���س األمن الدولي، فإن دول أميركا الالتينية أيدت مش���روع 

القرار الفلس���طيني. ولفتا إلى أن فنزويال ستحل مكان األرجنتين في عضوية 

مجلس األمن في العام الحالي. وأش���ارا إلى أن الدول اآلس���يوية في المجلس 

س���تصوت إلى جانب مشروع قرار فلسطيني مس���تقبلي حتى لو تم تشديده 

أكثر.

ووفقا للباحثين، فإن »األمر الواضح هو أن الحملة السياس���ية الفلس���طينية 

تتح���رك اآلن باتجاه حلبة مختلفة بعض الش���يء. ونتائج االنتخابات في آذار 

2015 في إس���رائيل قد تشجع الفلس���طينيين، وربما آخرين أيضا، على إعادة 

دراسة الفكرة )طرح مش���روع قرار إنهاء االحتالل( في مجلس األمن. وفي حال 

حدوث هذا األمر، سيصبح الفيتو األميركي بالغ األهمية، لكن متغيرات كثيرة 

جدا ال تسمح بالتنبؤ بصورة أكيدة، بأنه سيستخدم«. 

وأوضحا أن »هذه المتغيرات تش���مل صيغة مش���روع القرار الجديد، الوضع 

السياس���ي الداخل���ي في إس���رائيل وبي���ن الفلس���طينيين، الضغ���وط التي 

سيمارس���ها حلفاء أوروبيون معينون للواليات المتحدة، وكذلك الضغوط من 

جهة دول عربية معينة. وقيادة فلس���طينية أكثر ذكاء من ش���أنها أن تحّول 

القرار األميركي حول كيفية التصويت على مشروع سيطرح أمام مجلس األمن، 

إلى قرار يصعب توقعه«. 

»هجوم خاطف« فلسطيني
لفت باحثان آخران في »معهد أبحاث األمن القومي«، هما غلعاد ش���ير، مدير 

مكتب رئيس حكومة إس���رائيل األسبق ايهود باراك، وكيرن أفيرام، في مقال 

شر في 30 كانون األول الفائت، إلى أنه إلى جانب حلبات القتال الكالسيكية، 
ُ
ن

العس���كرية والسياسية المباش���رة، تتطور حلبات قتال »السايبر« واالقتصاد 

واإلعالم. وهدف اس���تخدام كل ه���ذه الحلبات هو تحقيق غايات سياس���ية. 

وحذرا من أنه من ش���أن هذه الحلبات أن تلحق أضرارا بإس���رائيل. وإلى جانب 

هذه الحلبات ي���دور حراك في الحلب���ة القانونية الدولية، »والفلس���طينيون 

ومؤيدوهم يحسنون استخدامها بش���كل مكثف ضد إسرائيل، سواء بتنفيذ 

خطوات أو بالتهديد بتنفيذها«.

وقال الباحثان ش���ير وأفي���رام إن »الحديث يدور عن ق���رارات في الجمعية 

العام���ة ولجان األمم المتحدة، تعيين مقررين خاصين من قبل األمم المتحدة 

’للمناطق المحتلة’، تش���كيل لج���ان تحقيق للتدقيق في عمليات عس���كرية 

إس���رائيلية، تقديم دعاوى قضائية مدني���ة وجنائية في محاكم في دول في 

أنحاء العالم ومن خالل اس���تخدام الصالحيات القانونية الدولية، التوجه إلى 

مؤسس���ات قضائية دولية مثل محكمة العدل الدولي���ة والمحكمة الجنائية 

الدولية«.

ووصف ش���ير وأفيرام هذا النشاط الفلس���طيني بأنه »هجوم خاطف«، وأنه 

يجس���د قوننة السياس���ة الدولية، »التي تخدم جيدا حملة نزع الشرعية ضد 

دول���ة إس���رائيل وتدهور مكانته���ا الدولية. وغالبا ما وج���دت هذه الخطوات 

إسرائيل الرسمية غير مستعدة، مجرورة وترد من دون أن تكون لديها إجابات 

ُمرضية«.

وع���دد الباحثان خطوات دولية لم تكن إس���رائيل جاهزة لمواجهتها: إعالن 

الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة، في 17 كانون األول الماضي، بعد 

أس���بوع من قرار سويس���را، الدولة المفوضة بتطبيق هذه المعاهدة، عن قرار 

بش���أن عقد اجتماع له���ذه الدول، وعلى الرغم من جهود إس���رائيل والواليات 

المتح���دة لمنع عقد هذا االجتماع. وه���ذا االجتماع الثالث من نوعه، وكان في 

مرك���ز االجتماعين الس���ابقين، في العامين 1999 و2001، إس���رائيل واألراضي 

المحتلة. وجاءت الدعوة لعقد هذا االجتماع بعد مشاورات أجرتها سويسرا مع 

الدول الموقعة على المعاهدة في أعقاب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

في 5 تشرين الثاني العام 2009، وفي أعقاب عدوان »الرصاص المصبوب« على 

قط���اع غزة، وبهدف تبني خطوات من أج���ل فرض معاهدة جنيف الرابعة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت إس���رائيل، خالل الس���نوات الخمس الماضية قد نجحت، بمس���اعدة 

حليفاته���ا من الدول الغربية حينذاك، في منع عق���د اجتماع الدول الموقعة 

على المعاهدة. لكن الباحثين اعتبرا أن »مجرد عقد االجتماع بحد ذاته يجسد 

مدى فقدان إسرائيل للتأييد والدعم الهامين من جانب الدول األوروبية، وهو 

مؤشر على استمرار تدهور مكانتها الدولية«.

وأش���ارا إلى خطوة أولى جرت ف���ي 17 كانون األول الماض���ي أيضا، وتتعلق 

بق���رار محكمة العدل األوروبية بش���طب حركة حماس م���ن قائمة »المنظمات 

اإلرهابية« لالتحاد األوروبي. ورأى الباحثان أنه على الرغم من قول بيان االتحاد 

األوروبي إن القرار إجرائي وحسب، إال أنهما شددا على أن »هذه الخطوة تجسد 

اس���تخداما آخر ألدوات قانونية، وهذه المرة من جانب حماس، التي استأنفت 

إلى محكمة العدل األوروبية ضد قرار االتحاد بإدخالها إلى القائمة المذكورة«.  

وحدث ثالث في هذا الس���ياق، أشار إليه الباحثان، هو تقديم مشروع القرار 

الفلس���طيني إلنهاء االحتالل إلى مجلس األمن الدولي، »على الرغم من جهود 

دبلوماسية إسرائيلية متسرعة من أجل منع ذلك في اللحظة األخيرة«.

شر قبل التصويت بساعات، إال 
ُ
ويش���ار إلى أن مقال الباحثين شير وأفيرام ن

أنهما ش���ددا على أنه »حتى لو لم يمر مش���روع القرار الفلسطيني في مجلس 

األمن، فإن من ش���أن مجرد تقديمه و’الحملة’ التي سبقت ذلك أن يلحق ضررا 

دبلوماس���يا وإعالميا بالغا بدولة إسرائيل، التي اضطرت مرة أخرى إلى الدفاع 

عن نفس���ها أمام مبادرات الجانب اآلخر، والتي تشدد وطأة حملة نزع الشرعية 

الجارية ضدها. وينبغي التذكير أن مشروع القرار هذا يأتي على خلفية سيل 

متزايد من القرارات في البرلمانات األوروبية، التي اعترفت بدولة فلس���طين. 

وتشارك في هذا السيل دول أوروبية صديقة إلسرائيل، مثل اسبانيا، ايرلندا، 

السويد، بريطانيا، فرنسا والبرلمان األوروبي«.

وحذر الباحثان م���ن أنه في خلفية كل ما تقدم، هن���اك التهديد الدائم 

بالتوجه إل���ى إجراءات قانونية ضد إس���رائيل وكبار الضباط في جيش���ها 

ومس���ؤوليها الحكوميين رفيعي المستوى، بهدف محاكمتهم في محاكم 

دولي���ة أو محاك���م ف���ي دول. »ويبدو أن الفلس���طينيين ينتظ���رون فرصة 

س���انحة من أجل جع���ل المحكمة الجنائية الدولية تتدخل ضد إس���رائيل« 

وهو ما حدث في ه���ذه األثناء. »وباإلمكان التوقع أن الذرائع التي يس���عى 

الفلس���طينيون من خاللها إلى إس���ناد تدخل المحكمة ستتركز في مجال 

المس���توطنات واألنشطة العسكرية اإلسرائيلية في ’أراضي فلسطين’ منذ 

الع���ام 2012، وهو العام الذي جرى فيه االعتراف بفلس���طين كدولة مراقبة 

في الجمعية العامة لألمم المتح���دة« وخاصة فيما يتعلق بعدواني »عمود 

الس���حاب« و«الجرف الصامد«. وأش���ارا إلى أن مجلس حقوق اإلنس���ان التابع 

لألمم المتحدة ش���كل لجنة تقصي حقائق، »لجنة شاباس«، التي يتوقع أن 

تقدم تقريرها في الشهور المقبلة.

ولفت���ا إلى أن »وزن القانون الدولي تعزز كثيرا في الس���نوات األخيرة، كجزء 

من العولمة، ونتيجة لتزايد تدخل المجتمع الدولي في مناطق تخضع لسيادة 

دول«. وزعما أنه »ها هي إسرائيل بالذات، التي تنصاع بصورة مثابرة للقانون 

الدولي، ترزح تحت هجمة غير مسبوقة وتستند إلى حملة واسعة«.

وخل���ص الباحثان إلى التحذي���ر مجددا من أن »الح���رب القانونية المنظمة، 

الجارية ضد إسرائيل، تستوجب تعامال مالئما والمبادرة للجهوزية واالبتكار. 

وحس���نا س���تفعل إس���رائيل إذا ما نفذت في موازاة ذلك مبادرة سياسية من 

أجل إنهاء الصراع، وأال تبدو كمن مهمتها األساس���ية هي مواجهة الهجمات 

عليها وصد محاوالت، س���تتصاعد، إلمالء تس���وية مفروض���ة عليها. ومن أجل 

تحقيق ذلك، عليها أن تبلور سياس���ة متطورة ويتم تنفيذها بالتدريج: حوار 

إقليمي متعدد األطراف، مفاوضات ثنائية مع الفلس���طينيين، وكذلك تنفيذ 

خطوات مستقلة لرسم حدود الدولة حول بيت قومي ديمقراطي وآمن للشعب 

اليه���ودي. وباإلمكان التقدم في كل واحد من هذه العناصر بخطوات مرحلية 

وفترات انتقالية، س���تدفع لألمام اتفاقا جزئيا وواق���ع الدولتين القوميتين، 

حتى في ظل غياب تسوية بعيدة المدى«.   

تحذيرات من عدم جهوزية إسرائيل لمواجهة خطوات 
فلسطينية دولية وتزايد تدهور مكانتها

مجلس األمن الدولي خالل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني.



7 الثالثاء 2015/1/13م الموافق 22 ربيع األول  1436هـ العدد 349 السنة الثالثة عشرة

رفع »نسبة الحسم« وانعكاس ذلك 
على التمثيل السياسي للجمهور 

العربي في إسرائيل
أقر الكنيس���ت اإلس���رائيلي في 18 آذار 2014 “قانون الُحكم” بأغلبية 67 صوتًا 
من االئتالف الحكومي، والذي يقضي برفع “نسبة الحسم” من 2% إلى 25ر3% من 
إجمال���ي أصوات المقترعين. ولقد جاءت المصادقة على القانون وس���ط مقاطعة 
ل 

ّ
جميع كتل المعارضة، بما فيها األحزاب العربية، نظرًا ألن رفع هذا السقف يقل

من فرصها في الحصول على التمثيل في الكنيست مستقباًل )إذا لم يصل معدل 
ناخبي كل منها على انفراد إلى هذه النس���بة فهذا يعني القضاء على التمثيل 

البرلماني للعرب واألحزاب الصغيرة األخرى(. 
نتخب 3 نواب عرب، اثنان من “قائمة الناصرة 

ُ
في الكنيس���ت األول العام 1949 أ

لها حزب “مباي” )سيف الدين الزعبي وأمين جرجورة(، 
ّ
الديمقراطية” التي ش���ك

ونائ���ب عن الحزب الش���يوعي )توفيق طوبي(. ومنذ ذاك الحين، ضّم الكنيس���ت 
اإلس���رائيلي ممثلين عن العرب في إسرائيل، منتخبين على أساس قوائم عربية 

مستقلة، أو من ضمن قوائم يهودية.
إن السؤال األس���اس المطروح اليوم هو التالي: هل أنه نتيجة هذا القانون، لن 
تنجح األحزاب العربية في اجتياز العتبة االنتخابية، وتاليًا لن يضّم الكنيست ال� 
20 ممثلين عن العرب في إسرائيل؟ أو أن هذا القانون سيؤدي ألن توّحد األحزاب 
العربية قواها السياس���ية، فيفضي هذا القانون بالتال���ي إلى زيادة عدد أعضاء 
الكنيس���ت الممثلين عن هذه األحزاب؟ ويطرح واقع الحال هذا سؤااًل إضافيًا: هل 
هناك فرصة لنجاح األحزاب العربية الرئيس���ة الثالث���ة، المختلفة عقائديًا، في 
دة؟ وهذه األحزاب هي التالية: “التجمع الوطني الديمقراطي”  تركيب قوائم موحَّ
ال���ذي يعتنق أيديولوجيا قومية- ليبرالية، القائم���ة الموّحدة - العربية للتغيير 
التي تعتنق األيديولوجيا اإلسالمية، “الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة” 

الشيوعية، وهذه قائمة عربية- يهودية.
فازت القائمة الموّحدة- العربية للتغيير في المعارك االنتخابية الثالث األخيرة 
بأربعة مقاعد نيابية. وإذا استمر هذا االئتالف مستقباًل، فسيكون صاحب أفضل 
الحظوظ في تجاوز عتبة ال� 25ر3% االنتخابية. أماالجبهة الديمقراطية فقد فازت 
ف���ي المعركتين االنتخابيتين األخيرتين بأربعة مقاعد )3 أعضاء كنيس���ت عرب 
 عدِد أصوات ناخبيه���ا في االنتخابات األخيرة كانت 

َ
ويهودي واحد(. لكن نس���بة

على تخوم العتبة االنتخابية، وبالتالي، فمن أجل ضمان تمثيلها في الكنيس���ت 
ال�20 عليها إما تعظيم قوتها السياس���ية أو االنضمام إلى كتلة أو حزب آخر. وفي 
ن التجمع الوطني الديمقراطي- بموجب المعطيات 

ّ
المقابل، ثمة شك في أن يتمك

وع���دد األصوات التي نالها في االنتخابات الس���ابقة- بمفرده، من اجتياز العتبة 
االنتخابية الجديدة. 

واس���تنادًا إل���ى التقييمات المعروض���ة أعاله، تق���ف األح���زاب العربية أمام 
سيناريوهين محتملين. 

وبموجب الس���يناريو األول المتش���ائم، تخ���وض األحزاب العربي���ة االنتخابات 
المقبلة بش���كل مس���تقل، ونتيجة ذلك، تبقى على ما يبدو خارج الكنيست. وقد 
يتم انتخاب عضو كنيست واحد أو اثنان من القطاع العربي أو القطاع الدرزي، على 

قوائم أحد األحزاب اليهودية. 
 - وفق صيغة 

ً
حد األحزاب العربية كافة

ّ
وبموجب السيناريو الثاني المتفائل، تت

ز فرصة زيادة نسبة مشاركة العرب في إسرائيل في االقتراع )من 
ّ
معّينة- مما يعز

50% إلى 70%( ومما يؤدي بدوره إلى زيادة عدد أعضاء الكنيس���ت العرب إلى 15 
عضوًا أو 17، وربما أكثر. 

وفي ورقة موقف قّدمها ثالثة باحثين من جامعة حيفا، هم البروفس���ور أسعد 
غانم ود. نهاد علي والبروفس���ور سامي سموحة، إلى لجنة القانون والدستور في 
الكنيست العام 2013، أعرب الثالثة عن اعتقادهم أن رفع نسبة الحسم من شأنه 
م عليها توحيد 

ّ
أن يزيد من نسبة تمثيل األحزاب العربية ومن قوتها )ألنها تحت

ُمُن بين هذين السيناريوهين، 
ْ
قواها في كتلة واحدة(. لكن الواقع السياس���ي َيك

من جراء الصعوبات االجتماعي���ة واالقتصادية الكثيرة التي يرزح تحتها العرب 
في إسرائيل. وقد فشلت القيادات الحالية لألحزاب السياسية العربية في بلورة 
نه���ج قيادي موّح���د قادر على تقدي���م رّد مالئم على التحّدي الجديد. وبس���بب 
التغيرات االجتماعية في وس���ط الجمهور العربي في إسرائيل، تلوح بوادر تدل 
على ضعف الزعامة السياس���ية التقليدية، وصعود قوة ش���ريحتين سكانيتين 

ُمبعدتين عن العمل السياسي في المجتمع العربي: الشباب والنساء.
في االنتخاب���ات األخيرة لم تقّدم األحزاب العربي���ة وجوهًا جديدة على قوائم 
حيها. وقد أظهر اس���تقصاء أجرته مؤسسة “ُمباَدرات صندوق إبراهيم” أن 

ّ
مرش

قّدر نسبة 
ُ
توحيد األحزاب العربية من ش���أنه زيادة نسبة االقتراع لدى العرب. وت

المترّددي���ن من بين أصحاب ح���ق االقتراع من العرب بنح���و 32%. وهذا أمر بالغ 
الداللة خصوصًا عندما نأخذ في الحس���بان أن نسبة التصويت العامة لدى العرب 
في االنتخابات الس���ابقة بلغت قرابة 56% م���ن إجمالي أصحاب حق االقتراع، وأن 
نحو 77% من هؤالء الناخبين أدلوا بأصواتهم لمصلحة األحزاب العربية في حين 

أن 8ر22% أعطوا أصواتهم ألحزاب يهودية.
كما أظهر اس���تقصاء أجراه الباحث س���امي س���موحة قبيل انتخابات 2013، أن 
76% من الجمهور العربي في إسرائيل يحّبذ توحيد صفوف األحزاب العربية وأن 
28% من المستطلعين قالوا إنهم لن يقترعوا ألي حزب عربي ما لم تقّدم األحزاب 
. وبالفعل، أظهرت انتخابات السلطات المحلية األخيرة في إسرائيل 

ً
 موّحدة

ً
قائمة

تراجعًا في قوة األحزاب العربية كافة. وقد خس���رت الجبهة الديمقراطية للسالم 
ص 

ّ
 الس���لطة المحلية في 13 بلدية ومجلس محل���ي. كما تقل

َ
والمس���اواة رئاس���ة

تأثير التجمع الوطني الديمقراطي، في حين قّررت الحركة اإلسالمية عدم خوض 
االنتخابات البلدية. 

 في ظل الخصومات السياسية بين 
ً
كانت فرص التوّحد في الماضي تبدو ضئيلة

األح���زاب وصراعاتها الداخلية. لكن “قانون الحكم” الجديد ال يترك أمام األحزاب 
العربية سوى خيار التوّحد. 

والس���ؤال المطروح هو التالي: ما هو شكل االئتالف الذي سينجحون في بلورته 
قبيل انتخابات الكنيس���ت ال� 20؟وهل سنش���هد توّحد األحزاب العربية كافة أو 
توّحدًا جزئيًا فقط؟. فقد أظهرت تجارب الماضي مع األحزاب العربية أن التباينات 
 أمام االندماجات واالنشقاقات 

ً
األيديولوجية بين هذه األحزاب لم تش���كل عقبة

بينها، وأن نشاطها في الكنيست تمّيز باتجاهات مماثلة.
يس���مح التحليل الوارد أعاله باالفتراض أنه س���يكون هناك فصيالن سياسيان 
فقط مس���تقباًل، ألنه ال مجال للمزيد. وس���يتوقع الجمهور العربي في إس���رائيل 
منهم���ا، أكثر من أي وقت مض���ى، التعاون بين الفصيلين. فلقد طال اس���تغالل 
القي���ادة الحالية ل�”غطاء” الثقة التي منحه���ا إياها الجمهور العربي، والمطلوب 
اليوم قي���ادة جديدة قادرة على المب���ادرة إلى عمليات دم���ج وتوحيد التيارات 
واألحزاب الحالية. وينطوي مثل هذا الوضع على إمكان صعود قوة فئات جديدة، 
وال س���يما الشباب والنس���اء، كما أن المسرح السياس���ي للعرب في إسرائيل من 

المحتمل أن يقّدم للناخب العربي وجوهًا جديدة. 
ف���ي الفترة األخيرة برز تقارب بي���ن التجمع والحركة اإلس���المية في المعركة 
ل بتش���كيل كتل���ة “ناصرتي” القيادية المحلية في 

ّ
االنتخابية في الناصرة تمث

مواجهة الجبهة. ونجم عن ذلك خس���ارة الجبهة رئاسة بلدية الناصرة ألول مرة 
منذ عشرات السنين. وبقدر ما سيشكل هذا التقارب مؤشرًا على توجه مستقبلي 
على المستوى القطري، ربما يمكن، برغم المسافة األيديولوجية بين حزب التجمع 
الليبرال���ي- القومي وبين مقاربة الحركة اإلس���المية، توقع ظه���ور فرصة لتوّحد 
االثني���ن في االنتخابات القادمة، أو اندماجهما في س���بيل خوضهما االنتخابات 

معًا في مواجهة الجبهة. 
استنادًا إلى  الس���يناريوهات المذكورة، س���تكون الجبهة أمام تحّد كبير في 
ه���ذه الفترة. من هنا ُيطرح الس���ؤال التالي: إذا فش���لت الجبهة في العثور على 
مبتغاه���ا لدى األحزاب العربية، هل س���تتوجه إلى حزب من أحزاب اليس���ار غير 
العربية؟ لكن هذا خيار ضعيف على ضوء األيديولوجيا الش���يوعية التي تتميز 
به���ا. كما ُيطرح س���ؤال آخر وهو: في ح���ال عدم توصل األح���زاب العربية إلى أي 
ش���كل من أشكال التوّحد، هل ستعمد األحزاب اليهودية إلى زيادة نشاطها في 
المجتم���ع العربي، بهدف الف���وز بأصوات الناخبين الع���رب، القلقين من انعدام 

تأثيرهم في الواقع العربي في إسرائيل؟.

المقالة أعاله موجز »ورقة موقف« صادرة عن »معهد دراســـات األمن القومي« في 

جامعة تل أبيب. ترجمة خاصـة.

كتب سليم سالمة:

رفض���ت محكم���ة “الع���دل” العلي���ا اإلس���رائيلية، في 

ق���رار أصدرته مس���اء الي���وم األخير من الع���ام المنصرم 

)2014/12/31(، التماس���ا مبدئيا ضد سياسة هدم البيوت 

االنتقامية التي تعتمدها س���لطات االحتالل العس���كرية 

اإلس���رائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، ورفضت 

بالتالي إصدار أمر إلى الحكومة اإلس���رائيلية وس���لطاتها 

العس���كرية في الضف���ة الغربية المحتل���ة بالتوقف عن 

اس���تخدام المادة رقم 119 من أنظمة الطوارئ االنتدابية، 

متبنية موقف الدولة وممثليها بأن الهدف من سياس���ة 

اله���دم هذه وف���ق أمر الط���وارئ المذكور ه���و “ردعّي، ال 

انتقامي”! 

وكان���ت ثماني منظم���ات حقوقية إس���رائيلية تقدمت 

بهذا االلتم���اس المبدئي إلى “محكمة العدل العليا” يوم 

27 تش���رين الثاني 2014، مطالبة بإصدار أمر إلى الحكومة 

اإلسرائيلية وأذرعها المعنية يحّرم ويمنع، بصورة كاملة 

ومطلقة، اس���تخدام صالحي���ة هدم البي���وت المنصوص 

عليها في المادة رق���م 119 من أنظمة الطوارئ االنتدابية، 

على أن يش���مل التحريم والمنع أيضا جميع الحاالت التي 

يعّرفه���ا الجي���ش اإلس���رائيلي وأجهزته األمني���ة بأنها 

“حاالت متطرفة”!

والمنظم���ات الحقوقية التي ش���اركت ف���ي تقديم هذا 

االلتم���اس فهي: “هموكي���د” )مركز الدفاع ع���ن الفرد(؛ 

طون من أجل حقوق التخطيط(؛ “بتسيلم” 
ِّ
“بمكوم” )مخط

)مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي 

المحتل���ة(؛ »اللجن���ة العام���ة لمناهض���ة التعذي���ب في 

إسرائيل«؛ »يش دين« )منظمة متطوعين لحقوق اإلنسان(؛ 

»عدال���ة« )المرك���ز القانوني لحقوق األقلي���ة العربية في 

إس���رائيل(؛ “أطباء لحقوق اإلنسان” و”ش���ومري مشباط” 

)حاخامون من أجل حقوق اإلنسان(. وكان االلتماس موجها 

ض���د وزي���ر الدفاع وضد قائ���د قوات الجي���ش في الضفة 

الغربية. 

سياسة الهدم كإجراء عقابي 
وفق أنظمة الطوارئ االنتدابية

من المعروف أن إس���رائيل شرعت فور احتاللها المناطق 

الفلس���طينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران 

1967، مباشرة، باعتماد سياسة هدم المنازل في المناطق 

الفلس���طينية كإجراء عقابي وبأوامر عس���كرية / إدارية، 

يت���م إصدارها وتنفيذه���ا من قبل القادة العس���كريين، 

وذلك اس���تنادا إلى الم���ادة رقم 119 م���ن أنظمة الطوارئ 

االنتدابي���ة ال���ذي يتيح للس���لطات العس���كرية هدم أو 

إغالق منازل فلس���طينية، من دون اللجوء إلى أية إجراءات 

قضائية ومن دون إجراء أية محاكمات. وتمنح هذه المادة 

القائد العسكري صالحيات واسعة جدا، شبه مطلقة وغير 

محدودة، بش���أن إصدار أمر بهدم أي منزل أو مبنى لمجرد 

االشتباه بأنه اس���تخدم لتنفيذ عمل، أيا كان، يشكل في 

ُع���رف القائد العس���كري “عمال عدائي���ا” أو “ينطوي على 

العنف أو بث الذعر”، فضال عن االشتباه بأن سكان المنزل 

أو المبنى، كلهم أو بعضهم، “شجعوا، أو ساعدوا، مرتكبي 

العمل، أو كانوا شركاء الحقين للمخالفة”!  

وكانت األجهزة األمنية والعس���كرية اإلس���رائيلية قد 

أوضحت، غير مرة وفي عدة مناس���بات، أن سياس���ة هدم 

البيوت الفلس���طينية “ترمي إلى المس بأقارب المش���تبه 

بارتكابهم مخالف���ات أمنية، كإج���راء ردع تجاه مخاِلفين 

محتملين”. 

وكانت “محكمة العدل العليا” قد شرعنت سياسة الهدم 

االنتقامية هذه في سلس���ة من الق���رارات التي اتخذتها 

عبر س���نوات طويل���ة ردا على التماس���ات مختلفة قدمت 

إليها للطعن في قانونية هذه السياس���ة ومش���روعيتها، 

بل ورفضت في الع���ام 1982 اعتبارها “إجراءات عقابية”. 

وه���ذا، علما بأن ميثاق جنيف الرابع يؤكد، في المادة 53، 

أن “سياس���ة هدم البيوت والعق���اب الجماعي هي جرائم 

حرب”، بينما تحظر المادة 33 منه معاقبة أي إنسان “على 

مخالفة لم يرتكبها بنفسه”. 

وفي الع���ام 2003، أصدرت هذه المحكم���ة قرارا أكدت 

في���ه “قانونية”)!( سياس���ة هدم المنازل الفلس���طينية، 

ليس في الضفة الغربية فحس���ب، بل وفي مدينة القدس 

العربية / الش���رقية أيضا ضد المواطنين الفلس���طينيين 

الذين تعتبرهم دولة إس���رائيل “س���كانا دائمين” فيها، 

بحكم قانون ض���م القدس الش���رقية و”توحيدها”. وفي 

قرارها ذاك، تبنت المحكمة العليا اإلس���رائيلية )بتركيبة 

رئيس���ها آنذاك، أهارون بارك، والرئيسة التي تولت بعده 

دوريت بينيش والقاضية أياال بروكتش���ا( موقف الحكومة 

والجيش ف���ي هذا الش���أن فقالت إن “إج���راء هدم بيوت 

سكان إسرائيل بموجب المادة رقم 119 من أنظمة الطوارئ 

االنتدابية قد اتخذ في الس���ابق واآلن، حيال ازدياد تورط 

سكان إسرائيل في أعمال إرهابية، ثمة مشروعية للهدم 

داخل حدود الدولة أيضا”!

وفي العام 2005، خلصت لجنة عسكرية خاصة تشكلت 

للنظر في سياس���ة هدم البيوت إلى وضع تقرير تلخيصي 

تح���ت عن���وان “تفكير مجدد في مس���ألة ه���دم البيوت” 

أكدت، في خالصت���ه المركزية، أن سياس���ة هدم البيوت 

في قرارها رّد التماس مبدئي تقدمت به 8 منظمات حقوقية إسرائيلية:

“محكمة العدل العليا” اإلسرائيلية تشرعن، مجددا، سياسة 
هدم البيوت الفلسطينية بذريعة كونها “ردعية ال عقابية”!
*المنظمات ضمنت التماسها رأيا استشاريا مهنيا أعده أربعة من خبراء القانون العالميين في إسرائيل يؤكد: “سياسة هدم البيوت العقابية تشكل خرقا خطيرا 

للقانون الدولي اإلنساني، لقوانين االحتالل الدولية ولقانون حقوق اإلنسان الدولي، كما تتعارض مع مبدأ أساس في القضاء اإلسرائيلي بشأن عدم جواز معاقبة 
إنسان ما بجريرة عمل لم يرتكبه هو بنفسه.... ومن شأن هذه السياسة أن تشكل، في ظروف وشروط معينة، جريمة حرب بما يعني أن اعتمادها قد يعرض 

الضالعين في تنفيذها لطائلة القانون ومع توفر شروط معينة تصبح لمحكمة الجنايات الدولية صالحية النظر والبت فيها”!*

“تخط���ئ أهدافها وال تنطوي عل���ى أي ردع، بل العكس 

هو الصحيح”! وفي أعقاب هذا التقرير، أعلن وزير الدفاع 

اإلس���رائيلي آنذاك التوقف عن تطبي���ق المادة رقم 119 

في أنظمة الطوارئ االنتدابية، باستثناء حالتين اثنتين 

تم فيهما ه���دم وإغالق منزلين، وهو ما بقي قائما حتى 

العام المنصرم، 2014.  

االلتماس: سياسة عقاب جماعي 
تتعارض مع القانون الدولي

ج���اء ه���ذا االلتم���اس ف���ي أعق���اب إع���الن الحكومة 

اإلسرائيلية، في حزيران 2014، عزمها على تنفيذ سلسلة 

م���ن اإلج���راءات العقابية، بما فيها ه���دم المنازل، بحق 

المواطنين الفلس���طينيين في الضفة الغربية وذلك ردا 

على اختطاف الفتيان المس���توطنين الثالثة في »غوش 

عتسيون« في 12 حزيران. ثم نشرت بعض وسائل اإلعالم 

إس���رائيلية آنذاك أن قوات الجيش اإلسرائيلي تستعد 

لهدم عشرات المنازل األخرى في الضفة الغربية.

وعلى  أث���ر ذلك، توجه���ت منظمة »هموكي���د«، يوم 

8 تم���وز 2104، برس���الة عاجلة إلى كل م���ن وزير الدفاع 

اإلسرائيلي، المستش���ار القانوني للحكومة اإلسرائيلية 

والقائد العس���كري في الضفة الغربية وطالبتهم بعدم 

استئناف سياسة هدم البيوت العقابية.

وف���ي 19 آب، بعد ي���وم واحد من تنفي���ذ أوامر الهدم 

بحق منازل عائالت الش���بان الثالثة المشتبه بضلوعهم 

ف���ي عملية االختطاف، تلقت منظمة »هموكيد« رس���الة 

جوابية من النيابة العامة للدولة على رس���التها السالفة 

هم منها أن الس���لطات اإلس���رائيلية قد عقدت العزم 
ُ
ف

على تنفيذ سلسلة من أوامر الهدم في الضفة الغربية، 

بالرغم من تأكيد الرسالة على أن »األجهزة األمنية تدرك 

جي���دا دالالت وأبعاد اس���تخدام الصالحيات المنصوص 

عليه���ا في المادة رقم 119 من أنظمة الطوارئ االنتدابية 

فيم���ا يتعلق بهدم المنازل«، ول���ذا فهي »تعتمد الحذر 

الش���ديد في ممارس���ة هذه الصالحي���ة« وأن »كل حالة 

سيتم فحصها بصورة عينية، وفقا لمالبساتها الخاصة«!

وعلى ضوء هذه الرسالة الجوابية، تقدمت »هموكيد«، 

يوم 11/27، سوية مع المنظمات الحقوقية األخرى اآلنف 

ذكرها، بااللتماس المبدئي الذي يطالب بمنع ممارس���ة 

الصالحي���ة المذكورة، منعا تاما ومطلقا، بما في ذلك في 

الح���االت التي تعتبره���ا األجهزة األمنية اإلس���رائيلية 

»استثنائية في خطورتها«. 

وأكدت المنظمات الحقوقية في التماس���ها األخير إلى 

المحكمة العليا أن »سياس���ة هدم البي���وت ، أو إغالقها، 

العقابي���ة ليس���ت س���وى عقوب���ات جماعي���ة مرفوضة 

ومحظورة تتناقض م���ع نصوص وأحكام القانون الدولي 

ومع مبدأ أس���اس في القضاء اإلس���رائيلي يقضي بعدم 

معاقبة إنس���ان بجريرة أعمال لم يرتكبها هو بنفس���ه، 

وخاص���ة وأن المتضرري���ن األساس���يين من ج���راء هذه 

السياس���ة هم س���اكنو البيوت التي يتم هدمها، وليس 

األش���خاص الذين توجه نحوهم الشبهات بالضلوع في 

التخطيط والتنفيذ، وهم الذين يتم إلقاء القبض عليهم 

أو قتلهم، في الغالبية الساحقة من الحاالت«.   

ودعا الملتمسون إلى النظر مجددا في الحجج والطعون 

القضائية ضد قانونية المادة رقم 119 من أنظمة الطوارئ 

االنتدابية وتطبيقها، خاص���ة وأن هذه الحجج والطعون 

ل���م تحظ بالبح���ث الموضوعي والجدي من���ذ ثمانينيات 

الق���رن الفائت، وقت ص���دور قراري الحك���م األولين في 

موضوع هدم البيوت. وأكد االلتماس أن تغيرات عميقة 

وجوهرية حصل���ت خالل الس���نوات الماضية في أحكام 

القان���ون الدولي ولوائح���ه المختلفة، وخاص���ة القانون 

الجنائي، بينما بقيت قرارات المحكمة العليا اإلسرائيلية 

على حالها من دون النظ���ر إلى هذه التغيرات ومن دون 

أخذها ف���ي االعتبار، ومن الض���روري أن تفعل المحكمة 

ذلك اآلن، وال س���يما ف���ي كل ما يتعلق بسياس���ة هدم 

البيوت كما تعتمدها وتطبقها الس���لطات اإلس���رائيلية 

المعنية والمختصة. 

وضّمن الملتمس���ون التماس���هم هذا رأيا استش���اريا 

مهنيا أعده طاقم ضم أربعة من خبراء القانون العالميين 

في إسرائيل هم: البروفس���ور يوفال شاني )عميد كلية 

الحقوق ف���ي الجامعة العبرية في الق���دس، أحد الخبراء 

العالميي���ن في موض���وع القانون الدول���ي وعضو »لجنة 

حقوق اإلنسان« التابعة لألمم المتحدة(، البروفسور غاي 

هارباز )خبير القانون الدولي المحاضر في كلية الحقوق 

ف���ي الجامعة العبرية في القدس(، البروفس���ور مردخاي 

كريمنيتسر )خبير القانون الجنائي والقانون العسكري، 

العميد الس���ابق لكلية الحقوق في الجامعة العبرية في 

القدس ونائب رئيس المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية( 

والبروفس���ور آرن���ا بن نفتال���ي )خبيرة القان���ون الدولي 

وعميدة س���ابقة لكلية الحقوق ف���ي الكلية األكاديمية 

لإلدارة(. 

ويق���ر الخب���راء القانونيون في رأيهم االستش���اري 

هذا بأن سياس���ة هدم البيوت العقابية »تشكل خرقا 

خطي���را للقانون الدولي اإلنس���اني، لقوانين االحتالل 

الدولية ولقانون حقوق اإلنسان الدولي، كما تتعارض 

مع مبدأ أساس في القضاء اإلسرائيلي بشأن عدم جواز 

معاقبة إنسان ما بجريرة عمل لم يرتكبه هو بنفسه«. 

كما يؤكد الخبراء، أيضا، أن »سياس���ة هدم البيوت من 

شأنها أن تش���كل، في ظروف وشروط معينة، جريمة 

حرب بما يعن���ي أن اعتمادها قد يع���رض الضالعين 

في تنفيذها لطائلة القانون ومع توفر ش���روط معينة 

تصب���ح لمحكمة الجناي���ات الدولي���ة صالحية النظر 

والبت فيها«.

ويضيف الخب���راء القانونيون في رأيهم االستش���اري 

ه���ذا أن »قرارات الحك���م الصادرة ع���ن المحكمة العليا 

اإلس���رائيلية في هذا الش���أن تتعارض، أيضا، مع مبادئ 

أساس���ية حددتها وأكدتها هذه المحكمة نفس���ها في 

قراراته���ا التي عالجت مس���ألة العالق���ة / التوتر ما بين 

االعتبارات األمنية من جهة وحقوق اإلنسان وفق القانون 

الدول���ي من جه���ة أخرى، وباألخ���ص مبدأ المس���ؤولية 

الفردية ومبدأ الخطورة الفردية«. 

وأك���دت المنظمات الملتمس���ة أن ه���ذه الحالة التي 

تنطوي على خالف عميق وجوه���ري في الرأي والموقف 

بي���ن خبراء القان���ون األكاديميين من جهة والس���لطات 

الرس���مية من جه���ة أخرى في مس���ألة قضائية مركزية 

وأساس���ية كهذه تحتم على المحكمة العليا إجراء بحث 

معمق وجدي بشأنها، من جديد. 

وفي رده���ا على االلتم���اس، ادعت الدول���ة، من خالل 

النيابة العامة، بأن »هدم البيوت يلبي حاجة فورية ماسة 

للردع حي���ال مخاِلفين محتملين، ولي���س معدا لمعاقبة 

أقربائه���م« وبأن االدعاء بأن هدم البيوت يش���كل عقابا 

جماعيا يلحق ضررا جسيما باألبرياء وحقوقهم »رفضته 

المحكمة العليا في مناسبات س���ابقة في الماضي، ولذا 

فال داعي للنظر فيه مجددا«!

المحكمة
وعل���ى الرغم م���ن أن التم���اس المنظم���ات الحقوقية 

ق���دم إلى المحكمة بصفة التم���اس مبدئي يبغي النظر 

في قانونية ومش���روعية سياس���ة اله���دم بصورة عامة 

باعتبارها عقابا جماعيا، ال معالجة حالة عينية محددة، إال 

أن المحكمة العليا قررت دمجه مع التماس آخر حول هدم 

منزلي عائلتي الش���ابين اللذين اتهما بتنفيذ العملية 

في الكنيس اليهودي ف���ي حي »هار نوف« في القدس. 

ونظرت المحكمة في االلتماسين في اليوم نفسه!

وفي قرارها، رفضت المحكمة العليا االلتماس المبدئي 

الذي تقدمت ب���ه المنظمات الحقوقية معلنة أن »للدولة 

كام���ل الصالحية في ه���دم بيوت، لك���ن ينبغي عليها 

تنفيذ ذلك بصورة تناسبية وبحذر«!!

ورفض���ت المحكم���ة العليا، ف���ي قراره���ا، البحث في 

قانوني���ة المادة رقم 119 من أنظم���ة الطوارئ االنتدابية 

مؤكدة »لدولة إس���رائيل صالحي���ة مواصلة تنفيذ هدم 

البيوت بموجب هذه المادة، لكن يتعين عليها استخدام 

صالحية الهدم هذه بصورة تناسبية وفقط ضد أشخاص 

تورطوا في تنفيذ أعمال خطيرة بشكل خاص«. 

وتبنت المحكمة موقف الدولة بأن »الهدم ردعّي فقط، 

ال عقابّي« وأش���ارت إلى أنه »ينبغي العودة مستقبال إلى 

النظر في مدى ال���ردع الذي تحققه أعمال الهدم فعليا« 

وإلى أنها )المحكمة( »س���تطلب م���ن الدولة، في حاالت 

مس���تقبلية معين���ة، تقديم قرائن وأدل���ة واضحة على 

تحقيق هذا الردع«!!! 

وضّمنت المحكمة قرارها )الذي كتبه القاضي إلياكيم 

روبنش���تاين وأي���ده القاضيان إس���تر حي���وت ونوعام 

س���ولبيرغ( اقتباس���ات من الش���ريعة اليهودية تدعم 

صراحة منهج العقوبات الجماعية!

ورفضت المحكمة في قراره���ا، أيضا، ادعاء المنظمات 

الحقوقية الملتمس���ة بش���أن التطبي���ق االنتقائي، غير 

ز، إذ يتم هدم بيوت عائالت المش���تبه  المتوازن والمميِّ

بهم العرب بينما ال يتم ذلك بحق بيوت عائالت المشتبه 

به���م والضالعين اليه���ود، مبررة رفضها ه���ذا بالقول 

إن���ه »ال مب���رر لتطبيق ه���ذه المادة تج���اه اليهود« وإن 

»قرار الدولة عدم تطبيق الم���ادة رقم 119 حيال اليهود 

المش���تبه بهم بقتل الفتى محمد أبو خضير ال يدل على 

تطبي���ق انتقائي«!! مضيفة أن »عدم اس���تخدام العقاب 

ضد اليهود يكمن في عدم الحاجة إلى الردع«!!

هدم المنازل في القدس.
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته 
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من نشاطات »مركز مـدار«

فج���رت “الحادث���ة البيئي���ة الخطي���رة” الت���ي 

تعرضت لها إسرائيل في مطلع شهر كانون األول 

م���ن العام المنصرم )ي���وم 12/3، تحديدا(، والتي 

تمثلت في تسرب كميات كبيرة جدا، قدرت بآالف 

األمتار المكعبة، من مواد الوقود والغاز الخام جراء 

انفجار أنابيب نفطية بالقرب من مدينة إيالت في 

الجنوب قضية / فضيحة سياس���ة � أمنية كبيرة 

ال تزال تت���ردد أصداؤها وتتواصل تفاعالتها في 

عدة مس���تويات، على الرغم من انشغال إسرائيل، 

التام تقريبا، باالنتخابات البرلمانية القريبة التي 

ستجرى في شهر آذار القادم. 

وال تتعلق هذه الفضيحة وتش���عباتها بش���يء 

مم���ا تكبدت���ه الم���وارد الطبيعي���ة والبيئية في 

إسرائيل من أضرار جس���مية تشمل أيضا تسرب 

النفط إلى عدد من مستودعات المياه الجوفية، وال 

باألضرار الصحية المباش���رة التي أصابت عشرات 

المواطنين من جراء استنش���اقهم كميات كبيرة 

من الغاز، وال بالخس���ائر المادية المباش���رة التي 

تكبدها االقتصاد اإلس���رائيلي من جراء تس���رب 

كميات هائل���ة من النفط والغاز، وإنما بالش���ركة 

الت���ي تتول���ى المس���ؤولية المباش���رة ع���ن خط 

األنابيب التي انفجر أحدها، تاريخ هذه الش���ركة، 

أنش���طتها، تركيبتها، األشخاص القائمين عليها 

وم���ا يرب���ط بينهم وبين مس���ؤولين سياس���يين 

وأمنيين رسميين، س���ابقين وحاليين، من مصالح 

وعالق���ات، يق���وم ج���زء كبي���ر منها على ش���بكة 

متشعبة من الفس���اد اإلداري الرس���مي العميق. 

وتعرف هذه الش���ركة باسم “ش���ركة خط أنبوب 

 Eilat-Ashkelon( ”)إيالت � أش���كلون )عس���قالن

Pipeline Corporation- AEPC(، وهي المسؤولة 

المباشرة والحصرية عن تفعيل وإدارة ورعاية خط 

أنبوب النفط هذا، والذي يعرف أيضا باس���م “خط 

 )Trans-Israel pipeline( ”األنابيب عبر إسرائيل

أو “تيبالي���ن” )Tipline(. وتعرف هذه الش���ركة 

بالعبرية باالختصار: “كَ�تسا” )األحرف األولى من 

كلمات “خط أنبوب إيالت � أشكلون” بالعبرية(. 

ولم تقدم هذه الشركة، التي تدير خطوط النفط 

هذه أية تفسيرات حول ما جرى، واكتفت بإصدار 

تصريحات عامة قالت فيها إن الش���ركة “تعتذر 

عن األضرار” وأنها “سوف تفعل كل ما هو ضروري 

إلعادة األوضاع إلى ما كانت عليه”.

وكانت الشرطة اإلسرائيلية قد أعلنت، في بيان 

رس���مي، أن س���بب التس���رب واالنفجار يعود إلى 

»خلل تقني ميكانيك���ي طارئ على أنابيب الوقود 

الت���ي كانت قيد الترميم، مؤخرا، وليس جراء عمل 

جنائي أو عمل تخريبي على خلفية قومية«!

ظ عليها!
ّ

تقارير وتحذيرات سابقة تم التحف
وقع هذا االنفجار الخطير في أنبوب لنقل النفط 

من مدينة إيالت إلى مدينة أشكلون )عسقالن( في 

الجنوب، بينما كان يقوم موظفو وعاملو الش���ركة 

المس���ؤولة بأعمال  مختلفة لنقل هذا األنبوب إلى 

موقع ومس���ار بديلين في إط���ار التحضيرات لبناء 

مطار دولي جديد خارج مدينة إيالت.  

والفضيحة التي فجرتها هذه »الكارثة البيئية«، 

كما وصفها بع���ض المعلقين والمراقبين، تتعلق 

أساسا بكون هذه الشركة، التي أقيمت في العام 

1968، على أس���اس شراكة بين إس���رائيل وإيران 

)زم���ن حكم الش���اه( وبواس���طة ش���ركات أجنبية 

وهمية، تواصل عملها ونشاطها من دون رقيب أو 

حسيب وخلف أسوار شاهقة من السرية والتكتم، 

على الرغم من تقارير رس���مية سابقة أشارت إلى 

ذلك وح���ذرت منه، وآخرها تقري���ر أصدره مراقب 

الدول���ة في العام 2013 وكش���ف في���ه خلال كبيرا 

في عمل هذه الش���ركة، لك���ن »الجهات المعنية« 

تحفظ���ت على ه���ذه التقارير جميعه���ا ومنعت 

نشرها، بأوامر من الرقابة العسكرية اإلسرائيلية، 

كم���ا أفادت بعض وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية. 

وقد تبين اآلن، كما نش���ر، أن تسربا مماثال للنفط 

حصل من هذا الخط في العام 2011، لكن السلطات 

اإلس���رائيلية الرس���مية المعني���ة تكتمت عليه 

ومنعت التحقيق فيه. 

وكان خط أنابيب النفط هذا، الذي يبلغ طوله نحو 

254 كيلومترا وقطره 105 سم، قد أنشئ في العام 

1968 لنق���ل النفط الخام من إيران )زمن الش���اه( 

إلى أوروبا عبر إس���رائيل، وه���و يمتد من رصيف 

خ���اص في ميناء عس���قالن )أش���كلون( إلى ميناء 

إيالت على البحر األحمر بق���درة 2ر1 مليون برميل 

ف���ي اليوم. ومن���ذ إقامته، أوكلت مهم���ة إدارته، 

تش���غيله وصيانته إلى “شركة خط أنابيب إيالت 

ل 
ّ
� عس���قالن” المذكورة، علما بأنها تمتلك وتشغ

خطوط أنابيب أخرى لنقل النفط في إسرائيل.  

وفي العام 2003، وقعت إسرائيل وروسيا اتفاقية 

الروس���ي  األسواق اآلس���يوية بالنفط  إلم���داد 

بحيث تنقل���ه ناقالت النفط من نوڤوروسيس���ك 

الروسية إلى ميناء أش���كلون )عسقالن(، ثم يعاد 

تحميل���ه على ناق���الت ف���ي إيالت للش���حن إلى 

آس���يا. وهو مس���ار أقصر من المس���ار التقليدي 

حول إفريقيا وأرخ���ص تكلفة من المرور عبر قناة 

السويس.

ومع وقوع االنفجار والتس���رب الجديدين، أوائل 

كان���ون األول الماضي، ع���ادت جهات مختلفة في 

إسرائيل إلى المطالبة برفع التعتيم والسرية عن 

تقارير مراقب الدولة وعن كل ما يتعلق ب�”ش���ركة 

خط أنابيب إيالت � عس���قالن”، تركيبتها، أنظمة 

عملها، رؤسائها وأدائها. 

وكان أب���رز هذه المطالب���ات، حتى اآلن، التماس 

خاص تقدمت ب���ه جمعي���ة “آدام، طيفع فدين” 

وه���ي جمعي���ة  وقان���ون”،  طبيع���ة  )“إنس���ان، 

إس���رائيلية تنش���ط في مجال حماية البيئة( إلى 

المحكمة العليا اإلس���رائيلية طالب���ت فيه بإلغاء، 

أو تقلي���ص، أمر الس���رية المفروض على ش���ركة 

“كتس���ا” وأنش���طتها منذ العام 1968، إلى جانب 

إلزامه���ا بتقديم معلوم���ات ش���املة ووافية عن 

التس���رب النفطي األخير والكش���ف ع���ن تقارير 

المراقب���ة التي أعدت حول عملها لكن تم التحفظ 

عليها وإخفاؤها بأمر من الرقابة العسكرية.  

وأكدت الجمعية في التماسها أن “السرية التي 

تتمتع بها هذه الشركة اليوم هي مطلقة وجارفة، 

وهي تسري أيضا على أية معلومات ال يبدو أن لها 

أي بع���د أمني أو اس���تراتيجي خاص مما يمكن أن 

يبرر هذه الس���رية، وتحت غطاء هذه الس���رية تم 

إخفاء معلومات تتعلق بإجراءات ترخيص الشركة، 

بأخط���ار بيئية، بنتائج تحقيقات، باس���تنتاجات 

مراقب الدولة وغيرها”. 

وأض���اف االلتم���اس أن الظروف الت���ي أحاطت 

بإص���دار أمر الس���رية لهذه الش���ركة ف���ي العام 

1968 � وف���ي مقدمته���ا العالقات الدبلوماس���ية 

واالقتصادية مع إيران � لم تعد قائمة بعد وعليه، 

يتوج���ب عل���ى الحكومة إع���ادة النظ���ر في مدى 

الحاجة إلى بقاء ه���ذا األمر بينما تغيرت الظروف 

والوقائع، السياس���ية والقضائية، من أساس���ها. 

وأكد، أيضا، أن “استثناء )إعفاء( هذه الشركة من 

واجبات الش���فافية المنص���وص عليها في قانون 

التنظيم والبناء، بكل ما يتعلق بكشف المعلومات 

وبتطبيق ه���ذا القانون تتع���ارض، تعارضا تاما، 

م���ع قواعد وأص���ول اإلدارة الس���ليمة، مع معايير 

المعقولية والتناسبية ومع المصلحة الجماهيرية 

العامة الكبيرة جدا بشأن الشفافية”. 

وأصدرت المحكمة العليا اإلس���رائيلية أمرا إلى 

الدول���ة / الحكومة يلزمها بتقديم ردها على هذا 

االلتماس في غضون 30 يوما، تنتهي في نهاية 

كانون الثاني الجاري. 

“دولة في داخل دولة”!

وفي إطار الضجة الت���ي أثارتها “حادثة انفجار 

األنبوب والتس���رب النفط���ي” الجدي���دة مؤخرا، 

ع���اد ملحق صحيفة “هآرت���س” االقتصادي، “ذي 

ماركر” )2014/12/7( إلى سرد وقائع انفجار مماثل 

حصل في أنبوب النفط نفس���ه ف���ي حزيران 2011 

وتس���ربت من جرائه كمية تبل���غ ألف متر مكعب 

من الكيروسين - وهي كمية تعادل كمية الوقود 

المتوف���رة، عادة، في 20عش���رين محطة وقود، ثم 

انفجار آخر في األنبوب نفس���ه بعد ثالثة أش���هر 

على ذلك. 

ويستعرض تقرير الصحيفة إجراءات التغطية 

والتكت���م على هذين الحادثي���ن، من خالل عرض 

مفصل لهوية األش���خاص الذي���ن يحتلون مواقع 

المسؤولية العليا في ش���ركة “كتسا” والعالقات 

الوثيق���ة الت���ي تربط بينه���م وبين مس���ؤولين 

حكوميي���ن رفيعي���ن، من وزراء وأعضاء كنيس���ت 

وكذل���ك رئي���س الحكوم���ة، بنيامي���ن نتنياهو، 

مما يفس���ر ح���رص الحكومة وأذرعه���ا المختلفة 

عل���ى اإلبقاء على “القب���ة الحديدية” التي تحمي 

“كتس���ا” ورؤس���اءها تح���ت غطاء من “الس���رية 

الرس���مية” الممتدة منذ عق���ود طويلة. وفي هذا 

اإلطار، تكش���ف الصحيفة أن تحقيقين أجرتهما 

“الش���رطة الخضراء” التابعة لوزارة حماية البيئة 

حول حادثتي التسرب المذكورتين تم “دفنهما”!

وروت الصحيف���ة أن “دراما صغيرة” حصلت في 

مس���اء أحد األيام في تش���رين األول 2012، حينما 

اتصل “مس���ؤول رفي���ع في الرقابة العس���كرية” 

إلى هيئ���ة تحري���ر “ذي ماركر” مستفس���را عما 

إذا كانت الصحيفة بصدد نش���ر خبر عن ش���ركة 

“كتس���ا” في عددها الذي س���يصدر ف���ي اليوم 

التالي. وحين رّد مسؤولو الصحيفة باإليجاب، أمر 

“المسؤول العس���كري الرفيع” بشطب الخبر على 

الف���ور وتحويله إليه! لكن الرقابة العس���كرية لم 

تبلغ الصحيفة قرارها بشأن الخبر )السماح بنشره 

أو منع���ه( ب���ل اكتفت بالق���ول إن “الموضوع قيد 

الفحص”، مما حال دون النشر. 

ولدى استفس���ار كاتب الخبر عن ق���رار الرقابة 

العسكرية بش���أن الخبر، في اليوم التالي، ُعرضت 

علي���ه “الصفق���ة” التالية: “يمكنك نش���ر الخبر، 

ولكن بدون اإلشارة إلى اسم الشركة )“كتسا”(”!! 

وأف���ادت الصحيف���ة، ف���ي تقريرها الحال���ي، بأن 

مضم���ون الخبر ال���ذي منعت الرقابة العس���كرية 

نش���ره، عمليا، ورد كامال في تقرير مراقب الدولة 

الذي صدر في نهاية العام 2013. 

وفي محاولة “حل اللغز” المتمثل في الس���ؤال 

التالي: لماذا س���محت الرقابة العس���كرية بنش���ر 

المضمون ذاته في تقرير مراقب الدولة )المنشور 

على المأل( بينما حظرته في “ذي ماركر” قبل ذلك 

بسنة واحدة تقريبا؟ أوردت الصحيفة “التلميح” 

التالي: في أي���ار 2010، كان ملحق “ذي ماركر” قد 

كش���ف عن لق���اء كان قد جرى بين رئيس ش���ركة 

“كتس���ا” آنذاك، الجنرال )احتياط( عاموس يارون 

)المدي���ر العام الس���ابق لوزارة الدف���اع(، ومراقب 

الدولة آن���ذاك، ميخا لندنش���تراوس، وطالب فيه 

يارون المراقب ب�”تأجيل نشر تقريره عن الشركة” 

بدعوى أن نش���ر التقرير س���يلحق األذى بمشاريع 

تخطط لها الش���ركة وتنوي تنفيذها بالتعاون مع 

جهات أجنبية! 

وتوض���ح الصحيف���ة أن س���ردها تل���ك الوقائع 

اآلن “يبتغي إلقاء القليل م���ن الضوء في العتمة 

المطبق���ة التي تلف، بصورة دائمة منذ عش���رات 

الس���نوات، كل ما يتعلق بشركة كتسا ونشاطها، 

تحت ذرائع أمنية راكمتها الش���ركة حول نفسها 

بما يتيح له���ا التنصل من أية رقابة حكومية، من 

الخضوع ألحكام القانون ومن الرقابة الجماهيرية 

العامة”. وتتس���اءل الصحيفة: “ما هو السرّي إلى 

هذا الحد في نقل النفط من أش���كلون إلى إيالت، 

وبالعكس؟”!

وفي مع���رض اإلجاب���ة على ه���ذا “الس���ؤال”، 

تس���تعرض الصحيفة تاريخ إنش���اء هذه الشركة 

منذ العام 1968، كما أوردنا أعاله، وتش���ير إلى أنه 

بعد سقوط حكم الشاه في إيران، في العام 1979، 

بقيت شركة “كتس���ا” قائمة تحت إدارة مباشرة 

من حكومة إسرائيل بينما “لم يتحدد بعد مصير 

انفجار أنبوب النفط في جنوب إسرائيل يفجر فضيحة سياسية ـ أمنية ـ سلطوية متشعبة مكتومة

“شركة أنبوب النفط أشبه بدولة أجنبية داخل دولة إسرائيل”!
*شركة “خط أنبوب إيالت ـ أشكلون”، التي أقيمت في العام 1968، على خلفية التعاون االقتصادي ـ السياسي ـ األمني بين إسرائيل وإيران تحت حكم الشاه، ال تزال تعمل تحت غطاء كثيف من السرية*

نصف ممتلكات الشركة، التي تعود ملكيتها إلى 

الجمهورية اإليرانية”! 

وطوال الس���نوات الماضية من���ذ ذلك الحين، 

تلجأ الس���لطات اإليرانية إلى “إجراءات تحكيم 

دولية بش���أن حقوقها في الشركة وممتلكاتها 

وبش���أن التعويضات المستحقة لها عن فقدان 

تلك الممتلكات”. وتوضح الصحيفة أن إجراءات 

التحكيم هذه )التي تجري في سويس���را( هي 

هي الحج���ة المركزية المس���تخدمة في تبرير 

اإلبق���اء على غالف الس���رية المطب���ق المحيط 

بالشركة وأنش���طتها!! وفي إطار هذه السرية، 

تحظى الش���ركة ليس بغط���اء إعالمي فقط، بل 

بغط���اء قانوني أيضا، إذ أنه���ا ال تخضع لقانون 

الشركات الحكومية )رغم كونها شركة حكومية 

جزئي���ا( وال لقان���ون المناقص���ات، فض���ال عن 

إعفائها م���ن مقتضيات وأح���كام قانون البناء 

الشفافية،  أخرى تستوجب  والتنظيم وقوانين 

ناهيك عن إعفائها م���ن دفع الضرائب البلدية 

)األرنون���ا( حتى أنه���ا أصبحت تش���كل “دولة 

أجنبي���ة في داخ���ل دولة إس���رائيل”، على حد 

وصف الصحيفة. 

وم���ع تعاقب الس���نين، وباالس���تفادة من هذه 

الس���رية المطبقة حولها، وسعت الشركة مجاالت 

عمله���ا وعالقاتها االقتصادية مع جهات مختلفة 

رة المس���احات 
ّ
ف���ي ش���تى أرج���اء العالم، مس���خ

الشاسعة من األراضي التي تمتلكها والموضوعة 

تح���ت تصرفها، ف���ي مدينتي أش���كلون وإيالت، 

إلنشاء العديد من المشاريع والمبادرات التجارية 

المختلفة، بم���ا في ذلك منص���ات لتصدير الغاز 

الس���ائل من مس���تودعات “تم���ار” و”ليفياتان”، 

فضال عن مش���اريع في مجال الكهرباء التقليدية 

والطاقة المتجددة تضمنت إنش���اء محطة لتوليد 

الطاق���ة أطلق عليها اس���م “درار” )على مس���احة 

م���ن األراضي حصل���ت عليها من “دائ���رة أراضي 

إس���رائيل” مجانا لمدة 49 س���نة!( وإنشاء شركة 

للبنى التحتية وغيره���ا،  حتى غدت “إمبراطورية 

اقتصادية وتجارية”. 

وف���ي 2015/1/6، نش���رت »هآرت���س« تحقيق���ا 

مطوال عن ش���ركة »كتس���ا« كش���فت من خالله عن 

الش���خصيات المركزية في رئاس���ة هذه الشركة 

وإدارته���ا والذي���ن وصفتهم الصحيف���ة بأنهم 

»قدامى المؤسس���ة األمنية، رجال أعمال مدنيون 

ومقربون من السياس���يين«، كما كشفت عن شبكة 

العالقات والمصالح المش���تركة المتش���عبة التي 

ترب���ط بين هؤالء وبين عدد من أرفع المس���ؤولين 

الرسميين، السياسيين واألمنيين، في إسرائيل.  

 وفي مقال كتبه البروفس���ور عمانوئيل غروس، 

الخبير في القانون الجنائ���ي والمحاضر في كلية 

الحق���وق في جامعة حيفا، ف���ي مقال تحت عنوان 

“أس���رار، أكاذيب وكَ�تس���ا” ونش���ر في صحيفة 

“هآرت���س” )2014/12/16(، اعتبر أن “كتس���ا هي 

مث���ال واحد فق���ط على الطريقة الت���ي يمكن من 

خاللها، بس���هولة فائقة، إخفاء حقائق هامة جدا 

عن الجمهور ومعطيات تؤثر على حياة كل فرد من 

مواطني الدولة... ويبدو أن حالة كتسا هذه ليست 

الوحيدة التي يتم فيها حجب معطيات أساسية 

وحيوية عن الجمهور بذريعة “األسباب األمنية”، 

غير القائمة بالضرورة”!

 رام الله- صدر حديثًا عن المركز الفلس���طيني 

للدراس���ات اإلس���رائيلية »م���دار« كت���اب بعنوان 

»بنيامي���ن نتنياهو: عقيدة الالح���ل«، من تأليف 

الكاتب أنطوان ش���لحت، يتن���اول تجربة بنيامين 

نتنياهو، عب���ر تقديم قراءة متكاملة لمس���يرته 

السياس���ية وخياراته، ومرجعياته األيديولوجية، 

وم���ا ترك���ه ويتركه م���ن بصمات على المش���هد 

اإلس���رائيلي، وما يعبر عنه من توجه نحو اليمين، 

بما يشمل انحيازه لسياسة الصدام والتوسع على 

صعيد العالقة مع الفلسطينيين. 

ويتتب���ع الكت���اب المحط���ات األساس���ية ف���ي 

س���يرة نتنياهو، ملقيًا الضوء عل���ى األدوات التي 

استخدمها في خدمة ما صار يعرف بإستراتيجية 

البقاء في الس���لطة وخاصة ف���ي واليتيه الثانية 

والثالث���ة، وذلك بعد س���قوطه المدوي في واليته 

األولى في تسعينيات القرن العشرين الماضي.

ويراقب الكتاب ما يبديه نتنياهو من سياس���ة 

مراوحة للم���كان تخفي خلفها محاول���ة دائمة ل� 

»ش���راء« الوقت من الفلس���طينيين واألميركيين 

ومن العالم، لتكريس واق���ع يلحق الضرر  بإمكان 

التوص���ل إلى اتف���اق مع الفلس���طينيين،  بحيث 

يغطي االنتش���ار االس���تيطاني جمي���ع المناطق 

المحتلة من البحر وحتى نهر األردن.

ويمنح الكتاب مس���احة لإلض���اءة على ما ينجزه 

نتنياهو من تغيير داخلي بنيوي في اس���رائيل، 

ضم���ن مس���عى ال ي���كل إلع���ادة تركي���ب البنية 

السياس���ية واالعالمي���ة والقانوني���ة بم���ا يخدم 

مشروعه األيدولوجي اليميني المتشدد، إذ يقوم 

نتنياه���و ب� »تهويد« إس���رائيل تمامًا، وصواًل إلى 

سّن قانون أساس ُيعّرف إس���رائيل بأنها »الدولة 

القومية للشعب اليهودي«.

ويتقّصى الكت���اب ما قامت به حكومتا نتنياهو 

الس���ابقة )2009- 2013( والحالية )منذ 2013( عبر 

تصعيد طرح رئيس���هما ركنين ل�”الس���الم” هما 

شرعية الدولة اليهودية تاريخيًا واألمن من خالل 

تعقب ممارس���اتهما السياس���ية والميدانية وال 

سيما على صعيد االستيطان.

ويخض���ع الكت���اب عقيدة نتنياهو السياس���ية 

واألمني���ة وما ط���رأ عليها من تغّير إل���ى التحليل 

بواس���طة ق���راءة معمق���ة في م���ا يل���ي: أ- فكره 

السياس���ي كم���ا تجلى ف���ي كتابه »م���كان تحت 

الشمس«؛ ب- منش���أه األيديولوجي وتأثير والده 

عليه )وس���ط تأكيدات تتعلق بعبوديته المطلقة 

لوال���ده المتطرف ف���ي آرائه اليميني���ة)؛ ج- أهم 

خطابات���ه وخصوصًا خطابي بار إيالن 1 و2 وخطابه 

أم���ام مؤتمر »معهد دراس���ات األمن القومي” في 

جامعة تل أبيب يوم 2014/6/29 والذي كان محوره 

“خيارات إس���رائيل بعد وصول الح���ل الدائم إلى 

طريق مس���دود” وعرض فيه نظريته السياس���ية 

- األمني���ة، فضاًل ع���ن تصريحاته واس���تنتاجاته 

خالل الح���رب العدوانية األخيرة على غزة وفي إثر 

انتهائها.

ويؤكد المؤلف أن الخطاب���ات األخيرة لبنيامين 

نتنياهو بموازاة ممارس���اته المتعّددة تشف عن 

تبنيه “عقيدة محّدثة” على الصعيدين السياسي 

واألمني تس���تلهم آخر التطورات اإلقليمية، وهي 

مخّصصة أكثر شيء ل�”عدم االستقرار في الشرق 

األوس���ط” الذي برأيه سيس���تمر أعوام���ًا عديدة 

وخاللها س���يهّدد اإلسالم المتش���ّدد السالم في 

المنطقة وأمن س���كانها لعقد م���ن الزمن أو أكثر 

 إمكان معاودة 
ّ
على األقل، وهي عقيدة ال تطرح قط

المفاوض���ات م���ع الفلس���طينيين، وال تطرح خطة 

إسرائيلية مستقلة للتسوية.

وفي هذا الشأن األخير أشير أيضًا إلى ما يمكن 

اعتباره “صراع خطط” بين ش���تى المركبات التي 

تش���كل ائتالف حكومة بنيامين نتنياهو الثالثة 

التي بدأت واليتها في آذار 2013 وس���تنتهي في 

آذار 2015.

وتقوم “عقي���دة نتنياهو” ه���ذه فيما يتعلق 

بالصراع اإلس���رائيلي- الفلسطيني على أساس أن 

هناك حاج���ة- كقوله- إلى “تجديد النمط القديم 

الرام���ي إلى تحقيق الس���الم لجعل���ه يأخذ الواقع 

الجديد )المقصود واقع عدم االستقرار اإلقليمي( 

بعي���ن االعتب���ار وكذلك األمر بالنس���بة للوظائف 

والمس���ؤوليات الجديدة الت���ي يتحملها الجيران 

العرب«. 

كذلك تقوم على أس���اس أن���ه إذا كان »كثيرون 

يرون من���ذ فترة طويلة أن الس���الم اإلس���رائيلي 

الفلسطيني قد يساهم في دفع المصالحة األوسع 

نطاق���ًا بين إس���رائيل والعالم العرب���ي، فإن األمر 

يسير حاليًا في االتجاه المعاكس، إذ إن المصالحة 

األوس���ع نطاقًا بين إس���رائيل والعالم العربي قد 

تساهم في دفع السالم اإلسرائيلي الفلسطيني. 

ع ليس إلى 
ّ
ويقتض���ي تحقيق هذا الس���الم التطل

القدس ورام الله فحس���ب بل أيض���ًا إلى القاهرة 

وعّمان وأبو ظبي والرياض وعواصم أخرى. وأعتقد 

بأنه يمك���ن تحقيق الس���الم من خ���الل اضطالع 

الدول العربية بدور فعال أو تلك منها المستعدة 

لتقديم المساهمات السياسية والمادية وغيرها 

من المس���اهمات الحيوية«، كم���ا ال يني نتنياهو 

نفسه يؤكد.

ويكّرر نتنياهو- كما تجّسد ذلك مثااًل في سياق 

»خط���اب بار إيالن 2« الذي ألقاه بعد مرور أكثر من 

نصف عام على والية حكومته الثالثة- أن »البقرة 

المقدسة« التي كانت تعتبر أن جوهر الصراع في 

الشرق األوس���ط يعود إلى القضية الفلسطينية، 

أصبحت من ضحايا الثورات العربية الحالية.

وتؤي���د عدة أطراف في ائتالف حكومته الثالثة 

هذه العقيدة.

من ناحية أخ���رى، ما تزال ه���ذه العقيدة تصّر 

عل���ى مطالبة الفلس���طينيين باالعت���راف بالدولة 

 ما لم يفعلوا 
ّ

اليهودية، وتؤكد أن السالم لن يحل

ذل���ك، وأن تحقي���ق الس���الم لن يتس���نى إال بعد 

اعترافهم بحق الش���عب اليهودي في أن يعيش 

هنا في دولة س���يادية أو دول���ة قومية خاصة به. 

ولع���ل األمر األعمق في هذه الس���يرورة هو تطلع 

إسرائيل إلى أن يتحّول االعتراف بها إلى اعتراف 

بالصهيونية وممارساتها الكولونيالية، وبالتالي 

يتحول االعتراف الفلس���طيني من اعتراف بحكم 

األم���ر الواقع إل���ى اعت���راف مبدئي بش���رعيتها 

التاريخية. 

وفي هذا الس���ياق يعمل نتنياه���و على الدفع 

قدمًا بسن »قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية 

للش���عب اليه���ودي«. كم���ا دفع الهيئ���ة العامة 

للكنيس���ت إلى المصادق���ة بالقراءتي���ن الثانية 

والثالثة يوم 2014/3/12 على قانون جديد يقضي 

بإجراء استفتاء عام قبل التنازل عن أراض خاضعة 

للس���يادة اإلس���رائيلية بموجب القانون )القدس 

الش���رقية وهضبة الجوالن( في أي اتفاق سياسي 

يتم توقيعه في المس���تقبل. وهو قانون أس���اس 

ولذا يعتبر دستوريًا، ويهدف إلى التضييق على 

أي تسوية مع الفلسطينيين وإفشالها.

وبموازاة ذلك تط���رح »عقيدة نتنياهو« موافقة 

الفلس���طينيين على ترتيبات أمنية بعيدة المدى 

وفي مقدمها بسط السيطرة اإلسرائيلية على غور 

قراءة متكاملة لـ »عقيدة نتنياهو« السياسية واألمنية في كتاب جديد ألنطوان شلحت

بعد أن توىل بنيامني نتنياهو رئاسة الحكومة اإلرسائيلية لوالية ثالثة العام 2013، كان أكرث لقب 

التصق به هو »كينغ بيبي« )»بيبي« هو اسم التحبب له(، وراجت توقعات بأن يكون صاحب 

الوالية األطول يف تاريخ رؤساء الحكومة يف إرسائيل منذ دافيد بن- غوريون أول رئيس حكومة، 

والذي استمرت واليته 13 عاماً.

ومبوازاة ذلك، ترى دراسات إرسائيلية كثية أن هدف نتنياهو الوحيد الذي مل يتغيرّ هو البقاء 

أساسياً،  السلطة هدفاً  البقاء يف  يعترب  تاريخ إرسائيل  أول رئيس حكومة يف  وأنه  السلطة،  يف 

وبعضها يؤكد انعدام أي هدف آخر لديه يتخطى البقاء يف كريسرّ الحكم. ووفقاً لهذه الدراسات، 

ى الحذر وااللتزام الراسخ  فإن سعي نتنياهو اىل البقاء جعله يعتمد الحسابات املتأنية ويتوخرّ

َوسم  ما  الفلسطيني،  اإلرسائييل-  الرصاع  مبستقبل  يتعلق  فيام  سيام  وال  القائم«،  بـ»الوضع 

مسيته بتبني ما ميكن تسميته »عقيدة الالحل«. 

عىل  إرسائيل  فعل  مجال  لتوسيع  غطاء   » الالحلرّ و»عقيدة  القائم«  بـ»الوضع  متسكه  وشكل 

صعيد تثبيت حقائق جديدة أخرى عىل األرض يف املناطق الفلسطينية، وبالتايل فإن »الوضع 

القائم« ال يظل هو القائم حقاً بالنسبة إىل فرص أي تسوية سياسية يف املستقبل.

العام ضمن  الوعي  ناحية  من  كلياً  إرسائيل  تغيي  عىل  نتنياهو  عمل  الداخيل  املستوى  وعىل 

يخدم مرشوعه  مبا  فيها  والقانونية  واإلعالمية  السياسية  البنية  تركيب  إلعادة  يكل  ال  مسعى 

د. األيديولوجي اليميني املتشدرّ

عىل  أساساً  ز  ويركرّ مبتغاه،  لتحقيق  نتنياهو  انتهجه  الذي  الطريق  وقائع  الكتاب  هذا  يتتبع 

الوقائع التي تسببت باختفاء ما اصطلح عىل تسميته »السالم امُلمكن«.

كام يتناول الكتاب موضوعات مثل: فكر نتنياهو السيايس؛ منشأه األيديولوجي وتأثي والده 

املتطرف يف آرائه اليمينية عليه؛ موقفه من الفلسطينيني يف الداخـل وغي ذلك من موضوعات. 

هذا الكتاب بدعم من - دائرة شؤون املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية.

األردن. وتتعال���ى يومًا بعد ي���وم أصوات تؤكد أن 

»المشروع االستيطاني« في مناطق الضفة الغربية 

تحّول إلى مش���روع ضخم ال رج���وع عنه تقريبًا، مع 

ما يعنيه ذلك من داللة س���حب البس���اط من تحت 

أقدام “حل الدولتين”. 

ويش���مل الكتاب ملحقًا يضم مجموعة خطابات 

مخت���ارة بعناي���ة تعبر بش���كل جلّي ع���ن برامج 

نتنياهو ومخططاته.

التسّرب / الفضيحة.
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