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جرائـم »جباية الثمن«
والكذب اإلسرائيلي المتفق عليه...

بقلم: أنطـوان شلحـت

أدى تفاق���م جرائم »جباية الثمن« التي ترتكبها جماعات اس���تيطانية يهودية 
ض���د الفلس���طينيين وأمالكهم ف���ي الضفة الغربي���ة وداخل الخ���ط األخضر في 
اآلونة األخيرة، إلى إعادة اس���تعمال آلية الكذب المتفق عليه إس���رائيليًا بش���أن 
المس���توطنين، والتي تدعي من ضمن أمور أخرى أن هذه الجماعات ال تعدو كونها 
»أعشابًا ضارة«، وال تعكس »المش���هد الحقيقي« لمشروع االستيطان الصهيوني، 
وأنها- كقول وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق موشيه آرنس- عبارة عن عصابات رعاع 
 إسفين بين 

ّ
يهود غايتها مماثلة لغاية السياسيين العرب في إسرائيل، وهي دق

المواطنين اليهود والعرب، والحؤول دون اندماج العرب في المجتمع اإلسرائيلي.
وكان ثمة من فضح هذه اآللية وإن بصورة مواربة، وفي مقدمهم الكاتب عاموس 
عوز الذي أكد أن تعابير مثل »جباية الثمن« و«ش���بيبة التالل« التي تطلق على هذه 
الجماعات هي تعابير تزويقية، وأنه حان الوقت كي نواجه الوحش ونسميه باسمه 
الحقيق���ي، معتبرًا أنها جماع���ات نازية جديدة عبرية، وأنه ليس هناك أي ش���يء 

يفعله النازيون الجدد في عصرنا وال تفعله هذه الجماعات هنا. 
وأضاف أن الف���ارق الوحيد قد يكون كامنًا في أن الجماعات النازية الجديدة هنا 
تحظى بدعم من طرف عدد غير قليل من المش���ّرعين القوميين وربما العنصريين، 

عتبر برأيه زائفة دينيًا. 
ُ
وكذلك بدعم عدة حاخامين يقدمون لهم فتاوى ت

ف أحد المحللين المتخصصين في ش���ؤون المتدينين اليهود مقاربة جهاز 
ّ
وسخ

األمن اإلسرائيلي العام )الشاباك( التي تؤكد أن هناك مصدرًا مركزيًا لجرائم »جباية 
الثمن« هو المدرس���ة الدينية )ييش���يفاة( »عود يوس���ف حاي« )ما زال يوسف حّيًا( 
في مس���توطنة يتسهار التي سيطر الجيش اإلسرائيلي عليها، مشيرًا إلى أن جوهر 
المدرسة الدينية هو مجموع حاخاميها قبل أي شيء، وإلى أن مؤسس هذه المدرسة 
الدينية ورئيس���ها الذي تعمل بموجب نظريته هو الحاخام إسحق غينزبورغ، مؤلف 
»مب���ارك ذاك الرجل« قصيدة المديح لباروخ غولدش���تاين على ارتكاب المذبحة في 

الحرم اإلبراهيمي، والذي يقف وراء كتاب »نظرية الملك- شرائع قتل األغيار«.
وغينزبورغ هو الحاخام الذي يكّرر الدعوة إلى محو العرب من البلد ومثله ليس���وا 

، كون عنف الطالب ما زال متخلفًا وراء نظرية حاخاميهم. 
ّ
»أعشابًا ضارة« قط

فضاًل عن ذلك، فإنه في الش���تاء الفائت ُعق���د مؤتمر كبير قاده غينزبورغ وألقى 
نتنياهو التحية الرئيسة فيه.

وأشار المحلل نفس���ه إلى أن المصدر الثاني الذي يؤثر في روحية مدرسة يتسهار 
الدينية هو الحاخام دوف ليئور. وس���بق للرأس المنف���ذ للعصابة اإلرهابية اليهودية 
دين بعدة أعمال قتل، أن ش���هد بأن من أرسله ورفاقه 

ُ
الس���رّية مناحيم ليفني، الذي أ

وبادر وشجع وأمر بكل أعمالهم وعاد وضغط لتفجير ست حافالت باص مليئة بالعرب - 
لصقت بالحافالت 

ُ
وهي المذبحة التي كبحها الشاباك بعد أن كانت المواد المتفجرة قد أ

- ه���و الحاخام ليئور، الذي كان حاخام غولدش���تاين، وش���ريك غينزب���ورغ في »نظرية 
الملك«، وقد وصفه نتنياهو بأنه »الدورية األمامية التي تقود شعب إسرائيل«!.

على النس���ق ذاته، يمكن أن نن���ّوه على ذكر جرائم »جباي���ة الثمن« بحقيقة أن 
نتنياهو ما انف���ك يرفض توصية تقّدم بها قبل عدة أع���وام وزيرا األمن الداخلي 
والع���دل وتنص عل���ى اعتبار جماعة »ش���بيبة الت���الل« االس���تيطانية التي تنفذ 
هذه الجرائم مجموعة إرهابية، ما يش���ف عن جوهر تعامل المؤسس���ة السياسية 

واألجهزة األمنية مع هذه الجماعة.
وفقط بعد قيام هذه الجماعة بارتكاب اعتداءات على ضباط الجيش اإلسرائيلي 
وجن���وده في المناطق المحتلة، أعلن الناطق بلس���ان الجي���ش أن هذه االعتداءات 
تش���كل تجاوزًا للخطوط الحمر، ما حم�ل القاضي اإلسرائيلي المتقاعد بوعز أوكون، 
محلل الش���ؤون القانونية في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، إلى التنويه بأن هؤالء 
الضب���اط والجنود وقادة الجيش يملكون وس���ائل كافية لحماية أنفس���هم، بينما 
االعت���داءات األخط���ر هي تلك التي يرتكبها المس���توطنون ضد الس���كان العرب، 

وهؤالء ال يوجد من يوفر الحماية لهم على اإلطالق. 
وأض���اف أنه بناء على ذل���ك، يتعّين على كل من أعرب ع���ن صدمته الكبيرة إزاء 
اعتداءات ناش���طي اليمين على الجيش أن يدرك أن مثل هذه االعتداءات يتعرض 
لها الفلس���طينيون يوميًا في جميع أنحاء المناطق المحتلة. ولعلم الناطق بلس���ان 
الجيش اإلس���رائيلي ف���إن الخطوط الحمر ت���م تجاوزها منذ فت���رة طويلة، والراية 
الس���وداء باتت مرفوعة في المناطق المحتلة منذ أعوام كثيرة، وما يسود في هذه 

المناطق هو نظام أبارتهايد بكل ما في هذه الكلمة من معنى. 
باإلضاف���ة إلى ذلك ف���إن العنف الذي ُيم���ارس ضد الفلس���طينيين تحول برأي 
أوك���ون إلى آفة معدية، وكل من يعتقد أن المش���كلة كامنة فقط في عدم تطبيق 
القانون يرتكب خطأ فادحًا، ذلك بأن القانون اإلس���رائيلي الذي ُيطّبق في المناطق 
الفلسطينية هو قانون سّيء وغير عادل من أساسه. ويجب أاّل ننسى أن المنظمات 
المتعددة الت���ي تحاول أن تقف في وجه هذا القان���ون، على غرار »جمعية حقوق 
المواط���ن«، و«يش دين« )»يوجد قانون«(، و«بتس���يلم«، تتع���رض في اآلونة لحملة 
شرس���ة من جانب الحكومة اإلسرائيلية تهدف إلى كم أفواهها. صحيح أن العنف 
في المناطق المحتلة تحول إلى عادة روتينية، لكن س���بب ذلك يعود أساس���ًا إلى 
حقيقة أن السلطات المس���ؤولة عن تطبيق القانون تغض الطرف بصورة منهجية 
عن ممارسات االحتالل والمس���توطنين إزاء السكان الفلسطينيين وأمالكهم. ومن 
الطبيعي أاّل يبقى خطر هذا العنف منحصرًا في الفلس���طينيين فقط. وبرأيه على 
جميع الذين اعتبروا أن االعتداء على جنود الجيش اإلسرائيلي عمل خطر للغاية أن 
يدركوا أن االعتداءات على الفلسطينيين ال تقل خطرًا عنه إن لم تكن أشد وأدهى 

ألنها تجري تحت سمع وبصر الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون.
كما استنتج محلل الشؤون االستخباراتية يوسي ميلمان أن جهاز الشاباك ال يتعامل 
مع المتطرفين اليهود المش���تبه بارتكابهم أعمااًل إرهابية مثلما يتعامل مع المشتبه 
به���م العرب، وإنما يغض الطرف عن اليهود، مؤكدًا أن هذا المس���لك يش���كل إخفاقًا 
مقلقًا لهذا الجهاز من شأنه أن يعّرض النظام في إسرائيل للخطر. وفي المقابل يحظى 
المعتدون بتسامح القضاة الذين يقللون من قدر أعمالهم ويفرجون عنهم أو يحكمون 
عليهم بعقوبات طفيفة، ويحظون بعجز الش���رطة والجيش اإلس���رائيلي المتعمد على 
ما يبدو. وتس���اهم الصح���ف اليهودية اإلس���رائيلية أيضًا بأن تتبنى مغس���لة كالم 
المس���توطنين الذين يس���مون هذه األعمال »جباية الثمن«، كما ل���و أن الحديث يدور 
ح���ول مادة اس���تهالكية في حانوت، بينما يجب أن نق���ول الحقيقة وهي أن ما يفعله 

المستوطنون بجيرانهم الفلسطينيين هو إرهاب بكل ما في الكلمة من معنى.
وق���د أثبتت هذا كله تصريحات الرئيس الس���ابق لجهاز الش���اباك كرمي غيلون 
مؤخ���رًا أن بإم���كان هذا الجهاز في غض���ون فترة وجيزة وضع ح���ّد لجرائم »جباية 
الثمن« في حال اتخاذ المؤسس���ة السياسية اإلس���رائيلية قرارًا يقضي بمكافحة 
ه���ذه الجرائم أس���وة بأي جرائم أخ���رى ذات طابع إرهابي. وأك���د أن مكافحة هذه 
الجرائم لم تنجح حتى اآلن بس���بب عدم وجود نية حقيقية لمكافحتها. وقال إنه ال 
يعقل أال يكون بوس���ع جهاز الشاباك مواجهة هذه الجرائم، لكن يبدو أنه ال توجد 

رغبة كافية في خوض مواجهة كهذه لدى الجهات األمنية المختصة.
وكان يوس����ي ميلمان قد عقب على تقاعس المؤسسة األمنية اإلسرائيلية عن وضع 
حّد لهذه الجرائم قائاًل: إن األشخاص الثالثة الذين تولوا رئاسة جهاز الشاباك خالل 
العقد األخير - الرئيس����ان الس����ابقان آفي ديختر ويوفال ديسكين، والرئيس الحالي 
يورام كوهين- هم خريج����و فرقة هيئة األركان العامة النخبوية )س����ييرت متك�ال(، 

ومن المؤكد أنهم لم ينسوا العبارة القائلة: »ليس هناك ال أستطيع، وإنما ال أريد«!.
وال ش���ك في أن الك���ذب المتفق عليه هو أخطر أنواع الك���ذب، كونه »يهدي إلى 

الفجور« كقول الحديث النبوي الشريف. 

أعلن رئيس الكنيس���ت، يولي إدلش���تاين، أمس االثنين، أن الهيئة العامة 

للكنيس���ت ستنتخب الرئيس اإلسرائيلي القادم في 10 حزيران المقبل، خلفا 

للرئيس الحالي، ش���معون بيريس. وفتح إدلش���تاين بذلك باب الترشيح لهذا 

المنصب. 

ويش���ار إلى أن القانون اإلس���رائيلي ينص على أن الموعد األخير للترش���ح 

للمنصب هو قبل أس���بوعين من االنتخابات، ما يعني إقفال باب الترشيح يوم 

الثالثاء المقب���ل، 27 أيار الحالي. والجدير بالذكر أن إعالن رئيس الكنيس���ت 

يأتي بعد فشل محاوالت رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلغاء 

مؤسس���ة الرئاس���ة اإلس���رائيلية، بعدما عارضه في ذلك رئيس حزب »يوجد 

مس���تقبل« ووزير المالية، يائير لبيد، ورئيس���ة حزب »الحركة« ووزيرة العدل، 

تسيبي ليفني، وأحزاب المعارضة.

وقال إدلش���تاين، لدى اإلعالن عن موعد انتخاب الرئيس، إن »منصب رئيس 

الدول���ة هو منص���ب مهم. ويتعين على رئيس دولة إس���رائيل رأب الش���روخ 

والجس���ر بين القلوب. ومؤسسة الرئاس���ة بنظري هي مؤسسة مهمة وتشكل 

رمزا لوحدة الشعب، وخاصة في فترات األزمة والصراعات«. 

وانتقد إدلشتاين أداء المرش���حين المحتملين للمنصب، وقال إنه »ألسفي، 

وأن���ا واثق من أنه ألس���فنا جميعا، أن المنافس���ة حت���ى اآلن تميزت بتلطيخ 

ر عملية االنتخاب ومس 
ّ
السمعة ونزع الشرعية )عن مرش���حين(، وهو أداء حق

بشكل كبير بهذه المؤسسة الهامة«. 

وأعل���ن حتى اآلن ثالثة مرش���حين ع���ن نيتهم األكيدة بالترش���ح لمنصب 

الرئيس اإلس���رائيلي، وهم رئيس الكنيست السابق والنائب الحالي عن حزب 

الليك���ود الحاكم، رؤوفي���ن ريفلين، ووزير الدفاع األس���بق والنائب الحالي عن 

ح���زب العمل، بنيامين ب���ن إليعازر، ووزير العدل األس���بق والنائب الحالي عن 

حزب »الحركة«، مئير شيطريت. وقالت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس، إن وزير 

الطاقة والمياه، س���يلفان شالوم، من حزب الليكود ما زال مترددا حيال ترشيح 

نفس���ه. كذلك أفادت التقارير اإلعالمية بأن ثالث شخصيات يحتمل أن ترشح 

نفس���ها للمنصب، وهي رئيسة الكنيست الس���ابقة، داليا إيتسيك، والعالم 

في معهد »التخنيون«، دان ش���يختمان، وقاضي���ة المحكمة العليا المتقاعدة 

ورئيسة مجلس الصحافة، داليا دورنر.

وتوجه ريفلين إلى أعضاء الكنيس���ت، ألول مرة بصورة رسمية، ودعاهم إلى 

تأييد ترشيحه. ويعتبر ريفلين األوفر حظا لتولي منصب الرئيس اإلسرائيلي 

القادم. وهو يعتبر أحد قادة اليمين العقائدي ويرفض قيام دولة فلسطينية 

ويدعو إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل. 

وفيما يتعلق بشالوم، فقد ذكرت صحيفة »هآرتس« أمس، أن نتنياهو يميل 

إلى منح شالوم »دعما صامتا«، وذلك بعد أن قرر المستشار القانوني للحكومة 

اإلسرائيلية، يهودا فاينشتاين، إغالق ملف التحقيق ضد شالوم، الذي اشتبه 

بارتكاب مخالفات جنسية بحق موظفات عملن تحت إمرته. ويهدف نتنياهو 

من االمتناع عن إعالن دعم رسمي لشالوم إلى التهرب من انتقادات عامة ضده 

في أعقاب الشبهات التي أحاطت باألخير. 

وكان���ت »هآرتس« قد نقلت عن عضو كنيس���ت من حزب الليكود ومقرب من 

ش���الوم قوله »كنت أعتزم التصويت لصالح س���يلفان، لكن���ه لن يحصل على 

صوتي اليوم. وليس صوتي وحس���ب وإنما صوت أي ش���خص عاقل«. وأضاف 

عضو الكنيس���ت نفس���ه أنه »وفقا لما تم نشره، فإن هناك امرأة واحدة أكدت 

أم���ام المحققين أنه اعتدى عليها، لكنها رفضت تقديم ش���كوى. وال يس���ري 

قانون التقادم على هذه المخالفة. وطالما ال يتس���نى التحقيق في هذا األمر، 

فإنه قد يتفجر في المس���تقبل أيضا. وس���يلفان ذكي بم���ا يكفي من أجل أال 

يرشح نفس���ه في وضع كهذا. ولست مقتنعا أن سيلفان سيتنافس، كما أني 

لست مقتنعا أن نتنياهو سيدعمه«.

وتؤك���د تقارير إعالمية إس���رائيلية أن نتنياهو س���يعمل على منع انتخاب 

ريفلين رئيسا، بسبب خصومة سياس���ية عميقة بينهما. ويشار إلى أنه لدى 

إبرام التحالف بين حزبي الليكود و«إسرائيل بيتنا«، عشية االنتخابات العامة 

األخيرة، اتف���ق نتنياهو ووزير خارجيت���ه، أفيغدور ليبرم���ان، على أن يدعم 

األخير وحزبه أي مرش���ح للرئاسة يقرر نتنياهو دعمه. وألن نتنياهو لن يدعم 

ريفلين فإنه ليس مستبعدا أن يدعم ليبرمان وحزب »إسرائيل بيتنا« شالوم.    

ويش���ار إل���ى أن القانون اإلس���رائيلي ينص على أنه بإم���كان أي مواطن في 

إس���رائيل أن يرشح نفس���ه لمنصب رئيس الدولة، ش���ريطة أن يجمع تواقيع 

عش���رة أعضاء كنيس���ت على األقل، بحيث يحظر أن يوقع عضو الكنيست على 

دعم ألكثر من مرشح. وستجري عملية االنتخاب بصورة سرية وبجولتين. وفي 

الجولة األولى يدلي أعضاء الكنيس���ت بأصواتهم، بينما يجري التصويت في 

الجولة الثانية على انتخاب أحد المرش���حين اللذين حصال على أعلى عدد من 

األصوات.

وتعتب���ر معظم صالحيات الرئيس اإلس���رائيلي رمزية، لكن أهم صالحياته 

هي تكليف رئيس أحد األحزاب، بعد االنتخابات العامة، بتش���كيل الحكومة. 

وفي غالب األحيان يكلف رئيس أكبر حزب بتش���كيل الحكومة، غير أنه ليس 

ملزم���ا بذلك، إذ أنه يلتقي قبل التكليف مع مندوبين عن األحزاب ويوصي كل 

حزب بالش���خص الذي ينبغي تكليفه بتش���كيل الحكومة. وفي هذا السياق، 

يسعى نتنياهو إلى سحب هذه الصالحية الهامة من الرئيس اإلسرائيلي من 

خالل س���ن قانون »الحزب األكبر« الذي يلزم الرئيس بتكليف رئيس أكبر حزب 

بتشكيل الحكومة.

فشل نتنياهو في إلغاء مؤسسة الرئاسة اإلسرائيلية
* الكنيست ينتخب الرئيس اإلسرائيلي القادم في العاشر من حزيران المقبل *

على خلفية معارضة جمهور الحريديم تجند شبانه للجيش اإلسرائيلي ونبذ 

ش���ف، أول من أمس األح���د، النقاب عن أن 
ُ
أي ش���اب حريدي يتجند للجيش، ك

الجيش اإلس���رائيلي سمح، خالل األشهر الماضية، لجنود حريديم أو من التيار 

الديني – القومي، يس���كنون في مدينة »بيت ش���يمش«، بالخروج من المدينة 

والعودة إليها بلباس مدني وليس بزي عس���كري، وذلك تحس���با من تعرضهم 

لمضايقات ينفذها اليهود الحريديم.

ونقل موق���ع »والال« االلكتروني ع���ن ضباط وجنود في الجيش اإلس���رائيلي 

وحصلوا على تصريح من سلطات الجيش بارتداء لباس مدني لدى خروجهم أو 

عودتهم إلى المدينة قولهم إن لجانا عسكرية خاصة تمنحهم تصريحا كهذا 

في أعقاب طلبات قدموها تتضمن تفاصيل بشأن تخوفاتهم من المضايقات. 

ووفق���ا للموقع االلكتروني فإن الحديث ال يدور عن سياس���ة موحدة ينتهجها 

الجيش، لك���ن جميع الجنود والضباط من »بيت ش���يمش« الذين قدموا طلبات 

كهذه تمت المصادقة عليها. 

وقال قائد س���رية ف���ي وحدة قتالية ف���ي الجيش اإلس���رائيلي »إنني أغادر 

القاعدة العسكرية مرتديا الزي العسكري، وأبدل مالبسي في محطة الحافالت 

المركزية إلى لباس مدني وأعود إلى البيت«. وأضاف أن الحريديم الذين جعلوه 

يقدم طلبا للجيش بارتداء اللباس المدني هم »مجموعة من المتعصبين الذين 

يس���كنون في المدينة والمس���ؤولة عن كل الفوضى الحاصل���ة، ليس تجاهنا 

فقط وإنما بكل ما يتعلق بالبصاق على النس���اء وإقصائهن في الحافالت )إلى 

المقاعد الخلفية( والصراع ضد س���لطة اآلثار حول موضوع القبور. ونحن نعيش 

بسالم مع معظم الحريديم، حتى لو كانوا يعارضون الخدمة العسكرية«. 

وأش����ار الضابط نفس����ه إلى أن »هذا التوتر بدأ قبل سنة تقريبا، عندما تم طرح 

قضية تجنيد الحريديم للجيش. وقد شعر الحريديم أن هذا األمر يشكل تهديدا 

على نمط حياتهم، وبدأ قس����م منهم يهاجمون جنود الجيش اإلسرائيلي الذين 

يرتدون الزي العس����كري، وخاصة أولئك الجنود الذين يدل مظهرهم على أنهم 

حريديم، في أماكن مثل )حي الحريديم( ميئا شعاريم في القدس. وتسرب هذا 

األمر إلى هنا، لكنه لم يصل إلى تلك المستويات العالية«.

وكان جنود حريديم في القدس قد تعرضوا للضرب من جانب شبان حريديم 

بس���بب معارضتهم الشديدة لالنخراط في الخدمة العسكرية، ألسباب عديدة 

 وقته لدراسة 
ّ

بينها أن الشاب الحريدي يتوجب عليه، بنظرهم، أن يخصص جل

التوراة. وهناك مجموعات حريدية تعارض الدولة اإلس���رائيلية وترفض كافة 

أشكال التعامل معها. 

وق���ال الضابط إن المضايقات التي يتعرض له���ا الضباط والجنود في »بيت 

ش���يمش« تشمل »ش���تائم وبصقا نحونا. وأنا ش���خصيا لم أصادف عنفا فعليا 

مثلما حدث في ميئا ش���عاريم، لكن ال أح���د منا يريد أن يختبر إذا كانت األمور 

س���تصل إلى هذا الحد. وفي نهاية األمر يدور الحديث عن أولئك المتعصبين 

الذي���ن يأتون من حي معي���ن وفهمت أن الزي الزيتي الل���ون، خاصة إذا كنت 

تعتمر قلنس���وة س���وداء )كالتي يعتمرها الحريديم(، هي بمثابة ورقة حمراء 

بالنسبة لهم، ولذلك فإنه من األفضل خلعه«. 

وق���ال جندي م���ن التيار الديني – القومي ويس���كن في »بيت ش���يمش« إن 

المضايقات أشد من تلك التي وصفها الضابط »ويحدث أنهم يدفعونك فجأة 

أو بإمكانه���م منعك من الدخول إلى الحافلة بادعاء أنهم ليس���وا مس���تعدين 

للجلوس إلى جانب حريدي متجند، مثلما حدث لصديقي. لكن الضرب لم يصل 

إلى هنا بعد«.

وق���ال جندي آخر، يخدم في وحدة قتالية، إنه لم ينتظر التعرض لمضايقات 

كهذه ولذلك قدم طلبا بالحصول عل���ى تصريح بالخروج والعودة إلى المدينة 

بلباس مدني. وقال إن »األجواء في الشارع تغيرت ويسود شعور بأننا مطاردون. 

وق���د رأينا منش���ورات في الش���ارع تتحدث ع���ن أن ’هذه منطق���ة نظيفة من 

الحريديم المجندي���ن’. واتضح لنا الحقا أن من يقود ه���ذه الحملة ويصدرون 

المنشورات في جميع أنحاء البالد يقيمون هنا في بيت شيمش«.

وأض���اف الجندي نفس���ه أن »الحريدي���م يتعرفون علينا، لك���ن الوضع ليس 

مش���ابها بدون الزي العس���كري. وبالنس���بة لهم، فإنه إذا تجولت قرب بيتهم 

مرتديا الزي العس���كري فإن هذا كأنك تثقب عيونه���م. ورد فعلهم تجاهك 

مثل يحدث عندما يرون امرأة تس���ير بلباس غير محتش���م«. وتابع أن عدد من 

الجنود والضباط حاول التح���دث إلى حاخامي الحريديم »لكن يبدو لي أنهم ال 

يسيطرون عليهم«.  

وعقب الناطق العس���كري اإلس���رائيلي عل���ى تقرير موقع »وال���ال« بالقول إن 

»الجيش اإلس���رائيلي يستنكر ويندد بكل محاولة إللحاق األذى بجنوده، الذين 

يعمل���ون ليل نهار من أجل الدفاع عن أمن إس���رائيل. وانطالقا من حساس���ية 

وضعه���م الخاص تم منح مقدمي الطلبات من أبناء الوس���ط الحريدي إمكانية 

الحص���ول على إعف���اء من ارت���داء الزي العس���كري خارج معس���كرات الجيش 

اإلس���رائيلي. ويجري البحث في هذه الطلبات بشكل شخصي لكل فرد من قبل 

الجهات المخولة بذلك«. 

على خلفية معارضة التجنيد في المجتمع الحريدي:

الجـيـش اإلسـرائـيـلي يسـمح لـضـبـاط وجـنـود بارتداء
لباس مدني خارج المعسكرات تحسبا من مضايقات!
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ترجمة وإعداد: سعيد عياش

التحدي الفلسطيني
بضغط م����ن وزي����ر الخارجية األميركي ج����ون كيري واف����ق الجانبان اإلس����رائيلي 

والفلس����طيني على اس����تئناف المفاوضات السياس����ية في )30 تموز 2013( بهدف 

التوصل إلى اتفاق خالل تس����عة أش����هر. وكجزء من االتفاق الذي قاد إلى استئناف 

المفاوضات، وافقت إس����رائيل على إطالق سراح أسرى فلسطينيين ممن اعتقلوا قبل 

اتفاق أوس����لو، على أربع دفعات. وقد وافقت إس����رائيل على هذا الشرط الفلسطيني 

بغية تجنب االس����تجابة للشروط البديلة التي وضعها الفلسطينيون: الموافقة على 

مبدأ أن الحدود سيتم ترسيمها على أساس خطوط 67 مع تبادل لألراضي، أو اإلعالن 

عن تجميد البناء االس����تيطاني في »المناطق«. وق����د أعيد تحديد هدف المفاوضات، 

نتيجة للظروف والصعوبات التي نتجت خاللها. فمن اتفاق اإلطار الذي كان يفترض 

أن يكون متفقًا عليه بين الطرفين، أصبح الجهد اآلن يتمحور حول التوصل الى ورقة 

مبادئ أميركية تعكس فهم واش����نطن لنقطة االلتق����اء المطلوبة من الجانبين فيما 

يتعلق بالمبادئ المالئمة لالتفاق النهائي. وقد كان من المفترض أن يقبل الطرفان 

»ورق����ة المبادئ« هذه كأس����اس لمواصلة المحادثات، على األق����ل حتى نهاية العام 

2014. ولكن في ح����ال صعوبة الحصول على موافقة الطرفين على هذه المبادئ، فقد 

سمحت الواليات المتحدة لهما بتقديم »اعتراضات معينة« بحيث يتم التعبير عنها 

خالل المفاوضات التفصيلية بشأن االتفاق النهائي. ولما لم يتبق سوى شهر نيسان 

)موعد انتهاء الش����هور التس����عة( فقد س����عت الواليات المتحدة إلى جلب الطرفين 

إلى حل وسط بش����أن ثالث قضايا خالفية مركزية: الطريقة التي ستصاغ بها مبادئ 

االتفاق النهائي في الورقة األميركية، الش����كل الذي س����يجاز فيه للطرفان التعبير 

ع����ن تحفظاتهما، و«قواعد الس����لوك« الت����ي تلزمهما إذا ما تم االتف����اق على تمديد 

المفاوضات لفترة زمنية إضافية.

إن المهمة الملقاة على عاتق وزير الخارجية األميركي جون كيري وموفده لش����ؤون 

 على اإلطالق. فاالستجابة 
ً
إدارة المفاوضات، الس����فير مارتين إنديك، ليست س����هلة

للمطالب اإلسرائيلية مثل اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، وتواجد 

الجي����ش اإلس����رائيلي على طول نهر األردن لس����نوات طويلة ج����دًا، والتنازل عن حق 

عودة الالجئين الفلسطينيين وما شابه، كل ذلك يثير معارضة فلسطينية شديدة.  

وهناك رد فعل حاد مش����ابه من الجانب اإلس����رائيلي بش����أن المطالب المعروضة من 

الفلس����طينيين، مثل االعتراف بأن تكون عاصمتهم القدس الش����رقية، وانس����حاب 

الجيش اإلس����رائيلي من الضف����ة الغربية  في غضون فترة  تمت����د بين ثالثة أعوام 

وخمس����ة أع����وام، وأن تعطى إمكانية للس����ماح لع����دد - متفق عليه - م����ن الالجئين 

الفلس����طينيين باستيعابهم داخل إس����رائيل، وغيرها، هو أمر من المتوقع أن ينشأ 

أيض����ا.  وهكذا فإن الواليات المتحدة وطالما بقيت تص����ر على صياغة المبادئ بلغة 

واضحة ومحددة فإنها س����وف تصطدم بمعارضة من الجانبين، وبالتهديد أنهما لن 

يستطيعا االس����تمرار في المفاوضات، وبالمطالبة بالتعبير عن تحفظات جارفة أكثر 

من المبادئ التي تخلق مصاعب أمامهما، وبذلك فإن ورقة المبادئ التي س����تقدمها 

الواليات المتحدة للطرفين ستبدو لهما أقل شأنًا وأهمية.  

إن الفترة القريبة القادمة ستكشف عما إذا كانت الدبلوماسية األميركية  ستنجح 

في اجتراح المعجزة.

فشل المفاوضات سيؤجج معركة 
نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم

إن فشل المفاوضات من شأنه أن يدفع  الجانب الفلسطيني-  كما هو متوقع - إلى 

ش����ن معركة سياس����ية قانونية ضد إس����رائيل في الحلبة الدولية، وإلى السعي إلى 

تغيير نموذج »المحادثات  المباش����رة بوس����اطة أميركية« بمسار بديل وهو »نموذج 

الحل ش����به المفروض برعاية متعددة الجنس����يات«. إن ه����ذه المعركة باتت معدة 

وجاهزة لدى الجانب الفلس����طيني في ملفات محفوظة، وسوف تركز على التوجه إلى 

مؤسس����ات تابعة لألمم المتحدة والمؤسس����ات الدولية بهدف دفع مكانة السلطة 

الفلس����طينية لتتمتع بمكانة دولة، وممارس����ة ضغط سياس����ي وقانوني مواز على 

إس����رائيل. وقد يكون من غير المس����تبعد أن يحاول الفلسطينيون في لحظة معينة، 

ومن أجل زيادة وتشديد الضغط على الجانب اإلسرائيلي، نقل المسؤولية عن الضفة 

الغربية إلى إس����رائيل، وتفضيل حل »دولة واحدة لشعبين«. إن مثل هذه التطورات 

كفيلة بزعزعة الوضع األمني، وقد تؤدي إلى نش����وب انتفاضة ثالثة، ليست مشابهة 

بالضرورة في سماتها لالنتفاضتين السابقتين. ويقدر خبراء بأن إسرائيل قد تواجه 

هذه المرة بعصيان مدني وعنف ش����عبي غير منظمين م����ن جانب طرف مركزي.  إن 

أحد المؤش����رات التي تثير المخاوف يكمن في اإلجمال الذي أجراه جهاز األمن العام 

اإلس����رائيلي )الش����اباك( حول  حجم األعمال اإلرهابية في العام 2013 والذي يكشف 

ارتفاع����ًا حادًا في حجم اإلرهاب في الضف����ة الغربية وفي توجيه هجمات انطالقا من 

قطاع غزة.

إن من المحتمل أن تجد إس����رائيل نفسها، في حالة فشل المفاوضات، أمام معركة 

ضارية تس����تهدف نزع الش����رعية عنها، ومقاطعتها وف����رض العقوبات عليها. هذا 

الواقع فرض نفسه على أجندة الجمهور في إسرائيل عندما أعلنت مفوضية االتحاد 

األوروبي )تموز 2013( توجيهاتها بشأن موضوع نقل أموال وأرصدة من قبل صناديق 

رس����مية تابعة لالتحاد األوروبي إلى جهات ذات عالقة بالمس����توطنات. ووفقًا لهذه 

التوجيهات فإنه س����يحظر على وكاالت وصناديق االتحاد األوروبي تمويل أو إقراض، 

أو منح هبة، أو منحة دراس����ية، أو جائزة لجهات إس����رائيلية تنشط في المستوطنات 

- وفي بعض الحاالت، كما في اإلقراض، لجهات إسرائيلية تعمل خارج الخط األخضر- 

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إن اتفاقية التعاون العلمي Horizon 2020  تحولت 

على خلفية هذه التوجيهات إلحدى بؤر التوتر بين إسرائيل واالتحاد األوروبي. ولوال 

الح����ل – المتعلق بالصياغة – الذي تم إنجازه في النهاية لخس����رت إس����رائيل 300 

مليون يورو مخصصة لجهات البحث والتطوير اإلس����رائيلية، إضافة إلى األضرار التي 

كانت ستلحق بالعلم في إسرائيل، والتي ال يمكن قياسها بمعايير مالية.

لق����د تراكمت في األش����هر األخيرة ظواه����ر مختلفة من المقاطعة ضد إس����رائيل، 

حيث قرر »اتحاد جمعية الدراس����ات األميركية« في كانون األول 2013 فرض مقاطعة 

أكاديمي����ة على إس����رائيل، كما قرر صندوق تقاعد هولندي كبير )PPGM  ( س����حب 

اس����تثماراته من البنوك اإلس����رائيلية ألن لها فروعًا خارج الخط األخضر ضالعة في 

تمويل البناء في المس����توطنات. كذلك فإن المزود الكبير للمياه في هولندا ش����ركة 

)فايتن����س( أعلنت )في 10 كان����ون األول 2013( عن قطع عالقتها مع ش����ركة المياه 

اإلس����رائيلية »مك����وروت« على خلفية قي����ام األخيرة بحفر آبار ف����ي الضفة الغربية، 

وتشكل جزءًا من منظومة تزويد المياه التي تمارس التمييز ضد الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة هولندية أخرى )أيلول 2013( عن إلغاء اتفاقية مع 

ش����ركة »جيحون« إلقامة منش����أة لتكرير المياه العادمة بسبب إقامتها في األراضي 

الفلس����طينية الواقعة ش����رق الخ����ط األخضر. كما ق����رر البنك األكبر ف����ي الدانمارك 

)دنسكه( عدم االس����تثمار في بنك »هبوعليم« على خلفية ضلوعه أيضا في تمويل 

البناء في المس����توطنات، كذل����ك أعلنت وزارة الخارجية النرويجية )تش����رين الثاني 

2013( أنها أصدرت أوامرها بعدم اس����تثمار أموال في ش����ركة » أفريكا - يسرائيل » 

وشركة »دانيا سيبوس« بس����بب تورطهما في البناء في شرقي القدس. هكذا، وعلى 

خلفي����ة تراكم مظاهر المقاطعة هذه وغيرها، أجرت الحكومة اإلس����رائيلية نقاش����ًا 

خاصًا حول هذه المسألة )في 9 شباط 2014( عرض خالله وزير الشؤون اإلستراتيجية 

يوفال ش����تاينيتس خطة تبلغ كلفتها 100 مليون ش����يكل لمحارب����ة هذه الظاهرة 

بشكل عنيف وشامل.

وباإلضافة إلى تهديدات المقاطعة، فقد حذر مس����ؤولون كبار في االتحاد األوروبي 

)3 كانون األول 2013( من أن فش����ل محادثات الس����الم بين إسرائيل والفلسطينيين 

قد يكون له تداعيات على اس����تمرار الدع����م المالي المقدم من دول االتحاد األوروبي 

للس����لطة الفلس����طينية، ووفقًا لما قالوه ف����إن االتحاد األوروبي وجد نفس����ه »يمول 

االحتالل اإلس����رائيلي«، ويتحمل تكاليف من المفترض، حس����ب القانون الدولي، أن 

تتحملها قوة االحتالل.

وبناء على ما س����بق، رأى وزير الخارجية األميركي جون كيري أن من الواجب تحذير 

إس����رائيل من خطر »المعركة المتزايدة لنزع الش����رعية« عنه����ا ، مضيفًا أن »هناك 

أحاديث عن مقاطعة وأش����ياء أخرى مش����ابهة. إن الوضع القائم حاليا، ال يمكن له أن 

يستمر بكل تأكيد. فهو وضع غير قابل للحياة وبقاؤه مجرد وهم«. 

وقد ثار متحدثون إس����رائيليون رس����ميون ضد هذه التحذي����رات، حيث علق وزير 

الشؤون اإلستراتيجية شتاينتس قائال: »إن أقوال كيري عن المقاطعة ضد إسرائيل 

مضّرة وال يمكن احتمالها. ال يمكن أن يفرض علينا إجراء مفاوضات تحت التهديد«. 

لكن وزير المالية يائير لبيد أخذ ذات المنحى الذي سار فيه  كيري محذرًا  هو اآلخر 

بقوله: »إن أوروبا هي سوق تجارتنا الرئيسة، وإذا لم يكن هناك اتفاق سياسي فإنه 

وفقا للس����يناريو المنطقي- وهناك ما هو أخطر منه - والذي بموجبه س����تكون نسبة 

الضرر 20% فقط من صادراتنا إلى االتحاد األوروبي مع وقف لالس����تثمارات األجنبية 

المباشرة من االتحاد األوروبي، فإن الصادرات اإلسرائيلية سوف تتضرر وفق معايير 

العام  2013 بحوالي 20 مليار ش����يكل في الس����نة. وسوف يصل الضرر الذي سيلحق 

باإلنتاج  إلى حوالي 11 مليار شيكل في السنة، و9800 عامل سيتم فصلهم فورًا«. 

كذلك فقد ورد تحذير مباش���ر على لس���ان رئيس »مجلس األمن القومي« اإلسرائيلي 

الس���ابق يعقوب عميدرور : »إن فش���ل المفاوضات مع الفلسطينيين من شأنه أن يؤدي 

فقط إلى تعزيز اتجاهات المقاطعة والعزلة الدولية  إلسرائيل«. )في مقابل  التحذيرات 

الص���ادرة عن أوروبا، تم اتخاذ قرار من مجلس وزراء االتحاد األوروبي بمنح مكانة خاصة، 

غير مسبوقة، لكل من إسرائيل وفلسطين في حالة التوصل إلى اتفاق دائم(.

إن الس����يناريو البديل لعدم االتفاق على تمديد المفاوض����ات وفقًا لورقة المبادئ 

األميركي����ة من المحتم����ل أن يؤدي إلى زعزعة سياس����ية داخل إس����رائيل وتوترات 

في أوس����اط يهود العالم، وذلك بس����بب حّدة المواضيع الحساسة الخاصة باالتفاق 

النهائ����ي، وضرورة طرح مواقف تتطلبها موجبات التوصل إلى تس����وية، ودفع أثمان 

موجعة. 

القدس
ال يوج����د اليوم طرف فلس����طيني أو عربي مس����تعد للتوقيع على اتفاقية س����الم 

مع إس����رائيل تاركا لها الس����يادة على األحياء العربية في ش����رقي القدس واألماكن 

اإلسالمية المقدس����ة. إن جوهر التوصل إلى اتفاق قائم على تسوية ما في القدس، 

معناه إمكانية إلغاء السيادة اإلسرائيلية القائمة في أجزاء مختلفة من المدينة ومن 

ضمنها منطقة »الحوض المقدس«. ووفقًا لهذا السيناريو فإن إسرائيل ستتخذ قرارًا 

تاريخيًا يمس جوهر هوية وعقيدة الش����عب اليهودي بأسره، ومن المتوقع أن يكون 

الجدل الداخلي في إسرائيل حول هذه القضية حادا جدًا.

االستيطان اليهودي في 
»يهودا والسامرة« )الضفة الغربية(

إن اتفاق س����الم إسرائيلي - فلس����طيني قائم على مبدأ الدولتين سوف ينقل إلى 

السيادة الفلسطينية غالبية مناطق »يهودا والسامرة« )الضفة الغربية(، وعليه فإنه 

وبمعزل عن التداعيات األمنية التي س����تترتب على االنس����حاب اإلسرائيلي، فإن من 

الممك����ن أن تكون لهذه الخطوة أبعاد يهودية بالغة األهمية تتعلق باالنفصال عن 

قطع����ة من األرض تجول عليها أبطال التوراة، وفيها تنزرع جذور الش����عب اليهودي 

)الح����رم اإلبراهيمي، قبر- قبة- راحيل، قبر يوس����ف، ومواقع أخ����رى عديدة( وكذلك 

وجوب إخالء عشرات اآلالف من المس����توطنين اليهود )إذ من المتوقع أن يقاوم جزء 

منهم اإلخالء بالقوة(. 

إن النقاش حول مس����تقبل مناطق »يهودا والس����امرة« ومشروع االستيطان الكبير 

سوف يثير جداًل سياسيًا، أمنيًا، قوميًا ودينيًا مفعمًا بالعواطف، وإن اإلخالء – عندما 

يتم تنفيذه – يتوقع أن يكون صادمًا نفس����يًا ولس����وف يعمق الصدوع في أوس����اط 

الشعب اليهودي في إسرائيل والشتات.

االعتراف العربي بحق الشعب 
اليهودي في عاصمته ودولته

لق���د أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في خط���اب جامعة بار إيالن )14 حزيران 

2009( أن »الش���روط األساس���ية إلنه���اء النزاع ه���ي اعتراف فلس���طيني علني وملزم 

بإس���رائيل كدولة قومية للش���عب اليهودي«، وعلى الرغم من أن القيادة الفلسطينية 

ردت بالرفض إال أن الطلب اإلسرائيلي من الممكن أن يجد قبواًل بذات الصيغة أو بصيغة 

أخرى، خاصة إذا كان من يدير المفاوضات من الجانب اإلسرائيلي مستعد »لدفع ثمن« 

مث���ل هذا اإلنجاز. ولكن هناك طبعًا من يطرح الس���ؤال عن مدى حيوية – بمرآة مصالح 

الشعب اليهودي – اإلصرار على قبول هكذا مطلب ودفع ثمن جدي مقابله.

هل يمكن التفاق سالم أن يشكل نقطة 
تحول تاريخية في عالقة اليهودية باإلسالم؟

 إن مبادرة الس����الم العربي����ة )بيروت 2002( والتي جاءت بتأثير س����عودي، تعرض 

اس����تعدادًا عربيًا لسالم شامل مع إسرائيل: إنهاء النزاع، تطبيع وعالقة حسن جوار – 

بشرط انسحاب إسرائيلي شامل لخطوط العام 67 وحل »عادل ومتفق عليه« لمشكلة 

الالجئي����ن. منذ الع����ام 2003  تحظى مبادرة الس����الم العربية بدع����م منظمة الدول 

اإلس����المية التي تضم 57 دولة، وفي اآلونة األخيرة صودق مجددًا على هذا الموقف 

في اجتماع مؤتمر القمة اإلسالمية في القاهرة )7 شباط 2013(. أما في إسرائيل فإن 

اآلراء منقسمة بشأن قيمة »مبادرة السالم العربية« ومدى الحكمة من االعتماد عليها 

من أجل الوصول إلى اتفاق عربي - إس����رائيلي دائم، وهل يمكن التفاق سياسي، في 

ضوء الخلفية التاريخية للعالقات بين اإلسالم واليهودية، أن يشكل نقطة تحول في 

عالقة العالم اإلسالمي تجاه اليهودية؟!

الجئون يهود من دول عربية
طرح على جدول األعمال 

ُ
إن التقدم في مفاوضات الس����الم قد يسمح بإمكانية أن ت

تراجيديا إنس����انية لم تحظ باهتمام عالمي - مصير 850 ألف يهودي عاش����وا حتى 

1948 في دول عربية واقتلعوا من أماكن س����كناهم على خلفية إقامة دولة إسرائيل. 

إن الظلم الذي لحق بالالجئين اليهود لم يحظ باعتراف عربي ودولي، وطبعًا لم يحظوا 

هم بتعويض عن معاناتهم وعن ممتلكاتهم التي سلبت.

مشاركة الشتات اليهودي في عمليات
الحسم في قضايا الحل الدائم

 إن المواضيع النهائية تمس بعواطف اليهود حيثما كانوا. فهل سيتس���نى ليهود 

المنافي لعب دور ما في س���ياق الحسم؟ هذه المعضلة سوف تضع االلتزامات النظرية 

ل� »فرضية جديدة« والتكافؤ األكثر في عالقة إسرائيل - المنافي أمام امتحان فعلي.

انعكاسات على مثلث العالقات: إسرائيل – 
واشنطن - يهود الواليات المتحدة

إن من غي���ر الممكن غض الطرف عن االزدواجية الت���ي تطبع العالقة مع مثلث 

القدس - واش���نطن- الجالي���ة اليهودية. فمن جهة – عالق���ة ودية عميقة جدًا، 

تجد تجس���يدها في دعم فعلي شامل من الواليات المتحدة إلسرائيل، ومن جهة 

ثانية – ش���واهد على غضب وخيبة أمل متبادلة. إن وجود س���يناريو تتفاقم فيه 

الخالفات بين واش���نطن والقدس بشأن الموضوع اإليراني والموضوع الفلسطيني 

م���ن المحتمل أن يضع يه���ود الواليات المتحدة بين المطرقة والس���ندان. فبين 

الحي���ن واآلخر تظه���ر بعض األعراض الخارجي���ة للتوتر المكب���وت القائم حاليًا 

بصور مختلفة، خذ مثاًل الحادث الذي أجبر وزير الدفاع يعلون لالعتذار عن أقواله 

القاس���ية ) مسياني/ استحواذي ( ضد وزير الخارجية كيري. إن احتمالية التوتر 

الكامنة في الطرف الثاني للمحيط األطلس���ي تكشفت في قضية محاولة منظمة 

إيب���اك تمرير قانون في الكونغرس لزيادة العقوبات على إيران أثناء المفاوضات 

معه���ا. وقد تم إبراز إيباك وإس���رائيل كم���ا لو أنهما يس���عيان فرحين لتوريط 

الواليات المتحدة في حرب جديدة في الشرق األوسط، في وقت ادعى فيه مؤيدو 

القان���ون أن نجاح المفاوضات يلزم إدامة الضغط على إيران. أما اإلدارة األميركية 

فقد أوضحت بأن س���ن قانون يضي���ف عقوبات جديدة س���وف يضعف روحاني 

والمعتدلين في إيران، وسوف يفكك التحالف الغربي الذي يواجه طهران. وعليه 

انس���حبت إيباك من هذه الخطوة، تاركة المجال لمعارضيها كي يدعوا أن إيباك 

خسرت بعض قوتها.

إن احتماالت التنافر في العالقات اإلسرائيلية- األميركية تتزايد في ظل وجوب 

الحس���م في قضيتين استراتيجيتين تحمالن آثارًا كبيرة على مستقبل إسرائيل، 

األولى مرتبطة بس���يناريو الهجوم اإلس���رائيلي على إيران، في تعارض مع موقف 

اإلدارة األميركي���ة )أو بعقد الواليات المتحدة التف���اق مع إيران يكون غير مقبول 

على إس���رائيل(، والثانية مرتبطة بسيناريو ال تس���تجيب فيه إسرائيل لتوقعات 

واش���نطن بش���أن الوصول التفاق إس���رائيلي فلس���طيني: سواء بفش���ل الجهود 

الحالي���ة )من المتهم؟(، أو ب���أن تتقدم المفاوضات خط���وة إضافية نحو إمكانية 

إنجاز اتفاق نهائي )وهنا من المعق���ول أن تمارس الواليات المتحدة ضغطًا على 

إس���رائيل للموافقة على جملة من التنازالت حتى تمكن الطرفين من التوقيع على 

االتفاق الناجز(. كل هذه كافية لتعزيز التوجهات التي تزيد من تشكك الواليات 

المتحدة - ال تزال في المرحلة الحالية بعيدة عن أن تصبح السائدة - والتي وفقها 

تبرز إس���رائيل كما لو أنها تضر بالمصالح القومية األميركية، وأن ثمن صداقتها 

آخذ ف���ي التزايد. إن أصحاب هذا الخط في الوالي���ات المتحدة يّدعون أن بالدهم 

قد تجر إلى حرب جديدة في الش���رق األوس���ط رغمًا عنها، وأن صورتها في العالم 

اإلس���المي تضررت، وتنحشر معزولة في المنتديات الدولية تتلقى نقدًا الذعًا من 

جراء دعمها إلسرائيل.

كل قضية من هاتين القضيتين - النووي اإليراني والمفاوضات مع الفلسطينيين - 

تعتبر ثقيلة بحد ذاتها، إال أن هناك روابط مختلفة تجمع بين االثنتين تزيد من عمق 

مركباتهما. خذوا مثاًل، عقد صفقة س���يئة ينظر إليها بأنها تسمح إليران بأن تكرس 

حضوره���ا كدولة على عتبة النووي. هذه الخطوة س���وف تؤثر س���لبًا على اس���تعداد 

إس���رائيل للمخاطرة بأمنها في أي اتفاق مع الفلس���طينيين، وبشكل خاص، إذا ثارت 

في إسرائيل عالمات استفهام حول مدى إمكانية االعتماد على صديقتها أميركا.

كم����ا أن الجالية اليهودية في الواليات المتحدة م����ن المحتمل أن تصبح مهددة. 

فكلما انفتحت فجوة بين مواقف إس����رائيل والواليات المتحدة، تضغط إس����رائيل ل� 

»تجنيد« يهود الواليات المتحدة للقتال، وتنشط للعمل في الفناء السياسي الخلفي 

ل����إدارة األميركية. وهذا الواقع من المحتمل أن يضع الجالية اليهودية في الواليات 

المتحدة في وضع غير مريح، ويكش����ف بوضوح زائد ع����ن الخالف الداخلي حول هذا 

القضية، وبشكل خاص على خلفية اإلدعاءات بأن السياسات الخارجية األميركية في 

الشرق األوس����ط تؤثر فيها إسرائيل واللوبي اليهودي، بشكل يتعارض مع المصالح 

األميركية نفسها.

]انتهى. الجزءان األول والثاني 
في العددين السابق وقبل السابق[

ورقة تقدير موقف جديدة صادرة عن »معهد سياسة الشعب اليهودي«: 2014- عام حسم إستراتيجي

ازدياد احتماالت التنافر في العالقات اإلسرائيلية- األميركـيــة
في ظـل وجـوب حـســم الـمـلـفـيــن اإليـرانـي والـفـلـسـطـيني!
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إسرائيل: وقائع عدوانية على األرض.                           )أ.ف.ب(

كتب بالل ضاهر:

بعد أن قررت الحكومة اإلسرائيلية وقف المفاوضات مع الفلسطينيين، 

في أعقاب اتفاق المصالحة الفلس���طينية بي���ن حركتي فتح وحماس، 

صّعد رئيس���ها، بنيامين نتنياهو، من تهجماته ضد الفلس���طينيين، 

وحت���ى أنه اعتبر إحياء ذكرى النكبة »تحريضا« ضد إس���رائيل وش���ّبه 

الفلس���طينيين بالنازيين، بزعمه أن الفلس���طينيين »يشوهون صورة 

دولة إس���رائيل وصورة الش���عب اليهودي، كما شهدنا في أماكن أخرى 

خالل تاريخنا«.

وق����ال نتنياهو ل����دى افتتاح االجتماع األس����بوعي لحكومت����ه، أول من 

أمس األحد، إنه »نش����رت األس����بوع الماض����ي رابطة مكافحة التش����هير 

)ADL( تقري����را حول نس����بة المعاداة للس����امية عن����د البالغين في دول 

مختلفة بالعالم وقد اتضح أن المكان الذي يتصدر القائمة هو الس����لطة 

الفلس����طينية حي����ث أن 93% من البالغين يتمس����كون بمواقف معادية 

للسامية. وتأتي هذه النتيجة المؤسفة على خلفية التحريض المستمر 

الذي تمارسه السلطة الفلسطينية دون هوادة والذي يشوه صورة دولة 

إس����رائيل وصورة الشعب اليهودي، كما ش����هدنا في أماكن أخرى خالل 

تاريخنا. وهذا التحريض يمارس بمسيرات حداد تحيي ذكرى ما يسميه 

الفلس����طينيون بالنكبة. إنهم يعتبرون وجود دولة إسرائيل وتأسيسها 

مأس����اة يجب تصحيحها وهذا يتمثل أيضا بأن الس����لطة  الفلسطينية 

تس����مح حاليا لحماس – التي تدعو بشكل مباش����ر وواضح إلى تدميرنا -  

بالقيام بأنش����طة متزايدة في يهودا والس����امرة. ومن يعتبر إقامة دولة 

 ال يريد السالم«.
ً
إسرائيل ومواصلة وجودها مأساة

في غضون ذلك التقى الرئيس الفلس����طيني، محمود عباس )أبو مازن(، 

بوزيرة العدل اإلسرائيلية ورئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، 

تسيبي ليفني، في لندن في نهاية األسبوع الماضي. وأعلن نتنياهو أن 

ليفني لم تمثل حكومة إسرائيل في هذا اللقاء. 

وحول هذه المواضيع واحتماالت اس����تئناف المفاوضات بين الجانبين، 

أجرى »المشهد اإلسرائيلي« مقابلة مع مراسل صحيفة »هآرتس« للشؤون 

السياسية والدبلوماسية، باراك رافيد.

)*( »المشهد اإلس���رائيلي«: هل حكومة إسرائيل ورئيسها بنيامين 
نتنياهو معنيان باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين؟

رافيد: »هذا سؤال معقد جدا. واضح أن حكومة إسرائيل معنية بعملية 

سياسية ومفاوضات ولقاءات بين الجانبين، فإذا ال يكون هناك جمود في 

العملية السياس����ية فإن العالم سيعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام. 

لكن هل توجد رغبة حقيقية لدى الحكومة اإلسرائيلية الحالية بالتوصل 

إلى اتفاق، أو التوصل إلى تسويات وأمور كهذه، فإني ال أعتقد أنه توجد 

رغبة كهذه«.

)*( ربما السؤال األصح في هذه الحالة هو ماذا سيحدث إلسرائيل في 
حال لم يتم استئناف المفاوضات؟

رافيد: »أعتقد أن اإلجابة على هذا السؤال مشابهة إلى حد بعيد لسؤال 

حول ماذا سيحدث للس����لطة الفلس����طينية. ألن كال الجانبين سيدخالن 

خالل نصف الس����نة أو التس����عة ش����هور المقبلة إلى وضع ال توجد فيه 

مفاوضات ونوع من الجمود السياسي، األمر الذي سيحدث فراغا. ويتوقع 

أن تحدث أمور في ظل هذا الفراغ السياسي، مثل خطوات تنفذها السلطة 

الفلسطينية تتمثل بالتوجه إلى المنظمات الدولية، وإسرائيل ستكثف 

أعمال البناء في المس����توطنات، وس����تكون ردود فعل م����ن كال الجانبين 

عل����ى خطوات ينفذها الجانب اآلخر، أو ربما يحدث تصعيد ميداني مثلما 

تل فلس����طينيان. أي أن األمر 
ُ
ح����دث في رام الله قبل ع����دة أيام عندما ق

الواضح في حالة الفراغ السياس����ي هو أنه توجد احتماالت كبيرة لحدوث 

تصعي����د. وأعتقد أنه ف����ي حال عدم وجود مفاوضات أو عدم اس����تئناف 

العملية السياسية، فإنه سيلحق ضرر كبير بالجانبين، بحيث ستتعرض 

إس����رائيل النتقادات دولية واس����عة جدا بينما س����يواجه الفلسطينيون 

حالة اس����تياء دولية جراء عدم حل الصراع وهذا األمر سيؤثر على التبرع 

باألموال للس����لطة. وأعتقد أن كال الجانبين سيصالن إلى وضع يكون فيه 

العالم قد س����ئمهما. وعندها قد يتحول الوضع إل����ى صراع ال يكترث به 

أحد في العالم، وال تكون هناك محاوالت لكبحه وستكون هناك مواجهة 

إس����رائيلية – فلس����طينية تودي بحياة الكثير من األش����خاص. لكن في 

المقابل قد ينش����أ وضع يقول فيه العال����م للجانبين إنهما لم ينجحا في 

التوصل إلى التس����وية وأن العالم سيطرح تسوية من خالل مجلس األمن 

الدولي، تقضي بإقامة دولة فلس����طينية في حدود العام 1967 مع تبادل 

أراض وتكون عاصمتها القدس الشرقية. وسيقول العالم للفلسطينيين 

إن إس����رائيل هي دول����ة يهودية ولن يتم تطبيق ح����ق العودة لالجئين 

فيها. وسيطالب العالم إسرائيل والفلسطينيين بالتعامل مع قرار كهذا 

صادر عن مجلس األمن الدولي«.

)*( هل ستؤيد الواليات المتحدة موقفا دوليا كهذا، وما هو انطباعك 
حيال الموقف األميركي في هذا السياق؟ 

رافيد: »أعتق����د أن األميركيين يريدون في هذه المرحلة منح الجانبين 

مهلة تتراوح مدتها ما بين نصف س����نة إلى سنة، ال يتم خاللها القيام 

بمجه����ود زائد م����ن أجل دف����ع العملية السياس����ية. وعمليا، س����يحاول 

األميركيون جع����ل الجانبين ينضجان من تلقاء نفس����يهما، على أمل أن 

يرى أب����و مازن ونتنياه����و أن ال أحد يكترث بهما. وعندها س����يضطر أبو 

مازن إلى االنش����غال ف����ي مواضيع تهمه أقل من المواضيع السياس����ية، 

مثل األمور الداخلية وحل مش����اكل ف����ي الموازنة ودفع رواتب الموظفين 

وحل مشاكل بينه وبين حماس، وهذه أمور أصعب من السفر إلى عواصم 

العالم والتحدث عن عملية السالم. وفي المقابل فإن نتنياهو لن يتمكن 

من االس����تمرار بالقول إنه توجد عملية سالم وإنما سيضطر إلى مواجهة 

ضغ����وط دولية. وأعتق����د أن األميركيين يأملون أن هذا الوضع س����يجعل 

نتنياه����و وأبو مازن يعتقدان أن مصلحتهم����ا هي عودة األميركيين إلى 

التدخل في العملية الس����لمية، حتى ل����و كان هذا األمر يعني أن عليهما 

اتخاذ قرارات صعبة بدال م����ن إبقاء الوضع كما هو وفيما تمارس عليهما 

ضغوط من جميع االتجاهات«.

)*( هل س���تكون إسرائيل مس���تعدة الس���تئناف المفاوضات فيما 
تتواصل الخطوات من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية، بين حركتي 

فتح وحماس، ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية؟
رافيد: »هذا منوط بتركيبة الحكومة الفلسطينية وبرنامجها السياسي. 

إس���رائيل تقول، حتى اآلن، إنها لن تعترف ولن تتع���اون مع أية حكومة 

س���يتم تشكيلها حتى توافق حماس على ش���روط الرباعية الدولية، وهي 

االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف واالعتراف باالتفاقيات الموقعة. لكن هذا 

لن يحدث وواضح أن حماس لن تنفذ هذه الشروط. ومن الجهة األخرى فإنه 

إذا أعلنت الحكومة الفلسطينية الجديدة أنها توافق على شروط الرباعية 

الدولية، فإني أعتقد أنه س���تمارس ضغوط كبيرة على إس���رائيل من أجل 

التعاون معها. إذ أن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي لن يجريا تحقيقا 

حول كل واحد م���ن وزراء الحكومة الجديدة وما إذا كان ينتمي إلى حماس 

أو فتح أو غيرهما. وبالنسبة لهما فإنه إذا كانت الحكومة الجديدة تعترف 

بإسرائيل وتحترم اتفاقيات أوسلو وال تمارس العنف فإنه سيتم قبولها. 

وفي تقديري أن إسرائيل ستضطر إلى التعاون مع حكومة كهذه وتتراجع 

في نهاية األمر عن موقفها الحالي«.

)*( وض���ع نتنياهو صعوبات وعراقيل كثيرة أمام مفاوضات التس���عة 
شهور الماضية. واعتبر في مستهل اجتماع حكومته األسبوعي، أول من 
أمس، أن إحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة هو »تحريض« ضد إسرائيل، 
أي أن���ه ينفي النكبة. كيف بإمكان نتنياه���و، الذي يحمل أفكارا كهذه 

تنفي تاريخ الفلسطينيين، أن يبحث في حق الفلسطينيين بدولة؟ 
رافيد: »توجد هنا مشكلة كبيرة جدا، في الجانب اإلسرائيلي والجانب 

الفلس���طيني على حد س���واء. وهي أن كل واحد من الجانبين يحاول أن 

يثب���ت أن روايته التاريخية هي الرواي���ة الصحيحة وأن الرواية األخرى 

كاذبة. والجانب اإلس���رائيلي يرى، كما يق���ول نتنياهو، أن النكبة هي 

محاولة تحريض ضد إس���رائيل، بينما الجانب الفلس���طيني يقول إنه ال 

يوجد أمر اس���مه ش���عب يهودي وإنه ال يوجد لليه���ود حق في تقرير 

المصير. وإزاء هذا الوضع فإنه يوجد حالن: إما أن يقول كال الجانبين إن 

األحالم والروايات التاريخية يج���ب أن تكون في القلب وليس بالدماغ، 

ويجب وضعهما جانبا وكل طرف يستمر في أحالمه، ولكن يجب التقدم 

وفقا للواقع، أو أن يقوال إنهما مس���تعدان لالعت���راف، بعد مئة عام من 

الص���راع، بوجود حقوق للجانبين. والمش���كلة اآلن ه���ي أن الجانبين ال 

يعترفان بحقوق بعضهما في البالد. وهذا ينطبق على عباس ونتنياهو. 

هذه مأس���اة. وهي أح���د األمور التي تس���د الطريق أم���ام التقدم نحو 

تسوية«.

)*( التق���ى الرئي���س عباس مع ليفني في لندن في نهاية األس���بوع 
الماضي. هل نتج شيء عن هذا اللقاء؟

رافي����د: »ال أعتقد أن ثم����ة أهمية لهذا اللقاء من الناحية السياس����ية. 

لكن����ي أعتقد أنه حدث مثير لالهتمام، ألن هذه المرة األولى منذ س����نة 

ونصف الس����نة التي يلتقي فيها أبو مازن مع وزير في حكومة إسرائيل. 

وهذا اللقاء جاء ليخدم االحتياجات السياسية ألبو مازن وليفني، اللذين 

أرادا وضع نتنياهو في حالة عزلة وقد نجحا في ذلك«.

)*( لماذا يريد نتنياهو إلغاء مؤسس���ة الرئاس���ة في إسرائيل ودفع 
قانون »الحزب األكبر«؟

رافيد: »الدافع األساسي هو شخصي، وهو أن نتنياهو يعارض انتخاب 

عضو الكنيس����ت من حزبه، رؤوفين ريفلين، رئيس����ا للدول����ة. وقد أصبح 

ريفلي����ن عدوا سياس����يا لنتنياهو بعد أن ادع����ى أن األخير يتخذ قرارات 

بموجب رغب����ات زوجته. ويبذل نتنياهو وزوجته جه����ودا كبيرة اآلن من 

أجل منع انتخاب ريفلين رئيس����ا للدولة. وفي هذه األثناء يتمتع ريفلين 

بأكبر تأييد بين أعضاء الكنيست النتخابه رئيسا، ولذلك حاول نتنياهو 

إلغاء مؤسس����ة الرئاسة. لكن هذه المحاولة فشلت. ويخشى نتنياهو من 

أن����ه إذا أصبح ريفلين رئيس����ا فإنه لن يكون أول رئيس حزب س����يكلفه 

بتشكيل الحكومة وعمليا سيسقطه عن الحكم، إذ إن القانون اإلسرائيلي 

ينص على أن رئيس الدولة يكلف أحد رؤساء األحزاب بتشكيل الحكومة. 

ولذلك يسعى نتنياهو إلى س����ن قانون يأخذ هذه الصالحية من رئيس 

الدولة ويلزمه بتكليف رئيس أكبر حزب بتشكيل الحكومة«. 

مقابلة خاصـة مع مراسل صحيفة »هآرتس« للشؤون السياسية والدبلوماسية

»المشهد اإلسرائيلي«: الجانبان اإلسرائيلي والفلسطيني  باراك رافيد لـ
سيتعرضان لضغوط دولية كبيرة من أجل استئناف المفاوضات

*في حال عدم استئناف المفاوضات فإن العالم سيحاول 

طرح تسوية للصراع من خالل قرار يصدر عن مجلس األمن الدولي* 

كتب برهوم جرايسي:

افتتح الكنيس����ت في األس����بوع الماضي دورته الصيفية، التي 

ستستمر 12 أسبوعا، وما يميز هذه الدورة القصيرة، وفق المالمح 

التي ظهرت في أسبوعها األول، أنها دورة ستناقش قوانين ذات 

طابع عنصري خطي����ر، وأخطرها قانون »دولة القومية اليهودية«، 

وفي المقابل بدأ »ش����د عضالت« بين شركاء االئتالف، بعد مضي 

ع����ام على تش����كيل الحكوم����ة، والتأقلم ف����ي العم����ل البرلماني 

والحكومة، كما بات واضحا أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قد 

بدأ معركته المتوقعة السترداد قسم من صالحيات وزارته التي 

تتناثر بين ست جهات حكومية أخرى غير وزارته.

في اليوم األول للدورة، اضطر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

إلى س����حب مشروعه الداعي إلى إلغاء نظام منصب رئيس الدولة، 

قب����ل انتهاء والية ش����معون بيريس بعد ش����هرين، بعد أن وجد 

معارضة واس����عة في أوس����اط نواب حزبه الليك����ود، الذين أعلنوا 

اعتراضهم الش����ديد على مبادرة نتنياهو إللغاء منصب الرئاسة، 

وتحويل النظام إلى نظام جمه����وري، وهذا أمر يجري التداول به 

في إسرائيل منذ نحو 20 عاما، إال أن نتنياهو ظهر فجأة بالمبادرة، 

التي يحتاج تش����ريعها إلى وقت طويل، األمر الذي حذا بالرئيس 

بيري����س لإعالن عن رفضه للبقاء في منصب����ه ليوم واحد اضافي 

بعد انتهاء المّدة القانونية.

واالنطباع السائد في الحلبة السياسية أن دافع نتنياهو لإسراع 

به����ذه المبادرة، التي لم يعلن عنها على األقل قبل عام، هو دافع 

شخصي، ورفضه للمرشح األوفر حظا للفوز بمنصب الرئيس، وهو 

رئيس الكنيست السابق رؤوفين ريفلين.

وتبين لنتنياهو أنه ال يحظى بدعم ش����ريكه األكبر رئيس حزب 

»يوجد مس����تقبل« يائير لبيد، كما أن وزيرة العدل تسيبي ليفني 

لم تتحمس إلى هذه المبادرة.

لكن األمر االبرز في هذه الدورة سيتمحور حول قوانين عنصرية 

جديدة يب����ادر لها نتنياه����و واالئتالف الحاك����م، وأبرزها قانون 

»دول����ة القومية اليهودية«، الذي أعلن عن����ه نتنياهو قبل ثالثة 

أسابيع، وهو عمليا قانون »يهودية الدولة«، الذي يمنح امتيازات 

لليهود في كافة مجاالت الحياة، ويعمق التمييز ضد فلسطينيي 

48، ويجعل العديد من السياس����ات الممارسة على مدى عقود، إن 

كان على مستوى الوزارات أو في الحياة العامة، قانونا رسميا.

وال يبدو حتى اآلن الموعد الذي س����يطرح فيه نتنياهو القانون 

إلقراره بالقراءة األولى في الكنيست، إذ أن القانون يلقى معارضة 

من حزب »الحركة« برئاسة الوزيرة تسيبي ليفني، كما أن القانون 

قد يلق����ى معارضة لدى ع����دد من نواب حزب »يوجد مس����تقبل« 

الشريك األكبر في االئتالف الحاكم.

كذلك أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، مع بدء الدورة، 

مش���روع قانون يهدف إلى منع تحرير أس���رى من فلسطينيي 48، 

ف���ي اطار صفقات سياس���ية، إال أن القانون ال���ذي يثير جدال في 

االئتالف الحاكم، سيس���ري على من تتم ادانته���م بقضايا قتل 

مستقبال، وينص مش���روع القانون على »منح صالحية« للمحكمة، 

ب���أن تفرض الحكم م���دى الحياة على من تت���م ادانته بالقتل في 

قضايا على خلفية قومية، وأن تضيف إلى الحكم بندا يمنع رئيس 

الدولة من منح الش���خص ذاته العفو أو تخفيف الحكم، في قصد 

واضح لمنع تحرير هؤالء في اطار صفقات سياسية مستقبلية.

ويس����ري ه����ذا القان����ون عمليا، عل����ى الفلس����طينيين مواطني 

إسرائيل، وفلسطينيي القدس المحتلة، وأيضا على فلسطينيين 

من الضفة الغربية تت����م محاكمتهم في »محاكم مدنية«، وليس 

محاكم عس����كرية، ألن أحكام المحاكم العسكرية يبقى مصيرها 

بيد جيش االحتالل، وليس الرئيس اإلسرائيلي.

واعترض على القانون حزبا »يوجد مس����تقبل« و»الحركة«، األمر 

الذي أدى إلى س����حبه للبحث به مجددا ف����ي الحكومة، وقد يتلكأ 

نتنياهو في طرح القانون للتصويت، كما فعل مع قوانين خالفية 

اخرى، من باب الحفاظ على سالمة ائتالفه.

إلى ذلك، فقد أعلن وزي����ر المالية يائير لبيد عن اجراء عنصري، 

كان قد حاول فرضه قبل ش����هرين، وهو من����ح اعفاء ضريبي على 

ش����راء البيوت، لليهود الذين يخدمون في جيش االحتالل، وهذا 

يعني استثناء العرب، والمتدينين المتزمتين »الحريديم«. 

إال أن هذا االج����راء يجد معارضة، من ح����زب »البيت اليهودي«، 

كون����ه يضر أكثر بالحريديم من العرب، ألن الحكومة أصال ال تبني 

مشاريع اسكانية في البلدات العربية، باستثناء مدينة الناصرة، 

وبشكل ضئيل جدا. كما أن الوزيرة تسيبي ليفني تبدي معارضة 

عل����ى القان����ون، من جوان����ب حقوقية، ويجري البح����ث عن صيغة 

تخفف من حدة عنصرية القانون.

وتط����رح على جدول أعمال الحكومة في االيام األخيرة سلس����لة 

قوانين أخرى، لها ارتباط بمس����ألة »الدي����ن والدولة«، إن كان على 

مس����توى الزواج والطالق، وعالق����ة المحاكم المدني����ة بها، أو في 

قضايا الحالل، وهي مبادرات تثير تحفظ حزب »البيت اليهودي« 

الذي يسيطر عليه التيار »الديني الصهيوني«.

وكل هذا يقول إنه بعد أن أنج����ز االئتالف الحاكم حتى نهاية 

الدورة الش����توية، التي انتهت في منتص����ف آذار الماضي، أكبر 

القواني����ن المركزي����ة، التي س����عى اليه����ا كل واحد من ش����ركاء 

االئت����الف الحاكم، م����ن قوانين تغيير النظ����ام االنتخابي، وحتى 

قانون االس����تفتاء العام، الذي يعرقل اي حل مس����تقبلي للصراع، 

يبدأ ش����ركاء االئتالف اآلن، في استعراض »شد عضالت«، إن صح 

التعبير، من ب����اب اثبات الوجود والتأثير عل����ى الحلبة البرلمانية 

وبالذات، قرارات الحكومة.

ليبرمان يبدأ المعركة  على الخارجية
كم����ا كان متوقعا فقد بدأ وزي����ر الخارجية أفيغدور ليبرمان في 

األيام األخي����رة معركته على مكان����ة وزارة الخارجية، وكان األمر 

منتظرا منذ أن عاد ليبرمان إلى الوزارة، بعد 8 أشهر على بدء عمل 

الحكوم����ة، إذ لدى توزيع الحقائ����ب البرلمانية جرى توزيع بعض 

من صالحي����ات الوزارة على مؤسس����ات ووزارات مختلفة، منها ما 

هو قائم منذ س����نوات، ولكن تزايد توزيع صالحيات الوزارة، كان 

الفت����ا، كما أن����ه كان واضحا أن ليبرمان لن يرضى بوزارة تنتش����ر 

صالحياتها على ست وزارات.

وقد جاهر ليبرمان مباش����رة بمعركت����ه، في تقرير دوري له أمام 

لجن����ة الخارجية واألمن البرلمانية، في األس����بوع الماضي، ولكنه 

ز »جام غضبه« على مستش����ار األمن القومين يوس����ي كوهين، 
ّ
رك

إذ ادع����ى ليبرمان أن كوهين يس����عى إلى اقام����ة وزارة خارجية 

»موازية«، بس����بب اتصاالته المباش����رة مع الس����لك الدبلوماسي 

والحلبة الدولية، وكانت القش����ة الت����ي »قصمت ظهر الجمل« من 

ناحية ليبرمان، هي الرس����الة التي بعث بها كوهين إلى س����فراء 

االتح����اد األوروبي والس����فير األميركي في إس����رائيل، حول رؤية 

حكومة بنيامين نتنياهو لمس����ألة وق����ف المفاوضات مع الجانب 

الفلس����طيني، دون أي تنس����يق مع وزارة الخارجي����ة، وفي الحال 

أصدر ليبرمان أوامر لجميع العاملين في وزارته بعدم التعاون مع 

مجلس األمن القومي والمستشار كوهين.

وهذه ليس����ت الم����ّرة األولى الت����ي يصطدم فيه����ا ليبرمان مع 

مستش����ار األمن القومي، ب����ل حصل هذا في فترة مستش����ارين 

آخرين، في حكومة نتنياهو الس����ابقة، وما يقلق ليبرمان أكثر هو 

عدة مناصب وزارية يتعلق عملها بالعالقات الخارجية والس����لك 

الدبلوماس����ي، وقد عددها ليبرمان ف����ي تقريره، وهي اضافة إلى 

مجلس األمن القومي:

*وزارة »التهدي����دات االس����تراتيجية«، ويتواله����ا حاليا الوزير 

يوفال ش����تاينيتس، والغريب أن ليبرمان تكلم بتهكم على هذه 

الوزارة متس����ائال: »ما اس����م هذه الوزارة؟«، وتكمن الغرابة في أن 

هذه الوزارة قامت أصال، في حكومة إيهود أولمرت، كي يش����غلها 

ليبرم����ان ذاته، وكانت تظه����ر ألول مّرة في حكومات إس����رائيل، 

وبقيت هذه الوزارة قائمة ف����ي الحكومتين التاليتين، إذ توالها 

ف����ي حكومة نتنياهو الس����ابقة الوزير موش����يه يعل����ون، وحاليا 

ش����تاينيتس، واآلن يصف ليبرمان »مؤسس« هذه الوزارة، بأنها 

»وزارة زائدة وال حاجة لها«.

*القسم السياس����ي األمني في وزارة الدفاع، وهذا القسم قائم 

منذ أن قامت الوزارة، إال أن ليبرمان يدعي أن نش����اط هذا القسم، 

بدأ يتوغل هو أيضا في صالحيات وزارة الخارجية، ويعمل بشكل 

مواز للوزارة.

*وزارة التعاون االقليمي، وهي وزارة يش����غلها الوزير سيلفان 

ش����الوم، الذين يش����غل أيض����ا وزارة »تطوير الجلي����ل والنقب«، 

القائمة أصال على مش����روع تهويد هاتي����ن المنطقتين. وأقيمت 

ووزارة التع����اون االقليمي ألول مرة ف����ي حكومة إيهود باراك في 

العام 1999، وكان يشغلها ش����معون بيريس، واستمر وجود هذه 

الوزارة، في ظل كل الحكومات التالية، وهي كوزارة »التهديدات 

االس����تراتيجية«، ت����م تفصيلها إلرض����اء ش����خصيات كبيرة في 

الحكومة، لم تنل حقائب رفيعة.

*وزارة يهود المهج����ر، وهي أحيانا تك����ون وزارة، وأحيانا ملفا 

في مكتب رئيس الحكومة يتواله نائب وزير، وتهتم في ش����ؤون 

عالقة أبناء الديانة اليهودية في العالم بإس����رائيل، وهذه مهمة 

تتقاطع مع وزارة الهجرة واالستيعاب، ووزارة الخارجية.

*ملف المفاوض����ات، وهذا الملف األكبر ال����ذي صودر من أيدي 

وزارة الخارجي����ة، وتتواله وزيرة العدل تس����يبي ليفني، بموجب 

اتف����اق االئت����الف بين حزب����ي الليك����ود و«الحرك����ة«، وعمليا هذا 

الملف لم يكن ف����ي يد وزارة الخارجية أيضا في حكومة نتنياهو 

الس����ابقة، إذ كان بمسؤولية نتنياهو ش����خصيا، ولكن لوحظ في 

األش����هر األخيرة أن ليبرم����ان يضيق ذرعا بهذه الح����ال، ورأيناه 

يح����اول التقرب من اإلدارة األميركية وخاصة وزير الخارجية جون 

كيري، رغم أن ليبرمان لم يغير مواقفه الجوهر من مسألة الصراع 

والقضية الفلسطينية.

وعمليا فإن ليبرمان بدأ يعد العّدة لتعزيز مكانته في الحكومة، 

ومن ثم في الحلبة السياس����ية، خاصة وأن االتج����اه القائم حاليا 

هو فض الش����راكة البرلمانية بين الحزب الذي يتزعمه »إسرائيل 

بيتن����ا« وبين الليكود. ويرى ليبرم����ان أن وضعيته البرلمانية في 

أي انتخاب����ات مقبلة ليس����ت مضمونة، من حي����ث أن يكون حزبه 

من الكتل الكبيرة في الكنيس����ت، ولهذا ف����إن الفرضية القائمة 

أن ليبرمان سيصّعد بشكل مدروس، خطواته في الحكومة، ولكن 

ليس إلى حد التفجير، إذ ال يوجد مبرر سياسي لذلك من ناحيته، 

ولهذا س����يكتفي ببعض »األزمات العاب����رة«، من باب مقولة »نحن 

هنا«.

الخيوط متماسكة
رغم ما يظهر من »توت����رات« أو »أزمات«، فإن خيوط االئتالف ما 

تزال متماس����كة، وال يب����دو أنها قد تتراخ����ى أو تنحل في الوقت 

القري����ب، وهذا من منطل����ق المصالح الحزبية اآلني����ة، إذ أن حزب 

»يوجد مس����تقبل« يثبت من ي����وم إلى آخ����ر، أن ال مصلحة له في 

ترك الحكومة، وه����و ليس لديه أجندة واضح����ة، بل يؤقلم ذاته 

مع سياسة الحكومة، حتى لو كانت سياسة اليمين األشد تطرفا. 

كم����ا أن هذا الحزب ال يواجه خطر االنش����قاق، ألن كل النواب فيه 

حديثو العهد، وفازوا بعضوية الكنيست بشكل مفاجئ بالنسبة 

لغالبيتهم الساحقة، ولهذا فهم يريدون استغالل األمر والبقاء 

في واجهة السياس����ة اإلس����رائيلية، من باب أنه����ا »تجربة قد ال 

تتكرر« بالنسبة لهم.

أما حزب »الحرك����ة« فكل الرهان على توجهات رئيس����ة الحزب 

تس����يبي ليفني تبدو حتى اآلن خاس����رة، فهي ال تسارع إلى ترك 

الحكومة بس����بب جمود المفاوضات، وهذا ألنها ألقت بمسؤولية 

الفش����ل على الجانب الفلسطيني، إذ أنها لم تجاهر بأي اعتراض 

على سياس����ة االس����تيطان، التي ال تعارضها م����ن حيث الجوهر، 

خاص����ة في القدس والكتل االس����تيطانية الكبرى، وأيضا من باب 

االدعاء بأنها طالما هي في الحكومة فستكون الجمة لسياستها، 

مع »أمل اس����تئناف المفاوضات في كل وق����ت«، ولكن على أرض 

الواق����ع فإنه في ه����ذه المرحلة ال تج����د ليفني وش����ركاؤها في 

الحزب مكان����ا لهم في صفوف المعارضة، إال إذا بدأت تعد العّدة 

لالنتخابات المقبلة، وتقرر أن تجد لها »مأوى سياسيا« جديدا، أو 

شراكة سياسية جديدة، ال تلوح في األفق حتى اآلن.

وهذه الحال تسري على باقي ش����ركاء الليكود، حزب »إسرائيل 

بيتنا« بزعامة ليبرمان الذي يرى أن سياس����ته ومخططاته تتطبق 

عل����ى أرض الواق����ع، وكذا بالنس����بة لحزب المس����توطنين »البيت 

اليهودي«.

الكنيست بدأ دورة صيفية جديدة 

مجموعة قوانين عنصرية جديدة ومعارك
»شد عضالت« بين شركاء االئتالف!
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

 وتراجع في العجز
قال تقرير لسلطة الضرائب اإلسرائيلية إن جباية الضرائب 

في الثلث األول من العام الجاري سجلت ارتفاعا صافيا بنسبة 

3ر12%، مقارن���ة مع نفس الفترة من العام الماضي 2013، في 

حين قال تقرير آخر للمحاس���ب العام للدولة إن تطبيق بنود 

الميزاني���ة في الثلث األول من هذا الع���ام كان جيدا وناجعا، 

م���ا أدى إلى انخفاض كبير في العجز المالي، وبلغ ثلث العجز 

الذي تحقق في نفس الفترة من العام الماضي.

وتق���ول وزارة المالي���ة ، في تقرير المحاس���ب، إن ميزانية 

الدولة س���جلت في الثلث األول من العام الجاري عجزا بقيمة 

950 مليون ش���يكل، وهو ما يعادل 272 مليون دوالر، في حين 

أن العج���ز في الثلث األول من الع���ام الماضي 2013 بلغ 15ر2 

ملي���ار دوالر، كما أن جباية الضرائب في الثلث األول من العام 

الجاري بلغ ما يقارب 25 ملي���ار دوالر، مقابل 7ر21 مليار دوالر 

في نفس الفترة م���ن العام الماضي، وهذا يعني زيادة عامة 

في جباية الضرائب بنس���بة تقارب 14% ولكنها زيادة بنسبة 

3ر12% صافية بعد احتس���اب نس���ب التضخم، وبذلك يكون 

العج���ز المالي قد انخفض في األش���هر ال���� 12 الماضية إلى 

مستوى 5ر2% من الناتج العام، بدال من 3% حسب التوقعات 

للعام الجاري.

وتش���ير وزارة المالي���ة إلى أن تراجع العج���ز في الميزانية 

العامة بدا ملحوظا منذ الش���هر األول من العام الجاري، وهذا 

ناجم عن رفع ضرائب في صيف العام الماضي، باإلضافة إلى 

أن ال���وزارات تقلص مصروفاتها المخططة في ميزانية العام 

الجاري.

الدين العام- 200 مليار دوالر
أعلن���ت وزارة المالي���ة اإلس���رائيلية أن الدي���ن الحكومي 

العام بل���غ حتى نهاية العام الماض���ي 2013 نحو 200 مليار 

دوالر، بزيادة بنس���بة 4ر4% عن العام ال���ذي قبله- 2012، كما 

أن الحكوم���ة دفعت خالل العام الماضي م���ا يقارب 11 مليار 

دوالر فوائ���د على القروض الداخلي���ة والخارجية، ليكون هذا 

البند الثالث من حيث حجم الصرف في الميزانية العامة، بعد 

الميزانية األمنية- أكثر من 17 مليار دوالر، وميزانية التعليم- 

12 مليار دوالر.

وعلى الرغم من هذه الزي���ادة، إال أن حجم الدين تراجع من 

حيث نس���بته من الناتج العام، إلى مس���توى 4ر67%، مقابل 

نسبة 4ر684% في العام 2012، وبذلك تكون إسرائيل متقدمة 

في مس���ار تخفيض نسبة الدين من حجم الناتج العام، الذي 

كان حتى العام 2005 في حدود %80.

وكانت الحكومة قد وضعت هدفا للهبوط إلى نس���بة %60 

حت���ى العام 2015، في حين طالبت جه���ات اقتصادية بعدم 

االكتفاء بنسبة 60%، ألن هذه النسبة يجب عليها أن تتراجع 

أكثر، على الرغم من أن عددا من الدول المتطورة ارتفع لديها 

الدين العام في الس���نوات المالية الس���ت الفائتة إلى نسب 

عالية جدا، إذ ارتفعت النس���بة في الدول العشرين المتطورة 

إلى حوالي 115% من حجم الناتج العام. 

»إنتل« تضيف ألف

وظيفة في الجنوب
قررت ش���ركة التقنيات العالية »إنتل« توسيع نشاطها في 

منطقة الجنوب، في محيط مدينة »كريات جات« اإلسرائيلية، 

باس���تثمار يصل إل���ى 6 مليارات دوالر، م���ا يعني زيادة عدد 

الوظائ���ف في مصنعها في الجنوب بنح���و ألف وظيفة، وفي 

المقابل ستحصل الشركة على تسهيالت ضريبية بما يعادل 

430 مليون دوالر.

ويقول مس���ؤولو فرع الش���ركة العالمية في إس���رائيل إن 

لت زيادة اس���تثمارها في إس���رائيل، بدال من 
ّ

الش���ركة فض

أماك���ن أخرى في العالم، وبحجم اس���تثماري ه���و األكبر منذ 

س���نوات عديدة. وقال وزير االقتصاد نفتالي بينيت إن هذا 

هو االس���تثمار األكبر من ش���ركة واحدة في قطاع التقنيات 

العالية، ويضمن استمرار عمل الشركة في إسرائيل لسنوات 

أخرى عديدة، في حين قالت مصادر في الوزارة إن قرار »إنتل« 

أزال التخوفات اإلس���رائيلية من أن توقف الش���ركة نشاطها 

في إسرائيل.

ولش���ركة »إنتل« في هذه المرحلة أربعة مراكز تطوير في 

إس���رائيل: في حيفا وبيت���ح تكفا والقدس ويكوم )وس���ط( 

إضاف���ة إلى مصنع���ي إنتاج في القدس وكري���ات جات، وقد 

بدأت »إنتل« نشاطها في إس���رائيل في العام 1974، ويعمل 

لديها حاليا 10 آالف عامل. 

فنادق إسرائيل تخفض 

ملوحة برك البحر الميت
ق���ال تقرير صادر ع���ن مصانع األم���الح في البح���ر الميت 

إن المي���اه العادم���ة المتدفقة على البحر م���ن الفنادق ومن 

المستوطنات المحيطة بها، باتت تتسبب في تخفيض نسبة 

الملوحة في البحر الميت، وبمس���توى بات يش���كل ضررا في 

عم���ل تلك المصانع، ويتبين أن المي���اه العادة كانت تتدفق 

عل���ى الجزء الجنوبي من البحر ال���ذي تجفف بفعل قلة تدفق 

المياه عليه، ومن ثم جرى تحويل المياه إلى مكان آخر.

وتشكو المصانع من أن مركز تدفق المياه العادمة بات قريبا 

جدا )نس����بيا( من مكان مصانع األم����الح، كما أن معالجة المياه 

العادمة لم تكن في وقت س����ابق بالمس����توى المطلوب، إال أنه 

في العام األخير تجري معالجة المياه العادمة بشكل أفضل.

وتؤكد المصانع أن المياه العادمة تخفض نس���بة الملوحة 

في برك تبخير المياه التي تستخرج منها األمالح، ما سيؤدي 

بطبيعة الحال إلى ضرر اقتصادي بالمصانع، وأمام هذا الوضع 

طلبت سلطات في محيط البحر بأن تتدفق المياه العادمة عبر 

قناة خاصة إلى ش���مال البحر المي���ت، على أن تتم معالجتها 

وتنقي���ة جزء منها، الس���تخدامها في ري ك���روم واقعة على 

شواطئ البحر.

بقلم: ميراف أرلوزوروف

)ترجمة خاصة- عن صحيفة ذي ماركر اإلسرائيلية(

»نحن لس���نا على اس���تعداد لالعتذار على كوننا صهاينة«، هذا ما قاله وزير المالية 

يائير لبيد هذا األس���بوع، في سعيه لتفس���ير جزء من خطته، بشأن اإلعفاء الكامل من 

ضريب���ة المش���تريات عن البيت األول الذي يش���تريه من خدم ف���ي الجيش أو الخدمة 

المدنية. وتابع لبيد يقول متحمس���ا: »إننا نقول بالش���كل األوضح، من يس���اهم أكثر 

يحص���ل على أكثر. إن الخدمة العس���كرية أو المدنية هي قيمة. الش���اب الذي يضحي 

بثالث س���نوات من حياته، الش���اب الذي في حاالت كثيرة يخاط���ر بحياته، هو مواطن 

أفضل بكثير ومستحق أكثر، ويستحق أيضا تفضيال بارزا وواضحا«.

ما من ش���ك في أن رس���الة لبيد واضحة وبارزة، إال أن هذا ال يجعلها صادقة، فعمليا 

مقولة لبيد بأن »من يقدم أكثر يحصل على أكثر«، هي أكذوبة، ليس���ت للبيد شخصيا، 

وإنما كذبة وطنية، فالغالبية اليهودية تحب أن تروي لنفسها هذه الكذبة، من أجل أن 

يكون في مقدورها تبرير التمييز المستمر ضد األقلية العربية في إسرائيل.

وفي واقع األمر، ال توجد أي حاج���ة لمنح الغالبية اليهودية التي تخدم في الجيش، 

وتقدم ثالث س���نوات من حياتها للدولة، »تفضيال واضحا وب���ارزا«، ألن هذا التفضيل 

قائ���م على أرض الواقع. ففي كل خطوة واج���راء يحصل اليهود أكثر من العرب، ولهذا 

فهم يحظون من���ذ اآلن على تفضيل واضح وبارز، والخط���وة األخيرة التي أقدم عليها 

لبي���د، تضيف تفضي���ال خفيفا واحدا فقط، عل���ى التفضيل الضخ���م القائم للغالبية 

اليهودية، وهناك ش���ك في ما إذا ستغير هذه الخطوة صورة التمييز الحاد المتجذر، 

والمتبع في دولة إسرائيل ضد العرب.

لن نبني أي بلدة عربية جديدة
هل تريدون نماذج؟ تفضلوا. 

من الممكن ومن المجدي أن نبدأ بس���نوات األربعين والخمسين والستين، التي فيها 

صادرت دولة إس���رائيل من البلدات العربية قسما كبيرا من أراضيها. وعملية »تهويد 

الجلي���ل«- حتى أن الدول���ة ال تخفي نواياها- قد عملت على نق���ل مكثف لألراضي من 

العرب إلى اليهود، وقس���م كبير من هذه المصادرة تم في أوج حرب االستقالل، وقسم 

كبير آخر، كان على ش���كل قرارات قضائية ومنظمة، على مدى س���نوات طوال بعد تلك 

الحرب.

إن لجنة تحقيق رس���مية واحدة، »لجنة أور«، تطرقت إلى س���لب األراضي من العرب، 

وكتبت اللجنة في تقريرها »إن عمليات مصادرة األراضي كانت بش���كل واضح لمصلحة 

الغالبي���ة اليهودية، فعلى األراضي المصادرة أقيمت مئات البلدات اليهودية، بما في 

ذلك مدن كبيرة، على شاكلة نتسيرت عيليت وكرميئيل«.

فعلى س���بيل المثال تع���رض اللجنة مدينة س���خنين، التي في س���نوات االنتداب 

البريطان���ي كانت تمتد منطقة نفوذها على 70 أل���ف دونم، بقي منها للمدينة 9700 

دون���م، منها 4500 دونم فقط هي منطقة نفوذ بلدية، وبس���بب هذا، فإن المواطن في 

سخنين عليه أن يكتفي بمساحة 191 مترا مربعا للفرد، مقابل 524 مترا مربعا للفرد في 

مدينة كرميئيل )قريبة من سخنين شماال(.

بعد يوم األرض في منتصف سنوات السبعين )1976(، توقفت إسرائيل عن سياسة 

مصادرة أراضي العرب في إس���رائيل، ولكن عمليا اس���تمرت عملي���ة »تهويد الجليل« 

بوتي���رة كبيرة، والدالئ���ل معروضة أمامكم: على الرغم م���ن أن الجمهور العربي يزداد 

بوتيرة تكاثر ش���بيهة بتلك التي لدى الجمهور اليه���ودي، فمنذ اقامة الدولة وحتى 

أيامن���ا هذه، أقيمت أكثر من 700 بلدة جديدة لليه���ود، ولكن لم تقم أي بلدة عربية 

جديدة، باس���تثناء البلدات الثابتة للبدو في النقب، الذين تم اخالؤهم من أراضيهم، 

فهل قرأتم بشكل صحيح: وال أي بلدة عربية جديدة منذ اقامة الدولة.

ونذكر أن عش���رات القرى العربية تم تدميرها في الس���نوات األول���ى لقيام الدولة، 

وس���كانها الذين بقوا مواطنين في إس���رائيل، فقدوا أراضيهم وبيوتهم، وحقهم في 

العودة للسكن في قرى آبائهم، وتذكر »لجنة أور« 60 قرية كهذه تم اقتالعها، وإقرث 

وكفر برعم هما فقط قريتان من هذه القرى، وهما األكثر شهرة.

وأيضا القرى التي لم يت���م تدميرها، تهتم الدولة بتقزيمها، وأداة التطوير البلدي 

هي لجان التنظيم والبناء، وفي إس���رائيل توج���د 123 لجنة كهذه، 4 منها فقط تابعة 

لبل���دات عربية، وهي الناص���رة ورهط والطيرة والطيبة، بينم���ا 82 بلدة عربية، تندمج 

شؤونها في إطار 21 لجنة تنظيم وبناء إقليمية، وفي خمس منها فقط رئيسها عربي، 

وهذا يبدو أحد األس���باب التي تؤدي إلى أن االكتظاظ والكثافة السكانية في البلدات 

العربية أكثر من اللذين في البلدات اليهودية، وباألس���اس أن البلدات العربية تختنق 

اقتصاديا، بسبب عدم تخصيص أراض لها لبناء مناطق صناعية.

وقد أشار بحث جديد لجمعيتي »سيكوي« و«إنجاز« إلى أن السلطات المحلية العربية 

)المجال���س البلدية والقروية(، تس���يطر عل���ى 8ر3% فقط من المس���احات الصناعية 

والعمل، على الرغم من أن نسبتها من بين السكان 18%، وبحث آخر أجراه قسم االبحاث 

في الكنيس���ت في الع���ام 2009، فحص كي���ف يتم توزيع ضريبة المس���طحات، التي 

تدفعها الحكومة للس���لطات المحلية، مقابل مقرات بنى تحتية مثل الكهرباء، وقواعد 

الجيش، والمكاتب الحكومة والرس���مية والوزارات، وتبين من���ه أنه من أصل 1ر1 مليار 

شيكل )314 مليون دوالر( فإن حصة السلطات المحلية العربية 2ر2 مليون شيكل )628 

ألف دوالر( س���نويا. ما يعني أنه في الوقت الذي تتحكم فيه الحكومة بالكامل بقرارها 

لمن تدفع، فإنها تخصص 2ر0% فقط من ضريبة المسطحات للبلدات العربية.

وبه���ذا عمليا، ال توجد للبلدي���ات العربية أي مداخيل من ضريبة المس���طحات التي 

تدفعه���ا الحكوم���ة، وحصة البلدات من ضريبة المس���طحات الصناعية، تقل بنس���بة 

70% عن نس���بتهم من بين الس���كان، والنتيجة التي ال يمكن منعها، هو أن للبلديات 

العربي���ة مداخيل قليلة ج���دا، األمر الذي يحكم عليها بأن تك���ون في وضع اقتصادي 

متدهور بش���كل دائم، وعجز مالي، وبطبيعة الحال خدمات بمس���توى منخفض لسكان 

هذه البلدات.

مستوى معيشة أقل بنسبة %60
يحصل المواطن العربي على خدمات من البلديات مستواها أقل بنسبة 60% من تلك 

التي يتلقاها المواطن اليهودي من بلديته، وبتعبير مباش���ر فإن مس���توى المعيشة 

الذي تعرضه البلديات العربية أقل بنسبة 60% من الذي تعرضه البلديات اليهودية، 

وبذا فإن المواطنين العرب يحصلون على ميزانيات رفاه تقل بنسبة 50% عن تلك التي 

يتلقاها اليهود، على الرغم من أن العرب هم الجمهور األكثر فقرا في إسرائيل، ولهذا 

هم بحاجة إلى ميزانيات رفاه أكبر بكثير من غيرهم.

وتبين من فحص أجرته جمعية »س���يكوي« أن العرب يحصلون من ميزانيات معالجة 

اإلدم���ان على المخدرات على 4% فقط، ومن ميزاني���ات معالجة أطفال في ضائقة على 

8%، ومن ميزانيات خدمة المسنين على 5% فقط.

ميزانيات التعليم تقل بنسبة %35
إن ميزانيات التعليم التي تحصل عليها البلديات العربية من وزارة التعليم هي في 

أفضل أحوالها مش���ابهة لتلك التي تحصل عليه���ا البلديات اليهودية، وفي حاالتها 

األس���وأ فهي أقل بنس���بة 20% من تلك التي تحصل عليها البلدات اليهودية، وبما أن 

البلديات العربية هي فقيرة، وهي األفقر في إس���رائيل، وليس لديها وسائل لتضيف 

إل���ى ميزانياتها لجهاز التعليم، فإنه في نهاية المطاف تكون ميزانيات التعليم في 

البلديات العربية أقل بنسبة 35% من تلك التي للطالب اليهودي.

وه���ذا بطبيعة الحال مناق���ض كليا لالحتياجات، فجهاز التعلي���م العربي هو جهاز 

فاش���ل، ونس���بة التس���رب من جهاز التعليم تصل إلى 32%، مقاب���ل 8% بين الطالب 

اليهود، والتحصي���ل في االمتحانات الدولية، أقل بنس���بة 20% من ذلك الذي للطالب 

اليهود.

ونضيف هنا أنه بخالف تام عن الكذبة السائدة، فإن عدم جباية ضريبة المسطحات 

في البلدات العربية ليس���ت س���ببا جوهريا للتخل���ف الضخم جدا في ه���ذه البلدات. 

فبحس���ب أبحاث أجريت، تبين أن تحس���ين جباية ضريبة المس���طحات عن المنازل في 

البل���دات العربية، كان سيحس���ن ميزانياتها بنس���بة 20%، إال أنه ل���و حصلت البلدات 

العربية على حصة مس���اوية من ضريبة المس���طحات االقتصادية، الزدادت مداخيلها 

بنس���بة 130%، فالتمييز في سياس���ة األرض ضد البلدات العربية، جعل تلك البلدات 

من دون مس���احات أراض مثمرة، وهذا هو الوزن األكبر ف���ي كون البلدات العربية ذات 

مداخيل ضريبية قليلة، وليس جباية ضريبة مسطحات المنازل.

م���ن الواضح أن التفضيل الواضح والب���ارز لليهود ال ينحصر في الحكم المحلي، ففي 

جه���از الحكومة 8% فقط هم موظفون عرب، وغالبيتهم الس���احقة تعمل في وظائف 

متدنية.

ويعاني العرب من ش���بكة مواصلة متردية باستمرار، فمدينة ام الفحم، مع 48 ألف 

نس���مة فيها، تحصل على 140 سفرة يوميا فقط بين المدن، مقابل 277 سفرة تحصل 

عليها بلدة برديس حنه التي فيها 33 ألف نسمة.

الفجوة في التعليم تقلص عمر االنسان
وكان مركز »مساواة« في التماس له للمحكمة العليا أثبت أنه فقط 3% من ميزانيات 

الثقافة، التي توزعها وزارة الثقافة، تصل إلى مراكز ثقافية عربية، وقد أشارت »لجنة 

أور« إلى التماس آخر للمحكمة العليا في سنوات التسعين، على خلفية أن وزارة األديان 

تخصص لمقابر المسلمين 2% فقط مما تخصصه لمقابر اليهود، فهل حصل منذ ذلك 

الوق���ت تغير في المعطي���ات؟. من الصعب معرفة هذا ألن ما ه���و موثوق أن الحكومة 

عملت على توزيع معالجة هذين الصنفين من المقابر إلى وزارتين منفصلتين.

إن مسألة المقابر تقونا إلى نقطة النهاية واألخيرة، وهو مدى حياة االنسان العربي 

في إس���رائيل، الذي هو أقل بالمعدل بش���كل ملحوظ من مدى حياة االنسان اليهودي، 

فالرجال العرب يعيشون أقل بثالث سنوات من معدل الرجال اليهود، والنساء العربيات 

يعشن أربع سنوات أقل من معدل أعمار النساء اليهوديات، ومن أراد أن يريح نفسه من 

األس���باب بادعاء أن الفقراء في العالم يعان���ون من معدل أعمار أقل بكثير من غيرهم، 

فمن المجدي أن نعرف أن اليهود المتزمتين )الحريديم( في إسرائيل معدل أعمارهم 

أكثر من غيرهم )في إشارة إلى أن الحريديم يندرجون ضمن شرائح الفقر- الترجمة(.

إن الفقر ليس س���ببا في مع���دل األعمار القصير لدى العرب، وإنما كما يبدو بس���بب 

قلة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وباألساس التحصيل العلمي المنخفض أكثر ألم 

العائلة، فه���ذا يؤدي إلى نمط حياة صحي بدرجة أقل للعائلة كلها، وبحس���ب أبحاث 

عالمي���ة، فإن األم هي صاحبة التأثير األكبر عل���ى نمط الحياة، وفقط من أجل أن نغير 

معدل األعمار لدى العرب، علينا أن نرفع من المس���توى العلمي لدى النس���اء العربيات، 

األمر الذي ل���ن يكون، كما يبدو، في دولة تهتم بأن تبقى ميزانيات تعليم العرب أقل 

بشكل دائم من ميزانيات تعليم اليهود.

التمييز االقتصادي ضد المواطنين العرب يجر إسرائيل نحو األسفل!
*وزير المالية يائير لبيد يميز ضد الجمهور العربي في خطته إلعفاء مشتري البيوت من ضريبة المشتريات ويعرض هذا على أنه تفضيل لمن »يخدم أكثر« 

*التفضيل هو ذريعة ليس فقط للبيد وإنما أيضا لمؤسسات الدولة والغالبية اليهودية في إسرائيل لتبرير التمييز االقتصادي الممأسس ضد المواطنين العرب*

قال التقرير الس���نوي للش���رطة اإلسرائيلية، الصادر في األس���بوع الماضي، إن حجم 

األضرار االقتصادية من عالم الجريمة في العام الماضي 2013 بلغ 15ر4 مليار دوالر، وأن 

حج���م األضرار المتراكمة منذ العام 2001 وحتى العام الماضي 2013 بلغ قرابة 61 مليار 

دوالر، وأن األضرار األكبر تتس���ببها جرائم القت���ل، إذ يبلغ معدل الضرر االقتصادي من 

جريمة القتل الواحدة قرابة 715 ألف دوالر.

ويق���ول التقرير إن حجم األضرار في العام 2013 س���جل زيادة بنس���بة 1ر2% مقارنة 

بحجم األضرار في العام قبل الماضي 2012، وكانت هذه الزيادة األولى منذ العام 2009، 

التي بدأت تس���جل تراجعا في حجم الجريمة وأضرارها االقتصادية، واس���تمر التراجع 

حتى العام 2012، ليعاود االرتفاع في العام الماضي.

ويشير التقرير إلى أن األضرار االقتصادية من الجريمة تعادل نسبة 4ر1% من الناتج 

العام، في حين أن جرائم األمالك، من س���رقات وما ش���ابه، واصل���ت تراجعها في العام 

الماض���ي، إذ تراجعت األضرار بنس���بة 6ر2% مقارنة مع الع���ام 2012، وفي المقابل فقد 

س���جلت األضرار االقتصادي���ة من جرائم العنف ارتفاعا حادا بنس���بة 3ر7% مقارنة مع 

العام 2013، وهذه جرائم تتضمن جرائم القتل. وبلغ إجمالي األضرار االقتصادية منها 

أكثر من 3ر1 مليار دوالر، أي ما يعادل 31% من إجمالي األضرار االقتصادية من الجريمة.

وبحس���ب معطيات الش���رطة عن الع���ام الماضي 2013، فإنه ف���ي كل يوم ارتكب في 

إسرائيل ألف جريمة بالمتوسط، وفي كل ثالثة أيام يقتل شخص، وفي كل يوم ونصف 

اليوم ترتكب محاولة قتل. 

وفي العام 2013 ارتكبت 365137 جريمة في إسرائيل، بارتفاع بمعدل 75ر1 في المئة 

مقارنة بالعام 2012. ومن جهة أخرى، فان احتمال اإلمساك بالمجرم ارتفع قليال: 37ر13 

في المئة في السنة الماضية مقابل 09ر13 في المئة في العام 2012.

والجرائم االكثر انتش���ارا هي جرائم األمالك )الس���رقات( وهي تش���كل 43 في المئة 

من إجمالي الجرائم. وتتلوها جرائم النظام العام كالمش���ادات وأعمال الشغب )30 في 

المئة(، وجرائم التخريب واالعتداء )13 في المئة(، وجرائم أخالقية كالقوادة والتشجيع 

على البغاء وجرائم المخدرات )7 في المئة(، والغش )4 في المئة(، والجنس )1 في المئة( 

وجرائم أخرى )2 في المئة(.

في العام 2013، مثلما في العام الذي س���بقه، قتل 120 شخصا في إسرائيل - 114 على 

خلفية جنائية و6 على خلفية قومية. وأسباب القتل هي باألساس نزاعات في العشيرة/ 

العائل���ة )31 حالة قتل(، ونزاع بي���ن الزوجين )15(، وجدال أو مش���ادة )14(، وتصفيات 

في العالم الس���فلي )9(، و35 ش���خصا قتلوا »على خلفية جنائية أخرى« حسب التقرير 

السنوي.

وتقول الش���رطة في تقريرها إنه على ضوء ارتفاع مستوى الجريمة في إسرائيل، فإن 

الجمهور زاد من صرفه على ضمان األمن الفردي، وبحس���ب المعطيات فإن الصرف على 

هذا األمر ارتفع في العام الماضي بنسبة 4ر3% مقارنة مع الصرف في العام 2012.

وأعلنت الش���رطة عن حملة خاص���ة لمكافحة العنف في المجتم���ع، خاصة على ضوء 

التقارير التي تؤك���د أن االرتفاع حاصل ليس فقط من حيث عدد الجرائم التي ترتكب، 

وإنما من حيث ازدياد خطورتها، ما يعكس األضرار أكثر على الموطنين. 

وقال وزي���ر األمن الداخلي اإلس���رائيلي إس���حق أهرونوفيتش إن عل���ى الحكومة أن 

تخصص موارد أكبر، من أجل إفساح المجال أمام الشرطة لمكافحة الجريمة بشكل أوسع.

عالم الجريمة يكّبد االقتصاد اإلسرائيلي 4 مليارات دوالر!
*بعد انخفاض في حجم الجريمة وأضرارها لمدة أربع سنوات عادت الظاهرة وأضرارها لالرتفاع من جديد *31% من األضرار نابعة
من جرائم العنف التي تشمل القتل *في إسرائيل يقتل سنويا بالمعدل 120 شخصا وتقع حوالي 240 محاولة قتل أخرى*

الشـــرطة اإلســـرائيلية: ارتفـــاع حجـــم األضرار 

االقتصادية المترتبة على اتساع نطاق الجريمة
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قضـايـا وآراء

كتب سليم سالمة:  

تعكف الحكومة اإلس���رائيلية هذه األيام على إعداد وتش���ريع قانون إس���رائيلي جديد يقضي، على نحو أس���اس، 

بمنع اإلفراج عن أس���رى وسجناء فلس���طينيين قبل انقضاء محكومياتهم في سياق أي مفاوضات سياسية تجري بين 

الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني. 

ويظهر مما تناقلته وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية خالل األيام األخيرة أن مش���روع القانون الحكومي الجديد يحظى 

بتأييد واس���ع، إذ أعلن حش���د من أعضاء الكنيست من أحزاب سياسية مختلفة، مما يسمى »اليسار« ومن اليمين على 

حد سواء، دعمهم لمشروع القانون الحكومي هذا الرامي إلى منع اإلفراج المبكر عن أسرى وسجناء فلسطينيين.  

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد صادقت، يوم األحد )5/11( على مشروع القانون المذكور، تمهيدا لوضعه 

على طاولة لجنة القانون والدس���تور والقضاء البرلمانية إلقراره وتحويله إلى الهيئة العامة للكنيس���ت للش���روع في 

اإلجراءات التشريعية. 

لكن تطورا الحقا حصل يوم االثنين األخير )5/12( من شأنه أن يعيق عملية التشريع هذه، ولو مؤقتا، إذ قدم الوزير 

يعقوب بيري )»يوجد مس���تقبل«(، عضو اللجنة الوزارية لش���ؤون التش���ريع، اعتراضا على قرار اللجنة التصديق على 

مش���روع القانون، األمر الذي يعني عمليا � وطبقا للقانون اإلس���رائيلي القائم � إلغاء قرار اللجنة المذكور وعدم تأييد 

الحكومة لمشروع القانون، رسميا، بل اضطرارها إلى إعادة النظر فيه، مجددا، في غضون أسبوعين ثم اتخاذ قرار بشأن 

تحويله إلى اللجنة الوزارية لش���ؤون التشريع الس���تئناف عملها في إعداده وتحويله إلى الكنيست. ومع ذلك، يتيح 

القانون لرئيس الحكومة، ش���خصيا، تحديد موعد آخر لطرح الموضوع عل���ى الحكومة للبحث فيه، ما يعني أن الموعد 

القادم للنظر المجدد في مشروع القانون غير معروف. 

وكانت اللجنة الوزارية لش����ؤون التش����ريع قد صادقت على مش����روع القانون بأصوات أغلبية أعضائها )سبعة وزراء من 

»الليكود � بيتنا« و«البيت اليهودي«(، مقابل معارضة ثالثة وزراء هم: يعقوب بيري )الذي لم يكن حاضرا في تلك الجلسة( 

وياعيل غيرمان )وكالهما من »يوجد مستقبل«( وتسيبي ليفني )»الحركة«، رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع(. 

مناورات بين »البيت اليهودي«  و»يوجد مستقبل«!
وقد قلنا، أعاله، إن اعتراض الوزير يعقوب بيري على إقرار مش���روع القانون المذكور من ش���أنه أن يعيق مس���اعي 

تشريعه مؤقتا، ألن الموقف الرسمي الذي صدر عن حزب »يوجد مستقبل« في توضيح خطوة الوزير بيري هذه تضمن 

اعتراف���ا صريحا بأن اعتراض بيري »مرتب���ط، أيضا، باالعتراض الذي قدمه الوزير أوري أريئيل )»البيت اليهودي«( على 

مشروع قانون حكومي آخر يسعى حزب »يوجد مستقبل« إلى تشريعه، هو »قانون الحمل البديل« )أو: »تأجير الرحم«(. 

ومن هنا، فإن معارضة بيري وحزبه »يوجد مستقبل« لمشروع القانون بشأن منع اإلفراج المبكر عن أسرى فلسطينيين 

ليس���ت معارضة مبدئية، بل تبدو مناورة سياس���ية داخلية ترمي إلى ممارس���ة الضغط على حزب »البيت اليهودي« 

لسحب معارضته لمشروع »قانون الحمل البديل«. 

ومم���ا يدلل على هذا، أيضا، ما أورده رئي���س حزب »البيت اليهودي«، الوزير نفتالي بيني���ت، في بيانه الحاد الذي 

أصدره تعقيبا على خطوة الوزير بيري، إذ قال إن حزبه »س���يعمل بكل الوسائل المتاحة أمامه، بما فيها لجم مشاريع 

قوانين يتقدم بها حزب »يوجد مس���تقبل« إلى أن يتم إقرار مش���روع القانون هذا«! وأضاف: »لن نصبر ولن نتس���امح 

حيال المناورات واألالعيب السياسية الحزبية على حساب قوانين حيوية ألمن مواطني إسرائيل«!

وقال بينيت إنه »ال ُيعقل أن تكون دولة إس���رائيل الدول���ة الوحيدة في العالم التي تفرج عن قتلة مواطنيها... من 

األفضل لنا ربط أيدينا وتقييدها بدال من رفعها استس���الما في مواجهة اإلرهاب«! وأضاف: »س���نضع، بواس���طة هذا 

القانون، حدا نهائيا لسنوات طويلة من االبتزاز وإطالق سراح القتلة بالجملة«!

وانضمت رئيس���ة كتلة »البيت اليهودي« البرلمانية، عضو الكنيس���ت أييلت شاكيد، إلى زعيم حزبها في مهاجمة 

موقف بيري و«يوجد مس���تقبل« من مش���روع قانون األسرى، علما بأن مشروع القانون هذا يأتي بمبادرة مشتركة منها 

)ش���اكيد( ومن عضو الكنيس���ت دافيد تسور )»الحركة«(. وكشفت ش���اكيد النقاب عن أن »بيري كان قد عبر شخصيا، 

أمامي وأمام ش���ريكي دافيد تس���ور، عن تأييده لمش���روع القانون ودعمه لنا، وهو ما يجعل تقديمه االعتراض خطوة 

مس���تهجنة«! وأضافت شاكيد: »من المحزن أن تقرر االعتبارات الحزبية الضيقة في مسلكيات حزب »يوجد مستقبل« 

السياس���ية، إذ كيف يعقل أن يكون رئيس جهاز األمن العام )الش���اباك( سابقا من مؤيدي اإلفراج عن قتلة أيديهم 

ملطخة بالدماء؟«! وعادت ش���اكيد إلى تأكيد موقف رئيس حزبها، بينيت، بالقول: »سنستخدم جميع األدوات والسبل 

البرلمانية المتاحة لنا من أجل إنجاز سن هذا القانون المهم واألخالقي«!

أما عضو الكنيس���ت دافيد تس���ور، الذي كان ش���ريكا في تقديم مش���روع القانون هذا، خالفا لموقف رئيسة حزبه 

)»الحركة«(، الوزيرة تس���يبي ليفني، فقال: »كنت أعتقد في السابق، وال أزال أعتقد اليوم أيضا، بأن مسألة اإلفراج عن 

القتلة ش���رطا إلجراء مفاوضات سياسية هي مس���ألة غير أخالقية وغير ناجعة«! في الوقت الذي قالت الوزيرة ليفني 

إنها تعارض مشروع القانون ألنه »يحّد من قدرة الحكومة على المناورة في إطار المفاوضات السياسية«. 

كما عبر رئيس كتلة حزب »العمل«، عضو الكنيس���ت إيتان كابل، عن تأييده لمش���روع القانون معلنا: »لو كنت عضوا 

في لجنة التش���ريعات الوزارية لصوتت تأييدا لمش���روع القانون. فقد كنت، على ال���دوام، وال أزال، معارضا لإفراج عن 

مخربين قتلة أيديهم ملطخة بالدماء. وال يزال ضميري يؤنبني على تغيير رأيي وتأييد صفقة الجندي غلعاد شاليت«!

في المقابل، هاجمت رئيس���ة حزب »ميرتس«، عضو الكنيس���ت زهافا غالئون، مشروع القانون المقترح واصفة إياه 

بأن���ه »اقتراح قان���ون ديماغوغي يخلق تمييزا بين دم ودم«. وأضافت: »يمكن تفهم مش���اعر عائالت ضحايا اإلرهاب 

حيال إقدام دولة إسرائيل على اإلفراج عن أسرى في إطار اتفاق سياسي. ولكن، مع ذلك، ينبغي ترك هامش المناورة 

السياسية مفتوحا أمام الحكومة، بما في ذلك اإلفراج عن أسرى، ليس كمكرمة إنسانية أو كقطعة حلوى يتم تقديمها 

إلى الفلس���طينيين، وإنما كصفقة تشكل جزءا من إجراء سياس���ي، كخطوة لبناء الثقة نحو تحقيق هدف المصالحة 

وتمهيد الطريق نحو التوصل إلى اتفاقية سالم نهائي«.   

حول سلطات »خرق القانون« في إسرائيل 
للتستر على فظائع االحتالل!

بقلم: يشاي منوحين )*(

إن إحدى الطرق التي يحافظ بها المجتمع على طابعه الديمقراطي هي التمس���ك ب� »س���لطة 

القانون«. 

وقد أكد رئيس المحكمة اإلس���رائيلية العليا المتقاعد، القاضي مئير شمغار )1984(، أن »أي 

قرار أو عمل ينطويان عل���ى مغزى أو داللة اجتماعية، ينبغي أن يتما بموجب قوانين المجتمع 

ذاته«، وأن »التعبير الرئيس لس���لطة القانون يتمثل في أنها ليس���ت سلطة أشخاص - حسب 

قراراته���م واعتباراتهم ورغباتهم غير المحدودة - وإنما هي س���لطة تس���تند إلى تعليمات 

وقواعد وأعراف ثابتة ومستقرة، متساوية تجاه الجميع، وملزمة للجميع بدرجة متساوية«.  

ومن المفروض ب� »س���لطة القان���ون«، كجهاز أو منظومة تتضمن أمورا مس���موحا بها وأخرى 

ممنوعة، أن توجه عملنا وسلوكنا، وكذلك طريقة عمل وسلوك السلطات العامة، بصورة يومية. 

وم���ن المفروض بنا، نحن المواطنين، أن ننصاع للقانون ذلك أن »القانون يش���كل مصلحة عليا 

ألي مجتمع، وشرطا لوجوده وبقائه«،  وفقما أكد المستشار القانوني السابق للحكومة وقاضي 

المحكمة العليا المتقاعد إسحق زامير.  

وتحاول »س���لطة القانون« أن تتضمن في إطار قانوني واحد ما هو صحيح ومالئم، وما هو غير 

مالئم أو مسموح به، سواء في إسرائيل أو »المناطق الفلسطينية« التي يعيش فيها مواطنون 

في ظل ظروف احتالل منذ ما يزيد عن 46 عاما، وتس���عى إلى أن تتضمن عدة أطر قانونية في 

إطار شامل واحد. 

ومن غير الممكن إقامة احتالل، بمعنى اإلبقاء على سكان خاضعين لالحتالل في نظام قمعي 

من دون مساواة أمام القانون ومن دون مشاركة في عملية اتخاذ القرارات االجتماعية، من دون 

المس أيضا بالصبغة الديمقراطية للمجتمع االحتاللي.  فأساليب وممارسات االحتالل الطويل 

والمستمر وجوهر سلطة القانون يقفان على طرفي نقيض.  لكن، بما أن الصورة الديمقراطية 

للمجتمع تقف في أساس الشرعية الوطنية )القومية( والدولية لهذا المجتمع فإن موارد جمة 

تنف���ق من أجل اإلبقاء عليه )االحتالل(. وحين تعاني الصورة الديمقراطية ألي مجتمع بس���بب 

االحتالل واالس���تيطان المستمرين منذ عشرات السنين من خلل وعيوب نجد أن صورة مفهوم 

االنصي���اع ل� »س���لطة القانون« تحتل وزنا كبيرا، س���واء في الحيز العام القوم���ي، أو في الحيز 

الدولي. صحيح أن نظام االحتالل قائم، إال إنه يدار ظاهريا بشكل قانوني. ولذلك فإن السلطات 

واألجهزة األمنية، التي ترى في المحافظة على الشروط والقيود المنصوص عليها في القانون 

عائق���ا أمام القيام بمهماتها، والتي ال تعتبر نفس���ها ملزمة دائما باالنصياع للقانون، توظف 

م���وارد طائلة ليس فقط في تمويه عدم االنصياع للقانون، وإنما أيضا في بناء صورة االنصياع 

ظاهريا ل� »سلطة القانون«.  

وإل���ى جانب االنصي���اع )االنتقائي( لق���رارات المحاكم، ف���إن إح���دى األدوات المركزية في 

المحافظة على صورة االنصياع ل� »س���لطة القانون« تتمثل في إقامة أجهزة تقص للش���كاوى 

المتعلق���ة بانته���اكات القانون من قبل قوات األمن. وتدير كل جه���از من أجهزة األمن هيئة 

خاصة لفحص الش���كاوى، فجهاز األمن العام )مخابرات الش���اباك( لديه شعبه لفحص شكاوى 

المعتقلين الخاضعين للتحقيق، وتدير الش���رطة لحس���ابها شعبة للتحقيق مع أفراد الشرطة 

)»ماحش«(، وتعمل لحس���اب مصلحة السجون وحدة قطرية للتحقيق مع السجانين )»ياحس«(، 

ويدير الجيش اإلسرائيلي جهاز ش���رطة التحقيق العسكرية )»متساح«(.  وفي الظاهر، يوجد 

ل���دى كل جهة مخولة باس���تخدام القوة، وقدرة على تطبيق وفرض األوام���ر والقوانين، جهاز 

من المفترض أن يتحقق ويتأكد من أنها تعمل بموجب »س���لطة القانون« وأن يقدم توصيات 

بمحاكمة أي محقق، شرطي، سجان أو جندي، يعملون ويتصرفون بصورة مخالفة للقانون، وهذا 

قائم ظاهريا )نظريا( وليس عمليا. 

وعلى سبيل المثال فإن تفحص أشكال عمل شعبة فحص شكاوى المعتقلين التابعة لجهاز 

»الش���اباك« )مفتان(، يبين أن���ه ومنذ العام 2001، قدم ما يزيد عن 800 ش���كوى حول عمليات 

تعذيب في أثناء تحقيقات الجهاز، فيما لم يتم فتح أي تحقيق جنائي ولو في حالة واحدة. 

وفيما يتعلق بأش���كال وطرق عمل شرطة التحقيق العس���كرية، فقد كشف تقرير صدر عن 

منظم���ة »يش دين- يوجد قان���ون«، عن أن 5ر3% فقط من الش���كاوى التي تتلقاها الش���رطة 

العس���كرية المحققة والنيابة العسكرية بش���أن مخالفات جنائية يرتكبها ظاهريا جنود ضد 

مواطنين فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، تترجم إلى لوائح اتهام.  

وفي تقرير نش���رته »اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إس���رائيل« في حزيران 2008، جرى 

تفحص 90 ش���هادة أدلى بها معتقلون فلس���طينيون في الفترة الواقع���ة بين حزيران 2006 

وتش���رين األول 2007، وقد وجدنا أن جميع الش���كاوى التي قدمت منذ ش���هر آب - باس���تثناء 

شكوى واحدة - ما زالت  مفتوحة )لم تعالج( لغاية إعداد  التقرير المذكور، من دون اتخاذ قرار 

بتقديم المخالف أو المخالفين للمحاكمة، أو حتى إغالق الملف. 

كذل���ك يظه���ر تقرير تعك���ف »اللجنة ضد التعذيب« على إعداده للنش���ر ف���ي هذه األيام 

ويتفحص أش���كال معالجة 133 ش���كوى قدمتها »اللجنة« إلى »الشرطة العسكرية المحققة« 

عل���ى خلفي���ة أعمال وحاالت عن���ف ارتكبها جنود ض���د معتقلين فلس���طينيين في المناطق 

الفلس���طينية المحتلة خالل األعوام 2007 و 2013، أن »اثنتين فقط من تلك الشكاوى انتهت 

معالجتهما بتحويلهما إلى الئحة اتهام ضد جندي نس���ب له ارتكاب مخالفة اعتداء«، أي أقل 

من 2% من مجموع الشكاوى المقدمة.  

وعلى الرغم من أن المعطيات المتعلقة ب� »وحدة التحقيق مع أفراد الش���رطة« ال يتم اإلعالن 

عنها، فقد اقتبست المحامية سمدار بن نتان عن رئيس »لجنة أور« )التي تقصت وقائع مقتل 

مواطنين عرب برصاص الش���رطة اإلس���رائيلي في أثناء هّبة أكتوب���ر 2000( القاضي المتقاعد 

ثي���ودور أور قول���ه: »بصورة عامة، لم تق���م وحدة التحقيق مع أفراد الش���رطة بجمع أدلة فيما 

يتعلق باألحداث التي قتل فيها مواطنون )عرب(، ولم تجمع معطيات ميدانية، ولم تحاول في 

وقت قريب من وقوع األحداث، تحري أو معرفة من هم أفراد الشرطة الضالعون فيها«.  

كذلك تدل االستئنافات التي قدمتها »اللجنة الشعبية ضد التعذيب« في السنوات األخيرة 

على أن عمل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة »ماحش« اتسم بإغالق عشرات الملفات ضد أفراد 

شرطة، من دون أن تقوم بالحد األدنى من مجهودات التحقيق.

وتبي���ن معطيات ه���ذه التقارير واالس���تئنافات أن أجهزة فحص الش���كاوى أقيمت بهدف 

التغطية على عمليات الخرق المنهجية للقانون. فهي كأجهزة فحص تعرض صورة أو انطباعا 

يش���ير في الظاهر إلى االنصي���اع للقانون، غير أنها تتس���تر من الناحي���ة العملية، وبصورة 

منهجي���ة، على انتهاكات القانون التي ترتكبها قوات وأجهزة األمن اإلس���رائيلية المختلفة، 

وأن كل قوة أو جهاز أمني يدير جهازا خاصا للتغطية والتس���تر وش���طب الشكاوى في الظاهر 

عندما يحدث شيء سيء.  

هن���اك عنوان لتقديم ش���كوى، وهناك جهاز لفحصها، وعملية أو إج���راء يمكن له أن يقدم 

مس���اعدة قانونية لضحايا قوات األمن اإلسرائيلية، لكن من ناحية عملية، هناك عنوان وجهاز 

وإجراء للتغطية والتس���تر وإضفاء صورة قانونية كاذبة بشأن المحافظة على »سلطة القانون« 

م���ن جانب قوات وأجهزة األمن المختلفة، وعملية منهجية لمنع تقديم المس���اعدة القانونية 

للضحايا.  

أكثر من ذلك، فإن التظاهر بالتحقيق في الشكاوى يوفر ألفراد وقوات األمن، الذين يعملون 

خالف���ا للقان���ون، »ختما مطاطيا« للش���رعية القانوني���ة، وتحيل تحريات وفحوص���ات وتقارير 

وتوصيات أجهزة فحص هذه الش���كاوى إلى االس���تنتاج بأنه ليس فق���ط ال وجود لتحقيقات 

جنائية ولوائح اتهام ضد األش���خاص الذين قدمت الشكاوى ضدهم، بكونهم تصرفوا بصورة 

مخالفة للقانون، وإنما يش���ير ذلك أيضا إلى أن هؤالء لديهم شهادة شرعية قانونية. ويجري 

فحص الشكوى من قبل جهاز رسمي في عملية »تبييض« أو »شرعنة« محكمة يضفي الشرعية 

على أي خرق أو انتهاك للقانون، أو ظلم أو جريمة على المس���توى الشخصي، يرتكبها المحقق 

أو الش���رطي أو الضابط أو الجندي مما يتيح أيضا، من ناحية عملية، »ش���رعنة« االحتالل وخلق 

انطباع بأن قوات األمن تنصاع للقانون.

هذه هي الصورة الكاذبة ل� »سلطة القانون«، وهي التي تأخذ وزنا كبيرا في الحيزين العامين 

القومي والدولي.  

______________________

)*(  المدير العام لـ »اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل« ورئيس فرع منظمة العفو الدولية »أمنستي« 

في إســـرائيل. هذا المقال سيكون مدخال لبحث ستنشره »اللجنة الشـــعبية« في نهاية شهر حزيران 2014، 

وتتناول فيه الشكاوى المقدمة لسلطات الجيش اإلسرائيلي. ترجمة خاصة.

تظاهرة تضامنا مع االسرى امام معتقل عوفر قرب رام الله.                        )رويترز(

مبادرات تشريعية حكومية لتقييد يدي الحكومة اإلسرائيلية  في أي مفاوضات سلمية:

مـنــع اإلفـراج عن أسـرى فـلـسـطينـيين في أي
مفاوضات سياسية أو صفقات لتبادل أسرى!

*اقتراحا قانونين جديدان باسم الحكومة يشكالن تعديلين لـ »قانون أساس: رئيس الدولة« للحد من صالحية رئيس 
الدولة في كل ما يتعلق بمنح العفو المبكر لسجناء قبل إنهاء محكومياتهم التي فرضتها عليهم المحاكم في إسرائيل*

تعديالن لقانون  أساس: رئيس الدولة
ومش���روع القانون الذي نحن بصدده هنا هو واحد من بين اثنين يرميان إلى تحقيق الغاية نفس���ها يبذل عدد من 

أعضاء الكنيس���ت والوزراء، في الفترة األخيرة، جهودا حثيثة لتشريعهما وضمهما إلى كتاب القوانين اإلسرائيلي، 

وخاصة على خلفية الجولة األخيرة من المفاوضات بين الحكومة اإلس���رائيلية والس���لطة الفلسطينية، والتي تخللها 

اإلفراج عن عدد من األسرى الفلسطينيين. 

»قانون أساس: رئيس الدولة« ينّصان، في محصلتهما، على الحد  ويش���كل مشروعا القانونين الجديدان تعديلين ل�

من صالحية رئيس الدولة في كل ما يتعلق بمنح العفو المبكر لسجناء قبل إنهاء محكومياتهم التي فرضتها عليهم 

المحاكم في إس���رائيل. والتعديل الم���راد إدخاله هو على البند 11)ب( من هذا القان���ون، الذي نص على أن: »لرئيس 

الدولة صالحية العفو عن مجرمين  والتخفيف من عقوباتهم، سواء بتقليصها أو استبدالها«.

وقد وقع على التعديل األول، الذي بادرت إليه أييلت ش���اكيد ودافيد تس���ور، سبعة أعضاء كنيست آخرون، إضافة 

إلى المذكوَرين، هم: أوريت س���تروك، ش���ولي معلم � رفائيلي ومردخاي يوغيف، من »البيت اليهودي«، ياريف ليفين 

وروبرت أليطوف، من »الليكود � بيتنا«، ويسرائيل حسون من »الحركة«.

ويقضي هذا التعديل بتخويل المحكمة التي تدين متهما ب� »القتل بدوافع قومية« صالحية فرض عقوبة الس���جن 

المؤب���د الكامل عليه، س���وية مع تضمين قرار حكمها منعًا صريحا ألي إمكانية مس���تقبلية لتخفيف العقوبة عنه أو 

لمنح���ه العفو من جانب رئيس الدولة. كما يقضي اقتراح القانون، أيضا، بتخويل المحاكم، في »حاالت القتل الخطرة 

والقاسية بشكل خاص، مثل قتل األطفال«، صالحية منع أي إمكانية مستقبلية لتقليص عقوبة الُمدان أو منحه العفو 

من جانب رئيس الدولة. 

وجاء في معرض ش���رح هذا التعديل وتسويغه: »في الس���نوات األخيرة، أطلقت دولة إسرائيل سراح عدد كبير من 

المخربين، كجزء من صفقات لتحرير أس���رى وكمكرمات سياس���ية. وقد خلق هذا الواقع حالة عبثية تم خاللها اإلفراج 

ع���ن مخربين اقترفوا جرائ���م قتل كجزء من صراعهم ضد دولة إس���رائيل قبل انقض���اء محكومياتهم بفترة طويلة. 

وتش���كل هذه الحقيقة إخفاق���ا أخالقيا ينطوي على التقليل من خطورة أفعال ه���ؤالء المخربين وتحقيرا لصالحيات 

الجهاز القضائي في دولة إس���رائيل. وعالوة على هذا، فق���د تم تقصير فترات محكوميات العديد من القتلة، بالرغم 

عن ارتكابهم جرائم قتل استثنائية الخطورة، مثل قتل األطفال«. 

وج���اء، أيضا: »يأتي اقتراح القانون هذا إلصالح الوضع الحالي ومنع نش���وء واق���ع يتقرر فيه، على خلفية ضغوطات 

شتى، منح العفو لمخربين اقترفوا جرائم قتل في إطار صفقات لتبادل األسرى أو كمكرمات سياسية«!

ويقضي التعديل الثاني، الذي تقدم به عضو الكنيست يعقوب ليتسمان )حريدي(، بمنع رئيس الدولة من ممارسة 

ِهم أو أدين في محكمة عس���كرية، أو محكمة مدنية، بارتكاب جريمة بدوافع قومية 
ُ
صالحيته في »منح العفو لَمن ات

ن )رئيس الدولة( من أنه )المتهم/ المدان( قد دفع كامل التعويضات المس���تحقة 
ّ
ضد مواطن إس���رائيلي، إال إذا تيق

لضحية الجريمة أو أبناء عائلته، كما أقرتها المحكمة، وبموجب القوانين المعمول بها«. 

وجاء في ش���رح هذا التعديل وتس���ويغه: »نش���هد في اآلونة األخيرة واقعا عبثيا مزدوجا ينش���أ كلما قرر الجهاز 

السياسي اإلفراج عن مخربين � ليس فقط إعادة نكء الجرح المفتوح الذي أصاب العائالت الثكلى أو المصابين، بل إن 

المخرب نفسه ال يدفع مقابل الضرر االقتصادي الذي سببه«!

وجاء، أيضا: »في الحاالت الجنائية المشابهة، تقضي المحاكم، عالوة على عقوبة السجن، بفرض غرامات مالية لقاء 

األضرار الناجمة، وال يمكن اإلفراج المبكر عن سجين قبل أن يكون قد أتّم دفع التعويضات المحكوم بها، إال إذا وجدت 

لجنة اإلفراجات أس���بابا وجيهة لذلك. وحتى في مثل هذه الحالة، ال يكون الس���جين معفيا تماما من دفع التعويض. 

أما في الحاالت األمنية، وعالوة على إطالق سراح المخرب، يتم إعفاؤه أيضا من دفع أي تعويضات، مما يترك العائالت 

مجروحة مرتين، نفسانيا واقتصاديا«!

وعل���ى هذا، تضيف تس���ويغات التعديل القانوني: »يقترح هذا التعديل إل���زام المخربين بدفع التعويضات التي 

قررتها المحكمة، على األقل، قبل إطالق س���راحهم من السجن، وذلك بواسطة البند المقترح هنا ونصه تخويل رئيس 

الدولة صالحية العفو عن مخربين فقط بعد إتمام دفع كامل التعويضات المستحقة عليهم«!

الهدف: إجهاض أي مساع لتحقيق السالم!
ال يب���ذل أصحاب المبادرات التش���ريعية المختلفة هذه أدنى جهد إلخف���اء، أو حتى تمويه، مقاصدهم وأهدافهم 

الحقيقية من وراء مبادراتهم هذه، بل يصرحون بها جهارا: تقييد يدي الحكومة اإلس���رائيلية في أي مس���اع تجرى 

لتحقيق سالم مع الشعب الفلسطيني. 

لك���ن األمر ال يتوقف عن���د أصحاب هذه المبادرات، بصورة ش���خصية، بل يتعداه ليكش���ف حقيقة نوايا ومقاصد 

الحكومة اإلس���رائيلية، وخاصة رئيسها بنيامين نتنياهو، في كل ما يتعلق بالمفاوضات السياسية التي يضطر إلى 

إجرائها اضطرارا، تحت ضغوط دولية مختلفة وبدوافع محلية ش���تى، بل يبدو أن نتنياهو يس���تدعي هذه المبادرات 

خفية ويوفر لها كامل الدعم والتأييد. ذلك أن هذه المبادرات، التي تبدأ بمجهودات فردية، س���رعان ما تتحول إلى 

مش���اريع قوانين حكومية يتم طرحها على الكنيس���ت لتشريعها من طرف الحكومة وباس���مها، مما يجعلها ملزمة 

ألعضاء الحكومة وائتالفها البرلماني. 

وقد أشار وكيل وزارة شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، زياد أبو عين، إلى هذه الحقيقة في سياق 

تصريحات نقلها عنه أحد المواقع اإلسرائيلية على هذه المبادرات التشريعية، إذ قال إنها تمثل »محاولة فظة لسّد 

أي أفق أمام التوصل إلى اتفاق سالم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مستقبال«. 

وقال أبو عين: »يدرك اإلس���رائيليون حقيقة أس���اس مفادها إنه من دون تحرير األس���رى لن يكون هناك سالم ولن 

تكون أي تس���وية من طرفنا. فتحرير األسرى هو األمر الوحيد الذي يبقي على هذه المفاوضات على قيد الحياة حتى 

اآلن. وإذا م���ا ت���م إقرار هذه االقتراحات، فيتوجب على المجتمع الدولي النظر إلى إس���رائيل باعتبارها تهديدا جديا 

على أمن المنطقة واستقرارها«. 
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للمؤرخ شلومو ساند

ترجمة وتقديم: أنطوان شلحت

آالف قطع السالح
غير المرخص بحوزة 

مواطنين إسرائيليين!

كش���ف تقرير مراقب الدولة اإلسرائيلي، الذي نشر 

ي���وم األربع���اء الماضي، ع���ن وجود خل���ل وإخفاق في 

إش���راف الس���لطات على منح رخص لحمل السالح في 

إسرائيل. 

وحقق مراقب الدولة، خالل العام 2013، في اإلجراءات 

لمنح رخص لحمل الس���الح للمواطنين اإلس���رائيليين، 

كم���ا حقق في مراقب���ة وتطبيق القان���ون حول تنفيذ 

ش���روط إصدار تصاريح بحمل السالح. وتبين أن هناك 

14 أل���ف قطعة س���الح موجودة بأي���دي مواطنين رغم 

انتهاء مدة صالحية الرخص التي بحوزتهم. 

وأش���ار المراقب إلى وجود مش���اكل في التنس���يق 

بين دائرة ترخيص األس���لحة في وزارة األمن الداخلي 

وبي���ن وزارت���ي الصحة والرفاه والش���رطة ف���ي كل ما 

يتعلق بحاملي األسلحة الذين يعتبرون خطيرين على 

الجمه���ور. وعلى س���بيل المثال، ف���إن دائرة ترخيص 

األس���لحة لم تعمل من أجل العث���ور على مدمنين على 

المخدرات أو الكحول والذين توجد أسلحة بحوزتهم. 

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة اإلسرائيلية فإنه خالل 

الع���ام 2013 تم تس���جيل 27 معالجا بمخ���در من نوع 

»أدوالن« وكانت بحوزتهم رخص لحمل الس���الح. وحذر 

مسؤولون عن معالجتهم من أن حملهم للسالح يشكل 

خطرا على أنفسهم أو على الجمهور. 

ومن بي���ن اإلخفاقات التي وجدها المراقب، أنه حتى 

نهاي���ة الع���ام الفائت ل���م يكن هن���اك أي نظام لدى 

دائرة ترخيص األس���لحة يوضح تقاس���م الصالحيات 

بين هذه الدائ���رة ووزارة الصحة. وقال تقرير المراقب 

إنه تم في بداية العام الحالي إعداد نظام للتنس���يق 

بينهما. وتبين بعد تحقيق أجراه مكتب المراقب أنه ال 

تتوفر لدى دائرة ترخيص األس���لحة أي معلومات حول 

المتقدمين بطلب للحصول على رخصة حمل س���الح أو 

الذين يحملون رخصا كهذه وربما يش���كلون خطرا على 

أنفسهم أو المحيطين بهم. 

وانتقد المراقب أداء الشرطة ألنها لم تبادر إلى ضبط 

أس���لحة موجودة بحوزة مواطنين بصورة غير قانونية. 

ووفق���ا للمعطيات التي أوردها تقري���ر المراقب، فإنه 

حتى ش���هر أيار من العام الماضي تم س���حب رخصة 

حمل الس���الح من 19 مواطنا بموج���ب توصية من وزارة 

الصحة. لكن هؤالء المواطنين لم يس���لموا أسلحتهم 

للش���رطة أبدا. ورغم أنه تم سحب رخص لحمل السالح 

خالل السنوات الماضية، إال أن دائرة ترخيص األسلحة 

س���محت بتجدي���د هذه الرخ���ص لهم وذل���ك بصورة 

تتنافى مع القانون.

ووجد المراقب أنه من الناحية الفعلية يتم اإلشراف 

ومراقبة حاملي هذه الرخص فقط عندما يقدمون طلبا 

للحص���ول على رخصة حمل س���الح أو ل���دى تجديدها. 

ولفت المراقب في هذا السياق إلى أحداث أطلق فيها 

مختل���ون عقليا النار وس���قط فيها قتلى من أس���لحة 

مرخصة موجودة بحوزتهم. 

وتط���رق المراقب إلى إصدار رخص لحمل الس���الح 

لش���ركات الحراس���ة. وكانت قد وقعت في إسرائيل 

قراب���ة 30 جريمة قتل أو عملي���ة انتحار خالل العام 

الماضي ارتكبها حراس في هذه الشركات ويحملون 

رخص���ا. وقال المراقب ف���ي هذا الس���ياق إن مراقبة 

حاملي الرخ���ص الذين يعملون في هذه الش���ركات 

»ليس���ت كاملة وش���املة«، وأن على إدارة وزارة األمن 

الداخل���ي أن تعيد النظر في سياس���ة المراقبة هذه 

كله���ا. وانتق���د المراقب الح���راس الذي���ن يأخذون 

أس���لحتهم إلى بيوتهم رغم وجود تعليمات واضحة 

بأن هذا العمل ممنوع. 

الشرطة تخرق قوانين 
التحقيق مع القاصرين

قال تقرير مراقب الدولة إن الش���رطة اإلس���رائيلية 

تنتهك باس���تمرار حقوق القاصرين الذين تعتقلهم 

بش���بهة ضلوعهم ف���ي أعمال جنائي���ة. ودقق مكتب 

المراقب في ملفات قاصرين تم اعتقالهم خالل العام 

الماضي، بهدف التحقيق في طريقة معالجة الشرطة 

له���ذه القضايا، مث���ل إب���الغ القاصري���ن بحقوقهم، 

واستش���ارة محام وإبالغ األهل باعتقال ابنهم القاصر 

وض���رورة تواج���د أح���د الوالدين في التحقي���ق، ومنع 

التحقيق م���ع القاصر خالل اللي���ل وأن يكون المحقق 

متخصصا بالتحقيق مع أبناء الشبيبة. 

ودق���ق المراقب في 346 ملفا من أص���ل 5038 ملفا. 

ووجد أنه في 98% من الملفات التي تم التدقيق فيها 

أبلغ المحققون القاصرين بحقوقهم. لكن في 73% من 

الملفات كان اإلب���الغ بحقوق المعتقل القاصر منقوصا 

بحيث تم إبالغ المعتقل القاصر بجزء من حقوقه. وفي 

العام 2012 تم إب���الغ قاصرين في 3500 ملف تحقيق 

تقريب���ا بج���زء من حقوقه���م. وفي 40% م���ن الملفات 

ل���م يلتق القاصرون م���ع محام قب���ل التحقيق معهم، 

وف���ي 26% من الملف���ات تنازل القاص���رون عن حقهم 

باستشارة محام قبل التحقيق معهم. وتراوحت أعمار 

38% من القاصرين الذين تنازلوا عن هذا الحق ما بين 

12 – 15 عاما.

وعلى ضوء هذه المعطيات، أكد المراقب أن الشرطة 

اإلس���رائيلية ال تطبق تعليم���ات القانون بكاملها، وأن 

ه���ذا األمر أدى إلى المس بحقوق أساس���ية للقاصرين 

بص���ورة لم يكون���وا أحيان���ا مطلعين عل���ى حقوقهم 

األساسية باستشارة محام وحقهم بأن يمثلهم محام 

أمام المحكمة وتوفره الدولة على نفقتها. كذلك وجد 

المراقب أنه ف���ي حاالت كثيرة لم يعلم ذوي المعتقل 

القاص���ر بأمر اعتق���ال ابنهم قبل ب���دء التحقيق معه 

وأحيان���ا لم يتواج���دوا في غرف���ة التحقيق كما ينص 

القانون.  

نشر مراقب الدولة اإلسرائيلي، يوسف شابيرا، يوم األربعاء 

الماضي، تقريرا واس���عا حول أداء الس���لطات اإلس���رائيلية. 

وكش���ف التقرير عن عي���وب كبيرة في ه���ذا األداء، بدءا من 

الحكومة ووزرائها ومرورا بتعامل هذه الس���لطات مع عشرات 

آالف طالبي اللجوء األفارقة المتواجدين في إسرائيل، ووصوال 

إلى إخفاقات الخدمات البيطرية التي تشكل خطرا على حياة 

الجمهور بسبب تسويق اللحوم والبيض الفاسدين.

ورغ���م أهمي���ة التقرير، إال أن���ه لم يتضم���ن مواضيع ذات 

تأثير مباش���ر على الحلبة السياس���ية في إس���رائيل. ونقلت 

القناة العاش���رة للتلفزيون اإلسرائيلي عن مصادر في مكتب 

مراق���ب الدولة قوله���ا إن المراق���ب امتنع ع���ن التطرق في 

التقرير الجديد إلى قضية تمويل س���فريات رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، المعروفة باسم«بيبي تورز«، 

التي كش���فت عنها القناة نفس���ها، قبل سنتين، ألن مكتب 

المستش���ار القانوني للحكومة والش���رطة يحققان في هذه 

القضية. وقالت المصادر إنه يتوقع أن يتطرق المراقب إليها 

في تقرير الحق.

الالجئون األفارقة
طالب المراقب المستش���ار القانوني للحكومة اإلسرائيلية، 

يهودا فاينش���تاين، بضرورة إع���ادة البحث في موقفه حيال 

حق���وق طالب���ي اللجوء ف���ي إس���رائيل. وجاء ذل���ك على أثر 

تعقيب فاينش���تاين على تقرير المراقب وقوله إنه ال يعتقد 

أن إس���رائيل تخرق واجبه���ا في هذا الس���ياق وفقا للقانون 

اإلسرائيلي والدولي. 

ووج���ه ش���ابيرا انتق���ادات ش���ديدة ف���ي التقري���ر إل���ى 

تعامل الحكومة والس���لطات اإلس���رائيلية م���ع طالبي اللجوء 

الس���ودانيين واألريتريين المتواجدين فيها، ويبلغ عددهم 

أكثر من خمس���ين ألف���ا. وأكد المراقب أن هذه الس���لطات ال 

توفر لالجئين االحتياجات األساس���ية التي يتعين توفيرها 

لألجانب المتواجدين في إسرائيل منذ فترة طويلة وال توجد 

إمكانية لطردهم. كما أن سياس���ة الحكوم���ة ال تتضمن أية 

خطة لالعتناء بهؤالء الالجئين. 

وش���كك المراق���ب في تقريره ف���ي ما إذا كانت األنش���طة 

التي تنفذها الحكومة في ه���ذا الصدد تتالءم مع تعليمات 

»قانون أس���اس: كرام���ة اإلنس���ان وحريته«، أو م���ع القانون 

الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق االقتصادية 

والثقافي���ة واالجتماعي���ة والصحية وحمايته���م من الجوع 

والعيش بكرامة.

وأضاف المراقب أن الحكوم���ة ركزت في تعاملها مع هؤالء 

الالجئي���ن على وقف تس���للهم إلى إس���رائيل، عب���ر الحدود 

مع مص���ر، وتقليص ع���دد الالجئين في المدن اإلس���رائيلية 

وتش���جيعهم عل���ى مغ���ادرة الب���الد. وحّمل المراق���ب وزير 

الداخلي���ة، غدعون س���اعر، ووزي���رة العدل، تس���يبي ليفني، 

المسؤولية بأن »يبلورا معا في أسرع وقت ممكن مشروع قرار 

مبدئ���ي، يضمن تطبيقه عيش الالجئين، الذين لن يتس���نى 

إبعادهم عن البالد، بالحد األدنى من الكرامة«.

وقال���ت صحيف���ة »هآرت���س« إن مكتب رئي���س الحكومة 

اإلس���رائيلية تحس���ب من عواق���ب تأكيد المراق���ب على أن 

إس���رائيل تنتهك القانون الدولي والمعاهدات التي وقعت 

عليها، كما أنه عمل من أجل منع نش���ر أجزاء من التقرير. لكن 

مكتب مراقب الدولة ش���دد على أنه ال توجد أجزاء سرية في 

التقرير النهائي الذي نشر. 

وشدد التقرير على عدم وجود خطة عمل حكومية بخصوص 

الالجئين األفارق���ة، وأن هذا األمر »أبقى ’الجهات الميدانية’ 

في أجهزة الحكم المركزية والمحلية تواجه وحدها معضالت 

صعب���ة ويومية، من دون أن توج���ه الحكومة تعليمات لهذه 

الجهات وم���ن دون أن تك���ون بحوزتها الوس���ائل المطلوبة 

للتعامل مع الالجئين«.

ورأى المراق���ب أن إهم���ال الحكوم���ة لالجئي���ن ألحق ضررا 

بالمواطنين اإلس���رائيليين وخاصة في منطقة جنوب مدينة 

ت���ل أبيب، حيث يترك���ز عدد كبي���ر من الالجئي���ن األفارقة 

ويشكلون 61% من س���كان هذه المنطقة. وكتب في تقريره 

أن »كلت���ا المجموعتين – المواطن���ون واألجانب – مرتبطتان 

ببعضهما، خاصة في المناطق التي يسكنها أجانب كثيرون. 

وإهمال أبناء المجموعة األولى من جانب الدولة يسيء ظروف 

حياة أبناء المجموعة األخرى ويضر بها«.

لك���ن مكتب رئي���س الحكومة، بنيامين نتنياه���و، لم يأبه 

بانتق���ادات المراق���ب، وأعلن أن���ه »بفضل سياس���ة حكومة 

إس���رائيل الحازمة تم لجم ظاهرة التسلل غير القانوني إلى 

إس���رائيل بش���كل كامل، وخالل العام األخير عاد إلى إفريقيا 

5827 من المتس���للين الذين دخلوا بصورة غير قانونية بحثا 

عن العمل. وحكومة نتنياهو عازمة على االستمرار في إعادة 

آالف المتس���للين إلى أوطانهم، وم���ن أجل تحقيق ذلك يتم 

رص���د موارد كبيرة. وهذه الخطوات تضمن عدم تكرار ظاهرة 

التس���لل«. وادعى مكتب نتنياهو أن »دولة إس���رائيل تعالج 

الموضوع بموجب القانون الدولي«.

الوزراء اإلسرائيليون يسافرون بتمويل أجنبي
كش���ف تقرير المراقب أنه خالل الس���نوات العشر األخير 

تضاعف عدد الرحالت الجوية للوزراء اإلس���رائيليين وأن جزءا 

من هذه الرح���الت، للوزراء وزوجاته���م، كان بتمويل جهات 

أجنبية. وقال التقرير إنه لم تعترض أي حكومة إس���رائيلية 

عل���ى طلب أي م���ن الوزراء للس���فر جوا وعبر عن تحس���به من 

أن انضم���ام زوجت���ه إليه في الرحلة الجوي���ة يخالف »قانون 

الهداي���ا« الذي يمنع الوزراء وكب���ار الموظفين من أخذ هدايا 

شخصية.

وذكر التقرير اس���م مرشحين لرئاس���ة إسرائيل، هما عضو 

الكنيست مئير شيطريت ورئيس���ة الكنيست السابقة داليا 

إيتس���يك، اللذين اصطحبا زوجيهما إلى خارج البالد بتمويل 

أجنب���ي وم���ن دون الحصول على إذن رس���مي بذلك. وأش���ار 

التقرير إلى أنه في بعض الحاالت كان هناك تناقض مصالح 

بين الوزير والجهة األجنبية التي مولت رحلته الجوية.

وكتب المراق���ب أنه تم التدقيق ف���ي »الجوانب المختلفة 

المتعلقة بإج���راءات الطل���ب والتصديق على س���فر الوزراء 

ونّواب الوزراء إلى خارج البالد. تناول الفحص، في األس���اس، 

الس���فرات في أثن���اء القيام بالوظيفة بتموي���ل غير حكومي 

قة 
ّ
ا، فح���ص الجوانب المتعل

ً
)كام���ل أو جزئّي(، لكن تم، أيض

بالس���فر في أثناء القيام بالوظيف���ة بتمويل حكومي. وأجرَي 

الفحص بخصوص السنوات 2—3- 2011، وتطّرق إلى نحو 80 

وزيًرا ونائب وزير ش���غلوا مناصب في حكومات إسرائيل منذ 

العام 2003«.

وافتت���ح المراق���ب تقري���ره ح���ول رح���الت المس���ؤولين 

اإلس���رائيليين إلى خارج البالد بالتطرق إلى االنتقادات التي 

وجهت إلى نتنياهو حول أس���فاره إلى خ���ارج البالد بتمويل 

أجنبي عندم���ا كان يتولى منصب وزي���ر المالية في حكومة 

أريئيل ش���ارون الثاني���ة. لكن المراقب أوق���ف التحقيق في 

هذه القضية بسبب إعالن المستشار القانوني للحكومة بأنه 

يجري تحقيقا في هذه القضية.

وج���اء ف���ي التقرير »تجدر اإلش���ارة إل���ى أّن مكتب مراقب 

���ا للجوانب المتعلق���ة بتمويل  الدول���ة أجرى فحًص���ا إضافّيً

س���فرات بنيامين نتنياهو إلى خارج البالد عندما كان يشغل 

منصب وزير المالية. وتناول الفحص، في األس���اس، سفراته 

بتمويل غير حكومي )كامل أو جزئّي( هو وأبناء أسرته الذين 

انضّموا إلى سفراته. في كانون األّول 2012، تّم تسليم السيد 

نتنياهو مَس���ّودة التقرير الت���ي وردت فيها تفاصيل نتائج 

ا، ولكن في أعقاب  قة به شخصّيً
ّ
المراقبة في المواضيع المتعل

فحص يجريه المستش���ار القانوني للحكومة حول الموضوع، 

م نتنياهو المادة 
ّ
ر على مكت���ب مراقب الدولة أن يس���ل

ّ
تعذ

التي اس���تخدمت كأساس الستنتاجات المراقبة. وعليه، فقد 

ح���ال ذلك دون تمكي���ن نتنياهو من الرّد على اس���تنتاجات 

خذ المستشار 
ّ
المراقبة. وحتى تاريخ نشر هذا التقرير، لم يت

 
ّ

ا في هذا الش���أن. وفي ظل القانون���ي للحكومة ق���راًرا نهائّيً

الظروف المذكورة، سيتم نشر تقرير المراقبة بشأن سفرات 

نتنياهو خالل الفترة عمله وزيًرا للمالية، في موعد الحق«.

لحوم وبيض فاسدان
أك���د مراقب الدولة في تقريره على وجود خلل في إش���راف 

الخدمات البيطرية التابعة لوزارت���ي الزراعة والداخلية على 

اللحوم والبيض، التي تبين أن كميات منها فاس���دة وتشكل 

خطرا على صحة الجمهور.

وجاء في التقري���ر أن »الغذاء المق���ّدم للبهائم والطيور ال 

يخض���ع لرقابة كافي���ة، ولذلك فإنه يش���مل أحيانا مواد غير 

مرغ���وب فيها وقد تنتقل إل���ى المواد الغذائي���ة التي يتم 

بيعها للجمهور وتش���كل خطرا على حياته. والمس���الخ التي 

تسوق لحم الدجاج للسوق المحلية فقط هي بمستوى متدن 

في كل ما يتعلق بتلبية الش���روط المهنية والصحية للخدمة 

البيطرية«.

ووجد تحقيق المراقب أنه حتى عندما يكتشف البيطريون 

خلال صحيا في مس���لخ م���ا فإنهم ال يلغون رخصة تش���غيله 

ويسمحون للمسلخ باالستمرار في العمل. وتبين أنه ال توجد 

أي���ة رقابة بيطرية على ذبح الحم���الن والخنازير. كذلك تبين 

أن���ه ال توجد جه���ة حكومية تراقب الخدم���ات البيطرية في 

السلطات المحلية.

وفيما يتعلق بالبيض الذي يتم تس���ويقه للجمهور، كتب 

المراقب في تقريره أنه »ُوجدت في البيض نس���بة كبيرة من 

فض���الت األدوية التي ال ينبغي أن تكون موجودة فيه«. ورغم 

حظر المراقب اس���تخدام األدوية »كلوفي���دول« و«فيفنوفور« 

بمنح الدج���اج البياض عالجا أحادي الخلية، اكتش���فت خالل 

العام 2012 بقايا هذه األدوية الخطيرة في البيض المخصص 

لالس���تهالك البش���ري ووجد الدواء »كلوفيدول« في 18% من 

الحاالت فيما وجد« فيفنوفور« في 22% وفقط في العام 2013 

اكتش���فت وزارة الزراع���ة أن مصدر تل���وث البيض يكمن في 

الغذاء المقدم للدجاج.

واكتش���فت في البيض أيضا مس���تويات مرتفعة جدا من 

مادة »دايوكس���نيم« وهي مادة سامة مصنعة، وأكد التقرير 

أن كميات قليلة من هذه المادة قد تس���بب إصابات وأضرارا 

في الجلد وتحدث تغيرا في وظائف الكبد وتس���بب السرطان 

ورغم ذلك لم تجر الدولة فحصا شامال الكتشاف وتحديد هذه 

المواد في البيض المس���تهلك لكن أظه���رت نتائج فحوص 

جرت العام 2012 في عدة مزارع دجاج وجود مستويات خطيرة 

من هذه المواد.  

عشرات آالف األطفال ال يتطعمون
كش���ف مراقب الدولة عن إخفاقات ف���ي عمل وزارة الصحة 

اإلس���رائيلية. وج���اء في تقري���ر المراقب أن »عش���رات آالف 

األطفال لم يتلقوا قس���ما من أن���واع التطعيم أو جميع أنواع 

التطعي���م«. وأضاف المراقب أنه ال توج���د لدى وزارة الصحة 

معلومات حول الذين لم يحصلوا على تطعيم. ووفقا للتقرير 

فإن أس���باب عدم حصول هؤالء األطف���ال على أنواع التطعيم 

تعود إلى »أسباب أيديولوجية أو دينية أو بسبب نسيان تلقي 

التطعيم أو التخوف من أعراض مرافقة له أو بسبب صعوبات 

تقنية أو اقتصادية أو مش���كلة صحية« وكل ذلك يؤدي إلى 

تزايد عدد األطفال الذين ال يحصلون على التطعيم.

وأش���ار تدقيق المراقب في هذا الص���دد إلى إخفاق جهاز 

التطعي���م التابع ل���وزارة الصحة، وإلى ع���دم توفر معلومات 

ل���دى الوزارة حول ه���ذا الموضوع، وعدم وجود تنس���يق في 

المعلوم���ات بين الجهات المختلفة في الجهاز الصحي، األمر 

الذي من ش���أنه أن يؤدي، أيضا، إلى إعطاء أنواع من التطعيم 

زائ���دة. ووجد المراقب أن مج���ال التطعيم مركز بصورة تضر 

بمنحه للسكان الذين ينمو عددهم. وتبين أن نسبة التطعيم 

متدنية لدى األطقم الطبية بش���كل خ���اص. ورغم تعليمات 

وزارة الصحة بوجوب حصولهم على أنواع التطعيم إال أن %24 

فقط من األطباء والممرضات والممرضين يحصلون عليها. 

وحذر تقري���ر المراقب من ظاهرة إعط���اء األطفال تطعيما 

مزدوج���ا، خصوصا ض���د التيتان���وس )الك���زاز( والدفتيريا 

)الخن���اق(، وأنه إذا حصل الطفل على كل واحد منها أكثر من 

مرة وف���ي فترات متقاربة فإنه س���تتزايد المخاطر ألن يطور 

الطفل أمراضا.

معظم معلمي الرياضيات غير مؤهلين
خص����ص مراقب الدولة أحد فص����ول تقريره األخير إلخفاقات 

وزارة التربية والتعليم في تدريس الرياضيات. وكتب المراقب 

أن »وزارة التربية والتعليم، ورغم الجهود التي بذلتها والبرامج 

الت����ي وضعته����ا من أج����ل زيادة ع����دد التالمي����ذ المتقدمين 

المتحانات البجروت ]التوجيهي[ بمس����توى عال، لم تنجح في 

منع تناقص عدد التالميذ الذين يتقدمون لهذه االمتحانات«. 

وتبين من تدقي���ق المراقب أن 60% من معلمي الرياضيات 

في جه���از التعلي���م االبتدائي لم يت���م تأهيلهم لتدريس 

موضوع الرياضيات. ووفقا لمعطي���ات المراقب فإن أكثر من 

83% م���ن معلم���ي الرياضيات في جه���از التعليم الحريدي 

و70% من معلم���ي الرياضيات في جهاز التعليم الحكومي - 

الديني ليس���وا مؤهلين لتدريس هذا الموضوع. كما تبين أن 

حوالي 50% من معلمي الرياضيات في جهاز التعليم العربي 

في إسرائيل ليسوا مؤهلين لتدريس هذا الموضوع. 

وأفاد تقرير المراقب أن أكثر من نصف معلمي الرياضيات 

في جهاز التعليم كله لم يشاركوا في أي دورة استكمال في 

موضوع الرياضيات خالل األعوام 2009 - 2012. وكانت النسبة 

األعل���ى من ه���ؤالء المعلمين الذين لم يش���اركوا في دورات 

استكمال من المعلمين في المدارس الثانوية.

وتطرق تقرير مراقب الدولة إل���ى موضوع آخر أخفقت فيه 

وزارة التربي���ة والتعليم، وهو منع العن���ف، وذلك في الوقت 

الذي تتصاعد فيه بش���كل كبير نس���ب العنف في المدارس 

وفي المجتمع بش���كل عام في إس���رائيل. ووفقا للتقرير فإن 

برام���ج وزارة التربية والتعليم لمنع العن���ف في المدارس ال 

يتم تطبيقها بالش���كل المناس���ب »وال تحقق غاياتها« وأن 

»المناخ التربوي تحسن بصورة طفيفة وحسب«.

وأشار تقرير المراقب إلى أنه على الرغم من أن وزارة التربية 

والتعليم بلورت برنامجا متكام���ال لمنع العنف، إال أن عناصر 

مركزية من هذا البرنامج لم تطبق بنسبة تتراوح ما بين %25 - 

50% من المدارس. وأضاف أن البرنامج المتعلق بمنع »العنف 

االفتراضي« في الش���بكة العنكبوتي���ة يتم تنفيذه في %25 

من المدارس اليهودية فقط، وش���دد عل���ى أن هذا البرنامج 

ليس مالئما أبدا للمدارس العربية. 

وتبين أن برنامج »مدينة بال عنف« الذي رصدت له الحكومة 

اإلسرائيلية ميزانية بمبلغ 100 مليون دوالر يعمل في نصف 

السلطات المحلية ولكن من دون أي تنسيق مع وزارة التربية 

والتعليم. وكتب المراق���ب أن »انعدام التعاون أضّر بتطبيق 

البرنامج في السلطات المحلية«. وأشار إلى أن الوزارة لم تضع 

أبدا برنامجا لمكافحة العنف في الطريق إلى المدرس���ة وفي 

الحافالت التي تنقل التالميذ.

تقرير مراقب الدولة يكشف عن انتهاكات وإخفاقات الحكومة والسلطات اإلسرائيلية
*المراقب امتنع عن التحقيق في قضية »بيبي تورز« حول رحالت نتنياهو الجوية بتمويل أجنبي* وينتقد 

تعامل حكومة إسرائيل مع الالجئين األفارقة ويؤكد أنه يتناقض مع القانون اإلسرائيلي والدولي* مضاعفة 

رحالت الوزراء اإلسرائيليين الجوية بتمويل أجنبي* وزارة التربية والتعليم فشلت في تطبيق برامج منع العنف*

أفراد شرطة إسرائيليون يعتقلون أحد المشاركين في تظاهرة نظمها الالجئون األفارقة في القدس.
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

نظمت وزارة األمن الداخلي اإلس���رائيلية، األس���بوع الماضي، »األسبوع الوطني 

لمنع العنف«. وأش���ارت المعطيات التي جمعتها وزارات األم���ن الداخلي والرفاه 

االجتماعي والصحة والتربية والتعليم والش���رطة إلى تصاعد مستوى العنف في 

المجتمع اإلس���رائيلي. كذلك أظهرت المعطيات أنه تزايدت حاالت العنف داخل 

المجتمع التي يمتنع فيها المواطنون عن تقديم ش���كاوى إلى الش���رطة وأجهزة 

تطبيق القانون حولها.

بي���ن أن حجم مظاهر 
ُ
وذكرت صحيف���ة »يديعوت أحرونوت ه���ذه المعطيات ت

العنف والعنف الجنس���ي في المجتمع اإلس���رائيلي أوس���ع من حجمها في الدول 

 .)OECD( المتطورة، أي الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ونشرت وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلية، األسبوع الماضي، استطالعا حول شعور 

المواطنين باألمن الش���خصي تبّين منه، على سبيل المثال، أن أغلبية المواطنين ال 

تشعر بأمن شخصي حتى في مناطق سكناها.

وظهر من االس���تطالع أن أكثر ما يتخّوف منه الجمهور اليهودي في إس���رائيل 

هو جرائم السرقات، بنس���بة 60%، ويلي ذلك عمليات تفجيرية، بنسبة 57%، ثم 

أنشطة المنظمات اإلجرامية، بنسبة %55. 

ووفقا لالس���تطالع نفس���ه فإن أكثر الجرائ���م التي يتخّوف منه���ا أبناء األقلية 

العربية في إس���رائيل هي أعمال التخريب، بنسبة 45%، واالبتزاز واألتاوة، بنسبة 

37%، واإلرهاب والعمليات التفجيرية، بنسبة %36. 

وقال 69% من اليهود و82% من العرب إنهم يش���عرون بمس���توى أمن شخصي 

متوس���ط فما فوق، بينما أفاد 31% من اليهود و18% من العرب بأن مستوى األمن 

الشخصي لديهم متدٍن أو غير قائم بتاتًا.

كذل���ك قال 57% من اليه���ود و64% من العرب إنه���م ال يتخوفون من التعرض 

ل���ألذى في مناطق س���كناهم. ورغم ذلك فإن نس���بة مرتفعة م���ن اليهود )%43( 

ونس���بة مرتفعة من العرب )35%( أكدتا أنهم���ا تتخوفان من التعرض لألذى في 

المناطق التي تسكنان فيها.

ويدعم هذا التخّوف تأكيد 51% من اليهود و57% من العرب أنهم يخش���ون من 

التجول في مناطق س���كناهم بعد حلول الظالم بسبب احتمال تعرضهم العتداء، 

بينم���ا قال 41% م���ن اليهود و41% من العرب إنهم ال يخش���ون التجّول في مناطق 

سكناهم بعد حلول الظالم.

ورغ���م هذه المعطي���ات، ادعت وزارة األم���ن الداخلي اإلس���رائيلية أن 76% من 

المواطنين لديهم ش���عور بمستوى أمن مرتفع، وأن 25% من المواطنين يشعرون 

بمس���توى أمن متدن، وأن 69% من الجمهور اليه���ودي و82% من األقلية العربية 

يشعرون بمستوى أمن متوسط فما فوق.

وفي ظل التقرير حول حجم العنف في المجتمع اإلس���رائيلي، سمحت المحكمة 

المركزي���ة في تل أبيب، مؤخرًا، ببث ش���ريطين مصورين ح���ول عمليتي قتل، تم 

تنفيذهما في إطار حروب العصابات اإلسرائيلية وتصفية أشخاص خاللها. 

شاهد في الش���ريط المصور األول عملية قتل ش���خص يدعى آفي دافيد تم 
ُ
وت

قتل���ه في مدينة بات يام، جنوبي تل أبي���ب، في أواخر العام 2011. ولم تنته هذه 

القضية قضائيا، لكن الشرطة اإلسرائيلية تشتبه بأن القاتل جاء من عصابة عائلة 

أبرجيل. ويظهر في الشريط ش���خصان مجهوالن يركبان دراجة نارية، وينتظران 

دافيد قرب مطعم ويطلقان النار عليه من مسافة قريبة لدى وصوله إلى المكان. 

ويظه���ر في الش���ريط المصّور اآلخر وصول ش���خصين مجهولي���ن إلى منطقة 

مستش���فى »وولفس���ون« في تل أبيب، ويقومان بإطالق النار باتجاه شخص ثالث. 

ول���م يحس���م القضاء اإلس���رائيلي في هذه القضي���ة أيضا، فيم���ا يدعي محامي 

المتهمين فيها أن »براءتهما تستصرخ السماء من خالل األدلة التي تم جمعها«.

وبثت معظم وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المرئية وااللكترونية هذين الشريطين 

المصورين في نهاية األسبوع قبل الماضي.

ثلثا المعتدى عليهم ال يقدمون شكاوى إلى الشرطة
يتعرض قرابة 620 ألف مواطن إس���رائيلي ألعمال عنف ما بين خطيرة وخفيفة 

في كل عام. كذلك فإن 2ر27% من المواطنين يتعرضون العتداءات عنيفة بدرجات 

متفاوتة، وبينها جرائم سطو وجرائم جنسية. لكن 67% من ضحايا جرائم العنف 

يمتنع���ون عن تقديم ش���كاوى إلى الش���رطة أو أجهزة تطبي���ق القانون األخرى، 

ويختارون مواجهة هذه االعتداءات بقواهم الشخصية. 

وفي المقابل فإن 33% من ضحايا جرائم العنف يتوجهون بعد االعتداء عليهم 

إلى المؤسسات اإلس���رائيلية، مثل الش���رطة ووزارة الرفاه والخدمات االجتماعية 

ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ومنظمات المساعدة المختلفة، مثل مراكز 

مساعدة ضحايا العنف الجسدي.

ووفقا لمعطيات نشرتها الشرطة اإلس���رائيلية خالل »مؤتمر منع العنف« الذي 

عقد في القدس، مؤخرا، فإنه خالل الس���نوات األخيرة طرأ انخفاض بنس���بة 2ر%1 

في جرائم العنف، كما انخفض عدد الشكاوى المقدمة للشرطة بنسبة 4ر2%. لكن 

في موازاة ذلك، ارتفع عدد الشكاوى التي يقدمها مواطنون إلى السلطات التي ال 

تعتبر سلطات تطبيق القانون، مثل خدمات الرفاه االجتماعي. 

وقالت تقارير إس���رائيلية إن ه���ذا المعطى يجب أن يرفع مس���توى القلق لدى 

الشرطة اإلسرائيلية.

وأش���ارت هذه المعطي���ات إلى أن 7ر52% م���ن جرائم العنف ه���ي حاالت يتم 

تعريفه���ا على أنها »عنف خفيف تجاه مواطنين«؛ 1ر13% هي جرائم معرفة على 

أنها »جرائم جنسية«؛ 1% فقط هي جرائم سطو. 

وفيما يقدم المواطنون ش���كاوى إلى الش���رطة بعد تعرضهم العتداءات عنيفة 

خط���رة، فإن الضحايا ف���ي حاالت العنف الخفيفة تقدم ش���كاوى إلى الس���لطات 

المدنية، مثل وزارة الرفاه ووزارة التربية والتعليم ومراكز المساعدة المختلفة.

وفي غضون ذلك نش���رت جمعية »عيليم« التي تعنى بأبناء الش���بيبة في خطر، 

تقريرا أفاد بحدوث ارتفاع بنس���بة 9% في توجهات أبناء الشبيبة الذين تعرضوا 

لعنف جنس���ي وارتفاع بنسبة 13% في عدد الش���كاوى التي وصلت إلى الجمعية 

بشأن اعتداءات جنسية على فتية وفتيات من جانب بالغين معروفين لهم. 

ارتفاع نسبة الشبان المتشردين في تل أبيب بـ %25
أش���ار تقرير جمعية »عيليم« إلى ارتفاع نسبة أبناء الش���بيبة المتشردين في 

تل أبيب، وأبناء الشبيبة الذين يعانون من العنف الجنسي، كما تزايدت المخاطر 

المحدقة بوضع أبناء الشبيبة من أبناء المهاجرين الفالشا من أثيوبيا. 

ويس���تند تقرير »عيليم« إلى معلومات تم جمعها م���ن حوالي 20 ألف من أبناء 

الشبيبة الذين قدمت الجمعية مساعدات لهم.

ووفقا للتقرير، فإنه خالل العام 2013 طرأ ارتفاع بنسبة 13% في التقارير بشأن 

أبناء الشبيبة الذين يعانون من عنف جنسي من جانب أشخاص بالغين معروفين 

لهم أو من جانب أبناء ش���بيبة آخرين. وأبلغ 1689 فت���ى وفتاة، من الذين يتلقون 

المساعدة من جمعية »عيليم«، بأنهم عانوا من عنف جنسي خالل العام الماضي، 

بينما أبل���غ 1495 فتى وفتاة الجمعية بتعرضهم لعنف م���ن هذا النوع في العام 

 .2012

وأفادت »عيليم« بأن نش���طائها الميدانيين صادفوا حاالت تعرض خاللها فتية 

وفتيات ألعمال مش���ينة واعتداءات جنس���ية لمرة واحدة أو الس���تغالل جنس���ي 

متواص���ل، وكان ذلك في معظم الحاالت من ِقبل ش���خص معروف لهم وحتى من 

أق���ارب من عائالتهم أو من جانب زمالء لهم أو أش���خاص عملوا لديهم. كذلك فإن 

700 من أبناء الش���بيبة الذين التقت بهم الجمعية قالوا إنهم يعملون في البغاء. 

وذك���رت صحيفة »هآرت���س« أن 98% من هؤالء الفتية والفتي���ات عانوا أو ما زالوا 

يعانون من عنف جنسي. 

وأش���ارت معطيات جمعية »عيليم« إلى أنه في العام 2013 الفائت تم تس���جيل 

ارتفاع بنس���بة 25% في عدد الشبان المتشردين الذي طلبوا المساعدة من مشروع 

»ننطل���ق إلى األمام معًا« في مدينة تل أبيب. وقد حصل 506 ش���اب وش���ابة على 

المساعدة من هذا المشروع في العام 2013، مقابل 400 في العام 2012. 

وقال���ت الجمعية إن ه���ذه األرقام تدل على ظاهرة مقلق���ة تتمثل بارتفاع عدد 

الش���بان المتش���ردين في المدينة. ويفسر المس���ؤولون في »عيليم« هذا الوضع 

بأنه إلى جانب كون هؤالء الشبان متشردين، فإنهم يواجهون مشاكل أخرى مثل 

اإلدمان على المخدرات والكحول ويس���تخدمون »إس���تراتيجيات س���لوكية« خالل 

صراعهم على البقاء وبضمن ذلك سلوكيات إجرامية واالنزالق إلى مستنقع البغاء. 

وقدمت رئيس���ة جمعية »عيليم«، ناف���ا باراك، ومدير الجمعية، ش���لومو يناي، 

ومديرتها العامة، إفرات ش���بورت، وعدد من أبناء الش���بيبة والشبان الذين تلقوا 

مساعدات من الجمعية، التقرير إلى الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيريس.

تزايد المخاطر المحدقة
بأبناء شبيبة من أصول أثيوبية

وتطرق التقرير إلى تزايد المخاطر المحدقة بأبناء الشبيبة من أصول أثيوبية. 

وتجدر اإلش���ارة إل���ى أن المهاجرين الفالش���ا من أثيوبيا هم أكث���ر الفئات في 

المجتمع اإلسرائيلي التي تعاني من صعوبات ومشاكل في االندماج في المجتمع، 

وخصوص���ا على ضوء التعامل العنصري معهم من جانب الجمهور اليهودي وعلى 

خلفية لون بشرتهم السمراء. 

ولفت تقرير جمعية »عيليم« إلى أن نسبة مرتفعة من الذين يقبعون في سجن 

»أوفيك«، وهو س���جن ألبناء الش���بيبة، والسجن العس���كري، هم من أبناء الشبيبة 

والش���بان من أصول أثيوبية. كذلك ف���إن أحداثا متطرفة من حيث خطورتها، مثل 

ح���وادث طعن وإهمال وحاالت عزل���ة، تحدث في أحياء يتركز فيها بش���كل كبير 

مواطنون من أصول أثيوبية. 

إلى جانب ذلك، قالت الجمعية إنها شخصت وجود ارتفاع بنسبة 15% في ضلوع 

أبناء الش���بيبة من أص���ول أثيوبية في أحداث عنف خطرة. وف���ي العام 2012، قال 

1450 من أبناء الش���بيبة من أصول أثيوبية إنهم كان���وا ضالعين في أعمال عنف 

خط���رة أو أنهم كانوا ضحايا ألعمال عنف كهذه، بينما ارتفع هذا العدد إلى 1667 

في العام 2013. 

وأشار تقرير جمعية »عيليم« إلى معطيات أخرى أثارت قلق المهتمين في هذا 

المجال، وبضمنها الفقر المدقع في العائالت التي يأتي منها أبناء الش���بيبة في 

خطر، والتس���رب من األطر التعليمية، واإلدمان على المخدرات، والميل إلى اليأس 

والش���عور باإلقصاء م���ن المجتمع، والتعّرض إلى معامل���ة عنصرية. وتعاني هذه 

المجموعة الس���كانية من االفتقار لدعم عائلي ومعالج���ة اجتماعية، ما يؤدي إلى 

أوضاع ينعزل فيها هؤالء الفتية، وبشكل خطر، عن ذويهم بسبب فجوات ثقافية 

وفروق بين األجيال. 

وتناول تقرير جمعية »عيليم« العنف في الشبكة العنكبوتية، وتبين أن نصف 

أبناء الش���بيبة في إس���رائيل أفادوا بأنهم تعرضوا ألذى أو اس���تخدموا الهواتف 

المحمولة الذكية وشبكة االنترنت بصورة عنيفة. وارتفعت هذه الحاالت في العام 

الماضي عن العام الذي سبقه بنسبة %25.

كذلك ارتفع بنسبة 25% عدد الش���كاوى التي تحدثت عن تزايد خطورة مظاهر 

الجنوح من خالل االنترنت، ومقاطعة أشخاص ومنع انضمامهم إلى مجموعات في 

شبكات التواصل االجتماعي، ونشر صور ألبناء شبيبة ذات طابع جنسي من جانب 

أبناء شبيبة آخرين على نطاق واسع. 

عقب تصاعد مظاهر العنف في المجتمع 

تراجع مستوى الشعور باألمن الشخصي لدى المواطنين في إسرائيل!

صادق قاضي المحكمة المركزية في ت���ل أبيب، دافيد روزين، يوم الخميس 

الماضي، على الصفقة التي أبرمتها النيابة العامة اإلسرائيلية مع شوال زاكين، 

المديرة الس���ابقة لمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق إيهود أولمرت 

وأمينة س���ره، في إط���ار قضية تجاوزات البناء في ح���ي »هوليالند« في جنوب 

القدس الغربية والتي باتت معروفة باسم »قضية هوليالند«. 

وحكم روزين على زاكين بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا، وفرض عليها غرامة 

مالية بمبلغ 25 ألف شيكل ومصادرة مبلغ 75 ألف شيكل منها.

وأدين أولمرت في هذه القضية بتلقي الرشوة من مقاولي بناء ومالكي األرض 

التي أقيمت عليها »هوليالند«، عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس. 

وحكم القاضي روزين على أولمرت، يوم الثالثاء الماضي، بالسجن الفعلي لمدة 

س���ت س���نوات، يبدأ تنفيذها في مطلع أيلول المقبل. وأعلن أولمرت ومحاموه 

أنهم سيستأنفون على قرار العقوبة إلى المحكمة اإلسرائيلية العليا.

لكن محللين إس���رائيليين اعتبروا أن القرار ضد زاكين وإفاداتها التي سمح 

لها روزين باإلدالء بها قبل صدور قرار العقوبة بحقها، ش���كال وفقا للمحلل في 

صحيفة »هآرتس«، أمير أورن، »ضربة س���احقة وجهها القاضي إلى استئناف 

أولمرت للمحكمة العليا«.

فقد كش���فت زاكين في إفادته���ا النقاب عن تفاصيل ح���ول نقل أموال من 

ش���اهد الملك في القضية، ش���موئيل داخنر، الذي توفي الع���ام الماضي، إلى 

أولمرت، وقالت إنها كانت وس���يطة بين داخنر ويوسي أولمرت، شقيق رئيس 

الحكومة الس���ابق. كذلك اعترفت زاكين بأن أولم���رت طلب من داخنر إعطاءها 

مبلغ 100 ألف دوالر، في العام 1997، من أجل أن تش���تري الش���قة التي تسكن 

فيه���ا، علما أن هذه مخالفة يس���ري عليها قانون التقادم، إال إنها تش���ير إلى 

العالقات بي���ن أولمرت والضالعين ف���ي »قضية هوليالند« الت���ي تعتبر أكبر 

قضية فساد في تاريخ إسرائيل.

وكان داخن���ر قد جمع م���ن الضالعين في القضية تبرع���ات بمبلغ 5ر1 مليون 

ونصف مليون ش���يكل من أجل تمويل حملة أولمرت االنتخابية. وقالت زاكين 

ف���ي إفادتها أمام المحكمة »كنت آخذ م���ن داخنر وأعطي إيهود وأبلغه بحجم 

المبلغ، وكان إيهود يعّد المبلغ ويخرج منه جزءًا لنفس���ه... وكنت أحّول المبلغ 

إلى ]صديق أولمرت وشريكه السابق في مكتب المحاماة المحامي[ أوري ميسر 

وكن���ت أدّون ذلك في يومياتي من أجل أن تكون هناك متابعة«. وقالت زاكين 

إن هذه المبالغ كان يس���تخدمها أولمرت الحتياجاته الش���خصية، مثل ش���راء 

البدالت والسيجار الفاخر بآالف الدوالرات.

وقالت زاكين إن داخنر أعطاها في إحدى المرات رشوة بمبلغ 100 ألف شيكل 

»وق���د أخذت لنفس���ي 40 ألفا وأعطي���ت أولمرت 60 ألف���ا« وأن »أولمرت أراد أن 

أتحمل المس���ؤولية عن المبلغ كله. لقد أعطيته الستين ألفا باليد ويريدني أن 

أتحمل المسؤولية«.

وأضافت زاكين أن يوس���ي أولمرت تورط في ديون مالية، وأن إيهود طلب من 

داخن���ر أن يجمع ماال من أجل تس���ديدها. ونقلت زاكين ع���ن أولمرت قوله لها 

إنه »ال يوجد خيار، وعلينا أن نس���اعده ]مساعدة يوسي أولمرت[ وقومي بإجراء 

اتصال بينهما كي يلتقيا« وأكدت أنها »نفذت ذلك«.

العقوبات في »قضية هوليالند«
حكم القاضي روزين على الضالعين في »قضية هوليالند« بالعقوبات التالية:

أولم���رت: كان يتولى منصب رئيس بلدية الق���دس وبعد ذلك وزير الصناعة 

والتجارة والتشغيل، في حكومة أريئيل شارون، عندما ارتكب المخالفات التي 

أدي���ن بها، وهما مخالفتان بتلقي رش���ى بمبلغ 560 ألف ش���يكل. العقوبة: 6 

سنوات سجن.

أوري ش���يطريت: مهندس بلدية القدس. أدين بتلقي رشوة بمبلغ 4ر1 مليون 

شيكل. العقوبة: 7 سنوات سجن.

مئير رابين: رجل أعمال وأمين س���ر ش���اهد الملك، ش���موئيل داخنر. وأدين 

بالتوسط في إعطاء رشى بمبلغ 4ر1 مليون شيكل. العقوبة: 5 سنوات سجن.

إليعازر س���يمحايوف: عضو مجلس بلدية القدس. أدين بتلقي رش���وة بمبلغ 

165 ألف شيكل. العقوبة 5ر3 سنة سجن.

هيلل تش���يرني: المبادر لمشروع »هوليالند« ومالك األرض. وأدين بالتوسط 

وإعطاء رشى بمبلغ 6ر5 مليون شيكل. العقوبة: 5ر3 سنة سجن.

داني دانكنر: كان يتولى خالل ارت���كاب المخالفة منصب نائب رئيس »بنك 

هبوعليم« ورئيس شركة صناعات الملح. وأدين بالتوسط في إعطاء رشى بمبلغ 

3ر1 مليون شيكل. العقوبة: 3 سنوات سجن.  

أفيغ���دور كيلنر: انضم إلى مش���روع »هوليالند« كمبادر ف���ي فترة متأخرة. 

وأدين بالتوس���ط في إعطاء رش���ى بمبلغ 2ر1 مليون شيكل. العقوبة: 3 سنوات 

سجن.

القاضي: أولمرت خان الثقة
هاجم القاضي روزين بشدة المدانين في »قضية هوليالند«، وخاصة أولمرت، 

 القرار من عبارات مث���ل: »مجرمين«، 
ُ

خ���الل النطق بق���رار العقوبات. ولم يخ���ل

»خائن«، »اشمئزاز«، »خنازيرية« و» نتانة«. 

وق���ال روزين خالل النطق بالعقوبة على أولمرت إن »الذي يعطي الرش���وة هو 

رجل فاس���د ومفس���د، والذي يأخذ الرش���وة هو بمثابة خائن، ورجل خان الثقة 

الممنوحة له، ومن هذه الثقة ال تقوم وال تكون ولن تكون خدمة عامة سليمة«. 

وحكم روزين بالس���جن على أولمرت لست سنوات ومصادرة 560 ألف شيكل 

منه وفرض عليه غرامة بمبلغ مليون شيكل.

وأض���اف القاضي أن »الحديث يدور عمن وص���ل إلى رأس القمة. أولمرت كان 

رئيس حكومة إس���رائيل. ومن هذا المنصب السامي والمحترم، والذي ال يوجد 

منصب مهم ومركزي أكثر منه، وصل إلى مكانة مدان بمخالفات جنائية حقيرة 

وخطرة«.

وعقب المدعي العام اإلسرائيلي، ش���اي نيتسان، على قرار الحكم بالقول إن 

اإلدانة والعقوبات »تقودنا إلى األمل بأن هذه القضية س���تؤدي إلى انخفاض 

كبير في احتمال ارتكاب مخالفات مشابهة في المستقبل«.

وأضاف نيتس���ان أن »قضية هوليالند هي إحدى قضايا الفساد األكبر التي 

اضطرت الش���رطة والنيابة إلى مواجهتها حتى اليوم. ومحاكمتهم وإدانتهم 

وبش���كل خاص األحكام المفروضة عليهم لفترات طويلة، ليسا باألمر العادي. 

ولن نتردد في معالجة ظواهر الفس���اد بقفازات م���ن حديد، مهما تكن مكانة 

الضالعين فيها«.

وعقب الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيرس، على القرار بسجن أولمرت بالقول 

إن »هذا يوم حزين على الصعيد الشخصي«، معتبرا أن »هذه إجراءات قضائية 

متبعة في البلدان الديمقراطية. وليس لدي دور في الجهاز القضائي وهو نقي 

من التأثيرات الشخصية«.

كذلك اعتبر رئيس حزب »يوجد مس���تقبل« ووزير المالية اإلسرائيلي، يائير 

لبيد، القرار بأنه »يوم حزين على الصعيد الش���خصي، ولكن في الوقت نفس���ه 

هو يوم مهم أظهر فيه الجهاز القضائي أنه ال يوجد شخص فوق القانون«.

وعقبت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، قائلة إن القرار ليس سهال لكن »الرسالة 

بأن ال أحد فوق القانون مهمة، خاصة في مكافحة الفساد السلطوي والعام«.

وقال رئيس حزب العمل والمعارضة اإلسرائيلية، إسحق هيرتسوغ، إن »قرار 

الحكم يثبت أنه يوجد جهاز عدلي مس���تقل وقانون واحد يس���ري على رئيس 

حكومة وعلى آخر المواطنين وأن الجميع متس���اوون أمام القانون«. وأضاف أن 

»هذا يوم حزين على الصعيد الشخصي كمن عرف إيهود أولمرت منذ سنوات 

طويلة«.

اليمين اإلسرائيلي رحب بالقرار ضد أولمرت
امتنع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن التعقيب على قرار 

الحكم بزج س���لفه في المنصب، أولمرت، في الس���جن لست س���نوات. وعلى ما 

يب���دو أن هذا االمتناع من جان���ب نتنياهو لم يأت صدف���ة، إذ إن أولمرت كان 

يفكر عش���ية االنتخابات العامة األخيرة، في بداية العام الماضي، بالعودة إلى 

الحلبة السياسية كمرشح لرئاسة الحكومة، لكنه لم يفعل ذلك بسبب القضايا 

الجنائي���ة المرفوعة ض���ده، وأرجأ احتم���ال اتخاذ قرار كهذا إل���ى االنتخابات 

المقبلة. 

وعل���ى ه���ذه الخلفية، اعتب���ر أولمرت في الحلبة السياس���ية أنه الش���خص 

الوحيد الذي بإمكانه أن يش���كل خطرا على حكم نتنياهو واليمين اإلسرائيلي. 

ويذكر أنه بموجب المفاهيم اإلس���رائيلية، فيما يتعلق بالصراع اإلس���رائيلي 

بعد قرار الحكم على أولمرت بالسجن الفعلي

جهاز القضاء اإلسرائيلي يتوعد بالتعامل بقفازات من حديد مع مخالفات الفساد السلطوية!

اولمرت: السقوط المدوي.                             )رويترز(

- الفلس���طيني، فإن أولم���رت هو النقيض لنتنياهو. فق���د اقترح أولمرت على 

الرئي���س الفلس���طيني، محمود عباس، قيام دولة فلس���طينية بعد انس���حاب 

إسرائيل من حوالي 94% من مساحة الضفة الغربية مع تبادل أراض، واالنسحاب 

من األحياء العربية في القدس الشرقية، وعودة رمزية لالجئين. بينما نتنياهو 

يرفض اقتراحا كهذا جملة وتفصيال.

وفي الوقت الذي امتنع فيه نتنياه���و عن التعقيب على القرار ضد أولمرت، 

رحب اليمين اإلس���رائيلي، وخاصة االس���تيطاني، بالقرار، واعتبره بمثابة جزاء 

ألولمرت الذي قدم للفلسطينيين مقترحات، »سخية« بنظره. 

ومن الجهة األخرى، أعربت صحيفة »يسرائيل َهيوم« )إسرائيل اليوم(، التي 

تم تأسيسها من أجل دعم نتنياهو وسياسته إعالميا، عن ترحيبها بالقرار ضد 

أولمرت، واس���تغلت القرار من أجل مناكفة منافستها وهي صحيفة »يديعوت 

أحرون���وت«، واتهمته���ا بأنها أيدت أولمرت ودعمته وس���عت إل���ى تبرئته أو 

تخفيف الحكم ضده على األقل. 

أولمرت مطلع على أكثر المعلومات سرية
أش���ارت تقارير إس���رائيلية إلى أن س���جن أولمرت لن تكون مهمة س���هلة 

بالنس���بة إلى س���لطة الس���جون وجهاز األمن العام اإلس���رائيلي )الش���اباك(. 

وس���يعمل هذان الجهازان عل���ى عزل أولمرت عن باقي الس���جناء من أجل منع 

احتمال تسرب معلومات بالغة السرية، اطلع عليها أولمرت خالل توليه منصب 

رئيس الحكومة.

وتط���رق وزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي، إس���حق أهرونوفيت���ش، إلى هذا 

الموضوع وقال إنه »بسبب مناصب أولمرت السابقة، والمعلومات الكثيرة التي 

بحوزته، فإن هذا يلزمنا بأن نستعد بشكل مختلف« لدى دخوله إلى السجن. 

وأضاف أن »جهاز األمن العام سيكون ضالعا في إجراءات سجن أولمرت، وإذا 

ما اضطررنا لذلك فإن الش���اباك سيوفر كل الغالف المطلوب حول أولمرت إذ إن 

هذا األخير عرف وما زال يعرف معلومات كثيرة«.

يش���ار إلى أن أولمرت، كرئيس حكومة س���ابق، مطلع على األس���رار النووية 

اإلس���رائيلية وعلى أكثر األسرار االستخباراتية سرية، كما أن معظم العمليات 

العسكرية السرية التي تنفذها وحدات كوماندوس إسرائيلية خارج الحدود، 

وخاصة تلك التي تش���مل عمليات اغتيال، تتم بع���د مصادقة رئيس حكومة 

إسرائيل عليها.

ووفقا للتقارير اإلس���رائيلية، فإن هناك عدة س���جون باإلمكان سجن أولمرت 

فيها، مثل سجن »شيكما« في مدينة أشكلون )عسقالن( والذي قبع فيه ُمسّرب 

األسرار اإلس���رائيلية النووية، مردخاي فعنونو، معزوال. كذلك يوجد في سجن 

الرملة »قس���م اإلكس���ات«، الذي احتجز فيه يغئال عمير، قاتل رئيس حكومة 

إس���رائيل األسبق، إسحق رابين. واشتهر هذا القس���م مؤخرا بعد الكشف عن 

موت »الس���جين إكس«، وهو بن زيغير، عميل الموساد الذي على ما يبدو سرب 

أسرارا حول عمله.   

وأضافت التقارير أن لدى وزير األمن الداخلي صالحية اإلعالن عن مكان معين 

على أنه منشأة اعتقال خارجية، أي خارج السجون، واستخدمت هذه الصالحية 

عادة من أجل احتجاز شخص بصورة سرية. 

وقال مسؤولون في سلطة السجون إنه في حالة أولمرت بإمكان أهرونوفيتش 

إصدار تعليمات بس���جنه في واحدة من منش���آت االعتقال التابعة للشرطة أو 

الشاباك.

ورغم أن دخول أولمرت إلى الس���جن سيتم بعد شهور طويلة، وربما في العام 

المقبل، بس���بب نيته االس���تئناف على قرار المحكمة المركزية إلى المحكمة 

العليا، فإن س���لطة السجون تدرس احتمال إقامة قس���م جديد وخاص لحبس 

أولمرت وباقي المدانين في »قضية هوليالند« فيه.

وقال مس����ؤول في مصلحة السجون اإلس����رائيلية إن أولمرت هو »شخصية 

رفيعة المستوى جدا وجميعنا يعرف أن نشطاء إرهابيين في العالم العربي 

يريدون المس����اس به. فهو رئيس الحكومة الذي ش����ن ح����رب لبنان الثانية، 

وكان يتول����ى المنصب عندما تمت تصفية عماد مغنية ]القائد العس����كري 

السابق لحزب الله[. وهناك أسباب كثيرة تجعل الكثيرين يريدون المساس 

به«. 
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

إعداد: سعيد عياشكتب إسرائيلية جديدة

اإلعالم اإلسرائيلي ينكر نكبة فلسطين والمسؤولية 
األخالقية عنها

اسم الكتاب: »نكبة فلسطين في أوساط الجمهور 
اإلسرائيلي- أنماط اإلنكار والمسؤولية« 

تأليف: أمل جّمال وسماح بصول
إصدار: مركز »إعالم«- الناصرة، 2014

بالتزامن مع الذكرى ال� 66 لنكبة الش���عب الفلسطيني، 

صدر عن مركز »إعالم« - الناصرة بحث جديد بعنوان »نكبة 

فلسطين في أوس���اط الجمهور اإلسرائيلي- أنماط اإلنكار 

والمسؤولية« للبروفسور أمل جّمال وسماح بصول. 

ويعتمد البحث على رصد وتحليل المقاالت واألخبار التي 

تطرقت للنكبة ونش���رت في اإلعالم العبري خالل السنوات 

 وخبًرا 
ً

2008 حت���ى 2012 ووص���ل عدده���ا إلى 318 مق���اال

نشرت في الصحف: هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف، 

يسرائيل هيوم وهموديع. 

وتكمن أهمية البحث في توفيره قراءة لمساحة المعرفة 

والوع���ي اإلس���رائيلي في كل م���ا يتعل���ق بالنكبة وطرق 

التعامل معها على الصعيدين الشعبي والرسمي.

وأظهرت النتائج أن الكم األكبر من المقاالت واألخبار 

المتعلقة بالنكبة نش����رت في الع����ام 2011 حين اجتاز 

الفلس����طينيون م����ن مخيم����ات الالجئين في س����ورية 

الحدود مع إس����رائيل خالل إحيائه����م لذكرى النكبة، 

األمر الذي يؤكد أن الحراك الفلس����طيني وإحياء ذكرى 

النكب����ة بطرق مبتك����رة وغير مألوفة ل����ه أثر كبير على 

الجمه����ور واإلعالم اإلس����رائيلي، وكلم����ا ازداد الحراك 

والتمس����ك بالرواي����ة الفلس����طينية ي����زداد االهتمام 

بالرواية الفلس����طينية عالمًيا، وكذلك إسرائيلًيا سواء 

عل����ى الصعيد الرس����مي أو اإلعالمي، لكن����ه يقابل في 

معظم الحاالت بإنكار النكبة.

أما على الصعيد التحليل���ي لمضامين األخبار والمقاالت 

المنشورة، فُيظهر البحث أن هناك خمسة أشكال لكيفية 

تعام���ل الجمهور اإلس���رائيلي مع موض���وع النكبة وهي: 

إن���كار النكب���ة والتعامل معه���ا كاختراع لدع���م الدعاية 

الفلس���طينية وتزوير التاريخ؛ إنكار المس���ؤولية لحدوث 

النكبة وليس إن���كار حدوثها؛ النكبة هي حدث تراجيدي 

مس���تمر حت���ى يومنا ه���ذا؛ النكبة هي تهديد مس���تمر 

يهدف لنزع الش���رعية عن إس���رائيل؛ النكب���ة هي ذاكرة 

جمعية يجب احترامها.

ا ما بين إنكار النكبة 
ً
وبرز من خالل النتائج أن هناك تباين

وإنكار المس���ؤولية لحدوثها، لكن الكم األكبر من األخبار 

يرى في النكبة تهديدا مس���تمرا يهدف لنزع الش���رعية 

عن إس���رائيل، وهذا ليس باألم���ر المفاجئ في ظل تعاظم 

التعامل السلبي من قبل المؤسسة اإلسرائيلية مع موضوع 

النكبة والمتمثل بسلس���لة م���ن القوانين وعلى رأس���ها 

»قانون أس���اس - الميزاني���ات« الذي ين���ص على معاقبة 

المؤسسات والجمعيات التي تعتبر يوم »االستقالل« يوم 

حداد أو حزن. 

أما إس���قاطات إن���كار النكب���ة أو إنكار المس���ؤولية عن 

حدوثه���ا فتتمثل بمح���اوالت محاربة الذاك���رة الجماعية 

والرواية الفلس���طينية وما يترتب عل���ى ذلك من حمالت 

إعالمي���ة تبرزه���ا كأكذوبة، إلى جانب مح���اوالت طمس ما 

تبقى من معالم القرى الفلسطينية المهدّمة.

ويتضح من خالل البحث أن هناك س���تة دوافع أساسية 

إلن���كار النكبة تتلخص في ما يل���ي: أيديولوجية، تعكس 

التخوف م���ن زعزعة الفكر الصهيون���ي؛ أخالقية، تتعلق 

بإنكار إس���رائيل المس���ؤولية األخالقية لح���دوث النكبة؛ 

نفس���ية، تتعل���ق بالحف���اظ على ك���ون اليه���ود ضحية؛ 

إستراتيجية، تتعلق بتملص إسرائيل من المسؤولية في 

قضية الالجئين الفلسطينيين وكونهم مركبا أساسيا لحل 

النزاع؛ قانونية، تكمن في الخوف من محاس���بة ومقاضاة 

اإلسرائيليين المسؤولين عن حدوث النكبة وفتح النقاش 

ف���ي الحق عل���ى األرض وأم���الك الالجئين؛ دبلوماس���ية، 

تتعلق بوضع إس���رائيل في موق���ف دفاعي يعزز الموقف 

الفلسطيني.

إلى جانب تعاظ���م إنكار النكبة الب���ارز جلًيا في اإلعالم 

اإلس���رائيلي، نجد أن هن���اك كما ال بأس ب���ه من المقاالت 

واألخب���ار التي تتط���رق للنكبة كحدث تراجيدي ومأس���اة 

ش���عب، لكن ه���ذه التعددية في اآلراء ما ه���ي إال محاولة 

لتصوير الخطاب اإلعالمي والجماهيري اإلس���رائيلي على 

أنه موضوع���ي، لكنها في حقيقة األم���ر محاولة لتبييض 

صفحة اإلنكار الممنهج والممأسس.

من الجدير ذك���ره أن ندوة خاصة لع���رض نتائج البحث 

بمشاركة مجموعة من الصحافيين واألكاديميين ستعقد 

ف���ي مدينة يافا في نهاية ش���هر أيار الحال���ي كجزء من 

الفعاليات إلحياء ذكرى النكبة ال� 66.

تاريخ الصراع اإلسرائيلي- العربي

اسم الكتاب: »استقالل في ظل الحروب – ست 
دراسات عن تاريخ الصراع اإلسرائيلي – العربي«

تأليف: مردخاي بار- أون
إصدار: منشورات »ريسلينغ«، 2014

يتضم���ن هذا الكتاب س���تة مق���االت، وصفها الناش���ر 

بأنه���ا »مق���االت مبدئي���ة«، كتبه���ا المؤرخ اإلس���رائيلي 

مردخاي ب���ار- أون. وتتطرق المقاالت إلى مواضيع مختلفة 

وتتناولها بصور مختلفة، وجميعها تتعلق بتاريخ الصراع 

اإلس���رائيلي - العربي. ويفتتح الكتاب اس���تعراض شامل 

للتاريخ الواسع الذي تناول الصراع خالل العقود الماضية، 

وه���و بمثابة خالصة المؤلف لعمله المتش���عب في مجال 

كتابة تاريخ الصراع. 

ويتن���اول ب���ار- أون في مقال آخ���ر أحداث اللق���اء البالغ 

األهمية، الذي عقد في إحدى ضواحي باريس، بين رئيس 

حكومة إس���رائيل في حينه، دافيد بن غوريون، وبين قادة 

فرنس���ا وبريطانيا، وهو اللقاء الذي قاد الحقا إلى العدوان 

الثالث���ي ضد مصر، ف���ي العام 1956. وقد ش���ارك بار- أون 

نفس���ه في هذا اللقاء بصفة س���كرتير الوفد اإلسرائيلي. 

وهو يحلل في ه���ذا المقال آلية هذا الحدث واعتبارات بن 

غوريون لدى اتخاذه قرار المشاركة في العدوان الثالثي.

ويتناول مقال آخر في الكتاب ادعاءات باحثين كثيرين 

في إس���رائيل بأنه عش���ية حرب حزيران العام 1967 تمت 

اإلطاحة برئيس حكومة إسرائيل حينذاك، ليفي إشكول، 

من منصب���ه كوزير للدفاع في أعقاب تم���رد قادة الجيش 

اإلس���رائيلي ضد الحك���م المدني في إس���رائيل على أثر 

مطالبتهم بش���ن حرب ضد مصر وس���ورية من دون تأخير. 

ويحلل المؤل���ف في هذا المقال لقاءين دراماتيكيين بين 

قيادة الجيش اإلس���رائيلي ورئيس الحكومة ويتوصل إلى 

االستنتاج بأنه خاللهما »لم تكن هناك مجامالت، ولكن لم 

يكن هناك تمرد أيضا«. 

وفي مق���ال آخر، يتناول بار- أون انع���كاس الصراع، بعد 

ح���رب الع���ام 1967، على أفكار مجموعة ش���بان أميركيين 

أسسوا حركة »بريرا« )الخيار( والتي لم تدم لفترة طويلة، 

ووجهت انتقادات لسياسة إسرائيل في الصراع في بداية 

سنوات السبعين. 

ويس���تعرض ب���ار- أون في مق���ال خامس تط���ور حركة 

السالم اإلس���رائيلية، منذ زيارة الرئيس المصري األسبق، 

أنور الس���ادات، إلى إس���رائيل وحتى ان���دالع االنتفاضة 

الفلس���طينية األولى. ويتناول المقال الس���ادس واألخير 

تط���ور فكرة الدولة الثنائية القومية على مدار الس���نين، 

ويتطرق خالل ذلك إلى هذه الفكرة بنظرة آنية.

وبار- أون هو أح���د المؤرخين اإلس���رائيليين البارزين، 

ويعمل منذ حوالي عشرين عاما كباحث زميل في معهد 

دراس���ات أرض إسرائيل ومستوطناتها في مؤسسة »يد 

إس���حق بن تس���في«. ويركز في أبحاثه على تاريخ دولة 

إسرائيل منذ العام 1948 وحتى بداية سنوات التسعين 

من القرن الماضي. وكان بار- أون مدير مكتب رئيس هيئة 

أركان الجيش اإلس���رائيلي في منتصف الخمس���ينيات، 

موش���يه دايان. وانتخب في س���نوات الس���بعين عضوا 

في القيادة الصهيونية وعمل رئيس���ا لدائرة الشبيبة، 

وانتخب في الثمانينيات عضوا في الكنيس���ت عن كتلة 

»رات���س« التي اندمجت الحقا في كتل���ة ميرتس. وأنجز 

المؤلف مؤخرا كتابا عبارة عن س���يرة ش���خصية موجزة 

لدايان وصدر باالنكليزية عن دار النشر التابعة لجامعة 

ييل األميركية. 

ال تزال الحلبة السياس���ية � الحزبية الداخلية في إسرائيل 

تعي���ش حالة من التأهب والترقب في انتظار الخطوة التالية 

التي س���يلجأ إليها رئيس الحكومة، بنيامي���ن نتنياهو، في 

معركت���ه الحامية الوطي���س للحيلول���ة دون انتخاب غريمه 

السياس���ي رؤوفين ريفلين رئيس���ا قادما لدولة إس���رائيل، 

وذلك بعدما فش���لت محاوالت���ه المس���تميتة لتأجيل موعد 

انتخ���اب رئي���س الدولة الجدي���د وإلدخال تعدي���ل قانوني 

يفضي إلى إلغاء مؤسس���ة الرئاس���ة في دولة إسرائيل كليا، 

وهي المح���اوالت التي وصفها بع���ض المراقبين والمحللين 

السياسيين في إسرائيل بأنها »محاولة الغتيال أصول اللعبة 

الديمقراطية وقواعدها« وبأنها »قضية مخِجلة«!

وت���زداد حالة التأه���ب والترقب ه���ذه تعمق���ا واحتدادا 

على خلفية ما نقلته بعض وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية عن 

»مسؤول رفيع في االئتالف الحكومي« قائال إنه »ليس واضحا 

لنا، البتة، ما يريده السيد نتنياهو. لكن الواضح تماما هو أن 

نتنياهو ال يريد رؤوفين ريفلين رئيسا، مهما يكن الثمن«!

أهواء، نزاعات ومطامح شخصية
وكانت الحلبة السياس���ية � الحزبية اإلسرائيلية قد دخلت، 

في األس���ابيع األخيرة، حالة من الش���د والص���راع بين أطراف 

مختلفة في االئتالف الحكومي بعدما كش���ف النقاب عن نية 

رئيس الحكومة، نتنياهو، الدفع باتجاه تشريع قانوني خاص 

يقضي بتأجي���ل االنتخابات لمنصب رئي���س الدولة الجديد 

)خلفا لشمعون بيريس الذي سينهي مهمات منصبه قريبا( 

لبضعة أش���هر، وذلك عل���ى خلفية الصورة التي ارتس���مت 

أمام ناظريه وأثارت قلقا ش���ديدا لدي���ه ومفادها أن ريفلين 

هو صاحب الحظوظ األكبر من بين المرش���حين للفوز بمنصب 

رئيس الدولة الجديد.   

وكان وزي���ر الداخلية غدعون س���اعر )ليك���ود( أول من أثار 

الضجة االئتالفية ح���ول نية رئيس الحكومة هذه ومحاوالته 

المذك���ورة التي جرت م���ن وراء الكواليس، حي���ن كتب على 

صفحته الخاصة على موقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك( 

يقول: »س���أعارض أي محاولة، إن كان���ت ثمة كهذه، لتأجيل 

موعد انتخاب رئيس الدولة أو إللغاء مؤسسة الرئاسة عشية 

المنافسة القريبة«.

وج���اء تعليق س���اعر هذا عل���ى خلفية ما تناقلت���ه األنباء 

ع���ن »مصادر ف���ي االئتالف الحكوم���ي« قوله���ا إن نتنياهو 

»يواصل البحث ع���ن طرق إللغاء االنتخاب���ات لمنصب رئيس 

الدولة«، مضيفة أنه »معني بتعيين رئيس الكنيست، يولي 

إدلشتاين، رئيسا مؤقتا للدولة لبضعة أشهر خلفا لشمعون 

بيريس، فيما س���يحاول خاللها دفع تش���ريع قانوني يفضي 

إلى إلغاء مؤسسة الرئاسة كليا«. 

وعقب مقربو نتنياهو على تصريح س���اعر هذا بالقول إنها 

ر نفسه للمنافسة 
ّ

»خطوة غير بريئة«، إذ »يبدو أن ساعر يحض

مستقبال على رئاسة الليكود، عش���ية االنتخابات البرلمانية 

المقبلة« وأن »ساعر معني بفوز ريفلين بمنصب رئيس الدولة 

أمال منه في أن يكلفه ريفلين بتشكيل الحكومة القادمة«!

وقد انضم إلى س���اعر ع���دد غير قليل من ال���وزراء وأعضاء 

الكنيس���ت من »الليكود« وأحزاب ائتالفي���ة أخرى في تحرك 

ش���كل نوعا من التمرد الداخلي ضد مس���عى رئيس الحكومة 

عب���ر عنه أحد األعضاء القياديين في الليكود بالقول: »مع كل 

االحترام لألنا المتضخمة لدى رئيس الحكومة، عليه أن يدرك 

أن ثمة حدودا لما يمكن���ه فعله. إنه في حالة ضغط وهذا ما 

ت���دل عليه، أيض���ا، خطوته هذه.  إذا كان قلق���ا ومتخوفا من 

انتخاب رؤوفين ريفلين، فأين كان طيلة األشهر الفائتة؟ لقد 

كان بإمكانه إعداد مرشح آخر بديل«. 

وف���ي المقابل، تجند ال���وزراء وأعضاء الكنيس���ت من حزب 

»إس���رائيل بيتنا« )شريك الليكود في الحكم( لدعم نتنياهو 

وتأييد مس���عاه هذا، معلنين أنهم سيدعمون تأجيل موعد 

انتخاب رئيس الدولة الجديد »إذا كانت فكرة تأسيس نظام 

بات تنس���جم مع أف���كار الحزب 
ّ
رئاس���ي تتضمن، أيضا، مرك

وطروحاته في هذا المجال«. 

والالفت في األمر أن نتنياهو ش���خصيا لم يصدر أي تعليق 

أو تصري���ح علني في ه���ذا الموضوع، بالرغم ع���ن العاصفة 

العلنية الحادة التي أثارتها مساعيه هذه في صفوف حزبه 

)الليكود( واألحزاب االئتالفية األخرى. 

لكن رهان نتنياهو ومس���اعديه عل���ى قدرتهم على تجاوز 

تمرد أعضاء الكنيس���ت وال���وزراء الليكوديين والتغلب عليه 

اصطدم، أخيرا، بمعارضة رئيس حزب »يوجد مستقبل«، وزير 

المالية يائير لبيد، لمس���اعي نتنياهو مما اعتبره المراقبون 

والمحللون السياس���يون اإلسرائيليون المس���مار األخير في 

نعش هذه المس���اعي. فقد أعلن لبيد، بع���د صمت دام أياما 

طويلة، أنه لن يس���مح بتأجي���ل االنتخابات لرئاس���ة الدولة 

معتبرا أن األمر ينطوي على »تغيير دستوري ال يجوز اعتماده 

بطريقة متسرعة وفي اللحظة األخيرة«!   

وجاء إع���الن لبيد هذا ليقط���ع الطريق عل���ى محاولة أخرى 

كان من المزمع أن يق���وم بها نتنياهو فور عودته من زيارته 

الرسمية إلى اليابان، إذ كان من المقرر أن يعقد لقاء خاصا مع 

لبيد ورؤساء أحزب أخرى مشاركة في االئتالف الحكومي بغية 

ممارس���ة الضغوط عليهم للقبول بمبادرته وتأييد مس���عاه. 

غي���ر أن لبيد لم ينتظ���ر عقد هذا اللقاء، بل اس���تبقه بإعالن 

رسمي واضح يغلق الباب على مبادرة نتنياهو. 

وأثارت خطوة لبيد هذه مفاجأة كبيرة بين مقربي نتنياهو 

الذين كانوا دأبوا على التأكيد، قبلها، أنه س���يكون في وسع 

رئيس الحكومة المضي في مس���عاه ه���ذا في الحكومة، رغم 

تش���كيكهم بقدرته على تجنيد الدعم المطلوب بين أعضاء 

الكنيس���ت م���ن االئت���الف الحكوم���ي بغير ف���رض »الطاعة 

االئتالفي���ة« عليهم جميع���ا. وقد جاء هذا التش���كيك على 

خلفية إعالن ما يزيد عن 15 وزيرا وعضو كنيس���ت من الليكود 

وأحزاب ائتالفية أخ���رى معارضتهم لمبادرة نتنياهو. وهذا 

م���ا دفع بعض المقربي���ن من نتنياهو إل���ى التهديد بفرض 

عقوبات على الوزراء وأعضاء الكنيس���ت الذين سيخرجون عن 

طاعة رئيس الحكومة ويقفون ضد رغبته. ونقلت وسائل إعالم 

إسرائيلية عن »مس���ؤول كبير في االئتالف الحكومي« قوله: 

»س���نفرض طاعة حديدية على الوزراء وأعضاء الكنيس���ت... 

وكل َمن س���يجرؤ على معارضة مش���روع القان���ون من بينهم 

سيتحمل مس���ؤولية تصرفه هذا. ال يمكن أن تكون جزءا من 

االئتالف وتصّوت ضده«!

ورطة نتنياهو وخشيته 
على مستقبله السياسي

من جانب���ه، أعرب رئي���س كتل االئت���الف البرلماني، عضو 

الكنيس���ت ياريف ليفي���ن، عن تقديره ب���أن الجدول الزمني 

يس���توجب االنتهاء من عملية تش���ريع التعدي���ل القانوني 

ف���ي غضون أس���بوعين. لك���ن مقربين من نتنياه���و يعبرون 

اآلن، جه���را، عن حالة من االرتب���اك والتلبك في دوائر رئيس 

الحكومة المصغرة في أعقاب إعالن لبيد المذكور والمعارضة 

المتسعة بين وزراء وأعضاء الكنيست من االئتالف الحكومي. 

ويضع هؤالء احتمالي���ن اثنين للخطوات الالحقة التي يمكن 

أن يلجأ إليها نتنياهو: التخلي عن المس���عى برّمته أو البحث 

عن مرش���ح من طرف���ه يكون قادرا على منافس���ة ريفلين، بل 

والتغلب عليه. 

ويقول هؤالء إن »الس���ؤال المفتاحي هو: هل س���يخوض 

سيلفان شالوم المنافسة؟«، مش���يرين إلى أن التقديرات 

ترجح اعتزاله المنافس���ة، على الرغم من قرار المستش���ار 

القانون���ي للحكوم���ة، يه���ودا فاينش���تاين، إغ���الق ملف 

التحقي���ق ضده وعدم تقديم الئحة اته���ام جنائية بحقه 

على خلفية ش���كاوى تقدمت بها موظفات س���ابقات عملن 

برفقت���ه اتهمنه فيه���ا بارتكاب ممارس���ات غير أخالقية 

ومش���ينة بحقه���ن. ويضي���ف مقرب���و نتنياه���و قولهم: 

باس���تثناء حزب »الحركة« )هتنوعا، برئاسة الوزير تسيبي 

ليفني(، ليس لدى أي من أحزاب االئتالف الحكومي مرشح 

جدي وذو وزن للمنافس���ة على منصب رئيس الدولة يمكن 

للحكومة بأكملها االلتفاف حوله ودعمه. ومن هنا، يضيف 

هؤالء: »ثمة احتمال قوي بالتأكيد أن يفوز ريفلين بالدعم 

ج مرشحا رسميا عن الليكود وأحزاب االئتالف،  وَّ
َ
األوسع فُيت

رغم أنف نتنياهو«! 

وحي����ال ه����ذا الوضع الناش����ئ ف����ي الحلبة السياس����ية � 

الحزبية، يواجه رئيس الحكومة »معضلة قاس����ية«، على حد 

وصف أحد المعلقين السياس����يين، تتمثل في أن المرش����ح 

األقوى لمنص����ب رئيس الدولة القادم هو عضو الكنيس����ت 

من »الليكود«، بالذات، ورئيس الكنيس����ت السابق، رؤوفين 

ريفلين، وهو ما كان يمكن أن يشكل فرصة ذهبية لنتنياهو 

والليكود للتعويض عن خس����ارته في االنتخابات التي جرت 

ف����ي حزيران 2007، حين فاز ش����معون بيريس على ريفلين، 

الذي كان مرش����حا رس����ميا عن الليكود. لك����ن نتنياهو »غير 

معني« بريفلين اآلن، على أقل تقدير. وكانت وس����ائل إعالم 

إس����رائيلية قد نقلت عن »ش����خصيات مركزي����ة في الحلبة 

السياسية الداخلية« التقت نتنياهو خالل األشهر األخيرة 

قوله����ا إن »رئي����س الحكومة يبدو اس����تحواذيا وقهريا في 

إصراره على لجم ريفلين ومنع انتخابه، بأي ثمن وبأي وسيلة 

غير تفعيل وحدة اغتيال تابعة لجهاز الموس����اد«! وأضافت 

تلك الشخصيات القول، وطبقا لما نشرته وسائل اإلعالم في 

إس����رائيل: »نتنياهو مس����تعد إللغاء الدولة كلها في سبيل 

عدم انتخ����اب ريفلين... إنه أمر ال يص����دق، إنه مثل حيوان 

جريح يصارع على حياته«!

غي����ر أن معارضة نتنياهو النتخاب ريفلين رئيس����ا قادما 

للدولة مردها الحقيقي يكمن في خش����يته العميقة من أن 

يمتنع ريفلين، في منصبه رئيسا للدولة وضمن صالحياته، 

ع����ن تكليف����ه بتش����كيل الحكوم����ة القادمة، عل����ى خلفية 

الخالفات والترسبات الشخصية والحزبية العميقة بينهما. 

وعلى هذه الخلفية، تحديدا، جاءت تحركاته األخيرة في ما 

يتعلق ليس فقط بهوية الرئيس الجديد للدولة، وإنما أيضا 

بالصالحيات المخولة للرئيس وفقا للقانون بشأن التكليف 

بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، ما قد يستدعي � من 

وجه����ة نظره � تغيير القانون، أو حت����ى تغيير نظام الحكم 

في إسرائيل. 

ويخول القانون رئي���س الدولة صالحية تكليف أحد أعضاء 

الكنيس���ت، بع���د االنتخاب���ات البرلمانية، مهمة تش���كيل 

الحكومة الجديدة، بعد التش���اور مع ممثلي الكتل البرلمانية 

الجديدة. وقد درجت العادة على أن يسند رئيس الدولة هذه 

المهمة إلى عضو الكنيست الذي يحظى بتأييد أكبر عدد من 

الكت���ل البرلمانية، وليس إلى رئيس الح���زب األكبر تحديدا. 

وهذا ما حصل، أيضا، في أعق���اب االنتخابات البرلمانية قبل 

األخي���رة التي جرت في العام 2009، إذ أس���ند رئيس الدولة، 

شمعون بيريس، مهمة تشكيل الحكومة الجديدة لبنيامين 

نتنياه���و الذي أيده 65 عضو كنيس���ت، عل���ى الرغم من فوز 

حزب »كاديما« )برئاسة تس���يبي ليفني( ب� 28 مقعدا، بينما 

فاز »الليكود« ب� 27 مقعدا. 

ويس���عى نتنياهو، اآلن، إلى تش���ريع قانون جديد يقضي 

بتكلي���ف رئي���س الحزب األكب���ر بمهمة تش���كيل الحكومة 

الجدي���دة، بص���ورة أوتوماتيكي���ة، بم���ا يعني س���حب هذه 

الصالحي���ة من يدي رئيس الدولة وإلغاء الحاجة إلى إجراء أي 

مشاورات مع الكتل البرلمانية المنتخبة. وقال أحد المقربين 

لنتنياه���و إن »ه���ذا هو أحد الحل���ول التي ج���رى تداولها«، 

موضحا أن مقترح���ا آخر جرى البحث في���ه، بالمقابل، يتعلق 

بإنش���اء نظام رئاسي في إس���رائيل يتم، من خالله، انتخاب 

رئيس الدولة من المواطنين مباشرة، ال من أعضاء الكنيست، 

كما هو الوضع القانوني اليوم.  

وف���ي إطار هذا المس���عى، ح���اول نتنياه���و تأجيل موعد 

انتخاب رئيس جديد للدولة بس���تة أش���هر على األقل، على 

أن يتم خاللها تش���كيل لجنة خاصة للنظر في »مدى الحاجة 

إلى مؤسس���ة رئاسة الدولة كما هي عليه اليوم وفي البدائل 

الممكنة«. لكن محاولة نتنياهو هذه اصطدمت، كما أسلفنا، 

بمعارضة داخلية واس���عة مما جعل أمر نجاحها مس���تحيال، 

كما يبدو حت���ى اآلن، خاصة وأن التأجيل في هذه الحالة )بما 

يعني تمديد فترة رئاس���ة شمعون بيريس أو تعيين رئيس 

الكنيس���ت رئيس���ا مؤقتا للدولة( يس���توجب إدخال تعديل 

على »قانون أس���اس: رئيس الدولة« قبل خروج الكنيست إلى 

عطلتها الشتوية، بعد شهر تقريبا. 

انتخاب رئيس جديد للدولة ـ 
حتى نهاية حزيران

في هذه األثناء، أعلن رئيس الكنيس���ت، يولي إدلشتاين، 

نهاية األس���بوع األخير، أنه سيعلن خالل أيام معدودة قراره 

النهائ���ي بش���أن موعد انتخ���اب رئيس الدول���ة الجديد في 

الكنيس���ت، وهو ما يتوق���ع أن يكون بين أواخ���ر أيار الجاري 

ونهاي���ة حزيران القادم، قبل ش���هر واحد م���ن انتهاء فترة 

رئاس���ة ش���معون بيريس. وكان إدلش���تاين قد امتنع، حتى 

اآلن، عن تحديد هذا الموعد في دعم مباشر وواضح من طرفه 

لرئي���س حزبه والحكوم���ة، نتنياهو، لتمكينه من اس���تنفاد 

محاوالته المذكورة. 

ويجري انتخ���اب رئيس الدولة في إس���رائيل وفقا ألحكام 

»قانون أساس: رئيس الدولة« )من العام 1964( من قبل أعضاء 

الكنيست، لفترة رئاسية واحدة قوامها سبع سنوات )كانت، 

س���ابقا، خمس س���نوات قابلة للتمديد خمس سنوات أخرى، 

حتى تم تعديل القانون في العام 1998(. 

وين���ص هذا القانون عل���ى »حق أي مواطن إس���رائيلي في 

الترش���ح لمنصب رئيس الدولة، ش���ريطة أن يحظى ترشيحه 

بتأييد عش���رة أعضاء كنيس���ت على األق���ل«. ويقوم أعضاء 

الكنيست بانتخاب الرئيس من بين المرشحين في انتخابات 

شخصية وسرية يكون الفائز فيها المرشح الذي يحصل على 

أصوات 61 عضو كنيست، على األقل. 

ويشار إلى أن منصب رئيس الدولة في إسرائيل هو منصب 

تمثيلي بصفة أساس���ية، إذ »يعبر عن وحدة الشعب ويمثل 

رمزا لإجماع«.  

وفي س���ياق المنافسة الحالية، ثمة س���تة مرشحين أعلنوا 

نيتهم التنافس على المنصب ه���م: رؤوفين ريفلين )عضو 

الكنيس���ت من الليكود ورئيس الكنيست السابق(، بنيامين � 

فؤاد بن إليعازر )عضو الكنيست من »العمل«(، وهما الوحيدان 

اللذان جمعا حتى اآلن تواقيع عشرة أعضاء كنيست مؤيدين 

للترشيح كما يقتضي القانون، مئير شطريت )عضو الكنيست 

من »الحركة« / »هتنوعا«(، داليا إيتس���يك )عضو الكنيس���ت 

السابقة من »العمل« ثم »كاديما«، ورئيسة الكنيست سابقا(، 

داليا دورنر )القاضية الس���ابقة في المحكمة العليا ورئيسة 

»مجلس الصحافة« حاليا( والبروفس���ور دان شختمان )الحائز 

على جائزة نوبل في الكيمياء(. وال يزال قرار ترش���ح سيلفان 

شالوم )الوزير وعضو الكنيست من الليكود( ملفوفا بالغموض 

في أعقاب الش���بهات الجنائية واألخالقية التي حامت حوله، 

كما أشير أعاله. 

في الطريق نحو انتخاب رئيس جديد لدولة إسرائيل

»نـتـنـيـاهـو يحــاول اغتـيـال أصـول اللـعـبـة الـديمقراطية وقواعدها«!
*هكذا وصف بعض المراقبين والمحللين اإلسرائيليين مساعي رئيس الحكومة اإلسرائيلية لمنع انتخاب رؤوفين ريفلين، وتأجيل موعد انتخاب

 رئيس الدولة الجديد، وسحب صالحية التكليف بتشكيل حكومة جديدة من يدي رئيس الدولة، بل وفحص إمكانية »إلغاء مؤسسة الرئاسة« كليا!*
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