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تشديد الحراسة على وفد من جنوب السودان
 يزور معرض أسلحة في تل أبيب!

*إسرائيل تفرض تعتيما على تزويدها السالح لجنوب 
السودان حيث تدور  حرب أهلية وترتكب مجازر وفظائع 

على خلفية سياسية وعرقية،  وفي موازاة ذلك تطرد 
الالجئين الذين وصلوا إليها من هذه الدولة*

ش���ددت أجهزة األمن اإلس���رائيلية الحراس���ة حول أعضاء وفد أمني من جنوب 

الس���ودان، برئاس���ة وزير المواص���الت في هذه الدول���ة، وذلك ف���ي أعقاب إعالن 

مجموعات يس���ارية إسرائيلية عن تنظيم مظاهرة، عصر اليوم الثالثاء، أثناء زيارة 

الوفد لمعرض األسلحة Isdef 2015 المقام في مركز المعارض في تل أبيب. 

ونق���ل موق���ع nrg اإللكتروني العبري عن مصادر في معرض األس���لحة قولها إن 

أعضاء الوفد من جنوب الس���ودان “تلقوا تهديدات من نش���طاء اليسار المتطرف 

بأنهم س���يقتحمون المعرض، احتجاجا على زيارة الوفد وعلى خلفية بيع إسرائيل 

أسلحة لجنوب السودان”.  

ش���ر في الموقع االلكتروني للحزب الش���يوعي اإلس���رائيلي، أن 
ُ
وجاء في إعالن، ن

المتظاهرين سيطالبون بأن توقف إسرائيل تصدير األسلحة إلى جنوب السودان. 

وأضاف اإلعالن أن “إس���رائيل تواصل تس���ليح هذه الدولة فيما تدور فيها حرب 

أهلية. وفي الوقت الذي فرضت فيه الدول األوروبية والواليات المتحدة حظرا على 

بيع أس���لحة لجنوب الس���ودان، تواصل إس���رائيل تدريب قوات أمنية هناك وبيع 

رتكب فيها جرائم ضد اإلنسانية، كما 
ُ
أسلحة وتكنولوجيا عسكرية وأمنية لدولة ت

أن عمليات اغتصاب وأش���كال أخرى من العنف الجنسي تستخدم كأدوات حربية. 

تل أكثر من خمس���ين ألف إنس���ان في هذه الدولة وهناك حوالي 12 ألف طفل 
ُ
وق

يستخدمون كجنود”. 

وأشار إعالن نشطاء اليس���ار إلى أن “إسرائيل طردت وتطرد غالبية الالجئين من 

جنوب الس���ودان، وتزيد الطين بلة بإس���هامها في خلق الجئي���ن جدد هناك. وال 

توجد لدى إس���رائيل أية إمكانية لضمان أن الس���الح الذي تزوده ال يس���تخدم في 

ارتكاب مجازر ضد المدنيين، أو أن ال يوجه نحو رؤوس النساء لدى اغتصابهن، كما 

أنه ال إمكانية لضمان أال تس���تخدم التدريبات التي تمررها إسرائيل لقوات األمن 

في جنوب الس���ودان في قتل وتعذيب مواطني���ن، وأن التكنولوجيا األمنية التي 

تزودها ال تس���تخدم لمالحقة المدنيين على خلفية سياسية وعرقية، أو أال تساعد 

على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنس���انية. وهناك من يخس���ر حياته وحياة 

عائلته، وهناك ماليين من الذين تدمرت حياتهم، وهناك من يجني األرباح – وهي 

إسرائيل”.       

وأظه���رت معطيات نش���رتها وزارة الدفاع اإلس���رائيلية أن صادرات األس���لحة 

اإلس���رائيلية إلى أفريقيا سجلت ارتفاعا كبيرا في العام 2014، بلغت نسبتها %40 

قياس���ا بالعام الذي سبقه، علما أن صادرات األس���لحة اإلسرائيلية إلى أفريقيا في 

العام 2013 سجلت رقما قياسيا. ووفقا لهذه المعطيات فإن حجم صفقات األسلحة 

بين إسرائيل ودول أفريقية بلغ 318 مليون دوالر في العام الماضي، فيما كان حجم 

الصفقات 223 مليون دوالر في العام 2013.

ويتبين من المعطيات أيضا، أن الصناعات العسكرية اإلسرائيلية دخلت بقوة إلى 

القارة األفريقية خالل الس���نوات الست الماضية. فقد كان حجم صادرات األسلحة 

71 مليون دوالر في العام 2009، و77 مليون دوالر في العام 2010، و127 مليون دوالر 

في العام 2011، وانخفضت في العام 2012 إلى 107 ماليين دوالر، لترتفع في العام 

2013 إل���ى 223 مليون دوالر، ليبرز في هذا العام الجهد اإلس���رائيلي في التغلغل 

اإلسرائيلي األمني في دول أفريقية وارتفاع صادرات إسرائيل من األسلحة.

ش���ر مؤخرا، أن المحكمة العليا اإلس���رائيلية تنظر في هذه األثناء 
ُ
وذكر تقرير ن

ف���ي دعوى تطالب بالكش���ف عن معلومات حول تزويد إس���رائيل رواندا بالس���الح 

في تس���عينيات القرن الماضي، وعندما كانت تج���ري في هذه الدولة عملية إبادة 

عرقية. ولفت التقرير إلى أن إس���رائيل لم تستخلص العبر من هذه القضية وتزود 

جنوب الس���ودان بالس���الح في اآلونة األخيرة. ووفقا للتقرير فإن إسرائيل تفرض 

تعتيما على تزويد جنوب الس���ودان بالسالح، وأنه في بداية الحرب األهلية هناك 

“غطتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في الشهور األولى، لكن بعد ذلك صمتت، رغم 

أن ارت���كاب الفظائع ما زال مس���تمرا حتى اليوم. وعلى ما يبدو أن ثمة س���ببا لهذا 

الصم���ت، وهو أن جهات رفيعة في الصناعات األمنية والحكومة ضالعة في تجارة 

األس���لحة وتكنولوجيا األمن الداخلي والتعقب وتدريب قوات عسكرية، مع جهات 

في جنوب السودان، وأي نشر حول الموضوع سيسبب لهم حرجا كبيرا”. 

ووفق���ا للتقرير، الذي أعده المحامي إيتاي ماك وأس���تاذ اللس���انيات في جامعة 

بئر الس���بع، البروفسور عيدان الندو، فإن إسرائيل تخوض “حربا سرية” في جنوب 

السودان، منذ ستينيات القرن الماضي، ودعمت نضال المتمردين بالتحرر من حكم 

الخرطوم. “وهذا الدعم اإلس���رائيلي لم ينبع من قيمها أو من تعاطفها الصادق مع 

نضال صادق وشرعي للتحرر، وإنما نبع باألساس من مصالح إستراتيجية عديدة”.

وكانت إس���رائيل بي���ن أوائل الدول التي اعترفت بجنوب الس���ودان، وفي كانون 

األول العام 2011 زار رئيس جنوب الس���ودان، س���يلفا كير، إسرائيل. وأكد التقرير 

على أن “إس���رائيل رأت في استقالل جنوب الس���ودان فرصة ذهبية من أجل دفع 

مصالحها األمنية واالقتصادية في المنطقة، واس���تثمرت أمواال كثيرة في البنية 

التحتية المدنية والمس���اعدات العس���كرية. والعالقات بين الدولتين غير مألوفة 

حتى قياس���ا بعالقات بين إسرائيل ودول أفريقية أخرى، ويوجد في العالقات بين 

إسرائيل وجنوب والسودان ُبعد الدولة الراعية والدولة التابعة”. 

وأض���اف التقرير أن إس���رائيل وإيران تغذي���ان الصراع بين الس���ودان وجنوب 

الس���ودان. وقبل عامين ونصف العام قصفت طائرات إس���رائيلية مصنع أس���لحة 

إيرانيا في الس���ودان، واعترضت العام الماضي س���فينة أسلحة إيرانية خرجت من 

السودان وكانت متجهة إلى غزة، بحسب التقرير. وتحدثت تقارير الشهر الماضي 

عن إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار في السودان. لكن كاتبي التقرير تساءال ما 

إذا كان هناك ثمة ما يبرر تسليح قوات جنوب السودان “التي ترتكب جرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنس���انية. وليس هناك أية مصلحة إستراتيجية إسرائيلية يمكنها 

أن تعفيه���ا من الواجب القانوني واألخالقي بمنع تصدير أمني قد يس���تخدم في 

ارتكاب هذه الفظائع”. 

وأش���ار التقرير إل���ى أن “التدخل اإلس���رائيلي اليوم في جنوب الس���ودان غير 

مألوف في تاريخ التصدير األمني اإلس���رائيلي. والحديث ال يدور عن طمع وحسب. 

فإسرائيل متمسكة بسياستها هذه وتصارع من أجل االستمرار في المشروع الذي 

استثمرت فيه كثيرا على مدار سنين طويلة، وفشله قد يمس بمصداقيتها بنظر 

أنظمة استبدادية وأنظمة أخرى في أنحاء القارة األفريقية، التي تتلقى مساعدات 

عسكرية منها”.

وتابع التقرير أنه “توجد شهادات عن وجود بنادق من طراز ’جاليلي’ )اإلسرائيلية 

الصنع( بحوزة جيش جنوب الس���ودان. وقبل عام ونص���ف العام من اندالع الحرب 

األهلية، أفادت صحيفة سودانية بأن قطارا جويا من إسرائيل إلى جنوب السودان 

حمل صواريخ وعتادا عس���كريا ومرتزقة أفريقيي���ن بعد تدريبهم. وهذا الوضع ما 

يزال مستمرًا في الوقت الحاضر أيضا”.   

كتب بالل ضاهر:

كرر رئيس حكومة إس���رائيل، بنيامين 

نتنياه���و، ف���ي األي���ام الماضي���ة، أمام 

وزي���رة خارجية االتح���اد األوروبي فدريكا 

موغيرين���ي، ووزي���ر الخارجي���ة األلماني 

المراس���لين  وأمام  ش���تاينماير،  فران���ك 

اإلسرائيلية،  اإلعالم  لوسائل  السياسيين 

االدع���اء أن���ه ملت���زم بح���ل »الدولتي���ن 

للشعبين«، وأن إسرائيل مستعدة لتنفيذ 

خطوات لبناء الثقة تجاه الفلس���طينيين، 

وقال »لست معنيا بدولة ثنائية القومية«.

أن  نتنياه���و  اعتب���ر  المقاب���ل،  ف���ي 

»المشكلة المركزية ليست المستوطنات. 

لقد حول���وا ذلك إلى أس���اس الصراع وقد 

أثبتت إس���رائيل عندما انسحبت من غزة 

أن ه���ذا ليس صحيح���ا«. وأض���اف أن أي 

اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين »يجب 

أن يك���ون اتفاقا طويل األم���د، تكون فيه 

السيطرة األمنية الفعلية بيدي إسرائيل. 

وأنا أقصد ذلك حقا. وهذه ليس���ت نزوة أو 

خدعة«.  

وتاب���ع خالل لقائه مع المراس���لين، يوم 

الخميس الماضي، أن “المشكلة األساسية 

واألولى بالنس���بة لمواطني إسرائيل هي 

مسألة كيف سيكون النظام، ومن ستكون 

الجهة التي تفرض االستقرار األمني في 

طالب إس���رائيل بإخالئها. 
ُ
المناطق التي ت

وقد ت���م امتحان ذلك في غ���زة. واليوم ال 

يوجد تهريب أس���لحة إلى غزة، لكن كيف 

بإمكانك منع صنع أس���لحة داخلية؟ وماذا 

سنفعل كي ال يتكرر هذا األمر في يهودا 

والس���امرة )أي الضفة الغربية(؟ س���أطرح 

هذا الموضوع مرة بع���د أخرى. وأعتقد أن 

هذا األمر مفهوم أكثر مما ُيعتقد”.

ح���ول تصريحات نتنياه���و هذه، أجرى 

“المش���هد اإلس���رائيلي” مقابل���ة خاصة 

مع رئيس قس���م تاريخ الش���رق األوس���ط 

ف���ي جامعة ب���ن غوريون في بئر الس���بع، 

البروفسور يورام ميتال.

)*( »المشهد اإلســـرائيلي«: هل نتنياهو 

ملتزم بأي شكل من األشكال بحل الدولتين؟

ميتال: »إن تصريحات نتنياهو األخيرة 

والتي كأن���ه عبر فيها ع���ن التزام كهذا، 

تعك���س تصرفا لم���ن هو بي���ن المطرقة 

والس���ندان، أي بي���ن االئت���الف اليميني 

الضي���ق ال���ذي يق���وده، والذي يش���ارك 

جمي���ع أعضائ���ه ف���ي رأيه���م المعارض 

لقي���ام دولتين، وبين الس���ندان الذي هو 

االئتالف الدولي ال���ذي يطلب دفع األمور 

باتج���اه الدولتين، وخاصة بعد أن س���ئم 

هذا االئتالف الدولي م���ن المماطلة التي 

ميزت سياسة نتنياهو منذ بداية واليته 

األولى في رئاسة الحكومة في العام 1996. 

وفي ه���ذا الس���ياق، أعتق���د أن نتنياهو 

يك���رر التزامه، منذ خطاب بار إيالن، حيال 

الدولتي���ن، أو بش���كل أدق، يب���دو لي أن 

تصريحاته األخيرة تدل على اس���تعداده 

بثالثة  المباشرة  المفاوضات  الس���تئناف 

ش���روط. وينبغي االنتباه إلى أن نتنياهو 

’المباشرة’  المفاوضات  يشدد مؤخرا على 

مع الس���لطة الفلس���طينية. والهدف من 

كلم���ة ’مباش���رة’ ه���و إحب���اط أي محاولة 

لتدخل دول���ي في المفاوض���ات، وبضمن 

ذل���ك الوالي���ات المتحدة، ك���ي ال تمارس 

ضغوط���ا دولية عل���ى إس���رائيل. وعمليا، 

عندم���ا تج���ري مفاوضات مباش���رة، وهذا 

ما حدث خ���الل والية نتنياهو الس���ابقة، 

فإنه���ا ال تقود إلى أي ش���يء. وهدف ثان 

للمفاوضات المباشرة هو إحباط الخطوات 

الدولية التي يقودها أبو مازن، إذ أنه بعد 

فش���ل المفاوض���ات بين تس���يبي ليفني 

وصائ���ب عريقات وجون كيري، خالل والية 

نتنياه���و الس���ابقة، غّير الفلس���طينيون 

اتجاهه���م ب���أن ب���دأوا يتوجه���ون إلى 

المحاف���ل الدولي���ة، مثل األم���م المتحدة 

ومؤسساتها والمحكمة الجنائية الدولية. 

وعندما يقول نتنياهو إنه يريد مفاوضات 

ثنائية فإنه يقصد سحب البساط الدولي 

من تحت أقدام أبو مازن«.

)*( ما هي شـــروط نتنياهـــو الثالثة التي 

ذكرتها؟

ميتال: »المطل���ب األول هو المفاوضات 

المباشرة. والش���رط الثاني، وهو ما يذكره 

ف���ي كل خطابات���ه، أن���ه قبل إح���راز أي 

تق���دم هام في المفاوض���ات يتعين على 

الفلس���طينيين االعتراف بإسرائيل بأنها 

دولة يهودية. والش���رط الثالث، كش���ف 

نتنياهو عن���ه في الفت���رة األخيرة، وهو 

أن���ه يريد التوصل إلى اتف���اق مع االتحاد 

األوروبي حول مواصلة البناء داخل الكتل 

الشرقية. وهو  القدس  االستيطانية وفي 

يقول إنه يريد رسم حدود هذه الكتل. أي 

أنه يريد مواصلة البناء في المستوطنات 

في موازاة المفاوضات مع الفلسطينيين. 

واضح أن غاية ذلك أن يشكل مطلبا مضادا 

للمطلب الفلس���طيني بتجميد أية أعمال 

بناء في المس���توطنات خالل المفاوضات. 

وأعتق���د أن خالصة القول هي أنه ال جديد 

في قول نتنياهو إنه مس���تعد الستئناف 

المفاوض���ات، وإنم���ا ه���و تك���رار ألفكار 

قديمة، ونتنياهو كرجل تس���ويق متفوق 

يحاول رزمها بورق جديد. لكن المشكلتين 

األساسيتين هما أن داخل الرزمة الجديدة 

ثمة الشروط الثالثة إضافة إلى أن هناك، 

ف���ي غير صال���ح نتنياهو، كل الس���نوات 

الفلس���طينيين  الت���ي جعلت  الماضي���ة 

والعالم متعبين منه«.

)*( كل مـــا ذكرته ســـيؤدي إلـــى إحباط 

احتمال استئناف المفاوضات...

ميتال: »نعم، هذا واضح. فهو يحاول من 

خالل تصريحاته أن يضع شروطا بحيث أن 

كل واحد منها سيحبط إمكانية استئناف 

مفاوضات جدية. ولذل���ك فإن احتمال أن 

يوافق الجانب الفلسطيني، وحتى الجانب 

األميركي، على كل هذه الش���روط ضئيل، 

خاصة وأن نتنياهو استخدم كافة الخدع 

الماضية، من  الس���نوات  والوسائل، خالل 

أج���ل منع التوصل إلى اتف���اق دائم وإلى 

حل الدولتين«.

)*( هل موقـــف نتنياهو حيـــال الصراع 

اإلسرائيلي – الفلســـطيني أيديولوجي أم 

أنه نابع من اعتبارات البقاء السياســـي كما 

يدعي البعض؟

ميت���ال: »ما يوجه نتنياه���و هو موقف 

أيديولوجي واض���ح للغاية. وهذه اإلجابة 

موجودة في عمق ش���رطه بشأن االعتراف 

فالحديث هنا  بإسرائيل كدولة يهودية. 

لي���س عن تس���وية إقليمي���ة، وال عن حل 

كهذا أو ذاك. وقد ط���رأ تغير على خطاب 

نتنياه���و في ب���ار إيالن، ولك���ن من حيث 

السياس���ة الفعلي���ة الت���ي يقودها، فإن 

غايتها ليس عرقلة إمكانية التوصل إلى 

اتفاق فق���ط، وإنما منع تنفي���ذ ما يقوله 

هو بنفس���ه. نتنياهو هو زعيم ذكي جدا، 

وهو يعرف كيف يس���تخدم أوراق اللعبة 

السياس���ية وهدفه األس���اس هو تخليد 

الوض���ع القائ���م. وكلما دام ه���ذا الوضع 

القائم فترة أطول، فإنه يقربه من غايته، 

وهي وج���ود دولة يهودي���ة وإلى جانبها 

ربما يكون هناك حكم ذاتي فلس���طيني 

مكون من جي���وب معزولة عن بعضها، في 

منطقة جنين ومنطق���ة رام الله ومنطقة 

بيت لحم ومنطقة الخليل. لكن هو يرفض 

قي���ام دولة فلس���طينية كالت���ي تحدثوا 

عنها في أعقاب أوسلو«.

)*( كيف تنظر إلى الخطوة الفلســـطينية 

في الفيفا ونتائجها؟

ميت���ال: »الخط���وة الفلس���طينية ف���ي 

الفيفا مثيرة ج���دا، وهي جزء ال يتجزأ من 

توجه الس���لطة الفلسطينية إلى المحافل 

الدولي���ة. واألم���ر الثاني اله���ام، أن هذه 

الخط���وة أظه���رت أن المجتم���ع الدول���ي 

بإمكان���ه تأدي���ة دور هام ج���دا في هذا 

النزاع. واألمر الثالث هو أنه في إس���رائيل 

س���ارعوا لالحتفال بعدم إخراج إس���رائيل 

من الفيفا، وكأنه���ا حققت النصر. لكنني 

أعتق���د أن ه���ذه القصة بعي���دة جدا عن 

نهايته���ا، وس���تتكرر قريب���ا. وأن يوافق 

نتنياهو على تنقل حر لالعبي كرة القدم 

الفلس���طينيين ال يعني الكثير، ألن عليه 

أن يثبت أن���ه يطبق ذلك فع���ال، ألن هذا 

األمر ل���م يحدث في الماضي. واألمر اآلخر، 

كيف س���يتم التعام���ل م���ع الرياضيين 

الفلس���طينيين اآلخرين الذي���ن يريدون 

االس���تعداد لأللعاب األولمبية؟ ففي غزة 

يوج���د رياضي يمارس س���باق الماراثون، 

وال يس���مح ل���ه بالتنق���ل. ه���ذا يعني أن 

باإلم���كان التوجه إلى اتح���ادات رياضية 

دولية أخ���رى. وه���ذا يظه���ر أن الجانب 

الفلس���طيني لم يعد يكتف���ي بخطابات 

أبو م���ازن في األمم المتح���دة. إن الجانب 

الفلس���طيني، وبعد عش���رات السنين من 

الكفاح المس���لح واالعتماد على دعم دول 

عربي���ة ومحاولة التوجه إلى مفاوضات عن 

طريق األميركيين، رأى أن هذه المحاوالت 

كلها لم تؤد إلى إحداث تغيير في التقدم 

نحو الدولتين، وإنما أدت فقط إلى توسيع 

النش���اط االس���تيطاني، وحت���ى أن هذه 

المحاوالت لم تؤد إلى وضع قريب مما أراد 

الفلسطينيون تحقيقه. اآلن توجد عملية 

تاريخية جديدة، ب���دأت قبل عام ونصف 

العام تقريب���ا، وهي عملي���ة التوجه إلى 

المجتم���ع الدولي. وال نع���رف ما إذا كانت 

ستنجح أم ال«.

مقابلة خاصة مع رئيس قسم تاريخ الشرق األوسط في جامعة بئر السبع

«: غاية سياسة نتنياهو ليس  « البروفسور يورام ميتال لـ
عرقلة التوصل إلى اتفاق فقط بل أيضًا منع تنفيذ ما يقوله هو بنفسه!

نتنياهو: استراتيجية الخوف.                  )إ.ب.أ(

ق���ال رئي���س الحكوم���ة اإلس���رائيلية 

بنيامي���ن نتنياهو إن إس���رائيل موجودة 

حالي���ًا ف���ي خض���م معرك���ة سياس���ية 

ودبلوماسية مصيرية يتم فيها “تشويه 

الواقع فيما يتعلق بنش���اطاتها واختالق 

افتراءات ضدها”.

وأضاف نتنياهو في س���ياق كلمة خالل 

االجتماع الذي عقدت���ه كتلة الليكود في 

الكنيس���ت أم���س االثنين، أن إس���رائيل 

ليس���ت دولة مثالية غير أنها تعكف على 

تصلي���ح ما يج���ب تصليحه. وش���ّدد على 

ضرورة أن يقف العال���م الديمقراطي إلى 

جانبها في المسائل الجوهرية.

وم���ن جانبه قال القائ���م بأعمال المدير 

العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية يوفال 

روتي���م أم���س إن محاوالت نزع الش���رعية 

عن إس���رائيل من قبل الطرف الفلسطيني 

تتزاي���د أكثر فأكثر، لكنه في الوقت ذاته 

ادع���ى أن وزارة الخارجية تحقق نجاحات 

كبيرة في منع العديد منها.

ونفى روتيم أن تك���ون هناك صلة بين 

انع���دام العملية السياس���ية وبين هذه 

المس���اعي الدولية، وأش���ار إل���ى أن هذه 

المح���اوالت ج���اءت دائما إللح���اق الضرر 

بإسرائيل. 

وأك���د أن غالبي���ة الجه���ات الرس���مية 

المعقول���ة والمس���ؤولة ف���ي أوروبا تبدي 

معارضته���ا وتعم���ل عل���ى إحب���اط هذه 

المساعي.

وعل���ى صعيد الحلب���ة الحزبي���ة، أوضح 

الوزير المستقيل بيني بيغن من الليكود 

أنه ال ين���وي االس���تقالة من الكنيس���ت 

أيض���ًا. واعتب���ر بيغ���ن أن م���ن يفكر في 

هذا االتج���اه ال يعرف أهمية الكنيس���ت 

ولجانه���ا المختلف���ة، مؤكدا أن���ه بإمكان 

عضو كنيست أن يخدم الجمهور حتى من 

مقاعد االئتالف الحكومي.

وكان بيغن قدم استقالته من الحكومة 

اإلسرائيلية أول من أمس األحد.

وقالت مصادر مس���ؤولة ف���ي الليكود 

إن هذه االس���تقالة ج���اءت تلبية لطلب 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكون 

ع���دد أعضاء وزراء الح���زب في الحكومة 

أكث���ر مما تم االتفاق عليه بين ش���ركاء 

االئت���الف الحكوم���ي. ورجح���ت ه���ذه 

المصادر أن يتم تعيي���ن بيغن مجددًا 

وزيرًا في الحكومة ف���ي حال تولي وزير 

آخر م���ن الليك���ود هو أوفي���ر أكونيس 

منص���ب س���فير إس���رائيل الدائم لدى 

األمم المتحدة.

م���ن ناحية أخرى أكد الوزي���ر الليكودي 

زئيف إلكين وجوب السعي إلى ضم حزب 

“إس���رائيل بيتنا” إلى االئتالف الحكومي 

ألن معظم الناخبين صوتوا في االنتخابات 

األخيرة لصالح حكومة قومية، وأضاف أنه 

ستتم دراسة بدائل أخرى في حال تشبث 

رئيس “إس���رائيل بيتنا” عضو الكنيست 

الراف���ض  بموقف���ه  ليبرم���ان  أفيغ���دور 

االنضمام إلى الحكومة.

وأعرب الوزير إلكي���ن في حديث اذاعي 

ظهر أمس عن اعتقاده بأن مسألة توسيع 

االئت���الف الحكومي لن تطرح على بس���اط 

البحث خالل األس���ابيع القريبة وشّدد على 

ضرورة تثبيت استقرار هذا االئتالف في 

بادئ األمر. وأشار إلى أن الحلبة السياسية 

اإلسرائيلية شهدت في الماضي ائتالفات 

حكومية مس���تقرة برغم اس���تنادها إلى 

تأييد 61 نائبًا فقط.

م���ن جانبه قال رئيس حزب “إس���رائيل 

بيتن���ا” أفيغ���دور ليبرم���ان إن الس���بب 

الحقيقي الذي حدا به إلى عدم ضم حزبه 

إل���ى االئتالف الحكومي ه���و ترك رئيس 

الحكوم���ة بنيامي���ن نتنياهو المعس���كر 

القوم���ي بحي���ث أنه لم يع���د ينتمي إلى 

اليمين.

وأضاف خالل اجتماع كتلة “إس���رائيل 

بيتن���ا” في الكنيس���ت بع���د ظهر أمس، 

أن أكث���ر من ثمانين بالمئ���ة ممن صوتوا 

لصالح حزبه يوافقون على قرار البقاء في 

المعارضة.

وقال رئيس ح���زب “يوجد مس���تقبل” 

عضو الكنيس���ت يائير لبيد خالل اجتماع 

لكتلته أمس، إن نتنياهو ال يدير حكومة 

بل روضة أطفال.

وأكد وج���وب أن تكون إلس���رائيل وزارة 

خارجي���ة قوي���ة ومهنية، وأش���ار إلى أن 

العديد من الوزراء في الحكومة يصارعون 

عل���ى حقائب وألق���اب ويترك���ون الحلبة 

السياسية ألعداء إسرائيل.

نتنياهو: إسرائيل موجودة في خضم معركة سياسية ودبلوماسية مصيرية!
*إلكين: يجب ضم »إسرائيل بيتنا« إلى الحكومة* ليبرمان: رئيس الحكومة ترك المعسكر القومي ولم يعد منتميًا إلى اليمين*

تحّسب إسرائيلي 
من خطوات 

فلسطينية أخرى 
في الحلبة الدولية!

من هم كتبة التوراة 
وما هي مصادر 

نصوصها؟
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يصــدر  عن المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية 

« قريبًا «

بطاقة ملكية
تاريخ من النهب والَصون واالستيالء

 في المكتبة الوطنية االسرائيلية 

ترجمة: عالء حليحل

في اليوم الدولي لحماية الطفل: 

تمييز إسرائيلّي صارخ ضّد األطفال العرب!
في مناس���بة اليوم الدولي لحماية الطفل الذي صادف أمس االثنين، نش���ر 

مركز عدالة القانوني لحماية حقوق الفلس���طينيين في إسرائيل ورقة موقف 

حول التمييز في جهاز التعليم لألطفال في سّن الطفولة المبكرة. 

وتحت���وي ورقة الموقف التي كتبتها المحاميتان منى حداد وسوس���ن زهر 

د خطورة 
ّ
م���ن مركز عدالة، على معطيات جمعها المركز م���ن مصادر عّدة تؤك

التمييز الذي يعاني األطفال العرب الفلس���طينّيون من���ه في جهاز التعليم 

في إسرائيل.

وجاء في المعطي���ات التي تتطّرق إلى العام 2014 أن 75% من األطفال البدو 

في إس���رائيل في س���ّن 3-4 س���نوات ليس لديهم أي إطار تعليم���ّي، بينما ال 

تتعدى هذه النسبة 5% من األطفال اليهود. 

كما تذكر الورقة أن السبب األساس من وراء هذه الفجوة الهائلة هو النقص 

الحاد في رياض األطفال والمواصالت إلى رياض األطفال الموجودة. 

وكان مركز عدالة قد توّجه قبل ش���هوٍر عديدة لوزارة التربية والتعليم في 

مطالب���ة لتجهيز برنامج مفّصل لتأمين رياض األطف���ال للقرى البدوّية، إال أن 

هذه الوزارة لم تقّدم أي جواٍب لهذه المطالبة. 

فيد ورق���ة الموقف أن مراقب الدولة ذكر ف���ي تقريره للعام 2015 
ٌ
كذلك، ت

بأّن وزارة التربية والتعليم ال تصادق إال على نس���بة ضئيلة من طلبات افتتاح 

دم 
ُ
ري���اض األطفال في القرى والمدن العربّية. على س���بيل المثال ال الحصر، ق

13 طلًبا الفتتاح رياض أطفال في مدينة حورة بين العامين 2012 و2014، بينما 

صادقت وزارة التربية والتعليم على 4 منها فقط. وتأتي هذه النسب الضئيلة 

بالمصادق���ة على افتت���اح رياض األطفال عل���ى الرغم من أن تقري���را ل�«مركز 

الطفولة« ُيفيد بنقص أكثر من 1050 روضة أطفال في القرى والمدن العربّية. 

كذلك جاء ف���ي ورقة الموقف التي أصدرها عدال���ة أن تقرير مراقب الدولة 

ون 35 س���اعة تعليمّية أس���بوعًيا، بينما الطالب 
ّ
يذكر أن الطالب اليهود يتلق

ون من وزارة التربية 
ّ
ون 30 س���اعة فقط، وأن الطالب اليهود يتلق

ّ
العرب يتلق

والتعليم 807 شواكل للطالب مقابل 693 شيكاًل للطالب العربّي. 

وقال���ت المحامّية منى حّداد من مركز عدالة إن »األبحاث تثبت وجود أهمية 

قصوى لمرحل���ة الطفولة المبكرة عل���ى نمو الطفل وتط���ّوره. ورغم أن قانون 

التعلي���م اإلجباري س���يبدأ تطبيقه ابتداًء م���ن العام الدراس���ي القادم على 

األطفال في هذا الس���ّن )3 س���نوات وما ف���وق(، إال أن وزارة التربية والتعليم 

ر أي حلول مناس���بة للقرى والمدن العربّي���ة.«  وأضافت حّداد أن »على 
ّ
لم توف

وزارة التربية والتعليم أن تتحمل مس���ؤولّية وتتخ���ذ الخطوات المطلوبة من 

أجل تقليص الفجوات بين الطالب اليهود والعرب، ومن ضمنها افتتاح رياض 

أطف���ال جديدة، وتخصيص الموارد بش���كل متس���اوي، وتخصيص ميزانّيات 

تتناس���ب مع الظروف الصعبة للتعليم العربي، وتمكين وصول األطفال البدو 

من سّن 3 سنوات إلى رياض األطفال.«

إقامة لجنة وزارية لـ”ترشيد إجراءات الضبط 
والمراقبة الحكومية على األسواق” اإلسرائيلية

ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أن الحكومة صادقت 

ف���ي ختام االجتماع الذي عقدته أول من أمس )األحد(، على إقامة لجنة وزارية 

عنى بقضية ترش���يد إجراءات الضب���ط والمراقبة الحكومية على األس���واق 
ُ
ت

يتولى رئاستها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأش���ار البيان إلى أن نتنياهو تطّرق في مستهل اجتماع الحكومة إلى هذه 

القضية، فقال إن إس���رائيل تدهورت خالل الفترة ما بين سنتي 2006 و 2014 

من المركز ال�23 إلى المركز ال�116 بين جميع دول العالم من حيث إفراطها في 

المراقبة الحكومية للقطاعات االقتصادية. 

ورأى رئيس الحكومة أن هذا الواقع يضّر باألعمال ويهّرب أصحاب مش���اريع 

األعم���ال الرائدة من البلد ويؤدي إلى تداخل وظائف ش���تى الجهات المعنية 

بضب���ط ومراقبة األس���واق. وأض���اف أن ه���ذا الواقع ينعكس س���لبًا على نمو 

االقتصاد اإلس���رائيلي وبالتالي ينال من فرص تحقي���ق الغايات االجتماعية 

أيضًا ويمّس الطبقات الضعيفة، وأكد أن الحديث حول فوائد للمواطن بس���بب 

إج���راءات المراقبة ليس صحيح���ًا على اإلطالق. وأكد نتنياه���و عزم الحكومة 

على تحس���ين أدائها وإعادة إسرائيل إلى المكان الالئق بها من حيث كيفية 

ممارستها للمراقبة الحكومية على األسواق.

نتنياهو: الحكومة ستقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي 
وفقًا العتبارات تضمن التنافس والجدوى االقتصادية

أك���د رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو أن إس���رائيل لن تكرر 

األخطاء التي ارتكبتها بعض الدول عندما حاولت إيجاد حلول ش���املة لمسألة 

التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط ثم وجدت نفسها في حالة امتنعت فيها 

من استخراجهما بصورة مطلقة.

وأوض���ح نتنياهو خ���الل اجتماع الحكومة األس���بوع الماض���ي، أن الحكومة 

ستقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي وفقًا العتبارات تضمن التنافس والجدوى 

االقتصادية على حد سواء.

وج���اءت أقوال رئيس الحكوم���ة هذه تعقيبًا على إعالن المس���ؤول عن منع 

االحت���كارات ديفيد غيلو اعتزال���ه مهمات منصبه بس���بب معارضته للخطة 

الحكومية المتعلقة باستخراج الغاز الطبيعي.

وقال وزير الطاقة يوفال ش���تاينيتس في س���ياق كلمة ألقاها أمام المؤتمر 

الوطني لشؤون الطاقة الذي عقده معهد الطاقة في إسرائيل في تل أبيب، إن 

على الحكومة تبني سياسة تشجع على مواصلة التنقيب عن الغاز والنفط من 

جهة، وتحافظ على مصالح إس���رائيل ومواطنيها من حيث المدخوالت وأسعار 

خرى. 
ُ
الغاز من جهة أ

ونظم العش���رات من ناش���طي منظمة »االتجاه األخضر« التي تعنى بحماية 

البيئ���ة تظاه���رة قبالة فن���دق »هيلتون« في ت���ل أبيب الذي عق���د فيه هذا 

المؤتمر، رفعوا فيها ش���عارات تطالب باعتماد الش���فافية في س���وق الطاقة 

وبفرض الرقابة على األسعار.

وكان رئيس الحكومة نتنياهو أدلى بتصريحات إلى وس���ائل إعالم في مقر 

الكنيس���ت قبل اجتماع الحكوم���ة المذكور، تطرق فيها إل���ى موضوع تعامل 

الحكومة مع احتياطي الغاز الهائل المكتش���ف قبالة س���واحل إسرائيل في 

ع���رض البحر األبيض المتوس���ط وإلى إعالن المس���ؤول عن من���ع االحتكارات 

اعتزاله مهمات منصبه.

وقال نتنياهو إن إجراءات درس كيفية التعامل مع الغاز انتهت، وشارك في 

درس هذه القضية كل من رئيس مجلس االقتصاد القومي في ديوان رئاس���ة 

الحكومة، ورئيس دائرة الميزانيات التابع���ة لوزارة المالية، والمديرة العامة 

لوزارة الطاقة، والمس���ؤول عن موضوع النفط في وزارة الطاقة، والمسؤول عن 

منع االحتكارات. وأش���ار إل���ى أن هذا األخير انف���رد بمعارضته للصيغة التي 

خرى، األمر الذي دفعه إلى تقديم اس���تقالته، 
ُ
طرحته���ا الجهات المهنية األ

وقد أبدى جميع المشاركين اآلخرين دعمهم لصيغة تزيد من دائرة المنافسة 

وتضم���ن اس���تخراج الغاز ب���داًل من بقائه ف���ي أعماق البحر، ويت���م بموجبها 

اس���تقطاب المس���تثمرين من دون تهريبه���م باإلضافة إلى دف���ع المصالح 

السياسية المهمة من خالل إمداد بعض دول المنطقة بالغاز. وأكد أنه يدعم 

الموقف الذي تبنته أغلبية واضحة من المهنيين المختصين.

وأضاف رئيس الحكومة أن على إس���رائيل ضمان عدم تكرار ما كان قد جرى 

خرى اعتمدت نهجًا ش���عبويًا في التعامل مع احتياطي الغاز لديها 
ُ
في دول أ

ثم تبين بعد س���نوات أن الغاز بقي تحت األرض لعدم رغبة الشركات الخاصة 

في استخراجه وفق االشتراطات الحكومية. 

على هامش »المشهد«

)أ.ب( نتنياهو في "ملعب" الليكود.           

كتب برهوم جرايسي:

يواج���ه رئيس الوزراء وزعيم ح���زب “الليكود” بنيامي���ن نتنياهو في هذه 

األيام، من���اورة جديدة في حزبه، من خالل محاولة قس���م من أعضاء المجلس 

المركزي للحزب، اصدار قرار يلغي االنتخابات الداخلية المفتوحة، لمرش���حي 

الحزب لالنتخابات العامة ولرئاس���ة الحزب، ويعي���د مركز الثقل إلى المجلس 

المركزي، ما من شأنه أن ُيضعف سيطرة نتنياهو على الحزب. ولكن ليس هذا 

وحده، ففريق خائبي األمل، والذين دحرهم نتنياهو تباعا على مر السنين من 

مسار منافس���ته يتزايد عدده، ورغم أن ليس بينهم أي مرشح قوي لمنافسة 

نتنياهو، إال أنهم قد يتفقون على ش���خصية، يكون بإمكانها اقصاء نتنياهو 

عن زعامة الحزب حتى االنتخابات القادمة.

ويتولى نتنياهو رئاس���ة حزب الليكود، منذ ش���هر تش���رين الثاني 2005، 

إثر انش���قاق رئيس الحزب في حينه أريئيل ش���ارون، واقامة حزب “كديما”. 

ومن���ذ ذلك الحين يف���وز نتنياهو ف���ي كل واحدة من االنتخاب���ات الداخلية. 

وف���ي االنتخابات األولى التي ج���رت في العام 2006، كان منافس���ه المركزي، 

الوزير س���لفان شالوم، إال أن ش���الوم الذي طمح على مدى سنوات للوصول إلى 

المنصب، توقف عن منافسة نتنياهو، ليظهر له منافس جديد، هو المتطرف 

موش���يه فيغلين، الذي أيضا يئس من المنافسة المتكررة، وتوقف عنها في 

االنتخاب���ات التمهيدية التي جرت قبل االنتخابات البرلمانية األخيرة، ليظهر 

فيها منافس “جديد”، هو الوزير داني دانون، لكن هو أيضا ليس الش���خصية 

القيادية التي تقنع حزبه، فحصل على أقل من 20% من األصوات، في غالبيتها 

الساحقة هي تصويت احتجاج على استمرار تولي نتنياهو رئاسة الحزب في 

هذه السنوات الطوال.

وإذا ما اس���تعرضنا الوضع القائم في داخل ح���زب “الليكود” فمن الصعب 

االشارة بالبنان إلى شخصية قادرة على أن تكون منافسة جدية لنتنياهو. 

فريق “الخائبين”
عرضنا ضمن سلس���لة المقاالت التي نش���رناها بعد االنتخاب���ات البرلمانية 

األخيرة، حالة التملم���ل في داخل حزب الليكود من نه���ج بنيامين نتنياهو، 

خاصة مع تش���كيل الحكومة الجديدة. ولربما باس���تثناء موشيه يعلون وزير 

الدفاع، لم يكن أي وزير أو نائب من حزب الليكود قد حصل على ما كان يتوخاه، 

ولم يش���فع ألي منه���م موقعه المتقدم ف���ي الئحة الليكود ف���ي االنتخابات 

األخيرة. 

ونذكر من هؤالء: 
غلع���اد إردان: حصل على المقعد الثاني مباش���رة بع���د نتنياهو في الئحة 

الليكود، وطمح للحصول على حقيب���ة رفيعة، وطالب الحقا بحقيبة الخارجية، 

إال أن نتنياهو أبقى الحقيبة لنفس���ه، بادعاء انه سيبقيها لكتلة برلمانية قد 

تنضم لحكومته. وبعد ج���دل وبقائه خارج الحكومة، حصل إردان على حقيبة 

“األمن الداخلي” )الش���رطة( والمس���ؤولية عن الدعاية السياسية في العالم، 

وحقيبة “التهديدات االستراتيجية”، التي سحبها نتنياهو من وزير الهجرة 

واالستيعاب زئيف إلكين.

زئيف إلكين: العق���ل المدبر الئتالفات حكوم���ات نتنياهو الثالث األخيرة، 

وحص���ل على موقع متق���دم في الئحة الليك���ود، حصل عل���ى حقيبة الهجرة 

واالس���تيعاب، وأراد أكب���ر منها، خاصة بعد أن س���حب من���ه نتنياهو حقيبة 

“التهديدات االس���تراتيجية”. وكي يشتري نتنياهو هدوء الكين، فقد منحه 

المس���ؤولية عن القدس المحتلة، رغم معارضة رئي���س بلدية االحتالل، الذي 

يريد بقاء المس���ؤولية في عهدة رئيس الوزراء. كم���ا منحه نتنياهو عضوية 

ر للش���ؤون األمنية والسياسية، على حساب 
ّ
جزئية في الطاقم الوزاري المصغ

العضوية الكاملة التي كانت للوزير يوفال شتاينيتس.

يوفال شتاينيتس: األقرب واألكثر إخالصا لشخص نتنياهو، توخى حصوله 

على حقيبة ذات ش���أن، وهو من كان وزيرا للمالية في حكومة نتنياهو )2009- 

2013(، وق���د حصل على حقيبة البنى التحتي���ة والطاقة والمياه، وهي حقيبة 

ذات ش���أن، إلى ح���د ما في هذه المرحل���ة، على ضوء اكتش���افات الغاز. إال أن 

ش���تاينيتس توخى الحصول على ما هو أكبر، يضعه ضمن دائرة المشاورات 

المقلص���ة، فمنحه نتنياه���و عضوية الطاقم األمني السياس���ي، ليتفاجأ في 

مطلع االس���بوع الحالي، أن نتنياهو س���يجعل عضويته جزئية، لصالح إلكين، 

فعبر شتاينيتس عن استهجانه، حينما علم باألمر من وسائل اإلعالم.

والحال لم تختلف عند يس���رائيل كاتس، وزير المواصالت منذ العام 2009، 

و2013 وف���ي الحكوم���ة الحالية أيضا، وق���د توخى حقيبة أفضل، فأس���ند له 

نتنياهو باإلضافة، حقيبة المخاب���رات. وكذا الوزيرة ميري ريغف، التي رغبت 

ف���ي الحصول على حقيب���ة الداخلية بعد أن كانت في الخماس���ية األولى في 

الئحة الليكود، فحصلت على حقيبة الثقافة والرياضة. أما سلفان شالوم، فقد 

حصل على حقيبة الداخلية، بعد أن سحب منها نتنياهو أهم قسم: التخطيط 

والتنظيم، وأسنده إلى وزير المالية موشيه كحلون، بموجب اتفاقية االئتالف. 

وهناك وزراء آخرون يشعرون بامتعاض من حصتهم من “كعكة” الحكومة.

وال يقتصر األم���ر على الحقائب الوزارية، بل أيضا على المناصب البرلمانية، 

وهنا نقول إن بنيامين بيغن، الذي اس���تعان نتنياهو بترش���يحه، كي يضفي 

طابع���ا يمينيا تقليديا على الئحته االنتخابية، وجد نفس���ه وزيرا ل� 17 يوما ال 

أكثر، ليضطر لالستقالة من منصبه، بعد تعيين غلعاد إردان، إذ أن لليكود 12 

وزي���را، ورفضت أحزاب االئتالف زيادة وزير في الحكومة على حس���اب موازين 

القوى.

ومن أبرز الخائب أملهم من بين النواب تساحي هنغبي، الذي توخى حصوله 

على حقيبة وزارية، فأس���ند له نتنياهو رئاسة لجنة الخارجية واألمن، ورئاسة 

االئت���الف الحاكم. كذلك فإن رئي���س جهاز المخابرات العامة األس���بق، آفي 

ديختر، لم يش���فع له ماضيه األمني، ووجد نفس���ه عل���ى قارعة الطريق، عضو 

كنيست عادي، من دون أي من المسؤوليات.

وليس هؤالء فقط، بل علينا أن ال ننسى وزير الداخلية السابق غدعون ساعر، 

ال���ذي اعتزل العمل البرلماني قبل انتهاء الدورة الس���ابقة، بس���بب محاوالت 

نتنياهو محاصرته، حس���ب ما تردد في وس���ائل اإلعالم والمص���ادر الحزبية، 

وحت���ى أن األمر انعكس عل���ى عمل زوجت���ه الثانية، المذيع���ة التلفزيونية 

ومقدمة البرامج السياس���ية المعروفة، غيئوال إيفن، لكن اس���م س���اعر ما زال 

يحلق في فضاء السياس���ة واإلعالم، وقد ظهر ف���ي يوم ذكرى احتالل القدس 

في العام 1967، إلى جانب غلعاد إردان، حينما كان األخير ما زال خارج الحكومة 

الجدي���دة، وأطلقا مع���ا تصريحات سياس���ية، تتهم نتنياه���و بأنه ال يدفع 

بمشاريع استيطانية كافية في القدس المحتلة.

وه���ذا يعن���ي أنه من الصع���ب اآلن أن تجد أيا من ش���خصيات الصف األول 

أو الص���ف الثاني يتملكه الرض���ى عن أداء نتنياهو، على مس���توى كل واحد 

من هؤالء ش���خصيا، وعلى مس���توى حزب “الليكود”، وهناك اتهام واضح أن 

نتنياهو يس���عى إلى دحر كل من يشعر أنه قد ُيشكل عليه خطرا مستقبليا، 

في قيادة الليكود.

ولك���ن كما يبدو فإن هذه الحال لن تدوم طوي���ال، إذ أن نتنياهو عاد ليواجه 

محاوالت لتقويض س���يطرته شبه المطلقة على الحزب، ولهذا بات يواجه اآلن 

مس���عى إلعادة صالحية انتخاب قائمة الحزب لالنتخابات البرلمانية ورئاسة 

الحزب إلى المجلس المركزي الذي يضم حاليا ما يزيد عن 3700 عضو.

المجلس المركزي
يواجه نتنياهو في هذه األيام، كما ذكر، مس���عى قس���م ج���دي من أعضاء 

الحزب، من بينهم وزراء ونواب، ومسؤولي فروع مركزية، ورؤساء مجالس بلدية، 

الس���تصدار قرار في مجلس الحزب يعيد إلى المجلس صالحية انتخاب قائمة 

مرش���حي الحزب لالنتخاب���ات البرلمانية ورئيس الحزب، ب���دال من االنتخابات 

المفتوحة، التي تضم عشرات آالف األعضاء الذين بغالبيتهم ينتسبون لوقت 

قصير لغرض االنتخاب، ثم ينهون عضويتهم.

وقد بدأ حزب الليكود يتبع ه���ذا النمط األميركي في العام 1996، بعد حزب 

“العمل” الذي اتبعه قبل انتخابات 1992. ويش���عر نتنياهو أن بقاء االنتخاب 

في مجلس الحزب سيضعه أمام مخاطر اصطفافات تضعف مكانته، في حين 

أن���ه في االنتخابات المفتوحة، يتلقى دعما من جهات من خارج الحزب، خاصة 

حيت���ان المال، تجعله ُيحكم الس���يطرة أكثر على نتيجت���ه، وهذا ما ال يريده 

خصومه في الحزب.

وكان في الماضي يواجه مجلسا مركزيا يخضع لتكتل أقلية متينة في داخل 

الح���زب، نواتها المس���توطنون وممثلوهم في الكنيس���ت. إال أنه قبل عامين، 

أقدم نتنياهو على تغييرات في المجلس، زاد من خاللها المئات على عضوية 

المجل���س، من خالل اقرار عضوية مباش���رة، لمختلف منتخب���ي الجمهور في 

المجالس البلدي���ة والنقابات وغيرهم، ما قلل من وزن ذلك التكتل، ولكن هذا 

لم يسعفه كثيرا كما يبدو.

وإذا اعتمدن���ا على تج���ارب الماضي، من حيث ش���كل أداء نتنياهو، ونوعية 

الضغوط التي يمارس���ها، فإن���ه قد ينجح في احباط تلك المحاولة، مس���تغال 

عاملين اثنين: أولهما الس���معة الس���يئة للمجلس المرك���زي لحزب الليكود، 

الذي يطغى على قس���م من أعضائه طابع االنتهازية، وأنهم يشكلون حلقات 

ضغط متنوعة على الوزراء لتمرير مصالح خاصة. وهذا انطباع خلقته وس���ائل 

اع الرأي العام، اعتمادا على سلس���لة من األحداث التي جرت على 
ّ
اإلعالم وصن

اع الرأي اإلسرائيليين، إن لم يكن كلهم، 
ّ
مر الس���نين. وثانيهما، أن غالبية صن

هم من أنصار االنتخابات المفتوحة “البرايمرز”، ولهذا فإنهم س���يهاجمون 

قرارا يعيد صالحية تشكيل القائمة االنتخابات إلى المجلس المركزي إياه.

غياب النجوم
كثيرًا ما يصف المحللون نتنياهو بأنه “ش���كاك”، وأن مش���روعه األهم هو 

الحفاظ على منصبه، وتسجيل أكبر عدد من السنوات في قيادة الليكود، ولكن 

هذه صفات ش���ائعة بين القيادات. ورغم أن أداء نتنياهو يعزز هذا االنطباع، 

إال أنه في داخله يعرف أنه حتى اآلن ال يوجد من بين أس���ماء الصف األول في 

الليك���ود من بمقدوره أن يكون منافس���ا على قيادة الحزب. وهذا ش���به مؤكد 

بالنس���بة لجميع وزراء الليكود في حكومته الحالية، ألنه حتى وسائل اإلعالم، 

العامل األكبر في صناعة الش���خصيات السياسية في عصرنا الحالي، ال تشير 

إلى أي من وزراء الليكود كمرشح جدي لخالفة نتنياهو.

لكن مش���كلة نتنياهو تبقى عند ش���خص غدعون س���اعر، الذي غادر الحلبة 

البرلمانية إلى عالم االقتصاد، وهو يظهر في ما ندر في وسائل اإلعالم، وفقط 

في أوقات أزمات حزبه الليكود، كما شهدنا في األسابيع الثالثة الماضية، على 

خلفية شكل بلورة الحكومة الجديدة.

من جهة أخرى، فإن تجارب الماضي اإلس���رائيلية، في غالبيتها الس���احقة، 

تش���ير إلى أن من يقرر االعتزال ويتجه إلى األعمال الخاصة، إما أن يشعر هنا 

باستفادة مالية، وحياة خاصة أفضل، ويقرر عدم العودة إلى السياسة مطلقا، 

وإّما أن ابتعاده عن الحلبة السياسية يؤدي إلى نسيانه في ذاكرة الرأي العام، 

ما يساهم في ضعف احتماالت عودته.

وقد كس���ر هذه المعادلة في العقدين األخيرين اثن���ان: بنيامين نتنياهو 

ذاته، الذي اعتزل الحياة البرلمانية في العام 1999، بعد خس���ارته االنتخابات 

أمام إيهود باراك، لكنه عاد إلى فضائها مس���تعجال بعد عامين، وإلى البرلمان 

ف���ي العام 2003. غي���ر أن نتنياهو لم يبتعد كليا عن الحياة السياس���ية في 

تلك الفترة.

أما الثاني فق���د كان إيهود باراك، زعيم حزب “العم���ل”، الذي غادر الحياة 

البرلمانية في أوائل 2001، بعد خس���ارته رئاسة الوزراء لصالح أريئيل شارون، 

وع���اد إلى زعامة حزبه العمل في العام 2007، وقاد الحزب في انتخابات 2009، 

ولكنه انش���ق عنه بعد أقل من عامين، ليخوض فشال سياسيا كبيرا، اعاده إلى 

خارج الحلبة السياسية.

كل التقديرات تش���ير إلى أن ه���ذه الحكومة، وفق المعادالت السياس���ية 

القائم���ة حاليا، لن يك���ون بمقدورها أن تعّمر طويال، وإذا ل���م ينجح نتنياهو 

في اعادة بناء حكومة أوس���ع، فإن االنتخابات البرلمانية المقبلة قد تجري في 

غضون عامين، ما سيضع نتنياهو أمام امتحان جديد، لكنه في ذلك اليوم قد 

يش���عر أن شعبيته في داخل الحزب وفي الشارع قد تراجعت، ألنه يتربع على 

رئاس���ة الوزراء منذ العام 2009، وبش���كل متواصل، وهذا سُيضعفه سياسيا 

أكثر، خاصة إذا وجد أن عددا من “خائبي األمل” قد تحالفوا وراء ش���خصية من 

بينهم. 

»خليفة« نتنياهو في حزب الليكود ما زال مجهواًل!
م طموح غالبية شخصيات الليكود 

ّ
*يتكاثر يوما بعد يوم عدد الذين خاب أملهم من نتنياهو في صفوف الليكود بسبب أدائه في تشكيل الحكومة *نتنياهو حط

*
ً
ويظهر كمن يدحر منافسيه المفترضين على رئاسة الحزب *حتى اللحظة لم يظهر نجم سياسي يهدد مكانة نتنياهو لكن هذه الحال لن تدوم طويال
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عقدت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع اجتماعها 

األول بتركيبتها الجديدة، برئاسة وزيرة العدل أييليت شاكيد 

)حزب »البيت اليهودي«(، أول من أمس األحد. 

وتتأل����ف هذه اللجنة من 12 وزي����را، لكن توجد لحزب الليكود 

الحاك����م أغلبية فيه����ا، إذ يمثله س����بعة وزراء. ويمثل »البيت 

اليهودي« ف����ي اللجنة وزيران، ويمثل حزب »كوالنو« برئاس����ة 

موشيه كحلون وزيران، وحزب شاس وزير واحد.

وتوجد لرئي����س الحكومة، بنيامين نتنياهو، قوة كبيرة وغير 

مألوف����ة في هذه اللجنة، إذ تن����ص االتفاقيات االئتالفية على 

منحه حق النقض )فيتو( ضد طرح مش����اريع قوانين للتصويت 

عليها ف����ي اللجن����ة الوزارية، األمر الذي يس����مح ل����ه بتحديد 

القواني����ن التي س����تصل إلى الهيئة العامة للكنيس����ت وتلك 

التي يقرر منع طرحها. رغم ذلك، قّدرت شاكيد والوزير ياريف 

ليفين، عض����و اللجنة ومن����دوب نتنياهو فيها، أن اس����تخدام 

الفيتو سيكون محدودا ولن يمس بعمل اللجنة. 

وأش����ارت تقارير صحافية إلى أنه خالل السنوات األخيرة طرأ 

تراجع متواصل على مكانة الهيئة العامة للكنيس����ت كسلطة 

تشريعية. وحلت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مكان أعضاء 

الكنيست ال�120. وأعضاء هذه اللجنة هم الذين يحددون ما إذا 

كان نواب االئتالف سيؤيدون مشاريع القوانين أو يعارضونها. 

وبس����بب وجود أغلبي����ة أوتوماتيكية في الكنيس����ت، تحولت 

هيئتها العامة إلى منفذة لقرارات هذه اللجنة الوزارية، بحيث 

في حاالت نادرة فقط تمنح حرية تصويت لنواب االئتالف.

وقال ليفي����ن إن اللجنة الوزارية لش����ؤون التش����ريع الحالية 

»متجانس����ة أكثر« من اللجان في الحكومات السابقة، وأشار إلى 

اللجن����ة في الحكومة الس����ابقة، التي كثيرا ما اس����تأنف وزراء، 

وخاصة رئيستها في حينه، تسيبي ليفني، على قرارات اللجنة.

وفس����ر نواب من حزب الليكود إصرار نتنياهو على منحه حق 

الفيتو، بأنه تحس����ب من أن تستخدم شاكيد اللجنة »كرافعة« 

لدف����ع مطالب حزبه����ا وقوانين تهدف إل����ى إضعاف المحكمة 

العليا أو دف����ع مصالح المس����توطنات من دون رقاب����ة، وإحراج 

نتنياهو أمام الجهاز القضائي وأمام المجتمع الدولي.

ويتوقع أن يش����كل نتنياهو أيض����ا دور الحكم في الخالفات 

داخ����ل اللجنة وأن يك����ون القرار األخير بيده ف����ي هذه الحالة. 

وين����ص االتفاق االئتالفي مع حزب »البي����ت اليهودي« على أن 

»يحدد رئيس اللجنة جدول أعمالها س����وية مع القائم بأعماله، 

ال����ذي يعينه رئيس الحكوم����ة )وهو ليفي����ن(. وفي حال طلب 

القائم باألعمال إرجاء تصويت، يتم ذلك ويستمر التأجيل إلى 

حي����ن االتفاق بينه وبين رئيس اللجنة أو حتى يحس����م رئيس 

الحكومة في األمر«. 

من جانبه، توقع ليفين، الذي جرى تخويله باستخدام الفيتو 

من قبل نتنياهو، بأنه لن يستخدم الفيتو بصورة كبيرة. وقال 

إنه »لدي حق النقض على المواضيع التي س����تطرح، لكني أقدر 

أن اس����تخدام هذا الفيتو سيكون قليال جدا. ال أريد استخدامه 

بص����ورة تسلس����لية«. وبما أن جميع مركب����ات الحكومة هي من 

أحزاب اليمين، قال ليفين إنه يوجد بيني وبين أييليت تفاهم 

جيد وسيكون هناك تنسيق جيد«. 

وعب����رت أحزاب المعارضة عن قلقه����ا إزاء القوة الكبيرة التي 

بيدي نتنياهو. وحذر عضو الكنيس����ت دوف حنين، من القائمة 

المش����تركة، من »حكم ف����ردي« من جانب نتنياه����و، وقال إنه 

»عندما يش����عر نتنياهو بأنه ف����ي موقف أقلية ف����إن بإمكانه 

اس����تخدام الفيتو ومنع دفع قانون كه����ذا أو ذاك. وهذا ليس 

مقبوال أبدا في المفاهيم الديمقراطية«. وس����يكون من الصعب 

على الجمهور معرفة الظروف التي سيستخدم نتنياهو فيها 

الفيتو. فاللجنة ال تعتمد الش����فافية وال ت����دون بروتوكول في 

اجتماعاتها، كما أن قراراتها ال تتخذ بتصويت عادي وإنما من 

خالل تفاهمات صامتة بي����ن كتل االئتالف ومن خالل صفقات 

نسج خلف الكواليس.
ُ
سياسية ت

ونقل����ت صحيف����ة »هآرتس« عن مص����در في ح����زب الليكود 

قوله إن »من حس����نات هذه اللجنة هو أن التصويت فيها يتم 

بصفقات صامتة. والشفافية ستجعل من الصعب وحسب عقد 

تحالفات ودف����ع مواضيع، ولذلك فإن احتم����االت خطوة كهذه 

)اعتماد الشفافية( ضئيل«.   

المصادقة على قانونين جديدين ضد الفلسطينيين
صادقت اللجنة لش����ؤون التش����ريع، خالل اجتماعها أول من 

أمس، على مشروعي قانون ضد الفلسطينيين. وقررت أن يؤيد 

االئتالف في الكنيست مش����روع قانون يمنع األسرى األمنيين 

من حق إجراء محادثات هاتفي����ة مع عائالتهم بادعاء التخوف 

من إعطاء توجيهات من السجن لتنفيذ هجمات. ويشار إلى أن 

سلطات السجون نادرا ما طبقت هذا الحق.

وينص مش����روع القانون، الذي قدمته شاكيد، باسم وزارتها، 

على س����حب الحق بإجراء محادثة هاتفية حتى من المعتقلين 

بشبهة ارتكاب مخالفات خفيفة نسبيا. وإلى جانب منع الذين 

ارتكبوا عمليات قتل واختطاف وتجس����س وتحطيم طائرة، فإن 

بطت بحوزتهم سكين 
ُ

مش����روع القانون يمنع هذا الحق عمن ض

أو شاركوا في مواجهات.

وقالت مصادر في وزارة العدل إنه سيتم البحث في إمكانية 

التفريق بين أس����رى قاصرين وبالغي����ن “طالما أن األمر ال يمس 

بأمن الدولة”. ويشار إلى أن القانون اإلسرائيلي يمنح حتى اآلن 

األسرى والسجناء الحق بإجراء محادثات هاتفية، خالفا لحريات 

أخرى مشروطة بقرار إدارة السجون.

كذلك أقرت هذه اللجنة في أول اجتماع لها مش����روع القانون 

الذي يش����دد العقوبات على راش����قي الحجارة الفلسطينيين، 

والمع����روف باس����م “قانون أطف����ال الحجارة”. وينص مش����روع 

القانون على تشديد العقوبات على راشقي الحجارة على أفراد 

الش����رطة أو المركبات اإلس����رائيلية “حتى لو لم تثبت نيتهم 

إلحاق األذى بأفراد الشرطة”.

 وتقترح شاكيد تعديال للقانون بحيث ال يفرق بين إلقاء حجر 

بهدف إلحاق األذى وبين رشق الحجارة خالل عمليات االحتجاج، 

س����قط الحاجة إلثبات نية راش����ق الحج����ارة. ويحدد القانون 
ُ
وت

العقوبة على مخالفة هذا القانون بالس����جن الفعلي لمدة تصل 

إلى عشر س����نوات. وتسعى ش����اكيد من خالل مشروع القانون 

إلى تقلي����ص الفوارق في درجات العقوب����ة بين  الحد األقصى 

الذي يتيحه القانون الساري اليوم، والذي تصل عقوبة السجن 

بموجبه إلى 20 عاما، وبين األح����كام الخفيفة التي تصدر على 

أرض الواقع  بسبب الصعوبة في تحديد نية إلحاق األذى برجال 

الشرطة. وأوضحت أن الحاجة للتعديل جاءت بعد تقديم آالف 

لوائح االتهام س����نويا بتهمة رشق الحجارة لكن بسبب صعوبة 

تحديد نية إلحاق األذى برجال الشرطة تصدر المحكمة أحكاما 

خفيفة.

والتعدي����ل الذي تطرحه ش����اكيد هو عملي����ا إضافة مخالفة 

جديدة في إطار القانون، وينص على “منع رش����ق الحجارة أو أي  

شيئ )يمكن أن يتس����بب بأذى( حتى لو لم يكن بهدف إلحاق 

األذى بأفراد الشرطة بل لتعطيل وتشويش عمل أفراد الشرطة 

وعرقلة أدائهم لمهمتهم”. 

مشاريع قوانين على جدول أعمال اللجنة
تؤيد شاكيد، وكذلك ليفين، سن قوانين تهدف إلى إضعاف 

المحكم����ة العليا. لك����ن قياديين في حزب الليكود اس����تبعدوا 

أن تقدم ش����اكيد على طرح مش����اريع قوانين كهذه، في هذه 

المرحل����ة على األقل، وذلك ألنها ال تري����د الدخول في مواجهة 

مع الجهاز القضائي الذي ترأس����ه كوزيرة عدل، وكذلك بسبب 

معارضة حزب »كوالنو«. ويس����مح االتفاق االئتالفي مع »كوالنو« 

لن����واب هذا الح����زب بمعارضة قواني����ن ضد المحكم����ة العليا 

والتصويت ضدها لدى طرحها على الهيئة العامة للكنيس����ت 

ولجانها. كذلك يعارض هذا الحزب »قانون القومية« العنصري 

والمع����ادي للديمقراطي����ة، كون����ه يخضع القواني����ن المدنية 

للشريعة اليهودية، وهو مش����روع قانون حاول نتنياهو طرحه 

في واليته السابقة.

لكن م����ن الجهة األخرى، يتوق����ع أن تبحث اللجن����ة الوزارية 

لش����ؤون التش����ريع في أح����د اجتماعاتها القريبة ف����ي »قانون 

الجمعيات« ال����ذي يهدف إلى التضيي����ق ومالحقة المنظمات 

الحقوقي����ة اإلس����رائيلية، وخاص����ة اليس����ارية والت����ي توثق 

انتهاكات االحتالل بحق الفلس����طينيين. وسيتم القيام بذلك، 

بحس����ب مش����اريع قوانين قدمت في الماضي، من خالل تحديد 

التموي����ل لهذه المنظم����ات الحقوقية م����ن دول أجنبية وعدم 

إعفاء هذا التمويل من الضريبة. ورغم أن االتفاق االئتالفي بين 

حزب����ي الليكود و«البيت اليه����ودي« ال يلزم باقي كتل االئتالف 

بتأيي����د هذا القانون، إال أن مصدرا رفيعا في »البيت اليهودي« 

ش����دد على أن »هذا القانون سيسن في هذه الوالية«، وقال إنه 

»توجد أغلبية في االئتالف تؤيد مش����روع القانون هذا. وحتى 

ل����و أن حزب كوالنو عارض القانون في اللجنة الوزارية لش����ؤون 

التش����ريع فإن رئيس الحكومة س����يطرحه ف����ي الهيئة العامة 

للحكومة حيث توجد أغلبية كبيرة مؤيدة له«. 

كذل����ك يتوقع ط����رح قوانين ف����ي مجال اإلعالم، ف����ي الوقت 

ال����ذي أصر نتنياهو فيه على تولي حقيبة االتصاالت. وتش����ير 

التقديرات إلى أن نتنياهو سيس����عى، من خالل س����ن قوانين، 

إلى تحويل القناة التلفزيونية الثانية إلى جسمين إعالميين، 

والس����ماح بفتح قنوات تلفزيون أخرى، وتشديد شروط تمديد 

رخصة القناة التلفزيونية العاش����رة، الت����ي انتقدت نتنياهو 

بشدة، مقابل منح تسهيالت للقناة 20 التلفزيونية اليمينية، 

ومنع س����ن قانون يمنع توزيع����ا مجانيا لصحيفة »يس����رائيل 

هيوم« )إس����رائيل اليوم( التي تأسست خصيصا من أجل دعم 

نتنياهو وسياسته. 

كذل����ك يتوق����ع أن تبح����ث اللجنة قريب����ا في س����ن »القانون 

النرويجي«، الذي يس����مح لعضو كنيست من كتلة ال يزيد عدد 

أعضائها عن 12 نائبا باالس����تقالة من الكنيس����ت وإخالء مكانه 

لمرش����ح آخر من قائمة حزبه. وغاية ه����ذا القانون هي تمكين 

ش����اكيد من االس����تقالة لتحل مكانها المرشحة شولي معلم – 

رفائيلي، المقربة من رئيس »البيت اليهودي«، نفتالي بينيت.

وقان����ون آخ����ر تعت����زم اللجن����ة دفع����ه، يتعل����ق بالس����ماح 

لإلس����رائيليين الذين يعيش����ون خارج الب����الد بالتصويت في 

انتخابات الكنيس����ت. ويعتبر حزب الليكود أن هذا القانون لن 

يس����مح لجمع اإلس����رائيليين في الخارج بالتصويت وإنما فقط 

من يمكثون في الخارج في بعثة إسرائيلية أو بهدف الدراسة. 

ووفقا لتقارير إعالمية، فإن وزارة الدفاع اإلس����رائيلية تعتزم 

أن تطل����ب م����ن اللجنة س����ن مش����روع قان����ون »المقاتلين غير 

القانونيين«، الذي يس����مح إلسرائيل بأس����ر شخص شارك في 

هجمات ضدها فيما القانون الدولي يمنحه مكانة أسير حرب.

القاضي باراك: الديمقراطية في إسرائيل هشة
يسعى حكم اليمين في إس����رائيل، بصورة غير مباشرة، إلى 

إضعاف ق����وة المحكمة العليا، رغم أنه����ا محكمة غير منصفة 

في مجال حقوق اإلنس����ان وصادقت مرارا على قرارات س����لطات 

االحتالل. وأعلنت ش����اكيد مرارا أنها ستعمل خالل واليتها في 

هذا االتجاه، ومن بي����ن أجنداتها منع المحكمة العليا من إلغاء 

قواني����ن عنصرية ومعادي����ة للديمقراطية يب����ادر إليها نواب 

اليمين. 

وتطرق إل����ى ه����ذا الموض����وع، وموض����وع الديمقراطية في 

إس����رائيل عموما، الرئيس األس����بق للمحكم����ة العليا، القاضي 

المتقاعد أهارون باراك، مؤخرا في مقابلة أجرتها معه صحيفة 

“يديعوت أحرونوت”.

ووجه باراك تحذيرا مبطنا من األج����واء التي يخلقها اليمين 

والحكومة برئاس����ة بنيامين نتنياهو، وذكر في هذا الس����ياق 

النظام النازي في ألمانيا. وقال إن “المحكمة العليا في ألمانيا، 

في بداية الثالثينيات، لم تتمكن من إلغاء قوانين. ولدي قناعة 

كاملة بأنه ل����و كانت في ألمانيا حينذاك محكمة قوية وانتقاد 

قضائي، لكان باإلمكان منع )الزعيم النازي أدولف( هتلر. ولكن 

عندما أصبح في الحكم أصبح مستحيال المساس به”.  

وأكد ب����اراك عل����ى أن “الن����واة الديمقراطية في إس����رائيل 

هش����ة، ألن هناك ثالث ظواهر تجعلها هشة. الظاهرة األولى، 

ه����ي أن جذورن����ا الديمقراطي����ة ليس����ت عميق����ة. والهجرات 

اليهودي����ة المختلفة، من دول االتحاد الس����وفييتي الس����ابق 

والدول اإلس����المية، لم تأت من ثقافة حكم ديمقراطي. كذلك 

ف����إن منظومة التربية والتعليم في إس����رائيل ال تعمق الجذور 

الديمقراطية. لذلك، فإنه بالنس����بة لمعظم س����كان إسرائيل، 

مصطل����ح ’الديمقراطي����ة’ يعني حكم األغلبي����ة، وهذا مفهوم 

ضحل جدا للديمقراطية”.

وأردف أن “النقط����ة الثانية هي التوتر األمني. فنحن نعيش 

ف����ي توتر أمني من����ذ اليوم األول )لقيام الدول����ة( وهذا التوتر 

ال يتوق����ف. وعندما يكون هن����اك توتر أمني، م����ا الذي يريده 

الش����عب؟ األمن. واألمن قد ينتهك الحقوق. وقرارات حكم في 

المواضيع األمنية تميل إلى المساس بحقوق اإلنسان”. 

وتابع أن “العامل الثالث للهشاش����ة هو غياب ثقافة الحكم. 

وفكرة ’ليس مناسبا’ ليس����ت موجودة عندنا. وأعضاء كنيست 

ليس لديهم ثقافة حكم يطالبون دائما بضبط النفس وكبحها 

م����ن المحكمة العليا فقط... ويج����ب أن يكون هناك كبح وضبط 

للنفس م����ن جانب الكنيس����ت والحكومة أيض����ا، وال يوجد أمر 

كهذا”.

وأشار باراك إلى أن المحكمة العليا ألغت طوال العشرين عاما 

الماضية 12 قانونا فقط، بينما المحكمة الدستورية في بولندا 

ألغت 60 قانونا في عام واحد، وفي كندا تلغي المحكمة ما بين 

ثالثة إلى خمسة قوانين في السنة.

وفيما أعلن كحلون وحده من بين جميع األحزاب في االئتالف، 

أن����ه لن يؤيد مش����اريع قوانين تهدف إل����ى إضعاف المحكمة 

العليا، قال باراك إن “كل المش����كلة هي أن المبنى الدس����توري 

عندنا هو مبنى غير مس����تقر وفيه خلل وه����و هش، وأية نزوة 

لعضو كنيست لديه فجأة أغلبية عفوية مؤيدة في الكنيست، 

بإمكانها أن تقلب كل شيء”.

وفي رده على سؤال حول ما إذا إسرائيل ستبقى موجودة بعد 

100 عام، قال باراك إنه “لس����ت متأكدا من ذلك، لكنني متأكد 

أنها س����تبقى أكثر من أنها لن تبقى. لدينا مش����اكل وجودية. 

وأنا قلق باألساس من الصراع اإلس����رائيلي - الفلسطيني، ومن 

قضية األقلية العربية في إس����رائيل ومن قضية العالقات بين 

الحريدي����م وغير الحريدي����م، والحريديم بنظ����ري هم القضية 

األصعب”.

وحول حل الصراع، قال إن “الحل بأيدي الكنيست والحكومة، 

وعليهم����ا أن يخت����ارا بين دولة للش����عب كل����ه أو دولة واحدة 

للشعبين، يكون فيها اليهود أقلية، إضافة إلى أن هذا الوضع 

كله ينطوي عل����ى دفع أثمان أخرى كبيرة جدا”. وقال إن هناك 

قرارات أصدرها كقاض ويأسف عليها وبينها قرار اإلبقاء على 

احتجاز األس����ير اللبناني مصطفى الديران����ي وآخرين ك�”ورقة 

مس����اومة” من أجل الحصول على معلومات عن الطيار المفقود 

رون أراد، وأشار إلى أنه غّير قراره الحقا وأمر باإلفراج عنه.

نتنياهو يرسخ لنفسه »حكم الفرد« في مجال تشريع القوانين!
*رئيس المحكمة العليا األسبق: النواة الديمقراطية في إسرائيل هشة من جراء ثالث ظواهر أهمها هيمنة النزعة األمنية على الحياة العامة*

ق���ال رون بن يش���اي المحلل العس���كري لموق���ع صحيفة 

»يديعوت أحرونوت« اإللكتروني إن قيادة الجيش اإلسرائيلي 

تعمل هذه األيام على الدفع قدمًا بخطة عمل جديدة للجيش 

تحمل اسم »جدعون«. 

وأش���ار إلى أن���ه من المنتظ���ر أن تقدم ه���ذه الخطة إطارًا 

لميزاني���ة ثابتة لخمس س���نوات تس���مح للجي���ش بتنظيم 

صفوف���ه وبالتدري���ب وببناء قوته بصورة تتي���ح له مواجهة 

التحديات العس���كرية اإلقليمي���ة الجديدة بناء على س���لم 

أولويات بصورة فعالة واقتصادية. 

وأضاف بن يشاي في مقالة جديدة نشرها قبل عدة أيام: 

»إن المهم���ة األكثر إلحاحًا اآلن عل���ى صعيد األمن القومي 

بالنس���بة للحكومة وفي لجان الكنيس���ت هي إقرار ميزانية 

األمن وخطة العمل المتعددة السنوات للجيش اإلسرائيلي.

»إن المبل���غ الذي س���يخصص لألم���ن في الوض���ع الحالي، 

سيكون أقل أهمية بالمقارنة مع السرعة التي سيوافق فيها 

المجلس ال���وزاري المصغر على خطة العمل الجديدة للجيش 

اإلس���رائيلي التي تحمل اسم جدعون. ومن المنتظر أن تقدم 

ه���ذه الخطة للجيش إط���ارًا لميزانية ثابتة لخمس س���نوات 

تس���مح له بتنظيم صفوفه وبالتدريب وببن���اء قوته بصورة 

تتيح له مواجهة التحديات العس���كرية اإلقليمية الجديدة 

بناء على س���لم أولوي���ات بصورة فعالة واقتصادية. ويش���ار 

إلى أن خطتي العمل المتعددة الس���نوات السابقتين اللتين 

رحتا خالل تولي بيني غانتس رئاس���ة هيئة األركان العامة 
ُ
ط

قّرا بسبب الخالفات على ميزانية األمن والنزاع الشخصي 
ُ
لم ت

بين وزيري المالية والدفاع وأنصارهما«.

ل:
ّ
وبالنسبة لخطة »جدعون« كتب هذا المحل

لقد أعد رئيس هيئة األركان العامة الحالي غادي أيزنكوت 

خطة »جدعون« منذ أن كان نائبًا لرئيس هيئة األركان السابق 

غانتس. ومن المفترض أن تكون هذه »خطة رشيقة« تستند 

إل���ى دروس عملية »الج���رف الصامد« العس���كرية في قطاع 

غ���زة الصيف الماضي، وهدفها األس���اس هو المحافظة على 

جهوزية الجيش اإلس���رائيلي واس���تعداده للحرب التي قد 

تنشب من دون إنذار على عدة جبهات، وتوظيف الجهود في 

االستخبارات والتزود بس���الح دقيق يسمح بسحق المنظومة 

الصاروخي���ة لحزب الله، ويتيح فتح ع���دد من المجاالت التي 

يتفوق فيها الجيش اإلس���رائيلي مثل المجال الس���يبراني. 

ويبحث أيزنكوت حاليًا في إضافة ذراع س���يبراني إلى ذراعي 

الج���و والبر مهمت���ه الدفاع الس���يبراني وجم���ع المعلومات 

والهجوم.

ولق���د اعت���رف أيزنكوت ب���أن الجيش أخطأ في الس���نوات 

األخيرة عندما أعجب قادته الكبار وتأثروا بصورة مبالغ فيها 

بالتطورات التكنولوجية الغالية الثمن التي عرضتها عليهم 

الصناعات األمنية. وف���ي رأي العديد من الخبراء في الجيش 

وخارج���ه وكذلك رئي���س األركان الحالي، ف���إن االعتماد على 

التكنولوجي���ا أدى إلى ضعف التفكير العس���كري اإلبداعي، 

وتراجع القدرات العس���كرية للقادة في س���احة القتال. وبرز 

ذلك خ���الل حرب لبن���ان الثانية وفي العمليات العس���كرية 

الثالث ضد غزة والفشل في معالجة األنفاق. 

ويفضل رئيس األركان اليوم التوظيف في التدريبات التي 

ت���ؤدي إلى قدرة من���اورة برية ذكية وبارع���ة، وإلى التكيف 

السريع مع الظروف المتغيرة، والعمل في عمق أراضي العدو. 

ويشدد أيزنكوت طوال الوقت علنًا على الحاجة للتوفير، ليس 

فقط ألن التوفي���ر في الموارد أمر مرغ���وب فيه، بل ألن ذلك 

يس���لط الضوء على مك���ون معرفي في القتال، وهو وس���يلة 

ناجعة من أجل تجنيد التأييد لدى الرأي العام اإلس���رائيلي. 

وبناء على ذل���ك، تقلص في الفترة األخي���رة عدد الجنراالت 

حول طاولة رئيس األركان. 

وأشار بن يشاي إلى أنه قد يبدو هذا كله جمياًل على الورق، 

لكن كي يس���تطيع الجيش أن يطلق رس���ميًا خطة »جدعون«، 

فإن���ه يتعّين على وزي���ر المالية الجديد موش���يه كحلون أن 

يتعهد بتقديم عشرات المليارات لرئاسة األركان خالل خمس 

س���نوات. وهذا أمر لن يس���ارع إليه وزي���ر المالية ألن الصراع 

على ميزانية الدولة وعلى ميزانية األمن سيكون شرسًا هذه 

السنة. ومنذ وقت طويل أعلن مسؤولو وزارة الدفاع حاجتهم 

إلى ستة مليارات ش���يكل من أجل القيام بالمهمات األمنية 

ومن أجل تسديد دفعات إلى جهات مختلفة منها المعاقون 

والعائ���الت الثكلى وتعويضات متقاع���دي الجيش وجهازي 

الشاباك والموساد ألن ميزانية الشاباك والموساد تدخل في 

الميزانية األمنية.

وكان ه���ذا قب���ل االنتخابات عندم���ا جرى تقدي���م اقتراح 

لميزانية س���نة 2015 لم يج���ر في نهاية األم���ر إقرارها. أما 

اليوم بعد االنتخابات ونتيجة االتفاقات االئتالفية الس���خية 

)ويقول بعضهم عنه���ا إنها فاجرة( الت���ي وقعها بنيامين 

نتنياهو، ب���رزت فجوة في ميزانية الدول���ة تقدر بنحو 7 - 9 

مليارات شيكل قبل إضافة ش���يكل واحد إلى ميزانية األمن. 

في مثل هذا الوضع أصبح من الواضح لمس���ؤولي المؤسس���ة 

األمنية أن ميزانية األمن الكبيرة ستتحول إلى مرشح أساس 

لعملية تقطيع وتخفيض من جانب وزير المالية وسائر وزراء 

الحكومة.

وختم المحلل: 

»بلغ المجموع العام لميزانية األمن في مطلع سنة 2015 قبل 

المضي إلى االنتخابات نحو 8ر64 مليار ش���يكل )بما في ذلك 

المس���اعدة األميركية(، وهذا مبلغ ضخم يوازي ثلث ميزانية 

الدولة العامة، ونحو 6% م���ن الناتج الوطني الخام. لكن وزير 

الدفاع موش���يه يعلون ورئيس هيئة األركان يقوالن علنًا إن 

هذا المبلغ ال يكفي، وإنه من دون زيادة ستكون هناك حاجة 

خطة عمل جديدة للجيش اإلسرائيلي:

الهدف األساس المحافظة على جهوزية الجيش اإلسرائيلي 
واستعداده للحرب التي قد تنشب من دون إنذار على عدة جبهات!

مثلم���ا حدث في الع���ام 2014، إلى وق���ف التدريبات والمّس 

باستعداد الجيش للحرب«.

تمرين قطري لقيادة الجبهة 
اإلسرائيلية الداخلية لخمسة أيام

من ناحية أخرى بدأ أول من أمس األحد تمرين قطري لقيادة 

الجبهة اإلس���رائيلية الداخلية يستمر خمسة أيام بمشاركة 

الس���لطات المحلية وجهاز التربي���ة والتعليم وقوات اإلنقاذ 

والدوائر الحكومية.

طلق صافرات 
ُ
وسيبلغ التمرين ذروته اليوم الثالثاء حيث ت

اإلنذار في الس���اعة الحادية عشرة وخمس دقائق قبل الظهر 

وفي الس���اعة السابعة وخمس دقائق مساء، وعندها سُيطلب 

من جمي���ع الس���كان الدخول إل���ى المالجئ أو إل���ى األماكن 

المحمية.

وقال مصدر رفيع المس���توى في قي���ادة الجبهة الداخلية 

إن هذا التمرين يأتي في ضوء تقديرات س���ائدة لدى قيادة 

الجيش تش���ير إل���ى أنه م���ن المتوقع أن تتع���رض الجبهة 

الداخلية خ���الل أي مواجهة عس���كرية في المس���تقبل إلى 

ضربات أش���د من الضربات التي تعرضت لها في المواجهات 

السابقة.

وتطّرق رئي���س الحكومة بنيامين نتنياه���و خالل اجتماع 

الحكومة أول من أم���س، إلى التمرين القطري لقيادة الجبهة 

اإلس���رائيلية الداخلية، فأكد أنه يهدف من ضمن أمور أخرى 

إل���ى تحضير الجبهة الداخلية للحروب المس���تقبلية بعد أن 

اتضح أن هذه الجبهة تش���كل أصاًل خط المواجهة كما حدث 

أثناء عملية »الجرف الصامد« العسكرية التي شنها الجيش 

اإلس���رائيلي ف���ي قطاع غزة الصي���ف الفائ���ت وأثناء حروب 

وعمليات عسكرية أخرى وقعت خالل السنوات األخيرة.

وعش���ية هذا التمرين أعلن الجيش اإلس���رائيلي أنه يعمل 

هذه األيام ف���ي تركيب أجه���زة رادار تكتيكية في منطقة 

البل���دات المحيطة بقط���اع غزة بهدف رص���د عمليات إطالق 

قذائ���ف هاون وتوفير إن���ذار للتجمعات الس���كنية القريبة 

من حدود القطاع بش���أن احتمال س���قوط قذائف فيها. ومن 

المتوق���ع أن تنتهي عملية تركيب جميع أجهزة الرادار هذه 

في غضون ثالثة أشهر.

وقالت مصادر أمنية إس���رائيلية رفيعة المس���توى إن هذا 

اإلجراء اتخذ في ضوء العبر المس���تخلصة من عملية »الجرف 

الصامد« العسكرية في قطاع غزة الصيف الفائت.

وأضافت هذه المصادر نفس����ها أن المنظمات الفلس����طينية 

ف����ي القطاع أدركت خالل تلك العملية العس����كرية أن منظومة 

»القبة الحديدية« المضادة للصواريخ تستطيع اعتراض غالبية 

القذائف الصاروخية التي تطلقها على األراضي اإلس����رائيلية 

لكنه����ا تواجه صعوبات ف����ي اعتراض قذائف ه����اون قصيرة 

المدى، وبالتالي ستركز هذه المنظمات جهودها في المستقبل 

على إطالق قذائف هاون باتجاه التجمعات السكنية المحاذية 

للسياج األمني في منطقة الحدود بين إسرائيل والقطاع. 

كما أعلن الجيش اإلس���رائيلي أنه يس���تكمل حاليًا عملية 

تطوير جهاز صافرة إنذار جديد سيتم استخدامه في مناطق 

مرابطة القوات العس���كرية، وذلك في إثر وقوع عدة حوادث 

خالل عملية “الجرف الصامد” أس���فرت عن مقتل وجرح جنود 

في مناطق المرابطة القريبة من قطاع غزة.

الجيش االسرائيلي: صناعة الموت.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

البطالة في نيسان 
تسجل أدنى مستوى

أعلن مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي أن البطالة في ش���هر 

نيسان س���جلت أدنى لها منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن وبلغت 

9ر4%، من بين هم في عمر 15 إلى 64 عاما، مقابل نس���بة 3ر5% في 

شهر آذار. كما بلغت نسبة البطالة من بين الشريحة العمرية من 25 

إلى 64 عاما نسبة 2ر4% مقابل نسبة 6ر4% في شهر آذار الماضي. 

ويقول تقرير المكتب إن نس���بة المنخرطين في سوق العمل من 

الش���ريحة العمرية من 15 إل���ى 64 عاما بلغ���ت 64%، وترتفع هذه 

النس���بة إلى 5ر76% بين الش���ريحة العمرية من 25 إل���ى 64 عاما. 

ويقول التقري���ر إن عدد العاملين في وظائ���ف جزئية رغما عنهم 

راوح مكانه في ش���هر نيس���ان الماضي، وبقي في ح���دود 98 ألفا، 

ويشكلون نسبة 7ر2% من إجمالي العاملين، مقابل 8ر2% في الربع 

األخير من العام الماضي.

ويبلغ حجم القوى العامة في إس���رائيل 82ر3 مليون نسمة، وبلغ 

عدد العاطلين عن العمل نحو 187 ألف عاطل عن العمل.

وتق���ول الباحثة في مؤسس���ة الضم���ان االجتماعي )مؤسس���ة 

التأمين الوطني( إس���تر طوليدانو إن المش���كلة التي تواجه سوق 

العمل ليس���ت البطالة، بل أولئك الذين يعملون في وظائف ليست 

بمستوى مؤهالتهم، أو بوظائف جزئية.

إال أن التقرير يتحدث عن نس���بة عامة وليس���ت تفصيلية كتلك 

التي تعرضها سلطة التش���غيل اإلسرائيلية على مستوى البلدات 

لتظهر صورة قاتمة عما هو عليه الوضع في المجتمع العربي حيث 

تتراوح نس���بة البطالة ما بين 23% إل���ى 25%. كذلك فإن مثل هذه 

التقاري���ر ال تأخذ بعين االعتبار الش���ريحة التي ل���م تنخرط إطالقا 

في س���وق العمل، وخاصة جمهور النس���اء، وبش���كل أخص النساء 

العربيات، التي تنتش���ر بينهن أعلى نسبة بطالة، تصل فعليا إلى 

نحو %65.

تأجيل استخراج الغاز من أكبر 
الحقول إلى العام 2019

قالت مصادر اقتصادية إسرائيلية إن ضخ الغاز من حقل “لفياتان” 

اإلس���رائيلي في البحر األبيض المتوس���ط، س���يتأخر إلى العام 2019، 

بعامي���ن عما هو مق���رر. وهذا هو الحقل الذي م���ن المفترض أن يكون 

مصدر الغاز الذي ستبيعه شركة “نوبل إنرجي” األميركية إلى األردن 

ومصر.

وقال الملحق االقتصادي “مامون” في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، 

إن حقل الغاز س���يبدأ بضخ الغاز إلى إسرائيل في العام 2019، بتأخير 

عامين عن توقعات ش���ركة “ديلك” اإلس���رائيلية، الشريكة األكبر في 

هذا الحقل.

وبحس���ب التقرير، ف���إن التأخير ناب���ع من الخالف الذي نش���ب في 

األشهر األخيرة، مع المس���ؤول عن قيود االحتكارات في وزارة المالية 

اإلس���رائيلية، ديفيد غيلو، ال���ذي طالب بتفكيك االحتكار لش���ركتي 

“ديلك” و”نوبل إنرجي” في حقول غاز أخرى عدا حقل “لفياتان”، إال أن 

حكومتي بنيامين نتنياهو السابقة والحالية، ألغتا كل هذه القيود، ما 

دفع غيلو إلى إعالن استقالته من منصبه في األسبوع الماضي احتجاجا 

على سياسة حكومته.

ويق���ول القائمون على حقل الغاز، إن الخالف مع المس���ؤول إياه قاد 

إلى تأخير في مش���اريع تطويرية، وإلى إلغاء عقود مع مقاولي تنفيذ 

ف���ي الحقل، ولهذا فإن ضخ الغاز إلى إس���رائيل س���يتأخر إلى نهاية 

العام 2019. إال أن التقرير لم يذكر مصير االتفاقية بين “نوبل إنرجي” 

األميركية وبين األردن، وبموجب االتفاقية فإن األردن س���يبدأ بالتزود 

بالغاز في منتصف العام 2018. 

وقالت الصحيفة إن هذا التأخير س���يقود إلى خلل في تزويد شركة 

الكهرب���اء اإلس���رائيلية بالغاز، التي س���ارعت مصادر فيه���ا للتلميح 

باحتمال رفع س���عر الكهرباء للمستهلك بنسبة 10%، بعد أن كانت قد 

تراجعت بالنسبة ذاتها في شهر شباط الماضي.

إل���ى ذلك، أعلن وزير المالية موش���يه كحلون ع���ن تراجعه عن تولي 

المسؤولية عن حقول الغاز واالحتكارات فيها، بسبب عالقته الوطيدة 

مع أحد المستثمرين. 

التمييز يطول النساء 
المؤهالت القويات

قال استطالع جديد إن التمييز في الرواتب ضد النساء ال يقتصر 

فقط على النساء العامالت بالمؤهالت والوظائف السائدة في قطاع 

العمل، بل يطول أيضا النس���اء ذوات المؤهالت العالية، والوظائف 

والمناصب الوظائفية العالية. 

فقد قال اس���تطالع أجرته احدى الش���ركات لصالح صحيفة “ذي 

ماركر” االقتصادية التابعة لصحيفة “هآرتس” اإلس���رائيلية، إن 

الفجوة بين رواتب النس���اء والرجال، من أصحاب المسؤوليات، في 

كبرى الشركات المتداولة في مؤشر بورصة “تل أبيب 100”، وصلت 

إلى 35% لصالح الرجال، في نفس المستوى الوظيفي الكبير.

فمثال تكلفة معدل الراتب لمدير عام في هذه الش���ركات يصل 

إلى 17ر1 مليون دوالر س���نويا، في حين أن المعدل للنساء يالمس 

مليون دوالر، ما يعني أن الفجوة تصل إلى 17%، ولكن الفجوة تصل 

إلى 75% في معدالت كلفة رواتب نواب المدراء العامين، 912 ألف 

دوالر للرجال، مقابل 519 ألف دوالر للنس���اء، ثم تنخفض الفجوات 

في المس���تويات الوظيفية لتتراوح ما بي���ن 4% كفجوة حد أدنى 

إلى %42.

وتؤكد كاف���ة األبحاث والتقاري���ر الرس���مية والتخصصية أن 

التميي���ز ضد النس���اء قائم في كافة مراف���ق العمل، وعلى كافة 

مستويات الوظيفة، وحسب التقرير الرسمي لوزارة المالية الذي 

يصدر س���نويا، فإن معدل أجور النس���اء في القطاع اإلسرائيلي 

يص���ل إلى 71% من معدل األجور العام، بينما معدل أجور الرجال 

يتجاوز نسبة 115% من معدل األجور العام. وفي هذا أيضا هناك 

فجوات بين الع���رب واليهود، على المس���توى العام وأيضا بين 

الرجال والنساء. فمثال معدل أجور العرب يساوي 67% من معدل 

األجور العام. 

قال مكت���ب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي ف���ي تقريره ال���دوري إن النمو 

االقتصادي في الربع األول من العام الجاري س���جل ارتفاعا بنسبة 5ر2%، وهي 

نس���بة أقل بكثير من التوقعات، نظ���را لما كان عليه النمو في الربع األخير من 

العام الماضي- 2014، بنس���بة 6ر6%، وأيضا نظرا لسلسلة من المؤشرات التي 

دلت على ارتفاع وتيرة النش���اط االقتص���ادي، الذي قاد إلى فائض في خزينة 

الضرائب.

وجاءت هذه النس���بة “مخيبة آلمال” المؤسس���ة االقتصادية الرس���مية، 

والقطاع الخاص، إذ أن الحديث كان يجري عن نس���بة نمو أعلى. إال أنه حسب 

تفس���يرات مكتب اإلحصاء، والمحللين االقتصاديين، فإن السبب المركزي 

الذي يقف وراء هذه النسبة الضعيفة، هو عدم إقرار الميزانية العامة للعام 

الجاري- 2015، وإتباع سياس���ة ميزانية منضبط���ة، ال تتحرر فيها ميزانيات 

أكبر لمش���اريع تطويرية، وال يتم دفق موارد مالية أكبر على المؤسس���ات. 

فالمؤسسات الرسمية والوزارات تعمل حاليا بموجب ميزانية العام الماضي 

2014، مقسمة على 12 جزءا، ويتم تخصيص ميزانية شهرية لكل مؤسسة، 

إلى حين إقرار الميزانية العامة، وهذا وفق ما يفرضه القانون. ومن المتوقع 

أن يقر الكنيست ميزانية هذا العام، سوية مع ميزانية العام المقبل 2016، 

في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل.

وكان الرب���ع األول من العام الج���اري 2015، انتهى بفائض قرابة 800 مليون 

دوالر عم���ا كان مخطط���ا لمداخيل الضرائب في نفس الفترة، وتتوقع س���لطة 

الضرائ���ب أن يكون الفائض الس���نوي في هذا العام ما بي���ن 3 مليارات إلى 4 

مليارات دوالر، ما سيطرح أسئلة حول شكل صرف هذا الفائض، إن كان لزيادة 

الميزانية، أو لتسديد الدين العام وتخفيض نسبته من الناتج العام. 

وبحسب تقرير س����لطة الضرائب في حينه، فإن هذا الفائض عكس حراكا 

اقتصادي����ا لم يظهر بعد في التقارير االقتصادية الرس����مية، التي تواصل 

الحديث ع����ن حالة تباط����ؤ اقتصادي، وتنعكس بش����كل خ����اص في وتيرة 

التضخم المالي “الس����لبي”. وحس����ب التخطيط المس����بق، فإن الهدف الذي 

وضع لمداخيل الضرائب للعام الجاري 262 مليار ش����يكل، وهو ما يعادل 66 

مليار دوالر. وبلغ مجموع ما تم جبايته في الربع األول من هذا العام ما يقارب 

18 مليار دوالر، أي زيادة بنسبة 3ر5% عما تمت جبايته في نفس الفترة من 

الع����ام الماضي 2014. ولكنه يزيد بنحو 800 ملي����ون دوالر، عن الهدف للربع 

األول من هذا العام.

وقادت المعطيات االقتصادية “اإليجابية” إلى خلق أجواء تفاؤلية في وزارة 

المالية وبنك إسرائيل المركزي، ما جعلهما يتوقعان ارتفاعا للنمو االقتصادي 

ف���ي العام الجاري، أعلى مما كان عليه في العام الماضي 2014، بنس���بة 9ر%2. 

وب���ات الحديث في وزارة المالية عن نمو في العام الحالي بنس���بة 5ر3%، بدال 

من التوقعات الس���ابقة التي تحدثت عن نسبة 3%. في حين أن بنك إسرائيل 

بات يتحدث عن نمو بنس���بة 2ر3%، كما رفع توقعاته للنمو في العام المقبل 

2016 إلى نسبة 5ر%3.

وتع���ددت مص���ادر “تف���اؤل” وزارة المالية، فبعد أن أعل���ن مكتب اإلحصاء 

المرك���زي أن النمو ف���ي العام الماض���ي كان 7ر2% تبين لها الحق���ا أن النمو 

اإلجمال���ي بل���غ 9ر2%، بعد أن كانت وزارة المالية وبنك إس���رائيل المركزي قد 

طرحا توقعات تراوحت ما بين 2% إلى 3ر%2. 

والمؤش���ر اآلخر الرتفاع النمو، كان نم���و الربع األخير من العام الماضي الذي 

س���جل نس���بة مفاجئة لكل األوس���اط االقتصادية، وبلغت 6ر6% )سابقا جرى 

الحديث عن نسبة 2ر7%(، وهي أعلى نسبة نمو يسجلها ربع سنوي منذ العام 

2008. كذل���ك تق���ول وزارة المالية إن العجز في الموازنة العامة اس���تمر في 

التراجع في العام الجاري، بعد أن رسا في نهاية العام 2014 عند نسبة 8ر%2، 

وبات في الربع األول من العام الجاري في حدود 6ر%2. 

النمو في الربع األول أقل من التوقعات: 5ر%2!
*نسبة النمو جاءت أقل من التوقعات بسبب عدم إقرار ميزانية هذا العام*

بقلم: عنات بالنيت

حتى قبل أن يبدأ بنيامين نتنياهو محاولته الرامية إلى إصالح األضرار الهّدامة، 

الت���ي خلفتها حملته االنتخابية الهّدامة- “آس���ف للعرب، لم أقصد”، و”آس���ف 

تحت حلبة دامية أخرى بدرجة ال أقل: حلبة الصحافيين 
ُ
أوباما، حقيقة لم أقصد”- ف

الذي���ن يطعن الواحد منهم اآلخر، بس���كاكين طويلة وح���ادة. فقد اتهم عميت 

سيغل من القناة الثانية للتلفزيون، رفيف دروكر من القناة العاشرة للتلفزيون، 

بأنه قاد القناة التلفزيونية، “في مس���يرة تملؤها المشاهد المهووسة”، بسبب 

توجهات دروكر اليسارية. ورّد دروكر بأن سيغل بذاته ارتكب الخطيئة المهنية 

بحق المشاهدين، من خالل تستره على مواقفه اليمينية.

ودعا الصحافي اليميني كالمان ليبس���كيند إلقالة الصحافيين اليساريين من 

ش���ركات األخبار، وادعى أنه يجب “كس���ر احتكار األقلية اإلس���رائيلية الصغيرة 

لسوق االتصاالت”. وتلقى ليبسكيند هجوما مضادا، باألساس من جانب العاملين 

في القناة العاش���رة. ونش���ر ضابط إذاعة الجيش مقاال مفاجئا، أغدق فيه المديح 

عل���ى رئيس الوزراء، وأعلن وجود ضرورة إلدخال صحافيين يمينيين أكثر لإلعالم 

المركزي. وجوبه هذا الضابط فورا بمقاالت غاضبة من العاملين في إذاعة الجيش، 

ومن بينهم أوري باز، المنتج الس���ابق في اإلذاعة. بينما وصف أفنير هوفشطاين 

حملة االنتخابات البرلمانية األخيرة بأنها “نكبة اإلعالم”، وال أقل من ذلك. 

االس���تنتاج الناش���ئ والُمعلن من حملة المنتقدين والذين يجلدون أنفسهم، 

كان واح���دا: الفجوة المفاجئة بين نتيجة االس���تطالعات وبين نتائج االنتخابات 

النهائية، فهذه تدل على فش���ل الصحافيين ف���ي مهمتهم. وأكثر من هذا، أن 

ه���ذه الفجوة تثبت الش���بهة التي تحوم من فوق رؤوس���هم: فالفش���ل نابع من 

التوجيه اليس���اري في جهاز اإلع���الم.. هذا الكيان الضبابي نوع���ا ما. فالتوجيه 

اليس���اري تس���بب في أن يوجه الصحافيون في وس���ائل إعالم معينة، انتقادات 

حادة لنتنياهو وأبناء عائلته خالل حمل���ة االنتخابات، وهذا ما أعمى بصيرتهم، 

وتسّبب بعدم رؤية رغبة الشعب.

لكن هذا اس���تنتاج مشّوه ومنفصل عن األس���اس. فأوال، وظيفة الصحافة هي 

االنتقاد، ومتابعة مصادر القوة، وبالتأكيد حينما تكون الشخصيات المركزية في 

مراكز القوة تسعى إلى كسب ثقة الجمهور من جديد. وفي مسألة االستطالعات، 

فإن الصحافيين تعاملوا مع معطيات محدودة كانت بأيديهم. وتبادل االتهامات 

ليس اثباتا على التوجيه، وإنما على الصراع الحاد القائم منذ سنوات بين اليسار 

واليمي���ن، على الس���يطرة على الصوت اإلس���رائيلي المهيمن، فكل طرف يش���د 

اللحاف إلى اتجاهه ويركل اآلخر بكل قوته.

واألحاديث عن التوجيه اليس���اري في اإلعالم، لم تنشأ في إسرائيل، بل بالذات 

كثر أوس���اط اليمي���ن في أحاديثها 
ُ
ف���ي الواليات المتحدة األميركية، فهناك ت

عن س���يطرة ليبرالية على وس���ائل اإلعالم. وفي خلفية ادعائها أن وسائل إعالم 

مركزي���ة- ش���بكات الب���ث الث���الث-  NBC, ABC, CBS- والصحاف���ة الكبرى مثل 

“نيويورك تايمز”، و”واش���نطن بوس���ت”، فيها حركة واضح���ة لصحافيين ذوي 

مواق���ف ليبرالي���ة. وعمليا، فإن إقامة ش���بكة فوكس نيوز، عل���ى يد رجل اإلعالم 

المحافظ روبرت مردوك، يهدف إلى كس���ر الهيمنة في اإلعالم األميركي، وعرض 

صوت يميني بديل. وخطوة مردوك هذه ش���جعت ش���لدون إدلسون على إصدار 

يومية “يس���رائيل هيوم” المجانية في إس���رائيل )الداعمة بالمطلق لش���خص 

بنيامين نتنياهو(.

واالتهامات حول توجيهات الصحافيين اليس���ارية ليس���ت منزوعة عن الواقع، 

���دة أكثر مما يخّيل. فالعمل الصحافي يجذب أش���خاصا ذوي 
ّ
ولك���ن الصورة معق

توجهات ليبرالية، وأنا أكتب هذا بثقة، تقريبا كحقيقة، وليس على أساس بحث 

أكاديمي معمق، وإنما ببساطة، ألنني أعيش في هذا المستنقع.

إن الرب���ط بين العمل الصحافي، وبين التوجه���ات الليبرالية، ال يدخل في إطار 

“التوجي���ه”، فهذا ربط طبيعي قائم أيضا في بريطانيا والواليات المتحدة ودول 

أخ���رى، تماما كما أن من يتجه للعمل في مجال علم النفس، يكون من المهتمين 

في علم اإلنس���ان، ويتمت���ع بحالة إنص���ات وتوجه تعاطفي لآلخري���ن. ولمهنة 

الصحافة قيم أساسية: الصمود أمام مراكز القوة، والوقوف إلى جانب الضعيف، 

واإليم���ان بالحرية كقيمة مركزي���ة، وتبني وجهات نظر إنس���انية، واالهتمام ب� 

“اآلخر”، من خالل انفتاح وحب استطالع.

وهذه ليست مضامين ضرورية، ولكنها بالتأكيد منتشرة بين أوساط العاملين 

ف���ي مهنة الصحافة، وله���ذا إذا ما نظرنا إلى المواقف الش���خصية للصحافيين، 

فإن االتهامات بتوجيه يس���اري، ال صلة لها بالواقع. ولك���ن أمام كل هذا، تعمل 

في العقدين األخيرين قوى أخرى، تتمتع بقوة كبيرة، وتجر وس���ائل اإلعالم إلى 

االتجاه الثاني. بداية مجرد أن تكون وس���ائل اإلع���الم تجارية، فهذا يجرها نحو 

اليمين، تقريبا من دون أن تعرف.

مثال صحيفة “يديعوت أحرونوت” عرضت على مدى سنين الرواية “اليمينية” 

المتسترة، فقط الستخدامها وسائل تسعى للشهرة: زرع الخوف من التهديدات 

الخارجي���ة. وقد عرض “اآلخر” بش���كل ُمقولب- “حريديم” “فلس���طينيين”. وتم 

التركيز على المجموعات التابعة لنمط “نحن بمواجهة العالم”. ومحاولة تعريف 

“اإلس���رائيلية” وربطها بالصحيفة: “صحيفة الدولة”. ولربما أن مالكي الصحيفة 

لديهم مواقف يس���ارية على المستوى الش���خصي، ولكن على مدى السنين ظلوا 

يختلقون لقارئيهم صورة عالم منغلق، ونزعات انعزالية وقومجية.

ع���دا هذا، فإن���ه تقريبا منذ عقدين تبذل أوس���اط اليمين جه���ودا ممولة، من 

اب وإعالميين م���ن التيار الديني 
ّ
ت

ُ
أج���ل تغيير “التوجيه اليس���اري”، وغ���رس ك

الصهيون���ي، في قلب وس���ائل اإلع���الم المركزية. وهذا جهد س���يغير الخارطة 

اإلعالمية لتصبح شكال لم يشهده أحد من قبل.

وهذا يبدأ من مدرس���ة الس���ينما وما فوق، ونش���اط صندوق “آف���ي حاي” الذي 

أغرق شاش���ة التلفزيون بمواضيع مرتبطة باليهودية والش���خصيات المتدينة، 

مرورا بسلس���لة مبادرات اعالمية، ذات توجهات يمينية- مجلة “مكور ريش���ون”، 

وقناة تخيلي���ت )أغلقت الحقا(، والمجل���ة الثقافية “تخيلي���ت )أغلقت(، وإذاعة 

المس���توطنين “غالي يس���رائيل”، التي ت���م ترخيصها بوس���ائل ليس معروفة 

وليس���ت مفهومة، ثم قن���اة “20” الجديدة، ثم توجه���ات صحيفة “معاريف” 

الجدي���دة، باتجاه التيار الديني الصهيوني، والقرار الذي اتخذته إذاعة الجيش، 

التنوع في طابع اإلذاعة، ومن فوق كل هذا، صحيفة “يسرائيل هيوم”.  

تحت مظلة كل هذا، انطلقت بشكل مبرمج أصوات جديدة داخل وسائل اإلعالم 

المركزي���ة، ومن بينهم أوري أورباخ )توفي مؤخرا( وعميت س���يغل وحانوخ داوم 

وأريئيل سيغل وكوبي أريئيل وإميلي عمروسي. 

وعلى ضوء هذا ُيطرح السؤال: هل في هذه الحال اإلعالم اإلسرائيلي “يميني” 

أم “يس���اري”؟. إن الجدل الذي نشأ بين صحافيين بارزين في قناتين مركزيتين، 

إن كان من ناحية اليمين أو اليس���ار، يدل على أن اإلعالم ليس يساريا كما يخيل، 

وإنما حلبة للصراع الحزبي.

ومن بقي مشوش���ا ومتروكا على الهامش، هو الجمهور الذي يتوجه له اإلعالم. 

فهو بات بحاجة إلى مرشد يخرج من حالة التشوش، في كل مّرة يتم فيها افتتاح 

نش���رة األخبار المركزية ف���ي التلفزيون. وبهذا المفهوم، ف���إن ذلك الجدل بين 

الصحافيين هو مهم ويش���جع الش���فافية، ولكن من المجدي أن نوضح على ماذا 

يدور الجدل: االدعاء بوجود توجيه يس���اري هو وسيلة تكتيكية فقط بيد عناصر 

اليمين. والصراع هو بين جانبين على السيطرة على الميكروفون القومي.

)عن “ذي ماركر”- المجلة الشهرية(

من يسيطر على “الميكروفون القومي”؟
*عن الجدل بين اليمين واليسار بشأن السيطرة على وسائل اإلعالم*

يس���ود القلق في القطاع السياحي اإلسرائيلي بسبب التراجع بنسبة تقارب 

19% في أعداد الس���ياح، ف���ي الثلث األول من العام الج���اري، مقارنة مع نفس 

الفترة من العام الماضي 2014، الذي س���جل هو أيضا تراجعا بنس���بة 8%، عن 

العام الذي سبقه- 2013. 

وبحس���ب التقارير فإن التراجع يعود لعدة عوامل، أبرزها األزمة االقتصادية 

في دول العالم المتطورة، والقالقل في الش���رق األوسط، التي تمنع إعداد رزم 

س���ياحية متعددة الدول، إضافة إلى المنافس���ة الس���ياحية في شرق حوض 

البحر األبيض المتوسط.

ويق���ول التقرير الصادر عن مكتب اإلحصاء المركزي إن الس���ياحة تراجعت 

في الثلث األول بالمجمل بنس���بة 5ر18%، وهذا ناتج عن تراجع بنسبة 16% في 

عدد الس���ياح الداخلين إلى إسرائيل، وتراجع بنس���بة 44% في أعداد السياح 

ليوم واحد من دون إقامة، وهذا الجانب من السياحة األكثر تضررا من القالقل 

في الشرق األوسط، اضافة إلى أن أكبر نسبة من هذه السياحة هي من روسيا 

التي تواجه أزمة اقتصادية.

ويقول مكتب اإلحصاء إن شهر نيس���ان شهد تحسنا ما، عّوض عن التراجع 

الحاد الذي ش���هدته األش���هر الثالثة األولى من العام الجاري، بنس���بة %28. 

ويعود االرتفاع في شهر نيسان إلى أن أعياد الفصح المسيحي والعبري جاءت 

كلها هذا العام في منتصف الشهر.

وكانت الس���ياحة في العام الماضي 2014، قد ش���هدت تراجعا بنسبة %8، 

مقارنة مع أعداد الس���ياح في العام الذي س���بق 2013. وبلغ عدد الس���ياح في 

العام الماضي 3ر3 مليون زائر وسائح. ويعود ذلك التراجع أساسا إلى العدوان 

اإلسرائيلي على غزة، ولكن ساهمت أيضا بشكل محدود األوضاع االقتصادية 

في دول تعد مصدر س���ياحة إلسرائيل، وأبرزها روسيا، التي تواجه بوادر أزمة 

اقتصادية حادة.

وبلغ عدد الزوار إجماال بما يش���مل السياح 3ر3 مليون نسمة، من بينهم 9ر2 

مليون سائح، وهذا لوحده سجل تراجعا بنسبة 1%، رغم أن العام الماضي كان 

من المفترض أن يس���جل ارتفاعا حادا، كما س���نرى في التفصيل الالحق هنا. 

ووصل نحو 5ر2 مليون س���ائح وزائر عبر الجو، وهذا ش���كل تراجعا بنسبة %2، 

بينما بلغ عدد الداخلين برا نحو 400 ألف نس���مة، وهذا س���جل ارتفاعا بنسبة 

5%. ويشير التقرير إلى أن التراجع الحاد في عدد الزوار اإلجمالي 8% نابع من 

تراجع حاد بنس���بة 44% في عدد السياح ليوم واحد، والدولة األبرز التي يصل 

منها س���ياح ليوم واحد هي روس���يا، إما عن طريق البحر في رحالت تتنقل في 

عدة دول واقعة على البحر األبيض المتوس���ط، وإما أنهم كانوا يصلون برا من 

معبر طابا المصري، حيث تكون إقامتهم الدائمة.

في المقابل، فإن س���ياحة حملة الجنس���ية اإلس���رائيلية إلى الخارج سجلت في 

الثل���ث االول من العام الجاري ارتفاعا بنس���بة 5ر9% مقارنة م���ع نفس الفترة من 

العام الماضي. وتبين أن نسبة السياح المغادرين عبر الجو ارتفعت بنسبة 5ر%11، 

وعبر البحر ارتفعت بنس���بة 10%، وفي المقابل فإن الس���ياحة عبر المعابر البرية، 

بمعنى مصر واألردن، قد تراجعت بنسبة 3ر9%. وكما يبدو فإن التراجع األكبر كان 

في السياحة البرية إلى مصر، نظرا للظروف األمنية السائدة في صحراء سيناء. 

إلى ذلك، فقد قال تقرير عالمي إن إسرائيل حلت في المرتبة 72 في التدريج 

العالمي للمنافسة الس���ياحية، من أصل 143 دولة شملها التدريج، ولتتراجع 

بذلك عشرين مرتبة إلى الخلف، عما كانت عليه في العام 2013. والعامل األبرز 

الذي يضع إس���رائيل في هذه المرتبة األخرى هو كلفة السياحة العالمية، إذ 

حلت إس���رائيل في المرتبة 136 من أصل 143. أما في مس���توى األمن واألمان 

فقد حلت إس���رائيل في المرتبة 99 مقابل المرتبة 46 في العام 2013، كما بين 

التدريج ارتفاع األسعار، وكلفة اإلقامة، وغيرهما من البنود، ما يجعل إسرائيل 

ضعيفة في المنافسة السياحية.

تراجع حاد بنسبة 19% في السياحة في الثلث األول من العام الحالي
*التراجع في هذا العام استمرار للتراجع في العام الماضي بنسبة %8*
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س���اد توتر سياسي ودبلوماسي في إسرائيل، األسبوع الماضي، على خلفية 

الطلب الفلسطيني القاضي بتعليق عضوية إسرائيل في االتحاد الدولي لكرة 

القدم )»الفيفا«(. 

ووص���ل هذا التوت���ر، الذي رافقه حراك دبلوماس���ي إس���رائيلي، ذروته في 

س���اعات عصر يوم الجمعة، عندما بدأ رئيس اتحاد كرة القدم الفلس���طيني، 

جبري���ل الرج���وب، يلقي كلمته أم���ام كونغرس الفيفا ال���ذي عقد في مدينة 

زيوريخ السويسرية، تمهيدا للتصويت على الطلب الفلسطيني.

وبدا أن هذا التوتر قد زال بعد إعالن الرجوب عن سحب طلب تعليق عضوية 

إس���رائيل في الفيفا، لكن بعد وقت قصير تبين من أقوال محللين وسياسيين 

ودبلوماس���يين أيضا، أنه حل مكان هذا التوتر قلق إسرائيلي من المستقبل، 

إذ توقعوا أن خطوات فلس���طينية مشابهة قادمة ال محالة، وأنها لن تكون في 

الحلبة الدبلوماسية التقليدية في األمم المتحدة، وإنما في الهيئات الدولية 

للعلوم والرياضة والثقافة.

من جانبه، أعلن رئيس اتحاد كرة القدم اإلسرائيلي، عوفر عيني، في كلمته 

أم���ام كونغرس الفيفا، أن إس���رائيل توافق على أربع نق���اط تضمنها الطلب 

الفلس���طيني، وتتعلق بتنقل الرياضيين الفلسطينيين بحرية، لكنها رفضت 

النقطة الخامس���ة حول إخراج فرق كرة قدم من مستوطنات األراضي المحتلة 

من الدوري اإلسرائيلي.

وعبر البعض في إسرائيل عن توجسه إزاء القرار الذي تبناه كونغرس الفيفا، 

بتش���كيل لجنة دولية في الفيفا من أجل مراقبة ممارس���ات إس���رائيل تجاه 

الالعبين الفلس���طينيين والبحث في قضية فرق كرة القدم في المستوطنات 

بموجب الطلب الفلسطيني. 

وكان الرئيس اإلس���رائيلي، رؤوفين ريفلي���ن، وصف يوم الخميس الماضي، 

طلب الفلس���طينيين بتعليق عضوية إس���رائيل في الفيفا وتأييد مؤسسات 

أكاديمية في العالم لحملة مقاطعة إسرائيل، بأنه »تهديد إستراتيجي«.

نتنياهو متمسك بديماغوغيته
ف���ي تعقيبه على الخطوة الفلس���طينية في الفيفا، تمس���ك رئيس حكومة 

إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بديماغوغيته المعهودة وباالحتالل. 

وقال في بداية اجتماع حكومته األس���بوعي، أم���س األحد، إن ال عالقة لهذه 

الخطوة بسياس���ة إس���رائيل ف���ي الضفة الغربي���ة وقطاع غ���زة، وإنما هدف 

الفلسطينيين هو »نفي الحق في وجود إسرائيل«.

واعتب���ر نتنياهو أن »األمر األخير الذي يتعين علينا أن نفعله هو أن نطأطئ 

الرأس وأن نتس���اءل أين أخطأن���ا«. وأردف »لم نخطئ. إنه���م يضعون أمامنا 

معايي���ر ال يضعونها أمام أية دولة ديمقراطي���ة في العالم. ال ينبغي أن نبرر 

أنفسنا، وإنما ببساطة أن نقول الحقيقة«.    

وادع���ى نتنياهو أنه »ليس مهما ماذا نفعل، وإنما ماذا نش���كل. ما الذي لم 

يقولوه عن الش���عب اليهودي في التاريخ – إننا مصدر الشر في العالم، وإننا 

نش���رب دماء األطفال. يقولون كل هذا عنا اليوم. وهذا لم يكن صحيحا حينئذ 

وهو ليس صحيح���ا اليوم. وطالما نحن ال نصدق بأنفس���نا هذه األمور، وطالما 

نرفضها وال ننشغل بجلد الذات، فإننا سنكون أقوياء وصامدين«. 

وتابع أنه “يقولون إنه فقط لو نكون لطفاء أكثر أو أسخياء أكثر... لقد نفذنا 

تنازالت كثيرة، وهذا لم يغير ش���يئا. إن هذه حملة نزع ش���رعية أعمق بكثير، 

وتس���عى إلى نفي مج���رد حقنا في العيش هنا. وليس���ت هناك تنديدات وال 

احتجاجات تجاه سورية، لكن يتهموننا بأننا نقتل األطفال”.  

وفي س���ياق حمل���ة المقاطعة ضد إس���رائيل، طالبت نائبة وزي���ر الخارجية 

اإلس���رائيلي، تس���يبي حوطوفيلي، خالل لقائها مع وزي���ر الخارجية األلماني، 

فرانك ش���تاينماير، األحد، بأن تقود ألمانيا محاربة الحملة لمقاطعة منتجات 

المس���توطنات. وقالت إن “دولة إس���رائيل تقف أمام جبهة صعبة من حمالت 

المقاطعة القادمة من أوروبا ونتوقع أن تقود ألمانيا النضال ضد ظاهرة وضع 

إش���ارات على المنتجات من يهودا والسامرة” في إشارة إلى المستوطنات في 

الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت حوطوفيلي أن “مقاطعة المنتجات تمس بنس���يج الحياة في يهودا 

والسامرة، سواء في الجانب الفلسطيني أو في الجانب اإلسرائيلي”. 

تحسب من خطوات قادمة
تتحسب إسرائيل من مبادرات فلس���طينية مقبلة ترمي إلى فرض مقاطعة 

دولية عليها، في أعقاب الخطوة في الفيفا.  

وذكرت صحيف���ة »يديعوت أحرونوت«، األحد، أن التقديرات في إس���رائيل 

تشير إلى أن الفلسطينيين سيحاولون طرح مطالب ضد إسرائيل خالل اجتماع 

رؤس���اء اللجان األولمبية من 205 دول والذي سيعقد في واشنطن في تشرين 

األول المقبل. 

كذلك تتحس���ب إس���رائيل من إعادة طرح الطلب الفلس���طيني على مؤتمر 

الفيفا القادم والذي سيعقد في المكسيك العام المقبل.

وقال رئيس دائرة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، يوفال 

روتيم، للصحيفة إن »هذه هي المعركة الدبلوماسية الجديدة. الفلسطينيون 

يأخذون هذا العالم باتجاه نزع شرعية إسرائيل في حلبات جديدة في مجاالت 

العل���وم والرياض���ة والثقافة ويخرجون���ه من األماكن الكالس���يكية في األمم 

المتحدة. وسنضطر إلى إيجاد أدوات جديدة واالستعداد لهذه المواجهة«.

ووفقا للصحيفة، فإنه في إس���رائيل يدرك���ون أن أية مواجهة كهذه تؤدي 

إلى تراجع مكانة إسرائيل الدولية. وأشارت مصادر في الخارجية اإلسرائيلية 

إلى أن »إسرائيل موجودة في وضع باتت تتوسل فيه إلى صديقاتها من أجل 

مساعدتها، وليس مؤكدا أنها ستتمكن غدا من طلب المساعدة مجددا«.

وأضاف���ت المصادر ذاتها أن »هذه كرة القدم اليوم، وقد تكون كرة الطائرة 

وكرة اليد وكرة الس���لة غ���دا. وتوجد دورة ألعاب أولمبي���ة العام المقبل. وفي 

اللحظة التي تدخل فيها إلى حراك كهذا من التهديدات بالمقاطعة واإلقصاء، 

فإنك تدخل إلى فترة سيحاولون فيها إحراجك وجّرك إلى مداوالت كهذه«.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية، يغئال بلمور، إنه »صحيح 

أن الفلس���طينيين لم يتسببوا بإقصاء إس���رائيل من الفيفا، لكن حدثت ضجة 

س���لبية حول إس���رائيل. والوصمة بقيت. وفي العالم الذي ال يعتبر ضالعا في 

الصراع اإلسرائيلي – الفلس���طيني، نجحت العملية الفلسطينية في تشويه 

سمعة إسرائيل بشكل كبير«. 

وأضاف بلمور أن الخطوة الفلسطينية في الفيفا هي »جزء من إستراتيجية 

واس���عة أكث���ر بكثير من كرة الق���دم... وعدا اللجنة األولمبي���ة، هناك حلبات 

كثيرة ينبغي االس���تعداد لها. فهناك اتحادات رياضية كثيرة جدا وبإمكان 

الفلس���طينيين تكرار هذه الخطوة في أي فرع رياضي تقريبا. وهذه الخطوات 

معروفة لنا في هيئات أخرى ليست رياضية بالضرورة، مثل اليونسكو ومجلس 

حقوق اإلنس���ان وأذرع األمم المتح���دة غير المعروفة للجمهور الواس���ع )في 

إسرائيل( أبدا«. 

وق���ال بلمور إنه »إذا أدرك العالم أننا لس���نا في صراع وإنما في عملية حوار 

ومصالحة وإيجاد تسوية، فإن صدى الضجة السلبية سيتقلص بشكل كبير«. 

وأضاف أن »هذه انتفاضة سياس���ية بالنسبة للفلسطينيين، وهذا هو ردهم 

على التفوق العسكري الساحق الذي تملكه إسرائيل ميدانيا«.   

»إسرائيل تفهم لغة القوة فقط«
اعتبر رئيس تحرير صحيفة »معاريف«، بن كس���بيت، في مقال نش���ره يوم 

األح���د، أنه »في يوم الجمعة الفائت ُمنينا بانتصار دبلوماس���ي تكتيكي في 

القتال، لكن ما زلنا بعيدين عن االنتصار في المعركة. وفي نهاية األمر سحب 

الرج���وب الطلب، ليس قبل أن يحرج إس���رائيل وجعله���ا تتصبب عرقا وتقف 

تح���ت عمود الع���ار، وجعلها مرش���حة لإلقصاء من هيئة دولي���ة هامة. وهذه 

سابقة خطيرة، يمكن أن تشكل إهدارا لدم إسرائيل في هيئات أخرى. ومجرد 

الحقيقة أنهم بحثوا في الطلب هو انتصار للرجوب«.  

ورأى كس���بيت أن »الفيفا هي المقدمة وحس���ب. وبراع���م المقاطعة ووضع 

إش���ارات على البضائع بدأت ف���ي والية الحكومة الس���ابقة وبالوتيرة الحالية 

س���يتحول التقطير إلى طوفان قريبا. وإسرائيل تس���ير على جليد دقيق، وأي 

خطوة غير محس���وبة يمكن أن تسبب كارثة. يحظر ارتكاب أخطاء وينبغي أن 

نكون حكماء أكثر وصادقين أقل«. 

وأض���اف أنه “ثبت يوم الجمعة في الفيف���ا، مرة أخرى، أننا نفهم لغة القوة 

فقط. فجأة إس���رائيل مس���تعدة للموافقة عل���ى بنود التس���هيالت األربعة 

للفلس���طينيين، وفجأة نتعهد ونعيد بطاقات VIP ونقس���م بأننا سنتصرف 

بشكل جميل. خس���ارة أننا وصلنا إلى هذا الوضع، وخسارة أكثر أننا نتصرف 

اآلن كأننا انتصرنا مجددا في حرب األيام الستة. ولن يتمكن أحد من أن يأخذ 

منا خبرتنا في تحويل كل انتصار مسبق إلى هزيمة متأخرة”.  

واعتبر المراس���ل السياس���ي لصحيفة “هآرتس”، باراك رافي���د، أن الفيفا 

أخرجت إلس���رائيل بطاق���ة صفراء، بعد أن قرر مؤتمرها تش���كيل لجنة دولية 

تك���ون مهمتها مراقب���ة تعامل االحتالل اإلس���رائيلي مع العب���ي كرة القدم 

الفلسطينيين، والبحث في التعامل العنصري تجاههم.

وكتب رافيد أن رفض إس���رائيل مطالب يطرحها الفلسطينيون منذ عامين 

أدى إل���ى جره���ا إلى أزمة في الفيفا لم تكن هناك حاج���ة لها “وألحقت ضررا 

بمكانتها الدولية وأدت إلى تآكل صورتها بشكل أكبر في الغرب”.

وأض���اف رافيد أن “النزاع في الفيفا ينبغي أن يش���عل مصباح تحذير أمام 

حكومة إسرائيل في سياق أوسع. فالجمود السياسي والبناء في المستوطنات 

يوفران ذخيرة لإلستراتيجية الفلسطينية لعزل إسرائيل وتحويلها إلى دولة 

معزولة في العالم. ونجحت إسرائيل في كبح معظم الخطوات ضدها، لكن كلما 

مر الوقت تصبح هذه المهمة أصعب أكثر”. 

ورأى أن���ه “ليس صدفة ط���رح الرجوب طلب نقل مس���ألة مكان���ة فرق كرة 

القدم الخمس من المس���توطنات والتي تش���ارك في الدوري اإلسرائيلي إلى 

األمم المتحدة. فالفلس���طينيون يدركون أن المستوطنات هي نقطة الضعف 

السياس���ية األكبر إلسرائيل. وفيما معظم دول العالم تعارض إبعاد إسرائيل 

ع���ن الفيفا، فإن ثمة احتماال أكبر لقبول طلب إبعاد الفرق من المس���توطنات، 

التي تعتبر غير شرعية من قبل أغلبية المجتمع الدولي”.

وقرر كونغرس الفيفا البحث في موضوع فرق المس���توطنات في إطار اللجنة 

التي ش���كلها. واس���تبعد رافيد أن تتوصل هذه اللجنة إلى توصيات عملية. 

رغم ذلك رأى أن توصيات كهذه “س���تكون لبنة أخرى في الس���ور الذي يبنيه 

الفلسطينيون والمجتمع الدولي بين دولة إسرائيل الواقعة داخل حدود العام 

1967 وبين المستوطنات. وما حدث في االتحاد األوروبي قبل سنتين بخصوص 

اتف���اق التعاون العلمي مع إس���رائيل ’هوراي���زن 2020’ انتقل إلى كرة القدم 

وسيستمر في اتجاهات أخرى”.

وكتبت محللة الش���ؤون العربية في “يديعوت أحرونوت”، سمدار بيري، أنه 

“خرجنا بس���الم مؤقت من هذه القضية، لكن الرجوب ال يعتزم التنازل. وعلى 

الرغم من تراجعه عن طلب إقصاء إس���رائيل من الفيفا، لكن مبادرته لتشكيل 

لجنة دولية تش���كل نظام مراقبة على التعامل مع العبي كرة القدم من الضفة 

وقطاع غزة بقيت على الطاولة”.

وأردفت أن “هذا يعني أنه في كل مرة تمنع فيها إس���رائيل عبور العبي 

كرة قدم، س���يرفع الرجوب الس���ماعة ويتصل بسويسرا. وهذا يعني أيضا 

أنه يتوقع أن يلقى الموضوع المزعج المتعلق بالعنصرية عندنا ضد العبي 

كرة قدم عرب إس���رائيليين صدى في آذان العالم. ويعني هذا باألساس أن 

قضية الرجوب - عيني - نتنياهو، بغمزة مش���جعة م���ن أبو مازن )الرئيس 

الفلس���طيني محمود عباس(، تضع مرآة أمام أعيننا. فعندما ال توجد عملية 

سياس���ية، وعندما يصّرون على البناء في المس���توطنات وال توجد أصوات 

س���الم، تنزل اللعبة السياس���ية، وهذا ليس في صالحن���ا، إلى مالعب كرة 

القدم”.  

بعد طلب تعليق عضوية إسرائيل في االتحاد الدولي لكرة القدم )»الفيفا«(

تحّسب إسرائيلي من خطوات فلسطينية أخرى في الحلبة الدولية!
* رئيس دائرة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية اإلسرائيلية: نحن بإزاء معركة دبلوماسية جديدة فحواها نزع شرعية إسرائيل في حلبات جديدة مغايرة للحلبات الكالسيكية*

كتب سليم سالمة
 

»انتص���ار المس���توطنين: التعيين اإلش���كالي إليلي بن ده���ان نائبا لوزير 

الدفاع« � تحت هذا العنوان، كتب المعلق لشؤون األمن واالستخبارات، يوسي 

ميلمان، في صحيفة »معاريف« اإلسرائيلية )وهو معلق سابق للشؤون نفسها 

في صحيفة »هآرتس« سنوات طويلة( عن قرار تعيين الحاخام إيلي بن دهان، 

ممثال ع���ن حزب »البيت اليهودي« )بزعامة نفتالي بينيت(  نائبا لوزير الدفاع 

اإلس���رائيلي وتفويضه المس���ؤولية الكاملة والحصرية ع���ن كل ما يتعلق ب� 

»اإلدارة المدنية« في الضفة الغربية، مضيفا، في العنوان الفرعي )»معاريف« 

� 2015/5/16(: »رجل البيت اليهودي سيكون مسؤوال عن اإلدارة المدنية، وهو 

ما يزيد القلق من أن القدس قد تخطو نحو سياسة األبارتهايد«!

و«اإلدارة المدني���ة« تش���كل إحدى أذرع »وحدة تنس���يق أعم���ال الحكومة 

)اإلس���رائيلية( في المناطق«. وهي، وفق التعريف الرسمي، الذراع التي تدير 

مختلف جوانب الحياة المدنية )غير العس���كرية � األمنية( في المناطق التي 

احتلتها إسرائيل وال تسري عليها أنظمة اإلدارة والقضاء اإلسرائيليين. ففي 

األش���هر التي أعقبت »حرب س���يناء« )العدوان الثالثي ف���ي العام 1956( في 

قطاع غزة، ثم »حرب األيام الس���تة« )عدوان حزيران 1967( وحتى العام 1981، 

تم إخضاع المواطنين الفلس���طينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، رس���ميا 

وفعليا، لس���لطات الحكم العسكري اإلسرائيلي. وفي تشرين الثاني 1981، قرر 

وزير الدفاع آنذاك، أريئيل ش���ارون، فصل »اإلدارة المدنية« عن جهاز الحكم 

العسكري ونقلها إلى سلطة وزارة الدفاع وإخضاعها إلى مسؤوليته المباشرة، 

وقام بتعيين البروفس���ور مناحيم ميلس���ون رئيس���ا ل����«اإلدارة المدنية في 

يهودا والس���امرة«. وكان هدف شارون من هذه الخطوة، تيسير ودفع أجندته 

االستيطانية، وفي مقدمتها تسريع وتوسيع مصادرة األراضي الفلسطينية، 

إحكام الس���يطرة اإلس���رائيلية على مصادر المياه والم���وارد والبنى التحتية 

األساس���ية األخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضال عن تسهيل، تعجيل 

وتكثيف البناء االستيطاني. 

وقد تم تعريف وتحديد ماهية »اإلدارة المدنية« هذه في األمر العس���كري 

رقم 947، الذي تنص المادة الثاني���ة منه على: »تقام، بهذا، إدارة مدنية في 

المنطقة )هي التسمية القانونية اإلسرائيلية للمناطق الفلسطينية المحتلة(. 

اإلدارة المدنية تتولى إدارة الش���ؤون المدنية للمواطنين في المنطقة، وفقا 

لتعليمات وأحكام هذا األمر، لما فيه رفاهية الس���كان ومصلحتهم ومن أجل 

توفي���ر وتزويد الخدمات العامة وتفعيلها، طبق���ا لما تقتضيه ضرورة ضمان 

اإلدارة السليمة والنظام العام«. 

وفي الممارس���ة، تتولى »اإلدارة المدنية« مس���ؤولية الجوانب المدنية في 

منظومة االحتالل اإلس���رائيلي على المناطق الفلسطينية، في مجاالت الحياة 

اليومي���ة المختلفة، بما فيها التخطي���ط، التنظيم والبن���اء والبنى التحتية، 

التعليم، المعابر، تصاريح الدخول إلى إس���رائيل، س���واء للزي���ارة أو للتجارة 

وللعم���ل أو للع���الج الطبي، وما إل���ى ذلك من مجاالت تمس حي���اة المواطنين 

الفلسطينيين بصورة يومية، بل ساعة بساعة. 

 وجاء في تعريف جه���از »اإلدارة المدنية« ومهامه ومجاالت عمله وتدخله، 

كما ورد على الصفحة الرسمية ل�«وحدة تنسيق أعمال الحكومة )اإلسرائيلية( 

ف���ي المناطق« عل���ى الش���بكة: »اإلدارة المدنية هي جزء من جهاز تنس���يق 

أعمال الحكومة في المناطق، الذراع المس���ؤولة عن تطبيق سياس���ة الحكومة 

في أراضي يهودا والس���امرة وتطوير المنطقة في المجاالت المدنية، حس���ب 

توجيهات المس���توى السياس���ي وبالتنس���يق مع الوزارات المختلفة، جيش 

الدفاع اإلسرائيلي وجهاز األمن. وبذلك، فإن اإلدارة المدنية هي جزء ال يتجزأ 

من نشاط جيش الدفاع وقيادة المنطقة الوسطى في الحاالت العادية وحاالت 

الطوارئ«.  

ثم: »لإلدارة المدنية دور مركزي آخر هو التنسيق واالرتباط المدني واألمني 

ل اإلدارة المدنية ممثليات 
ّ
إزاء العناصر الفلس���طينية. في هذا اإلطار، تش���غ

إقليمية ف���ي األلوية المختلفة )مديريات التنس���يق واالرتب���اط اإلقليمية(. 

كذلك، تعتب���ر اإلدارة المدنية مالكة الصالحية ف���ي مناطق ”C“ في مجاالت 

التخطيط، البناء والبنى التحتية إزاء الس���كان في المنطقة. وإضافة إلى ذلك، 

اإلدارة المدنية مسؤولة عن االتصال مع العناصر الدولية في مجالي المساعدة 

اإلنسانية ودفع المشاريع في أراضي يهودا والسامرة«!

التعيين يثير اهتماما إعالميا واسعا
وكان تعيين بن دهان لهذا المنصب، ضمن تش���كيلة الحكومة اإلسرائيلية 

الجديدة )رقم 34 منذ قيام الدولة والرابعة برئاس���ة بنيامين نتنياهو( التي 

أدت اليمين الدس���تورية أمام الكنيس���ت يوم 14 أيار األخير، قد أثار اهتماما 

إعالميا واسعا جدا، نسبيا، نظرا لشخصية بن دهان، آرائه ومواقفه السياسية 

العنصرية والدينية المتش���ددة والصالحي���ات الممنوحة له في إطار منصبه 

الجديد هذا. وقد غلب على تناول هذا التعيين في وس���ائل اإلعالم المختلفة، 

في األعّم، التحذير الش���ديد من الممارسات التي قد يلجأ إليها بن دهان هنا 

وما ق���د تثيره من ردود فعل، محلية فلس���طينية وإس���رائيلية، وعالمية، ثم 

الدع���وة إلى تش���ديد المراقبة على أدائه وأداء أجه���زة »اإلدارة المدنية« في 

الفترة المقبلة. 

وفي المقابل، احتفلت إذاعة المس���توطنين واليمين المتطرف في إسرائيل 

)“قن���اة 7”( بهذا التعيي���ن فأجرت مقابالت عديدة ح���ول الموضوع وكتبت، 

على موقعها على الشبكة، مقاالت وتعليقات مختلفة تشيد بالرجل وتحتفي 

بتسلمه المنصب. 

وفي هذا اإلطار، نشر موقع القناة )يوم 13 أيار( نصا لمقابلة أجرتها اإلذاعة 

م���ع بن دهان حول تعيينه لهذا المنصب، رؤيته وبرامجه، تحت عنوان “للمرة 

األولى � حاخام في إسرائيل نائبا لوزير الدفاع”!

واعتبرت اإلذاعة، في مقدمتها لنص المقابلة، أن “تاريخا صغيرا ُيَسّجل في 

إس���رائيل هذه األيام، إذ سيتسلم منصب نائب وزير الدفاع، خالل أيام قليلة، 

الحاخام إيلي بن دهان”! 

ونظرًا لم���ا تتمتع به “اإلدارة المدنية” من صالحي���ات في مجال التخطيط، 

التنظيم والبناء في الضفة الغربية، فقد حذر بعض المعلقين اإلس���رائيليين 

من أن تعيين بن دهان مس���ؤوال عنها يحمل في طياته خطرا جس���يما يتمثل 

في إتاحة الفرصة أمام المس���توطنين إلح���داث تغييرات جوهرية في خارطة 

االستيطان ومشروع البناء االستيطاني في الضفة الغربية: “وضع السلطة عما 

ل دفعة فعلية قوية 
ّ
يجري في المناطق بين يدّي حزب بينيت وممثليه يش���ك

للبرنامج السياس���ي الذي يطرحه حزب المستوطنين”! بينما اعتبر معلق آخر 

أن “هذا التعيين بمثابة توكيل القط بحراس���ة اللب���ن”!!، كما جاء في تعليق 

مركز “موالد � المركز لتجديد الديمقراطية في إسرائيل” حول هذا التعيين. 

من مواليد المغرب... عنصري متطرف سياسيا ودينيا!
ول���د إيلي بن دهان في مدينة الدار البيضاء في المغرب في العام 1954 وهو 

األكبر بين إخوته الخمسة. هاجر مع عائلته إلى إسرائيل في العام 1956 وهو ال 

يزال ابن سنتين، حيث استقرت عائلته في مدينة بئر السبع في جنوب البالد. 

درس في مدارس دينية يهودية )ييش���يفوت( وأدى الخدمة العسكرية في 

الجيش اإلسرائيلي في سالح المدفعية، حيث وصل إلى رتبة رائد. 

انضم ب���ن دهان إلى ح���زب »المتديني���ن الوطنيين« )المف���دال(، ثم كان 

من بين المتطرفين المتش���ددين الذين انش���قوا عنه في آذار 1999 وأسس���وا 

حزب »هئيحود هليئومي � تكوماه« برئاس���ة أوري أريئيل، ثم عادوا وائتلفوا 

معه في إطار حزب »البيت اليهودي«، عش���ية انتخابات للكنيس���ت ال� 19 في 

يناير 2013،  وال يزال عضوا فيه. كان من مؤسس���ي مس���توطنة »حيس���بين« 

الدينية في هضبة الجوالن المحتلة في العام 1978، ثم انتقل مع عائلته إلى 

مس���توطنة »بيت إيل« في الضفة الغربية في العام 1983. عمل مديرا لمكتب 

الحاخام الرئيس���ي إلس���رائيل، مردخاي بن إلياهو )1983 � 1987(، الذي ُعرف 

بآرائه ومواقفه العنصرية المتطرفة، ثم أصبح مديرا عاما للمحاكم الحاخامية 

)الدينية اليهودية( في إس���رائيل واش���غل هذا المنصب طوال 21 عاما � من 

العام 1989 حتى العام 2010. ثم أش���غل منص���ب مدير عام وزارة األديان، ثم 

مدير »الحاخامية الرئيسية«، ثم رئيس مجلس إدارة »المركز القطري لتطوير 

األماكن المقدسة« وعضو إدارة »صندوق تراث حائط المبكى« )حائط البراق(. 

انتخب بن دهان عضًوا للكنيس���ت، للمرة األولى، في الكنيست ال� 19 )كانون 

الثاني 2013( ممثال عن حزب »تكوماه« في المكان الرابع في قائمة حزب »البيت 

اليهودي«. وفي آذار 2013، ُعّين نائبا لوزير األديان في الحكومة اإلس���رائيلية 

ال� 33، بينم���ا كان زعيم حزبه، نفتالي بينيت، وزير األديان بصورة رس���مية، 

لك���ن بن دهان هو ال���ذي تولى إدارة هذه الوزارة بص���ورة فعلية. وفي كانون 

األول األخير )2014(، عش���ية االنتخابات للكنيست ال� 20 )الحالي(، تنافس في 

االنتخاب���ات التمهيدية الداخلية )برايميرز( في إطار حزب »البيت اليهودي«، 

وليس »تكوماه«، واحتل المكان الرابع في قائمة هذا الحزب االنتخابية. 

يمثل بن دهان األوساط الدينية المتشددة واليمين االستيطاني المتطرف 

ويحمل آراء عنصري���ة واضحة ضد العرب عامة، والفلس���طينيين خاصة. وقد 

عب���ر عن هذه اآلراء والمواقف جه���ارًا في أكثر من مرة، كان أبرزها وأوقحها ما 

قاله إبان إش���غاله منصبا حكوميا رس���ميا هو نائب وزير األديان في الحكومة 

اإلس���رائيلية، ي���وم األول من آب الع���ام 2013، حيال اس���تئناف المفاوضات 

السياس���ية بين إسرائيل والفلسطينيين. ففي مقابلة إذاعية معه في محطة 

إذاعية إسرائيلية تدعى »راديوس«، قال بن دهان: »الفلسطينيون، في نظري، 

ليس���وا آدميين، بل حيوانات آدمية/ بش���رية«!! وأضاف، في المقابلة ذاتها: 

»الشعب الفلسطيني لم يترّب على السالم... إنه ال يريد السالم«!! وفي »تفسير 

مونهم في مخيمات األطفال؟ ... عندنا 
ّ
وتعليل«)!( موقفه هذا، قال: »ماذا يعل

يأخذون األطفال إلى مراكز األلعاب. وماذا عندهم؟ ... أس���لحة وتدريبات على 

الحرب«!!

وفي مقابلة أخرى معه في العام ذاته، أجراها الصحفي ش���الوم يروشالمي 

ونش���رتها صحيفة »معاريف« يوم 27 كانون الثان���ي 2013، قال بن دهان إن 

»المفاوضات السياس���ية لن توصل إلى أي مكان«!  وقال إنه يعتبر نفسه »من 

حم���اة الوجه اليه���ودي لهذه الدولة« و«أنا أحافظ عل���ى أن تكون هذه الدولة 

يهودية... أي ش���يء يتعارض مع القيم، الثقاف���ة أو التقاليد لن يحظى بأية 

مشروعية قانونية«! 

وردا على سؤال الصحافي حول موقفه من زواج المثليين جنسيا، قال بن دهان: 

»ال يمكننا قبول ما يتعارض مع اليهودية... مثلما أن اليهود ال يس���تطيعون 

»نتنياهو يضع سياسة األمن والخارجية اإلسرائيلية في الضفة الغربية على األقل بين يدي البيت اليهودي«! 

تعيين عنصري متطرف يعتبر الفلسطينيين “حيوانات آدمية” نائبا لوزير الدفاع ومسؤواًل عن “اإلدارة المدنية”!
ل دفعة فعلية قوية 

ّ
*”وضع السلطة عما يجري في المناطق )وخاصة في مجال التنظيم والبناء( بين يدّي حزب بينيت وممثليه يشك

للبرنامج السياسي الذي يطرحه حزب المستوطنين.... وهو ما يدفع بإسرائيل نحو هاوية األبارتهايد على الطراز الجنوب أفريقي”!*

الزواج من األغيار«!! وحينما سأله الصحفي: »هل تساوي بين هذا وذاك؟«، أجاب 

قائال: »نحن ال نعترف ال بهؤالء وال بأولئك. ومع ذلك، فإن لليهودي، دائما، روحا 

 أكثر س���مّوًا من روح غي���ر اليهودي، حتى لو كان )اليهودي( مثلّيا جنس���يًا«!!

وفي مقاله المذكور آنفا، يقول يوس���ي ميلمان إن بن دهان كان قد صرح، في 

حديث معه شخصيا، بالقول: “ال آتي إلى هذا المنصب لحل النزاع اإلسرائيلي 

� الفلس���طيني، بل إن مهمتي األولى واألساسية، كما أراها، هي تحسين حياة 

المس���توطنين اليهود اليومية وتطويرها وحل ما يعترضهم من مش���اكل... 

فثمة مشاكل كثيرة جدا تواجههم ينبغي حلها”!

ويعل���ق ميلمان عل���ى هذا فيق���ول: “من أق���وال بن دهان ه���ذه يمكن أن 

نس���تنتج إنه لكي يس���تطيع تنفيذ مهمته كما يراها وكما وصفها، سيكون 

من الض���روري، عملي���ا، تقس���يم “اإلدارة المدني���ة” إلى وحدتي���ن اثنتين: 

واح���دة تهتم بالفلس���طينيين وأخرى بالمس���توطنين. وإذا م���ا حصل هذا، 

حقا، فسيش���كل تجسيدا جديدا آخر لسياس���ة الفصل والتمييز على خلفية 

الدي���ن والقومية المتبعة في الضفة الغربية منذ عش���رات الس���نين... وهي 

 سياسة تدفع بإسرائيل نحو هاوية األبارتهايد على الطراز الجنوب أفريقي”! 

ويضيف ميلمان: “ال شك في أن بن دهان، عضو حزب البيت اليهودي، سيكون 

الممثل المخلص للمس���توطنين والمنفذ إلرادتهم ورغباتهم، ذلك بأن رؤيته 

هي رؤيتهم، وهو جزء حي منهم. ويبدو أن مهمته المركزية األولى س���تكون 

ش���رعنة البؤر االستيطانية غير القانونية... وفي سياق أوسع، يمكن القول إن 

نتنياهو يضع سياس���ة األمن والخارجية اإلسرائيلية، في الضفة الغربية على 

األقل، بين يدي البيت اليهودي”!

إيلي بن دهان.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تم جمع المخطوطات وتحريرها وبلورة التوراة بعد س����بي بابل، أو ما يس����مى في التراث اليهودي 

ب�«شيفات تسيون«، أي »العودة إلى صهيون«. 

في العام 538 قبل الميالد، س����مح ملك فارس، ك����ورش، لليهود بالعودة إلى منطقة يهودا وإقامة 

حك����م ذاتي فيها. وكان ه����ذا الحكم الذاتي بحاجة إلى قانون ومحاكم وتاريخ جامع، في الوقت الذي 

كانت فيه النخبة منقس����مة ومتنازعة وتس����ود المنافسة بين تقاليد مختلفة. ومن أجل توحيد هذه 

النخب����ة، كانت هناك حاجة إلى التقاليد في قصة تاريخية واح����دة وقانون موحد مقبول على جميع 

األطراف.

ويبدو أنه تم تكليف عزرا الكاتب، وكتبة عملوا تحت إمرته، بتنفيذ هذه المهمة. وبموجب تعيين 

من ملك فارس أرتحششتا، جمع عزرا الكتابات العبرية القديمة، وصنع كتابا واحدا منح فيه األولوية 

للمصدر الكهني، ألنه كان كاهنا بنفسه. 

ويرج����ح الباحثون أنه لم يكن من قبيل الصدفة، أنه ف����ي مركز التاريخ اليهودي الذي صنعه عزرا، 

الذي يفترض فيه أن يجّمع العائدين من بابل، كانت قصة الخروج من مصر، على أنها قصة »العائدين 

من الشتات«، والرحلة إلى فلسطين وتلقف القانون من زعيم لديه كريزما، أال وهو موسى.

ووفق����ا للرواي����ة التوراتية، فإنه عندما حض����ر عزرا، على رأس مجموعة م����ن العائدين من بابل، إلى 

القدس، جرى اس����تقبال كبير، عرض عزرا خالله »كتاب التوراة«. وجاء في س����فر نحميا، اآلية 2- 3 من 

اإلصحاح الثامن: »فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة... وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب 

الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة«. 

هكذا ُولدت التوراة كما نعرفها اليوم تقريبا.

لكن ثمة أهمية لهاتين اآليتين لس����بب آخر، إذ فيما ُس����مي الكتاب الذي عرضه عزرا بأنه »س����فر 

الش����ريعة«، في اآلية الثالث����ة، فإنه تم وصفه في اآلية الثانية ب�«الش����ريعة«. ويرى باحثون أن هذا 

األم����ر يدل على تغيير ذي داللة طرأ على كلمة »الش����ريعة«، أي التوراة، في بداية الفترة التي يطلق 

عليه����ا في األدبي����ات اليهودية تس����مية »الهيكل الثاني«. وه����ذه الكلمة الت����ي كانت تعني في 

الس����ابق »األمر«، بمعنى القانون والش����ريعة الدينية، بدأت تستخدم كاسم لألسفار الخمسة األولى 

في التوراة، وبش����كل مش����ابه الس����تخدامها اليوم. ويعتقد باحثون أنه ربما يكون هذا التغيير هو 

ال����ذي جعل القيادة الروحانية والتش����ريعية اليهودية بين القرنين الثالث قبل الميالد والس����ادس 

ل«، تفسر خطأ اآلية »وهذه هي الشريعة التي وضعها موسى أمام 
َ
الميالدي، والمعروفة باس����م »َحز

بني إسرائيل« )تثنية 4، 44( على أنها دليل على أن موسى كتب التوراة كلها. 

دوافع جمع المخطوطات وصنع التوراة

 وفقا للت���راث الديني اليهودي، فإن النبي موس���ى صعد إلى جبل طور 

سيناء، قبل حوالي 3500 عام، وتلقى من الرب مباشرة لوحي العهد، اللذين 

ُحفرت عليهما الوصايا العش���ر، وكذلك األس���فار الخمسة األولى والتلمود 

والِمشنة واألحاديث الدينية المنقولة. وجرى ذلك في السادس من شهر 

���فوعوت« 
ْ

نيس���ان العبري، وهو التاريخ الذي يحتفل فيه اليهود بعيد »ش

أي عيد نزول التوراة، ويس���مى أيضا عيد البواكير، الذي صادف في مطلع 

األسبوع الماضي. 

ورغ���م هذه الرواية التراثي���ة، إال أن البحث العلمي في التوراة وتاريخها 

توصل إلى »حقيقة« أن موس���ى لم يكتب التوراة، وال األس���فار الخمس���ة 

األول���ى، وهي التكوين والخروج والالويين والع���دد والتثنية، وإنما كتبها 

أشخاص يحملون أفكارا مختلفة ومتنوعة. 

والسؤال األساس في هذا الس���ياق هو من هم كتبة التوراة وماذا كانت 

أهدافهم؟ وقد حاول الكاتب والمحرر في صحيفة »هآرتس« إيلون غلعاد 

اإلجابة على ذلك في مقال مطول نشره عشية عيد نزول التوراة.   

يس���تدل من نصوص التوراة نفس���ها أنها لم تنزل في سيناء، إذ هناك 

وصف لقصة تلقف الوصايا العشر، لكن النص التوراتي ال يذكر أن موسى 

حص���ل على كتاب الت���وراة. ورغم أن كلمة »توراة« مذك���ورة في النص، إال 

أن المقصود هو »األوامر«، بمعنى القوانين والش���رائع. كذلك فإن األسفار 

الخمس���ة لم تنحصر في جبل طور سيناء، وإنما تتحدث عن سنوات التيه 

كلها، التي اس���تمرت 40 عاما، وقب���ل أن يصل »أبناء إس���رائيل« إلى طور 

سيناء. 

وواضح من الن���ص التوراتي أن أجزاء من التوراة لم يكتبها موس���ى، إذ 

أن���ه مذكور هناك أنه كتب مقاطع معين���ة، ما يعني أن هذه المالحظة لم 

تك���ن ضرورية لو أن موس���ى كتب النص كله. إضاف���ة إلى ذلك، فإن قصة 

موس���ى كتبها مؤلف يتحدث عنه من خالل ضمير الغائب، مثلما يتحدث 

عن الش���خصيات األخرى، ومثال على ذلك: »وأما الرجل موسى فكان حليما 

جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه األرض« )عدد 12، 3(. 

كذل���ك فإن كب���ار حاخامي اليه���ود، الذين وضعوا األحادي���ث الدينية 

المنقولة )الشفهية( بحلول القرن السادس الميالدي، وكانوا يلتزمون بأن 

موسى كتب التوراة، واجهوا صعوبة في تصديق أنه كتب اآليات الثماني 

األخيرة من س���فر التثنية، التي تصف موت موسى ودفنه. ويعبر التلمود 

ع���ن هذه الصعوبة: »هناك من يقول إن موس���ى كت���ب هذه اآليات أيضا، 

وآخرون يقولون إنه كتبها خليفته، يهوشع بن نون«. واستمر هذا النقاش 

بصورة هادئة في القرون الوسطى.

وف���ي بداية عصر التنوير، في أوروبا، بدأ مفكرون وفالس���فة يش���ككون 

علنا بأن موسى كتب التوراة. وكتب الفيلسوف الهولندي اليهودي باروخ 

سبينوزا، في مؤلفه الهام »رسالة في الالهوت والسياسة«، في العام 1670، 

أنه »واضح كالش���مس في الظهيرة أن موس���ى لم يكتب األسفار الخمسة 

األولى في التوراة، وإنما كتبها شخص عاش بعده بسنوات كثيرة«. 

كذلك توصل إلى نتيجة مش���ابهة الفيلسوف اإلنجليزي توماس هوبز، 

الذي عاش في الفترة نفسها.

قصة واحدة، نصان مختلفان
دفعت كتابات س���بينوزا وهوبز الطبيب والباحث الفرنسي، البروفسور جان 

أستروك، إلى استخدام علم النقد، الذي استخدم حتى ذلك الحين في دراسة 

تطور النصوص اإلغريقية والالتينية، في دراسة التوراة. وكان أستروك يأمل 

بأن يفند »كفر« الفيلس���وفين، لكنه فوجئ عندما اكتش���ف أن سفر التكوين 

مؤل���ف من نصي���ن مختلفي���ن متداخلين ويش���كالن نصا واحدا. وقد نش���ر 

استنتاجاته في العام 1753، بمقال غير موقع.

وتوصل أس���تروك إلى قناع���ة، ويؤمن بها الباحثون الي���وم، بأن التوراة لم 

يكتبها ش���خص واحد وإنما عدة أش���خاص، وذلك بس���بب أربعة مميزات في 

نصوص س���فر التكوين واألس���فار األخرى، وهي: تكرار ال حاجة له، تناقضات 

داخلية، اختالفات في األسلوب واللغة، اختالفات إيمانية وفكرية. 

ومث���ال على ذلك أنه ال توجد في التوراة قص���ة خليقة واحدة، وإنما هناك 

قصت���ان: القصة األول���ى تتحدث عن خلق العالم في س���تة أي���ام وتنتهي 

باستراحة في اليوم السابع، حسبما ورد في سفر التكوين، في اإلصحاح األول 

واآلي���ات 1- 3 في اإلصح���اح الثاني. وبعد ذلك هناك قص���ة خليقة مختلفة 

في س���فر التكوين نفس���ه، في اإلصحاحين الثاني والراب���ع، وهذا مثال على 

تك���رار زائد. وترتيب الخليقة في القصة األولى يبدأ بالنباتات ثم الحيوانات 

واإلنس���ان في النهاية. بينما ف���ي القصة الثانية، يخلق ال���رب آدم أوال، ثم 

النبات���ات، وبعد ذلك الحيوانات، وفي النهاية يخلق حواء من ضلع آدم. وهذا 

مثال على التناقض.

ف���ي القصة األولى يوص���ف الخالق بأنه »الله« وتس���مى الطيور ب�«طائر 

ذي جن���اح«، بينما في القصة الثانية يس���مى الخالق »الرب اإلله« والطيور 

»طيور السماء«. وهذان مثاالن على تغيير في النص واألسلوب.  ب�

والخال���ق في القصة األولى غيبي ومنفص���ل عن العالم، لكنه في القصة 

الثانية هو إله مقيم في العالم ويتجول في الجنة ويتحدث مع البشر. 

كذلك فإن يوم السبت كيوم راحة مذكور في القصة األولى فقط، وغائب 

عن القصة الثانية. 

وهذه جميع���ًا أمثلة على تغيرات تتعلق بأركان اإليمان )قدس���ية يوم 

السبت، وطبيعة الله( تنعكس من خالل النص.

وبصورة مشابهة تتداخل روايتان في قصة الطوفان. 

ويصادف الق���ارئ لقصة الطوفان اإلش���كاليات األربع التي صادفها في 

قصة الخليقة، لكن في قصة الطوفان ال توجد روايتان الواحدة بعد األخرى، 

وإنما تظه���ران كقصة واحدة مليئ���ة بالتكرار والتناقض���ات والتغيرات 

اللغوية والفكرية. 

على س���بيل المثال، الطوفان يس���تمر 370 يوما ثم يقال إنه استمر 40 

يوما، ويس���مى الرب »الله« أحيانا و«الرب اإلل���ه« أحيانا أخرى. ويؤكد ذلك 

على وجود روايتين تظهران بالكامل، من دون شطب تفاصيل من نصيهما. 

ففي إحدى الروايتين يرسل نوح حمامة، ويرسل في الثانية غرابا.

برغم ذلك، فإن قصة الطوفان متالئمة مع قصة الخليقة، إذ تسمي إحدى 

روايتي الطوفان الخالق ب�«الرب اإلله« وتقول إنه يغلق الس���فينة ويشتم 

روائح ويندم، وهذا مش���ابه ل�«الرب اإلله« الذي يتحدث مع البشر في قصة 

الخليق���ة. وفي الرواية األخرى للطوفان، كما في قصة الخليقة األولى، يتم 

تسمية الخالق ب�«الله«. 

كتبة التوراة
خالفا لالنطباع الذي قد ينشأ من الروايات المزدوجة المذكورة أعاله، فإن 

التوراة ليست مؤلفة من مصدرين وإنما من أربعة مصادر. ودرج الباحثون، 

في أعقاب أس���تروك، على درس التوراة دراس���ة نقدية، وفي العام 1805، 

بّين باحث التوراة األلماني فيلهلم دي - فيتيه أن لس���فر التثنية مصدرا 

منفصال عن األسفار األربعة األخرى األولى في التوراة. كما أظهرت دراسات 

الحقة أنه يوجد للنصوص التي تسمي الخالق »الله« أكثر من مصدر واحد، 

ب���ل أن هناك مصدرين. وجم���ع الباحث األلماني يولي���وس فلهاوزن هذه 

الدراسات ووحدها في ما بات يعرف باسم »نظرية المخطوطات«.

ووفق���ا لهذه النظرية، أو الفرضية، فإن التوراة مكونة من أربع مخطوطات 

دمجها محرر، في فترة متأخرة، لتش���كل وحدة واحدة. وتعبر المخطوطات 

عن المصدر اليهوي )يهوى(، الذي يستخدم تسمية »الرب اإلله«؛ المصدر 

الذي يس���تخدم تس���مية »الله«؛ المصدر التثنيوي، المس���ؤول عن س���فر 

التثني���ة كله؛ المصدر الكهني، وهو المصدر األكبر في التوراة، ويس���مي 

الخال���ق ب�«الل���ه« حتى ظه���ور الرب لموس���ى وعندها يبدأ ه���ذا المصدر 

باس���تخدام »الرب اإلله«. وهذه النظري���ة مقبولة على الغالبية العظمى من 

الباحثي���ن المعاصرين مع تغييرات طفيف���ة. فقد جرى التعرف، في القرن 

العش���رين، على مقاطع عديدة في التوراة تشكل مصادر بحد ذاتها، مثل 

»قانون القداسة« في سفر الالويين.

إن كتبة التوراة كثيرون، ويتجاوز عددهم الخمسة، كعدد مصادر التوراة. 

واالعتقاد الس���ائد أن عزرا الكاتب، ويعرف أيضا باس���م عزرا الكاهن، الذي 

ع���اش في القرن الخامس قبل الميالد، هو الذي جمع وحرر نصوص التوراة. 

ويعتقد الباحثون أن نصوص الت���وراة لم تكتب كقطعة واحدة، وإنما هي 

ثمرة عمل أجي���ال من الكتبة، الذين أضافوا »طبقات على ظهر طبقات« من 

النصوص. وال يس���تبعد الباحثون احتمال استمرار تعديل النص التوراتي 

بعد تحريره حتى أصبح بالشكل الذي نعرفه اليوم.

هن���اك جانب آخ���ر ينبغي االلتف���ات إليه، ه���و أن مفه���وم الكتبة في 

العص���ور القديمة يختلف عن مفهومه اليوم. فقد كانت هناك مخطوطات 

يحتف���ظ بها في المعاب���د. كما أن عناصر الق���راءة والكتابة كانت مؤهالت 

نادرة جدًا. وكان تأهيل الكاتب يس���تمر لس���نة أو اثنتين، وشمل تعليما 

أساسيا فقط على الكتابة والقراءة، من خالل نسخ كتابات ونصوص قديمة 

وتعلم تفس���يرها على أيدي كتبة متخصصي���ن. كذلك تعلم الكتبة لغات 

أجنبية، وكتبة التوراة تعلموا اللغة اآلرامية باألساس. وبعد اكتساب هذه 

المهارات، كان الكتبة يتجهون إلى العمل في المعابد، أو كمس���تقلين، أو 

في خدمة أثرياء أو لدى الملك كمستشارين ووزراء ودبلوماسيين. 

وبعد تط���ور الكتابة في العصور القديمة، بدأ الكتبة ينس���خون قصصا 

تداول شفهيا جيال بعد جيل. 
ُ
وقصائد كانت ت

ورغم االحتفاظ بالمخطوطات بحرص ش���ديد ف���ي المعابد، إال أنها كانت 

تتلف وتبلى مع مرور الزمن، ولذلك كانت هناك حاجة إلى إعداد نسخ أخرى 

سخ مطابقة، أحيانا، للنسخة السابقة، 
ُ
منها كي تحل مكانها. وكانت هذه الن

لكن بصورة عامة كانت تختلف عنها قليال، ألن الكاتب لم يكن ينسخ كلمة 

بكلمة، وإنما يكتب من خالل السمع والذاكرة. وكان يدمج الكتبة في النص 

الجديد، أحيانا، مقاطع من التراث الشفهي أو من مخطوطات أخرى، وبهذه 

الطريقة تطورت المخطوطات في الشرق القديم مع مرور السنين.

مصادر التوراة
يرجح الباحثون أن المصدر الذي اس���تخدم تسمية »الله« في النصوص 

التوراتي���ة هو المص���در األقدم. ووفق���ا لمضمون ه���ذه النصوص، حيث 

األماكن المذك���ورة فيها تقع كلها تقريبا داخل »مملكة إس���رائيل« )في 

تبت بأيدي كهنة 
ُ
القس���م الشمالي من فلسطين(، يعتقد الباحثون أنها ك

هذه المملكة في نهاية القرن التاس���ع قبل الميالد وباألساس خالل القرن 

الثام���ن قبل الميالد. وف���ي أعقاب خ���راب »مملكة إس���رائيل« على أيدي 

اآلش���وريين، في العام 722 قبل الميالد، هاجر قسم من الكتبة إلى يهودا 

)المنطقة الواقع���ة بين القدس والخليل(، حاملي���ن معهم مخطوطاتهم 

المقدس���ة وانخرطوا في ثقافة هذه المنطقة. وبحس���ب علم���اء آثار، فإن 

»مملكة يه���ودا«، التي حكمها حينذاك حزقياهو، كانت تتس���ع وتزدهر 

اقتصاديا وثقافيا في أعقاب هجرة »نوعية« من مملكة الشمال التي كانت 

متطورة نسبيا وبسبب اندماجها في االقتصاد الدولي.   

ويحت���وي المص���در اليهوي على التقالي���د القديم���ة ل�«مملكة يهودا« 

الصغي���رة واألكثر تخلفا. ويعتبر الباحث���ون أن األماكن التي يذكرها هذا 

المصدر في النصوص التوراتية تش���كل شهادة مقنعة على المكان الذي 

تبت فيها نصوص هذا المصدر. ويرجح أنه جرى تدوين التراث الشفهي 
ُ
ك

الموج���ود في هذه النصوص في معبد ف���ي القدس، في القرن الثامن قبل 

الميالد، وربما بعد وصول المهاجرين من مملكة الش���مال. وتم دمج هذين 

المصدرين في نص واحد في نهاية فترة »مملكة يهودا«، وقريبا من العام 

586 قبل الميالد، وهو عام خراب الهيكل األول وفقا للتراث اليهودي.

وتط���ور المصدر التثنيوي بصورة تدريجي���ة، وتكمن أهميته في كونه 

يتضمن مجموعة التش���ريعات والقوانين اليهودية. وألهميته، يس���مى 

أحيانا »التوراة«. وكانت النواة القديمة لس���فر التثنية مكتوبة بأس���لوب 

ولغة تحال���ف بين ملك وملك آخر تابع له، ولكن بدال من الحديث عن حلف 

بين ملكين، وصفت هذا النواة حلفا بين الله وش���عب إس���رائيل. ويتحدث 

س���فر الملوك الثاني عن »العثور« على س���فر التثنية ف���ي العام 622 قبل 

الميالد تقريبا، عندما كان الكهنة يرتبون المعبد. 

ويب����دو أن����ه تم إج����راء تعديل على نص س����فر التثنية بع����د العثور على 

مخطوطته لغايات سياس����ية، إذ أن مضم����ون المخطوطة الجديدة يتناقض 

بالكام����ل مع تقالي����د »مملكة يهودا«، وخاصة فيما يتعل����ق بفريضة تركيز 

الشعائر الدينية في »الهيكل« في القدس، بينما اعتاد سكان »يهودا« على 

مر األجيال على إقامة هذه الش����عائر في منابر ومعابد وأماكن مقدسة أخرى 

منتش����رة في أنحاء المملكة. ووفقا للنص الجديد فإن الملك ياشياهو شكك 

لدة النبية حول ذلك، فقالت إن النص 
َ
في مصداقية المخطوطة، واستشار خ

أصلي. وفي أعقاب ذلك أمر ياش����ياهو بإجراء إصالحات دينية ش����املة. لكن 

النبي إرميا، الذي عاش في تلك الفترة، لم يكن مقتنعا بأصلية هذا النص.

ويرجح الباحثون أن كتبة سفر التثنية هم كهنة من »مملكة إسرائيل«. 

وتوج���د في هذا الس���فر أوجه ش���به عديدة مع المصدر الذي يس���تخدم 

تس���مية »الله« من حيث األس���لوب اللغوي، إذ يس���تخدمون اس���م »جبل 

حوريب« خالفا للمصادر األخرى التي تس���تخدم »س���يناء«، وكذلك هناك 

تش���ابه مع مجموعة القوانين. ويولي سفر التثنية أهمية كبيرة لالويين. 

ويبدو أن اإلصالحات التي قادها ياش���ياهو شملت تقاسم عمل بين كهنة 

»الهيكل« في القدس، الذين اعتبروا أنهم من نسل هارون، شقيق موسى، 

وبين كهنة مملكة الش���مال الذي اعتبروا أنفسهم مكملي طريق موسى. 

وكانت مهمة كهنة القدس تقديم القرابين وإقامة طقوس العبادة، بينما 

كانت مهمة الكهنة الش���ماليين، الذين أصبحوا الويين، المس���ؤولية عن 

نصوص »الهيكل«، وبضمن ذلك الحفاظ على المخطوطات المقدسة وغناء 

المزامير.

واس���تمر الالويون في تطوير سفر التثنية من تلك النواة األولية وحتى 

نهاية فترة »الهيكل األول« وفترة سبي بابل. وفي نهاية عملية تطويره، 

أصبح س���فر التثنية الجزء األول من التاريخ التثنيوي، الذي يشمل أسفار 

يش���َوع والقضاة وصموئيل والملوك، وجميعها مكتوبة باألسلوب واللغة 

نفسيهما وتحمل األيديولوجية نفسها.

ويرجح أن المصدر الكهني هو المص���در األخير زمنيا، وأنه كتبه كهنة 

»الهيكل« بس���بب كثرة التفاصيل التي تضمنها حول الطقوس وتقديم 

القرابين في »الهيكل«. وتمت كتابة األس���فار التي مصدرها كهني خالل 

فترة سبي بابل، التي امتدت لخمسين عاما تقريبا في القرن السادس قبل 

المي���الد. ويظهر في أماكن عدة في الن���ص التوراتي أن المصدر الكهني 

يحاكي مصادر أخ���رى وتقاليد أجنبية أخرى وربما أنه تطلع إلى تغييرها. 

ويتن���اول هذا المص���در بإيجاز قصص الخليقة والطوف���ان واألنبياء حتى 

يص���ل إلى قصة الخروج من مص���ر. عندها تصبح وتي���رة األحداث بطيئة 

ومليئة بالتفاصيل، وتشكل إطارا لعدد كبير من القوانين الدينية. ويمنح 

هذا المص���در دورا هاما لهارون، في الوقت ال���ذي بالكاد تذكره المصادر 

األخرى.

من هم كتبة التوراة وما هي مصادر نصوصها؟
*البحث العلمي توصل إلى حقيقة أن موسى لم يكتب التوراة وإنما كتبها ونسخ مخطوطاتها وعّدل نصوصها عدد من الكتبة. وال توجد 

في التوراة قصة خليقة واحدة، وإنما هناك قصتان في نصين مختلفين، كما تتداخل روايتان في قصة الطوفان*

موسى يكسر لوحي العهد للرسام الفرنسي غوستاف دوريه.
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

س���ربت الشرطة اإلس���رائيلية لوس���ائل اإلعالم على مدار األيام 

األخي���رة معلومات حول حل ألغاز جرائ���م قتل ومحاوالت تصفية 

رؤس���اء عصابات، لكنها فرضت حظرا على النش���ر، لتسمح يوم 19 

أيار الماض���ي، عبر افتعال أج���واء درامية، بالنش���ر عن تفاصيل 

القضية المسماة “القضية 512”، التي تسلط الضوء على جزء من 

األحداث الجنائية الكبيرة التي ش���هدتها إس���رائيل خالل العقد 

الماضي.

يشار بداية إلى أن الشرطة حققت في جميع هذه القضايا خالل 

السنوات الماضية، لكنها لم تتمكن من جمع أدلة كافية من أجل 

توجيه لوائح اتهام، فيما ينفي المش���تبهون بهم بارتكاب هذه 

الجرائم عالقتهم بها. 

وسعت الشرطة اإلس���رائيلية إلى الكش���ف عن “القضية 512” 

واعتقال معظم زعماء عصابات الجريمة المنظمة، الواحد تلو اآلخر، 

عل���ى مدار أيام تص���درت فيها هذه االعتقاالت عناوين وس���ائل 

اإلع���الم، التي أجرت مقابالت مع كب���ار المحامين الجنائيين الذي 

يمثلون زعماء العصابات، والذين أش���اروا إلى حقيقة أن الشرطة 

حقق���ت في كافة الش���بهات ضد موكليهم ول���م تنجح في الربط 

بينهم وبين الجرائم ولم تقدم لوائح اتهام ضدهم.

الجدير بالذكر أن إعالن الش���رطة ع���ن التحقيقات في “القضية 

512” يأتي بعد سلسلة “فضائح” هزت أركان الشرطة اإلسرائيلية 

وأدت إلى تراجع ثقة الجمهور بها.

وأبرز هذه الفضائح تتعلق بالكش���ف عن ظاهرة منتش���رة بين 

قادة الشرطة وتتعلق بشبهات قيام ضباط شرطة كبار بالتحرش 

الجنس���ي بش���رطيات عملن تحت إمرتهم. وفي ه���ذا اإلطار جرى 

إقالة أو استقالة 7 ضباط برتبة نقيب من أصل 18 نقيبا في سلك 

الشرطة، وقد أدى ذلك إلى إبقاء مناصب في الشرطة شاغرة لفترة 

معينة. 

وقضية أخرى هزت أركان الشرطة هي “قضية رونيئيل فيشر”، 

على اس���م المحامي رونيئيل فيش���ر، الذي نجح في اختراق جهاز 

الش���رطة والنيابة العامة، من خالل دفع رشاوى. وأبرز أسماء هذه 

القضي���ة هما عيران مال���كا، ضابط التحقيق���ات الكبير في وحدة 

“الهف 433”، المس���ؤولة عن “محاربة اإلجرام المنظم والفس���اد 

السياسي العام”، والمحامية روت دافيد، النائبة العامة )السابقة( 

في لواء تل أبيب.

وثمة قضي���ة ثالثة هي قضية الحاخام يش���ياهو بينتو، الذي 

يش���تبه به بأنه دفع رشاوى لقائد شعبة التحقيقات في الشرطة، 

إفرايم براخا، بمبلغ 200 ألف دوالر من أجل الحصول على معلومات 

بشأن تحقيق ضده يتعلق باختالس أموال. 

ويعتقد البعض أن الكشف عن “القضية 512” اآلن يأتي بهدف 

تجميل صورة الشرطة وإلهاء وسائل اإلعالم، وبالتالي الرأي العام، 

عن إخفاقات الشرطة وقصورها.  

»معلومات ذهبية«
أطلقت الش���رطة اس���م الش���يفرة “بوين���غ” على م���ا وصفتها 

بالمعلومات “الذهبية” الت���ي أدت إلى فتح “القضية 512”، التي 

اعتقلت الشرطة في إطارها أكثر من 60 مشتبها به، معظمهم من 

زعماء عصابات الجريمة المنظمة في إسرائيل. 

ووفقا للش���رطة، فإنها تمكنت في إطار ه���ذه القضية من حل 

ألغاز 40 جريمة وقعت خالل ال�15 عاما الماضية، وبضمنها جرائم 

قتل ومحاوالت قتل وجرائم خطيرة أخرى، بينها جرائم في مجال 

االتجار بالمخدرات حول العالم.

وأفادت تس���ريبات من الشرطة إلى وس���ائل إعالم بأن الشرطة 

نجحت في تجنيد ثالثة ش���هود ملك، وتج���ري محاوالت لتجنيد 

آخرين، في إسرائيل وخارج البالد. 

وأعادت الش���رطة فتح التحقيق في هذه الجرائم مجددا بفضل 

التعاون مع مكت���ب المباحث الفيدرالي األميرك���ي )FBI( ووحدة 

ش���رطة في إحدى دول أميركا الجنوبية. وقال ضابط شرطة ضالع 

ف���ي التحقيق في القضية لوس���ائل إعالم إن “ه���ذا تحقيق قطع 

ق���ارات وتخلله تعاون بين وحدات ش���رطة في ع���دة دول. وتوجد 

لألميركيي���ن حصة كبي���رة في ه���ذه التحقيق���ات، إذ إنهم لم 

يس���اعدوا في جمع م���واد التحقيق فقط، وإنم���ا أيضًا وفروا غالفا 

لوجيستيا لقسم من عمليات الشرطة في إطار القضية”.   

وعملت وحدات خاصة في الش���رطة اإلسرائيلية، وفي مقدمتها 

الوحدة القطرية لمكافحة االحتي���ال والجريمة المنظمة )“الهف 

433”(، من���ذ س���نوات على جمع وبل���ورة أدلة جدي���دة في هذه 

القضية، وباألساس في تجنيد شهود ملك.

المجرمون والشبهات ضدهم
جمي���ع المعتقلين في ه���ذه القضية هم مجرم���ون معروفون 

وبعضه���م يقبع في الس���جن بعد إدانته بارت���كاب جرائم أخرى. 

ومددت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون اعتقالهم، بناء 

على طلب الشرطة.

ومن بين أبرز المعتقلين إسحاق أبرجيل، الذي يقبع في السجن، 

ويعتبر زعيم أكبر عصابة في عالم اإلجرام المنظم في إس���رائيل. 

وهو مشتبه في إطار »القضية 512« بارتكاب جرائم قتل ومحاوالت 

قتل وجرائم في مجال المخدرات. كذلك اعتقلت الشرطة شقيقه، 

مئير، المش���تبه به بارتكاب جرائم قتل ومحاولة قتل والعضوية 

في تنظيم إجرامي واالتجار بالمخدرات وجرائم احتيال.

وتش���ير الش���بهات ضد األخوين أبرجيل إلى أنهما ضالعان في 

محاولتي قتل زئيف روزنش���تاين، في ت���ل أبيب في العام 2003، 

تلوا أثناء مرورهم في مكان 
ُ
والتي راح ضحيتها ثالثة مواطنين ق

تفجير س���يارة وال عالقة لهم بالجريمة. ويشار إلى أن روزنشتاين 

كان في تلك الفترة »الهدف رقم 1« للشرطة.  

واعتقلت الشرطة العشرات من رؤساء وأفراد تنظيمات إجرامية 

تابعة لتنظي���م أبرجيل، وتنش���ط في مناطق القدس وريش���ون 

لتس���يون وبات ي���ام وإيالت، وأبرزه���م أفي روحان، المش���تبه به 

بارتكاب جرائم قتل ومحاولة قتل والمتاجرة باألس���لحة. ومعتقل 

آخ���ر بارز هو موطي حاس���ين، وهو أحد أبرز ق���ادة التنظيم الذي 

يتزعمه إسحاق أبرجيل.

ونش���رت الشرطة قس���ما من الش���بهات ضد هؤالء المعتقلين، 

وهي محاولتا قتل روزنش���تاين، في العامين 2003 و2004. ويقبع 

روزنش���تاين في الس���جن، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 17 عاما 

في أعقاب إدانته بالتآمر على تنفيذ جريمة واس���تيراد وتصدير 

مخدرات. 

وتتعل���ق قضية أخرى باختف���اء المجرم ميخا ب���ن هاروش في 

جنوب أفريقيا، في العام 2005، ولم يتم العثور عليه أو على جثته 

حتى اليوم. وتشتبه الش���رطة بأن للمعتقلين من تنظيم أبرجيل 

عالقة باختفائه، وربما قتله. 

وتصف الشرطة قضية أخرى تش���تبه بضلوع المعتقلين فيها 

بأنها “قضية مخدرات ح���ول العالم”، وفي إطارها تمكن األخوان 

أبرجيل، في العامين 2002 – 2003، من إنشاء شبكة تجارة عالمية 

بمخدرات اإلكس���تازي. وتقول الش���رطة إن إسحق أبرجيل هو أحد 

أكبر مزودي اإلكس���تازي ف���ي الواليات المتح���دة، إضافة إلى أنه 

يعمل في دول أوروبية وإس���رائيل. وتعتبر الش���رطة أنها نجحت 

في حل لغز شبكة التهريب بواسطة شهود ملك كشفوا تفاصيل 

كثيرة حول الشبكة، وبينهم شخص مقرب جدا من األخوين.  

وقال���ت تقارير إعالمية إن الرأي الس���ائد في أوس���اط الجهات 

اإلجرامية في إس���رائيل هو أن الش���رطة نجحت في تجنيد مجرم 

كبير كش���اهد ملك، وكان قد هرب من إسرائيل في أعقاب محاولة 

اغتيال روزنشتاين، ويصفون ذلك بأنه “تجنيد جوهرة”. 

ووفقا لهذه التقارير، فإن تجنيد هذا المجرم كشاهد ملك أدى 

إلى تقدم في التحقيق الذي كان عالقا ألكثر من عش���ر س���نوات. 

وكانت الشرطة قد جندت في الماضي شاهد ملك، لكنها لم تنجح 

في جمع أدلة م���ن أجل تقديم الئحة اتهام وتجريم قادة تنظيم 

أبرجيل. وشاهد الملك الجديد يقيم حاليا خارج البالد، وهم مجرم 

مطلوب لدى االنتربول وFBI والش���رطة اإلس���رائيلية، ويعتبر أحد 

تجار اإلكستازي في الواليات المتحدة وأميركا الجنوبية. 

واعتقلت الش���رطة، األس���بوع الماضي، زعيم التنظيم اإلجرامي 

آس���ي أبوطبول، في إطار “القضية 512”. وأبوطبول الذي يقبع في 

الس���جن في أعقاب إدانته بتزعم تنظيم إجرامي، مشتبه به اآلن 

بالضلوع في جريمتي قتل على األقل وبمحاولة قتل واحدة، أصدر 

أوامر بتنفيذها بحق مجرمين معروفين في العامين 2000 و2001. 

واعتقلت الشرطة عددا من المجرمين األعضاء في تنظيم أبوطبول.

وفي اليوم نفس���ه اعتقلت الش���رطة نيس���يم ألبرون، وهو أحد 

وجوه الجريم���ة المنظمة المعروفين، وذلك بش���بهة ضلوعه في 

قتل فيليكس أبوطبول، ش���قيق آس���ي، أمام كازينو بملكيته في 

براغ. واعتقلت الشرطة ألبرون في مطار بن غوريون. 

وقال محام���ي ألبرون، موش���يه يوحاي، إن “الحدي���ث يدور عن 

اعتقال لخدمة أغراض دعائية إلنس���ان خرج من عالم الجريمة منذ 

مدة. والهدف هو تعظيم القضية )512(”.

واعتقلت الش���رطة األس���بوع قبل الماضي زعيم تنظيم إجرامي 

يدعى ريكو ش���يرازي، بشبهة ارتكاب جرائم قتل ومحاوالت قتل، 

بينها محاولة قتل آسي أبوطبول في العام 2004.

الفرق بين التحقيقات الحالية والسابقة
تقول الشرطة إنه من خالل “القضية 512” تواصل التحقيق من 

النقطة التي توقفت فيها التحقيقات قبل س���نوات في قسم من 

الجرائم، وأبرزها محاولة قتل روزنش���تاين، بتفجير سيارته، التي 

راح ضحيتها ثالثة مواطنين أبرياء. 

ففي العام 2004، اعتقلت الش���رطة عددا من المجرمين بشبهة 

ضلوعهم في محاولة قتل روزنشتاين. لكن بعد مرور شهرين على 

االعتقال، الذي جرى بواسطة إصدار تصاريح خاصة من المستشار 

القانوني للحكومة والمدعي الع���ام، لم يتم تقديم لوائح اتهام، 

وأخلي سراح المشتبه بهم.   

وأدى إطالق س���راح المشتبه بهم إلى توجيه انتقادات شديدة 

نحو طاق���م التحقيق في النياب���ة العامة، الذي ترأس���ته النائبة 

العامة ف���ي منطقة تل أبيب ف���ي حينه، المحامي���ة روت دافيد، 

المتورطة حاليا في “قضية رونيئيل فيشر” المذكورة أعاله. 

وتعتبر الش���رطة أن الفرق بين التحقيق���ات التي أجرتها حول 

قضي���ة اغتيال روزنش���تاين وقضايا أخرى، ف���ي منتصف العقد 

الماضي، وبين التحقيقات في إطار “القضية 512” اآلن، والذي من 

شأنه أن يؤدي إلى تقديم لوائح اتهام، هو أن الشرطة نجحت في 

هذه األثناء بتجنيد أكثر من شاهد ملك.

ونقلت وس���ائل إعالم ع���ن مصدر مطلع عل���ى التحقيق قوله إن 

“شاهد ملك، في معظم الحاالت، هو الفرق بين القدرة على تقديم 

الئحة اتهام وبين عدم الق���درة على توجيه أي اتهام. وفي هذه 

الحال���ة يدور الحديث عن أداة هامة للغاية، إذ يقف هنا ش���خص 

ويروي قصة مكملة للمعلومات االس���تخباراتية التي جرى جمعها 

على مدار س���نوات من أجل صنع خريطة تنظ���م كافة المعلومات 

االس���تخباراتية، وهذا الفرق بين الوضع ف���ي العام 2004 والوضع 

اآلن”. 

وتقول الش���رطة إن ملف التحقيق الذي أعدته في العام 2004، 

يش���كل اآلن جزءا من األدلة والمواد األساسية في ملف “القضية 

512”. والف���رق ال���ذي يعزز األدل���ة، اآلن، هو أن ش���اهد الملك هو 

شخصية أهم بكثير من شاهد الملك الذي كان لدى الشرطة، العام 

2004، إضاف���ة إلى أن األدلة التي ُجمعت حينذاك تم إدخالها إلى 

مختبرات للشرطة أكثر تطورا بكثير مما كانت عليه في الماضي. 

وق���ال ضابط في الش���رطة إنه “توصلنا قبل ثالث س���نوات إلى 

تط���ور كبير في ه���ذا التحقيق بس���بب الق���درات التكنولوجية 

الموجودة بحوزتنا اليوم”.

وأضاف أنه من دون ش���اهد الملك الحالي، م���ا كانت “القضية 

512” س���تصل إلى حجم األدلة الموج���ودة فيها اليوم. ومحاوالت 

تجنيد هذا الش���اهد، ال���ذي كان أحد أبرز رج���ال تنظيم أبرجيل 

اإلجرامي، من أجل الحصول على المعلومات التي بحوزته، استمرت 

سنوات وليس من جانب الشرطة اإلسرائيلية فقط وإنما من جانب 

أجهزة ش���رطة أخرى في العالم أيضا، أرادت معلومات حول تجارة 

المخدرات التي قادها أبرجيل. 

ويبدو أن س���بب القدرة على تجنيد ش���اهد ملك “نوعي”، وربما 

أكثر من واحد كهذا، في الوقت الحالي، يعود إلى تشكيل “سلطة 

حماية الش���هود” وبدء عملها منذ الع���ام 2010، خاصة وأن عددا 

من الشهود الذين أدلوا بإفادات أدت إلى سجن مجرمين كبار في 

الماضي، دفعوا حياتهم ثمنا لشهادتهم. 

الشرطة اإلسرائيلية تسعى لتجميل 
صورتها من خالل محاربة الجريمة المنظمة!

*تحليالت: الكشف عما يسمى »القضية 512« يهدف إلى إلهاء 
وسائل اإلعالم والرأي العام عن إخفاقات الشرطة وقصورها*

يرس���م التقري���ر األخي���ر الذي أصدرت���ه منظمة “ي���ش دين” 

)“يوجد قانون”( لحقوق اإلنس���ان في 17 أيار األخير صورة قاتمة 

جدا، بل خطيرة للغاية، عن نهج س���لطات فرض وتطبيق القانون 

اإلس���رائيلية في المناطق المحتلة، وخاصة الش���رطة، في كل ما 

يتعلق بتطبيق القانون ومعالج���ة “الجرائم األيديولوجية” التي 

يرتكبها المس���توطنون اإلسرائيليون ضد السكان الفلسطينيين 

في مختل���ف أنحاء الضف���ة الغربي���ة، والتي )الجرائم( تش���مل: 

االعت���داءات الجس���دية، االعتداء عل���ى الممتل���كات وتخريبها، 

االستيالء بالقوة على أراض تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين 

وغيرها من الجرائم، التي ترتكب بصورة شبه يومية حتى أصبحت 

“جزءا من الواقع” اليومي المعاش في الضفة الغربية.

وق���د عرضت “ي���ش دي���ن” تقريرها هذا، س���وية م���ع “ورقة 

معلومات” تش���مل معطي���ات حول نتائ���ج المحاكم���ات بجريرة 

“الجرائ���م اإليديولوجية” في الضفة الغربي���ة، في مؤتمر خاص 

عقدت���ه األس���بوع الماضي لمناس���بة م���رور عقد م���ن الزمن على 

تأسيس هذه المنظمة الحقوقية. 

محتويات التقرير
يمك���ن لعناوي���ن فهرس محتوي���ات هذا التقري���ر، الذي صدر 

بعن���وان »االلتفاف على القانون«، أن ترس���م أم���ام القارئ حدود 

الص���ورة العامة التي يكش���ف عنها وأن تبي���ن بعض تفاصيلها 

األساسية، وذلك حيال ضيق المجال وعدم إمكانية سرد وتسجيل 

تفاصيل���ه وحيثياته الكاملة، وهي عل���ى النحو التالي: 1. ملخص 

النتائ���ج وتوصيات؛ 2. مقدمة؛ 3. الفص���ل األول � خلفية تطبيق 

القان���ون ف���ي الضفة الغربي���ة: أ.  واجب س���لطة االحتالل حماية 

المواطنين الذين يعيش���ون في منطقة محتل���ة والدفاع عنهم؛ 

ب. تطبي���ق القانون في الضفة الغربية؛ ت. واجب إجراء التحقيق؛ 

ث. محط���ات مركزي���ة في تاري���خ تطبي���ق القانون ف���ي الضفة 

الغربي���ة؛ 4. الفص���ل الثاني � تطبي���ق القانون عل���ى المواطنين 

اإلس���رائيليين المعتدين عل���ى الفلس���طينيين وممتلكاتهم: أ. 

لواء »يهودا والس���امرة« )الضفة الغربية( في شرطة إسرائيل؛ ب. 

نتائج متابعات »يش دين« لمعالجة ش���كاوى الفلسطينيين ضد 

مواطنين إس���رائيليين )معطيات(؛ 5. الفص���ل الثالث � إخفاقات 

وقصورات أساس���ية ف���ي التحقيقات التي يجريه���ا »لواء يهودا 

الس���امرة« في ش���رطة إس���رائيل: أ. جمع األدلة والمعلومات ذات 

األهمي���ة والعالق���ة بالتحقيق���ات؛ ب. زيارة موق���ع الحدث لجمع 

األدلة؛ ت. إخفاقات وقص���ورات أخرى في جمع األدلة والمعطيات 

ذات األهمي���ة والعالقة بالتحقيقات؛ ث. جمع وتس���جيل إفادات 

من جنود، مواطنين إس���رائيليين وفلس���طينيين كانوا ش���هودا 

على الحادثة؛ ج. التحقيق مع مش���تبه بهم؛ ح. اس���تدعاء مشتبه 

بهم للتحقيق؛ خ. االمتناع عن إجراء مواجهات بغية الحس���م بين 

روايتي المش���تكي والمش���تبه به؛ د. االمتناع عن فحص وتأكيد 

ادعاءات المش���تبه بهم بش���أن »حجة الغياب« )الدف���ع بالغيبة( 

وعدم المطالبة بإثبات هذه الحجة؛ ذ. التعرف على المشتبه بهم 

والوصول إليهم؛ ر. عدم تنظيم “طابور المش���تبه بهم” للتعرف 

على الجاني؛ ز. التعرف على المش���تبه به بواس���طة ألبوم الصور 

البوليس���ي، بدال من تنظيم طابور المشتبه بهم في الحاالت التي 

يكون فيها مش���تبه به عيني؛ س. عدم إجراء عملية التعرف على 

المش���تبه به بواس���طة ألبوم الصور، حتى في الحاالت التي يؤكد 

المشتكي قدرته على التعرف على المشتبه به؛ ش. إغالق ملفات 

م���ن دون إجراء أي تحقي���ق، ولو بالحد األدن���ى؛ ص. إغالق ملفات 

رغم توفر أدل���ة كافية لتقديم الئحة اته���ام؛ ض. عدم إجراء أي 

تحقيق بمبادرة الش���رطة في حاالت لم تقدم شكاوى بشأنها؛ 6. 

الفص���ل الرابع � مش���اكل بنيوية في تطبي���ق القانون في الضفة 

الغربية: أ. عدم تقديم ش���كاوى إلى الشرطة بسبب انعدام الثقة 

بس���لطات القانون اإلس���رائيلية؛ ب. انعدام تواجد الش���رطة في 

الميدان؛ ت. ظاهرة »الوقوف جانبًا« واالتكال على التعاون من قبل 

جنود الجيش اإلس���رائيلي؛ ث. العالقة بين الش���رطة والمواطنين 

اإلس���رائيليين المقيمين في الضفة الغربية؛ ج. االتكال على رأي 

المستشار القانوني لمنطقة »يهودا والسامرة«؛ ح. رفض الشرطة 

معالج���ة الجانب الجنائ���ي في مخالف���ات البناء غي���ر القانوني؛ 

7. الفص���ل الخام���س � أوامر إدارية بدال م���ن تطبيق القانون على 

اإلس���رائيليين المعتدين عل���ى الفلس���طينيين وممتلكاتهم: أ. 

إغالق مناطق واس���عة بأوامر »منطقة عس���كرية مغلقة«؛ ب. أوامر 

إدارية ضد مواطنين إسرائيليين؛ 8. تلخيص؛ 9. تركيز التوصيات 

العملياتية في التقرير؛ 10. تعقيبات. 

الهدف: الترهيب لالستيالء على األراضي
الصورة المرتس���مة من تقرير »االلتفاف عل���ى القانون« تؤكد، 

بص���ورة أساس���ية وجلّية، إخف���اق وقصور س���لطات وأذرع فرض 

القانون وتطبيقه في الضفة الغربية في كل ما يتصل باعتداءات 

المستوطنين اليومية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم 

المختلفة، كما تؤكد عجز دولة إسرائيل )دولة االحتالل( عن توفير 

الحماية للمواطنين الفلس���طينيين في المناطق الخاضعة للحكم 

العسكري اإلسرائيلي، طبقا لما يمليه القانون الدولي ويوجبه. 

ويش���كل هذا التقرير حصيلة عشر سنوات من أعمال المتابعة، 

الرص���د والتوثيق الت���ي قامت بها منظمة »ي���ش دين« لمختلف 

أن���واع وتجليات »الجرائم اإليديولوجية« التي تتمثل في اقتراف 

المس���توطنين جرائ���م جنائي���ة مختلف���ة بحق الفلس���طينيين 

وممتلكاته���م في ش���تى أنحاء الضف���ة الغربي���ة. وتتميز هذه 

الجرائ���م، أساس���ا، بأنها تنطلق م���ن خلفيات ودواف���ع عنصرية 

وتبتغ���ي تحقيق ه���دف اس���تراتيجي واضح هو: إش���اعة أجواء 

الترهيب على الضحايا الفلس���طينيين س���عيًا إلى إبعادهم عن 

أراضيهم ثم االستيالء عليها لصالح توسيع المستوطنات والبؤر 

االستيطانية المختلفة في الضفة الغربية. 

وفض���ال عن رص���د وتوثيق هذه االعت���داءات والجرائ���م، عينيا 

وميدانيا، تحرص منظمة »يش دين«، منذ تأسيس���ها قبل عش���ر 

سنوات وعلى مدارها، على المتابعة الوثيقة والمتواصلة لسلوك 

الش���رطة )ل���واء »يهودا والس���امرة«( ونهجها ف���ي معالجة هذه 

االعت���داءات والجرائم، بما في ذلك متابع���ة وتوثيق التحقيقات 

التي تجريها بشأن هذه االعتداءات، النتائج التي تتمخض عنها، 

مدى االجتهاد للكشف عن الجناة ومدى النجاح في ذلك، ثم مدى 

جدية وحرص الش���رطة في كل ما يتصل بإنهاء هذه التحقيقات 

وجمع األدلة الكافية وتقديم لوائح اتهام بحق الجناة المعتدين. 

ويش���كل هذا الجهد )المراقب���ة، المتابعة، الرص���د والتوثيق( 

محور وأس���اس المش���روع طويل المدى الذي تنف���ذه »يش دين«، 

منذ تأسيس���ها، بهدف تعزيز وتعميق إج���راءات فرض وتطبيق 

القانون على المواطنين اإلسرائيليين � من المستوطنين وسواهم 

� المتورطين في المس بالفلس���طينيين وممتلكاتهم، انطالقا من 

الرؤي���ة المبدئية القائلة بأن إس���رائيل )بوصفها دولة االحتالل( 

ملزم���ة � طبقا لنص���وص وأح���كام القوانين والمواثي���ق الدولية 

� بحماي���ة المواطني���ن الفلس���طينيين الخاضعين لس���يطرتها 

العس���كرية والدفاع عنهم وع���ن ممتلكاتهم، وهو واجب قانوني 

وأخالقي على حد سواء. 

ليس عجزا بل نهج وطريقة!
يش���مل التقرير متابعات »يش دين« وتوثيقاتها بش���أن 996 

ملفًا فتحتها الشرطة اإلسرائيلية )لواء »يهودا ولسامرة«( وأنهت 

»معالجته���ا«، تتعلق جميعها باعتداءات وجرائم مختلفة نفذها 

مستوطنون وإسرائيليون آخرون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم 

في الضفة الغربية. 

والنتيجة األب���رز التي تعلو من هذا الرصد والتوثيق هي األهّم 

وهي التي تكش���ف حقيقة النه���ج الذي تعتمده الش���رطة في 

ه���ذا المجال، بما يثبت عجزها، إخفاقه���ا، قصورها وإهمالها في 

»معالج���ة« هذه الجرائ���م: 3ر85% من ملف���ات التحقيق هذه تم 

إغالقها من دون تقديم أي مشتبه به أو متهم إلى القضاء، وذلك 

إما ل� »عدم تمكن« الش���رطة من جم���ع ما يكفي من األدلة لتقديم 

ن« الشرطة من العثور على المشتبه 
ّ
لوائح اتهام وإما ل�«عدم تمك

بهم / الجناة وعدم الوصول إليهم. وتش���كل الحجة األخيرة هذه 

)ع���دم التمكن من الوصول إلى المتش���به بهم / الجناة( � وهي ما 

تسميها الشرطة رسميا ب�: »الجاني غير معروف« � السبب الرئيس 

في إغالق الجزء األكبر من ملفات التحقيق: 593 ملفًا!! 

وتش���كل هذه الحجة، ف���ي القانون الجنائي اإلس���رائيلي وفي 

»أمر الش���رطة«، واحدة من تس���ع حجج / أسباب تستطيع الشرطة 

بموجبها إغالق ملف تحقيق جنائ���ي، من بينها أيضا: عدم توفر 

تهمة، نقص في األدلة )أدلة غير كافية(، كون المشتبه به قاصرا 

وغيرها. 

وم����ن بين النتائج البارزة والهامة، الخطيرة، األخرى التي يخلص 

إليها التقرير: 4ر7% فقط من مجمل الملفات التي تم فتح التحقيق 

فيها انتهت بإع����داد وتقديم لوائح اتهام ضد الجناة المعتدين؛ 

ال�ثُ�ل����ث فقط )7ر32%( م����ن مجمل اإلج����راءات القضائية انتهت 

بإدان����ة الجناة المعتدين، إدانة كلية تام����ة أو جزئية؛ احتمال أن 

تؤدي أية ش����كوى يقدمها مواطن فلسطيني إلى شرطة إسرائيل 

بجري����رة هذه االعتداءات إلى فتح تحقيق جدي وفعال، إلى العثور 

على مشتبه به بتنفيذ االعتداء، إلى تقديمه إلى المحاكمة ثم إلى 

إدانت����ه في نهاية المطاف )أي أن تأخذ الش����كوى حقها فعال وأن 

تحظى بالمعالجة الموضوعية والكاملة، حتى اس����تنفاد اإلجراءات 

القضائية بشأنها( – هو احتمال ال يتعدي ال� 8ر1% فقط!!

والسؤال الجوهري الذي يطرحه التقرير في سياق هذه النتائج، 

بش���أن إغالق هذا الكم الهائل من الملفات بوجه عام وإغالق هذا 

الع���دد الكبير منها بالحج���ة المذكورة )»الجان���ي غير معروف«( 

بوج���ه خاص هو: هل بذلت الش���رطة كل الجه���ود الالزمة والتي 

تستطيعها من أجل العثور على المتشبه به والوصول إليه؟ وفي 

اإلجابة عن هذا الس���ؤال، تأسيسا على عشرات، بل مئات، الحاالت 

التي ت���م رصدها وتوثيقها يتوصل التقري���ر إلى النتيجة األبرز 

واألخط���ر: ما قامت به الش���رطة من محاوالت وم���ا بذلته من جهد 

للعثور على المش���تبه بهم / الجناة كان جزئيا ومحدودا جدا في 

ة« للجاني )غض نظر / تجاهل / إهمال( 
ّ
أحسن األحوال و«غمزة فظ

في أس���وأ األحوال! ومعنى هذا أن الشرطة ال تبذل، في كثير جدا 

م���ن الحاالت، أدنى جهد � مما يفرضه عليها القانون � للعثور على 

الجناة، الوصول إليه���م، القبض عليهم، ثم إخضاعهم للتحقيق 

الجنائي، اعتقالهم وربما تقديمهم للمحاكمة أيضا. 

وتعليق���ا على ه���ذا، يقول مع���دو تقرير »يش دي���ن«: »ليس 

م���ن الواضح م���ا إذا كان هذا )اإلخفاق / غض النظ���ر / التجاهل / 

اإلهمال( مرّده الخوف من أن النجاح في هذه التحقيقات من شأنه 

خلق وإشاعة أجواء من الكراهية والعداء تجاههم )رجال الشرطة( 

م���ن قبل الس���كان اليهود. لي���س واضحا ما إذا كان ه���ذا امتثاال 

ل����«روح القائد« القائلة بأن »إياكم والنج���اح هنا أكثر من اللزوم«! 

وليس واضحا ما إذا كان األمر مجرد تكاس���ل أو تعاطف صامت مع 

المعتدي���ن. غير أن الواضح هو أن ثمة هن���ا ما هو أبعد وأكبر من 

مجرد العجز، شيء أقرب ألن يكون نهجًا وطريقة«! 

وحيال هذا النهج وهذا الواقع، ال عجب إذن في أن الفلسطينيين 

ال يثقون، إطالقا، بما يس���مى »س���لطات وأذرع القانون وتطبيقه« 

اإلس���رائيلية في الضفة الغربية، وهو ما يح���ول دون تقديمهم 

ش���كاوى على هذه االعتداءات، في الغالبية الس���احقة منها، كما 

بّين تقرير سابق أعدته »يش دين«: 23% فقط من هذه االعتداءات 

يتم رفع شكاوى إلى الشرطة )اإلسرائيلية( بشأنها!

ويضع تقرير »يش دين« الجديد جملة من التوصيات العملياتية 

لمعالجة هذا اإلخفاق والتغلب عل���ى هذا العجز، بل لتغيير نهج 

»التأيي���د الصام���ت« / غض الط���رف / التجاهل ال���ذي تعتمده 

الش���رطة في معالجة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين 

وممتلكاتهم. ويستهل معدو التقرير »باب التوصيات« بالتأكيد 

على ما يلي: إن وجود المس���توطنات يشكل اعتداء خطيرا وشامال 

على حقوق اإلنسان الفلسطيني في الضفة الغربية. فقط بتفكيك 

المس���توطنات وإنهاء االحتالل يمكن حل مشاكل تطبيق القانون 

على مواطنين إس���رائيليين في الضف���ة الغربية. لكن، طالما بقي 

الوضع القائم على حاله، ومن أجل تقليص الجرائم اإليديولوجية 

والمس بالفلسطينيين، ثمة حاجة ملحة إلى تغيير عميق يشمل 

رص���د وتخصيص الموارد الالزمة، تغيي���ر في »روح القائد« ووضع 

أهداف عينية واضحة. 

»التفاف على القانون« في معالجة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم

الهدف استراتيجي: إشاعة أجواء الخوف والترهيب 
بغية االستيالء على مزيد من األراضي في الضفة الغربية!

*تقرير جديد لمنظمة “يش دين”: “من الواضح أن ثمة في سلوك الشرطة ما هو أبعد وأكبر من مجرد العجزـ شيء أقرب ألن يكون نهجًا 

وطريقة”!*هذا النهج هو سبب عدم ثقة الفلسطينيين بـ”سلطات وأذرع تطبيق القانون” اإلسرائيلية في الضفة الغربية، وهو ما يفسر المعطى

 التالي: 23% فقط من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم تم تقديم شكاوى إلى الشرطة اإلسرائيلية بشأنها!*

المستوطنون: عدائية متصاعدة.
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اس���تمر حكم اليمين في إسرائيل خالل العام 2014 الفائت في تأجيج الحملة 

الرامية إلى مزيد من صهينة الحياة العامة في الدولة بغية إدامة س���لطته وهو 

ما توازى مع سعي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى فرض هيمنته وهيمنة 

اليمين على الس���لطة. ويشكل س���عي نتنياهو هذا هّمه األول والرئيس، وهو 

يفرخ محاوالت مكملة للتحكم بخطاب وسائل اإلعالم والرأي العام.

وتمثل أبرز مظهر له���ذه الحملة بتدخل ديوان رئيس الحكومة في تركيبة 

»جائزة إس���رائيل لألدب والبحث األدبي والس���ينما« وإسقاط  لجنة التحكيم ل�

عضوية ثالثة من أعضائها، بعد أن كانوا باشروا عملهم في إطار هذه اللجنة. 

وكان وزير التربية والتعليم اإلس���رائيلي الس���ابق شاي بيرون هو الذي عّين 

أعض���اء هذه اللجنة كما هو متبع، لكن بيرون اس���تقال ف���ي هذه األثناء بعد 

انس���حاب حزبه »يوجد مس���تقبل« من الحكومة وفي أعقاب استقالته تسلم 

نتنياهو نفس���ه حقيبة التربي���ة والتعليم الوزارية. ووجه���ت وزارة التربية 

والتعليم رس���ائل إل���ى كل من أعضاء لجن���ة التحكيم تبلغه���م فيها بقرار 

إقصائهم من عضوية اللجنة من دون إبداء أي أسباب لذلك. 

وفي وقت الحق، أكد نتنياهو قراره هذا، لكن ليس في بيان حكومي رس���مي 

وال بصورة صريحة، بل بموقف  كتبه على صفحته الخاصة في موقع التواصل 

االجتماعي فيس���بوك، يوم 11 ش���باط 2015 قال فيه: »طوال األعوام الماضية، 

جرى تعيين أعضاء في لجنة التحكيم لجائزة إس���رائيل من بين عناصر تحمل 

مواقف متطرفة، ومن بينها عناصر معادية للصهيونية أيضًا، مثل أش���خاص 

يؤي���دون رفض الخدمة العس���كرية في الجيش اإلس���رائيلي ... وهذا الوضع 

ينبغي تغييره«! 

وع����اد نتنياهو وتط����رق إلى الموضوع م����رة أخرى، على صفحت����ه الخاصة في 

فيس����بوك أيضا في اليوم التالي، 12 شباط، فقال إن »لجان التحكيم في مجاالت 

الثقافة تحولت إلى ملعب خاص لليسار المتطرف، المعادي للصهيونية، الداعم 

للفلسطينيين والداعي إلى رفض تأدية الخدمة العسكرية، وال يجوز أن تسيطر 

المواقف الداعمة للفلسطينيين على جائزة إسرائيل في بعض المجاالت«! 

ويضيق المقام للتبّحر أكثر في العوامل الخلفية الواقفة وراء عدم كبح هذه 

الحملة والتي تؤثر بدورها في طبيعة النظام الناشئ في إسرائيل. 

وفي واقع األمر تش���هد إس���رائيل منذ العام 2010 جداًل حول طبيعة النظام 

الناش���ئ فيها وال س���يما في ض���وء الهجم���ة الممأسس���ة والممنهجة على 

المواطنين العرب، ومش���اريع القوانين العنصري���ة التي تتغطى ب�«المصلحة 

القومية«. وسبق أن توقفنا عند هذا الجدل في تقارير سابقة.

وتوالت االجتهادات اإلس���رائيلية في هذا الشأن ارتباطًا بالمستجدات التي 

شهدها العام 2014 الفائت. 

وللتمثيل عليها نشير إلى اجتهادين اثنين منها:

األول يؤكد أن وقائع الحرب اإلس���رائيلية األخيرة على غزة الصيف الماضي 

أثبتت أن »المعس���كر ما بعد الديمقراطي« هو في الوقت الحالي أقوى معسكر 

سياس���ي في إس���رائيل، ومن المتوقع أن يزداد قوة في المستقبل أيضًا. وهو 

معس���كر مكّون أساس���ًا من التيار الديني الصهيوني والمتزّمت، ومن أنصار 

االستبداد الذين يرون حقوق المواطن مضايقة والعنصرية قيمة مباركة. 

ويمكن أن نضيف أن واقع إس���رائيل قبل س���يطرة هذا المعس���كر على كل 

مناحي الحياة السياس���ية فيها ل���م يكن أكثر ديمقراطي���ة في ظل نظامها 

الديمقراطي الش���كلي، وعلى الرغم م���ن ذلك فإن الواقع الحالي أمس���ى أقل 

ديمقراطية حتى مما كان قباًل.

وهو واقع يقترن أيضًا ببروز الكثير من سمات نظام الحكم الفاشي على غرار 

ما يلي: نزعة قومية متطرفة؛ اس���تهتار بقيمة حقوق اإلنسان؛ تحديد أعداء 

دة ومهيمن 
ّ
داخليين وأكباش فداء؛ نزعة عس���كرة طاغية؛ وس���ائل إعالم مجن

عليها وامتثالية؛ هوس أمن الدولة؛ عالقة رؤوس األموال بالس���لطة؛ إضعاف 

المنظمات العمالية؛ قمع الحريات األكاديمية؛ فقدان الثقة بس���لطات الحكم 

ق بالزعيم األوحد.    
ّ
وازدياد التعل

ولم ينش���أ ه���ذا الواقع بين عش���ية وضحاها، إنما هو »ثم���رة« انقالب عمل 

اليمين اإلس���رائيلي األيديولوجي على الدفع به قدمًا منذ عودة حزب الليكود 

بزعام���ة بنيامين نتنياهو إلى س���ّدة الحكم العام 2009. وت���م إنجاز المراحل 

األخطر منه في نهاية العام 2010.

وجرى تحديد غاية هذا االنقالب، ضمن أش���ياء أخرى، في منع فلول اليس���ار 

اإلس���رائيلي من أن تعرب عن آراء مغايرة، وهذا المنع تم بداية على المستوى 

العام ومن ثم انتقل إلى المستوى التشريعي. 

ولعل أكثر ما س���عى اليمين في إسرائيل نحوه هو كبح الجدل الديمقراطي 

د العام من حول سياس���ة 
ّ
بش���أن السياس���ة المطلوبة إزاء حل الصراع، والتجن

إدارة الصراع بما يخدم المصالح اإلسرائيلية الضيقة.

وتثبت وقائع كثيرة أن عملية س���يطرة اليمين جرى تكريس���ها من األعلى 

من طرف الكنيست والحكومة والمؤسسة العسكرية واالستخباراتية، وكذلك 

من األس���فل من طرف ح���ركات يمينية جديدة على غرار حركة »إم ترتس���و« 

التي تش���كل تنظيمًا فوقيًا للحركات اليمينية، ومن طرف معاهد أبحاث ذات 

موارد مالية كبيرة مثل »مركز ش���اليم« و»معهد اإلس���تراتيجيا الصهيونية«، 

ومراك���ز دعاية وإعالم مثل »المش���روع اإلس���رائيلي«، وصح���ف في مقدمها 

صحيفة »يس���رائيل هي���وم« المجانية المقرّبة من رئي���س نتنياهو واليمين 

اإلسرائيلي، وصحافيين، ومن طرف قوى دينية مرجعية مثل الحاخامين، ومن 

طرف المستوطنين. 

االجته���اد الثاني يش���ير إلى أن التغي���رات الديمغرافية التي ش���هدتها 

إس���رائيل في األعوام األخيرة وفي صلبها ازدياد ق���وة المجموعات الحريدية 

)المتشّددة دينيًا( والدينية أدت وتؤدي إلى تغيرات سياسية.

وبرأي صاحب ه���ذا االجتهاد فإنه في الوضع الذي ت���زداد قوة المجموعات 

الدينية � القوموية، من الطبيعي أن يحدث االصطدام مع القيم الديمقراطية 

وحك���م القانون. وبناء على ذل���ك ليس من العجي���ب أن يتصاعد الجدل حول 

موض���وع الدول���ة اليهودي���ة والدول���ة الديمقراطي���ة في أوس���اط الجمهور 

اإلس���رائيلي العريض. وعلى هذه الخلفية تجري المحاوالت لسن قوانين غير 

ديمقراطية في الكنيست خالل العامين الماضيين ولها غاية مشتركة واحدة 

هي إقصاء اآلخر واضطهاد األقليات. وتس���اءل: إلى أين ستصل إسرائيل مع 

التركيب���ة الديمغرافية هذه؟ من الصعب أن نعرف ومن الخطير أن نتنبأ، لكن 

االتجاه هو نحو دولة دينية أكثر وديمقراطية أقل.

وتنعكس ه���ذه التركيبة الديمغرافية على الجيش اإلس���رائيلي من خالل 

ازدي���اد حجم انخراط أبن���اء تيار الصهيوني���ة الدينية على م���دار العقدين 

األخيرين ضمن القيادات التكتيكية للجيش وصفوف الجيش عامة.

تذكير: كيف يسعى نتنياهو للسيطرة؟

م���ن بين األم���ور العديدة التي يمكن تس���جيلها وتوثيقها، ث���م تحليلها، في 

سيرورة تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة )الحكومة ال� 34 في دولة إسرائيل 

والرابعة برئاس���ة بنيامين نتنياهو( وتجميع ائتالفها الحكومي، ثمة ش���يء غير 

مس���بوق في تاريخ هذه الدولة من المرجح أن تكون له آثار وإس���قاطات جوهرية 

وعميقة بعيدة المدى في مرافق اقتصادية عديدة، أهمها سوق االتصاالت، بكل 

ما يحتوي���ه وما يتفرع منه ويرتبط به، كما على واق���ع النظام “الديمقراطي” في 

دولة إسرائيل.

فقد ش���ّن رئيس الحكوم���ة، نتنياهو، خالل مفاوضاته مع ش���ركائه الطبيعيين 

والمحتملين من أجل تش���كيل حكومت���ه الجديدة وائتالفه���ا البرلماني، معركة 

ضاري���ة على وزارة واحدة من بين الوزارات الحكومية العديدة والمختلفة، موضحا 

أنه ال ينوي “التفريط” بها ألي من المرش���حين إلشغال حقائب وزارية، ولو كان من 

أقرب المقربين إليه!!

وخالفا لكل ما يمكن أن يتصوره المراقب والمتابع للش���أن السياس���ي � الحزبي 

والحكوم���ي، لم تكن الوزارة المقصودة هذه وزارة الدف���اع أو الخارجية أو المالية، 

مثال، بل كانت: وزارة االتصاالت!

وانته���ت معركة نتنياهو هذه بتحقيق مراده: إبقاء حقيبة وزارة االتصاالت في 

عهدته وتحت مس���ؤوليته، المباشرة والحصرية، مدّعمًا ذلك ببند خاص تضمنته 

جميع االتفاقيات االئتالفية التي تم التوقيع عليها بين نتنياهو )حزب الليكود( 

والش���ركاء االئتالفيين � الحكوميين اآلخرين ينص عل���ى: منح نتنياهو )كرئيس 

للحكومة وكوزير لالتصاالت( س���يطرة تامة، مطلقة وحصري���ة على كل ما يتعلق 

بالتشريعات القانونية المستقبلية في مجال االتصاالت في إسرائيل! وُيلزم هذا 

البن���د جميع األحزاب الش���ريكة في االئتالف الحكومي وممثليها في الكنيس���ت 

بتوفير “أغلبي���ة أوتوماتيكية” ألية مبادرات تش���ريعية يقودها ويطرحها وزير 

االتصاالت )نتنياهو(! 

ترهيب وسائل اإلعالم!

وكش���ف الصحافي رفيف دروكر )معلق الشؤون السياس���ية � الحزبية في القناة 

العاش���رة في التلفزيون اإلسرائيلي(، في حسابه على “تويتر”، نص هذا البند غير 

المسبوق، كما يلي: “ستقود الحكومة الجديدة تغييرات وإصالحات شاملة وعميقة 

في مجال االتصاالت في إس���رائيل. كتل األحزاب المش���اركة في االئتالف الحكومي 

وأعضاؤها في الكنيس���ت لن يستطيعوا تأييد أي مشروع قانون في هذا المجال إال 

بموافقة ومصادقة مباشرة من وزير االتصاالت. وفي المقابل، سيكون هؤالء ملزمين 

بمعارضة أية مبادرة يعارضها وزير االتصاالت أو ال تحظى بموافقته”! 

ونقل عن “مس���ؤول كبير” في حزب “الليكود” تعليله وش���رحه لهذا البند، كما 

ورد آنف���ا، بالق���ول إن “لدى رئيس الحكومة برامج وخططا بعيدة المدى في ش���أن 

س���وق االتصاالت في إس���رائيل وهو يعتزم تطبيقها كله���ا، بأقصى القوة”! وردا 

على س���ؤال صحيفة “هآرتس” حول مضمون هذه الخطط والبرامج وأهدافها، قال 

“المس���ؤول الكبير” إن نتنياهو “لم يفصح عنها تفصيلي���ا، بعد”!!! )“هآرتس” 

– 2015/4/29(، مضيفا: “ال ش���ك ف���ي أن الدورة القريبة )الحكومي���ة والبرلمانية( 

ستش���هد إصالحات جذرية وعميقة في س���وق االتصاالت، وليس من المؤكد أنها 

ستحظى باستحسان الجميع”!!

ورأت كتل المعارضة السياس���ية والبرلمانية في إسرائيل أن البند المذكور في 

ن نتنياهو، ش���خصيا، من السيطرة شبه 
ّ
االتفاقيات االئتالفية من ش���أنه “أن يمك

التامة على س���وق االتصاالت وخارطة اإلعالم في إسرائيل، إذ سيتمكن من تقرير 

مصير غير قليل من وس���ائل االتصال واإلعالم في البالد: إذاعة الجيش اإلسرائيلي 

)“غالي تس���اهل”(، الرئيس القادم ل�”سلطة البث” الرسمية الجديدة والموظفين 

الكبار فيها، مستقبل شركة األخبار في القناة التلفزيونية الثانية ومصير القناة 

التلفزيونية العاش���رة.... باإلضافة، بالطبع، إلى إجهاض “قانون يسرائيل هيوم” 

ومنع االس���تمرار في عملية تش���ريعه نهائيا، مقابل تعزيز صحيفة “يس���رائيل 

هيوم” )إسرائيل اليوم( التي تعتبر بوقه الرسمي والصحيفة الناطقة بلسانه”!

وحينما نقول “س���وق االتصاالت” )في إسرائيل، تحديدا( فهذا يشمل المجاالت 

التالية: التلفونات )األرضية / السلكية والهوائية النقالة / الالسلكية(، االنترنت، 

التلفزيون والراديو )التجارية باألس���اس(، فضال عن توليه )نتنياهو( المس���ؤولية 

المباش���رة عن “سلطة البث” الرسمية )التلفزيون واإلذاعات غير التجارية(، بكل ما 

يحمل ذلك من آثار وإسقاطات على الصحف المطبوعة، التجارية باألساس.  

وعق���ب أحد المراقبين على تضمين االتفاقي���ات االئتالفية الجديدة هذا البند، 

بالن���ص المذكور أعاله، بالقول: “لم يعد مطلوبا من نتنياهو أن يفعل أي ش���يء... 

يكفيه هذا البند فقط لترهيب وس���ائل اإلعالم واضطراره���ا إلى التفكير مرتين 

وأكثر قبل نشر أي شيء عنه”!!

خارطة مصالح نتنياهو في مجال االتصاالت
يكاد المراقبون والمعنيون المطلعون على هذا الموضوع في إسرائيل يجمعون 

على أن “قانون يس���رائيل هيوم”، الذي جاء ليمنع توزيع هذه الصحيفة اليومية 

)“يس���رائيل هيوم”( مجانًا والذي أقّره الكنيست بالقراءة التمهيدية  في أواخر 

دورته قبل الحالية )تش���رين الثاني / نوفمبر 2014(، “يش���كل، كما يبدو، الخلفية 

األساسية والمركزية إلصرار نتنياهو على السيطرة على كل ما يتعلق بالتشريعات 

ف���ي مجال االتصاالت”! لكن خارطة مصالح نتنياهو في مجال االتصاالت ال تقتصر 

بات أخرى 
ّ
على صحيفته، “يس���رائيل هيوم” وقانونها، كما يتضح، بل يشمل مرك

عديدة”، كما سنرى هنا:  

بيزك 
أول الخيوط التي يمكن اإلمس���اك بها في مهمة رس���م هذه الخارطة هو القرار 

الذي اتخذ “بأس���رع من البرق” فور تس���لم نتنياهو مهام منصب���ه الجديد وزيرا 

لالتصاالت. فقد قام نتنياهو بع���زل المدير العام لهذه الوزارة، آفي بيرغر، وذلك 

بمحادثة هاتفية )!(، ما أثار ضجة واس���عة في إسرائيل ورود فعل غاضبة وضعت 

عالمات اس���تفهام كبيرة ح���ول هذا القرار، دوافعه، أس���لوب اتخ���اذه وتنفيذه 

وتبعاته، مع اإلشارة االنتقادية الالذعة إلى أن “القرار األول الذي أصدرته حكومة 

نتنياهو الرابعة لم يتعلق بالمفاوضات مع الفلس���طينيين، وال بالمشروع النووي 

اإليران���ي، وال بالعالقات المتدهورة م���ع الواليات المتحدة وال، حتى، بمس���تقبل 

االقتصاد ككل”! 

والسبب الوحيد والمباشر، كما تبين، لهذا القرار السريع جدا هو محاوالت بيرغر 

وَس���ْعُيه � خالل إش���غاله منصب مدير عام الوزارة، وخاصة ف���ي الفترة األخيرة � 

إلى اس���تئناف وتسريع جملة اإلصالحات في س���وق االتصاالت، والتي كان بدأها 

موشيه كحلون إبان إشغاله منصب وزير االتصاالت. وضمن هذه اإلصالحات سعى 

بيرغر، بوجه خاص جدا، إلى محاربة احتكار ش���ركة “بيزك” لقطاع واسع من سوق 

االتصاالت في إس���رائيل، وف���ي مقدمة ذلك تمكين المواطني���ن من االنتقال من 

“بيزك” إلى ش���ركات الهواتف الخليوية المنافسة في تلقي خدمات “االتصاالت 

األرضية” )الس���لكية(، مما س���يؤدي إل���ى خفض تكاليف ه���ذه الخدمات بمئات 

الشيكالت للعائلة الواحدة سنويًا. 

وعلى خلفية مسعاه هذا، “تورط” بيرغر في مواجهة حادة جدا مع “شركة بيزك” 

التي استشعرت حجم “الخسائر الفادحة” التي ستتكبدها من جراء هذا اإلصالح، 

بما يعادل مئات ماليين الش���يكالت سنويا.  لكن مالك شركة “بيزك” )التي تملك 

غالبية األسهم في شركة “بيليفون” لالتصاالت الخليوية(، شاؤول ألوفيتش، هو 

صدي���ق مقرب لنتنياهو. وهو، أيضأ، مالك موق���ع “والال” اإلخباري باللغة العبرية. 

وهذا، بالذات، ما أثار التس���اؤالت المشككة بقرار نتنياهو وأهدافه: المقابل الذي 

س���يقدمه ألوفيتش لنتنياهو لقاء فصل بيرغر ووق���ف عملية اإلصالح المذكورة. 

وكان م���ن طرح، هنا، احتمال أن يكون المقاب���ل تغطية صحافية مؤيدة لنتنياهو 

ومتعاطفة معه في هذا الموقع اإلخباري )والال(. لكن، ليس هذا وحده فقط!

سلطة البث )الرسمية(
بع���د ي���وم واحد من قرار عزل بيرغ���ر من منصب مدير ع���ام وزارة االتصاالت، 

اتخ���ذ نتنياهو )من خالل الحكومة( قرارا آخر على غاية من األهمية والداللة في 

مجال االتصاالت واإلعالم في إسرائيل � نقل كامل المسؤولية عن عملية اإلصالح 

الجارية في “س���لطة البث” الرس���مية )غي���ر التجارية( إلى نتنياهو ش���خصيا، 

بوصفه وزيرا لالتصاالت!

وعملية اإلصالح هذه � إغالق “س���لطة البث” بصيغتها وتش���كيلتها الحاليتين 

وإع���ادة إنش���ائها من جديد بهيكلية أخ���رى مختلفة � متواصل���ة طبقًا لنصوص 

ه الكنيس���ت )في دورته قب���ل الحالية( لهذا 
ّ
وأح���كام القانون الخاص الذي س���ن

با واحدا قد تش���ّوش في عملية اإلصالح هذه � هو عامل 
ّ
الغرض، إجماال. غير أن مرك

الوق���ت. فمن الواضح، اليوم، أن هذه العملية لن تكتمل في حدود الجدول الزمني 

الذي حدده القانون، وهو ما سيضطر “سلطة البث” إلى التوجه إلى وزير االتصاالت 

� وقد تولى المسؤولية الكاملة عنها، اآلن! � بطلب تمديد المهلة الزمنية المتاحة 

أمامها. ومجرد هذا الطلب، ثم االس���تجابة له، س���يضع “س���لطة البث” هذه )بما 

تش���مله من تلفزيون / القناة األولى وإذاعات( تحت رحمة نتنياهو شخصيا، وكل 

من يدور في دوائره من موظفين وسياسيين مقربين، وهو ما سيعمق من تبعيتها 

المس���تقبلية لهذه األوساط السياس���ية )وفي مقدمته نتنياهو بالطبع(، بما في 

ذلك ما يتعلق بالصالحيات الخاصة بتعيين رؤسائها ومدرائها المستقبليين! 

  

“يسرائيل هيوم”
ال تحتاج العالقة بين نتنياهو وصحيفة “يس���رائيل هيوم” )إس���رائيل اليوم( 

ومالكها، الثري اليهودي األميركي ش���لدون إدلس���ون، إلى طويل ش���رح وتفسير. 

فإدلس���ون هذا قرر إصدار الصحيفة وتمويلها وتوزيعها مجانا )!(، وهو ما يحصل 

منذ نهاية تموز 2007 وحتى اليوم، لغرض واحد أس���اس: دعم بنيامين نتنياهو 

وتوفير منبر يومي مؤيد له وناطق بلسانه. 

ويعتبر نتنياهو أن ل� “يس���رائيل هيوم” فضال كبيرا في نجاحاته السياس���ية 

� الحزبي���ة الداخلية في إس���رائيل خالل الس���نوات األخيرة، لي���س فقط من خالل 

الخ���ط السياس���ي الداعم له، مباش���رة ودون أي تحفظ، بل أيضا م���ن خالل الضرر 

الجس���يم الذي س���ببته هذه الصحيفة للصحيفة اليومية المنافس���ة، “يديعوت 

أحرون���وت”، الت���ي تعتمد نهجا مناوئ���ا لنتنياهو في المجمل. وقد نش���بت بين 

نتنياهو و”يديعوت أحرونوت”، التي يعتبرها “غريمه بل عدوه، اإلعالمي األساس 

واألكب���ر”، خالفات وصراعات حادة في الفترة األخيرة خصوصا )عش���ية انتخابات 

الكنيس���ت األخيرة( اتهم نتنياهو الصحيفة ومالكها ش���خصيا، أرنون موزيس، 

خاللها بالسعي المحموم إلفشاله ومنعه من تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. 

وفي الدورة قبل الحالية للكنيس���ت، أقر بالقراءة التمهيدية، كما أشرنا، قانون 

خاص لمنع توزيع صحف يومية بصورة مجانية أطلق عليه اس���م “قانون يسرائيل 

هيوم”. وهو ما اعتبره نتنياهو حربًا ش���خصية وسياسية تشنها ضده “يديعوت 

أحرونوت”، من خالل اللوبي البرلماني المقرب منها. وكان قد قيل، أكثر من مرة، إن 

قرار نتنياهو المبادرة إلى حل الكنيست السابق وائتالفه الحكومي وتبكير موعد 

االنتخابات كان نابعا، باألس���اس، من خش���ية نتنياهو من أن يحظى هذا القانون 

ه في القراءتين الثانية والثالثة، على خلفية تأييد شركائه 
ّ
باألغلبية الالزمة لسن

آنذاك من “يس���رائيل بيتينو” )أفيغدور لبيبرمان(، “هتنوعا” )تس���يبي ليفني( 

و”يش عتيد” )يائير لبيد( لهذا القانون. 

وعلى ضوء هذا، من الواضح تماما أن نتنياهو س���يبذل قصارى جهده في الدورة 

الحالية إلجهاض مش���روع القانون هذا ومنع إق���راره بالقراءتين الثانية والثالثة، 

سعيًا منه إلى المحافظة على صحيفة “يسرائيل هيوم” وتعزيز موقعها. 

القناة )التلفزيونية( الثانية
يس���عى نتنياهو، هن���ا، إلى إجهاض مش���روع القان���ون المطروح عل���ى طاولة 

الكنيس���ت منذ العام الماضي، 2014، للفصل بين الش���ركتين الفائزتين بتشغيل 

القناة الثانية )في التلفزيون اإلس���رائيلي(، بما يعني ح���ل هذه القناة وإلغاءها 

ثم إقامة قناتين منفصلتين بدال منها تتولى كل واحدة من الشركتين إحداهما. 

لكن ش���ركتي “كيش���ت” و”ريش���ت” اللتين تتوليان البث في القن���اة الثانية، 

بالتناوب )نصف أس���بوع ل���كل منهما( تعارضان هذا القانون، معارضة ش���ديدة، 

نظرا لتبعاته االقتصادية الوخيمة على كل منهما، إذ يعني سّن القانون اضطرار 

كل منهما إلى تمويل البث التلفزيوني على مدار أسبوع كامل، بما في ذلك طواقم 

منفصل���ة في اإلعداد والتقديم وإقامة ش���ركة أخبار خاصة ومنفصلة لكل منهما 

)اليوم تبث كالهما األخبار من خالل ش���ركة أخبار واحدة مش���تركة(، وهو ما تقدر 

تكاليف التجهيز له بمبلغ يتراوح بين 100 و 200 مليون دوالر لكل واحدة منهما. 

وتعارض الشركتان هذا القانون على خلفية األوضاع االقتصادية الصعبة التي 

تدعيان بأنهما تعيش���هما، مما سيجعل من الصعب جدا عليهما تجنيد متمولين 

لتغطي���ة التكلفة المذكورة، وهو ما س���يؤدي في نهاية األم���ر إلى تخليهما عن 

حقوق البث ونقلها إلى شركات مرشحة أخرى. وهو ما ال تريدان حصوله، بالطبع. 

وفي هذا الس���ياق، تدخل العالقة الوثيقة بي���ن نتنياهو والقيمين على هاتين 

الش���ركتين،  س���واء المالكين أو الم���دراء والموظفين المس���ؤولين، وهو ما يدفع 

نتنياهو إلى اتخ���اذ هذا الموقف الداعم لهما وهذه الق���رارات التي تهدف إلى 

تجنيبهما الوقوع في هذه “الورطة”!

وال ُينظر إلى مس���ألة القن���اة الثانية، كم���ا أوضحناها هنا، بمع���زل عن كونها 

المنافس���ة األساس���ية للقناة )التلفزيونية( العاش���رة التي يبغضه���ا نتنياهو 

ويعتبرها “من أش���د خصومه اإلعالميين”، وخاصة بسبب بعض الصحافيين األبرز 

العاملين فيها.

 

القناة )التلفزيونية( العاشرة
إن العالقة المتوترة، بل “العدائية”، بين نتنياهو و”القناة العاشرة” التلفزيونية 

هي من األمور المعروفة في إس���رائيل. وكما أشرنا، يعتبر نتنياهو هذه القناة من 

أشد خصومه اإلعالميين، وخاصة حيال وجود بعض الصحافيين البارزين في شركة 

األخب���ار التابعة لهذه القناة، والذين يرى نتنياهو أنهم “معادون له” و”يعملون 

إلفش���اله”، وذلك على خلفية بعض الفضائح والتجاوزات التي كشف عنها هؤالء 

الصحافي���ون بما يخص أداء نتنياهو وزوجته وس���لوكياتهما، في مجاالت تتعلق 

بالتصرف غير الالئق )وربما غير المش���روع( بالمال الع���ام وبالتعامل مع العاملين 

في مقر رئيس الحكومة الرسمي.   

وتعاني هذه القناة من ضائقة اقتصادية حادة تشكل سيفا مسلطا فوق رأسها 

منذ زمن طويل، نس���بيا. وقد استغل نتنياهو هذه الضائقة وعدم إقدام متمولين 

عل���ى امتالكها وضخ ما ينعش���ها من األم���وال ورقة جدية للتهدي���د المتواصل 

بضرورة إغالقها، ثم الس���عي الفعلي إلى ذلك، بحجة عدم تلبيتها شروط “حقوق 

البث” الممنوحة لها من جانب “السلطة الثانية للتلفزيون والراديو”.  

لك���ّن “معجزة” حصلت “في الدقيقة التس���عين” وتتمثل في االتفاق الذي تم 

التوص���ل إليه يوم 28 أيار األخير م���ع مجموعة من المتمولين اليهود الذين قرروا 

ش���راء كامل األس���هم في هذه القناة وامتالك الس���يطرة الكاملة عليها. وال تزال 

المفاوضات مستمرة بين مالكّي القناة الحاليين، يوسي ميمان وأرنون ميلتشين، 

وأعض���اء المجموع���ة الجديدة )رجل األعم���ال اليهودي من أصل روس���ي ليونارد 

بالفاتني���ك وأفيف غلعادي وأودي ركناتي، وكالهما رجال أعمال إس���رائيليان( من 

أجل إتمام الصفقة نهائيا.  

ومن ش���أن هذه الصفقة المتكّونة  اآلن أن تعيد خلط األوراق بشأن الموقف من 

هذه القناة ومستقبل أدائها وطواقم العاملين فيها وليس من الواضح، بعد، كيف 

سيكون رد فعل نتنياهو عليها وكيف سيتصرف حيالها.

ماذا وراء إصرار بنيامين نتنياهو على إبقاء حقيبة المواصالت بين يديه وتحت مسؤوليته المباشرة والحصرية؟

خارطة مصالح نتنياهو في “سوق االتصاالت واإلعالم” في إسرائيل!

نتنياهو: محاولة لالمساك بخيوط اإلعالم.             )رويترز(


