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كتب بالل ضاهر:

أث���ار قيام صحيف���ة »يديع���وت أحرونوت«، ي���وم الجمعة 

الماضي، بنش���ر تقرير عن »مسودة اتفاق سالم بين إسرائيل 

والفلس���طينيين«، حرج���ا كبي���را لرئيس حكومة إس���رائيل، 

بنيامي���ن نتنياهو، المع���روف بتصريحات���ه المتعنتة ضد 

الفلسطينيين ورفضه التقدم في المفاوضات التي جرت قبل 

سنوات. لكن المسودة المسربة أدت إلى هجوم قادة اليمين 

على تنياهو لكونها تضمنت موافقة على انسحاب إسرائيل 

من كافة األراضي المحتلة العام 1967، مع تبادل أراض بحجم 

ضئيل وبنس���بة 1:1، وإقامة دولة فلس���طينية وحل قضيتي 

الالجئين والقدس. 

وج���اء هذا التس���ريب في توقي���ت بالغ الحساس���ية، قبل 

عش���رة أيام تقريبا من انتخابات الكنيست التي ستجري يوم 

الثالثاء المقبل، وفي الوقت الذي ال ينجح فيه نتنياهو وحزب 

الليكود في رفع قوتهما في االستطالعات وتفوق »المعسكر 

الصهيون���ي« عل���ى الليكود، األم���ر الذي دف���ع نتنياهو إلى 

اإلع���الن، أول من أمس، عن تنصله م���ن خطاب بار إيالن، الذي 

ألقاه في العام 2009، وعبر فيه عن موافقته على »قيام دولة 

فلسطينية تعترف بإسرائيل كدولة يهودية«. 

والمالحظ في المعركة االنتخابية اإلس���رائيلية الحالية أن 

نتنياهو، وكذلك »المعس���كر الصهيوني« ورئيس���ه إسحاق 

هرتس���وغ، عمال على تغيي���ب الموضوع الفلس���طيني وحل 

الصراع عن أجندة االنتخابات، في مقابل تركيز نتنياهو على 

البرنامج النووي اإليراني والتخويف من أنه برنامج عس���كري 

يه���دف إلى صنع س���الح ن���ووي، بينما ركز هرتس���وغ على 

القضايا االجتماعية، وخصوصا أزمة الس���كن وارتفاع أسعار 

الش���قق بش���كل مبالغ فيه، وهما موضوعان محل إجماع لدى 

الجمهور اليهودي في إسرائيل، في الوقت الذي ال يوجد فيه 

إجماع أبدا بين اإلسرائيليين حول الموضوع الفلسطيني. 

حول موضوع االنتخابات العامة للكنيست ومواقف الحزبين 

الكبيرين، الليكود و«المعس���كر الصهيون���ي«، من الموضوع 

الفلسطيني، أجرى »المش���هد اإلسرائيلي« مقابلة خاصة مع 

المدير العام األس���بق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية والسفير 

السابق في جنوب إفريقيا وتركيا، الدكتور ألون ليئيل. 

)*( »المشهد اإلســـرائيلي«: كيف تنظر إلى الوثائق المسربة 

التي نشـــرت في الصحافة اإلســـرائيلية في األيـــام الماضية، 

وتحدثت كما لو أن نتنياهو وافق على انسحاب إلى حدود العام 

1967 وعلى تسوية معينة في القدس وقضية الالجئين؟ 

ليئي����ل: »أرى بذل����ك أنه نش����ر يميز عش����ية االنتخابات 

للكنيس����ت. وتوجد هنا محاولة من جانب أحد ما، وحتى أنه 

ربما ه����ذه محاولة من جانب األميركيي����ن، للمس بنتنياهو 

عش����ية االنتخابات، باعتبار أن نشرا كهذا سيجعل ناخبين 

يبتعدون عن حزب الليكود، ويصوتون ألحزاب يمينية أخرى. 

وعندما أنظر إلى األمور بشكل موضوعي، فإننا نعرف تقريبا 

ما ال����ذي حدث في المحادثات التي أجراه����ا وزير الخارجية 

األميركي، جون كيري. ورغم أننا نعرف بش����كل أقل عن قناة 

المفاوضات الخلفية التي أجراها مبعوث نتنياهو، يتسحاق 

مولخو، لكننا نعرف كيف انتهت المحادثات. فهي لم تنته 

بتحقيق ش����يئ، وإنما انتهت بتحط����م، ونتائج المحادثات 

التي أجراها كي����ري انتهت بفقدان مطلق للثقة بين طرفي 

المحادثات. وهذا يعني أن وثيقة كهذه أو مسودة كتلك ال 

يمكنها تغيير الصورة ب����أن الطرفين ليس فقط لم تقترب 

مواقفهم����ا من بعضها، بل ابتعدت عن بعضها. لذلك فإني 

أعتق����د أن األمر األهم هو النتيجة ولي����س وثيقة كهذه أو 

تلك. وما نراه في الشأن اإلس����رائيلي – الفلسطيني، هو أن 

الفروق في مواقف الجانبين آخذة باالتس����اع، وأنه نش����أت 

فجوة غير مس����بوقة لدى الجمهور اإلس����رائيلي، بين الذين 

يؤيدون االنس����حاب وقي����ام دولة فلس����طينية وبين أولئك 

الذين يعارضون االنسحاب والدولة الفلسطينية«.

)*( الذين يعارضون قيام دولة فلســـطينية يشكلون األغلبية 

في إسرائيل.

ليئيل: »الخط المركزي في اليمين هو ضد االنس���حاب وضد 

الدولة الفلس���طينية. وهناك كتلة يس���ار، وإذا ضممنا إليها 

المواطنين العرب في إسرائيل، فإنهم يشكلون ربع السكان، 

وب���دون الجمه���ور العربي ربما يش���كلون 10% من الس���كان، 

وهؤالء يؤيدون االنس���حاب وإقامة دولة فلسطينية وتقسيم 

القدس على أس���اس حدود الع���ام 1967 وما إلى ذلك. وهناك 

أحزاب الوس���ط، التي تقول إنها تريد تس���وية ومس���تعدة 

لتنفيذ انسحاب، ولكنها، على س���بيل المثال، ال توافق على 

تقس���يم القدس. وهذا يعني أن نسبة اليهود في إسرائيل 

الذين هم على اس���تعداد لدفع ثمن االنس���حاب من الضفة 

الغربية على أس���اس خطوط 1967 وتقسيم القدس، أي إقامة 

دولة فلس���طينية يمكن أن يوافق عليها الفلس���طينيون، ال 

تتعدى 15% م���ن الجمهور اليهودي. لكن���ي مع ذلك أعتقد 

أن تس���ريب الوثائق أع���اد الموضوع الفلس���طيني، لمدة 24 

س���اعة على األقل، إلى صدارة المعركة االنتخابية. قبل ذلك 

تركزت المعركة االنتخابية على إيران وأس���عار السكن، واآلن 

ظهر فجأة الموضوع الفلسطيني. وبإمكانك أن ترى أنه خالفا 

للموضوع اإليراني وموضوع أس���عار الس���كن، ف���إن الجمهور 

اإلس���رائيلي منقسم حيال الموضوع الفلسطيني، لكنه ليس 

منقس���ما حيال إيران والس���كن. ولذلك ف���إن نتنياهو حاول 

بكل ما أوت���ي من قوة إخفاء الموضوع الفلس���طيني، وكذلك 

فع���ل رئيس المعس���كر الصهيوني هرتس���وغ. وكالهما لم 

يذكرا كلمة ’س���الم’ ط���وال الحملة االنتخابي���ة. واآلن نصل 

إلى االنتخابات، وهي اس���تفتاء ش���عبي على أن تكون دولة 

فلسطينية أو ال تكون. وهذه االنتخابات تجري حول الموضوع 

المنقسم بشأنه الجمهور اإلسرائيلي. فالجميع يوافقون على 

أن إيران هي تهديد على إس���رائيل، والجميع يوافق على أن 

أسعار السكن مرتفعة جدا، لكن الشعب في إسرائيل منقسم 

بين يمين ووس���ط يسار في الموضوع الفلسطيني. وبإمكاني 

أن أقول بشكل واضح إن نتائج هذه االنتخابات، التي ستجري 

بعد أس���بوع، وعلى ف���رض أن الحكومة المقبلة س���تبقى في 

واليتها أربع سنوات، هي انتخابات هامة وستقرر ما إذا كانت 

س���تقوم دولة فلسطينية أم ال كما أنها ستقرر كيف ستبدو 

دولة إسرائيل«.

)*( هل تعتقد بوجود احتمال لتغيير الحكم في إسرائيل؟

ليئيل: »أنا أس���تمد المعلومات من استطالعات الرأي، التي 

تش���ير إلى نتيجة غير واضحة أبدا. وهناك 11 حزبا وجميعها 

أحزاب متوسطة عمليا، وليس معروفا شكل االئتالف الحكومي 

المقب���ل من هذه الخريطة الحزبي���ة. ويوجد عنصر جديد في 

االنتخابات الحالية ولم يكن موجودا في الماضي، وهو عنصر 

الرهان. إذ أنه بس���بب رفع نس���بة الحس���م إلى 25ر3% فإنه 

يكفي أال يتجاوزها حزب واحد، س���واء حزب ’ياحد’ )اليميني 

المتطرف( أو حزب ميرتس، لكي يتم حسم االنتخابات«. 

)*( كيف ترى برنامج »المعســـكر الصهيوني« في الموضوع 

الفلسطيني بأن األمن هو الشرط للتسوية؟

ليئي���ل: »لق���د قرأت برام���ج األح���زاب كله���ا، ويوجد لدى 

المعس���كر الصهيوني برنامج حول الموضوع الفلس���طيني 

أفض���ل من برنام���ج حزب يش عتيد )يوجد مس���تقبل(. إذ أن 

يش عتيد يعتبر أن القدس هي عاصمة إس���رائيل إلى األبد 

قس���م أبدا. بينما المعسكر الصهيوني يلتف على ذلك 
ُ
ولن ت

ويقول إنه يجب االهتم���ام بتعزيز الطابع اليهودي للقدس، 

قس���م. وأعتقد أنه بس���بب ميل الجمهور 
ُ
وال يقول إنها لن ت

اإلس���رائيلي نحو اليمين، فإن جميع األحزاب تجعل برامجها 

تميل نح���و اليمين. وعل���ى األقل أرى في برنامج المعس���كر 

الصهيون���ي أنه يؤيد ح���ل الدولتين باالس���تناد إلى حدود 

العام 1967. لكن السؤال المركزي هو شكل االئتالف ومن هي 

األحزاب التي ستشارك فيه؟«.

)*( تركيز نتنياهو على إيران، هل يعكس أمرا حقيقيا أم أنه 

مجرد ذريعة للتهرب من الموضوع الفلســـطيني، خصوصا في 

أعقاب تصريحات مسؤولين أمنيين حول ضرورة حل الصراع؟

ليئيل: »هذا دمج بين األمرين. نتنياهو هلع فعال من إيران، 

وليس هو فقط وإنما أغلبية الجمهور اإلس���رائيلي هلعة من 

الخيار النووي اإليران���ي. أي أنه يوجد هنا أمر حقيقي، وهذا 

األمر الحقيقي يندمج جيدا في االنتخابات. إذ ما هي الطريق 

األفضل لرئيس الحكومة من أن يوحد الشعب حول موضوع ال 

خالف حوله. لكن في الوقت الذي يركز فيه على إيران، أخفى 

موضوعي���ن آخرين وغير مريحين بالنس���بة له، األمر األول هو 

ارتفاع أس���عار السكن وحقيقة أن أزواجا شابة في إسرائيل ال 

يمكنها شراء ش���قة، واألمر الثاني هو الموضوع الفلسطيني 

والذي ال يش���عر نتنياهو حياله بالراحة، ألن إس���رائيل تتجه 

نح���و مواجهة مع المجتمع الدولي ح���ول هذا الموضوع. ومن 

ه���ذه الناحي���ة، فإن تس���ريب الوثيقة من خ���الل ’يديعوت 

أحرونوت’ تسبب بلعبة معاكسة للعبة التي يريدها نتنياهو 

اآلن. إذ أن نتنياه���و كان يري���د تأجيل االنتخابات ألس���بوع 

آخر كي يس���تمر في الصراخ ’إيران، إي���ران، إيران’. لكن هذا 

التس���ريب نقل الخطاب إلى الموضوع الفلسطيني، وهذا غير 

مريح له. وبالمناس���بة فإن هرتس���وغ أيضا ال يذكر الموضوع 

الفلسطيني ألنه يشعر أنه ليس���ت لديه أغلبية مؤيدة لحل 

الصراع، وفي المقابل يتجه إل���ى المواضيع االجتماعية ألنه 

يش���عر بأنه سيكس���ب التأييد في ه���ذه الناحية ألن هناك 

إجماعًا في إس���رائيل حول ض���رورة حل أزمة الس���كن، وهذا 

موض���وع مريح له ألن الجمهور يعتبر أن نتنياهو فش���ل في 

حله«.  

مقابلة خاصة مع المدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية

«: تسريب »مسودة اتفاق السالم« « الدكتور ألون ليئيل لـ
 أعاد الموضوع الفلسطيني إلى أجندة انتخابات الكنيست

ألول مرة: المحكمة اإلسرائيلية 
العليا تناقش موضوع حرية 
التعبير عن الرأي في الجامعات

*المحكمة تنتقد بشدة دستور جامعة 
حيفا الذي يمنع  التظاهر والفعاليات 

السياسية في الحرم الجامعي*

ناقشت المحكمة اإلس���رائيلية العليا صباح أمس طلب 

اس���تئناف تقدمت به جمعية حق���وق المواطن ضد قرار 

المحكم���ة المركزية في حيفا الذي أقر تعديل دس���تور 

جامع���ة حيفا بحي���ث يمنح الصالحية لرئي���س الجامعة 

بتقييد حرية التظاهر ومنع الفعاليات السياسية داخل 

الحرم الجامعي. 

وق���د انتقدت هيئ���ة القض���اة بش���دة إدارة الجامعة 

وتعديل الدس���تور الذي يم���س على نحو ق���اٍس بحرية 

التعبي���ر داخل الحرم الجامع���ي ومنحتها مهلة 60 يومًا 

لتعديله. 

وأشارت القاضية إستر حايوت إلى أن تنظيم الفعاليات 

الجماهيري���ة داخل الحرم الجامعي هو مس���ألة مفهومة 

ضمنًا وعل���ى إدارة الجامعة اعتماد مبدأ التناس���بية في 

اتخاذ قراراتها، إذ ال يمكن أن تقوم بتقييد حرية التعبير 

بشكل جارف. 

وطالب���ت جمعية حقوق المواطن في طلب اس���تئنافها 

بإلغاء بند من دس���تور الجامعة يتي���ح لرئيس الجامعة، 

بعد استش���ارة نائبه وعميد الطلب���ة، إصدار أمٍر بوقف أو 

منع أي فعالية جماهيري���ة لفترة غير محددة، كما يتيح 

له اتخاذ كافة التدابير المناس���بة لمنع الفعاليات داخل 

الحرم الجامعي.

ويع���ّرف الدس���تور الفعاليات الجماهيري���ة على أنها 

»أية فعالية سياس���ية، اجتماعي���ة، ثقافية، ترفيهية أو 

أكاديمية )باستثناء التعليمية(«. كما تشمل الفعاليات 

»الوقفات االحتجاجية، المظاه���رات، المحاضرات، توزيع 

المناش���ير، وضع األكش���اك، عرض األف���الم، وكل فعالية 

جماهيرية أخرى، حتى ف���ي حال عقدت في مكان مغلق، 

وذلك باس���تثناء الفعالي���ات المنظمة م���ن قبل وحدات 

الجامعة”.

وقد لج���أت إدارة الجامعة في الس���نوات األربع األخيرة 

منذ تعديل الدستور إلى استخدام واسع للبنود المقيدة 

بهدف إخراس الفعاليات السياس���ية في الجامعة، وعلى 

نح���و خ���اص الفعاليات الت���ي نظمها الطالب بمناس���بة 

أحداث جرى تعريفها على أنها »شاذة«، مثل الحرب على 

غزة العام 2009؛ أسطول الحرية العام 2010؛ إحياء النكبة 

العام 2011 والحرب على غزة العام 2012. 

وفي تعقيب للمحامية شارونة إلياهو حاي، مقدمة طلب 

االستئناف باس���م جمعية حقوق المواطن، قالت »هناك 

نزعة واضح���ة لتقييد حرية التعبير عن الرأي في جامعة 

حيف���ا، وخاصة محاوالت إلس���كات الط���الب العرب. على 

المحكمة العليا أن توضح بش���كل جلي أّن حرية التعبير 

عن الرأي هي مركب أس���اس في النظام الديمقراطي واّن 

إدارة الجامعة ال تملك الحق في منع ممارسته”.

« أف���ادت القناة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي  «

أن رئيس الدولة اإلس���رائيلية رؤوفي���ن ريفلين أكد خالل 

أحادي���ث وراء أبواب مغلقة أنه في حال عدم تحقيق أي من 

األحزاب المتنافس���ة في االنتخابات العامة التي س���تجري 

يوم الثالثاء المقبل )17 آذار( فوزًا واضحًا، فإنه ينوي العمل 

على تشكيل “حكومة وحدة وطنية” على أن تكون المهمة 

الرئيس���ة لهذه الحكومة هي تغيير النظام االنتخابي في 

إسرائيل.

وأض���اف ريفلين أنه يجب تفادي الوضع غير المس���تقر 

سياس���يًا الذي تجري في���ه انتخابات جدي���دة كل عامين 

تقريبًا.

وعل���ى صعيد آخ���ر التط���ورات التي ش���هدتها الحملة 

االنتخابية اإلسرائيلية نشير إلى ما يلي:

أص���در مكتب الحمل���ة االنتخابية لحزب الليكود مس���اء 

أول م���ن أمس األح���د بيانًا ج���اء فيه أن رئي���س الحكومة 

اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو يعتق���د أن الخطاب الذي 

ألقاه في جامع���ة بار- إيالن في حزي���ران 2009 وأعلن فيه 

استعداده لقبول »دولة فلسطينية منزوعة السالح تعترف 

بالدولة اليهودية« لم يعد مناسبًا للواقع الحالي في الشرق 

األوسط. 

لكن بع���د مرور بضع س���اعات على البيان أص���در ديوان 

رئي���س الحكومة تكذيبًا جاء في���ه أن »نتنياهو لم يقل إن 

خطاب بار- إيالن أصبح الغيًا«. 

لكن على الرغم من ذلك جاء في البيان »لقد أوضح نتنياهو 

منذ س���نوات أنه في الظروف الحالية في الش���رق األوسط، 

فإن أي أرض س���يجري االنس���حاب منها ستس���يطر عليها 

أطراف إس���المية متش���ددة مثلما ما جرى في غزة وجنوب 

لبنان. وهذا ما س���يجري بالتأكي���د أيضًا في ضوء التحالف 

بين السلطة الفلسطينية وحماس، التنظيم اإلرهابي«.

ويأت���ي ه���ذا ردًا عل���ى الوثيقة الس���رية التي نش���رها 

الصحافي ناح���وم برنياع في صحيفة »يديعوت أحرونوت« 

)يوم 2015/3/6( والتي كتبت العام 2013 في أثناء الوالية 

الثاني���ة لنتنياه���و وحملت عنوان »اقت���راح وثيقة مبادئ 

بشأن الوضع الدائم«. وقد تضمنت هذه الوثيقة أهم نقاط 

المفاوضات الس���رية الت���ي دارت بين الممثل الش���خصي 

لرئي���س الحكوم���ة المحامي إس���حاق مولخو وحس���ين آغا 

الممثل الرس���مي لرئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود 

عباس، وكش���فت من بي���ن أمور أخرى اس���تعداد نتنياهو 

لالنس���حاب إلى حدود 1967 مع تب���ادل لألراضي، وعن حل 

متفق عليه بش���أن تقس���يم مدينة القدس، وحق العودة، 

وغور األردن. 

ق وزير الخارجية زعيم حزب »إسرائيل بيتنا« أفيغدور 
ّ
وعل

ليبرم���ان عل���ى وثيقة التن���ازالت التي نش���رتها صحيفة 

»يديع���وت أحرونوت« فق���ال إن »هذه الوثيق���ة لو كانت 

طرح���ت على الحكومة اإلس���رائيلية، لكان حزب إس���رائيل 

بيتنا وقف ضده���ا بقوة. إنها تكرار لألخطاء التي ارتكبت 

خالل خطة االنفصال عن غزة، وهي ال تشكل حاًل للمشكالت 

الصعب���ة التي تواجهها إس���رائيل، وال تض���ع حدًا لحكم 

حماس اإلرهابي في غزة وال لمش���كلة العرب في إسرائيل. 

ومثل هذا االتفاق مع الفلس���طينيين يستند فقط إلى أبو 

مازن الذي ثبت أنه ليس محاورًا جديًا«. 

وتابع ليبرمان: »فقط اتفاق إقليمي يمكن أن يحل جميع 

هذه المشكالت، ويحقق التطبيع الكامل لعالقات إسرائيل 

مع الدول العربية المعتدلة. إن إسقاط حكم حماس وتبادل 

أراض مع تبادل للس���كان من العرب في إسرائيل هو الذي 

يمكن أن يحقق األمن والهدوء إلسرائيل«.

وواص���ل ليبرمان هجوم���ه على جهات فلس���طينية في 

الداخل ال تدين بالوالء لدولة إسرائيل.

وقال خالل ن���دوة انتخابية عقدت ف���ي المركز المتعدد 

المجاالت في مدينة هرتسليا إنه يجب على أي مواطن يرفع 

العلم األس���ود في ذكرى النكبة الفلس���طينية الرحيل إلى 

أراضي السلطة الفلسطينية أو غيرها. وأكد بالمقابل أن أي 

مواطن مهما يكن انتماؤه يجب التعامل معه بشكل طبيعي 

طالما أبدى والءه للدولة وانخرط في الخدمة العس���كرية أو 

الخدمة الوطنية البديلة عنها. كما جّدد رفضه لعقد اتفاق 

ثنائ���ي مع الفلس���طينيين باعتباره عدي���م الجدوى مقابل 

دعمه لتسوية إقليمية شاملة تطال أيضًا الدول العربية.

كما كش���ف النقاب ع���ن وثيقة أخرى قدمه���ا قبل عدة 

س���نوات مستش���ار نتنياهو السياس���ي، رون ديرمر، وهو 

الس���فير اإلس���رائيلي الحالي في واش���نطن، إل���ى مبعوث 

الرباعي���ة الدولي���ة، توني بلي���ر، وتعهد فيها بانس���حاب 

إسرائيل إلى حدود العام 1967.

قبل أسبوع من االنتخابات العامة:

ريفلين ينوي العمل على تشكيل »حكومة وحدة وطنية« تعمل على تغيير النظام االنتخابي
*نتنياهو: في الظروف اإلقليمية الحالية لن تكون هناك انسحابات وال تنازالت*

ب.              )رويترز(
ّ
االنتخابات االسرائيلي: المشهد مرك

وقالت القناة العاش���رة للتلفزيون اإلسرائيلي، مساء أول 

م���ن أمس األح���د، إن ديرمر ق���دم إلى بلير، خ���الل اجتماع 

بينهم���ا قبل ع���دة س���نوات، »وثيقة نوايا« ج���اء فيها أن 

مساحة الدولة الفلس���طينية عندما تقوم ستكون مطابقة 

للمنطقة التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.

وأضاف���ت القن���اة التلفزيونية اإلس���رائيلية أن الوثيقة 

تتعلق بالفترة التي س���بقت بدء المفاوضات المباشرة بين 

نتنياهو والرئيس الفلس���طيني محمود عباس )أبو مازن(. 

وقالت القن���اة إن هذا التعهد يتناقض م���ع التصريحات 

العلني���ة التي يطلقه���ا نتنياهو، وبينه���ا رفضه المطلق 

لالنسحاب من القدس الشرقية وعودة الالجئين.

وأش���ارت القناة إل���ى أن هذه الوثيقة الت���ي وقع عليها 

ديرمر موجودة ضمن وثائق وزير الخارجية األميركي، جون 

كيري، والتي تعتبرها الواليات المتحدة الوثائق الرسمية 

لعملية الس���الم، ألن هذه الوثائق كتبت ووقعت بتنسيق 

كامل مع إسرائيل.

وعقب ديرم���ر على تقري���ر القناة العاش���رة بالقول إنه 

»بخ���الف مطلق لالدع���اء )في تقرير القن���اة(، فإنه لم يتم 

االتفاق على أي انس���حاب في أية مرحلة«. رغم ذلك أضاف 

أنه في ه���ذه الحالة )أي في هذه الوثيق���ة( جرت محاولة 

لتحري���ك المفاوضات التي تس���تند إلى مب���ادئ المجتمع 

الدول���ي، فيما تحتفظ إس���رائيل بحقها ف���ي التحفظ من 

مواضيع ليست مقبولة عليها.

من ناحية أخرى ش���ارك عش���رات اآلالف من المتظاهرين 

مساء الس���بت في مهرجان أقيم في س���احة رابين في تل 

أبيب رافعين شعار »إسرائيل تريد التغيير«. 

وذكرت مصادر إس���رائيلية رس���مية أن عدد المشاركين 

في االحتفال راوح بين 25 و30 ألف ش���خص، في حين ذكر 

منظمو المهرجان أن العدد تجاوز 50 ألف شخص. 

وفي هذه المناس���بة ألقى عدد من الش���خصيات كلمات 

بينهم رئيس الموس���اد الس���ابق مئير داغ���ان، ومما قاله: 

»نس���تحق زعامة ال تمتهن التخويف. إن إسرائيل محاطة 

باألعداء، لك���ن هؤالء ال يخيفونني بل أخ���اف من قيادتنا. 

أخاف من عدم التصميم والتردد والجمود. وأكثر ما أخافه 

أزمة زعامة«. 

وأض���اف: »نتنياهو يتولى منص���ب رئيس الحكومة منذ 

ست سنوات، وخالل هذه الفترة لم يقم بأي خطوة حقيقية 

لتغيي���ر المنطقة أو من أجل مس���تقبل أفضل«. وتابع: »إن 

البرنام���ج النووي اإليراني هو بالفعل خطر حقيقي، وال أحد 

في الواليات المتحدة يجادل في ذلك. ويجب معالجة هذه 

المشكلة بتعقل ومشاركة حلفائنا في هذه المهمة وليس 

بالتش���اجر معهم. نس���تحق قيادة تحدد س���لم أولويات 

جديدا. ومنذ زمن بعيد لم تعد المس���ألة مس���ألة يمين أو 

يسار، بل هي مسألة نهج وأفق ورؤيا مختلفة«.

»راية سوداء«:
 حول قصف البيوت 

السكنية في غزة!

الرواية الشرقية الجديدة: 

تأسيس هوية 
إسرائيلية جديدة ونزع 

شرعية الصهيونية
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تشارف الحملة االنتخابية اإلسرائيلية على االنتهاء، وهي حملة تغيب 

عنها األجندة الواضحة، والقضية المركزية التي تدور حولها االنتخابات. 

وهذه ليس���ت أول انتخابات يغيب عنها الصراع اإلس���رائيلي- العربي، 

ومجم���ل القضية الفلس���طينية. ولكن ه���ذه أبرز انتخاب���ات يغيب عنها 

حتى الموضوع الداخلي المركزي، وهناك ما يش���به »طوش���ة عمومية« إن 

ص���ح التعبير. وهذا ما يعكس أكثر حالة التخبط السياس���ي في الش���ارع 

اإلس���رائيلي، وش���رذمة الخارطة السياس���ية، ويؤكد ديموم���ة حالة عدم 

االستقرار السياسي في المرحلة المقبلة.

حينم���ا ب���ادر بنيامين نتنياهو بنفس���ه إلى حل الكنيس���ت في نهاية 

تش���رين الثاني الماضي، لم يكن ثمة سبب واضح، من طراز األسباب التي 

عرفتها الس���احة السياسية سابقا، يس���توجب االقدام على هذه الخطوة، 

ولهذا راح محللون وسياسيون يطرحون افتراضات لدوافع نتنياهو. 

وبعد مرور أكثر من ثالثة أش���هر على هذا القرار وقبل أس���بوع واحد من 

االنتخابات، ما زال األمر على حاله، فحتى نتنياهو لم ُيفّسر نفسه. 

ونس���تعرض في ما يل���ي المحط���ات المركزية التي واجهته���ا الحملة 

االنتخابية، ونحاول اإلجابة إلى أي مدى تركت كل واحدة من هذه المحطات 

أثرا على النتيجة النهائية.

بداية قيل إن نتنياهو هرب إلى االنتخابات بافتراض أنه يريد تش���ريع 

»قان���ون الدولة القومي���ة اليهودية«، ولكن���ه لم يكن أمرا به���ذا اإللحاح 

الذي يس���توجب تغيير حكومة، وثبت الحقا أن ه���ذا الموضوع غائب كليا 

ع���ن األجندة االنتخابية لكل األحزاب. وه���ذا ليس صدفة، ألن كل األحزاب 

الصهيونية متفقة في ما بينها على جوهر »قانون الدولة القومية«. ولكن 

بن���وده األخرى تخلق خالف���ات حادة تتعلق بعالقة الدي���ن بالدولة، ومبدأ 

الديمقراطية، الذي قد يصبح الحقا تحت تفس���يرات القوى الدينية، التي 

س���تصبح بعد بضع س���نوات الغالبية المطلقة بين اليهود اإلسرائيليين. 

ولهذا رأت األح���زاب الصهيونية أن من األفضل اس���تبعاد القانون، منعا 

الس���تفزاز قس���م من جمهور مصوتي كل واحد من ه���ذه األحزاب. وهذا 

موضوع لم يترك أي أثر على النتيجة الظاهرة حتى اآلن.

في النصف الثاني من ش���هر كانون األول، ظهرت قضية الفساد الكبرى 

التي تورطت بها أسماء كثيرة من كبار المسؤولين الحكوميين، وسياسيين، 

وكلهم على صلة بحزب »يسرائيل بيتينو« بزعامة أفيغدور ليبرمان. وعلى 

مدى أسبوعين أو ثالثة قيل إن هذه القضية ستتسع أكثر، وسيتم اإلعالن 

ع���ن تقديم لوائح اتهام حتى قبل االنتخابات البرلمانية. ولكننا ش���هدنا 

الحقا صمتا مطبقا، وزالت القضية عن جدول األعمال السياسي واإلعالمي، 

رغم وجود معتقلين، وآخرين قابعين في الحبس المنزلي.

غير أن هذه القضية س���اهمت في أن يفقد »يس���رائيل بيتينو« نصف 

مقاع���ده التي كانت له في االنتخابات الس���ابقة، أي م���ن 11 مقعدًا إلى 6 

وحت���ى 5 مقاعد اليوم، وفق اس���تطالعات الرأي. وحس���ب التقديرات، فإن 

االبتعاد عن هذا الحزب جرى باألساس ألنه بات ضعيفا، وال يمكن أن يحقق 

مكاسب لقطاعات كانت تدعمه على مدى سنين.

وبعد أي���ام على هدوء قضية »يس���رائيل بيتينو« ب���دأت تظهر قضية 

الفساد في عائلة نتنياهو، والقصد في شكل إدارة حسابات المقر الرسمي 

لرئيس الحكومة والبيتين الخاصين لنتنياه���و اللذين يتلقيان ميزانية، 

كما المقر الرسمي، من الخزينة العامة. وكشفت التقارير حقائق مدهشة 

عن جش���ع نتنياهو وخاصة زوجته سارة. ومورست ضغوط اعالمية، أجبرت 

المراقب العام للدولة على كشف تقريره عن هذه القضية، من العام 2009 

إلى 2013.

ولش���ديد المفاجأة، فإن اس���تطالعات الرأي التي ظهرت في أوج تكشف 

هذه القضية زادت من ق���وة الليكود بمقعد أو مقعدين، ولكن هذا تراجع 

الحقا حينما تراكمت قضيتان أخريان هما أيضا شكلتا محطتين في هذه 

الحملة االنتخابية.

القضية األولى، خطاب بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس األميركي دون 

التنس���يق مع البيت األبيض، األمر الذي أغضب إدارة الرئيس باراك أوباما، 

فنتنياهو اتفق على القاء الخطاب قبل أس���بوعين بالضبط من االنتخابات 

اإلسرائيلية، بادعاء أنه يريد لفت نظر الكونغرس إلى األخطار التي تراها 

إس���رائيل من اتفاق مع إيران حول مش���روعها الن���ووي، ال يعبر عما تريده 

إسرائيل.

لكن ف���ي الحقيقة فإن نتنياهو أراد من هذا الخط���اب، الذي جاء مخالفا 

لكل أصول العالقات الدبلوماسية في العالم، ضرب عصفورين بحجر واحد: 

األول ه���و الظهور اإلعالمي، ويؤك���د فيه على أجندت���ه لتغييب القضية 

الفلسطينية. والثاني، هو أن يثبت لليمين المتشدد أنه »شخصية قوية« 

ق���ادرة على تحدي البيت األبيض »دفاعا عن مصالح إس���رائيل«، حتى وإن 

اقتضى األمر مواجهة مع الرئيس األميركي ذاته.

وأظهرت اس���تطالعات الرأي أن الليكود حصل عل���ى مقعد أو اثنين بعد 

هذا الخطاب، ولكن هذا جاء على حساب اليمين المتطرف، إذ بقي معسكره 

فاقدا لألغلبية.

أم���ا المرحلة األخ���رى وتزامنت أيضا مع قضيتي فس���اد عائلة نتنياهو، 

والخطاب في واش���نطن، فكان���ت تقرير مراقب الدولة عن أس���باب ارتفاع 

أس���عار البيوت، وه���ذه القضية حظيت بضجة إعالمي���ة كبرى، خاصة في 

وس���ائل اإلعالم المناهضة لنتنياهو، مث���ل صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 

ولكن ال نستطيع القول إنها ساهمت في إضعاف الليكود.

وه���ذا المش���هد االنتخابي يثبت أنه لم تكن هن���اك قضية مركزية من 

شأنها أن تترك أثرا على الساحة االنتخابية، وفي اليوم التالي لالنتخابات 

ستتالشى الغالبية الساحقة من هذه القضايا، باستثناء قضية فساد حزب 

ليبرمان، التي لن يكون لها هذا االثر الكبير مس���تقبال، فحزب »يس���رائيل 

بيتينو« مرش���ح بنسبة متس���اوية بين أن يكون ش���ريكا في االئتالف، إذا 

كان���ت حكومة يمين صرف���ة، أو أن يجلس في المعارض���ة، في حال كانت 

حكومة وحدة مع »المعس���كر الصهيوني«. لكن في كل األحوال هناك ميل 

للتقدير بأن ليبرمان س���يكون حلقة أضعف في الحكومة المقبلة، مقارنة 

مع مكانته وحجمه في الحكومة الحالية.

تعاني إس���رائيل من سلسلة أزمات داخلية حقيقية، وهي لم تأخذ دورا 

في الحملة االنتخابية، فحتى القضية االقتصادية االجتماعية لم يكن لها 

وزن، رغم كثرة القوائم التي تلوح به���ا خاصة القائمة الجديدة »كوالنو«، 

الت���ي قائدها موش���يه كحلون ل���م يطرح ما ه���و أكثر من خارج الس���ياق 

العام، رغم الهالة التي رس���مت من حوله، وكأنه الشخصية »االجتماعية«، 

فالتصريحات التي أطلقها تثبت مجددا أنه كغيره يتلقى دعما وتوجيهات 

من حيتان المال وغابت عن برنامجه الحلول الجذرية لالقتصاد. 

ونشير أيضًا إلى أن »المعس���كر الصهيوني« لم يطرح بشكل قوي وبارز 

أوجه الخالف السياس���ي مع حزب »الليكود«، بش���أن قضية الصراع، بل إن 

حملت���ه االنتخابية انصاع���ت أكثر للمرحلة الس���ابق ذكرها، وفي بعضها 

كانت مبادرة من وس���ائل إعالم يقف أصحابه���ا بالمرصاد لنتنياهو، الذي 

ش���ن عليهم حروبا ش���تى، وخاصة حروبا اقتصادية، لصالح داعمه األكبر 

دة كليا لبنيامين 
ّ
شلدون أدلسون، صاحب صحيفة »يسرائيل هيوم« المجن

نتنياهو وحملته االنتخابية. 

ونس���تطيع القول منذ اآلن إن الساحة اإلسرائيلية مقبلة على مرحلة في 

اتجاهين ال يغيران المضمون، فإم���ا المراوحة في المكان، بمعنى حكومة 

���ة مع إضافة ليس���ت ثابتة، أو حكومة 
ّ

يمينية متش���ددة ذات أغلبية هش

واس���عة تضم الحزبين األكبرين، لكن في الحالتين ستكون حكومة قالقل 

مت 
ّ
حزبية لن تصمد طوياًل، ومن المؤكد أنها لن تستمر أربع سنوات كما عل

التجرب���ة. وهذا يعني أن هذه االنتخاب���ات التي لم يعرف حتى المبادرون 

إليها ما س���بب التوجه لخوضها، ستبقي إسرائيل في دواماتها الداخلية 

الحالية.

]ب. ج[

أبرز محطات الحملة االنتخابية اإلسرائيلية

كتب برهوم جرايسي:

تج���ري االنتخاب���ات البرلماني���ة اإلس���رائيلية للكنيس���ت 

العش���رين يوم الثالثاء المقبل، السابع عشر من آذار الجاري، 

وسط تقديرات شبه مؤكدة بأن الدورة البرلمانية ستضم في 

يومها األول م���ن 10 إلى 11 كتلة برلمانية، وس���تغيب عنها 

الكتلة البرلمانية الكبيرة، في حين أن أي حكومة ستتشكل، 

وك���ي تك���ون ذات أغلبية مقنعة، س���تحتاج إل���ى ائتالف 7 

كتل برلمانية على األق���ل، وهذا ما يعزز االنطباع بأن التوجه 

سيكون نحو حكومة “وحدة قومية”، إال أنها ستكون حكومة 

مت التجربة.
ّ
أزمات سياسية كما عل

وأح���د العناوين األولى التي ق���د تحملها نتائج االنتخابات 

البرلمانية هي أن نس���بة الحس���م، التي جرى رفعها من %2 

حتى االنتخابات الس���ابقة إلى 25ر3% ف���ي هذه االنتخابات، 

لم تأت بالنتيجتين “المرجوتين” منها، وأولها محاولة ضرب 

تمثيل فلسطينيي 48 البرلماني، الذين توحدوا ضمن قائمة 

مش���تركة واحدة، وفي ح���ال تحققت توقعات اس���تطالعات 

الرأي، فقد تكون القوة الثالثة في الكنيس���ت، لتضم ما بين 

12 إلى 14 مقع���دا. والنتيجة الثانية هي تقليص عدد الكتل 

البرلمانية، فالعدد المتوقع لدخول الكنيست في اليوم األول 

أقل بكتلة واحدة من عدد القوائم التي اجتازت نسبة الحسم 

في االنتخابات السابقة.

المشاركون في االنتخابات
ترجح االستطالعات دخول 11 قائمة انتخابية إلى الكنيست، 

من أص���ل 26 قائمة تتناف���س على االنتخاب���ات حتى مطلع 

األس���بوع الجاري، بمعنى أن الباب ما يزال مفتوحا حتى يوم 

الجمعة القريب النس���حاب قوائم انتخابية، ال فرصة لها في 

عبور نسبة الحسم، وكان قد ش���ارك في االنتخابات السابقة 

34 قائمة انتخابية. 

ون���ورد في ما يلي القوائم المرش���حة للف���وز بمقاعد، وفق 

حجمها في استطالعات الرأي.

“المعسكر الصهيوني”- وهو القائمة التحالفية بين حزب 

“العمل” برئاس���ة إسحاق هرتس���وغ، الذي كان له في الدورة 

المنتهية 15 مقعدا، وبين “الحركة” برئاسة تسيبي ليفني، 

التي انش���قت ف���ي أواخر الع���ام 2012 عن حزبه���ا “كديما” 

وش���كلت حزب “الحرك���ة” وفازت ب���� 6 مقاع���د، بينما حزب 

“كديما” الذي أسس���ه أريئيل شارون في أواخر العام 2005، 

حصل على مقعدين، وال يخوض االنتخابات الحالية.

وتتوقع استطالعات الرأي حصول “المعسكر الصهيوني” 

على ما بين 23 إلى 25 مقعدا. وهو ُيعد المنافس على تشكيل 

الحكوم���ة المقبلة، إال أن احتماالت ه���ذا تبقى ضعيفة، بعد 

أن أوضح���ت كت���ل المتديني���ن المتزمتين أنه���ا أقرب إلى 

حزب “الليكود” من قائمة “المعس���كر الصهيوني”، وأيضا 

بس���بب التوجهات اليمينية لش���كل حل الصراع اإلسرائيلي 

الفلس���طيني، الت���ي أطلقها المنش���ق عن ح���زب “الليكود: 

ل قائمة لخوض االنتخابات.
ّ
موشيه كحلون، وشك

“الليك���ود”- برئاس���ة بنيامي���ن نتنياه���و، وتتوق���ع ل���ه 

اس���تطالعات الرأي م���ا بين 22 إل���ى 24 مقعدا، وف���ي أحيان 

كثيرة يتساوى في اس���تطالعات الرأي مع قائمة “المعسكر 

الصهيوني”. وهو الحزب صاحب االحتماالت ش���به المؤكدة، 

الذي سيشكل الحكومة المقبلة، بس���بب القاعدة االئتالفية 

التي س���يحظى بها، ولكن م���ن الواضح أنه س���يقود حكومة 

أزمات تحمل في داخلها الكثير م���ن الصراعات بين مركّبات 

االئتالف.

“القائمة المشتركة”- القائمة الوحدوية لألحزاب الناشطة 

في الش���ارع العربي، وهي تتشكل أساس���ا من الكتل الثالث 

التي لها تمثيل في ال���دورة المنتهية، وكان لها 11 مقعدا. 

وهي تضم الجبهة الديمقراطية للس���الم والمس���اواة، التي 

في صلبها الحزب الش���يوعي، ثم الحركة اإلس���المية )الجناح 

الجنوبي(، والتجمع الوطني الديمقراط���ي، والحركة العربية 

للتغيير.

وبات���ت اس���تطالعات األس���بوعين األخيري���ن، بغالبيتها 

الساحقة، تمنح هذه القائمة 13 مقعدا، أي بزيادة مقعدين، 

ولكن هذا سيعتمد على نسبة التصويت في الشارع العربي، 

التي حسب اس���تطالعات داخلية ستس���جل ارتفاعا. كما أن 

هذه النتيجة قابلة لالرتفاع في حال لم تتجاوز كتلة “ياحد” 

المتطرفة نس���بة الحس���م، وارتفعت نس���بة التصويت بين 

العرب أكثر. وتطرح القائمة هدف الفوز ب� 15 مقعدا.

“البيت اليهودي”- وهو تحالف أحزاب ناش���طة أساسا بين 

المستوطنين، ولكن الجسم األكبر في هذه القائمة، هو حزب 

“المف���دال” الديني اليمين���ي المتطرف، ث���م هناك أحزاب 

أصغر، في غالبيتها إذا لم تكن كلها منش���قة منذ س���نوات 

طويلة عن حزب “المفدال”. وتتوقع اس���تطالعات الرأي لهذه 

القائمة ما بين 11 إلى 13 مقعدا. ومن المفترض أنها الشريك 

األول لح���زب “الليكود” في الحكوم���ة المقبلة. وليس واضحا 

م���ا هو خيار ه���ذه القائمة في ح���ال قرر الليك���ود مفاوضة 

“المعسكر الصهيوني” لتشكيل حكومة وحدة.  

“يوجد مستقبل”- برئاسة من كان وزيرا للمالية حتى اإلعالن 

عن االنتخابات المبكرة، يائير لبيد. وتتوقع استطالعات الرأي 

حصول هذه القائمة ما بي���ن 10 إلى 13 مقعدا، إذ أنها باتت 

تسجل ارتفاعا ما في االستطالعات األخيرة. وعلى الرغم من أن 

هذا عدد مقاعد ُيعد تراجعا كبيرا عما حصل عليه الحزب في 

االنتخابات السابقة، 19 مقعدا، إال أنها تبقى نتيجة مفاجئة. 

وقد توقع المراقبون والمحلل���ون أن يتلقى هذا الحزب ضربة 

أقوى ويحصل على أقل من 10 مقاعد. وهذا الحزب على الرغم 

من تلميحه بتأييد مرش���ح “المعسكر الصهيوني” لتشكيل 

الحكوم���ة، إال أنه قد ينض���م على األغلب لحكوم���ة الليكود، 

برئاسة نتنياهو.

“كوالنو” )كلنا(- برئاسة موشيه كحلون، المنشق عن حزب 

“الليكود”، وهو قائمة “الالعب الجديد” في هذه االنتخابات. 

وتتوقع االس���تطالعات حصوله على ما بي���ن 7 إلى 9 مقاعد. 

رغم أنه في اس���تطالعات الرأي التي ظه���رت فور اإلعالن عن 

االنتخابات المبكرة، كان يحصل على ما بين 11 إلى 14 مقعدا. 

ولكن كحلون أعلن في وقت الحق عن توجهات يمينية في ما 

يتعلق بآفاق حل الصراع، ما جعله محسوبا أكثر على معسكر 

اليمين المتش���دد، خاصة وأنه كان في هذا الجناح في حزب 

“الليكود” قبل االنشقاق عنه.

“ش���اس”- لليهود المتدينين المتزمتين “الحريديم”، من 

اليهود الشرقيين، برئاسة آرييه درعي، وتتوقع استطالعات 

ال���رأي حصول هذه القائمة على 7 إل���ى 8 مقاعد، بدال من 11 

مقعدا في االنتخابات الس���ابقة. وكانت حركة “ش���اس” قد 

شهدت في الشهر األخير من العام الماضي انشقاقا، برئاسة 

الرئيس السياس���ي الس���ابق في الحركة إيلي يشاي، ووصل 

هذا االنشقاق إلى ما يسمى “مجلس حكماء التوراة”، القيادة 

الروحية للحركة، التي شهدت أزمة بعد موت الزعيم المؤسس 

لحركة “ش���اس” عوفاديا يوس���يف، قبل عام ونصف العام. 

والنتيجة النهائية لهذه القائمة س���تتأثر من احتماالت فوز 

أو خسارة القائمة االنشقاقية “ياحد”.

للحريدي���م  التحالفي���ة  القائم���ة  هت���وراة”-  “يه���دوت 

“األشكناز” )اليهود الغربيين(، وهي على هذا التحالف الذي 

يض���م عدة أحزاب منذ العام 1992. وتتوقع لها اس���تطالعات 

ال���رأي ما بين 6 إلى 8 مقاعد، مقابل 7 مقاعد لها اليوم، وهي 

قائمة متش���ددة أكثر بشأن الشرائع، وحسب التقديرات فإن 

95% م���ن أصواتها تصل فق���ط من “الحريديم” األش���كناز، 

بعكس قائمة “ش���اس” التي حس���ب التقديرات، فإن ما بين 

50% إل���ى 60% م���ن أصواته���ا فقط تأتي م���ن “الحريديم” 

الش���رقيين. وكما “ش���اس” فإن “يهدوت هتوراة” ستتجه 

بش���كل ش���به مؤكد لتكلي���ف نتنياهو لتش���كيل الحكومة 

المقبلة. 

“ميرت���س”- الحزب اليس���اري الصهيوني، برئاس���ة زهافا 

غالئون، وتتوقع له اس���تطالعات الرأي ما بين 5 إلى 6 مقاعد، 

وهذا الحزب على األغلب سيبقى في صفوف المعارضة، سوية 

مع القائمة المشتركة، ألنه لن يشارك في حكومة، إال برئاسة 

“المعسكر الصهيوني”، ومن دون شركاء اليمين المتطرف.

“يس���رائيل بيتينو )إس���رائيل بيتنا(”- بزعام���ة أفيغدور 

ليبرمان، الذي تتوقع له اس���تطالعات الرأي غالبا ما بين 5 إلى 

6 مقاع���د، وفي أحيان قليلة جدا يحص���ل على 7 مقاعد، بدال 

من 11 مقعدا في االنتخابات الس���ابقة، وقد تلقى هذا الحزب 

ضربة بعد تكش���ف فضائح فساد تورط فيها مسؤولون كبار 

في المؤسسات الحكومية، محسوبون على حزبه، وتورط فيها 

سياس���يون، وخاصة من كانت نائبة وزير الداخلية في حزبه. 

وأعلن ليبرمان أنه لن يشارك إال في حكومة يرأسها الليكود، 

وال تضم “المعسكر الصهيوني”.

“ياحد”- برئاسة إيلي يشاي، وهي القائمة السابق ذكرها، 

ومنش���قة عن حركة “شاس”، ولكنها تضم أيضا نائبا منشقا 

ع���ن كتلة المس���توطنين “البيت اليه���ودي”، وكذلك حركة 

“كاخ” اإلرهابي���ة، بزعامة اإلرهابي ب���اروخ مارزل، الذي يقود 

الحركة تحت اسم “قوة يهودية”، وتتوقع استطالعات الرأي 

حص���ول هذه القائمة على 4 مقاعد، وهو عدد المقاعد األدنى 

ال���ذي يمكن أن يكون لكتلة برلمانية تجتاز نس���بة الحس���م 

الجديدة، ما يعني أن القائمة ما تزال تصارع نس���بة الحسم. 

وهي قائمة في غاية التطرف، رغم أن لرئيس���ها يشاي كانت 

مواقف أقل تش���ددا في ما مضى. كذلك فإنه على الرغم من 

أنها قائمة ستدعم تكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة، إال أن 

األخير س���يواجه صعوبة في ضم هذه الكتلة، نظرا لعضوية 

مارزل فيها، وهو الس���يناريو ال���ذي كان قائما أمام نتنياهو، 

بأسماء أخرى، لدى تشكيله الحكومة بعد انتخابات 2009.

العبان سيحسمان النتيجة 
من حيث التوازنات

الالعبان المركزيان اللذان سيحس���مان النتيجة بقدر كبير، 

عل���ى صعيد التوازن���ات الحزبية، هما نس���بة التصويت بين 

العرب، والثاني مصير قائمة “ياحد”، التي إن لم تجتز نسبة 

الحسم فستغير النتيجة العامة بقدر ملحوظ.

نس���بة التصويت العامة في االنتخابات األخيرة كانت في 

حدود 6ر67%، ولكنها بين اليهود كانت 5ر69%، وبين العرب 

قرابة 56%. وكانت أدنى نس���بة تصويت تم تس���جيلها في 

االنتخابات البرلمانية في العام 2006، حينما بلغت %64.

كذلك فإن نس���بة التصويت بين اليه���ود في تفاوت كبير، 

ففي معاقل اليمين المتش���دد، مثل المستوطنين وغيرهم، 

يص���ل معدل التصويت إلى 85%، وفي مس���توطنات صغيرة 

تجتاز 90%. ونس���بة التصويت األعل���ى نجدها في تجمعات 

“الحريديم”، حيث تتجاوز نسبة 90% عادة. وفي المقابل فإن 

نس���ب التصويت لدى الجمهور اليهودي العلماني، ومعاقل 

تصويت “الوسط” و”اليسار الصهيوني”، تتراوح ما بين %52 

إلى 56%، وهي نسب ش���بيهة بنسب التصويت بين العرب، 

وداللة على هذا نجدها في منطقتي تل أبيب وحيفا.

وتق���ول سلس���لة م���ن اس���تطالعات ال���رأي، خاص���ة ف���ي 

االس���تطالعات الداخلي���ة ألح���زاب تش���ارك ف���ي “القائمة 

المشتركة”، إن نسبة التصويت بين العرب ستشهد ارتفاعا، 

ويجري الحديث على ما بين 62% إلى 64%، وفي هذا تقليص 

للفجوة بين نسبة العرب واليهود، ولكنها ليست كافية كليا 

لرفع جدي في تمثيل القائمة.

ومن ش���أن رفع نس���بة التصويت بين العرب أن ترفع نسبة 

التصويت العامة، ولكن في هذه المعادلة لن يتضرر تمثيل 

“القائمة المشتركة” كون أن جمهورها هو الذي رفع النسبة. 

بينما المتضرر من رفع نسبة التصويت العامة ستكون قائمة 

“ياحد”، التي تصارع نس���بة الحسم. كما أن حزب “يسرائيل 

بيتين���و” بزعامة ليبرمان قد يتراج���ع أكثر، كحالة افتراضية 

تعتمد نتائج استطالعات الرأي.

وفي حال سقطت قائمة “ياحد” فإنها ستزيل معها عشرات 

آالف كثي���رة من األصوات، لدى احتس���اب المقاعد الصافية، 

ما س���يفيد الكتل الكبيرة، ومن بينها “القائمة المشتركة”، 

ولكن هذه خسارة مباشرة لمعسكر اليمين المتطرف، بمعنى 

أن التوزيعة النهائية ستتأثر بشكل ملحوظ.

وللتوضيح، فإن كل اس���تطالعات ال���رأي تتوقع أن تحصل 

أحزاب اليمين المتش���دد ومن ضمنه الليك���ود، ومعه قوائم 

“الحريدي���م”، على م���ا بين 56 إلى 58 مقع���دا، من أصل 120 

مقع���دا. وهذا يعني خس���ارة األغلبي���ة المطلقة التي حصل 

عليها هذا المعس���كر في انتخابات 2009 )65 مقعدا( و2013 

)61 مقع���دا(. ولكن قائمة “كلنا” بزعامة كحلون، س���تضيف 

لهذا المعس���كر ليحصل على ما بين 64 إلى 66 مقعدا. ولكن 

هذا يش���مل المقاعد األربعة المتوقعة لقائمة “ياحد” التي 

س���يكون من الصع���ب على نتنياه���و دمجها ف���ي الحكومة 

المقبلة. كما أن عدم تجاوزها نس���بة الحس���م سيضعف هذا 

التكتل الداعم المباشر لنتنياهو أكثر.

ونش���ير هنا إلى أنه في االنتخابات السابقة سقطت قائمة 

اليمي���ن اإلرهاب���ي، التي تضم حزب م���ارزل، بعد أن حصدت 

66 ألف صوت، وكانت بعيدة بثمانية آالف صوت عن نس���بة 

الحسم. وشهدت االنتخابات السابقة، أعلى نسبة أصوات لم 

تدخل في احتس���اب المقاعد، م���ا تزيد عن 7%، مقابل معدل 

2% الى 4% في االنتخابات الماضية.

وف���ي هذه االنتخاب���ات، وفي حال اجتازت “ياحد” نس���بة 

الحس���م، فإن نس���بة األصوات التي لن تحتس���ب في توزيع 

المقاعد، قد تكون في حدود 3%، وقد تتضاعف النس���بة في 

حال سقوط “ياحد”.

االنتخابات اإلسرائيلية القريبة ستسفر عن نجاح حتى 11 كتلة 
بالدخول إلى الكنيست الجديد وستزيد من تعقيدات تركيبته!

*رفع نسبة الحسم لن يقلل من عدد الكتل البرلمانية *كل استطالعات الرأي تشير إلى غياب جديد للكتلة الكبيرة وكل حكومة سترتكز على 7 كتل برلمانية كحد أدنى، ما سيؤجج األزمات 

الحكومية *العبان مركزيان سيساهمان في حسم شكل النتيجة النهائية: نسبة التصويت العامة وبين العرب خاصة، وفوز أو خسارة قائمة “ياحد” التي تضم اإلرهابي مارزل*

إسرائيل: انتخابات ربما تفاقم أزمة الحكم.                   )أ.ف.ب(
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اس���تبعد حزب الليكود إمكان تش���كيل حكومة وحدة 

وطنية مع قائمة »المعسكر الصهيوني« )تحالف حزبي 

العم���ل و«الحركة«( بعد االنتخابات اإلس���رائيلية العامة 

التي ستجري يوم 17 آذار الحالي.

وأكد بيان نش���ره حزب الليكود على صفحته في موقع 

التواص���ل االجتماعي »فيس���بوك« في نهاية األس���بوع 

الفائت، أنه ال يمكن للحزب أن يتحالف مع قائمة يتحفظ 

بعض أقطابها من مفهوم الصهيونية ويعرب رؤساؤها 

عن استعدادهم لتقسيم القدس. 

وأكد البي���ان أن رئيس الحكومة رئيس الحزب بنيامين 

نتنياه���و ين���وي في ح���ال تكليفه بتش���كيل الحكومة 

المقبلة أن يتوجه إلى حلفائه الطبيعيين وفي مقدمهم 

حزب »البيت اليهودي« لتشكيل ائتالف هذه الحكومة.

وجاء بيان الليكود هذا تعقيبًا على بيان نشره رئيس حزب 

»البيت اليهودي« وزير االقتصاد اإلسرائيلي نفتالي بينيت 

عل���ى صفحته في موقع »فيس���بوك« انتقد فيه تصريحات 

وزير الدفاع اإلس���رائيلي موش���يه يعلون م���ن الليكود في 

سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش اإلسرائيلي )»غالي 

تساهل”( لم يستبعد فيها احتمال تشكيل حكومة وحدة 

وطنية مع »المعس���كر الصهيوني«. وقال بينيت إن يعلون 

نزع القناع عن نية ح���زب الليكود إقصاء »البيت اليهودي« 

عن االئت���الف الحكومي المستقبلي. وأش���ار إلى أن مناورة 

مماثلة حدثت بعد االنتخاب���ات العامة األخيرة العام 2013 

عندما قام نتنياهو بضم حزب »الحركة« برئاس���ة تس���يبي 

ليفني إلى االئتالف وحاول إقصاء »البيت اليهودي«. 

وكان نتنياه���و ق���ال إنه في حال فوز ح���زب الليكود في 

االنتخابات العامة القريبة بع���دد كاف من المقاعد يؤهله 

لتش���كيل الحكومة المقبلة، فإنه يعتزم تش���كيل حكومة 

م���ع األح���زاب التي تمث���ل اليمي���ن والحريدي���م )اليهود 

المتشددين دينيًا( لكونهم شركاءه الطبيعيين.

وأضاف نتنياهو في س���ياق مقابل���ة أجرتها معه إحدى 

محطات الراديو الخاصة بالحريديم األس���بوع الماضي، أنه 

يجب إلغاء العقوب���ات الجنائية الواردة في قانون التجنيد 

الحالي المتعلق بالشبان اليهود الحريديم الرافضين ألداء 

الخدمة العسكرية وفقًا للشروط المحددة.

كما أش���ار نتنياهو إلى أن هناك فج���وة عقائدية عميقة 

بينه وبين قائمة “المعس���كر الصهيون���ي” التي تنافس 

الليكود على تشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة.

وتعقيب���ًا عل���ى تصريح���ات نتنياه���و هذه قل���ل عضو 

الكنيست موشيه غفني من حزب يهدوت هتوراة الحريدي 

في مقابلة أخرى مع محطة الراديو نفسها من أهمية تعهد 

نتنياهو بإلغاء العقوبات الجنائية الخاصة بتجنيد الشبان 

اليهود المتشددين دينيًا.

وقال غفني إن “مجلس الحاخامين” الذي يشكل مرجعية 

لحزب يهدوت هتوراة س���يقرر بع���د االنتخابات موقفه من 

الشخصية التي يحبذ تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة. 

وأكد أنه على الرغم م���ن أن حزبه لم يؤيد تقليديًا تكليف 

مرشحي اليسار اإلس���رائيلي بتش���كيل الحكومة، فإن كل 

االحتماالت واردة.

وقب���ل ذلك نش���ر نتنياهو بيانًا عل���ى صفحته في موقع 

التواص���ل االجتماعي »فيس���بوك« أكد فيه أنه لن يش���كل 

حكوم���ة وحدة م���ع قائم���ة »المعس���كر الصهيوني« بعد 

االنتخابات العامة للكنيست الجديد.

وق���ال نتنياهو إن هناك هوة عقائدية عميقة بينه وبين 

رئيس���ي »المعس���كر الصهيوني« هرتس���وغ وليفني في 

م���ا يتعلق بقضايا جوهرية مثل الق���دس ويهودا والضفة 

الغربية والضغوط الدولية الممارسة على إسرائيل.

وأش���ار إلى أنه يرغب في تش���كيل حكومة واسعة مع 

األحزاب التي وصفها بأنها شريكة طبيعية لليكود وفي 

مقدمها حزب »البيت اليهودي«.

درعي: شاس سيؤيد تكليف نتنياهو 
بتشكيل الحكومة المقبلة

قال عضو الكنيس���ت أرييه درعي رئيس حزب ش���اس 

الحريدي إن حزبه لن ينضم إلى ائتالف حكومي برئاسة 

حزب إس���رائيلي يس���اري، لكنه في الوقت عينه أكد أن 

عضو الكنيست إسحاق هرتس����وغ رئيس قائمة »المعسكر 

الصهيوني« جدير بتولي منصب رئيس الحكومة. 

وج����اءت أقوال درعي هذه في س����ياق مقابلة أجرتها معه 

اإلذاع����ة اإلس����رائيلية العام����ة وصف فيها مؤيدي ش����اس 

ومؤي����دي ح����زب الليك����ود بأنهم إخ����وة وأكد أنه س����يؤيد 

تكليف رئيس الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة 

اإلس����رائيلية المقبلة على الرغم م����ن قيام الحكومة الحالية 

برئاسته بالمساس بالطبقات الفقيرة. كما شّدد درعي على 

أنه لن يكون ش����ريكًا في حكومة يشارك فيها رئيس حزب 

»يوجد مستقبل« عضو الكنيست يائير لبيد.

اس����تطالع »معاريف«: 51% من اإلسرائيليين يعتقدون أن 

خطاب نتنياهو أمام الكونغرس لم يمس العالقات الخاصة 

بين إسرائيل والواليات المتحدة

أظهر اس����تطالع لل����رأي العام أجرته صحيف����ة »معاريف« 

بواس����طة معهد »بانيلز بوليتيكس« المتخصص في شؤون 

االس����تطالعات، أن 51% م����ن اإلس����رائيليين يعتق����دون أن 

الخطاب الذي ألقاه رئي����س الحكومة بنيامين نتنياهو أمام 

الكونغ����رس ح����ول إيران لم يم����س العالق����ات الخاصة بين 

إس����رائيل والواليات المتحدة في حين قال 37% منهم إنه 

مسها. 

وق����ال 45% م����ن المس����تطلعين إن الخطاب ل����ن يؤثر في 

االتف����اق اآلخذ في التبلور بين الدول الس����ت الكبرى وإيران 

حول برنامجها النووي، في حين أكد 34% منهم أنه سيؤثر.

وأظهر االستطالع أنه في حال إجراء االنتخابات العامة اآلن 

س����تحصل القائمة المش����تركة بين حزبي العمل و«الحركة« 

)»المعسكر الصهيوني«( على 24 مقعدًا في الكنيست، فيما 

س����يحصل حزب الليكود برئاس����ة رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو على 22 مقعدًا.

ووفق����ًا لالس����تطالع س����يحصل ح����زب »يوجد مس����تقبل« 

برئاس����ة عضو الكنيس����ت يائير لبيد والقائمة المش����تركة 

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

القائمة الموحدة- العربي����ة للتغيير وحزب التجمع الوطني 

الديمقراط����ي على 13 مقعدًا لكل منهما، وس����يحصل حزب 

»البيت اليهودي« برئاسة وزير االقتصاد نفتالي بينيت على 

12 مقعدًا، وحزب ش����اس على 7 مقاعد، وحزب الوزير السابق 

موش����يه كحلون »كلنا« على 8 مقاعد، وحزب ميرتس وحزب 

يه����دوت هتوراة على 6 مقاعد لكل منهما، وحزب »إس����رائيل 

بيتنا« برئاس����ة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد، 

وحزب »ياحد« برئاسة عضو الكنيست إيلي يشاي على 4 مقاعد.

وق���ال 44% من اإلس���رائيليين إنه���م ال يرغبون في أن 

يتولى بنيامين نتنياهو رئاس���ة الحكومة اإلس���رائيلية 

بعد االنتخاب���ات العامة المقبلة، فيم���ا قال 46% منهم 

إنهم يرغبون في أن يتولى هذا المنصب. 

وشمل االستطالع عينة نموذجية مؤلفة من 650 شخصًا 

يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل.

ليفني: نتنياهو استغل حاجات إسرائيل األمنية 
لتحقيق أغراض حزبية ضيقة

قالت عضو الكنيست تسيبي ليفني المرشحة الثانية 

في قائمة »المعس���كر الصهيون���ي« إن رئيس الحكومة 

 حاجات إس���رائيل األمنية 
ّ

بنيامي���ن نتنياهو اس���تغل

لتحقيق أغ���راض حزبية ضيقة من خ���الل الخطاب الذي 

ألقاه أمام الكونغرس األميركي.

وأكدت ليفني في س���ياق مقابل���ة أجرتها معها إذاعة 

الجيش اإلس���رائيلي، أن هذا الخطاب ألح���ق ضررًا بالغًا 

بإسرائيل لكونه تسبب بفقدان قدرتها على التأثير في 

قضية البرنامج النووي اإليراني.

وش���ّددت ليفني على أن خط���اب نتنياهو زاد من عزلة 

إسرائيل في العالم، وأشارت إلى أن واجب الزعيم يقضي 

بأن يعالج المشكالت ال أن يشيع المخاوف فقط.

في المقابل قال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون 

في س���ياق مقابلة أخرى مع اإلذاعة نفسها، إنه سيترك 

الحكم على خط���اب نتنياهو أمام الكونغ���رس للتاريخ، 

لكن���ه ف���ي الوقت عينه أع���رب عن اقتناع���ه بأن رئيس 

الحكومة يقف في الجانب الصحيح من التاريخ.

وأضاف يعلون أن إس���رائيل تواج���ه في الوقت الحالي 

لحظة حاس���مة نظرًا إل���ى أن الكونغ���رس األميركي هو 

الحاجز األخير أمام احتمال ش���ن عملية عس���كرية لكبح 

البرنامج النووي اإليراني.

من ناحي���ة أخرى أكد وزي���ر الدف���اع أن العالقات بين 

إسرائيل والواليات المتحدة متينة وعميقة ولم تتضرر 

قيد أنملة بسبب الخالف الحاّد حول خطاب نتنياهو.

هرتسوغ: غوش عتسيون ستكون جزءًا 
ال يتجزأ من إسرائيل في أي تسوية 

مع الفلسطينيين في المستقبل
قال رئي���س قائم���ة »المعس���كر الصهيون���ي« عضو 

الكنيس���ت إس���حاق هرتس���وغ إن كتلة غوش عتسيون 

االستيطانية )المس���توطنات اإلس���رائيلية في منطقة 

الخليل- بيت لحم( ستكون جزءًا ال يتجزأ من دولة إسرائيل 

في أي تسوية يتم التوصل إليها مع الفلسطينيين في 

المستقبل.

وأضاف هرتس���وغ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل 

إعالم خالل جولة قام بها في غوش عتس���يون أن ضمان 

أمن إسرائيل وسكانها والحفاظ على الكتل االستيطانية 

الكبرى ف���ي المناط���ق المحتلة يتطلبان وق���ف الجمود 

السياس���ي المس���يطر على عملية الس���الم والتخلي عن 

العجز في اتخاذ قرارات حاسمة. 

وتعه���د هيرتس���وغ بأن يدف���ع العملية السياس���ية 

مع الفلس���طينيين قدمًا، وأعلن أنه ف���ي حال فوز قائمة 

»المعس���كر الصهيوني« في االنتخابات العامة القريبة 

بانتص���ار يؤهله���ا لتش���كيل الحكومة المقبل���ة، فإنه 

سيس���افر إل���ى رام الله وس���يلقي كلمة أم���ام الجامعة 

العربية.

ليبرمان: سنطرح مشروع قانون 
يمنع المحكمة العليا من التدخل 

في قرارات الكنيست ولجنة االنتخابات 
أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي رئيس حزب »إسرائيل 

بيتنا« أفيغدور ليبرمان أن حزبه سيطرح بعد االنتخابات 

العام���ة القريبة مش���روع قانون يمن���ع المحكمة العليا 

م���ن التدخل في قرارات الكنيس���ت ولجن���ة االنتخابات 

المركزية.

ووج���ه ليبرمان في ن���دوة عقدت في مدين���ة بات يام 

انتق���ادات حاّدة إلى المحكمة اإلس���رائيلية العليا وأكد 

أن أحكامها بخصوص الس���ماح لعضو الكنيس���ت حنين 

زعبي بالتنافس في االنتخابات ومس���ألة المتسللين غير 

الش���رعيين إلى إس���رائيل، تمس إلى ح���د كبير بمناعة 

إسرائيل القومية.

وأضاف أن���ه ال يعقل أن تتدخل الس���لطة القضائية 

م���رارًا وتك���رارًا ف���ي ق���رارات الس���لطتين التنفيذية 

والتش���ريعية، وش���ّدد عل���ى وجوب تش���كيل محكمة 

دستورية إسرائيلية.

على هامش االنتخابات اإلسرائيلية العامة

الليكود يستبعد إمكان تشكيل حكومة “وحدة وطنية” مع »المعسكر الصهيوني« بعد االنتخابات

عرضت قائمة »المعسكر الصهيوني« في مؤتمر صحافي 

عقدت���ه أول م���ن أمس األحد بحضور إس���حاق هرتس���وغ 

وتسيبي ليفني برنامجها االنتخابي. 

ومن أهم النق���اط التي تضمنها مبادرة لحل سياس���ي، 

وتعزي���ز األمن وقوة الردع لدولة إس���رائيل، وكبح البرنامج 

النووي اإليراني، وتطوير الحلف االستراتيجي مع الواليات 

المتحدة والتعاون مع الدول العربية المعتدلة. 

وجاء في الجزء المتعلق بالتس���وية السياسية: »سيعمل 

المعس���كر على بلورة تسوية سياس���ية وترسيم الحدود 

الدائمة لدولة إسرائيل كدولة يهودية - ديمقراطية آمنة 

وعادلة، وذلك من خالل تحريك مبادرة سياسية - أمنية«.

وفي م���ا يتعل���ق بالموضوع الن���ووي اإليران���ي جاء في 

البرنام���ج: »إن كب���ح البرنامج الن���ووي اإليراني هو الهدف 

األمني األول بالنسبة لدولة إسرائيل. وتحقيق هذا الهدف 

مش���روط باس���تخدام األس���اليب الدبلوماس���ية المفيدة 

والناجع���ة ومن خالل بلورة تفاهم اس���تراتيجي بين دولة 

إسرائيل والواليات المتحدة، ورفع استعداد دولة إسرائيل 

وجيش���ها لمواجهة جمي���ع الس���يناريوهات. إن حكومة 

برئاس���ة المعس���كر الصهيوني س���تعمل لمنع إيران من 

تطوير قدرة نووية عس���كرية من خ���الل اتفاق ثابت بيننا 

وبي���ن المجتمع الدولي يس���مح بتفكي���ك البنية التحتية 

النووية الموجودة، ومن خالل نظام رقابة دولي أشد صرامة 

ونجاعة«.

وعلى صعيد الخطة االقتصادية - االجتماعية للمعسكر 

جاء ف���ي البي���ان: »إن الخط���ة االقتصادي���ة- االجتماعية 

للمعس���كر تضع الف���رد في مرك���ز االهتم���ام وتعتبر أن 

واج���ب الدولة هو تأمي���ن حاجاته ورفاهيت���ه«. ومن أهم 

أهداف الخطة االقتصادي���ة تقليص الفوارق االقتصادية 

واالجتماعية من خالل اإلنفاق على التعليم العالي واإلعداد 

المهني، وتوفير الوظائف، وخفض غالء المعيشة ومعالجة 

أس���باب البطالة والضائقة االقتصادية، وحل مشكلة غالء 

المساكن.

في ما يلي نص الفصل األول من برنامج قائمة »المعسكر 

الصهيون���ي«، تح���ت عن���وان »األم���ن القوم���ي والمبادرة 

السياسية«:

مبادرة لتسوية سياسية
إن تحقيق تسوية سياس���ية هو مصلحة إسرائيلية 

من الدرجة األولى وش���رط لضمان مس���تقبلها كدولة 

يهودية وديمقراطية، تتمت���ع بتأييد ودعم دوليين 

واس���عين. وس���يعمل المعس���كر الصهيوني من أجل 

بلورة تس���وية سياسية ورس���م الحدود الدائمة لدولة 

إس���رائيل كدولة يهودية – ديمقراطية، آمنة وعادلة، 

بواس���طة تحريك مبادرة سياسية – أمنية. وستعكس 

هذه المبادرة القيم األساس���ية لدولة إس���رائيل التي 

تم التعبير عنها بالدمج بين الدعوة إلى س���الم وجيرة 

حسنة في وثيقة االس���تقالل إلى جانب تعريف دولة 

إس���رائيل ال���ذي ال لبس في���ه بأنها الدول���ة القومية 

للشعب اليهودي. 

س���يعمل المعس���كر الصهيون���ي من أجل اس���تئناف 

المفاوضات السياس���ية، في إطار ثنائ���ي، إقليمي ودولي، 

انطالقا من نية السعي إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين، 

تستند إلى مبدأ الدولتين القوميتين للشعبين. 

ستس���تند التس���وية الدائمة إلى الحف���اظ بحرص على 

االحتياج���ات األمني���ة لدول���ة إس���رائيل وإنه���اء الصراع 

اإلس���رائيلي – العربي. وس���تتبلور التس���وية بدعم الدول 

العربية المعتدلة والمجتمع الدولي وتستند إلى المبادئ 

التالي���ة: دولة فلس���طينية منزوعة الس���الح، الحفاظ على 

الكتل االس���تيطانية في يهودا والس���امرة تحت س���يادة 

إس���رائيل، تعزيز القدس ومكانتها كعاصمة أبدية لدولة 

إس���رائيل، وضمان الحرية الدينية والتوج���ه إلى األماكن 

المقدس���ة لكافة الديانات، إلى جانب الحفاظ على سيادة 

إس���رائيلية. وحل قضية الالجئين الفلسطينيين من خالل 

إقامة دولة فلسطينية وليس في إسرائيل. 

االتفاق المس���تقبلي سيتطرق أيضا إلى حقوق الالجئين 

اليهود من الدول العربية والتعويض الذي يستحقونه. 

المعس���كر الصهيوني سيمنع أي نشاط من شأنه المس 

بصورة جوهرية بإمكانية التوصل إلى تس���وية سياس���ية 

وبضمن ذلك وقف البناء في المس���توطنات الواقعة خارج 

الكتل االستيطانية وبمكانة إسرائيل الدولية والذي يقود 

إلى عزلتها الدولية.  

المعس���كر الصهيون���ي س���يعمل على تطوي���ر تعاون 

اقتصادي ومدني مع الس���لطة الفلس���طينية، بمس���اعدة 

الواليات المتحدة والمجتمع الدولي، بهدف تحسين جودة 

الحياة، االس���تقرار االقتصادي وزيادة استقاللية السلطة 

الفلسطينية. وهذه األنشطة ستؤدي إلى رفع المسؤولية 

اإلسرائيلية تدريجيا عن هذه المجاالت. 

تعزيز األمن وقوة الردع لدولة إسرائيل
إن الحف���اظ عل���ى قوة الردع لدولة إس���رائيل هو ش���رط 

ضروري لضمان مس���تقبل دولة إس���رائيل، إلى جانب خلق 

فرص لدف���ع العملية السياس���ية. وخريط���ة التهديدات 

اآلخذة باالتس���اع في منطقتنا تستوجب مواصلة بناء قوة 

الجيش اإلسرائيلي من خالل إجراء توازن عقالني ومسؤول 

مع احتياجات دولة إسرائيل األخرى. 

حكومة برئاس���ة المعسكر الصهيوني ستعزز قوة الردع 

لدولة إس���رائيل التي تعتمد على قوة الجيش اإلسرائيلي 

وعلى تفوق���ه النوعي وعلى التفوق االس���تخباراتي لدولة 

إس���رائيل وعالقاتها اإلس���تراتيجية م���ع حلفائها، وعلى 

رأسها الواليات المتحدة.   

حكومة برئاس���ة المعس���كر الصهيوني س���تمنع تسلح 

حزب الله والمنظمات اإلرهابية في س���ورية ولبنان بسالح 

إس���تراتيجي وستؤس���س ردعا ضد هذه الجهات بواسطة 

الدمج بين عمليات عسكرية وسياسية واستخباراتية. 

حكومة برئاسة المعسكر الصهيوني ستحقق ردعا كبيرا 

مقابل حماس وباقي المنظمات اإلرهابية، وتعمل من أجل 

إضعافه���ا وعزلها بهدف الدفع نحو نزع س���الح قطاع غزة 

والقضاء على القواعد اإلرهابية في يهودا والسامرة. وذلك 

بواس���طة الدمج بين خطوات سياس���ية وعس���كرية مبادر 

إليها وتعاون مع السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية 

وجهات إقليمية ودولية. 

حكومة برئاسة المعس���كر الصهيوني ستبلور ميزانية 

أمن مس���ؤولة وناجعة وتضع ردا كافي���ا الحتياجات األمن 

وضمان جهوزية الجيش اإلس���رائيلي، م���ع األخذ باالعتبار 

واالحتياج���ات  اإلس���رائيلي  القوم���ي  األولوي���ات  س���لم 

االجتماعية. 

كبح البرنامج النووي اإليراني
إن كبح البرنامج النووي اإليراني هو غاية أمنية إسرائيلية 

من الدرجة األولى. وتحقيق هذه الغاية الوجودية مشروط 

بالدمج بين أنش���طة دبلوماس���ية ناجعة وعقالنية، بلورة 

تفاهم إستراتيجي بين دولة إسرائيل والواليات المتحدة 

وضمان جهوزية إسرائيل وجيشها ألي سيناريو.  

حكومة برئاسة المعس���كر الصهيوني ستعمل من أجل 

منع إي���ران من تطوير قدرات نووية عس���كرية بواس���طة 

اتفاق دائ���م بينها وبين المجتمع الدولي بحيث يش���مل 

تفكيك البنى التحتية النووي���ة الموجودة ونظام مراقبة 

دولي صارم وناجع. 

حكومة برئاس���ة المعسكر الصهيوني ستعزز التنسيق 

اإلس���تراتيجي مع الوالي���ات المتحدة وال���دول األوروبية 

في قضية الن���ووي اإليراني، من خ���الل إدراك أن موقفها 

وضلوعه���ا حيوي م���ن أجل تحقيق ه���ذا الهدف وضمان 

استمرارها لزمن طويل. 

حكومة برئاس���ة المعسكر الصهيوني س���تحافظ على 

الخيار العسكري اإلس���رائيلي من أجل إحباط تطوير قدرة 

نووية إيرانية في حال فشل الوسائل السياسية والدولية 

في تحقيق هذه الغاية.

العالقات اإلستراتيجية مع الواليات 
المتحدة وعالقات إسرائيل الخارجية

إن الحلف اإلس���تراتيجي بين الوالي���ات المتحدة ودولة 

إس���رائيل ه���و عنص���ر مؤس���س ف���ي المناع���ة القومية 

اإلسرائيلية وكنز ينبغي الحفاظ عليه واالعتناء به بحرص. 

والمس بهذا الحلف وكذلك التدهور في مكانة إس���رائيل 

الدولي���ة يلحقان ضررا بقوة دولة إس���رائيل السياس���ية 

واألمنية.

حكومة برئاس���ة المعسكر الصهيوني سترمم العالقات 

الخاصة مع الواليات المتح���دة، التي تضررت كثيرا خالل 

فترة الحكومة المنتهية واليتها، وستعزز تأييد الجمهور 

األميرك���ي وتأييد منتخبيه من جان���ب كافة ألوان الطيف 

السياسي في دولة إسرائيل.  

حكومة برئاس���ة المعس���كر الصهيوني س���تعمل على 

ترميم عالقات دولة إسرائيل الخارجية التي تشكل مدماكا 

مركزيا في األمن القومي، ولجم توجه عزل دولة إس���رائيل 

سياس���يا في أنحاء العالم، من خ���الل تعميق العالقات مع 

دول العال���م وبضمنها االتحاد األوروب���ي والصين والهند 

وروسيا. 

حكومة برئاس���ة المعس���كر الصهيوني س���تكافح ضد 

ح���ركات نزع الش���رعية والمقاطعة الدولي���ة، التي تتطلع 

إل���ى تقويض حق وج���ود دولة إس���رائيل كدولة يهودية 

وديمقراطية، وس���ترصد الموارد الدبلوماسية والقانونية 

المطلوبة من أجل تحقيق ذلك.

حكومة برئاس���ة المعس���كر الصهيوني ستمنح حماية 

كاملة لضباط الجيش اإلس���رائيلي وجن���وده من إجراءات 

قضائية خارج إسرائيل بسبب خدمتهم العسكرية. 

التعاون مع الدول العربية المعتدلة 
وإقامة تحالفات إقليمية

إن التحوالت التي تمر على العالم العربي في الس���نوات 

األخيرة تنتج تهديدات جديدة على دولة إسرائيل. وفي 

الوقت نفس���ه تدفع ه���ذه التحوالت ش���راكة مصالح غير 

مس���بوقة بين دولة إس���رائيل ودول المنطق���ة المعتدلة 

وفرص تعاون أمني، سياس���ي واقتصادي. واستغالل هذه 

الف���رص هو عنصر هام ف���ي تعزيز األم���ن القومي لدولة 

إسرائيل. 

حكومة برئاسة المعسكر الصهيوني ستعمل على بلورة 

تفاهمات وتعاون إقليمي ف���ي محاربة حركات راديكالية 

ومنظمات إرهابية. 

حكومة برئاسة المعسكر الصهيوني ستحصن العالقات 

اإلستراتيجية مع مصر وتدفع التعاون االقتصادي واألمني 

بين الدولتين، بما في ذلك بواس���طة تطوير “قطاع سالم 

اقتصادي” على طول الحدود اإلسرائيلية – المصرية.

حكومة برئاس���ة المعس���كر الصهيوني ستعزز عالقات 

السالم اإلستراتيجية لدولة إسرائيل مع األردن، وتستأنف 

التعاون االقتصادي واألمني مع حكومته، بواسطة تطبيق 

خط���ة تطوير مناطق تجارة، صناعة وس���ياحة مش���تركة 

على طول غور األردن والعرابا، بواس���طة تطبيق تعهدات 

حكومات إسرائيل بالحفاظ على الوضع القائم في األماكن 

المقدسة في القدس. 

قائمة »المعسكر الصهيوني« تعرض برنامجها االنتخابي:

مبادرة لحل سياسي وترميم العالقات مع الواليات المتحدة وكبح البرنامج النووي اإليراني

االنتخابات اإلسرائيلية: اختباء وراء االمن.                                     )إ.ب.أ(
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

غالبية المصالح االقتصادية 
اإلسرائيلية الجديدة ال تصمد طوياًل!

أظهر مس���ح جديد ألح���د المعاه���د االقتصادية، نش���ره الملحق 

االقتص���ادي “مامون” في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن الغالبية 

الس���احقة من المصالح االقتصادية الجديدة ال تعّمر طويال، فمنها 

ما يغلق أبوابه بع���د عام أو عامين، وفي غالبيتها الس���احقة، تكون 

مصلحة ترتكز على تشغيل المبادر وحده.

وحس���ب المعطيات، ففي العام الماض���ي 2014، جرى إغالق 41300 

مصلحة اقتصادية بمستويات متعددة، مقابل فتح 45 ألف مصلحة 

اقتصادية، أيضا بمستويات متعددة، وهو عدد شبيه بالذي كان في 

العام قبل الماضي 2013. ويس���تدل من التقرير أن 99% من المصالح 

الت���ي جرى اغالقها كان���ت صغيرة جدا، ولم تس���تخدم عاملين، بل 

ارتك���زت على عمل المبادر وحده. ويوجد في إس���رائيل حاليا نصف 

مليون مصلحة اقتصادية.

وجاء ف���ي التقرير أيض���ا، أن 33% من المصالح الت���ي تفتتح في 

إس���رائيل ال تصمد ألكثر من عامين، في حي���ن أن 22% من المصالح 

االقتصادي���ة ال تصم���د حتى لعام واح���د، بينما 52% م���ن المصالح 

الباقي���ة ال تصمد حتى أربع س���نوات، و49% من المصالح الباقية بعد 

السنة الرابعة تغلق أبوابها مع انتهاء عامها الخامس، أو قبل ذلك.

وقرابة 11% من المصالح االقتصادية في إس���رائيل تعاني من أزمة 

س���يولة نقدية دائمة، ما يقودها إلى مشاكل بنكية، مثل حسابات 

بنكي���ة يجري تقييدها، بفعل الش���يكات الراجعة، التي ال يحترمها 

البن���ك، كما أن هذه المصالح تعاني من تراجع مس���تمر في نس���بة 

أرباحها.

وأظهر فحص ش���ريحة واس���عة في المس���ح المذكور، أن 30% من 

المصال���ح االقتصادية تواجه مس���توى أزمة اقتصادية متوس���طة، 

مقارن���ة بأوضاع ال���� 11% الس���ابق ذكرها، بينما 28% م���ن المصالح 

االقتصادية كان التقدير بأنها تواجه أزمة اقتصادية بدرجة أقل.

وتقول الخبيرة االقتصادية تهيال ين���اي إن هذه المعطيات تدل 

على ارتفاع مس���تمر ومقل���ق في المصال���ح االقتصادية واحتماالت 

بقائها، كما أن المؤش���رات ال توحي بأن الوضع القائم سيتحسن في 

العام الجاري 2015. فالعاملون المستقلون، والحوانيت والمستشارون 

على أنواعه���م، صحيح أنهم كثيرون، إال أنه���م يواجهون مصاعب 

متزايدة في ادارة مشاريعهم االقتصادية، وفي تحقيق مردود كاف 

لهم لمواجهة كلفة المعيش���ة. كذلك هم يواجهون منافسة صعبة 

في مختلف مج���االت أعمالهم، ما يضطرهم إلى تخفيض األس���عار 

التي يعرضونها. 

27% من أسعار البيوت – 
ضرائب مباشرة وغير مباشرة!

يس���تدل من سلسلة التقارير التي نشرت في أعقاب تقرير مراقب 

الدول���ة حول ارتفاع أس���عار البي���وت، أن الضرائب المباش���رة وغير 

المباشرة على أسعار البيوت الجديدة تفوق نسبة 27%، وهي نسبة 

عالية جدا، تساهم في رفع األسعار، في حين أن نسبة أرباح شركات 

بناء المشاريع االسكانية تفوق نسبة 15% بقليل.

ووف���ق أحد التقارير، فإن من يش���تري بيتا جديدا في مش���روع 

إس���كاني يدفع ضريبة مباشرة، ضريبة مشتريات، بنسبة 8ر%13 

على س���عر البيت ككل، إضافة إلى نسبة 9ر0% )أقل من 1%( هي 

رس���وم حكومي���ة، ولكن من جه���ة أخرى فإن كلفة س���عر األرض 

والبناء ومواقف السيارات ومصاريف أخرى، تصل إلى نحو 5ر%70 

من س���عر البيت، ولكن في كل واحد من هذه البنود تكمن ضريبة 

مش���تريات بنس���بة 18%، وهي التي ترفع كلفة كل بند ما يعني 

رفع إجمالي الضرائب المباش���رة وغير المباشرة على البيوت إلى 

3ر%27.

وارتفعت أس���عار البيوت في الس���نوات الست الماضية بنحو %50 

بالمع���دل، ولكن في أماكن مركزية ف���ي البالد، مثل منطقة تل أبيب 

الكبرى وصلت النس���بة في بعض األحيان إلى نحو 70%، بس���بب قلة 

العرض. كذلك يس���تدل من كل التقارير أن المواطن في إس���رائيل 

يحتاج إلى 141 راتبا كي يش���تري بيتا، مقابل أقل من 100 راتب حتى 

العام 2000. 

ووجه مراقب الدول���ة أصابع اتهام إلى حكومتي بنيامين نتنياهو 

األخيرتين، ولكن االنتقاد طال أيضا حكومة إيهود أولمرت من 2006 

إلى 2009. ومن أبرز االنتقادات أن الحكومة ال تسارع في طرح مشاريع 

بناء كي تزيد العرض، إضافة إلى اتس���اع التعقيدات البيروقراطية، 

حتى ينتهي مسلسل التخطيط قبل البدء بالبناء.  

31% من المصالح االقتصادية تخصم 
وقت استراحة الغداء من أجر 

العاملين!

بّي���ن بحث جدي���د أجراه أح���د المكاتب االقتصادي���ة، أن 31% من 

المصالح االقتصادية في إس���رائيل تخصم من أج���ر العاملين فترة 

الخروج إلى وجبة الغداء خالل دوامهم. وش���مل البحث ما يزيد عن 15 

ألف مصلحة اقتصادية، فيها مجموعات عاملين بمجموعات مختلفة، 

من 30 عامال وحتى 80 عامال.

ويقول البحث إنه في غالب األحيان فإن خصم وقت استراحة الغداء 

جاء في إطار خطة إش���فاء، أو تنجيع ميزانية المصلحة االقتصادية، 

مثل تقليص في رواتب العاملين، وهذه التقليصات كانت تش���مل 

تقلي���ص امتيازات إضافية ال ينص عليه���ا القانون، وإنما اتفاقيات 

العم���ل الجماعية، وظهر أنه كلما كان حج���م المصلحة االقتصادية 

أصغر، كانت نسبة خصم وقت الغداء أعلى.

فمثال أكثر من 25% من المصالح الصغيرة تخصم من أجر العاملين 

وقت الغداء، وتنخفض النسبة لدى المصالح المتوسطة إلى 6ر%23، 

بينم���ا المصالح الكبيرة التي فيها ما يزي���د عن 80 عامال، فإن قرابة 

23% منها تخصم وقت الغداء.

ويشكو عاملون، خاصة من ذوي الرواتب المتدنية، أو أصحاب الحد 

األدنى من الرواتب، من أنهم ال يس���تطيعون الخروج إلى اس���تراحة 

غ���داء، كي ال يتم خص���م الوقت من أجرهم الهزي���ل، ولذا يضطرون 

أحيانا إما ألن يتنازلوا عن الطعام وإما ألن يأكلوا خالل وقت العمل. 

اتضح من تقارير إس���رائيلية نش���رت في األس���بوع الماضي، أن الس���لطات 

األميركية تالحق بنكين إسرائيليين آخرين لتسترهما على متهربي ضرائب 

أمي���ركان، بع���د أن كان���ت األجهزة األميركي���ة قد توصلت مع بن���ك ليئومي 

اإلس���رائيلي إلى اتفاق يقضي بأن يدفع البنك غرامة بقيمة 270 مليون دوالر، 

لتستره على متهربي ضرائب أميركان، في فروع البنك في إسرائيل وأوروبا. 

وتعمل البنوك اإلس���رائيلية بموجب قانون أقرته إسرائيل في العام 2003، 

ليس���ري لمدة خمس س���نوات، ثم ج���رى تمديده في العام 2008 إلى عش���ر 

س���نوات أخرى، ويمنح المهاجرين اليهود إلى إسرائيل، وحتى اإلسرائيليين 

الذين هاجروا قبل س���نوات وعادوا إلى إسرائيل، إعفاء من دفع الضرائب على 

كل نش���اطهم االقتصادي في الخارج لمدة عش���ر سنوات، حتى وإن كان األمر 

متعلق���ا ببيع عقارات وأعمال في الخارج وما ش���ابه، وه���ذا أحد األنظمة التي 

س���نتها إسرائيل في السنوات األخيرة، بحثا عما يسمى ب� “الهجرة النوعية”، 

بمعنى استقدام مهاجرين يهود من ذوي االمكانيات المالية والعلمية.

وكان القانون في حينه يهدف إلى تحفيز الهجرة إلى إسرائيل، التي بدأت 

في تلك المرحلة بالتراجع بنسبة حادة، مقارنة مع معدالتها التي كانت قائمة 

في سنوات التسعين من القرن الماضي. وكان هدف الُمشّرع هو ضمان تأقلم 

المهاجرين اقتصاديا في إس���رائيل، في س���نوات هجرتهم األولى، إال أن هذا 

التعديل جعل كثيرين من كبار المستثمرين من يهود العالم يرون بإسرائيل 

“دفيئة لمتهربي دفع الضرائب”.

وتكش���فت ف���ي األس���بوع الماضي حقيق���ة أن البن���ك اإلس���رائيلي األكبر 

“هبوعليم” )العم���ال(، والبنك الرابع من حيث الحجم “مزراحي طفاحوت”، قد 

أخفيا ف���ي التقارير المالية في العام الماض���ي 2014، مبلغا احتياطيا، يقارب 

40 ملي���ون دوالر، تحس���با لمطالبة األجهزة األميركية بتغري���م البنكين، على 

تسترهما هما أيضا على متهربي ضرائب أميركان.

وث���ارت ضجة إعالمي���ة حول القضية، ك���ون أن البنكين ل���م يبلغا البورصة 

اإلسرائيلية بهذه الحقيقة، وقد تكشف األمر الحقا، ما يشير إلى أن البنكين، 

كغيرهما من البنوك، متورطان هما أيضا في قضية إيواء متهربي ضرائب من 

الواليات المتحدة األميركية وغيرها. 

وقالت صحيفة “ذي ماركر” االقتصادية إن المعلومات عن مسألة ايداع مبلغ 

احتياطي في البنكين، تكش���فت للبورصة اإلس���رائيلية في الشهر األول من 

العام الجاري، كانون الثاني، على الرغم من أن البنكين أقدما على هذه الخطوة 

في تقارير الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، دون أن يجاهرا باألمر.

وكان تقرير إسرائيلي سابق قد أكد أن إسرائيل باتت “دفيئة لمتهربي دفع 

الضرائب” من يهود العالم، الذين يس���تفيدون من القانون إياه، الذي بادر له 

بنيامين نتنياهو حينما كان وزيرا للمالية، ويجري الحديث عن إيداعات تقدر 

بمئات ماليين الدوالرات.

وقال أحد التقارير االقتصادية الس���ابقة إن إس���رائيل ل���م تربح من زيادة 

مداخي���ل، وال من فتح أماكن عمل جديدة من اس���تثمارات أولئك األثرياء، كما 

أن القانون بصيغته القائمة أيضا حاليا، ال يلزمهم بالبقاء في إس���رائيل بعد 

تلك الفترة، بمعنى أنهم وحدهم المس���تفيدون م���ن القانون. وذكر التقرير 

أن كثيرين من األميركان اليهود يحصلون على الجنس���ية اإلس���رائيلية لهذا 

الغرض، بينما يواصلون نشاطهم المالي في الواليات المتحدة.

ومن المفت���رض أن ينتهي مفعول القانون في الع���ام 2018، إال أن ضغوطا 

دولية تمارس على إس���رائيل، لحثها على وق���ف العمل بالقانون، في حين أن 

البنوك اإلس���رائيلية الكبرى باتت تش���عر بقلق كبير، وقررت تجاهل القانون، 

والبدء باالنصياع للقوانين واالتفاقيات الدولية، لمنع تبييض األموال، خاصة 

بعد أن رأت ما تواجهه البنوك اإلس���رائيلية. وحس���ب تقاري���ر في الصحافة 

االقتصادية فقد بدأت البنوك اإلسرائيلية تستخدم مستشاريها القضائيين، 

ومستش���ارين دوليي���ن، وبموازاة ذلك ب���دأت تتخذ إج���راءات احتياطية ضد 

مودعي أموال أجانب لديها.

وحسب ما نشر أيضا، فإن األثرياء اليهود الذين تلقوا قبل سنوات ضمانات 

بعدم الكش���ف عن حساباتهم، المسجلة تحت أس���ماء مستعارة، ولربما أيضا 

تحت اسماء ش���ركات وهمية، يهددون بمقاضاة البنوك، لخرقها االتفاقيات، 

إال أن تل���ك االتفاقي���ات تتنافى م���ع القوانين والمواثي���ق الدولية، ما يجعل 

ادعاءاتهم ضعيفة.

وحتى اآلن، ف���إن الحديث عن الس���لطات األميركية التي ش���رعت بمالحقة 

البنوك اإلسرائيلية، إال أن متهربي الضرائب اليهود يأتون من دول أخرى، كما 

تبين في العام الماضي أن أثرياء فرنسيين يهود كانوا قد لجأوا إلى إسرائيل 

إلخفاء مئات ماليين الدوالرات.

وفي األسابيع األخيرة، كش���ف النقاب عن أن السلطات اإلسرائيلية سمحت 

“لث���ري” أوكراني يدعى يوري بوريس���وف بالدخول إليها، ومنحته تأش���يرة 

دخول له ولعائلته لمدة س���تة أش���هر، عل���ى الرغم من أنه مطل���وب للعدالة 

األوكرانية واالنتربول، لكونه متهما باختالس 40 مليار دوالر من أموال الدعم 

ألوكرانيا. وكما يبدو فإن مس���ألة إدخاله إلى إس���رائيل مرتبطة أيضًا بقضية 

الفس���اد الضخمة التي تتورط بها ش���خصيات من حزب “يس���رائيل بيتينو” 

بزعامة أفيغدور ليبرمان.

واشنطن تالحق بنكين إسرائيليين آخرين 
لتسترهما على متهربي ضرائب أميركان!

*بنك »ليئومي« تورط أوال وتبين أن بنكي »هبوعليم« و«مزراحي طفاحوت« أودعا مبلغا احتياطيا 

في حساباتهما تحسبا لمطالبتهما بدفع غرامات لألجهزة األميركية*

قال تقرير دوري لس���لطة الضرائب إن مداخيل الخزينة العامة من الضرائب 

في الشهر األول من العام الجاري 2015، سجل زيادة كبيرة وبات ذروة لمداخيل 

ش���هر واحد. ومن المتوقع أن تكون الزيادة قد اس���تمرت في الشهر الماضي 

ش���باط. ورغم ذلك فإن بنك إسرائيل المركزي يصر على مطلبه برفع الضرائب 

في ميزانية العام المقبل 2016، وإن أمكن أيضا في ميزانية العام الجاري، كي 

تضمن زيادة سنوية بما يزيد عن ملياري دوالر، وإذا ال فسيكون على الحكومة 

تقليص ميزانيتها بالقيمة ذاتها.

ويقول التقرير إن مداخيل الضرائب في ش���هر كان���ون الثاني الماضي بلغ 

5ر25 مليار شيكل، ما يعادل 5ر6 مليار دوالر، وفق معدل الصرف في األسابيع 

األخيرة. وكانت الجباية في الش���هر األخير من الع���ام الماضي، حوالي 38ر5 

مليار دوالر، وفي الش���هر الذي سبقه 39ر5 مليار دوالر، ليختتم العام الماضي 

2014 بجباي���ة أكثر م���ن 65 مليار دوالر، بزيادة 700 ملي���ون دوالر عن الهدف 

األقصى للعام الماضي.

وتق���ول وزارة المالي���ة إن ارتفاع الجباية الكبير في الش���هر األول من العام 

الجاري، س���اهم في تخفي���ض العجز ف���ي الموازنة العامة إلى نس���بة 6ر%2 

من حجم النات���ج العام، مقابل 8ر2% مع نهاية العام الماضي 2014. وحس���ب 

المخطط األصل���ي لوزارة المالية، فإن جباية الضرائ���ب عليها أن تصل إلى ما 

يقارب 260 مليار ش���يكل، ما يعادل 5ر66 مليار دوالر. إال أن مؤش���رات الجباية 

التي ظهرت في الش���هرين األولين، توحي بأن جباية الضرائب قد تزيد، حتى 

نهاي���ة هذا العام، بنح���و 6ر2 مليار دوالر عما هو متوقع، ما يس���تدعي إعادة 

النظر في مش���روع الموازنة العامة للعام الجاري، الذي س���يكون على الحكومة 

صياغته نهائيا بعد تشكيلها بعد انتخابات األسبوع المقبل. 

وتدعي وزارة المالية أن مؤش���رات األشهر األخيرة تشير إلى زيادة بنحو %4 

إلى 5% في جباية الضرائب سنويا، في حين أن الموازنة العامة ترتفع سنويا 

بنس���بة 6ر2% بالمعدل، قبل التقليصات. وحس���ب ال���وزارة، فإن هذه الجباية 

ناجم���ة عن تراجع مع���دالت البطالة إلى ما دون 6%، وأيضا إلى مؤش���رات نمو 

اقتص���ادي، رغم أن النمو س���جل في العام الماضي 2014، أدنى نس���بة له منذ 

العام 2009، وهي 9ر2%، بعد أن قال تقرير سابق إن النسبة كانت 7ر%2.  

وعلى الرغ���م من التقاري���ر »االيجابية« الص���ادرة عن وزارة المالية وس���لطة 

الضرائب، إال أن بنك إسرائيل المركزي يواصل التمسك بموقفه الداعي إلى رفع 

ضرائب، بشكل يضمن زيادة مداخيل بأكثر من 8 مليارات دوالر بقليل سنويا.  

ويقول البنك إن العجز في الموازنة العامة للعام الماضي 2014 بلغ 8ر2% من 

حجم الناتج العام، وهو أقل بقليل من نسبة 3%، التي كانت مخططة ومتوقعة 

للعام الماضي، ويذكر في هذا المجال أن اجمالي العجز حتى نهاية الشهر ما 

قبل األخير من العام الماضي بلغ نس���بة 4ر1%، إال أن الحكومة ضاعفت العجز، 

م���ن خالل تحويل ميزانيات كانت مخططة، وفائض ميزانيات إلى وزارة الدفاع 

ومصاريف أخرى.

وحسب البنك، فإن الصرف القائم حتى اقرار الموازنة العامة نهائيا، للعام 

الجاري 2015، أي حتى نهاية تموز، س���يكون بناء على ميزانية العام الماضي 

جزئيا، حس���ب م���ا ينص عليه القان���ون، وهذا من ش���أنه أن يقلص مصاريف 

الحكومة المدنية، ما سيسمح له بعدم خرق الميزانية لدى اقرارها، جراء زيادة 

ميزانية الجيش.

ويدعو بنك إس���رائيل مجددا إلى التمسك بنس���بة عجز الموازنة التي جرى 

إقرارها في العام 2013، وهي 5ر2%، وليس النسبة التي أقرها مشروع الموازنة 

الذي أقرته حكومة نتنياهو، وهو 4ر3%، وحس���ب البن���ك، فإن على الحكومة 

المقبلة، أن تس���تمر بمخطط تخفيض العجز ف���ي الموازنة تدريجيا من 5ر%2 

في العام 2015، إلى 5ر1% في العام 2019، وهذا بات من الممكن إقراره بس���بب 

التأخر في تطبيق موازنة العام الجاري.

ويق���ول البنك إنه في العام المقبل 2016، س���يكون عل���ى الحكومة أن ترفع 

الضرائب، بش���كل يضمن لها زي���ادة مداخيل بقيمة 8 مليارات ش���يكل، أي 

حوالي 04ر2 مليار دوالر، وحذر البنك من أنه من دون رفع الضرائب، أو تقليص 

المصروف���ات، وفي نفس الوقت بقي العجز للع���ام الجاري في حدود 3%، فإن 

حج���م الدين العام، بالمقارنة مع الناتج العام، س���يرتفع إلى نس���بة 70% مع 

حلول العام 2020، بعد أن انخفض في العام الماضي 2014 إلى مس���توى %67، 

وهي النسبة األدنى منذ سنوات طوال، إذ تهدف إسرائيل للهبوط إلى نسبة 

60% من الناتج العام، وهي النس���بة القائمة في ال���دول المتطورة حتى قبل 

اندالع األزمة االقتصادية في السنوات األخيرة.

ارتفاع مستمر في جباية الضرائب قد يغّير أسس موازنة 2015
*سلطة الضرائب ووزارة المالية في إسرائيل تعلنان عن زيادة مداخيل الضرائب في الشهرين األولين من العام الجاري استمرارا 

لالرتفاع في األشهر األخيرة من العام الماضي *المعطيات المالية الجديدة قد تنعكس في أسس وأهداف موازنة 2015*

جاء قرار بنك إس���رائيل المركزي بتخفيض الفائدة البنكية االساس���ية إلى 

أدنى مس���توى تاريخي لها- 1ر0%- مفاجئا تقريبا لكل األوساط االقتصادية، 

بعد أن سجلت الفائدة منذ شهر أيلول الماضي، أدنى مستوى لها 25ر0%. إذ 

ل���م يتوقع أحد أن ُيقدم البنك على تخفيض آخر، إال أن تراجع التضخم المالي 

في الش���هر األول من هذا العام بنسبة 9ر0%، ووسط مؤشرات النخفاضه أيضا 

في الشهر الماضي شباط، دفع البنك إلى اجراء هذا التخفيض.

والس���ؤال األول الذي طرح في اليوم التال���ي لقرار البنك المركزي، الذي دخل 

حيز التنفيذ في اليوم األول من الش���هر الجاري، هو: أي »س���الح« سيستخدم 

البن���ك الحقا لمواجه���ة حالة التباطؤ في الس���وق، من أج���ل تحريك األوضاع 

االقتصادي���ة؟. فالتضخ���م المالي في العام الماضي انتهى بتراجعه بنس���بة 

2ر0%، ولكن بعد تراجعه الحاد في الش���هر األول من هذا العام، يكون التضخم 

قد تراجع في األش���هر ال� 12 األخيرة الحتس���اب التضخم من ش���باط 2014 إلى 

نهاية كانون الثاني 2015، بنس���بة 5ر0%. وحس���ب التقديرات، فإن التضخم 

المالي في شهر شباط الذي سيعلن عنه يوم األحد المقبل، سيسجل هو أيضا 

تراجعا بنس���بة ما، ففي الش���هر الماضي تراجعت أس���عار الوقود، اضافة إلى 

تراجع األسعار الموسمي، ما سيزيد من نسبة تراجع التضخم في آخر 12 شهرا.

لك���ن من جهة أخرى، فإن التضخم يرتفع عادة في الش���هر الجاري آذار، وما 

سيساعد على رفع األسعار، هو ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تزيد عن 6%، اضافة 

إلى ارتفاع األس���عار الموسمي لبضائع الصيف، بدءا من الفواكه والخضراوات 

والملبوس���ات، وحتى تكلفة النقاهة. ولهذا ال يستبعد خبراء أن تكون خطوة 

بنك إسرائيل المركزي، لفترة قصيرة، قد تنتهي مع نهاية نيسان أو الشهر 

الذي يليه، بعد أن يكون التضخم قد عاد إلى مس���ار االرتفاع، كنتيجة الرتفاع 

األسعار، الذي يعكس أيضا زيادة الحركة في السوق.

وكان سعر صرف الدوالر قد شهد في شهر شباط تراجعا بمعدل 2% وأكثر، 

وهبط إلى محيط 85ر3 ش���يكل للدوالر، وأحيانا أق���ل. إال أنه في اليوم التالي 

لإلعالن عن تخفيض الفائدة البنكية، ارتفع الدوالر بنس���بة هائلة، وكان حتى 

مطلع األس���بوع الجاري، يالمس حاجز 4 شواكل. ويساهم في رفع سعر الدوالر 

أم���ام الش���يكل أيضا، ارتفاع قيمته أم���ام العمالت في العال���م، وخاصة أمام 

اليورو، الذي يواصل تراجعه.

ويذكر أن سعر صرف الدوالر امام الشيكل، كان حتى العام 2007 في حدود 

3ر4 ش���يكل، ولمن ال يذكر فإن س���عر الدوالر في صي���ف العام 2005 المس 5 

شواكل، ثم انخفض سريعا ليعود إلى مستوى 3ر4 شيكل لعدة سنوات.

ويقول بنك إس���رائيل ف���ي تقريره لش���رح تخفيض الفائ���دة البنكية، إن 

تخفيض���ه للفائدة في ش���هر أيلول من نصف بالمئة إلى 25ر0% س���اهم في 

انع���اش االقتصاد بعد العدوان عل���ى قطاع غزة، ولهذا فه���و يطمح اآلن ألن 

يس���اهم التخفيض الجديد في تحريك السوق، مشيرا إلى أن خطوته ستقود 

إلى رفع سعر الدوالر، وهو ما تم، وهذا سيعود بالفائدة على قطاع الصادرات، 

الذي س���يكون مردوده بالش���يكل أكبر، ما يزيد من أرباحه، ويضمن اس���تمرار 

انتاجيته، وبقاء العاملين فيه.  

»سالح« الفائدة البنكية إلنعاش حركة السوق اإلسرائيلية انتهى!
*تخفيض الفائدة البنكية إلى أدنى مستوى تاريخي لها 1ر0%، يطرح سؤال: ماذا بعد؟ *البنك المركزي استخدم الفائدة

 لرفع وتيرة التضخم ولكن هذا لم يعد قائما *ارتفاع سعر الدوالر يعود بأرباح لقطاع الصادرات*
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تقارير خاصـــة

امتد الخطاب الذي ألقاه رئيس حكومة إس���رائيل بنيامين 

نتنياهو أمام الكونغرس األميركي يوم 3 آذار الحالي وتركز 

حول إيران واالتفاق المحتمل بينها وبين الدول الكبرى بشأن 

برنامجه���ا النووي، لم���دة 45 دقيقة ذكر خالله���ا إيران 107 

مرات، وقوطع الخطاب 36 مرة بالتصفيق، بينها 23 مرة وقف 

الحاضرون فيها على أرجلهم.

لكن باستثناء صحيفة “يسرائيل هيوم” )إسرائيل اليوم(، 

التي تأسس���ت خصيصا لدعم نتنياهو، وهي األوسع انتشارا 

ألنها توزع مجانا، فإن الغالبية الس���احقة من وس���ائل اإلعالم 

اإلسرائيلية هاجمت نتنياهو رغم تأييدها لوجوب منع إيران 

من حيازة قدرة على صنع سالح نووي.

والخطأ الجسيم الذي ارتكبه نتنياهو بحسب وسائل اإلعالم 

هذه، هو أنه دخ���ل في مواجهة مع الرئيس األميركي، باراك 

أوبام���ا، وأن خطاب���ه في الكونغرس، الذي جرى تنس���يقه مع 

المعارضة الجمهوري���ة، ومن خلف ظهر البيت األبيض، عّمق 

األزم���ة أكثر. ورد أوباما بالقول إن نتنياهو لم يأت بجديد ولم 

يطرح بدائل للمحادثات مع إيران واحتمال التوصل إلى اتفاق 

معها.

لك���ن نتنياه���و ال يأبه به���ذه األزمة، وفق���ا للمحللين، ألن 

ه���ذا الخطاب ه���و بمثابة “ص���راع بقاء” سياس���ي في قمة 

المؤسس���ة اإلس���رائيلية. وجاء هذا الخطاب في اليوم نفسه 

الذي بدأت فيه األحزاب المتنافسة في انتخابات الكنيست، 

التي س���تجري يوم الثالثاء المقب���ل )17 آذار(، ببث دعايتها 

االنتخابية في قنوات التلفزيون واإلذاعات.

وكرر نتنياهو طوال الخطاب أق���واال أدلى بها في الماضي، 

حول إيران وبرنامجها النووي. 

فهو تحدث عن “وزير فارس���ي أراد إبادة الشعب اليهودي 

قبل 2500 عام. واليوم، يقف الش���عب اليهودي أمام محاولة 

زعيم فارسي لتدميره”.

وأضاف أن “الزعيم الروحي إلي���ران، آية الله علي خامنئي، 

ينش���ر الكراهية القديم���ة المعادية للس���امية، ويغرد في 

باد. وال يوج���د انترنت بحرية 
ُ
تويت���ر أن إس���رائيل يجب أن ت

في إي���ران، لكن الفرصة متوف���رة دائما لخامنئ���ي للتغريد 

باالنكليزية وتهديدنا”. 

ولفتت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن نتنياهو لم يجرؤ 

على التوس���ع لدى انتقاده االتفاق المحتم���ل مع إيران، ألن 

اإلدارة األميركية حذرته، قبل الخطاب بيوم واحد، من أنه في 

حال الكشف عن أسرار أطلعه عليها البيت األبيض، سيعتبر 

هذا األمر “خيانة”. 

وقال نتنياهو في الكونغرس إنه “على الرغم من أن االتفاق 

النهائي لم يوقع بعد، إال أن هناك وثائق نعرف بشأنها وهي 

مكش���وفة أمام الجمهور. وال داعي لمعلومات استخباراتية أو 

لوكالة استخبارات، وباإلمكان العثور عليها في غوغل”.

وأضاف أن “االتفاق يش���مل تنازلين مهمين، يبقي إليران 

برنامجا نوويا واسعا، وهو يخفف القيود عن هذا البرنامج بعد 

عش���ر سنين. وهذه صفقة س���يئة ألنها ال تمنع طريق إيران 

نحو القنبلة. إنها تشق طريق إيران نحو القنبلة”.

وك���رر نتنياهو الق���ول إن إيران تهدد العال���م كله وليس 

إس���رائيل فقط، معتبرا أن إزالة العقوبات عنها يجب أن تتم 

بعد تنفيذ ثالثة ش���روط: “أن توقف إي���ران عدوانيتها ضد 

جاراتها في الشرق األوسط، أن تتوقف عن رعاية اإلرهاب في 

العالم كله وأن تتوقف عن التهديد بالقضاء على إسرائيل”. 

وأردف أن���ه “إذا أرادت إي���ران أن يتعامل���وا معها كدولة 

طبيعي���ة، عليها أن تتص���رف كدولة طبيعي���ة. وطوال عام 

قي���ل لنا إن عدم التوصل إلى اتف���اق أفضل من توقيع اتفاق 

س���يء. وفعال، هذا اتفاق س���يء. واآلن يقولون لنا إن البديل 

التفاق هو الحرب. ببس���اطة هذا ليس صحيحا، والبديل لهذا 

االتفاق السيء هو اتفاق أفضل منه. اتفاق أفضل قد ال تحبه 

إس���رائيل وجاراتها، لكن بإمكاننا التعايش معه. إن التاريخ 

يضعنا أمام مفترق طرق مصيري. وعلينا االختيار بين طريق 

تقودنا إلى اتفاق سيء وتقود إلى إيران نووية وحرب، وطريق 

ثانية تق���ود إلى اتفاق أفض���ل وبإمكانه منع إي���ران نووية 

وش���رق أوس���ط نووي ومنع النتيجة الرهيبة لهذين األمرين 

لإلنسانية كلها”.   

»نتنياهو حرق الجسور األخيرة
التي بقيت لنا في البيت األبيض«

اعتبر المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة »معاريف«، 

بن كس���بيت، أن ثمة ش���كا كبيرا في إمكاني���ة التوصل إلى 

اتفاق بين إيران والدول الكبرى. وأش���ار إل���ى أن التقديرات 

في وزارة الخارجية وأجهزة االس���تخبارات في إس���رائيل هي 

أن »احتم���ال التوصل إلى اتفاق مع إي���ران خالل هذه الجولة 

)من المحادثات( ضئيل جدا. وهناك ثمانية مواضيع مركزية 

مختلف حولها، وت���م التقدم في اثنين منها فقط. وال يوجد 

تقدم في باقي المواضيع الستة. ومن الصعب جدا التصديق 

أنه س���يكون هناك اختراق في األيام المع���دودة المتبقية. 

والفرنسيون يعارضون، واأللمان غير متحمسين، وعلى األرجح 

س���يتم تمديد الموعد النهائي )لالتفاق بحلول يوم 24 آذار 

الجاري(. وجميع ه���ذه التفاصيل واضح���ة ومعروفة لصناع 

القرار قبل هبوط بنيامين نتنياهو في واشنطن«.   

وأض���اف كس���بيت أن »نتنياهو يعرف ذل���ك أفضل منا 

جميعا. وهو مطل���ع ويقرأ تقارير االس���تخبارات، ويعلم أن 

ه���ذه الجولة لن تلد، على م���ا يبدو، اتفاق���ا. لكن نتنياهو 

اكتش���ف فرصة سياسية نادرة، وهو األخير الذي سيتنازل 

عنها. إنه عبقري سياس���ي وخاصة في كل ما يتعلق بصراع 

بقائه الشخصي«.

ورأى كس���بيت أن���ه »في الم���دى البعيد، خط���اب نتنياهو 

ألحق ضررا أكثر من الفائدة. لك���ن في المدى القصير أصاب 

الهدف. فقد سافر إلى إلقاء خطاب في الكونغرس، متجاهال 

التحذيرات، وأهان الرئيس على المأل، وحرق الجسور األخيرة 

الت���ي بقيت لنا ف���ي البيت األبيض. ومع ذلك بعد أس���بوع أو 

عش���رة أيام، عندما يعلن الجانبان عن ارفضاض )المحادثات 

النووية( من دون اتفاق، سيعلن نتنياهو أن هذا تم بفضله«. 

من جانب���ه، كتب المراس���ل السياس���ي في موق���ع »والال« 

االلكترون���ي، أمير تيبون، أن االمتحان الوحيد لنجاح نتنياهو 

هو »إذا تمكن من إقناع عدد كاف من أعضاء مجلس الش���يوخ 

بدع���م قانون إلحب���اط االتفاق النووي مع إي���ران. ووفقا لهذا 

االمتح���ان، باإلمكان الق���ول صبيحة اليوم التال���ي للخطاب، 

إن���ه على ما يبدو، وعلى الرغم من الق���درة الخطابية المقنعة 

والتصفيق الحماس���ي وارتفاع شعبيته في االستطالعات، إال 

أن نتنياهو فشل في مهمته األساسية«.  

ولفت تيبون إلى أن���ه من أجل إحباط اتفاق نووي مع إيران، 

يتعين على نتنياهو إقناع 15 سيناتورا ديمقراطيا باالنضمام 

إلى أحد مشاريع القوانين التي غايتها وضع عراقيل تصعب 

كثي���را على أوبام���ا التوصل إلى اتف���اق. والحاجة إلقناع هذا 

العدد من السيناتورات نابع من أن الرئيس األميركي يعتزم 

اس���تخدام حقه بوضع “فيتو” ضد جميع مش���اريع القوانين 

هذه. 

وبإمكان أعضاء مجلس الشيوخ إلغاء مفعول هذا “الفيتو” 

فقط في حال أيد مش���اريع القوانين 67 س���يناتورا فما فوق. 

ويوجد في مجلس الشيوخ 52 سيناتورا من الحزب الجمهوري، 

الذي���ن يتوقع أن يؤيدوا مش���اريع القواني���ن، ولكن من أجل 

إلغاء مفعول “الفيتو” الرئاس���ي، يج���ب أن ينضم إليهم 15 

س���يناتورا على األقل من الحزب الديمقراطي، لكن هذا األمر 

صع���ب جدا إذ يصع���ب عليهم الخروج علنا ض���د رئيس من 

حزبهم، رغم تحفظهم من اتفاق محتمل مع إيران. 

واقتبس تيب���ون أقوال زعيم���ة الديمقراطيين في مجلس 

النواب األميركي، نانس���ي بيلوس���ي، بأنها “كمؤيدة قديمة 

إلس���رائيل، كدت أبكي خ���الل الخطاب. ما هذا االس���تخفاف 

بذكاء الواليات المتحدة، وما هذا االستعالء”. 

ورأى تيبون أن أقوال بيلوسي تعبر عن الشعور السائد بين 

الديمقراطيين بعد خطاب نتنياهو، وهو مزيج من “الش���عور 

باإلهانة، الغضب، انعدام الثقة”. 

»ال جدوى من الحوار
مع البيت األبيض«

خالفا للرأي السائد في إس���رائيل، وحتى داخل أوساط في 

حزب الليكود الحاكم، بأن خطاب نتنياهو هدفه كسب تأييد 

داخل���ي مع اقتراب انتخابات الكنيس���ت، اعتب���ر الخبير في 

الش���ؤون األميركية والمحاضر في جامعة حيفا، البروفس���ور 

أبراهام بن تس���في، في مقال نش���ره في صحيفة »يسرائيل 

هي���وم، أنه »من حيث مضمونه وم���ن حيث المنبر الذي ألقي 

من���ه، باإلمكان التأكي���د أن جماهير اله���دف للخطاب كانت 

الجمهور األميركي ومبعوثيه في الكونغرس«. 

وكت���ب بن تس���في أن غاية أق���وال نتنياه���و الحازمة هي 

توضي���ح »الدالالت الكارثي���ة« للتوجه نحو اتف���اق مع إيران، 

وذلك »على أمل أن تلقى إنذاراته وتحذيراته آذانا صاغية في 

الرأي العام، ولكي تؤثر بذلك على مواقف أعضاء الكونغرس 

الديمقراطيي���ن، الذين ما زالوا يت���رددون في االنضمام إلى 

مبادرات بفرض العقوبات الجديدة على إيران«.

وأردف أن���ه »إذا تحق���ق ذلك فإن الخط���اب يكون قد حقق 

هدفه األس���اس، وهو لجم اإلدارة األميركي���ة، بحيث تضطر 

إل���ى إع���ادة التفكير في مواقفه���ا في عدد م���ن المواضيع 

الجاري مناقش���تها هذه األيام في جني���ف، مثل رفع القيود 

االقتصادية والمالية عن النظام اإليراني«. 

ورأى بن تس���في أن���ه »على خلفية حقيق���ة أن إدارة أوباما 

دخلت إل���ى المرحلة النهائية للمفاوضات م���ع إيران، وفيما 

هي متمس���كة بالخطوط العريضة األساسية لالتفاق األولي، 

واالستس���الم لتح���ول إيران إل���ى دولة عتب���ة نووية عظمى، 

وتوجد بحوزتها القدرة التي تس���مح لها باختراق سريع نحو 

القنبل���ة بعد انته���اء صالحية نظام المراقب���ة والقيود )بعد 

عش���ر سنوات( وربما قبل ذلك أيضا، لم تكن هناك جدوى من 

اس���تمرار الحوار حول هذه القضية مع البيت األبيض بشكله 

الحالي«.  

تجاهل الفلسطينيين
ف���ي معركة انتخاب���ات الكنيس���ت الحالية رك���زت معظم 

األحزاب عل���ى قضايا اجتماعية، خاصة ف���ي أعقاب تقريري 

مراقب الدولة اإلس���رائيلية حول مصروف���ات منازل نتنياهو 

المبالغ فيها وأزمة الس���كن الحادة وارتفاع أس���عاره بنسبة 

55% خالل س���ت س���نوات. وتجاهلت األح���زاب، خاصة األكبر 

الليكود و«المعسكر الصهيوني«، الفلسطينيين بالكامل.

ودعت المحللة السياس���ية في صحيفة »هآرتس«، ريفيت 

هيخت، إلى عدم التعاون مع نتنياهو في محاولته، من خالل 

خطابه في الكونغرس، صرف األنظار عن كافة المش���اكل في 

إسرائيل، والتركيز على »التهديد اإليراني«. 

ودعت هيخت إلى أنه بدال من التعاون مع نتنياهو »ينبغي 

التح���دث عن الح���روب العبثية التي تنش���ب هنا كل س���نة 

ونصف الس���نة وتحصد عبثا حياة آالف البش���ر، في إسرائيل 

والمناطق )المحتل���ة(. وينبغي التحدث ع���ن جرائم القانون 

الدولي التي ترتكبها إسرائيل، والتي تنتهك حقوق اإلنسان 

لماليين البش���ر، أولئك الذين معظ���م الجمهور اليهودي في 

إس���رائيل لم يعد قادرا حتى على تخيلها. وينبغي التحدث 

عن الحري���ات اآلخذة بالتقلص وعن المخاط���ر المتزايدة في 

إس���رائيل، ليس ض���د األقليات فقط، كما كان س���ائدا دائما، 

وإنما ضد اليس���اريين ونش���طاء حقوق اإلنسان والليبراليين، 

وضد كل من ال يستقيم مع الحكم«.

وقالت »هآرتس« في افتتاحيتها غداة الخطاب، إن نتنياهو 

بخطابه في الكونغرس س���جل رقما قياسيا في »الخداع الذي 

يمارس���ه المتنافس���ون في االنتخاب���ات الحالي���ة. فالجميع 

يتجاهل���ون التهدي���د الوج���ودي الحقيقي على إس���رائيل 

وقدرته���ا على الوجود ’كدولة يهودي���ة وديمقراطية’، وهو 

االحت���الل الذي ال ينته���ي في المناطق. إن إصرار إس���رائيل 

على الس���يطرة على ماليين الفلس���طينيين مسلوبي حقوق 

المواطنة في الضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات واحتجاز 

س���كان قط���اع غزة تح���ت الحصار، ه���و الخطر ال���ذي يهدد 

مستقبل إسرائيل«. 

وأضافت الصحيفة أنه »خالل س���نوات حكم نتنياهو الست 

تعاظمت عملية تس���رب االحتالل إلى قلب إسرائيل. فالتوتر 

الداخلي بين اليهود والعرب ازداد، وأحزاب اليمين تتنافس 

فيم���ا بينها حول دفع قوانين معادية للديمقراطية، غايتها 

ترسيخ التمييز ضد األقليات وسلب تعبيرها السياسي. وفي 

الوقت الذي اس���تعد فيه نتنياهو لخطاب���ه في الكونغرس، 

هاجم زعران اليمين عضو الكنيست حنين زعبي خالل اجتماع 

سياس���ي في رام���ات غان. وق���د كان هذا اس���تمرارا طبيعيا 

لمش���روع قانون القومي���ة ومحاولة طرد زعب���ي وزمالئها من 

الكنيست، وتجسيدا إضافيا بأن الديمقراطية تواجه صعوبة 

ف���ي أدائه���ا وازدهارها إلى جان���ب األبارتهاي���د واالحتالل 

العسكري«.   

وختم���ت الصحيفة افتتاحيتها ب���أن »المعركة االنتخابية 

الحالية تجري كأنها حفلة عيد المس���اخر )الذي يصادف في 

هذه األيام(. واألح���زاب اختارت وضع أقنعة: إيران، أس���عار 

الش���قق، خصوم���ات ش���خصية. ال أحد يجرؤ على االنش���غال 

بالص���راع مع الفلس���طينيين، وثمن���ه الكبي���ر والحاجة إلى 

إنهائه، وفي مقدمتهم رئي���س الحكومة، الذي أهدر فرصة 

التفات األنظار التي حص���ل عليها في الكونغرس ولم يذكر 

الخطر الحقيقي الماثل على إسرائيل«. 

ورأى المؤرخ اإلس���رائيلي والمحاضر ف���ي جامعة تل أبيب، 

الدكتور أفيعاد كالينبرغ، في مقاله األس���بوعي في صحيفة 

»يديع���وت أحرونوت«، أن���ه »في الوعي اإلس���رائيلي ال يزال 

هناك إيمان وكأن ’الش���عب’ منقسم بين كتلة يمين وكتلة 

يسار. لكن في إس���رائيل لم يعد هناك تقسيم كهذا، وذلك 

يعود باألس���اس إلى أن اليس���ار الصهيوني بات غائبا تقريبا 

عن الخريطة السياسية«.

وأك���د كالينبرغ أن »التقس���يم األكثر دقة ه���و بين يمين 

متط���ّرف ويمين معت���دل. وعلى الرغم من الص���ورة الذاتية 

بوجود انقس���ام وانشقاق، إال أن إسرائيل هي مجتمع يسوده 

إجماع واسع. وتعتقد غالبية هائلة أن السالم ال يتجانس مع 

األمن«.

وأضاف أن »التهديد الوجودي على إسرائيل هو ورقة تين 

يختبئ خلفها مفهوم مسياني يقضي بضم المناطق ألسباب 

أيديولوجية – اجتماعية، رغم أن إس���هام المستوطنات في 

األمن معدوم«.

وخل���ص كالينبرغ إلى أنه »في كل الجلب���ة اإلعالمية )حول 

خط���اب نتنياهو(، نحن مس���تمرون في تجاه���ل أمر مركزي 

واح���د، وهو أن التهديد األكبر ال���ذي نقف أمامه ليس مجرد 

وجود دولة إسرائيل، وإنما طبيعتها كمجتمع منفتح وعادل«، 

مشيرا إلى أن سياس���يين مثل نتنياهو ورئيس حزب »البيت 

اليهودي« اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، يدفعون قدمًا 

ما وصفه بأنه »مفهوم األمن المذعور«. 

تحليالت: خطاب نتنياهو أمام الكونغرس موّجه أساسًا إلى الناخب اإلسرائيلي!
*«الغاية األهم للخطاب- استمرار تجاهل الفلسطينيين ومشكلة االحتالل!«*

وجه خصوم ح���زب الليكود الحاكم وزعيمه رئيس الحكومة 

اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضربات موجعة لكليهما، إلى 

جان���ب تقريري مراقب الدولة ح���ول مصروفات منازل رئيس 

الحكومة وأزمة السكن واللذين سببا حرجا سياسيا له، وذلك 

في أوج معركة انتخابات الكنيست التي ستجري يوم الثالثاء 

المقبل.

ورغم مش���اركة نحو أربعين ألفا في مظاهرة جرت في تل 

أبيب، وطالبت برحيل نتنياهو عن الحكم، مس���اء الس���بت، 

وخطاب رئيس الموس���اد السابق مئير داغان في المظاهرة، 

الذي ق���ال، وهو ي���ذرف دموعا، إن���ه خائف عل���ى “الحلم 

الصهيوني” في حال عدم حل الصراع مع الفلس���طينيين، 

إال أن الضرب���ة الموجع���ة الحقيقية الت���ي ُوجهت لليكود 

ونتنياه���و ش���خصيا، كان���ت بنش���ر صحيف���ة “يديعوت 

أحرونوت”، بقل���م كبير محلليها ناحوم برنياع، تقريرًا حول 

مسودة اتفاق س���الم توصل إليه مبعوث نتنياهو الخاص، 

يتسحاق مولخو، واألكاديمي اللبناني حسين آغا، كمبعوث 

خاص للرئيس الفلس���طيني، محمود عباس )أبو مازن(، في 

آب العام 2013.

ونصت مس���ودة االتفاق على بنود حل دائم للصراع، أبرزها 

قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع 

غ���زة، أو بحس���ب النص “ف���ي المناطق الت���ي كانت خاضعة 

للس���يطرة المصرية واألردنية قبل الرابع م���ن حزيران العام 

1967”، مع تبادل أراض بنس���بة 1:1، واالنس���حاب من مناطق 

في الضفة توجد فيها مس���توطنات وأن المستوطنين الذين 

يرغبون في البقاء مكانهم يتعين عليهم العيش في الدولة 

الفلسطينية ووفقًا لقوانينها.

وج���اءت صياغة البنود المتعلقة بالقدس المحتلة ضبابية، 

لكنها توحي بوجود حق للفلسطينيين في المدينة، شريطة 

أال تتم “إعادة تقسيم القدس مجددا”. كذلك لم تكن البنود 

المتعلق���ة بقضي���ة الالجئي���ن واضحة، لكن ب���دا أن الجانب 

اإلسرائيلي يوافق على “حل عادل” لهذه القضية.

وتجدر اإلشارة هنا إلى ثالثة أمور: 

األول هو أن نتنياهو لم يعبر أبدا عن استعداده لقبول حل 

كهذا، بل على العكس تماما، فقد وضع عراقيل أمام بحث أي 

قضية، باس���تثناء المصالح األمنية اإلسرائيلية، منذ عودته 

إلى الحكم في العام 2009، إضافة إلى شرط االعتراف بالدولة 

اليهودية.

واألم���ر الثان���ي هو أن الخ���الف بين نتنياه���و و”يديعوت 

أحرونوت” وصل إلى ذروته ف���ي اآلونة األخيرة وأصبح خالفا 

علنيا، ول���م يتردد نتنياهو في أكثر من مناس���بة مؤخرا في 

مهاجمة ناش���ر الصحيفة، نوني موزيس. واندلع هذا الخالف 

في أعقاب صدور صحيفة “يسرائيل هيوم )إسرائيل اليوم(، 

التي تأسست خصيصا من أجل دعم نتنياهو. 

واألمر الثالث هو أن النش���ر عن مسودة االتفاق هذه يأتي 

بع���د أيام من خطاب نتنياهو في الكونغرس األميركي، الذي 

نظرت إليه أغلبية بين اإلسرائيليين باستياء كونه يسيء إلى 

أحد أهم المقدس���ات السياسية اإلس���رائيلية وهو التحالف 

اإلس���تراتيجي مع الواليات المتحدة. ورغم أن اس���تطالعات 

ش���رت بعد ه���ذا الخطاب أظه���رت ازدياد قوة 
ُ
ال���رأي التي ن

ح���زب الليكود بما بي���ن مقعد أو اثنين في الكنيس���ت، لكن 

هذه الزيادة جاءت على حس���اب أح���زاب يمينية أخرى، إذ أن 

االس���تطالعات تؤكد أن تحرك الناخبين يجري داخل كتلتي 

اليمين والوس���ط – اليس���ار وليس بين الكتلتين، بمعنى أن 

الناخب يصوت لهذا الحزب اليميني أو ذاك وليس لحزب من 

كتلة أحزاب الوسط – اليسار والعكس صحيح. 

نتنياهو: »االنسحابات والتنازالت
 ال صلة لها بالواقع«

رد نتنياهو على مس���ودة االتفاق التي نشرتها »يديعوت« 

بأن هذه كانت مسودة اتفاق طرحتها اإلدارة األميركية وأنه 

لم يوافق عليها أبدا. وعلى خلفية تخوفه من خسارة أصوات 

في االنتخابات الوش���يكة لصالح أح���زاب يمينية، خاصة في 

أعقاب هجوم رئيس حزب »البيت اليهودي«، نفتالي بينيت، 

ورئيس حزب »يس���رائيل بيتينو«، أفيغ���دور ليبرمان، ضده 

في أعقاب النش���ر، أعلن نتنياهو، مس���اء األح���د، عن تنكره 

لخطاب بار إيالن، الذي عبر فيه عن موافقته على »إقامة دولة 

فلسطينية منزوعة السالح وتعترف بالدولة اليهودية«.  

وكانت عضو الكنيست من الليكود تسيبي حوطوفيللي قد 

صرحت يوم الجمع���ة الماضي، بأن »رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياه���و أعلن للجمهور أن خطاب بار إيالن الغ، وكل س���يرة 

نتنياهو السياسية هي نضال ضد قيام دولة فلسطينية«. 

وعقب���ت مص���ادر في الليك���ود، صب���اح األح���د، بالقول إن 

أق���وال حوطوفيللي تمثل موقفها الش���خصي وليس موقف 

الليكود. لكن في أعقاب توجه وسائل إعالم ومطالبة الليكود 

بالتوضيح رس���ميا ما إذا كان نتنياهو متمس���كا بتصريحاته 

ف���ي خطاب بار إيالن، أصدر الح���زب بيانا مقتضبا جاء فيه أن 

»نتنياهو قال إنه في الوضع الحاصل في الشرق األوسط، فإن 

أي منطقة سيتم إخالؤها سيسيطر عليها اإلسالم المتطرف 

والمنظم���ات اإلرهابية المدعومة م���ن إيران. ولذلك لن تكون 

هناك أي انسحابات وأي تنازالت، وببساطة ال صلة لهذا األمر 

بالواقع«.        

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس األمن القومي اإلس���رائيلي 

الس���ابق والمقرب من نتنياهو، يعقوب عميدرور، أن اإلدارة 

األميركية هي التي س���ربت وثيقة مس���ودة االتفاق التي 

نش���رتها »يديعوت«. وقال لموقع »وال���ال« االلكتروني، أول 

من أمس، إنه »ال ش���ك في أن هذا التس���ريب يمس بصورة 

متطرفة بالقدرة على إجراء مفاوضات جدية في المستقبل. 

وإذا كان التس���ريب ق���د وصل من واش���نطن فعال مثلما تم 

االدعاء، فإنه يتضح أن المؤسسة األميركية قابلة للتسرب 

بشكل مطلق«. 

وأض����اف عميدرور أنه »ليس مهما من س����يكون رئيس 

الحكومة المقبل، بنيامين نتنياهو أو إس����حاق هرتسوغ، 

فإن����ه لن يتمكن من االعتماد بنس����بة 100% على س����رية 

المفاوض����ات بعد تس����ريب من هذا الن����وع. وينطبق هذا 

األمر عل����ى الفلس����طينيين أيضا، الذين سيتس����اءلون: 

إذا وافقن����ا على أفكار متنوعة، هل س����نقرأ عن ذلك في 

الصحيف����ة؟ إن الضرر عندنا هو سياس����ي فقط، لكن في 

الجانب الفلس����طيني قد يكلف أمرا كهذا حياة بشر. ومن 

س����رب هذا ألحق ض����ررا غير عادي بالعملية السياس����ية، 

ألن الجانبي����ن لن يتمكن����ا من االعتماد على المؤسس����ة 

األميركية بعد اآلن«.

وك���رر عميدرور أق���وال نتنياهو بأن هذه الوثيقة ليس���ت 

مس���ودة تفاهمات رس���مية إسرائيلية - فلس���طينية، وإنما 

هي »محاولة لبلورة وثيقة أميركية تس���مح للجانبين بإجراء 

مفاوضات وإبداء تحفظات على أساسها«.   

اتهام جهات خارجية 
بالتدخل في االنتخابات

اعتب���ر نتنياه���و أن ثمة تحالفا تش���كل ض���ده من داخل 

إس���رائيل وخارجها، وأن هذا التحالف ينفق عشرات ماليين 

الش���واكل، من أجل إحضار المواطنين الع���رب إلى صناديق 

االقتراع، من أجل التصويت ضده وإسقاط حكم حزب الليكود.

وقال نتنياهو في مقابلة معه نشرتها صحيفة “يسرائيل 

هي���وم”، يوم الجمع���ة الماضي، إنه “يوج���د تحالف تحركه 

جهات خفية ومكش���وفة، وهدفها إسقاط الليكود عن الحكم 

وتشكيل حكومة يسار مكانه”.

ووصف نتنياه���و الوضع وكأن هناك مؤام���رة كبرى ضده: 

“أتح���دث عن ق���وى كبيرة ج���دا، وعن جمع عش���رات ماليين 

الش���واكل من خارج البالد، وهناك مستشارون وجهات أخرى، 

من أجل تحقيق أمرين: التس���بب بحضور أعداد كبيرة للغاية 

من مصوتي اليسار إلى صناديق االقتراع، والتسبب بامتثال 

مكث���ف لعرب إس���رائيل ف���ي صناديق االقت���راع”. وتابع أن 

“الحدي���ث يدور عن جمعيات يت���م تمويلها جيدا وأن يكون 

رغم أن األجواء العامة عشية انتخابات الكنيست ضد رئيس الليكود 

ترجيح بقاء نتنياهو رئيسًا للحكومة اإلسرائيلية المقبلة! 

بإمكانه���ا إيصال عدد الن���واب العرب إلى 16 نائبًا وحس���م 

نتيجة االنتخابات”.    

وهاجم نتنياهو ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، نوني 

موزيس، وقال إنه يعمل من أجل اإلطاحة به. وقال إنه “يوجد 

هنا إعالم مركز وموجه ومنهج���ي يديره نوني موزيس وفي 

نيته تغيير حكم الليكود، وبضمن ذلك ممارسة ضغوط على 

مراقب الدولة من أجل إصدار تقارير قبل االنتخابات بأسابيع 

قليلة”.  

ويش���ار إلى أن جميع استطالعات الرأي التي نشرت مؤخرا، 

أظه���رت أن ح���زب الليكود ال ينج���ح في أن يك���ون أكبر قوة 

سياس���ية في انتخابات الكنيست المقبلة، إضافة إلى تراجع 

قوة كتلة أحزاب اليمين والحريديم. 

وي���رى محلل���ون أن نتنياهو، ف���ي حال تكليفه بتش���كيل 

الحكوم���ة المقبلة، س���يكون مضط���را إلى ضم “المعس���كر 

الصهيوني” إلى حكومته. لكن في المقابل، فإن “المعس���كر 

الصهيوني” سيواجه صعوبة في تشكيل الحكومة المقبلة، 

ألنه لن يوافق على االعتماد على القائمة العربية المش���تركة 

م���ن جهة، وألن كتل���ة اليمي���ن والحريديم ل���ن توافق على 

االنضمام إلى حكومة برئاس���ة “المعس���كر الصهيوني” من 

جهة أخرى. وما يرجح اس���تبعاد إمكانية تشكيل “المعسكر 

الصهيون���ي” للحكومة المقبلة هو رف���ض أحزاب الحريديم 

الدخول في ائتالف حكومي يش���ارك فيه حزب “يش عتيد” 

)يوجد مستقبل( برئاسة يائير لبيد، الذي منع ضم الحريديم 

إلى الحكومة المنتهية واليتها. 

نتنياهو مرشح.. للبقاء ! .                      )أ.ف.ب(
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تحديات الرواية 
الشرقية الجديدة

إن التح���دي الترب���وي الش���رقي هو إقناع جيل ش���اب م���ن الباحثين 

والمعلمي���ن بالرواية الش���رقية الجدي���دة وبوجوب محاس���بة الماضي 

الصهيون���ي ووضع���ه، كعملي���ة انعت���اق، ف���ي محاكم���ة تاريخي���ة 

للصهيوني���ة. ويرى مؤيدو الرواية الش���رقية الجدي���دة أن عمل هؤالء 

الباحثي���ن والمعلمين س���يثمر عن أبحاث ستش���كل ج���زءا من منهاج 

التعليم في المؤسس���ة األكاديمية وجهاز التعلي���م كله وتكون أداة 

ف���ي نضال الرواية الش���رقية الجديدة ضد التأريخ الصهيوني باس���م 

الش���رقيين وباس���م آخرين يرون بأنفس���هم متضررين من المش���روع 

الصهيون���ي كجماعة تم إقصاؤها. وتطالب المحاكمة التاريخية بوضع 

الصهيوني���ة وروايتها العليا في قفص االته���ام التاريخي ومطالبتها 

بتقديم حساب متواصل عن جرائمها. 

وترى الباحثة إيال ش���وحط أن غاية المحاسبة التاريخية ليست فقط 

الحص���ول على تعويض ثقاف���ي، وإنما من أجل »تصحي���ح الخط« الذي 

سيس���مح باالعتراف المطلوب بمش���روع التعددي���ة الثقافية كبديل 

لسياس���ة »بوتقة الصهر«، الت���ي تتهمها الرواية الجديدة باألس���رلة 

العنيفة ألجزاء واس���عة من المجتمع. ولذلك فإن التعامل مع المحاكمة 

التاريخية ينبغي أن يشمل كتابة رواية متِهمة وحاذقة. وهذا التعامل 

يتطلب ع���دم االعتذار أمام الكولونيالي الصهيوني األش���كنازي وإنما 

مطالبته بالنظر إل���ى ماضيه واالعتراف بذنبه، كج���زء من فك االرتباط 

المطالب بتنفيذه لغرض استكمال المشروع التأريخي الجديد. 

وأش���ار أرييه كيزل إلى أن كتابة تاريخ ش���رقي جديد وطاهر هو تحد 

مركزي. وس���يكون قس���م من هذا التاريخ معزوال عن الصهيونية وعن 

روايتها المهيمنة، لكن سيكون قسم منه مرتبطا بها، وخاصة من أجل 

إنتاج الرواية البديلة التي ستش���مل عناص���ر الرواية المتحدية والتي 

ستكون ضد التأريخ الصهيوني الرسمي. 

إضافة إلى ذلك، فإن الرواية الش���رقية الجديدة في إسرائيل تسعى 

ألن تنت���ج هوية يهودية ش���رقية – عربية في إس���رائيل ومنعزلة عن 

الهوي���ة األش���كنازية. وه���ذه الهوية الش���رقية – العربي���ة الجديدة 

س���تعمل من أجل تنظيف نفس���ها من العناصر التي نسبتها الرواية 

العلي���ا الصهيوني���ة لليهودية الش���رقية، وخاصة وصم الش���رقيين 

بنم���ط حياة تقليدي كصبغة أساس���ية، ومن اعتب���ار أن الطابع العربي 

ه���و ما قبل حداثي وربط التقدم بالحي���اة الغربية فقط ووصفها بأنها 

مضادة للتخلف الش���رقي. وتطالب الهوي���ة الجديدة بعناصر متنوعة 

مثل المكانة والعدالة االجتماعي���ة والتعامل مع الضعيف والتعددية 

الثقافية بمفهومها الواس���ع والذي يش���كل مظلة لجماهير كثيرة في 

إسرائيل، وبضمنهم األشكناز أيضا، وكل ذلك ينبغي أن ينضوي تحت 

التزام بالسالم مع المحيط واالندماج في الشرق وليس نفيه وقمعه.

ورأى كي���زل أن الهوي���ة الش���رقية، وه���ي نت���اج الرواية الش���رقية 

الجديدة، س���تصبح الرواية – المظلة للمجموعات الس���كانية الضعيفة 

والمس���تبعدة، والتي تعرفها الرواية الش���رقية بأنه يج���ري التعامل 

معها بعنصرية وتمييز. وس���يكون باإلمكان تحت هذه المظلة ممارسة 

التعددي���ة الثقافية التي ال يوجد فيها احتم���ال لتفوق رواية معينة 

على غيرها. وفي مجال التعليم تطالب الرواية الش���رقية بإلغاء الرواية 

القومي���ة – الصهيونية، الت���ي يصفها كيزل بأنه���ا »العمود الفقري 

القوم���ي اليهودي الذي بني عليه هي���كل مناهج التعليم في مواضيع 

التاريخ والمدنيات والتوراة واألدب«.

كم���ا تطالب الرواي���ة الجديدة بإجراء تغيير جذري في كل هندس���ة 

البيئ���ة التعليمي���ة المدرس���ية، وتغيي���ر برامج الرحالت المدرس���ية 

ومضامي���ن س���لة الثقاف���ة وتغيير مفهوم���ي للنصوص المدرس���ية، 

»وهذه النص���وص هي ِكلية المجتم���ع المدني لنقل الت���راث القومي 

الصهيوني«. وترى الرواية الجديدة أن���ه ينبغي أن يحل مكان الرواية 

القومي���ة الصهيونية تح���د جديد، وهو تفضيل توجه تربوي يش���مل 

تعدد الروايات ويس���تمع الطالب اإلسرائيلي في إطاره إلى عدد متنوع 

من القصص عن المجتمعات المختلفة في إس���رائيل، اليهودية وغير 

اليهودي���ة من دون تفضيل قصة قومية على أخ���رى أو تفضيل اتجاه 

قومي واحد، المعروف في مناهج التعليم اإلس���رائيلية باس���م »تاريخ 

ش���عب إس���رائيل«. ويهدف تدريس القصص القومية المتعددة إلى 

إث���راء الطالب ويس���مح لهم باختيار هوية بدال م���ن إمالء هوية واحدة 

ووحيدة عليه بادعاء أنها تمثل وحدة الشعب. 

تأثير واسع
وأوضح كيزل أن تأثير الرواية الش���رقية الجديدة على الخطاب العام 

في إس���رائيل، منذ التس���عينيات، هو تأثير واسع ويضع تحديا كبيرا. 

ويجري في إطار هذا التأثير تفكيك »خطاب المعرفة والقوة الحاكمة«. 

وتس���تقطب االنتب���اه أصوات ورواي���ات أخرى في إطار نقط���ة االلتقاء 

بين ما بع���د الصهيونية وما بعد الحداثة. ووفق���ا لهذا المفهوم، فإن 

الصهيونية لم تتطور لدرجة وصولها إلى نضوج طبيعي، وإنما تفككت 

إل���ى عناصر وروايات عملت عل���ى إخفائها وقمعها، كم���ا يرى الباحث 

النقدي في علم االجتماع، لورانس سيلبرشطاين. 

ووفقا لكيزل فإن »القوس الديمقراطي الش���رقي« والرواية الش���رقية 

الجديدة التي وضعها مغروسان في التوجه الما بعد كولونيالي، والذي 

في إطاره يتم تعريف الش���رقيين على أنهم »أقلية« في قلب الحداثة 

الغربية. ويس���تند ذلك إلى النظرية االستشراقية التي وضعها إدوارد 

سعيد، والتي واصلتها شوحط وطورتها إلى اتجاه تبناه التيار المثقف 

في »الق���وس الديمقراطي الش���رقي« الذي يتقدم���ه الباحثان يهودا 

شنهاف ويوسي يونا وغيرهما. وقد طور هؤالء هذا االتجاه من الناحية 

النظرية ومنحوه أش���كاال وعمق���ا يتعلق بإمكانيات تط���ور اليهودية 

الشرقية كموقع واسع الهوامش وغير منغلق وغير تقليدي.

ويأت���ي ذلك في مواجهة األيديولوجيا الصهيونية التي س���عت إلى 

نف���ي التعددية الثقافية الس���ابقة وإخراجها من الواقع اإلس���رائيلي 

الجديد وإنتاج رواية جديدة ومؤسس���ة وراس���خة ف���ي ذاكرة جماعية 

مركزي���ة، »انطالقا من الوع���ي لتنويع المبنى االجتماع���ي للدولة التي 

أسس���تها هذه األيديولوجية، ومن المصلحة بعدم تشكيل خطر على 

المبن���ى الثقافي والسياس���ي في الدولة كما تم بلورت���ه في المجتمع 

اليهودي في الفترة التي س���بقت قيام إسرائيل«. ولهذا الغرض »جرى 

بناء أجهزة هيمنة وأس���رلة بموجب النم���وذج األميركي، لكنها كانت 

أكثر تطورا وهمجية، بسبب حقيقة أن حقوق الفرد لم تكن في المركز«. 

ورأى كيزل أن هدف الرواية الش���رقية الجديدة هو إعادة رسم حدود 

الخطاب اإلس���رائيلي. وتطالب الرواية باالنفصال عن البرنامج المهيمن 

في الس���نوات األولى إلس���رائيل حول الهوي���ات الطائفية التي حملها 

معهم المهاجرون اليهود القادمون من بلدان مختلفة، وهذه الهويات 

كانت ثانوية في »بوتقة الصهر«. 

وأضاف أن »القوس الديمقراطي الش���رقي« كان يعتزم بطرح الرواية 

الجدي���دة اقتراح بديل »حاذق وطويل األمد«، يؤدي إلى نش���وء تحالف 

تأثي���ر وقوة ضاغطة في منظومة ش���بكة الروايات اإلس���رائيلية، وفي 

الوقت نفس���ه إقصاء الرواية العليا الصهيونية، ونزع شرعيتها بسبب 

انعدام أخالقيتها المتواصل.  

مرحلة السياس���ة الحزبية حتى العام 1977، وهو العام الذي حصل فيه 

االنقالب في إس���رائيل بصعود حزب الليكود ألول مرة إلى الحكم بتأييد 

واسع من الش���رقيين، وكان تصويت الشرقيين في انتخابات هذا العام 

ضد المؤسس���ة التي كان يس���يطر عليها »المعراخ« الذي أصبح يعرف 

الحقا بح���زب العمل، هو تصويت انتقامي ضد حزب »مباي«، التس���مية 

الس���ابقة لهذين الحزبين. والمحطة التالية في نضال الشرقيين كانت 

»حرك���ة الخيام«، ثم فت���رة »الوعي الراديكالي«، م���ن العام 1981 وحتى 

الع���ام 2003، وأبرز عالمات هذه الفترة هي »تم���رد صناديق االقتراع«، 

ودور دافي���د ليفي، القي���ادي الليكودي الذي تول���ى الحقا منصب وزير 

الخارجية، ثم إقامة حزب »تامي« برئاسة أهارون أبو حتصيرا، وتأسيس 

حزب ش���اس في العام 1984، ولحق ذلك الخطاب الشرقي الجديد وحتى 

تأسيس »القوس الديمقراطي الشرقي«، الذي يوصف سوية مع هيئات 

أخرى، ب�«الشرقيين الجدد«.

والجدير باإلشارة أنه في معظم مراحل هذه الفترة لم يخرج النضال الشرقي 

القدي���م ضد الصهيونية باعتبارها »حركة التحرر للش���عب اليهودي« أو ضد 

»ش���رعية الطابع اليهودي للدول���ة«. وإنما طالب هذا النضال بالمس���اواة في 

ظروف المواطنة بين الشرقيين واألشكناز.

الرواية الشرقية الجديدة
في محاولة لوضع نظرية معرفة حول اليهودية الشرقية في إسرائيل، عقد 

منتدى دراس���ات المجتمع والثقافة في إس���رائيل، التابع لمعهد فان لير في 

القدس، في كانون األول من العام 1999، مؤتمرا بمش���اركة واس���عة. وس���عى 

المنتدى إلى إجراء مواجهة معرفية أكاديمية من مناهج مختلفة مع المواقف 

النقدية التي تعالت ونش���أت في الميدان الثقافي والسياس���ي في إسرائيل 

حول »اليهودية الش���رقية في إسرائيل«. وقد ُعقد هذا المؤتمر بعد أكثر من 

س���نتين على تش���كيل »القوس الديمقراطي الش���رقي«، الذي تأسس في تل 

أبيب في 6 آذار العام 1997، بمش���اركة أكثر من 300 شخص من كافة أطياف 

القوس السياسي.

ورسم هذا المؤتمر هدف األنشطة التي ستبلور الرواية الشرقية الجديدة، 

وفي صلبها باألساس خطاب مثقف وأكاديمي يكون مدعوما بأنشطة قانونية 

وبالمثول في منابر إعالمية في إسرائيل والعالم. وتعين على هذا الخطاب أن 

يش���كل تحديا لجهاز التربية والتعليم اإلسرائيلي بمفهومه الواسع، وليس 

لجهاز التعليم الرس���مي فقط، من خالل طرح أس���ئلة حول الهوية الطائفية 

والمدني���ة والقومي���ة. وكان االتج���اه بي���ن المتحاورين تفكي���ك االزدواجية 

السائدة بين النظرية والممارس���ة، وبين الخطاب العام والخطاب األكاديمي، 

وبين النشاط السياسي والنش���اط الموضوعي – المحايد وبين إنتاج المعرفة 

واستهالكها.

وخالل بناء الرواية الش���رقية الجديدة، تطورت اتجاهات أخرى، التي نظرت 

إليها بمعزل عن الرواية الصهيونية – األش���كنازية وتفّرق في إمكانية كتابة 

تاريخ شرقي بديل. وسعت هذه االتجاهات األخرى إلى ربط يهودية اسبانيا، 

بكل مناحي حياتها الواس���عة، في الدول العربي���ة وأوروبا، بهذه الرواية، من 

الناحيتين التاريخية والدينية. وأش���ار كيزل إل���ى أنه تؤيد هذه االتجاهات، 

على سبيل المثال، جهات مثل حركة شاس الحريدية، ومبادرة »كيدما« وهي 

حركة علمانية باألساس.

لك���ن كيزل اختار أال يتناول هذه االتجاه���ات في بحثه، وإنما تناول االتجاه 

الذي ينظ���ر إلى الرواية الش���رقية الجدي���دة على أنها منتزع���ة من »بوتقة 

الصه���ر« الصهيونية التي تعتبرها بوتقة عنيف���ة. ووفقا لهذا االتجاه، فإنه 

ينبغ���ي كتابة تاريخ اليهودية الش���رقية، أو العربي���ة – اليهودية، والكفاح 

من أج���ل وجود هذه الرواية، من الناحية السياس���ية ومن ن���واح أخرى أيضا، 

والت���ي تضعها في مركز المجتمع وتنس���جها داخل أحد نم���اذج التعددية 

الثقافي���ة. وترى جميع االتجاهات النضال في أساس���ها، ولكنها تختلف عن 

بعضها بالتعامل م���ع طبيعة النضال وإمكانيات إحداث ش���راكة في الرواية 

في المجتمع اإلس���رائيلي – اليهودي، أو بي���ن أجزاء المجتمع اليهودية وغير 

اليهودية في إسرائيل اليهودية.

ورأى كيزل أن الرواية الش���رقية الجديدة تشكل، منذ بداية النقاش حولها، 

انعطافا حيال النضال الشرقي في إس���رائيل، وذلك بسبب طبيعته وأهدافه 

المعلنة واألساليب المستخدمة من أجل تحقيقها، وباألساس بسبب التغيير 

الجذري في فرضياته األساس���ية وطبيعة النظرة إلى الواقع اإلسرائيلي وإلى 

الرواي���ة الصهيونية وممثليها، وكذلك بس���بب مناهضته���ا بصورة تقوض 

المفهوم تلقائيا ويتطلب تغييرا. 

وأضاف الباحث أن هذه الرواية الش���رقية الجدي���دة تضع أمام الصهيونية 

اإلسرائيلية الراهنة التحديات الفلسفية والتربوية األكثر مركزية وبضمنها 

تخفي���ف الطابع الصهيون���ي – األوروبي إل���ى حد إلغاء الطاب���ع الصهيوني 

إلس���رائيل. وترى هذه الرواية أنه ينبغي االنتق���ال إلى نموذج دولة ومجتمع 

متع���دد الثقافات، وإلى دولة جميع مواطنيه���ا من دون أي تفضيل للجمهور 

اليهودي من الناحيتين القومية والمدنية. كذلك تطالب هذه الرواية بإدخال 

تغييرات واس���عة إلى مضامي���ن التعليم بحيث تتوقف ع���ن كونها أوروبية 

التمرك���ز، وإنم���ا عليها أن تعت���رف باليهودية الش���رقية كإمكانية مواطنة 

جديدة مرتبطة بالحيز الشرق أوسطي ومن خالل التضامن المدني مع األقلية 

العربية الفلسطينية في إسرائيل.

واعتبر كيزل أن الرواية الشرقية الجديدة تسعى منذ التسعينيات إلى صنع 

»يهودية ش���رقية جديدة تعمل من أجل إضعاف القوة المطلقة والمهيمنة 

للرواية العليا الصهيونية كقصة مهيمنة. وهدفها هو نزع شرعية متواصلة 

لما يس���ميه واضعو الرواية، وعلى رأسهم إيال شوحط، بأنه األجهزة القمعية 

للرواية العليا«. والدكتورة شوحط هي باحثة في ثقافة الشرق األوسط وتعمل 

في الواليات المتحدة.

ووفق����ا لكيزل فإن ش����وحط تبحث ف����ي كتاباتها التأري����خ الصهيوني من 

منظ����ور استش����راقي، وتبحث في قضية الهوية الش����رقية م����ن وجهة نظر 

التعددية الثقافية، ومن خالل نقد نس����وي واس����تنادا إل����ى النظرية ما بعد 

الكولونيالية، وتركز بشكل خاص على نسخ العالقات القمعية الكولونيالية 

وما بع����د الكولونيالية القائمة بين العال����م األول والعالم الثالث ونقل هذه 

العالقات إلى الواقع في إس����رائيل. وتنطلق ش����وحط ف����ي كتابها »ذاكرات 

ممنوع����ة: نحو فكر متع����دد الثقافات«، الذي صدر في الع����ام 2001، من أنه 

»يكمن في االعتراف بإنقاذ الشرقيين وسلب ثقافتهم – في دولة يهودية 

تتفاخر بديمقراطية متس����اوية – الئحة اتهام ضد الصهيونية والمؤسسة 

اإلس����رائيلية على أنها قمعية تجاه جميع سكان الشرق«. وهي تضع ثالثة 

أمور تش����كل أساسا للرواية، وهي: محاس����بة الماضي، بمعنى إجراء محاكمة 

تاريخي����ة »للصهيونية الكولونيالية«؛ كتابة تاريخ جديد وش����رقي خالص؛ 

إنتاج هوية يهودية ش����رقية – عربية منعزلة عن الهوية األشكنازية التي 

تعرفها بأنها صهيونية.

الرواية الشرقية الجديدة: 
تأسيس هوية إسرائيلية جديدة ونزع شرعية الصهيونية

»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

عالقات إسرائيل الدولية
تحرير: عاطف أبو سيف

صدر عن »مدار«

في أعق���اب قيامها العام 1948، جلبت إس���رائيل إليها معظ���م اليهود من 

الدول العربية، وأصبحوا يعرفون ب�«الش���رقيين«. وسعت المؤسسة الحاكمة، 

التي يس���يطر عليها األش���كناز، أي اليهود من أصول غربية وخاصة من أوروبا 

الش���رقية، إلى طمس الثقاف���ة العربية للمهاجرين الش���رقيين الجدد إليها 

ومنعهم من اس���تخدام اللغة العربية، من أجل أن تزرع فيهم روح »اليهودي 

الجديد«، اإلسرائيلي، وغرس األفكار الصهيونية لديهم.

لكن الش���عور السائد لدى الشرقيين من عمليات أسرلتهم وصهينتهم هو 

أن نظرة األش���كناز كانت دائما اس���تعالئية، وأنه يت���م التنكيل بهم، كما أن 

الش���رقيين لم يحصلوا على وظائف كبيرة، وأن الرواية التاريخية اإلسرائيلية 

األشكنازية تهيمن عليهم وتهمشهم، بل وتتعامل معهم بعنصرية، لمجرد 

أنهم شرقيون. وأدى هذا الش���عور في مراحل مبكرة إلى انتفاض الشرقيين 

في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. 

لكن التحول المهم في حياة الش���رقيين بدأ ف���ي بداية النصف الثاني من 

التس���عينيات، وخصوصا في أعقاب تأسيس »القوس الديمقراطي الشرقي«، 

الذي وضع هدفا أمامه هو التأثير على األجندة العامة وإحداث تغيير ش���امل 

للمجتمع اإلسرائيلي ومؤسساته، وحتى تأسيس »دولة جميع مواطنيها«.

وق���د صدر مؤخرا كتاب بعنوان »الرواية الش���رقية الجديدة في إس���رائيل« 

م���ن تأليف الباحث والمحاضر في جامعة حيفا، الدكتور أرييه كيزل. ويتناول 

بحث كيزل تطور رواية الش���رقيين، وبشكل خاص الرواية الشرقية الجديدة، 

تلك الت���ي كان »القوس الديمقراطي الش���رقي«، بين أب���رز المبادرين إليها. 

ويتن���اول بح���ث كيزل الرواية الجدي���دة من وجهة نظر نقدي���ة كونها تضع 

تحديا أمام إسرائيل وتطالب بتغيير كافة التوجهات السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية اإلس���رائيلية، واألهم من ذلك أن ه���ذه الرواية الجديدة تطالب 

بمحاكمة الماضي وإعادة كتابة التاريخ، ومناهج التعليم، من جديد وبش���كل 

يخلو من الهيمنة األشكنازية. 

ويستعرض كيزل في بحثه ثالثة مراحل للصراع بين الرواية الشرقية وتلك 

األش���كنازية. أوال، محاكم���ة »الرواية التاريخية االس���تعمارية الصهيونية«؛ 

ثانيا، كتابة التاريخ مجددا؛ وثالثا، تأس���يس هوية عربية – شرقية منفصلة 

عن الهيمنة األشكنازية، التي تعرفها الرواية الشرقية الجديدة بأنها عنيفة 

ومحتلة ضد اليهود والعرب وغازية وغريبة عن الحيز الشرقي غير األوروبي.

المراحل المبكرة للرواية الشرقية
يدور في إس���رائيل، منذ تأسيس���ها وتش���كيل مجتمعها، صراع نشط بين 

روايات تاريخية ترمي إلى بلورة الهوية والذاكرة الجماعية والس���يطرة عليها 

بواس���طة ع���دة أدوات من بينها مناه���ج التعليم، وخاصة من خالل إش���راف 

مركزي على هذه المناهج وتدريس���ها. ويؤكد كيزل أن المشروع الصهيوني 

لم يتس���بب فقط بصراع مقابل اآلخر غير الصهيوني وغي���ر اليهودي، وإنما 

نت���ج عنه صراع داخل حدوده. وخالل هذا الص���راع بين الروايات، التي »تمثل 

توجهات مجموعات تنتج ذاكرة جماعية بديلة، يتم نسخ ونقل وعي مجموعات 

اجتماعية، من خالل وس���ائل تضليل هدفها ضمان السيطرة المطلقة للرواية 

المنتصرة والحفاظ على مكانتها المهيمنة«.

وبرزت الرواية الصهيونية المهيمنة، التي تأسس����ت من خالل المس����عى 

إلى بلورة »اليهودي الجديد«، في العقود األولى لقيام إسرائيل، التي تعتبر 

سنوات ازدهار »ثقافة الصابرا اإلس����رائيلية«. وتطلعت النخب، األشكنازية 

بغالبيته����ا، إلى صنع صيغة يهودية للدولة القومي����ة ويكون فيها تطابق 

بين الحك����م واألرض ومبنى ثقاف����ي وطني، من خالل س����يطرة مركزية على 

الذاكرة الجماعية. وقد جرى بناء هذه الذاكرة من عناصر بارزة متمركزة حول 

الرواية األش����كنازية ومن خالل اس����تخدام جهاز التعليم السلطوي، وبضمن 

ذلك مناه����ج تعليم موحدة في موضوع التاريخ »ورهن فصول التاريخ العام 

التي يتم تدريس����ها بالرواية الصهيونية« ومن خالل إش����راف متشدد على 

هذه المناهج. 

وأش���ار كيزل إل���ى دراس���ات لباحثين أش���كناز، أكدوا أن وضع الش���رقيين 

كمواطني���ن من الدرجة الثاني���ة انعكس بتعريفه���م ك�«طوائف«. وتطلعت 

الرواي���ة الصهيونية إل���ى إلغاء »حالة الش���تات« في المجتمع اإلس���رائيلي 

من خالل نفيها المطلق، وتأس���يس نفس���ها على كون اليهود هم »الش���عب 

المختار«، وتجديد اللغ���ة العبرية وإنتاج هوية علماني���ة لحركة تحرر قومي 

»وبناء ديانة جديدة، هي الديانة الصهيونية«.

وأض����اف كيزل أنه خالل تحوي����ل الرواية الصهيونية إلى مش����روع قومي 

إقليم����ي وثقافي، ج����رى تنفيذ خط����وات تربوية في إطار سياس����ة »بوتقة 

الصه����ر«، وتم تبريرها عل����ى أنها جزء من عملية بناء أمة جديدة. وش����ملت 

هذه الخطوات استيعاب »المناسب« وإقصاء كل ما هو »بحاجة إلى تحسين« 

وسلس����لة خطوات تفضيل وتمييز مكشوفة وخفية، وكان بضمنها خطوات 

ضد الش����رقيين. وبهذا الش����كل جرى وضع مناهج تعليم رس����مية اتسمت 

بأنها ذات طابع أوروبي باألس����اس، ومنحت مكان����ا صغيرا جدا لثقافة يهود 

الشرق، وبرز فيها نموذج الصابرا على أنه النموذج المطلوب لصورة اليهودي 

الجديد، أي اإلسرائيلي. 

وأدت هذه الممارس���ات الس���لطوية – األش���كنازية إل���ى رد فعل من جانب 

الش���رقيين. ويوجز كي���زل عالمات في طريق النضال الش���رقي القديم، وكان 

أولها في العقد األول بعد قيام إس���رائيل وتمي���ز »باالنتقال من الصدمة إلى 

االحتجاج«، وسياس���ة انعدام المساواة االقتصادي – االجتماعي، وبردود فعل 

ل بداية 
ّ
سياس���ية واحتجاجات مبكرة وتمرد وادي الصليب في حيفا والذي مث

النضال المنظم.

بعد ذلك جاء االنتقال من »بوتقة الصهر« إلى »وعاء ضغط اجتماعي«، 

والنض���ال قبل ظهور »الفهود الس���ود«، في الع���ام 1971، واالنتقال إلى 

أحداث وادي الصليب في حيفا: الشرطة قمعت احتجاجات الشرقيين.
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

باحثان من »معهد دراسات األمن القومي«:

الحرب العنيفة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان 
وسورية وربما خارج الشرق األوسط ستتواصل 

ويمكن أن تتصاعد خالل العام الحالي!
قال باحثان من »معهد دراس���ات األمن القومي« في جامعة تل أبيب إنه من 

الواضح أن الحرب العنيفة بين إس���رائيل وحزب الله في لبنان وس���ورية وربما 

خارج الش���رق األوسط ستتواصل ويمكن أن تتصاعد في العام  الحالي )2015( 

وذلك في ضوء محاوالت س���ورية وإيران توس���يع منطقة نفوذهما في جنوب 

سورية وفي هضبة الجوالن السورية.

وأض���اف ه���ذا الباحثان وهم���ا يورام شفايتس���ر ودودي س���يمنطوف في 

دراس���ة جديدة نشرها المعهد األس���بوع الفائت، أنه في الفترة األخيرة وقع 

حادثان لهما عالقة بعائلة مغنية. الحادث األول هو االغتيال الذي نس���ب إلى 

إس���رائيل لجهاد مغنية ومس���ؤولين كبار من حزب الله وإيران، بينهم جنرال 

إيراني من الحرس الثوري، وال���ذي وقع في هضبة الجوالن. أما الحادث الثاني 

فهو مقال نش���رته صحيفة “واش���نطن بوس���ت” تناول التعاون بين الواليات 

المتحدة وإس���رائيل في اغتيال عم���اد مغنية والد جهاد، الذي كان رئيس���ًا 

للجناح العسكري في حزب الله. وتناول هذا المقال أساليب مواجهة إسرائيل 

لحزب الله المدع���وم من اإليرانيين، وتفحص انعكاس الخيار االس���تراتيجي 

اإلسرائيلي لمواجهة التحدي على الجبهة الشمالية على ردود حزب الله.

وتابعا: اس���تنادًا إلى التقاري���ر العلنية، فإن هدف الهج���وم الذي وقع في 

الجوالن هو توجيه ضربة قاس���ية إلى البنية التحتية لإلرهاب التي أنش���أها 

حزب الل���ه بالتعاون م���ع الحرس الث���وري اإليراني، والتي كان���ت في مراحل 

متقدمة. والقوة التي هوجمت كانت من بين الذين أش���رفوا على تنظيم هذه 

البنية. ونس���بت مصادر أجنبية العملية إلى إس���رائيل، كم���ا قال عناصر من 

قوات اليونيفيل إنهم رأوا طائرات من دون طيار إسرائيلية تحلق في منطقة 

الحادث. 

وأدت القذائف التي أطلقت ردًا على الهجوم من المنطقة السورية في اتجاه 

هار دوف )مزارع ش���بعا( إلى رد إس���رائيلي استهدف القوات التابعة للجيش 

السوري التي ال تزال موجودة في هضبة الجوالن. لكن الرد األقوى جاء من حزب 

الله بعد م���رور أيام وتمثل بإطالق عدد من الصواري���خ المضادة للدبابات في 

اتجاه دورية للجيش اإلس���رائيلي في هار دوف بالقرب من الحدود اللبنانية - 

اإلسرائيلية، ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وجرح سبعة. وعلى الرغم 

من إصابة الجنود اإلس���رائيليين، اختارت إس���رائيل ضبط النفس، كما أرسل 

حزب الله رسائل عبر قوات اليونيفيل تقول إنه يعتبر الحادث منتهيًا.

ويعكس أس���لوب الهجوم على عائل���ة مغنية، األب واالبن، اس���تراتيجيات 

إس���رائيلية مختلفة في المواجهة ضد تنظيمات إرهابية. هناك أواًل الطريقة 

الت���ي نفذت في هضب���ة الجوالن من خ���الل الهجوم الجوي العلن���ي تقريبًا. 

ومثل هذا الهجوم يس���تخدم عندما يجري التعرف على خطر حقيقي يتهدد 

إسرائيل، أو عندما ترغب إسرائيل في تمرير رسالة إلى الطرف الثاني، حتى لو 

لم تتحمل مسؤوليتها عن الهجوم. الطريقة الثانية هي ضرب البنية التحتية 

وزعماء اإلرهاب بطريقة س���رية ومن دون ترك أي بصمات إس���رائيلية. وتترك 

العمليات الس���رية إلسرائيل ولخصمها هامشًا لإلنكار، أو تسمح لهذا الخصم 

باالمتناع عن الرد، أو الرد بصورة محدودة من أجل الحؤول دون تصعيد.

وبرأي الباحثين فإن المنطق المركزي للحرب الس���رية هو أنه يترك هامش���ًا 

لإلنكار للطرفين، ويسمح للطرف الثاني بعدم الرد، من دون أن يظهر من جراء 

ذلك أنه “ضعيف”. وفي الواقع، فقد اس���تغل حزب الله وسورية، وحتى إيران 

في الس���نوات األخيرة، هامش اإلنكار ولم يردوا بصورة مباشرة على العمليات 

التي نس���بت إلى إس���رائيل ضدهم. ومن بين هذه العمليات الهجمات التي 

وقعت داخل األراضي الس���ورية لمنع تهريب السالح المتطور من سورية إلى 

حزب الله، والتي لم توجد إثباتات واضحة بشأن من هو المسؤول عنها.

ذت 
ّ
ف

ُ
وفي مقابل ذلك، فإن عملية االغتيال المركزة في هضبة الجوالن التي ن

بأسلوب “صاخب”، جعلت من الصعب على حزب الله استغالل هامش اإلنكار، 

“فاضط���ر” إلى الرد من أجل ترميم صورت���ه الرادعة حتى لو أدى هذا الرد إلى 

المخاطرة بإش���عال المنطقة. لذلك، رّد حزب الله بطريقة يعتبرها “مشروعة” 

ويمكن تبريرها، فالهجوم الذي قام به يشبه الهجوم الذي نسب إلى إسرائيل 

)“ص���اروخ مقابل صاروخ”، و”دورية مقاب���ل دورية”( وقد جرى تنفيذ الهجوم 

في منطقة مريحة نس���بيًا لحزب الله وله مطالب فيها من إس���رائيل. لقد أراد 

الحزب من خالل رده أن يبعث برس���الة مفادها أنه سيرد أيضًا في المستقبل 

على هجمات إس���رائيلية تقع داخل أراضي سورية، بما في ذلك الهجوم على 

عمليات نقل الس���الح. ول���و كان الحزب اختار ردًا أكث���ر تطرفًا في الخارج على 

س���بيل المثال، لكان جوبه برد عنيف وفرض عقوبات ضده من جانب المجتمع 

الدولي وال س���يما من جانب الدول األوروبية التي منذ هجوم بورغاس )بلغاريا( 

نفد صبرها حيال عملياته وحيال أي عملية إرهابية في أراضيها.

وأك���د الباحثان أن من المبكر تقويم انعكاس تأثير العملية التي نفذت في 

الفترة األخيرة ضد تأس���يس حزب الله بنية تحتية ف���ي هضبة الجوالن، وما 

إذا كانت هذه العملية س���تمنع إيران وحزب الله من فتح جبهة نش���طة ضد 

إس���رائيل في الجوالن، أم أنها ستس���رع في إنجاز هذه البنية واستخدامها، 

كم���ا يمكن فهمه من فتح “معركة اس���تعادة الجوالن” التي بدأت في الفترة 

األخيرة بمش���اركة ق���وات من حزب الله وق���وات القدس في الح���رس الثوري 

اإليراني والجيش الس���وري، والتي أطلق عليها اس���م األش���خاص ال�12 الذين 

أصيبوا في الهجوم اإلس���رائيلي. لكن من المهم اإلش���ارة إلى أنه على الرغم 

من قرار حزب الله وإس���رائيل إنهاء االشتباك العنيف الذي اندلع بينهما في 

أعقاب الهجوم في الجوالن ورد حزب الله عليه، فال نس���تطيع الجزم بأن إيران، 

مع حزب الله أو من دونه، س���ترد مستقباًل من أجل تدفيع إسرائيل الثمن كما 

هدد كبار المس���ؤولين في الحرس الثوري. في جميع األحوال، ففي المواجهة 

مع حزب الله وإيران على الجبهة الش���مالية من األفضل قدر اإلمكان استخدام 

طريقة الحرب الس���رية التي تحمل توقيعًا غير واضح تمامًا وتس���مح بهامش 

للمناورة واإلنكار للطرفين، مما يقلص من احتماالت التصعيد واشتعال حرب 

ال يرغب الطرفان بها.

وأضافا: م���ن الواضح أن الحرب العنيفة بين إس���رائيل وحزب الله في لبنان 

وس���ورية وربما خارج الشرق األوسط ستتواصل ويمكن أن تتصاعد في السنة 

الحالية في ضوء محاوالت س���ورية وإيران توسيع منطقة نفوذهما في جنوب 

س���ورية وفي هضبة الجوالن السورية. وإن إعالن مس���ؤولين كبار في الحرس 

الثوري بأن إيران سترد على أي عملية إسرائيلية، يمكن أن ُيترجم عمليًا ليس 

فق���ط من خالل تقديم الدع���م لعمليات حزب الله بل أيض���ًا من خالل محاولة 

القيام بهجمات في الخارج، حيث يظهر التنس���يق الش���امل بين إيران وحزب 

الله وتحركهما كمحور متكامل. 

وختم���ا قائلين: إن هدف إس���رائيل في هذه المرحل���ة وكذلك هدف إيران 

وح���زب الل���ه، إدارة الصراع عل���ى النفوذ م���ن دون االنجرار نح���و الحرب، ألن 

“المحور” يتخوف من عملية إس���رائيلية ضد نظام األسد يمكن أن تؤدي إلى 

س���قوطه. عالوة على ذلك، هذا المحور يعتقد أن حربًا جديدة بين إس���رائيل 

وحزب الله ستكون مدمرة للبنان وال سيما بعد نجاح حزب الله في بسط نفوذه 

على السياس���ة الخارجية واألمنية للحكومة اللبنانية وترميم صورته بوصفه 

“المدافع عن لبنان”. ومن جهة أخرى تفضل إسرائيل االبتعاد عن االضطرابات 

اإلقليمي���ة، كما تفضل االمتناع عن االنجرار نحو حرب ضد حزب الله في لبنان. 

بناء على ذلك، من األفضل إنش���اء آليات ردع ورقابة بمساهمة وسطاء غربيين 

وعرب، يمكنهم المس���اعدة في ضبط الردود في ح���ال حدوث هجوم متبادل 

وتوترات استثنائية، ولجم االنزالق إلى حرب غير مرغوب بها من الطرفين.

في يوم 8 تموز 2014 بدأت إس���رائيل عدوانه���ا الجديد )األخير، حتى اآلن( 

على قطاع غزة وأهله وأطلقت عليه اس���م »عملي���ة الجرف الصامد«. ولم ينته 

ه���ذا العدوان إال بعد التوصل إلى »اتفاق وقف إطالق النار« في يوم 26 آب، أي 

بعد أكثر من 50 يومًا من القصف، جوا وبرا وبحرا، فضال عن توغل قوات المشاة 

التابعة للجيش اإلس���رائيلي في عمق قطاع غزة وهو ما أس���فر، في المحصلة 

النهائية، عن سقوط أكثر من 2200 شهيد فلسطيني، بينهم مئات األطفال، 

تدمير )أو: تهديم( نحو 18 ألف بيت فلسطيني في القطاع وأكثر من مئة ألف 

نازح فلس���طيني تركهم العدوان من دون مأوى. أما في الجانب اإلس���رائيلي، 

فقد قتل، طبقا لإلحصائيات الرس���مية، خمس���ة مواطنين إس���رائيليين و67 

جنديا من جنود الجيش اإلسرائيلي. 

»سياسة مخططة من القيادتين 
السياسية والعسكرية«

هذا العدوان هو موضوع التقرير الجديد الذي أعده وأصدره مركز »بتس���يلم 

� مركز المعلومات اإلس���رائيلي لحقوق اإلنسان في المناطق )المحتلة(« تحت 

عنوان: »راية س���وداء � األبعاد والدالالت األخالقية والقضائية لسياسة قصف 

البيوت السكنية في قطاع غزة في صيف العام 2014«. وهو التقرير الذي صدر 

في أواخر كانون الثاني األخير، 2015. 

في اليوم األول من العدوان، قصف الجيش اإلسرائيلي بيت عائلة كوارع في 

خان يونس. هذا القصف أدى إلى تدمير البناية بالكامل واستش���هاد تسعة 

من أبناء العائلة، بينهم خمس���ة أطفال تتراوح أعمارهم بين س���بع س���نين و 

14 س���نة: »في يوم 2014/7/8، في اليوم األول من جول���ة القتال الجديدة في 

قطاع غزة، في س���اعات الظهيرة، اتصل مندوب عن الجيش إلى إحدى الشقق 

ف���ي بيت عائلة كوارع في خان يونس وأبلغ الس���كان ب���أن الجيش ينوي هدم 

البيت وبأنه يتوجب عليهم إخالؤه على الفور. وبعد ذلك بنحو س���اعة واحدة، 

أطلق صاروخ تحذيري أصاب س���قف البناية فقام أبناء العائلة بإخالئها. لكن 

عشرات المواطنين اآلخرين من س���كان الحي واصلوا التجمهر في الموقع، بل 

صعد بعضهم إلى سطح البناية بينما كان بعض آخر في مطلع الدرج قاصدين 

اك، أطلق صارخ نحو البناية المكونة من ثالثة طوابق وسبع شقق 
ّ
الس���طح. وإذ

س���كنية - كان أفراد عائلة كوارع الموسعة يسكنون فيها - فانهارت البناية 

بالكامل. سقط تسعة قتلى، بينهم خمسة أطفال في سن 7 - 14 سنة”. 

يبدأ التقرير معطياته من هذا العدوان العس���كري عل���ى بيت عائلة كوارع 

معتبرا إياه “األول، فقط، في سلس���لة اعتداءات، بلغت العشرات، استهدفت 

بيوتا س���كنية تعرضت للقصف، من الجو ومن البر، فش���كلت إحدى الس���مات 

المميزة والمرعبة للعدوان األخير على قطاع غزة: عمليات قصف راح ضحيتها 

مئات المواطنين � يعادلون أكثر من ُربع الفلس���طينيين الذين س���قطوا خالل 

القتال � تحكي القصة ذاتها تتكرر مع عائالت فلسطينية عديدة... عائلة، ثم 

أخرى وأخرى، ينهار عالمها في لحظة واحدة”!

ويقول التقري���ر إن “هذه االعتداءات لم تكن مبادرات فردية قام بها جنود 

الجيش اإلس���رائيلي، طياروه أو قادته الميدانيون، بصورة ش���خصية، فردية، 

بل تجسيدا حيا لسياسة وضعتها وأقرتها القيادتان السياسية والعسكرية 

األعلى في إس���رائيل. وهاتان القيادتان، اللتان وفرتا كامل الدعم على جميع 

المس���تويات لعمليات قصف البيوت الس���كنية، عادتا وكررتا االدعاء القائل 

بأنها )هذه االعتداءات( تنس���جم م���ع أحكام القانون اإلنس���اني الدولي في 

محاولة واضحة من جانبهما للتنصل من أية مس���ؤولية عن المّس بالمواطنين 

ل، على كل ما يترتب على ذلك”. 
ّ
المدنيين العز

70 حالة – 606 شهداء في داخل منازلهم!
في ختام المسح الذي أجراه مركز »بتسيلم« إلعداد هذا التقرير الجديد، تم 

اختيار 70 حادثة س���قط في كل واحدة منها ثالثة شهداء، على األقل، بينما 

كانوا في داخل منازلهم. وفي المجموع، س���قط في هذه الحوادث ال� 70، 606 

فلسطينيين، ممن لم يش���اركوا في أية عمليات قتالية: أكثر من 70% منهم 

كانوا دون سن الثامنة عشرة عاما، فوق سن ال�ستين عاما أو نساء. 

ويؤكد التقرير أن »فحص هذه الحاالت يبّين بوضوح أن الجيش اإلس���رائيلي 

تصرف، في بعضها على األقل، بما يخالف أحكام القانون اإلنس���اني الدولي، 

بينما تحوم شكوك كبيرة حول الحاالت األخرى منها«.  

ويضي���ف التقرير أن البحث الذي أجراه مركز »بتس���يلم« كش���ف عن ثالثة 

مسببات أساسية لسقوط هذا العدد الكبير جدا من الشهداء المدنيين:

أ- تعريف موسع لمصطلح »الهدف العسكري«

ورد في بيان للناطق الرس���مي بلسان الجيش اإلسرائيلي إنه “خالل الحملة، 

تم���ت مهاجمة 5226 هدفا إرهابيا، م���ن بينها منصات إلطالق القذائف، مبان 

م، مخازن أسلحة ومراكز 
ّ
خدمت “نقاطا عس���كرية”، “مراكز قيادة وتحك

ُ
اس���ت

إلنتاج الوسائل القتالية”، إضافة إلى مؤسسات ُحكم رسمية “ساندت القتال 

الحربي”!

خالل الحرب، هاجمت قوات الجيش اإلسرائيلي المختلفة عشرات البيوت 

الس���كنية التابعة لنشطاء حركتي “حماس” و”الجهاد اإلسالمي” التي تم 

اعتبارها “أهدافا عس���كرية مشروعة”. وقد حاولت جهات رسمية مختلفة، 

بضمنها النائب العس���كري والناطق بلس���ان الجيش، االدعاء بأن الحديث 

يدور ع���ن “بنى تحتية عمالنية”، “مراكز قي���ادة وتحكم” أو “بنى تحتية 

إرهابية”. 

وبالفع���ل، يمكن اعتب���ار البيوت الس���كنية التابعة لنش���طاء “حماس” أو 

س���واها من التنظيمات األخرى أهدافا عسكرية مش���روعة، غير أن المقياس 

الذي حدده القانون اإلنساني الدولي لكي يتم تصنيف / اعتبار مبنى معين 

“هدفا عس���كريا” هو مقياس مزدوج: أن يساهم )المبنى( “مساهمة فاعلة” 

في عملية عس���كرية وأن يعود المّس به بفائدة عسكرية واضحة على الطرف 

المهاِجم. 

وخالفا لهذا، لم يصدر عن أية جهة إس���رائيلية رس���مية أي ادعاء بأن ثمة 

عالق���ة بين البناية الس���كنية التي تم اس���تهدافها ومهاجمتها، من جهة، 

وبي���ن عمل عس���كري حربي، أيا كان، تم تنفيذه فيها وف���ي الموقع. وبدال من 

ذلك، اكتفت الجهات الرس���مية اإلسرائيلية ذاتها بعرض تفاصيل عن ضلوع 

أصحاب تلك البيوت الس���كنية في أعمال مختلفة ضد إس���رائيل، س���واء في 

الوقت الراهن أو في الماضي، إلى جانب اإلش���ارة إلى أنشطة أخرى أقيمت في 

تلك األبنية، قد تتلخص في إجراء محادثة هاتفية أو عقد لقاء � وهي أنشطة 

يمكن إجراؤها من وفي أي مكان.  

التبريرات التي قدمها الناطق بلس���ان الجيش اإلس���رائيلي ورئيس النيابة 

العسكرية لعمليات هدم بيت الناشطين الفلسطينيين غير مقنعة ويبدو أن 

الهدف منها لم يكن س���وى التغطية والتستر على الدافع الحقيقي من وراء 

الهدم: هوية اصحاب هذه البيوت. ذلك أن الحديث يدور، فعليا، عن عش���رات 

عملي���ات الهدم العقابي���ة � المحظورة أصال، بحد ذاته���ا � التي طالت البيوت 

على س���كانها. ففي غياب معلومات حقيقية وعينية حول مدى “المس���اهمة 

الفاعلة” التي يقدمها البيت الس���كني، فعليا، للعملية العسكرية � الحربية، 

والفائدة العس���كرية الواضحة المتوقعة من الهدم، ليس في حقيقة ملكية 

الناشط في الذراع العسكرية لحركة “حماس” أو “الجهاد اإلسالمي” على هذا 

البيت ما يكفي مبررا لتحويله إلى هدف عس���كري مش���روع ُيسمح استهدافه 

والمّس به.  

ب- تفسير مرن لمصطلح »ضرر َعَرضّي« قانوني

تقض���ي أحكام القان���ون الدولي بلزوم تصرف الق���وات المحاربة وفق »مبدأ 

التناس���بية« ال���ذي يقضي بضرورة / وج���وب االمتناع عن تنفي���ذ أية عملية 

عس���كرية إذا ما كان الضرر الناجم عنها للمواطنين المدنيين غير متناس���ب 

مع الفائدة العس���كرية المرجوة منه���ا ومبالغا فيه مقارنة بها. ويتحدث هذا 

المبدأ، بطبيعة الحال، عن استهداف ومهاجمة »هدف عسكري مشروع« فقط، 

ألنه إذا لم يكن كذلك )هدف عسكري مشروع( يكون االستهداف غير قانوني 

ومحظورا، أص���ال، بصرف النظر عن »الضرر العرضي« المتوقع وبدون أية عالقة 

به. 

وتقاس تناسبية االستهداف والهجوم طبقا للتوقعات بشأن الضرر المتوقع 

حصوله للمواطنين المدنيين مقابل الفائدة العس���كرية المرجو تحقيقها من 

العمل العسكري، وليس طبقا للضرر المتحقق فعليا. ومن هنا، فإن الجواب عن 

السؤال عما إذا كان الجيش قد تصرف وفقا لمبدأ التناسبية المذكور يتعلق، 

أساس���ا، بالمعلومات التي كانت متوفرة لدى الطرف المهاِجم، حصريا، ساعة 

تنفيذ العمل / الهجوم العسكري.   

لكن النتائج والمعطيات تثبت أن جميع األعمال العسكرية التي تم خاللها 

قصف وهدم مبان س���كنية، على س���كانها، أس���فرت عن مقتل عدد كبير من 

المواطنين المدنيين الذين لم يشاركوا في أية أعمال قتالية. وفي أعقاب مثل 

هذه الهجومات التي تكررت كثيرا، بما أس���فرت عن���ه من نتائج وخيمة، كان 

لزاما على صناع القرار، السياسي والعس���كري، توقع الضرر الجسيم والخطير 

الذي ستلحقه هذه األعمال بالمواطنين المدنيين. ولكن، وعلى الرغم من ذلك، 

تواصل���ت هذه األعمال وتك���ررت طوال فترة القتال كله���ا دون أن يحصل أي 

تغيير في سياسة إطالق النيران باتجاه البيوت السكنية. 

وقد رفضت الجهات الرس���مية � في داخل الجيش وخارجه، على حد س���واء 

� التط���رق إلى هذه الح���االت العينية، بل لجأت � بدال من ذلك � إلى التش���بث 

باالدعاء التعميمي بأن »الجيش يتصرف وفق مبدأ التناس���بية«! ولكن، طالما 

بقي الجيش مس���تمرا في نهج االمتناع عن تقديم أية أدلة تثبت أن الفائدة 

العس���كرية التي كان يتوخى تحقيقها بواسطة تلك العمليات كانت واضحة 

وجدية، فال مناص من االس���تنتاج بأن هذا المبدأ قد تعرض لالنتهاك والخرق 

بتلك العمليات.

     ت  -  غياب التحذيرات أو تحذيرات غير ناجعة

تنص أحكام القانون الدولي على أن السعي إلى تقليص المّس بالمواطنين 

���م على القوات 
ّ
وتقلي���ل الض���رر الالحق بهم، إلى الح���د األدنى الممكن، يحت

المش���اركة في القتال الحربي توجيه »تحذير ناجع« إلى المواطنين، قبل شن 

الهج���وم المق���رر، »إال إذا كانت الظ���روف ال تتيح ذلك«، بغي���ة تمكينهم من 

حماية أنفسهم. ويشكل هذا الواجب ركنا أساسيا من أركان القانون اإلنساني 

الدولي وليس »معروفًا يصنعه الجيش مع السكان«. 

وق���د اعتمد الجيش اإلس���رائيلي خ���الل الحرب األخيرة عل���ى قطاع غزة 

)الج���رف الصامد(، تحديدا، طريقتين أساس���يتين لتحذي���ر المواطنين: 

األولى، توجيه تحذير إلى س���كان البيت الذي ين���وي الجيش مهاجمته / 

قصفه � بواسطة محادثة هاتفية، أو بواسطة إطالق صاروخ، صغير نسبيا، 

على سطح البيت. غير أن طريقة التحذير هذه لم تكن ناجعة تماما في كل 

الحاالت. فأحيانا، لم يكن لدى السكان متسع من الوقت يكفي لتمكينهم 

من إخ���الء بيوتهم ومغادرتها، بينما لم يكن من الواضح تماما، في أحيان 

أخ���رى، أي البي���وت بالضبط هو المنوي اس���تهدافه. وفي ح���االت أخرى، 

استطاع السكان الذين تم تحذيرهم مغادرة منازلهم فعال، لكن القصف 

طال بيوتا أخرى مجاورة لم يكن س���كانها قد تلق���وا أي تحذير، فتضررت 

هذه وتضرر هؤالء.  

وفي بعض الحاالت األخرى، التي ش���ملها استقصاء »بتسيلم«، أفاد السكان 

الذين تعرض���ت بيوتهم للقصف بأنهم لم يتلق���وا أي تحذير قبل مهاجمة 

بيوتهم وقصفها، ولذا فهم لم يغادروا. ويس���جل تقرير »بتس���يلم« هنا أن 

»المركز ال يستطيع أن يحدد ما إذا كان الجيش قد أطلق تحذيرا للسكان بينما 

هم لم يفهموه أو لم يوجه تحذيرا كهذا، إطالقا«. 

أما الطريقة الثانية التي اعتمدها الجيش اإلس���رائيلي في تحذير السكان 

المدنيي���ن فكان���ت: مطالبة الس���كان بإخالء مناطق واس���عة، م���ن خالل رمي 

منش���ورات مكتوبة من الطائرات. وبالفعل، قام عش���رات اآلالف من الس���كان 

بإخ���الء بيوتهم ومغادرة مناطقهم الس���كنية في أعقاب تلك المنش���ورات. 

ولك���ن بعض الحاالت الت���ي حقق فيها مندوبو »بتس���يلم« أظهرت أن عائالت 

بأكمله���ا قد قتلت جراء مغادرة منازلها وانتقالها � تنفيذا لتعليمات الجيش 

برت »أكثر أمانا«!
ُ
اإلسرائيلي � إلى مناطق وأحياء أخرى اعت

محاوالت إسرائيلية رسمية 
للتنصل من أية مسؤولية

يشير تقرير »بتسيلم« إلى أن الجهات الرسمية اإلسرائيلية تنصلت من أية 

مسؤولية عن األذى الرهيب الذي لحق بالمواطنين المدنيين خالل الحرب على 

قطاع غزة وألقت كامل المسؤولية، في المقابل، على حركة »حماس«. فقد قال 

رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مثال، إن »األذرع األمنية تبذل 

كل جهوده���ا لتجنب المس بالمواطنين، وإذا ما لحق أذى بأناس أبرياء، فذلك 

ألن »حماس« تختبئ خلف مواطنين فلسطينيين، بسوء نية متعّمد«!

ويجزم التقرير، على الفور: »هذا ادعاء مرفوض«! ثم يضيف، موضحًا: »صحيح 

أن حركة حماس وغيرها من التنظيمات المس���لحة الناش���طة في قطاع غزة ال 

تتصرف طبقا ألحكام القانون اإلنساني الدولي، بل ال يحاولون ذلك حتى. وكما 

كان مركز »بتس���يلم« قد أوضح قبل الحرب، خالله���ا وبعدها، انتهكت حركة 

حم���اس هذه األحكام، وخاصة ما يتعلق منها بواج���ب التمييز بين األهداف 

المدني���ة واألهداف العس���كرية: ليس أن حم���اس أطلق���ت قذائفها باتجاه 

مواطنين إسرائيليين وأهداف إس���رائيلية مدنية فقط، بل فعلت ذلك أيضا 

فيما كان نش���طاؤها يقومون بذلك من قلب مناطق س���كنية مدنية، يطلقون 

النار من مواقع مجاورة لبيوت س���كنية، يخبئون األس���لحة في بيوت مواطنين 

مدنيين ويحفرون األنفاق من تحتها«!

ويواصل التقري���ر قائال: »في ه���ذا الواقع ومعطياته، المس���ألة المطروحة 

للبحث هي: ما هي االستنتاجات التي يحق ويصّح لصناع القرار اإلسرائيليين 

اس���تخالصها؟ ... تصري���ح رئيس الحكومة يوضح أن المس���ؤولية عن اعتماد 

تدابير الحذر تتوزع على الجيش اإلس���رائيلي وعلى حركة حماس. غير أن هذا 

التفس���ير يقصد الرفض المسبق ألي ادعاء ضد إسرائيل ويعني أن ليس ثمة 

أية قيود على إس���رائيل، مطلقا. فأي رد فعل من جانبها على أي عمل تقوم به 

»حماس«، مهما كانت نتائجه رهيبة وخطيرة، هو )رد فعل( ش���رعي ومشروع. 

ومن نافل القول إن هذا التفس���ير ليس منطقي���ا، ليس معقوال، ليس قانونيا 

وُيفرغ من أي مضمون القاعدة األساس���ية القائلة بأن انتهاك طرف ما أحكام 

القانون ال يعفي الطرف اآلخر من واجبه تجاه الس���كان المدنيين والمنش���آت 

المدنية«. 

ويضي���ف التقري���ر في توضي���ح ما ذهب إلي���ه أعاله فيق���ول: »محاربة 

»حم���اس« تضع تحديات كبيرة وصعبة جدا، حقا: كيف باإلمكان، في هذه 

الظروف، التمييز بين أهداف عس���كرية مش���روعة وبين منشآت وأهداف 

مدنية؟ كي���ف باإلمكان تجنب الم���س بالمواطنين غير المش���اركين في 

القتال، بينما يطلق نش���طاء حماس النار على بلدات إس���رائيلية من قلب 

تجمعات سكانية؟«.

وفي اإلجابة عن هذه التس���اؤالت، وما تنطوي عليه من تحديات، يخلص 

تقرير »بتس���يلم« إلى القول: »ليس من مهمات منظمة لحقوق اإلنس���ان، 

مثل »بتس���يلم«، عرض خطط عمالنية إلدارة القتال في غزة. الحكومة هي 

التي تتحمل المسؤولية عن استنباط ووضع الطرق واآلليات لمواجهة هذه 

التحديات، من خالل المحافظة على البش���ر وعل���ى أحكام القوانين.... لكن 

الواض���ح، تماما، أن السياس���ة التي عرضنا لها في هذا التقرير ال تش���كل 

جوابا ش���رعيا على هذا التح���دي. وحتى لو كان قباطن���ة الدولة والجيش 

يعتقدون بأن تطبيق هذه السياس���ة س���يؤدي إلى وقف إطالق القذائف 

باتج���اه البلدات اإلس���رائيلية، إال أن���ه كان من المحظ���ور تطبيقها، نظرا 

للنتائ���ج المتوقعة المرعب���ة المترتبة عليها ونظرا للراية الس���وداء التي 

ترفرف فوقها«!

تقرير جديد لمركز »بتسيلم« اإلسرائيلي:

»راية سوداء« ـ الدالالت األخالقية والقضائية لقصف البيوت 
السكنية خالل العدوان األخير على قطاع غزة!

* »كان من المحظور تنفيذ هذه السياسة حتى لو كان قباطنة الدولة والجيش يعتقدون بأن تطبيقها سيؤدي إلى وقف إطالق القذائف

 باتجاه البلدات اإلسرائيلية، وذلك نظرا للنتائج المتوقعة المرعبة المترتبة عليها ونظرا للراية السوداء التي ترفرف فوقها«!*

العدوان على غزة: جرائم تتكشف.
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ضابطة سابقة حذّرت منذ العام 2012:

الشرطة في إسرائيل تفرض نظام الدولة 
والمجموعات المهيمنة وليس القانون!

في العام 2012 نش���رت د. أريئيال ش���دمي كتابًا بعنوان »بالد محروس���ة- الش���رطة 

)اإلس���رائيلية( وسياسة األمن الش���خصي( اعتبر األول من نوعه الذي يتناول بصورة 

نقدية عمل جهاز الشرطة وحفظ األمن في إسرائيل. وتبين المؤلفة، من خالل تحليل 

ثاقب، كيف تقوم األجهزة الش���رطية والبوليسية بالتسلل بصورة تدريجية وعميقة 

إلى نس���يج الحياة االجتماعية والسياس���ية ف���ي الدولة العبري���ة، وذلك تحت مظلة 

متطلبات األمن الداخلي التي تس���وغ إخضاع الحي���اة العامة والخاصة ألنظمة الرقابة 

والتحكم بشكل آخذ في االتساع. 

ويس���تعرض الكتاب التغييرات الحادة في أشكال العمل البوليسي ومهام أجهزة 

حف���ظ األمن الداخلي، وما يرافق ذلك من اس���تخدام صارم واس���تفزازي للصالحيات 

واألجهزة، خاصة في كل ما يتعلق بس���لوك نشطاء اليسار والفقراء ومهاجري العمل، 

ووضع المشكالت االجتماعية في إطار التهديدات اإلستراتيجية. 

كم���ا يبحث الكت���اب في تطور وظهور أجه���زة جديدة لحفظ األمن، مثل ش���ركات 

الحراس���ة والش���رطة البلدية والجماهيرية، وذلك في نطاق عمليات خصخصة العمل 

البوليسي ومهام حفظ األمن.  

وتش���ير المؤلفة في هذا الس���ياق إلى ما يجري من نقل لصالحيات األمن العام إلى 

مؤسس���ات وأطر تجارية تعمل ظاهريا باسم القانون وأحيانا خارج القانون، مما يخلق 

حالة من الالمس���اواة على مس���توى األمن الش���خصي واألمن العام، وخاصة بالنس���بة 

للمجموعات الس���كانية الضعيفة )األطفال، النس���اء، العرب..(، ويح���ول الحيز العام 

م���ن حيز مفتوح للجميع إل���ى مجموعة من الحيزات المفتوحة أم���ام مجموعات قوية 

والموصدة أمام مجموعات أخرى.  

ويقترح الكتاب مصطلح »البولس���ة« )Policism( كدليل أو سمة لأليديولوجيا التي 

ترى في القوة البوليس���ية طريقا رئيس���ة لمواجهة الظواه���ر االجتماعية عوضا عن 

معالجته���ا من جذوره���ا، مبينا أن هذه الطريقة مبنية على إرث متزايد من الش���عور 

بالخوف وثقافة الطوارئ.  

وتخلص المؤلفة إلى أن اس���تخدام هذه األس���اليب يعطي الشرعية لعمل بوليسي 

غير مراقب، والس���تخدام القوة بواسطة شركات الحراسة الخاصة التي أخذت تتحول 

إل���ى قوى اقتصادية وسياس���ية، ومن هن���ا تجري جهارا نهارا عملي���ة مس بحريات 

أساسية وتقويض المبادئ الديمقراطية للنظام والسيادية للدولة. 

وكانت ش���دمي ضابطة برتبة عالية في الش���رطة اإلس���رائيلية، وه���ي اآلن باحثة 

ومحاض���رة في مجالي علم اإلجرام وسوس���يولوجيا الش���رطة إضافة إلى الدراس���ات 

النسوية والجنسوية. 

وكتبت في خاتمة الكتاب ما يلي:

يعتبر فهم مصطلحات “الش���رطة” و”حفظ األمن” و”العمل البوليس���ي” أمرا مهما 

م���ن أجل اإلدراك الكام���ل لموضوع اس���تخدام القوة من جانب الدول���ة والمجموعات 

المهيمنة في سبيل السيطرة على مجتمع متصّدع.  ويمكن القول إن ارتهان الشرطة 

واألجهزة البوليس���ية األخرى وخضوعها لمش���يئة المجموعات المهيمنة يتجلى في 

واقع إسرائيل في أمثلة كثيرة منها: اس���تخدام األسلحة النارية ضد الفلسطينيين 

والشرقيين بشكل حصري تقريبا؛ تعامل الشرطة مع احتجاجات الشرقيين والفقراء؛ 

س���لوك الش���رطة في أثناء تنفيذ خطة االنفصال )عن قطاع غزة(، الذي كان متساهال 

مع المستوطنين في مقابل التش���ّدد في تطبيق القانون وحتى االعتداء على نشطاء 

اليس���ار اإلس���رائيليين والفلس���طينيين داخل وخارج الخط األخض���ر؛ اقتحام أفراد 

الشرطة بصورة وحش���ية للنوادي والمقاهي التي يرتادها العمال األجانب، فقط من 

أجل فحص ما إذا كانت بحوزتهم تصاريح عمل؛ تعامل الشرطة المتسامح طوال أكثر 

من عش���رين عاما خلت مع عنف الرجال تجاه النساء؛ العنف )غير القانوني( الذي يلجأ 

إليه الحراس ورجال األمن في الكليات والجامعات في إسرائيل. 

إن مث���ل هذه الس���يطرة مرتبط���ة بتطبيق “النظ���ام”، وهذه عمليا ه���ي الوظيفة 

الرئيسة للش���رطة، وليس تطبيق “القانون” كما يعتقد الكثيرون. وفي الغالب يقال 

إن تعري���ف هذا المصطلح )النظ���ام( واضح ومقبول لدى الجمي���ع، لكنني أعتقد أنه 

مصطل���ح مثير للجدل، وأن “حفظ األمن” هو الذي يفرض مثل هذا “النظام” )الطبقي 

والعرقي والقومي والجندري( الهادف إلى خدمة الدولة والمجموعات المهيمنة.  وفي 

الواقع فإن قوات وأجهزة حفظ األمن تقوم بإخضاع الحيز العام، وأحيانا الحيز الخاص 

أيضا، للسيطرة بواسطة القوانين والتش���ريعات ووسائل تكنولوجية خاصة )حواجز 

وقضبان حديدية وما شابه( وعامة )الكاميرات مثال(؛ وبواسطة شركات حراسة وجباية 

وتحقيقات، وكذلك عن طريق أجهزة شرطة بلدية )بمن في ذلك مفتشون( إضافة إلى 

الشرطة الرسمية وقوات “حرس الحدود” والوحدات البوليسية الخاصة. 

ومن جهته يتقبل الجمهور اإلس���رائيلي كل أش���كال حفظ األمن بتفهم، متجاهال 

االنعكاس���ات الت���ي تترتب على هذه الوس���ائل فيم���ا يتعلق بغي���اب األمن وغياب 

الديمقراطية. 

س���لوك الش���رطة تجاه التمرد المدني: في سلس���لة طويلة من األحداث منذ مطلع 

الخمس���ينيات، من ضمنها قتل الحاخام يعقوب سالم جرافي، واألحداث في مخيمي 

المهاجرين »عين ش���يمر« و«عيمق حيف���ر«، وفي »وادي الصليب«، والفهود الس���ود، 

وقضي���ة »األطفال اليهود م���ن أصل يمني« - اتبعت الش���رطة اإلس���رائيلية بصورة 

منهجية أس���اليب القمع والعن���ف المفرط تجاه مظاهر التم���رد المدني، انطالقا من 

اعتباره تهديدا للنظام وهيبة جهاز الشرطة.  

وقد أفرز عنف الشرطة وأجهزة حفظ األمن األخرى في العقود األخيرة وضعا جديدا 

تس���ود فيه ثقافة طوارئ، تتيح استخدام وسائل شاذة تصل إلى حد تجميد القانون 

وقواعد العدل تجاه كل ما ومن يعتبر تهديدا ألمن الدولة وس���كانها، وتؤدي ثقافة 

الطوارئ هذه إلى كش���ف أفراد ومجموعات لعنف الدولة وجعل حياتهم مس���تباحة.  

ويش���كل حفظ األمن وس���يلة مركزية في إنتاج وحفظ ثقافة الطوارئ، كما أنه يؤشر 

لظهور نس���يج  جدي���د للمس���ائل ذات الصلة بالنظام )ت���آكل في س���يادة الدولة( 

واالقتص���اد )النيو- ليبرالية( واألمن الش���خصي )وليس القومي بالذات( واألمن، وهذا 

األخير مرتبط باإلرهاب والجريمة المنظمة التي تهدد الديمقراطية.  وتش���كل هذه 

التوليفة الجديدة أساسا لفرض المراقبة على المواطنين والسكان، والمس بالحريات 

األساس���ية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والمجتمع المدني تحت غطاء قوانين فظة 

وتعس���فية جديدة، مما يؤدي في المحصلة إلى إحداث تغيير جوهري في المجتمع 

المدني وفي المواطنة ذاتها، فضال عن تقويض المبادئ الديمقراطية للنظام. 

ثمة ادعاء آخر في الكتاب، مؤداه أن الوظيفة الرئيس���ة للشرطة هي »إدارة الخوف 

العام«...  فما يقف نصب أعينها ليس األمن )فنجاح الش���رطة اإلس���رائيلية في منع 

الجريم���ة محدود جدًا، وهي تنش���غل بش���كل رئيس في الحفاظ عل���ى النظام العام 

وباألخ���ص المحافظة على مكانة وأم���ن النخب والطبقات المهيمن���ة(، وإنما محاولة 

الس���يطرة على نيران الج���زع والخوف التي تش���تعل من حين إل���ى آخر في صفوف 

الجمهور اإلس���رائيلي، وعلى س���بيل المثال فق���د أدى فزع الجمه���ور حيال اإلجرام 

المنظم والفساد السلطوي في س���بعينيات القرن الماضي إلى إقامة وحدة التحقيق 

في الجرائم الخطيرة ووحدة التحقيق في مخالفات الغش واالحتيال. 

إن للش���رطة والعمل الشرطي في حفظ األمن تأثيرا حاس���ما على قدرة المواطنين 

على تجسيد حريتهم والعيش بموجب قيم المساواة والحرية والكرامة، وإن للشرطة 

والعم���ل الش���رطي وظيفة أداتي���ة )من أداة( ف���ي المحافظة عل���ى الديمقراطية  أو 

تقويضه���ا، ما يعني أنه تكم���ن فيها أيضا طاقة مناهض���ة للديمقراطية يمكن أن 

تفض���ي إلى تآكل في المبادئ الديمقراطية، وإذا ما تضافرت هذه الطاقة الكامنة مع 

س���يرورات أخرى مناهضة للديمقراطية، فسوف يكون للشرطة دور أداتي في عملية 

تحول المجتمع الحر إلى مجتمع اس���تبدادي. ويس���تدل من الصورة التي تظهر فيها 

الشرطة في الكتاب أن الشرطة والعمل الشرطي في إسرائيل اليوم يهددان المبادئ 

الديمقراطية ويتيحان تفعيل طاقتهما االستبدادية.    

كتب سليم سالمة:

»ينبغ���ي للش���رطة أن تفخر بكث���رة االعتقاالت حت���ى انته���اء اإلجراءات 

)القانوني���ة(« � جملة صاعقة قد تكون صادمة ألي إنس���ان، بوجه عام، لكنها 

تثير أشّد القلق لدى كل معنّي بحقوق اإلنسان األساسية على وجه الخصوص. 

جملة قد يعتقد البعض لدى س���ماعها أو قراءته���ا، للوهلة األولى، أن قائلها 

هو قائد جهاز س���ّري في نظام سياسي غابر قام واستدام على القمع والبطش 

واإلره���اب بحق مواطنيه وكل َمن خالفه. لكّن الحقيق���ة المزرية هي أن قائل 

هذه الجملة ليس س���وى »الش���رطي األول«، المفتش العام للشرطة، في دولة 

إسرائيل الديمقراطية، بل »واحة الديمقراطية في الشرق األوسط« و«شقيقة 

أعرق الديمقراطيات في العالم«، التي ال تزال تتباهى بأنها »تتقاسم منظومة 

القيم ذاتها مع الدول الغربية )الديمقراطية، المتنورة( وشعوبها«!

ومما يزيد من الش���عور بالقلق ويعمقه حيال هذه الجملة حقيقتان اثنتان، 

عل���ى وجه التحديد: األولى - أن المفتش العام للش���رطة، يوحنان دانينو، قال 

هذه الجملة في س���ياق محاضرة ألقاها أمام مؤتم���ر ل�«المراقبين الداخليين« 

في إس���رائيل، بعدما قال المعنى ذاته في جلسة إلحدى اللجان البرلمانية في 

الكنيس���ت اإلس���رائيلي، والثانية � أن هذه الجملة »مرت مر الكرام« ، إجماال، 

فلم تثر ما تس���تحقه من اهتمام وصدى، ال على مس���توى المعالجة اإلعالمية 

وال على مس���توى النقاش السياس���ي � الحزبي وال على مس���توى موقف »الرأي 

العام« حيالها.

والالف���ت أن دانينو يطرح ه���ذا »اإلنجاز« باعتباره »درة التاج« في سلس���لة 

»نجاحات وإنجازات« الشرطة اإلسرائيلية تحت قيادته، خالل الفترة التي بدأت 

ف���ي مطلع أيار من العام 2011 ويتوقع أن تنتهي في األول من أيار القريب، أي 

بعد أقل من ش���هرين، بعدما كانت الحكومة اإلس���رائيلية قد صادقت، يوم 9 

نيسان 2014، على تمديد واليته في قيادة الشرطة لمدة عام واحد. 

ويص���ّر دانينو على »واجب المفاخرة« بهذا »االنجاز« المتمثل في زيادة عدد 

حاالت »االعتقال حتى انتهاء اإلجراءات« في إس���رائيل ألن هذه الزيادة تمثل 

النتيجة المباش���رة األبرز ل�«خطة العمل« التي وضعها هو ش���خصيا ألجهزة 

الشرطة اإلسرائيلية وأطلق عليها اسم »خطة التحّول«. 

و«خطة التحول« هذه هي »طريقة قياس« أدخلها دانينو مع تس���لمه قيادة 

الش���رطة وانطلق العم���ل بموجبها في الع���ام 2012 وهي تجس���د »منهجية 

العم���ل« التي اعتمدها في قيادته هذا الجهاز وفي مركزها: تنفيذ أكبر عدد 

»ممكن« من االعتقاالت التي تفضي إلى اعتقاالت حتى انتهاء اإلجراءات وإلى 

تقديم لوائح اتهام، وهو الكفيل بتحقيق الردع وهبوط في معدالت الجريمة، 

لزم هذه الخطة قادة الش���رطة في األلوي���ة المختلفة بالعمل في 
ُ
بالتال���ي! وت

س���بيل »تحقيق الهدف«، المتمثل في: إنهاء 16%، على األقل، من االعتقاالت 

ث���م الملفات )الجنائية( التي يتم فتحها في األلوية المختلفة بتقديم لوائح 

اتهام بحق المعتقلين!

وال يف���ّوت دانينو أي���ة فرصة للدفاع ع���ن خطته هذه و«تأكي���د حيويتها 

وأهميته���ا«، إلى درجة إصداره أوامر إلى الناطق بلس���ان الش���رطة، رس���ميا، 

ب�«ترويج الخطة ودفعها في وسائل اإلعالم«! وخالل مشاركته في جلسة للجنة 

الش���ؤون الداخلية في الكنيست، في أواسط العام 2014، وردا على سؤال وجه 

إليه حول رأيه بموجة الجرائ���م الجنائية التي اجتاحت البالد في أواخر العام 

2013، تباهى قائال: »س���أعطيكم مثاال واحدا فق���ط � االعتقاالت حتى انتهاء 

اإلجراءات. خالل العامين 2012 � 2013، حققنا زيادة كبيرة في هذه االعتقاالت 

إذ وصلنا إلى 45215 اعتقاال كهذا، مقابل 36029 مثله خالل الس���نتين اللتين 

سبقتاهما، أي بزيادة أكثر من 9,000 اعتقال حتى انتهاء اإلجراءات«!

وبع���د أن حدد المفت���ش العام للش���رطة اإلس���رائيلية »اله���دف األعلى« 

المتمثل في »تعزيز األمن الش���خصي للمواطنين ورفع مستوى ثقة الجمهور 

بالشرطة«)!(، لم يجد أي حرج في »التباهي«، خالل الجلسة نفسها وأمام أعضاء 

الكنيس���ت، بأنه »لم يترك مكانا ش���اغرا في المعتقالت وعما قريب سيضطر 

المفوض العام لس���لطة الس���جون إلى فتح مراكز اعتق���ال جديدة، إضافية«!! 

وبأن الشرطة »قدمت، خالل الس���نتين المذكورتين )2012- 2013(، آالف لوائح 

االته���ام اإلضافية... فإذا م���ا اتصلتم )خاطب أعضاء الكنيس���ت!( اليوم إلى 

القض���اة أو إلى ممثلي النيابة العامة أو إلى مصلحة الس���جون فس���تفهمون 

وتدركون ما يحص���ل اآلن... لقد أغرقناهم بلوائح االته���ام وهم يعجزون عن 

تحّمل هذا العبء والقيام ب���ه... لقد أصبحوا في حاجة إلى المزيد من القضاة 

وإلى المزيد من مراكز االعتقال«!!

وقال دانينو، أيضا، إن »اإلنجازات التي تحققها الش���رطة في الفترة األخيرة 

عّد، في المنظور 
ُ
هي إنجازات كبيرة وهامة وأعتقد، أيضا، أن هذه الفترة س���ت

التاريخي، من أكثر الفترات نجاحا بالنسبة إلى شرطة إسرائيل«!

وف���ي أعقاب تصريحات المفتش العام للش���رطة هذه أم���ام لجنة الداخلية 

البرلماني���ة، نقل مراس���ل صحيفة »هآرتس« لش���ؤون الش���رطة سلس���لة من 

الش���هادات الموثق���ة عن حاالت ت���م فيها اعتقال أش���خاص حت���ى انتهاء 

اإلج���راءات القانونية بحقهم، على الرغم من عدم توفر أي داع جدي وحقيقي، 

بل عدم توفر أي مبرر جدي العتقالهم أصال!

ورغم مباهاة المفتش العام للش���رطة بأن سياسة االعتقاالت المكثفة هذه 

تس���مح باعتقال »مجرمين خطيري���ن«، على حد تعبي���ره، إال أن الواضح تماما 

أن الضحي���ة األولى واألكبر له���ذا االرتفاع الحاد جدا في إج���راءات التوقيف 

واالعتق���ال هي الفئات الس���كانية األضعف في المجتمع اإلس���رائيلي، وفي 

مقدمته���ا بالطب���ع األقلية الفلس���طينية التي يتم تنفي���ذ االعتقاالت  بين 

أبنائها من مواطني إس���رائيل من منطلق النظرة اإلسرائيلية األوسع واألشمل 

اتجاهه���م، أي: التعام���ل معهم بوصفهم »مش���كلة أمنية«، وهو ما يفس���ر 

االعتقاالت الواسعة جدا بينهم، نسبيا، بصورة عشوائية في الغالب وألغراض 

انتقامي���ة � رغم أن القانون يحظر االعتق���ال االنتقامي! � ناهيك عن األهداف 

السياسة المختلفة. وفي السياق، أيضا، تجدر اإلشارة إلى أن االعتقاالت حتى 

فرض، بص���ورة أوتوماتيكية تقريبا، على 
ُ
انته���اء اإلجراءات القانونية التي ت

الفلس���طينيين من أبناء الضفة الغربية الذين يدخلون إلى إسرائيل من دون 

تصاريح ويتم إلقاء القبض عليهم، ثم اعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكمات 

بتهمة »التواجد غير القانوني« )في داخل إسرائيل(.

عشرات آالف االعتقاالت سنويا!
عل���ى الرغم م���ن أن الش���رطة تعتب���ر االعتقاالت »إج���راء ردعي���ا« وتفاخر 

ب�«إنجازاته���ا« في ه���ذا المج���ال، إال أن التمعن ف���ي المعطيات الرس���مية، 

صدرها يبّين بوضوح أن نس���بة كبيرة من هذه االعتقاالت 
ُ
المتناقضة، التي ت

هي اعتقاالت تعسفية ال مبرر لها، على اإلطالق. 

وعموما، تشير التقديرات األخيرة الصادرة عن الشرطة اإلسرائيلية إلى أنها 

ذ خالل السنوات األخيرة نحو 180 ألف عملية توقيف )احتجاز( 
ّ
)الشرطة( تنف

لثها باالعتق���ال )الحبس(: عش���رات اآلالف من 
ُ
في كل س���نة، ينته���ي نحو ث

اإلسرائيليين يخضعون، سنويا، لما يسمى »اعتقال أيام« � اعتقال لمدة ليلة 

واحدة، على األقل، لغ���رض التحقيق قبل تقديم الئحة اتهام � بينما تنتهي 

نحو 70% من هذه االعتقاالت بدون تقديم أية لوائح اتهام بحق المعتقلين. 

وأش���ار تقرير »النيابة الجماهيرية« الذي نش���ر مؤخرا إلى أن الش���رطة في 

إس���رائيل نفذت، خالل العام 2012، وحده، 62291 اعتقاال، انتهى الجزء األكبر 

منها بدون تقديم أية لوائح اتهام!!  

وثم���ة فوارق قانوني���ة ما بين »االحتج���از« )التوقيف(، االعتق���ال )الحبس( 

واالعتقال حتى انتهاء اإلجراءات، تتعلق باألسباب، الدوافع، الغايات، الحقوق، 

الصالحي���ات، الجهة المخولة وغيرها لكن م���ا يعني الناس منها، في العموم، 

هو الفارق المتعلق بالمدة الزمنية: يحق للش���رطة »توقيف« ش���خص ما لمدة 

أقصاها 3 س���اعات )ويحق لضابط برتبة مقّدم تمديد التوقيف لثالث ساعات 

إضافية أخ���رى، يتوجب تدوينها(. أما الحد األقصى لم���ّدة االعتقال )األولي( 

المس���موح بها قبل مثول المعتقل أمام قاض فتختل���ف تبعًا لنوع المخالفة 

وس���ّن المش���تبه بارتكابها، وهي تتراوح إجماال بين 24 ساعة و96 ساعة )قبل 

تمديده���ا من قبل محكمة(. وأما »االعتق���ال حتى انتهاء اإلجراءات« فهو كما 

يدل عليه اس���مه: اعتقال حتى انته���اء المحاكمة وهو اعتق���ال »متهم«، ال 

»مش���تبه به«. فإذا ما قّدمت الئحة اتهام بحق شخص ما )أو، إذا ما صّرح ضابط 

شرطة مخّول أمام المحكمة بأن الشرطة تنوي تقديم الئحة اتهام، في غضون 

أيام( تكون المحكمة مخولة صالحية إصدار أمر باعتقال المتهم حتى انتهاء 

صدر المحكمة ُحكمها بشأن الئحة االتهام. 
ُ
محاكمته، أي حتى ت

ارتفاع في عدد االعتقاالت..
 هبوط في عدد لوائح االتهام

ولفهم حقيقة هذا االرتفاع الحاد جدا في عدد االعتقاالت في إسرائيل ومدى 

خطورته، تنبغي العودة إلى الوراء. فقد أظهر بحث مشترك، نشرت نتائجه قبل 

أكثر من عام، أجرته ثالث جامعات إسرائيلية )هي: الجامعة العبرية في القدس 

وجامعة ت���ل أبيب وجامعة بئر الس���بع( حول »برنامج اإلص���الح التنظيمي في 

���رع في تطبيقه في العام 2007، أنه خالل العامين 
ُ

معالجة المعتقلين« الذي ش

2010 - 2011، طرأ ارتفاع بنسبة 2% في عدد المعتقلين الذين تم اإلفراج عنهم 

من غير العثور على أي مبرر أو س���بب لتقدي���م لوائح اتهام بحقهم، إلى جانب 

ارتفاع حاد جدا في عدد المعتقلين المحتجزين في مراكز االعتقال المختلفة - 

ارتفاع بنسبة 13% في عدد االعتقاالت وبنسبة 23% في فتراتها!

وعلى الرغم من أن الش���رطة ادعت، في س���ياق تعقيبها الرسمي على نتائج 

ذل���ك البح���ث، أن »المعطيات...وفق ما ه���و معروف لنا ... غي���ر دقيقة«)!(، إال 

أن وثائ���ق داخلية خاصة بالش���رطة تم نقلها إلى »جمعي���ة حقوق المواطن« 

أظهرت، بوضوح، أن انخفاضا بنس���بة 3ر2% ُسجل في عدد لوائح االتهام التي 

تم تقديمها إلى المحاكم خالل األعوام 2008 � 2011. 

وه���ذه الحقيق���ة يؤكدها، أيض���ا، محام���و »النيابة الجماهيري���ة« الذين ال 

يتوقفون خالل الس���نوات األخيرة عن التنبيه إل���ى الوضع الخطير والمتفاقم 

في كل ما يتعلق بسياسة االعتقاالت التي تنتهجها الشرطة وال عن التحذير 

من االنتهاكات الخطيرة التي تنطوي عليها هذه السياسة، ليس فقط لحقوق 

اإلنسان األساسية وإنما لنصوص وأحكام قانونية صريحة في إسرائيل. 

وفي هذا الس���ياق، يقول رئيس »النيابة الجماهيرية«، د. يوآف س���بير، إنه 

»يج���ب أن نتذكر أن الش���خص الذي يت���م اعتقاله للتحقي���ق أو حتى انتهاء 

اإلج���راءات القانوني���ة ال يزال يعتب���ر بريئا. المّس بحريت���ه ينبغي أن يكون 

بمثابة وس���يلة أخيرة وفي غياب أي خيار أو بديل آخر إذا ما تبين أنه يش���كل 

خطرا على الجمهور أو يمكن أن يشّوش إجراءات قضائية. لكن توسيع سياسة 

االعتق���االت، كما تفعل الش���رطة اآلن، ينطوي على مس خطي���ر بهذا المبدأ. 

فحيال هذه السياسة ونتيجة لها، قد يجد أي شخص نفسه عرضة لالعتقال، 

في ظروف معني���ة مختلفة وغير متوقع���ة البتة«. ويضيف س���بير: »تعلمنا 

التجرب���ة أن الزيادة في عدد االعتقاالت تجس���د خفض الحد األدنى المطلوب 

لالعتقال، إلى جانب المس الخطير بالحق في الحرية«. 

لث االعتقاالت في البالد هي 
ُ
وتشير تقديرات »النيابة الجماهيرية« إلى أن »ث

اعتقاالت تعس���فية ال داعي لها وال مب���رر«، والحديث هنا عن آالف المعتقلين 

س���نويا، بمن فيهم أطفال وأش���خاص آخرون لم يتعرضوا ألي اعتقال من قبل 

قط. وتش���ير، أيضا، إلى أن عدد المعتقلي���ن حتى انتهاء اإلجراءات القانونية 

بحقهم في ش���هر كانون األول من العام 2000 بل���غ 238 معتقال، بينما وصل 

عددهم في شهر كانون الثاني 2015 إلى أكثر من 2000 معتقل!!

»يد خفيفة على زناد االعتقاالت«!
الخطورة الكبيرة التي تشكلها وتنطوي عليها سياسة الشرطة، على حقوق 

اإلنس���ان األساس���ية بوجه خاص، »انتبهت« إليها أيضا الرئيس���ة الس���ابقة 

للمحكم���ة العليا اإلس���رائيلية، القاضية )المتقاعدة( دوري���ت بينيش، التي 

وجهت نقدا الذعا جدا لسياس���ة الش���رطة هذه ول�«خط���ة التحول« المذكورة 

مشيرة إلى أنها »أصيبت بالصدمة من الزيادة في عدد االعتقاالت واالعتقاالت 

حتى انتهاء اإلجراءات، كما تصّرح عنها الشرطة بمفاخرة واضحة«.  

وقال���ت بينيش، خالل كلمتها في يوم دراس���ي عقد ف���ي جامعة حيفا في 

أواس���ط كانون الثاني األخير، إنها »تش���ّك في وجود أي مبرر« لهذه السياسة 

ولهذا الواقع الذي يبدو في���ه، بوضوح، أن »اليد خفيفة على زناد االعتقاالت«! 

وزادت أن »االستنتاج الذي توصلت إليه هو أن ليس ثمة تالؤم بين المكتسبات 

الدستورية )أي، قوانين األساس التي تحفظ حقوق اإلنسان األساسية( وبين 

ما يحصل في أرض الواقع، والسؤال هو: ما العمل؟ الفجوة بين مقاصد المشّرع 

وبين الواقع هي لّب النقد الذي أوجهه«. 

وترف���ض بينيش اعتبار االعتقال حتى انتهاء اإلجراءات »إنجازا«، كما يقول 

المفتش العام للش���رطة، بل ترفض أيضا وضع���ه ضمن »معايير تقييم عمل 

الشرطة وجودته«، كما يريد دانينو. 

غير أن أخطر ما تضمنه نق���د بينيش هو تعبيرها عن »تخّوف« من أن »قرار 

االدعاء بشأن تقديم طلب لالعتقال حتى انتهاء اإلجراءات ليس مهنيا خالصا، 

ب���ل ينطوي على اعتبارات غير موضوعية وغي���ر مهنية«، ولذا »فالنتيجة هي 

زي���ادة هائلة في عدد االعتقاالت غير المبررة« وهو ما يش���كل »تعديا خطيرا 

على حقوق اإلنسان األساسية«!

ويحمل هذا »التخوف« خطورة استثنائية ومضاعفة ألنه يصدر عن شخصية 

تع���رف كامل التفاصيل وأدقها في كل ما يتعلق بعمل األجهزة المؤتمنة على 

»تطبيق القانون« في إسرائيل، وهي التي أشغلت في الماضي منصب »رئيسة 

النياب���ة العامة للدولة« قبل أن تقف عل���ى رأس هرم الجهاز القضائي بتوليها 

رئاس���ة المحكمة العليا. وبالنظر إلى هذه الخلفية، ثمة ما يشّد االنتباه ويثير 

التساؤل في عدم تطرق بينيش إلى الجهازين اللذين ترأستهما سنوات طويلة 

جدا واللذين يشكالن شريكّي الشرطة الرئيسيين في سياق هذا النقد، التنبيه 

والتحذير، إذ لم يكن ممكنا، ليس ممكنا ولن يكون ممكنا، إخراج سياسة الشرطة 

وخططها هذه ومواصلة تنفيذها، في هذا الشأن تحديدا، بدون النيابة العامة 

والجه���از القضائي )المحاكم(. ذلك أن النيابة العامة هي الجهة، قانونيا، التي 

تتقدم إل���ى المحكمة بطلب تمديد االعتقال حتى انتهاء اإلجراءات القانونية، 

فض���ال عن كونها الجهة التي تع���ّد وتقدم لوائح االتهام ف���ي قضايا جنائية 

خطيرة، بينما ال يمكن مواصلة اعتقال أي إنسان ألكثر من ساعات )كما أوضحنا 

أعاله: من 24 حتى 96 ساعة( بدون أمر قضائي تصدره المحكمة المعنية، والتي 

غالبا ما تفعل ذلك بدون إجراء مس���اءلة جدية ومعمقة للشرطة والنيابة العامة 

وممثليهما، بل تسارع إلى إقرار طلبات الشرطة والنيابة العامة دونما تحٍر كاف، 

وخاصة في الحاالت التي تزعم كالهما ب�توفر »مواد س���رية« ضد المعتقل، وهو 

ما يحصل عادة وبوجه خاص في الملفات / القضايا التي تسمى »أمنية«، والتي 

يكون فيها المعتقلون من العرب. 

الشرطة تتباهى بزيادة االعتقاالت وانتقادات توّجه إليها 

ارتفاع حاد وكبير جدا في عدد االعتقاالت في إسرائيل خالل السنوات األخيرة!
* المفتش العام للشرطة يخاطب أعضاء كنيست، في جلسة إلحدى اللجان البرلمانية، قائال: »لم أترك مكانا شاغرا في المعتقالت وعما قريب سيضطر 

المفوض العام لسلطة السجون إلى فتح مراكز اعتقال جديدة، إضافية.... الشرطة قدمت، خالل السنتين 2012- 2013، آالف لوائح االتهام اإلضافية... وإذا 

ما اتصلتم )خاطب أعضاء الكنيست!( اليوم بالقضاة أو بممثلي النيابة العامة أو بمصلحة السجون فستفهمون وتدركون ما يحصل اآلن... لقد أغرقناهم

 بلوائح االتهام وهم يعجزون عن تحّمل هذا العبء والقيام به... لقد أصبحوا في حاجة إلى المزيد من القضاة وإلى المزيد من مراكز االعتقال«!!

الشرطة االسرائيلية: انهيار اخالقي.


