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انفجار االثيوبيين في تل أبيب أمس.              )أ.ف.ب(

كتب بالل ضاهر:  

عصف���ت المظاه���رات الت���ي نظمه���ا اليهود 

األثيوبي���ون ف���ي الق���دس وت���ل أبي���ب، يومي 

الخميس واألحد الماضيين،  بإسرائيل من حيث 

قوتها وحجم الغض���ب الذي نفثه المتظاهرون، 

وعبر عن معاناة هذه الطائفة وش���عورها بالظلم 

وبالتعامل العنصري معها. وتسود التوقعات في 

هذه األثناء بأن احتجاجات األثيوبيين ستستمر 

في الفترة القريبة المقبلة. وعكست احتجاجات 

األثيوبيين اتس���اع الش���روخ في إس���رائيل من 

والثقافية،  واالقتصادية  االجتماعي���ة  النواحي 

ولعل الشرخ األكبر هو اليهودي – العربي.

حول هذا الموضوع أجرى »المشهد اإلسرائيلي« 

مقابل���ة خاصة مع المحاضر في كلية التربية في 

جامعة تل أبيب وقس���م الحك���م والمجتمع في 

الكلي���ة األكاديمية ت���ل أبيب – ياف���ا، الدكتور 

ساغي إلباز.

)*( »المشـــهد اإلســـرائيلي«: كيـــف تنظر إلى 

المظاهرات االحتجاجية لألثيوبيين؟

إلب���از: »لق���د ت���م التعبي���ر ع���ن احتجاج���ات 

األثيوبيين بش���كل ملموس، وربما بصورة عنيفة 

بعض الشيء، يوم األحد، لكن هذه االحتجاجات 

هي نتيج���ة أعراض موجودة من���ذ فترة طويلة، 

وبس���بب عدم احت���واء الدول���ة والمجتمع لآلخر 

ف���ي كاف���ة  والتميي���ز ضدهم���ا  والمختل���ف، 

المستويات، السياسية واالجتماعية والثقافية. 

والمظاه���رات األخيرة هي رد فع���ل، ربما متأخر، 

لقمع مستمر منذ ثالثة عقود«. 

)*(  هل تعتقد أن هذه االحتجاجات ستؤدي إلى 

تغيير التعامل مع األثيوبيين؟

إلباز: »على المس���توى الشخصي آمل أن يحدث 

هذا األمر، ولكن بنظرة أوس���ع، فإنه واضح تماما 

أن احتجاج���ا واحدا، حتى ل���و كان فظا، لن يكون 

بإمكانه تغيير الوضع من أساسه، وإنما بإمكانه 

تقويض أفكار ومصطلحات وربما سياس���ة، لكن 

ال شك في أنه سيحدث تغييرا، رغم أنه يصعب 

معرف���ة طبيعة تغيي���ر كهذا. وحت���ى لو تقرر 

تغيير سياس���ة ف���إن نتائج ذلك س���تظهر بعد 

عدة س���نوات. ويصعب جدا رؤي���ة تغير يحدث 

في المدى اآلني. ولعل الس���ؤال األهم هو ما إذا 

كنا سنرى تغييرا في سلم األولويات في أعقاب 

هذه االحتجاجات. وأعت���رف أنه تصعب اإلجابة 

على هذا السؤال في المرحلة الحالية، رغم وجود 

توقع عام بأن يحدث أمر كهذا«.

)*( االنطباع هو أن الشـــروخ في إسرائيل تتسع، 

وهناك الشـــرخ بيـــن العـــرب واليهـــود وهناك 

احتجاجـــات األثيوبييـــن وهناك أيضـــا »الرواية 

الشـــرقية الجديـــدة« لليهود الشـــرقيين، الذين 

يطالبون أيضا بإعادة كتابة تاريخ الدولة. ما رأيك؟

إلباز: »واضح تماما أن المجتمع في إس���رائيل، 

لكونه مجتمعا متنوعا ومتعدد الثقافات، توجد 

في���ه اختالفات بين الس���كان. وأنت ذكرت عددا 

من الشروخ البارزة جدا في المجتمع اإلسرائيلي. 

وأعتق���د أن التنوع ف���ي المجتمع اإلس���رائيلي، 

وكونه مبنيا م���ن مجموعات مختلفة ومتناقضة، 

وعلى خلفية تاريخ الشعب اليهودي، فإن التوقع 

هو أن تبدي مجموعة تس���امحا سياس���يا ودينيا 

تجاه األخرى. وما يحدث هو عكس ذلك، وبشكل 

متطرف. وأعتق���د أنه في المعرك���ة االنتخابية 

األخيرة اتس���ع الش���رخ الديني. وهناك بالطبع 

الش���رخ العربي – اليهودي، وهو بنظري الش���رخ 

األه���م، ال���ذي ينتج موج���ة كراهي���ة وبات من 

الصعب أن يتم احتواؤه«.

)*( دعوت إلى ما أســـميته »نيو صهيونية« في 

مقال نشـــرته في نهاية األســـبوع الماضي. ما هو 

المقصود؟

إلب���از: »لق���د كتبت ه���ذا المقال عل���ى خلفية 

كوني إنسانا وليس كباحث. وهدفي هو محاولة 

التفكير في كيف يمكن أن ننجح بالجس���ر بين 

أف���راد ومجموعات ذات خلفي���ة دينية وثقافية 

واقتصادي���ة واجتماعية مختلف���ة جدا، وكيف 

يمك���ن أن ننج���ح بالعي���ش بتفاه���م واحترام 

متب���ادل تجاه اآلخ���ر. وفيما يتعلق بما أس���ميه 

ب�’نيو صهيونية’، فإن الصهيونية هي األساس 

األخالقي لقيام دولة إس���رائيل كدولة يهودية. 

وأنا أعّرف الصهيونية بجملة واحدة، وهي إقامة 

وط���ن قومي للش���عب اليهودي في إس���رائيل، 

وم���ن دون التط���رق اآلن إل���ى موض���وع الحدود. 

ونش���هد، خصوصا في العش���رين عاما األخيرة، 

نش���وء مصطلح دولة جمي���ع مواطنيه���ا، الذي 

جاء ليقوض مصطلح الدول���ة اليهودية بموجب 

الفك���ر الصهيوني. وم���ن طرح ه���ذا المصطلح 

بداية هو عزمي بش���ارة، وبع���ده أخذ يطرح هذا 

المصطلح سياسيون من المجتمع العربي وكذلك 

أكاديميون في هامش األكاديميا اإلس���رائيلية، 

وه���م يهود م���ا بع���د صهيونيين. وق���د تبنى 

هؤالء مصطلح دولة جميع مواطنيها انطالقا من 

االعتقاد بأن دولة يهودية ال يمكنها أن تحتوي 

غير اليه���ود، أي أنها ال تس���توعب غير اليهود 

في مؤسس���اتها وال تمنح تعبي���را لغير اليهود. 

والسؤال الذي واجهته هو كيف باإلمكان الدمج 

بين األمرين، ألن غالبي���ة الجمهور اليهودي لن 

توافق على تبني ’دولة جميع مواطنيها’. وكيف 

باإلمكان جعل األقلية غي���ر اليهودية تؤثر في 

الحياة العامة. لذل���ك اعتقدت أنه يجب تطبيق 

كال المصطلحي���ن، دولة يهودي���ة ودولة جميع 

مواطنيها، بتعريف واحد«.

)*( هذا يستدعي اعتراف إسرائيل بوجود أقلية 

عربية في داخلها.

إلباز: »ه���ذا صحي���ح، وأنا أدعو إل���ى ذلك. بل 

أعتبر أنه يجب منح الشرعية لكافة األقليات في 

إسرائيل. والوضع اليوم هو أن الدولة تفضل منح 

امتيازات لألغلبي���ة اليهودية، ألن هوية الدولة 

تمنح أفضلية للجمهور اليهودي مسبقا«.

)*( هل تعتقد أنه توجد جهوزية في إســـرائيل 

لتقبل فكرتك؟

إلباز: »أس���اس األفكار التي أطرحها تم نشرها 

في الماضي، والجدي���د الذي أطرحه هو مصطلح 

ني���و صهيونية. لكن كانت هن���اك في الماضي 

محاوالت إلع���ادة تعريف الصهيونية من جديد، 

كما فعل على س���بيل المثال البروفس���ور حاييم 

غانت���ز، ومحاول���ة احت���واء الهوي���ة الطائفي���ة 

والثقافي���ة لليه���ود والعرب ومحاول���ة منحها 

تعبيرا ما، م���ن خالل تعري���ف الدولة وهويتها 

ورموزها. واس���تخدامي لمصطلح نيو صهيونية 

يهدف إلى إحداث عالق���ة تواصل، بمعنى هذه 

دول���ة يهودي���ة ويجب أن تكون دول���ة اآلخرين 

الذين يعيش���ون فيه���ا من غير اليه���ود، ومن 

هنا ف���إن تعاملها مع المجموع���ات األخرى غير 

اليهودي���ة يج���ب أن يتغير. رغم ذل���ك فإني ال 

أتوقع أن تستوطن هذه األفكار في قلوب غالبية 

اليه���ود، لكنه���ا يمكن أن تش���كل نقطة أولية 

للتفكي���ر والنق���اش. وربما في نهاي���ة المطاف 

س���يكون الواقع أقوى من أي شيء. ألنه من دون 

أن يحدث تغيير كالذي أطرحه داخل إس���رائيل، 

وأن يكون ه���ذا تغييرا جوهريا، وليس تجميليا، 

تجاه العرب في إسرائيل، فإنه يصعب رؤية حل 

للصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني«.

)*( بالنسبة لحل الصراع، هناك قضية أهم، بنظر 

الفلسطينيين على األقل، وهي قضية الالجئين.

إلباز: »أنا أتحدث ضمن الفكرة النيو صهيونية 

عن تغيي���ر رموز الدول���ة والتعبير ع���ن التراث 

العرب���ي فيها. وه���ذه فكرة س���يكون تطبيقها 

أسهل من عودة الالجئين الفلسطينيين. وأعتقد 

أنه في ظل ظروف سياسية مختلفة عن الظروف 

السائدة في إسرائيل اليوم، سيكون من السهل 

تطبيق مسألة الرموز. واألمر األصعب هو محاولة 

تغيير قانون العودة )لليهود(. وفي هذه الحالة 

أيضا ينبغي القيام بذلك بصورة تدريجية، لكي 

ال يدخل اليهودي العادي في إسرائيل إلى حالة 

ذعر ويعتق���د أنه تجري محاول���ة تقويض حقه 

بدول���ة لديها صبغة يهودي���ة أيضا. وأعتقد أن 

باإلمكان جعل قانون العودة بصورة متس���اوية، 

بحي���ث مقاب���ل كل 6ر3 يه���ودي يهاجرون إلى 

إسرائيل يكون بإمكان فلس���طيني لديه انتماء 

م���ن الدرجة األولى للبالد العودة إلى إس���رائيل. 

وه���ذه المعادلة ل���ن تزعزع التوازن الس���كاني 

بين اليهود والع���رب. وبالطبع يجب حل موضوع 

الالجئين الفلسطينيين بصورة أشمل وبالتعاون 

مع جه���ات دولية، ألنه لن يك���ون بإمكان جميع 

الالجئي���ن الع���ودة إل���ى دولة إس���رائيل، بينما 

بإمكانهم العودة إل���ى المناطق المحتلة. وهذه 

برأي���ي محاولة براغماتية، وال أعتقد أنها محاولة 

أخالقية مثالية ألنه لي���س كل من يريد العودة 

سيتمكن من ذلك«.     

بمناسبة صدور عدد 57 من مجلة 

“قضايا إسرائيلية”

 التي تتناول اليمين الجديد في إسرائيل وتحوالته 

 يدعوكم لحضور ندوة مفتوحة يشارك فيها:

د. رائف زريق - محرر مجلة “قضايا إسرائيلية” 

ويتحدث عن 

اليمين االسرائيلي الجديد-

  قراءة في األيديولوجيا والسياسة

المحامية سوسن زهر- مديرة وحدة الحقوق 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية في مركز عدالة 

وتتحدث عن 

» هيمنة خطاب اليمين على محكمة العدل العليا«

تدير الندوة

د. هنيدة غانم- مديرة المركز 

وذلك يوم غد األربعاء  2015/05/6، في تمام الساعة الرابعة عصرًا

في مقر مركز “مدار” رام الله - الماصيون- بجانب وزارة 
التخطيط- عمارة ابن خلدون )ط 2(

مقابلة خاصة مع المحاضر في جامعة تل أبيب والكلية األكاديمية تل أبيب – يافا

«: احتجاجات اليهود  « الدكتور ساغي إلباز لـ
األثيوبيين سببها أن الدولة لم تحتو اآلخر والمختلف ومّيزت ضدهما!

«: أعل����ن رئي����س ح����زب »يس����رائيل  «

بيتين����و«، أفيغ����دور ليبرمان، أم����س االثنين، أن 

حزب����ه لن ينض����م إل����ى الحكومة التي يس����عى 

بنيامين نتنياهو إلى تشكيلها في هذه األثناء، 

وأنه يستقيل من منصبه كوزير للخارجية. وقال 

ليبرمان خالل اجتماع كتلة حزبه في الكنيس����ت 

إنه تردد كثيرا قبل إع����الن قراره، وأن »معضلتنا 

كانت ح����ول المبادئ وليس الكراس����ي. ولم تكن 

لدينا أية مشكلة مع المناصب الوزارية، وحصلنا 

خالل المفاوضات االئتالفية على وزارة الخارجية 

بحج����م كام����ل وعل����ى وزارة اس����تيعاب الهجرة. 

ورغم ذلك، توصلنا إلى اس����تنتاج واضح وال لبس 

فيه بأنه ليس صائبا م����ن ناحيتنا أن ننضم إلى 

االئتالف الحالي«. 

وكان ح���زب »يس���رائيل بيتين���و« أح���د أحزاب 

اليمين المرشحة لالنضمام إلى ائتالف نتنياهو، 

ومن دون هذا الحزب سيس���تند االئتالف على 61 

عضو كنيس���ت من أصل 120 عضوا. ووقع نتنياهو 

اتفاقيتي���ن ائتالفيتين، يوم األربع���اء الماضي، 

مع حزب »كوالنو« برئاسة موش���يه كحلون وكتلة 

الحريدي���م »يه���دوت هتوراة. ويتوق���ع أن يوقع 

نتنياهو على اتفاقيتين أخريين مع حزب ش���اس 

برئاس���ة أرييه درع���ي وحزب »البي���ت اليهودي« 

برئاس���ة نفتالي بينيت، وذلك ف���ي موعد أقصاه 

غ���دا، األربعاء، حيث س���تنتهي مهلة تش���كيل 

الحكومة )اقرأ تقريرا مفصال في ص 3(.

وأوض���ح ليبرمان ق���راره بأن »كل م���ا رأيناه في 

االتفاقيات االئتالفية، وما ل���م نره أيضا، جعلني 

أن���ا عل���ى األقل أس���تنتج أن ما سيتش���كل ليس 

حكومة قومية، وال معس���كر قوم���ي، وإنما حكومة 

هي عبارة تعويض لالنتهازيين«. وأش���ار ليبرمان 

إل���ى أن »قانون القومية«، ال���ذي يخضع القوانين 

الديمقراطية للشريعة اليهودية، »مزق االئتالف 

الس���ابق من الداخل. وفجأة أصبح هذا القانون في 

الكنيست العش���رين غير مهم، ولم يظهر وليس 

موجودا«. ويش���ار في هذا الس���ياق إلى أن كحلون 

يعارض مش���روع القانون هذا، كم���ا نص االتفاق 

االئتالف���ي بين حزب���ي الليك���ود و«كوالنو« يعفي 

األخير من تأييده ويمنح نوابه حرية التصويت. 

واعتبر ليبرمان أن حكوم���ة نتنياهو الجديدة 

“ال تعكس مواقف المعسكر القومي، وبالتأكيد 

ال تعك���س روحن���ا، ولذلك قررت االس���تقالة من 

منص���ب وزير الخارجي���ة. وفي نهاي���ة اجتماع 

الكتلة سأقدم استقالتي، إلى جانب بيان واضح 

بعدم انضمامنا إلى االئتالف. وسنخدم الشعب 

من المعارضة”.

الت���ي  الحكوم���ة  ل���دى  أن  ليبرم���ان  وأض���اف 

ستتشكل “ال توجد أي نية الجتثاث حكم حماس. 

وق���د تحدثت في الماضي كثيرا عن اجتثاث حكم 

حم���اس. وواض���ح أنه ف���ي أفضل األح���وال كانوا 

سيوافقون على إدخال فقرة إلى االتفاقيات. لكن 

بالنس���بة لتطبيقها واضح أن هذا االئتالف ليس 

لديه أي نية للتس���بب بانهيار حكم حماس، كما 

أن���ه ال توجد لديها أي نية الس���تئناف البناء في 

الكتل االستيطانية واألحياء اليهودية في شرقي 

القدس. وال أقترح البناء في جميع المس���توطنات 

وال في جبل المكبر. وال أفه���م حتى اليوم لماذا ال 

نبني في )مس���توطنات( راموت وغيلو وأريئيل. ال 

يوجد أي سبب. وحتى من الناحية القانونية، ومن 

ناحية االلتزامات الدولية، لدينا المصادقات على 

البناء في األحياء اليهودية”. 

وتابع ليبرمان أن “ُمركبات االئتالف التزمت بأنه 

في حال توسيعه ألكثر من سبعين عضو كنيست، 

فإنه س���تجري تغييرات في توزيع المس���ؤوليات 

والمناص���ب، والقص���د واض���ح. ال يعتزم���ون ضم 

القائم���ة العربية المش���تركة وال ح���زب ميرتس 

وإنما ين���وون ضم ح���زب العمل، وواض���ع أنه مع 

تغيير توزيع المناصب، فإن النية هي اس���تبدال 

يسرائيل بيتينو بحزب العمل”. 

وهاج���م ليبرم���ان نتنياهو بس���بب تعبيره عن 

أسفه على تفوهاته العنصرية في يوم انتخابات 

الكنيست، وأنه جمد أموال الضرائب الفلسطينية 

قبل االنتخاب���ات وحررها بعدها، وادعى أنه “قلت 

لرئي���س الحكومة ال تجمد إن ل���م تكن قادرا على 

الصمود بذلك”. 

وعق���ب قي���ادي في ح���زب الليكود عل���ى إعالن 

ليبرمان بالقول إنه “بإمكاننا االنطالق بدعم من 61 

عضو كنيس���ت فقط. وهذا ليس أمرا مثاليا، لكنه 

ليس نهاية العالم”. 

من جهة ثانية، رفض رئيس قائمة “المعس���كر 

الصهيوني”، إسحق هرتسوغ، خالل اجتماع كتلة 

القائمة في الكنيست، طلب عضو الكنيست عمير 

بيرتس بالتصويت على تعهد بعدم االنضمام إلى 

حكومة نتنياهو. وطلب هرتسوغ من أعضاء الكتلة 

أن يمنح���وه ثقتهم في هذه المس���ألة، وأعلن أن 

“المعس���كر الصهيوني” سيرأس معارضة “قوية 

ومقاتلة” في الكنيست ونفى شائعات حول نيته 

االنضمام إلى الحكومة. 

ليبرمان يستقيل من وزارة الخارجية ويعلن 
عدم انضمامه لحكومة نتنياهو الجديدة

«: عبر الرئيس اإلس���رائيلي، رؤوفين  «

ريفلي���ن، أمس االثنين، عن تفهم���ه الحتجاجات 

األثيوبيين من خ���الل المظاهرتين اللتين نظمتا 

ف���ي ت���ل أبي���ب والق���دس، أول من أم���س ويوم 

الخمي���س الماضي، وجرت خاللهما مواجهات بين 

المتظاهرين والشرطة، فيما عبر رئيس الحكومة، 

بنيامين نتنياهو، عن دعمه للشرطة وانتقد عنف 

المتظاهري���ن. وجرت المظاهرت���ان احتجاجا على 

عنف الش���رطة وعنصريتها تجاه األثيوبيين )اقرأ 

تقريرا في ص 6(. 

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن ريفلين قوله 

إنه »ال يمكنني أال أتطرق إلى المش���اهد القاسية 

الت���ي رأيناها في المظاه���رات، ولأللم والضائقة 

والغض���ب، ال���ذي تعالى من جان���ب المتظاهرين 

األثيوبيين، الذين بغالبيته���م ولدوا وكبروا هنا. 

وكش���ف المتظاهرون في الق���دس وتل أبيب عن 

جرح مفتوح ونازف في قلب المجتمع اإلسرائيلي. 

سمع صرختها بسبب التمييز 
ُ
وهذا جرح لطائفة ت

والعنصرية وعدم التج���اوب معها. ولزام علينا أن 

ننظر مباش���رة إلى هذا الجرح المفت���وح. أخطأنا. 

لم نر ولم نسمع بش���كل كاف. وبين المتظاهرين 

في الش���وارع يتواجد أفضل أبنائنا وبناتنا. طالب 

متفوق���ون. جن���ود وجندي���ات مس���رحون. ونحن 

مدينون لهم بأجوبة«.      

من جهة أخرى ندد ريفلي����ن بالمتظاهرين وقال 

إن����ه »ينبغي القول بأوضح ص����ورة إن االحتجاج هو 

أداة هامة ف����ي النظام الديمقراط����ي، لكن العنف 

ليس الطريق وال الحل. والمتظاهرون وأفراد الشرطة 

حافظوا على ضبط النفس، ويحظر علينا أن نس����مح 

لنفر مشاغب وعنيف بإس����كات الصرخة الشرعية. 

وعلينا أال نجعل األمور تتدهور إلى أماكن س����نندم 

عليها. وعشية تشكيل الحكومة هي فرصة وواجب 

علينا جميعا أن نبدأ بعملية تصحيح األخطاء وإعادة 

الثقة الضرورية للطائفة بجهاز القانون وتطبيقه«. 

م���ن جانبه، التق���ى نتنياهو أمس م���ع الجندي 

األثيوبي، الذي تعرض العتداء من قبل شرطيين، 

وأش���عل ش���ريط مصور لالعتداء غضب الش���ارع 

األثيوبي. وقال نتنياهو للجندي »أريد أن أقول لك 

إنني تزعزعت من ه���ذا األمر. وال يمكننا الموافقة 

عليه«. ويش���ار إلى أن نش���طاء أثيوبيين انتقدوا 

نتنياهو بس���بب عدم تطرقه لالعتداء إال بعد مرور 

عدة أيام وبعد المواجهات في القدس. 

واعتبر نتنياهو أن »الش���رطة تعتني بهذا األمر 

وسنضطر إلى تغيير األمور« في إيحاء إلى تغيير 

التعامل مع الطائفة األثيوبية. »لكني اس���تمعت 

إلي���ك. لقد قلت إنك ال تريد الس���ماع عن العنف. 

هذا أمر مهم، وهذه مقول���ة قيادية، وربما تخرج 

أمورا جيدة من الحادث القاسي الذي تعرضت له«. 

وف����ي غضون ذلك، تعهد نش����طاء أثيوبيون 

بمواصل����ة االحتجاجات وتنظي����م المظاهرات. 

ودعا النشطاء عبر شبكات التواصل االجتماعي 

إلى تنظيم مظاهرة عند مجمع مباني الحكومة 

اإلس����رائيلية في القدس، ظه����ر أمس، لكن لم 

يحضر إلى المكان س����وى ثالث����ة متظاهرين، 

فيما كانت الش����رطة قد تأهبت وحشدت قوات 

كبيرة في المكان. 

وم���ددت محكمة الصلح أمس اعتقال قس���م من 

المعتقلي���ن من مظاهرة األثيوبيين في تل أبيب. 

وكانت الش���رطة ق���د اعتقل���ت 46 متظاهرا، فيما 

جلبت إلى المحكمة 19 منهم. ونس���بت الش���رطة 

للمعتقلين ش���بهات تتعلق بتنفيذ أعمال شغب 

واالعتداء على أفراد ش���رطة. وطلب ممثلو الشرطة 

من المحكمة تمديد اعتقالهم بخمسة أيام. 

وأنش���أت صحيفة »هآرت���س« افتتاحية عددها 

أمس ح���ول مظاهرات األثيوبيي���ن، وجاء فيها أن 

»أساس االحتجاج له ما يبرره، إذ ليس على أي فئة 

اجتماعية أن تتحمل موقف���ًا تمييزيًا حيالها من 

جانب س���لطات الدولة. إن س���بب تظاهرات األيام 

األخيرة هو بالتأكيد عنف الشرطة، لكن االحتجاج 

أوس���ع من ذلك ويكش���ف فقدان األمل بالتغيير، 

بصورة أساس���ية لدى الش���باب الذي���ن ولدوا في 

إس���رائيل وتعلم���وا فيها ويش���عرون بمدى عدم 

استعداد المجتمع لتقّبلهم هنا«.

وأضاف���ت الصحيفة أنه “ف���ي الماضي رفضت 

الشرطة االدعاءات بأنها تتصرف بطريقة مختلفة 

مع الذين هم من أصول أثيوبية... لكن مس���ؤولين 

كبار في وزارة األمن الداخلي اعترفوا بوجود ’نظرة 

إلى الش���رطة بوصفها عدوًا’، و’شعور باستخدام 

مف���رط للقوة’ إزاء األثيوبيين. ومن المقلق أن هذا 

االعت���راف لم ينتقل إلى المرات���ب المختلفة في 

الشرطة”.

ريفلين يتفهم احتجاجات األثيوبيين ونتنياهو يدعم الشرطة

عن العمى 
االنتقائي 

للصهيونيــة!

محللون عسكريون 
يحذرون من مغبة 

انجرار إسرائيل 
للحرب في سورية! 
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العدد 57 من فصلية »قضايا إسرائيلية«: 

محور خاص عن »اليمين الجديد« أو 
»الصهيونّية الجديدة« في إسرائيل

رام الله- صدر حديثًا عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- »مدار« 

العدد رقم 57 م���ن المجلة الفصلية المتخصصة »قضايا إس���رائيلية«، يضم 

محورًا خاصًا عن »اليمين الجديد« أو »الصهيونّية الجديدة« في إسرائيل. 

وس���اهم في مقاالت المحور كل م���ن تومر برس���يكو )الصهيونية كقومية 

روزنب���رغ  ودانيئي���ل  العرقي���ة(  والمركزاني���ة  النيوليبرالي���ة   – متطرف���ة 

)الس���تراتيجية »الثقافية« لليمين اإلسرائيلي الجديد( وعوفري إيالني )دولة 

يكود: عن صورة الثقافة السياس���ّية في إسرائيل المعاصرة( وآفي شيلون 
ّ
الل

)الهوية اإلسرائيلية - اليهودية المتجددة: عن الدين، الليكود، التصحيحية، 

المسيانية ونفتالي بينيت!(. 

وباإلضافة إلى هذه المس���اهمات يضم المحور مقابلة مع مؤلفة كتاب »بالد، 

تحال���ف« الصحافية عوفراه يش���وعا الي���ت حول لماذا ال يمل���ك اليهود دولة 

يهودية علمانية؟ أجراها الطيب غنايم.

وف���ي تقديم مقاالت المحور كت���ب مدير تحرير المجل���ة رائف زريق: بدت 

 علمانّية ذات ميول اش���تراكّية، أّما إسرائيل العام 
ً
إس���رائيل العام 1948 دولة

 ومجتمًع���ا يخضعان لخط���اب دينّي أصولّي م���ن ناحية، 
ً
2015 فتب���دو دول���ة

ولسياس���ة نيو- ليبرالّية رأس���مالّية متوّحش���ة من ناحية أخرى. ويرصد هذا 

»اليمين  ا على ما بات ُيعَرف ب�
ً
ز

ّ
حّول بين هذه األقطاب مرك

ّ
العدد مس���ارات الت

الجديد« أو »الصهيونّية الجديدة« في إسرائيل.

الّصحاف���ي واألكاديمي تومر برس���يكو يعال���ج في مقالته ظاه���رة »البيت 

اهرة على 
ّ
اليه���ودي«، ونجومّية نفتالي بينيت، ويحاول س���بر غور ه���ذه الظ

طّورات الفكرية واأليديولوجّية داخل الّصهيونّية. ويّدعي برسيكو 
ّ
خلفّية الت

ها 
ّ
، وأن

ً
أّن الّصهيونّية العلمانية اليس���ارّية فقدت بريقها وهيمنتها حقيقة

ا. 
ً

في أزمة؛ لكن هناك أزمة حقيقّية أخرى تعبر المعسكر القومي الّديني أيض

وتنبع أسباب أزمة المعس���كر القومي الّديني من أمرين أساسّيين: السياسة 

اتّية والفردانّية من جهة؛ 
ّ
النيو- ليبرالية االقتصادّية التي رفعت منسوب الذ

ومن جهة أخرى االنس���حابات المتكّررة من مناطق مختلفة كانت تحت سيطرة 

فة، وحتى االنسحاب من جنوب لبنان 
ّ

ة، أجزاء من الض
ّ
الّدولة اإلس���رائيلّية: غز

ى بينيت نوًعا من الفكر الّديني الذي يتماشى مع 
ّ
وسيناء. إزاء هذا الوضع تبن

ا، يظهر فيه الّدين كنوع من  روح العص���ر، فكر دينّي قومّي غير متزّم���ت دينّيً

 بفكر قومّي إثني، يتماش���ى تماًما مع روح العصر 
ُ
الّرياض���ة الّروحّية ممزوجة

التكنولوجّية والرأسمالّية.

قافّية الفكرّية لدى 
ّ
حّوالت الث

ّ
ز في مقالته على الت

ّ
أّما دانيئيل روزنبرغ فيرك

اليمين، ينطلق روزنبرغ- كما برس���يكو- من فرضّي���ة أّن الّيمين األيديولوجي 

 على أثر سلس���لة االنس���حابات الت���ي قامت بها حكومات 
ً
يعبر هو اآلخر أزمة

ص روزنبرغ تحّواًل في سياسات وتوّجهات اليمين الّصهيوني 
ّ
إسرائيل. يشخ

حّول هو العزوف عن االنش���غال المس���تمّر 
ّ
الجديد. ما يقف في مركز هذا الت

قافة، 
ّ
ح���ّول إلى موضوعات تخ���ّص األدب، والث

ّ
بقضايا السياس���ة واألمن والت

ه���ا أمور تس���عى إلى صق���ل ش���خصّية اليه���ودي الّصهيوني 
ّ
والف���ّن، وكل

قافّي���ة غير الحزبّية في هذا اليمين، 
ّ
اإلس���رائيلي. يتتّبع روزنبرغ الحركات الث

انتهاًء بحركة »إم ترتسو« التي حاولت أن تسّوق نفسها كحركة وسطّية تقع 

في لّب اإلجم���اع الّصهيوني، وتعّبر عن جوهره. أّم���ا أوفري إيالني فيقّدم لنا 

حّول من حكم »مباي« وبن غوري���ون في العقود الثالثة 
ّ
 ح���ول الت

ً
 مثيرة

ً
ق���راءة

األول���ى من القرن الماض���ي، إلى حكم الليكود في العق���ود الثالثة التي تلت؛ 

حّوالت العميقة مش���يًرا إلى نق���اط االلتقاء واالختالف، 
ّ
ويح���اول أن يرصد الت

ه في واقع األمر وإن كان الليكود 
ّ
جّدد. ويشير إيالني إلى أن

ّ
واالس���تمرارّية والت

اليوم يحصل على ما يقارب عش���رين مقعًدا في الكنيس���ت ال غير إاّل أّن هناك 

مجموعة كاملة م���ن األحزاب تدور في فلك الليكود، ومؤّسس���يها هم أعضاء 

نا«، 
ّ
س���ابقون في الليكود )أمثال ليبرمان من »إسرائيل بيتنا«، وكحلون من »كل

ا(.
ً
وتسيبي ليفني من »هتنوعا« و»كديما« سابق

ويتناول آفي ش���يلون في مقالته الفوارق بي���ن ليكود األمس وليكود اليوم. 

يش���ير ش���يلون إلى حقيقة أّن زعماء وقادة الليكود الذين أتوا بعد بيغن- أّي 

ش���امير، وش���ارون، ونتنياهو وأولمرت- لم تكن لهم صلة حقيقّية مع الّدين، 

ا في هذا المجال تّم 
ً
ونمط حياتهم هو علمانّي باألس���اس. هذا األمر خلق فراغ

اس���تغالله من قبل »البيت اليهودي« ونفتالي بينيت، الذي استطاع أن يقّدم 

 جديدة بين الّدين والقومّية والنيو- ليبرالّية في إسرائيل.
ً
توليفة

ويح���وي العدد ثالثة مق���االت: األول بعنوان »الدمار القاب���ل للفحص«- علم 

اآلثار اإلس���رائيلي والقرى الفلس���طينية المهجرة بقلم عالمي اآلثار غدعون 

س���وليماني وراز كالتر، والثاني بعنوان »اليهود العرب في فلس���طين« بقلم 

األس���تاذ الجامعي مناحيم كالين، والثالث حول نتائج االنتخابات اإلسرائيلية 

األخيرة بعن���وان »انتخابات الكنيس���ت 2015: تغيرات بنيوي���ة واصطفافات 

اجتماعية- سياسية« بقلم األستاذ الجامعي مهند مصطفى.

في العدد مقابلة خاصة أجراها أنطوان شلحت وبالل ض�اهر مع أستاذ تاريخ 

الش���رق األوسط في جامعة بئر الس���بع البروفسور يورام ميتال يؤكد فيها أن 

وجهة إس���رائيل نحو مزيد من التطرف والتمسك بمطلب االعتراف بها كدولة 

يهودية ما يش���ي بأن المجتمع اإلسرائيلي قّرر أن تكون دولة إسرائيل مجّرد 

غيتو ال أكثر. 

وفي زاوية »من األرش���يف« يضم العدد نسخة من بروتوكول الحديث الذي 

دار بين وزير الدفاع اإلسرائيلي األس���بق موشيه ديان والفيلسوف الفرنسي 

هربرت ماركوزا العام 1971.

وفي باب ق���راءات يقّدم فريد غان���م عرضًا نقديًا لكتاب إس���رائيلي جديد 

ولة في إسرائيل« من تأليف البروفسور في الفلسفة داني  ين والدَّ بعنواَن »الدِّ

سطيطمان من جامعة حيفا، والبروفسور في القانون جدعون سبير من جامعة 

بار- إيالن. وتقّدم حليمة أبو هنية قراءة في كتاب »نزع الس���حر عن الش���رق« 

لألستاذ الجامعي اإلسرائيلي غيل إيال والذي صدر بترجمة عربية عن المركز 

الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلّية- »مدار« العام 2009. 
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كتب س. سالمة:

المظاه���رات الصاخبة التي ينظمه���ا اليهود المهاجرون م���ن أثيوبيا في 

إس���رائيل منذ أيام، على خلفية االعتداء الجس���دي العني���ف الذي تعرض له 

جندي يهودي من أصل أثيوبي من جانب أحد رجال الشرطة، عند مدخل منزله 

في مدينة حولون في أواخر ش���هر نيس���ان األخي���ر، واحتجاجا على ما يصفه 

هؤالء ب�”العنف المتواصل وغير المبرر” من جانب أفراد الش���رطة اإلسرائيلية 

على العديد من بينهم، ترفع إلى واجهة النقاش العام مس���ألة الممارس���ات 

البوليس���ية تجاه المواطني���ن عامة واس���تمرار هذه االعتداءات الجس���دية 

العنيفة، دون أي رادع. 

وفي الحديث عن “الردع” في هذا السياق تتركز األضواء، في طبيعة الحال، 

على النهج الذي تعتمده “وحدة التحقيقات مع رجال الش���رطة” )والمعروفة، 

اختصارا، باس���م “ماَحش”( في معالجة ظاهرة، بل آفة، العنف البوليسي ضد 

المواطنين، والذي بلغ ويبلغ في كثير من الحاالت درجات مذهلة من الوحشية، 

جعلت عضو الكنيس���ت إيالن غيلئون )من حزب “ميرتس”( يعلن أن “ش���رطة 

إسرائيل تكتسب، رويدا رويدا، مميزات شرطة في أميركا الالتينية”!

وسوية مع النقد الحاد الذي ُيوّجَ�ه إلى الشرطة، أفرادها وقادتها، على خلفية 

اعتداءاتها العنيفة المتكررة بوتيرة مرتفعة جدا، نس���بيا، على المواطنين، 

تتعرض “ماَحش” إلى نقد مماثل، بل أش���ّد وطأة وخطورة، لتقاعس���ها و/ أو 

عجزه���ا عن محاربة هذه الظاه���رة ووضع حد لها، أو ردعه���ا وتقليصها على 

األقل. 

وإذا كان العرب الفلس���طينيون مواطنو إسرائيل هم الضحية األولى واألكبر 

لممارسات الش���رطة العنيفة واعتداءاتها الجسدية الخطيرة، حد القتل بدم 

بارد في حاالت عديدة، فقد أصبحت هذه )الممارسات واالعتداءات( من نصيب 

فئات أخرى بأكملها، وليس مجرد أفراد، من المواطنين اليهود اإلس���رائيليين 

أيضا هم، بوجه أساس، من يهود “الدرجات األدنى” � عرقيا واجتماعيا!

وم���ا كان باإلمكان اعتباره “حصريًا” للمواطنين الفلس���طينيين س���ابقا في 

مجال إعفاء رجال الش���رطة من أية مس���ؤولية عن اعتداءاتهم، بل جرائمهم، 

وإغ���الق ملف���ات التحقيق بحقهم عل���ى خلفيتها، بل ع���دم فتحها أصال في 

حاالت كثيرة، فقد أصبح يش���كل اآلن “منهجًا” ف���ي معالجة العديد جدا من 

االعت���داءات التي يتعرض لها مواطن���ون يهود أص���ال. وكان نهج “ماحش” 

هذا في معالجة عنف الش���رطة ضد المواطنين الع���رب قد بلغ ذروته المرعبة 

بالقرار الذي أصدرته هذه الوحدة، يوم 18 أيلول من العام 2005، بإغالق جميع 

ملف���ات التحقيق وعدم تقدي���م أية الئحة اتهام بحق أي من أفراد الش���رطة 

الذين تورطوا بجريمة قتل 13 شابا فلسطينيا من مواطني إسرائيل في “هبة 

أكتوبر 2000”، فضال عن اعتداءات جسدية وجرائم قتل عديدة ارتكبها رجال 

الشرطة، قبل “أكتوبر 2000” وبعده أيضا. 

وإذا كانت الذريعة التي اس���تخدمتها “ماحش” ف���ي تبرير قرارها ذاك قد 

ش���ملت ادعاءين مركزيين )هما: “عدم توفر أدلة كافية” و “عدم القدرة على 

تحدي���د هوية رجال الش���رطة المعنيين”!(، فقد أضاف���ت إليهما مؤخرا � في 

حاالت كثيرة ومتزايدة من اعتداءات البوليس���ية على مواطنين �  ادعاء ثالثا 

آخر هو “انعدام المصلحة العامة” )في التحقيق مع رجال الشرطة والمتورطين 

منه���م في االعتداءات(، ناهي���ك عن الحاالت الكثيرة ج���دا التي يجري فيها 

إغالق مثل هذه الملفات دون أدنى فحص أو تحقيق. 

“ماَحش” .... الخلفية والغاية
“وحدة التحقيق مع أفراد الش���رطة” )ماَحش( هي وحدة في النيابة العامة 

)تابعة لوزارة العدل( وهي، كما يدل اس���مها، وحدة خاصة مهمتها التحقيق 

مع رجال الش���رطة اإلسرائيلية في شبهات تتعلق بارتكاب مخالفات جنائية، 

بما فيها استخدام العنف غير الضروري وغير المبرر تجاه مواطنين. 

وقبل إنش���اء ه���ذه الوحدة، ف���ي الع���ام 1992، كانت “وح���دة التحقيقات 

الداخلية” في ش���رطة إس���رائيل هي المخولة بمهمة وصالحي���ة إجراء هذه 

التحقيقات. ومع تراكم العديد من االنتقادات الواسعة والحادة بأن “الشرطة 

تحقق مع نفسها”، أجرى “مراقب الدولة” آنذاك، يعقوب مالتس، بحثا شامال 

حول الموضوع أع���ّد، في ختامه، تقريرا خاصا ضّمن���ه انتقادات عديدة حول 

األمر فقرر وزيرا العدل والش���رطة في حينه، دان مريدور وروني ميلو، تشكيل 

“لجن���ة توجيهية” أنيط���ت بها مهمة فحص مس���ألة “التحقيقات الداخلية 

ف���ي الش���رطة”. وأوصت هذه اللجن���ة بإقامة وحدة جديدة ف���ي وزارة العدل 

ف بمهمة إجراء هذه التحقيق���ات وتتولى صالحيات “وحدة التحقيقات 
ّ
تكل

الداخلي���ة” على أن يكون أعضاؤها )محققوها( من رجال الش���رطة الذين تتم 

“إعارتهم” للوحدة وأن تتولى النيابة العامة إدارتها. 

وفي آذار من العام 2005، تقرر اس���تبدال محققي الوحدة من رجال الشرطة 

بمحققين “مدنيين” ال عالقة لهم بالش���رطة وأذرعه���ا المختلفة، وهو ما بدأ 

ف���ي العام 2008 وال يزال مس���تمرا، إذ تم حتى اآلن � كم���ا تقول وزارة العدل 

� اس���تبدال ما يع���ادل 76% من طواقم المحققين ف���ي الوحدة، جميعهم من 

“األكاديميين حاملي اللقب األكاديمي األول، على األقل، والذين تم تأهيلهم 

في مساقات خاصة”. 

وتحقق “ماحش”، إجماال، في الش���بهات المتعلقة بارتكاب أفراد الش���رطة 

)بم���ن فيهم أفراد “حرس الحدود”، أيض���ا( مخالفات جنائية تزيد عقوبتها � 

طبقا لقانون العقوبات � عن الس���جن الفعلي لمدة س���نة واحدة. وتتركز هذه 

التحقيقات، أساسا، في مخالفات تتعلق ب�”سالمة المعايير” واستخدام رجال 

الشرطة القوة والعنف غير المبرر وبصورة غير قانونية تجاه المواطنين.  

ويتولى رئاس���ة هذه الوح���دة محام من أعضاء النياب���ة العامة للدولة لديه 

صالحيات توازي صالحيات “نائب لواء”، بما فيها تقديم لوائح اتهام جنائية 

ض���د رجال ش���رطة أو تقديمهم إلى محاكم���ات تأديبية، ف���ي كل ما يتعلق 

باستخدام القوة بصورة غير قانونية. 

خالفًا لألوامر والتعليمات!
ه���ذا النهج المش���ار إليه أعاله، بش���أن جنوح “ماحش” إل���ى إغالق العديد 

من ملفات الش���كاوى ضد رجال الش���رطة على خلفية ممارستهم العنف غير 

القانون���ي بح���ق المواطنين، بل عدم إج���راء أي فحص أو تحقي���ق، أصال، في 

العدي���د غيرها، مقابل مالحق���ة كثيرين من المواطني���ن بمحاكمات جنائية 

بحجة “االعتداء على أفراد الش���رطة” أو “عرقلة عمله���م” � هذا النهج يلقى، 

في اآلونة األخيرة بش���كل خاص، موجة من النقد الحاد، ليس من جانب ضحايا 

هذه الممارس���ات واالعتداءات، وال من جانب سياس���يين، بل من جانب قضاة 

ف���ي محاكم مختلفة يش���يرون إلى عدم معقولية ه���ذا النهج ويؤكدون عدم 

قانونيت���ه، ثم خطورته. ولهذا، فهو نقد عل���ى غاية من األهمية يُ�فترض أن 

يدفع “ماح���ش” والقيمين عليها، في النيابة العامة وف���ي وزارة العدل، إلى 

مراجعة نهجهم هذا والمسارعة إلى تغييره.  

ويتمث���ل هذا النقد، ف���ي أحد أوجهه، بقيام محاكم إس���رائيلية مختلفة، خالل 

الس���نوات األخيرة، بش���طب وإلغاء العديد من لوائح االته���ام الجنائية التي تم 

تقديمها بحق مواطنين بحجة “االعتداء على أفراد الش���رطة” أو “إعاقة عملهم”، 

س���وية مع إش���ارة القضاة في تلك المحاك���م، في قراراتهم تل���ك، إلى “التمييز 

المرفوض بي���ن المواطن ورجل الش���رطة”! وآخر هذه الق���رارات، أصدرته قاضية 

محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، طال تدمور � زمير، الشهر الماضي، وألغت فيه 

الئحة اتهام قُ�ّدمت ضد مواطن من بلدة “أور عقيبا” بتهمة “عرقلة عمل شرطي”، 

بينما تبين أن الش���كوى التي قدمها المواطن ضد رجل الشرطة الذي اعتدى عليه 

جسديا، قبل ثالث سنوات، تم شطبها ولم يجر أي فحص لها أو تحقيق فيها. فقد 

تبين للقاضية أن “ماحش” كانت قد أغلقت ملف ش���كوى المواطن إياه في اليوم 

ذاته الذي قدمها فيها، دون أي فحص أو تحقيق مع أي من المعنيين!

وكتب���ت القاضية تدم���ور � زمير في قرارها: “التحقيق ف���ي حادثة طُ�رحت 

بش���أنها ادع���اءات متبادلة باس���تخدام العنف من غير فح���ص ادعاءات أحد 

الطرفين هو تحقيق أحادي االتجاه، منقوص وأش���ّك ف���ي ما إذا كان باإلمكان 

وصف���ه بالتحقيق، أصال. هذا ليس نقص���ا إجرائيا أو عيبا تقنيا، بل يحمل في 

طيات���ه احتمال المّس الحقيقي والجدي في إمكانية دفاع المتهم )المواطن( 

 على زعم “ماحش” بأنه “لم يكن من الممكن إجراء تحقيق مع 
َ
عن نفسه”! وردا

الش���رطي نظرا للمدة الزمنية الطويلة التي مّرت منذ وقوع الحادثة”، تساءلت 

القاضي���ة: “كيف يح���ول انقضاء هذه المدة، نفس���ها، دون فحص ش���كوى 

 في التحقي���ق مع المواطن وتقديم 
ّ
المواطن ضد الش���رطي، بينما ال تؤثر قط

الئح���ة اتهام جنائية ض���ده؟”! وأضافت: “من الصعب التخلص من الش���عور 

القاس���ي الذي يعيش���ه مواطن يتعرض للمحاكمة من جانب سلطة حكومية 

تبنت رواية الش���رطي من دون فحص ادعاءاته )المواطن( ضده، إطالقا، بحيث 

يكون تقديم الئح���ة االتهام في هذه الحالة منافيا، بصورة جوهرية، لمبادئ 

اإلنصاف واألمانة القضائيين”. 

والمعروف أن “ماحش” ملزمة بأن تعتمد، في حاالت الشكاوى المتبادلة بين 

مواطنين ورجال شرطة على خلفية استخدام العنف، إجراء يدعى “إجراء إقرار 

المقاض���اة”، وهو أمر صادر عن النائب العام للدولة ُيلزم الش���رطة و”ماحش” 

بتأجي���ل أي نظر أو تحقيق في ش���كوى / ملف ضد المواطن إلى حين االنتهاء 

من استيضاح الشكوى ضد رجل الشرطة، أوال. وهو إجراء يأخذ في الحسبان ما 

تمتلكه الشرطة من قوة وصالحيات واسعة جدا بالمقارنة مع المواطن العادي 

والخشية، بالتالي، من إساءة استخدام هذه القوة والصالحيات. 

 غير أن “ماحش” تعتمد، في الممارس���ة، نهج���ا مخالفا لهذا األمر ولإلجراء 

الذي يحدده )ويش���ترطه(، إذ تفض���ل، كما يؤكد خب���راء قانونيون معنيون، 

معالجة الشكاوى المتعلقة بسلوكيات جنائية في داخل سلك الشرطة � وهي 

السلوكيات التي تثير، في العادة، اهتماما إعالميًا! � بينما تُ�قلل، في الغالب، 

من معالجة عنف رجال الشرطة في خضم أنشطتها العملياتية. وحيال تزايد 

الحاالت التي تقوم فيها المحاكم بإلغاء وش���طب لوائح اتهام ضد مواطنين، 

على خلفية وبسبب اإلخفاقات، النواقص والقصورات في تحقيقات “ماحش”،  

يبدو أن “تنظيف” رجال الشرطة من الشبهات يتجسد في إجراء تقني يتمثل 

ف���ي إغالق ملفات التحقيق المتعلقة بما يمارس���ه هؤالء من عنف واعتداءات 

جسدية بحق المواطنين، وهو ما يشكل رسالة واضحة وصريحة لرجال الشرطة 

العنيفي���ن والمعتدين مفادها أن األجهزة الرس���مية )“ماحش”، تحديدا( لن 

تتردد في تبني رواياتهم، حتى لو كانت كاذبة!

لوائح اتهام “استباقية” ضد المواطنين!
عل���ى الرغم من التعديل القانوني الذي أقّر في العام 2010 وقضى بس���حب 

صالحية إعداد وتقديم لوائح اتهام بحق مواطنين بتهمة “االعتداء على رجال 

الشرطة” من أيدي “دائرة االدعاء” التابعة للشرطة ونقلها إلى النيابة العامة، 

في محاولة لمنع “تعارض المصالح”، إال أن تقريرا نش���رته صحيفة “هآرتس” 

في أوائل آذار األخير كشف عن أن الشرطة تواصل تقديم مئات لوائح االتهام 

هذه س���نويا! وتبّين، من المعطيات التي حصلت عليها “هآرتس” أن الشرطة 

قدم���ت، في العام األخي���ر 2014 وحده، 1402 لوائح اته���ام كهذه، مقابل 126 

الئحة اته���ام قدمتها النيابة العامة، بالتهمة ذاته���ا. وبّينت المعطيات أن 

ارتفاع���ا متواصال قد حصل في عدد لوائح االتهام هذه: من 890 الئحة اتهام 

في العام 2011، إلى 896 في العام 2012، ثم 973 الئحة اتهام في العام 2013، 

بينما هبط العدد في العام 2014 إلى 126 الئحة اتهام فقط. 

ويبدو أن الش���رطة تعتم���د تقديم لوائ���ح االتهام ه���ذه بوصفها “ضربة 

اس���تباقية”، إذ يعزو بعض المحامين ورجال القانون هذا االرتفاع إلى محاولة 

رجال الش���رطة المتورطين في اس���تخدام العنف ض���د المواطنين واالعتداء 

عليهم إلى “تبرئة” أنفس���هم من هذه التهمة الجنائية، مس���بقا، من خالل 

االدعاء بأنهم “اضطروا إلى اس���تخدام العنف ردًا على تعرضهم هم لالعتداء 

وللعنف من قبل المواطنين، أواًل”! 

وأش���ارت المعطيات، في المقابل، إلى زيادة مس���تمرة في عدد الش���كاوى 

المقدمة من جانب مواطنين ضد رجال الش���رطة على خلفية استخدام العنف 

غي���ر المبرر وغير القانوني، فيما تواصل “ماحش” نهجها في المس���ارعة إلى 

إغالق ملفات هذه الش���كاوى، س���واء بذرائع “انعدام المصلحة العامة”، “عدم 

توفر أدلة كافية” و”عدم القدرة على تحديد هوية رجال الشرطة المعنيين”، 

أو من دون فحص هذه الشكاوى أو التحقيق فيها، إطالقا. 

 معطيات التقارير الس���نوية التي تصدرها “ماحش” لتلخيص عملها 
ّ

وتدل

أن ارتفاعا كبيرا، نس���بيا، قد حصل في عدد الشكاوى “المتبادلة” التي قدمت 

إليها من مواطنين ومن رجال ش���رطة خالل العام األخير 2014، إذ بلغ مجموعها 

4500 ش���كوى، مقاب���ل نحو 3750 ش���كوى، في المعدل، خ���الل كل واحدة من 

السنوات الثالث السابقة: 2011 حتى 2013. 

وتبي���ن أن أكثر م���ن 65% من الش���كاوى التي قدمها مواطن���ون ضد رجال 

الش���رطة في العام 2014 )نحو الثلثين!( لم تح���ظ بأي فحص أو تحقيق، بينما 

تمت معالجة الثلث اآلخر منها )1500 ش���كوى(، س���واء بالفحص أو بالتحقيق، 

ووصلت 200 ش���كوى من هذه إلى مرحلة تقديم رجال الشرطة إلى محاكمات 

)116 محاكم���ة جنائي���ة و 104 محاكم���ات تأديبية(. ومن بين الش���كاوى التي 

قدم���ت فيها لوائح اتهام جنائية، انتهت 24 منها إما بتبرئة رجال الش���رطة 

المتهمي���ن، أو ب�”صفق���ة ادعاء” أو بتأجيل اإلجراءات ض���د المتهمين، بينما 

انتهت 92 منها )أي 2% فقط!( بإدانة رجال الشرطة المتهمين، جنائيا. 

أما في األعوام الثالثة الس���ابقة )2011 � 2013(، والتي بلغ مجموع الش���كاوى 

التي تقدم بها مواطنون ضد رجال الش���رطة 11282 ش���كوى تتعلق باالعتداء 

واس���تخدام العنف غير المبرر وغير القانوني، فق���د قررت “ماحش” إغالق ما 

يزي���د عن 93% منها دون إج���راء أي فحص أو تحقيق ودون اتخاذ أية إجراءات 

بحق رجال الش���رطة المشتبه بهم! أما الش���كاوى التي انتهت بتقديم لوائح 

اته���ام جنائية ضد رجال الش���رطة فق���د بلغ عددها 306 ش���كاوى فقط )أي 

بمعدل 102 شكوى فقط في السنة الواحدة!( تعادل 7ر2% فقط، بينما انتهت 

373 ش���كوى أخرى )تعادل 3ر3% فقط( بتقديم رجال الشرطة إلى محاكمات 

تأديبية. 

»وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة« )»ماَحش«( تغلق الجزء األكبر من ملفات شكاوى المواطنين بشأن عنف رجال الشرطة دون فحص أو تحقيق

نهج يخفق في ردع رجال الشرطة عن ممارسة العنف واالعتداء على المواطنين!
*في المقابل، تواصل الشرطة )رغم سحب الصالحية منها قانونيا!( و”النيابة العامة” نهج الـ “ضربة وقائية استباقية”- تقديم لوائح اتهام 

جنائية ضد المواطنين بتهمتي “االعتداء على رجال الشرطة” و”عرقلة عمل الشرطة” ـ فتتصدى له بعض المحاكم بالنقد والشطب!*

الشرطة اإلسرائيلية: اعتداءات جسدية عنيفة، دون أي رادع.                     )أ.ف.ب(

» من نشاطات مركز »
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بعد ثمانية ش���هور من انتهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة، نش���رت 

منظمة “لنكس���ر الصمت” اإلس���رائيلية، أمس االثنين، شهادات أدلى بها 

حوالي س���بعين جنديا وضابطا إسرائيليا شاركوا في الحرب، وتحدثوا فيها 

ع���ن العمليات العس���كرية التي نفذها الجيش اإلس���رائيلي وكش���فوا من 

خالل ش���هاداتهم عن جرائم ارتكبتها القوات اإلسرائيلية بحق المدنيين 

الفلسطينيين في قطاع غزة. 

وتكش���ف شهادات الجنود والضباط التعليمات التي تلقوها بشأن إطالق 

النار وعمليات التدمير الهائلة خالل الحرب. 

وعقبت منظمة “لنكسر الصمت” بالقول إنه “بعد تحليل هذه الشهادات، 

تتضح صورة مقلقة حول حدوث تغيير هائل في أنماط القتال التي ينفذها 

الجيش اإلس���رائيلي. وفي إطار هذا التغيير، فإن قيما مثل ’طهارة السالح’ 

و’حياة اإلنسان’ فقدت معناها”. 

وقال ضابط إس���رائيلي في شهادته إنه “يتم إطالق قذائف مدفعية قبل 

لقى المناش���ير ومن ينج���ح بالهرب نجا، 
ُ
وصول القوات، وُيبلغ الس���كان، وت

وعنده���ا يتم إطالق النار. وأنا أتحدث عن إطالق نار مكثف للغاية. وس���الح 

الجو يع���رف كيف ُينزل )يهدم( بيتا في حّي، لك���ن هذا ال يعني أن جميع 

صاب المرة تلو األخرى، وبعد 
ُ
صاب. وهذه البيوت ت

ُ
البيوت التي بج���واره ال ت

ذلك تسقط”. 

وأض���اف الضابط نفس���ه “ه���ل باإلمكان حق���ا عزل بيت ف���ي حي مكتظ 

بالمباني؟ ال أعرف. ما أعرفه هو أن النتيجة الفعلية هي مس���احات مستوية 

كان يتواجد فيها بيوت. أحياء كاملة تم محوها”.  

إحدى الممارس���ات التي يستخدمها الجيش اإلس���رائيلي يطلق عليها 

تسمية “أطرق السطح”، ويتم بموجبها تحديد بيت على أنه هدف لغارة 

ينفذها س���الح الجو، ولكن يكون هناك تخ���وف بأنه يتواجد مدنيون في 

البيت. ولذلك يتم االتصال بهذا البيت وتحذير سكانه بأن هجوما وشيكا 

سيحدث وعليهم مغادرة البيت فورا. وبعد ذلك يتم إطالق صاروخ صغير 

باتج���اه مكان قريب من البيت أو على س���طح البيت، ث���م يتم إلقاء قنبلة 

كبيرة تؤدي إلى تدمير البيت بالكامل. لكن قس���ما من ش���هادات الجنود 

أظه���ر أن الجيش لم يكن يمنح الوقت الكافي لس���كان بيوت لمغادرتها 

قبل قصفها.

وقال ضابط في شهادته “كان هناك بيت مؤلف من ست طبقات في خربة 

خزاعة. وأذكر أنه كانت هناك معلومات اس���تخبارية ساخنة عن لقاء نشطاء 

)مقاتلين فلس���طينيين(. وقائد الخلية تواجد هناك بكل تأكيد، وقرروا أن 

ينفذوا ’أطرق الس���طح’ وبعد ذلك مباشرة إنزال القنبلة، خالل 26 ثانية إلى 

دقيقة. وال تنجح القوات دائما باس���تيضاح م���ا إذا تواجد هناك مواطنون، 

ورغم ذلك يقصفون”. وقال جنود آخرون في ش���هاداتهم إن “المهلة ربما 

تسمح للنشطاء بالهرب، لكن ليس لآلخرين وبالتأكيد ليس المسنين”.  

وكرر جنود في ش���هاداتهم الحديث عن سياس���ة إط���الق النار، بحيث أن 

الهدف هو خلق االنطباع لدى الفلس���طينيين ب���أن أي هجوم ينفذونه يتم 

ال���رد عليه بإطالق نار كثيف وبصورة غير تناس���بية، إل���ى جانب االهتمام 

بإصاب���ة أقل عدد ممكن من القوات اإلس���رائيلية، حتى ل���و كلف ذلك قتل 

مدنيين فلسطينيين. 

وق���ال ضابط ش���ارك في القتال ف���ي منطقة دير البلح في ش���هادته، إن 

“تعليمات إطالق النار متش���ابهة جدا. كل من يتواجد في الداخل يش���كل 

تهدي���دا، والمنطقة يجب أن تكون خالية من البش���ر. وإذا لم نر أحدا يلوح 

براية بيضاء، أو يصرخ ’أستس���لم’، فإنه يشكل تهديدا ويوجد إذن بإطالق 

الن���ار عليه”. وأض���اف أنه من أجل أن يعتبر أحد ما مش���تبها به “يكفي أن 

يتواج���د في منطقة القتال. والمقولة التي ت���رددت في الجيش هي أنه ’ال 

أحد هناك غير ضالع بالقتال’. وأي ش���يء يتحرك هو مش���بوه ويجب إطالق 

النار عليه”.  

ووفقا لش���هادات عدد من الجنود، فإنهم كانوا يحصلون يوميا على صور 

لمنطقة معينة في قطاع غزة التقطت من الجو، لكن هذه الصور كانت دائما 

مختلفة عن اليوم الس���ابق نتيجة للدمار الذي يسببه القصف اإلسرائيلي، 

وبعض األحياء كانت مدمرة بشكل كامل.  

وقال ضابط في س���الح المدرعات وش���ارك في القتال ف���ي مدينة غزة إن 

التعامل مع أي ش���خص يحمل منظارا أو ينظر باتجاه القوات اإلس���رائيلية 

“يت���م التعامل معه على أن���ه مخرب وكأنه يطلق الن���ار عليك. ولذلك يتم 

إطالق النار عليه. وال نطلب إذنا وال إيضاحات. وإذا نظر أناس عليك من نافذة 

بيت، فإنهم، بكلمات جميلة، لن ينظروا إليك بعد اآلن”.

وقالت منظمة “لنكس���ر الصمت” إن الشهادات ترسم صورة لمبدأ مركزي 

رافق األنش���طة العس���كرية اإلس���رائيلية في القطاع خالل العدوان، وهذا 

المب���دأ يقضي بتعرض القوات إلى الح���د األدنى من الخطر عليهم، حتى لو 

كان الثمن هو المس بمدنيين فلس���طينيين ال عالق���ة لهم بالقتال. وأدت 

هذه السياسة اإلس���رائيلية إلى “مس هائل وغير مسبوق بالسكان والبنية 

التحتية المدنية في قطاع غزة”.

وقال أح���د الجنود في ش���هادته إن تعليمات إطالق الن���ار التي وجهها 

الضب���اط كانت تحمل رس���الة مفادها أن “كل ش���خص يتواجد في منطقة 

الجيش اإلسرائيلي، في منطقة احتلها الجيش، هو ليس مواطنا. هذه كانت 

نقطة االنطالق”.

وتحدث جندي في سالح المش���اة، تواجدت وحدته في شمال القطاع، عن 

إطالق نار باتجاه مسن فلسطيني اقترب من القوات في ساعات الظهر. وقال 

الجندي في شهادته إن “الش���اب )الجندي( في الموقع العسكري، وال أدري 

ما الذي جرى له، شاهد مواطنا، وأطلق النار عليه، ولم يصبه جيدا. واستلقى 

المواطن عل���ى األرض هناك، وكان يتلوى من األل���م”. وقال جندي آخر كان 

ش���اهدا على هذه الواقعة، إن أحد الجنود اقترب من المس���ن الجريح ونفذ 

عملي���ة التأكد من القتل، ثم حضرت إلى المكان جرافة “دي9” وغطت الجثة 

بالتراب. 

وقال جندي من وحدة مش���اة تمركزت في جنوب القطاع في شهادته إنه 

ت���م إطالق النار من طائ���رة بدون طيار على امرأتي���ن وقتلهما ألنهما كانتا 

تمس���كان هاتفين محمولين. وبحس���ب مزاعم الجيش فإن هاتين المرأتين 

اش���تبه بهما بالضلوع في القتال لكن الجندي قال في ش���هادته “انتابني 

شعور بأن هذا كذب”. وأضاف الجندي أن ضابطا اقترب منهما وتأكد أنهما 

ال تحمالن سالحا، لكنه وصفهما في تقريره بأنهما “مخربتان”. 

وقال جندي آخر في شهادته إنه في اليوم األول للعدوان أطلق جنود النار 

على فلس���طينية وقتلوها رغم أنها لم تشكل أي خطر على القوات. وتحدث 

أحد الجنود في ش���هادته عن أن قائد س���ريته أمر الجن���ود بإطالق قذائف 

باتجاه بيوت الفلسطينيين لتخليد ذكرى مقتل أحد جنود السرية. وأضاف 

الجندي في ش���هادته أن “قائد الدبابة قال ’اخت���ر أبعد بيت، لكي تصيبه 

القذيفة بقوة كبيرة’. وكان هذا نوعا من االنتقام”. 

ووصف جندي في ش���هادته مباراة بين الجنود، بعد ثالثة أسابيع من بدء 

العدوان، على إطالق النار باتجاه س���يارة تمر في ش���ارع تعبر فيه سيارات 

وش���احنات وأحيانا سيارات إسعاف. وقال الجندي نفسه إنه كان يدرك أنه 

يطلق قذائف باتجاه مواطنين، وفس���ر ذلك بالقول إنه “بعد ثالثة أس���ابيع 

في غزة، وفيما تطلق النار باتجاه أي ش���يء يتح���رك أو ال يتحرك، وبكميات 

جنونية، فأنت لم تعد أنت... الخير والشر يختلطان وتفقد األخالق، وقد كان 

هذا شبيهًا بلعبة كمبيوتر”.   

شهادات جنود إسرائيليين من العدوان على غزة: تدمير بيوت وقتل عشوائي للمدنيين!
*منظمة »لنكسر الصمت«: بعد تحليل هذه الشهادات تتضح صورة مقلقة حول حدوث تغيير هائل في أنماط قتال الجيش اإلسرائيلي 

وفي إطار هذا التغيير تفقد قيم مثل »طهارة السالح« و»حياة اإلنسان« معناها*

وق���ع زعيم حزب الليكود ورئيس حكومة إس���رائيل، بنيامين نتنياهو، يوم 

األربعاء الماضي، على اتفاقين ائتالفيين مع حزب “كوالنو” )“كلنا”(، برئاسة 

موش���يه كحلون، وكتلة “يهدوت هت���وراة” الحريدية. ويتعين عليه أن يوقع 

على اتفاقين آخرين على األقل، مع حزبي “البيت اليهودي” برئاس���ة نفتالي 

بينيت، وش���اس برئاس���ة أرييه درع���ي، ليتمكن من تش���كيل حكومة ضيقة 

جدا تس���تند إلى 61 عضو كنيس���ت. لكن نتنياهو يسعى أيضًا إلى ضم حزب 

“يس���رائيل بيتينو”، برئاس���ة أفيغدور ليبرمان، كي تستند حكومته إلى 67 

عضو كنيست.

وبدت المفاوضات االئتالفية مع األحزاب الثالثة عالقة، في نهاية األس���بوع 

الماضي ومطلع األس���بوع الحالي، لكن التوقعات تش���ير إلى أن نتنياهو، الذي 

يناور بين مواقف متناقضة لألحزاب، س���ينجح في تشكيل حكومته الجديدة 

قبيل حلول نهاية المهلة الثانية واألخيرة لتش���كيل الحكومة، غدًا األربعاء. 

وتماط���ل األحزاب الثالثة في توقيع االتفاق���ات االئتالفية وتضع مطالب في 

محاولة لتحقيق مكاس���ب، إذ أن طواقم المفاوضات لح���زب الليكود واألحزاب 

الثالث���ة اتفقت على معظ���م بنود االتفاق���ات وكذلك على توزي���ع الحقائب 

الوزارية، باستثناء حقيبة األديان.   

االتفاق مع »كوالنو«
يبدو أن كحلون نجح في الحصول على كل مطالبه، من خالل االتفاق االئتالفي، 

وأن يفرض عل���ى نتنياهو أن يتبنى ج���زءا كبيرا من برنامج���ه االقتصادي – 

االجتماعي، الذي طرحه خالل الحملة االنتخابية. 

وس���يتولى كحلون وزارة المالية، والمس���ؤولية عن دائرة التخطيط والبناء، 

التي تم نقلها من وزارة الداخلية إلى وزارة المالية، وبذلك س���يتمكن من دفع 

إصالحات أعلن ع���ن نيته تنفيذها. وعلى أثر ذلك تس���ود توقعات بأن ينفذ 

كحلون خطة طموحة ترمي إلى خفض أس���عار السكن وغالء المعيشة، إضافة 

إلى خط���ة إصالح في فرع البنوك. كذلك تم االتفاق على زيادة مليار ش���يكل 

به���دف رفع مخصصات الجنود ومنح تس���ريحهم. كما ت���م االتفاق على رفع 

ضريبة شراء الشقق لالستثمار بنسبة كبيرة. 

ونص االتفاق االئتالفي على أن يتولى رقم اثنين في قائمة »كوالنو«، يوءاف 

غاالنت، منصب وزير البناء واإلس���كان، ومكان���ة مراقب في الحكومة المصغرة 

للش���ؤون السياسية واألمنية )الكابينيت(. ويش���ار إلى أن غاالنت يحمل رتبة 

ل���واء وكان قائد الجبهة الجنوبية وهو مته���م بارتكاب جرائم حرب في قطاع 

غزة خالل الح���رب العدوانية في نهاية العام 2008. وقد تم تعيينه رئيس���ا 

لهيئ���ة أركان الجيش، لك���ن نتنياهو ووزير الدفاع في حين���ه، إيهود باراك، 

تراجعا عن التعيين، في العام 2011. 

وحصل حزب »كوالنو« على حقيبة وزارية ثالثة، هي حقيبة حماية البيئة، 

ويب���دو أن كحلون يريد تعيين مدير عام ش���ركة االتص���االت »بيزك«، أفي 

غباي، في المنصب وهو ليس عضو كنيست، لكنه أحد األشخاص المقربين 

جدا من كحلون. وهناك مرش���ح آخ���ر للمنصب هو عضو الكنيس���ت إيلي 

أأللوف، الذي قد يعين رئيس���ا إلحدى اللجان االجتماعية في الكنيس���ت، 

مثل لجنة الرفاه االجتماعي من أجل دفع اس���تنتاجات لجنة محاربة الفقر، 

التي تش���كلت في أعقاب االحتجاج���ات االجتماعية في صيف العام 2011 

وكان رئيسها.  

ش���ر مس���اء أول من أم���س، األحد، نص االتف���اق االئتالفي بي���ن الليكود 
ُ
ون

و«كوالن���و«، وتبين منه أن أح���د وزراء حزب »كوالنو« س���يكون عضوا في لجنة 

تعيي���ن القضاة، وهو ما اعتبر إنجازا لمنع المس بالمحكمة العليا الذي يخطط 

له اليمين، بمن في ذلك أعضاء كنيست من حزبي الليكود و«البيت اليهودي«. 

وعبر »كوالنو« م���ن خالل نص االتفاق عن معارضته للم���س بالمحكمة العليا، 

بحيث أنه »واضح ومتفق على أنه لن تسري على كتلة كوالنو الطاعة االئتالفية 

المرتبطة بهذا الموضوع«. 

ون���ص االتفاق االئتالفي بي���ن الليكود و”كوالنو” عل���ى منح جميع األحزاب 

المش���اركة في االئتالف ح���ق النقض )فيت���و( ضد “قان���ون القومية”، الذي 

ين���ص على إخضاع النظام الديمقراطي في إس���رائيل “لهويتها اليهودية” 

من خالل قرارات المحكمة العليا. كذلك يدفن االتفاق مبادرة نتنياهو لس���ن 

قانون يقضي بإلزام الرئيس اإلس���رائيلي بتكليف رئيس أكبر حزب بتشكيل 

الحكومة.

وإل���ى جانب وزارات المالي���ة والبناء وحماية البيئة، حص���ل حزب “كوالنو” 

على منصب نائب وزير في وزارة لم يتم تحديدها، وكذلك على رئاس���ة لجنة 

العم���ل والرفاه االجتماعي ولجنة حقوق الطفل أو لجنة توجهات الجمهور في 

الكنيست. كما حصل هذا الحزب على منصب نائب رئيس الكنيست بالتناوب 

مع الليكود. وسيكون للحزب عضوان في اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين. 

وينص االتفاق على أن حكومة نتنياهو المقبلة ستش���مل 18 وزيرا، بينهم 

نائب وزي���ر الصحة من كتلة “يهدوت هتوراة”، وفي مرحلة الحقة ستتس���ع 

لتشمل 22 وزيرا. 

ويش���مل االتفاق االئتالفي إمكانية تس���مح لنتنياهو بتوس���يع االئتالف، 

وأنه في حال تش���كيل ائتالف يس���تند إلى أكثر من 70 عضو كنيس���ت، فإن 

هذا “س���يتطلب إج���راء تغييرات ومالءم���ات في هذا االتف���اق وبضمن ذلك 

توزيع الحقائ���ب الوزارية”. وأوضحت مصادر في ح���زب الليكود أن غاية هذا 

البند ليست ضم “المعس���كر الصهيوني” في المستقبل إلى الحكومة، وإنما 

أن تمن���ح نتنياهو حيزًا من المن���اورة تجاه األحزاب، الت���ي تجري مفاوضات 

لالنضمام إلى االئتالف اآلن، أي أحزاب اليمين، في حال عدم توقيع اتفاقيات 

ائتالفية معها. ويبدو أن المقصود هنا حزب “يس���رائيل بيتينو” الذي حصل 

زعيمه ليبرمان حتى اآلن على حقيبة الخارجية.

االتفاق مع »يهدوت هتوراة«
ترف���ض كتلة »يه���دوت هتوراة« أن يتول���ى أحد نوابها منص���ب وزير في 

الحكومة اإلس���رائيلية ألنها ال توافق على جزء من سياس���ة الحكومة وال تريد 

تحمل المسؤولية عن ذلك. 

ون���ص االتفاق االئتالفي بي���ن الليكود و«يهدوت هت���وراة« على أن يتولى 

عضو الكنيس���ت يعقوب ليتس���مان منصب نائب وزير الصح���ة، لكن مكانته 

في الحكومة س���تكون كمكانة وزير. وسيتولى عضو الكنيست موشيه غفني 

رئاسة لجنة المالية في الكنيست، فيما سيتولى عضو الكنيست مئير بوروش 

منصب نائب وزير التربية والتعليم. ويش���ار إلى أن نتنياهو اتفق مع رئيس 

ح���زب »البيت اليهودي« نفتالي بينيت على تولي األخير منصب وزير التربية 

والتعليم. 

كذل���ك ن���ص االتفاق مع »يهدوت هت���وراة« على أن يتولى عضو كنيس���ت 

من هذه الكتلة منصب نائب رئيس الكنيس���ت لنصف والية، وس���يتولى هذا 

المنصب عضو الكنيست يس���رائيل آيخلر. كما سيتولى عضو الكنيست أوري 

مكليف منصب رئيس لجنة العلوم والفضاء في الكنيس���ت!! علما أن المدارس 

والمعاهد الديني���ة التابعة لهذه الكتلة ترفض تعلي���م المواضيع العلمية 

وتركز على دراسة التوراة والتعاليم اليهودية. 

ويحتوي االتف���اق االئتالفي مع »يهدوت هتوراة« عل���ى 87 بندا، غالبيتها 

تتطرق إلى المواضي���ع الدينية اليهودية. وأبرز ه���ذه البنود هو البند الذي 

يلغ���ي العقوب���ات الجنائية عل���ى الحريديم الذي���ن يتهربون م���ن الخدمة 

العسكرية. وكان حزب »يش عتيد« )يوجد مستقبل(، برئاسة يائير لبيد، أصر 

على شمل هذه العقوبة في التعديل على قانون التجنيد. 

ومن أبرز مميزات االتفاق االئتالفي مع »يهدوت هتوراة« هو »إعادة العجلة 

إلى الوراء«، من خالل إلغاء قرارات اتخذتها حكومة نتنياهو السابقة، بتأثير 

من لبيد. فقد نص االتفاق على إعادة مخصصات األوالد إلى المس����توى الذي 

كان����ت عليه قبل تش����كيل الحكومة الس����ابقة. كذلك يلغ����ي االتفاق قانون 

التهود. ويلغي االتفاق أيضا قرار الحكومة الس����ابقة بتعيين أربع نساء في 

لجنة تعيين قضاة في المحاكم الدينية اليهودية، إلى جانب تشكيل لجنة 

لوضع تعليمات في ش����ؤون الدفن، وتوس����يع عالج األسنان لألوالد حتى سن 

14 عاما. 

ون���ص االتفاق االئتالفي م���ع »يهدوت هت���وراة« على ضم���ان حكم ذاتي 

للمؤسس���ات التعليمية الحريدية، وحصولها على ميزانيات. ويلغي االتفاق 

قرار وزير التربية والتعليم السابق شاي بيرون من حزب »يش عتيد«، بتقليص 

ميزانيات مؤسس���ات تعليمي���ة ال تدرس المواضيع األساس���ية، وهي العلوم 

واللغ���ة االنكليزي���ة والرياضيات، ويلغي ق���رار الحكومة الس���ابقة بتقليص 

مخصص���ات ط���الب الييش���يفوت )المعاه���د الدينية اليهودي���ة(، ويقضي 

بمضاعفتها.

كما ين���ص االتفاق عل���ى التزام الحكوم���ة بإصالح الم���س بميزانية جهاز 

التعلي���م الحريدي، نتيجة لق���رارات اتخذتها المحكمة العلي���ا بإلزام تعليم 

المواضيع األساس���ية، وإعادة دفع مخصصات لطالب الييشيفوت، خالفا لقرار 

المحكمة العليا.  

التفاهمات مع »البيت اليهودي«
توص���ل نتنياهو وبينيت إل���ى تفاهمات، لم تؤد بعد إل���ى اتفاق ائتالفي، 

وتقض���ي بتعيين بيني���ت وزيرا للتربية والتعليم، إضاف���ة إلى تعيينه وزيرا 

لش���ؤون »الشتات«. كما س���يتولى مس���ؤولية حقيبة القدس، رغم أن الصفة 

الرس���مية لهذه الحقيبة س���تكون بيدي حزب الليكود، وس���يتم تعزيزها من 

جانب نتنياهو نفسه. 

ويشار إلى أن بينيت تولى حقيبة القدس في الحكومة السابقة. لكن تقارير 

إعالمية تش���ير إلى أن نتنياهو يدرس إمكانية تعيين رئيس بلدية القدس، 

نير بركات، في منصب وزير ش���ؤون القدس، ولكن من دون مكتب ومصاريف، 

»من أجل دفع مكانة العاصمة من داخل صفوف الحكومة«. لكن على ما يبدو أن 

نتنياهو: مناورات اللحظة األخيرة.                                     )أ.ب(

هذه الخطوة لن تخرج إلى حيز التنفيذ لعدة اعتبارات، بينها تعديل قوانين 

وتقليص عدد الوزراء واحتياجات سياسية أخرى. 

وتعثر توقيع اتفاق ائتالفي بين الليكود و”البيت اليهودي” بسبب مطالبة 

بيني���ت بالحصول على زي���ادة لميزانية وزارة التربي���ة والتعليم بمبلغ مليار 

شيكل، من أجل توظيف مساعدة ثانية لروضات األطفال.

التفاهمات مع شاس
تنازل رئيس حزب شاس، أرييه درعي، عن تولي حقيبة الداخلية في أعقاب 

االتفاق بين الليكود وحزب »كوالنو« الذي نص على نقل المس���ؤولية عن دائرة 

التخطيط والبناء من هذه الوزارة إلى وزارة المالية، التي سيتوالها كحلون. 

وبدال من ذلك ج���رى التفاهم بين نتنياهو ودرعي بأن يتولى األخير حقيبة 

االقتص���اد، إضافة إلى حقيبة األديان. وتتمح���ور األزمة في المفاوضات حول 

رفض درع���ي حصول حزب »البيت اليهودي« على منصب نائب وزير في وزارة 

األديان. 

ويحاول طاقم المفاوضات لحزب الليكود التوصل إلى تس���وية حول حقيبة 

األدي���ان. والمقترحات المطروحة هي أن يتول���ى درعي وزارة األديان وتعيين 

نائبي وزير في هذه الوزارة، واحد من حزبه واآلخر من »البيت اليهودي«. 

معضالت ليبرمان
أش���ار محللون إس���رائيليون إلى أن ليبرمان يواجه معض���الت في االنضمام 

إل���ى حكومة نتنياهو الجديدة. من جهة، يمنحه نتنياهو صالحيات واس���عة 

في وزارة الخارجية، ومن جه���ة ثانية يصعب عليه الموافقة على االتفاقيات 

المبرم���ة مع الحريدي���م، ومن جهة ثالث���ة يعتقد ليبرم���ان أن أي صدام مع 

نتنياهو يصعد التحقيقات في شبهات فساد ضده وضد قياديين في حزبه.

واعتبرت محللة الش���ؤون الحزبية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، س���يما 

كدمون، أن “ليبرمان سيفقد الحق في وجود حزبه”، في حال وافق على االتفاق 

االئتالفي بين حزب الليكود وكتلة “يهدوت هتوراة”، إذ أن هذا االتفاق يلغي 

قرارات اتخذتها الحكومة الس���ابقة بدعم حزب “يسرائيل بيتينو”، بما يؤدي 

إلى زيادة مخصصات األوالد، وإعادة الميزانيات لطالب الييش���يفوت في خارج 

الب���الد، وإلغاء بند العقوبات الجنائية على الش���بان الحريديم المتهربين من 

الخدمة العسكرية. واألهم من ذلك تجميد قانون التهود، الذي يسمح بتهود 

المهاجرين الروس بطرق سهلة وليس على طريقة الحريديم.

وأش���ار رئيس تحرير صحيفة “معاريف” والمحلل السياس���ي بن كسبيت، 

إلى أن االنطباع الس���ائد هو أنه لن يتم توقيع اتف���اق بين نتنياهو وليبرمان 

قريبا. ولفت كسبيت أيضا إلى أن موافقة ليبرمان على االنضمام للحكومة بعد 

االتفاق مع الحريديم هو أمر إشكالي لدى ناخبي حزبه.

وأضاف كس���بيت أن “ليبرمان مقتنع بأن نتنياهو دّبر التحقيق ضده عشية 

االنتخاب���ات. وتعتقد جه���ات في المؤسس���ة السياس���ية أن ليبرمان انضم 

لنتنياهو عشية انتخابات العام 2013 )عندما تشكلت قائمة “الليكود بيتنا”( 

ألنه قّدر أن هذا التحالف سيس���اعده في إغالق ملف التحقيق ضده” وهذا ما 

حدث حينذاك.

وتابع كس���بيت أنه “بعد فك هذه الشراكة )“الليكود بيتنا”( مباشرة وقرار 

خوض االنتخابات األخيرة لوحده، ظهر التحقيق ضد يسرائيل بيتينو” الذي 

بموجبه يش���تبه قياديون في هذا الحزب، وعلى رأس���هم نائبة وزير الداخلية 

الس���ابقة فاينا كيرشنباوم، بتلقي وإعطاء رش���اوى من المال العام ومن خالل 

تحوي���ل ميزانيات بصورة غير قانونية. “ويعتق���د ليبرمان أن نتنياهو يقف 

وراء فتح كل التحقيقات”، بحسب كسبيت.

من جهته، كتب محلل الشؤون الحزبية في صحيفة “هآرتس”، يوسي فيرتر، 

أن ليبرمان سيبقى وزيرا للخارجية، وأن نتنياهو تعهد بمنحه المسؤولية عن 

المفاوضات مع الفلسطينيين واالتصاالت مع الواليات المتحدة.

لكن فيرتر لفت إل���ى أن نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع 

الفلسطينيين خالل واليته الجديدة. وأضاف المحلل أن الرئيس الفلسطيني، 

محم���ود عب���اس، بالنس���بة لنتنياهو هو “مرح���وم”، وأن أش���خاصا التقوا مع 

نتنياه���و وتجرأوا على ذكر موضوع اس���تئناف المفاوضات، رد عليهم برفض 

شديد “ومحاضرات مطولة حول انعدام جدوى هذا األمر”.

ورغم أن خطوات ليبرمان القادمة ليس���ت واضحة، لكن التوقعات تشير إلى 

أنه على األرجح سيضطر إلى االنضمام إلى الحكومة، وإال فإنه سينهي حياته 

السياس���ية في صفوف المعارضة. كذلك يتوقع أن يعمل نتنياهو جاهدا من 

أجل إقناع ليبرمان باالنضمام، كي ال يشكل حكومة ضيقة جدا تستند إلى 61 

عضو كنيست فقط. 

نتنياهو يناور بين مواقف األحزاب المرشحة لالنضمام إلى حكومته المقبلة حتى اللحظة األخيرة
*عرض أولي لالتفاقيات االئتالفية والتفاهمات التي تم التوصل إليها حتى اآلن تمهيدًا لتشكيل حكومة نتنياهو الرابعة* المهلة الثانية واألخيرة لتشكيل هذه الحكومة تنتهي غدًا*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

ارتفاع أسعار البيوت بنسبة
 64% خالل سبع سنوات

قال تقرير جديد لبنك إس���رائيل المركزي إن أس���عار البيوت 

في إس���رائيل س���جلت في الس���نوات الس���بع الماضية ارتفاعا 

بنس���بة 64%، في حين س���جل جدول غالء المس���كن في الفترة 

ذاتها ارتفاعا بنس���بة تزيد عن 97%، وقالت نائبة محافظة بنك 

إس���رائيل المركزي نادين تراختنبرغ ان أس���عار البيوت ترتفع 

س���نويا بمعدل يقارب 7%. وهذا في الوقت الذي يس���جل فيه 

التضخم الماضي ارتفاعا بوتيرة تقل عن 5ر2%، وحتى أنه سجل 

في العام الماضي تراجعا، وهذا التراجع مستمر في الثلث األول 

من العام الجاري. 

ومن المعطيات التي ظهرت في التقرير ارتفاع ايجار السكن 

في الس���نوات السبع االخيرة بنسبة تزيد عن 46%. ويشار إلى 

ان كل هذه النس���ب ه���ي بالمعدل، ألن هن���اك تفاوتا كبيرا 

في ارتفاع األسعار على مس���توى المناطق الجغرافية. فمثال 

ارتفعت أس���عار البيوت في منطقة تل أبيب الكبرى بما يزيد 

عن 80% ونس���بة ش���بيهة في القدس الغربية، إذ أن األسعار 

تقل في االحياء االس���تيطانية. أما ف���ي المناطق البعيدة في 

المركز فقد س���جلت ارتفاعا يقل عن 50% في السنوات السبع 

الماضية.

ويتم تدريج إس���رائيل من بين الدول التي س���جلت أعلى نسب 

ارتفاع في أس���عار البيوت، ومعها كندا وبريطانيا والسويد. وعبر 

بنك إس���رائيل المركزي مرارا عن تخوفه من نشوء فقاعة عقارية 

في إسرائيل، بحيث تكون قيمتها المعلنة أكثر بكثير من الواقع، 

م���ا يكون فاتحة ألزمة ش���بيهة بتلك التي نش���بت في الواليات 

المتحدة في العام 2007.

وكان بحث نش���ر مؤخرا، ق���د بّين أن الضرائب المباش���رة وغير 

المباش���رة على أس���عار البيوت الجديدة تفوق نسبة 27%، وهي 

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

شركات بناء المشاريع االسكانية تفوق 15% بقليل. فمن يشتري 

بيتا جديدا في مش���روع اس���كاني يدفع ضريبة مباشرة، ضريبة 

مشتريات، بنسبة 8ر13% على سعر البيت ككل، اضافة إلى نسبة 

9ر0% )أقل من 1%(، هي رس���وم حكومي���ة، ولكن من جهة أخرى، 

فإن كلفة سعر األرض والبناء ومواقف السيارات ومصاريف أخرى، 

تص���ل إلى نحو 5ر70% من س���عر البيت، ولكن ف���ي كل واحد من 

هذه البنود تكمن ضريبة مشتريات بنسبة 18%، وهي التي ترفع 

كلفته، ما يعني رفع إجمالي الضرائب المباش���رة وغير المباشرة 

على البيوت إلى 3ر%27.

انخفاض البطالة في آذار
 إلى 3ر%5

أعلن مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي أن البطالة في شهر 

آذار الماضي س���جلت تراجع���ا وبلغت نس���بة 3ر5% من اجمالي 

الش���ريحة العمرية من 15 عاما وحتى 64 عاما. وبذلك يكون معدل 

البطالة قد بلغ في الربع األول من العام الجاري نسبة 4ر5%، مقابل 

6ر5% في الربع األخير من العام الماضي 2014.

وحسب تقرير المكتب فإن نسبة البطالة بين الشريحة العمرية 

م���ن 25 إلى 64 عاما بلغ���ت 6ر4%. وراح التقرير ليزعم أنه عمليا ال 

توجد بطالة في إسرائيل، وأن الغالبية الساحقة من العاطلين عن 

العم���ل هي ممن في مرحلة انتقالية من عمل إلى آخر أو االنتقال 

من إنهاء فترة الخدمة العسكرية أو التعليم الجامعي نحو مكان 

عمل جديد.

ويق���ول التقري���ر إن عدد العاملي���ن في وظائ���ف جزئية رغما 

عنهم قد انخفض إلى 98 ألفا، ويشكلون نسبة 7ر2% من اجمالي 

العاملين، مقابل 8ر2% في الربع األخير من العام الماضي.

إال أن التقرير يتحدث عن نس���بة عامة وليست تفصيلية كتلك 

التي تعرضها سلطة التشغيل اإلسرائيلية على مستوى البلدات 

وتعكس صورة قاتمة عما ه���و الوضع في المجتمع العربي حيث 

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

التقاري���ر ال تأخذ بعين االعتبار الش���ريحة التي لم تنخرط اطالقا 

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

العربيات اللواتي تنتش���ر بينهن أعلى نسبة بطالة تصل فعليا 

إلى نحو %65.

إسرائيل األكثر غالء لسلة 
المشتريات البيتية اليومية

أظهر تقرير جديد أن إسرائيل تحتل المرتبة الثالثة، من بين 

20 دولة أوروبية، من حيث ارتفاع كلفة سلة المشتريات البيتية 

اليومي���ة، بينم���ا احتلت المرتب���ة ال� 13 في مس���توى الرواتب. 

ويجري الحديث عن س���لة المشتريات االس���تهالكية اليومية، 

الت���ي تتضمن أساس���ا األغذية على ش���تى أش���كالها، وأدوات 

التنظيف وما شابه.

وكانت الدولة األكثر غالء لس���لة المش���تريات هذه سويسرا، 

وبلغ���ت كلفتها 645 دوالرا، تليها النرويج بكلفة 560 دوالرا، ثم 

إس���رائيل- 460 دوالرا، ومثلها الدانمارك. إال أن سويسرا تحتل 

المرتبة األولى في مستوى الرواتب، تليها النرويج ثم الدانمارك، 

بينما تدريج إس���رائيل في جدول الروات���ب كان المرتبة ال� 13، 

ما يعني ان إس���رائيل هي األكثر غالء لكلفة س���لة المشتريات، 

مقارنة مع معدل الرواتب، تليها في هذا المقياس بلغاريا، التي 

تحتل المرتبة ال� 15 من حيث كلفة سلة المشتريات )300 دوالر( 

في حين تحتل المرتبة ال� 19 في تدريج الرواتب. 

ويق���ول التقري���ر ال���ذي نش���ره ملح���ق صحيف���ة “يديعوت 

أحرونوت” االقتصادي “مامون”، إن غالء س���لة المش���تريات في 

إسرائيل، مقارنة مع مستوى الرواتب، جعل المواطنين يشعرون 

أن األس���عار واصل���ت ارتفاعها في العام الماض���ي 2014، وأنها 

ارتفعت بنسبة 5% على الرغم من أنها على أرض الواقع ارتفعت 

بنسبة %2. 

أعلن وزير الدفاع األس���بق وعضو الكنيس���ت الس���ابق ش���اؤول موفاز عزمه 

المشاركة في مجموعة من المستثمرين تنوي شراء شركة الصناعات الحربية 

اإلس���رائيلية “تاعس” بقيمة تزيد ع���ن 520 مليون دوالر، م���ا أثار من جديد 

مس���ألة ثروة السياس���يين اإلس���رائيليين، خاصة أولئك الذي���ن كانوا طوال 

حياتهم عاملين في سلك خدمات الدولة، أو في جيش االحتالل. 

وموفاز ليس وحده بل هناك الكثير من السياس���يين الذين معروف عنهم 

أنهم من ذوي الثروات الضخمة.

وأمض���ى موفاز حيات���ه جنديا وضابط���ا وحتى رئيس هيئ���ة أركان جيش 

االحتالل، ومن هناك قفز مباش���رة إلى الكنيست، وتولى مناصب وزارية، وكان 

رئيس���ا لحزب “كديم���ا” المنهار، ما يعني انه لم يكن ف���ي أي يوم في قطاع 

االقتص���اد الخ���اص، ليجني كل هذه الث���روة. إال أن موفاز قد يك���ون “اللغز” 

األضعف في مس���ألة ثروات السياس���يين، فمعروف أن ش���قيقه من األثرياء 

الكبار ويعيش في سويس���را، وقد يكون داعمه، إال أن سياسيين آخرين ليس 

واضحا من أين نجحوا في جني هذه الثروات.

ومن األس���ماء البارزة في الثراء، الرئيس الس���ابق شمعون بيريس )92 عاما(، 

الذي لم يعد ُيدرج اس���مه في قائمة السياسيين األثرياء، إال أن اسمه برز في 

االس���ابيع القليلة األخيرة حينما اتضح أن���ه أبرم اتفاقية مع بنك “هبوعليم” 

اإلس���رائيلي لتقديم خدمات استشارة للبنك في الواليات المتحدة األميركية 

وليجند مس���تثمرين للبن���ك. واتضح الحقا أن بيريس يق���دم خدماته مقابل 

30 ألف دوالر ش���هريا، وفي المحصلة فإن البنك كان معنيا باستخدام اسمه 

للتسويق، إال أن الضجة الكبيرة التي تبعت تلك االتفاقية دفعت بيريس إلى 

إلغاء االتفاقية.

كذلك من األس���ماء التي يتم تداولها في الس���نوات األخيرة إيهود باراك، 

الذي يبرز في مجال العقارات وش���راء البيوت الفاخرة التي يصل س���عرها إلى 

عدة ماليين م���ن الدوالرات، فهو أيضا أمضى حيات���ه في الجيش ومن هناك 

مباشرة إلى الحلبة السياسية التي غادرها كليا في مطلع العام 2013.

ووضع���ت مجلة “فورب���س” قبل عدة أش���هر قائم���ة بأغنى السياس���يين 

اإلس���رائيليين، ومن المفترض أن تعرض المجلة في األسابيع المقبلة قائمة 

جديدة على ضوء االنتخابات األخيرة. 

ويقف على رأس القائمة رئيس بلدية االحتالل في القدس نير بركات، الذي 

تبلغ ثروته زهاء 114 مليون دوالر، وحس���ب ما نش���ر عن���ه فإنه في العام 1993 

اس���تثمر مع ش���قيقه ما كان يوازي 150 ألف دوالر في الش���ركة الجديدة في 

حينه “تش���يك بوينت”، وضمن لهما هذا 50% من أسهم الشركة التي تقدر 

قيمتها في بورصة ناسداك حاليا ب�  53ر2 مليار دوالٍر.

ويليه في القائمة عضو الكنيس���ت عن حزب “العمل” أريئيل مرغليت، الذي 

تقدر ثروته ب� 56 مليون دوالر، ويليه الوزير سيلفان شالوم من حزب الليكود، 

ال���ذي تق���در ثروته بنحو 40 ملي���ون دوالر، إال أن غالبية ه���ذه الثروة هي من 

زوجته، جودي نير موزس، ابنة العائلة المالكة لصحيفة “يديعوت أحرونوت” 

وشبكة المنشورات الصادرة عنها.

كما يبرز اس���م الوزير وعضو الكنيس���ت السابق مئير ش���طريت، الذي لديه 

ثروة تزيد عن 17 مليون دوالر، وفي قسمها األكبر أيضا من زوجته. ثم رئيس 

الحكومة بنيامي���ن نتنياهو الذي تقدر ثروته بنح���و 11 مليون دوالر، ويدعي 

انه جمعها من المحاضرات واالستش���ارات الت���ي قدمها في الفترة التي كان 

فيه���ا خارج الحلبة السياس���ية، أي م���ن 1999 إلى الع���ام 2003. كذلك هناك 

رئيس جهاز األمن العام األس���بق يعقوب بيري، ال���ذي تقدر ثروته بحوالي 5 

ماليين دوالر، وهو غادر منصبه في منتصف س���نوات التس���عين، واتجه فورا 

إل���ى عالم االقتصاد، ودخل إلى السياس���ة في الع���ام 2013. ومن بين األثرياء 

رئيس حزب “العمل” إس���حاق هرتس���وغ، وهو شريك أول في واحد من أضخم 

مكاتب المحاماة، وكان هذا المكتب أول من بدأ بتس���ويق أسهم في البورصة 

في نهاية سنوات التسعين.

وتبقى مس���ألة ثروات السياسيين اإلسرائيليين معلقة، فهناك قانون ملزم 

ألعضاء الكنيس���ت والوزراء بتقديم تصريح بثروتهم في الكنيس���ت على أن 

يبقى سريا، وحينما ينهي منصبه عليه تقديمه تصريح آخر، بهدف المقارنة. 

إال أن ثروات السياسيين ال تتحقق بالضرورة خالل تولي السياسي منصبه، بل 

بالذات بعد أن ينهيها. فمثال قال بحث صدر قبل سنوات قليلة عن عالقة رأس 

المال بالحكم، إن الكثير من المس���تثمرين ينتهزون فرصة إنهاء مس���ؤولين 

كبار مناصبهم حت���ى ينقضوا ويعرضوا عليهم وظائف استش���ارية برواتب 

ش���هرية أضعاف ما كانوا يتقاضونه، وهذا عدا عن مكافآت مالية الحقة، في 

حال تحقيق األرباح.

وتبرز ميزة أولئك السياس���يين الس���ابقين بأنهم على اطالع دقيق بكل 

ما ي���دور في أورقة الحكم، وهم من دون ش���ك أقاموا عالقات مع الس���لك 

الوظيفي المهني المس���ؤول في المؤسسات الحكومية، ما يمنحهم حرية 

حركة أكب���ر في أروقة الحكم، لضمان مصالح الجهات االس���تثمارية التي 

باتوا يمثلونها.

وكنم���اذج لهذه الحالة نعرف غدعون س���اعر الذي كان وزيرا للداخلية وقبل 

ذلك وزيرا للتعليم في حكومت���ي نتنياهو األخيرتين، ومن كان وزيرا للصحة 

في س���نوات األلفين األولى داني نافيه، وقبلهما من كان رئيس���ا للكنيس���ت 

أبراهام بورغ، وأيضا موش���يه كحلون الذي غادر السياس���ة لعامين وكان ذلك 

كافيا له لالنخراط فورا في عالم االقتصاد. 

موفاز يشارك في شراء الصناعات الحربية ويثير مسألة ثروات السياسيين!
*سؤال مصدر ثروات السياسيين باق من دون أجوبة عينية ما يؤكد طبيعة عالقة رأس المال بالحكم*

قال تقرير جديد لوزارة المالية اإلس���رائيلية إن الربع األول من العام الجاري 

2015، انته���ى بفائ���ض قرابة 800 ملي���ون دوالر عم���ا كان مخططا لمداخيل 

الضرائ���ب في نفس الفترة، وإنه من المتوقع أنه يكون الفائض الس���نوي في 

هذا العام ما بين ثالثة مليارات إلى أربعة مليارات دوالر، ما س���يطرح أس���ئلة 

حول ش���كل صرف هذا الفائض، إن كان لزيادة الميزانية أو لتس���ديد الدين 

العام وتخفيض نسبته من الناتج العام. 

ويعك���س ه���ذا الفائ���ض ح���راكا اقتصاديا لم يظه���ر بعد ف���ي التقارير 

االقتصادي���ة الرس���مية، التي تواصل الحدي���ث عن حالة تباط���ؤ اقتصادي، 

تنعكس بشكل خاص في وتيرة التضخم المالي “السلبي”. وحسب التخطيط 

المس���بق، فإن الهدف الذي وضع لمداخي���ل الضرائب للعام الجاري 262 مليار 

شيكل، وهو ما يعادل 66 مليار دوالر. وبلغ مجموع ما تم جبايته في الربع األول 

من هذا العام ما يقارب 18 مليار دوالر، أي زيادة بنسبة 3ر5% عما تمت جبايته 

في نفس الفترة من الع���ام الماضي 2014، ولكنه يزيد بنحو 800 مليون دوالر 

عن الهدف للربع األول من هذا العام.

ويتوق���ع خبراء وزارة المالية أن تس���جل مداخيل الضرائ���ب في هذا العام 

فائضا يتراوح ما بين 3 ملي���ارات إلى 4 مليارات دوالر. واعتبر محللون أن هذه 

التقديرات التي نش���رت في الصحافة االقتصادية تعد حالة “ش���اذة”، إذ أن 

وزارة المالي���ة اعتادت على طرح توقعات وتقارير س���وداوية في الفترة التي 

تسبق اقرار الموازنة العامة، بمعنى مثل هذه الفترة.

وقال���ت صحيفة “ذي ماركر” إن ف���ي وزارة المالية من يتخوف من أن تقرير 

الضرائب الجديد “س���يفتح ش���هية” السياس���يين، لدى اقراره���م الموازنة 

العام���ة، للعامين الحال���ي والمقبل 2016. إذ ظهرت مطالب ش���ركاء االئتالف 

في الحكومة الجديدة، التي س���تكلف الخزينة العام���ة مليارات، وخاصة رفع 

مخصصات اجتماعية، وأولها مخصصات األوالد التي تتقاضاها كل عائلة عن 

كل ولد دون س���ن 18 عاما. وفي حال جرى رفع المخصصات إلى المستوى الذي 

كانت عليه حتى ش���هر تموز 2013، فمن المتوقع أن تحتاج لميزانية اضافية 

من 800 مليون دوالر.

والسؤال الذي بدأ التداول به في أقسام وزارة المالية هو وجهة صرف الفائض، 

ففي الس����نوات األخيرة كان يدعو محافظ بنك إس����رائيل السابق ستانلي فيشر 

إلى صرف الفائض على تس����ديد أجزاء من الدين العام، وبذلك تقليص نس����بة 

الدين من الناتج العام الذي كان حتى نهاية العام الماضي 5ر67%، في حين أن 

إسرائيل وضعت هدفا للتراجع إلى نسبة 60% مع حلول العام 2020.

وفي المقابل، يرى مسؤولون في وزارة المالية ضرورة صرف قسم من فائض 

الضرائب على بنود من ش���أنها أن تحفز النمو االقتصادي، مثل مش���اريع بنى 

تحتية، موجودة على قائمة انتظار التنفيذ، وهي تفتح اماكن عمل. 

كم���ا يطالب مس���ؤولون آخ���رون باجراء تخفي���ض ضريبي، خاص���ة ضريبة 

المشتريات، التي ارتفعت في الثلث األخير من العام 2013، من 17% إلى %18، 

ولكن كل 1% يتم تخفيض سيكلف الخزينة العامة قرابة 15ر1 مليار دوالر.

إال أنه من دون معرفة الفائض النهائي، في الشهر األخير من العام الجاري، 

فإن الوزارة لن تحس���م االجابة. وهي تحت���اج أيضا إلى معرفة حجم الميزانية 

النهائي المتوقع.

في المقاب���ل، قال تقرير آخر لوزارة المالية إن حج���م الدين العام من حيث 

نس���بته من حجم الناتج العام في نهاية العام الماضي 2014، قد انخفض من 

6ر67% كما كان متوقعا إلى نس���بة 1ر67%. وبلغ حجم الدين العام مع نهاية 

العام الماضي ما يقارب 181 مليار دوالر، وهذا يشكل زيادة بنسبة 8ر2%، عما 

كان قائما حتى نهاية العام 2013، إذ قارب في حينه 176 مليار دوالر.

ويشير الرسم البياني الذي ظهر في التقرير إلى أن الدين العام اإلسرائيلي 

يتراجع باس���تمرار من حيث نسبته من اجمالي الناتج، ففي العام 2006 كانت 

نس���بته نحو 80%، وبعد س���نوات في محيط هذه النسبة انخفضت في العام 

2007 إلى ح���دود 72%، ثم إلى 70% في العام 2008. وبعد ارتفاع طفيف في 

الع���ام 2009، بفعل األزمة االقتصادية، عاودت النس���بة إلى وتيرة االنخفاض 

بوتيرة ضئيلة، وصوال إلى ما س���جلته في نهاي���ة العام الماضي. في حين أن 

الهدف الذي وضعته الحكومة هو الهبوط إلى نسبة 60% في العام 2020.

ويرى خبراء في وزارة المالية أن الهبوط إلى نس���بة 60%، وهي معدل الدول 

المتطورة األعضاء في منظمة OECD، ليس كافيا لالقتصاد اإلس���رائيلي كي 

يرفع من مستواه أمام شركات ومعاهد تدريج االعتماد المالي العالمي بل على 

إسرائيل أن تسعى إلى تخفيض النسبة إلى %50.

وبلغت نس���بة العجز النهائية للميزانية في العام الماضي 8ر2% وهي اقل 

مما كان متوقعا، كما أنها أقل مما كان مخططا- 5ر3%، وبلغ العجز عمليا 55ر7 

مليار دوالر. 

فائض في جباية الضرائب وتراجع الدين العام مقارنة بحجم الناتج

أكدت مصادر اقتصادية، وأخرى في بنك إسرائيل المركزي، أن البنك 

قلق من المرحلة المقبلة بشأن النشاط االقتصادي من جوانب مختلفة 

تنعكس على وتيرة النمو، وهذا كان سببا مركزيا في االبقاء على نسبة 

الفائ���دة األدنى في إس���رائيل، 1ر0%. إال أن هذا القلق الذي عبرت عنه 

جه���ات متعددة، يتناقض م���ع قرار البنك ذاته برف���ع توقعات النمو 

للعامي���ن الجاري والمقبل. ومن جهة أخ���رى، تحدثت تقارير صحافية 

اقتصادية عن اتف���اق بين رئيس الحكومة بنيامي���ن نتنياهو، ووزير 

المالي���ة المقبل موش���يه كحل���ون، بتأجيل اقرار الموازن���ة العامة في 

الكنيس���ت للعام الجاري 2015، إلى ش���هر تشرين األول المقبل، وهذه 

تكون المّرة األولى التي يتأخر فيها اقرار الموازنة بهذه المدة الزمنية.

وكان بنك إس���رائيل المركزي قد قرر االبقاء على نسبة الفائدة 1ر%0 

للش���هر الثالث على التوالي، مفندا بذلك تقاري���ر خارجية توقعت أن 

يب���ادر البنك إلى تخفيض الفائدة وعملي���ا ازالتها كليا، لتصبح صفرا 

بالمئ���ة، على ضوء وتيرة التضخم “الس���لبي”. وقال البنك في تقريره 

الش���هري إن وتيرة التضخ���م ما تزال دون الحد األدن���ى المطلوب في 

السياس���ة االقتصادية )1%(، كما أن النش���اط االقتصادي ما زال يشير 

إلى حالة تباطؤ في وتيرة النمو،  إضافة إلى أن مؤسس���ات مالية دولية 

حذرت من أن حركة الس���وق في أوروبا والدول المتطورة، تنذر باحتمال 

لجم الص���ادرات، ما يعني بالنس���بة إلس���رائيل تراجع نس���بة ارتفاع 

الصادرات السنوية.

وي���رى خبراء اقتص���اد أن هذا التقرير يعني أن البنك المركزي يش���عر 

بقلق من النش���اط االقتصادي، والمس���تقبل االقتصادي، إال أن هذا القلق 

يظه���ر اآلن، بموازاة التقارير عن اتفاقي���ات االئتالف الحكومي المتبلور، 

واحتياجها ألكثر من ملي���اري دوالر في الميزانية الجديدة رغم أن البنك 

كان قد بادر في الشهر الماضي إلى تعديل تقديراته للنمو االقتصادي. 

وقد رفع البنك توقعاته للنم���و االقتصادي في العام المقبل 2016، إلى 

نسبة 5ر3%، بدال من 3% في تقدير سابق صدر في نهاية العام الماضي. 

بينم���ا أبقى البنك عل���ى تقديراته للنمو في العام الجاري 2015، بنس���بة 

2ر3%، في حين أن النمو س���جل في العام الماضي ارتفاعا بنس���بة 9ر%2. 

وحسب تقديرات البنك، فإن ما سيقود إلى ارتفاع النمو، هو ارتفاع حجم 

االس���تثمارات، اضافة إلى ارتفاع ملحوظ في الصادرات. ويس���تند البنك 

في توقعاته الرتف���اع الصادرات، إلى توقعات منظم���ة الدول المتطورة 

OECD، اضاف���ة إلى توقعات صن���دوق النقد الدولي، ب���أن االقتصاد في 

الدول المتطورة سيش���هد في العامين الجاري والمقبل انتعاشا ما يجعل 

األسواق قادرة أكثر على االستيراد.

ومن جهة أخرى، تحدثت تقارير صحافية اقتصادية عن اتفاق أولي 

بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير المالية القادم، موش���يه 

قلق في بنك إسرائيل وإقرار ميزانية 2015 في نهاية العام
*الفائدة البنكية تبقى عند 1ر0% *حديث عن إقرار الميزانية في تشرين األول المقبل*

كحلون، عل���ى تأجيل االقرار النهائ���ي لميزانية الع���ام الجاري 2015، 

إلى ش���هر أيلول المقبل في الحكومة، ما يعني اقرارها في الكنيس���ت 

في ش���هر تش���رين األول. وهذا س���يتطلب تعديال واس���عا في قانون 

الميزانيات بحيث يس���مح للحكومة بهذا التأخير، إذ أن القانون القائم 

يمنحها مهلة 100 يوم منذ تش���كيل الحكومة إلقرار الميزانية نهائيا 

في الكنيست. 

وهذا التعديل س���يكون اضافة إلى تعديل آخ���ر متوقع، يعيد نهج 

اقرار الموازنة المزدوجة للعامين الجاري والمقبل، والذي جرى تطبيقه 

ف���ي العام 2009، وحتى ميزانية 2014. وكان الكنيس���ت قد صوت على 

الغ���اء هذا النه���ج في العام الماض���ي، بناء على اتف���اق االئتالف في 

الحكومة السابقة مع من كان وزيرا للمالية يائير لبيد.

وفي حال صدقت التقارير، فإن هذه حالة تكون األولى من نوعها، من 

حيث طول المدة الزمنية. وهذا يعني أن الوزارات ستستمر في العمل 

على أساس ميزانية جزئية، أساسها ميزانية العام الماضي 2014، يتم 

اقرارها لكل ش���هر على حدة، إل���ى أن يتم اقرار الموازنة كليا، وحينها 

يتم اعادة جدولة الميزانيات التي صرفت حتى تاريخه، ومالءمتها مع 

الميزانية الجديدة. 

وقال���ت مصادر ف���ي وزارة المالية لصحف اقتصادية، إن المس���توى 

المهن���ي في ال���وزارة يعارض بأغلبيت���ه العودة إلى نه���ج الميزانية 

المزدوجة، فإن كانت حالة اضطراري���ة للعامين الجاري والمقبل، فهم 

سيعارضون استمرار النهج لألعوام المقبلة. وتقول التقارير ذاتها إن 

نتنياهو معني باس���تمرار نهج الميزانية المزدوجة، كي يبعد األخطار 

االئتالفي���ة ع���ن حكومته، إذ أن موس���م اقرار الموازنة يزيد منس���وب 

األزمات الداخلية في الحكومات اإلسرائيلية على مر السنين.
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»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

في غربــة الوَطن
تحرير: روضة كناعنة  و إيزيس نصير

صدر عن »مدار«

ترجمة: سالفة حجاوي

بقلم: إيفا إيلوز )*(

تعريف:
هن���ا ترجمة لمقاطع واس���عة م���ن مقالة نش���رتها عالمة 

االجتم���اع اإلس���رائيلية ذات الصي���ت العالمي البروفس���ور 

إيف���ا إيلوز في الملحق األس���بوعي لصحيفة »هآرتس« أخيرًا 

وتطرقت فيها إلى تعامل أحد المستش���فيات اإلس���رائيلية 

معه���ا أثناء وج���ود والدها في���ه لتلقي العالج قب���ل وفاته 

والذي أحالها إلى مبلغ انعدام الش���فقة الذي يمّيز المجتمع 

اإلسرائيلي وينعكس على شتى شرائحه. 

اإلنسانية كعادة أخالقية
ما الذي يعنيه التعامل مع الناس ك� »بشر«؟

ظاهريًا يبدو هذه السؤال سخيفًا، ذلك ألن الناس أو البشر 

هم بش���ر، وبالتالي ليس���ت هناك أيه وجاهة أو مبرر للسؤال 

م���ا الذي يعنيه التعامل معهم كما هم )أي كبش���ر(.  غير أن 

المجتمعات كحال األفراد أيض���ا تتميز وتتباين في قدرتها 

على منح الن���اس جميعا االحترام الخاص الذي يتطلب بدوره 

»إنسانية«.  فما هي »اإلنسانية« إذن؟ ربما نتمكن من االجابة 

ع���ن هذا الس���ؤال إذا ما تفحصن���ا نقيض »اإلنس���انية«، أي 

انعدام اإلنسانية.

ف���ي كتاب���ه »The Decent Society” )المجتمع العادل - 

إصدار جامعة هارفارد، 1996( يقول الفيلس���وف اإلسرائيلي 

صاحب الصيت العالمي أفيشاي مرغليت، إنه يمكن التعامل 

مع الناس بصورة “غير إنسانية” وفق أربعة أشكال مختلفة: 

أواًل: التعامل معهم كأش���ياء؛ ثاني���ا: التعامل معهم كآالت؛ 

ثالثا: التعامل معه���م كحيوانات؛ رابعًا: التعامل معهم كما 

لو أنهم “دون البشر” )دونيين(، ومن ضمن ذلك التعامل مع 

الكبار والمسنين كأطفال.

إن الس���بب في كوننا ال نتعامل مع قس���م من الناس كبشر، 

يكمن في أننا ال نراهم كبشر بكليتهم أو بكامل كينونتهم. 

وعلى س���بيل المثال فإننا ال نتعامل مع الناس كبشر كاملين 

حين نراهم كجس���د وليس كجس���د وروح )مثاًل عندما نشغل 

مهاج���ري العمل في تنظيف وبناء بيتنا(، أو حين ننظر فقط 

إلى أعضاء معينة في جس���م اإلنسان )مثال عندما يتم النظر 

إلى المرأة فقط من خالل نهديها وأعضائها الجنس���ية(. إن 

التعام���ل مع اآلخر )الغير( على أنه غير إنس���اني يعني عدم 

القدرة على رؤيته كإنسان كامل من ناحية جسدية وروحية.  

ومن الالفت لالنتب���اه أن مرغليت يعطي مثااًل على ذلك من 

خ���الل التعامل م���ع المواطنين العرب في إس���رائيل، والذي 

تتجاهل في���ه النظرة إليهم وجودهم في ح���د ذاته. وتنبع 

ه���ذه النظرة من عدم رؤيتهم كجزء من المجموع )وحين تتم 

رؤيته���م كجزء من هذا المجموع فإن ذلك يجري فقط بصورة 

س���لبية، إذ ُينظر إليهم كتهديد وكع���دو أو كأناس دونيين 

ومتخلفين(.

م���ن هنا ف���إن انعدام اإلنس���انية هو انع���دام القدرة على 

النظ���ر لآلخرين بصورة مح���ددة جدًا، أي كبش���ر كاملين في 

إنس���انيتهم.  إن رؤية الناس- البش���ر- بمث���ل هذه الصورة 

إنما هي مس���ألة عادة )سلوك( وليس���ت قرارًا واعيًا أو مدركًا.  

ومث���ل هذه النظ���رة هي نوع م���ن المه���ارة األخالقية التي 

كتس���ب بصورة غير مدركة من خالل العينين.  من هنا فإن 
ُ
ت

العينين هما إذن عضو أخالقي يمكن تدريبه سواء من ناحية 

معرفية )إدراكية( أو من ناحية أخالقية.  ومثل هذا التدريب 

)التمرين( يتوقف بدوره على البنية والقيم السياسية )على 

سبيل المثال فإن حقوق اإلنسان الراسخة عميقًا في الثقافة 

السياس���ية من ش���أنها أن تصوغ نظ���رة المواطنين بصورة 

مختلفة عما هي الحال ف���ي الثقافة الكولونيالية، بمعنى ما 

يراه هؤالء المواطنون وبأي ش���كل أو صورة يرونه(.  وفي هذا 

المعنى يمكن التحدث عن أخالقية )وسياس���ة( النظرة، وإلى 

أي حد نالحظ اآلخر وكيف نراه بالمقارنة مع رؤيتنا ألنفسنا، 

ومن هنا فإن الحد الكام���ل أو الجزئي الذي نعترف به بوجود 

اآلخ���ر، هو مهارة أخالقية.  ولكن م���ا الذي يتيح لنا االحتفاظ 

بهذه المهارة األخالقية؟!

إن ق���درة الثقاف���ة السياس���ية واألخالقي���ة عل���ى تدريب 

)تمري���ن( العين بهذه الصورة التي تعت���رف باآلخر بأكمله، 

تتطلب وجود عدد من الفرضيات أو المفاهيم األس���اس غير 

القابلة للجدل، وفي مقدمتها اإلقرار بأن جميع الناس )البشر( 

متس���اوون، واإلقرار بأن أجساد البش���ر كافة حساسة )قابلة 

لإلصابة( وأن ذلك يجعلهم جميعًا متش���ابهين ومتساوين، 

وأن معاناته���م تتطل���ب مني، كإنس���ان – على المس���توى 

األخالقي – التضامن والتعاطف مع معاناتهم.  

في القرن الثامن عش���ر، حين تبلورت رؤية عالمية للبش���ر، 

تبلورت في الوقت ذاته رؤية مفادها أن القاس���م المش���ترك 

بين الناس كافة هو المعاناة الجس���دية، ولذلك فقد أضحت 

الرأفة، أو الش���فقة، شرطا أساس���يا لألخالق والسلوك العام.  

وتش���كل الرأفة، أو اإلقرار بمعاناة الناس اآلخرين، الوس���يلة 

التي تتي���ح تذكر إنس���انية اآلخر.  ومن هنا ف���إن التصرف 

بصورة “غير إنس���انية” يعني بكل بس���اطة عدم رؤية اآلخر، 

واإلنكار التام لوجوده ف���ي الحجرة والحيز، والتنكر لمعاناته 

وحساسيته، وعدم االستجابة أو اإلحساس بمعاناته.

س���يقول كثيرون إنه يمكن تفس���ير انع���دام الرأفة التي 

واجهته���ا أخي���رًا في مستش���فى معي���ن، بنق���ص الموارد 

االقتصادية والمالية الذي تعاني منه المستشفيات العامة 

والحكومي���ة ف���ي إس���رائيل، واالكتظاظ الش���ديد في غرف 

المستشفيات، والعبء الكبير الملقى على كاهل الممرضات 

واألطباء، وتحول العالج الطبي إلى مشروع اقتصادي )تجاري( 

يخضع لمبادئ ني���و- ليبرالية فظة.  ولكن السياس���ة النيو- 

ليبرالية ما هي إاّل تسمية أخرى النعدام الشفقة لدى الالعب 

األقوى في المجتمع، أي الدولة، التي تفضل االس���تثمار في 

البناء غير القانوني وفي االس���تيطان، وف���ي منظومة كاملة 

 عن االس���تثمار في 
َ
من الس���يطرة والتعذيب والقتل، عوضا

تخفي���ف وطأة الضائقة والمش���اكل واألزم���ات التي تعاني 

منها المجموعات السكانية الضعيفة في إسرائيل.  بناء على 

ذلك فإن هذه الدولة تظه���ر مرتين تعاماًل يخلو من الرحمة 

أو الشفقة، مرة تجاه بؤس وشقاء شعب آخر، ومرة تجاه بؤس 

وشقاء مواطنيها.

سياسة النظرة
إن العامل المحرك للسياس���ة االقتصادي���ة في حد ذاتها، 

ه���و مبادئ أخالقية أو غي���ر أخالقية، وتعبر هذه السياس���ة 

ف���ي الوقت ذاته ع���ن بنى وأطر أكثر عمقًا.  وال تش���كل هذه 

البنى العميقة س���ببًا مباش���رًا لعدم االكتراث تجاه المعاناة، 

وإنما تش���كل الس���ياق واألرضية الثقافيين اللذين يحوالن 

أشكااًل معينة من السلوك، مثل عدم االكتراث بالمعاناة، إلى 

إمكانيات مشروعة.  

فما هي تلك البنى العميقة للتفكير؟  

ل���دى محاولة اإلجاب���ة الضمنية على هذا الس���ؤال وجدت 

إش���ارتين تحيالن إليها في أحد الكتب وعلى لس���ان جندي 

إسرائيلي شاب.  

اإلشارة األولى وجدتها في الكتاب الصهيوني الذي وضعه 

)المحلل السياسي( آري شافيط وصدر باللغة اإلنكليزية تحت 

عنوان »My Promised Land”، وجاء فيه قول الكاتب: “لقد 

عان���ت الصهيونية مما يمكن وصفه بالعمى االنتقائي، حين 

لم تس���تطع أو لم ترغب في رؤية م���ا ينتصب أمام ناظريها: 

وجود ش���عب آخر ف���ي أرض إس���رائيل. كان القرويون العرب 

يتواج���دون في كل مكان، لكنهم ببس���اطة لم ُيش���اهدوا”. 

واس���تطرد ش���افيط حين كتب عن جده األكبر الذي كان بين 

أوائل المس���توطنين قائاًل: “جدي األكبر ال يرى ألن ما يحركه 

كان ض���رورة عدم الرؤية.  لم ير ألنه فيما لو رأى لكان يتعين 

عليه العودة من حيث أتى”. إن ما أراد شافيط )الذي ال يمكن 

اتهامه بيس���ارية زائ���دة( قوله هنا بوضوح ه���و أن إمكانية 

اس���تيطان البلد )فلسطين( اقتضت عمى انتقائيًا، واالعتياد 

على ع���دم رؤية أولئك )اآلخرين( المتواجدين في البلد ذاته. 

لقد اضطر الصهيونيون )المس���توطنون( األوائل إلى تدريب 

أعينه���م على عدم الرؤية، وعل���ى تجاهل ألم ومطالب الناس 

)اآلخرين( الذين عاشوا بين ظهرانيهم.  

واإلش���ارة الثانية قدمها لي صديق ابني، وهو جندي شاب 

يتبنى مواقف سياس���ية متماثلة مع أحزاب الوسط )المركز( 

ويخ���دم حاليا ف���ي إحدى وح���دات النخبة القتالي���ة.  فبعد 

استماعه للقصة حول البروفسور “ك” في المستشفى الذي 

تعام���ل معي بعدم رأفة وبانعدام إنس���انية، قال على الفور: 

“أراهنك على أنه كان ضابطًا في الجيش”.  

لم أفهم مالحظته وس���ألته عن قصده، فأجاب بإيجاز: “في 

الجيش فقط يمكن تعلم التعامل بهذه الطريقة مع الناس”.  

هذه اإلجابة جعلتني أفك���ر بالعالقة الممكنة بين الجيش 

وأش���كال وأنماط الحديث الرائجة ف���ي صفوفه، وبين النظرة 

األخالقية الملموسة. وقد فكرت بالفعل أن مشروع االستيطان 

المستمر والمتواصل، والذي اقتضى جعل الجيش اإلسرائيلي 

عامال مركزيا في المجتمع، هو الذي صاغ سياس���ة النظرة: من 

الذي نراه، وكيف نراه؟!

لق����د كان يتعين عل����ى اليهودي - اإلس����رائيلي - الجديد أن 

يت����رك خلف ظه����ره التاريخ اليه����ودي، تاريخ األل����م والدموع 

والسلبية، حتى يتمكن من تش����كيل ورسم مصيره، ومواجهة 

تاريخ يه����ودي جديد، يرتكز على الق����وة والدفاع عن النفس.  

من هن����ا، فقد اضطر طالئع المس����توطنين عن����د قدومهم إلى 

فلس����طين، إلى مواجه����ة متطلبات خوض صراع جس����دي في 

ظروف صعبة، وص����راع ضد أعداء عنيدين. إن هذين الصراعين 

كانا ضروريين من أجل تحقيق المشروع الصهيوني، وقد تطلب 

كالهما )من “اليهودي - اإلسرائيلي - الجديد”( قدرًا كبيرًا من 

الصالبة والقس����وة، والتخلي عن الجوانب الرقيقة والحساس����ة 

في الشخصية. هذه العملية، التي كانت نتاج انضباط جسدي 

ش����ديد، اقتضت بدورها التغاضي عن األل����م والعوز والحرمان.  

وقد كان هذا االنضباط الجس����دي ضروريًا ف����ي العمل اليدوي 

والتأهيل العس����كري والقت����ال، وكانت غايته جعل اإلنس����ان 

يتجاهل ما يقاس����يه من ألم.  لقد كانت القس����وة نتاج عملية 

دّرب فيها المس����توطنون الطالئعيون أنفس����هم على التغلب 

عل����ى األلم والمعان����اة والفقدان. وفي ه����ذا المعنى، فقد أنكر 

النموذج اإلس����رائيلي األلم مرتين: ف����ي المرة األولى، حين محا 

هذا النموذج، منذ بداية طريق����ه، تاريخ المعاناة التي كابدها 

اليهود تحت وط����أة االضطهاد في أوروبا، وف����ي المرة الثانية 

عندما قام باحتالل أراضي هذا البلد وبناء دولة إسرائيل عليها.  

وقد لعب الجيش، الذي س����رعان ما تح����ول إلى منظمة مركزية 

في المجتمع اإلس����رائيلي، دورًا مهمًا في تعميق تلك العملية.  

فالجيش في أي مكان م����ن العالم هو منظمة تعلم الناس على 

القت����ل، وعلى مش����اهدة وتقبل موت رفاق الس����الح واألصدقاء 

واألق����ارب.  لذلك فإن الجيش الذي يخ����وض حالة حرب دائمة، 

يخلق ما يصفه علماء النفس ببالده الش����عور والحساسية تجاه 

الفق����دان واألل����م، واالعتياد على ذلك.  إن بالدة الش����عور هذه 

تجاه الفقدان واأللم الشخصي، لم تظهر على هذا النحو، وإنما 

وصفت على أنها “قوة” و”صالبة”.  وقد أضحت هذه “الصالبة” 

قيمة عليا في المجتمع اإلس����رائيلي الذي يبذل قصارى الجهد 

في س����بيل نفي وإن����كار ضعفه. وبهذا المعن����ى فإن المجتمع 

العس����كري هو مجتمع يحتقر الضعف النفس����ي أو الجس����دي، 

وذلك ألنه ينش����غل باألساس في اكتس����اب القوة. وعليه فقد 

تحولت الصالبة )القس����وة( والقوة إلى قيمتين مركزيتين في 

النموذج اإلس����رائيلي. فاإلس����رائيلي المنتم����ي أو الملتزم كما 

ينبغي هو ش����خص يتعين عليه أن ينسى ضعفه وحساسيته 

وأن يتيقن من أنه سيبقى دائما “قويا”.

وامتزج���ت هات���ان التجربت���ان الجماعيت���ان المركزيت���ان 

المتمثلت���ان في القس���وة والقوة مع بعضهم���ا  لتتحوال إلى 

تجربة ثالث���ة، تجربة االنتصار على األعداء، س���واء كان هؤالء 

دوال عربية معادية، أو س���كان المناطق الفلسطينية المحتلة.  

فحين يسيطر شعب على ش���عب آخر بواسطة جيش وتجنيد 

عام على امتداد عقود وأجيال، تنش���أ بفعل ذلك عادة جماعية 

تدعى عادة السيطرة. هذا هو المعنى للسيطرة بواسطة طرق 

عديدة، مثل القدرة على حمل الس���الح،  االس���تيالء على أراض 

والتحكم بكيفية وأشكال استخدام األراضي، إصدار تراخيص 

بن���اء، ه���دم البي���وت، التحكم بق���درة اآلخرين عل���ى الحركة 

والتنقل، والسيطرة على مختلف نواحي حياتهم ومن ضمنها 

الناحية الصحية.  وهذه الممارس���ات والسلوكيات تنتقل في 

طور آخر من الس���احة اإلس���رائيلية - الفلسطينية إلى الساحة 

اإلس���رائيلية. وعلى س���بيل المثال فقد وصف زئيف أبراهمي 

في مقال نش���ر مؤخرا في صحيفة “هآرتس” ما تعرض له هو 

وزوجت���ه وأبناؤهم���ا، أثناء قدومهم في زيارة إلس���رائيل، من 

معامل���ة فظة ومهينة من جانب موظفتي���ن في جهاز مراقبة 

���ر أبراهمي أثناء 
ّ
الحدود في مط���ار “بن غوري���ون”، وقد تذك

ذلك الس���بب الذي دعاه إلى مغادرة إس���رائيل، وهو خش���يته 

من التعام���ل مع الناس، في حياته اليومي���ة، بنفس الطريقة 

التي تعام���ل بها مع الفلس���طينيين في المناط���ق المحتلة.  

فالس���يطرة على اآلخرين له���ا ثمن واضح وجل���ي، وهو إنكار 

إنس���انية اآلخرين، ومن ثم إنكار إنسانية اإلنسان )والمقصود 

هنا اإلسرائيلي( ذاته أيضا في نهاية المطاف. 

وتنطوي عادة الس���يطرة على تغيي���رات معرفية وإدراكية 

في النظرة لآلخرين، وفي القدرة على استيعاب وتقبل وجود 

هؤالء اآلخرين الضعفاء: الفلسطينيون، العرب، غير اليهود، 

المهاجرون، الالجئون األفارقة، الش���رقيون، وكذلك المرضى 

أيضا.  

وتمس عادة الس���يطرة بالقدرة األساس���ية لإلنس���ان على 

رؤية نفسه متس���اويًا مع الناس اآلخرين، وال سيما الضعفاء 

منهم.  فالس���يطرة تجعلنا نعتاد على التفكير بالعالقات مع 

الناس اآلخرين كما لو أنها صراعات قوة، أو لعبة نريد ونتوقع 

الف���وز فيها، كما أنها تكرس لدينا العادة على رؤية اآلخرين 

كأعداء محتملين؛ فالناس اآلخرون غير جديرين باالحترام إاّل 

إذا كانوا أقوى مني، وليس ألنهم ضعفاء أو حساسون مثلي.

وأخيرًا فإن الجيش )اإلس���رائيلي( الذي لع���ب دورا مركزيًا 

في تعزيز القوة والس���يطرة، يكرس بدوره العادة على إصدار 

وتلقي األوامر.  واألوامر، التي هي ش���كل من أشكال الحديث 

الذي يعبر عن سلطة وقوة المتحدث، تمس بالقدرة على رؤية 

اآلخر كمشابه ومساو لنا، وذلك ألن إصدار األوامر يتناقض مع 

الحوار.  فالحوار هو تفاعل كالمي يتس���اوى فيه كل متحدث 

مع المتحدث اآلخ���ر، كما أنه ملزم مبدئي���ًا باإلصغاء له.  في 

المقابل فإن الشخص الذي يصدر األوامر، ال يعبأ باحتياجات 

وحساسية الطرف اآلخر، وإنما يعلن فقط عن قوته.

الشفقة ليست واردة في 
القاموس اإلسرائيلي

إن تجربة الس���يطرة على البالد وعادة إصدار وتلقي األوامر، 

وتدري���ب وتعويد الجس���د على تحمل المعان���اة،  واالنتصار 

والس���يطرة على اآلخرين- كل ذلك يش���كل عادات إدراكية، 

عقلي���ة وأخالقية، تجعل م���ن الصعب على أف���راد المجتمع 

االعتراف بصلة الحساس���ية والضعف التي تربط بين الناس 

)البش���ر( كافة، بمعن���ى ضعفهم وضعف غيره���م.  فهذه 

الع���ادات هي التي تص���وغ أيضا الخلفي���ة والثقافة اللتين 

تج���ري فيهما عالقات الق���وة بين األطب���اء ومرضاهم.  وفي 

مثل هذا السياق فإن الطبيب الذي يثق ويؤمن بقدرته أكثر 

م���ن الالزم لن يجد س���بيال إلى معرفة لغة الش���فقة.  صحيح 

أن هن���اك بطبيع���ة الحال ممرض���ات ومستش���فيات وأطباء 

إنس���انيين ومهنيي���ن، ولكن هؤالء ال يش���كلون القاعدة في 

المجتمع اإلس���رائيلي العام الذي اعتاد ع���دم التأثر أو عدم 

االنفع���ال إزاء أعمال القتل وهدم وتدمي���ر بنى الحياة. فإذا 

كان رئيس الدولة الحالي رؤوفين ريفلين قد تعرض لإلساءة 

والذم بش���كل غير مس���بوق فقط ألنه أعرب عن شفقته تجاه 

األقلي���ة العربية المقموعة في الدول���ة، وإذا كان اإلعراب عن 

الشفقة إزاء ما تعرض له قطاع غزة من دمار وخراب قد أعتبر 

»خيانة«، فإن ذلك يدل على أن كلمة الش���فقة ذاتها لم تعد 

جزءا من القاموس األخالقي لدى اإلسرائيليين.  

في تونس كان الحادث الذي أحرق فيه أحد الش����بان نفس����ه، 

كافيا إلش����عال ثورة ف����ي ذلك البلد، بينما في إس����رائيل التي 

وقع����ت فيها عدة أحداث مش����ابهة خالل الع����ام 2012، لم يرد 

ذكر هذه األحداث س����وى على هامش األخبار.  والسؤال:  لماذا 

يؤدي حادث إحراق ش����اب لنفس����ه في تونس إلى إثارة غضب 

جماعي عارم، بينما ال يؤدي حادث مشابه لدينا – في إسرائيل 

– إلى إث����ارة أي رد فعل عدا عدم االكتراث والالمباالة؟! الجواب: 

ألن أحاس����يس قس����م متزايد من الجمهور اإلسرائيلي أضحت 

بلي����دة تجاه معاناة اآلخرين ومعاناتنا نحن أنفس����نا )وإنني ال 

أتساءل هنا حول ما إذا كانت هناك عالقة بين بالدة األحاسيس 

المتزايدة تجاه معاناة اآلخرين وبين تنامي قوة أحزاب اليمين 

المتطرف في العقدين األخيرين، مثل أحزاب »البيت اليهودي« 

و«إسرائيل بيتنا« و«الليكود« و«ياحد - الشعب معنا«؟!(

إن هذا التحليل عبرت عنه تمامًا لهجة النقاش التي تخللت 

مؤتم���رًا نظمته حركة »إم ترتس���و - إذا أردتم« )حول موضوع 

»المتس���للين« من إفريقيا( وحضره ممثلون رسميون لقطاعات 

مختلفة في المجتمع اإلس���رائيلي.  وقد عبر عن ذلك جيدًا أحد 

الحضور، وهو مواطن بس���يط يدعي ليئاف مرمر )من »بات يام« 

قرب تل أبيب( بقوله: »المش���كلة هي أنه ال توجد لديهم )أي 

قضاة المحكمة اإلسرائيلية العليا( يهودية، ولذلك فإن جميع 

قراراتهم وأحكامه���م تنبع من الناحية اإلنس���انية«. ويعني 

ذلك م���ن وجهة نظر ه���ذا المواطن أن النظر لهذه المس���ألة 

)مسألة »المتسللين« األفارقة( من زاوية إنسانية يعتبر شيئا 

يستحق الش���جب واإلدانة، ويش���كل »انحرافا« عن الفرضيات 

األساس التي توجه السياسة الرسمية لدولة إسرائيل.  

ذلك هو المناخ األخالقي والسياس���ي الذي نشأ رويدا رويدا 

وبات يقوض قواعد ومعايير الشفقة واإلنسانية لدى المجتمع 

اإلس���رائيلي بأكمله. وفي الواقع فإن تلك النظرة التي تجعلنا 

ال نرى إنسانية »المتسللين« األفارقة، والسكان الفلسطينيين 

المدنيين الذين يعيشون في خوف ورعب من هجمات الجيش 

اإلس���رائيلي، هي نفس النظرة التي تقفز عن معاناة المريض 

البسيط في المستشفى حتى لو كان إسرائيليًا.  

يسمى اإلس���رائيليون أنفس���هم »صباريين« )صابرا(، على 

اس���م الفاكهة )الصّبار( التي تكون قشرتها مليئة باألشواك 

الوخ���ازة، بينما تكون الثمرة الداخلي���ة طرية وحلوة المذاق. 

وهذه االس���تعارة العميقة تعترف بقس���وة الطبع )المزاج( 

اإلس���رائيلي الجماعي، لكنها تعوض عن ذلك إذ تعد بحالوة 

مذاق خفية ستظهر بعد إزالة قشرة حبة الفاكهة. 

لق���د كان من الممكن لفت���رة من الوقت العث���ور على تلك 

»الحالوة« الخفية في االقتصاد االش���تراكي لدولة إسرائيل، 

في قيمها المتس���اوية، في وجود مجموع يهودي متحرر من 

س���يطرة الدين، في شجاعة شعب آثر تخليد تاريخه بواسطة 

مب���ادئ أخالقية تقوم على الحق في تقري���ر المصير. غير أن 

هذه »الحالوة« لم يعد لها وجود، فقد استبدلت بالشعور بأن 

القوة العارية تسيطر في العالقات الدولية، في العالقات بين 

الدول���ة ومواطنيها، في االقتصاد، وباألس���اس في العالقات 

بين المواطنين وبين أنفس���هم، من هنا ال غرابة إذن في أنه 

لم يعد ممكنا نزع قش���رة الفاكهة... وفي أننا بقينا فقط مع 

ازة!
ّ
قشرتها السميكة والوخ

عن العمى االنتقائي للصهيونيــة!
*السيطرة على اآلخر الفلسطيني لها ثمن واضح وجلي هو إنكار إنسانيته ومن ثم إنكار إنسانية اإلسرائيلي ذاته أيضا في نهاية المطاف*

)أ.ف.ب( يوميات رفض االحتالل.               



الثالثاء 2015/5/5م الموافق 16 رجب 1436هـ العدد 357 السنة الثالثة عشرة6

إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

بلغ عدد الس���كان م���ن أصل أثيوبي في إس���رائيل 5ر135 

ألف في نهاية العام 2013، وفقا لمعطيات نش���رها مكتب 

اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي في نهاي���ة العام الماضي. 

9ر85 ألف بينه���م ُولدوا في أثيوبي���ا و6ر49 ألف ولدوا في 

إس���رائيل. وتس���كن غالبية األثيوبيين في منطقتي وسط 

إسرائيل )38%( وجنوبها )%24(. 

88% م���ن األثيوبيي���ن متزوجون من أثيوبي���ات، ومعدل 

س���ن الزواج في هذا المجتمع 3ر29 سنة بين الرجال و4ر26 

س���نة بين النس���اء، وهو أعلى من معدل الزواج بين اليهود 

في إسرائيل. وتنجب المرأة األثيوبية 8ر2 طفل بينما هذه 

النسبة ترتفع إلى 3 أطفال بين اليهود عموما في إسرائيل. 

ويتعلم 3ر51% من التالميذ األثيوبيين في مدارس تابعة 

لجه���از التعليم الحكوم���ي – الدين���ي، و3ر45% في جهاز 

التعلي���م الحكومي. وتقدم 88% م���ن التالميذ الذي أنهوا 

الصف الثاني عش���ر إلى امتحان���ات البجروت )التوجيهي(، 

بينما هذه النس���بة ه���ي 82% في مجمل جه���از التعليم 

العب���ري. لكن نصف األثيوبيين الذي���ن تقدموا المتحانات 

البج���روت اس���تحقوا الحصول على ش���هادة البجروت، فيما 

النس���بة العامة في جهاز التعليم العبري هي 62%. ويشار 

إلى نسبة التالميذ األثيوبيين الذين يتسربون من المدارس 

الرسمية هي 5ر5% بينما النسبة العامة في جهاز التعليم 

العب���ري ه���ي 5ر4%. ومعطيات التس���رب هذه ال تش���مل 

المدارس الدينية الخاصة.  

ومع���دل الفق���ر ف���ي المجتم���ع األثيوبي أعل���ى منه في 

المجتمع اإلس���رائيلي بشكل عام، وتشير المعطيات إلى أن 

قراب���ة 70% من األوالد، دون س���ن 18 عام���ا، هم من عائالت 

تعي���ش تحت خط الفقر. كذلك فإن نس���بة الطالق مرتفعة 

ف���ي المجتم���ع األثيوب���ي، و18% من األوالد يعيش���ون في 

عائالت أحادية الوالدين، وربع األوالد يعيش���ون في عائالت 

مكونة من أكثر من س���تة أنفار. كما أن نصف أبناء الشبيبة 

األثيوبيين يعيش���ون في عائالت سن الوالدين فيها أعلى 

من 55 عاما.

ش���ر في العام 2011 أن 53% من الُمشغلين 
ُ
وأظهر بحث ن

اإلسرائيليين يرفضون تش���غيل أثيوبيين، وذلك من دون 

عالق���ة بمؤهالتهم. كذل���ك تبين أن 70% من المش���غلين 

يمتنعون عن ترقية األثيوبيين الذين يعملون لديهم. 

كذل���ك أظهر بح���ث أج���ري ف���ي الع���ام 2012 أن العاملين 

األثيوبيي���ن يربحون ما بين 30% إل���ى 40% أقل من العاملين 

العرب، ألن الكثيرين منهم يعملون داخل مجتمعهم الصغير.

وتش���ير أحدث المعطيات إلى أن حوالي 50% من الجنود 

األثيوبيي���ن دخل���وا إلى الس���جن أثن���اء فت���رة خدمتهم 

العسكرية.

ونس���بة االنتحار بي���ن األثيوبيين أعلى بعش���ر مرات من 

النس���بة العامة في إس���رائيل، وفقا لتقري���ر جرى تقديمه 

للكنيست في نهاية العام 2011. 

اليهود األثيوبيون في المؤسسة 
السياسية اإلسرائيلية

تتماث���ل الغالبية العظمى م���ن األثيوبيين م���ع اليمين 

اإلس���رائيلي، وبضمن ذلك حزب الليك���ود. وهم يمتنعون 

عن التصوي���ت لحزب العمل، الذي انبث���ق من حزب »مباي« 

الذي حكم إس���رائيل حتى العام 1977، وذلك بسبب رفضه 

تهجيرهم إلى إس���رائيل. ورغم ذلك فإن أول عضو كنيست 

من أصول أثيوبية، وهو أديس���و مساال، انتخب ضمن قائمة 

حزب العمل. وجرى عش���ية انتخابات العام 2006 تأس���يس 

ح���زب أثيوب���ي، لكنه حصل عل���ى 14 ألف ص���وت فقط ولم 

يتجاوز نسبة الحسم. 

ودخل الكنيست عدد قليل جدا من األثيوبيين، وهم شلومو 

م���وال من حزب كديم���ا، وأبراهام نغوس���ا من ح���زب الليكود، 

وش���معون سولومون وبنينا تمنو - شاتا من حزب “يش عتيد” 

)يوجد مستقبل(. كذلك ضمت قوائم مرشحي معظم األحزاب 

اإلسرائيلية مرشحين أثيوبيين لكنهم لم ينتخبوا. 

وهن����اك عدد م����ن المنظمات ف����ي المجتم����ع األثيوبي في 

إسرائيل وتنشط في عدة مجاالت، وأبرزها المنظمات التالية: 

الرابطة اإلسرائيلية من أجل يهود أثيوبيا: وهي منظمة اجتماعية 

تنشط في مواضيع متنوعة، وانبثقت عن الرابطة األميركية من أجل 

يهود أثيوبيا، التي نشطت منذ العام 1969 وحتى العام 1993. 

منظم���ة “فيدل”: تأسس���ت في العام 1996 وتنش���ط في 

مجال التربية والتعليم واالندماج االجتماعي ألبناء الشبيبة 

األثيوبيين بواس���طة المدارس. وتق���وم المنظمة بتفعيل 

مراكز للشبيبة في أنحاء البالد وبرامج جماهيرية لألهالي. 

منظمة “نصعد معا”: تأسس���ت في العام 2006 وتنشط 

في مجال التقدم في المجالين القيادي والعمل. 

منظم���ة “تبكا”: تأسس���ت في الع���ام 1999 وهي منظمة 

قانوني���ة تعمل ف���ي المج���ال الحقوقي لصال���ح المجتمع 

األثيوبي. 

معطيات عامة حول اليهود األثيوبيين

تفجر غضب دفين خالل مظاهرتين لليهود األثيوبيين 

في ت���ل أبيب، أول م���ن أمس األحد، وف���ي القدس يوم 

الخميس الماضي. 

وقبل س���تة ش���هور تقريبا، نظم نش���طاء سياسيون 

واجتماعيون من الطائفة األثيوبية مظاهرة مش���ابهة، 

في بل���دة كريات مآلخ���ي الجنوبية، لكن ل���م تتخللها 

مظاهر غضب كالتي برزت في المظاهرة األخيرة. 

وامتدت المظاهرة الصاخب���ة التي نظمها األثيوبيون 

في تل أبيب ضد عنف الش���رطة وعنصريتها إلى ساعة 

متأخ���رة م���ن ليلة األح���د – االثنين الماضي���ة، ووقعت 

خاللها مواجهات بين المتظاهرين وأفراد الش���رطة في 

محيط بلدية تل أبيب، وأس���فرت عن إصابة 68 ش���خصا 

على األقل، بينهم 23 ش���رطيا، واعتق���ال 43 متظاهرا. 

وأغلق المتظاهرون شوارع مركزية في تل أبيب وحاولوا 

اقتحام مبنى البلدية. وس���عت الش���رطة إلى تفريقهم 

مس���تخدمة القنابل الصوتي���ة وقنابل الغاز المس���يل 

للدموع واس���تخدمت خراطيم المي���اه والخيالة، فيما رد 

المتظاه���رون بإلقاء حج���ارة وألواح خش���بية وزجاجات 

باتجاه قوات الشرطة.

وخالفا لمظاهرة األثيوبيين في القدس، يوم الخميس 

الماضي، فقد ش���اركت ف���ي مظاهرة ت���ل أبيب جهات 

من خارج الطائفة األثيوبي���ة، تضامنا مع الطائفة التي 

تتع���رض لتمييز ومعاملة عنصرية من جانب الش���رطة 

وكافة مؤسسات الدولة.

واعتب���ر رئيس الحكوم���ة، بنيامين نتنياه���و، معقبا 

على المظاهرة أن���ه »يوجد مكان الس���تيضاح ادعاءات 

المتظاهرين، لكن ال مكان ألعمال عنف وش���غب كهذه«، 

فيما ق���ال المفتش العام للش���رطة، يوحنان دانينو، إن 

»ه���ؤالء مجموعة صغيرة م���ن المتظاهري���ن وال تخدم 

نضال األثيوبيين. وهذا ليس احتجاجا ش���رعيا في دولة 

ديمقراطية«. 

ونقلت وسائل إعالم عن متظاهرين قولهم إن نضالهم 

ب���دأ كاحتجاج على تعامل الش���رطة م���ع المواطنين من 

أصول أثيوبية واتس���ع ليصبح احتجاج���ا على التمييز 

ضدهم في كافة مجاالت الحياة، وهو ليس نضاال جديدا، 

وإنما خرج إلى النور والشارع بقوة متجددة وحسب.

ويش���ار إلى أن الغالبية العظمى من المتظاهرين هم 

ش���بان تتراوح أعماره���م ما بي���ن 20 – 30 عاما، وحملوا 

الفتات كتب عليها »لم أختر أن أولد أسود، لكن هذا حق« 

و«منذ متى اللون هو جريمة؟« و«كفى لعنف الشرطة«. 

وكانت مظاه���رة الخميس الماضي قد بدأت قبالة مقر 

الش���رطة اإلسرائيلية في ش���مال القدس، وجرى خاللها 

إغالق الش���ارع رقم واحد داخل المدينة، وس���د الطريق 

أمام القطار البلدي لعدة دقائق أيضا. وتذرعت الشرطة 

اإلسرائيلية بإغالق الشارع لتطالب المتظاهرين بالتفرق 

وإنه���اء المظاهرة. لكن المتظاهري���ن رفضوا االنصياع 

ألوامر الش���رطة، التي أخذت تس���تخدم وسائل تفريق 

المظاهرات في محاولة لتفريق المتظاهرين بالقوة. 

إال أن المتظاهرين، ويبدو أن الش���رطة لم تتوقع ذلك، 

انتقلوا إل���ى التظاهر ف���ي »ميدان باري���س« في مركز 

الق���دس الغربي���ة، وبالقرب م���ن مقر اإلقامة الرس���مي 

لرئيس الحكومة، حيث اندلعت مواجهات بين الش���رطة 

والمتظاهرين، وهو مش���هد غير مألوف في هذا المكان. 

ورفض المتظاهرون التفرق لس���اعات معدودة، شهدت 

إلقاء حجارة وزجاجات فارغة باتجاه قوات الشرطة، التي 

هاج���م أفرادها وخيالتها المتظاهرين. وأس���فرت هذه 

قل بعضهم إلى 
ُ
المواجه���ات عن إصابة 17 متظاه���را، ن

المستشفى للعالج، واعتقال خمسة أو ستة متظاهرين. 

وقال���ت الش���رطة إن اثنين م���ن أفرادها أصيب���ا بجروح 

طفيفة.

وهتف المتظاهرون ف���ي القدس، الذين لف بعضهم 

نفس���ه بالعل���م اإلس���رائيلي، بش���عارات احتجاجي���ة 

بينها »ش���رطة عنصري���ة« ورفعوا الفت���ات كتب عليها 

»كف���ى للعنصرية« و«كف���ى للعنف البوليس���ي«. ورفع 

أح���د المتظاهرين الفتة في وجه رجال الش���رطة وكتب 

عليها كلمة »غستابو«، في إش���ارة إلى الشرطة السرية 

للنظ���ام النازي. وقال متظاهرون إن »لون البش���رة ليس 

بطاق���ة هوي���ة، لكن الش���رطة عنصرية«، وأن الش���رطة 

تعتبر »األس���ود مجرما«، وأعلنوا أنه إذا استمر التعامل 

العنصري مع أبناء الطائفة فإن ش���بانها لن يذهبوا إلى 

الجيش.

وعبر نش���طاء في الطائفة األثيوبي���ة عن رضاهم من 

نتائ���ج المظاه���رة في الق���دس. وقال أحده���م لموقع 

»يديع���وت أحرونوت« االلكتروني، إن���ه »ليس جيدا أنه 

كان هناك عنف وجرحى م���ن كال الطرفين، لكن ينبغي 

أن ي���درك الجميع أنه توجد ضائق���ة لدينا ويجب حلها 

بعد عشرات السنين من انعدام المساواة والعنصرية«.

وقال ناش���ط آخر يدعى س���بيناو ملكو، إنه »خضنا في 

الماض���ي نضاالت انتهت من دون نتيجة، ونحن ملزمون 

ه���ذه المرة باالس���تمرار وع���دم التوق���ف حتى يصحو 

المجتم���ع والسياس���يون. والوضع الحال���ي ال يمكن أن 

يستمر«. 

ورغم أن أبن���اء الطائفة األثيوبي���ة يعانون من تمييز 

ومعامل���ة عنصرية منذ تهجيرهم إلى إس���رائيل، إال أن 

الس���بب المباش���ر لالحتجاجات الحالية هو نشر شريط 

مص���ور، مطلع األس���بوع الماضي، يظهر فيه ش���رطيان 

يعتديان على جندي أثيوبي من دون سبب واضح. 

ونقلت القناة العاش���رة للتلفزيون اإلس���رائيلي، يوم 

الس���بت الماضي، عن ضباط شرطة قولهم إن الشرطة لم 

تستعد بالشكل المناس���ب لمواجهة عدد المتظاهرين 

في القدس وال لحزمهم وإصرارهم. واعترف الضباط بأن 

مباحث الشرطة لم تجمع معلومات حول هذه المظاهرة 

رغ���م أنه ج���رى اإلعداد لها بش���كل علني في ش���بكات 

التواصل االجتماعي.

قيادة شابة جديدة
ذكرت وس���ائل إعالم أن الش���رطة تس���تعد لمواجهة 

مظاهرات أخرى لألثيوبيين، وأن إحدى نتائج المظاهرة 

في القدس أن المفتش العام للش���رطة، يوحنان دانينو، 

قرر تس���ريع عم���ل طاقم خاص جرى تش���كيله من أجل 

التدقيق في اتهامات األثيوبيين للش���رطة. لكنه شدد 

على امتداح أداء أفراد الش���رطة الذي شاركوا في تفريق 

المظاهرة، وفي الوقت نفس���ه أعلن عن ق���راره بأنه في 

حال تبين أن الش���رطيين اعتديا على الجندي األثيوبي 

بدون س���بب وجيه فإنه س���تتم إقالتهما. لكن صحيفة 

»هآرتس« نقل���ت، أول من أمس، عن مص���ادر في دائرة 

الناطق بلسان الشرطة قولهم إنهم ال يعرفون شيئا عن 

هذا األمر.

وكتب دانينو في رس���الة إلى أفراد الش���رطة أنه »بودي 

أن أحيي جميع أفراد ومقاتلي ش���رطة إس���رائيل وأن أشد 

على أيديهم. ولن أس���مح لحالة متطرفة كهذه أن تمس 

بالجهاز كله«. وتطرق إلى المظاهرة قائال إن »الشرطة لن 

تسمح بخرق القانون والنظام«. 

وكان المتظاه���رون ف���ي القدس قد وجه���وا انتقادات 

لرئيس الحكومة، بنيامي���ن نتنياهو، ألنه لم يعقب على 

حادث اعتداء الشرطيين على الجندي األثيوبي، إال بعد أن 

تحولت المظاهرة في القدس إلى مواجهات بين الشرطة 

والمتظاهرين، رغم أن نشر الشريط المصور تم في مطلع 

األسبوع.

وف���ي أعقاب مظاه���رة األثيوبيين في ت���ل أبيب، أعلن 

نتنياهو أن���ه يعتزم عق���د اجتماع بمش���اركة مندوبين 

ع���ن الطائفة األثيوبي���ة ووزارات األم���ن الداخلي والرفاه 

االجتماع���ي والداخلية ومركز الحك���م المحلي والمفتش 

العام للشرطة. كذلك أعلن نتنياهو أنه سيلتقي بالجندي 

الذي اعتدى عليه الشرطيان.

وقال���ت »يديع���وت أحرون���وت« إن ش���بكات التواصل 

ومنتدي���ات األثيوبيي���ن ف���ي االنترن���ت مليئة بقصص 

المتظاهرين، وبينها أن أفراد ش���رطة أثيوبيين من وحدة 

»يسام« الخاصة رفضوا استخدامهم كشرطيين متخفين 

ف���ي المظاهرة، وعن جنود ش���اركوا ف���ي المظاهرة وهم 

يرت���دون زّيهم العس���كري رغم أن الضباط المس���ؤولين 

عنهم منعوهم من القيام بذلك. 

وانتقد النش���طاء األثيوبيون الشبان نشطاء أكبر منهم 

سنا، بعد أن عبروا عن استعدادهم، خالل لقاء مع دانينو، 

للتع���اون مع الس���لطات والش���رطة من أجل من���ع تنظيم 

المظاهرة، تحس���با من حدوث أعم���ال عنف خاللها. ونظم 

النشطاء الش���بان المظاهرة في القدس من خالل شبكات 

التواصل االجتماعي.

وذكرت »يديعوت أحرونوت«، أمس األحد، أن احتجاجات 

األثيوبيين الحالية مختلفة عن احتجاجاتهم في الماضي، 

ألنه يقودها اآلن أبناء الجيل الش���اب. وأضافت الصحيفة 

أن قادة االحتجاجات الس���ابقة »خرجوا إلى التقاعد«، وحل 

مكانهم »أوالد فيسبوك وتويتر وواتس آب«. 

وتتمي���ز القي���ادة الجدي���دة للطائف���ة األثيوبية بأن 

غالبيته���ا العظمى م���ن مواليد إس���رائيل ومن خريجي 

جهاز التعليم اإلسرائيلي. ومن بين أبرز هؤالء النشطاء 

القياديان ماني ياس���و من مدينة أشكلون وعنبال بوغال 

م���ن بلدة كريات غات. ولفتت الصحيفة إلى أن »من يرى 

ى عه���د القيادة القديمة، 
ّ
هذي���ن االثنين يدرك أنه ول

التي تحدث���ت العبرية بصعوب���ة وواجهت صعوبة في 

اإلقناع، وباألساس أنها كانت مستعدة للمساومة«.

وأح���د أبرز ق���ادة احتجاجات األثيوبيي���ن الحالية هو 

طال يالو، من أش���كلون، وهو ضابط مس���رح من الجيش 

اإلس���رائيلي ويعمل رئيس طاقم في ش���ركة هاي- تك. 

وقال يالو إنه خدم الدولة تسع سنوات، ثالث في الخدمة 

العسكرية النظامية وست في الخدمة الدائمة. وشارك 

في الحرب األخيرة )في غزة( أكثر من ثالثين يوما ضمن 

قوات االحتياط. لكنه يشعر أن هذه الدولة ليست له. 

ووفق���ا للصحيفة، فإن القي���ادة الجديدة في الطائفة 

األثيوبية، مختلفة كليا عن التي س���بقتها. وهي قيادة 

حازمة وترفض المس���اومة على أي ش���يء وتسيطر في 

الميدي���ا الجديدة. وق���ال أحد النش���طاء األثيوبيين إن 

»ه���ذه قيادة مختلفة كليا وغالبية أفرادها تتواصل من 

خالل فيس���بوك وتويتر، وتنفر من المؤسسة الحاكمة«. 

وأضاف: »إنهم أوالد الغيتوات الذين ترعرعوا في أحياء 

الفقر في كريات غات وأشكلون وكريات مآلخي وأسدود، 

وهي أماكن يوجد فيها تجمعات كبيرة من األثيوبيين«. 

 

تعامل عنصري في جميع المستويات
نش���رت صحيفة »هآرتس«، في نهاية العام الماضي، 

تقريرا حول إهمال السلطات اإلسرائيلية عنف الشرطة 

ضد األثيوبيين، وجاء فيه أن أبناء هذه الطائفة »فقدوا 

ثقتهم بالس���لطات، الش���رطة وأجهزة التعليم والرفاه، 

وق���د تجذر هذا األمر في الس���لوك اليومي، مثل أن يمد 

الش���اب األثيوبي يده إل���ى جيبه بحركة س���ريعة لكي 

يتأكد من أنه يحمل بطاقة هويته، بمجرد أن يرى سيارة 

شرطة«.  

ودقق بحث أعده البروفس���ور غاي بن بورات والدكتور 

بيني يوفي���ل من جامعة بئر الس���بع، وصدر في نهاية 

العام 2013، في مواقف أقليات مختلفة تجاه الش���رطة. 

وتبي���ن م���ن البحث أن 31% م���ن األثيوبيي���ن ال يثقون 

بالش���رطة، بينما كانت هذه النس���بة بين سائر السكان 

25%. وق���ال 41% م���ن األثيوبيين إن دوريات الش���رطة 

تستوقفهم من دون مبرر في أحيان متقاربة جدا، بينما 

هذه النسبة كانت 17% بين سائر السكان. واعتبر %27 

من األثيوبيين، و5% فقط بين س���ائر الس���كان، أنه في 

حال قدموا شكوى ضد أفراد الشرطة فإن التعامل معهم 

س���يكون أس���وأ من التعامل مع غيرهم. وتبرر الشرطة 

هذه المعطيات وهذه النظرة إليها بأنه بين الس���نوات 

2006 و2011 ارتفعت نسبة الملفات الجنائية ضد شبان 

أثيوبيين ب�%8.

وتتالت الشكاوى في اآلونة األخيرة حول تعمد الشرطة 

عدم إب���الغ ذوي فتي���ة قاصرين بأم���ر اعتقالهم. وقالت 

الصحيف���ة إن الش���بان األثيوبيين يخاف���ون من التحدث 

حول عدوانية الش���رطة تجاههم، ولذل���ك فإن الكثيرين 

منهم يتحدثون إلى وس���ائل اإلعالم طالبين عدم الكشف 

عن هويتهم. وقال أحدهم، ويدعى أفاتا، ل�«هآرتس« إنه 

»كم س���يدوم تأثير تقريركم؟ بعد أسبوع سيمسك أفراد 

الش���رطة بنا في الشارع ويقولون لنا إننا وشينا بهم. ولن 

يدافع عنا أحد، وسنضطر إلى مواجهة ذلك لوحدنا«.

وال ينحصر التعامل العنصري مع الطائفة األثيوبية في 

الشرطة. 

وقال تقرير »هآرت���س« إن األثيوبيي���ن يلقون معاملة 

عنصري���ة وإهم���اال من جان���ب ال���وزارات أيض���ا. وصرح 

مس���ؤولون، خالل العام الماضي، ب���أن على الحكومة وضع 

توج���ه جديد وش���امل تجاه المجتم���ع األثيوبي ويتجاوز 

البيروقراطية الموجودة. وُعقدت مداوالت عديدة حول هذا 

التوجه بمش���اركة منظمات من المجتمع األثيوبي. وجرى 

بلورة توصيات وبرامج عمل. لكن جهات شاركت في هذه 

العملية، قالت إنه ب���دأ يتعالى نقاش مؤخرا حول الجهة 

التي ينبغي أن تش���رف على تطبيق السياسة الجديدة. 

وتبين أن مكتب رئيس الحكومة ووزارة استيعاب الهجرة 

يتصارعان من أجل أال يتوليا هذه المهمة. 

بنظ���رة إلى ال���وراء، وبموج���ب المفاهي���م الصهيونية 

التي تش���بع به���ا األثيوبيون في إس���رائيل، فإن الهجرة 

إلى إس���رائيل تعتبر »حق���ا لكل يه���ودي«. وانطالقا من 

ه���ذا المفهوم، يعتب���ر األثيوبيون أن إس���رائيل، كدولة 

وحكومة، ال ترغب بوجوده���م فيها، إذ امتنعت الحكومة 

اإلس���رائيلية، من���ذ الع���ام 1948، عن اس���تقبال اليهود 

األثيوبيين والمشاركة في حمالت تهجيرهم إليها، وذلك 

حت���ى العام 1975، عندما اتخ���ذت الحكومة قرارا بإحضار 

األثيوبيين إلى إس���رائيل على عدة موج���ات هجرة، بين 

األع���وام 1979 و1999. وق���ررت حكوم���ة بنيامين نتنياهو 

السابقة وقف هجرة اليهود األثيوبيين إلى إسرائيل. 

وواجه المهاجرون األثيوبيون في إس���رائيل بش���كل 

خاص صعوبات في االندماج في المجتمع اإلس���رائيلي، 

لعدة أسباب، بينها نمط الحياة الغربي في إسرائيل، إلى 

جانب جهل األثيوبيين بحقوقهم ومستواهم الثقافي 

المتدني نس���بيا واختالف عاداته���م وتقاليدهم، بما 

ف���ي ذلك الدينية، عن المجتمع اإلس���رائيلي، والتعامل 

العنصري معهم، بسبب لون بشرتهم خصوصا، وكونهم 

قادمين من دولة إفريقية.

وق���ال حاخامون أثيوبي���ون إن الحاخامية الرئيس���ية 

في إس���رائيل تميز ضدهم وتضطهده���م، وذلك على 

خلفية لون بشرتهم السوداء فقط، رغم التحديات التي 

واجهوها من أجل أن يتمكنوا من نقل عشرات اآلالف من 

اليهود من أثيوبيا إلى إس���رائيل و«من أجل الحفاظ على 

يهوديتهم ومعتقداتهم في أثيوبيا في الماضي«.

وجاء في تقرير نش����رته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، 

أن الحاخامي����ة الرئيس����ية قلصت الغالبي����ة العظمى من 

صالحيات الحاخامين األثيوبيي����ن، ومنعتهم من مزاولة 

أبسط مهامهم، مثل عقد قران عروسين أثيوبيين، وحتى 

أنها أرغم����ت بعضهم على إجراء عملية ختان ثانية، ولم 

تعت����رف بالختان الذي أجري في أثيوبيا. ويش����ار إلى أن 

ختان الذكور هو أمر إلزامي في الديانة اليهودية.

وقال الحاخام ويبش����يت يالو، الذي يس����كن في مدينة 

نتانيا مع زوجته و أبنائه السبعة، إنه “كنت حاخاما مهما 

في أثيوبيا، وحافظت على التقاليد والطقوس اليهودية 

لجميع اليهود هناك رغم الضغوط التي تعرضنا لها، وأنا 

من أقنعهم بالهجرة إلى هذه البالد. واليوم، تضطهدنا 

الحاخامية فقط بس����بب ل����ون بش����رتنا وال تمنحنا أدنى 

مستوى من االحترام أو الحقوق”.

ورغم عدم اعتراف الحاخامي����ة به وبالكثير من زمالئه، 

يس����تمر يالو بالعمل كحاخام أكبر لألثيوبيين. وأعلن أنه 

“س����نقود أبناء جلدتنا حتى مع اضطهاد الحاخامية لنا. 

وأنا متأكد من أن لون بشرتنا يشكل حاجزا لدى الحاخامين 

في إس����رائيل، ويصّعب عليهم االعتراف بنا كيهود قبل 

أن يعترفوا بنا كحاخامين ذوي صالحيات دينية، وهناك 

سبب واحد لهذه التصرفات هو العنصرية!”.

التعام���ل العنصري م���ع األثيوبيين في إس���رائيل لم 

يتوق���ف عند هذا الحد. ففي الع���ام 1996 أثيرت قضية 

“إبادة وجبات ال���دم” التي تبرع بها مواطنون أثيوبيون 

لبنك الدم. وتبين أن خدمة اإلسعاف األولي اإلسرائيلية- 

“نجمة داوود الحم���راء”- أبادت آالف وجبات الدم بادعاء 

أنه���ا قد تكون مصابة بجرثومة مرض اإليدز. وقد أثارت 

هذه القضية غضبا في أوس���اط الطائفة األثيوبية وتم 

تنظي���م مظاه���رات، خاصة بعد أن أظه���رت تحاليل أن 

نس���بة ضئيلة للغاية م���ن هذه الوجب���ات تحتوي على 

الجرثومة. رغم ذلك، فإن “نجمة داوود الحمراء” ما زالت 

تحظر تبرعات بالدم من أشخاص من أصول إفريقية.

وهن���اك قضي���ة ثانية أثيرت ف���ي األع���وام األخيرة 

وتتعلق بقيام أطباء وممرضات إسرائيليات بحقن النساء 

األثيوبيات، من دون علمهن، بمادة “ديبو بروفيرا” لمنع 

حمله���ن، خالل تواجدهن في معس���كر بانتظار نقلهن 

إلى إس���رائيل، كما أن هذه الممارس���ات استمرت لفترة 

محدودة في إسرائيل أيضا.

إل���ى جانب ذل���ك، يرف���ض رؤس���اء س���لطات محلية 

إس���رائيلية، بينها بلدية بيتاح تكفا وبلدية أور يهودا، 

استيعاب األوالد األثيوبيين في مدارس مدينتهم.

اليهود األثيوبيون في إسرائيل: 

تفجر غضب دفين جراء عنصرية الدولة تجاههم!

قمع األثيوبيين في تل أبيب أول من امس.              )أ.ف.ب(
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

كتب برهوم جرايسي:

قبل أن يبدأ الس���باق الحقيقي في داخل الحزبين األميركيين 

الختيار مرش���ح كل حزب لالنتخابات الرئاسية التي ستجري في 

خري���ف العام 2016، بدأ أثرياء أميركان يهود كبار يعدون العّدة 

لدعم مرشحهم في أحد هذين الحزبين. فاليهود الذين يشكلون 

8ر1% من إجمالي الناخبين األميركيين، يعّدون أكبر المتبرعين 

للحزبين، حس���ب الكثير من التقارير. ويبرز من بين هؤالء الثري 

حاييم س���ابان المع���روف بدعمه للح���زب الديمقراطي، وخاصة 

عائل���ة كلينتون، والثري ش���لدون إدلس���ون، اليميني المتطرف 

الداع���م بالمطلق لبنيامين نتنياهو، ولمن هو أش���د المتطرفين 

في الحزب الجمهوري، كما أثبت هذا في انتخابات خريف 2012.

ويق���ول تقرير في صحيفة »هآرتس« اإلس���رائيلية إن حاييم 

س���ابان يستعد حاليا لدعم ترشيح هيالري كلينتون، في الحزب 

الديمقراط���ي. وهو يري���د ضمان فوزها، بع���د أن ضمن خطابها 

السياس���ي المؤيد كليا للسياسة اإلس���رائيلية. وكان سابان قد 

دعم ترش���يح هيالري كلينتون أمام باراك أوباما، في االنتخابات 

الداخلية التي بدأت في العام 2007. وحسب التقرير، فإن سابان 

تحف���ظ في حينه من دعم أوباما، بعد أن س���معه يقول إنه يريد 

تغيير األولويات األميركية في الش���رق األوسط، ونهج التعامل 

مع إسرائيل.  

وكان س���ابان من أوائل م���ن صّرحوا مرحبي���ن بإعالن كلينتون 

ترشيح نفس���ها في حزبها، لتكون مرشحته للرئاسة األميركية. 

وقال إنه واثق من أن »التزامات كلينتون تجاه إس���رائيل تبش���ر 

بالخير، فمن الناحية االجتماعي���ة هي أكثر ليبرالية، لكنها في 

الوقت ذاته حازمة في الش���ؤون السياس���ية واألمنية«. ويستند 

س���ابان إلى خطاب كلينتون الذي ألقته في العام 2012، ووجهت 

فيه اتهاما للرئيس الفلس���طيني الراحل ياس���ر عرفات بأنه هو 

من أفش���ل المفاوضات اإلسرائيلية الفلس���طينية، حينما رفض 

الصفقة التي عرضت عليه في »كامب ديفيد« العام 2000.

ويس���عى س���ابان اآلن إلى إثبات أن هي���الري كلينتون أفضل 

لليه���ود من غيرها، وحتى أنها أفضل م���ن نتنياهو، كما يقول. 

وتمهيدا لهذا، فإن سابان يس���عى لتحسين األجواء بين البيت 

األبيض، الذي يس���يطر عليه الحزب الديمقراطي، وبين الحكومة 

اإلسرائيلية. ويقول »إنه يجب عدم فقدان األمل، وأنا أنشط حاليا 

في إعادة األمور إلى مس���ارها وخفض ارتفاع ألس���نة اللهيب«. 

وأضاف قائال »آمل أن ينخفض مستوى ألسنة اللهيب قريبا، على 

الرغم من الخالف بين حكومة إس���رائيل وإدارة أوباما حول شكل 

الصفقة مع إيران«.

أم���ا ش���لدون إدلس���ون، المع���روف بعنصريت���ه ض���د العرب 

والفلسطينيين، وهو صاحب واحدة من أضخم شبكات مراهنات 

القمار في الواليات المتحدة وخارجها، فقد صرف في االنتخابات 

الداخلي���ة في الح���زب الجمهوري في العال���م 2012، أكثر من 95 

مليون دوالر، على المرش���ح المتطرف في عدائ���ه للعرب، نيوت 

غينغريتش، إال أن األخير خس���ر االنتخابات الداخلية في حزبه. 

ثم دعم إدلس���ون المرش���ح الجمهوري للرئاسة األميركية، ميت 

رومني، وحسب الكثير من التقارير فإنه دعم الجمهوريين بأكثر 

من 100 مليون دوالر، من أجل إسقاط أوباما عن الحكم. 

ويواجه إدلس���ون في الس���نوات األخيرة محاكمة في الواليات 

المتح���دة، رفعها ضده من كان حتى الع���ام 2010 المدير العام 

لش���ركة القمار التي يملكها، إذ يدعي المش���تكي أن إدلس���ون 

فصله من العمل بعد اعتراضه على التعامل مع من يتم تعريفه 

ف���ي الواليات المتحدة على أنه أحد زعماء المافيا الصينية. وفي 

القضية تفاصيل كثيرة تربط إدلس���ون بعالم اإلجرام بحس���ب 

االدعاء.

ويقول إدلس���ون في تصريحات اقتبستها صحيفة »هآرتس«، 

إنه لن يدعم هذه المّرة أي مرش���ح، لمجرد أنه يطلق التصريحات 

التي يريدها، بل سيدعم كليا ومن دون أية حدود مالية، المرشح 

الجمهوري األوفر حظا بالفوز بالرئاسة األميركية، واضعا شروط 

التصلب اليميني. 

ويقول الكاتب أفنير هوفش���طاين في مقال له في »هآرتس«، 

إن ه���ذا المش���هد يعن���ي أن المعرك���ة االنتخابي���ة األميركية 

ستكون إلى مدى كبير واقعة من خلف الكواليس وتحت سيطرة 

المتبرعين المناصرين إلسرائيل. وفي هذا ما يوحي بعالقة رأس 

المال بالحكم، وبالذين يحركون الدم���ى المتحركة في الواليات 

المتح���دة. ولكن ف���ي نفس الوقت ف���إن المتبرعين يأخذون في 

حس���اباتهم الدولة الصغيرة في الش���رق األوس���ط )إسرائيل(، 

وبهذا يتدخلون عميقا في السياسة األميركية. وليس فقط من 

خالل دعم المرش���حين، بل أيضا من خالل السيطرة على وسائل 

إعالم.

ويش���ير هوفش���طاين إلى أن إدلس���ون مس���يطر عمليا على 

االنتخابات الداخلي���ة في الحزب الجمه���وري، واقتبس الكاتب 

موقع االنترنت األميركي »بوليتيكو« الذي قال إن إدلس���ون أرغم 

المرش���ح كريس كريس���تي، ف���ي اآلونة األخيرة، عل���ى االعتذار 

الستخدام عبارة »المناطق الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية«، 

بدال من اس���تخدام »يهودا والس���امرة«، بقص���د الضفة الغربية 

المحتلة.

ويقول هوفشطاين إن االنتخابات األميركية تستنزف كميات 

خيالية من المال، وهذه ظاهرة تستفحل من انتخابات إلى أخرى. 

إال أن الدستور وسلسلة من القوانين تنجح في لجم تأثير المال، 

ول���ذا فإن 95 ملي���ون دوالر التي دفعها إدلس���ون لغينغيرتش، 

ومعها عش���رات الماليين األخرى التي دفعها لمرشحين آخرين 

من الحزب الجمهوري، لم تأت بالنفع الكبير إلدلسون.

ويقارن هوفش���طاين بين ما هو قائم ف���ي الواليات المتحدة 

األميركية، وبين الوضع القائم في إسرائيل، إذ يقول إن إدلسون 

ينجح في فرض إرادته على شخصيات دوائر القرار في إسرائيل، 

وحتى أنه ضغ���ط لحل الحكومة، كي ال يقر الكنيس���ت القانون 

ال���ذي كان من ش���أنه أن يفرض قيودا عل���ى صحيفته المجانية 

واسعة االنتش���ار »يسرائيل هيوم«. وأشار أيضا إلى أن إدلسون 

ينج���ح بالتعاون م���ع نتنياهو في إحداث ش���رخ داخل المجتمع 

اليهودي في الواليات المتحدة األميركية.

تنسيق بين سابان وإدلسون
وكي ال يكون هناك انطباع وكأن سابان وإدلسون متنازعان في 

ما بينهما، نش���ير إلى أنه تربطهما عالقات وثيقة وهما متفقان 

على ضرورة الس���يطرة على وس���ائل اإلعالم األميركية المركزية 

كي تكون موالية إلس���رائيل. ففي ندوة عقدت في واشنطن في 

را في ش���راء صحف 
ّ
خريف الع���ام الماضي 2014، أعلنا أنهما فك

أميركية، يصفانها ب� »اليسارية« إلسكات انتقاداتها إلسرائيل.

وقال سابان، “إنني وشلدون )إدلسون( كان علينا شراء صحيفة 

واش���نطن بوست، وخس���ارة أنني لم أعلم من قبل أنها معروضة 

للبيع )وقد بيعت بمئة ملي���ون دوالر لألميركي جوزيف بوزس(. 

إن بوزس س���رق الصحيفة عمليا، فما دفعه كان بمثابة قروش.. 

ق���روش”، فقاطعه إدلس���ون قائ���ال “لربما يا س���ابان علينا نحن 

االثنين أن نش���تري نيويورك تايمز”، فرد سابان قائال “صدقني 

حاول���ت عدة مرات فعل ذلك، إال أن األمر لم ينجح، فتلك صحيفة 

تملكها عائلة”.

وقال إدلس���ون “إن المال يقدم اإلجابات على كل ش���يء، علينا 

أن نعرض أعل���ى بكثير من قيمة الصحيف���ة )نيويورك تايمز(، 

وفيما إذا رفضت العائلة، فإن اصحاب األسهم اآلخرين، من خارج 

العائلة، س���يرغبون في الحصول على المال، وبإمكانهم مقاضاة 

العائلة إلجبارها على البيع”.

وجاهر س���ابان بأنه يبحث منذ مّدة ع���ن صحيفة أميركية لها 

تأثير على الرأي العام األميركي كي يش���تريها، وقال إنه حاول 

ش���راء “نيوزويك” عدة مرات من عائلة غراهام، كما حاول ش���راء 

“واشنطن بوس���ت”، وكل مّرة كان يواجه برفض. وال يأبه سابان 

بالخس���ائر التي كان سيتكّبدها، جراء ش���راء الصحف، كونها ال 

تحقق أرباحا كمشروع اقتصادي مستقل، وقال إنه لربما أن تلك 

الخس���ائر س���تكون أقل من حجم التبرعات التي ندفعها للكثير 

من الجهات، بينما إذا ما اش���ترينا صحيف���ة كهذه او تلك فقد 

نتوقف عن تقديم التبرعات.

غي���ر أن االثنين يختلفان في الرأي إزاء الدولة الفلس���طينية، 

فحاييم س���ابان يؤيد قيامها، ويقول “إن االمتناع عن قيام دولة 

فلسطينية، سيبقي على الوضع القائم حاليا، وقد يضع إسرائيل 

في عزل���ة، وتصبح دولة منب���وذة، وقيام دولة فلس���طينية أمر 

ضروري لبقاء إسرائيل دولة ديمقراطية ويهودية”. في المقابل 

يقول إدلس���ون “إن التوراة لم تذكر ش���يئا ع���ن الديمقراطية، 

والتوراة تتحدث عن األخّوة واألم���ور الجيدة، ولكنها ال تتحدث 

عن دول���ة إس���رائيل ديمقراطية، فكيف م���ن الممكن أن تكون 

دولتان، ف���ي الوقت الذي يعلم فيه الفلس���طينيون أبناءهم أن 

اليهود ه���م أحفاد الخنازي���ر والقردة، والفلس���طينيون يعتبر 

اإلرهاب بالنسبة لهم استراتيجية وليس تكتيكا”.

أصوات اليهود قد تشهد تحوالت
يبلغ عدد أبناء الديانة اليهودية األميركيين نحو 25ر5 مليون 

نس���مة، وهم يش���كلون أقل من 2% من الناخبي���ن األميركيين 

)8ر1%(، ولك���ن من أص���ل 533 عضوا في مجلس���ي الكونغرس 

والش���يوخ واألميركيين، هن���اك 33 نائبا يهودي���ا، عدا النواب 

الموالين إلسرائيل كليا. وتقول سلسلة من التقارير اإلسرائيلية 

واألميركي���ة إن ما يزيد عن 70% من األميركان اليهود يصوتون 

تقليديا للحزب الديمقراطي، وتوجهاتهم سالمية ومؤيدة لحل 

الصراع على أساس الدولتين.

إال أن مجل���ة “إيكونوميس���ت” االقتصادية نش���رت في األيام 

األخيرة تقريرا يش���ير إل���ى احتمال أن يكون تراجع في نس���بة 

تأييد اليه���ود للحزب الديمقراطي، على ضوء ما وصفته المجلة 

“العالقة العدائية” بين الرئيس األميركي باراك أوباما وبنيامين 

نتنياهو. وتقول إن األميركيين اليه���ود اعتادوا منذ انتخابات 

الع���ام 1972، على منح أغلبيتهم المطلق���ة للحزب الديمقراطي، 

باستثناء االنتخابات الرئاسية في العام 1980، حينما لم يدعموا 

جيمي كارتر لوالية رئاسية ثانية.

وحس���ب التقرير، ف���إن األميركيي���ن اليهود ش���عروا بضيق، 

وهم يس���معون نتنياهو يحذر من تدفق العرب في إس���رائيل 

عل���ى صناديق االقت���راع، وجاهر عدد من الق���ادة اليهود بعدم 

رضاهم من ذلك التصريح. كما أن الرئيس أوباما انتقد نتنياهو 

علن���ا، وهدد بأن تفحص الواليات المتح���دة من جديد عالقاتها 

الدبلوماسية االستراتيجية مع إسرائيل.

وترى الصحيفة أن النظرة إلى إس���رائيل تقس���م األميركيين 

اليهود بين خي���ار االنتماء للهوية األميركي���ة، وبين هويتهم 

اليهودية، فمن جهة يعبر الحزب الديمقراطي أكثر عن مفاهيم 

التعددي���ة، ومن جهة أخرى ف���إن الح���زب الديمقراطي يظهر 

تمسكا أكبر بدعم السياس���ة اإلسرائيلية، خاصة بعد تفجيرات 

11 أيلول 2001.

وحس���ب الحاخام )الرابي( ريك جايكوب���س، الذي يرأس اتحاد 

900 كني���س لليهود االصالحيين، فإنه إذا م���ا أدى الخالف بين 

حكومة إس���رائيل والبيت االبيض إلى ش���رخ بي���ن اليهود، فإن 

اليهود الليبراليين سيبدأون باالبتعاد عن إسرائيل. 

وكان تقري���ر ل�”معهد سياس���ة الش���عب اليه���ودي” التابع 

للوكال���ة الصهيوني���ة ويرأس���ه المستش���ار الس���ابق للرئيس 

األميرك���ي دينيس روس، قد حذر من أن أي أزمة بين إس���رائيل 

والوالي���ات المتح���دة األميركية ق���د تضع المجتم���ع اليهودي 

)ف���ي الواليات المتحدة( في وضعية إش���كالية، “فيهود أميركا 

يشعرون بارتياح في الفترة التي يكون فيها التقاء مصالح بين 

إدارتهم والحكومة اإلسرائيلية، بما يشمل هذا القيم األخالقية 

والديمقراطية التي تتبعها الدولتان، لكن حينما تتراجع إحدى 

ركائز معادلة العالقات هذه، فإن اليهود يشعرون أنفسهم كمن 

يقعون بين المطرقة والس���ندان، وبين اإلخالص الكلي لوطنهم- 

الواليات المتحدة، وبين اهتمامهم بالمجتمع اليهودي الشقيق 

في إسرائيل”.

وحس���ب “المعهد” فإن لدى المجتم���ع اليهودي في الواليات 

المتحدة، كما في المجتمع���ات اليهودية في أوروبا، تنام كبير 

للشعور باالغتراب عن إسرائيل، على خلفية تعامل إسرائيل مع 

مس���ألة “دولة يهودية وديمقراطية”، وعدم انفتاح إس���رائيل 

على تيارات مختلف���ة في اليهودية، وسياس���ة التمييز “تجاه 

األقلية العربية في إسرائيل”. 

ويتابع التقري���ر أن التقارير الصادرة ف���ي الواليات المتحدة 

والت���ي تنتقد إس���رائيل، كتل���ك التي ادعت الم���س بالمصالح 

األميركي���ة الحيوية، مثل االتهامات بش���أن عمليات تجس���س 

إسرائيلية على أراضي الواليات المتحدة، “تثير لدى مجموعات 

م���ن المجتمع اليه���ودي تخوفات من أن يؤدي األمر إلى نش���وء 

مظاهر عداء في المجتمع األميركي ضد اليهود”.  

أثرياء يهود يخصصون أموااًل ضخمة لدفقها على انتخابات الحزبين األميركيين الداخلية!
*شلدون إدلسون بات الممول األكبر للحزب الجمهوري ويتدخل في تفاصيل خطاب مرشحيه *حاييم سابان يستعد لدعم هيالري كلينتون  

ومن دون حدود *اليهود يشكلون 8ر1% من إجمالي المصوتين في الواليات المتحدة لكنهم 6% من نواب المجلسين وتأثيرهم أكبر*

تعلن إس���رائيل باس���تمرار، من خالل قيادتيها السياسية 

والعس���كرية، أنها تمتنع ع���ن التدخل في الح���رب األهلية 

الدائرة في س���ورية. وبرغم ذلك، فإنها بين حين وآخر تشن 

غارات في عمق األراضي السورية، ضد قواعد للجيش السوري 

أو مواقع أو قافالت س���يارات، وتبرر ذلك، بصورة غير مباشرة، 

نقل أو س���يتم 
ُ
ب���أن أهداف الغارات ه���ي صواريخ متطورة ت

نقلها إلى حزب الله في لبنان. 

واتبعت إسرائيل سياسة عدم االعتراف بهذه الغارات. لكن 

ف���ي أحيان نادرة تعلن أن ال عالقة له���ا بهذه الغارة أو تلك. 

وحدث ذلك األسبوع الماضي، في أعقاب تقرير لقناة الجزيرة 

القطري���ة، قالت في���ه إن طائرات “يعتقد أنها إس���رائيلية” 

أغ���ارت على موق���ع منصات صواري���خ في منطق���ة القلمون، 

الواقعة ش���مالي دمش���ق والقريب���ة من الحدود الس���ورية - 

اللبنانية، وأنه سقط في هذه الغارة قتلى وجرحى.  

إال أن مص���درا أمنيا إس���رائيليا قال إن إس���رائيل لم تنفذ 

هذه الغارة، وإنما هي ج���زء من المعارك الدائرة بين “جبهة 

النص���رة” وبين حزب الله والجيش الس���وري. وبحس���ب هذا 

المصدر فإن إسرائيل ليس���ت معنية بالتدخل في المعارك، 

الت���ي تصاع���دت مؤخ���را في ه���ذه المنطقة بي���ن األطراف 

المتصارعة في سورية. ورفض الناطق العسكري اإلسرائيلي 

التعقيب، وقال “إننا ال نتطرق إلى تقارير إعالمية أجنبية”.  

وج���اءت هذه الغ���ارة في وقت أخذت تس���خن فيه الجبهة 

اإلسرائيلية – السورية. فقبل ساعات من هذه الغارة، قصفت 

طائ���رة من دون طيار إس���رائيلية موقعا عند خط وقف إطالق 

النار في مرتفعات الجوالن الس���ورية المحتلة. وأعلن الجيش 

اإلس���رائيلي أن الهدف ال���ذي جرى قصفه عب���ارة عن خلية 

مؤلفة من أربعة أشخاص، حاولت زرع عبوة ناسفة. وأضاف أن 

ثالثة قتلوا فيما الرابع أصيب، ولم يتم رصده يغادر المكان، 

تل هو أيضا.
ُ
ما يعني أنه ربما ق

وتطرق رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى هذه 

العملية قائال إن “أي محاولة لالعتداء على جنودنا أو مواطنينا 

ستواجه ردا حازما أسوة بعملية الجيش التي أحبطت بدورها 

محاول���ة لتنفيذ عملية إرهابية. أش���يد بيقظة جنود الجيش 

اإلسرائيلي التي أدت إلى القيام بعمل سريع ودقيق”.

وقبل ذلك بيومين، قال تقرير لقناة الجزيرة أيضا، إنه جرى 

قص���ف مواقع تابعة للجيش الس���وري وحزب الله في منطقة 

القلمون، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية. ولم تعقب إسرائيل 

على ذلك، ال بالتأكيد وال بالنفي، خالفا لنفي الغارة التالية.

ورغم سياسة التعتيم التي تفرضها إسرائيل على غاراتها 

في س���ورية، إال إنها تعلن دائما أنها ستفعل كل ما بوسعها 

من أجل منع نقل أسلحة “كاسرة للتوازن” إلى حزب الله. وفي 

هذا الس���ياق قال وزير الدفاع اإلسرائيلي، موشيه يعلون، إن 

“إيران مس���تمرة في محاولة تسليح حزب الله في هذه األيام 

أيضا، وتتطلع إلى تزويد المنظمة اإلرهابية اللبنانية بسالح 

متطور ودقيق. كما يتطلع أفراد الحرس الثوري اإليراني وحزب 

الله إلى تنفيذ ذلك بكل الطرق وبواسطة كل المسارات”.

وأضاف يعلون، ف���ي اعتراف مبطن بالغارات في س���ورية، 

أن إيران وحزب الل���ه “يعيان الخطوط الحمراء التي وضعتها 

إس���رائيل والتي ال توجد أية نية لديها في المساومة عليها: 

لن نسمح بنقل أسلحة نوعية إلى المنظمات اإلرهابية، وعلى 

رأس���ها حزب الله، وس���نعرف كيف نصل إلى هذه األسلحة 

ومرس���ليها في أي زمان ومكان. ولن نسمح إليران وحزب الله 

بإقامة بنية تحتية إرهابية عند حدودنا مع سورية، وسنعرف 

كيف نض���ع يدنا على كل من يهدد مواطني إس���رائيل على 

طول الحدود وحتى أبعد من ذلك”. 

»ال أحد يريد حرب لبنان ثالثة«
اعتبر المحلل العس���كري في موقع »والال« االلكتروني، أمير 

بوحب���وط، أن أق���وال يعلون »ليس���ت موجهة إل���ى حزب الله 

وحماس، اللذين يبذالن جهودا هائلة من أجل حيازة صواريخ 

دقيقة )ف���ي إصابة األهداف(، وإنما ه���ي موجهة أيضا إلى 

التنظيمات المس���لحة في األراضي السورية، التي قد تصحو 

في أحد األيام وتوجه سالحها ضد إسرائيل«.  

وأش���ار بوحبوط إلى أن يعلون يعتبر أن هناك حاجة دائمة 

لصيانة »الخطوط الحمراء« اإلسرائيلية »لكي ال يتمكن العدو 

من تطوير اس���تخفاف بها«. وأضاف أن���ه عندما كان يعلون 

يتولى رئاس���ة هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، كان يتحدث 

عن سياس���ة »العصا والجزرة«، معتبرا أن إسرائيل استخدمت 

العص���ا، ف���ي نهاية األس���بوع الماضي، قبيل نق���ل صواريخ 

»سكاد« إلى حزب الله.

وتاب���ع بوحب���وط أن الغارة ف���ي نهاية األس���بوع الماضي 

له���ا هدف آخر وه���و »رؤية كيفية رد فع���ل العدو على هذا 

الهجوم«، الفتا إلى أن »عملية )عس���كرية إسرائيلية( واحدة 

زائدة من ش���أنها ج���ر األطراف إل���ى حرب إقليمي���ة، تكون 

بدايتها واضحة ومعروفة، ولكن ال أحد بإمكانه أن يعرف متى 

وأين ستنتهي«. 

ب���دوره، رأى المحلل العس���كري في موق���ع nrg االلكتروني 

العب���ري، عمي���ر راباب���ورت، أن نفي إس���رائيل ش���ن الغارة 

األخيرة، كان يهدف “ربما إلى خفض ارتفاع ألس���نة اللهيب 

المش���تعلة”، وش���دد على أنه يصعب معرفة ما إذا كان هذا 

هجوما نفذته تنظيمات تحارب ضد النظام السوري. 

وأض���اف أن “األمر الواضح ه���و... أن أي خط���أ يرتكبه أحد 

األطراف في تحليل نوايا وخط���وات الجانب اآلخر بإمكانه أن 

يقود إلى تدهور عارم وسريع جدا، رغم أن ال أحد من األطراف 

معني بحرب لبنان الثالثة في الصيف القريب”. 

هدف الغارات هو الصواريخ
التي تخرق التوازن

تنظر إسرائيل إلى تسلح حزب الله على أنه القضية األكثر 

إلحاح���ا والتحدي األخطر أمامه���ا، كما أنه بن���اء على تجربة 

الس���نوات األخيرة، بات من الصعب توق���ع رد فعل حزب الله 

على غارات كهذه، بحسب المحللين.

وارتفعت في اآلونة األخيرة وتيرة التهديدات والتحذيرات 

التي يطلقها قادة الجيش اإلسرائيلي والمسؤولون األمنيون 

ض���د حزب الل���ه، وكان آخرها تهديدات أطلقها قائد س���الح 

الجو، أمير إيش���ل، خالل مقابلة مع القناة العاشرة للتلفزيون 

اإلس���رائيلي، وقال فيها إن لبنان سيتعرض لضربات شديدة 

أكثر بكثير من تلك التي تعرض لها خالل حرب لبنان الثانية 

قبل تسع س���نوات، في حال نشوب حرب أخرى بين إسرائيل 

وحزب الله. وحذر إيشل المدنيين اللبنانيين من أنه ال يجدر 

بهم التواجد في منطقة يخب���ئ حزب الله فيها صواريخ ألن 

منطقة كهذه، ورغم أنها منطقة س���كنية، ستعتبر “قاعدة 

عسكرية”.

وكان مدي���ر عام وزارة الخارجية اإلس���رائيلية، نس���يم بن 

شيطريت، بعث برسالة إلى وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، 

في منتصف نيسان الماضي، قال فيها إن قضية تسلح حزب 

الله هي األكثر إلحاحا وخطورة بالنسبة إلسرائيل. ويأتي ذلك 

في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى تراجع إمكانية شن 

هجوم إس���رائيلي منفرد ضد المنشآت النووية في إيران بعد 

تفاهمات هذه األخيرة مع الدول الكبرى.

وكتب المحلل العس���كري في صحيفة “هآرتس”، عاموس 

هارئي���ل، أن “تهديد صواريخ ح���زب الله عاد ليحتل مكانته 

كتحد أمني رقم واحد بالنسبة إلسرائيل”.

وعلى خلفي���ة الغارة اإلس���رائيلية في س���ورية والتقارير 

التي تحدث���ت عن قصف قافلة تنقل أس���لحة إلى حزب الله 

في لبنان، أش���ار هارئيل إلى أن بحوزة ح���زب الله قرابة 100 

ألف صاروخ، يغطي مداها كل األراضي اإلس���رائيلية، ولذلك 

فإنه إذا كان بحوزته مئة صاروخ أكثر أو أقل، فإن هذه ليست 

المشكلة وأن هذا األمر ال يشكل دافعا لشن هجوم جوي ضد 

قوافل نقل أسلحة.

وأضاف هارئيل أن المش���كلة تكمن ف���ي نوعية الصواريخ 

وكونه���ا تخرق التوازن بين حزب الله وإس���رائيل، إذ أن أمين 

عام الحزب، حس���ن نصر الله، يهدد بقصف منشآت عسكرية 

ومدنية في إس���رائيل في حال اس���تهدفت األخيرة منشآت 

لبنانية هامة. ومن أجل تحقيق هذا التهديد، يحتاج الحزب 

إلى صواري���خ دقيقة في إصاب���ة األهداف اإلس���تراتيجية، 

بمعن���ى أن تكون قادرة على الس���قوط على مقربة عش���رات 

األمتار من أهدافها وليس في موقع يبعد كيلومترًا عن هذه 

األهداف.

وأش���ار هارئيل أيضا إلى أن نقل األس���لحة ف���ي التوقيت 

الحالي مرتبط بضعف النظام الس���وري خصوصا أمام هجمات 

تنظيمات مثل “داعش” و”جبهة النصرة”، التي استولت في 

الفترة األخيرة على مواقع عديدة داخل البالد وعند حدودها.

وفيم���ا يتعلق باحتماالت إقدام حزب الله على ش���ن هجوم 

ردا عل���ى الغارات األخيرة، فإنه في إس���رائيل يصعب تقدير 

ذلك، ألن الحزب لم يرد على معظم الغارات اإلس���رائيلية في 

الس���نوات الماضية، لكن���ه رد بهجوم في مزارع ش���بعا على 

الغ���ارة التي اس���تهدفت جنراال إيرانيا وس���تة مقاتلين من 

الح���زب، في كان���ون الثاني الماضي، وأس���فر ذلك عن مقتل 

جنديين إسرائيليين.

الغارات تضعف النظام السوري
أمام التنظيمات الجهادية المتشددة

انتقد المحلل العسكري في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 

أليكس فيش���مان، بش���كل مبطن، الغارات في سورية. وكتب 

أن���ه »في كل مرة ينس���بون فيها إلى س���الح الج���و مهاجمة 

منش���آت للجيش السوري، ُيعتبر ذلك كأنه يساعد تنظيمات 

المعارضة المركزية لنظام )الرئيس الس���وري بش���ار( األسد، 

وهما جبهة النصرة وداعش. ويبدو هذا بمثابة اعتقاد مفند 

لكن هذه هي المعادلة القائمة«.

وأضاف فيشمان أنه على الرغم من أن كال جانبي الصراع في 

سورية عدوان إلسرائيل، إال أنه »ينبغي أن يكون هناك سبب 

غي���ر مألوف من حيث خطورته، ويش���كل خطرا مباش���را على 

المصالح اإلس���رائيلية، من أجل أن تقدم على خطوة عسكرية 

كأنها قد تعود بالفائدة على اإلسالميين في سورية«. 

وحذر فيش���مان من عواقب غارات كه���ذه، وكتب أنه »قبل 

الخروج بأهازيج الفرح بنجاح الغارات الغامضة في س���ورية، 

سبت إلس���رائيل أخيرًا، يجدر أن نتذكر أنه قبل عدة 
ُ
والتي ن

عقود أيضا ش���وهد فرح مش���ابه هنا عندم���ا هاجم الجيش 

اإلسرائيلي أهدافا س���ورية في لبنان ’ألسباب أمنية مبررة’، 

وجّرنا إل���ى التدخل في حرب أهلية ال عالق���ة لنا بها ورطتنا 

طوال 18 عاما في الوحل اللبناني«.

ورأى فيشمان أن »الفرضية المعقولة هي أن الغارة األخيرة 

جاءت كي تحبط محاولة أخرى من جانب حزب الله لنقل عتاد 

من سورية إلى لبنان تحت غطاء السحب الكثيفة التي رافقت 

المنطقة في األيام األخيرة«.

وتابع فيش���مان أن���ه »يحظر االس���تخفاف بنق���ل قذائف 

صاروخي���ة وصواريخ من س���ورية إلى لبن���ان«. لكنه اعتبر أن 

»الغ���ارات الجوية الجراحية هذه تتقزم أمام قطار األس���لحة 

الفرنسية – السعودية التي يتم ضخها إلى الجيش اللبناني 

في هذه األيام، وفي وضح النهار وبدون عائق. ويدور الحديث 

عن تزويد سالح فرنسي متطور، بتمويل سعودي قدره ثالثة 

مليارات دوالر، وغايته إعادة تسليح الجيش اللبناني من أجل 

لجم اإلسالميين ومنع دخولهم إلى لبنان«. 

وأوضح فيشمان أن ما يزعجه في تسلح الجيش اللبناني، هو 

أنه »ال شك لدى أحد في إسرائيل في أن هذا السالح الفرنسي 

المتطور س���يخدم في نهاية المطاف حزب الله الذي يتعاون 

بشكل وثيق مع الجيش اللبناني. فأين التناسبية إذن وتزويد 

الس���الح الفرنسي هو أخطر بكثير بالنسبة لنا« من الصواريخ 

التي تنقل من سورية إلى حزب الله في لبنان.

وفيم���ا يتعل���ق بالغارات ف���ي القلمون، رأى فيش���مان أنها 

س���تضعف الجيش الس���وري وحزب الله في وقت يتوقع فيه 

تصاعد القتال في هذه المنطق���ة، مع اقتراب فصل الصيف، 

وتكثيف التنظيمين الجهاديين المتشددين »جبهة النصرة« 

و«داعش« من تواجدهما في المناطق المحيطة بدمشق. 

وخلص المحلل إلى التس���اؤل: »من بي���ن كل هذه األطراف، 

لم���ن بالضبط توجد إلس���رائيل مصلحة في تعزي���ز قوته أو 

إضعافه؟«. 

محللون عسكريون يحذرون من مغبة انجرار إسرائيل للحرب في سورية! 
سبت إلسرائيل أن ال أحد معني باندالع »حرب لبنان الثالثة«*

ُ
*تأكيدات بعد الغارات الجوية األخيرة التي ن

جندي إسرائيلي يراقب المشهد من هضبة الجوالن السورية المحتلة.                                  )إ.ب.أ(
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للتذكير: تقرير »جمعية حقوق المواطن في إسرائيل« 
حول ميزات الجهاز القضائّي في المناطق المحتلة:

نظام حكم واحد ـ منظومتا 
قوانين وجهازان قضائيان!

أصدرت »جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل« في نهاية 2014  تقريرًا جديدًا 
تحت عنوان »نظام حكم واحد- جهازان قضائّيان؛ منظومة القوانين اإلسرائيلية 
في الضف���ة الغربية«، عرضت من خالل���ه ميزات الجهاز القضائ���ّي في المناطق 
المحتلة منذ العام 1967، وعملية إنش���اء وتنمية نظام قضائّي رس���مّي ممأسس 
لجهازي قضاء وقانون منفصلين على أس���س إثنية قومية - جهاز قضائي مدني 

للمستوطنين اإلسرائيليين وجهاز عسكري للفلسطينيين.
ويس���رد التقرير كيف تم، عبر عملية تدريجية امتدت على أربعة عقود، إحالل 
وتطبيق جهاز القضاء اإلس���رائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، ما أدى 
 

ّ
إلى نشوء تمييز منهجّي مكّرس في التشريعات وقرارات المحاكم ويؤثر على كل
مناحي حياة السكان الفلسطينّيين في الضفة الغربّية الخاضعين لجهاز قضائي 

عسكري مجحف منذ العام 1967.
ويؤكد المس���ح الذي يجريه التقري���ر أّن الحديث ال يجري ع���ن تمييز عينّي أو 
تقنّي، أو عن قرارات عينّية فقط، بل عن جهاز يبلور ويكرس التمييز الُممأس���س 
بواس���طة التش���ريعات ومؤّسس���ات الحكم، ويؤثر بش���كل مباش���ر وحتمي على 
الفلس���طينيين في كافة مجاالت الحياة، التي يخ���ص التقرير بعضًا منها مثل: 
التمييز في المج���ال الجنائي وفي مجال التخطيط  والبن���اء وفي مجال الحريات 

األساسية، مثل حرّية الحركة وحرّية التعبير وقوانين السير وغيرها. 
ويس���تعرض التقرير الوضع القانوني في ظل الحكم اإلس���رائيلي على الضفة 
الغربية ويبين كيف نشأت، خالل عقود من الحكم العسكري “المؤقت”، منظومتان 
قانونيت���ان وقضائيت���ان منفصلت���ان ومختلفت���ان تميزان بي���ن المجموعتين 
الس���كانيتين اللتين تعيشان في المنطقة ذاتها: مواطنون إسرائيليون وسكان 

فلسطينيون. 
وال يقتصر هذا الفصل القانوني عل���ى القضايا األمنية، الجنائية أو حتى تلك 
النابعة من المواطنة فحسب، بل يمس مختلف وجميع جوانب الحياة ومجاالتها.
فعبر سلسلة طويلة من األوامر، التعديالت القانونية واألحكام القضائية، نشأ 
وضع يخضع فيه المواطنون اإلس���رائيليون لجهاز القضاء اإلس���رائيلي وتس���ري 
عليهم منظومة القوانين اإلسرائيلية، بكل ما تضمنه من الحقوق، على الرغم من 
عدم تواجدهم )س���كنهم( في نطاق المنطقة السيادية التابعة لدولة إسرائيل. 
وثمة أجزاء من القانون اإلس���رائيلي تس���ري في المناط���ق المحتلة على »يهود 

مستحقين وفق قانون العودة« رغم أنهم ليسوا مواطنين إسرائيليين. 
وبه���ذا، كان للمحكمة العليا اإلس���رائيلية دور مركزي في إقرار وترس���يخ هذا 
الفص���ل بين جه���ازّي القضاء في الضف���ة الغربية، وذلك من خ���الل تعاملها مع 
المس���توطنات اليهودية بوصفها »جزرا إسرائيلية« في تلك المنطقة، فضال عن 
تطبيقها قوانين األساس التي تحدد حقوق اإلنسان األساسية على اإلسرائيليين 
 في السؤال 

ّ
الذين يعيش���ون في المناطق الفلسطينية مقابل امتناعها عن البت

عما إذا كانت هذه القوانين تس���ري، أيضا، على الفلس���طينيين الذين يعيشون 
تحت السيطرة اإلسرائيلية أم ال. 

وفي المقابل، يخضع الس���كان الفلس���طينيون للقانون العسكري، أي � لألوامر 
العس���كرية التي يصدرها الجنرال )الحاكم العس���كري( من���ذ العام 1967 وحتى 
اليوم، فضال عن القوانين األردنية التي كانت س���ارية قبل االحتالل اإلس���رائيلي 

للمنطقة. 
وبوجه عام، فإن القوانين التي تس���ري على الفلس���طينيين هي أكثر تش���ددا 
بكثير جدا. فخالفا للمواطنين اإلس���رائيليين، تتم محاكمة الفلسطيني بموجب 
القانون العس���كري وفي محاكم عس���كرية، حتى لو ارتكب مخالفة س���ير أو سرق 

حليبا من الحانوت!
ويؤكد التقرير أّن الحكم العس���كرّي في الضفة الغربّية ينتهك أحكام القانون 
اإلنس���انّي الدولّي وقوانين حقوق اإلنس���ان في مجاالت استعرضها التقرير وفي 
مجاالت أخرى، حتى إذا تم النظر إلى الموضوع بمعزل عن وجود جهازْين قضائيين، 
بم���ا يترتب عل���ى ذلك من تمييز صارخ. فعلى س���بيل المثال، فت���رات االعتقال 
بع���ة بخصوص الفلس���طينّيين ال تتالءم مع المعيار الدول���ّي، حتى من دون 

ّ
المت

مقارنتها بتلك السارية على اإلسرائيلّيين القاطنين في األراضي المحتلة. وعلى 
هذا النس���ق، فإّن غياب التخطيط للقرى الفلسطينّية ومنع التطوير الفلسطينّي 
في منطق���ة ج ينتهكان، بحّد ذاتهما، واجبات إس���رائيل المفروضة عليها وفق 

القانون الدولّي، حتى إذا تجاهلنا التطوير المتسارع في المستوطنات. 
ويش���ير التقرير إلى أّن بعض االنتهاكات التي يتطرق إليها ويس���جلها كانت 
س���تحصل، على ما يبدو، حتى لو كان الفلس���طينّيون واإلس���رائيلّيون يخضعون 
لجهاز قضائّي واحد، تحت نظام الحكم اإلس���رائيلّي ف���ي األراضي المحتلة. غير 
أن التمييز الُممأس���س الذي يصفه التقرير ُيعّمق انتهاك حقوق الفلسطينّيين 
ل في بعض الحاالت الس���بب الكام���ن وراء التمييز. إلى 

ّ
ويزيده حّدة، وهو يش���ك

ا 
ً
جانب ذلك،  يش���كل النظام القضائّي المزدوج والُممّيز، ف���ي حّد ذاته، انتهاك

للقان���ون الدول���ّي، إذ أّن مجّرد وج���وده يتناقض م���ع مبادئ القض���اء المعاصر 
ا للمساواة وكرامة اإلنسان، كقيمتْين أخالقيتْين 

ًّ
ا فظ

ً
ل انتهاك

ّ
األساسّية، ويشك

وكمبدأين قضائيْين.
وعلى صعيد القانون الجنائّي ، يبّي���ن التقرير الفروقات الجلية بين الجهازْين 
القضائيْين وإسقاطاتها الجسيمة على الحقوق األساسّية؛ فهوّية المشتبه به أو 
ق عليه وهوية  المتهم هي التي تقّرر ماهية القانون الذي يسري على حالته وُيطبَّ
ا في مس���ألته. فالفلس���طينّي   قضائّيً

ّ
الجهة القضائية التي تملك صالحية البت

من س���كان الضفة الذي يرتكب مخالفة ُيحاكم دائًما بموج���ب القانون األمنّي / 
العس���كري أمام إحدى المحاكم العس���كرّية، بينما المس���توطنون اإلسرائيليون 
في الضف���ة، الذين يمكن م���ن الناحية المبدئية محاكمتهم وفق التش���ريعات 
العسكرّية، ُيحاكمون على أرض الواقع أمام المحاكم المدنية في إسرائيل، فقط. 

وفيم���ا يتعلق بالتنظيم والبناء أظهر التقرير أنه بينما يتمتع اإلس���رائيليون 

بتمثيل جدي لمصالحهم في لجان التنظيم والبناء ويشاركون، شراكة تامة، في 

إجراءات التخطيط والتنظيم الخاصة بهم، ال يحظى الفلسطينيون بأي تمثيل في 

هيئات التنظيم والبناء المكلفة بشؤونهم وال يمتلكون أية قدرة على التأثير في 

كل ما يتعلق بوضع وإعداد الخرائ���ط الهيكلية لبلداتهم، والتي تتولى وضعها 

وتنفيذها مؤسس���ات يشغلها إس���رائيليون فقط. وتتمتع غالبية المستوطنات 

في الضفة الغربية بخرائط هيكلية مفصلة ومحدثة تتيح توس���عها باس���تمرار 

وإصدار تراخيص البناء الالزمة، بينما تعاني برامج البناء في القرى الفلس���طينية 

� الخاضعة لمس���ؤولية اإلدارة المدنية � من تقييدات عديدة وحادة، جراء تجميد 

الوضع التخطيطي كما كان عليه قبل أكثر من أربعة عقود.  
وتتمي���ز سياس���ة تطبيق القانون في مج���ال مخالفات البن���اء وهدم البيوت 
بالتشدد والصرامة تجاه السكان الفلسطينيين، بينما ال يتم تنفيذ أية إجراءات 
لتطبيق القوانين في عشرات عديدة من المستوطنات والبؤر االستيطانية، كما 

أن معدالت تنفيذ أوامر الهدم هي أعلى بكثير في الجانب الفلسطيني.
وفي إطار سياسة الفصل في جهازي القضاء بين اإلسرائيليين والفلسطينيين 
ف���ي الضفة الغربية، يت���م الفصل أيضا بين منظومتي تطبيق قوانين الس���ير 

والمواصالت. 
وتضم���ن التقرير تعقيبا من وزارة العدل اإلس���رائيلية عل���ى ما ورد فيه. ولم 
تنف الوزارة الحقائق التي تضمنها التقرير، لكنها عللتها ب�”الدوافع األمنية”!. 

كتب سليم سالمة:

تمثل خطوة إسرائيل بشأن تطبيق قانونها الجنائي في الضفة الغربية، في 

أعين المراقبين والمتابعين الفلسطينيين، ما يمكن وصفه بأنه  “لغز” يحاول 

المعنيون، في أوس���اط الشعب الفلس���طيني خصوصا، تفكيكه وسبر أغواره، 

دوافعه ومراميه، وس���ط جو عام من التشكيك والمخاوف: تشكيك في النوايا 

الحقيقية من وراء هذه الخطوة ومخاوف من أن تش���كل خطوة تأسيسية نحو 

ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.  

أما المخاوف فواضح مبعثها وال يحتاج إلى فائض ش���رح وتفس���ير. وأما في 

التشكيك، فأبرز ما يمكن اإلشارة إليه هو محاوالت إسرائيل الرسمية تصوير 

خطوته���ا هذه وكأنها تقصد جعل االحتالل “أكثر تنورا وعدال”، بمعنى أنها 

دخل تعديالت وتغييرات يبدو، ظاهريا، وكأن غايتها هي التخفيف من وطأة 
ُ
ت

االحتالل ومن عس���فه، في الميدان القضائي على وجه التخصيص والتحديد، 

بينما هي � في ما تحت القش���ور � ال تعدو كونها تعديالت وتغييرات شكلية 

سمن وال تغني عن جوع، ال تقدم وال تؤخر. 
ُ
صورية ال ت

الخطوة التي نتحدث عنها هنا هي األمر العس���كري الذي أصدره ووقع عليه 

قائد المنطقة العسكرية الوسطى، الجنرال نيتسان ألون، يوم 24 آذار األخير، 

قبل س���اعات قليلة فقط من إنهائ���ه مهام منصبه ه���ذا، والقاضي بتطبيق 

“مبادئ القانون الجنائي اإلس���رائيلي )تعديل رقم 39( على الفلس���طينيين 

المحاكَ�مين في الضفة الغربية”. 

وف���ي معرض تعليل هذا األمر العس���كري الجديد، الذي س���يصبح س���اري 

المفع���ول ابتداء من مطلع حزي���ران القادم، قالت النيابة العس���كرية العامة 

إن���ه يرمي إلى “تنظيم القانون الس���اري في المناط���ق”، مضيفة أن “طواقم 

مختصة تنكب عل���ى فحص الموضوع خالل العقد األخير وقد أنجزت ترتيبات 

ش���املة لصالح تطبيق مبادئ القانون الجنائي اإلسرائيلي على الفلسطينيين 

المحاكَ�مين في المناطق”. 

ونقلت بعض وس���ائل اإلعالم في إس���رائيل أن موظفين حكوميين في وزارة 

العدل اإلس���رائيلية أبدوا خش���ية من “أن يتم اعتبار األمر العس���كري خطوة 

نحو الضّم” )ضم الضفة الغربية إلى إس���رائيل(، غير أن “مسألة حماية حقوق 

المتهمين ومسألة الوضوح القضائي رّجحتا الكفة باتجاه اعتماده”! 

ورغ���م التأكيد على أن “األمر العس���كري الجديد يأت���ي لتنظيم وقوننة ما 

كان ق���د تم تبنيه فعليا م���ن جوانب عديدة من ه���ذا التعديل )تعديل رقم 

39(، من خالل ق���رارات حكم صادرة عن المحاكم ف���ي المناطق”، إال أن الواقع 

هو أن الفجوات بين الوضع في إس���رائيل ونظي���ره في الضفة الغربية ال تزال 

واس���عة وعميقة جدا، في كل ما يتعلق بالقانون الجنائي، إجراءاته وأحكامه. 

وهذا، تحديدا، هو مبعث القلق، التشكيك والمخاوف لدى الهيئات والجهات 

الفلسطينية المتابعة لهذا الشأن. 

“منظومتا قوانين وجهازان قضائيان”!
لمحاول���ة فهم ما يتصل بهذا األمر العس���كري الجدي���د، مضمونه، دالالته 

وأبع���اده، ينبغي أواًل تكوي���ن صورة عن الوضع القضائ���ي القائم في الضفة 

الغربية في المجال الجنائي، من حيث البنية المؤسساتية ومن حيث النصوص 

واللوائح القانونية المعتمدة لديه. 

ففور احتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، في العام 1967، ووضعهما  

تحت الحكم العسكري وإنشاء مؤسس���اته، بما فيها المحاكم العسكرية، تم 

فرض القانون العس���كري على السكان الفلس���طينيين وُمنحت هذه المحاكم 

 في شؤون السكان المحليين من خالل “أمر التعليمات 
ّ

صالحيات النظر والبت

األمني���ة )منطقة الضفة الغربية(، للعام 1967”، وهو الذي جرى تعديله الحقا 

ثم دمجه وتوحيده مع أوامر عسكرية أخرى في إطار “أمر التعليمات األمنية”. 

وضمن هذه البنية العس���كرية، تجري محاكمة الفلسطينيين في المحاكم 

العسكرية بموجب “التش���ريعات األمنية”، والتي هي عبارة عن خليط مركب 

من “أنظمة الط���وارئ” االنتدابي���ة )البريطانية( والقان���ون الجنائي األردني 

واألوامر العسكرية التي يصدرها القائد العسكري )قائد المنطقة العسكرية 

في الجيش اإلس���رائيلي( لسن قوانين خاصة في األراضي المحتلة، وقد بلغت 

هذه 1751 أمرا عسكريا منذ احتالل الضفة الغربية في حزيران 1967. 

ورغم ما يبدو، ظاهريا، من أن القانون العس���كري )“التش���ريعات األمنية”( 

يس���ري على الضف���ة الغربية كوحدة إقليمية، بمعنى أنه يس���ري على جميع 

السكان في هذه المنطقة، بمن فيهم اليهود من المستوطنين اإلسرائيليين، 

إال أن الحقيق���ة ف���ي الواقع مختلفة تمام���ا، إذ إن ثمة فصال كلي���ا وتاما بين 

جهازي قضاء جنائيين مختلفين � واحد )عس���كري( للفلس���طينيين س���كان 

الضف���ة الغربية وآخر )مدني / في داخل إس���رائيل( لليهود المس���توطنين. 

ومن هنا، فإن “القضاء الجنائي” اإلس���رائيلي هو قض���اءان اثنان، في الواقع: 

القضاء الجنائي الرس���مي في الدولة والمعتمد، إجماال، لمقاضاة كل السكان/ 

المواطنين الموجودين ضمن حدود الدولة وفي داخل مناطق نفوذها، ويوازيه 

في المقابل القضاء الجنائي العس���كري )“التش���ريع األمن���ي”( المعتمد في 

الضفة الغربية لمقاضاة الفلس���طينيين فيها فقط، دون غيرهم من السكان 

في المنطقة. 

وهذا الواق���ع، كان قد عرضه تفصيليا تقرير خاص أصدرته »جمعية حقوق 

المواطن في إس���رائيل« في تش���رين األول األخير )2014( بعنوان »نظام حكم 

واح���د � منظومت���ا قوانين وجه���ازان قضائيان«، وبّين الفروق���ات الجلية بين 

الجهازْين القضائيْين في المجال الجنائي وإسقاطاتها الجسيمة على الحقوق 

األساس���ّية؛ إذ أن هوّية المشتبه به أو المتهم هي التي تقّرر ماهية القانون 

ق عليه وهوية الجه���ة القضائية التي تملك  الذي يس���ري على حالت���ه وُيطبَّ

 القضائي في مس���ألته. فالفلس���طينّي من س���كان 
ّ

صالحية محاكمته والبت

الضفة الذي يرتكب مخالفة ُيحاكم دائًما بموجب القانون األمنّي / العسكري 

أمام إحدى المحاكم العسكرّية، بينما المستوطنون اإلسرائيليون في الضفة، 

الذين يمكن من الناحية المبدئية محاكمتهم وفق التش���ريعات العسكرّية، 

ُيحاكَ�مون على أرض الواقع أمام المحاكم المدنية في إسرائيل، فقط. 

تعديل ... غير معّدل!
التعديل )رقم 39( الذي يأتي األمر العس���كري الجديد )الذي يش���كل، كما 

قلنا، إجراء تش���ريعيا في منظومة وهيكلية الحكم العس���كري المؤسساتية 

� الوظائفي���ة ف���ي الضفة الغربي���ة( لتطبيقه في مجال القض���اء الجنائي في 

الضف���ة الغربية هو التعديل األهم الذي أدخل على نصوص القانون الجنائي 

اإلس���رائيلي، وذلك في العام 1994. وه���و التعديل الذي أعاد صياغة وتوضيح 

بعض التعريفات األساسية في القانون الجنائي، عموما، وخاصة تعريف أركان 

)مقّوم���ات( المخالفة الجنائية، ومنها ركن التفكير الجنائي، الركن النفس���ي 

)المعن���وي(، اإلهمال، »محاولة )ارتكاب( المخالف���ة«، تعريف أدوار الضالعين 

 )على التنفيذ( والُمس���اِعد )في 
ّ

في عم���ل جنائي: المنفّ�ذ، المحّرض / الحاض

التنفي���ذ(، إلى جانب عدد من الحجج الدفاعي���ة المختلفة التي تعفي من أية 

مس���ؤولية جنائية، من بينها: القاصر دون س���ن 12 س���نة، عدم سالمة العقل 

)الجنون(، فَ�قْ�د الس���يطرة، الحاجة، الضرورة، المب���رر، أمور تافهة والخطأ في 

فهم األشياء. 

ولئن كانت النيابة العس���كرية قد أش���ارت إلى أن طواق���م مهنية مختصة 

ق���د عكفت، خالل العق���د األخير، على إعداد هذا “االنتق���ال” وتهيئة ما يلزم 

لتحقيق���ه � كما ورد أعاله � فقد تبين أن اس���تغراق األمر هذه الفترة الزمنية 

الطويلة جدا، نس���بيا، مرّده معارضة “جهاز األمن العام” )الش���اباك(، وخاصة 

معارضته شمل الحجة الدفاعية المس���ماة “إبداء األسف والندم” بين الحجج 

الدفاعي���ة التي تعفي من أية مس���ؤولية جنائية، كما أش���رنا آنفا، فضال عن 

معارضته شمل التعريفات الجديدة التي وضعها “تعديل رقم 39” المذكور 

” و”المس���اِعد” )على تنفي���ذ الجريمة(، وذلك بزعم أن “هذه 
ّ

لكل من “الحاض

التعريفات ال تتماش���ى مع س���مات وممي���زات الخاليا اإلرهابي���ة في الضفة 

الغربية”! 

وفضال عن استثناء دفاع “إبداء األس���ف والندم”، استُ�ثني من “التعديل” 

الذي س���يطبق عل���ى الضفة الغربية، أيض���ا، البند الذي يح���دد العقوبة على 

مخالفة “المساَعدة” )في تنفيذ مخالفة ما( بمقدار نصف العقوبة المفروضة 

على تنفيذ المخالفة ذاتها. كما اس���تثني منه، أيض���ا، التعديل الذي أدخل 

على القانون الجنائي اإلس���رائيلي في العام 2008 والمعروف باسم “تعديل 

شاي درومي”. ويعفي هذا التعديل من أية مسؤولية جنائية أي شخص يقوم 

ب�”عمل ما تستدعيه حاجة فورية” )وهو عمل يعتبر جنائيا، بالتعريف ووفق 

القانون!( ولغرض “صّد ش���خص يقتحم منزال س���كنيا، مصلحة اقتصادية أو 

مزرعة مسّيجة، يمتلكها هو أو سواه”. 

ويمثل استثناء “تعديل درومي” هذا من منصوص األمر العسكري الجديد 

تكريسا فظا لفارق جوهري وشاس���ع آخر بين منظومتي القوانين والجهازين 

القضائيين المعمول بهما، في إس���رائيل وفي الضفة الغربية، إذ يكرس عدم 

شمله حرمان السكان الفلسطينيين من حقهم األساس في التصدي لزعرنات 

المستوطنين المتكررة واعتداءاتهم اليومية على المواطنين الفلسطينيين 

وتدمير ممتلكاتهم المختلفة، من بيوت ومزروعات وحقول وأش���جار وغيرها، 

دون أن يقعوا )الفلسطينيون( تحت طائلة المساءالت القانونية والمحاكمات 

الجنائية!

وعليه، فبالنظر إلى هذه العناصر المذكورة هنا، مجتمعة )وس���واها، أيضا، 

مما س���نأتي عليه الحقا( يبدو ادعاء النيابة العامة العس���كرية بأن هذا األمر 

العس���كري الجديد “من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على 

السكان )الفلس���طينيين(، مقارنة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين 

العس���كرية المعمول بها«، مجرد زعم خال من أية بشرى وليس ثمة ما يسنده 

ف���ي الواقع، إذ هو ال يحمل أي تغيير جدي وحقيقي في جوهر »التش���ريعات 

األمنية« )األوامر العس���كرية( المفروضة على المواطنين الفلس���طينيين في 

الضفة الغربية وال في عمل المحاكم العس���كرية وجوهر ممارستها في مجال 

القضاء الجنائي. 

وهذا هو، تحديدا، مكمن »اإللغاز« بشأن دوافع هذا األمر العسكري الجديد، 

نواياه وغاياته، وهو مرّد مواقف التشكيك والتخوف حياله، كما سبق تبيانها. 

وتصبح مواقف التش���كيك والتخوف هذه أكثر منطقية )ومش���روعية( لدى 

النظر، أيضا، إلى حقيقة أساس���ية، جوهرية وهامة للغاية، تتمثل في أن هذا 

األمر العسكري الجديد، بشأن تطبيق »القانون الجنائي اإلسرائيلي« في الضفة 

الغربية، ال يتضمن أي تعديل أو تغيير في أحكام »القانون الجنائي« المعمول 

به في الضفة الغربية طبقا للتشريعات األمنية )األوامر العسكرية( السابقة، 

وخاص���ة ما يتعلق بجملة من المخالف���ات الجنائية المنصوص عليها في تلك 

التش���ريعات، فضال عن تعريفات هذه المخالفات وتحدي���د أركانها، وكذلك 

العقوبات المحددة لها. بمعنى، أن »تطبيق القانون الجنائي اإلس���رائيلي في 

الضفة الغربية« لن يؤدي إلى شطب هذه المخالفات وإلغائها )أي، التوقف عن 

مج���رد اعتبارها مخالفات جنائي���ة(، كما لن يؤدي إلى أي تعديل أو تغيير في 

تعري���ف هذه المخالفات وتحديد أركانها، وال إلى تغيير )تقليص( العقوبات 

المفروضة جراءها.

 وي���دور الحديث هنا عن أنش���طة، أعمال، س���لوكيات وممارس���ات ال تعتبر 

مخالف���ات جنائية في داخل إس���رائيل وليس���ت جزءا من »الئح���ة المخالفات 

الجنائية« المنصوص عليها في قانون العقوبات )القانون الجنائي( اإلسرائيلي 

المطب�َّق على اإلسرائيليين، بينما هي كذلك طبقًا للتشريعات األمنية )األوامر 

العس���كرية( المطبقة على الفلس���طينيين في الضفة الغربية. وتشمل هذه 

جملة من المخالفات الجنائية المترتب���ة والمتأتية عن، مثال، مجرد العضوية 

في تنظيمات سياس���ية مختلفة أو مجرد المشاركة في تظاهرات أو مسيرات. 

ومن بين األوامر العس���كرية التي وضعت تشريعا جنائيا في الضفة الغربية، 

على س���بيل المثال، أمر يحّدد ويعّرف مخالف���ة جنائية عنوانها »التحريض«. 

وتشمل هذه المخالفة الجنائية أية محاولة للتأثير على الرأي العام »على نحو 

قد يمّس بس���المة الجمهور أو بالنظام العام«! ويحدد األمر العس���كري عقوبة 

الس���جن الفعلي عشر س���نوات على هذه المخالفة، التي تمثل � نظريا وعمليا 

� نس���فًا كلّيا لحق اإلنس���ان األس���اس في التعبير عن رأيه! وهو ما حصل غير 

مرة في المحاكم العس���كرية. وكذلك الحال، أيضا، بالنسبة إلى مخالفة رشق 

الحجارة ومخالفة االعتداء على جندّي )وهو في القانون العسكرّي اعتداء أكثر 

خطورة م���ن مجرد االعتداء العادّي(، خرق منع التجول وغيرها � وهي مخالفات 

تبلغ عقوبتها خمس سنوات أو أكثر من السجن الفعلي.

وال يغّي���ر األمر العس���كري الجدي���د، أيضا، من واقع الف���وارق الكبيرة في 

العقوبات على المخالفة الجنائية ذاتها )المطّبقة في إسرائيل وفي الضفة 

الغربية(، إذ يتعرض الفلس���طيني إلى عقوبات أشّد وأقسى بكثير من تلك 

التي يتعرض لها المواطن في إس���رائيل جراء ارت���كاب المخالفة الجنائية 

ذاتها. ومن هذه، مثال: عقوبة الحد األقصى على مخالفة القتل في إسرائيل 

هي الس���جن الفعلي لم���دة 20 عامًا، بينما في الضفة الغربية هي الس���جن 

المؤبد. ويحدد القانون اإلسرائيلي عقوبة السجن لمدة سنتين على مخالفة 

االعتداء وعقوبة الس���جن ثالث س���نوات على مخالفة االعتداء الذي يتسبب 

بضرر جدي. أما في القانون العس���كري، فالعقوبة على مخالفة االعتداء هي 

السجن خمس س���نوات، بينما العقوبة على اعتداء يتسبب بضرر جدي هي 

الس���جن سبع سنوات. وأما االعتداء على جندي، فهي مخالفة تبلغ عقوبتها 

الس���جن لمدة عش���ر س���نوات.  والعقوبة التي تفرض على إس���رائيلي في 

المناطق الفلس���طينية جراء ارتكابه مخالفة حيازة الس���الح بدون ترخيص 

هي الس���جن سبع س���نوات، وعلى حمل السالح � عشر س���نوات، وعلى إنتاج 

الس���الح بدون إذن وتخويل � خمس عشرة سنة. أما عقوبة الفلسطيني الذي 

يدان بإحدى هذه المخالفات، فتصل، طبقا للقانون العس���كري، إلى السجن 

المؤبد.   

إجراء تجميلي لجهاز احتاللي!
يتضح، إذن، أن هذا التشريع العسكري الجديد، في جوهره، ال يتعدى كونه 

محاولة للتغطية على واقع احتاللي، ثأرّي، قمعّي واضطهادّي يمارسه ويكّرسه 

»جهاز القضاء« العس���كري، بوصفه أحد األذرع األساس���ية التي تستخدمها 

إسرائيل في منظومتها االحتاللية في الضفة الغربية، في سعيها الدائم إلى 

اإلبقاء على هذا االحتالل وتكريسه. 

والواقع، أن هذا المسعى العام يتضّمن، أيضا، محاوالت متواصلة يقوم بها 

»الجهاز القضائي« وقادته )العسكريون، بطبيعة الحال!( على الدوام ويبذلون 

ف���ي إطاره���ا جهودا كبيرة إلقناع ش���عوب العال���م وقادته بأن ه���ذا الجهاز 

ومؤسس���اته )المحاكم العس���كرية( يحفظ حقوق المتهمين الفلسطينيين 

ويصون حقهم، األس���اس، في إجراءات قضائية ومحاكمات موضوعية، نزيهة 

وعادلة!

غي���ر أن التعمق ف���ي مضمون هذا األمر العس���كري الجديد وف���ي قراءة ما 

يتضمنه من أحكام، بل ما ال يتضمنه أساس���ا، ال يدع أي مجال للش���ك في أنه 

ين���درج ضمن هذه المحاوالت المتواصلة المش���ار إليها، على الرغم من بعض 

التعدي���الت والتغييرات التي ُيدِخلها على الوض���ع القائم في مجال »القضاء 

الجنائ���ي« في الضفة الغربية. فهي تعديالت وتغييرات تنطوي على جانب � 

غي���ر كبير � من األهمية، لكنها � في القضايا الجوهرية والمحصلة العامة - ال 

تزيد عن كونها رتوش���ا تجميلية يبتغى لها ومنها تقديم  صورة »إنسانية، 

ديمقراطي���ة، نزيه���ة« لهذا »االحت���الل المتنّور«، ليس إال. ذلك أن المس���ألة 

المفصلي���ة والجوهري���ة هي حقيقة أن الفلس���طينيين ف���ي الضفة الغربية 

س���يظلون خاضعين للحكم العس���كري ويمثلون أمام أذرعه المختلفة، ومنها 

هنا »جه���از القضاء« بمؤسس���اته، التي ه���ي محاكم عس���كرية، وبمنظومة 

قوانينه، التي هي أوامر عسكرية!

البدء بتطبيق »القانون الجنائي اإلسرائيلي« في الضفة الغربية، ابتداء من مطلع حزيران القريب

إجراء عسكري يبغي تجميل صورة االحتالل من خالل إحدى أذرعه المركزية!

االحتالل: قوننة "الالقانوني".                )أ.ف.ب(


