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فرص اليهود في 

العثور على مكان 

عمل أربعة أضعاف 

فرص العرب!

فشل مشروع 

تهويد الجليل 

والنقب.

كتب بالل ضاهر:

دعا رئي���س قائم���ة »العس���كر الصهيون���ي« والمعارضة 

اإلسرائيلية، إس���حاق هرتسوغ، يوم السبت الماضي، حكومة 

إسرائيل إلى »اس���تيعاب مراقب« لالجئين سوريين، معتبرا 

أن »اليه���ود ال يمكنه���م أن يكونوا غير مبالي���ن فيما ينزح 

مئات آالف الالجئين نحو بر األمان«. كذلك دعت رئيسة حزب 

ميرت���س، زهافا غالئون، المعارضة اإلس���رائيلية إلى التوحد 

ومطالبة الحكومة باستيعاب الجئين من سورية. 

ورفض رئيس حكومة إس���رائيل، بنيامي���ن نتنياهو، هذه 

الدع���وات، وادع���ى خالل اجتم���اع حكومته األس���بوعي، أول 

من أمس األحد، أن »إس���رائيل ليس���ت غير مبالية بالمأس���اة 

اإلنس���انية لالجئين من سوريا وأفريقيا. لقد عالجنا نحو ألف 

جريح من المعارك في سورية«. واعتبر نتنياهو أن »إسرائيل 

ه���ي دولة صغيرة ولي���س لديها عم���ق ديمغرافي وال عمق 

جغراف���ي، ولذلك علينا أن نس���يطر على حدودنا، س���واء ضد 

متسللي العمل أو ضد جهات إرهابية«. 

وتأتي أقوال نتنياهو ورفضه اس���تقبال الجئين سوريين، 

ف���ي وقت بدأت فيه الجرافات اإلس���رائيلية بالعمل على بناء 

جدار على طول الحدود مع األردن، والتي يقع قسم كبير منها 

في الضفة الغربية واألرض المحتلة العام 1967. 

م���ن جهة ثاني���ة، وعل���ى الرغم م���ن امتناع المس���ؤولين 

الرس���ميين اإلس���رائيليين عن رد فعل رس���مي، لكن وسائل 

اإلعالم اإلس���رائيلية تناولت في الفترة األخيرة تقارير وأنباء 

تحدثت عن احتمال اس���تقالة الرئيس الفلسطيني، محمود 

عب���اس. وذكرت صحيف���ة »يديع���وت أحرونوت«، األس���بوع 

الماض���ي، أن هيئ���ات سياس���ية وأمنية إس���رائيلية تعقد 

اجتماع���ات للتداول في احتمال ح���دوث أمر كهذا، وأنه على 

الرغم من تلويح الرئيس الفلسطيني باالستقالة أكثر من مرة 

في الماض���ي، إال أن التقارير األخيرة تب���دو أكثر جدية على 

ضوء الجمود العميق في العملية السياسية بين الجانبين.

ورغم تلقي نتنياهو ضربة من مجلس الش���يوخ األميركي، 

بعدما تبين أن 34 من أعضائه سيؤيدون االتفاق النووي بين 

إيران والدول الكبرى، األمر الذي يس���مح للرئيس باراك أوباما 

باس���تخدام حق النقض في الكونغ���رس لمنع رفض االتفاق، 

إال أن نتنياهو ما زال يعتب���ر أنه تمكن من إقناع الكونغرس 

بأغلبيته الجمهورية وكذلك أغلبية الشعب األميركي بصحة 

موقفه ضد االتفاق.

حول هذه المواضيع، أجرى »المش���هد اإلسرائيلي« مقابلة 

خاص���ة مع المحلل السياس���ي ف���ي عدد من وس���ائل اإلعالم 

اإلسرائيلية، شالوم يروشالمي.    

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: ما الذي دفع هرتسوغ لدعوة 

الحكومة اإلس���رائيلية إلى اس���تقبال الجئين س���وريين، في 

الوقت الذي ال يعارض فيه الخطوات الحكومية لترحيل طالبي 

اللجوء األفارقة من إسرائيل؟

يروشالمي: »ثمة أمران هنا. إن هرتسوغ هو شخص حساس 

وإنس���اني ولديه توجه معين إلى مواضيع كهذه، وهو يحب 

دائما اقتب���اس آيات من التوراة تتعلق بتقديم المس���اعدة 

كسر 
ُ
ألناس بائس���ين. ومكتوب عندنا في سفر إشعياء أن ’ت

دخل المساكين التائهين إلى بيتك’. وغالبا 
ُ
للجائع خبزك وت

ما يقتبس هرتسوغ هذه اآلية من التوراة. أي أن لديه توجها 

كه���ذا. وربما هو اعتقد أن إط���الق تصريح كهذا مريح له من 

الناحية السياس���ية. لكن الفكرة نفسها يصعب تحقيقها. 

وقد قدمت إس���رائيل مساعدات إنس���انية وطبية للسوريين 

قبل فترة طويلة من بدء نزوح الالجئين السوريين إلى أوروبا. 

كذلك فإن قيام إسرائيل باستيعاب الجئين من دول معادية 

هو أمر غير واقعي«.

)*( إل���ى أي م���دى يوجد تخ���وف في إس���رائيل من دخول 

الجئي���ن إليها، وهل يبرر تخوف كهذا القرار ببناء جدار على 

طول الحدود مع األردن؟

يروشالمي: »نعم. إحدى المشاكل األصعب التي تواجهها 

إس���رائيل هي تس���لل الجئين إليه���ا. والتقدي���رات هي أن 

الفائ���دة التي جنيناها م���ن بناء الجدار الغرب���ي )عند الخط 

األخضر( س���نجنيها أيضا من بناء الجدار الش���رقي. والشرق 

األوس���ط موجود في خضم هزة عميق���ة للغاية، وباإلمكان أن 

تك���ون هناك موجات الجئين أخ���رى، ولذلك ينبغي أن نكون 

مستعدين لمواجهة أي وضع. إن ما تسبب به المتسللون من 

أفريقيا للمجتمع اإلسرائيلي كان أزمة عميقة. فالسلطات هنا 

منش���غلة بموضوع الالجئين األفارقة بص���ورة يومية وهناك 

مش���اكل صعبة للغاية والمحكمة العليا تنظر في التماسات 

ال نهاي���ة لها، وهن���اك معتقالت أقيمت خصيص���ا لها. وقد 

تأثرت إس���رائيل كثيرا من استيعاب العمال األجانب وتسلل 

مهاجري العمل على أش���كالهم. ونح���ن نعتقد أن غالبيتهم 

ليسوا الجئين وإنما هم مهاجرون يبحثون عن العمل. والعبرة 

المستخلصة من هذه التجربة تطبقها إسرائيل بواسطة بناء 

الج���دار على طول الحدود م���ع األردن. وبرأيي أنه ال يوجد أي 

خيار لدى إسرائيل وعليها أن تحافظ على نفسها«.

)*( ه���ل يوج���د قلق في إس���رائيل من إمكانية اس���تقالة 

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس )أبو مازن(؟

يروش���المي: »أعتقد أنهم في إس���رائيل قلق���ون جدا من 

إمكانية اس���تقالة أبو مازن. ألنه على الرغم من أن إس���رائيل 

امتنعت عن إجراء مفاوضات مع أبو مازن واس���تغالل اعتداله، 

فإنها قلقة للغاية من احتمال رحيل أبو مازن وأن تحل مكانه 

جه���ات متطرفة أكث���ر بكثير. لكن على إس���رائيل أن تتهم 

نفس���ها فقط في هذا الموضوع، ألن سياستها لم تر احتمال 

حدوث تطور كهذا. وواضح أنه إذا كانت إس���رائيل ستتوصل 

إلى تسوية ما مع الفلس���طينيين فإنها ستكون مع أبو مازن 

فق���ط. وهذا األمر أصبح متأخرا الي���وم، وحتى مع أبو مازن لم 

يع���د باإلمكان التوصل إلى تس���وية. ولذلك فإنني أعتقد أن 

الوضع في المستقبل سيكون أخطر مما هو عليه اآلن. وأرى أن 

إسرائيل لم تعمل بشكل صحيح في هذا الموضوع«. 

)*( نشرت مؤخرا تقارير حول نية الجانب الفلسطيني إلغاء 

اتفاقيات أوسلو. ما رأيك؟

يروش���المي: »إس���رائيل هي أول من خرقت اتفاقيات أوس���لو 

وألغتها وليس الفلسطينيين، ولذلك فإن تقارير كهذه ال تأتي 

بأم���ر جديد، من هذه الناحية. وكل هذا، وما قلته س���ابقا، يدل 

على أن جميع االتفاقيات بين إس���رائيل والفلسطينيين أخذت 

تتفكك. وبدون أبو مازن س���يكون الوضع أسوأ. إن وجود أبو مازن 

حافظ على إطار معين من الحياة المش���تركة، فهو كره اإلرهاب 

وت���م التوصل معه إلى حلول ميدانية، وأنا لس���ت واثقا من أنه 

سيكون بإمكان آخرين إظهار القدر نفسه من القدرة القيادية«.

)*( المثي���ر في األمر ه���و أن نتنياهو ال يب���دو متأثرًا بكل 

ما يجري حول إس���رائيل، بينما هو مصر على االس���تمرار في 

المواجه���ة مع اإلدارة األميركية والرئي���س باراك أوباما حول 

إيران. على ماذا يدل هذا الوضع؟

يروش���المي: »نتنياهو قلق باألساس من الموضوع اإليراني. 

وفيما يتعلق بموضوع السالم مع الفلسطينيين، فإنني أعتقد 

أنه اتخ���ذ قراره، وهو الحفاظ على الوض���ع القائم ألطول فترة 

ممكنة وعدم دفع أي حل يستند إلى دولتين للشعبين، وإقامة 

دولة فلس���طينية، رغم كل العواقب المرتبطة بذلك. ومن هذه 

الناحية لدي���ه نوع من المواجهة م���ع األميركيين إضافة إلى 

الموض���وع اإليراني. لك���ن يجري الحديث هن���ا عن موضوعين 

مختلفين، ونتنياهو يؤمن بأنه سيتمكن من إقناع األميركيين 

ب���أن الفلس���طينيين أيض���ا مذنب���ون وليس هو فق���ط. وفي 

الموض���وع اإليراني هو مقتنع بأن الصدام بينه وبين أوباما لن 

يسبب ضررا إلس���رائيل على المدى البعيد ألن الرئيس الحالي 

س���يرحل وس���يأتي مكانه رئيس جديد، كما أن الجمهوريين 

يؤيدونه وربما معظم الش���عب األميركي يفك���ر مثله. ولذلك 

فإن الموضوع اإليراني هو قضية منفصلة بالكامل عن القضية 

الفلسطينية، بحسب وجهة نظر نتنياهو«.  

مقابلة خاصة مع محلل سياسي إسرائيلي

«: إسرائيل ال تستطيع إال أن تلوم نفسها إذا استقال عباس! « شالوم يروشالمي لـ
*إسرائيل هي أول من خرقت اتفاقيات أوسلو وألغتها وليس الفلسطينيون*

»المش���هد اإلس���رائيلي«: اعتبر قض���اة المحكمة العليا 

اإلسرائيلية أن سلطات االحتالل تملك صالحية هدم مبان 

فلس���طينية في المنطقتين A وB رغم كونهما خاضعتين 

للسيطرة المدنية الفلس���طينية بموجب اتفاقيات أوسلو، 

وليس ف���ي المنطقة C فقط الخاضعة للس���يطرة المدنية 

اإلسرائيلية بموجب هذه االتفاقيات. 

وقالت صحيفة “هآرت���س” أمس إن قرار المحكمة العليا 

هذا ج���اء خالل نظر هذه المحكمة، األس���بوع الماضي، في 

التماس قدمه فلسطينيون شيدوا مبنى في منطقة الراس 

األحم���ر القريب���ة من  مس���توطنة “معالي���ه أدوميم” في 

المنطق���ة B، بادعاء أن األرض التي تم البناء فيها صادرها 

االحتالل لغرض بناء جدار الفصل العنصري.   

وكتب قاض���ي المحكمة العليا، حنان ميلتس���ر، في قرار 

صدر يوم األربعاء الماض���ي “ننوه إلى أن االتفاق المرحلي 

بش���أن الضفة الغربية وقط���اع غ���زة، والوثيقة بخصوص 

تطبيق���ه، ال يقيدان صالحيات قائد المنطقة )العس���كري 

اإلس���رائيلي( باالس���تيالء على أراض الحتياجات عسكرية، 

بموجب البند 52 في ملحق أنظمة الهاي المتعلقة بقوانين 

وأنظمة الح���رب في البر، في المنطقة B وربما في المنطقة 

A أيضا”. وأيد القاضيان إلياكيم روبنشتاين ودافنا باراك 

قرار ميلتسر هذا. 

وكان االحتالل قد اس���تولى في الع���ام 2005 على قطعة 

األرض المذك���ورة التابعة لقري���ة العيزري���ة، بادعاء بناء 

الجدار الفاصل، لكن أعم���ال بنائه تأخرت، وفي وقت الحق 

رّدت المحكم���ة العلي���ا التماس���ات ضد مس���اره في هذه 

المنطقة وقبلت مزاعم دولة االحتالل بأن مساره يستند إلى 

احتياجات أمنية وليست سياسية، أي توسيع مستوطنات.

وفي العام 2010 تم بيع األرض لفلس���طينيين اثنين من 

سكان إس���رائيل، اللذين بدءا ببناء قاعة أفراح في المكان 

بعد أن حصلوا على تصريح بن���اء من بلدية العيزرية، لكن 

حينها أص���درت “اإلدارة المدنية” أمرا بوقف أعمال البناء. 

ويوجد معسكر لجيش االحتالل على مقربة من المكان. 

وفي س���ياق متصل، التمس مواطنون فلس���طينيون من 

قرية س���لوان في القدس الش���رقية المحتلة إلى المحكمة 

العلي���ا في نهاية األس���بوع الماضي ضد س���لطة الطبيعة 

والحدائق وضد جمعية “إلعاد” االس���تيطانية على خلفية 

نيتهما وضع س���ياج وإغالق مناطق في القرية بادعاء أنها 

مناطق أثري���ة تقع في محيط “الحديق���ة األثرية”، والتي 

كانت حتى اليوم مفتوحة أمام الجمهور. 

دم االلتماس بمساعدة المنظمة الحقوقية اإلسرائيلية 
ُ
وق

“عيمق شافيه”، وجرى التأكيد فيه أن إغالق هذه المناطق 

غايته إبعاد الفلس���طينيين عن المنطقة وتوسيع سيطرة 

الجمعية االس���تيطانية في س���لوان. وتصرح “إلعاد” بأن 

هدفها األساس هو تهويد سلوان إلى جانب تهويد البلدة 

القديمة في القدس المحتلة.  

على صعيد آخر قال أوري س���افير، المدير العام األس���بق 

لوزارة الخارجية اإلسرائيلية وأحد مهندسي اتفاق أوسلو، 

إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لن يس���مح بأي تقدم 

فعلي في طريق تس���وية المشكلة الفلسطينية من ناحية 

أيديولوجي���ة، حتى لو كلفه ذلك حيات���ه وخاصة من أجل 

الحفاظ على بقاء االئتالف اليميني الذي يترأسه. 

وأشار سافير في مقال نشره أمس في صحيفة “معاريف” 

إلى أن المؤسسة السياسية اإلسرائيلية في قسمها األكبر 

تستبعد الموضوع الفلسطيني، ورأى أن هذا يشكل قنبلة 

رغم مصادقة الكنيست

تطبيق خطة الغاز الحكومية سيتأخر بسبب رفض 
االلتفاف على موقف المسؤول عن تقييد االحتكارات

المحكمة اإلسرائيلية العليا تجيز لالحتالل 
هدم مبان في كل أنحاء الضفة الغربية!

*المدير العام األسبق لوزارة الخارجية: نتنياهو لن يسمح بأي تقدم فعلي في طريق تسوية المشكلة الفلسطينية*

العام���ة  الهيئ���ة  اإلس���رائيلي”: صادق���ت  “المش���هد 

للكنيس���ت، أمس االثنين، عل���ى خطة الغ���از التي أقرتها 

الحكومة اإلسرائيلية، والتي تسمح باحتكار استخراج الغاز 

وبيعه في الس���وق المحلية أو تصديره في أيدي شركتين 

أساسيتين، هما شركة “ديلك” اإلسرائيلية وشركة “نوبل 

إنرجي” األميركية. 

وأيد خط���ة الغ���از الحكومية  59 عضو كنيس���ت بينهم 

أربعة أعضاء كنيست من حزب “يسرائيل بيتينو )إسرائيل 

بيتنا(” المعارض، وعارضها 51 عضو كنيست. 

ويش���ار إلى أن كتلة “كوالنو )كلنا(” برئاسة وزير المالية، 

موشيه كحلون، أيدت الخطة، رغم إعالن كحلون في الماضي 

أنه لن يتدخل ف���ي هذا الموضوع منع���ا لتضارب مصالح، 

بس���بب عالقته الوثيقة مع جهات ف���ي احتكار الغاز. ورغم 

ذل���ك تغيب عن التصويت الوزراء كحل���ون ويوءاف غاالنت 

ونفتالي بينيت ويس���رائيل كاتس وحاييم كاتس، إضافة 

إلى أعضاء الكنيس���ت يائير لبيد وأفيغدور ليبرمان وبيني 

بيغن ويعقوب بيري وحاييم يلين. 

ورغم المصادقة على الخط���ة فإنه ال توجد لدى الحكومة 

حتى اآلن أغلبي���ة مؤيدة لنقل صالحي���ات وزير االقتصاد، 

أريي���ه درعي، في مجال الغاز إلى الهيئة الكاملة للحكومة، 

بس���بب رفض درعي االلتف���اف على موقف المس���ؤول عن 

تقييد االحتكارات الذي عارض خطة الغاز. 

ويعن���ي ذل���ك أن المصادقة عل���ى خطة الغاز س���تبقى 

عالقة لفترة طويلة، ألنه لي���س باإلمكان أن تأخذ الحكومة 

صالحيات المسؤول عن تقييد االحتكارات. 

وتشير التوقعات اآلن إلى أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 

بنيامين نتنياهو، سيمارس ضغوطا على درعي من أجل أن 

يوق���ع على خطة الغاز. لكن درعي أعلن قبل أس���بوعين أنه 

يعتزم إبقاء األمر مفتوحا إلى حين تعيين مس���ؤول جديد 

عن تقييد االحتكارات، وأن يقرر هذا المسؤول بشأن تطبيق 

الخط���ة. ولذلك فإن التقديرات هي أن المصادقة على خطة 

الغاز ستؤجل إلى مدة تتراوح ما بين نصف سنة إلى سنة. 

رغم ذلك، عبر نتنياهو عن س����عادته بمصادقة الكنيست 

على خطة الغاز، وقال إن “هذا يوم عظيم. وأنا ملتزم بإحضار 

الغاز إلى اقتصاد إسرائيل وس����نجلب مئات المليارات )من 

أرباح الغ����از( لتعلي����م ورفاهية وصحة مواطني إس����رائيل 

وبالطبع سنجلب عشرات المليارات لالستثمار في السنوات 

القريبة”. وادعى نتنياهو أنه “أجرينا تحسينات على الخطة، 

وثمة عائق واحد آخر يتعين علّي إزالته وسنزيله” في إشارة 

إلى االلتفاف على المسؤول عن تقييد االحتكارات. 

وفي رده على س���ؤال حول معارضة درع���ي التوقيع على 

الخط���ة، قال نتنياهو إنه “عندما أريد ش���يئا فإني أحققه. 

وأنا أريد تحقيق ذلك من أجل مواطني إسرائيل وتخفيض 

غالء المعيشة. فالمال الذي سُيضخ للمواطنين من صندوق 

الغ���از هو من أجل أمن الطاقة، ألن عليهم أن يكونوا آمنين. 

وس���يتم تحقيق هذا األمر خطوة تل���و األخرى. ونحن نحبط 

عائقا تلو العائق ألن هذا هو األمر الصائب”. 

وش���دد نتنياهو على أن���ه ال يعتزم إقالة درعي بس���بب 

موقفه م���ن خطة الغاز، وق���ال “أنا أرى في درعي ش���ريكا، 

وأتحدث عن إحضار الغاز إلى االقتصاد اإلسرائيلي”.

من جانبها، هاجمت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، 

من قائمة “المعسكر الصهيوني” المعارضة الخطة، وقالت 

إن “نتنياهو وكحلون وش���تاينيتس )وزي���ر الطاقة( كذبوا 

على الجمهور وخانوه. وهذه صفقة عفنة بين وزير المالية 

ورئيس الحكومة، وتشتم منها رائحة كريهة”. 

وقال “المعسكر الصهيوني” في بيان إنه “بعد عدم نجاح 

مسار درعي لاللتفاف على المسؤول عن تقييد االحتكارات، 

يب���دو أداء نتنياهو كأداء أصغ���ر المجرمين إذ أنه حاول أن 

يبتز أعضاء في االئتالف والمعارضة بالتهديدات من أجل 

أن يلتف على وزير االقتصاد”. 

موقوتة تهدد الدولة على الصعيد األمني واألخالقي.

وأض���اف: في الواقع تس���تطيع المبادرة الس���عودية، ال 

بل يجب أن تش���كل قاعدة لتعاون جديد يمكن في إطاره 

إحراز تقدم نحو ح���ل الدولتين والتعاون بين إس���رائيل 

وبي���ن أغلبية الدول العربية. وه���ذه فرصة تاريخية قد ال 

تتكرر. لكن ال يبدو أن هناك فرصة ألن يستغلها نتنياهو، 

فبالنسبة إليه يحتل أمن الدولة سلم اهتماماته طالما أنه 

ال يش���مل تقدمًا في عملية الدولتين مع الفلس���طينيين. 

ويتص���در المش���روع االس���تيطاني قائم���ة اهتماماته، 

وبالنس���بة إليه توسيع المستوطنات خارج الكتل أهم من 

تحس���ن محتمل في العالقات مع الجي���ران ومع الواليات 

المتحدة، والتحالف مع ق���ادة “البيت اليهودي” أهم من 

تحالف مصالح محتمل مع زعماء مصر واألردن والسعودية 

والسلطة الفلسطينية. 

وأش���ار إلى أن موقف نتنياهو ه���ذا يتعارض مع مواقف 

أغلبية رؤس���اء المؤسس���ة األمنية في الحاض���ر والماضي، 

وإل���ى أنه كلما وصل األمر إلى الموضوع الفلس���طيني، فإن 

نتنياهو هو أفضل من يضيع الفرص. 

الحكومة تمنع الكنيست من 
االطالع على ميزانية األمن السرية

وعلم يوم أم���س أن الهيئ���ة العامة للكنيس���ت صادقت، 

األسبوع الماضي، على حجم ميزانية األمن من دون أن يعرف 

أعضاء الكنيست على ماذا صوتوا، إذ أن الحكومة اإلسرائيلية 

تمتنع حتى اآلن عن تقديمها للكنيست لالطالع عليها. 

ويأتي ذل���ك على الرغم من أن القانون يل���زم وزارة المالية 

ب���أن تحول إلى الكنيس���ت، حتى موعد أقص���اه 31 آب، كافة 

تفاصيل الميزانية الس���رية لجهاز األمن، ويش���مل عشرات 

مليارات الش���واكل، إال أن ه���ذه الميزانية لم تحول إلى لجنة 

في الكنيس���ت يفترض أن تطلع على هذه الميزانية وتكون 

مداوالتها سرية. 

ونقلت صحيفة »هآرتس« أمس عن مصادر في الكنيس���ت 

قولها إن هذا األمر يدل على صعوبة قيام الكنيست بواجبها 

في مراقبة ميزانية األمن. 

ويشار إلى أنه بحسب القانون، يطلع جميع أعضاء الكنيست 

على ميزانية األمن المعلنة، بينما تطلع مجموعة صغيرة من 

أعض���اء الكنيس���ت، األعضاء في لجنة ميزاني���ة جهاز األمن، 

وهي لجنة س���رية متفرعة عن لجنة الخارجي���ة واألمن، على 

تفاصيل جزئية من الميزانية السرية.

وقال���ت الصحيف���ة إن عضو الكنيس���ت إيال ب���ن رؤوفين، 

وه���و ضابط ف���ي االحتياط برتب���ة لواء، لم ينج���ح حتى اآلن 

في الحصول عل���ى تفاصيل للميزانية األمنية الس���رية رغم 

محاوالته المتكررة. 

ويش���ار إلى ميزاني���ة األمن التي صادق عليها الكنيس���ت 

بلغت 1ر56 مليار ش���يكل، لكن يتوقع أن تزداد مثلما يحدث 

كل عام. 

وكان بإمكان أعضاء الكنيست في السنوات األخيرة االطالع 

على تفاصيل 20% فق���ط من ميزانية األمن نظرًا إلى أن هذه 

التفاصيل معّرفة بأنها معلنة بينما حوالي 80% من ميزانية 

األمن تبقى تفاصيلها طي السرية التامة. 

تجاذبات داخلية يشعلها الغاز في اسرائيل.

اسرائيل: شرعنة الخراب.
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هل خسارة نتنياهو أمام 
ضِعف إسرائيل؟

ُ
أوباما ت

بقلم: حلمي موسى 

يزداد اإلقرار في إس���رائيل بأن المعركة التي خاضها 

رئي���س الحكوم���ة بنيامي���ن نتنياه���و ض���د الرئيس 

األميركي باراك أوباما بش���أن االتف���اق النووي مع إيران 

باتت خاسرة. 

لك���ن هذا اإلق���رار لم يغّي���ر من توّجه���ات الحكومة 

اإلس���رائيلية بمواصل���ة خ���وض الصراع ض���د الرئيس 

أوباما في األيام العش���رة المتبقية على موعد تصويت 

الكونغرس على االتفاق. 

ويرفض نتنياهو وأنصاره التراجع وُيصّرون على أن ال 

خس���ارة في المواجهة مع اإلدارة األميركية ألن أغلبية 

الكونغرس والجمهور األميركي تقف ضد االتفاق.

وواضح للكثيرين أن المس���ألة لو كانت فقط اعتبارات 

إسرائيلية محضة لتم اختيار طريق أخرى غير الصدام 

مع اإلدارة األميركية ورئيس���ها. ويص���ر هؤالء على أن 

اعتب���ارات أميركي���ة داخلية لعبت دورًا ب���ارزًا في حث 

نتنياهو عل���ى اتخاذ ه���ذا الموقف واعتب���اره معركة 

حياته. فالمس���ألة في جوهرها ليست االتفاق النووي 

مع إي���ران وإنما مقدار التحالف بي���ن نتنياهو كممثل 

لليمين اإلسرائيلي، والجمهوريين خصوصًا مع اقتراب 

موعد االنتخابات الرئاس���ية. وال ينس���ى هؤالء واقع أن 

نتنياه���و وأنص���اره، بمن فيه���م الملياردير األميركي 

ش���لدون أدلس���ون، عملوا علنًا وصراحة ض���د أوباما في 

االنتخابات األخيرة ولصالح منافسه الجمهوري.

وواضح أن جهات عديدة، سواء في إسرائيل أو داخل 

المنظم���ات اليهودي���ة ف���ي أميركا، تطال���ب نتنياهو 

باإلس���راع في حل الخ���الف مع إدارة أوبام���ا التي أبدت 

مرارًا اس���تعدادها للتعاون وعرضت أمورًا مغرية ضمن 

رزم���ة تعويض عس���كرية إلس���رائيل. لك���ن نتنياهو، 

على األقل حت���ى اآلن يتصّرف بمنط���ق “الكفر عناد” 

ويرفض التجاوب مع العروض األميركية التي يرى أنها 

موّجهة أساسًا إلظهار تراجع إسرائيل عن تشددها في 

معارضة االتفاق. وربما أن عناد نتنياهو دفع منتقديه 

إلى تشديد انتقاداتهم له.

وهك���ذا، رأت “هآرتس” في افتتاحيتها يوم الجمعة 

الفائت أن إس���رائيل خس���رت وأن الوق���ت حان لترميم 

العالق���ات م���ع إدارة أوبام���ا. وذك���رت أن “رئيس وزراء 

مته���ور ومغرور فقط هو وحده القادر على ش���ن صراع 

جبهوي ضد الرئي���س األميركي، زعيم قوة عظمى، هي 

أفضل أصدقاء إس���رائيل. بنيامين نتنياهو فعل هذا، 

رغم كل التحذيرات. وقد قدر أن بوس���عه االنتصار على 

أوبام���ا في س���احته الداخلية وأن يحب���ط اتفاق القوى 

العظمى مع إيران على تأجي���ل برنامجها النووي لعقد 

من الزمان على األقل. نتنياهو أخطأ في حساب عالقات 

القوى في الكونغرس. فقد آمن بأن قوة الزعماء اليهود 

األميركيين ستدفع السيناتورات واألعضاء في مجلس 

النواب إلى أن يفضلوا حججه على مصلحتهم الوطنية 

كما تعرضها قيادتهم المسؤولة”.

ومن الواض���ح أن هناك من يؤمن ب���أن نتنياهو ألحق 

الضرر ليس فقط بعالقات إسرائيل مع اإلدارة األميركية 

وإنما أيضًا بعالقاتها مع يهود أميركا. صحيح أن قسمًا 

كبيرًا من المنظم���ات اليهودية، وعلى رأس���ها اللوبي 

الصهيوني إيباك، وقف ثابتًا إلى جانب إس���رائيل لكن 

الجمه���ور اليهودي في أمي���ركا كان له موقف مختلف 

بعض الش���يء. فهم ال يريدون أن يظه���روا أمام باقي 

األميركيين وكأنهم أش���د والء إلس���رائيل م���ن أميركا 

نفسها في مسألة تهّم األمن القومي األميركي بدرجة 

عالية.

ورغم أن المستويات العس���كرية واألمنية األميركية 

واصلت تعاونها مع إس���رائيل كالمعتاد إال أن ما جرى ال 

بد من أن يترك آثارًا الحقة. 

وهذا ما أثار النقاش في أوساط أميركية وإسرائيلية 

واسعة حول الثمن الذي سوف تضطر إسرائيل لدفعه 

الحقًا مقابل صدامها مع اإلدارة. 

صحيح أن قادة اإلدارة األميركية جميعهم يتحدثون 

ع���ن عدم توفر نية للمس بإس���رائيل لكن هذا ال ينفي 

الم���رارة التي يش���عرون بها تجاه تصرف���ات نتنياهو 

وأنصاره. وهناك من يؤكد أن أميركا لن تعاقب نتنياهو 

ولك���ن هناك من يجزم أن العقاب آٍت ال محالة وأنه قد ال 

يكون أمنيًا وإنما سياسي، سواء عبر مبادرة أميركية أو 

عبر ترك الحلبة الدولية لألوروبيين لعرض مبادراتهم.

وف���ي كل حال يبدو أن إس���رائيل الي���وم ال تمانع في 

اعتبار االتفاق النووي مع إيران أمرًا واقعًا، لكنها تمني 

النفس بأن اس���تمرار المعارضة يبق���ي المراقبة إليران 

في أعل���ى درجاتها. فإس���رائيل التي رأت ف���ي إيران، 

على األقل في الس���نوات القليل���ة الماضية، العدو رقم 

واحد ليس فقط بس���بب مش���روعها النووي وإنما أيضًا 

بس���بب دعمها لفصائل عربية مقاومة س���واء في لبنان 

أو فلس���طين، معنية بإبقاء األنظار مسلطة على إيران. 

وهن���اك َمن يؤمن أن إس���رائيل معني���ة بالتركيز على 

إيران في س���ياق اس���تراتيجي آخر وه���و إيجاد أرضية 

لعالق���ات أوضح مع دول عربية، خصوصًا خليجية، تنظر 

إلى إيران بمنطق العداء.

ففي إس���رائيل مدرس���ة متكاملة تنتمي لمعس���كر 

اليمي���ن ترى أن أميركا تضعف، بش���كل متدّرج، دورها 

العالم���ي ما يقتضي إع���ادة بلورة تحالف���ات إقليمية 

ودولية على أس���س جديدة. وتخش���ى هذه المدرس���ة 

أساسًا من اتفاق قوى دولية بينها الصين وروسيا على 

محاولة ملء الفراغ في الش���رق األوس���ط، خصوصًا عبر 

تعزيز العالقات مع ق���وى راديكالية معادية ألميركا أو 

خاب أملها في أميركا. ومع ذلك تتزايد األصوات داخل 

اليمين اإلسرائيلي نفسه منتقدة أداء نتنياهو وقائلة 

إن���ه تصّرف بقدر م���ن الغرور حينما ح���اول أن يفرض 

على اإلدارة األميركية رؤيته. وكان من بين َمن أش���اروا 

إلى ذلك، ابن أرييل ش���ارون، جلع���اد، حينما كتب في 

“يديعوت أحرون���وت” أن “هناك حاجة للتوازن وبعض 

من التواضع: لسنا نحن َمن يقّرر عنهم ما هو خير لهم، 

وعلى اإلطالق ال ُيغّير في األمر من ش���يء إذا كنا محقين 

وكان نهجهم تجاه اإليرانيين مغلوطًا تمامًا”.

كتب سليم سالمـة:

يكشف التقرير السنوي ل�وحدة “المرافعة العامة” )التابعة 

لوزارة العدل اإلس���رائيلية(، الذي نش���ر يوم األحد األخير )6 

أيل���ول الجاري(، عن ظاهرة خطيرة تتمثل في ارتفاع حاد في 

عدد لوائح االتهام الجنائية التي يتم تقديمها إلى المحاكم 

في إس���رائيل ضد مواطنين من فئات اقتصادية � اجتماعية 

مس���حوقة على خلفية ارتكابهم “مخالفات جنائية” بس���بب 

الضائق���ة االقتصادي���ة التي يعانون منه���ا وافتقارهم إلى 

مقّومات الحياة األساسية، التي تتحمل الدولة ومؤسساتها، 

في كثير جدا من الحاالت، المس���ؤولية األساسية والمباشرة 

عنها ج���راء عدم الوف���اء بالتزاماتها القانوني���ة تجاه هؤالء 

المواطنين الفقراء وع���دم تقديمها ما يمكن أن يضمن لهم 

الحد األدنى من العيش الكريم. 

وبدال من أن تق���وم الدولة بتوجيه هؤالء إلى خدمات الرفاه 

االجتماع���ي والعمل وف���ق ما يمليه القان���ون عليها من أجل 

تقديم العون الالزم والمس���تحق لهم، اقتصاديا واجتماعيا، 

تعم���د إلى محاكمتهم جنائيا، عل���ى كل ما يترتب على ذلك 

م���ن معاناة، تكاليف وغرامات، بل اعتقال وس���جن في حاالت 

كثيرة!

ويؤكد التقرير، بصورة قاطعة، أن “مرات عديدة، يتبين أن 

الضائق���ة االقتصادية � االجتماعية الت���ي انزلق إليها هؤالء 

المواطن���ون التي ت���م تقديم لوائح اته���ام جنائية بحقهم 

تتص���ل، اتصاال عضويا وثيقا، بقصورات وتقصيرات مختلفة 

من جانب سلطات الدولة الحكومية ومؤسساتها المختلفة”!

ويضي���ف، في تحذي���ر واضح: “لي���س أن لوائ���ح االتهام 

الجنائية هذه وما يتبعها من إحكام إدانة قضائية ال تشكل 

حال لضائقة هؤالء المواطنين، وال يمكن أن تش���كل حال، وإنما 

هي تعمق هذه الضائقة وتزيدها تعقيدا وخطورة”!

مبادرة فردية وجزء 
أساس من جهاز القضاء

»المرافعة العام���ة« هي وحدة في وزارة العدل، تأسس���ت 

وانطلق عملها في العام 1996 بهدف توفير التمثيل قضائي 

)المرافعة القضائية( المهني والنوعي لمواطنين يخضعون 

إلجراءات جنائي���ة مختلفة مثل التحقيق���ات أو المحاكمات 

الجنائي���ة، كمعتقلين، مش���تبه بهم، متهمي���ن أو ُمدانين، 

لكنه���م ال يس���تطيعون تمويل نفقات مثل ه���ذه المرافعة 

القضائية بأنفسهم، بسبب ضيق األحوال االقتصادية.  

وقد أقيم���ت “المرافعة العامة” كوح���دة من وحدات وزارة 

العدل اإلس���رائيلية، طبقا ل�”قانون المرافع���ة العامة” الذي 

س���نه الكنيس���ت في العام 1995، بناء عل���ى اقتراح تقدم به 

البروفس���ور كينيث مان )أميركي األصل هاجر إلى إس���رائيل 

ف���ي العام 1973( الذي كان يعمل آنذاك محاضرا للقانون في 

جامعة تل أبيب وأس���س، خالل ذلك، ف���ي العام 1989، مركزا 

خاص���ا للمس���اعدة القضائية ف���ي القضاي���ا الجنائية تابعا 

للجامعة نفس���ها. وقد تطور ه���ذا المركز الحقا فأصبح عبارة 

عن “عيادات قضائية” تابعة لجامعة تل أبيب. 

ومع إنشاء وحدة “المرافعة العامة”، في العام 1996، تنفيذا 

للقانون، تم تعيين البروفس���ور مان رئيًسا لها )ويسمى، في 

نص القانون: “المترافع الرئيس���ي القُ�طري”. وللوحدة ستة 

فروع/ ألوية يترأس كل منها “مترافع عام لوائي”(. 

وخالل إشغاله هذا المنصب )منذ تأسيسها في العام 1996 

ا أساس���يا وهاما  وحت���ى الع���ام 2002( أصبحت المرافعة جزًء

من جهاز القضاء في إس���رائيل. ويعم���ل في إطار “المرافعة 

العام���ة” اليوم طاق���م من المحامين الجنائيين يش���مل 950 

محاميًا، من بينهم 850 محاميا من القطاع الخاص يتقاضون 

أجرة أتعابهم )عن تمثيل المواطنين المس���تحقين قضائيا( 

من ميزانية الدولة مباش���رة، إضافة إل���ى 100 محام موظفي 

دولة يتولون، باألس���اس، توزيع ومراقب���ة التمثيل القضائي 

المقدم من جانب محامي القطاع الخاص. 

المحام���ون من قبل المرافعة العامة يمثلون المتهمين في 

جميع مراحل اإلجراء الجنائي: يقدمون االستش���ارة للمشتبه 

بهم خالل التحقيق معهم في الشرطة، يمثلونهم في غرف 

االعتق���ال وفي مراحل اس���تيضاح التهمة وف���ي المداوالت 

القضائية أمام المحاكم، كما يقدمون استئنافات والتماسات 

إلى المحكمة العليا. 

ويمثل المترافع���ون العامون، أيضا، الس���جناء أمام »لجان 

اإلعف���اءات« في الس���جون والمرضى النفس���يين الذين يتم 

إخضاعه���م للعالج ف���ي مستش���فيات األمراض النفس���ية 

باإلكراه. 

ويحتل تمثيل القاصرين المش���تبه بهم أو المعتقلين نحو 

15% من مجمل عمل »المرافعة العامة«. 

وفي ما سبق إقامة »المرافعة العامة« كان معظم المتهمين 

في المحاكم���ات الجنائي���ة َيْمثلون أم���ام المحاكم من دون 

أي تمثي���ل قضائ���ي، بمن فيهم القاص���رون الذين كان يتم 

تقديمه���م إل���ى محاكمات جنائي���ة في محاك���م األحداث، 

إضافة إلى نس���بة كبيرة جدا من المعتقلين الذين كان يتم 

اقتيادهم إلى المحاكم لتمديد فترات اعتقالهم. 

وتش���ير االحصائيات في هذا الش���أن إل���ى أن واحدا فقط 

من بين كل خمس���ين معتقال كان يحظى بلقاء مع محام لدى 

توقيفه في محطة الشرطة. والسبب األساس لذلك، أن غالبية 

األش���خاص الذي���ن كان يت���م التحقيق معه���م وتقديمهم 

إل���ى المحاكمة لم يكونوا قادرين عل���ى تمويل أتعاب محام 

خصوصي.

ويعتب���ر حق التمثيل القضائي، وف���ي اإلجراءات الجنائية 

بوجه خاص، أحد الحقوق األساس���ية المكفولة لإلنسان وأحد 

الضمانات الرئيسة للحفاظ على هذه الحقوق.

ويح���دد البند رقم 18 من »قانون المرافعة العامة« ش���روط 

اس���تحقاق التمثيل القضائي من جان���ب »المرافعة العامة«، 

والتي تختلف تبعًا لنوع اإلجراء الجنائي، الوضع االقتصادي 

للشخص المعني وغيرها من المعايير.  

ويل���زم البند رقم 8 من القانون نفس���ه وح���دة »المرافعة 

العامة« بتقديم تقرير س���نوي عن أعمالها وأنش���طتها إلى 

وزير الع���دل وإلى »لجنة المرافعة العامة«، تعرض من خالله، 

أيض���ا، أب���رز ما واجهها من مش���كالت وتحدي���ات، فضال عن 

معطيات عددية وإحصائية عن عملها خالل السنة ذاتها. 

»ملفات الفقر« ومشكالت جوهرية
يشمل تقرير »المرافعة العامة« للعام الماضي- 2014، الذي 

صدر هذا األس���بوع، س���بعة فصول تعالج المواضيع التالية 

وتتوزع عليها:

الفصل األول � يعرض نشاط »المرافعة العامة« في الترافع 

عن »زبائنها«. يعالج القس���م األول من ه���ذا الفصل تمثيل 

المتهمين ف���ي المحاكم، وفيه اخت���ارت »المرافعة العامة« 

تضمين تقريرها الس���نوي، للمرة األولى منذ البدء بإصداره، 

التركيز على تمثيل المتهمين في ما أس���مته »ملفات الفقر« 

� الملف���ات الجنائي���ة التي تش���كل الضائق���ة االقتصادية 

واالجتماعي���ة الح���ادة التي يعاني منه���ا أصحابها )مرتكبو 

المخالفات الجنائية( أساس���ها، خلفيتها، مس���ببها والدافع 

إليها. وهي مخالفات تنشأ، في حاالت كثيرة، عن نكث الدولة 

)الحكوم���ة ومؤسس���اتها وأذرعها المختلفة( مس���ؤولياتها 

وواجباتها تجاه هؤالء المتهمين. 

ويؤك���د التقري���ر أن »المرافعة العامة« تالحظ، في س���ياق 

عملها الجاري، ازدي���ادا حادا في عدد لوائح االتهام المقدمة 

ضد أش���خاص مخالفين للقانون ممن »يعيشون في هوامش 

المجتم���ع اإلس���رائيلي« وتتمح���ور )لوائ���ح االته���ام( حول 

ب على خلفي���ة ضائقة اقتصادية 
َ
رتك

ُ
مخالفات جنائي���ة »ت

واجتماعي���ة حادة وظروف حياتية تصارع البقاء جراء انعدام 

ش���روط ومتطلبات الحياة األساس���ية«! ويضيف: »في مرات 

عديدة، نجد في خلفية هذه المخالفات خرقا من جانب الدولة 

اللتزاماتها وواجباتها األساسية بشأن ضمان الحد األدنى من 

العيش الكريم لمواطنيها«. ويس���وق التقرير أمثلة عن هذه 

الحاالت، من بينه���ا: تقديم لوائح اتهام جنائية على خلفية 

وبس���بب اقتحام شقق للسكن الش���عبي، اتصال غير قانوني 

بشبكتي المياه والكهرباء، سرقة مواد غذائية ومواد أساسية 

أخرى والتسول!

وترى »المرافعة العامة« أن تقديم لوائح اتهام جنائية في 

مثل هذه الحاالت ال ينس���جم مع أهداف القضاء الجنائي وال 

يخدمها، كما ال يش���كل ردا اجتماعيا تناسبيا ومناسبا. وبدال 

من توجيه لوائح االتهام هذه، يجدر بالشرطة والنيابة العامة 

العمل م���ن أجل تحويل ه���ؤالء المواطنين إل���ى العالج لدى 

سلطات ومؤسس���ات الرفاه والخدمات االجتماعية المختصة 

بغي���ة إيجاد حل���ول مالئم���ة للضائقة االقتصادي���ة وألزمة 

العيش الكريم، عوضا عن اللجوء إلى اإلجراءات الجنائية التي 

تراِك���م مصاعب إضافية جديدة وتقل���ص فرص خروج هؤالء 

المواطنين من دائرة الفقر والضائقة.  

في الفص���ول التالية، يطرح التقرير ما يصفه ب�”مش���اكل 

جوهرية أخرى ف���ي أداء األذرع المختص���ة بتطبيق القانون 

والجهاز القضائي، أبرزها:

 

ارتفاع كبير ومقلق في االعتقاالت والمّس بحقوق 
المعتقلين المكفولة قانونيا: 

لم يطرأ أي انخفاض في عدد المعتقلين في دولة إسرائيل 

منذ س���ن “قان���ون االعتق���االت” الجديد )ال���ذي يضع قيودا 

ومحاذير مش���ددة على االعتقاالت، على ضوء “قانون أساس: 

كرامة اإلنسان وحريته”(. ولكن، ليس هذا فحسب، بل يسجل 

هذا العدد ارتفاعا مضطردا خالل العقد األخير. ويثور الشك 

في الس���نوات األخيرة بأن هذا االزدي���اد في عدد االعتقاالت 

يعود، من بين أس���باب أخ���رى، إلى األه���داف المعلنة التي 

صاغتها شرطة إسرائيل في إطار “خطة االنعطاف”. 

وتعتق����د “المرافع����ة العامة” أن هذه الخط����ة تتناقض، 

تناقضا مباش����را، م����ع المبدأ األس����اس الذي أق����ره “قانون 

االعتقاالت” وق����رارات الحكم الصادرة ع����ن المحكمة العليا 

اإلس����رائيلية وجوه����ره: أن االعتق����ال ال ينبغي أن يش����كل 

وس����يلة ردع وال يمك����ن أن يش����كل “س����لفة” على حس����اب 

العقوب����ة المحتملة. وقد واجه����ت “المرافعة العامة” خالل 

عملها اليومي، مرات عدي����دة، حاالت خطيرة من االعتقاالت 

العبثية التي تنفذها ش����رطة إس����رائيل حتى في الحاالت 

التي ال يتوفر فيها أي مبرر قانوني. وفي الغالبية الساحقة 

من ح����االت االعتقال قبل المحاكمة انته����ت “القضية” من 

دون تقديم أية لوائح اتهام بحق الشخص المعتقل، بل تم 

إغالق ملف التحقيق ضده. 

والحظت “المرافعة العامة” نش���وء توجه يميل إلى خفض 

الس���قف القانوني المطلوب لتقديم طلب���ات االعتقال حتى 

انته���اء اإلجراءات القضائية، حتى ف���ي المخالفات الخفيفة 

نس���بيا، بل وحتى في الحاالت التي يكون فيها المش���تبه به 

/ المتهم بدون أية س���وابق جنائية أو من فئات مستضعفة، 

مثل ذوي اإلعاقات النفسية. 

���رت “المرافعة العام���ة” بأن هذه القضي���ة، تحديدا، 
ّ
وذك

عولج���ت في تقري���ر مراقب الدولة وفي تصريحات لرئيس���ة 

المحكمة العليا السابقة، دوريت بينيش، لكن شيئا لم يتغير. 

وأكد التقرير أن كثرة االعتقاالت، على هذا النحو، تش���كل 

إحدى القضايا األكثر إثارة للقلق في ما يتعلق بنظام القضاء 

الجنائي نظرا لما لها من إس���قاطات خطيرة جدا على مس���ألة 

حقوق اإلنس���ان في إس���رائيل وعل���ى العالقة م���ا بين الفرد 

والس���لطة. ولهذا، تدعو “المرافعة العام���ة” جميع الجهات 

المس���ؤولة والمختصة، بمن في ذلك أصحاب القرار في وزارة 

العدل ووزارة األمن الداخلي إل���ى االنكباب الفوري على بحث 

هذه القضية ووضع الحلول المناس���بة له���ا، على هدي قول 

القاضي���ة بينيش بأن “االعتق���االت ال تمثل إنجازا وال ينبغي 

وضعها ضمن أهداف الشرطة”!

عالج منقوص للشكاوى بشأن عنف رجال الشرطة:
ف���ي إطار عمله���ا اليومي ف���ي تمثيل “زبائنه���ا”، تواجه 

“المرافعة العامة” شكاوى عديدة ومختلفة موضوعها عنف 

رجال الش���رطة بح���ق المواطنين. وتدل المعطي���ات على أن 

ش���كاوى عديدة على عنف رجال الشرطة لم تحظ بالمعالجة 

الالزمة، المناس���بة والتام���ة، بل أن التحقيق ال يجري س���وى 

ف���ي ما يعادل النصف، فقط، من مجمل الش���كاوى التي يتم 

تقديمها سنويا. 

وترى “المرافعة العامة” أن عنف رجال الشرطة يشكل مسًا 

قاتال بحقوق الفرد يستوجب تضافر جهود الجهات المعنية 

الجتثاثه من جذوره. 

عقبات مؤسساتية تحول دون تقديم طلبات إلعادة 
المحاكمة وإلغاء قرارات إدانة قضائية عبثية في إسرائيل: 

تح���ذر “المرافع���ة العامة” في تقريرها م���ن وجود ظاهرة 

خطيرة في إس���رائيل، غير ضيقة وغير هامشية، تتمثل في 

أن أش���خاصا أبرياء يقبعون في السجون يمضون محكوميات 

لسنين طويلة. ويعرض التقرير، تفصيليا، جملة من العقبات 

المؤسس���اتية الت���ي تعي���ق ف���رص تقديم طلب���ات إلعادة 

المحاكمة إلص���الح الغبن وإلغ���اء أحكام اإلدان���ة القضائية 

العبثية في إسرائيل. وتش���مل هذه العقبات: منع الحق في 

إج���راء فحوصات مجددة عل���ى األدلة والبين���ات بعد انتهاء 

اإلج���راء القضائي; منع تحوي���ل مواد التحقي���ق في ملفات 

منتهية قضائيا إلى “المرافعة العامة” لدراس���تها وفحص 

إمكانية نقضها; إخفاء وإبادة بينات، بما يتعارض مع أحكام 

القان���ون في حاالت عديدة; وجود النياب���ة العامة للدولة في 

وضع م���ن تناقض المصالح البنيوي، المحظور قانونيا، حينما 

تك���ون هي الطرف المدعى عليه في طلبات إلعادة المحاكمة، 

فضال ع���ن افتقار القوانين اإلس���رائيلية إلى نصوص كافية 

ومناس���بة في كل ما يتصل بإعادة المحاكمات وبالمحاكمات 

الُمعادة.  

حرمان غالبية المعتقلين في إسرائيل من ممارسة حقهم 
في استشارة محام قبل التحقيق معهم لدى الشرطة: 

عل���ى الرغم م���ن الق���رارات القضائية العدي���دة الصادرة 

ع���ن المحكم���ة العليا، وعل���ى الرغم م���ن أح���كام القوانين 

واألوام���ر، “تتجاه���ل” الش���رطة واجبها القانوني األس���اس 

ال���ذي يلزمها بإط���الع أي معتق���ل على حق���ه القانوني في 

استش���ارة مح���ام قب���ل التحقيق مع���ه، ثم إتاح���ة الفرصة 

أمامه اللتقاء محاميه واستش���ارته. والنتيجة المترتبة على 

هذه الممارس���ة ه���ي أن الغالبية الس���احقة من المش���تبه 

به���م الذي يت���م إحضارهم إل���ى مراكز الش���رطة يخضعون 

للتحقي���ق ويدل���ون بإفاداته���م، وربما اعترافاته���م أيضا، 

 من دون ممارس���ة حقهم المس���بق بش���أن استش���ارة محام. 

إقامة قاعات للنظر في طلبات االعتقال بالقرب من 
سجن “إيشل” في الجنوب: 

عبرت “المرافع���ة العامة”، أمام كل من رئيس���ة المحكمة 

العليا ومدير المحاكم ونائب المستش���ار القانوني للحكومة، 

ع���ن تحفظها المبدئي على الخطة الحكومية إلنش���اء قاعات 

خاصة للنظر في طلبات االعتقال بالقرب من س���جن “إيشل” 

ف���ي الجنوب. وأك���دت “المرافعة العامة” أن هذا المش���روع 

ينطوي على مس خطير وواسع بحقوق المعتقلين، كما بمبدأ 

علني���ة المداوالت القضائي���ة، بمبدأ الفصل بين الس���لطات 

وبق���درة الجمهور عل���ى التوجه إل���ى الهيئ���ات القضائية 

المخولة والمالئمة.

تكبيل المعتقلين والسجناء في 
مستشفيات األمراض النفسية:

وصلت إل���ى “المرافعة العامة” ح���االت عديدة تبين فيها 

أن الش���رطة تقوم بتكبيل معتقلين لدى نقلهم إلى الفحص 

النفس���ي، ف���ي إط���ار اإلج���راءات القضائية، فض���ال عن ربط 

أيديه���م وأرجلهم باألس���ّرة طيلة أيام عدي���دة، في ظروف 

غير إنس���انية تكاد تصل إلى حد المس الخطير بس���المتهم 

الجسدية والنفسية.

انعدام األطر العالجية المناسبة للقاصرين
 وذوي اإلعاقات:

هن���اك ح���االت عديدة م���ن ال���زّج بقاصرين أو بأش���خاص 

يعان���ون من إعاقات عقلية أو نفس���ية خطي���رة، تكاد تصل 

إلى ح���د التخلف العقل���ي، في المعتقالت لفت���رات اعتقال 

طويل���ة ومتواصلة، لمجرد انعدام األطر العالجية المناس���بة 

له���م. وعلى الرغم من الحاجة الملح���ة التي يفرضها الواقع، 

لم تحرك السلطات المختصة س���اكنا إلقامة وفتح مثل هذه 

األطر، مما “يضطر” إلى الزج بهؤالء القاصرين وذوي اإلعاقات 

في المعتقالت والسجون

حول تقرير وحدة “المرافعة اإلسرائيلية العامة” السنوي للعام 2014:

حاكم مواطنين جنائيًا على مخالفات 
ُ
الدولة ومؤسساتها ت

هي المسؤولة عن خلفياتها ودوافعها!
*ارتفاع حاد في عدد لوائح االتهام الجنائية التي يتم تقديمها إلى المحاكم ضد مواطنين من فئات اقتصادية ـ اجتماعية مسحوقة على خلفية ارتكابهم “مخالفات جنائية” 

بسبب الضائقة االقتصادية التي يعانون منها وافتقارهم إلى مقّومات الحياة األساسية، التي تتحمل الدولة ومؤسساتها، في كثير جدا من الحاالت، المسؤولية األساسية 
والمباشرة عنها جراء عدم الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه هؤالء المواطنين الفقراء وعدم تقديمها ما يمكن أن يضمن لهم الحد األدنى من العيش الكريم*

إسرائيل: معضالت اجتماعية وراءها سياسات الحكومة.
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تعتزم إس���رائيل بناء جدار على ط���ول الحدود بينها وبين 

األردن، وقس���م كبير منها يقع في الضفة الغربية المحتلة، 

بادعاء أن من شأن جدار كهذا أن يمنع دخول الجئين سوريين 

وعراقيين ومسلحين ومهربين إليها. 

وف���ي هذه األثن���اء، بدأت إس���رائيل، أول م���ن أمس األحد، 

بأعم���ال بناء ج���دار بطول 30 كيلومترا في القس���م الجنوبي 

من الحدود األردنية – اإلس���رائيلية ويب���دأ من مدينة إيالت 

وذلك لحماية مط���ار »تمناع«، بموجب ق���رار اتخذه المجلس 

الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للش���ؤون السياسية واألمنية 

)الكابينيت(، في شهر حزيران الماضي.

وذكرت وس���ائل إعالم إس���رائيلية أم���س، أن وزارة الدفاع 

اإلس���رائيلية بصدد نش���ر عط���اءات لبناء الج���دار على طول 

الحدود مع األردن. 

وقالت صحيف���ة، أول من أمس، إن إس���رائيل أبلغت األردن 

بإقامة الجدار وتعهدت بأال تمس بس���يادة األردن ومصالحه 

القومي���ة. وقال مس���ؤول أمن���ي إس���رائيلي إن »الجدار على 

الحدود مع األردن من شأنه أن يسد الحدود أمام طالبي اللجوء 

والناش���طين اإلرهابيين وتهريب الس���الح والمخدرات وغير 

ذلك من الجرائم«. 

ورفض رئيس حكومة إس���رائيل، بنيامي���ن نتنياهو، دعوة 

رئيس المعارضة، إس���حاق هرتس���وغ، إلى استقبال الجئين 

س���وريين »بصورة مراقبة« في إسرائيل، معتبرا أنه »ال يوجد 

لدى إسرائيل عمق ديمغرافي وال جغرافي« يسمح باستقبال 

الالجئين.  

لكن قضية الالجئين ليس���ت القضي���ة الوحيدة التي تثير 

اهتمام إسرائيل في س���ورية، إذ رصد اإلسرائيليون سلسلة 

من األنباء، التي ترددت منذ األس���بوع الماضي، واعتبروا أنها 

تش���ير إلى تزايد ملحوظ في الدعم العس���كري الذي تمنحه 

روسيا لنظام الرئيس السوري بشار األسد. 

ويبدو أن التخوف والقلق األس���اس بالنسبة إلسرائيل، هما 

من احتمال حدوث نش���اط لس���الح الجو الروس���ي في األجواء 

ار األسد.
ّ

السورية بهدف حماية نظام بش

وتش���ير التقديرات في إس���رائيل إلى أن االنتقادات التي 

وجهتها الواليات المتحدة إلى روسيا في هذا السياق كانت 

»ضعيف���ة«، وأنها ال تتعدى كونها »ضريبة كالمية« للموقف 

األميركي األصلي الذي طالب برحيل األسد عن الحكم. 

كذلك تعتب���ر تقديرات الجهات األمنية اإلس���رائيلية أنه 

بعد مرور أربع س���نوات ونصف السنة على الحرب األهلية في 

سورية، ورغم الضربات الشديدة التي تلقاها، يبدو أن األسد، 

ال���ذي لن يتمكن في هذه المرحلة من اس���تعادة الس���يطرة 

التي فقدها على أكثر من نصف األراضي السورية، سيتمكن 

من االستمرار في اإلمس���اك بمقاليد الحكم، بمساعدة الدعم 

الروس���ي واإليران���ي وعلى ض���وء تركيز الغرب عل���ى محاربة 

تنظيم »داعش«.   

وأثار تقرير نش���رته صحيفة “نيويورك تايمز” األميركية 

مؤخرا، عن أن روس���يا أرسلت إلى س���ورية في الفترة األخيرة 

خبراء عس���كريين وتعتزم إبقاء نحو ألف مستشار في مدينة 

الالذقية الس���احلية، تخوفات إسرائيلية من أن روسيا تعتزم 

إنشاء قاعدة عسكرية روس���ية في هذا الجيب الذي يسيطر 

عليه النظام الس���وري، وغالبية س���كانه من الطائفة العلوية 

التي ينتمي إليها األسد. 

ويش���ار إلى أن الواليات المتحدة نفس���ها عبرت عن قلقها 

من هذا التقرير األميركي، كما أن وزير الخارجية، جون كيري، 

حذر نظيره الروس���ي، س���يرغي الفروف، من أن هذه الخطوة 

يمكن أن تؤدي إلى تصعيد إضافي في الحرب األهلية. 

وكان���ت تقارير دولي���ة عدة ذكرت األس���بوع الماضي، نقال 

عن مصادر في المعارضة الس���ورية، أن روسيا زودت الجيش 

الس���وري بناقالت جند مدرعة حديثة. كذلك ادعت المصادر 

نفس���ها أن جنودا روس ضالعون في القتال في هذه الدولة. 

وقالت صحيف���ة “يديع���وت أحرونوت” إن طائ���رات مقاتلة 

روسية ضالعة في القتال في سورية. 

وكانت صحيف���ة “هآرتس” قد ذكرت، في تموز الفائت، أن 

تقديرات االستخبارات اإلسرائيلية تشير إلى أنه على الرغم 

من خس���ائر مني بها النظام الس���وري في الشهور الماضية، 

فإن روس���يا وإيران مصرتان على ضمان بقاء النظام السوري. 

ووفقا لهذه التقديرات، فإن روس���يا وإيران قررتا نقل أسلحة 

أخرى إلى النظام السوري وتزويده بمعلومات استخبارية في 

إطار صراعه ضد التنظيمات المس���لحة العديدة التي تسعى 

إلى إسقاط حكمه.  

ويعتبر جهاز األمن اإلسرائيلي أنه فيما كانت تعمل روسيا 

وإي���ران كال على حدة في س���ورية في الماض���ي، ففي أعقاب 

توقي���ع االتفاق النووي بين الدول الكب���رى وإيران، في بداية 

تموز الماضي، تتزايد المؤش���رات التي ت���دل على أنه بدأت 

تعمل قنوات تنس���يق جديدة بين موس���كو وطهران. وقالت 

تقارير صحافي���ة إن قائد فيلق القدس ف���ي الحرس الثوري 

اإليراني، الجنرال قاس���م س���ليماني، الذي يعتبر مسؤوال عن 

الدعم اإليراني لحزب الله وغيره من التنظيمات المسلحة في 

المنطقة، زار موس���كو. وحاولت روس���يا نفي هذا النبأ، خاصة 

وأن س���ليماني يخضع لعقوب���ات دولية تقض���ي بمنعه من 

السفر.  

يش���ار إلى أن روسيا هي حليفة دائمة للنظام السوري، قبل 

األزم���ة الحالية وخالله���ا. وكان الرئيس الروس���ي، فالديمير 

بوتي���ن، قد تمكن من من���ع هجوم أميركي ضد س���ورية في 

أعقاب تهديد أطلق���ه الرئيس األميركي، ب���اراك أوباما، في 

صيف العام 2013، بس���بب الس���الح الكيميائ���ي الذي بحوزة 

النظ���ام. وتمكن بوتين من منع هج���وم كهذا بعدما بادر إلى 

تفكيك سورية من ترسانتها الكيميائية. 

واعتبر المحلل العس���كري في صحيفة “هآرتس”، عاموس 

هرئيل، أم���س االثنين، أن أوباما وزعم���اء غربيين خففوا في 

الفترة األخيرة من خطابهم ضد األس���د، عل���ى خلفية تزايد 

قوة “داعش” والتحسب من أن إس���قاط نظام األسد سيؤدي 

إلى سيطرة “منظمات سنية متطرفة على دمشق” وارتكابها 

مجازر واس���عة النط���اق بحق مواطنين س���وريين من طوائف 

أخرى وموالية لألسد، وفي مقدمتها الطائفة العلوية. 

وترى إس���رائيل أن الغارات الجوية للتحالف الدولي بقيادة 

الواليات المتحدة ضد “داعش” في العراق وس���وريا ساعدت 

نظام األسد بصورة غير مباش���رة، ألنها أضعفت بقدر معين 

أحد أعدائه المركزيين وجعلت ه���ذا التنظيم يركز جزءا من 

جهوده في الدفاع عن نفسه. 

ووفقا لهرئيل، فإنه في ظ���ل الوضع اآلن، فيما األميركيون 

ال يعمل���ون على إس���قاط األس���د وروس���يا وإي���ران تزيدان 

دعمهما له، تتزاي���د االحتماالت بأن ينجح األس���د في جعل 

خطوطه الدفاعية مس���تقرة، على الرغم من الخسائر الكبيرة 

التي تكبده���ا والمعنويات المتدنية في قواته والس���يطرة 

المتواصلة لقوات المعارضة على مناطق في البالد. 

ولف���ت هرئيل إل���ى أنه “منذ س���نوات وإس���رائيل ال تؤيد 

إسقاط نظام األسد، وإنما هي معنية باستمرار الوضع القائم 

وبقاء نظام األس���د ضعيفا ويس���يطر على ’سورية الصغرى’ 

فقط، وهي منطقة تعادل مساحتها أقل من نصف المساحة 

األصلية للدولة األم”.

واعتب���ر هرئيل أنه “عل���ى الرغم من ذلك، ف���إن التطورات 

الجديدة ليس���ت مشجعة بالنس���بة إلس���رائيل، إذ أنه وفقا 

لتقاري���ر أجنبية دائمة ف���ي اإلعالم األجنبي، وإس���رائيل لم 

تكلف نفسها التعقيب عليها، يهاجم سالح الجو اإلسرائيلي 

مرة كل بضعة شهور قوافل أسلحة، تنقل أسلحة من سورية 

إلى حزب الله في لبنان. وهذه الغارات المنس���وبة إلسرائيل، 

والرامية إلى منع تزود حزب الله بأس���لحة حديثة، يتم شنها 

دون عائق تقريبا بسبب ضعف س���الح الجو السوري والقدرة 

المحدودة نس���بيا لمنظومات الدفاع الجوي لدى سوريا وحزب 

الله”.   

وأضاف “لكن إذا نشرت روسيا فعال طائرات مقاتلة وأقامت 

قاعدة جديدة في سورية، فإن إسرائيل ستضطر إلى مواجهة 

قيود من نوع آخر تماما، خاصة إذا انضمت إلى هذه الطائرات 

منظومات صواريخ روس���ية مضادة للطائرات. وجرى الحديث 

في الس���نوات األخيرة عن ’معركة بين المعارك’، وهي عبارة 

عن نشاط عسكري واستخباري بمستوى منخفض بهدف منع 

تعاظم قوة التنظيمات اإلرهابي���ة في المنطقة وإبعاد خطر 

الحرب المقبلة. ودخول روس���يا إلى الجبهة الروسية سيغير 

قواعد اللعبة”.

وخلص هذا المحلل إلى أنه “في بداية س���نوات السبعين، 

عندما أرسل االتحاد الس���وفييتي )السابق( مستشارين إلى 

مصر وروس���يا، أقيمت على وجه السرعة في الوحدة المركزية 

لجم���ع المعلوم���ات في ش���عبة االس���تخبارات العس���كرية 

باس���م  دائ���رة   ،8200 بالوح���دة  المعروف���ة  اإلس���رائيلية، 

’ماس���ريغا’، والتي عملت على التجس���س بواسطة التصنت 

على النشاط الروسي في المنطقة. ورغم أن عالقات إسرائيل 

وروسيا تحسنت في العقود التي مرت منذئذ، غير أن تواجدا 

عس���كريا متزايدا للروس في المنطقة من ش���أنه أن يلزم في 

المس���تقبل أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية ببذل جهد أكبر 

في هذا االتجاه أيضا” أي في اتجاه التجسس على الروس. 

تحليـالت أخيرة:

تزايد الوجود الروسي في سورية يغّير قواعد اللعبة بالنسبة إلسرائيل!

م���ا زالت عملية قيام الجيش اإلس���رائيلي قبل نحو ش���هر 

بنش���ر وثيقة تحم���ل توقيع رئي���س هيئ���ة األركان العامة 

الجن���رال غادي آيزنكوت، تحت عنوان »إس���تراتيجيا الجيش 

اإلسرائيلي«، تثير قراءات متعددة.

وتمثل آخر هذه القراءات في دراس���ة نشرتها الباحثة في 

»معهد دراس���ات األمن القومي« في جامعة ت���ل أبيب بنينا 

ش���رفيت- باروخ قبل عدة أيام وتناولت فيها مكّون الشرعية 

الدولية في مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي.

وكتبت شرفيت- باروخ تقول: 
أفردت وثيق���ة »إس���تراتيجيا الجيش اإلس���رائيلي« التي 

نشرت أخيرًا مساحة رئيسة لضرورة المحافظة على الشرعية 

الدولية الستخدام القوة من قبل الجيش اإلسرائيلي. 

وتطرقت الوثيقة إلى هذا الموضوع على امتداد صفحاتها. 

وتلح���ظ الوثيقة أن »العدو ينش���ط أيضًا ف���ي جوانب غير 

عس���كرية - تحركات، ونجح في الماضي بتعويض خس���ارته 

أمام مكاسب الجيش اإلسرائيلي في هذه المجاالت«. 

ورأت أن له���ذه الحملة )المحافظة على الش���رعية الدولية( 

جانبين: دفاعي، وهجومي. وهي تهدف إلى توفير الشرعية 

إلسرائيل )ومن ضمنها حرية عمل الجيش اإلسرائيلي(، جنبا 

إلى جنب مع نزع الشرعية عن العدو )ومن خالل ذلك تضييق 

نطاق تحركاته(. وتح���دد الوثيقة أنه »من أجل تحقيق ذلك، 

ينبغي بذل جهد سياس���ي - دبلوماس���ي، متبصر وقانوني، 

يبدأ في المراحل التحضيرية، ويستمر طوال الحملة من أجل 

توفير ش���رعية للعمل، والمحافظة عليها، وتحسينها، سواء 

في دولة إسرائيل نفسها أو في المجتمع الدولي«. 

وبرأيها ال بد من الثناء على الجيش اإلسرائيلي وعلى إدراكه 

ألهمي����ة موضوع الش����رعية ومركزيتها، من أج����ل التمكن من 

تحقيق المكاسب المطلوبة في مواجهة العدو، وعلى استيعابه 

لحقيق����ة أن أيام تجاهل اإلطار القانون����ي والرأي العام الدولي 

إبان القتال، واالنتصار رغم ذلك في الحرب، ولت إلى غير رجعة. 

واليوم، كل جيش غربي منخرط في قتال هو تحت أنظار العالم. 

وتص����ل الصور المرعبة للضرر الناجم عن القتال مباش����رة وفي 

الوقت الحقيقي إلى وس����ائل اإلعالم على اختالفها، وال س����يما 

����د ضغطًا فوريًا لتفادي 
ّ
الشاش����ة الصغيرة واإلنترنت، مما يول

إلحاق األذى بالس����كان المدنيين والبن����ى التحتية المدنية. إن 

هذه الظاهرة التي تؤثر أيضًا في سياس����ة استخدام القوة من 

قبل الوالي����ات المتحدة وبريطاني����ا ودول غربية أخرى، تنطبق 

أضعافًا مضاعفة على إس����رائيل، لكونها تح����ت مجهر العالم 

وخاضعة لالمتحان بمقاييس أشد صرامة. 
وتابعت: على ضوء أهمية موضوع الش����رعية من أجل تحقيق 
أهداف الجيش اإلس����رائيلي في الحرب، فمن الحيوي دراسة ما 
ينبغي فعله من أجل زيادة الشرعية الدولية الستخدام القوة، 
وما الذي ينبغي تحاشيه للحيلولة دون تآكل هذه الشرعية من 
دون طائل. وأواًل وقبل أي ش����يء، تكمن طريقة كسب الشرعية 
ف����ي احترام قواعد القانون الدولي، ب����دءا بتطبيقها في أوقات 
الحرب. وفي الحقيقة، تتعرض إسرائيل لالنتقاد وتواجه تآكل 
ش����رعيتها حتى عندم����ا تلتزم بالقواعد، لكن م����ا دامت تعمل 
بموجب قوانين الحرب، فهي تس����تطيع أن ترد على منتقديها 
وعل����ى الدع����اوى الجنائية المحتمل����ة، وتواصل حش����د تأييد 

حلفائها المهمين. 

وفي هذا الس����ياق، تس����مع أحيانا كثيرة ادعاءات مفادها أن 

قوانين الحرب غير مالئمة لمواجهات أيامنا هذه ضد تنظيمات 

غير دوالني����ة، وليس ضد جي����وش نظامية تابعة ل����دول. وإذا 

كان المقص����ود بذلك هو أن قوانين الحرب تمنع االس����تهداف 

المتعمد لس����كان الع����دو المدنيين، أو للبن����ى التحتية التي ال 

يربطها رابط باألعمال العس����كرية للعدو، ف����إن قوانين الحرب 

بالفعل تح����د من هذه اإلمكانية. بيد أن ه����ذه األفعال مقيدة 

أساسا بقيم الجيش اإلسرائيلي وقيم دولة إسرائيل. وبالتالي، 

من المفيد وجود مثل هذه المقيدات، ويس����هم احترامها في 

تحقيق األه����داف القومية لدولة إس����رائيل مثلما حددت في 

مقدم����ة الوثيق����ة: “المحافظة على قيم دولة إس����رائيل وعلى 

طابعه����ا كدولة يهودية وديمقراطية وكوطن قومي للش����عب 

اليهودي”.  

عنف احتاللي في األراضي الفلسطينية.                              )أ.ب(

وقالت الباحثة إن الحجة التي تقول إن قوانين الحرب تفرض 

قيودا غير قابلة للتطبيق على اس����تخدام الق����وة، وتاليًا تمنع 

قتااًل فعااًل ضد عناصر غير دوالنية، ليس����ت حجة دقيقة، وهي 

تعكس في أغل����ب األحيان فهم����ًا منقوصًا للقواع����د، ذلك أن 

قوانين الحرب لم تنبثق من معاهدات دولية معقودة بين دول 

داعية للس����الم والخير، تجهل واقع الح����رب، وإنما يتعلق األمر 

بالقان����ون الدولي العرفي الذي تطور من خالل ممارس����ات دول 

منخرطة في أعمال القتال ومن خالل تفسيرها لطابع نشاطها. 

بل وأكثر من ذلك، األمر يتعل����ق بمنظومة قوانين ديناميكية 

تتطور باس����تمرار. وتج����ري محاولة متنامية ج����دًا في العقود 

األخيرة، لتفس����ير هذه القوانين تفس����يرا ضيق����ا، وللمطالبة 

بتجنب شبه مطلق إللحاق األذى بالمدنيين.

ويقود ه����ذا التوجه هيئ����ات حقوق اإلنس����ان وأكاديميون. 

وم����ن الضروري كبح هذا التوجه، وأفض����ل طريقة للقيام بذلك 

هي عبر نش����ر تقارير يعدها خبراء ملمون بالشؤون القانونية 

ومدركون لتعقيدات س����احة القتال، يطرحون تفس����يرًا عمليًا 

وقاباًل للتطبي����ق لقوانين الحرب )وهناك تفس����يرات متعددة 

لهذه القوانين أس����وة بسائر القوانين(. وهناك خطوة في هذا 

االتجاه ل����وزارة الدفاع األميركية التي نش����رت أخي����رًا دليلها 

المحدث لقوانين الحرب، الذي يغطي 1180 صفحة، ويستعرض 

بالتفصيل المفهوم األميركي الرسمي في هذا الشأن. ويتوجب 

على إس����رائيل أن تدرس تنفيذ مش����روع مماثل قد يسهم في 

إرس����اء قواعد قانونية قابلة للتطبيق إب����ان القتال. وهذا األمر 

يتعلق بمش����روع وطني يتطلب تخصي����ص موارد مالئمة. وفي 

غضون ذلك، من المهم أن يتم تش����جيع نش����ر مقاالت وأبحاث 

تحل����ل مختلف أوجه قوانين الحرب، وأن يتم تخصيص الموارد 

الضرورية لهذا األمر. 

وأكدت أن احترام قوانين الحرب يستلزم فهم هذه القوانين 

من قبل جمي����ع الجهات المعني����ة بدءا بالقيادة السياس����ية، 

مرورا بكبار قادة الجيش اإلس����رائيلي، وانتهاء بأصحاب الرتب 

الدنيا. وينبغ����ي تضمي����ن الموضوعات القانوني����ة في برامج 

تدريب الق����ادة من ص����ف المبتدئين إلى األعل����ى. عالوة على 

ذل����ك، ال ينبغي االكتفاء بمحاضرات جاف����ة، بل ينبغي التدرب 

عل����ى س����يناريوهات تنطوي عل����ى معضالت قانونية، أس����وة 

بتحديات عمالنية أخرى. ففي واقٍع تتوقف فيه ش����رعية حملة 

عس����كرية كاملة على أداء “العريف االستراتيجي”، فمن عدم 

المس����ؤولية حرمان ه����ذا الجندي من التدري����ب المالئم. وعلى 

كبار قادة الجيش اإلس����رائيلي والقيادة السياسية أن يكونوا 

عارفين به����ذه القواعد. وهكذا يمكن اتخاذ قرارات مبنية على 

معرفة تأخذ في الحسبان القيود والفرص في ساحة المواجهة 

القانوني����ة. وفي س����بيل الحص����ول على الش����رعية لدولية من 

الضروري إشراك مستشارين قانونيين في القرارات العمالنية، 

م����ن مرحلة التخطيط، مرورًا بمرحل����ة التنفيذ، وانتهاء بمرحلة 

االس����تجوابات والتحقيق����ات الالحقة. إن ه����ذا التكامل قائم 

بالفعل اليوم، لكن من المهم تعزيزه. 

كما أش����ارت إلى أن أهمية موضوع الشرعية تحتم إبقاء رتبة 

“المدعي العام العس����كري” بمس����توى لواء وعدم خفضها إلى 

رتبة عمي����د، كي يكون لكالمه الوزن المناس����ب في نقاش����ات 

هيئة األركان العامة، وفي الجيش اإلس����رائيلي عمومًا، وكذلك 

من أجل تعزيز مكانة المستش����ارين القانونيين الخاضعين له 

عند قادتهم، لدى تقديمهم المشورة القانونية لهؤالء القادة. 

وفي هذا الس����ياق، تكتسب الرس����ائل والتصريحات العلنية 

الت����ي يدلي بها كب����ار ضباط الجي����ش اإلس����رائيلي والقيادة 

السياس����ية، أهمية بالغة، س����واء تجاه الداخل أو تجاه الخارج. 

والرس����الة التي تؤكد أهمية احت����رام قوانين الحرب ينبغي أن 

تص����در عنهم بصوت ع����ال ووضوح، من دون غم����ز أو تردد. وال 

ينبغي االكتفاء بالش����عار الذي يقول “إن الجيش اإلس����رائيلي 

ه����و الجيش األكث����ر أخالقية في العالم”، وإنم����ا ينبغي القول 

صراح����ة إنه يتوجب عل����ى كل ضابط وجندي احت����رام قوانين 

الح����رب، ألن هذا هو الفعل الصحي����ح، وألن هذا ما يجدر فعله، 

وألن ه����ذا يخدم المصلح����ة الوطنية. وهذا يعن����ي أنه ينبغي 

التص����رف بحزم ضد من ينتهك هذه القواعد ويضر في المقام 

األول بقي����م الدولة وبقي����م الجيش اإلس����رائيلي، وبالمصلحة 

األمنية كذلك، وبالقدرة عل����ى تحقيق أهداف الحرب. وينبغي 

تقديم الدعم الكامل للمدعي العام العسكري عندما يحقق في 

شبهات انتهاك القواعد، بما في ذلك االستعانة، إذا لزم األمر، 

بتحقيقات الشرطة العسكرية التابعة للجيش اإلسرائيلي. 

وش����ّددت عل����ى أنه ينبغ����ي أن يمتن����ع كبار ق����ادة الجيش 

اإلسرائيلي والقيادة السياسية - بمن فيهم وزراء في الحكومة 

ومسؤولون كبار في الدولة - عن اإلدالء بتصريحات غير مسؤولة 

تضر بالش����رعية، فإن تصريحات، على سبيل المثال، يستشف 

منه����ا أنه ينبغ����ي التعرض عمدًا للس����كان المدنيين، حتى لو 

قيلت على لسان جهات سياسية إرضاء للرأي العام اإلسرائيلي، 

تتس����بب بتآكل ش����رعية إس����رائيل، وهي تخدم أولئك الذين 

يودون إثبات س����وء نية إس����رائيل، ومن الصعب التصدي لها 

حتى لو تصرف الجيش اإلسرائيلي بالفعل بشكل قانوني. كما 

أن التصريحات التي تتعرض للجهاز القضائي، س����واء للمدعي 

الع����ام العس����كري أو للمحكمة العلي����ا، تلحق ضررًا بش����رعية 

إس����رائيل الدولية. من الحيوي احترام ه����ذه القواعد من أجل 

المحافظة على الش����رعية الدولية الس����تخدام القوة. وأوضحت 

وثيقة “اس����تراتيجيا الجيش اإلسرائيلي” أن الشرعية الدولية 

هي مكون أساس في مفهوم األمن القومي. ويجدر ترجمة هذا 

اإلدراك قوال وفعال وبوضوح أمام الداخل والخارج، سواء من قبل 

قادة الجيش أو من قبل القيادة السياسية.

تجدر اإلش����ارة إل����ى أن ه����ذه الوثيقة، التي ت����م تعميمها 

بصيغتها السرية قبل نش����رها بشهر على كبار ضباط الجيش 

اإلسرائيلي، تعكس وضع إسرائيل األمني اليوم، ويتبين منها 

أن الجيش اإلسرائيلي ال يرى أية دولة تهدد إسرائيل، وتظهر 

سورية في هذه الوثيقة، على سبيل المثال، أنها “دولة فاشلة، 

قيد التفكك”.

واعتبرت الوثيقة أن أعداء إس����رائيل األساس����يين اليوم هم 

المنظمات اإلس����المية التي ال تشكل دولة، في إشارة إلى حركة 

حماس وحزب الله وتنظيم “داعش”. والسيناريو األساس الذي 

يبني الجيش اإلس����رائيلي نفسه من أجل مواجهته هو حدوث 

مواجه����ة مع منظمات كهذه، رغم أن القدرات الجاري تطويرها 

تالئم حروبا ضد جيوش نظامية لدول.  

ووصفت الوثيقة انتصار إس����رائيل في الحرب بأنه “تحقيق 

الغاي����ات السياس����ية للحرب والت����ي جرى تحديدها، بش����كل 

يقود إلى تحس����ين الوضع األمني بعد المواجهة”. وال يش����مل 

“االنتصار” أو “اإلنجازات” القضاء على منظمات مثل حماس أو 

حزب الله، أو احتالل منطقة لفترة طويلة.

وفيم����ا يتعلق بإيران، فإن الوثيق����ة تذكرها على أنها تقدم 

الدعم لحزب الله وحماس، وليست كتهديد نووي على إسرائيل، 

مثلما يزعم رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو.

باحثة في »معهد دراسات األمن القومي« تحلل مكّون الشرعية الدولية في وثيقة »إستراتيجيا الجيش اإلسرائيلي«:

إسرائيل باتت تحت مجهر العالم وخاضعة لالمتحان الدولي بمقاييس أشد صرامة!
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

تراجع بنسبة 2ر4% في 
مبيعات شبكات المواد الغذائية!

أعلن مكتب اإلحصاء المركزي أن المبيعات في كبرى شبكات 

المواد الغذائية سجلت من شهر أيار إلى شهر تموز من العام 

الجاري تراجعا بنس���بة 2ر4% في حج���م مبيعاتها مقارنة مع 

نفس الفت���رة من العام الماضي 2014. كما تراجعت المبيعات 

ف���ي ش���بكات التس���وق لكاف���ة االحتياجات االس���تهالكية 

والحياتية اليومية بما فيها المواد الغذائية بنسبة %2.

وحسب محللين، فإن هذه المعطيات الجديدة تطرح تفسيرا 

لوتيرة التضخم التي تالمس الصف���ر في العامين األخيرين. 

فبعد أن سجل التضخم المالي في شهر تموز الماضي ارتفاعا 

طفيفا بنس���بة 2ر0%، يكون التضخم قد س���جل في االش���هر 

الس���بعة األولى من العام الجاري، نسبة صفر بالمئة، ما يعزز 

أكثر التوقعات بأن التضخم في العام الجاري سيكون ما دون 

الصفر )س���لبي( نظ���را لوتيرة التضخم الضعيف���ة في الثلث 

األخير من كل عام. ويش���ار إلى أن التضخم المالي في االشهر 

ال� 12 األخيرة، بمعنى حتى نهاية تموز الماضي، سجل تراجعا 

بنسبة 3ر%0.

وكان مكتب اإلحصاء المركزي قد أعلن مؤخرا أن نسبة النمو 

في الربع الثاني من الع���ام الجاري بلغت 3ر0%، بمعنى أقرب 

إل���ى الصفر، بعد أن كان النمو قد س���جل ف���ي الربع األول من 

الع���ام الجاري نس���بة 2%، في حين أن الرب���ع الثاني من العام 

الماضي كان قد سجل نموا بنسبة 3ر3%. وتتحدث التوقعات 

اإلس���رائيلية وتوقعات المؤسس���ات المالية العالمية عن نمو 

اقتصادي في الع���ام الجاري 2015 يتراوح ما بين 1ر3% وحتى 

5ر3%. إال أنه بموجب نس���ب النمو في الربعين األول والثاني، 

فإن النمو قد يس���جل هذا العام ارتفاعا بنس���بة 6ر2%، مقابل 

8ر2% في العام الماض���ي 2014. ويقول تقرير مكتب اإلحصاء 

إن االس���تهالك الفردي س���جل في الربع الثاني من هذا العام 

انكماشا بنسبة 9ر0%، ما يعني ركودا اقتصاديا، وهذا ما يعزز 

“قلق” األوساط االقتصادية.

ودفعت المعطيات االقتصادية بنك إس���رائيل المركزي إلى 

ابقاء الفائدة البنكية على حالها في األش���هر األخيرة- 1ر%0، 

وهي الفائدة األساس���ية األدنى التي عرفتها إس���رائيل منذ 

اقامتها. 

وكانت جهات اقتصادي���ة قد طالبت بإجراء تخفيض جديد 

عل���ى الفائدة، بمعنى إلى حد الصف���ر، إال أن البنك الذي توقع 

أن تع���ود الفائدة مع نهاية العام الجاري إلى نس���بة 25ر%0، 

وف���ي نهاية الع���ام 2016 إلى أعلى من ذل���ك، يرفض دعوات 

التخفي���ض، في حين أن المعطيات االقتصادية ال توحي برفع 

قريب للفائدة.

الضرائب على الوقود في
إسرائيل من األعلى في العالم

ق���ال تقرير جدي���د إن نس���بة الضرائب على أس���عار وقود 

السيارات في إس���رائيل هي من األعلى في العالم، وحلت في 

الش���هر األخير في المرتبة الخامسة، إذ تصل نسبة الضرائب 

من السعر الكلي للتر الوقود إلى ما يالمس نسبة 62%. وسبقت 

إس���رائيل في المرتبة الرابعة اليونان، وبلغت النس���بة فيها 

4ر62%، وفي المرتبة الثالثة إيطاليا بنسبة 1ر63%، وهولندا- 

5ر64%، بينما أعلى نسبة في العام نجدها في بريطانيا، حيث 

تصل إلى 7ر%66.

وبدأت إس���رائيل تفرض ضرائب أعلى على أس���عار الوقود 

ابت���داء من العام 1995، في ظل حكومة إس���حاق رابين، وكانت 

النس���بة ترتفع تدريجي���ا، إال أنه ابتداء م���ن العام 2005، في 

اعقاب سياس���ة جاء بها وزير المالية في تلك الفترة بنيامين 

نتنياهو، ش���هدت الضرائب قفزة أعلى، فمثال حس���ب تقرير 

نشر في األس���بوع الماضي، حتى مطلع العام 2005 كان سعر 

صرف الدوالر 3ر4 ش���يكل، بينما سعر برميل النفط في العام 

58 دوالرا، وكان س���عر لتر البنزين في حينه 7ر4 ش���يكل. أما 

اليوم، فإن س���عر صرف الدوالر اقل من 9ر3 ش���يكل، وس���عر 

برميل النفط بالكاد يتجاوز 40 دوالرا، بينما س���عر لتر البنزين 

1ر6 شيكل، وكان في شهر آب الماضي 4ر6 شيكل.

ويش���ار إل���ى أن المقارنة ف���ي الضرائب عل���ى الوقود التي 

عرض���ت هنا يغيب عنها مقارنة اجمالي الضرائب، إذ حس���ب 

تقارير س���ابقة تعد إس���رائيل من أكثر الدول في العالم في 

مجال فرض الضرائب المتنوعة على الجمهور.

انهيار شركتي مجوهرات إسرائيليتين 
يتم تداول أسهمهما في البورصة

أعلنت س���لطة األس���واق المالية اإلس���رائيلية  ف���ي االيام 

األخيرة عن انهيار ش���ركتي مجوهرات كبيرتين يتم التداول 

بأسهمهما في البورصة اإلسرائيلية، في اعقاب ديون ضخمة 

لم تكن الشركتان قادرتين على تسديدها. 

ويج���ري الحدي���ث ع���ن ش���ركتي “ب���ن دور” و”مجوهرات 

موستروف”، وأدى االنهيار إلى توقف عمل الشركتين كليا.

وقال ملحق “مام���ون” االقتصادي ف���ي صحيفة “يديعوت 

أحرونوت” إن اجمالي الديون على ش���ركة “بن دور” المعروفة 

منذ س���نين طويلة والتي تصدر بضائعها إلى الخارج، يتراوح 

ما بين 11 مليون إلى 18 مليون دوالر. 

ووصل األمر إلى حد أن البنوك توقفت عن احترام الشيكات 

التي اصدرتها الشركة. 

أما الشركة الثانية “مجوهرات موستروف”، فقد بلغ اجمالي 

ديونه���ا حوالي 5ر6 ملي���ون دوالر، وهي أيضا ش���ركة تصدر 

بضائعه���ا إل���ى الخارج، وتتمي���ز بأنها الش���ركة الثانية في 

عة.
ّ
المجوهرات المصن

وأعلنت بورصة المجوهرات في مدينة رامات غان عن الشروع 

بتحقيق في ه���ذه القضية، خاصة وأن أس���هم الش���ركتين 

متداولة منذ سنين طويلة في بورصة المجوهرات. 

ويعان���ي قطاع المجوه���رات في اآلونة األخي���رة من تراجع 

ح���اد في حجم المبيعات، ما أدى إلى انهيار وافالس ش���ركات 

صغيرة، وحسب “مامون” فإن هذا الوضع قائم في الكثير من 

دول العالم المتطورة.

أثار قرار الحكومة اإلس���رائيلية في نهاية األسبوع الماضي القاضي بتقليص 

ضريبة المش���تريات من 18% إل���ى 17% وتقليص ضريبة الش���ركات من 5ر%26 

إلى 25%، جدال واس���عا ومتشعبا في األوس���اط االقتصادية من جهة، واألوساط 

االجتماعي���ة من جهة أخ���رى، فقد صدر القرار بعد أقل من 24 س���اعة على إقرار 

الكنيس���ت بالقراءة األولى الموازنة العامة للعامين 2015 و2016، والتي تتضمن 

تقليصا بنسبة 4% في ميزانيات الوزارات االجتماعية األساسية.

وكان رئيس ال���وزراء بنيامين نتنياهو ووزير ماليته موش���يه كحلون قد أعلنا 

في مؤتمر صحافي مس���اء الخميس الماضي، عن تخفيض ضريبة المش���تريات 

من 18% إلى 17%، ابتداء من مطلع ش���هر تشرين األول المقبل، بعد مرور عامين 

وثالثة أش���هر على رفعها إلى 18%، كما أعلنا عن تخفيض ضريبة الشركات من 

5ر26% إل���ى 25%، ابتداء من مطلع العام المقب���ل 2016، وبعد عامين على رفعها 

األخي���ر رغم أن هذه الضريبة كانت حتى نهاية س���نوات التس���عين من القرن 

الماضي في حدود %34. 

وحس���ب تقديرات وزارة المالية، فإن هذا التخفيض سيقلص مداخيل خزينة 

الدولة من الضرائب بنحو 5ر6 مليار شيكل، وهو ما يعادل 65ر1 مليار دوالر، بسعر 

الصرف في هذه األيام. وجاء القرار على ضوء الفائض الحاصل في خزينة الدولة 

من الضرائب في النصف األول من العام الجاري، وحسب التقديرات فإن الفائض 

مس���تمر بالتزايد، رغ���م كل التقارير التي تتحدث عن تباطؤ ش���ديد قد يقلص 

النم���و االقتصادي إلى حدود 6ر2% في العام الجاري، ورغم طلب وزير المالية رفع 

العجز المالي للعام الجاري إلى نحو %3. 

وكان تقرير س���لطة الضرائب عن النصف األول من العام الجاري أش���ار إلى أن 

مداخيل الضرائب سجلت ارتفاعا بنسبة 3ر6% مقارنة مع نفس الفترة من العام 

الماضي 2014. وبلغ إجمالي الجباية 135مليار شيكل، ما يعادل 35 مليار دوالر. 

وتقول مصادر في وزارة المالية إن الجباية قد ترتفع بقيمة 10 مليارات شيكل، 

لتصل حتى نهاية العام الجاري إلى مستوى 262 مليار شيكل، بدال من 252 مليار 

شيكل، حسب التقديرات الس���ابقة لضرائب هذا العام. وحسب التقديرات فإن 

الفائض بلغ حتى نهاية آب الماضي ما يزيد عن 5 مليارات شيكل، وهو ما يعادل 

3ر1 مليار دوالر تقريبا.

وجاء هذا اإلعالن بعد أقل من 24 س���اعة على إقرار الهيئة العامة للكنيس���ت، 

في جلس���ة اس���تثنائية في عطلة الصيف، بالقراءة األولى، على الموازنة العامة 

للعامين الجاري والمقبل 2016، ويتضمن مشروع الميزانية تقليصا الحقا بنسبة 

4% في أس���اس ميزانيات الوزارات االجتماعية، مث���ل التعليم والصحة والرفاه، 

وحسب تقارير صحافية فإن مجموع ما سيتم تقليصه من هذه الوزارات أقل من 

حجم الضريبة المخفضة.

بنك إسرائيل يعترض
وأثار هذا القرار جدال واس���عا في الحلبة اإلس���رائيلية، وبالذات لدى األوس���اط 

االجتماعي���ة من جهة، ولدى األوس���اط االقتصادية من جه���ة أخرى. فقد رحبت 

األوساط االقتصادية بداية بتخفيض ضريبة الشركات، بدعوى أن هذا سيساهم 

في تحريك عجلة النمو، ومساعدة شركات االنتاج على مواجهة حالة التباطؤ في 

الحركة الش���رائية، إال أن األوساط ذاتها قالت إنه كان على الحكومة أن تستخدم 

الفائض من أجل تقليص العجز في الموازنة العامة، وتقليص الدين العام، الذي 

يعادل حاليا 67% من اجمالي الناتج العام.

وأصدرت محافظة بنك إس���رائيل المركزي كارنيت فلوغ بيانا ش���ديد اللهجة، 

انتقدت فيه قرار الحكومة بتخفيض ضريبة المش���تريات بنس���بة 1%، وضريبة 

الشركات بنس���بة 5ر1%، وقالت إن هذا القرار يصدر في الوقت الذي يطغى فيه 

عدم وضوح الرؤية لألوضاع االقتصادية في العام المقبل 2016، وأيضا في الوقت 

الذي يشهد فيه االقتصاد حالة تباطؤ شديد، فالنمو االقتصادي سجل في الربع 

الثاني من العام الجاري نس���بة 3ر0%. وتخفيض ضريبة المشتريات بنسبة %1، 

يعني انتقاص 8ر4 مليار شيكل سنويا من الخزينة العامة، ما من شأنه أن يرفع 

العجز في الموازنة العامة إلى نس���بة 9ر2%، في الوقت الذي يدعو فيه البنك إلى 

أن ال يتعدى العجز في الموازنة نسبة 5ر%2.

وقال���ت فلوغ إن األش���هر األخيرة ش���هدت فائضا في جباي���ة الضرائب، ومن 

الصعب معرفة ما إذا كان هذا االرتفاع س���يظل متواصال، أم أنه نابع من تحركات 

اقتصادية استثنائية، مثل ارتفاع حاد في بيع البيوت، أو بسبب ارتفاع الضرائب 

على أرب���اح البورصة. وفي المقابل فإن المعطيات االقتصادية تش���ير إلى حالة 

تباطؤ اقتص���ادي، وتراجع في الصادرات، على خلفي���ة األزمات االقتصادية في 

دول العالم، وبناء على هذا فإن خطوة الحكومة هي خطوة ليست حذرة، وما كان 

على الحكومة أن تتعامل مع فائض الضريبة وكأنه حالة مستمرة.

وهاجمت القرار أيضا األوس���اط االجتماعية ولكن م���ن منطلقات أخرى، وقالت 

إن تخفي���ض الضرائب جاء ليخدم الش���رائح الميس���ورة، إذ أن تخفيض ضريبة 

المش���تريات لن يكون ملموس���ا لدى الشرائح الفقيرة، فعلى س���بيل المثال لن 

تسارع شبكات التسوق الغذائي إلى اجراء تعديل على أسعارها، بسبب تخفيض 

ضريبة المش���تريات بنسبة 1%، ما يعني أن من سيس���تفيد من هذا التخفيض 

سيكونون أصحاب المداخيل العالية، وأيضا شبكات التسوق.

وتابعت األوس���اط االجتماعية مش���يرة إلى أنه كان على الحكومة أن تس���تغل 

الفائ���ض في الضرائب، إم���ا إللغاء تقلي���ص الميزانية المرتقب ف���ي الوزارات 

االجتماعي���ة الحيوية، أو لصرفه على مش���اريع بنى تحتية مجم���دة، أو لتنفيذ 

سلسلة من المشاريع التي يسعى لها جهاز التعليم، مثل بناء الغرف الدراسية 

وتقليص أعداد الطلبة، وغيرها من البرامج المتعلقة بالجهاز.

إقرار الموازنة العامة
وكان الكنيس���ت قد أقر في الثاني من أيلول الجاري الموازنة العامة للعامين 2015 

و2016، إذ تبل���غ موازن���ة العام الجاري حوالي 91 ملي���ار دوالر، في حين ترتفع موازنة 

العام المقبل إلى 93 مليار دوالر، قبل اجراء التخفيض المتوقع، بعد أن يقر الكنيست 

موازنة العامين، حتى منتصف ش���هر تش���رين الثاني. وقد قررت الحكومة كما ذكر 

س���ابقا اجراء تخفيض بنس���بة 4% في ميزاني���ات الوزارات االجتماعية، واس���تثنت 

ميزانية الجيش من التقليص المرتقب، على الرغم من الدعوة إلى تقليصها.

وكان���ت الحكومة قد قررت زيادة أس���اس ميزانية الجيش بنس���بة 8%، تدخل 

في الميزانية األس���اس الثابتة، عدا الزيادات التي تتلقاها الميزانية من فائض 

الموازنة العامة ومن الواليات المتحدة، ما سيجعلها تسجل في العامين الجاري 

والمقبل 2016 مستوى قياسيا يقارب 22 مليار دوالر كميزانية شبه ثابتة. 

ورف���ض بنيامي���ن نتنياهو ومعه وزير الدفاع موش���يه يعل���ون توصية لجنة 

تحقيق رسمية بتقليص ما يزيد عن ملياري دوالر من ميزانية جيش االحتالل.

ويدور في إس���رائيل جدل واسع منذ سنوات حول حجم ميزانية الجيش، التي 

تتراوح عادة ما بين 5ر13 إلى 14 مليار دوالر كميزانية ثابتة، إال أن الجيش يتلقى 

س���نويا دعما عسكريا من الواليات المتحدة بمعدل 2ر3 مليار دوالر، ويضاف إلى 

هذا تحويل مالي سنوي من الفائض العام من مختلف الوزارات يتراوح سنويا ما 

بين مليار إلى 5ر1 مليار دوالر.

وبلغت ميزانية الجيش في العام 2014 مس���توى قياس���يا غير مسبوق بنحو 22 

ملي���ار دوالر، بهدف تغطية مصاريف العدوان عل���ى غزة في صيف العام ذاته. 

وتطالب جه���ات مختلف���ة بتقليص ميزاني���ة الجيش، لكن في بن���ود الرواتب 

وامتيازات الضباط، ورواتب التقاعد، وتأخير س���ن التقاع���د المبكر من الجيش، 

وتقليص أعداد الجيش النظامي، إال أن أحدا ال يطالب بتقليص ميزانيات التسلح.

ويعارض الجيش بشكل دائم أي حديث عن تقليص ميزانيته، ويطالب بزيادتها 

بشكل دائم. وكرد على تقليص جزئي وطفيف في السنوات الثالث الماضية، بادر 

الجيش إلى وقف بعض تدريبات���ه الضرورية، بهدف افتعال أزمة أمام الحكومة، 

الت���ي بادرت إلى اعادة كافة الميزانيات الت���ي قلصتها، وهي بضع مئات ماليين 

الدوالرات، وعملت على زيادة ميزانية الجيش تحت غطاء العدوان على غزة.

وبعد قرار رفع ميزانية الجيش بنسبة 8%، من شأن ميزانية الجيش الثابتة أن 

تصل هذا العام إل���ى حوالي 17 مليار دوالر، يضاف اليها ما يزيد عن 3 مليارات 

دوالر من الدعم العسكري األميركي، وملياري دوالر كتحويالت مالية إضافية من 

فائض الموازنة المتوقع.

تخفيض ضريبة المشتريات وضريبة الشركات 
بداًل من إلغاء تقليص الموازنة!

*تخفيض ضريبة المشتريات من 18% إلى 17% ابتداء من تشرين األول المقبل وتخفيض ضريبة الشركات من 5ر26% إلى 25% ابتداء من العام 2016 

*بنك إسرائيل يعترض على القرار ويعتبره غير حذر *األوساط االجتماعية تفضل تحويل الفائض من الضرائب إللغاء تقليص الميزانيات االجتماعية*

أكد بحث جديد أعد في “المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية” ونشر في األيام 

األخيرة أن اليهودي اإلس���رائيلي بإمكانه أن يحظى بمكان عمل بس���رعة تعادل 

أربعة أضعاف الفرصة التي أمام طالب عمل من الفلس���طينيين في إس���رائيل، 

حتى وإن كانت مؤهالت الفلسطيني مالئمة للوظيفة، ومؤهالت اليهودي أقل. 

ويع���زز هذا البحث الحقائق على األرض القائمة منذ س���تة عقود ونيف، إذ أن 

البطالة بين المواطنين العرب تعادل ستة أضعاف البطالة بين اليهود. 

 
ّ

وبموازاة ذلك صدر بحث ل�”معهد طاوب” اإلسرائيلي عن قطاع الصيدلة، ودل

على أن غالبية الصيادلة الجدد في إس���رائيل ه���م من الصيادلة العرب، لترتفع 

نس���بتهم من هامش���ية في س���نوات الثمانين حتى نس���بة 33% في المرحلة 

الحالية، ولكن رواتبهم تبقى أدنى بكثير من رواتب الصيادلة اليهود.

ويق���ول البحث األول إن غالبي���ة العاملين العرب م���ن ذوي المؤهالت العلمية 

والمهني���ة يعملون في وظائف أقل من مؤهالتهم بس���بب قل���ة فرص العمل. 

ويقول المس���ؤول عن البح���ث الدكتور س���امي ميعاري، إن البح���ث يرتكز على 

استطالع ميداني تركزت األسئلة فيه حول ظروف العمل والرواتب. وبين البحث 

أيضا أن معدل راتب العامل الفلسطيني، الذي لديه مؤهالت أكاديمية مساوية 

لمؤهالت العامل اليهودي، أقل بنسبة 12% من معدل رواتب اليهود. 

وتصل معدل نس���بة البطالة في إس���رائيل إلى حدود 2ر5%، إال أن البطالة بين 

اليه���ود تت���راوح ما بين 5ر3% إل���ى 4% كحد أقصى، بينم���ا البطالة بين العرب 

تتراوح م���ا بين 21% إلى 24%، وتصل النس���بة في بلدات صح���راء النقب، حيث 

يعيش أكثر من 220 ألفا من فلسطينيي 48، إلى ما يزيد عن %32.

وجاء هذا البحث بالتزامن مع صدور بحث إس���رائيلي جديد ونش���رت تفاصيله 

قبل أيام قال إن ثلث الصيادلة )33%( في إس���رائيل هم من المواطنين العرب، 

رغم أن العرب يش���كلون 15% من اجمالي القوى العاملة، في حين أنه حتى قبل 

15 عاما كان يشكل الفلسطينيون نسبة ضئيلة من الصيادلة. ويعود هذا إلى أن 

الغالبية الساحقة من الصيادلة الجدد في السنوات األخيرة في إسرائيل هم من 

العرب، وأن الغالبية الساحقة منهم هم خريجو الجامعات األردنية. 

ويق���ول البحث الذي أعده “معهد طاوب” اإلس���رائيلي لألبحاث االجتماعية إن 

عدد الصيادلة في إس���رائيل تضاعف في الس���نوات ال� 25 األخيرة ثالث مرات، 

من 1982 صيدليا في الع���ام 1988 إلى 6500 صيدلي في العام 2013، إال أن هذا 

التزايد بوتيرة كبيرة جعل منطقة الشمال، ذات األغلبية العربية، لديها فائض 

في عدد الصيادلة. ويؤكد البحث أن سبب االرتفاع الكبير في عدد الصيادلة هو 

الزيادة الحادة في عدد الصيادلة العرب الذين بغالبيتهم الس���احقة يتعلمون 

في األردن، وينجحون فور عودتهم إلى وطنهم في امتحان المهنة اإلس���رائيلي 

الذي ُيعد صعبًا.

ويتضح من البحث أن حال قطاع الصيادلة كحال كل قطاعات العمل بالنس���بة 

للمواطنين العرب، إذ أن الصيادلة العرب يس���تصعبون العثور على مكان عمل، 

كما أنهم يحصلون على الرواتب األقل. 

ويؤكد البح���ث أن الصيدلي اليهودي يجد مكان عم���ل مالئمًا له فور تخرجه، 

وحتى ثمة منهم من ينخرطون في العمل قبل حصولهم على الشهادة ورخصة 

العمل رسميا، في حين أن معدل الفترة التي يستغرقها الصيدلي العربي حتى 

العث���ور على مكان عمل تتراوح م���ا بين عام إلى عامين. ولك���ن هذا كما يبدو ال 

يكفي، إذ يتبين من البحث ذاته أن الفجوة بين معدل الصيادلة اليهود والعرب 

بحث جديد: 

فرص اليهود في العثور على مكان عمل أربعة أضعاف فرص العرب!
*الفجوة بين معدل رواتب اليهود والعرب ذوي المؤهالت العالية ذاتها تصل إلى 12% لصالح اليهود *بحث لـ”معهد طاوب”: غالبية الصيادلة الجدد من العرب 

ورواتبهم تقل عن رواتب اليهود بنسبة 40% *الصيدلي اليهودي يجد عمال فور تخرجه بينما العربي يحتاج من عام إلى عامين بالمعدل حتى يجد عمال*

تصل إلى 40% لصالح اليهود.

وتحصل الصيدالنيات العربيات على الرواتب األقل.

 وتتراوح غالبية رواتب العرب غير الصافية بين 1560 دوالرا ش���هريا إلى قرابة 

2600 دوالر، بينما معدل األجور العام في إس���رائيل ه���و 2450 دوالرا. أما رواتب 

الصيادل���ة اليهود فهي أكثر من ضعفي���ن، إذ تتراوح الرواتب غير الصافية من 

2200 دوالر إلى حد 5700 دوالر للصيدلي اليهودي الواحد. 

ويعزز هذا البحث استنتاجات أبحاث سابقة، وخاصة في مجال الطب، إذ تؤكد 

االبح���اث أن أكثر من نصف خريجي الطب من الفلس���طينيين في إس���رائيل في 

السنوات األخيرة هم من الجامعات األردنية. 

 عل���ى أن خريجي الط���ب من الجامع���ات األردنية 
ّ

وكان تقري���ر س���ابق قد دل

حققوا أعلى نس���بة نجاح من بين خريجي جميع ال���دول في امتحان مهنة الطب 

اإلس���رائيلي، الذي ُيعد من أصعب االمتحانات في العالم، إذ بلغت نسبة النجاح 

من أول مّرة قرابة 90% مقابل 16% لخريجي ألمانيا و30% لخريجي إيطاليا.

وحسب التقارير، فإنه سنويا يتخرج من الجامعات اإلسرائيلية نحو 750 طالب 

طب، ونسبة ضئيلة جدا ال تتعدى 3% من الطلبة العرب الذين يواجهون عقبات 

جّمة في الدخول إلى الجامعات اإلس���رائيلية بسبب سياسة التمييز العنصري، 

وفي المقابل يتخرج س���نويا من جامعات ال���دول المختلفة نحو 500 طالب طب، 

وحسب التقديرات فإن ما بين 40% إلى 45% من بينهم من المواطنين العرب.

وتش���كل المملكة األردنية المتنفس األساس للفلسطينيين في إسرائيل من 

حيث التعليم العالي، وحس���ب تقديرات غير رس���مية يتعلم حاليا في األردن ما 

يزيد ع���ن 12 ألف طالب من العرب في إس���رائيل، وع���دد الخريجين من مختلف 

المواضيع بات يعد عشرات اآلالف. 

إسرائيل: ضائقة على الشرائح االضعف.
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سعت الحكومة اإلس���رائيلية من خالل قانونْين جرى التصويت عليهما في 
الكنيست فجر يوم الخميس الماضي، إلى تشديد العقوبات على فلسطينيين 
من جراء ش���ن هجمات ضد أهداف إس���رائيلية، وإلى كم أف���واه الصحافيين 
واإلعالميي���ن من خالل منعهم من التعبير عن آرائهم الش���خصية، كاش���فة 

النقاب بذلك عن االتجاه الذي تسير نحوه في اآلونة األخيرة.
وربما يكون مشروع قانون تشديد العقوبات باسمه الرسمي “قانون محاربة 
اإلرهاب”، ال يحمل توجه���ا جديدا، ألن أقطاب هذه الحكومة، وفي مقدمتهم 
رئيس���ها بنيامين نتنياهو، وقادة حزب “البي���ت اليهودي”، وخصوصا وزيرة 
العدل أييليت ش���اكيد التي بادرت إلى هذا القانون، صرحوا في الماضي مرارا 

وتكرارا في هذا االتجاه.
لك���ن القانون اآلخر، وهو “قانون الب���ث العام”، كان مثيرا للجدل وفّجر ضجة 
كبي���رة في إس���رائيل، كونه يتعلق بحرية التعبير عن الرأي التي س���عى هذا 
القانون إلى سلبها من اإلعالميين والصحافيين في سلطة البث الحكومية، أي 
المسؤولة عن القناة التلفزيونية األولى واإلذاعة العامة )“صوت إسرائيل”(. 

ويتهم معارضو هذا القانون أنه تحت جنح الظالم، وفيما كانت قاعة الهيئة 
العامة للكنيست ش���به خالية من النواب، قبيل الفجر، تمكن عضو الكنيست 
يس���رائيل آيخلر، من كتلة يهدوت هتوراة” الحريدية الش���ريكة في حكومة 
نتنياهو، والوزير المسؤول عن سلطة البث، أوفير أكونيس، من حزب الليكود، 
من إدخال بند إلى قانون البث العام، يمنع التعبير عن رأي ش���خصي في برامج 

البث العام.
ويه���دف هذا البن���د في القانون إل���ى قمع برامج، خصوص���ًا إذاعية، توجه 
انتقادات للحكومة حول بعض سياساتها، وخاصة االقتصادية واالجتماعية.

وأيد تعديل قانون البث العام 25 نائبا وعارضه 18 نائبا. 
وتش���مل هذه التعديالت، إضافة إلى منع التعبير ع���ن الرأي، إلغاء ضريبة 
التلفزيون بدءا من العام الجاري، وتأجيل موعد إغالق س���لطة البث الحكومية 

وإنشاء هيئة جديدة إلى نهاية العام المقبل.
وين���ص البند المتعلق بمنع التعبير عن الرأي على أنه “خالل برامج س���لطة 
البث، ينبغي االمتناع عن مواقف أحادية الجانب، أفكار مس���بقة، التعبير عن 

رأي شخصي...”.
ووصفت نقابة الصحافيين اإلس���رائيليين بند منع التعبي���ر عن الرأي بأنه 
“هوس يمس بالديمقراطية وبأركان البث العام، وهذا يش���كل تدخال مرفوضا 
من جانب المش���رع في أخالقي���ات مهنة الصحاف���ة”. وأعلن���ت النقابة أنها 
ستعمل بكل طريقة قانونية وتشريعية وعامة من أجل إلغاء هذا البند، وأنها 

تدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا.

ويش���ار إلى أن نتنياهو تعمد أن يتولى خالل واليت���ه الحالية منصب وزير 
االتصاالت أيضا، وسط اتهامات له بأنه يسعى من وراء ذلك إلى السيطرة قدر 
اإلمكان على وس���ائل اإلعالم ومنع انتقادات ضد سياسته. وفي هذا السياق، 
بادر إلى تفكيك س���لطة البث المس���ؤولة عن القناة األول���ى واإلذاعة العامة، 

وإنشاء سلطة جديدة مكانها تكون متماشية مع سياسته.
لكن في أعق���اب الضجة على ه���ذا القانون، أصدر مكت���ب رئيس الحكومة 
اإلس���رائيلية بيانا، ي���وم الجمعة الماضي، قال في���ه إن نتنياهو يعتزم إلغاء 
البند الذي يمنع التعبي���ر عن الرأي، بادعاء أن األخير لم يطلع عليه قبل إجراء 

التصويت. 
وجاء في البيان أن “نتنياهو يؤمن بأن قواعد آداب مهنة الصحافة ال ينبغي 

تحديدها بقانون، وقرر العمل على تصحيح هذا البند”.
ورد أكوني���س، الذي يتولى منص���ب وزير العل���وم والتكنولوجيا، على بيان 

نتنياهو هذا باالستقالة من مسؤوليته عن سلطة البث. 
وقال أكونيس في رس���الة بعث بها إلى نتنياهو ف���ي أعقاب بيانه إنه “لم 
تك���ن هناك نية في أية مرحلة ب���أن يمنع البند المذكور التعبير عن الرأي في 
البرامج. وكان هدفه التشديد على قواعد آداب المهنة في نشرات األخبار. لم 
يكن هدف قانون البث العام اإلس���رائيلي ك���م األفواه. والعكس هو الصحيح، 

هدفه فتح األفواه”. 
وأض���اف أكونيس في رس���الته إل���ى نتنياه���و، بتهكم ظاه���ر، أنه يعيد 
المسؤولية عن سلطة البث إليه “وأتمنى لك النجاح في االنشغال بهذه األمور 

في منصبك كوزير لالتصاالت”. 

ثمن الوالء لنتنياهو
رغم أن نتنياهو ادعى أنه لم يكن يعلم بالبند الذي يقيد حرية الرأي، إال أن 
محللين بارزي���ن أكدوا أن نتنياهو كان على علم بهذا البند ولم يعترض عليه 

أو يتحفظ منه.
وكتب محلل الش���ؤون الحزبية في صحيفة »هآرتس«، يوس���ي فيرتر، األحد، 
أن أكوني���س جلس ق���رب نتنياهو في مقاع���د الحكومة ف���ي الهيئة العامة  
للكنيس���ت، وكان بيده نص البند المذكور »وقرأ له بصوت مرتفع هذه األمور، 
وحتى أنه كان يضع إصبعه على السطور. ونتنياهو، الذي كان يضع نظارتيه، 
ش���اهد وس���مع واس���توعب، ومنح أكونيس ضوءا أخضر لتأييد اقتراح عضو 

الكنيست آيخلر«.
كذلك كتب كبير المعلقين السياس���يين في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
ناحوم برنياع، أن »أكونيس تلقى ضوءا أخضر من نتنياهو لدعم خطوة آيخلر«. 

وأش���ار برنياع إل���ى أن هذا البند مأخوذ من أنظمة ت���م وضعها قبل 44 عاما، 
ف���ي إطار ما يعرف ب�«وثيق���ة نكدي«، وذلك »قبل أن تك���ون في البالد قنوات 
تلفزي���ون، وقبل أن يكون هناك انترنت وش���بكات تواصل اجتماعي، وقبل أن 
تكون برامج يتحدث فيها اإلعالميون عن رأيهم في اإلذاعة والتلفزيون. وهذه 
القواعد توقفت عن كونها ذات صل���ة بالواقع منذ فترة طويلة. وإدخالها إلى 
قان���ون كان يمكن أن ي���ؤدي، ليس فقط إلى كم األفواه، وإنما قبل كل ش���يء 

كانت ستؤدي إلى طرد آخر المستمعين والمشاهدين للبث العام«. 
وتطرق برني���اع وفيرتر إلى ما يمكن وصفه ب�«ثمن ال���والء« لنتنياهو، إذ أن 
أكونيس يعتبر من أكثر األش���خاص المخلصين له على مدار العش���رين عاما 
الماضية. وقبل دخوله إلى الكنيس���ت، كان أكونيس متحدثا باسم نتنياهو، 

وترقى سياسيا في ظله. 
وأش���ار المحلالن إلى أن���ه عندما كان نتنياهو ي���وزع الحقائب الوزارية لدى 
تش���كيله الحكومة الحالية، تجاوز أكونيس، مثلما لم يستجب لمطالب الوزير 
غلع���اد إردان، وهو اآلخر من أكثر المخلصي���ن لنتنياهو. وكان إردان قد هدد 
بع���دم الدخول في الحكومة، وهو ما اعتبر تمردا عل���ى نتنياهو، إلى أن عينه 
األخي���ر وزيرا لألمن الداخلي. وفي م���وازاة ذلك عّين أكونيس وزيرا بال حقيبة، 
حتى تعيين الوزير داني دانون سفيرا في األمم المتحدة وحل مكانه أكونيس 

كوزير للعلوم والتكنولوجيا والفضاء. 
ورأى المحلالن أن هذين الوزيرين اس���تقال سياس���يًا ع���ن نتنياهو. واعتبر 
برنياع أنه ال مكان للشفقة على إردان وأكونيس كوفيين لنتنياهو، »فهذا هو 
المستقبل السياس���ي الذي اختاراه لنفسيهما. وإذا كان نتنياهو ليس قادرا 
على العمل م���ع أكثر المخلصين بين مؤيديه، فمع من س���يعمل«. من جانبه، 
أش���ار فيرتر إلى أن نتنياهو اس���تجاب خالل توزيع الحقائب الوزارية للوزراء 

الذين تمردوا ضده وضد قيادته، وفي مقدمتهم الوزير سيلفان شالوم. 
بدورها ش���ككت محللة الش���ؤون الحزبية في »يديعوت أحرونوت«، س���يما 
كدمون، في إمكانية أن يلغي نتنياهو بند منع التعبير عن الرأي في القانون. 
وكتبت أن »ثمة إمكانية أال يفعل نتنياهو شيئا. إذ أن الطريقة الوحيدة التي 
تمك���ن نتنياهو من تغيير القانون هي طرح مش���روع قانون جديد، ينبغي أن 
يمر بقراءة تمهيدية، وبحثه في لجنة )القانون والدستور( وثالث قراءات في 

الهيئة العامة. وحتى ذلك الحين، ستغلق سلطة البث«. 

»قانون محاربة اإلرهاب«
في موازاة سن قانون البث، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة األولى 

على »قانون محاربة اإلرهاب«. 

وأيد القانون 45 عضو كنيست وعارضه 14 عضوا.
ويوسع هذا القانون بشكل كبير صالحيات الدولة وتعريف منظمة وأنشطة 
»إرهاب«. وس���يحول مش���روع القانون إل���ى لجنة القانون والدس���تور من أجل 

إعداده للقراءتين الثانية والثالثة. 
ومن بين البنود التي ينص عليها القانون أن تتم مساواة عقوبة من يساعد 
في تنفي���ذ عملية مع عقوبة منفذ العملية، ويوس���ع العقوبة حتى الس���جن 

ثالثين عاما. 
كما يفرض مش���روع القانون عقوبة الس���جن لثالث سنوات على من يعبر عن 

تأييد لمنظمة »إرهابية«، أي جميع الفصائل الفلسطينية. 
واس���تعرضت وزيرة العدل اإلس���رائيلية، أييليت ش���اكيد، مشروع القانون 
في الهيئة العامة للكنيس���ت، وقالت إن »غاية مش���روع القانون هذا أن يضع 
تح���ت تصرف جهاز تطبيق القانون معظ���م األدوات المطلوبة اليوم لمحاربة 
فعال���ة ضد التنظيمات اإلرهابية، ونش���اطها اآلخذ باالتس���اع، وضد وس���ائل 
تمويل تس���مح بهذه األنشطة. واإلرهاب يس���عى إلى الفصل بيننا وتحويلنا 

إلى معسكرات مختلفة«. 
وأضافت ش���اكيد أنه »فيما يتعلق بمحاربة اإلرهاب ال يوجد يمين ويس���ار. 
ال توجد معس���كرات وال مجموعات. وهذه ح���رب يتعين علينا أن ننتصر فيها، 

وسننتصر فيها وهذه حرب سننتصر فيها معا«. 
وتابعت ش���اكيد أنه »ينبغي أن نذكر أنه إلى جانب الجبهة التي تدور فيها 
هذه الحرب، هناك الجبهة القانونية. ومن أجل تحس���ين القدرات القضائية 
والقانونية لدولة إسرائيل في محاربة اإلرهاب، جرت دراسة األدوات الموجودة 
اليوم في مجال القان���ون الجنائي، المدني واإلداري، وتمت بلورة أمور جديدة 

في إطار القانون المطروح أمامكم«.
وعقبت رئيس���ة حزب ميرتس، زهاف���ا غالئون، على مش���روع القانون خالل 
مناقش���ته في الكنيست، بالقول إنه »ينبغي القضاء على المصنع الذي ينتج 

المحفزات على اإلرهاب وهو االحتالل«. 
من جانبه أش����ار عضو الكنيست إيال بن رؤوفين، وهو ضابط في االحتياط 
برتبة لواء، وينتمي لقائمة »المعس����كر الصهيون����ي« التي تم إلزام نوابها 
بتأييد القانون، إلى أنه »س����يدعم القانون لكن يج����ب إجراء تعديالت عليه 
في لجنة القانون والدس����تور من أجل الحفاظ عل����ى أقصى حد من أخالقيات 

القتال«. 
ولفت عضو الكنيست أسامة السعدي من القائمة المشتركة إلى أن محاربة 
االحتالل هي حق شرعي بموجب كافة المعاهدات الدولية، وأكد أنه »سنهتم 

بإسقاط القانون في اللجنة البرلمانية«. 

آخر توجهات حكومة نتنياهو:

تصعيد سياسة تشديد العقوبات على الفلسطينيين وكم أفواه اإلسرائيليين!

كتب ب. ج:

تؤكد سلس���لة من التقارير الجديدة أن س���عي إس���رائيل عل���ى مر عقود 

لتهويد منطقتي »الجليل« شماال و«النقب« جنوبا، بمعنى جعل المنطقتين 

ذات أغلبية يهودية كبيرة، يس���جل الفش���ل تلو الفشل، وجوهر فشلها هو 

إقناع األجيال الشابة اليهودية بالبقاء في هاتين المنطقتين، بعد المرحلة 

المدرس���ية والخدمة العسكرية. كما أن تضييق الخناق على البلدات والمدن 

العربية دفع بالكثير من العرب للس���كن في م���دن أقيمت لليهود خصيصا 

في إطار مش���اريع التهويد، حتى باتت مدنا مختلطة، والمثال األبرز مدينة 

»نتسيرت عيليت« المجاورة لمدينة الناصرة، وكانت إقامتها مشروعا خاصا 

بادر له دافيد بن غوريون.

ففي اآلون���ة األخيرة ظهرت في وس���ائل اإلعالم تقاري���ر صحافية تعالج 

وضعي���ة هاتي���ن المنطقتين، بصفتهم���ا »مناطق ضواح���ي«، بمعنى أنها 

بعيدة عن مركز البالد، وباألساس منطقة تل أبيب الكبرى، المركز االقتصادي 

النابض، وحيث الحياة بنمط أوروبي عصري، يجذب األجيال الشابة من كافة 

أنحاء الب���الد، التي تتدفق إلى هذه المنطقة وباألس���اس لمدينة تل أبيب، 

ف���ي إطار البحث في آن واحد، عن مناطق فرص العمل األكبر، وحياة الش���باب 

والليل.

ومن بين ه���ذه التقارير التي أوردتها صحيف���ة »ذي ماركر« االقتصادية، 

التابع���ة لصحيفة »هآرتس« اإلس���رائيلية، تقرير عرضه الرئيس الس���ابق 

للمجل���س الوطني االقتصادي يوجين كانديل، وبّي���ن أنه في العامين 2012 

و2013 طرأ في منطقتي الجليل والنقب تراجع في نسبة الجمهور )اليهودي( 

من الش���ريحة العمرية 15 عاما إل���ى 30 عاما، فقد بلغ التراجع في كبرى مدن 

النقب، بئر السبع، 11%، وفي مدينة حيفا شماال 8%، وفي المنطقة الشمالية 

بشكل عام نسبة 13%، بينما النسبة في منطقة القدس كانت 8%. واالرتفاع 

الوحيد في نس���بة هذه الشريحة في ذلك العامين، كان في منطقة تل أبيب 

بنسبة %11. 

كما أن هجرة تلك المناطق البعيدة عن وس���ط البالد، ظهر أيضا في تقرير 

لبن���ك إس���رائيل المركزي ع���ن العام 2014، إذ أش���ار التقرير ذات���ه إلى أنه 

منذ العام 1998 وحتى العام 2011، غادر عش���رات اآلالف منطقتي الش���مال 

والجنوب، في اتجاه جودة حياة أفضل في وس���ط البالد. ويقول تقرير البنك 

إن هذه الحركة الس���كانية س���اهمت في ارتفاع أس���عار البيوت في منطقة 

الوسط، وبتجميع كٍم أكبر من الوظائف الكبيرة، وارتفاع مستوى الرواتب. 

ويؤكد التقرير أن إس���رائيل تشهد هجرة ذوي القدرات المالية، وأصحاب 

المؤهالت العالية إلى منطقة الوس���ط، بينما الش���رائح الضعيفة تبقى في 

المناط���ق البعيدة. ويش���ير البنك إلى أن ظاهرة الهج���رة هذه خلقت فجوة 

كبي���رة جدا بين المس���توى االقتص���ادي االجتماعي لدى منطق���ة تل أبيب 

الكبرى، وبين المس���توى االقتصادي االجتماعي لدى الس���كان في المناطق 

البعيدة.

ويؤك���د على ه���ذا االس���تنتاج، الدكتور زئي���ف غرينبرغ، رئيس قس���م 

»الخدمات االنسانية« في الكلية األكاديمية في »كريات شمونه«، في أقصى 

ش���مال البالد، ويقول، »إن من بقي في المناطق البعيدة، هم الجمهور الذي 

ليس بقدرت���ه أن يغادر تل���ك المناطق، وبينهم نس���بة األجيرين ومتلقي 

المخصصات االجتماعية عالية على وجه الخصوص«.

ويتاب���ع غرينبرغ قائال، في حدي���ث لصحيفة »ذي مارك���ر«، إن احتمال أن 

تج���د فرصة عمل في المنطقة التي ولدت فيها، في الش���مال والجنوب، هو 

احتم���ال ضعيف، فحينما ينه���ي الطالب الجامعي تعليم���ه، يجد في تلك 

المناط���ق كمية ضئيلة من فرص العم���ل المالئمة لمؤهالته، ألن الحكومات 

اإلس���رائيلية لم تهتم ببناء مناطق صناعية جديدة قادرة على اس���تيعاب 

القدرات والمؤهالت العالية.

ويقول غرينبرغ إن معدل األعمار في المناطق البعيدة مستمر في االرتفاع، 

و«البلدات تش���يخ، وه���ذه قضية عليها أن تقلق الدول���ة، ألنه إذا ما اختفى 

الش���باب من هناك، فإنها س���تتحول إلى صحراء، فف���ي أوروبا هناك مناطق 

كاملة، تم هجرها، وال أحد يس���كن فيها، ألن الش���باب غادروها، في حين أن 

المتقدمين في السن اختفوا«.

ونش���ير هنا إلى أن م���ا يقصده بنك إس���رائيل وذوو االختصاص هو فقط 

اليهود، ألن حركة الهجرة الداخلية لدى المواطنين العرب هامش���ية، وأقل 

مما هو قائم في مجتمعات أخرى، ويعود هذا إلى عاملين أساس���يين: األول 

أن مس���ألة االنتماء واالرتباط بالبيئة العائلية الضيقة واألوس���ع، واالنتماء 

للمجتمع ككل قوي جدا، ويقف على رأس األولويات في القرار الختيار االقامة 

الدائمة، وهذه أولوية ليس���ت موجودة لدى الجمه���ور اليهودي. وثانيا، أن 

نسبة عالية من سكن العرب يكون على أراض خاصة بملكية العائلة. 

ونضيف إلى هذا أن أس���عار الس���كن وكلفة الحياة في وس���ط البالد أعلى 

من ق���درة المواطنين العرب، حتى من ذوي المؤه���الت العالية. وجانب آخر 

له وزن ال أقل، أن في حس���ابات األزواج الش���ابة العربية مسألة تربية األبناء، 

وضمان مؤسسات تعليمية مناسبة لهم، وهذا ليس موجودا بالقدر الكافي 

في مناطق وسط البالد التي فيها نسبة العرب ضئيلة. 

»الزحف العربي« للبلدات اليهودية
في مقال آخر، تلفت المحللة االقتصادية ميراف أرلوزوروف النظر إلى حالة 

االختناق الس���كاني في البلدات العربية، التي ص���ودر نحو 90% من مناطق 

نفوذها في العقود األولى إلسرائيل، وبقيت هذه البلدات مع مناطق نفوذ ال 

يمكنها أن تستوعب التكاثر الطبيعي واحتياجات البناء. 

وقد أقرت لجنة التحقيق الرسمية التي أقامتها الحكومة اإلسرائيلية في 

أعقاب هبة أكتوبر العام 2000، واستش���هاد 13 شابا عربيا خالل مواجهات 

اس���تمرت 10 أيام، بحالة الضائقة السكنية التي تواجهها البلدات العربية، 

ورغم مرور 12 عاما على صدور ذلك التقرير، إال أن الحكومات اإلس���رائيلية لم 

تفعل شيئا، وتوسيع مناطق النفوذ يتم في ما ندر، وبمساحات هامشية.

وأوردت أرلوزوروف نموذجا لهذا مدينة س���خنين، التي كانت في سنوات 

»االنتداب البريطاني« على فلسطين قرية ومنطقة نفوذها 70 ألف دونم، إال 

أن السلطات اإلسرائيلية صادرت 87% من مناطق النفوذ وأبقت القرية، التي 

باتت في س���نوات الثمانين مدينة، مع 9700 دونم، منها 4450 دونما للبناء، 

وهي من المدن التي تشهد اكتظاظا سكانيا.

وكذا األمر في غالبية المدن والقرى العربية. 

نذكر مثال أن مدينة الناصرة التي تضم ما يزيد عن 81 ألف نس���مة، تمتد 

على أقل من 15 ألف دونم، بينما مدينة نتسيرت عيليت، التي أقامها رئيس 

الوزراء اإلس���رائيلي األول، في منتصف سنوات الخمسين من القرن الماضي، 

على أراضي الناصرة والقرى المجاورة، يسكنها اليوم أقل من 50 ألف نسمة، 

وتمتد على نحو 42 ألف دونم. 

ومثله���ا مدين���ة كرميئيل، القائمة عل���ى أراض عدة ق���رى عربية، خاصة 

في منطقة الش���اغور )ش���ماال( فهي أيضا أقيمت في منطقة عربية مكتظة 

لغرض كسر نس���بة العرب العالية، التي تصل إلى 53% في منطقة الشمال 

وبضمنها منطقة الجليل، بينما نسبة العرب في منطقة النقب تتجاوز %40.

إال أن حالة االنفجار الس���كاني دفعت بالكثير من العرب لالنتقال للس���كن 

ف���ي هاتين المدينتين، ولكن في حي���ن أن عدد العرب في مدينة كرميئيل 

يت���راوح ما بين المئات وحتى ما يتجاوز ألف نس���مة، فإن مدينة نتس���يرت 

عيلي���ت، تصل فيها نس���بة العرب عل���ى أرض الواقع ألكثر م���ن 20 بالمئة، 

بمعنى عش���رة آالف نس���مة، ولكن ثلثهم مس���جلون في بلداتهم االصلية، 

بينما العرب المس���جلون فعليا في المدينة في حدود 7 آالف نسمة، اي %14 

من السكان، وهي نسبة متزايدة.

ومن المفارقات أن نس���بة عالية من العرب في نتس���يرت عيليت هي من 

الش���رائح الميس���ورة وذات المداخيل العالية، وأحياء فيلالت عديدة باتت 

بأكمله���ا أحي���اء عربية، ف���ي حين أن الغالبية الس���احقة م���ن اليهود في 

نتسيرت عيليت هي من األجيرين، ومنهم ذوي المداخيل المحدودة. وهذا 

وضع أقلق المؤسس���ة الحاكمة، وأيضا كتال في المجلس البلدي، ولكن هذا 

لم يس���اعدهم، ففي ائتالف المجلس البلدي اليوم »القائمة المش���تركة« 

للمواطني���ن العرب في المدينة، ورئيس القائمة الدكتور ش���كري عواودة، 

هو نائب رئيس البلدية. وهذا س���يناريو لم يكن يحلم به بن غوريون حتى 

في أحلك لياليه.

وتسعى نتسيرت عيليت ومعها المؤسسة الحاكمة إلى كسر هذا المشهد، 

وش���رعت في اآلونة األخيرة ببناء حي ضخ���م للمتدينين اليهود المتزمتين 

»الحريديم«، في سبيل اس���تقدامهم للمدينة، والحي مخصص لنحو 5 آالف 

ساكن، ولكن هناك من يشكك بنجاح هذا المشروع وتحقيق أهدافه.  

المشاريع االستراتيجية لم تغير الواقع
ليس صحيحا القول إن حكومات إس���رائيل لم تفعل ش���يئا من أجل لجم 

الهج���رة الداخلية، أو من أجل تحفيز اليهود لالنتقال إلى منطقتي الجليل 

والنقب، فقد ش���رعت في نهاية س���نوات التس���عين في اقامة شارع »عابر 

إسرائيل«، أو حسب تس���ميته األكثر شهرة »شارع رقم 6«، الذي بات حاليا 

بطول يتجاوز 110 كيلومترات، يمتد من جنوب منطقة حيفا وحتى ش���مال 

مدينة بئر الس���بع، وجاري العمل فيه ليمتد ش���ماال وجنوبا أكثر، والهدف 

منه خلق طريق س���ريع، وه���و طريق بأجرة، يربط المناط���ق البعيدة بمركز 

البالد، إال أن هذا الش���ارع الذي التهم مساحات شاسعة من األراضي، ودمر 

الكثي���ر من األراضي الزراعية، وقس���م كبير منها تع���ود لمالكين عرب، لم 

ينجح في تحقيق الهدف، فهذا الشارع يشهد اختناقات رغم توسيعه في 

جزئه األهم، وفي بعض المناطق بات ضعفي ما بدأ فيه، أي بأربع مس���ارات، 

ويشهد الشارع في ساعات الصباح والمساء اكتظاظات مرورية.

كذلك شجعت الحكومات على إقامة مجمعات لمصانع ومختبرات التقنية 

العالية في أقصى شمال البالد، قرب مدينة صفد، وأيضا في مدن الجنوب، 

إال أنها لم تكن بالحجم القادر على لجم هجرة الشباب نحو المركز.

ومنذ أكثر من عشر سنوات تعمل الحكومات اإلسرائيلية على نقل قواعد 

عسكرية هامة من قلب منطقة تل أبيب الكبرى إلى صحراء النقب، لهدفين 

أساسيين، فمن جهة تعتقد حكومات إسرائيل أن نقل القواعد إلى النقب، 

س���يقنع عناصر الجي���ش النظامي العاملي���ن في هذه القواع���د باالنتقال 

للسكن كليا في صحراء النقب، والثاني، هو إخالء أراض في منطقة تل أبيب 

الكبرى المتفجرة سكانيا، من الصعب تقدير ثمنها لضخامته، واستثمارها 

في بناء مجمعات سكنية وتجارية وأيضا اقتصادية.

إال أنه كما أس���لفنا، يغيب عن مخططات الحكومة ومنتقديها، ما يسعى 

له الش���باب العلماني: »حياة الش���باب« و«حياة اللي���ل«، فمنطقة تل أبيب 

الكبرى، وبال���ذات تل أبيب، بنظر اليهود، هي موط���ن الحياة المتحررة من 

القيود االجتماعية، موطن الفرص المفتوحة، وحياة الليل، بما يشابه الحياة 

األوروبي���ة، إن لم تكن مطابقة لها. وهذا ما ال تجده في أي منطقة أخرى، وال 

حتى في مدينة حيفا، التي تعد هي أيضا مدينة عصرية مفتوحة، ولكنها 

تشهد منذ سنوات تناقصا مستمرا في نسبة اليهود. 

فمث���ال تبين أنه في االنتخابات البرلمانية األخيرة، في ش���هر آذار من العام 

الجاري 2015، كان عدد ذوي حق االقتراع قد ارتفع عن االنتخابات التي سبقتها 

ب� 26 ش���هرا في العام 2013، بنس���بة 1% فقط، بينما النسبة االجمالية الرتفاع 

ذوي حق االقتراع بين جولتي االنتخابات كانت 4%. وإذا أخذنا بعين االعتبار أن 

10 بالمئة من ذوي حق االقتراع في المدينة هم من العرب، ونس���بة تكاثرهم 

بي���ن االنتخابات 4%، بضمنها هجرة داخلية إلى المدينة، وهي ظاهرة قائمة، 

فإن نسبة تكاثر اليهود في المدينة تكون قد المست الصفر بالمئة. 

وأيضا م���ن باب المقارنة، فإن منطقة تل أبي���ب العلمانية كحيفا، والتي 

تشهد نس���بة تكاثر طبيعي من األدنى في البالد، حوالي 1ر1%، ارتفع عدد 

ذوي حق االقتراع فيها بين جولتي االنتخابات بنسبة 4ر%2.  

آخر التقارير تؤكد فشل مشروع تهويد الجليل والنقب:
األجيال الشابة اليهودية تواصل تدفقها إلى “دولة تل أبيب”!

*أبحاث وتقارير تؤكد تراجع نسبة األجيال الشابة اليهودية في منطقتي الجليل والنقب بنسب حتى 11%، بينما ازدادت هذه الشريحة العمرية في تل أبيب ومنطقتها بنسبة %11 

*البلدات اليهودية بدأت »تشيخ« *الشباب اليهود يسعى إلى منطقة فرص العمل المفتوحة ولكن أيضا إلى حياة شبيهة بنمط الحياة األوروبي *سلسلة من المشاريع االستراتيجية 

فشلت في لجم الظاهرة *مدينة نتسيرت عيليت التي أقامها بن غوريون بلصق الناصرة باتت مدينة »مختلطة« ونسبة العرب فيها %20*

الجليل يستعصي على التهويد.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

واحد من كل 4 جنود إسرائيليين 
يتوجه لتلقي عالج نفسي!

يسرح الجيش اإلسرائيلي آالف الجنود من الخدمة العسكرية في كل 

عام على خلفية مواجهتهم أزمات نفسية مختلفة. 

ويح���اول الجيش مواجهة ه���ذه الظاه���رة، التي يق���ول إنها آخذة 

باالتس���اع. وفي الطري���ق إلى الحصول على مس���اعدة وح���دة الخدمة 

النفس���ية، يواجه الجنود قوانين متناقض���ة، ويحصلون على معلومات 

جزئية حول أزمتهم النفس���ية، إلى جانب وجود نقص كبير في األطباء 

النفسانيين ألن قسما كبيرا منهم يفضلون العمل في السوق المدنية. 

وذكر تقرير نش���رته القن���اة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي، مؤخرا، 

أن أكث���ر من ُربع الجنود في الجيش اإلس���رائيلي يتوجهون خالل فترة 

خدمتهم العس���كرية لتلقي عالج نفس���ي. ووفق���ا للتقرير فإن غالبية 

ه���ؤالء الجنود يخدمون في وحدات ليس���ت قتالية وإنم���ا في الجبهة 

الداخلية. 

وتش���ير المعطي���ات حول هذه الظاه���رة إلى أن ع���دد الجنود الذين 

يتوجهون لتلقي العالج النفسي هو ضعفا عدد المجندات. وفي العام 

2013 بلغت نس���بة الجنود 28ر67% من بين الذين توجهوا لتلقي عالج 

نفسي، بينما كانت نسبة المجندات 72ر32%. وفي العام الماضي كانت 

نسبة الجنود 67ر66% والمجندات 33ر%33.  

ولفت التقرير إلى أن جهاز الصحة النفس���ية في الجيش اإلسرائيلي 

يواجه مشكلة كبيرة تتعلق بتناقض القوانين، وتتمثل بأنه، من جهة، 

يلزم قانون الخدمة األمنية بتحوي���ل معلومات طبية إلى الجيش، لكن 

م���ن الجهة األخرى، يوجد قانون حماية س���رية المعلومات الطبية بين 

القاصرين. وبسبب التناقض بين هذين القانونين، فإنه إذا كان جندي 

معين غير معني بأن يعرف الجيش أنه تلقى عالجا نفسيا قبل خدمته 

العسكرية، فإن بإمكانه إخفاء هذه المعلومات عن الجيش.    

ولهذا السبب، على سبيل المثال، تظهر خالل فترة الخدمة العسكرية 

فقط مش���اكل تؤدي إلى زج جنود في الس���جن العس���كري أو حتى إلى 

تس���ريحهم بسبب نس���بة كفاءة صحية متدنية جدا. ورغم أن الجيش 

يتلقى من وزارة الداخلية قائمة بأس���ماء أش���خاص يشكلون خطرا على 

أنفسهم، ويكونون ممنوعين من حمل السالح، ويستبعدون من الخدمة 

العسكرية فورا، لكن عددهم ال يتجاوز العشرات في كل عام.  

وبس���بب هذه الصعوبات، يحاول الجيش اإلس���رائيلي التملص أمام 

الجهات المختلفة في الدولة. فالمعلومات التي يتلقاها قليلة، وضباط 

الصحة النفس���ية في الجيش يقولون إن الفئ���ة العمرية 18 – 21 عامًا، 

سن الخدمة العس���كرية، هي فئة تتميز بظهور أمراض نفسية، وذلك 

إلى جان���ب صعوبات في التأقلم مع البيئ���ة الجديدة وقوانين الجيش 

الصارمة. 

جندي أحرق طائرة مقاتلة
هناك ع���دة أمثلة على ما يمكن أن يفعله جن���ود يعانون من أمراض 

وأزمات نفسية. 

وتحدثت وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية مؤخرا عن سجن جندي بعد أن 

أحرق طائرة مقاتلة. 

وق���ال الجندي أثناء التحقي���ق معه إنه فعل ذلك بس���بب »اهتياج« 

ش���عر به. وتبين الحقا أنه تم تجنيد ه���ذا الجندي، رغم أنه يعاني من 

مرض نفس���ي وحصل على اعتراف بإعاقة بنسبة 100%. وقال والده إن 

األمر الغريب والمس���تهجن هو أن ضابط الصحة النفسية في القاعدة 

العسكرية التي خدم فيها ابنه أمره بأن يتوقف عن تناول ثالث حبات 

دواء تخفف من حالته النفسية ويتعاطاها منذ أن كان في سن 14 عاما، 

وذلك رغم أن الضابط ليس طبيبا نفس���يا. وأضاف والد الجندي أنه »لم 

يكن ينبغي أن يجن���ده الجيش اإلس���رائيلي، فالجيش ال يعرف كيف 

يواجه مثل هذه األمور«. 

وفي حالة أخرى، تم زج مجندة في الس���جن بسبب تهربها من الخدمة 

العس���كرية. ولدى عرضها على المحكمة العسكرية قررت القاضية أنه 

لم يكن ينبغي أبدا تجنيدها بسبب وضعها النفسي. 

واعتقل الجيش شابة أخرى، معروفة لسلطات الرفاه االجتماعي بأنها 

مدمنة على الكحول والمخدرات وتعاني من مش���اكل نفس���ية، لمدة 11 

يوما بعد أن تم تعريفها بأنها فارة من الخدمة العسكرية. وبرغم ذلك، 

قرر ضابط الخدمة النفس���ية أنه ال مانع في سجنها، لكن طبيبة نفسية 

عس���كرية أمرت بإطالق س���راحها تحس���با من تفاقم وضعها النفسي. 

وفي النهاية وافقت القاضية في المحكمة العس���كرية على اتفاق بين 

النيابة العامة العس���كرية ومحامية المجن���دة. ويبدو أن هذه القضية 

توضح بعض إشكاليات تجنيد أشخاص يعانون من مشاكل نفسية. 

ويبدو أن بعض هذه المش���اكل تنش���أ في الجيش اإلس���رائيلي على 

خلفية أن المجتمع اإلسرائيلي هو مجتمع عسكري، إذ يصرح الجيش بأن 

الهدف هو تطبيق القدرة الكامنة لدى كل مرش���ح للخدمة العسكرية. 

وقال���ت ضابطة كبيرة في س���الح الصحة اإلس���رائيلي إنه »نحن جيش 

الش���عب ولدينا دور بمس���اعدة أولئك الجنود الذين لديهم صعوبات 

نفس���ية أيض���ا، ألن الكثير منه���م بإمكانهم أن يخدم���وا في مهمات 

مالئم���ة لهم. ويحظر عدم تجنيد كل من زار طبيبا نفس���يا في ماضيه. 

فهذه وصمة غير منطقية«. 

نقص في األطباء النفسيين
ش���دد تقرير القناة الثانية على أن أحد األسباب األساسية للمشكلة 

الجهازية في الجيش اإلس���رائيلي هي النقص في القوى البشرية، رغم 

أن الجي���ش ال يعترف بذلك علنا. وتش���ير المعطيات إلى أنه يوجد في 

الجيش اق���ل من 30 طبيبا نفس���يا و300 ضابط صحة نفس���ية الذين 

ينبغ���ي أن يعتنوا بمئات آالف الجنود. إضافة إل���ى ذلك فإن عددا من 

ه���ؤالء أبلغوا الجي���ش بأنهم س���يغادرونه لصالح العمل في الس���وق 

المدنية حيث يحصلون على أجر أعلى بكثير مما في الجيش. 

وأض���اف التقرير أنه عل���ى الرغم من محاوالت الجي���ش تجنيد أطباء 

نفس���يين للعمل ف���ي صفوفه إال أن���ه ال ينجح في ذلك، وبس���بب هذا 

النقص فإن الجيش منح صالحيات طبيب نفسي لعدد من ضباط الصحة 

النفس���ية غير المؤهلين لذلك. وقالت ضابطة كبيرة في سالح الصحة 

إنه في السوق المدنية »يغرون ضباطنا وأنا لست متفائلة. نحن المكان 

األفضل، سواء من ناحية العطاء أو القيم، لكن المال يؤثر أكثر«. 

ويأتي ذلك على خلفية إصالحات جهاز الصحة النفسية في إسرائيل. 

وقال مسؤول في جهاز الصحة المدني إن التوجهات إلى أولئك األطباء 

النفس���يين العس���كريين متواصلة طوال الوقت. »هناك نقص عام في 

األطباء النفسيين وعلى الجيش أن يس���تعد لمواجهة ذلك، وفي هذه 

األثن���اء ال يتردد هؤالء األش���خاص أبدا في مغادرة الجيش ألن ش���روط 

اإلصالحات أفضل بكثير« من ظروف العمل في الجيش. 

وأش���ار مصدر خدم في الماضي في جهاز الصحة النفسية العسكري 

إلى أنه بس���بب اإلصالحات، التي يتوقع أن تزي���د من تحويل معلومات 

ح���ول الجنود من الجهاز المدني، فإن الجيش س���يعاني من نقص أكبر 

في القوى البش���رية المتخصصة في الصحة النفس���ية. وقال إنه »في 

نهاية األمر يتعين على هؤالء األفراد أن يعيلوا عائالتهم والرواتب في 

الجيش ليست مرتفعة«.

المخرج درور موريه: »نتنياهو يشكل أكبر خطر على وجود إسرائيل«!

يصف مخرج األفالم الوثائقية اإلس���رائيلي، درور موريه، رئيس حكومة 

إس���رائيل، بنيامين نتنياهو، بأنه الخطر األكبر على وجود دولة إسرائيل، 

بس���بب التضليل الذي يمارس���ه، وألمح إلى أنه مسؤول عن اغتيال سلفه، 

إس���حاق رابين، ألنه كان بين المحرضين ضده في أعقاب توقيع اتفاقيات 

أوس���لو، وأن مكان���ه ليس في الحكومة وإنما في الس���جن إلى جانب قاتل 

رابين، يغئال عمير. 

واش���تهر موريه بشكل واسع، على مس���توى العالم وليس في إسرائيل 

فقط، قبل س���نتين، عندم���ا نافس الفيلم الذي أخرج���ه، بعنوان “حراس 

التخ���وم”، على جائزة األوس���كار. وفي موازاة ذلك أص���در كتابا بالعنوان 

نفسه. 

ويتضم���ن الفيلم والكتاب مقابالت مع آخر س���تة رؤس���اء لجهاز األمن 

العام اإلسرائيلي )الشاباك(، الذين تحدثوا عن ممارسات هذه الجهاز ضد 

الفلسطينيين منذ احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، وعن 

إخفاقات إسرائيل في التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين وكيف أن هذه 

اإلخفاقات تس���ببت باندالع االنتفاضة والح���روب في غزة. وبعد التحقيق 

العميق والمقابالت كتب موريه مقدم���ة الكتاب، التي عبر فيها عن قلق 

ويأس إزاء حال إسرائيل ومستقبلها. 

وقال موريه، في مقابلة معه نش���رتها صحيفة “هآرتس” يوم الجمعة 

الماض���ي )2015/9/4(، إنه “لو أني س���أكتب هذه المقدم���ة اليوم لكتبت 

أمورا أش���د وأخطر. وكنت سأبدأ باغتيال رابين، ألنني أعتقد فعال أن هذه 

هي نقطة الحضيض التي وصل إليها المجتمع اإلسرائيلي، وحتى اليوم 

لم نواجه بش���كل حقيقي داللة هذا االغتيال، بس���بب جبن اليسار، وجبن 

ش���معون بيريس الذي تحدث عن وحدة وهمي���ة وينبغي الحفاظ عليها، 

وكذلك بسبب جبن )الرئيس األسبق للمحكمة العليا( مئير شمغار، رئيس 

لجنة التحقيق في اغتيال رابين، الذي امتنع عن الدخول إلى كافة جوانب 

وتبعات التحريض”.

وأردف “أن���ا ش���خصيا هوجمت بع���د مقابلة أجرتها معي كريس���تيان 

أمانب���ور في CNN، حول التحريض الذي س���بق االغتيال، وقلت إن الكثير 

من األشخاص الذين يتجولون أحرارا، وحتى الذين يجلسون في الحكومة، 

ينبغي أن يقبعوا في الس���جن مع يغئال عمير ألنهم يتحملون مسؤولية 

اغتيال رابين. وال شك لدي في أن انعدام مباالة المجتمع اإلسرائيلي نابع 

من عدم مواجهة هذا األمر”.

وأوضح موريه “إننا نأكل اآلن الثمار المرة لعدم معالجة هذا التحريض، 

من جانب الحاخامين والسياس���يين. وعندما تظاهر أشخاص في قلب تل 

أبي���ب ضد الحرب في غ���زة، العام الماضي، تعرضوا للض���رب. ويجرؤ اآلن 

عضو كنيست على القول إنه يجب هدم المحكمة العليا بجرافة D9 ألنها 

قررت هدم بيتين )في مستوطنة(. ويوجد لدى الشعب اليهودي جينات 

الجنون، وغالبا ما يكون هذا الجنون مرتبطًا بالدين”. 

ويعتبر موريه أن اغتيال رابي���ن أزمة كبيرة، ألنه “عندما انتخب رابين، 

رغم الصعوبات الهائلة، كان هناك أمل. واليوم ال يوجد شيء. لقد تغيرنا. 

وقد كانت الواليات المتحدة في حالة مش���ابهة قبل الحرب األهلية. فقد 

قال أحد األطراف إنه ’نريد استمرار العبودية’ بينما قال الطرف اآلخر ’ال، 

هذا ليس أخالقيا’، ودارت الحرب”.

وأردف “أعتقد أن على دولة إس���رائيل أن تس���أل نفس���ها عما تفعله. 

فاليمي���ن المتطرف، الديني، لم يعد منذ وقت طويل عدة أعش���اب ضارة 

وهو يش���ن حربا. أنظروا ما يحدث حول قرار إخالء مبنيين )في مستوطنة 

“بيت إيل”( بأمر من حكومة يمين. كل شيء هش ويمكن أن يتغير خالل 

دقيقة. كانت المجتمعات في البوسنة ورواندا وليبيا تبدو عادية، والوضع 

فيها انقلب خالل فترة قصيرة جدا. نشبت حرب، المسيحيون والمسلمون 

يري���دون افت���راس بعضهم واألفراد يجدون أنفس���هم في معس���كرات 

تجمي���ع. أنظروا إلى ما يحدث في س���وريا أمام أنظ���ار العالم كله، الذي ال 

يفعل شيئا. فكروا في القرار بمهاجمة إيران الذي أوقف تنفيذه )رئيس 

الموس���اد السابق( مئير داغان، )رئيس الشاباك السابق( يوفال ديسكين 

وغابي أش���كنازي )رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق(. تخيلوا فقط 

أن هذا كان يمكن أن يحدث”.

ال يس���تبعد موريه احتمال إقدام إس���رائيل على مغامرة مثل مهاجمة 

إي���ران، خصوصا إذا رأى نتنياهو أن أمرا كهذا يمكن أن يحس���ن حظوظه 

بالفوز في االنتخابات المقبلة. وقال إن “هذا ما أخشاه. فالتهديد األمني 

األساس علينا داخلي. والعالم المحب أصبح متعبا منا. والعقوبات تقترب 

منا”. 

تضليل نتنياهو
يعتبر موريه أن لفيلمه »حراس التخوم« تأثيرًا على اإلس���رائيليين. 

رغم ذلك، يشّبه »الجمهور اإلسرائيلي اليوم بمالكم في الحلبة، موجود 

في الجول���ة 15 من أصل 16 جولة، وتلقى لكمات من اليمين واليس���ار 

وينزف دما. وباإلمكان التأثير عليه في الهوامش فقط. ماذا لم يحدث 

عشية االنتخابات األخيرة؟ كل المؤسس���ة األمنية تقريبا وقفت على 

رجليها الخلفيتين وحذرت من بنيامين نتنياهو. كذلك تم الكش���ف 

ع���ن كل الفضائ���ح، بدءا من تقري���ر حول بيوته والبيت في قيس���اريا 

والزجاج���ات الفارغة )التي طلبت زوجته ثمنها(، وبعد كل ذلك يصرخ 

هذا الرجل ’عرب’ ويفوز باالنتخابات« في إشارة إلى تفوهات نتنياهو 

العنصري���ة في يوم االنتخاب���ات بأن »العرب يتوجهون بحش���ودهم 

إلى صناديق االقت���راع« بادعاء أن ذلك سيش���جع ناخبي اليمين على 

التصويت. 

وق���ال موريه إن���ه »ال أعتقد أن نتنياهو يهمه أن ’ح���راس التخوم’ كان 

مث���اال على مناع���ة الديمقراطية اإلس���رائيلية، ألن مناع���ة الديمقراطية 

اإلس���رائيلية ال تهمه أبدا، بل على العكس، هو يفعل كل ش���يء من أجل 

تقوي���ض الديمقراطية اإلس���رائيلية، عل���ى الرغم من أن���ه يتفاخر بأنه 

الفارس الذي يحافظ عليها... وأنا ال أخجل في قول ذلك: بنظري، نتنياهو 

هو الخط���ر األكبر على وجود دولة إس���رائيل، وذلك ألن���ه مضِلل للغاية. 

والمشكلة هي أنه ما زال يعتقد أن هذا التضليل ناجح«. 

لكن موريه أش���ار إلى أنه يعمل حاليا على فيلم وثائقي جديد، يلتقي 

من خالله مع مجموعة من كبار المس���ؤولين األميركيين. وقال إن تضليل 

نتنياهو لم يعد مؤثرا، »ليس في العالم. أنا أتحدث مع مسؤولين كبار في 

اإلدارة األميركية. لم يعد أحد هناك يصدقه«.

صناعة القرار شخصية
تح���دث موريه عن فيلم���ه الجديد وقال إن عنوان���ه المؤقت هو »أروقة 

الق���وة«. »لقد بدأت هذا المش���روع في الواليات المتحدة وس���ُيصور في 

فرنس���ا وألمانيا وروسيا. وأتحدث مع أصحاب مراكز في اإلدارة األميركية، 

وزراء خارجية، مستش���اري األمن القومي، حول ما يحدث في غرف صناعة 

القرار، عندما ينبغي اتخاذ قرار حول حاالت إبادة عرقية في مكان آخر في 

العال���م. أحاول أن أفهم ما هي االعتبارات الت���ي تؤيد وتعارض التدخل، 

عندم���ا يكون واضحا أن���ه تنفذ جرائم ضد البش���رية وبإمكانهم منعها، 

مثلما حدث في البوسنة«. 

وأضاف أن���ه تحدث م���ع وزراء الخارجية األميركيين الس���ابقين هنري 

كس���ينجر، حيمس بيكر، كولين بأول، مادلين أولبرايت وجورج ش���ولتس 

ومستش���ار األمن القومي السابق ستيفن هادلي. وتابع أن »هذا المشروع 

بدأ بفيلم أخرجته عن أريئيل ش���ارون. لقد حاول���ت أن أفهم كيف أن أبا 

المس���توطنات أخلى المس���توطنات في غ���زة وكذلك أربع مس���توطنات 

ف���ي يهودا والس���امرة )أي الضفة الغربية(، رغم حمل���ة جنونية خاضها 

المس���توطنون ضده وادعوا أنه قام بذلك بس���بب الفس���اد. وبالمناسبة، 

ه���ذا ليس صحيحا، فالتحقيقات ضده انتهت قب���ل عام من تنفيذ خطة 

االنفص���ال. وأن���ا أعمل كثيرا في مس���ألة صناع���ة القرار وأروق���ة القوة، 

واالستنتاجات مثيرة لليأس وحتى أنها مأساوية«. 

وأوضح موريه »نحن نعتقد أنه يوجد في أماكن كهذه، في أروقة القوة، 

تبص���ر زائد. والوضع ليس كذلك، ليس كذلك أب���دا. ويعتقد الناس، وأنا 

أيضا كنت أعتقد في الماضي، أنه عندما يقررون شن حرب، مثال، أو بشأن 

خط���ة الغاز، فإنه يجلس في الغرفة أناس جدي���ون وأنهم جاؤوا من أجل 

خدمة الجمهور ويرجحون ال���رأي باتجاه التأييد أو المعارضة. لكن األمور 

ليست كذلك. وإنما هناك غرائز، مشاعر أنانية، اهتم بمصلحتي وسأهتم 

بمصلحتك، اعتبارات غريبة وش���خصية. وأنا أتحدث عن أعلى المستويات 

والتي تقرر أكثر األمور مصيرية في حياتنا«. 

وأورد موري���ه مثاال على ذلك ذهاب رئيس حكومة إس���رائيل في العام 

2000، إيهود باراك، إلى قمة كامب ديفيد مع الزعيم الفلس���طيني ياسر 

عرفات. »لقد كان هذا أحد أكثر القرارات جنونية، عندما تعرف الحافز من 

ورائه، أو بأي مس���توى من اإلهمال أدير كل شيء. لقد كانت هذه غطرسة 

من جانب ش���خص اعتبر أن كل العالم، بما في ذلك الدول العظمى، يجب 

أن يؤيد ما يفكر به هو. ليس أن ياسر عرفات كان جيدا، ال أبدا، لكن باراك 

قبل كامب ديفيد قضى على كل بقايا الثقة بعرفات، وبعد ذلك خرج ليبلغ 

العالم بأنه ’ال يوجد ش���ريك’«. وشدد على أن »عواقب هذا األمر على وضع 

دولة إسرائيل اليوم، وعلى معس���كر السالم، وعلى كل حياة جميعنا هنا 

ف���ي المنطقة، هي عواقب كارثية. لقد أراد أن يصور نفس���ه كمن يذهب 

ويصنع ويعطي. لكنه حطم المعس���كر وحطم األمل ولم يكن لذلك، لهذه 

العبارة، أي أساس من الصحة«. 

وتط���رق موريه إلى موضوع فيلمه الجديد حول عملية صناعة القرار في 

دول العالم ومقارنتها مع إسرائيل، وقال إنه »في حالة األميركيين، ومما 

أش���اهده وأس���معه وأصادفه، فإن األفراد هناك جديون أكثر بكثير من 

األفراد هنا في البالد. ورئيس الواليات المتحدة محاط بأشخاص مهنيين 

للغاية، ويفترض بهم أن يساعدوه في اتخاذ القرار األفضل. واضح أنهم 

هم أيضا يخطئون، لكن عندما تحدثت مع يوفال ديس���كين حول تجربته 

ف���ي هذه الغرف المغلقة لصناع القرار هنا في الدولة، فإن هذا األمر كان 

مخيفا. والجمهور ال يدرك أن القرارات التي يتخذها نتنياهو اليوم، فيما 

إسرائيل تقف أمام قرارات مذهلة من حيث أهميتها وستحدد مستقبلنا. 

وانظ���روا إلى قراره بالدخول في صدام مع اإلدارة األميركية )حول االتفاق 

م���ع إيران(. لقد كنت في واش���نطن في اليوم ال���ذي ألقى فيه خطابه في 

الكونغرس، وما س���معته كان مزعزعا جدا. لقد قالوا إن هذا عمل ال يغتفر، 

وإن ه���ذا يمس في الجوه���ر األعمق للعالق���ات بين الوالي���ات المتحدة 

وإس���رائيل، وإنه يدهور وضع إسرائيل األمني، وإنه بكل بساطة ال يمكن 

تصديق أنه يفعل أمرا كهذا. والمتحدثون لم يكونوا من المسؤولين في 

إدارة أوباما حتى، وإنما هم مس���ؤولون في إدارتي )الرئيسين السابقين( 

جورج ب���وش وبيل كلينت���ون، ويحبون إس���رائيل فعال ودعموه���ا دائما، 

ويصرحون عل���ى المأل بمحبتهم له���ا. لقد كانوا مذهولي���ن« من خطاب 

نتنياهو في الكونغرس. 

وأش���ار موريه إلى التقاء سفير إسرائيل في واش���نطن، رون ديرمر، مع 

أعضاء كونغرس بهدف إقناعه���م بمعارضة االتفاق النووي الذي يؤيده 

الرئي���س األميركي. »هذا جنون. تخيلوا أن حزب الليكود يريد تمرير قرار 

ما، ويقوم )الس���فير األميركي في إسرائيل( دان ش���ابيرو بالتقاء أعضاء 

الكنيست ويقول لهم: ال تفعلوا ذلك. إننا ننزل من حضيض إلى حضيض 

أعمق«.  

فيلم وثائقي جديد:

صناعــة القـرار فـي إسرائيـل تحـكمهـا الغرائـز
 ومشــاعر األنانيــة واالعتـبـارات الشــخصـيــة!
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

ارتفاع حاد في نسبة الطالب المتسربين من جهاز التعليم 

في إسرائيل خالل السنة الدراسية المنصرمة، 2014 – 2015، 

مقارنة بالس���نة الدراسية التي س���بقتها، 2013 – 2014، في 

جمي���ع المراح���ل التعليمية: من 17% إل���ى 5ر19%، بالمعدل 

الع���ام. وباألرقام، يتضح أن 24525 طالب���ة وطالبة في مراحل 

التعليم االبتدائية، اإلعدادية والثانوية “تسربوا” من جهاز 

التعليم ولم يس���تطيعوا إنهاء المرحلة الثانوية، أي الصف 

الثاني عش���ر، ولم يكون���وا بالتالي بين مس���تحقي الحصول 

على ش���هادة الثانوية )البج���روت(. ويعني هذا أن كل طالب 

خامس في إسرائيل، في مراحل التعليم المختلفة، هو طالب 

“متسرب” � “يتساقط” من جهاز التعليم وال يكمل مسيرته 

التعليمية حتى إنهاء المرحلة الثانوية. 

هذا هو المعطى األبرز واألخطر الذي كشفت عنه المعطيات 

الرسمية التي نش���رتها وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية 

في نهاية تم���وز األخير، في إطار “االس���تعدادات” الفتتاح 

السنة الدراسية الجديدة، 2015- 2016، التي انطلقت رسميا 

في مطلع أيلول الجاري )حتى اآلن، لم تبدأ الس���نة الدراسية 

الجدي���دة ف���ي العديد من الم���دارس المختلفة، في ش���تى 

المراح���ل التعليمية في مدن وبلدات مختلفة، جراء إضرابات 

أعلنته���ا لجان أولي���اء أمور الطالب أو هيئ���ات معنية أخرى، 

احتجاجا عل���ى العديد من النواقص وعلى عدم الحصول على 

حقوق مستحقة(. 

ومن المعروف أن ظاهرة “التس���رب” من المدارس موجودة 

في جمي���ع البلدان ولها أس���باب عدي���دة ومختلفة، بعضها 

األكث���ر موضوعّي وبعضها اآلخر ذاتي. ويمكن القول، عموما، 

إن أي واق���ع ترب���وي ال يخلو من هذه الظاه���رة وقد يكون من 

المس���تحيل على أي نظام تربوي أن يتخل���ص منها نهائيا، 

مهم���ا كانت فعاليت���ه أو تطوره، إال أنه���ا تتفاوت في درجة 

حدتها وتفاقمها من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة دراسية إلى 

أخرى ومن منطقة إلى أخرى. 

فالتس���رب هو إهدار تربوي هائل وله إسقاطات على جميع 

نواح���ي المجتمع وبنائ���ه، إذ يزيد من حجم األمي���ة والبطالة 

ويضعف البنية االقتصادية اإلنتاجية للمجتمع والفرد، ويزيد 

م���ن االتكالية واالعتماد عل���ى الغير في توفي���ر االحتياجات 

ويزيد من حجم المش���كالت االجتماعي���ة من انحراف األحداث 

والجنوح، مما يضعف النس���يج االجتماعي ويفسده. والتسرب 

يؤدي إلى تحول اهتم���ام المجتمع من البناء واإلعمار والتطور 

واالزده���ار إلى االهتم���ام بمراكز اإلصالح والعالج واإلرش���اد، 

وال���ى زيادة النفقات الالزمة عل���ى العناية الصحية العالجية. 

كما يؤدي تفاقم “التس���رب” إلى اس���تمرار الجهل والتخلف، 

وبالتالي س���يطرة العادات والتقاليد البالية التي تحد وتعيق 

تطور المجتمع مثل: الزواج المبكر والسيطرة األبوية المطلقة 

وبالتال���ي حرمان المجتمع من ممارس���ة الديمقراطية وحرمان 

أف���راده من حقوقه���م فيتحول المجتمع إل���ى مجتمع مقهور 

وتاب���ع، إذ ال يمكن أن يكون المجتمع س���يدًا وح���رًا طالما بقي 

جاهاًل: مجتمع تسوده العنصرية والتحيز واالنغالق والتعصب.

“التسرب” بين الطالب العرب ـ 
أوسع، أعمق وأخطر!

وعل���ى الرغ���م من أن ظاه���رة “التس���رب”، كم���ا عرضتها 

المعطيات الرس���مية، منتش���رة � وإن بص���ورة متفاوتة � في 

جميع الش���رائح المجتمعية المختلفة في إس���رائيل، عابرة 

للقوميات واالنتماءات المختلف���ة األخرى، في كافة المراحل 

التعليمي���ة وف���ي كافة الم���دارس بغض النظر ع���ن نوعها 

وف���ي كافة المناط���ق التعليمية وبين جميع أوس���اط الطلبة 

من ذكور وإناث وبين أوس���اط مختل���ف الطبقات االجتماعية 

واالقتصادية، إال أن هذه المعطيات الرس���مية نفسها تؤكد 

أن ه���ذه الظاهرة تتفاقم بوجه خاص بي���ن فئات اجتماعية 

معين���ة، إذ هي تعاني منها بصورة أوس���ع، أعمق وأخطر من 

المعدل العام.

وع���الوة عل���ى هذا، ومم���ا يزيد األم���ر تعقيدا وخط���ورة، آنية 

ومستقبلية، ينبغي االنتباه إلى حقيقة افتقار هذه الفئات عينها 

إل���ى األدوات واإلمكاني���ات، المادية واالجتماعية والسياس���ية، 

لمعالج���ة هذه الظاهرة، لجمها أو الح���د من وتيرة تفاقمها على 

األقل، ثم مواجهة تبعاتها ومعالجة مخلفاتها التي تكاد تكون 

تدميرية بكثير من المعاني في كثير من المجاالت.

فف���ي »الوس���ط العربي«، تحديدا، بلغت نس���بة »تس���رب« 

الط���الب م���ن الجهاز التعليم���ي في مراحل���ه المختلفة نحو 

3ر22%، مقابل 5ر19% في المع���دل العام على صعيد الدولة 

كلها و4ر13% في الوسط اليهودي!  

غي���ر أن الواقع هو أدهى وأمّر بالنظ���ر إلى حقيقة أن هذه 

المعطي���ات ه���ي »معطي���ات رس���مية« مبنية عل���ى تقارير 

وتوثيقات رس���مية ال تش���مل، بالتأكيد، الظاهرة المس���ماة 

»التس���رب الخفّي«، التي ال تتوفر أية إحصائيات أو معطيات 

رس���مية حول مدى انتش���ارها. و«التس���رب الخف���ي« يتعلق 

بالط���الب  المس���جلين، رس���ميا، ف���ي مدارس���هم وأطرهم 

التعليمية المختلفة وغير منقطعين عنها تماما ولذلك فهم 

ال ُيعتب���رون »متس���ربين«، ورغم ذلك فهم ليس���وا مواظبين 

تماما على دراس���تهم ويتغيبون لفترات متباينة ومتقطعة 

وال يصل���ون في نهاية المطاف إلى م���ا يمكن اعتباره »إنهاء 

المرحلة الثانوية«. 

وهؤالء، كما أشرنا، ليس���ت ثمة أية إحصائيات أو معطيات 

رسمية موثوقة تبين أعدادهم الحقيقية.  

ومع ذلك، فإن المعطيات الرس���مية عن ظاهرة »التس���رب« 

الموثقة تعكس، في حد ذاتها، عمق األزمة ومدى خطورتها 

بالنس���بة للط���الب العرب و«الوس���ط العربي« في إس���رائيل. 

فإضافة إلى المعطى العام الذي يش���ير إلى نس���بة »تسرب« 

تبلغ 3ر22% في جهاز التعليم ف���ي المجتمع العربي عموما، 

ينبغي االنتباه إلى ما يخفي هذا المعطى من واقع أشد قتامة 

وخطورة فيم���ا يتعلق بالتماي���زات الداخلية ف���ي المجتمع 

العربي نفسه: فوفقا للتوزيعة »الرسمية«، كما تضعها وزارة 

التعليم، نرى أن نس���بة »التسرب« في المدارس في »الوسط 

البدوي«، مثال، بلغت 2ر36%، و 5ر15% في »الوس���ط الدرزي« و 

7ر19% في »الوسط العربي« )مسيحيون ومسلمون(!

في المقابل، بلغت نس���بة »التس���رب« العامة في »الوس���ط 

اليهودي« عموما 4ر13%، بينما بلغت في »الوس���ط اليهودي 

غي���ر الحري���دي« 6ر5% فق���ط، مقاب���ل 7ر45% في »الوس���ط 

اليهودي الحريدي«! 

لكن األمر هنا يحتاج إل���ى توضيح ضروري: فبينما موضوع 

»التسرب« في »الوسط الحريدي« هو قضية اختيارية، بمعنى 

جن���وح »اليهود الحريديم« إلى االنعزال وعدم المش���اركة أو 

االنخراط في جهاز التعليم الرس���مي، ألسباب خاصة ال مجال 

للخوض فيها هنا، مما ينعكس في هذه النس���بة المرتفعة 

جدا لمدى انتشار ظاهرة »التسرب« بين طالبهم، فإن الواقع 

يختل���ف، اختالفا جذريا تام���ا، بالنس���بة للمواطنين العرب 

ومدارس���هم في إطار جهاز التعليم الرس���مي. وهو يتصل، 

اتصاال وثيقا، بالسياسات الرس���مية المنهجية المتبعة من 

قبل الحكومات اإلس���رائيلية المتعاقبة على مر العقود تجاه 

األقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل.  

ففي واقع المجتمع العربي في إسرائيل، تعكس السياسة 

معّدة للمواطنين الفلس���طينيين 
ُ
التعليمية اإلس���رائيلية ال

أهداف الدولة تجاههم ونوعّية سياس���ة الدمج اإلسرائيلية 

المعم���ول به���ا، والتي ته���دف بالمجمل إل���ى طمس الوعي 

الجماعي والهوية الوطنية وتغييب التاريخ والس���يطرة على 

الذاكرة الجماعية للمجتمع الفلسطيني.

كما تعمل إس���رائيل، م���ن خالل تجاهل مش���اكل التعليم 

العربي المختلفة والمعقدة، سواء على صعيد البنى التحتية 

والتجهي���زات وعدد الغ���رف )الصفوف التعليمي���ة( أو على 

صعي���د التعيينات والرقاب���ة، فضال عن ع���دم تطوير برامج 

التعليم، على الحف���اظ على الدوني���ة االقتصادية للمجتمع 

العرب���ي وإبقاء التبعية االقتصادي���ة، الى حد بعيد، بمصادر 

دخل مصدرها هوامش االقتصاد اليهودي والدولة.

فف���ي جانب مس���تويات وجودة التعليم، وبحس���ب معظم 

ا عن 
ً
ف

ّ
الدراس���ات والمعطيات، ال يزال المجتم���ع العربي متخل

المجتمع اليهودي، ويعاني من مس���تويات تعليم وتثقيف 

ي 
ّ
ف ليس ُمقتصرًا على عدد مس���تحق

ّ
متّدنية. وه���ذا التخل

ما يشمل نوعّية وجودة التعليم 
ّ
شهادات “البجروت” فقط، إن

والتأهيل الممنوحة ألبناء األقلية.

وهبوط أيضا في نسبة 
مستحقي شهادة “البجروت”

وإل���ى جان���ب االرتف���اع الحاد في نس���بة “التس���رب” في 

المدارس، أظهرت المعطيات الرسمية التي نشرتها الوزارة، 

أيضا، هبوطا في نس���بة الطالب مس���تحقي شهادة الثانوية 

العامة )البجروت( خالل الس���نة الدراس���ية المنصرمة، 2014 � 

2015، إذ بلغت نس���بتهم 7ر52% مقابل 4ر53% في الس���نة 

الدراسية التي س���بقتها، 2013 � 2014، على المستوى العام 

في الدولة.

ونشير هنا إلى أن استحقاق ش���هادة الثانوية )البجروت( 

في حد ذاته ال يعني ش���يئا بالنسبة لمدى استحقاق حاملها 

لالنتس���اب إلى إحدى الجامعات وم���دى قدرته على االنخراط 

ف���ي التعليم األكاديم���ي و”الصمود” أم���ام متطلباته. ذلك 

أن هذه الش���هادة، في حد ذاته���ا، وفي حاالت كثيرة جدا، ال 

تستوفي متطلبات وشروط القبول في الجامعات. 

وتبين قراءة المعطيات التفصيلة، طبقا لتوزيعة المجموعات 

التي تعتمدها الوزارة في إحصائياتها، أن عدد الطالب الذين 

استحقوا شهادة الثانوية في “الوسط اليهودي” بلغت %63، 

بينما انخفضت نس���بتهم في “الوسط الحريدي” إلى 9ر%15، 

وهي النس���بة األدنى بينهم خالل السنوات الدراسية الست 

األخيرة، إذ كانت نس���بتهم في السنة الدراسية 2008 � 2009 

نح���و 3ر22%. أما بين اليه���ود الفالش���ا )األثيوبيين( فكانت 

نس���بة الطالب مستحقي ش���هادة الثانوية 50%.  ويشار هنا 

إلى أن الفارق أكبر بكثير جدا فيما يتصل بش���هادة الثانوية 

)البجروت( التي تلبي متطلبات الدراس���ة األكاديمية وتؤهل 

حاملها لالنتس���اب إلى إحدى الجامعات. فبينما تبلغ نس���بة 

الحاصلين على ش���هادة ثانوية تؤهلهم لالنخراط في إحدى 

الجامعات من بي���ن الطالب اليهود عام���ة 5ر52%، فإنها بين 

الطالب من أصل أثيوبي ال تتجاوز 5ر%26!!  

وفي “الوسط العربي”، أشارت المعطيات إلى ارتفاع طفيف 

جدا في نس���بة مستحقي شهادة “البجروت”  من 7ر45% في 

السنة الدراسية 2013- 2014 إلى 9ر45% في السنة الدراسية 

التي تلتها. وفي داخل “الوس���ط العربي”، أشارت المعطيات 

إلى: ارتفاع نسبة مستحقي ش���هادة الثانوية بين “العرب” 

)مسيحيين ومسلمين( من 7ر54% إلى 7ر59%، وارتفاعها بين 

الدروز من 6ر68% إلى 1ر73% مقابل انخفاضها بين البدو من 

3ر50% إلى 5ر%47. 

وفي التوزيعة حسب الجنس، بينت المعطيات أن الطالبات، 

على مستوى الدولة، هن أكثر استحقاقا لشهادة الثانوية، إذ 

بلغت نسبة االس���تحقاق بين الطالبات 7ر68% مقابل 8ر%61 

بين الطالب الذكور. 

معطيات رسمية في مناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة:

ارتفاع حاد في نسبة “تسّرب” الطالب اإلسرائيليين وهبوط في نسبة مستحقي شهادة إنهاء الثانوية!
*نسبة الطالب »المتسربين« على مستوى الدولة عامة ارتفعت من 17% في العام الدراسي 2013- 2014 إلى 5ر19% في العام الدراسي 2014- 2015 )كل طالب خامس في مراحل التعليم المختلفة “متسرب”(

* نسبة »التسرب« في »الوسط العربي« عامة ـ 3ر22% )بضمنه: 2ر36% في »الوسط البدوي«!( مقابل 4ر13% في »الوسط اليهودي« عامة و6ر5% في »الوسط اليهودي غير الحريدي«!*

كتب برهوم جرايسي:

ألول م���رة منذ ما يزي���د عن 63 عاما س���يكون في الحكومة 

اإلس���رائيلية وزير من التيار الديني المتزم���ت »الحريديم« 

األش���كناز، وه���و التي���ار األكثر تش���ددا في كل م���ا يتعلق 

بالش���ريعة الدينية، وس���يكون النائب يعقوب ليتسمان من 

كتلة »يهدوت هتوراة« وزيرا للصحة. 

وبرغ���م أن هذه الخطوة تتم بس���بب ق���رار للمحكمة العليا 

يمن���ع تكليف نائب وزير بصالحيات وزي���ر كاملة، إال أن فيه 

بعض المؤش���رات حول كس���ر بعض الحواج���ز القديمة بين 

»الحريديم« األشكناز والصهيونية. 

وقد سبقها القبول باالس���تيطان في المناطق المحتلة منذ 

العام 1967، لكن هذا ال يعني إس���قاط كل الحواجز الجوهرية 

ألن���ه بذلك ينتهي تيار »الحريديم« كلي���ا، وهذا ما ال يريده 

كبار حاخاميهم. 

خلفية: الحريديم والصهيونية
ظه���رت حرك���ة “الحريديم” ف���ي بدايات القرن التاس���ع 

عش���ر بش���كل أوضح من نهاية القرن الثامن عشر، إذ أن هذه 

الحركة التي قادها حاخامون متش���ددون، ترتكز على اغالق 

المجتمع���ات الدينية اليهودية في وج���ه مظاهر العصرنة، 

التي جرفت أبناء الديانة اليهودية، كس���ائر أبناء شعوبهم 

في أوطانهم األوروبية واألميركية. وجاء مصطلح “حريديم”، 

م���ن كلمة “حريد” أي خائف، والقص���د “الخائفون على كلمة 

الله”. وهم يتمس���كون بالتفسير األكثر تش���ددا للشريعة 

اليهودية.

ومن����ذ أن ظهرت الحركات التي دعت للهجرة إلى فلس����طين 

بوتيرة أقوى في أواسط القرن التاسع عشر، ما مهد الحقا لبلورة 

الحرك����ة الصهيوني����ة كحركة جامعة لعدة تي����ارات، انتقدها 

“الحريديم” وهاجموه����ا، وارتفعت حدة الخالف بين الجانبين 

بعد تبلور الحرك����ة الصهيونية، وارتفاع وتيرة نش����اطها في 

فلس����طين في مطلع القرن العش����رين. فالحريديم يتمسكون 

بتعري����ف الحركة الصهيوني����ة كحركة “كاف����رة”، وأن مملكة 

إسرائيل يقيمها المسيح حينما يأتي ألول مّرة إلى العالم.

وكان���ت مجموعات م���ن الحريديم تعيش في فلس���طين، 

وفي األس���اس في منطقة القدس، وقد اصطدمت مع الحركة 

الصهيونية، بعد أن وضعت اقدامها في فلسطين، كمقدمة 

القام���ة كيان خ���اص باليهود. وقبيل وعن���د اإلعالن عن قيام 

إس���رائيل في أوج نكبة الشعب الفلسطيني، رفضت الغالبية 

الس���احقة من “الحريديم” في العالم االعتراف بهذا الكيان. 

ولك���ن الغالبية الس���احقة م���ن الحريديم ف���ي العالم خارج 

فلس���طين، تمس���كت بموقفها، بينما غالبي���ة الحريديم في 

فلس���طين، قررت التعاطي مع الكيان المعلن عنه والناش���ئ، 

ككيان عابر باإلمكان التعامل معه كمرحلة عابرة، إلى أن يتم 

ما جاء في التوراة.

واستغلت الحركة الصهيونية هذا الشرخ، ونجح أول رئيس 

وزراء إس���رائيلي دافيد ب���ن غوريون، في اقن���اع طوائف من 

الحريديم “األش���كناز” بتش���كيل أحزاب وخوض االنتخابات 

البرلمانية، وحتى المشاركة في الحكومة، وهذا ما تم بالفعل 

ف���ي الس���نوات األربع األولى بع���د اإلعالن عن اقام���ة الكيان 

اإلس���رائيلي. إال أنه مع تقدم عمل الحكومات اإلس���رائيلية، 

وجد “الحريديم” أنفسهم أمام مطلب المصادقة على قرارات 

تخالف الشريعة اليهودية.

فق���د توصل الحريديم إلى تفاهمات م���ع بن غوريون حول 

قدس���ية الس���بت، مثل منع الحرك���ة التجاري���ة، ومنع حركة 

المواص���الت العامة، واألخيرة مفروضة منذ ما يقارب س���بعة 

عق���ود، كتفاهم���ات ش���فهية، وال يوجد قان���ون يمنع هذه 

الحركة. كذلك من ضمن التفاهمات التي كانت تصدر ضمن 

قرارات لرئيس أركان الجيش، عدم فرض الخدمة العس���كرية 

االلزامية على شبان الحريديم.

لكن الحقا اتخذت الحكومة قرارات وبادرت لقوانين يرفضها 

الحريديم، وكان الق���رار الذي أدى إلى خروج “الحريديم” من 

الحكومة في الع���ام 1952، فتح ابواب ما يس���مى ب� “الخدمة 

الوطني���ة” الموازي���ة للخدم���ة العس���كرية، أمام الش���ابات. 

ومن���ذ ذلك الحين امتنع الحريديم ع���ن تولي حقائب وزارية 

ومس���ؤوليات حكومية، وكانوا يكتفون بدعم االئتالف مقابل 

ضمانات وميزاني���ات وغيرها. والحقا قب���ل الحريديم بتولي 

منصب نائب وزير، واستمرت هذه الحال لسنوات طويلة.

ونذكر هنا أن الحريديم الش���رقيين، “السفاراديم”، كانوا 

من ناحي���ة حزبية ينخرطون ف���ي أحزاب األش���كناز، رغم ان 

طوائفهم مس���تقلة على المستوى الديني، ولديهم “حاخام 

أكبر” رس���مي خاص بهم. واس���تمرت هذه الح���ال إلى العام 

1984، حينما أس���س الحاخام األكبر في س���نوات الس���بعين 

ومطلع س���نوات الثمانين عوفاديا يوس���يف حركة “شاس”، 

وهذه الحركة أقل تشددا في تعاطيها مع “الدولة” وانخرطت 

في الحكومات مع مناصب وزارية.

وكان يعقوب ليتسمان يتولى في حكومة بنيامين نتنياهو 

الحالي���ة منصب نائب وزير الصح���ة، بصالحيات وزير كاملة، 

وهو شكل انخراط كتلة “يهدوت هتوراة” التي تضم حزبين 

لعدة طوائف من الحريديم األش���كناز في االئتالف الحكومي 

من���ذ ما بعد العام 1952 وحتى ي���وم األربعاء 2015/9/2. وكان 

ليتس���مان قد تولى المنصب ذاته مع الصالحيات ذاتها في 

حكومة نتنياهو الثانية 2009- 2013.

لكن م���ع بدء عم���ل الحكوم���ة الجديدة برئاس���ة بنيامين 

نتنياه���و، توجه رئيس حزب “يوجد مس���تقبل” يائير لبيد، 

إلى المحكمة العليا، ضد تولي بنيامين نتنياهو عدة حقائب 

وزارية، فإضافة إلى رئاس���ة الوزراء هو وزير للخارجية، وأيضا 

رس���ميا هو وزير الصحة، إذ حس���ب األنظمة ف���إن كل حقيبة 

وزارية ال يتوالها ش���خص، تس���ند بش���كل مؤقت إلى رئيس 

ال���وزراء، كما اعترض لبيد على منح نائب وزير صالحيات وزير 

كاملة، وقد قبلت المحكمة العليا التماس���ه، ما ألزم نتنياهو 

طرح حل. 

وعلى ضوء قرار المحكمة العليا، قرر ما يسمى مجلس “كبار 

حكماء التوراة” لمجموع أحزاب وطوائف الحريديم األشكناز، 

أن يتولى ليتسمان حقيبة وزير، وكان هذا قرار ُيعد تاريخيا، 

إذا أنهى الحظر القائم على تولي منصب وزير منذ 63 عاما.

تقارب وتباعد- بين الجيش واالستيطان
في العقود الثالثة األخيرة، تنبهت المؤسسة اإلسرائيلية 

الحاكمة، ومعها الحركة الصهيونية، إلى تسارع وتيرة زيادة 

أع���داد الحريديم، مقارنة بنس���ب تكاث���ر العلمانيين، ففي 

حين أن تكاث���ر العلمانيين الطبيعي يتضاءل تدريجيا، وبلغ 

في الس���نوات األخيرة نسبة 3ر1% س���نويا، فإن نسبة تكاثر 

الحريدي���م الطبيعي باتت نح���و 5ر3% وأكثر، وهي من أعلى 

النس���ب في العال���م، إذا أخذنا بعين االعتب���ار ارتفاع معدل 

األعم���ار )84 عاما(، وه���و أمر ليس موجودا ف���ي المجتمعات 

الفقيرة الت���ي فيها معدالت والدة كبيرة كالحريديم، ما بين 

7 إلى 8 والدات لألم.

وقد س���اعدت موجات الهجرة الضخمة، التي استمرت منذ 

الع���ام 1989 وحتى العام 2001، ثم انه���ارت وتيرتها الحقا، 

على لجم نس���بة الحريدي���م في المجتمع، إال أن���ه مع تراجع 

الهجرة بش���كل حاد، عاد موضوع الحريديم يقلق المؤسسة 

اإلسرائيلية أكثر، نظرا لطبيعة مجتمعهم، فغالبية رجالهم 

ال يعمل���ون وال يس���اهمون في االنتاج، ف���ي حين أنهم أيضا 

ليسوا مستهلكين بالمفاهيم الجديدة لالستهالك العصري، 

وهذان أمران ينعكس���ان أيضا عل���ى وتيرة النمو االقتصادي 

الع���ام، خاصة حينما نعلم أن نس���بة الحريديم تتجاوز %13 

من اجمالي الس���كان، م���ا يعني أكثر م���ن 5ر16%من اليهود 

اإلسرائيليين.

ولذا رأينا في السنوات األخيرة تصعيدا من عدة أحزاب في 

اتجاه فرض الخدمة العسكرية على شبان الحريديم، كما كان 

في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، وجرى ابطال قراراتها 

في الحكوم���ة الحالية لضمان انضم���ام الحريديم للحكومة. 

ومطلب فرض الخدمة العس���كرية، ليس ناجما عن أزمة “قوى 

عاملة” في الجيش، بل ألن المؤسس���ة الحاكمة رأت في هذا 

مدخ���ال لتحلل مجتمع الحريديم، ودفع���ه لالنخراط أكثر في 

المجتم���ع العصري، وهذا ما يفهمه كبار حاخامي الحريديم، 

من األشكناز والس���فاراديم، ولهذا فهم يعارضون التجنيد 

من منطلقات دينية.

ولكن مقابل هذا ش���هدنا منذ منتصف س���نوات التسعين 

تح���والت سياس���ية أخ���رى ل���دى “الحريدي���م”، فحتى تلك 

المرحلة، رفض الحريديم االنخراط في كل ما يتعلق بالصراع 

اإلس���رائيلي الفلسطيني، وحتى أنهم رفضوا االستيطان في 

كل المناط���ق المحتلة منذ الع���ام 1967، ووجود بعضهم في 

القدس الشرقية المحتلة، كان قائما من قبل. إال أنه مع تزايد 

تعيين وزير من الحريديم األشكناز في الحكومة يعكس تحوالت محدودة تجاه »كيان الدولة«!
*الحريديم األشكناز الذين قبلوا بالتعامل مع إسرائيل »كـكيان عابر« امتنعوا عن تعيين وزير عنهم منذ العام 1952 *رفضوا تحمل المسؤولية الكاملة عن قرارات الحكومة كون ذلك يخالف الشريعة *الحريديم 

قبلوا منذ عقدين باالستيطان بعد امتناع سنوات *منذ عقد ونصف العقد لوحظت تحوالتهم اليمينية ورغم ذلك يصرون على رفض الخدمة في الجيش وعدم االنخراط الكامل في سوق العمل*

أعداده���م، ورغبتهم في العيش ضم���ن مجتمعات منغلقة 

عليه���م، واالفضل ليس فقط أحياء وإنما تجمعات س���كانية 

ضخمة، فقد قبلوا باإلغراء، واالستيطان في مستوطنات خاصة 

بهم، وهم اآلن يس���توطنون أساس���ا في ثماني مستوطنات، 

كلها في محيط القدس المحتلة.

وحسب استنتاجات أولية لبحث بات في مراحله األخيرة، في 

مركز “مدار” الفلسطيني للدراس���ات واالبحاث اإلسرائيلية، 

في رام الله، فإن الحريديم باتوا يشكلون ما يزيد عن 30% من 

مس���توطني الضفة الغربية المحتلة من دون القدس. وهذه 

النسبة آخذة باالزدياد من عام إلى آخر، بفعل نسبة تكاثرهم 

في تلك المس���توطنات بنحو يزيد عن 5ر5%، وقسم من هذه 

النسبة هو بفعل انتقال األزواج الشابة من القدس ومن مدن 

أبعد نس���بيا، مثل بني براك وأس���دود وغيرها لالقتراب إلى 

القدس، وبأسعار بيوت أقل.
عند التصويت على اتفاقيات أوس���لو في العام 1993، أيدت 
كتلة “ش���اس” للحريديم الش���رقيين االتفاقي���ات، وأصدر 
عوفاديا يوس���يف “فتوى” تقول، إنه “مس���موح التنازل عن 
االرض م���ن أجل منع س���فك الدماء”، أما كتل���ة “الحريديم” 
االش���كناز، فقد كانت في حينه خارج االئتالف الحاكم، ولكن 
أعضاءها غادروا القاعة ولم يش���اركوا في التصويت، بعد أن 
ابرمت حكومة إس���حاق رابين معهم صفقة تتضمن تحويل 
ميزانيات اضافية لمؤسساتهم. وهذا بحد ذاته يؤكد طبيعة 

تعاملهم مع الصراع حتى تلك الفترة.

إال أن���ه ابتداء من نهاية س���نوات التس���عين، وخاصة من 

الع���ام ألفين وصاعدا، بدأت التحوالت اليمينية في الش���ارع 

اإلس���رائيلي تنعكس عل���ى الحريديم، وه���ذا توجه تصاعد 

ويتصاعد، حتى باتوا في معسكر اليمين المتشدد كليا.

حدود القرار الجديد
ف���ي الحقيقة، كان م���ن المفترض أن يلقى ق���رار “مجلس 

كبار حكماء التوراة” ضجة كبرى، إال أن المعلقين والمحللين، 

اكتفوا بمصطلح “ق���رار تاريخي”، دون أن يتعاملوا مع القرار 

وكأنه تحول استراتيجي بعيد المدى.

فالحريدي���م ش���اركوا ف���ي غالبي���ة ائتالف���ات الحكومات 

اإلس���رائيلية، وكانت تتفجر بعض األزمات معهم في قضايا 

تتعلق بالش���رائع الدينية، وخاصة قدسية السبت والتهويد 

وقضاي���ا الح���الل، وكان���ت األح���زاب الكبرى تالئم نفس���ها 

لمطالبه���م، حفاظا على بقائهم في االئت���الف الحاكم. وكذا 

أيضا بالنسبة لميزانيات مؤسسات الحريديم.
وال تلوح في األفق أية مؤش���رات إلحداث انكس���ار جوهري 
ف���ي موقف الحريديم من قضية االنخراط في جيش االحتالل 
نظرا ألبعادها بعيدة المدى على شكل مجتمعات الحريديم، 
وتعاطيهم مع هذا “الكيان العابر المسمى إسرائيل”. وأيضا 
في قضية االنخراط في س���وق العمل، فنس���بة انخراط رجال 
الحريدي���م من عم���ر 25 إلى 64 عاما في س���وق العمل، بالكاد 
تتجاوز نس���بة 40%، مقابل معدل 79% في الجمهور الواسع، 

ونسبة 58% بين نساء الحريديم.

وبالنس���بة لجمهور الحريديم، فإنهم “مكلفون” بالحفاظ 

عل���ى التوراة ونش���رها، وي���رون أن هذه مهمتهم األس���اس 

لخدمة “شعب إس���رائيل”. ولكن من خلف هذا التوجه يقف 

رفض االنخراط كليا في المجتمع العلماني العصري. 

ونش���ير أيضا إلى أن الحريديم ككل، وبشكل خاص التيار 

الرافض كليا االعتراف بإسرائيل، طائفة ساتمر ومنها تشتق 

طائفة ناتوري كارتا، يديرون اقتصادا “أسود” بمعنى خارج 

السجالت الرسمية والضرائب، ويقدر بمليارات الدوالرات. 

الحاخام يعقوب ليتسمان.



الثالثاء 2015/9/8م الموافق 24 ذو القعدة 1436هـ العدد 364 السنة الثالثة عشرة8

»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته 
المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959
هاتف: 2966201 – 2 – 00970
فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:
madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org 

مكتبة »المشهـد«

أك���د المحلل العس���كري لصحيفة “هآرت���س” عاموس هرئيل 
أن تأخي���ر تعيين العميد في االحتياط في الجيش اإلس���رائيلي 
غال هيرش قائدًا عامًا للش���رطة اإلس���رائيلية أتاح إمكانية إلقاء 
نظرة نادرة إلى حد ما على العالم الخفي والمظلم عمومًا لشركات 
إسرائيلية تتعاطى تجارة األسلحة وتقديم استشارات أمنية في 

الخارج.
وأض���اف هرئيل أنه على غ���رار حاالت أخ���رى أدى فيها تطور 
عرضي في قضي���ة معينة إلى أمور مختلفة تمامًا، ترس���م هذه 
الحالة صورة مش���وهة، وتبين مدى التهاون في إشراف سلطات 
الدولة على تلك التجارة. كما أن التنس���يق بين مختلف الهيئات 
هامش���ي، ويكاد يكون معدومًا. وكل من يع���رف قواعد اللعبة - 
وخاصة جنراالت االحتياط الذين يستغلون تجاربهم ومعارفهم 
بع���د التقاعد - يعرف كيف ين���اور بين قطرات المطر من دون أن 

يصيبه البلل.
وأشار إلى أنه  برزت من الضجة التي أثيرت حول تعيين هيرش 
قائدًا للشرطة، عدة مسائل. وهذه المسائل هي: أواًل، بدأ تحقيق 
ما قبل عملية التعيين في شركات يملكها، وهو يتعلق بشبهات 
غسيل أموال ورشوة مس���ؤولين أجانب. ثانيًا، وصلت المعلومات 
بهذا الخصوص إلى إس���رائيل بعد أن كانت دول أجنبية ووكاالت 
تحقيق، ومن بينها مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي )“إف. 
ب���ي. آي”(، أجرت تحريات بهذا الخصوص. ثالثًا، أجرت “س���لطة 
مكافحة غس���يل األموال وتمويل اإلرهاب” التابعة لوزارة العدل 
اإلسرائيلية، وليس الشرطة اإلس���رائيلية، بحسب مزاعم محامي 
هي���رش، تحقيقًا في هذه التهم. رابع���ًا، بالرغم من مرور عامين، 
لم يس���فر التحقيق في هذه المس���ألة عن أي تقدم. خامسًا، لم 
تكن وزارة الدفاع على علم بش���يء بخصوص االتهامات الموجهة 
لهيرش مع أنه يحمل رخصة تصدير من الوزارة، وال بخصوص 21 
ش���ركة أمنية إس���رائيلية أخرى تواجه اتهامات مماثلة. وأخيرًا، 
لم يوقف الجيش اإلس���رائيلي صفقات التصدير األمنية الخاصة 
بهيرش عندما أعيد تعيينه ف���ي صفوف الجيش كنائب رئيس 

قيادة مستحدثة في الجيش اإلسرائيلي في العام 2012. 
ةب���رأي هذا المحلل فإن أيًا من هذه الوقائع ال ينبغي أن يفاجئ 
أحدًا م���ن المطلعين قلياًل على مجال التصدي���ر األمني. فهناك 
تأكيدات ح���ول قضايا مماثلة كانت تظهر بش���كل روتيني في 
تقاري���ر مراقب الدولة، بعضها يبقى مصنفًا كس���رّي للغاية )أي 

يحظر إطالع الجمهور عليه( ويس���مع عنها من بعض الناشطين 
والقانونيي���ن ممن هم عل���ى دراية بهذا المجال. ولقد مارس���ت 
إسرائيل عمدًا في كل ما يتعلق بتجارة األسلحة، سياسة غموض 

شاملة مبنية على التقاء المصالح.
وأض���اف: لقد علمت صحيفة “هآرت���س” من مصدر أمني رفيع 
عم���ل في ه���ذا المجال لس���نوات عدي���دة، أنه ف���ي العديد من 
الصفقات التي تجريها الصناعات العس���كرية اإلس���رائيلية في 
الخارج، هناك “احتمال أساس” لوجود جرائم إفساد، ودفع رشى، 
واس���تخدام معلومات حساس���ة من دون الحصول على إذن كامل 
من المؤسس���ة األمنية. وأش���ار هذا المصدر إلى أن قسمًا كبيرًا 
من تجارة األسلحة ميدانه بلدان العالم الثالث والدول الشيوعية 
ثيرت اتهامات ضد ش���ركة 

ُ
الس���ابقة. وفقط في العهد األخير أ

“الصناعات العس���كرية اإلسرائيلية”، وضد ش���ركة “الصناعات 
الجوية اإلس���رائيلية” بشأن دفع رشى لمسؤولين في الهند. كما 
طرحت أسماء شركات إسرائيلية ومن ضمنها شركة غال هيرش، 
في ظروف مماثلة، في ما يتعل���ق بوزير خارجية جورجيا، كما أن 
نائ���ب وزير الدف���اع البولندي اضطر إلى االس���تقالة بعد أن وجد 

نفسه وسط نزاع قبيح بين شركتين إسرائيليتين.
وأك���د أن أح���د التأكي���دات المتك���ررة الت���ي يطرحها بعض 
المطلعي���ن على هذا المجال أنه من الصعب، بل من المس���تحيل 
أحيان���ًا، تمري���ر صفقات وخصوص���ًا صفقات الس���الح في بلدان 
العالم الثالث، م���ن دون “تزييت عجالت” مس���ؤولين حكوميين 
وسياس���يين للحصول على موافقتهم. وف���ي بعض الحاالت كما 
نشر سابقًا، عملت ش���ركات أمنية إس���رائيلية كبيرة مع وسطاء 
ووكالء محليين كي تنأى بنفسها عن اتهامات الرشوة، برغم أنف 
جه���ود منظمة التعاون االقتص���ادي والتنمية )OECD( المعلنة 

لتعزيز تشريعات وإنفاذ إجراءات مكافحة الرشوة. 
وبحسب رأيه يعود أحد األس���باب التي تفّسر بطء التدخل في 
ه���ذا المجال، إلى مقدار عائدات الصفقات الهائل الذي راوح في 
األعوام األخيرة بين 5ر6 مليار دوالر و5ر7 مليار دوالر في الس���نة، 
ووضع إس���رائيل بموجب تقدير جهات عدي���دة، في قائمة أكبر 
خمس دول مصدرة لألسلحة في العالم. وعندما نفصح عن هوية 
الش���ركات التي تتعاطى هذه التجارة -  ثالث ش���ركات مملوكة 
للحكومة بش���كل أو بآخر )“الصناعات العس���كرية اإلسرائيلية”، 
و”الصناعات الجوية اإلس���رائيلية”، وس���لطة تطوير الوس���ائل 

القتالية )“رافائيل”(، وشركة كبرى رابعة تربطها بالدولة وشائج 
قوية )ش���ركة “إلبيت”(، وطائفة من رجال األعمال ممن لهم باع 
طويل في الش���ؤون العس���كرية -  نفهم لماذا تفتقر س���لطات 

اإلنفاذ اإلسرائيلية إلى أنياب في مجال تصدير األسلحة.
وختم هرئي���ل قائاًل: من أجل ضمان إنف���اذ حقيقي للقوانين، 
ينبغي أن تكون هناك تش���ريعات إضافي���ة ورغبة حقيقية من 
المؤسسة األمنية والنظام القضائي ألن ينقبا تحت كل حجر، مع 
افتراض أنه س���يتم العثور على أدلة فساد تحت أكثرها. لكن لم 

يظهر حتى اآلن مثل هذا العزم. 
وتابع: يثير تعيين هيرش موضوع خلّو المرشح للتعيين أمنّيًا 
من الش���بهات من جديد، خصوصًا عندم���ا يطال هذا األمر ضباطًا 
كبارًا ف���ي االحتياط. وهنا يجب أن يك���ون واضحًا أنه حتى خالل 
األس���بوع األخير ش���ديد االضطراب، لم تطرح ذرة من الش���بهات 
ضد هيرش على خلفية حساس���ية أمنية. لك���ن، إذا كانت هناك 
معلومات بش���أن ش���بهات تتعلق بانته���اكات لضوابط تصدير 
األس���لحة على مدى عامين، فينبغي أن توض���ع هذه المعلومات 
أمام أعين المؤسس���ة العس���كرية عندما يتخذ قرار بشأن ترقية 
ضاب���ط كبير في االحتي���اط أو إعادة تنصيبه ف���ي منصب رفيع. 
ولقد كانت هن���اك بالفعل في الماضي مس���ائل صادمة - إقدام 
ح���زب الله على خطف العقيد )احتياط( إلحنان تننباوم في لبنان 
بعد استدراجه، وتزوير وثيقة بحسب اعتراف الجنرال )احتياط( 
بوع���ز هرباز - حيث كان لضباط كب���ار في االحتياط ذوي خلفيات 
إش���كالية، قدرة على الوصول إلى معلومات مصنفة كسرية على 
مدى س���نوات عديدة من دون أن يدق ناقوس الخطر في الجيش. 
لكن، مرة أخرى، هيرش ليس هرباز، وبالتأكيد ليس تننباوم. ومع 

ذلك، ينبغي أن تطبق المبادئ التوجيهية على الجميع. 
���ا خصصنا في العدد قبل الس���ابق من “المش���هد” )عدد 

ّ
وكن

2015/8/5( مح���ورًا خاصًا لموضوع تجارة الس���الح في إس���رائيل 
أش���رنا خالله م���ن ضمن أمور أخ���رى إلى أنها تعتب���ر واحدة من 
أكبر الدول المصدرة لألس���لحة في العال���م، لكنها خالفا لمعظم 
الدول ال تتقيد بقرارات ومعاهدات دولية تمنع تصدير األسلحة 
والخب���رات األمنية ألنظمة يحظر التع���اون معها وتفرض عليها 
عقوبات. ويعمل ف���ي هذا المجال عدد كبير من اإلس���رائيليين، 
بينهم ضباط جيش، يحظون بمعاملة متساهلة من وزارة الدفاع 

اإلسرائيلية حيال خرقهم للقرارات الدولية.

وأوض���ح المحامي إيتاي ماك، الخبير في مجال حقوق اإلنس���ان 
والناشط من أجل زيادة الشفافية واإلشراف العام على التصدير 
األمني اإلس���رائيلي، أن وصف إس���رائيل بأنها “دولة عظمى في 
مجال التصدير األمني” هو تعريف واس���ع جدا، يش���مل السالح 
والعت���اد األمني والخبرات، مثل العقائد القتالية أو تدريب قوات 

وميليشيات. 
وقال ماك في مقابلة أجرتها معه صحيفة “هآرتس”، ونشرتها 
في أواس���ط تموز الماضي، إن التصدير األمن���ي هو “أمر مقبول 
وجميع الدول تفعل ذلك، لكن المش���كلة هي أن إسرائيل، اليوم، 
ضالعة في أماك���ن كثيرة، قررت الواليات المتح���دة وأوروبا منذ 
فت���رة أن تمتنع ع���ن التصدير األمن���ي إليها. ونح���ن نعرف أن 
إس���رائيل تبيع الس���الح إلى أذربيجان وجنوب السودان ورواندا. 
وإس���رائيل دربت وال تزال تدرب قوات تابعة ألنظمة رئاسية في 
دول إفريقية. ووفقا للتقارير فإن هذه أمور تحدث في الكاميرون 

والتوغو وغيني���ا االس���توائية، وهذه دول ليس���ت ديمقراطية، 
وبعضها ديكتاتوريات تقتل وتنهب وتقمع مواطنيها”.

وأضاف ماك أنه يوجد في إس���رائيل عدد قليل من الش���ركات 
األمني���ة العمالقة، مث���ل “رافائيل” )س���لطة تطوير الوس���ائل 
القتالية(، ويوجد أكثر من 300 ش���ركة تعمل في مجال تصدير 
األس���لحة والخدمات األمنية، أقامها أشخاص من أجل جني أموال 
طائلة، “وجميع هذه الش���ركات تعمل تح���ت مظلة وزارة الدفاع، 

التي تصّدق على عمل الشركات”.  
كما أوضح ماك آلية تصدير األس���لحة والخدمات األمنية، حيث 
تصل إلى إس���رائيل ميزاني���ات من دول وجهات معنية بش���راء 
أس���لحة، ووزارة الدف���اع تقرر لم���ن تمنح تراخي���ص تصديرها 
“وكيفية توزيع الكعكة”، إذ أن قس���ما من المصدرين هم ضباط 
كبار في الجيش وموظفون س���ابقون في وزارة الدفاع وسياسيون 

سابقون.

بقلم: أنطـوان شلحـت

تعريف: صدر عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 
»مدار«، كتاب بعن���وان »المحرقة، االنبع���اث والنكبة« للباحث 
يائي���ر أورون، ترجمه عن العبرية أس���عد زعب����ي. هنا تقديم 

الكتاب:
يمكن من دون أي لبس أال نعترض على التعريف الذي يدفع 
نح���وه مؤلف هذا الكت���اب، الباحث واألس���تاذ الجامعي يائير 
أورون، بش���أن »حقيقة« ما حدث في خض���م نكبة العام 1948، 
وفحوى تعريف���ه أن الذي حدث »تطهي���ر عرقي وقعت خالله 
العديد من المجازر«، وإن كان يدرجه ضمن سياق نفي أن تكون 
إس���رائيل ارتكبت إبادة جماعية أو حتى أعم���ااًل  تحمل طابع 

اإلبادة الجماعية خالل ذلك العام. 
وفي غم���رة نب���ش المؤل���ف عما ش���هده البلد ف���ي مجرى 
النكب���ة، يقّر بأن ع���دد المجازر التي اقترفتها إس���رائيل ضد 
الفلس���طينيين أكبر بكثير مم���ا كان يعرفه قبل بداية تأليف 
الكتاب، ب���ل وأكثر بكثير مما يعترف ب���ه المجتمع اليهودي 
اإلس���رائيلي، مش���يرًا إلى أن كثيرين من أبناء ه���ذا المجتمع 
األخي���ر ال يس���تطيعون خوض مواجه���ة مع ه���ذا الموضوع 
ب���ون« ألنفس���هم والمجتم���ع عمومًا وألوس���اط الجهاز 

ّ
و«يرت

السياسي خصوصًا، آليات الكبت واإلنكار. 
وبالوس���ع أن نضيف أن كثيرين آخرين يدلون بدالئهم في 
عمليات شرعنة األفعال التي أّدته�ا الدولة بأثر رجع�ّي، بما في 
ذلك شرعنة المجازر اإلسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد تحديدًا يصل المؤلف إلى اس���تنتاج مهم، 
مفاده أن من ش���به المؤكد أنه لم ُيكش���ف بع���د عن الحقيقة 

كاملة حول الذي حدث في العام 1948.
ويلف���ت المؤل���ف منذ البداي���ة إلى أنه ال يس���عى في بحثه 
هذا إلى كش���ف النقاب عن حقائق تاريخي���ة أخرى، وإنما إلى 
تقديم قراءة جديدة تش���مل ثالوث »المحرق���ة« و«االنبعاث« 
)القصد قيام إسرائيل وما تعنيه من »انبعاث اليهود من تحت 
الركام«!( و«النكب���ة«، بوصفها ثالث نقاط هندس���ية مرتبطة 
ببعضها البعض. ويشير إلى أن »المحرقة« و«االنبعاث« هما من 
األحداث التأسيسية التي س���تصمم على مدى أجيال عديدة 
ُمجّرد وجود ووعي الش���عب اليهودي الذي ب���دأ بإعادة ترميم 
أنقاض���ه بعد ثالثة أعوام من المحرق���ة. كما يؤكد أن المحرقة 
ّيرت 

َ
من جهة، وإقامة الدولة من جهة أخرى، بمنزلة »أحداث غ

العالم«، إذ إنه���ا غّيرت إلى حّد كبير وجه الش���عب اليهودي 
حيثما كان ووجه الش���رق األوسط عمومًا، فالعام الذي تأسست 
فيه دولة إس���رائيل ه���و العام الذي ُهزم في���ه العالم العربي 

وتع���ّرض لإلهان���ة، وما تزال هذه االنتكاس���ة تراف���ق العالم 
���س  العرب���ي من���ذ س���نوات، وتحّول���ت النكبة إلى حدث مؤسِّ
بالنس���بة للفلسطينيين، وطّور كل من اليهود والفلسطينيين 
هوية يش���كل عامل الضحية عنصرًا مهم���ًا فيها، وبينما طّور 
اليهود هوية في مركزها المحرقة طّور الفلس���طينيون هوية 

في مركزها النكبة.
وبناء على ذلك يصل إلى االس���تنتاج الرئيس لهذا الكتاب، 
وهو أنه من دون أن يعلم اإلسرائيليون بالجرائم التي ارتكبها 
ق���ادة الدول���ة العام 1948، وم���ن دون أن يعترف���وا بآثار هذه 
الجرائم المس���تمرة في المجتمع الفلس���طيني، وبالتوازي من 
دون أن يعترف الفلسطينيون بالمحرقة ومغزاها المستمر في 
المجتمع اإلس���رائيلي - اليهودي، ليس ثمة احتمال لتحقيق 
مصالحة حقيقية بين الش���عبين. وبكلمات المؤلف: »من دون 
االعت���راف بالمحرقة كتراجيديا يهودي���ة ومن دون االعتراف 
بالنكب���ة كتراجيديا فلس���طينية، ال أمل في تحقيق تس���وية 

وصلح بين الشعبين«.
ونعث���ر هنا وهناك ف���ي الكت���اب على انتق���ادات واضحة 
وصافي���ة لعملية انص���راف المجتمع اإلس���رائيلي، وخصوصًا 
مؤسس���ته السياس���ية وجه���ازه التربوي، نح���و تعزيز ذاكرة 
المحرقة من خالل إبراز غير صحيح وتعس���في للجوانب والعبر 
الخصوصي���ة - الصهيونية واليهودية على حس���اب الجوانب 
العامة العالمية. ويقترح المؤلف بعد سنوات عديدة أمضاها 
ف���ي البحث حول موضوعي المحرقة واإلب���ادة الجماعية، تبني 
خطاب آخر بهذا الش���أن، يكون في صلبه أن المعاني والدروس 
المس���تفادة من المحرقة واإلبادة الجماعية هي قدسية قيمة 
حياة اإلنسان ومساواة حياة اإلنسان لمجّرد كونه إنسانًا. لكنه 
بموازاة ذلك يشّدد على أنه يتقبل اإلدعاء القائل بأن للمحرقة 
ول���كل عمل إبادة جماعية بوجه عام مالمح خاصة به، بينها من 
جملة أمور أخرى ش���مولية الحل النهائي، ومركزية الالسامية 
العنصري���ة تجاه اليهودي لكونه يهودي���ًا في األيديولوجية 

النازية، ووجود غرف الغاز.
تظل القضية كامنة في هذا االستنتاج الخطأ. 

وهو أيضًا اس���تنتاج غير صحيح ألس���باب كثيرة أهمها أن 
النكبة الفلس���طينية ب���دأت خيوطها األولى تل���وح قبل أكثر 
من نص���ف قرن من وقوع المحرقة مع بداية تأس���يس الحركة 
الصهيوني���ة واعتمادها برنامج إقامة “وط���ن قومي” لليهود 
على أنقاض وطن الشعب الفلس���طيني في فلسطين، باعتبار 

ذلك “حقًا تاريخيًا”. 
وما تزال المؤسس���ة السياس���ية اإلس���رائيلية تتعامل مع 
هذا »الحق التاريخي اليهودي« في فلس���طين بصفته المبّرر 

الرئيس لش���رعية إقامة دولة إس���رائيل، ومن منطلق تكريس 
أولويته غير القابلة للتأويل عل���ى أي ظروف أخرى وقفت وراء 
إقامتها من وجهة النظر السياس���ية التاريخية، وفي مقدمها 
قرار التقس���يم األممي من س���نة 1947، وما ساهمت المحرقة 
النازي���ة فيه من تأثي���ر في االصطفاف الدول���ي المؤيد لذلك 

القرار.
وقد ش���هدنا في اآلونة األخيرة مزيدًا من وقائع تثبت هذه 
المقارب���ة التي تحاول إس���رائيل من خالله���ا مواجهة الرواية 

التاريخية العربية والفلسطينية للصراع. 
ومن هذه الوقائع ما يرتبط بإحدى فقرات الخطاب الذي ألقاه 
الرئيس األميركي باراك أوباما في مس���تهل واليته األولى في 
جامعة القاهرة، يوم 4 حزيران 2009، والتي انطوت على تلميح 
صريح إلى أنَّ قيام إس���رائيل ال يعدو كونه أحد اس���تحقاقات 
»العذابات اليهودية« التي بلغت ذروتها في المحرقة النازية، 

ا لما قاله. وجاء في هذه الفقرة حرفيًا ما يلي: 
ً
وفق

“... )علّي( االعتراف بأنَّ رغب���ة اليهود في وجود وطن خاص 
لهم هي رغبة متأصلة في تاريخ مأس���اوي ال يمكن ألحد نفيه. 
لقد تع���ّرض اليهود على م���ّر القرون لالضطه���اد، وتفاقمت 
أحوال معاداة الس���امية في وقوع المحرقة التي لم يسبق لها 
أي مثيل عبر التاريخ، وإنني س���وف أقوم غدًا بزيارة معس���كر 
بوخينفالد )في ألمانيا(، الذي كان جزءًا من ش���بكة معسكرات 
الموت التي استخدمت السترقاق وتعذيب وقتل اليهود رميًا 
باألسلحة النارية وتسميمًا بالغازات. لقد تّم قتل ستة ماليين 
من اليه���ود، يعني أكثر من إجمالي عدد اليهود بين س���كان 
إس���رائيل اليوم. إنَّ نف���ي هذه الحقيقة هو أمر ال أس���اس له 
وينم عن الجهل وعن بالغ الكراهية، كما أنَّ تهديد إس���رائيل 
بتدميرها، أو تكرار الص���ور النمطية الحقيرة عن اليهود، هما 
أم���ران ظالمان للغاي���ة وال يخدمان إالَّ غرض اس���تحضار تلك 
األح���داث األكثر إيذاء إلى أذهان اإلس���رائيلّيين، وكذلك منع 

حلول السالم الذي يستحقه سكان هذه المنطقة”.
وقد أثار هذا الق���ول ألوباما، على الفور، موجة من الجدل في 
الخطاب السياس���ي اإلسرائيلي. وس���رعان ما انعكس ذلك في 
الخط���اب الذي ألقاه رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين 
نتنياهو، في جامعة بار إيالن، في يوم 14 حزيران 2009، والذي 
اعتب���ر بأنه، في الح���ّد األقصى، بمثابة رّد عل���ى خطاب أوباما 

السالف. 
ولدى الع���ودة إلى ما قاله نتنياهو في ه���ذا الخطاب نطالع 

ما يلي: 
إنَّ الرابط التاريخي بين الش���عب اليهودي وأرض إس���رائيل 
مستمر منذ أكثر من 3500 س���نة. إنَّ مناطق يهودا والسامرة 

ى كل من أبراهام وإسحاق 
َّ

)الضفة الغربية( حيث س���ار وتمش
ويعقوب ودافيد وشلومو وإش���عياء وإرمياء-  ليست بالغريبة 
علينا ب���ل هي أرض اآلباء واألجداد. إنَّ حق الش���عب اليهودي 
ف���ي أْن تكون له دولة في أرض إس���رائيل ال ينبع من سلس���لة 
لي به���ا. صحيح أنَّ اليه���ود تعرضوا خالل 

ُ
الويالت الت���ي ابت

ل بعمليات الترحيل والمذابح 
ّ
2000 عام لمعاناة فظيعة تتمث

واالفتراءات والقتل مما بلغ ذروته في المحرقة النازية التي لم 
يكن لها مثيل أو نظير في تاريخ األمم والش���عوب. هناك من 
يقول إنه لوال وقوع المحرقة لما كانت دولة إس���رائيل ستقوم، 
ني أقول إنه لو قامت دولة إس���رائيل في موعدها لما كانت 

ّ
لكن

المحرقة س���تقع أصاًل. إنَّ المآس���ي الناتجة عن عجز الش���عب 
اليهودي توضح سبب احتياج شعبنا لقوة بأس سيادية تتبع 
نا في إقامة دولتنا هنا في أرض إس���رائيل مرّده 

ّ
له. غير أنَّ حق

حقيق���ة واحدة بس���يطة: إنَّ هذه األرض لهي وطن الش���عب 
اليهودي وهنا نش���أت هويتنا، كما قال ذلك رئيس الحكومة 
األول دافي���د بن غوريون لدى إعالنه عن إقامة الدولة )اقتباس 
من الفقرة االس���تهاللية لوثيقة اس���تقالل دولة إس���رائيل(: 
»نشأ الشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وفيها تمت صياغة 
شخصيته الروحانية والدينية والسياسية، وفيها عاش حياة 
مس���تقلة في دولة ذات س���يادة، وفيها أنتج ثرواته الثقافية 
الوطنية واإلنس���انية العامة وأورث العالم أجمع سفر األسفار 

الخالد«.
لكن الجدل، في هذا الش���أن، لم يتوقف عند ما قاله نتنياهو 
سمعت أيضًا أصوات أخرى تنحي بالالئم�ة على 

ُ
فحس���ب، بل وأ

همها بالقص���ور في إقن�اع اإلدارة 
ّ
الحكومة اإلس���رائيلية، وتت

األميركية بأنَّ حق دولة إس���رائيل في الوجود مستمد أساسًا، 
بل وحصريًا، من حق اليهود في فلس���طين، باعتبارها وطنهم 
القومي األصلي. وقد بلغ األمر بأحد القادة التاريخّيين في حزب 
الليكود، وهو وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق موشيه آرنس، أْن 
عزا جوهر الخالفات األخيرة بين إس���رائيل والواليات المتحدة 
إلى عدم فهم أصحاب القرار في »البيت األبيض« مركزية هذا 
الحق في مبادئ الصهيونية ومبّررات إقامة إس���رائيل، ونزوع 
هؤالء إلى االعتق���اد أنَّ المحرقة النازية كانت العامل المركزي 

وراء إقامتها. 
يتبّين، إذن، أنَّ المحرقة لم تكن في ُعرف اآلباء المؤّسس���ين 
إلس���رائيل ومكملي دربهم اآلن أكثر من أداة أو »خشبة قفز«، 
ب���كل ما يعنيه ذلك من اس���تغالل معيب لمعان���اة ضحاياها 
وع���دم اكت���راث لعذاباتها. وم���ن هنا فإنَّ الطري���ق إلى إنكار 
معان���اة ضحايا النكبة تغدو قصيرة ج���دًا، إذا لم تتقاطع في 

المفترق نفسه.

كتاب »المحرقة، االنبعاث والنكبة« ليائير أورون:

تشخيص جّيد يعوزه استنتاج صحيح!

وهذا ما انعكس في »وثيقة االس���تقالل« اإلس���رائيلية عبر 
الكلم���ات التالية: »إن المحرقة التي حلت بالش���عب اليهودي 
بح فيها الماليين من يهود أوروبا، 

ُ
في اآلونة األخيرة والت���ي ذ

قد عادت وأثبتت بالفعل ضرورة حل مشكلة الشعب اليهودي 
المحروم الوطن واالس���تقالل من خالل اس���تئناف قيام الدولة 
اليهودية في أرض إسرائيل لتفتح باب الوطن على مصراعيه 

من أجل كل يهودي«. 
ومهم���ا تكن األه���داف التي تطلع���ت ه���ذه الوثيقة إلى 
تحقيقه���ا، إالَّ إنَّ ثمة غايتين متصلتي���ن بالمحرقة تعتبران 

األكثر وقعًا:
أواًل، توكي���د أنَّ »الح���ق اليهودي« في فلس���طين ال ينبع من 

المحرقة مطلقًا؛
ثانيًا، عدم رهن إقامة إس���رائيل بالمحرقة فقط، بل أساس���ًا 
بن���زوع »اليهود في كل عصر إلى الع���ودة إلى وطنهم القديم 
واالستيطان فيه. وفي العصور األخيرة أخذ آالف مؤلفة منهم 
يع���ودون إلى بالدهم، من طالئع والجئي���ن ومدافعين، فأحيوا 
القفار وبعثوا لغتهم العبرية وش���يدوا القرى والمدن وأقاموا 
مجتمع���ًا آخذًا بالنمو ذا الس���يادة اقتصاديًا وثقافيًا ينش���د 
السالم ويدافع عن نفسه ويزف بركة التقدم إلى جميع سكان 
الب���الد«، وبكلم���ات أخ���رى أن إقامتها كانت محصل���ة »العقل 

اليهودي« الخارق والمتفّوق.
ف���ي ضوء ذلك كله فإن م���ا ينقص المقولة الرئيس���ة لهذا 
الكت���اب أم���ر جوهري ش���ديد األهمية والداللة، ه���و رؤية أن 
»االنبعاث«- كما يس���مي قيام إس���رائيل- نشأ بخطيئة النكبة 
وط���رد مئات اآلالف من الفلس���طينيين من وطنهم تحت وطأة 
اإليم���ان األعمى ب� »حق اليهود التاريخي في فلس���طين« ومن 
خالل تجيي���ش المحرقة، وأن���ه تبقى ثمة حاج���ة أواًل ودائمًا 
للتكفير عن ه���ذه الخطيئة بداية عبر االعتراف باقترافها من 
 

ّ
دون قيد أو شرط، ومن ثم تحّمل المسؤولية األخالقية عن حل

 القومي الفلسطيني إلى أصحابه.  
ّ

يعيد الحق

في ظل الضجة الُمثارة حول تعيين عميد احتياط في الجيش قائدًا عامًا للشرطة اإلسرائيلية:

جار األسلحة اإلسرائيليين خفّي وُمظلم عمومًا!
ُ
وسائل إعالم: عالم ت

*إسرائيل تمارس عمدًا سياسة غموض شاملة مبنية على التقاء المصالح بشأن تجارة األسلحة* مقدار عائدات صفقات األسلحة راوح في األعوام األخيرة بين 5ر6 و5ر7 مليار دوالر في السنة*

الغالف.

السالح االسرائيلي: الكثير من الصفقات القذرة.
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