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لـيـفـنـي تـعـلـن انـسـحـابـهـا مـن الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة

كلمة في البـدايـة
عن الدولة اليهودية وعن إسرائيل
ّ
اليميني!...
المستنقعة في «الوسط»

أعلنت عضو الكنيست تس���يبي ليفني ،ظهر أمس (االثنين) ،انسحابها
من الساحة السياس���ية ،وأكدت أن حزبها «الحركة» لن يخوض االنتخابات
البرلمانية الوشيكة وذلك لعدم توفر قوة سياسية كافية لتحقيق مبادئ
الحزب ،على ّ
حد قولها.
واعت���ذرت ليفني من كل الذين اتصلوا بها هاتفي���ًا وكتبوا لها ،وقالت
إنها ما تزال قوية وإن قرارها هو القرار الصائب في هذه المرحلة.
وكانت تقارير إعالمية إس���رائيلية ذكرت في وقت سابق أمس أن ليفني
كش���فت أمام مقربين منها أنها تنوي االنس���حاب من الساحة السياسية.
وأش���ارت إلى أن ه���ذا جاء على خلفية االس���تطالعات الت���ي ال تتوقع بأن
يتخطى حزبها نسبة الحسم الضرورية في االنتخابات.
ووصلت ليفني إلى عضوية الكنيس���ت الحالي ضمن تحالف «المعسكر
الصهيوني» ،وتولت منصب رئيسة المعارضة .وفي كانون الثاني الماضي
أعل���ن رئيس حزب العمل آفي غباي بصورة فجائية عن حل الش���راكة بين
حزبي العمل و«الحركة».
وف���ي أعقاب ذلك فحص���ت ليفني إمكانيات إج���راء تحالفات مع أحزاب
مختلفة لكن هذا األمر لم ينجح.

بقلم :أنطـوان شلحـت

[طالع التغطية الخاصة النتخابات الكنيست
ص  2و  3وفي صفحات أخرى من هذا العدد]
											
ليفني :المحطة األخيرة.

(أ.ف.ب)

مـذيـعـة أخـبـار فـي قـنـاة الـتـلـفـزة اإلسـرائـيـلـيـة :13

ّ
السيطرة المتواصلة على أراضي الضفة الغربية تحول جنود الجيش اإلسرائيلي إلى وحوش برية!
أثارت مذيعة األخبار في قناة التلفزة اإلسرائيلية ( 13القناة العاشرة سابقًا)
أوش���رات كوتلر عاصفة بعد أن قالت على الهواء ،مس���اء الس���بت الماضي ،إن
س���يطرة إس���رائيل المتواصلة على أراضي الضفة الغربية ّ
تحول جنود الجيش
اإلسرائيلي إلى وحوش برية.
وأدلت كوتلر بهذه األقوال في نهاية تقرير حول جنود إس���رائيليين ُمشتبه
بأنهم قاموا باالعتداء بالضرب الوحش���ي على فلسطينيين مقيدين ومعصوبي
ّ
األعين بعد مقتل زميلين لهم في هجوم مسلح.
وقالت كوتلر «إننا نرسل أبناءنا إلى الجيش ،إلى المناطق (المحتلة) ،ونحصل
في المقابل على وحوش برية .هذه هي نتيجة االحتالل».
وفي نهاية البرنامج ،بعد أن ت���م إبالغها كما يبدو أن أقوالها أثارت عاصفة،
قالت كوتلر للمشاهدين« :إن أبنائي وأبناء أصدقائي جميعهم جنود مقاتلون…
انتقادات���ي موجهة فقط إلى أولئك الجنود الذين اقتيدوا إللحاق األذى بأبرياء
بسبب سيطرتنا على الفلسطينيين» .وأضافت« :أنا في الواقع مع التخفيف من
عقوبة الجنود ،ألننا نحن من أرسلهم إلى هذا الواقع المستحيل».
ووصف أهالي الجنود المتهمين تصريحات كوتلر بأنها قبيحة وال مكان لها
في الخطاب اإلسرائيلي ،وبالتأكيد ليس من طرف مذيعة أخبار يجب أن تعرض
الحقائق وليس وجهة نظرها المشوهة.
وهاجم وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت ،رئيس حزب «اليمين الجديد»،
كوتلر وطالبها باالعتذار.
وكتب بينيت عل���ى موقع التواصل االجتماعي «تويتر» أن كوتلر مرتبكة ،وأن

جنود الجيش اإلس���رائيلي يضحون بحياتهم حتى تتمك���ن من النوم بهدوء،
وأش���ار إلى أن الوحوش البرية ه���م اإلرهابيون الفلس���طينيون الذين يقتلون
األطفال اليهود في أسرتهم.
وشجب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أقوال كوتلر.
في المقابل أعلنت حركة «الس�ل�ام اآلن» دعمها لكوتلر ،وقالت إنه من الجائز
ب���ل من المرغوب فيه النظر في المرآة م���ن حين إلى آخر واإلقرار بصدق بأضرار
االحتالل.
وقال���ت القناة  13إن كوتلر تقوم بالتعبير عن آرائها من وقت آلخر ،كما يفعل
صحافيون آخرون ذوو آراء مختلفة ،وأكدت أنها ّ
تعبر عن رأيها الشخصي فقط.
ولقي الجنديان زميال هؤالء الجنود مصرعهما في هجوم إطالق نار وقع بالقرب
من بؤرة «غفعات أساف» االستيطانية يوم  13كانون األول الفائت ،وأصيب في
الهجوم أيضًا جنديان آخران بجروح خطرة .وتم اعتقال منفذ هجوم إطالق النار،
وهو عاصم البرغوثي ،بعد نحو شهر من تنفيذ الهجوم.
وبحسب جهاز األمن العام («الش���اباك») ،فإن عاصم البرغوثي شارك أيضًا
مع ش���قيقه صالح في هجوم إطالق نار آخر وقع يوم  9كانون األول وأسفر عن
ُ
إصابة سبعة مس���توطنين بجروح .وقتل صالح البرغوثي يوم  12كانون األول
بعد إطالق النار عليه في قرية كوبر عندما حاول مهاجمة القوات اإلسرائيلية
في محاولة للتهرب من االعتقال ،بحس���ب بيان صدر عن الجيش اإلسرائيلي
حينذاك.
ُ
واتهم خمس���ة جنود من زمالء الجنديين اللذين قتال ،وجميعهم من كتيبة

«نيتس���اح يهودا» للجن���ود الحريديم والتابع���ة للواء «كفي���ر» ،باالعتداء على
ْ
فلس���طينيين بالضرب الوحشي وهما مقيدان ومعصوبا األعين ،وهما أب وابنه
البالغ من العمر  15عامًا تم اعتقالهما خالل عمليات البحث عن عاصم البرغوثي،
لالش���تباه بأنهما س���اعدا منفذ الهجوم على الهروب .وال يزاالن قيد االعتقال
ولكن لم يتم حتى اآلن توجيه تهم لهما.
وينف���ي الجنود المتورطون التهم ضدهم ،ويزعم���ون بأنهم لم يعتدوا على
المعتقلين الفلسطينيين.
وت���م في نهاية الش���هر الماضي تقديم الئحة اتهام ضد الجنود الخمس���ة
بتهمة االعتداء المقترن بظروف مشددة.
وج���اء في الئحة االته���ام أنه نتيجة للض���رب أصيب االبن بع���دة جروح في
رأس���ه وبتورم كبير في وجهه ،في حين عانى األب من كسر في األضالع وكسر
في األنف بش���كل حاد ،فضال عن نزيف تحت الجلد ح���ول بطنه ،وتم نقله إلى
المستش���فى حيث رقد هناك ثالثة أيام .وكان حجم اإلصابات التي تعرض لها
الوالد كبيرا جدا لدرجة أنه لم يكن قادرا على الخضوع للتحقيق لعدة أيام.
كم���ا قدمت إلى المحكمة العس���كرية يوم األحد الماض���ي الئحة اتهام بحق
ضابط من الجيش اإلسرائيلي لعدم منعه خمسة من جنوده من ممارسة العنف
القاس���ي بحق فلس���طينيين رغم كونهما مغلولي األي���دي ومعصوبي األعين.
وتنس���ب الئحة االتهام إلى ه���ذا الضابط ،وهو من الكتيب���ة الخاصة باليهود
المتش���ددين ديني���ًا ،عدم منع وق���وع جريم���ة ،واإليذاء عن طري���ق اإلهمال،
والتصرف غير الالئق .كما تم تعليق عمله.

خــبــراء أمــنــيــون:

ّ
تخلي إسرائيل عن سياسة الغموض بشأن عملياتها في سورية ال يساهم في تعزيز الردع!
*غانتس« :ال خالف بيني وبين نتنياهو في كل ما يتعلق بمواجهة «التهديد اإليراني»!*
رفعت إس���رائيل س���تار الغموض الذي غطى عملياتها ض���د إيران وضد من
تعتبرهم وكالءها في أراضي سورية.
ومنذ ش���هر أيلول الماضي يكشف كبار المس���ؤولين اإلسرائيليين تفاصيل
ً
تتعل���ق بحج���م الهجمات ويتحدثون ع���ن عمليات محددة ،مث�ل�ا ضد أهداف
إيرانية في مطار دمشق الدولي.
وه���ذا ما فعله في المرة األخيرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،الذي قال
في تصريحات أدلى بها إلى وس���ائل إعالم قبي���ل توجهه إلى المؤتمر الدولي
ّ
في وارس���و قبل أسبوع ،إن الجيش اإلس���رائيلي هو من نفذ الضربة العسكرية
ُ ّ
التي شنت ضد سورية يوم  11شباط الجاري ،وأكد أيضًا أن إسرائيل تعمل ضد
إيران وضد محاوالتها التموضع في منطقة الشرق األوسط كل يوم.
وأضاف نتنياهو أن صواريخ إسرائيل تستطيع أن تصل إلى مسافات بعيدة
ج���دًا وإلى كل عدو ،بما في ذلك وكالء إيران في المنطقة ،في إش���ارة إلى حزب
الله .وأش���ار إلى أن حكومته تعمل باستمرار بحسب فهمها ووفق الحاجة لمنع
إيران وأتباعها من التموضع عسكريًا في منطقة حدود إسرائيل الشمالية وفي
المنطقة بشكل عام ،وتفعل كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف.
وكانت وكالة «س����انا» السورية الرسمية لألنباء ذكرت أن المدفعية اإلسرائيلية
اس����تهدفت بعد ظهر يوم  11ش����باط عددًا من األهداف ف����ي محافظة القنيطرة
جنوب سورية ،من دون التسبب بأي إصابات بشرية .وأضافت أن طائرة إسرائيلية
ّ
مس����يرة من دون طيار قامت في وقت الحق بإطالق  4صواريخ في اتجاه مستشفى
القنيطرة وإحدى النقاط التابعة لقوات النظام ،وأش����ارت إلى أن األضرار اقتصرت
على الماديات .وقال المرصد الس����وري لحقوق اإلنس����ان إن إس����رائيل استهدفت
مناطق يوجد فيها مقاتلون من حزب الله وميليش����يات محلية أخرى ،وهو ما أسفر
عن إصابة أربعة مقاتلين على األقل من حزب الله وتلك الميليشيات.
وس���بق للجيش اإلسرائيلي أن هاجم قبل  4أس���ابيع أهدافًا عسكرية لـ»فيلق
الق���دس» التابع للحرس الثوري اإليراني ،كما هاج���م منصات صواريخ دفاعية
للجيش الس���وري .وأعلن بيان صادر عن الناطق بلس���ان الجيش اإلسرائيلي في
حين���ه أن هذه الهجمات ج���اءت ّردًا على إطالق ص���اروخ أرض  -أرض من طرف
القوات اإليرانية المتمركزة في س���ورية في اتجاه األراضي اإلسرائيلية شمال
هضبة الجوالن ،تمكنت منظومة «القبة الحديدية» من إسقاطه.
ّ
ويدعي المسؤولون اإلسرائيليون أن كسر سياسة الغموض تساعد إسرائيل
عل���ى إظه���ار تصميمها ،وأن توض���ح ألعدائها خطوطها الحم���راء ،لكن بعض
الخبراء األمنيين يعترضون على ذلك.
وفي هذا السياق رأى الجنرال احتياط عاموس غلعاد ،الذي شغل عدة مناصب
رفيعة في قيادة الجيش اإلسرائيلي ،ومنصب رئيس القسم األمني -السياسي
في وزارة الدفاع ،أنه على ّ
مر الس���نوات أثبتت سياس���ة الغموض اإلس���رائيلي
في جملة مواضيع اس���تراتيجية نجاعتها في تقلي���ص مخاطر التصعيد وفي

ُ
مواجهة الضغوط السياس���ية .ومن جهة أخرى ،فإن الوقوف علنًا وراء عمليات
تشكل انتهاكًا لسيادة الخصم وتلحق الضرر بأرصدته ،يمكن أن تضخم حجم
ّ
والمس بكرامته ،وأن تخلق لديه حافزًا قويًا للرد على إسرائيل.
اإلذالل
وأضاف غلعاد ،في سياق مقال نشره أخيرًا في موقع «واينت» التابع لصحيفة
ً
«يديع���وت أحرون���وت» ،أن قوة سياس���ة الغموض أثبتت نفس���ها مثال عندما
ُ
أعطي بشار األسد هامش إنكار بعد أن خسر رصيدًا ضخمًا ،هو المفاعل النووي
العس���كري في دير الزور .وعلى الرغم من معرفت���ه جيدًا بمن يقف وراء تدمير
ّ
بالحري مهاجمته ،ولم يكش���ف عن الهجوم إال
المفاعل ،فقد أنكر وجوده ،فكم
بعد مرور عشرة أعوام على تدميره .وإسرائيل تصرفت بهذه الطريقة أيضًا بعد
األلعاب األولمبية في ميونيخ ،عندما قامت طوال س���نوات بتصفية حسابها مع
كبار المسؤولين عن تنظيم «أيلول األسود».
وبرأيه فإن التخلي عن سياس���ة الغموض يبعث برس���الة مفادها أن إسرائيل
مص���رة على فرض خطوطها الحمراء العلنية في س���ورية ،وه���ي منع اإلرهاب
وتهريب الس�ل�اح المتطور إلى حزب الله والتمركز العسكري اإليراني ،لكن في
الحس���اب اإلجمالي ،فإن هذه الرسالة ال تساهم بصورة كبيرة في تعزيز الردع،
ومخاطرها تفوق فائدتها .والوقوف علنًا وراء هجمات في س���ورية تنقل الكرة
بصورة علنية إلى مرمى الطرف الثاني -روس���يا وسورية وإيران -وتفرض عليه
الحاجة إلى الرد ،وتقضم قدرة إس���رائيل عل���ى المحافظة على عملياتها تحت
مستوى التصعيد ،وتقلص هامشها للمناورة.
وقال إن التصريحات اإلسرائيلية الرسمية المتعلقة بعمليات هجومية يمكن
أن تربك روس���يا وأن تمس علنًا بصورتها كدولة عظمى ،وبمكانتها في سورية
ّ
تصور منظومة الدفاع الروسية وكأنها غير مفيدة .وهذه
والمنطقة ،ويمكن أن
السياسات العلنية يمكن أن تعتبرها موسكو استفزازًا ،وأن تدفعها إلى إغالق
نافذة النشاط الذي سمحت به إلسرائيل ضد التمركز العسكري اإليراني.
ّ
كما أن التخلي عن سياسة الغموض يمكن أن يقرب بسرعة كبيرة اليوم الذي
ستضطر س���ورية نفسها ،ربما بدعم روس���ي ،إلى الرد على مهاجمة أراضيها.
ويبرز في هذا الس���ياق كالم س���فير س���ورية في األمم المتحدة الذي سأل في
نقاش���ات مجلس األمن :هل فقط ّرد س���وري على مطار ب���ن -غوريون يمكن أن
يجذب االنتباه إلى االعتداءات اإلسرائيلية على مطار دمشق الدولي؟
ً
وإجم���اال يبرز بع���د التصريحات العلنية اإلس���رائيلية ميل الس���وريين إلى
التصريح بأن إس���رائيل هاجمت في أراضيهم حتى عندما ال تتحمل إس���رائيل
المسؤولية ،وهو ما يزيد التوتر العلني بين الدولتين .والبارز أيضًا أن الخطابات
اإلسرائيلية التي تكشف عن اإلنجازات الكبيرة في منع تمركز إيران في سورية
تش���جع أيضًا «فيلق القدس» على الرد بمس���توى أعلى ،كما حدث عندما أطلق
ص���اروخ أرض -أرض على إس���رائيل .لكن يجب أن ننتبه إلى أن إيران نفس���ها
تعم���ل في إطار صارم من الغموض وهام���ش إنكار فيما يتعلق بعملياتها في

سورية وفي المنطقة بصورة عامة.
وف���ي الخالصة يؤكد غلعاد أن قيام جبهة عس���كرية ثانية في س���ورية هو
تهديد اس���تراتيجي من الدرجة األولى ،عملت إس���رائيل حتى اآلن بنجاح على
يقظة كي تضم���ن المحافظة على إنجازاتها .كما يؤكد
منع���ه ،ويجب أن تكون ِ
أن عمليات ناجحة تس���تند إلى استخبارات دقيقة تشكل ردعًا جيدًا ،وسياسة
الغم���وض تزيدها ق���وة .وبناء على ذل���ك ،إذا كانت سياس���ة الغموض يمكن
ً
أن تخف���ض ولو قليال من خطر التصعيد ،وتس���اعد عل���ى المحافظة على حرية
التحرك ،فإنه يجب العودة إليها.
على صعيد آخر قال الرئيس الس���ابق لهيئة األركان العامة الجنرال احتياط
بين���ي غانتس ،رئي���س الحزب الجديد «مناعة إلس���رائيل» ،إنه تحت س���لطته
كرئيس للحكومة اإلسرائيلية في المستقبل لن يكون إليران سالح نووي.
وأضاف غانتس ،في س���ياق كلمة ألقاها أم���ام مؤتمر ميونيخ لألمن المنعقد
في ألمانيا (األحد) ،أن أقوال وزي���ر الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف خالل
ً
المؤتمر بأن هناك احتماال كبيرًا لنش���وب حرب بين إسرائيل وإيران كاذبة وال
تمت إلى الحقيقة بأي صلة.
وأش���ار غانتس إل���ى أن هناك ثالثة تحديات أساس���ية في منطقة الش���رق
األوس���ط هي إيران المتطرفة ،واإلرهاب اإلس�ل�امي ،وعدم االس���تقرار .وأكد أن
مواجهة هذه التحديات ستؤثر إيجابيًا على أوروبا وعلى سالم العالم .كما أشار
إلى أن ظريف يمثل نظام الشر ،الذي يقمع النساء والمثليين ،ويالحق األقليات
ّ
ويمول اإلرهاب في كل أنحاء العالم ،ويشكل خطرًا على
ويمس بحقوق اإلنسان،
الشرق األوسط والعالم أجمع.
وق���ال غانتس إن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو هو خصمه
السياس���ي بالفعل ،لكنه في الوقت ذاته أكد أنه عندما تكون إس���رائيل تحت
التهدي���د ال يوجد خالف بينهما ،وأنه في كل م���ا يتعلق بالموضوع اإليراني ال
يوجد يمين أو يسار في إسرائيل بل إن الجميع يقفون صفًا واحدًا.
وتطرق غانتس إلى حزب الله فوصفه بأنه أكثر منظمة إرهابية تشكل خطرًا
على الشرق األوس���ط والعالم ،وأكد أن على جميع الذين يريدون السالم واألمن
واالستقرار في أوروبا العمل ضد حزب الله.
وأش���ار غانتس إلى أن إس���رائيل باتت ف���ي الوقت الحالي قريب���ة إلى الدول
العربية أكثر من أي وقت ،وأكد أن هذه الدول فهمت أن إس���رائيل ليست جزءًا
من المشكلة ،بل هي جزء من الحل.
وكان من المفروض أن ُيش���ارك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مؤتمر
ميونيخ إال إنه ألغى مش���اركته فيه وعاد إلى إسرائيل بعد مشاركته في مؤتمر
وارس���و لألمن والسالم في الشرق األوسط ،وهو ما ترك إسرائيل من دون تمثيل
رسمي في الجلسة ُ
المخصصة للش���رق األوسط في المؤتمر ،ما دفع المنظمين
إلى البحث عن شخصية إسرائيلية أخرى ،ووقع اختيارهم على غانتس.

ّ
العامة المبكرة ،التي س���تجري يوم 9
على أعتاب االنتخابات اإلس���رائيلية
ّ
نيس���ان القريب ،تتواتر التحليالت التي تركز على أبرز الشروخ واالنقسامات
ّ
ّ
ش���تى القوى الحزبية المتنافس���ة ،ضمن حقل المعاني ُ
س���تمد من
الم
بين
ّ
تقصي الدالالت.
ومن ه���ذه التحلي�ل�ات اخترنا أن نتوق���ف ،في هذا العدد من «المش���هد
اإلس���رائيلي» ،عند تحليل الباحثة في قس���م العلوم السياسية في الجامعة
العبري���ة في القدس د .غيل طالش���ير (طالع ص  ،)2التي ت���رى أن المنظومة
ً
الحزبية في إس���رائيل تبدو مغايرة كليًا في الوق���ت الحالي ،فبدال من الجدل
المعهود بين يمين ويس���ار ،بات الحدي���ث اآلن يدور حول الهوية اليهودية
في مواجهة الهوية اإلس���رائيلية .وهي ّ
تدع���ي أنه «في العقد األخير تجري
ً
االنتخابات حول طابع هوية إسرائيل ،وهل هي أوال دولة ديمقراطية ،أم هي
دولة يهودية؟».
وتتقاطع هذه المقاربة مع تحليل ّ
معدي اس���تطالع «مؤش���ر الديمقراطية
اإلسرائيلية» للعام  ،2018الذي نشره «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية» في
القدس في نهاية العام الفائت ،وال س���يما إشارتهم إلى أنه إذا كنا نتحدث
حتى اآلن عن توتر بين العرب واليهود ،وبين المتدينين والعلمانيين ،وبين
يمين سياس���ي ويسار سياسي ،فإن نتائج مؤش���ر الديمقراطية للعام 2018
مركزي جديد هو الشرخ الديمقراطي ،الذي يزداد ّ
ّ
حدة
تكشف عن والدة شرخ
برأيهم ،ويتمحور حول مس���ألة تعريف ما ه���ي الدولة الديمقراطية .وهو ما
توقفنا عنده س���ابقًا ،ولمحنا إليه في نطاق مواد الصفحة الخامسة من العدد
ّ
الحالي.
تطييف حيال عدة مسائل أساسية:
في واقع األمر تعاني هذه المقاربة من
ٍ
األولى ،أنه ال وجود لهوية إسرائيلية سوى داخل شرنقة الهوية اليهودية،
فما بالك بوجود تعارض بينهما؟.
الثانية ،أن التعريف العام الوحيد إلسرائيل في وثيقة تأسيسها المعروفة
باس���م «وثيقة االستقالل» هو أنها «دولة يهودية» .ومع أن البعض يحاول أن
يوحي بأن تعريف إسرائيل كـ»دولة يهودية وديمقراطية» يرافقها منذ يوم
إنش���ائها ،وأن مصدر هذا التعبير هو وثيقة تأسيسها ،فإن هذه الوثيقة ال
تتضمن أي ذكر لكلمة ديمقراطية ،على مختلف تصريفاتها ،ولو مرة واحدة.
ُ
وبموجب ُمراجعة ُمس���ندة بمصادر من األرش���يف كش���ف عنه���ا النقاب
ُ
ً
ً ُ
ً
أخيرا ،نش���رت حديثا ،فإن هذه الكلمة (ديمقراطية) ش���طبت عمدا من تلك
الوثيق���ة .ومما ورد في تقدي���م تلك المراجعة :إن أحد األخطاء المش���هورة
فيما يتعلق بـ»وثيقة اس���تقالل» إس���رائيل هو الرأي الش���ائع بأنها ُم َّ
عرفة،
ّ
يتمعن في
في الوثيقة ،بأنه���ا «دولة يهودية وديمقراطية» .لك���ن كل من
ُ ً
الوثيق���ة ُيالحظ أن عبارة «دولة يهودي���ة ديمقراطية» ال تظهر فيها مطلقا،
ب���ل إن كلمة ديمقراطية بح���د ذاتها ال ترد فيها ،ولو م���رة واحدة ،ال هي وال
ّ
المس���ودات
أي م���ن تصريفاتها المختلفة .وأكثر من ذلك يتضح ،من فحص
ّ
المتعددة للوثيقة ،أن كلمة ديمقراطية قد أسقطت ً
ّ
عمدا بفعل تدخل كتبة
ِ
نص الوثيقة ،وفي مقدمهم المس���ؤول آنذاك عن عالقات الييشوف العبري
الخارجية ،موشيه شاريت.
ويضيف التقديم :ثمة خطأ آخر يتصل بمدى ارتباط مؤسس���ي إس���رائيل
بـ»التقالي���د واألعراف اليهودي���ة» .ويفيد هذا الخطأ المت���داول بأن تعبير
«تس���ور يس���رائيل» (وهو كناية عن ّ
الرب) ،والذي يظهر في خاتمة الوثيقة،
ُ
دخل إليها في إطار تس���وية تبل���ورت خالل عملية صوغه���ا في أروقة
ق���د أ ِ
ّ
التأسيس���ي للدول���ة» بين َمن أرادوا إدراج اس���م الرب بصورة أكثر
«المجلس
صراحة (ممثلو تيارات المتدينين والحريديم المتش���ددين) من جهة ،وبين
م���ن أرادوا إس���قاطه ًّ
كليا ،من جهة أخرى مقابلة .لكن التمعن في مس���ودات
الوثيقة ّ
يبين ،على نحو واضح للغاية ،أن تعبير «تس���ور يس���رائيل» قد ورد
في جميع المسودات المسبقة ،حتى قبل بدء حملة الضغوط السياسية التي
تصاعدت في األيام األخيرة التي س���بقت اإلعالن عن إقامة الدولة .وقد صمد
هذا التعبير طوال عملية الصياغة حتى حظي ،في نهاية األمر ،بقبول جميع
أعضاء المجلس.
ّ
الثالثة ،أن المقاربة تتجنب السؤال فيما إذا كان باإلمكان أن تكون إسرائيل
دولة يهودية وديمقراطية في اآلن نفسه ،كونها تفترض أن ذلك ممكن.
ّ
نق���دم في هذا العدد مزيدًا من اإلضاءات على المش���هد
م���ن ناحية أخرى
الحزبي -السياسي العام في إسرائيل ،الذي يشي بما يمكن اعتباره «صيرورة
العلق في الوسط».
ووفقًا لدراسة أحد الباحثين في «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية» (طالع
ص  )5يش���كل نجاح (واختفاء) أحزاب الوس���ط أحد األعراض األساسية ألزمة
ُ
األح���زاب في إس���رائيل ،حيث أن كثرة أحزاب الوس���ط الجدي���دة التي تقام
وتحقق مكاس���ب كبيرة ف���ي االنتخابات تدل على عدم رض���ى الجمهور من
األحزاب الموجودة والعريقة ،من السياسيين الذين يقودونها ومن إخفاقها
في حل مشكالت أساسية في المجتمع اإلسرائيلي .كما أن ّ
التبدل السريع في
األحزاب الممثلة في الكنيس���ت ّ
يمس ،أكثر فأكثر ،بثقة الجمهور بالسياسة
والعمل السياس���ي ،وبالسياس���يين واألحزاب ،علمًا بأن ه���ذه الثقة هي في
ً
الحضيض أصال .والناخبون أنفس���هم الذين خاب أملهم من األحزاب الكبيرة
يع���ودون ُليصاب���وا بخيبة أمل أخرى من أحزاب الوس���ط ،الم���رة تلو األخرى،
مم���ا قد يعرضهم إلى اليأس التام والنهائي من المنظومة السياس���ية ومن
الديمقراطية على ّ
حد سواء.
وكما في كل انتخابات منذ عدة عقود ،أقيم عدد من أحزاب الوسط الجديدة
اس���تعدادًا لالنتخابات المقبلة ،وكان أبرزها حزب «مناعة إلس���رائيل» بزعامة
الرئيس الس���ابق لهيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي الجنرال احتياط
بين���ي غانتس ،والذي ُت ّ
ع���ول عليه آمال بإمكان نجاحه في اس���تبدال رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو (طالع ص .)2
لك���ن ما ّ
يتبين أكثر فأكثر أنه حتى لو نجح غانتس في اس���تبدال نتنياهو
فهو ل���ن ّ
ّ
السياس���ي ،والدليل عل���ى ذلك ،كما تؤكد
يغير طريق هذا األخير
ّ
تحليالت إس���رائيلية كثيرة ،هو الحاجة إلى عدس���ة مكب���رة كي يمكن رؤية
الفروق���ات الفكرية بين���ه وبين نتنياهو .وبموجب أح���د تلك التحليالت فإن
«الوس���ط» كما يمثل���ه غانتس ،والذي يجذب المواطن العادي ،ليس���ت له أي
صفات خاصة به .وهويته الغامضة يستمدها من المسافة التي تفصل بينه
الم ّ
وبين اليمين ُ
تطرف ،وال يستمدها من قربه من اليسار ،وال حتى في شكله
الصهيوني المس���خ .وكل هذا ينطبق عليه حتى قبل أن نس���تغرق في قراءة
الداللة المترتبة على تحالفه مع حزب موش���يه يعلون ،وهو أيضًا قائد سابق
لهيئة األركان العامة.
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تحليالت :غانتس هو اليمين اإلسرائيلي القديم!
*برنامج غانتس االنتخابي ليس برنامجا سياسيًا  -أمنيًا يساريًا ،بل برنامج
كان سيؤيده الكثيرون من الليكود القديم وبينهم نتنياهو نفسه*
كشف الرئيس السابق لهيئة األركان العامة
للجيش اإلس���رائيلي ،الجن���رال احتياط بيني
غانت���س ،عن برنامجه السياس���ي واالنتخابي،
في أول خط���اب له ألقاه أمام حش���د كبير من
المؤيدين له في تل أبيب في نهاية الش���هر
الماض���ي ،وأعلن فيه أيضًا ع���ن إقامة تحالف
انتخابي مع رئيس س���ابق آخر لهيئة األركان
العامة هو الجنرال احتياط موشيه يعلون.
وطلب غانتس الحصول عل���ى ثقة الناخبين
في االنتخابات العامة حتى يتمكن من «قيادة
شعب إس���رائيل» ،وبعث بتهديدات إلى قائد
حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى الس���نوار،
والت���زم بأن تس���عى الحكومة تحت رئاس���ته
ّ
وتعه���د بع���دم تفوي���ت أي فرصة
للس�ل�ام،
إقليمية للس�ل�ام ،وبالعمل ضد الفس���اد وضد
حمالت الهجوم على س���لطات القانون ،وهاجم
ّ
وش���دد على
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
ُ
أن���ه ال يمك���ن أن يتولى ش���خص قدمت ضده
الئحة اتهام منصب رئيس الحكومة.
وأش���ار غانت���س إلى مس���يرته العس���كرية
الطويل���ة وأكد أنها تؤهله لقيادة إس���رائيل،
كما أكد أن إس���رائيل لن تقف مكتوفة اليدين
أمام التهديد على س���يادتها من جانب إيران
أو وكالئه���ا .وق���ال إن على ق���ادة المنظمات
اإلرهابي���ة أن يعلموا أن أحم���د الجعبري ليس
األول ول���ن يكون بالضرورة األخير ،في إش���ارة
إلى القائد الس���ابق للجناح العس���كري لحركة
«حماس» الذي قتلته إس���رائيل في غزة خالل
والية غانتس كرئيس لهيئة األركان .وأش���ار
في الوق���ت عينه إل���ى أنه س���يعمل من أجل
التوصل إلى اتفاق س�ل�ام مع الفلس���طينيين،
وإلى أن الحكومة التي س���يقودها ستس���عى
للس�ل�ام ولن تفوت أي فرص���ة إلحداث تغيير
في المنطقة ،وإذا لم تظهر مثل هذه الفرصة
«ستوجد واقعًا جديدًا».
وأض���اف غانتس أنه س���يقوم بتعزيز وضع
إس���رائيل كدول���ة يهودي���ة وديمقراطي���ة،
وبتعزي���ز الكت���ل االس���تيطانية ف���ي الضفة
الغربيةّ ،
وشدد على أن إسرائيل لن تتنازل عن
هضبة الجوالن وغ���ور األردن ،وعلى أن القدس
الموحدة س���تظل عاصمة إس���رائيل والشعب
اليهودي إلى األبد.
ووج���ه غانتس تحذيرًا مباش���رًا إلى الرئيس
اإليراني حسن روحاني ،وقال إنه سيتم إحباط
مؤامرات طه���ران ضد إس���رائيل على الحدود
الش���مالية والجنوبية .وخاط���ب رئيس «فيلق
القدس» قاسم سليماني ،واألمين العام لحزب
ً
الله حسن نصر الله ،قائال إنه حان األوان لوقف
جموحهما اإلقليمي.

ّ
تشكل كتلة معارضة لنتنياهو
وقد ب���ات واضحا ف���ي أوس���اط المعارضين
لرئيس الحكومة اإلس���رائيلية وزعيم اليمين
بنيامي���ن نتنياهو أن إنه���اء حكم هذا األخير
يك���ون من خ�ل�ال بناء جس���م تحالف���ي كبير
يضم قوائم سياسية وش���خصيات لها رصيد
ش���عبي ،بينما تناف���س القوائ���م االنتخابية
بش���كل انفرادي في االنتخابات لن يضمن لها
الق���درة على تغيير نتنياه���و .وما يؤكد ذلك
أن اس���تطالعات الرأي العام ،التي أجريت في
أعق���اب خطاب غانتس المذك���ور ،أعطته حتى
حوالي  24مقعدًا في االنتخابات.
واقترب غانتس ،في بعض االستطالعات ،من
شعبية نتنياهو كمرشح لرئاسة الحكومة.
لك���ن نتائج االس���تطالعات التي جرت بعد
خطاب غانتس األول ،تش���ير إلى أن مقاعده
ج���اءت على حس���اب ح���زب العم���ل ،وحزب
«يوجد مس���تقبل» ،وحزب «كلن���ا» ،بينما لم
يؤثر ترش���ح غانتس وال خطابه على تمثيل
ح���زب الليكود في الكنيس���ت .ع�ل�اوة على
ذل���ك هاجمت كت���ل اليمين الصل���ب ،مثل
ح���زب الوزيري���ن نفتال���ي بيني���ت وأييلت
ش���اكيد الجديد «اليمين الجديد» ،غانتس،
حيث اعتبر بيني���ت أن غانتس يفضل حياة
المواطنين الفلس���طينيين على حياة الجنود
اإلس���رائيليين .وكان���ت هن���اك الكثير من
اإلشارات إلى أن هذا اليمين يرى في غانتس
تهدي���دًا لحكمه ،وإل���ى أنه مس���تعد لبقاء
نتنياهو على مضض ،في مقابل عدم تمكين
غانتس من استبداله ،وذلك على الرغم من أن
الخطاب السياس���ي لهذا األخير كان يمينيا
وقوميا ،وفي جزء منه كان فاشيا ،في وضعه
الدولة فوق الجميع ،واس���تعمال مصطلحات
يمينية مثل «الوطني».
وهذا هو ما توقفت عنده المراسلة السياسية
لصحيفة «هآرتس» ،نوعا النداو ،حيث كتبت أن
غانتس ليس يساريا ،وإنما هو «يمين قديم».
وأضاف���ت أن «رد الفع���ل الببغائ���ي لنتنياهو
والليكود ،والقائل ’هو يس���اري’ ،بدا س���طحيا
وصبيانيا في مقابل أقوال���ه .عدا ذلك ،فإن رد
الفعل هذا هو بكل بس���اطة غي���ر صحيح ،ألن
من يتعم���ق في أقوال غانتس بجدية ،وخاصة
في األجزاء السياس���ية – األمنية ،سيكتشف
بس���هولة أنه ليس يس���ارًا أب���دًا .وعمليًا ،هو
اليمين القديم».

ورأت الن���داو أن غانت���س ع���رض وجهة نظر
لليك���ودي ليبرالي من الماض���ي ،ولرجل األمن
ّ
يم���د يده إل���ى الس�ل�ام ،وال يخاف من
ال���ذي
التحدث عن قيم مثل المساواة والفصل بقدر
اإلمكان بين الدين والدول���ة ،ويؤمن باقتصاد
حر إلى جانب أمن اجتماع���ي .وهو ّ
ّ
كرر مقولة
«نصنع س�ل�امًا آمن���ًا» ،مثلما عزف���ت ذات مرة
دعاية انتخابية مختلف���ة لنتنياهو مغاير لما
هو عليه اآلن.
وحول البرنامج السياس���ي – األمني لغانتس
أش���ارت النداو إل���ى أنه أدل���ى بتصريح وطني
عس���كري ع���ام ،ال يمكن البدء ب���أي خطاب من
دونه اليوم ،كي يوض���ح «أنا صهيوني» .وبعد
ذلك انتقل إلى تهديد إيران .وغانتس يتبنى
بذل���ك رواية نتنياه���و األساس���ية ،ومؤداها
أن ه���ذا الموض���وع هو المركزي ف���ي األجندة
األمني���ة .وبعد ذل���ك انتقل إلى غ���زةّ .
ووجه
تهدي���دًا واضحًا إلى حياة ق���ادة «حماس» ،أي
ّلوح بالعودة إلى سياس���ة االغتي���االت .وبرأي
ّ
الموجهة إلى
الن���داو «باس���تثناء اللس���عات
نتنياهو حول تحويل المال القطري إلى غزة ،ال
توجد هنا أي بشرى يسارية خاصة».
ولفتت الن���داو إلى رؤية غانتس لحل الصراع
اإلسرائيلي – الفلس���طيني ،وإلى أنها تتمثل
باالنفص���ال ع���ن الفلس���طينيين لمصلح���ة
إس���رائيل «يهودية وديمقراطي���ة» ،وتعزيز
«الكت���ل االس���تيطانية» ،واالحتف���اظ بغ���ور
األردن كحدود ش���رقية ،والتشديد على األمن،
وتصري���ح عام حول ضرورة بقاء الس���يادة في
هضبة الجوالن ،وبالطبع «بقاء القدس الموحدة
عاصمة الش���عب اليهودي إلى األبد» .وخلصت
إلى القول« :هذا ليس برنامجا سياسيًا – أمنيًا
يساريًا .هذا برنامج كان سيؤيده الكثيرون في
الليكود القديم ،وبينهم نتنياهو نفسه».

حلفاء غانتس
وما يؤكد أيض���ًا أن غانتس يحمل توجهات
يميني���ة ،هو انضم���ام وزير الدفاع الس���ابق،
موشيه يعلون ،إلى قائمته.
فيعلون مع���روف بأنه من اليمي���ن القومي
الليبرال���ي ،وال يؤي���د قيام دولة فلس���طينية،
ويعتق���د أنه يج���ب تكثيف االس���تيطان في
الضف���ة الغربية ،وربم���ا ينتمي يعل���ون إلى
التيار القدي���م في اليمين اإلس���رائيلي .كما
انضمت إل���ى غانتس ش���خصيتان يمينيتان
معروفت���ان ،هم���ا يوع���ز هندل ،وه���و كاتب
وصحافي يميني معروف عمل رئيس���ًا لطاقم
نتنياهو اإلعالمي في ديوان رئاس���ة الحكومة
ويق���ف اآلن على رأس «معهد اإلس���تراتيجيا
الصهيونية» الذي كان من أش���د الذين دفعوا
قدم���ًا بس���ن «قان���ون القومية» اإلس���رائيلي،
وتس���في ه���اوزر ،وه���و بيروقراط���ي يميني
عم���ل بجانب نتنياه���و كس���كرتير للحكومة.
وتش���ترك هذه الش���خصيات الثالث (يعلون
وهن���دل وهاوزر) ف���ي أنها عمل���ت جميعًا مع
نتنياهو ،وتتبنى مواقف أيديولوجية يمينية
واضحة ،وتس���تطيع التحدث عن فكرة اليمين
أيديولوجيًا بطالقة ومعرف���ة مقارنة مع أغلب
أعضاء الليكود الحاليين.
ورأى محلل���ون كثر في إس���رائيل أن غانتس
حاول إرضاء الجميع في خطابه.
وكتب���ت م���وران أزوالي ،محلل���ة صحيف���ة
«يديعوت أحرونوت» ،قائلة إنه «بدل أن يوضح
َّ
مواقف���ه ،فضل ش���عارات عام���ة مقبولة على
اليمين واليسار».
واعتبر رئي���س تحرير صحيف���ة «هآرتس»،
ألوف بن ،أنه «يوجد بدي���ل» لرئيس الحكومة
اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو.
وبينم���ا اتهم نتنياهو ومقربوه غانتس بأنه
يس���اري يحاول أن يظهر بأن���ه يمينيَّ ،
رحبت
المعارضة بتصريحاته ،عل���ى الرغم من خيبة
أملها من أنه لم يعلن بصراحة عدم استعداده
لالنضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو.
َّ
وعلق نتنياهو على ش���عار غانتس الرئيسي
ً
«ال يمي���ن وال يس���ار» ،قائ�ل�ا« :من يق���ول إنه
ليس يمينيًا وليس يس���اريًا ،فهو يس���اري».
وأص���در حزب الليكود بيانًا جاء فيه أن غانتس
سيشكل حكومة يس���ارية بعد االنتخابات مع
رئي���س حزب «يوجد مس���تقبل» يائي���ر لبيد،
وباقي أحزاب اليس���ار .وق���ال رئيس االئتالف
الحاك���م ،ديفيد أمس���الم من ح���زب الليكود:
ُ
«حينما تقارن بي���ن نتنياهو وغانتس ،فإنني
أعتق���د أن الفرق بينهما كالفرق بين الطائرات
والزوارق».
كم���ا هاجم���ه ،مثلم���ا ذكرنا ،وزي���ر التربية
والتعليم نفتالي بينيت ،رئيس حزب «اليمين
الجديد» .وق���ال بيني���ت إن «غانتس يتحدث
بش���كل جميل لكنه ضعيف ج���دا في األفعال
وفي جميع االختبارات الت���ي واجهها ،ومنها
التخلي عن جيش لبنان الجنوبي باالنس���حاب
من لبن���ان ،والتخلي عن الجندي اإلس���رائيلي
مدح���ت يوس���ف في نابل���س ،وتحري���ر آالف
المخربين ،وإخفاق عملية الجرف الصامد ،حيث
كان مت���رددا ومتلعثما .إنه رج���ل طيب ،لكنه
ضعيف جدا!».

ّ
اليمين اإلسرائيلي :تجند قبلي.

ُ
بـاحثـة إسـرائـيـلـيـة :أحـزاب الـحـكـم باتـت واقـعـة
تحـت سيطرة المستوطنين والمتدينين القوميين!

ّ
*األحزاب تخلت عن األيديولوجيا وأمست غارقة في نهج الشخصنة ،وهذا ليس فقط لدى األحزاب الجديدة *األحزاب تنافس
على التطرف ،بينما توجهات الجمهور في مكان آخر :مؤيد لحل الدولتين ولسياسة اقتصادية ترتكز على الرفاه االجتماعي*
قال بحث إسرائيلي جديد ،سيصدر في كتاب بعد نحو شهرين،
إن الحلب����ة الحزبي����ة اإلس����رائيلية تتخلى ع����ن األيديولوجيا في
مقابل الش����خصنة .كما أن األحزاب تبتعد عن إرادة الجمهور العام
وتوجهاته ،بسبب س����يطرة عناصر اليمين الديني والمستوطنين
عل����ى أحزاب الحكم ،مثل الليكود وتحالف «البيت اليهودي» ،فهم
من يبلورون السياس����ات والقوائم االنتخابي����ة ،وهذا بدعم مطلق
من شخص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،الذي شهد تحوالت
فكري����ة في العقدين األخيرين ،وهو ب����ات أكثر انتهازية من أجل
البقاء على رأس الحكم.
وتقول كاتبة البحث ،الباحثة في قس����م العلوم السياس����ية في
الجامعة العبرية في القدس د .غيل طالش����ير ،في مقابلة مع مجلة
«ذي ماركر» الش����هرية ،إن الجهاز الحزبي في إسرائيل يبدو حاليا
مغايرا كليا ،فبدال من الجدل المتبع بين يمين ويسار ،بات الحديث
اآلن عن الهوي����ة اليهودية ف����ي مواجهة الهوية اإلس����رائيلية.
وتقول إنه «في العقد األخير ،تجري االنتخابات اإلس����رائيلية حول
طابع الهوية ،بمعنى هل إس����رائيل هي أوال دولة ديمقراطية ،أم
هي دولة يهودية» .وهذه المس����ألة ه����ي محور مركزي في كتاب
س����يصدر بعد ش����هرين للباحثة حول األيديولوجيا في حكومات
نتنياهو.
وتضيف طالش����ير أنه في معس����كر اليمين يتنافسون حول من
هو يهودي أكثر ،بينما في معس����كر «الوس����ط -يسار» يتنافسون
على من هو إس����رائيلي أكثر .وباإلمكان رؤية أن����ه ال يوجد انتقال
جمهور مصوتين من معسكر إلى آخر ،بسبب تعريف الهوية هذا.
فالمعس����كر اليهودي يج����ذب نحو القطب اإلثن����ي الديني ،بينما
المعس����كر اإلس����رائيلي يجذب نحو القومية المدنية .ويتمس����ك
الوس����ط -يس����ار بوجهة نظر مدنية لدولة إس����رائيل ،من شأنها
ّ
تس����هل على كل من هو لي����س يهوديا .ووجه����ة النظر هذه،
أن
يت����م طرحها م����ع أجندة رف����اه عالمية ،وهذا ينعك����س في حملة
االحتجاج����ات االجتماعي����ة ،التي أبرزت الفوارق بي����ن يمين وبين
يس����ار مدني اقتصادي .بينما وجهة نظر اليمين ،بحسب طالشير،
هي أن إس����رائيل أوال وقبل كل شيء دولة يهودية ،تابعة للشعب
اليهودي ،وه����ذا يعني يهودي بالمفه����وم الديني ،وليس فقط
القوم����ي .وقد فهم نتنياهو أن منافس����ته الكب����رى على األصوات
ه����ي أمام األحزاب الدينية ،وأولها تحالف «البيت اليهودي» .وهو
عمليا يأتي إلى جمهور المصوتين ويقول له« :إذا أردتم إسرائيل
يهودية ّ
صوتوا لنتنياهو ،فإس����رائيل هي قومية وأيضا قومجية
ودينية» ،بحسب تعبير طالشير.
ّ
التغيرات األيديولوجية والدينية
وتسلط طالش����ير الضوء على
التي حصلت في األحزاب الدينية .وبحسب وجهة النظر القديمة،
فإن األحزاب الديني����ة ،وتلك الدينية المتزمت����ة (الحريديم) ،لم
تكن موزعة بين يمين ويسار ،ولم تكن تهمها المسألة السياسية
أو االقتصادي����ة ،طالم����ا أنه����ا تتلق����ى الميزاني����ات لجمهوره����ا
ومؤسس����اتها .وهذا صحيح حتى سنوات التسعين ،لكن بعد ذلك
بدأت التحوالت ،واحتدت أكثر في السنوات األخيرة.
وتقول طالش����ير إن األح����زاب الدينية ّ
ّ
تحولت إل����ى بيضة قبان
ّ
ّ
تش����دد ،وحتى ُ
لصال����ح اليمين ُ
تط����رف ،بموجب المفاهيم
الم
الم
األوروبي����ة .وباتت هذه األحزاب تموضع نفس����ها على يمين حزب
الليك����ود ،بوجهة نظر ترى أن إس����رائيل دولة يهودية ،بينما هي
ديمقراطية بموجب مقاييسها فقط.
وتؤكد طالش����ير أنه في الحلب����ة الحزبية اإلس����رائيلية ال يوجد
وسط ،لكن األمل في تغيير الحكم يمر عبر الوسط ،ألن الوسط هو
المنطق����ة التي يمكن من خاللها انتقال األصوات من اليس����ار إلى
اليمين وبالعكس .ولذا ،نما في إسرائيل تكتل ألحزاب الوسط ،إال
إننا نرى بروز الشخصنة في أحزاب الوسط هذه ،بقصد أنها أحزاب
تقام حول ش����خصية ما ،مثل يائير لبيد ،ال����ذي أقام حزب «يوجد
مس����تقبل» ،وبيني غانت����س ،الذي أقام حزب «مناعة إلس����رائيل»،
وموش����يه كحلون الذي أقام حزب «كلنا» ،وأورلي ليفي -أبكسيس،
التي أقامت حزب «جيش����ر (جسر)» ،وتس����يبي ليفني ،التي أقامت
حزب «الحركة».
وتتابع طالش����ير قائلة إن مؤيد حزب العمل لن ينتقل مباش����رة
ّ
ويصوت لحزب غانتس
ليصوت لحزب الليكود ،لكنه قد يفعل هذا
أو لحزب أبكسيس ،ومثل هذه األحزاب باتت هي اإلطار الذي يحدد

من هو رئيس الحكومة ،ورغم ذلك ،فإن هذا ليس وسطا ،وال يوجد
وس����ط في إس����رائيل ،ألن كل األحزاب هي إما يمين أو يسار .وهذا
يمكن رؤيته في ثالثة مواقف لألحزاب :مسألة الهوية ،والمسألة
االقتصادية االجتماعية ،والمس����ألة السياسية األمنية .وتقريبا ال
يوجد في كل األحزاب مواقف وسط في هذه الملفات الثالثة.
فمثال حزب «كلنا» ،بزعامة وزير المالية موشيه كحلون ،هو حزب
يميني واضح ،تقول طالش����ير ،ويتمسك بمقولة «ال يوجد شريك»
في الطرف الفلس����طيني ،وهذا الحزب يتمسك بنظرة اقتصادية
نيوليبرالية ،تؤيد سياس����ة دعم الشرائح الفقيرة جدا .ومن حيث
الهوية ،فهو يؤيد قانون القومية ،على حس����اب المساواة العامة
وعلى حساب حقوق األقليات.
ف����ي المقاب����ل ،فإن ح����زب «يوجد مس����تقبل» ،وعل����ى الرغم من
تصريحات رئيس����ه يائي����ر لبيد ،قاد خالل مش����اركته في حكومة
نتنياهو ،في الفترة  ،2015 -2013سياس����ة اقتصادية يس����ارية،
أي����دت تدخ����ل الدولة لصالح المستش����فيات الحكومي����ة ،وجهاز
التعليم الع����ام ،والرفاه االجتماعي ،إلى جانب دعم موقف العودة
الفورية إلى طاولة المفاوضات مع الفلس����طينيين والدول العربية
المعتدلة .أما من ناحية الهوية ،فقد اعترض على هذا الحزب على
قانون القومية ،وقاد وجهة نظر إسرائيلية ،وليست إثنية دينية
ضيقة.
ّ
إن أحزاب الوسط تعبر عن عملية أخرى ،مرت بها الحلبة الحزبية
اإلسرائيلية والعالمية ،وهي الشخصنة .وتقول طالشير إن أحزابا
كانت أيديولوجية تبنت نمطا مشابها ،مثل حزبي شاس ويهدوت
هت����وراة ،وأحزاب المهاجرين الجدد باتت أحزاب الش����خص األول،
كم����ا هو حال كحلون ولبيد وغانتس وأبكس����يس وليفني .وال تجد
في هذه األحزاب من يتكلم قط عن األيديولوجيا ،فكل شيء فيها
شخصي .وهؤالء أشخاص تحركهم شهوة الوصول إلى السلطة.
ووجدت طالشير في بحثها أن عملية الشخصنة ّ
مرت بها أحزاب
أيديولوجية من اليمين واليس����ار في السنوات العشرين األخيرة،
وهذا يبرز بش����كل خ����اص في الليك����ود ،إذ إن نتنياهو جعل حزب
الليكود ف����ي قبضته .وهو نق����ل الليكود من كونه حزب����ا ليبراليا
قوميا ،إلى حزب لـ»المحافظين الجدد» ،وشعبوي.

تحوالت نتنياهو وسيطرة المستوطنين
تقول طالش����ير إنه في سنوات التس����عين كان نتنياهو و»أمراء
الليكود» (تقصد ش����خصيات هم أبناء لقادة سابقين في الحزب)،
أبط����ال الديمقراطية والليبرالي����ة .فأين هم األم����راء اليوم؟ ،أين
إيه����ود أولم����رت ،دان مري����دور ،بنيامين بيغن ،تس����يبي ليفني؟
كلهم تم رفش����هم إلى خ����ارج الليكود ،بمن فيه����م بيغن ،الذي
قوته السياس����ية ُ
ضعفت كثيرا في الس����نوات األخيرة ،ألنه ظهر
كديمقراط����ي ليبرال����ي .وفق����ط نتنياهو هو الذي بق����ي من هذه
المجموع����ة ،لكنه منذ ذلك الحين ّ
مر بتح����والت كثيرة ،من وجهة
النظر الديمقراطي����ة الليبرالية ،إلى مقولة أن الس����لطة تعني أن
على الوزراء أن ّ
يعبروا عن رغبة الش����عب ،ولذا فإن من يعترض على
وجهة نظر الوزراء ،يعترض على الديمقراطية.
وعلى أس����اس وجهة النظ����ر التي يتبناها نتنياه����و ،بات أمثال
أييليت شاكيد وياريف ليفين قادة ،وهؤالء يطالبون بفسح المجال
أمام الحك����م ليحكم .وتقصد الباحثة في ه����ذا أن هذين اإلثنين
قادا سلس����لة قرارات حكومية ومش����اريع قواني����ن ،تنقل الكثير
من الق����رارات وصياغة العمل الجاري من أي����دي الطواقم المهنية
إلى أيدي السياس����يين ،مثل أن يكون بقدرة الوزراء تعيين نواب
مديري����ن عامين للوزارات ،إذ إنه مع����روف أن منصب المدير العام
ه����و بقرار من الوزير ،بينما نواب المدير العام هم الطاقم المهني
المس����ؤول الثابت في الوزارات ،ويتم تعيينهم بناء على عطاءات
وحسب مواصفات مهنية دقيقة.
كما بادر ش����اكيد وليفين إلى مشروع قانون يجعل من صالحيات
الوزير تعيين المستش����ار القانوني للوزارة ،برغم أن تعيينه يتم
من خالل لجنة مهنية .كما س����عى نتنياه����و وحكومته إلى إلغاء
لجن����ة التعيين����ات الكبرى ،الت����ي توصي الحكومة بش����أن أهلية
التعيينات الكبيرة في جهاز الدولة .ومن أجل أن تضمن ش����اكيد
جهازا قضائيا مناسبا لسياسة حكومات اليمين االستيطاني ،فقد
عملت كثيرا لفرض تعيينات قضاة في المحاكم اإلسرائيلية ،لكن

بشكل خاص في المحكمة العليا ،ممن هم محسوبون على اليمين
االس����تيطاني .وهكذا بات  3قضاة من بين  15قاضيا في المحكمة
العليا مستوطنين.
وشاكيد وليفين لم يكونا وحدهما ،بل هناك أيضا وزيرة الثقافة
مي����ري ريغف ،التي بادرت إلى مش����روع قانون لم ينه الكنيس����ت
إقراره ُعرف باس����م «قانون الوالء» ،ويشترط دفع الميزانيات للفرق
والمؤسس����ات الفنية الثقافي����ة بقدر ما أن أداءها يتماش����ى مع
السياسات اإلسرائيلية .في حين أن وزير التربية والتعليم نفتالي
بينيت طالب الجامعات بأن تضع أسسًا لما أسماه «أخالقيات عمل»،
تحد من حري����ة التعبير ف����ي األكاديميا اإلس����رائيلية ،على ضوء
تعالي أصوات منتقدة في جهاز التعليم اإلس����رائيلي للسياسات
اإلسرائيلية ،على مختلف الصعد.
وت���رى طالش���ير ف���ي بحثه���ا أن التح���ول األيديولوجي لدى
نتنياهو بدأ ف���ي العام  ،1999حينما خس���ر الحكم لصالح حزب
العمل ،إذ س���عى نتنياهو ف���ي ذلك العام إلى نقل إس���رائيل
كليا من سياس���ة اش���تراكية ديمقراطية ،إلى دولة رأس���مالية
نيوليبرالية .ويش���ار هنا ،خالفا لما تقوله الباحثة طالشير ،إلى
أن أول من ب���دأ بالتخلي عن دولة الرف���اه كان حزب العمل ،إبان
حكومة إس���حاق رابين ،خالل الفترة  ،1996 -1992إذ هناك بدأت
سياسة التخفيف الضريبي الضخم عن أرباب العمل والشركات
الكبيرة ،وبدأت تتراجع سياسة التسهيالت الضريبية لجمهور
العاملين ،بموازاة بدء عملية تخفيض ُ
المخصصات االجتماعية،
على مختلف أشكالها.
إال أن نتنياه����و ،وحينما تول����ى وزارة المالية في حكومة أريئيل
ش����ارون ،التي ش����كلها ف����ي مطلع الع����ام  ،2003فرض سياس����ة
اقتصادي����ة ُوصفت يومها بأنها «سياس����ة خنازيرية» ،وش����ملت
هذه السياس����ة إجراءات اقتصادية ضربت بش����كل قاس الشرائح
الفقيرة ،وبش����كل خاص الجمهور الفلسطيني في إسرائيل ،مثل
ضرب المخصصات االجتماعية وخاص����ة مخصصات األوالد ،بأكثر
م����ن  .%60وعمل على تغيير نم����ط صناديق التقاع����د ،التي كان
حس����ابها على أساس سنوات العمل ،وباتت بحسب ما يتم توفيره
ف����ي الصناديق؛ واألهم أنه دفع بصنادي����ق التقاعد إلى البورصة،
وباتت أمواال بمئات المليارات يس����تخدمها حيتان المال ،ما يعني
المقامرة بأموال التقاعد.
وقبل كل هذاّ ،
عمق نتنياهو سياس����ة الخصخص����ة ،التي باتت
تتوغل ف����ي كل مناحي الخدمات الحكومية األساس����ية ،بما فيها
الخدمات االجتماعية من رفاه وبطال����ة ،وأيضا في جهازي الصحة
والتعليم.
لكن نتنياهو اضطر على التراجع ولو بقليل عن هذه السياس����ة،
ّ
خاصة في ما يتعلق بالمخصصات ،حينما ش����كل حكومته الثانية
في العام  ،2009وشاركت فيها كتلتا المتدينين المتزمتين ،شاس
ويهدوت هتوراة ،ثم عاد إليها ف����ي حكومته قصيرة المدى ،في
الفت����رة  ،2015 -2013التي كانت من دون الحريديم ،وفي حكومته
الحالية أعاد قس����طا من هذه المخصصات نظ����را لوجود الحريديم
فيها.
وتختم طالشير مقابلتها قائلة :إنهم يقولون عن نتنياهو بأنه
انتهازي ،وه����ذا صحيح ،ألنه يفعل كل ش����يء من أجل أن يضمن
بقاءه على رأس السلطة الحاكمة.
وتتابع طالش����ير أن المواقف التوافقية في المجتمع اإلسرائيلي
هي في مكان آخر من ناحية أيديولوجية ،فغالبية الجمهور تؤيد
حل الدولتين لشعبين ،مع الحفاظ على الكتل االستيطانية ،وتؤيد
سياس����ة اقتصادية اشتراكية ديمقراطية .إال أن المشكلة هي أن
األح����زاب أكثر تطرفا من ناخبيه����ا ،وأن مقاولي األصوات ومبلوري
صناعة الرأي داخل األحزاب هم الذين يملون الخط األيديولوجي،
وه����م من يح����ددون قائمة أعضاء الكنيس����ت في ح����زب الليكود،
وتحالف «البيت اليهودي».
وتقول طالش����ير إن من يس����يطر على السياسة اإلسرائيلية هم
من يقررون كيف تبدو القوائ����م االنتخابية في األحزاب الحاكمة،
وهم جمهور المستوطنين ،والجمهور الديني القومي ،ومن ينظر
إلى محي����ط نتنياهو يرى أكثر فأكثر عناصر من اليمين المتدين،
مقابل تراجع األش����خاص من ذوي التوجهات الليبرالية العلمانية
الديمقراطية.
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تـغـطــيــة خــاصــة :انـتـخـابــات 2019

الـمـشـهـد االنـتـخـابـي :تـحـالـفـات الـدقـيـقـة الـتـسـعـيـن!
*ال نذكر انتخابات برلمانية إسرائيلية لم يكن المشهد النهائي للقوائم المشتركة فيها واضحًا في األسبوع األخير قبل تقديم القوائم للجنة االنتخابات المركزية
*تحالفات أحزاب صغيرة من حيث حجمها ،من شأنها أن تغير معادالت في النتائج النهائية *أحزاب على يسار الحكومة الحالية قد تفاجئ بتحالفات وكذا بالنسبة
ألحزاب مستوطنين *القائمة المشتركة بين االنشقاق النهائي ودخان أبيض الحتمال التئامها من جديد*
كتب برهوم جرايسي:
تس���تقبل لجنة االنتخابات المركزية اإلس���رائيلية ،يومي
األربع���اء والخمي���س من هذا األس���بوع ،قوائم المرش���حين
لالنتخابات البرلمانية الـ  ،21التي س���تجري يوم  9نيس���ان
المقبل .وعلى الرغم من أن قوائم كبرى قد حددت ش���كلها،
إال أن تطورات الدقيقة التس���عين م���ا تزال واردة لتحالفات
برلمانية ،إم���ا لغرض الهروب من خطر عدم اجتياز نس���بة
الحس���م 25ر ،%3أو م���ن أجل ضمان حض���ور برلماني يؤخذ
بحجمه في التركيبة المقبلة للكنيست.
ومشهد كهذا ال نذكره على مدى السنوات السابقة ،وهذا
انعكاس لحالة التخبط في الحلبة السياس���ية ،وقلق أحزاب
من خطر عدم اجتياز نس���بة الحس���م ،أو م���ن تردي وضعها
في اس���تطالعات الرأي العام .وحت���ى إغالق هذا العدد ،فإن
القائمة الوحيدة ،التي معالمه���ا واضحة ،هي قائمة حزب
الليكود ،التي تش���كلت في االنتخابات الداخلية التي جرت
ي���وم الخامس من ش���باط ،ولم تأت بجدي���د ،فنجوم الحزب
السياس���يون ضمنوا مقاعدهم البرلماني���ة ،لكن مع تغيير
ف���ي المواقع ،ما س���ينعكس على وظائفهم ف���ي الحكومة
والكنيست.
في حين أن الحزب الثاني وفق تصنيف استطالعات الرأي،
وهو «مناعة إلس���رائيل» ،بزعامة قائد أركان الجيش األسبق
بين���ي غانتس ،قد يبادر إلى توس���يع قائمته بش���خصيات
أخرى ،بع���د أن ضم إليه الحزب الجديد ،الذي أقامه س���لفه
ّ
ف���ي منصبه العس���كري موش���يه يعلون ،وح���ل ثانيا معه،
ويوم األحد األخير ضم إلي���ه رئيس اتحاد النقابات العامة،
«الهس���تدروت» ،آفي نيسانكورن ،ليكون رابع رئيس التحاد
النقابات ،يستغل منصبه ليقفز على ما هو منصب سياسي
كبير.
ومثل نيس���انكورن فع���ل حاييم رامون ف���ي العام ،1995
ّ
حينم���ا عاد وزي���را للحكوم���ة .وعمير بيرت���س ،الذي فضل
الكنيس���ت على منصبه في الع���ام  ،2005في أعقاب قانون
يلزمه باالختيار بين عضوية الكنيس���ت ورئاس���ة النقابات،
واآلن نيسانكورن ،الذي كان سلفه عوفر عيني غادر منصبه
إلى «القطب اآلخ���ر» ،إلى عالم االقتص���اد ،ليصبح بين ليلة
وضحاها في قائمة األثرياء الـ  500التي صدرت في العامين
الماضيين.
كذل���ك فإن غانتس قد يعزز قائمت���ه بأحزاب تواجه خطر
عدم اجتياز نس���بة الحس���م ،مثل حزب «الحرك���ة» بزعامة
تس���يبي ليفني ،التي من الصع���ب رؤيتها تضمن مقعدها
البرلماني ف���ي حال خاض���ت االنتخابات بقائم���ة منفردة.
ومثلها أيضا النائبة أورلي ليفي -أبكس���يس ،المنشقة عن
حزب «يسرائيل بيتينو» ،والتي شكلت حزب «جيشر» (جسر)
على اسم حزب أقامه والدها ،حينما انشق عن حزبه الليكود
لبضعة سنوات .وقد كانت استطالعات الرأي تمنحها ما بين
 5إلى  7مقاعد ،أما اآلن ،فإنها تصارع الجتياز نسبة الحسم،
التي تضمن  4مقاعد.
ومن األحزاب التي تصارع هي أيضا نس���بة الحسم ،حزب
«يسرائيل بيتينو» بزعامة أفيغدور ليبرمان ،الضاغط األكبر
قبل س���نوات لرفع نس���بة الحس���م ،حينما كان يتمثل في
الكنيس���ت بـ  11و 15مقعدا .أما الي���وم ،فهو يتأرجح ما بين
 4و 5مقاع���د؛ إذ أن الجمه���ور الذي كان يرتك���ز عليه ،وهم

المهاجرون ال���روس في العقود الثالث���ة األخيرة ،خرج كما
يب���دو من خانت���ه ،خاصة وأن ليبرمان لم يقدم ش���يئا لهذا
الجمهور ،على صعيد سلس���لة م���ن القوانين التي تحد من
اإلكراه الديني ،وغيرها من األمور.
كذلك ،فإن قطاع المس���توطنين ،واليمين االس���تيطاني
األش���د تطرفا ،م���ا زال يواج���ه احتمال حرق عش���رات آالف
األص���وات .وقد بدأت هذه الحالة ،حينم���ا قرر زعيم تحالف
«البي���ت اليهودي» نفتالي بينيت ،وش���ريكته وزيرة العدل
أييليت ش���اكيد ،االنش���قاق عن هذا التحالف ،الواقع تحت
س���يطرة التيار الديني الصهيوني ،وش���كال قائمة «اليمين
الجديد».
وفي نهاية األس���بوع الماضي ،تم اإلعالن عن تحالف بين
حزب «هئيحود هلئيومي» (االتحاد القومي) ،الش���ريك في
تحالف «البيت اليهودي» ،وبين حزب المفدال الديني ،الذي
هو صاحب تسمية «البيت اليهودي» ،ليشكال هذا التحالف
من جديد ،وتحت االس���م ذاته« :البيت اليهودي» .لكن هذا
التحالف لم ينه حالة االنشقاق في معسكر المستوطنين ،إذ
إن القائمة التي خاضت االنتخابات في العام  ،2015وحرقت
 125ألف صوت ،وكانت بعيدة عن نس���بة الحسم بأقل من 12
ألف ص���وت ،ما زالت عازمة على خ���وض االنتخابات .ويجري
الحديث هنا عن تحالف بين الحزب المنبثق عن حركة «كاخ»
اإلرهابية ،وحركة إيلي يش���اي ،المنش���ق عن حزب ش���اس.
وكانت التقديرات تشير إلى احتمال ضم هذا التحالف إلى
قائمة «البيت اليهودي».
لكن حت���ى كتابة هذه الس���طور ف���إن تحالف���ا كهذا لم
يتم ،ويمك���ن االعتقاد أنه في حال ل���م يتم حتى الدقيقة
التس���عين ،ف���إن هذا يع���ود إلى رف���ض تحال���ف «البيت
اليهودي» ضم الحزب المنبثق ع���ن حركة «كاخ» اإلرهابية،
كي ال يكون هذا عائقا أمام انضمام كتلة «البيت اليهودي»
للحكومة المقبل���ة ،كما جرى في العام 2009؛ إذ أن التحالف
ف���ي حينه كان بين «هئيحود هليئوم���ي» وحركة «كاخ» ،ما
أبقى التحالف خارج الحكومة ،طيلة الوالية البرلمانية التي
استمرت أربع سنوات.
وف���ي الجهة األخ���رى ،إن صح التعبير ،ف���إن حزب العمل،
الذي انفرد بالحك���م في العقود الثالثة األولى إلس���رائيل،
تتنبأ له استطالعات الرأي أن ال يقترب من حاجز المقاعد الـ
 ،10وتتنبأ له حصول���ه على ما بين  7إلى  8مقاعد .في حين
أن انتخابات الحزب الداخلية أظهرت أنه باس���تثناء شخص
النائب عمي���ر بيرتس ،فإن جميع المرش���حين في المقاعد
األمامية ،المضمونة في الكنيس���ت ،أو لها احتمال الدخول،
هم من األس���ماء الجدي���دة ،التي انتس���بت للحزب لغرض
الترش���ح للكنيست ،وليس���ت ممن نمت في صفوف الحزب.
ومن أبرز األس���ماء التي لن تعود إلى الكنيست ،في حال لم
يت���م أي تعديل على القائمة ،النائ���ب إيتان كابل ،من آخر
وجوه حزب العمل ،الذي ّ
مر على عضويته في الكنيس���ت 23
عاما.
والح���ال يس���وء أيضا في ح���زب ميرتس ،ال���ذي تتنبأ له
اس���تطالعات الرأي  5مقاعد ،ما يعني أبعد بمقعد واحد عن
نسبة الحس���م .إال أن االنتخابات الداخلية في الحزب أفرزت
نتائ���ج قد تضع الحزب أمام مأزق نس���بة الحس���م .فقد تم
إعادة انتخاب رئيس���ة الحزب تمار زاندبرغ ،والنائب القديم
إي�ل�ان غيلئون ،والنائبة ميخ���ال روزين ،في حين أن المقعد

شعار لليكود :إما نحن أو اليسار.

الرابع كان من نصيب النائب العربي الحالي عيس���اوي فريج.
أم���ا المقعد الخامس ،فكان من نصيب مرش���ح عربي آخر ،هو
علي صاللحة ،اب���ن الطائفة العربية الدرزي���ة ،من قرية بيت
ج���ن ،إال أن ميرتس ال تحصل من الع���رب إال على بضعة آالف
قليلة من األصوات ،وجاء هذا الترشح على حساب الشخصية
القوية في الحزب موس���ي راز ،صاحب المواقف السياس���ية
األكثر وضوحا من غيره ،ف���ي كل الكتلة البرلمانية ،وهو في
حالة صدام مع رئيسة الحزب زاندبرغ ،التي يرى بها راز أنها
تش���د ميرتس إلى خانة هي أقرب إلى الوسط .كما أن الحزب
لم ينجح في انتخاب مرش���حة من المهاجرين األثيوبيين ،إذ
حلت سادسة ،وهذا قد ال يكون مكانا مضمونا لحزب ميرتس.
أما عن القائمة المشتركة ،فإنه حتى إغالق هذا العدد كانت
ّ
االتص���االت في ذروتها ،بعد اجتماع ض���م المركبات األربعة
ي���وم األحد .وما ت���زال االحتماالت واردة لخ���وض االنتخابات
ضمن قائمة واحدة ،أو بأكثر.

منافسة الجنراالت
يمكن القول إن منافسة رئيس هيئة األركان بيني غانتس
ّ
على رأس الحزب الذي ش���كله« ،مناعة إلسرائيل» ،ومعه ثانيا
رئيس هيئة األركان األسبق موشيه يعلون ،وقد تكون هناك
ش���خصيات عس���كرية أخرى ،أفرزت تنافس���ا غير معلن على
الجنراالت.
وقد انعكست هذه المنافس���ة في تركيبة قائمة الليكود،
إذ أفرزت االنتخابات الداخلية في الليكود أن حل في المكان

الس���ابع ،المنتس���ب حديثا للحزب ،الجن���رال احتياط يوآف
غاالنت ،الذي كان مرش���حا لتولي رئاسة األركان قبل سنوات
قليلة.
وقد دخل غاالنت إلى الكنيست في العام  ،2015ضمن قائمة
حزب «كوالن���و» ،وتولى وزارة البناء واإلس���كان .إال أن غاالنت
انفصل عن حزب «كوالنو» وانضم إلى الليكود ،وسط توقعات
أولية بأن ال يحصل على م���كان متقدم .كذلك فإن هذا األمر
انعك���س على نتيجة رئيس جهاز األمن العام األس���بق ،آفي
ّ
ديختر ،الذي حل في قائمة الليكود في المكان الـ  ،11بعد أن
ّ
حل في انتخابات  2015في المكان الـ .24
وأجواء هذه المنافس���ة انعكست على أداء رئيس الحكومة
بنيامي���ن نتنياه���و ،ال���ذي يتولى منص���ب وزي���ر الدفاع،
ويس���عى في األسابيع األخيرة ،إلى إضفاء طابع عسكري على
ش���خصيته ،رغم أنه كان جنديا عاديا ،ضم���ن وحدة النخبة
العسكرية «دورية رئاسة األركان».
وقد س���عى نتنياهو إلى إظهار مشاهد للجيش في حملته
الدعائي���ة ،ما دعا المستش���ار القانوني للحكوم���ة ،أفيحاي
مندلبلي���ت ،إلى إص���دار أمر يمنع إظهار جن���ود في الدعاية
االنتخابي���ة ،تبعه قرار ص���ادر عن رئيس لجن���ة االنتخابات
المركزية اإلس���رائيلية ،القاضي حنان ميلتس���ر ،يحظر على
ح���زب الليكود نش���ر صور لجن���ود االحتالل ضم���ن الدعاية
االنتخابي���ة للحزب ورئيس���ه بنيامين نتنياه���و .ولم يترك
نتنياهو هذه القضية جانبا ،بل نش���ر شريط فيديو يتباهى
فيه بقوة جيش االحتالل ،وقال فيه إنه يظهر في الش���ريط

وحده «ألن هناك من قرر حظر نش���ر صور جنود ،وأنا ال أفهم
طبيعة هذا الحظر» ،وقد قال هذا بلهجة استخفاف.
كذلك بادر نتنياهو في نهايات شهر كانون الثاني ،وأيضا
في األس���بوع الماضي ،للمجاهرة بأن جيشه شن عدوانا على
س���ورية ،خالفا لموقف الجيش الذي يفضل االس���تمرار في
سياسة الضبابية ،فيما يتعلق بالهجمات على سورية.
وإرادة الجي���ش ظهرت ف���ي مقال للمحلل العس���كري في
صحيف���ة «هآرت���س» ،عاموس هرئيل ،الذي ق���ال إن الجيش
«ب���ذل جهدا في األي���ام األخيرة من أجل إعادة فرض س���تار
الضبابية على السياسة الهجومية اإلسرائيلية في سورية».
ويق���ول هرئيل إن ضباط���ا كبار في جي���ش االحتالل رفضوا
اإلجابة على أس���ئلة حول الهجوم األخير على س���ورية ،على
الرغم من تصريحات نتنياهو.
وف���ي الملخص ،يمكن القول إن إس���رائيل تتجه إلى حملة
انتخاب���ات ،تنتظره���ا محط���ات عديدة من األم���ور التي قد
تنعكس على توجهات الناخبين ،مثل قرار مرتقب للمستشار
القانوني للحكومة بشأن ملفات نتنياهو .وقد تصدر قرارات
أخرى تتعلق بالوزير حاييم كاتس وبالنائب دافيد بيطان من
حزب الليكود بقضايا فساد ،وقرار آخر متعلق بوزير الداخلية
آرييه درعي ،الزعيم السياسي لحزب شاس.
وإل���ى جانب كل ه���ذا هناك الجانب العس���كري ،فقد تقع
تط���ورات إما في مواجهة قطاع غزة ،أو أمام س���ورية ولبنان،
تق���ود إل���ى تصعيد عس���كري س���يؤثر حتمًا عل���ى األجواء
االنتخابية.

فرص تشكيل الحكومة المقبلة وعمر والية الكنيست الـ21
*طالما أن بيضة ّ
القبان كتل الحريديم والتيار الديني الصهيوني فإن الحكومة ستكون بزعامة الليكود *القرار النهائي بشأن
تقديم نتنياهو للمحاكمة سيحتاج إلى أشهر غير قليلة ومسألة تنحيه يوجد حولها جدل قانوني لكن الرد الشعبي قد يحسم*
يمكن القول إن السؤالين المركزيين ،المطروحين منذ اآلن فيما
يتعلق باالنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية ،هما :أوال ،لمن ستكون
الفرصة األكبر لتش���كيل الحكومة اإلس���رائيلية المقبلة؟ وثانيا،
ما هو العم���ر المتوقع للوالية الـ  21للكنيس���ت؟ ،وما يدفع لهذا
الس���ؤال األخير هو احتمال تقدي���م بنيامين نتنياهو للمحاكمة
في قضايا فس���اد ،وما إذا س���يصمد االئت�ل�اف الحاكم ،في حال
اضطر نتنياهو للتنحي عن رئاس���ة الحكومة ،ألن سؤال خليفته
في رئاس���ة الليكود ،س���يكون العقبة األكبر .لكن من���ذ البداية،
ف���إن كل االحتماالت واردة في هذا المل���ف ،ومنها تقزيم لوائح
االتهام ،كما جرى في حالة أفيغدور ليبرمان ،وجعلها هامشية.

فرص تشكيل الحكومة
من يتابع وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية يالح���ظ جيدا عامل
اإلث���ارة ،من خالل طرح األس���ئلة حول من سيش���كل الحكومة
المقبل���ة ،وكأن األم���ور مبهم���ة .وهم بحاجة له���ذا النوع من
التغطي���ة ،ألنه من دون إثارة وجذب الق���ارئ ،فإن اإلقبال على
وسائل اإلعالم سيضعف أكثر ،ما يجعلها تفقد من شعبيتها
أكثر ،وهذا ينعكس على وضعيتها المالية.
وهناك نكتة إسرائيلية لوصف حال الصحافة اإلسرائيلية ،جاءت
على لسان الممثل اإلسرائيلي الراحل دودو طوباز ،قبل أكثر من 20
عاما .قال :تمس���ك صحيفة «معاريف» ،وتقرأ على صدر صفحتها
األول���ى عنوانا صارخ���ا« :هل يتعاطى أريئيل ش���ارون المخدرات؟
التفاصيل صفحة  .»21فتقرر ش���راء نسخة الصحيفة ،ليتسنى لك
فت���ح الصفحة ،لتقرأ الجواب« :كال» .ومن���ذ ذلك الحين وحتى اآلن،
فإن ظاهرة االثارة في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية استفحلت أكثر.
إذا ما بقي بنيامين نتنياهو على رأس حزبه ،حتى يوم االنتخابات،
ولم يصدر قرار نهائي بتقديمه للمحاكمة بلوائح اتهام في قضايا
فس���اد ،وببنود اتهام ستبعده بموجب القانون عن الحكم ،فإنه هو
من سيش���كل الحكومة المقبلة .وسنأتي الحقا على آلية صدور قرار

كهذا ،الذي قد يمتد ألشهر أخرى ليست قليلة.
ففرص تشكيل الحكومة ليست مرتبطة بهوية الحزب الذي
يحص���د أكثر عدد من المقاعد ،بل بمواقف الكتل األخرى التي
تحتل باقي المقاعد البرلمانية ،وأي حزب قادر على استقطابها.
وإذا أمعن���ا النظر في نتائج اس���تطالعات الرأي ،ورغم أنها من
الصع���ب أن تكون حاليا قريبة من المش���هد المتوقع لتركيبة
الكنيست ،إال أنها تشير إلى موازين القوى البرلمانية المقبلة.
وما نراه منذ اآلن ،أن لالئتالف الحاكم حاليا أغلبية واضحة ،بإمكانها
تش���كيل الحكومة المقبلة ،من دون العبين جدد ،إذا لم يش���أ نتنياهو
ضمهم إلى حكومته المقبلة .فبيضة القبان التي تحس���م تش���كيلة
الحكومة من���ذ أكثر من عقدي���ن ،ولكن بالذات في س���نوات األلفين،
ه���ي كتل المتديني���ن المتزمتي���ن ،الحريديم ،وأح���زاب المتدينين
الصهاينة ،الذين يسيطرون سياس���يا على أجواء مستوطنات الضفة
الفلسطينية المحتلة .وقد ثبت في العقدين األخيرين ،أن كل حكومة
لم تضم أيا من هذه الكتل ،كانت حكومة قالقل ،ولم تصمد طويال.
وه���ذا برز في حكومة أريئيل ش���ارون ،خ�ل�ال الفترة -2003
 ،2006فقد كانت تلك آخر حكومة ترتكز أساس���ا على كتلتين
احتلتا  55مقعدا في الكنيست 40 ،مقعدا لحزب الليكود ،بعد
انضمام مقعدي حزب «يس���رائيل بعلي���اه» لليكود ،في اليوم
التالي لالنتخابات ،وكتلة «ش���ينوي» ،التي كان لها  15مقعدا،
بزعامة يوسف لبيد ،والد النائب يائير لبيد.
و«شينوي» كان حزبا علمانيا متشددا في علمانيته ،ورفض مشاركة
أحزاب الحريديم في الحكومة .ورغ���م أن األزمة األقوى في الحكومة
كان���ت نابعة من داخل صفوف حزب الليكود ،على خلفية خطة إخالء
مس���توطنات قطاع غزة ،إال أن هذه الحكومة كانت مليئة بالعواصف
بين الليكود و«ش���ينوي» في العديد من القضاي���ا الجارية .وهذا ما
أدى إلى خروج هذا الحزب من الحكومة ،ليدخل بدال منه حزب العمل.
وهذا الس���يناريو تك���رر في حكومة بنيامي���ن نتنياهو قبل
الحالية ،خالل الفت���رة  ،2015 -2013التي اش���ترط فيها حزب

«يوجد مس���تقبل» بزعامة يائير لبيد ،وبالتنس���يق مع تحالف
«البي���ت اليهودي» ،عدم ضم الحريدي���م إلى الحكومة ،لغرض
ضمان سياسة اقتصادية تضرب بنود الرفاه ،وكان هذا برضى
نتنياهو .لكن هذه الحكومة لم تصمد ألكثر من  20شهرا.
وكان االس����تنتاج األكبر لليمين االستيطاني أن الفريق األكثر
إخالص����ا لحكوماته هو الحريدي����م ،طالما تم تأمي����ن ميزانيات
مؤسس����اته وجمه����وره الدين����ي .في حي����ن أن التي����ار الديني
الصهيوني ،المتمثل بـ «البيت اليهودي» ،استنتج هو أيضا أنه
ليس هذا الوقت للصدام مع التيار الديني األكثر تشددا دينيا،
خاصة وأنه بات داعما بقوة لكل سياسات االحتالل واالستيطان.
وموقف الحريديم ،الذين حتى قب���ل أكثر من عقدين من الزمن
كانوا خارج التجاذبات اإلس���رائيلية في الملف السياسي ،وفي كل
قضية الصراع اإلس���رائيلي -الفلس���طيني ،فإنهم مع تحوالتهم
السياس���ية اليمينية ،باتوا أصحاب شأن كبير في هذا الملف ،بعد
أن أصبحوا يش���كلون اليوم أكثر من  %40من إجمالي المستوطنين
في مستوطنات الضفة المحتلة ،وهذه نسبة آخذة باالزدياد بشكل
دائم ،نظرا لنسبة تكاثرهم الطبيعي وهي 8ر %3سنويا ،من جهة،
ومن جهة أخرى ،بسبب تدفق أعداد أكبر منهم على المستوطنات.
وحتى منتصف س���نوات التسعين من القرن الماضي ،ابتعد
الحريديم عن االس���تيطان ،باس���تثناء أعداد قليل���ة ،لكن مع
تزايد أعدادهم ،ورغبتهم في العيش في تجمعات س���كانية
منغلقة عليه���م ،ليقيموا فيها نمط حياتهم المتش���دد ،إن
كان على مس���توى أحياء ،أو على مس���توى بلدات ،فقد عرض
عليهم االس���تيطان في مس���توطنات خاصة بهم في الغالف
المحيط بمدينة القدس ،ش���ماال وجنوبا ،وبذلك «يربحون» عدة
مزايا :تجمعات س���كانية مخصصة فق���ط لهم ،يقيمون فيها
شعائرهم الدينية ،ويبقون على بعد ما بين  20إلى  30دقيقة
عن قلب القدس ،التي ال يريدون االبتعاد عنها ،وفوق كل هذا،
يحصلون على بيوت بأسعار أقل ،وتسهيالت ضريبية وموارد،

تلك التي تدفقها الحكومة اإلسرائيلية على المستوطنات.
وهك���ذا بتنا نرى أن أضخم مس���توطنتين هم���ا للحريديم،
«موديعين عيليت» 73 -ألف مس���توطن ،و»بيتار عيليت»57 -
ألف مستوطن ،ومعا تش���كالن  %31من إجمالي المستوطنين
في الضفة من دون القدس ،كما أن هناك  7مستوطنات أخرى.
وتشير االس���تطالعات إلى أن مجموع ما ستحصل عليه كتل
الحريديم ،وقوائم التيار الديني الصهيوني ،يفوق  23مقعدا،
بدال من  21اليوم ،وهي الس���ند األساس���ي لحزب الليكود .ومن
الصعب جدا رؤية هذه الكتل تتحالف مع غير الليكود ،خاصة
وأن حزب «مناعة إلسرائيل» بزعامة بيني غانتس ،وحزب «يوجد
مستقبل» بزعامة يائير لبيد ،يطرحان برنامجا علمانيا واضحا.

عمر الوالية البرلمانية
االنطباع الس���ائد في األوس���اط السياس���ية ه���و أن الوالية
البرلماني���ة المقبلة لن يكون عمرها طويال ،هناك من يرى أنها
ق���د ال ّ
تعمر ألكثر من عامين .وفي خلفية هذا ملفات الفس���اد
التي يتورط بها نتنياهو .وهذه النقطة تس���توجب التوضيح،
من حيث األنظمة والقوانين المتبعة.
فبموج���ب القان���ون واألنظمة ،ف���إن المستش���ار القانوني
للحكوم���ة ،وبصفت���ه المدعي الع���ام األعلى ،وف���ي ما يتعلق
بمنتخب���ي الجمهور وكبار المس���ؤولين في الجه���از الحاكم،
يصدر بداية قرارا مبدئيا بتقديم الئحة اتهام ضد الش���خص،
ثم يفس���ح المجال أم���ام طاقم الدفاع بأن يق���دم طعونه أمام
المستشار ضد القرار ،أو ضد بنود في الئحة االتهام المتبلورة،
ُ
وهذه جلسة تمهيدية ،تعقد بعد أسابيع من إعالن المستشار،
الذي سيكون عليه البحث في طعون طاقم الدفاع ،وهذه عملية
تستغرق أشهرًا عديدة ،ومن دون سقف واضح لها.
وطالم���ا لم يصدر القرار النهائي كليا ،بعد كل هذه العملية ،فإنه
ال يوجد ما يلزم نتنياهو بإقصاء نفس���ه .وأصال مسألة االقصاء هناك

جدل واسع حولها ،من حيث مفهوم القانون ،بمعنى إذا ما كان يتعين
على رئيس الحكومة أن يقصي نفس���ه عن منصبه بسبب محاكمته،
وفي أي مس���توى لوائح اتهام عليه فعل ذلك .لكن المسألة لن تكون
مرتبطة بتفس���يرات القانون فقط ،وإنما أيضا برد الفعل الش���عبي،
ومواقف الكتل الشريكة في االئتالف ،التي منها من قد تقرر الخروج
من االئتالف الحاكم ،كي ال تتضرر أمام جمهور الناخبين.
ومن السابق ألوانه حسم هذه المسألة ،ألنه ليس واضحا طبيعة
قرار المستش���ار ،ومضمون الئحة االتهام النهائية التي ستقدم
ض���ده في كل واحدة من القضايا الث�ل�اث التي تالحقه .فما تزال
ماثل���ة أمامنا قضية أفيغدور ليبرم���ان التي جرى التحقيق فيها
عل���ى مدى  6س���نوات ،وب���دأت باتهامه بالحص���ول على ماليين
الدوالرات بش���كل غير مشروع ،وقضايا تبييض أموال ،وتشويش
س���ير التحقيق���ات ،لتنتهي القضي���ة ،بعد  10س���نوات ،بإدانة
ليبرم���ان بقضية إجرائية تافهة ،وهو أنه حصل على مظروف من
دبلوماس���ي إس���رائيلي ،يتعلق بالتحقيقات معه ،دون أن يدان
بالجرم الجنائي ،ليواصل حياته السياسية ،وكأن شيئا لم يكن.
الجان���ب اآلخر الذي تس���تند علي���ه التوقعات ب���أن ال ّ
تعمر
الحكومة طويال ،ه���و االفتراض بأنه في حال ق���رر نتنياهو أو
اضط���ر للتنحي عن منصبه فإن مس���ألة خالفت���ه في الليكود
س���تكون عاصفة ،إذ إن الذين يرش���حون أنفس���هم ٌ
كثر ،وكل
واحد منهم س���يفوز في المنصب لن تكون لديه تلك القبضة
التي يس���يطر بها عل���ى الحزب كما هو ح���ال نتنياهو ،لتعود
مسألة التكتالت والصراعات الداخلية في الليكود من جديد.
كذلك فإن ش���ركاء في الحكومة قد يج���دون في هذا فرصة لحل
الحكومة ،والتوجه إلى انتخابات مبكرة ،كون الش���خص الذي يقود
الليك���ود ليس بمس���توى نجومية وش���عبية نتنياهو ،ما يفس���ح
المجال ،حسب اعتقادهم ،للمنافسة بشكل أقوى على رأس الهرم.

[ب .جرايسي]

4

الثالثاء  2019/2/19الموافق  14جمادى اآلخرة  1440هـ السنة السابعة عشرة

“المشهــــد” االقتصـــادي
موجز اقتصادي

إعـــداد :برهوم جرايسي

مليونا نسمة -عدد الناس الذين تتناساهم الحكومة في مخططاتها!

التضخم المالي تراجع في كانون الثاني بنسبة 1ر%0
س���جل التضخم المالي في الش���هر األول من العام
الجاري ،كانون الثاني  ،2019تراجعا بنسبة 1ر .%0وهذا
أقل من التقديرات التي أش���ارت إلى احتمال تراجعه
بنسبة حتى 4ر ،%0ما قد يكون مؤشرا ألن تكون وتيرة
التضخ���م هذا الع���ام أعلى من الذي س���بقه ،إذ ارتفع
التضخم فيه بنس���بة 8ر .%0ومنذ حوالي  9س���نوات،
التراج���ع في الش���هر األول م���ن كل عام بات بنس���بة
ثابتة ،لكن بتفاوت بسيط ،ففي العام الماضي تراجع
التضخم بنسبة 5ر.%0
ويتأثر التضخم في الشهر األول من تراجع األسعار
الموسمية.
وكان التضخ���م المالي ف���ي العام  2018قد س���جل
ارتفاعا بنس���بة 8ر ،%0وهي النسبة األعلى منذ العام
 ،2014الت���ي انخفض فيها التضخم ألول مرة بنس���بة
2ر ،%0وتبعه عامان انخفض فيهما التضخم بنس���بة
 %1ثم 2ر ،%0وفي العام  2017س���جل التضخم ارتفاعا
بنس���بة 4ر .%0وكل هذه النس���ب هي أق���ل من مجال
التضخم المطلوب للسياس���ة االقتصادية من  %1إلى
 .%3وآخر ّ
مرة كان فيه���ا التضخم في مجال التضخم
التي وضعته السياس���ة االقتصادية اإلسرائيلية منذ
سنوات1 ،في العام  ،2013حينما ارتفع بنسبة 8ر.%1
وقد رأينا أن التضخم في العام الماضي كان أساس���ا
ف���ي النصف األول من العام ،الذي ارتفع فيه بنس���بة
9ر ،%0وكان هذا اس���تمرارا لوتيرة ارتفاع ولو طفيفة
في النصف الثاني من الع���ام  .2017لكن في النصف
الثاني عاد التضخم إلى الوتيرة التي ش���هدناها منذ
العام  2014والحق���ا ،وكان التضخم في النصف الثاني
قد تراجع بنسبة 1ر.%0

ارتفاع العجز في العام الماضي إلى 95ر%2
سجل العجز المالي في الموازنة اإلسرائيلية العامة،
ف���ي الع���ام الماض���ي  ،2018نس���بة 95ر %2من حجم
الناتج العام ،وهو عمليا مطابق للس���قف الذي حددته
الحكومة في ميزانية العامة الماضي ،إذ كان الس���قف
المحدد هو 9ر .%2وهذا عل���ى الرغم من كل التوقعات
بأن يصل العجز إلى أكثر من 2ر.%3
ورغ���م ذلك فإن ه���ذا العجز خلق قلقا في األوس���اط
االقتصادية ،التي اتهمت الحكومة بانتهاج «اقتصاد
انتخابات» ،ففي السنوات األخيرة لم يكن العجز يصل
إلى سقفه ،حتى الربع األخير من كل عام ،ما كان يدفع
الحكومة إل���ى زيادة الصرف ،وبش���كل خاص الصرف
المس���بق على ميزانيات الحقة .أما في العام الماضي
فإن العجز كان يخرق سقفه في غالبية أشهر السنة.
وفي ه���ذا الس���ياق ،ف���إن الع���ام  2018انتهى من
دون فائ���ض يذكر في جباية الضرائب ،التي حس���ب
التقدي���رات حقق���ت الهدف بزيادة هامش���ية ،خالفا
للس���نوات األربع التي س���بقت وحقق���ت فيها جباية
الضرائب زيادة سنوية بنحو  ،%6كان يتم صرف قسم
منها لخفض حجم الدين العام.
في المقاب���ل ،قالت وزارة المالية اإلس���رائيلية ،في
تقرير لها األسبوع الماضي ،إن العجز في الشهر األول
من العام الجاري  ،2019سجل ارتفاعا بنسبة 3ر %3من
اجمالي الناتج الع���ام ،وهو ما يدل على وتيرة عجز قد
تصل في نهاية العام إلى 6ر ،%3وهذه النسبة األعلى
في عجز الموازنة العامة في السنوات الـ  15األخيرة.
من ناحية أخرى ،قال تقرير لبنك إس���رائيل المركزي
إن احتياط���ي البن���ك من العم�ل�ات األجنبية س���جل
م���ع نهاية الش���هر األول من العام الج���اري ذروة غير
مس���بوقة ،وبلغ  118مليار دوالر ،وهذا أربعة أضعاف ما
كان علي���ه االحتياط حتى ربيع العام  ،2008حينما بدأ
البنك في عملية زيادة االحتياطي من العملة األجنبية.

فجوات ضخمة في معدالت الرواتب!
أظه���ر تقرير دوري جدي���د ضخام���ة الرواتب التي
يتقاضاه���ا كبار المس���ؤولين ف���ي الجه���از الحاكم،
خاص���ة األمني ،وأيضا رواتب كب���ار الخبراء المهنيين
في المؤسس���ات العامة ،وقد برزت هذا العام معدالت
رواتب األطباء في المؤسسات الصحية العامة.
ففي الوق���ت الذي يبل���غ فيه الرات���ب األدنى 5300
شيكل ( 1452دوالرا) ،ويتقاضى  %32من األجيرين مثل
هذا الراتب وما دون ،ويتقاضى  %50من األجيرين راتب
 6900ش���يكل ( 1890دوالرا) ،فإن كلفة الراتب الشهري
لرئيس المحكم���ة العليا هي  93ألف ش���يكل (25470
دوالرا) ،ولرئيس هيئة أركان الجيش اإلس���رائيلي هي
 88820ش���يكال ( 24330دوالرا) ،وكلف���ة رات���ب القائد
العام للشرطة أقل من ذلك بنحو  110دوالرات.
كذلك ف���إن كلفة رات���ب طبيب كبير في مؤسس���ة
صحية عامة يصل إلى  75ألف ش���يكل ( 20500دوالر).
وكلف���ة راتب حامل درجة لواء في الجيش هي  63ألف
ش���يكل ( 17260دوالرا) .وكلفة راتب ضابط في قيادة
الش���رطة العامة هي  56ألف ش���يكل ( 15340دوالرا)،
وهو راتب شبيه براتب رئيس الدولة إال إن هذا يتمتع
بمق���ر إقامة خاص���ة ،ويصرف عليه الص���رف اليومي
الجاري ،تماما كما هو حال رئيس الحكومة ،الذي تصل
كلفة راتبه إلى  54762شيكال ( 15ألف دوالر) ،وهو ذات
معدل رواتب كبار الدبلوماسيين اإلسرائيليين.
وتبلغ كلفة راتب الوزير  49254شيكال ( 13494دوالرا)،
وكلفة راتب عضو الكنيس���ت  44ألف ش���يكل ( 12ألف
دوالر) .وهذا يبقى بعيدا عن الراتب الصافي ،إذ يتراوح
حجم الخصم من ضرائ���ب وتأمينات وضمانات ما بين
 %50إلى  ،%60بحسب حجم الراتب غير الصافي.
كذل���ك دل تقرير الرواتب الدوري الصادر عن قس���م
الرواتب في وزارة المالية على أن الفجوات بين معدالت
رواتب الرجال والنس���اء ما تزال قائم���ة ،برغم تقلصها
بنسب طفيفة في السنوات األخيرة ،لكن الفجوة تتراوح
ما بين  %20إلى  ،%30وذلك بحسب قطاع العمل.

*عدد السكان في إسرائيل ارتفع بنسبة  %30منذ العام  ،2005وكل الحكومات خالل هذه الفترة تجاهلت
هذه الحقيقة عن سابق معرفة ،واآلن كلهم متفاجئون من االكتظاظ في المستشفيات والشوارع!*
بقلم :سيفر بلوتسكر
يرتفع عدد س���كان إس���رائيل س���نويًا بنس���بة .%2
ومن���ذ الع���ام  2005ازداد العدد بمليوني نس���مة ،من
 7ماليي���ن إلى  9ماليين ،وهذا ارتفاع إجمالي بنس���بة
 .%30والمعنى االقتصادي لهذه األعداد الديمغرافية
ف���ي غاية البس���اطة .لك���ن ك���ي ال يك���ون االنعكاس
س���لبيا ،من خالل زي���ادة االكتظاظ في المستش���فيات
والعيادات ،وفي الصفوف المدرس���ية ،وفي الش���وارع
وش���بكة القطارات ،كان يجب زيادة وتوسيع كل واحد
من ه���ذه الجوانب بنحو  .%30وهذا حس���اب بس���يط،
لكنه ل���م يتغلغل إلى أدمغة «متخ���ذي القرارات» .من
ناحيتهم ،فإن عدد السكان ارتفع بمليوني نسمة ،لكن
احتياجاته���م ال .وهم ال يفهم���ون كيف أنه فجأة بات
هناك اكتظاظ في المستشفيات والشوارع والقطارات
والصفوف المدرسية.
ولننظر إلى اإلحصائيات الطبية .في العام  2005كان
في البالد ،وبحس���ب التعريف���ات العالمية والمتعارف
عليه 25800 ،س���رير لكل أنواع العالج���ات؛ تقريبا 1ر2
س���رير لكل ألف نس���مة .وهذا من أقل النسب القائمة
في الدول الغربية ،ويدل أيضا على نقص غير مس���بوق
في نجاعة جهاز الصحة اإلسرائيلي .ومنذ ذلك الحين،
ازداد ع���دد الس���كان بمليوني نس���مة ،ول���ذا كان من
الضروري زيادة  7700س���رير في المستشفيات ،فقط
من أجل أن ال يشتد االكتظاظ أكثر.
إال أنه في واقع األمر ازداد العدد بـ  1400س���رير فقط،
ما يعني نقصًا إضافيًا في المستشفيات بـ  6300سرير
ّ
األسرة لكل ألف نسمة
منذ العام  ،2005ويعني أن عدد
انخفض إلى 8ر 1سرير ،وهذا تراجع بنسبة  ،%15وبذلك
ّ
األسرة
حلت إس���رائيل في المكان األدنى من حيث عدد
العالجية مقارنة بعدد الس���كان ،م���ن بين دول منظمة
التعاون بين الدول المتطورة .OECD
وبحس���ب معطيات وزارة الصحة ،فإنه في العام 2005
كان هناك  86مستشفى أما اليوم فهي  85مستشفى

بمختلف التخصصات .واستنادا لعدد السكان ،فإن في
إسرائيل نقصًا بـ  20مستشفى ،أو بتوسيع مستشفيات
قائمة .والميزانية المطلوبة لسد النقص في الخدمات
الصحية ،تالمس  100مليار ش���يكل (حوالي 4ر 27مليار
دوالر) .كذلك فإن عدد مؤسسات التمريض انخفض من
 290مؤسسة في العام  2005إلى  250ألفا اليوم.
في الماضي برزت إسرائيل بشكل جيد ،من حيث عدد
األطب���اء لكل ألف مواطن ،لكن ه���ذا لم يعد قائما .فمن
العام  2005والحقا بشكل تدريجي ،نشأ نقص في عدد
األطب���اء ،أمام تزايد أعداد الس���كان .وأمام تزايد أعداد
الس���كان انخفض ع���دد األطباء العاملين بش���كل عام،
واألطباء الش���باب بش���كل خاص .وقد انخفض عددهم
بنس���بة  .%10والتركيبة ُ
العمرية لألطباء في إسرائيل
شاذة بشكل خاص عما هو قائم في الدول المتطورة ،إذ
إن  %40من األطباء هم أكبر من  55عاما ،ونس���بة قليلة
منه���م أنهوا تعليمهم في إس���رائيل .فال يوجد مكان
ليتعلم فيه األطباء ،وال مكان للعمل ،وال مكان لمساعدة
المرضى.
أم���ا عن الممرض���ات ،فإنه منذ الع���ام  2005انخفض
عدد الممرضات من 2ر 5ممرض���ة لكل ألف مواطن ،إلى
5ر 4ممرضة في العام الماضي  .2018وهذا في حين أن
المعدل القائم في دول منظمة  OECDهو 5ر 9ممرضة
لكل ألف مواطن ،بمعنى ضعفي ما هو قائم عندنا .ومنذ
العام  2005نش���أ نقص بنح���و  5آالف ممرضة .لكن كي
نصل إلى مع���دل دول  ،OECDفإن ما ينقص اليوم هو
 35ألف ممرضة .والممرضات والممرضون في إسرائيل
أكث���ر مهنية بكثير جدا مقارنة مع زمالئهم في الدول
المتطورة ،لكن إل���ى أي مدى يمكن زيادة ضغط العمل
عليهم؟
أم���ا في مج���ال المواصالت ،فمنذ الع���ام  2005ارتفع
عدد الس���يارات بنحو  ،%66بمعنى بوتيرة أكثر بكثير
من وتيرة التكاثر الس���كاني ،ومستوى حركة السيارات
ارتفع كما هو متوقع لدولة متطورة .لكن منذ ذلك العام
فإن طول الش���وارع ازداد بنس���بة  ،%11وتم توسيعها

بنس���بة  ،%26واالكتظاظ اشتد بنس���بة  .%32وبكلمات
أخ���رى ،فإنه في كل واح���د من مقاطع الش���وارع ازداد
عدد الس���يارات بنحو  %32منذ العام  .2005وذات يوم
كانت إسرائيل من حيث قلة االكتظاظ في الشوارع في
المراتب األولى بين الدول المتطورة ،أما اليوم فنحن في
قمة الئحة الدول من حيث شدة االكتظاظ في الشوارع.
وفيما ّ
يخص المواصالت العامة ،فإنها تراوح مكانها
ف���ي األماكن المتأخرة ،فوقت الوص���ول إلى العمل قفز
بالمعدل من  15دقيقة إلى  40دقيقة .وعدد المسافرين
ف���ي القط���ارات تضاع���ف من���ذ الع���ام  .2010وع���دد
المقطورات في الخدمة ارتفع بنسبة الثلث .ومساحات
المحط���ات ازدادت بصعوبة بنس���بة  ،%15فال عجب من
االكتظاظ ،وال عجب من األوساخ.
إن كل ه���ذه الحس���ابات ليس���ت مفاجئ���ة .فمتخذو
الق���رارات الحكومية كان بمقدوره���م أن ينظروا إلى ما
يحصل على مدى الس���نوات ،لكن غالبيتهم لم تلتفت
إلى هذا .ومس���ؤولو الوزارات الكب���ار ،ليس فقط أنهم
تجاهل���وا ،بل رفض���وا أيضا فتح األبواب أم���ام الخبراء.
وهك���ذا وصلنا إلى هذه الوضعية ،إلى درجة أن منظمة
ّ ،OECD
تقدر بأن إس���رائيل تنقصه���ا بنى تحتية بما
قيمته  250مليار شيكل (ما يعادل  68مليار دوالر).
وكان هناك وزراء عملوا خارج المألوف على المستوى
البعي���د المدى ،م���ن بينهم على س���بيل المثال يوفال
شتاينيتس الذي برز في هذا المجال .لكن هؤالء كانوا
قلة .فالغالبية في الحكومات الس���ابقة ،وبشكل خاص
ف���ي الحكومة الحالية ،اس���تهترت كلي���ا بالمعلومات
وبالمعرفة المهنية ،القائمة خارج وزاراتهم.
وفي وتي���رة التكاثر الحالية ،س���يزداد عدد س���كان
إس���رائيل م���ن دون المناطق (المحتلة) ،ب���ـ 3ر 2مليون
نسمة ،ومن أجل أن نلجم األوضاع في المستشفيات وال
يكون االكتظاظ أشد ،هناك حاجة إلضافة  8آالف سرير،
و 12ألف ممرضة ،و 7آالف طبيب ،و 22مستشفى جديدا.
وهن���اك حاجة إلضاف���ة آالف الغرف المدرس���ية في
المرحلة االبتدائية.

كما أن ه���ذه الزيادة س���تحتاج إلى ش���وارع جديدة
بطول  6آالف كيلومتر ،بمعنى إضافة مس���احة ش���وارع
بنح���و  55مليون متر مربع ،من أجل ضمان حركة زاحفة،
لنحو مليون أو حتى مليون وربع المليون سيارة إضافية.
وس���يكون مطلوبا أيض���ا  200قاطرة إضافية لش���بكة
القطارات ،دون أن يس���اهم هذا ف���ي االزدحام القائم
حاليا.
ومن ناحية المياه ،ومع األخذ بعين االعتبار التغيرات
البيئية ،من المتوقع أن نواجه نقصا في مياه الش���رب،
إذا لم تقم ثالث منشآت جديدة لتحلية مياه البحر.
وعلى المقاولين أن يش���رعوا سنويا ببناء  72ألف بيت
جديد ،ففي العام الماضي  ،2018تم البدء ببناء  45ألف
بي���ت .وكل ه���ذه معطيات جزئية عن الص���ورة العامة
الكلية.
إس���رائيل ليست األكثر كثافة في السكان بين الدول
المتطورة ،فهولندا وكوري���ا الجنوبية أكثر كثافة ،في
حين أن مس���توى الكثافة في بلجي���كا واليابان تقريبا
مس���اوية إلس���رائيل .إال أن إس���رائيل هي الدولة التي
حكوماتها تجاهلت عن س���ابق معرفة نس���بة التكاثر
الس���كاني .فالوزير يس���رائيل كات���س اجتهد لتغيير
الواق���ع الس���يء في قط���اع المواصالت ،وهذا يس���جل
لصالحه ،إال إنه في موق���ف ضعيف أمام وزارة المالية،
والجالس على حنفيات المال.
ّ
وب���دال من أن تقرع وزارة المالية ناقوس الخطر ،وتحرر
ميزاني���ات ،وتس���تثمر ف���ي اإلصالح���ات ،فقد عرضت
الوزارة خطة متعددة الس���نوات مخيب���ة لآلمال .فمثال
كل ما هو مطروح لوزارة الصحة إقامة مستش���فى واحد
فق���ط ،وحتى من دون تحديد موعد للبدء بالتخطيط له.
كذلك فإن لوزارة المواصالت مخططات ،لكن حتى لو تم
تنفيذها كلها ،فإن هذا سيكون بمثابة تأجيل لألزمة،
التي س���تتصاعد أكثر ف���ي الس���نوات الالحقة لتعم
الفوضى أكثر فأكثر.

(عن «يديعوت أحرونوت» -ترجمة خاصة)

هـل ربـمـا يـجـب الـتـوقـف عـن اإلنـجـاب؟
*الحكومة ّ
تلمح إلى أن «األوالد بركة» ،والتكاثر السكاني السنوي في إسرائيل  ،%2مقابل 5ر %0بالمعدل في دول منظمة * OECD
في كل العالم تستخدم الحكومات أدوات اقتصادية لتوجيه معدالت الوالدة وال يوجد أي سبب لئال تكون سياسة كهذه في إسرائيل*
بقلم :ميراف أرلوزروف
مخصصات األوالد التي تدفع للولد الثاني وحتى الولد
الرابع (القصد مخصصات اجتماعية للعائلة عن كل ولد
لديها دون س���ن  18عاما)؛ التسهيالت المالية للعائالت
كثي���رة األوالد؛ تس���هيالت لحضان���ات األوالد للزوجين
العاملين -كل هذه رسائل مفادها أن «األوالد بركة» .وكل
دول العال���م تتخذ إجراءات لتغيير وتيرة الوالدة ،وفقط
في إسرائيل التي فيها معدل الوالدات هو 1ر 3ولد لألم
الواحدة ،ال أحد يبحث في هذه القضية.
المرأة األوروبي���ة الحاصلة على مؤهالت أكاديمية تلد
بالمعدل 6ر 1ولد ،بينما ذات المرأة في إسرائيل معدلها
4ر 2ولد ،أي تقريبا بمع���دل ولد إضافي .كذلك فإنه منذ
العام  1996وحتى العام  ،2016قلصت النساء الحاصالت
عل���ى مؤهالت ف���ي كل العالم معدالت الوالدة ،بس���بب
ضغوط ومتطلب���ات العمل ،وأيضا بس���بب ارتفاع كلفة
المعيش���ة والس���كن ،ومن أجل ضمان تعليم ومعيشة
بمس���توى أعل���ى لألبناء ،أما في إس���رائيل فق���د ارتفع
المعدل في ذات الفترة بنحو 4ر 0ولد لألم الواحدة.
والنمو الس���كاني يرتفع سنويا في إس���رائيل بنسبة
 ،%2مقابل 5ر %0بالمعدل في دول منظمة التعاون بين
الدول المتطورة  .OECDوهذا يشكل تحديا ديمغرافيا
خارجا عن المألوف .وال توجد أي دولة متطورة في العالم
تواج���ه مثل هذا النمو الس���كاني العال���ي ،في حين أن
إس���رائيل منذ اآلن تواجه كثافة س���كانية ،ما ينعكس
مباشرة على مستوى المعيشة.
كذلك فإن تحدي التكاثر السكاني له مزايا خاصة في
إس���رائيل ،خاصة على ضوء عدم وج���ود تجربة ،وتخوف

من أن ال يكون بمقدور إس���رائيل أن تواجه هذا التحدي
بنجاح .وهذا ما يدفع طاقمًا من الخبراء إلى طرح السؤال:
ه���ل على الدول أن تتبع سياس���ة لجم مع���دل الوالدة؟
ويض���م الطاقم البروفس���ور أل���ون طال وإي���ال روتنبرغ
وإيتمار شاحر.
ويقول البروفس���ور موش���يه حزان ،من كلية االقتصاد في
جامع���ة تل أبيب ،إنه توجد دول أخرى رفعت فيها النس���اء
المؤهالت معدل ال���والدة لديهن ،مث���ل الواليات المتحدة
األميركية ،التي ارتفع معدل الوالدة لدى هذه الشريحة من
النس���اء ،من 2ر 1ولد في العام  1980إل���ى 9ر 1ولد في العام
 .2011وه���ذا ليس مفاجئا في دول ش���هدت تقلصا في عدد
السكان ،وباتوا يرفعون فيها معدالت الوالدة إلصالح الوضع.
ّ
ويبين مرك���ز األبحاث «ط���اوب» أن كل دولة كان فيها
معدل ال���والدات 5ر 1ولد لألم الواح���دة ،رفعت المعدل
الحقا .وحس���ب األبحاث ،فإنه من أجل أن تحافظ الدولة
على عدد الس���كان لديها ،يجب أن يكون معدل الوالدات
1ر 2ول���د ل�ل�أم الواحدة عل���ى األقل .بينم���ا المعدل في
الواليات المتحدة األميركية هو 8ر 1ولد لألم الواحدة.
ويقول ح���زان في بحث���ه إن هذا االرتف���اع في معدل
الوالدات في الواليات المتح���دة نابع من محفزات مالية
للنس���اء العامالت .وف���ي المقابل ،فإن ع���دة أبحاث في
إسرائيل سعت للبحث عن رابط بين القدرات االقتصادية
االجتماعية للعائلة ،وبي���ن ارتفاع معدل الوالدات ،مثل
رف���ع مخصصات األوالد ،كما جرى في العام  ،2001حينما
تم رفع المخصصات بشكل حاد لالبن الخامس وما فوق،
إلى أن ج���اء التقليص الحاد ف���ي مخصصات األوالد في
العام .2003
وقد ّبين بحثان للبروفس���ورة ألم���ا كوهين من جامعة

هارفارد ،والثاني جرى في مؤسس���ة الضمان االجتماعي
الحكومية اإلسرائيلية وأجراه د .دانييل غوطليف ،وجود
عالقة وطيدة بين مس���توى مخصصات األوالد ومعدالت
ال���والدة ،لكن العالقة ليس���ت متس���اوية بين ش���رائح
الجمهور المختلفة .ورأى البحثان أن التقليص الحاد في
مخصصات األوالد انعكس عل���ى المجتمع العربي ،وأقل
على المجتم���ع الدرزي والعلماني (هذا اس���تنتاج ليس
صحيح���ا ،إذ إن كل التقارير الصادرة عن مكتب اإلحصاء
المركزي اإلسرائيلي تثبت أن معدالت الوالدة بين العرب
ككل في تراجع مستمر منذ مطلع التسعينيات دون أي
ّ
المحرر).
عالقة بمستوى المخصصات-
أم���ا في ما يتعلق بالمتدينين المتزمتين الحريديم،
ف���إن االس���تنتاجات كانت متضارب���ة ،فكوهين لم تجد
تأثيرا ،بينما بحث مؤسسة الضمان وجد تأثيرا ،وفي كل
األحوال فإن التأثير لم يكن كبيرا.
وقد برزت دول عدة في تخفيض معدالت الوالدة ،مثل
سنغافورة من معدل 5ر 6ولد في العام  ،1960إلى معدل
5ر 1ولد حاليا .وكذا بالنس���بة للصي���ن التي حددت ولدا
واحدا للعائلة ،لكنها اآلن تش���جع عل���ى والدة ابن ثان.
بينما اليابان تدفع محفزات مالية للنساء لدفعهن على
والدة أكث���ر .وفي فرنس���ا تم رفع إجازة ال���والدة إلى 16
أسبوعا للولد األول و 26أسبوعا للولد الثالث .ما يعني أن
دول العالم ،المتطورة خاص���ة ،توجه الوالدة لتكون في
محيط 1ر 2ولد لألم الواحدة ،من أجل المحافظة على عدد
السكان ،وطالما أن هذا شرعي في دول العالم ،فال يوجد
أي س���بب ألن ال يكون شرعيا في إس���رائيل ،التي فيها
معدل الوالدات 1ر 3ولد لألم الواحدة.
م���ا الذي يمك���ن فعله؟ مثال تغيي���ر مبنى مخصصات

صــدر عن المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

بطاقة ملكية

تاريخ من النهب َ
والصون واالستيالء
في المكتبة الوطنية االسرائيلية
ترجمة :عالء حليحل

»

األوالد ،فالي���وم المبنى غريب ،حينما تكون المخصصات
للول���د األول  152ش���يكال ش���هريا (5ر 41دوالر) ،بينم���ا
يحصل كل م���ن الولد الثاني والثال���ث والرابع ،على 191
ش���يكال (3ر 52دوالر) .ثم يعود الولد الخامس وأكثر إلى
مخصصات  152ش���يكال لكل واحد منهم .بينما المطلوب
أن يكون المبنى تنازليا ،بمعنى المخصص األعلى للولد
األول ،ث���م يتراجع لكل ولد إضاف���ي ،خاصة وأن الصرف
األعلى يك���ون على الولد األول ،ثم يب���دأ معدل الصرف
بالتراجع لألبناء اآلخرين في العائلة.
كذلك هن���اك من يتحدث عن إلغ���اء التخفيضات في
عدد من الخدم���ات للعائالت كثيرة األوالد ،وفي المقابل
تقديم دعم مالي على وس���ائل من���ع الحمل .والضغوط
ب���األدوات االقتصادي���ة تؤتي ثمارها ،مث���ل حينما تم
اتخ���اذ إج���راءات بحق رج���ال الحريدي���م لدفعهم على
الخروج إلى العمل.
إال أنهم في مؤسس���ة الضم���ان االجتماعي يعتقدون
أن تأثي���رات األدوات االقتصادية قليل���ة ،على معدالت
ال���والدة ،خاصة في ما يتعل���ق بالحريديم ،الذين يصل
لديهم المعدل إلى  7والدات لألم الواحدة .وهذا معدل
والدة يش���كل تحديا مستقبليا بالنسبة إلسرائيل .ورغم
ذلك يجب عدم االس���تخفاف باألدوات االقتصادية ،لما
فيها من رسائل تربوية.
وال شك في أن توقف إس���رائيل عن بث رسالة «األوالد
بركة» ،واالنتقال إلى بث رس���ائل تدع���و لتربية أوالد مع
تحصي���ل علمي ومؤهالت ليكون���وا ناجحين ويتمتعون
بمستوى معيشي عال ،هما البركة.

(عن «ذي ماركر» -ترجمة خاصة بتصرف)
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عن أحزاب الوسط الموسمية
*«مناعة إلسرائيل» و «جيشر» و«تلم» ـ أحزاب وسط إسرائيلية جديدة يتوقع
لها أن تعبر نسبة الحسم ،لكن التاريخ يفيد بأنها ستختفي من الخارطة
السياسية ،كما يبدو ،بعد دورة واحدة أو اثنتين أو ثالث على األكثر*
بقلم :د .أساف شبيرا (*)
ُ
اس���تعدادًا النتخابات الكنيست الـ  ،20التي ستجرى في
التاس���ع من نيس���ان القادم ،أقيم عدد من أحزاب الوسط
الجديدة.
واس���تنادًا إلى اس���تطالعات الرأي األخيرة ،من المتوقع
أن تجتاز ثالثة منها نس���بة الحس���م وأن تف���وز بتمثيل
(حوس���ن
في الكنيس���ت ،وهي :حزب «مناعة إلس���رائيل»
ِ
ليس���رائيل») بزعامة بيني (بنيامين) غانتس؛ حزب «تلم»
(اختصار للكلم���ات التالية« :تنوع���ا ليئوميت مملختيت»
ـ حرك���ة وطنية رس���مية) بزعامة موش���يه يعل���ون ،الذي
س���يخوض االنتخاب���ات ضمن قائمة مش���تركة مع «مناعة
إلس���رائيل»؛ وحزب «جيشر» (جس���ر) بزعامة أورلي ليفي ـ
أبكسيس .وهذه األحزاب الثالثة تنضم إلى أحزاب الوسط
ُ
العدي���دة التي كانت ق���د أقيمت وانتخ���ب ممثلون عنها
لعضوية الكنيست منذ أواسط التسعينيات.
لك���ن التجربة تفيد بأن األحزاب من ه���ذا القبيل تميل،
عادة ،إلى االختفاء عن الخارطة السياسية ـ الحزبية بصورة
سريعة .ومنذ العام  ،1996تميز المشهد السياسي بنشوء
أحزاب وس���ط جديدة ،ثم انتخابها لعضوية الكنيس���ت،
غير أنها س���رعان ما تعود وتختفي من الخارطة السياسية
ـ الحزبي���ة بعد دورة واح���دة ،أو دورتي���ن ،أو ثالث دورات
على األكثر ،وهو ما يمكنن���ا من وصف هذه األحزاب بأنها
«أحزاب موسمية» .كان هذا مصير أحزاب «الطريق الثالث»،
«ش���ينوي»« ،حزب المتقاعدين» و»كديم���ا» .ومن المرجح،
ربما ،أن يكون هذا أيض���ًا مصير حزب «الحركة» (هتنوعا)،
ُ
الذي انتخب للكنيست في قائمة مستقلة في العام 2013
ثم في إطار «المعس���كر الصهيوني» ف���ي العام  ،2015إذ
تش���ير استطالعات الرأي إلى أنه لن يعبر نسبة الحسم إذا
ما خ���اض االنتخابات في قائمة مس���تقلة لوحده .وكذلك
ُ
حزب «كلنا» (كوالنو) الذي انتخب لعضوية الكنيست للمرة
األول���ى في الع���ام  ،2015يتعين عليه إثب���ات قدرته على
الصم���ود والبقاء للمدى البعيد ،إذ تتوقع له اس���تطالعات
الرأي الحالية عبور نسبة الحسم والفوز بعضوية الكنيست
في انتخابات  2019أيضًا ،لكن بتراجع كبير جدًا (عما حققه
في االنتخابات السابقة في العام  .)2015في المقابل ،ثمة
حزب واحد يبدو ،في هذه اللحظة على األقل ،أنه اس���تطاع
تثبي���ت حضوره ف���ي السياس���ة اإلس���رائيلية ،هو حزب
«يوجد مس���تقبل» («يش عتيد») ،وتتوقع له اس���تطالعات
ال���رأي الجديدة الفوز بعدد كبير ،نس���بيا ،من المقاعد في
الكنيس���ت في انتخاب���ات  2019أيضا ،للم���رة الثالثة منذ
تأسيسه ودخوله معترك المنافسة االنتخابية.

لماذا تتبدل أحزاب الوسط بهذه السرعة؟
تدل نتائج االنتخابات منذ منتصف التسعينيات على أن في
إسرائيل ش���ريحة غير قليلة من المواطنين تتموقع في وسط
ً
الخارطة السياس���ية وتشكل «مخزونا انتخابيا» محتمال ألحزاب
الوس���ط ،التي تس���تفيد من ضعف األح���زاب الكبيرة ،وخاصة
الليك���ود والعمل ،اللذين ال يقتربان حت���ى من إنجازاتهما في
الس���بعينيات والثمانينيات ،حينما ف���ازا مجتمعين بنحو 80
مقعدًا ،بل وأكث���ر (مقابل  60عضوا في كل واحدة من المعارك
االنتخابية التي ج���رت ابتداء من العام  1999فصاعدا) .وبالرغم
م���ن القف���زة المثيرة الت���ي حققه���ا الليكود خ�ل�ال المعارك
االنتخابي���ة األخي���رة ،إال أنه ال يبدو أن���ه ـ وكذلك حزب العمل،
ّ
الك���رة وتحقيق تلك النجاحات
بالتأكيد ـ س���يتمكن من إعادة
ُ ََ
الس���ابقة .ولهذا ،يبقى وس���ط الخارطة السياس���ية «مخترقًا»
أمام أحزاب وس���ط كبيرة .وزيادة على هذا ،تبين نظرة إلى دول
ديمقراطية أخرى أن أحزاب الوسط قادرة على تثبيت مواقعها
في الحلبة السياس���ية والصمود لفت���رة متواصلة غير قصيرة.
ومن األمثلة البارزة على هذا ،الحزب الليبرالي ـ الديمقراطي في
بريطانيا (الذي أقيم في العام  )1988والحزب الديمقراطي الحر
( )FDPفي ألمانيا (الذي أقيم في العام .)1948
ومع ذلك ،تتميز أحزاب الوس���ط في إس���رائيل بس���رعة
االختفاء ،نسبيًا .لماذا؟
إن النظرة المتمعنة إلى أحزاب الوسط اإلسرائيلية على
مدى السنوات الماضية تبين أنها تواجه عددا من المخاطر
الرئيسية:
االعتم���اد على قائد ذي ش���خصية كاريزماتية ـ تتش���كل
غالبية أحزاب الوس���ط من خالل االلتفاف حول قائد واحد ذي
ش���خصية كاريزماتية .وإذا ما انسحب ذلك القائد ،ألي سبب
كان ،أو إذا اتضح أنه غير ناجح ،فإن الحزب يجد صعوبة بالغة
في الصمود واالستمرار بدونه .المثال األبرز على هذا هو حزب
«ش���ينوي» ،الذي لم يس���تطع البقاء في إثر انسحاب يوسف
لبيد ،من رئاس���ة الحزب .وجميع أحزاب الوسط القائمة اليوم
تعتمد على ش���خص قيادي واحد ذي شخصية كاريزماتية ـ
يائير لبيد (يوجد مس���تقبل) ،موشيه كحلون (كوالنو) ،بيني
غانتس (مناعة إلسرائيل) ،ليفي ـ أبكسيس (جسر) ،تسيبي
ليفني (الحركة) ـ ولذلك ،فهي تواجه خطرا مماثال.
انقس���امات داخلي���ة ـ نذكر ،بوجه خاص ،االنقس���ام
ال���ذي حصل ف���ي حزب «كديم���ا» ،حين انس���حب عدد
من أعضائه ليش���كلوا حزب «هتنوعا» (الحركة) عشية
انتخابات الع���ام  ،2013وهو ما أدى إلى تحطم «كديما»
في تلك االنتخابات .كما ش���هد حزب «ش���ينوي» ،حزب
«المتقاعدون» وحزب «المركز» ،انقس���امات مش���ابهة.
وفي هذا الس���ياق ،تجدر اإلش���ارة إلى أن���ه بالرغم من
عدم حصول انقس���ام في حزب «كوالنو» ،إال أن انسحاب
ّ
عدد كبير من أعضاء الكنيس���ت الذين مثلوه ،بعد دورة
واحدة في الكنيست ،قد يكون مؤشرًا إلى المصير الذي
ً
سيؤول إليه مستقبال .وليس مستغربًا أن حزب «يوجد
مس���تقبل» ،الذي نجح في تجن���ب أزمات داخلية جدية
حتى اآلن ،سيحقق إنجازًا كبيرًا في االنتخابات القريبة،
حس���ب ما تتوقع اس���تطالعات الرأي ،وهي االنتخابات

الثالثة التي يخوضها هذا الحزب على التوالي.
عدم االستثمار في مأسسة الحزب وتثبيته ـ والمقصود
به���ذا إقامة مؤسس���ات وتفعي���ل النش���طاء الميدانيين
واألعض���اء (لي���س خالل فت���رة االنتخابات فق���ط) .وتثبت
التجربة أن المؤسس���ات ،النش���طاء واألعضاء يس���اعدون
الحزب على البق���اء والصمود في األزمات واجتيازها ،مثلما
فعل حزب���ا الليكود والعمل اللذان واجها أزمات عاصفة .إال
أن غالبية أحزاب الوس���ط ال توظ���ف جهودًا تذكر في هذه
المجاالت وليس لها أي حضور ميداني ،إطالقًا تقريبًا (كان
حزب «كديما» اس���تثناء في هذا ،كم���ا ينظم حزب «يوجد
مس���تقبل» فعاليات ميدانية دائم���ة ،وإن كان يفتقر إلى
الديمقراطية الداخلية).
ابتعاد الناخبي���ن وانتقالهم إلى أحزاب وس���ط جديدة
ـ يبي���ن التاري���خ أن جمه���ور المصوتي���ن لصال���ح أحزاب
الوس���ط غالبًا ما يهجر حزب الوس���ط الذي ّ
صوت لصالحه
ف���ي االنتخابات الس���ابقة وينتق���ل لتأييد حزب وس���ط
جدي���د .ويبدو طبيعي���ًا أن ناخبي أحزاب الوس���ط هم أقل
والء ألحزابه���م ،ألن تصويته���م لي���س ناتجًا ع���ن قناعة
إيديولوجية واضحة أو هوي���ة قطاعية محددة .ومع ذلك،
ثمة ألحزاب الوسط في إسرائيل مميزات محددة «تشجع»
الناخبين على العزوف عنه���ا .فهي كثيرا ما تتعهد أمام
جمهورها المتحمس بإح���داث تغييرات فورية وحقيقية
في مجال ما ـ على غرار وعود «حزب المتقاعدين» بتحسين
أوضاع المتقاعدي���ن بصورة جدية وفوري���ة ،ووعود حزب
«ش���ينوي» بإحداث «ث���ورة مدنية» ووعود ح���زب «كوالنو»
بخفض تكاليف المعيش���ة (وخصوصا أس���عار الس���كن).
وله���ذا ،قد يكون جمهور الناخبي���ن عرضة لإلصابة بخيبة
أمل كبيرة وس���ريعة من هذه األح���زاب .ويضاف إلى هذا،
أيضا ،أن هذه األحزاب تصور نفسها بأنها تعتمد «سياسة
جديدة» ونظيفة (خالفا لـ «السياسة القديمة» ،المتكلسة
والموب���وءة بالفس���اد التي تميز حزبي الليك���ود والعمل).
ونظرًا ألنه من الصعب جدا تحقيق وعود كهذه في الحياة
السياس���ية المركبة ،فس���رعان م���ا يخيب أم���ل الناخبين
م���ن هذه األح���زاب أيضًا ،وخالل وقت قصي���ر .وأخيرًا ،فإن
أحزاب وس���ط كثيرة تعتمد ،كما أسلفنا ،على قائد فرد ذي
ش���خصية كاريزماتية وحين ينسحب هذا القائد أو يتضح
أن���ه غير ناج���ح ،ال يت���ردد الناخبون في اس���تبداله بقائد
ّ
كاريزماتي آخر في حزب وسط آخر.

هل هذا سيئ؟
من الناحية المبدئية ،ال يمكن اعتبار تشكيل أحزاب جديدة
ظاهرة س���لبية ،نظرًا لما يمك���ن أن تقوم به هذه األحزاب من
«نفض» للمنظومة السياسية الحزبية ،من خالل إتاحة المجال
أمام انتخاب سياسيين جدد ومتحمسين وتمكينهم من طرح
قضايا جدي���دة ذات أهمية على جدول األعمال السياس���ي،
الجماهي���ري ،الع���ام .وثمة أيضا أهمية كبي���رة لوجود حزب
يمثل قطاعا واس���عا م���ن الجمهور اإلس���رائيلي الذي ّ
يعرف
نفسه بأنه «وسط سياس���ي» ،بما يحمله تعزيز هذا «الوسط
السياس���ي» من فرص التأثير اإليجابي على المجتمع بأس���ره
ـ التخفي���ف م���ن حدة الصراع���ات اإليديولوجي���ة والفئوية
وموازنة المطالب والمواقف المتش���ددة التي تطرحها فئات
سياسية او اجتماعية معينة.
لكن بنظرة أوس���ع ،يشكل نجاح (واختفاء) أحزاب الوسط
أحد األعراض األساس���ية ألزمة األحزاب في إسرائيل .ذلك
ُ
أن كثرة أحزاب الوسط الجديدة التي تقام وتحقق مكاسب
كبيرة ف���ي االنتخابات تدل على ع���دم رضى الجمهور من
األح���زاب الموجودة والعريق���ة ـ من السياس���يين الذين
يقودونها ومن إخفاقها في حل مش���كالت أساس���ية في
المجتمع اإلسرائيلي .في سيرورته الدائريةّ ،
يمس التبدل
الس���ريع في األحزاب الممثلة في الكنيس���ت ،أكثر فأكثر،
بثقة الجمهور بالسياسة والعمل السياسي ،بالسياسيين
ً
وباألحزاب ،علمًا بأن هذه الثق���ة هي في الحضيض أصال.
والناخبون أنفسهم الذين خاب أملهم من األحزاب الكبيرة
يعودون ُليصابوا بخيبة أمل أخرى من أحزاب الوسط ،المرة
تلو األخرى ،مما قد يعرضهم إل���ى اليأس التام والنهائي
من المنظومة السياسية ومن الديمقراطية في إسرائيل.
عالوة على هذا ،ونظرا لكون الخارطة السياس���ية ـ الحزبية
تتميز بكثرة أحزاب الوس���ط ،وليس بحزب واحد «يستولي»
على وس���ط الخارط���ة السياس���ية ـ الحزبية بل ويس���تبدل
أحد األحزاب الكبيرة ،فإن أحزاب الوس���ط هذه تساهم في
تكريس وتوسيع االنقسام السياس���ي الذي يمس بالقدرة
على الحوكمة .وطبقًا لما تتوقعه استطالعات الرأي الحالية،
ُ َ
سينتخب في نيسان القريب،
يبدو أن الكنيست الـ  ،21الذي
سيشهد بلوغ االنقسام السياسي ذرى أخرى جديدة ،بسبب
نجاح أحزاب الوسط الجديدة ،إلى حد كبير.

نظرة قصيرة إلى المستقبل
من الس����ابق ألوانه معرف����ة ما إذا كانت أح����زاب مثل «مناعة
إس����رائيل»« ،جيش����ر» و«تلم» س����تكون أحزابا موس����مية تزول
وتختفي بس����رعة وخالل وق����ت قصير .لكن ما من ش����ك في أن
التاريخ يبين أن على هذه األحزاب الحذر من مغبة حصول ذلك،
فهي مثل أحزاب الوسط األخرى التي تفككت واختفت ،تتمحور
حول ق����ادة أفراد ذوي ش����خصيات كاريزماتي����ة وتعد باعتماد
سياسة جديدة .ومن المشكوك فيه أن تعمد هذه األحزاب إلى
إنش����اء مؤسسات فاعلة ،وتفعيل نشطاء وفروع في فترة ما بعد
االنتخابات والمحافظة على اتصال دائم مع النشطاء والمؤيدين.
لكن ،إذا لم تتعلم من مصير أحزاب الوسط السابقة ،فثمة شك
في قدرتها عل����ى الصمود والبقاء لفترة طويل����ة والتغلب على
ً
األزمات التي ستعصف بها ،بالتأكيد ،مستقبال.
ً
(*) باحث في «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية» -القدس .نقال عن
موقع المعهد على الشبكة .ترجمة خاصة.

أستاذ العلوم السياسية شلومو أفينيري:

األحـ��زاب الـسـيـاس��ـيـة فـ��ي إس��ـرائـيـل تـعـانـ��ي
م��ن أزم��ة الف��راغ الفكري والس��يطرة الش��خصية!
قال أس���تاذ العلوم السياس���ية البروفس���ور ش���لومو
أفينيري إن األحزاب السياس���ية في إسرائيل تعاني من
أزمة مزدوجة ،هي الفراغ الفكري والسيطرة الشخصية.
وب���رأي أفيني���ري ،ال���ذي ش���غل ف���ي الماض���ي أيضًا
منص���ب المدي���ر العام ل���وزارة الخارجية اإلس���رائيلية،
ف���إن االضطرابات األخي���رة المتالحقة التي ش���هدتها
المنظومت���ان السياس���ية والحزبي���ة لها عالق���ة قطعًا
بأشخاص ،هم نفتالي بينيت ،أييليت شاكيد ،آفي غباي،
وبيني غانت���س ،وطبعًا بنيامين نتنياه���و .لكن الضجة
اإلعالمي���ة تركز بطبيعته���ا على النواحي الش���خصية،
ونتيج���ة لذلك ل���م يهتم أح���د تقريبًا بالخب���ر عن قرار
حزب «البيت اليهودي» تغيير أس���لوب اختيار مرشحيه
للكنيست.
وتابع :قد تبدو هذه المس���ألة إجرائية ،لكنها شديدة
األهمي���ة .فف���ي ح���زب «البي���ت اليه���ودي» نجحوا في
ّ
السيء الذي فعله بينيت
اس���تخالص الدروس من العمل
وش���اكيد في الحزب وقرروا إلغاء االنتخابات التمهيدية
واالنتق���ال إلى أس���لوب مركب ،يختار في���ه مركز الحزب
المرشحين جنبًا إلى جنب مع عقد مؤتمر عام .والتفاصيل
ليست مهمة بحد ذاتها وربما يطرأ عليها تغييرات ،لكن
من الواضح أنهم فهموا في «البيت اليهودي» أن أسلوب
االنتخاب���ات األولية الذي يمكن تس���ميته «ديمقراطية
مزيف���ة» ،يزعزع أس���اس وجود الحزب وبنيت���ه التحتية
االجتماعية التي يجب أن تس���تند إلى عضوية ونش���اط
في الحزب .وكما تحتاج الديمقراطية نفس���ها إلى كوابح
وتوازن���ات ،أيضًا المنظومة الداخلي���ة – الحزبية بحاجة
إليها .واالنتقال من أس���لوب اللجنة المنظمة إلى أسلوب
االنتخابات التمهيدية في معظم األحزاب التاريخية في
إس���رائيل ،ناجم عن الرغبة الصادقة في نقل الحسم من
لجان مغلقة ّ
مكونة من سياس���يين يجتمعون في الغرف
المليئة بدخان السجائر إلى المجال العام ،وبذلك تصبح
عملية اختيار المرش���حين للكنيس���ت أكثر ديمقراطية.
هذه كانت النية ،غير أن النتيجة كانت مختلفة تمامًا.
ً
وأش���ار إلى أن ما حدث هو زعزعة بني���ة األحزاب ،وبدال
من أح���زاب تس���تند إلى عضوية مس���تمرة وناش���طة،
ونشاطات في الفروع ،وعقد مؤتمرات ونقاشات سياسية
وإيديولوجية ،نشأت «مؤسسة التسجيل» ،التي سمحت
ل���كل من يريد باالنضمام رس���ميًا إلى الح���زب قبل فترة
قصي���رة م���ن االنتخابات والمش���اركة في ق���رار تحديد
المرشحين.
ولي���س من قبيل الصدفة أن ح���زب العمل ،الذي كان
م���ن أوائل األح���زاب التي تبن���ت أس���لوب االنتخابات
التمهيدي���ة ،لم يعقد منذ س���نوات مؤتم���رًا يناقش
ّ
منصب
قضايا سياس���ية واقتصادي���ة ،وكل االهتمام
على االنتخابات التمهيدية .والتركيز على المنافس���ة
ف���ي االنتخاب���ات التمهيدية أف���رغ المؤتم���ر من أي
مضم���ون فك���ري ،وحول الح���زب بص���ورة حصرية إلى
أداة النتخاب المرش���حين للكنيس���ت .ومن���ذ اللحظة
الت���ي ينتخبون فيها يضط���ر أعضاء الكنيس���ت إلى
التركيز فقط على وضعه���م ،وعلى بلورة بروفايل عام
عالي المس���توى ،لضمان انضمامهم إل���ى االنتخابات
التمهيدي���ة المقبلة .كل واحد منهم هو العب منفرد:
االنس���جام الحزبي واالنضباط غي���ر موجودين تقريبًا،
وكل واحد يتنافس مع الجميع في حزبه.
ورافق���ت ذل���ك ظاه���رة إضافي���ة ،كان ح���زب «البيت
اليهودي» وح���زب العمل من أبرز ضحاياها .فقد س���مح
أس���لوب االنتخاب���ات األولية ألش���خاص ل���م يكونوا قط
أعضاء أو ناش���طين في الحزب بتس���جيل أنفسهم قبيل
االنتخابات .وبمساعدة حمالت عالقات عامة شرسة ،جرى
انتخابهم ليس فقط في قائمة المرش���حين بل أيضًا في
قيادة الحزب نفسه.
وهكذا نجح بينيت وش���اكيد اللذان ل���م يكونا قط من
الناش���طين في المعسكر الديني  -القومي للمفدال ،في
أن ُينتخبا لرئاسة الحزب بمساعدة شعارات مثل «تغيير»
و»الجيل الش���اب» التي دائمًا تأس���ر القلوب .وكجزء من
هذه االس���تراتيجية التي في أساس���ها ال توجد مصالح
الحزب كهيئة سياسية بل تطلعاتهم الشخصية ،غادرا
الحزب في مناورة تنتمي إلى عالم الصفقات :يسيطرون

بيني غانتس.

على ش���ركة اقتصادية ،يأخذون منه���ا الموارد وغيرها،
وعندما تتوقف عن خدمة المسيطر ،يرمونها إلى الجحيم
ويمضون قدمًا.
وجرى أمر مشابه في حزب العمل ،عندما قرر آفي غباي،
ال���ذي لم تكن له جذور سياس���ية أو فكري���ة في الحزب،
تسجيل نفسه فجأة في حزب العمل ،ونجح في أن ُينتخب
 بعد حملة عالقات عامة متعددة الوسائل  -رئيسًا للحزب.وسلوكه في رئاسة الحزب كان يشبه طوال الوقت سلوك
مدير وصاحب شركة تجارية .واالستبعاد القبيح لتسيبي
ليفني ،رئيس���ة حزب «الحركة» ،من تحالف «المعس���كر
الصهيوني» هو نموذج متطرف لس���لوك استقوائي ،جاء
من عالم الصفقات .إن الزعامة السياسية أيضًا ،ولو كانت
ال تخلو من الطموحات السياسية ،تتطلب سلوكًا مختلفًا.
ومن هذه الناحية فإن بينيت وغباي يشبهان بعضهما
بعضًا ،ومع كل الفوارق يشبهان أيضًا الرئيس األميركي
دونال���د ترامب :الس���يطرة من الخارج عل���ى حزب موجود
والتص���رف كرجل أعمال (في حال���ة بينيت يتضمن هذا
أيضًا «شراء» حزب غير ناشط).
ويعتقد أفيني���ري أن تطبيق نموذج إدارة األعمال على
حزب مبني على عضوية ونشاط سياسي هو الخطر األكبر
على البنية الديمقراطية التي تتطلب حوارًا ،ومفاوضات،
وخلق ائتالفات وش���راكة داخلية – حزبي���ة من المصالح
واألفكار .كل ذلك غريب عن عالم الصفقات االس���تقوائي
ال���ذي ال َ
قيم لديه غير حجم النجاح االقتصادي الذي منه
أت���ى بينيت ،وغباي ،وترامب .وهذا هو س���بب الجري وراء
ّ
اس���تطالعات يومية تقريبًا تحل محل نق���اش المواقف
والقرارات في موضوعات سياسية واقتصادية.
ورأى ه���ذا األكاديمي أن أعضاء حزب «البيت اليهودي»
تعلم���وا الدرس ويحاول���ون اآلن ترمي���م حزبهم .وحتى
بالنس���بة إلى الذين ال يش���اركونهم مواقفهم يجب أن
يوافقوا على أنه من المهم للنسيج السياسي اإلسرائيلي
أن يكون هناك م���كان لحزب صهيون���ي ديني ال يديره
أش���باه ترام���ب أو ديماغوجيون ش���عبيون ،ويس���تطيع
أن يتناف���س مع القط���اع الحريدي المع���ادي للدولة ومع
التطرف الحريدي.
كم���ا أنه من الضروري للديمقراطية اإلس���رائيلية طبعًا
استمرار وجود حزب مثل حزب العمل ،الذي يعتبر نفسه
كحزب اش���تراكي  -ديمقراطي وليس فقط أداة انتخابية
بيد هذه الشخصية أو تلك.
وخت���م أفيني���ري :إن األزم���ة الت���ي تمر به���ا األحزاب
السياس���ية في إس���رائيل مزدوجة وتهدد الديمقراطية
أكثر من أي قانون يش���رع في الكنيست؛ من جهة هناك
تفري���غ للمضمون الديمقراط���ي واإليديولوجي لألحزاب
بس���بب أس���لوب انتخابات تمهيدية فارغ���ة وخالية من
المضمون ،ومن جه���ة ثانية هناك صع���ود أحزاب ذات
زعامة ش���خصية تسلطية من نوع حزب «يوجد مستقبل»

صدر عن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

في غربــة الوطن
تحرير :روضة كناعنة وإيزيس نصير
ترجمة :سالفة حجاوي

برئاس���ة عضو الكنيست يائير لبيد ،و»إس���رائيل بيتنا»
برئاس���ة عضو الكنيس���ت أفيغدور ليبرمان ،وحاليًا حزب
«اليمين الجديد» برئاس���ة بينيت وشاكيد .وفي الضجة
اإلعالمي���ة الحالية من الصع���ب أن يأمل الم���رء بحدوث
ً
التغيير المطلوب ،لكن من يريد فعال تعزيز الديمقراطية
والتخلص من الدوام���ة الحالية ،يجب عليه أن يتعلم من
نموذج «البيت اليهودي» وص���وغ بنية الحزب من جديد.
يجب عدم العودة إلى أس���لوب اللجنة المنظمة ،بل بلورة
بني���ة مركبة تعددي���ة ومتعددة الطبق���ات تضم كوابح
وتوازن���ات داخلية .كما يمكن أن نتعلم من تجربة أحزاب
ف���ي دول ذات نظ���ام تعددي في أوروب���ا وليس فقط من
النموذج األميركي لالنتخاب���ات التمهيدية (التي أعطت
الوالي���ات المتحدة والعالم ترام���ب) .ومثل هذا اإلصالح
سيسمح ألعضاء األحزاب والمنظمات والفروع التابعة لها
بالمشاركة في بلورة طريقها وسياستها ،ويمنع سيطرة
عدائية لشخصيات من الخارج تعتبر األحزاب محطة فقط
للوصول إلى الزعامة.
وس���بق أن تطرقن���ا في عدد «المش���هد اإلس���رائيلي»
الص���ادر ف���ي  2018/12/18إل���ى اس���تطالع «مؤش���ر
الديمقراطي���ة اإلس���رائيلية» للعام  ،2018الذي نش���ره
«المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية» في القدس ،وأظهر
أن  %28من المش���تركين فيه فق���ط يعتقدون أن هناك
ّ
المكوني���ن اليه���ودي والديمقراطي لنظام
توازن���ًا بين
ُ
الحكم في إس���رائيل ،في حين يعتق���د 5ر %45منهم أن
ّ
المك���ون اليهودي أقوى م���ن الديمقراطي ،ويعتقد %21
ّ
المكون الديمقراطي أقوى من اليهودي.
منهم أن
وتعقيبًا على هذه النتائج قال ش���وكي فريدمان ،مدير
«مرك���ز قومية ،دين ودول���ة» في «المعهد اإلس���رائيلي
للديمقراطي���ة» ،إنه إذا كنا نتحدث حت���ى اآلن عن توتر
بين الع���رب واليهود ،وبي���ن المتديني���ن والعلمانيين،
وبي���ن يمي���ن سياس���ي ويس���ار سياس���ي ،ف���إن نتائج
مؤش���ر الديمقراطية الذي أجراه «المعهد اإلس���رائيلي
للديمقراطية» للعام  2018تكش���ف عن والدة شرخ مهم
جديد :الش���رخ الديمقراطي .وأكد أنه في إسرائيل 2018
يوجد ش���رخ مركزي يزداد حدة هو مسألة تعريف ما هي
الدولة الديمقراطية.
وأضاف :لم يح���دث هذا فجأة .فالنظ���رة العميقة إلى
النزاع���ات األخيرة في الكنيس���ت وفي الس���احة العامة
شكلت مؤش���رات واضحة على ذلك :الصراع حول «قانون
الم ّ
القومية» وإزالة ُ
ك���ون الديمقراطي الذي يميز الدولة
من���ه؛ الص���راع حول مكان���ة المحكم���ة العلي���ا والرقابة
القانونية التي تمارسها على قوانين الكنيست؛ الصراع
على مكانة من يخدم الجمهور في مواجهة السياسيين؛
الص���راع بش���أن مكان���ة حقوق اإلنس���ان الت���ي تتجاوز
المكونات األكثر حيوية في الديمقراطية؛ وكل هذه هي
صراعات حول الديمقراطية نفسها.
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في أعقاب تصريح رئيس جهاز «الشاباك»:

تخوفات في إسرائيل من «قرصنة سيبرانية» تؤثر على سير االنتخابات القريبة أو على نتائجها!
*هناك نوعان أساسيان من التهديدات التي تثير القلق :األول ـ الهجوم السيبراني الرامي إلى تشويش العملية االنتخابية ذاتها أو تزوير نتائجها
الثاني ـ استخدام األحابيل واألخبار الكاذبة والملفقة بغية خلق «وعي زائف» يؤثر على الرأي العام وعلى سلوك الناخبين*
تحت عن���وان «ال تقولوا إننا لم نقل :هكذا باإلمكان س���رقة
االنتخابات في إسرائيل» ،نش���ر ملحق صحيفة «كالكاليست»
التابعة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (يوم  14شباط الجاري)
تقريرًا موس���عًا عن أخطار القرصنة الس���يبرانية التي يمكن
أن تتعرض لها االنتخابات البرلمانية القريبة في إس���رائيل،
للكنيس���ت الـ  ،21والتي من المقرر أن تجري في التاس���ع من
نيسان القادم ،وذلك في أعقاب التصريح المثير واالستثنائي
وغير المسبوق الذي أطلقه رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي
(«الش���اباك») ،نداف أرجمان ،قبل نحو شهر ،وحذر فيه من أن
«دولة أجنبية تنوي التدخل في االنتخابات ،وسوف تتدخل»!
وأض���اف أرجمان ،في تصريحه ذاك« :ال أعرف لصالح أي طرف،
أو ضد أي طرف ،سيكون هذا التدخل ،كما ال أستطيع في هذه
المرحلة تحديد المصلحة السياسية التي سيتم هذا التدخل
من أجلها ،لكنه سيتم»!
واس���تفتت الصحيفة ،ضمن تقريرها هذا ،الذي أشارت فيه
إلى أن «التأثير على االنتخابات في إسرائيل بواسطة القرصنة
الس���يبرانية ،أو تنفيذ هجوم على حواسيب لجنة االنتخابات
المركزية للكنيست الـ  ،21هو أكثر من مجرد احتمال معقول»،
آراء عدد من المختصين في مجال «الحرب السيبرانية» ،إضافة
إلى رأي قاضي المحكمة العليا اإلس���رائيلية المتقاعد سليم
جبران (بصفته رئيس لجنة االنتخاب���ات المركزية النتخابات
الكنيس���ت الـ  ،20التي جرت ف���ي آذار  ،)2015والذين أجمعوا
عل���ى أن هذا الخطر (خط���ر التدخل في االنتخاب���ات والتأثير
ً
عليها) قائم فعال ،بل هو «خطر ملموس قد يلحق أضرارًا جدية
بالجه���از االنتخابي» ،بالرغم من حقيقة كون دولة إس���رائيل
«قوة عظمى في مجال السيبرانية»!

«بالتنسيق مع جهة محلية»!
يرى عضو الكنيس���ت الس���ابق مئير مرغلي���ت (من تحالف
«المعس���كر الصهيوني») وهو أحد المستثمرين البارزين في
مج���ال التكنولوجيا عموما ،وفي عدد من ش���ركات «الس���ايبر»
خصوص���ًا ،أن «ثمة خطرا ملموس���ًا وحقيقي���ا لتعرض الجهاز
االنتخاب���ي إلى ضرر جس���يم ولحص���ول تدخ���ل خارجي في
االنتخابات ،بالتنس���يق مع جهة داخلي���ة ،بغية حرف نتائج
االنتخابات ...وهو ما ينبغي أن يثير قلقا جديا لدى أي مواطن
هنا ،سواء كان من أوساط اليمين أو أوساط اليسار ،على مصير
العملية الديمقراطية في إسرائيل».
وأش���ارت الصحيفة إلى أن األقوال الت���ي أدلى بها مرغليت
ف���ي هذا التقرير «بصورة علنية للم���رة األولى» ،كان قد قالها
«في جلس���ات س���رية مغلقة» على مدى أكثر من عامين ،خالل
إش���غاله عضوية «اللجنة الفرعية لش���ؤون الس���ايبر» التابعة
للجنة الشؤون األمنية والخارجية التابعة للكنيست ،من 2015
حتى  ،2017وهي «فترة حاسمة في كل ما يتصل باالستعداد
إلمكانية تعرض االنتخابات في إسرائيل لهجمات سيبرانية.
ويؤكد مرغليت أنه «إذا لم تس���تفق جميع األحزاب السياسية
ولم تطال���ب بنقل مهام وصالحيات الرقاب���ة على «المنظومة
السيبرانية» اإلس���رائيلية إلى جهة أخرى ،غير تلك الخاضعة
لديوان رئيس الحكومة بصورة مباشرة حاليًا ،فثمة خطر واضح
وفوري لحصول تدخل سيبراني في االنتخابات القريبة».

نوعان من التدخل السيبراني
في الحديث عن التدخل السيبراني وحماية المعلومات ،ثمة
نوعان أساس���يان من التهديدات :األول ـ الهجوم السيبراني
الرام���ي إلى تش���ويش العملي���ة االنتخابية ذاته���ا أو تزوير

نتائجه���ا؛ والثان���ي ـ اس���تخدام األحابيل واألخب���ار الكاذبة
والملفق���ة بغية خلق «وعي زائف» يؤثر على الرأي العام وعلى
سلوك الناخبين.
يش���رح مرغليت فيش���ير بداية إلى أنه جرى الكش���ف في
إس���رائيل ،قبل ثالثة أشهر ،عن قراصنة فعالين أنشأوا شبكة
واسعة من حسابات التويتر المزورة قامت بنشر مواد مختلفة
دعمًا لرئي���س الحكومة الحال���ي ،بنيامي���ن نتنياهو .وكانت
التقديرات أن «جهة أجنبية» هي التي أنش���أت هذه الشبكة
ّ
وفعلتها وأنه خالل األش���هر الس���تة التي س���بقت الكش���ف
عنها «نش���رت آالف التغريدات التي استهدفت التأثير على
الحوار الجاري على ش���بكة التويتر ،بما في ذلك من خالل نشر
معلومات متناقضة ،منها ما هو مؤيد لرئيس الحكومة ،ومنها
ما هو ضد زوجته وضد اليهود بشكل عام» .ثم يضيف :النوع
األول من التخريب السيبراني يشمل «اختالق ونشر معلومات
ملفقة ...فخالل االنتخابات األخيرة للرئاس���ة األميركية ،مثال،
جرى فتح نحو  450حس���ابًا (صفحة) مزورا على موقع فيسبوك
ج���رت إدارتها م���ن الوالي���ات المتحدة ومن خارجها نش���رت
عبره���ا معلومات مذهلة في اللحظات الحاس���مة من المعركة
االنتخابي���ة .وقد حصل األم���ر ذاته خالل عملي���ة التصويت
على «البريكزي���ت» في بريطانيا (خ���روج بريطانيا من االتحاد
األوروب���ي) وخالل االنتخابات الرئاس���ية األخيرة في فرنس���ا.
«أسلوب العمل هذا يخلق وعيًا مزيفًا ،بواسطة األخبار الكاذبة
الملفقة أو بواس���طة التالعب بالمعلومات الحقيقة ،مما يخلق
ً
واقع���ًا بديال» .أما النوع الثاني فيتمثل ،أساس���ًا ،في س���رقة
المعلومات من الطرف المنافس ونش���رها ،وسط تدخل طرف
خارجي .ويوضح مرغليت« :لقد رأينا هذا في الحالة األميركية،
حيث قامت وحدة روسية بالتعاون مع جهة أميركية داخلية،
م���ن الجناح الجمهوري ،باقتحام مكات���ب الحزب الديمقراطي
وسرقة عش���رات آالف الرسائل من حسابات البريد اإللكتروني
ف���ي مقر قيادة حملة هيالري كلينتون ،ثم نش���رها من خالل
موقع ويكيليكس ،وهو ما س���بب ضررا هائال جدا في اللحظات
الحاس���مة» .ويؤكد« :ما جرى في االنتخاب���ات األخيرة في كل
من الواليات المتحدة ،ألمانيا ،فرنس���ا وبريطانيا ،سيحدث في
االنتخابات القريبة في إسرائيل»!

التهديدات الداخلية هي األساس
يشدد دافيد س���يمانطوف ،الباحث في مجال االستخبارات
الس���يبرانية ف���ي «معهد دراس���ات األمن القوم���ي» ،على أن
القضي���ة المركزي���ة ه���ي «تلويث الح���وار السياس���ي» وأن
«التقس���يم إلى تهديدات داخلية مقابل تهديدات خارجية
ّ
إش���كالي ج���دا» ،إذ «ليس من المريح لن���ا أن نفهم أن
هو أمر
النظر ينبغ���ي أن يتركز على التهديدات الداخلية ،أساس���ًا،
وليس فقط على التهديدات الخارجية ،إذ ثمة هنا ديمقراطية
ينبغي حمايته���ا والمحافظة عليها»! ويوضح س���يمانطوف،
الذي خ���دم في مناصب اس���تخباراتية مختلف���ة في الجيش
وشعبة االستخبارات التابعة له («أمان») ،أن «هدف الهجمات
الس���يبرانية في كثير من الحاالت ليس تغيير أنماط تصويت
ً
الناخبين ،وإنما تغيير الوعي ...مثال ،من خالل اقتحام حاسوب
تابع لمستشار حملة انتخابية معينة وتسريب مضمون هذه
ّ
الحملة ومركباتها ،تغييرها أو التالعب بها».
أما دورون أوفك ،الخبير في السيبرانية وتأمين المعلومات،
من «جامعة بن غوريون» في النقب والمستش���ار لدى الجيش
اإلسرائيلي وغيره من األجهزة األمنية ،كما لشركات اقتصادية
مختلف���ة ،فيرى أن «ثمة س���ببًا وجيها للقل���ق والتخوف ،ألن

من يرغب ف���ي تلويث العملي���ة الديمقراطي���ة (االنتخابية)
في إس���رائيل يمتلك األدوات الالزمة للقي���ام بذلك ،نظرًا ألن
الجاهزية اإلس���رائيلية لمواجهة ه���ذه األخطار والتهديدات
ٌ
ه���ي غي���ر كافية ،بأق���ل تقدي���ر» .ويوضح أوفك إن���ه «بينما
يعرف القط���اع األمني جيدًا حماي���ة منظوماته من الهجمات
الس���يبرانية ،نجد أن القطاع الحكومي يعيش في هذا المجال
حالة من الفوضى العارمة وليس ثمة وعي كاف لهذا األمر» .أما
عن كل ما يتعلق باالنتخابات البرلمانية القريبة في إسرائيل،
فيرى أوفك أن «الوقت أصبح متأخرا جدا ،ألن حماية منظومات
الحوس���بة االنتخابية تس���تلزم عملية من التخطي���ط والبناء،
تس���تغرق وقتا طويال .وعلى أية حال ،ثم���ة إلى جانب النظام
االنتخابي المركزي أنظمة فرعي���ة كثيرة غير محمية بما فيه
َ
ً
الكفاية أو ُمخت َرقة تماما ،تتيح مجاال هائال من العمل ضدها».

َ
كل شيء ُمخت َرق ـ خطر حقيقي على الديمقراطية
يؤك���د رئيس لجن���ة االنتخابات المركزية للكنيس���ت الـ 20
( ،)2015قاضي المحكمة العليا المتقاعد س���ليم جبران ،أنه «ال
يش���عر باالرتياح وال باالطمئنان» ،ألن ثمة «أش���خاصًا كثيرين
وهيئات عديدة وأحزابًا يمكنها تغذية الش���بكة العنكبوتية
بمعلومات مختلف���ة ،دون القدرة على كش���ف هويتها وعلى
الحد من تأثيرها ...كل األح���زاب لديها اليوم خبراء في مجال
الس���يبرانية والمعلومات وهنالك العديد من الطرق المتاحة
َ
للتأثير على الرأي العام من دون أية رقابة ...كل شيء ُمخت َرق،
مما يشكل خطرا جسيما على الديمقراطية».
بصفته رئيس���ا للجنة االنتخابات المركزية في  ،2015أوصى
جب���ران أمام الكنيس���ت ورئي���س الدولة بإجراء سلس���لة من
التعديالت القانونية بغية مالءمة «قانون الدعاية االنتخابية»
للواقع المس���تجد ،علما بأن هذا القانون من س���نة « 1959وهو

قان���ون تقادم عليه الزمن ،على ض���وء التطورات الهائلة التي
حصل���ت في مجال ووس���ائل الدعاي���ة االنتخابي���ة ،بحيث لم
يع���د ثمة مبرر لوجود هذا القانون بصيغت���ه الحالية ،غير أن
الكنيس���ت ـ على ما يبدو ـ ال يمتلك الوقت الكافي لالنش���غال
به���ذا الموضوع» ،كما يق���ول جبران .ويضي���ف« :كان ينبغي
عليهم التفكير في هذا قبل االنتخابات السابقة ،بل قبل التي
سبقتها أيضا ،لكن أحدا لم يحرك ساكنا».
ّ
ويذكر جبران بأن «لجنة ش���عبية للنظر ف���ي قانون الدعاية
االنتخابية قد تش���كلت فعال في حزيران  ،2015برئاسة رئيسة
المحكمة العليا الس���ابقة دوريت بينيش ،وبعد أقل من ثالث
سنوات قدمت توصياتها التي ش���ملت ،من بين أشياء أخرى،
فرض الرقابة على الدعاية االنتخابية المنش���ورة على الشبكة
العنكبوتية .وقد تمت ترجمة تلك التوصيات إلى نص قانوني
لتعديل القان���ون القائم ،حظ���ي بتأييد واس���ع .لكن اقتراح
القان���ون الجديد «عل���ق» في لجنة الدس���تور البرلمانية ،التي
جرى تحويله إليها في تموز  ،2018وذلك بناء على رغبة رئيس
الحكومة ،بنيامين نتنياهو ،الذي طلب س���حب اقتراح القانون
وعدم النظر به قبل االنتخابات (التي جرت في آذار « )2015ألنه
ً
ً
يريد دراسته أوال» ،وهذا ما حصل فعال ....وفي نهاية المطاف،
لم يجر تطبيق توصيات لجنة بينيش».
وردا على سؤال ،قال جبران «نعم ،لقد تعمد رئيس الحكومة
المماطل���ة ورب���ح الوق���ت ...لكن ،م���ا العمل؟ هذا حق���ه .إنها
الديمقراطية»!

ّ
من المسؤول؟ ...نتنياهو يتحكم!
في العام  2016بدأت تعمل في إس���رائيل «س���لطة السايبر
القومية» ،وهي هيئة حكومية ـ مدنية مهمتها حماية وتأمين
المعلومات في المجال المدني :الحماية من هجمات سيبرانية

عل���ى مراف���ق اقتصادية مدني���ة مختلفة وعل���ى بنى تحتية
حيوي���ة في قطاعات اقتصادية مركزية .لكن رئيس الحكومة،
بنيامين نتنياهو بادر ،في نهاية العام  ،2017إلى دمج «سلطة
الس���ايبر القومية» هذه مع «طاقم السايبر القومي» ،الذي كان
حتى ذلك الحين وحدة تابعة لديوان رئيس الحكومة.
لكن س���عي نتنياهو إلى إقامة «منظومة السايبر القومية»،
بدم���ج الهيئتين المذكورتين وتوحيدهم���ا في هيئة واحدة
تحت مس���ؤوليته المباشرة ،دفع رؤس���اء األجهزة األمنية إلى
التح���رك بصورة غير مس���بوقة وتوجي���ه الدع���وة لنتنياهو
وللمجلس ال���وزاري المصغر إلى «تغيير نص اقتراح القانون»،
وذل���ك في رس���الة وجهها إلي���ه ووقع عليه���ا كل من رئيس
«الش���اباك» نداف أرجمان ،رئيس «الموس���اد» يوسي كوهن،
نائ���ب رئيس أركان الجيش الجنرال يائي���ر غوالن ،ومدير عام
وزارة الدفاع أودي آدم.
إال أن معارض���ة هؤالء لم تثن رئيس الحكومة عن مس���عاه،
فصادق���ت الحكومة عل���ى توحيد الهيئتين الس���ابقتين في
واحدة جديدة ـ «منظومة الس���ايبر القومية» ـ تخضع لمكتب
رئيس الحكومة ،مباشرة وحصريًا.
«المش���كلة ليس���ت في المنظومة بح���د ذاته���ا ،وإنما في
الشخص الذي يتحكم بها ـ نتنياهو» ،يقول مرغليت ،ويوضح:
«كعضو في اللجنة الس���رية للش���ؤون السيبرانية ،رأيت كيف
يحارب رجال نتنياهو أية محاولة تش���ريعية لتنظيم موضوع
الحماية الس���يبرانية ،فقط م���ن أجل تمكينه من الس���يطرة
المباش���رة والحصرية على هذا المجال .ليس من المنطقي وال
من المعقول أن يكون ش���خص يتنافس على رئاسة الحكومة
ـ حت���ى وإن لم يكن مش���تبهًا به بارت���كاب مخالفات جنائية ـ
مس���ؤوال عن منظومة الس���ايبر ،يديرها ويدير مس���ألة تأمين
طهارة االنتخابات في إسرائيل»!

إصدار جديد لـ «مركز بيغن ـ السادات للدراسات اإلستراتيجية»:

سيعرضها إلى خطر وجودي!ّ
ّ
انسحاب إسرائيل من منطقة C
«االنس���حاب اإلس���رائيلي من الضفة الغربية ،على أساس حدود
الراب���ع من حزي���ران  ،1967حتى لو كان مع بع���ض التعديالت في
الكتل االس���تيطانية الكبيرة ،قد ّ
يعرض دولة إسرائيل إلى خطر
ّ
وجودي»– هذا هو االستنتاج المركزي الذي تأتي لتأكيده كراسة
جدي���دة أعدها الجنرال (احتياط) غرش���ون هكوهين ،الباحث في
«مركز بيغن ـ الس���ادات للدراسات االستراتيجية» في جامعة «بار
إيالن» اإلسرائيلية ،وصدرت عن هذا المركز في أواخر شهر كانون
الثاني األخير.
وتبين قراءة في هذا الكراس���ة ( 77صفحة) أن االدعاء المركزي
ال���ذي تطرحه ،ويوصل بالضرورة إلى االس���تنتاج المذكور ،هو أن
انسحاب القوات اإلسرائيلية الش���امل من مناطق الضفة الغربية
(وهو ما تسميه الكراسة «االنفصال عن الفلسطينيين في يهودا
والسامرة على أساس حدود  )»1967لن يؤدي إلى محاصرة إسرائيل
في حدود ال يمكن الدفاع عنها فقط ،وإنما سيؤدي أيضا إلى نشوء
«كيان إرهابي» ـ بحس���ب تعبيره ـ كما حصل ف���ي قطاع غزة إبان
عملية أوسلو ،مع فارق جوهري وحاسم هو :أن قرب مناطق الضفة
الغربية من الموارد والمنش���آت األساس���ية الحيوية اإلسرائيلية،
على طول سواحل البحر المتوسط ،يزيد حجم الخطر الذي ينطوي
عليه هذا االنسحاب ،أضعافًا مضاعفة.

رد على مقترحين
تكش���ف قراءة الكراس���ة عن أن إعدادها لم يك���ن صدفة وإنما
ُ
جاء لطرح «مس���ار بديل» عن مس���ارين آخرين سبق أن طرحا ضمن
مقترحين س���ابقين مؤخ���را :األول ،أصدره «معه���د أبحاث األمن
القومي» بعنوان «مس���ار عمل اس���تراتيجي للجبهة اإلسرائيلية ـ
الفلس���طينية» والذي «لم يتجاهل هذا الخط���ر (الوجودي) ،لكنه
ً
قدم له حال مؤقتا وجزئيًا»؛ والثاني ،المس���ار الذي تطرحه منظمة
«قادة عسكريون من أجل أمن إسرائيل».
ّ
وتدعي الكراس���ة بأن المقترحي���ن المذكورين لم يذوتا بصورة
نقدية التغيرات الدولية الت���ي حصلت خالل العقدين األخيرين
ف���ي كل م���ا يتعلق بـ»ظاه���رة الح���رب» ،وانطلقا م���ن «تقديرات
مبالغ فيها» بش���أن قدرات الجيش اإلسرائيلي في مدى الفاعلية
واألهمية حيال التهديدات المتش���كلة .وخالفًا لالعتقاد السائد،

مث�ل�ا ،فإن كتلة االس���تيطان المدني في كام���ل الحيز الجغرافي
«أصبحت أكثر مركزية ،بل ش���رطًا ضروريا لضم���ان نجاعة العمل
األمني والعسكري».

مسوغات مختلفة ـ رفض االنسحاب وحل الدولتين
تش���ير الكراس���ة إل���ى أن مؤيدي «ح���ل الدولتين» يؤسس���ون
موقفهم هذا على مجموعتين من المسوغات المتوازية :سياسية
ـ إيديولوجية واستراتيجية ـ عسكرية .في المستوى األول ،يدعي
المؤيدون بأن استمرار الس���يطرة اإلسرائيلية على المناطق التي
احتلتها في «حرب األيام الس���تة» ،في حزيران  ،1967يمس بطابع
ّ
دولة إس���رائيل الديمقراطي وبأن حل هذه اإلش���كالية بواس���طة
ضم هذه المناطق ،بما عليها من ماليين الس���كان الفلسطينيين،
سيؤدي إلى القضاء على دولة إسرائيل كدولة يهودية.
برغ���م أن هكوهين يح���رص على تأكيد ادعائه بأن الكراس���ة ال
تعالج ُ
البعد السياس���ي ـ اإليديولوجي في حل النزاع اإلسرائيلي
ـ الفلسطيني ،وإنما هي تعالج أبعاده االستراتيجية ـ العسكرية
فقط ،إال إنه يش���دد على أن «إنهاء الس���يطرة على الفلسطينيين
وإقامة دولة فلس���طينية في ح���دود حزيران  1967ال يجس���دان،
بالض���رورة ،الرؤية ذاتها وال يؤديان إلى ح���ل واحد فقط» .ويورد
الدعائه هذا إس���نادًا مم���ا كان «في صلب رؤي���ة رئيس الحكومة
إس���حاق رابين بالنسبة لعملية أوس���لو» ،إذ كان رابين يريد ـ كما
يقول هكوهين ـ الفصل بين عنصرين :التمسك بإنهاء السيطرة
اإلس���رائيلية على الفلس���طينيين ،إلى جانب رفض فكرة أن هذا
المس���ار سيؤدي بالضرورة إلى االنس���حاب اإلسرائيلي إلى حدود
حزيران  ،1967وال إلى إقامة دولة فلسطينية بالطبع.
ويضيف هكوهين زاعمًا بأن «س���عي رابين إلى إنهاء السيطرة
ً
اإلس���رائيلية عل���ى الفلس���طينيين قد تحق���ق بالكام���ل ،فعال»،
وذل���ك بعد اغتياله« ،حي���ث أصبح ما يزيد عن  %90من الس���كان
الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت سيطرة فلسطينية وليس
تحت احتالل إسرائيلي»!
بكلمات أخرى ـ كما يضيف المؤلف ـ فإن الخالف بين إس���رائيل
والفلس���طينيين (وبين اإلس���رائيليين أنفس���هم) «لم يعد يدور
حول طريقة إنهاء االحتالل وإنما حول مس���تقبل القدس الشرقية

ومنطقة ( Cالتي تضم جميع المستوطنات اليهودية في الضفة
الغربية ،معس���كرات الجي���ش اإلس���رائيلي ،الطرق الرئيس���ية،
المناط���ق الحيوية والفض���اء المفتوح على مش���ارف غور األردن)
وحول مدى الضرورة األمنية لمواصلة الس���يطرة اإلسرائيلية على
هذا الفضاء».
يعرض الكات���ب «الفرضيات األس���اس المركزي���ة األربع» التي
يؤس���س عليها مؤيدو «االنس���حاب م���ن يهودا والس���امرة وحل
الدولتي���ن» موقفه���م ،وفي مقدمته���م أيضا كبار المس���ؤولين
األمنيين الس���ابقين ،وه���ي .1 :االنفصال ،بما يش���مله من إخالء
واسع لمس���توطنات يهودية ،س���يقرر الحدود ،يقلص مساحات
التماس واالحتكاك ويخلق واقعًا جديدًا يقود نحو االس���تقرار؛ .2
في حال زعزعة االس���تقرار إلى درجة تش���كيل تهديد أمني غير
محتمل ،س���يكون بإمكان الحكومة اإلسرائيلية اتخاذ القرار الالزم
وإرسال الجيش اإلس���رائيلي ّ
لشن هجوم ينهي التهديد الصادر
من مناطق الدولة الفلس���طينية؛  .3الجيش اإلسرائيلي ،بتفوقه
العس���كري الدائم والثابت ،س���يكون قادرا عل���ى إزالة أي تهديد
أمن���ي في غض���ون أيام قليلة؛  .4االنس���حاب م���ن مناطق الضفة
الغربية وإنهاء االحتالل س���يضمنان دعمًا دوليا واسعا ألي عملية
عسكرية كهذه تقدم عليها.
ويؤكد الكاتب رفضه له���ذه الفرضيات األربع كلها «من وجهة
النظر العس���كرية ـ االس���تراتيجية» ،بادعاء مرك���زي هو أنه «إزاء
التغيرات الجوهرية في طاب���ع الحروب والمجتمع الدولي (بما في
ذلك الثورة في مجال االتصاالت) خالل القرن الحالي ،فمن المؤكد
أن يؤدي االنس���حاب اإلسرائيلي من يهودا والسامرة وغور األردن
وإقامة دولة فلسطينية في هذه المناطق إلى وضع دولة إسرائيل
أمام تهديد أمني ـ استراتيجي غير مسبوق».
ف���ي تعليل رفض���ه له���ذه الفرضي���ات ،يطرح معد الكراس���ة
االدعاءات التالية:
منط���ق الحرب مع «حزب الله» ـ ال���ذي تبنته حركة «حماس» ،مع
التعدي�ل�ات الالزمة في قطاع غزة ،والذي س���يتم تبنيه بالتأكيد
في الضفة الغربية عقب االنس���حاب اإلس���رائيلي ـ يرسم خطوطا
عريضة للس���يناريو األمن���ي األكثر خطورة الذي ق���د يتطور في
داخل مناطق الدولة الفلس���طينية الواقعة في قلب مناطق جبلية

تش���رف على المناطق الساحلية في دولة إسرائيل ،والقريبة جدا
من التجمعات الس���كنية المركزية فيها ،كما تش���رف على جميع
الموارد والمنشآت االستراتيجية الموجودة في المنطقة.
سيتعاظم هذا الخطر بدرجة كبيرة في حال نشوب قتال متواز في
الوقت ذاته على جبهات مختلفة ،في قطاع غزة ،وفي لبنان وربما في
س����ورية أيضا (بعد إعادة تثبيت نظام األسد ،بدعم إيراني مستمر).
وأصبح س����يناريو القتال المتزامن في غزة ولبن����ان يعتبر ،منذ اآلن،
احتم����اال واردًا ،فكم بالحري عندما يصب����ح قطاع غزة جزءا من الدولة
الفلسطينية التي س����تقام؟ مثل هذا السيناريو سيضع إمكانيات
الرد من جانب الجيش اإلس����رائيلي في مأزق صعب ،وباألساس مأزق
استراتيجي ـ عمالني قد يحول ،جراء اعتبارات داخلية وعالمية ،دون
تركي����ز الجهود الكافية على حلبة الضفة الغربية ،مما س����يزيد من
صعوبة إعادة احتاللها من جديد ،بدرجة كبيرة.
نزع سالح الدولة الفلس���طينية المستقبلية ـ وهو شرط أساس
إلقامتها ،حتى ف���ي منظور مؤيدي هذا الخي���ار ،من اليمين ومن
اليس���ار على حد س���واء ـ غير قابل للتحقيق ،كم���ا أثبت ،بصورة
قاطعة ،الفش���ل المدوي في نزع الس�ل�اح في قط���اع غزة في إطار
اتفاقيات أوس���لو ،بالرغم من تعهد منظمة التحرير الفلسطينية
بهذا اإلجراء ،في عدد من االتفاقيات التي تم التوقيع عليها.
غياب التواجد والس���يطرة اإلسرائيليين في غور األردن سيؤدي
إلى نش���وء اتصال جغرافي ،على األرض ،بين الدولة الفلسطينية
والعالم العربي اإلسالمي في شرق األردن (وهو االحتمال الذي أثار
قلق بن غوريون منذ العام  )1948وس���يزيد كثيرا من صعوبة منع
التسليح في تلك المناطق.
اإلخالء الواس���ع لمس���توطنات يهودية في الضف���ة الغربية لن
ي���ؤدي إلى تخفيف حدة الص���راع ،كما يدعي مؤي���دو االنفصال،
بل العكس هو الصحيح ،كما يمكن االس���تنتاج من سير العالقات
بين إس���رائيل والفلس���طينيين منذ بداية عملية أوسلو ،وخاصة
ّ
بعد االنفصال ع���ن قطاع غزة .ففي النموذج الغ���ز ّي ،الذي يمثل
االنفصال التام ،تطبيقا لش���عار «نحن هنا وه���م هناك» ،يحتاج
تفعي���ل القوة العس���كرية إلى م���وارد هائلة :دباب���ات ،طائرات
حربية ،قوات برية واس���عة من حين إل���ى آخر ،ناهيك عن الجهود
الهائلة الالزم���ة لمقاومة األنف���اق ولبلورة ط���رق قتالية مالئمة

لمواجهة التحديات المس���تجدة ،مثل «إرهاب الطائرات الورقية
والبالون���ات» .في المقابل ،فإن االنس���حاب الجزئ���ي (في مناطق
 A، Bو  Cحي���ث التداخ���ل العمي���ق بي���ن التجمعات الس���كانية
الفلس���طينية واإلس���رائيلية في مختلف البنى التحتية والعديد
م���ن مجاالت الحياة المختلفة) يخلق توازن���ا هجينا يلغي الحاجة
إل���ى عملي���ة عس���كرية مكثفة وقوي���ة .لكن ،في وض���ع ال تكون
فيه ثمة مس���توطنات يهودية متداخلة في الحيز ،س���يكون من
الضروري تنفيذ أي عملية عس���كرية إلحب���اط عمليات إرهابية أو
تنظيمات معادية من خالل التحرك في قلب التجمعات السكانية
الفلس���طينية ،مما قد يعرضها لمقاومة عنيفة تستوجب إدخال
قوات عسكرية كبيرة جدا.
إذا ما تحولت الدولة الفلسطينية إلى كيان إرهابي قوي ،كما حصل
في قطاع غزة ،فس���تضطر إسرائيل إلى اللجوء إلى عمليات عسكرية
واسعة جدا إلزالة التهديد وستكون هذه ،بالضرورة ،عمليات قاسية
جدا وبأثمان باهظة .أما أولئك الذين ّ
يدعون بأن الجيش اإلسرائيلي
قادر على إعطاء أجوبة مناس���بة ،نهائية وحاسمة ،لهذه التحديات،
فإنم���ا يذرون الرمال في أعي���ن الجمهور (س���واء كان األمر عن وعي
وقص���د أم نتيجة خداع ذات���ي) .وهذا من دون األخذ في الحس���بان
سيناريوهات القتال المتزامن على عدة جبهات.
بالنظر إلى تجارب الحروب الثالثة األخيرة بين إسرائيل وحركة
«حماس» ( 2012 ،2008و ،)2014يمكن التأكيد على أن إعادة احتالل
مناطق الضفة الغربية ليس أنه لن يحظى بش���رعية دولية فقط،
بل إن إسرائيل ستتعرض بالتأكيد لضغوط دولية مكثفة من أجل
سحب قواتها من هناك .وحتى روس���يا ،الدولة العظمى ،لم تكن
محصنة م���ن العقوبات الدولية في أعقاب احتاللها ش���به جزيرة
القرم ـ التي تشكل جزءا صغيرا من أوكرانيا ـ فكم بالحري احتالل
الضفة الغربية الذي سيشكل احتالال لدولة سيادية كاملة؟
ختام���ًا ،يش���ير مؤلف الكراس���ة إلى أن ما ورد فيها «ال يش���كل
توصيات لتبني هذا الحل أو س���واه للصراع اإلس���رائيلي ـ العربي،
وال لتدمي���ر الس���لطة الفلس���طينية بالتأكيد .لك���ن تبني الرؤية
األمنية ـ االستراتيجية التي تستند إليها سيكون ذا تأثير كبير
على الخطوط العريضة ألي اتفاق س�ل�ام مستقبلي ،بحيث يضمن
استمرار السيطرة األمنية ـ االستراتيجية على منطقة .»C
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تقاريــر خــاصـــــــة
تـقـديـرات أمـنـيـة لـلـعــام 2019

ّ
كوخافي يضع االستعدادات لحرب في قطاع غزة على رأس سلم أولويات الجيش اإلسرائيلي!
*«معهد أبحاث األمن القومي» :مطلوب عمليات سياسية لمواجهة التحديات األمنية أمام إيران وفي الساحتين الشمالية والفلسطينية*
أصدرت شعبة االستخبارات العس���كرية اإلسرائيلية («أمان»)،
األس���بوع الماضي ،تقديراتها االس���تخباراتية للعام ّ 2019
وعمم
الجيش اإلسرائيلي أجزاء منها على وسائل اإلعالم.
وأش���ارت هذه التقديرات إلى أن حرك���ة «حماس» قد تبادر إلى
عملية هجومية واس���عة النطاق تقود إلى حرب ،في محاولة منها
للحص���ول على تعاطف دولي يؤدي إلى تغيير الوضع اإلنس���اني
ف���ي قطاع غزة .وأكدت «أم���ان» أنها ّ
غيرت تقديراتها الس���ابقة
ُ
ّ
ب���أن حركة «حماس» لن تقدم على ش���ن عملية عس���كرية أو على
الدخول في حرب ،وتعتب���ر اآلن أنه في أعقاب عدم رضى الحركة
عن تق���دم المحادثات مع الوس���طاء المصريين فهي تعتقد في
الوقت الحالي أن من شأن خطوة متطرفة فقط أن تؤدي إلى ّ
تغير
األوضاع في القطاع.
وأش���ارت «أمان» إلى أن «حماس» قد تطل���ق صواريخ في اتجاه
الم���دن اإلس���رائيلية ،وقد تعمل م���ن داخل أنف���اق ،أو قد تقوم
بإطالق قذائف مضادة للمدرعات ضد أهداف عسكرية أو مدنية،
في محاولة إلس���قاط عدد كبير من الخس���ائر بهدف ّ
جر إسرائيل
إل���ى ّرد مختل���ف عن عملياتها خ�ل�ال جوالت القت���ال القصيرة.
وأك���دت أن «حماس» باتت على اس���تعداد ّ
لتحمل مخاطر ،ولفتت
إلى أن زعيم «حماس» في غزة ،يحيى الس���نوار ،يعتبر العمليات
المسلحة وس���يلة من أجل تحقيق أهداف مهمة لقطاع غزة ،ولن
ّ
يتردد في الدخول في مواجهة واس���عة حتى لو كان الثمن مسًا
شديدًا بـ»حماس» وقواعدها .وتوقعت «أمان» اندالع حرب شبيهة
بالحربي���ن اللتين اندلعتا في العامين  2008و ،2014وعدم احتالل
القطاع فترة طويلة.
ولم تس���تبعد تقديرات «أم���ان» احتمال اش���تعال الوضع في
مناطق الضفة الغربية أيضًا.
وذكرت مصادر عس���كرية إس���رائيلية رفيعة المستوى أنه في
إثر هذه التقديرات ،ق���رر الرئيس الجديد لهيئة األركان العامة
للجيش اإلسرائيلي ،الجنرال أفيف كوخافي ،وضع االستعدادات
لحرب في قطاع غزة في رأس سلم أولويات الجيش.
وصادق كوخافي ،في األس���ابيع األخيرة ،على عدة خطط حربية
لعمليات عسكرية في القطاع بسيناريوهات متعددة ،وفقًا لقرار
الحكومة اإلس���رائيلية .وقام بعقد اجتماع���ات مع قادة المنطقة
ّ
العسكرية الجنوبية ومع جهات ذات عالقة .كذلك شكل «مديرية
أهداف» تكون مهمتها تحديد أهداف نوعية في القطاع من أجل
مهاجمتها .وتضم هذه «المديرية» ضباط اس���تخبارات وضباطًا
ميدانيي���ن مهمتهم تحلي���ل نوعية األهداف وبن���اء خطة عمل
لمهاجمتها.
وقرر كوخافي زيادة عدد بطاريات «القبة الحديدية» ،وأن يقوم
ً
بتشغيلها جنود في الخدمة النظامية بدال من جنود االحتياط.

إيران وسورية
من ناحية أخرى قالت تقديرات شعبة «أمان» إن الغارات الجوية
اإلسرائيلية في سورية أدت إلى تغيير نهج إيران في هذا البلد،
وإلى قيامها بنقل جنوده���ا وقواعدها بعيدًا عن منطقة الحدود

مع إسرائيل إلى منطقة تعتبرها آمنة أكثر بالقرب من العراق.
وأش���ارت التقدي���رات إلى أن طه���ران قد تحاول بناء منش���آت
عس���كرية وصاروخية في الع���راق ،ورأت أن ذلك ُيلزم إس���رائيل
بتكثيف جهودها االستخباراتية حيال العراق مع احتمال القيام
بخطوات عمالنية هناك إذا ما ّ
تحول االنتشار اإليراني إلى تهديد
عسكري.
وفي الوقت عين���ه قالت التقديرات إنه يب���دو أن إيران تتبنى
موقفًا عدائيًا أكثر حيال إس���رائيل ،كما ي���دل على ذلك قيامها
بإطالق صاروخ في اتجاه هضبة الجوالن الش���هر الفائت ،ردًا على
ّ
هجوم مفترض نفذه الجيش اإلسرائيلي.
وأف���ادت التقديرات أن ميل إيران إلى الرد على الغارات الجوية
اإلس���رائيلية تعزز نتيجة حصول الجيش السوري على بطاريات
«إس »300-الروسية المتطورة للدفاع الجوي .كما أفادت أن إيران
ما تزال ملتزمة باالتفاق النووي من العام  ،2015الذي وافقت فيه
طهران على تقييد تصنيعها المواد النووية في مقابل تخفيف
العقوبات ،وذلك على الرغم من انس���حاب الواليات المتحدة منه
الع���ام  .2017وفي الوق���ت عينه أكدت التقدي���رات أنه في حال
انس���حاب إيران من االتفاق يمكنها إنتاج مواد انش���طارية خالل
عام ،ويمكنها خالل عام آخر تحويلها إلى قنبلة .وأش���ارت إلى أن
مسؤولين إيرانيين يدرسون إمكانية مخالفة االتفاق النووي عبر
تخصيب اليورانيوم أكثر من الحد المسموح كوسيلة تفاوض.
وأعرب���ت تقديرات «أم���ان» عن اعتقادها بأن ف���رض العقوبات
األميركية على إيران تس���بب مشاكل خطرة للنظام الفقير هناك.
وأش���ارت إلى أن الحكومة اإليرانية تواجه انتقادات شديدة في
الداخل بسبب اقتصاد البلد المتدهور ،لكنها أكدت أنه ال يبدو أن
هناك حركات شعبية إلسقاط النظام في األفق المنظور.

تقديرات «معهد أبحاث األمن القومي» :التحديات
األساسية إيران والساحتان الشمالية والفلسطينية
وقب���ل صدور تقديرات ش���عبة «أم���ان» أصدر «معه���د أبحاث
األمن القومي» في جامعة تل أبي���ب تقديرًا لوضع األمن القومي
إلس���رائيل في مطلع العام  2019ذكر فيه أنه في النقطة الزمنية
الحالي���ة ،وأكثر من أي وق���ت في األعوام الماضي���ة ،وفي أعقاب
التطورات اإلقليمي���ة والعالمية التي حدثت في األعوام األخيرة،
يبدو أن إس���رائيل تقف وحدها أمام التحديين االس���تراتيجيين
ُ
األساسيين :الصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني ،وتمركز إيران في
الساحة الشمالية.
وأضاف أنه ليس لدى إس���رائيل اليوم رؤي���ة واضحة ،خفية أو
علني���ة ،فيم���ا يتعلق بمس���ألة جوهرية من منظور مس���تقبلي:
انفصال  -سياس���ي ،جغرافي وديموغرافي عن الفلس���طينيين،
ُّ
وتحمل
على أس���اس تسوية تقسيم البلد ،أو ضم الضفة الغربية
مسؤولية نحو 5ر 2مليون فلس���طيني .وال يبدو أن «صفقة القرن»
للرئي���س ترام���ب تحمل بش���رى ،بمعن���ى أنها س���تكون جذابة
إلس���رائيل ،وللفلس���طينيين أو للطرفين ،وإذا لم تحدث مفاجأة،
ً
فإنها ال تقدم حال .بناء على ذلك ،من األصح أن نتبنى استراتيجيا

غزة :مواجهة مفتوحة على التصعيد.

تس���مح بمرونة ومالءمات بحس���ب التطورات والظ���روف القاهرة
والقيود التي تنطوي عليها مجموعة متنوعة من س���يناريوهات
محتملة.
وأش���ار إلى أن المخطط االس���تراتيجي للس���احة اإلسرائيلية -
الفلس���طينية ،كما صاغ���ه «معهد أبحاث األم���ن القومي» ،يدعو
إل���ى التركيز على الس���بيل الواجب انتهاج���ه لفتح الطريق نحو
االنفص���ال ع���ن الفلس���طينيين ،ومنع االنزالق (ع���ن قصد أو من
ّ
تقصي ال���دالالت) نحو واق���ع الدولة الواح���دة ،والمحافظة على
ً
القدرة على الدفع مستقبال بتسويات سياسية ،وبهذه الطريقة
المساعدة على تحصين إس���رائيل كدولة يهودية ،ديمقراطية،
آمنة وأخالقية.
وقال إنه حتى في الس���احة الش���مالية ،للعمل السياس���ي دور
حيوي .فإيران ليس���ت في وارد التخلي عن هدفين استراتيجيين
مركزيين  -قدرة نووية ونفوذ إقليمي  -لكن من المتوقع أن تعمل
على تكييف خططه���ا وطريقة تحقيقها وف���ق الواقع اإلقليمي
والدول���ي المتغي���ر ،وربم���ا يدفعها ه���ذا التكيف إل���ى تأجيل
ُ
تحقيقهما .من هنا ل���ن تخرج إيران طوع���ًا قواتها والتنظيمات
الدائ���رة في فلكها من س���ورية .لق���د وظفت في س���ورية موارد
كثيرة وهي لن تتخلى عن إنجازاتها في أراضي تلك الدولة التي

تحتل مكانًا مركزيًا في مقاربته���ا لنفوذها اإلقليمي ،وخصوصًا
في تحصين الذراع الش���يعية الغربية .لهذا الغرض تنشر إيران
ش���بكة أدوات تتضمن :ق���وات  -محلية وأجنبية  -تس���اعد حاليًا
بشار األس���د على ترس���يخ حكمه في س���ورية من جديد ويمكن
اس���تخدامها (أيضًا) ضد إس���رائيل ،عندما تخدم خطوة في هذا
االتجاه المصلحة اإليرانية؛ وتعمل إيران على تشييع مناطق في
س���ورية ،لديها فيها مصالح استراتيجية ،مثل الحدود السورية-
اللبنانية ،وتقوم بتش���غيل أجهزة تعليم وتثقيف من أجل نشر
أفكاره���ا وس���ط جماهير متعددة في س���ورية .وم���ن خالل هذه
الخطوات تحص���ن إيران نفوذها لوقت طوي���ل ،وهي تعمل ببطء
وإص���رار ،وفي الوقت عينه تحرص على إرضاء نظام األس���د وعدم
ّ
تحديه أكثر من اللزوم.
وأك���د التقدير أن���ه ال يمكن لجم التمركز اإليراني في س���ورية
من خالل عمليات عس���كرية فقط ،بل المطلوب عمليات سياسية.
وروس���يا هي العنوان المركزي لذلك ،وهي بدورها ترى نفس���ها
كعنصر توازن بين القوات بما يتالءم مع مصالحها .وباالس���تناد
إلى هذا التقدير ،يجب على إسرائيل تشجيع عمليات مكملة تركز
في األس���اس على روس���يا ،وأيضًا على نظام األسد ،إلقناعهما بأن
مواصلة بناء المواقع اإليرانية في س���ورية س���تضر بنظام األسد

وبقدرت���ه على جعل الوضع مس���تقرًا في س���ورية والبدء بعملية
إعادة بنائها .وتس���تطيع إس���رائيل أيضًا بل���ورة تحالف مع دول
عربية سنية براغماتية ،تكون مستعدة لتوظيف موارد في إعادة
بناء سورية شرط إبعاد إيران وتأثيرها من هناك .ويجب التشديد
على أن المعركة بين الحروب التي تخوضها إسرائيل ضد التمركز
اإليراني في س���ورية يمكن أن تخلق أوضاعًا – مثل المس بقوات
روس���ية أو المس بش���دة بنظام األسد  -من ش���أنها أن تؤدي إلى
تغيير موقف روسيا من إسرائيل ،ومن عملياتها في سورية ،وإلى
خط���وات حازمة من جانبه���ا في اتجاه إغالق الباب أمام النش���اط
الجوي اإلسرائيلي في أجواء سورية.
ّ
وش���دد التقدير على أن الس���بيل إلى تحس���ين وضع إسرائيل
االس���تراتيجي هو من خالل الدفع قدمًا بمكانتها اإلقليمية ،في
ضوء تطابق المصالح مع دول عربية س���نية مركزية ،في األساس
من أجل لجم النفوذ اإليراني المتزايد في المنطقة .ومفتاح ذلك
هو حدوث انعطافة في العملية السياس���ية مع الفلس���طينيين،
وح���دوث تطورات إيجابية ف���ي هذا االتجاه س���تكون في الواقع
مهمة ،ليس فقط بالنس���بة إلى الس���احة نفسها ،بل في المقابل
أيضًا ستساعد إس���رائيل على مواجهة التحديات االستراتيجية
المركزية التي تواجهها.

تـقـريـر جـديـد لـمـنـظـمـة «بـتـسـيـلـم»:

قضاة المحكمة اإلسرائيلية العليا يقومون بدور مركزي في تأصيل
صناعة االحتالل واالستيطان وتعميق سلب أراضي الفلسطينيين!
أصدرت منظمة «بتس���يلم» ،مرك���ز المعلومات اإلس���رائيلي لحقوق
ّ
اإلنس���ان في األراض���ي المحتلة ،تقريرًا جديدًا بعن���وان «عدالة زائفة:
مس���ؤولية قضاة محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلس���طينيين
وسلبهم» أكدت فيه أنه عوضًا عن قيام هؤالء القضاة بواجبهم واإلقرار
ّ
بأن سياسة إسرائيل مخالفة للقانون ومنعها من هدم المنازل ،فإنهم
ّ
ّ
ّ
يختارون مرة تلو األخرى منح هذه السياسة شرعية قانونية وشرعنتها
ْ
المستويين القانوني والجماهيري .وهكذا فإن القضاة ال يخونون
على
وظيفتهم فحس���ب بل أيضًا يقومون ب���دور مركزي في تأصيل صناعة
االحتالل واالستيطان وكذلك تعميق سلب أراضي الفلسطينيين.

وفيما يلي أبرز ما جاء في هذا التقرير:
ف����ي بداية ش����هر أيلول عام  2018وبعد س����نوات م����ن المداوالت
ّ
القضائية ّ
ّ
قرر قضاة محكمة العدل العليا اإلس����رائيلية أنه ال يوجد
قانونيًا هدم ّ
ّ
تجمع خان األحمر ،بحجة ّأن البناء في المنطقة
ما يمنع
ّ
الواقعة على ُبعد نحو كيلومترين جنوبي مس����توطنة كفار أدوميم
مخالف للقانون.
ّ
وحي����ن تعتبر المحكمة ف����ي قرارها أن هدم القرية ليس س����وى
ّ
مس����ألة تتعلق بـ»تطبي����ق القانون» فهي تنوب ع����ن الدولة بأمانة
ّ
تام����ة ،إذ تضع إس����رائيل في ه����ذا اإلطار مجمل سياس����تها تجاه
ّ
ّ
البناء الفلس����طيني في أنحاء الضفة الغربية طيلة س����نوات .وعلى
مستوى التصريحات تطرح ّ
السلطات اإلسرائيلية مسألة هدم منازل
الفلس����طينية على ّأنها ّ
مجرد مس����ألة بناء مخال����ف محض للقانون
ّ
وكأنما ال توجد إلس����رائيل غايات بعيدة المدى في الضفة الغربية،
ّ
وكأنما ال توجد لهذه المس����ألة إس����قاطات وآثار بعيدة المدى على
حقوق اإلنس����ان لمئات آالف البش����ر وضمن ذلك على قدرتهم على
المعيشة وكسب ّ
الرزق وإدارة حياتهم.
ّ
تبن���ت المحكمة العليا ه���ذه الرؤية بتمامها .فف���ي آالف القرارات
ّ
واألحكام الصادرة خالل الس���نوات في ملف���ات موضوعها هدم منازل
الفلسطينيين في الضفة اعتبر القضاة سياسة التخطيط اإلسرائيلية
ّ
ّ
قانونية وال تش���وبها شائبة مسلطين الضوء في جميع الحاالت تقريبًا
ّ
ّ
ّ
على الجانب التقني :هل يمتلك من قدم االلتماس ضد الهدم رخصة
ّ
يغ���ض القضاة ْ
الطرف من���ذ البداية عن غايات
بن���اء؟ .ومرارًا وتكرارًا
ّ
وأهداف السياس���ة اإلسرائيلية ويتجاهلون حقيقة أن إسرائيل تمنع
ّ
ّ
الفلس���طينيين بشكل شبه كلي كما يتجاهلون عواقب ذلك:
البناء عن
ّ
ّ
الحياة بالحد األدنى من متطلبات المعيش���ة وأحيانًا بظروف بائس���ة
ومش���ينة واالضطرار إل���ى بناء منازلهم دون ترخي���ص والقلق ّ
الدائم
ّ
المخيم على المستقبل.
نتيجة انعدام اليقين

ّ
الغربية
سياسة التخطيط في الضفة

يعمل جهاز التخطيط الذي أقامته إس����رائيل في الضفة الغربية
ّ
اإلسرائيلية على األراضي
لخدمة سياسة تعميق وتوسيع السيطرة
ّ
ّ
في أرجاء الضفة الغربية .وفيما يتعلق بالتخطيط للفلس����طينيين
ّ
ّ
المدنية على منع ّ
أي تطوير وتقليص مس����طح البلدة
تعم����ل اإلدارة
وتكثي����ف البناء .الهدف من ذلك إبقاء أقصى ما يمكن من األراضي
ّ
احتياطيًا الحتياجات إسرائيل وعلى رأسها توسيع المستوطناتّ .أما
ّ
ّ
حين يتعلق األمر بالمس����توطنات  -علمًا أن إقامتها مخالفة للقانون
ً
ّ
المدني����ة معاكس تمامًا :يعك����س التخطيط
أص��ل�ا  -ف����أداء اإلدارة
ّ
ّ
ّ
للمستوطنات احتياجاتها الحالية والمس����تقبلية ومن هنا السعي
ّ
الهيكلية
إلدخال أكبر مس����احة ممكنة من األراضي ضمن الخريطة
ّ
التوجه
بهدف السيطرة على أقصى ما يمكن من مورد األرض .وهذا
ف����ي التخطيط ّ
ّ
التحتية وفقدان
يؤدي إلى الهدر في تطوي����ر البنى
ّ
ّ
طبيعية والتخلي عن مساحات مفتوحة.
مناطق
ّ
ّ ً
ّ
تحق����ق إس����رائيل ه����ذه الغاية بط����رق عدة ،ف����أوال ه����ي تمنع
ّ
ّ
الفلس����طينيين من البناء ف����ي نحو  %60من مناطق ( Cوتش����كل ما
ّ
ّ
يقارب  %36من مجمل أراضي الضفة الغربية) بواسطة منح مختلف
ّ
القانونية لمس����احات شاسعة (وأحيانًا يتطابق أكثر من
التعريفات
ُ
تعريف على منطقة واحدة) .وهذه التعريفات تس����تخدم جميعها
الفلسطيني إلى ّ
بهدف تقليص ّ
ّ
حد كبير.
الحيز المتاح للتطوير
ّ
وثانيًاّ ،غيرت إسرائيل في قانون التخطيط األردني الساري في الضفة
ّ
ّ
ّ
صالحيات
عس����كري بحيث نقل����ت كل
واس����تبدلت كثيرًا من بنوده بأمر
ّ
التخطيط في الضفة إلى مجلس التخطيط األعلى التابع لإلدارة المدنية
وألغت ّ
ّ
فلسطيني في لجنة التخطيط .وهكذا أصبحت اإلدارة
أي تمثيل
ّ
المدنية المس����ؤول الوحيد عن التخطيط والتطوير في الضفة الغربية،
سواء في البلدات الفلسطينية أو في المستوطنات.
ّ
ّ
الحصرية على جهاز التخطيط
وثالثًا ،تستغل إسرائيل سيطرتها
ّ
لتمنع التطوير الفلسطيني بشكل شبه ّ
تام ولكي تكثف البناء حتى
ّ
داخل الـ %40المتبقية التي ال ُيمنع الفلسطينيون مسبقًا من البناء
فيه����ا .وفي تش����رين ّ
ّ
المدنية خالل
األول  2018قال رئي����س اإلدارة
ّ
ّ
ّ
جلس����ة في الكنيس����ت إنه ال يوجد اليوم أي تخطيط للفلسطينيين
ّ
سياسيين.
وفقًا لتعليمات مسؤولين
ُ
ّ
ُ
نحو الئق
لكن كي تظهر إس����رائيل أن جه����از التخطيط يدار على ٍ
ّ
ّ
ّ
يت����م وفقًا لخرائط
الفلس����طينية
تدع����ي ّأن التخطيط في البلدات
ّ
ّ
ّ
أربعينيات القرن الماضي-
هيكلية أعدها االنت����داب البريطاني في
ّ
تعرف االس����تخدامات المختلفة لألراضي ف����ي جميع أنحاء الضفة-
ّ
ّ
ُ
علمًا منها أن ه����ذه الخرائط بعيدة كل البعد عن تلبية االحتياجات
ّ
المدنية ّ
ّ
ّ
ّ
أعدت
الفلس����طينيين .صحيح ّأن اإلدارة
الحالية للس����كان

ّ
ّ
ّ
الفلس����طينية بزعم
الخاص����ة» للبلدات
الهيكلية
مئات «الخرائ����ط
ّ
ّ
ّ
اس����تبدال الخرائط االنتدابية لكن حتى هذه الخرائط اإلسرائيلية
ّ
ّ
الفلس����طينيين وتقييد البن����اء إذ ّإن جل
غايته����ا التضييق عل����ى
م����ا تفعله هو تطويق البلدات عبر ترس����يم ح����دود تتاخم المناطق
العمرانية للبلدة (بموجب صور ّ
ّ
جو ّية للبلدة).
وتنعكس نتائج هذه السياسة جليًا في المعطيات:
المدني����ة ّ
ّ
ق����دم
طلب����ات رخ����ص بناء :وفق����ًا لمعطي����ات اإلدارة
ّ
الفلس����طينيون  5475طلبات ترخيص بناء ف����ي الفترة الواقعة بين
ّ
ع����ام  2000ومنتصف عام  2016وتمت الموافقة على  226طلبًا فقط،
أي نحو  %4من الطلبات.
أوامر هدم :على ّ
ّ
مر ّ
المدنية آالف أوامر
الس����نوات أصدرت اإلدارة
ّ
ّ
لمبان فلس����طينية .وفق����ًا لمعطي����ات اإلدارة المدنية صدر
الهدم
ٍ
ُّ
 16796أمر هدم ف����ي الفترة الواقعة بين عام  1988وعام  ،2017نفذ
منه����ا  3483أمرًا (نحو  )%20وال يزال  3081أمر هدم (نحو  )%18قيد
القضائية .حتى عام ( 1995عام توقي����ع ّات ّ
ّ
فاقية المبادئ
المداول����ة
ّ
ّ
االنتقالي����ة) أصدرت اإلدارة أقل من  100أمر هدم س����نويًا لكن منذ
ّ
ّ
ذلك العام أخذ يتزايد تدريجيًا إصدار أوامر الهدم حتى بلغ معدل
ّ
سنويًا منذ العام .2009
 1000أمر
تنفيذ هدم :وفقًا لمعطيات «بتسيلم» منذ عام ( 2006العام الذي
بدأت فيه «بتسيلم» بتوثيق هدم المنازل) وحتى نهاية عام 2018
ّ
ّ
فلسطيني في الضفة الغربية
هدمت إسرائيل على األقل  1401منزل
بدون القدس الش����رقية .ف����ي أعقاب الهدم فقد عل����ى األقل 6207
ّ
التجمعات
أش����خاص منازلهم بينهم على األق����ل  3134قاصرًا .وفي
ّ
مه����دد بالتهجير
الت����ي ال تعترف بها إس����رائيل وجزء كبير منها
ّ
ّ
تهدم الدولة منازل الس����كان مرارًا وتكرارًا .خالل هذه الفترة شردت
ّ
ّ
فلس����طينيًا بينهم 485
التجمعات 1014
إس����رائيل مرارًا في ه����ذه
ّ
قاصرًا نتيجة لهدم منازلهم المتكرر.
التخطيط في المس���توطنات صورة عكسية لما يحدث في البلدات
ّ
الفلس���طينية :ما عدا في مدينة الخليل أقيمت جميع المس���توطنات
ّ
ّ
ّ
أراض مفتوحة وأعدت لجميعه���ا تقريبًا خرائط هيكلية مفصلة
في
ٍ
ّ
ّ
االنتدابية القديمة التي كانت سارية
وس���خية اس���تبدلت الخرائط
ً
على تلك األراضي .تش���مل الخرائط الجديدة تفصيال الس���تخدامات
األرض المختلف���ة بما يتالءم مع احتياجات البلدة الحديثة وبضمنها
المس���احات ّ
ّ
للتوسع والتطوير
العامة والمساحات الخضراء ومساحات
ّ
ّ
اني الطبيعيّ.
الس���ك ّ
ّ
المس���تقبلي تتعدى بكثير احتياجات التكاثر
ّ
ّ
ّ
كذل���ك اهتمت اإلدارة المدنية بش���ق ش���بكة ش���وارع حديثة تصل
ّ
المستوطنات بعضها ببعض وتصلها بالجانب اآلخر من الخط األخضر،

وخالل ذلك ّ
ّ
الفلسطينية ّ
ّ
إمكانيات تطويرها.
وقيدت
طوقت البلدات

قرارات المحكمة العليا شرعنة ّ
تامة لجهاز التخطيط

ّ
الفلسطينيون على ّ
ّ
مر ّ
السنين مئات االلتماسات إلى محكمة
قدم
العدل العليا مطالبي����ن بإلغاء أوامر الهدم الت����ي أصدرتها اإلدارة
ُ
ّ
المدنية .في معظ����م الحاالت تصدر المحكمة أم����رًا مؤقتًا بتجميد
ّ
ّ
القضية .لكن هذا
الهدم يمنع الدولة من تنفيذه إلى حين البت في
ّ
التجميد يجب����ي في أحيان كثيرة ثمنًا باهظًا من الس����كان .فمثلما
ّ
ّ
الفلسطينيين
تمنع المحكمة الدولة من الهدم تمنع أيضًا السكان
ّ
من بناء المنازل والمباني ّ
العامة أو االتصال بشبكات البنى التحتية
ّ
ّ
أو حت����ى ترميم المباني القائمة ،بما في ذلك الترميمات الضرورية.
ّ
ّ
بذلك يجد السكان الفلسطينيون أنفسهم خاضعين لفترات طويلة
من التجميد وانعدام اليقين بخصوص مستقبلهم.
ف����ي نهاية األمر ترف����ض المحكمة كثيرًا من االلتماس����ات ،حيث
ّ
ّ
المبدئي����ة التي طرحها الس����كان
يرف����ض القض����اة جميع الحج����ج
ّ
بخصوص سياس����ة التخطيط التي تطبقها إسرائيل في الضفة بل
هم يرفضون حتى النظر في بعض هذه الحجج .وهناك التماس����ات
يسحبها الملتمسون أنفس����هم ،أحيانًا في أعقاب تبليغ من الدولة
ّ
بأنه����ا ال تعتزم تنفيذ أمر الهدم في هذه المرحلة وبعد أن التزمت
غيرت موقفها .ولكن بناءً
تجاه الملتمس����ين بإخطارهم مس����بقًا إذا ّ
ّ
المتوفرة لدى «بتسيلم» لم يحدث ولو ّ
مرة واحدة أن
على المعلومات
فلسطينيون ّ
قبل القضاة التماسًا ّ
ّ
ضد هدم منزلهم.
قدمه
وال ي����رى القض����اة ّ
أي غضاضة في اإلع��ل�ان عن «أراض����ي دولة» أو عن
ّ
ّ
«مناطق تدريب����ات» في الضفة الغربية ،ورغ����م تقديم حجج تطعن في
قانونية هذه اإلجراءات أمام القضاة قبل هؤالء في ّكل ّمرة ّادعاء ّ
ّ
الدولة
ّ
ّ
الفلسطيني مخالف للقانون وعليه يجب هدم المباني .ولطالما
بأن البناء
ّ
قبل����ت المحكم����ة العليا موقف الدول����ة القائل بأنه ال ُيس����مح بأن يبني
الفلسطينيون على «أراضي ّ
ّ
الدولة» علمًا ّأن األمر مسموح للمستوطنين.
ّ
ّ
األردني
وأق����ر القضاة ّأن التغيير الذي أجري على قانون التخطيط
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قانون����ي وضروري ،رغم أن القانون اإلنس����اني الدول����ي يمنع الدولة
ّ
ّ
المحتل����ة من إجراء تغييرات على القانون المحلي عدا اس����تثناءات
ال تنطب����ق ف����ي الحالة التي أمامن����ا .بذلك تجاه����ل القضاة حقيقة
ّ
ّأن ه����ذا التغيير أتاح إلس����رائيل أن تركز ف����ي يديها مجمل جهاز
ُ
ّ
الفلس����طينيين من جمي����ع لجان التخطيط وأن
التخطيط وأن تخرج
تمنعهم من المش����اركة في تقرير مستقبلهم .هذا التغيير هو ما
لاّ
أتاح في الس����نوات ال حقة إقامة جه����ازي تخطيط متوازيين ،واحد
ّ
للفلسطينيين وواحد للمستوطنين.

ّ
ّ
القانونية بشكل
الشرعية
وتضفي المحكمة على سياسة الدولة طابع
ّ
ضمني أيضًا وذلك عبر وسيلتين :تمويه الفروق بين أجهزة التخطيط
ّ
واالنتقائية في التعامل مع أحكام القانون الدوليّ.
المختلفة،

ٌ
عدل زائف
تتعامل المحكمة العليا مع جهاز التخطيط الذي أقامته إس���رائيل
ّ
ّ
ّ
الفلسطينيين في الضفة وكأنه جهاز تخطيط مماثل لذلك
للس���كان
الذي أقامته للمستوطنين ،برغم ّأن الفرق بين الجهازين شاسع .وقال
القاضي حنان ملتس���ر ،في إحدى جلس���ات النظر في التماسات خان
األحمر التي انعقدت خالل عام  ،2018إن هناك «قانونًا واحدًا للجميع»
حين ّ
ّ
الفلس���طينيين
تطرق إلى تطبيق قوانين التخطيط والبناء على
ّ
ّ
ً
والمستوطنين س���واء بسواء .غير أن السياسة التي تتبعها إسرائيل
ّ
ّ
الفلس���طينيين.
مع المس���توطنين معاكس���ة لتلك التي تتبعها مع
ّ
المظلومية التي تعلو من حين آلخر في أوس���اط
ورغ���م صرخات ادعاء
المس���توطنين يكفي النظر إلى الواقع كما هو لرؤية الفرق الشاس���ع
ّ
الفلس���طينيين.
بين التخطيط ألجل المس���توطنين والتخطيط ألجل
ففي األعوام الخمس���ين الماضية أقامت الدولة نحو  250مس���توطنة
ً
جديدة يحظ���ر القانوني الدولي إقامتها أصال ،وفي الفترة نفس���ها
فلسطينية واحدة فقط ُنقل إليها ّ
ّ
ّ
بدوي كان قائمًا
تجمع
أقامت بلدة
في منطقة ّ
خصصتها إس���رائيل لتوسيع مس���توطنة .وهكذا فحتى
إقام���ة البلدة الوحي���دة هذه جاءت لخدمة احتياجات إس���رائيل .في
ّ
للفلسطينيين الحصول على
المقابل أقامت إس���رائيل جهازًا ال يتيح
ّ
رخص بناء ويبذل جهودًا ملحوظة في فرض ش���روط مش���ددة على ّ
أي
ّ
ّ
الفلسطينيين ومن ّ
ّ
التشدد في تطبيقها أيضًا.
ثم
بناء يخدم السكان
إن الفجوة شاس����عة بين هذا الواقع والواقع الذي تصفه آالف قرارات
المحكمة العليا ،حيث يكتب القضاة عن «س��ل�امة األداء» وعن «استنفاد
ّ
بحرفيتها حول التخطيط
جميع اإلج����راءات» ويقبلون ّادعاءات الدول����ة
ّ
الفلس����طينيين ،وف����ي النهاية يس����محون للدولة به����دم منازل
ألجل
ّ
مقدمي االلتماس ويفرضون عليهم العيش في بؤس مستديم .صحيح
ّ
ّأن المحكمة ليس����ت من يس����ن القوانين وال هي من يضع السياس����ة أو
صالحي����ة قضاة المحكمة  -ووظيفته����م  -اإلقرار ّ
يطبقه����ا ّ
ّ
ّ
بأن
لكن من
سياس����ة إس����رائيل مخالفة للقانون ومنعها من ه����دم المنازل .وعوضًا
عن القيام بواجبهم يختار القضاة ّمرة تلو األخرى منح هذه السياس����ة
ْ
ّ
ّ
المس����تويين القانوني والجماهيري.
قانونية وشرعنتها على
ش����رعية
وهكذا فإن القضاة ال يخونون وظيفتهم فحسب بل أيضًا يقومون بدور
مركزي في تأصيل صناعة االحتالل واالس����تيطان ،وكذلك تعميق سلب
أراضي الفلسطينيين.
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دراسة لمعهد إسرائيلي رسمي حول حمالت الدول لجمع السالح من مواطنيها:

ال������دول خ���رج���ت ب��ح��م�لات ل��ت��ش��ج��ي��ع إع������ادة األس���ل���ح���ة ب���ال���ت���وازي
م��ـ��ع ت��ش��دي��ـ��د م��ع��اي��ي��ـ��ر ال��ت��رخ��ي��ص وإس���رائ���ي���ل ف��ع��ل��ت ال��ع��ك��س!
كتب هشام نفاع:
ضم���ن األفكار الرائجة ف���ي عدد من دول العالم لجمع الس�ل�اح عمومًا،
ّ
المرخص منه وغير المرخص من قبل السلطات ،هناك خطط للقيام بذلك
مقابل تلقي ُمعيدي األس���لحة مردودا ماليا وإعفاء من العقوبة لمن كان
س�ل�احهم غير قانوني .وقد درس معهد األبحاث التابع للكنيست هذه
المس���ألة وأصدر مؤخرًا تقريرا لخص فيه عددا من التجارب مقارنًا إياها
مع المعمول به والممكن عمله بهذا الصدد في إس���رائيل .ويتوصل في
النهاية إلى استنتاج ينطوي على مفارقة واضحة ،وبصيغة رسمية.
لقد سبق الكشف عن مبادرة جهاز الش���رطة اإلسرائيلي لجمع أسلحة
غير مرخصة من المواطنين ،وذلك مقابل العفو عن المخالفين وإعفائهم
م���ن اإلجراء القانون���ي وما يترتب عليه من عقوب���ات .وقد أثبتت األرقام
ان المش���روع القى فشال ذريعًا ،إذ لم يس���فر سوى عن إعادة عدد ضئيل
من الس�ل�اح .يومها أعلنت وزارة األمن الداخلي عن «حملة شرطية لجمع
األس���لحة غير المرخصة ..والذين يسلمون السالح ال يقدمون للمحكمة».
ُ
وج���اء في نص نش���ر بالعربية« :ل���ن تتخذ إجراءات جنائي���ة ضد الذين
يرجعون األس���لحة الت���ي بحوزتهم ،وس���يحظون بحصان���ة تحول دون
مقاضاتهم .وس���يتم نشر الحملة في وسائل اإلعالم وباللغة العربية في
عش���رات البلدات .وقد تم اختيار الس���لطات المحلية العربية بمصادقة
ش���رطة إس���رائيل .تهدف الحملة إلى زيادة مكافحة ظاهرة السالح غير
المرخص في المجتمع العربي».
بحسب الحملة «يمكن إرجاع األسلحة بدون الكشف عن هوية أصحابها،
ولن تتخذ إجراءات قانونية ضده���م ،ويمنح المواطنون الذين يرجعون
األسلحة حصانة ضد تقديم الئحة اتهام ضدهم بامتالك أسلحة نارية».
استمرت الحملة نحو أس���بوع ال غير .وقد اعترفت كل من الشرطة ووزارة
األمن الداخلي بأن الحملة لم تس���فر س���وى عن تسليم عدد ضئيل جدًا
من قطع الس�ل�اح .إذ وصل عددها إلى  14قطعة سالح فقط .وهي تشكل
حوالي الصفر قياس���ًا بالتقديرات عن الكمية الضخمة من الس�ل�اح غير
المرخص المتفشي في المجتمع العربي .وهذه معطيات أكدتها تقارير
رس���مية بينه���ا تقرير لمراقب الدول���ة ومعطيات قدمته���ا وزارة األمن
الداخلي أمام هيئات ولجان برلمانية ورسمية أخرى.

الهدف تقليص الظواهر السلبية المرتبطة باستخدام األسلحة

ّ
وتق���ول الدراس���ة التي ألفه���ا معهد األبح���اث التابع للكنيس���ت إن
ّ
طريقة الحث على إعادة الس�ل�اح مقابل اغ���راء مالي ،تأتي ضمن الجهود
والسياسات الهادفة إلى تقليص الظواهر السلبية المرتبطة باستخدام
األس���لحة ،مثل حاالت االنتحار ،ح���وادث الرصاص واألفع���ال الجنائية.
وتعرض تج���ارب عدد من الدولّ ،
منوهة إلى أنه يجري فيها اس���تخدام
ّ
أساليب وسياسات إضافية لمكافحة انتشار السالح .كذلك تميز الدراسة
ما بين جمع «أسلحة قانونية» والتي يحاجج كثيرون أنه يجب تقليصها
هي أيضًا ،وبين جمع األس���لحة «غير القانونية»ّ ،
مفس���رة انها األسلحة
َّ
«التي تم ش���راؤها دون ترخيص ،أو المس���روقة ،أو المهربة أو المرتجلة
المصنوعة يدويًا» .علمًا بأن هذه الدول جميعا ،بما فيها إسرائيل ،لديها
كامل الصالحية المنصوص عليها في القانون لفرض البنود التي تحظر
حيازة سالح بشكل غير قانوني ،تقول الدراسة .حيث يجب على الشرطة
لهذا الغرض العثور على األسلحة غير القانونية ،القبض عليها والقيام

بإجراء جنائي لكل ملف تحقيق على حدة.
تالحظ الدراس���ة أن هناك دوال تضع ف���ي مركز توجهها ،ليس القبض
على حاملي الس�ل�اح غير المرخص وإدانتهم ،بل تقليص عدد األس���لحة
ّ
التي بأيدي الجمهور .وهنا يتم التعهد لكل من يس���لم س�ل�احه بدفعة
ّ
مالية ،وفي حال سلم سالحًا غير قانوني يحظى أيضًا بحصانة من اإلدانة
الجنائية وذلك لفترة زمنية محددة .وقد اس���تخدم عدد من الدول هذه
الخطط في حالتين أساسيتين:
األولى ،حين يتم اإلعالن عن أنواع من الس�ل�اح على أن حيازتها لم تعد
قانونية ،بعد أن كانت كذلك في الماضي .وهنا ُينظر إلى الدفعة المالية
المقدمة لمن يسلم سالحه على انها «تعويض» على ّ
تحول السالح الذي
كان صاحبه قد اش���تراه إلى سالح غير قانوني .وتم تنفيذ هذا النموذج
في أستراليا وبريطانيا واألرجنتين وغيرها .وتلفت الدراسة إلى أن ذلك
جاء بعد وقوع أحداث دموية دراماتيكية صادمة وقعت ضحيتها جموع
مواطنين ،وقد نفذها حاملو سالح مرخص أو غير مرخص .لهذا القت هذه
التعديالت دعما شعبيا واسعا.
الحالة الثانية التي استخدمت تلك الدول هذه الخطط ،هي التي ارتفع
فيها عدد قطع السالح بأيدي الجمهور إلى مستويات عالية وبات يشكل
مص���در تهديد وخطر حقيقيي���ن على األمن الش���خصي لألفراد ،بحيث
وضعت سلطات هذه الدول في مقدمة األولويات أمامها ،هدف تقليص
عدد قطع الس�ل�اح بين الناس ،حتى بثمن التن���ازل عن إدانة المخالفين
حاملي الس�ل�اح غير المرخص .هنا شكلت الدفعة المالية محفزا لحاملي
الس�ل�اح غير المرخص كي يسلموه للسلطات .وبين الدول التي اعتمدت
هذه السياسة البرازيل واألرجنتين.

ُ
أستراليا جمعت نحو خمس السالح من المواطنين
في الع���ام  1996في أعق���اب اعتداء دم���وي جماعي قررت الس���لطات
األس���ترالية اعتماد سياسة موحدة بش���أن حيازة السالح .تم منع حيازة
عدد من أنواع األس���لحة وتعدي�ل�ات على األنظمة المعمول بها بش���أن
تخزين الس�ل�اح في بيت حامله والتمرينات على اس���تعماله بشكل آمن.
وتفي���د المعطيات بأنه تم في هذه الخطة جمع  640ألف قطعة س�ل�اح
كانت قانونية في الس���ابق وتم إخراجها خارج القانون في التشريعات
الجديدة .كذلك تم جمع  60ألف قطعة سالح غير قانونية .هنا لم تدفع
الدولة مقابل األسلحة غير القانونية لكنها أعطت أصحاب تلك األسلحة
ُ
حصان���ة من اإلدانة .وقدرت الس���لطات أنه تم جمع نحو خمس الس�ل�اح
المنتش���ر بين المواطني���ن بهذه العملية .ودلت أبح���اث الحقة على أنه
حدث تراجع في األفعال الجنائية وفي حاالت االنتحار بالسالح.
أما في بريطانيا فتوجد أنظمة مش���ددة على حيازة الس�ل�اح ،وبالتالي
ف���إن الجرائم المرتبطة باس���تخدام الس�ل�اح قليلة نس���بيا .وتعود تلك
األنظمة إلى القرن التاسع عش���ر وقد تم تعديلها وتجديدها مرارًا على
ُ
مر الس���نوات ،أحيانا على خلفية أحداث دامية جماعية اقترفت بس�ل�اح
قانوني.
بين التعديالت المش���ددة الجديدة :يفرض على طالب حيازة الس�ل�اح
واج���ب إثبات أنه بحاجة فعلية لحمل الس�ل�اح ،ولي���س االكتفاء بمقولة
عمومي���ة حول الدفاع عن النفس .ويتوجب عليه أيضًا إثبات قدرته على
تخزين الس�ل�اح في مكان آم���ن .وتم كذلك إدخ���ال معطيات وتفاصيل
وتصنيف الس���جل الجنائي والحالة الصحية والمعاناة من حاالت إدمان،

في خلفية مقاييس ومعايير منح رخصة الس�ل�اح .ف���ي العام  1997في
إثر ارتكاب حادث دموي بالرصاص ،تم إخراج عدد من أنواع المسدس���ات
خارج القانون البريطاني ،وأعلن عن حملة لجمع األس���لحة مقابل مكافأة
ُ
مالية .في الشهور العش���رة األولى التي طبقت فيها الخطة ،تم تسليم
الشرطة  162ألف قطعة سالح ونحو  700طن من الذخيرة.
دول���ة األرجنتين طبقت في العامي���ن  2008-2007خطة قومية تم في
إطارها إعادة أسلحة وذخيرة .وقد اشتملت الخطة على تقديم مبلغ مالي
لكل من يعيد س�ل�احا قانونيا أو غير قانوني ،مع إعفاء َ
حملة السالح غير
القانون���ي من اإلدانة إذا ما أعادوا أس���لحتهم في الفت���رة الزمنية التي
تعلنها السلطات للحملة .وهكذا ،خالل سنة ونصف السنة تم جمع نحو
 100ألف قطعة س�ل�اح .وهنا تبين الحقا بواسطة أبحاث مختلفة أن عدد
الحوادث المرتبطة بالس�ل�اح قد انخفض وإن ل���م يؤثر ذلك على حاالت
االنتحار واإلجرام .وجرى تفسير األمر بأن جهات جنائية كثيرة لم تسلم
س�ل�احها .لقد تبين من األمثلة المذكورة أن معظم األسلحة التي أعيدت
كانت بأيدي من لم يس���تعملوها في جميع األحوال .وأحيانا تمت إعادة
أس���لحة غير صالحة لالس���تعمال .وقد أش���ارت بعض االنتقادات إلى أن
هناك جهات جنائية أعادت األس���لحة وحظي���ت بالحصانة فازداد عدد
الجهات الجنائية غير المعتقلة والسجينة.

وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلية ّ
تصرفت عكس منطق الحمالت!
يقول تقرير معهد أبحاث الكنيس���ت في استنتاج لما يمكن تطبيقه
في إس���رائيل إنه يجب طرح الس���ؤال أيضا عما إذا كان مثل هذا النهج

يالئم الوضع القائم في إس���رائيل ،ويوفر حلوال للمشاكل القائمة .لكنه
يقر أن المش���كلة المركزية التي تواجهها إس���رائيل هي الس�ل�اح غير
القانوني الذي من غير الواضح ما إذا كان المردود المادي مقابل إعادته،
كفيال بإقناع المخالفين بتسليمه للسلطات.
ويقول المعهد البرلماني الرس���مي إنه م���ن الصعب تقدير عدد قطع
السالح غير القانوني ،الجنائي منه واألمني ،المنتشرة في إسرائيل .وهو
يعود في هذا السياق إلى التذكير بتقرير مراقب الدولة حيث أن أهم ما
ورد فيه تناول عدد األسلحة المتراكمة في المجتمع العربي التي وصلت
إلى ٍّ
كم خطير ،وقس���م من هذا الس�ل�اح مصدره سرقة وسائل قتالية من
قواعد الجيش اإلسرائيلي ،حيث تنتقل األسلحة المسروقة إلى الجهات
الجنائية.
ويختتم المعهد دراس���ته بلهجة نقدية مبطنة من خالل التأكيد على
أن جميع الدول التي طبقت برامج إعادة أس���لحة مقابل دفع مردود مادي
وإعط���اء حصانة من اإلدانة الجنائية ،قد دمجت ذلك مع تش���ديد واضح
جدًا لمقاييس ومعايير منح رخص الس�ل�اح« ،أما في إسرائيل بالمقابل»،
كما يش���دد معهد األبحاث «فإن آخر تحديثات معايير استحقاق تقديم
رخصة لحمل السالح ،والتي نشرتها وزارة األمن الداخلي في آب  2018قد
سهلت بالذات شروط تلقي رخصة حمل سالح».
ّ
إن البالغ واضح :من غير المعق���ول الخروج بحمالت لحث مواطنين على
تس���ليم سالحهم للش���رطة بينما تقوم الوزارة المس���ؤولة عن الشرطة
ّ
بتحديد تس���هيالت هائلة تجعل حمل السالح أشبه بحمل مظلة ،صيفًا
ً
وشتاء!

انتشار السالح وبالتالي انعدام األمن الشخصي  -عنصر مركزي في تراجع جودة الحياة!
نشر مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي قبل أسبوع ونصف األسبوع
تقريرًا عن وضع الس���كان في إسرائيل وفقا لمقاييس جودة الحياة .وهو
يقول إن هذا النش���ر الذي يس���تند إلى معطيات مختلفة يأتي استمرارا
لقرار حكومة إس���رائيل في نيس���ان  ،2015حيث يتم تش���خيص حال ما
يس���مى «المناعة القومية» في مجاالت مختلفة ،ابتداء من جودة العمل،
األمن الش���خصي ،الصحة والتعليم ،ووصوال إلى البيئة واالنخراط المدني
وثقافة وقت الفراغ .وارتباطًا بالموضوع قيد البحث ،نتوقف هنا عند تلك
المعطيات المتعلقة بمجال األمن الش���خصي ،وبعض المجاالت المتأثرة
ّ
منه والمؤثرة عليه.
وفقًا للتقري���ر ،بلغت أضرار مخالفات الممتلكات م���ن المدخوالت كما يلي:
1ر %6م���ن البي���وت تضررت من اعتداءات ض���د دور و9ر %3من اعتداءات ضد
س���يارات .ويقول التقري���ر إن البي���وت اليهودية تضررت أكث���ر من البيوت
العربية في نوعي المخالفات .كذلك ،هناك ارتفاع في نسبة التضرر واإلصابة
م���ن العنف أو م���ن التهديد باس���تخدام العنف .بالمقاب���ل ،هناك انخفاض
في التضرر من جرائم التحرش الجنس���ي ،وانخفاض ف���ي وتيرة التضرر من
السلوكيات العنيفة في الش���وارع .وتشير المعطيات إلى أرقام واضحة حول
تفشي العنف الدموي بين العرب أكثر منه بين اليهود .إذ بلغت حاالت القتل
عام  2016بين العرب ما يفوق الحاالت المشابهة بين اليهود بـ 7ر 5أضعاف.
بي���ن المعطيات األخ���رى :في الع���ام  2017تضرر وأصي���ب 7ر %3من
المواطني���ن/ات أبناء  20عاما فما فوق من مخالفات عنف ناجمة عن القوة
الجس���دية أو من التهديد باستخدام العنف .وفي العام  2017أشار %14
م���ن أبناء  20عام���ًا فما فوق إلى أنهم ال يش���عرون باألمان خالل الس���ير
وحيدين في ساعات الظالم في منطقة سكناهم (ليس في مناطق بعيدة
أو غريبة عنهم) ،وهي نسبة أعلى من المعدل القائم في الدول المشاركة
في اإلحصاء االجتماعي األوروبي ،الذي اعتمد التقرير مقاييس���ه لحساب
جودة الحياة ،إذ تبلغ النسبة .%10

جرائم القتل بين العرب أكثر بـ 6مرات تقريبا منها لدى اليهود
لقد كانت نس���بة ح���االت القتل بي���ن المواطنين العرب عل���ى امتداد
الس���نوات أعلى بش���كل ملحوظ مقارنة بالواقع لدى المواطنين اليهود.
وكما سبقت اإلشارة ،كانت هذه الجرائم بين العرب أكثر بـ 6مرات تقريبا
منها لدى اليه���ود .هذا الجو وهذه الممارس���ات العنيفة تؤثر في عدة

مس���تويات ومجاالت ،في الع���ام  .2017وثيقة المعطيات تش���تمل على
مقايي���س تربطها عالقة بتلك النس���ب المتعلقة بالعن���ف ،والمخالفات
والجرائم ،منها الفقر والبطالة والشعور العام باالكتفاء.
فمثال فيما يخص نسبة التش����غيل ،يالحظ أنها لدى اليهود أعلى بشكل
جدي منها لدى العرب ،وذلك بواقع 1ر %65لصالح اليهود مقابل 4ر %43بين
العرب .فالفجوة في التش����غيل بين اليهود والعرب تتزايد بشكل مضطرد
على امتداد السنين وارتفعت من 4ر %17العام  2002إلى 7ر %18العام 2011
ومنذ العام  2012زادت عن  .%22كذلك فإن نس����بة التش����غيل بين النس����اء
العربيات ظلت منخفضة بشكل استثنائي مقارنة بالنساء اليهوديات بواقع
4ر %26مقابل 2ر %63بين العربيات واليهوديات بالتالؤم.
في الص���ورة العامة كما ورد في تقرير مكتب االحصاء المركزي ،يتضح
أن نس���بة الش���عور بالرضى واالكتفاء في الحياة ه���ي أعلى لدى اليهود
وتبلغ  %91مقاب���ل  %75لدى العرب .ويرتبط ذلك فيما يخص النجاح في
التعاطي مع المش���اكل ومواجهتها حيث أج���اب  %71من اليهود أنهم
ينجحون ف���ي مواجهة مش���اكلهم ،مقابل  %56فقط م���ن العرب أفادوا
بذل���ك .معطى آخر على صلة بدرجة الش���عور العام بالطمأنينة ،هو مدى
الثقة باآلخ���ر حيث أفاد اليهود أنهم يثقون باآلخر بنس���بة أكبر بثالث
م���رات من العرب %47 :مقابل  %15بالت�ل�اؤم ،وهو كما يبدو مرتبط بمدى
الشعور العام باألمان وما يهدده من عنف وسالح.

ُ
عبوات ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة فتاكة أخرى .فماذا تفعل السلطات؟
ل���م تبذل الحكوم���ة الحالية ما يكفي بالمرة من جه���د ووقت واهتمام
(وسياس���ات) لرفع مس���توى جودة الحي���اة من باب رفع مس���توى األمن
الش���خصي .بل كما ّبين تقرير معهد أبحاث الكنيس���ت ،فإن السياس���ة
ذهب���ت بالمقلوب ،إذ وس���عت إمكانيات حيازة الس�ل�اح .ويصح إيراد ما
قاله المس���ؤول ُ
المباش���ر عن الش���رطة وزير األمن الداخلي ،غلعاد إردان
(موق���ع «المصدر») إن « %90من الس�ل�اح غير ُ
المرخص في ش���مال البالد،
المنطقة التي فيها عدد كبير من البل���دات العربية ،مصدره من الجيش
اإلس���رائيلي» .واعترف بأن الظاه���رة التي يبيع فيها الجنود األس���لحة
ّ
لجهات عربية ومن ثم ُيبلغون عن ضياعها تنتش���ر وتتس���ع .وال يقتصر
األمر على بيع البنادق فحس���ب وإنما على عبوات ناس���فة ،وقنابل يدوية
ُ
وأسلحة فتاكة أخرى أيضًا.

الس���ؤال :ماذا تفعل الس���لطات؟ لقد تكررت اإلجابة ،ليس على لس���ان
المواطني���ن العرب فقط ،بل على صفحات تقارير رس���مية :الس���لطات ال
تفعل الكثير.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
«إن األمن الشخصي لإلنسان هو حاجة أساسية ووجودية ،ويؤثر المس
به في جودة حياته مباشرة ..تشير المعطيات حول الجرائم الخطيرة في
ّ
العربي وحوادث العنف ،بما في ذلك مخالفات األس���لحة وإطالق
المجتمع
النار ،إلى ّ
ّ
أن الجرائم الخطيرة قد ازدادت على مر الس���نوات» ،هذا ما جاء
في تقرير غير مسبوق لمراقب الدولة اإلسرائيلية.
ّ
وأكد« :ال تتناس���ب هذه المعطيات بالنس���بة إلى المجتمع العربي مع
ُ
الق ّ
طري م���ن حيث حجمها
معطي���ات ارت���كاب الجرائم على المس���توى
ُ
ّ
وخطورته���ا .تلحق الجرائم الخطيرة في أوس���اط الس���كان في المجتمع
ّ
العربي الضرر الفادح ليس بالضالعين فيها مباش���رة فحس���ب ،بل أيضًا
بجميع المواطنين العرب في إس���رائيل الذي���ن يعانون أيضًا من انعدام
ّ
الشخصي ،إضافة إلى الضرر الكبير الذي يلحق بجودة حياتهم».
األمن

ّ
التعاون بين الجيش والشرطة ّ
للحد من توفر األسلحة لم يكن كافيًا

ّ
ّ
هناك حاج���ة إلى النظر في ّ
عدة قضايا رئيس���ة تتطلب الفحص واتخاذ
ّ
القرار في ما يتعلق باستعداد الدولة للتعامل مع ظاهرة الجريمة الخطيرة
ُّ
ّ
ّ
العربي ،كما ق���ال التقرير ،مضيفًا «صحيح أن���ه قد اتخذت
ف���ي المجتم���ع
خطوات في هذا المجال ،لكن هناك ش���كوك بش���أن ق���درة هذه الخطوات
ّ
وهام بالنسبة إلى الجريمة الخطيرة في المجتمع
على إحداث تغيير واسع
ّ
ّ
ّ
العربي ،بحجمها وخصائصها الفريدة .تتمتع مراكز الشرطة عامة ،ومكاتب
التحقيق���ات والش���رطة ّ
خاصة ،بق���درة محدودة على التعام���ل مع المهامّ
ّ
ّ
العدي���دة والمعقدة المفروضة عليها بس���بب طبيعة الجرائ���م المتعلقة
باألسلحة وإطالق النار في هذا المجتمع .هناك حاجة إلى تحسين التعاون
بقية ّ
بين جميع األطراف في الشرطة وبين ّ
قوات األمن والشرطة».
إن الفجوة بين عدد حوادث اإلجرام التي تنطوي على استخدام األسلحة
ّ
ّ
المقدمة إلى المحاكم ،تشير إلى فشل الشرطة
وعدد لوائح االتهام القليلة
ّ
في وضع قاعدة من األدلة ،وإلى ضعف في إجراءات التحقيق التي تقوم
ً
بها الش���رطة وإل���ى نجاعتها المنخفضة .و»هذا األمر يس���توجب تحليال
واس���تخالص النتائج بهدف فرض القانون بش���كل أوسع وأكثر نجاعة»،
يوصي التقرير ،متابعًا على صعيد آخر ّ
حس���اس« :التعاون ،في السنوات

رام الله ـ الماصيون  -عمارة ابن خلدون  -ص .ب1959 :
هاتف00970 – 2 – 2966201 :
فاكس00970 - 2 – 2966205 :

«مدار» :مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي ،تأسس عام  .2000يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة
موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

البريد اإللكتروني لـ «مدار»:
madar@madarcenter.org
موقع «مدار» اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org

ّ
اإلس���رائيلي والش���رطة ّ
ّ
للحد من توفر األسلحة في
األخيرة ،بين الجيش
ّ
العربي لم يكن كافيًا .إلى جانب ذلك ،في المس���تقبل القريب،
المجتمع
ّ
الضروري فحص ما إذا كان النشاط المشترك من قبل الجيش
سيكون من
اإلس���رائيلي والشرطة من خالل وحدة مشتركة ّ
ّ
مخصصة لمكافحة سرقة
األسلحة من قواعد الجيش سيقضي على هذه الظاهرة».
ّ
ف���ي الخالصة« :يتطلب حج���م ظاهرة الجريمة الخطي���رة في المجتمع
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعي،
الحكومي على المستويات:
ومميزاتها تعزيز النشاط
العربي
ّ
ّ
ّ
ّ
والتربوي وعلى مس���توى الرفاه أيضًا...
المجتمعي -المحل ّي
االقتصادي،
ّ
ّ
ّ
يتطلب الحد من الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي خطوات حكومية
ّ
واس���عة النطاق ّ
وفعالة .س���يكون لعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات تأثير
العربي ّ
اإلس���رائيلي ّ
ّ
ّ
خاصة» ،كما يؤكد
عامة والمجتمع
كبير في المجتمع
مراقب الدولة اإلسرائيلية.

هل هناك دولة في العالم ترسل المواطن لمواجهة السالح والمسلحين؟
وهذا كله طبعًا خالفًا لألسلحة التي يجري تعريفها كأسلحة أمنية .ولقد
كتب معلق «هآرتس» العس���كري في هذا الصدد «إن الحرب ّ
ضد األسلحة
النارية في الضفة الغربية أصبحت هدفا عس���كريا رئيس���يا إلس���رائيل
ف���ي إطار مكافح���ة اإلرهاب» .ويقول إن األذرع األمنية قد س���يطرت على
عمليات تم فيها اس���تخدام سالح أو تصنيعه يدويًا .ويرى أنه «ساهمت
عدة أس���باب في ذلك النجاح ،وعلى رأس���ها ّ
تحسن المراقبة اإلسرائيلية
لمواقع التواصل االجتماعي الفلسطينية بشكل سمح باالعتقال المسبق
لـ ’الذئاب المنفردة’ قبل خروجها لتنفيذ العمليات».
ّ
ّ
ويتابع المعلق أن الشرطة حذرت من ظاهرة األسلحة البدائية المصنعة
في الضفة الغربية والتي تباع للمجرمين في إس���رائيل منذ عدة سنوات.
لكن بعد أن تزايدت العمليات التي ُيستخدم فيها سالح ناري في الضفة
تقرر تركيز جهود الجيش اإلس���رائيلي و»الش���اباك» ّ
ّ
ضد صناعة السالح
ُ
غير القانوني .معنى هذا أن الس���لطات قادرة حين تريد وحين تستنفر
تحت رايات ما يس���مونه «مكافحة اإلرهاب» .وهنا تس���قط تماما المزاعم
القائلة إن الش���رطة اإلس���رائيلية تحاول وتبذل جهودها ،لكن المجتمع
العربي ال يتع���اون معها؛ وكأن هناك دولة في العالم ترس���ل مواطنين
فيها لمواجهة السالح والمس���لحين ،أي القيام بالواجب ُ
الملقى حصريًا
على الدولة الحديثة!

هذا الملحق بدعم من
وزارة الثقافة الفلسطينية

