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الميزانيات الطائلة 
المستثمرة في القدس 
الشرقية جاءت لتحقيق 
هدف تعزيز »السيادة 

اإلسرائيلّية« في 
المدينة المحتلة!

المحكمة العليا 
اإلسرائيلية تشرِعن 

الترانسفير  بحق أهالي 
قرية أم الحيران 

العربية في النقب!

المستوطنون: إرهاب بإشراف دولة االحتالل.

كتب بالل ضاهر:

ش���كل رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، األسبوع الماضي، حكومة 

يمينية- حريدية ضيقة تستند إلى تأييد 61 عضو كنيست. 

ودع���ا نتنياهو، خ���ال عرضه الحكومة على الكنيس���ت، قائمة »المعس���كر 

الصهيوني« ورئيس���ها إسحاق هرتسوغ، إلى االنضمام إليه وتشكيل حكومة 

وحدة، فيما رفض هرتسوغ هذه الدعوة في كلمته في الكنيست.

وأك���د نتنياه���و في خطاب ألقاه، أول من أمس األحد، بمناس���بة ما يس���مى 

ب�«يوم القدس«، وهو الذكرى الس���نوية ال�48 الحتال القدس الشرقية بحسب 

التقويم العبري، أنه مستمر في سياسته تجاه الفلسطينيين ورفض التوصل 

إلى س���ام، وش���دد على أن القدس »س���تبقى موحدة« وأنها »عاصمة للشعب 

اليهودي فقط«، كما أعلن عن مواصلة البناء االستيطاني في القدس الشرقية. 

وأجرى »المشهد اإلسرائيلي« مقابلة خاصة حول هذه الحكومة ومستقبلها 

مع المدير العام األس���بق لوزارة الخارجية اإلس���رائيلية، الدكتور ألون ليئيل، 

الذي يتعرض مؤخرا لماحقة سياسية من جانب اليمين المتطرف، حيث طالب 

عضو الكنيست ينون ميغال، من حزب »البيت اليهودي«، المستشار القانوني 

للحكومة، يهودا فاينشتاين، بمحاكمة ليئيل بتهمة »الخيانة«، بسبب دعوته 

برلمانات أوروبية لاعتراف بدولة فلسطين في حدود العام 1967.   

)*( »المشـــهد اإلسرائيلي«: هل بإمكان حكومة إسرائيلية تستند إلى 61 عضو 

كنيست أن تؤدي مهامها وتستمر في واليتها؟

ليئي���ل: »أعتقد أنه بإمكانها ذلك. صحيح أن ه���ذه حكومة ضيقة، لكن من 

الناحي���ة الفعلية ال توجد معارضة لها في مجاالت كثيرة، وخاصة في المجال 

السياس���ي. المعارضة التي تضم 59 عضو كنيس���ت مكون���ة من ثاث كتل: 

الكتلة األولى هي القائمة المش���تركة المؤلفة من 13 عضو كنيس���ت، وهناك 

كتلة ثاني���ة مؤلفة من أحزاب العمل وميرتس و’ييش عتيد’ برئاس���ة يائير 

لبيد، والكتلة الثالثة هي حزب ’يس���رائيل بيتينو’ برئاسة أفيغدور ليبرمان. 

وليبرمان هو معارضة لهذه الحكومة من جهة اليمين. وهذا يعني أن احتمال 

أن يتع���اون ن���واب المعارضة ال�59 ف���ي الموضوع السياس���ي، وفي مواضيع 

اقتصادية واجتماعية أيضا، هو احتمال ضئيل، خاصة وأن قسما منهم أعلنوا 

أنهم س���يؤيدون الحكومة في مواضيع اقتصادية واجتماعية. لذلك فإنني ال 

أرى هن���ا وضعا فيه كتلة مؤلفة من 59 نائبا ضد ائت���اف مؤلف من 61 نائبا. 

وإنما الوضع هو 61 نائبا مقابل معارضة غير متجانسة ولن تستطيع أن تؤدي 

دور معارضة حقيقية وبشكل خاص في المجال السياسي«. 

)*( هل تعتقد أنه يوجد احتمال لتوسيع الحكومة، وأي أحزاب يمكن أن تنضم 

إليها؟

ليئيل: »بحس���ب تصريح���ات ليبرمان، فإن���ه ال يتوقع أن ينض���م إلى هذه 

الحكوم���ة. كذلك فإنني أعتق���د أن احتمال انضمام ’المعس���كر الصهيوني’ 

للحكومة لم يعد موجودا، ألنه تم توزيع الحقائب الوزارية. وباإلمكان التحدث 

عن ذلك بوضوح أكثر بعد أن نرى ما سيحدث لحقيبة الخارجية، ألني ال أعتقد 

أن بإمكان رئيس الحكومة االحتفاظ بحقيبة الخارجية لفترة طويلة. وفي حال 

حص���ل أحد النواب من الليكود، مثل غلعاد إردان، على هذه الحقيبة فإن ذلك 

سيغلق الباب نهائيا أمام توسيع الحكومة. وعموما أعتقد أن احتمال توسيع 

الحكومة ضئيل للغاية«. 

)*( الحكومة اإلسرائيلية الســـابقة واجهت مصاعب في العالقات مع المجتمع 

الدولي، وخصوصا مع الواليات المتحدة، حتى عندما كانت تســـيبي ليفني ولبيد 

وزيرين فيها. ما هي التوقعات في هذا السياق خالل والية حكومة يمين متطرف 

كالتي تشكلت اآلن؟

ليئيل: »باإلمكان تقس����يم والية الحكومة السابقة إلى فترتين. األولى عندما جرت 

مفاوض����ات أدارتها ليفني مقابل وزير الخارجي����ة األميركي، جون كيري. وأعتقد أنه 

خ����ال هذه الفترة لم تكن هناك أية ضغوط على إس����رائيل تقريبا. وعندما انهارت 

المفاوض����ات بدأت تمارس بع����ض الضغوط، وخاص����ة من الجه����ة األوروبية وليس 

األميركي����ة، رغم أن ه����ذه كانت توصف حكوم����ة يمين – وس����ط. واآلن، وعلى ضوء 

الحقيقة بأنه ال توجد معارضة إس����رائيلية سياسية، ونحن ال نسمع هرتسوغ أو لبيد 

يوجهان انتقادات للحكومة بسبب عدم وجود عملية سام، وإنما يجلسان بهدوء، فإن 

المعارضة الحقيقية لهذه الحكومة موجودة في العالم وليس في إسرائيل. وأعتقد 

أنه على ضوء حقيقة أن هذه حكومة ضيقة جدا، س����تواصل توس����يع المستوطنات، 

وفقا لبرامج األحزاب التي تشكل الحكومة، ولذلك فإن الضغوط الدولية ستتزايد«.

)*( كيف ســـيتعاملون في العالم مع نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطوفيلي، 

وهي عضو كنيست يمينية متطرفة جدا؟

ليئيل: »س���يتعاملون معها مثلم���ا تعاملوا مع ليبرمان. فليبرمان يس���كن 

في مس���توطنة وهو من اليمين وتحدث عن تبادل س���كاني. وأعتقد أن الدول 

العربية وحتى اإلس���امية التي لديها عاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مصر 

واألردن وتركيا، لم تتعامل مع ليبرمان وأعتقد أن هذا الوضع سيس���تمر رغم 

أن حوطوفيلي معروفة أقل منه. وباس���تثناء العالم اإلسامي فإن باقي الدول 

تعاملت مع ليبرمان وال أعتقد أنه س���يحدث تغيير كبير اآلن. لكنني ال أعتقد 

أنها ستقود الدبلوماسية اإلسرائيلية لفترة طويلة وأن نتنياهو سيعين وزير 

خارجية واألهمية ستكون لمن سيتولى هذه الحقيبة الوزارية«.

)*( هل يمكن أن تجمد إسرائيل االستيطان وشرعنة البؤر االستيطانية نتيجة 

مارس عليها؟
ُ
لضغوط دولية ت

ليئيل: »يصعب معرفة مس���توى الضغوط التي ستمارس على إسرائيل. وال 

توجد مؤش���رات في هذه األثناء على أن الواليات المتحدة ستمارس ضغوطًا. 

الواليات المتحدة هي الجهة التي لديها أكبر إمكانيات للضغط على حكومة 

إسرائيل. كذلك فإن الضغوط األوروبية، في الشهور الثاثة األخيرة من العام 

الفائت، وكل قرارات البرلمانات لاعتراف بفلسطين، زال تأثيرها في الشهور 

األولى من العام الحالي، والس���بب األس���اس برأيي هو االعتداءات التي حدثت 

ف���ي أوروبا، وخصوصا في باريس. واآلن توجد مؤش���رات على اس���تئناف هذه 

الضغوط، وم���ن بين هذه المؤش���رات البيان األخير للفاتي���كان، وهناك عدة 

دول ب���دأت برلماناتها تبحث في االعتراف بفلس���طين، وهناك التصويت في 

فيفا والذي ال أعرف كيف س���تكون نتائجه. والس���ؤال بشأن أداء إسرائيل في 

المس���تقبل مرتبط بمدى حج���م الضغوط عليها. فإذا اتجه���ت الضغوط إلى 

المزيد من اعترافات برلمانات بفلس���طين وإذا نجح الفلسطينيون في تجنيد 

تس���ع دول مؤيدة في مجلس األمن لمش���روع قرار االعتراف بفلسطين وإرغام 

الواليات المتحدة على تحديد موقفها، فإن من الجائز أن يكون للضغوط تأثير 

أكبر. لكن ال توجد حاليا ضغوط مؤثرة، وهذه الضغوط ال يش���عر بها الجمهور 

اإلسرائيلي، ولذلك ال أعتقد أن الحكومة موجودة تحت ضغط دولي اآلن«.

)*( أال يوجد تخوف في إســـرائيل من احتمال عدم استخدام الواليات المتحدة 

الفيتو في مجلس األمن وأال تمنع قرارات ضدها؟

ليئي���ل: »من الناحية النظرية يوجد تخوف كهذا. لكن في هذه األثناء ال توجد 

أية مؤشرات على أن الواليات المتحدة تعتزم أال تستخدم الفيتو. فقد قال كيري 

قبل االنتخابات اإلس���رائيلية إن الوالي���ات المتحدة تمنح إس���رائيل مظلة فيما 

يتعل���ق بالفيتو حتى االنتخابات. واآلن أصبحنا بعد االنتخابات، وهم منش���غلون 

اآلن باالتفاق مع إيران، وال أعتقد أنه يوجد هنا مؤشر على أن الواليات المتحدة لن 

تستخدم الفيتو. رغم ذلك فإنني أعتقد أن هذه أمور ال تتعلق بالواليات المتحدة، 

فإذا ازداد الزخم في أوروبا واعترفت المزيد من البرلمانات بفلس���طين س���وية مع 

دول أخرى أعضاء في مجلس األمن، بعد توقيع اتفاق مع إيران في نهاية حزيران 

أو بداية تموز، فإن األمور ستكون أوضح وخصوصا الموقف األميركي«. 

)*( كيف تنظر إلى المالحقة السياســـية في إسرائيل ضد شخصيات يسارية، 

مثـــل المطالبـــة بمحاكمتك بتهمـــة »الخيانة« ألنـــك دعوت برلمانـــات أوروبية 

لالعتراف بفلسطين في حدود العام 1967؟

ليئيل: »توجد أوساط في صفوف اليسار اإلسرائيلي ليست فقط محبطة من 

الوضع العام، ومن عدم وجود تقدم باتجاه حل الصراع، وإنما هي أيضًا مستاءة 

من أن اليس���ار البرلماني، مثل حزب العمل ولبيد، ال يكافح من أجل هذا األمر، 

وحتى أنه أخفى مواقفه خال الحملة االنتخابية. ولذا قلت لك في البداية إنه 

ال توجد معارضة برلمانية في المواضيع السياس���ية. وعليه فإن هناك جهات 

في المجتمع المدني تش���عر بأن ثمة حاجة ألن تدخل إلى هذا الفراغ، رغم أن 

الحكومة وقس���ما من الجمهور ال يحبان ذلك. وهنا، برأيي، ينبغي الفصل بين 

المجموعة التي تدعو إلى االعتراف بفلسطين في حدود العام 1967، وأنا أنتمي 

إلى هذه المجموعة، وبين مجموعة من اإلس���رائيليين الذين يدعون مؤخرا إلى 

مقاطعة المس���توطنات. وقد رأيت عريضة وقعها 1300 إس���رائيلي تدعو إلى 

مقاطعة المس���توطنات، ولم أوقع عليها. وحتى اآلن لم يفعلوا شيئا ضدهم، 

وأعتقد أن هذه هي السياس���ة تجاههم رغ���م أن القانون يعاقب على الدعوة 

لمقاطعة المس���توطنات. عندما تنظر إلى الكنيست والخارطة السياسية في 

إس���رائيل وترى أنه ال يوج���د بحث حقيقي في موضوع التقدم نحو تس���وية، 

فإنه يوجد في المجتمع المدني اإلس���رائيلي كثيرون يش���عرون بعدم ارتياح 

من حقيقة أن االحتال دخل عامه ال�48 وسيبذلون كل ما بوسعهم من أجل أال 

يدخل عامه الخمسين«. 

مقابلة خاصة مع المدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية

«: ال توجد معارضة متجانسة  « الدكتور ألون ليئيل لـ
في الكنيست .. وقسم منها سيؤيد الحكومة الضيقة!

دعا مستش���ار س���ابق في الحكومة الس���عودية إسرائيل 

إلى اإلعان عن موافقتها على مبادرة الس���ام العربية لحل 

الصراع العربي - اإلس���رائيلي، وقال إن العاهل الس���عودي 

الملك سلمان وكبار مستشاريه يؤيدون المبادرة.

ونقل���ت صحيفة “يديعوت أحرون���وت” أمس االثنين عن 

مدير “مرك���ز الدراس���ات اإلس���تراتيجية والقانونية” في 

جدة الدكتور أنور عش���قي، قوله إنه “بعد أن شكل رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة، فإنني أدعوه 

إلى أن يقول نعم لمبادرة السام العربية. والمبادرة ما زالت 

س���ارية المفعول ومطروحة ولم تخت���ِف بعد تغيير الحكم 

في السعودية”.

وأضاف عشقي، في مقابلة أجرتها معه مراسلة “يديعوت 

أحرونوت” للش���ؤون العربية س���مدار بيري ف���ي العاصمة 

القطري���ة الدوحة، أن “الملك س���لمان وكبار مستش���اريه 

يؤيدون المبادرة. وحان الوقت ألن توافق إس���رائيل عليها 

أيضا. وال توجد خطة سام أخرى”.

وأوضح عش���قي أن���ه ال يتردد في التح���دث إلى صحيفة 

إس���رائيل ألن “الموض���وع ه���ام ويجب تمرير رس���الة إلى 

نتنياهو والوزراء والجمهور اإلس���رائيلي مفادها أنه توجد 

خطة سام بانتظار مصادقتكم عليها”.

وتاب����ع أن����ه “إذا وافق����ت إس����رائيل على مبادرة الس����ام 

والتزمت بتطبيقها، فإن 22 دولة عربية و20 دولة إس����امية 

أخرى س����تتعهد بتطبيع العاقات معكم”، وأنه “عليكم أن 

تستوعبوا أننا نريد التعايش بين الدول العربية وإسرائيل”.

وقال عش���قي إن “الس���عودية تلتزم بتعهداتها دائما، 

وس���ترون عندما يحين أوان التطبيع أننا س���نقيم عاقات 

دبلوماس���ية مع إسرائيل سوية مع 22 دولة عربية وسنقيم 

تعاونا تجاريا وعاقات ثقافية”.

واعتبر عش���قي أنه “يقولون إن نتنياهو ش���كل حكومة 

متطرف���ة. هذا ال يزعجني بل على العك���س. ومن الجائز أن 

هذا أفضل من أجل تحقيق الس���ام، ألنه إذا وافق نتنياهو 

ووزراؤه على المبادرة، فإنه لن يعيقه أحد”.

وح���ول تحفظات إس���رائيل من المبادرة، قال عش���قي إن 

“مبادرة الس���ام تنص على إخاء المستوطنات وإسكانها 

بالفلس���طينيين، لكن باإلم���كان إجراء تب���ادل أراض وفقا 

للمتطلبات األمني���ة وبموافقة الجانبين، والفلس���طينيون 

الذين يقرروا أال يعودوا سيحصلون على تعويض مالي”.

وتابع أنه ستجري مفاوضات حول “المواضيع اإلشكالية” 

تحت رعاية الس���عودية والواليات المتحدة ومصر واألردن، 

وأن المبادرة تش���كل الحل السياسي األنسب ألنها تستند 

إلى قرارات األمم المتحدة.

وكان رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو كّرر 

األس���بوع الفائت أن هناك دواًل عديدة في منطقة الش���رق 

األوسط باتت تعي الخطر الذي تشكله إيران بالنسبة إليها 

بل بالنس���بة للعالم بأس���ره، وش���ّدد على أن هذا األمر ربما 

يساهم في توسيع عدد الجهات التي تمد أيديها للسام. 

وكان آخرها في سياق كلمة ألقاها خال الجلسة الخاصة 

التي عقدها الكنيس���ت إلحياء ذكرى مرور 70 عامًا النتصار 

الحلفاء على ألماني���ا النازية في الح���رب العالمية الثانية 

األربع���اء الفائت، قال فيها إن مواجه���ة التهديد اإليراني 

ستحتل مكانًا رئيس���ًا في أولويات حكومته الجديدة التي 

من المتوقع أن تواجه تحديات كثيرة سياس���ية وعسكرية 

واقتصادي���ة واجتماعية. وأضاف أن العبرة التاريخية التي 

تم اس���تخاصها من الحرب العالمية الثانية تقضي بعدم 

تقديم تنازالت لنظام متطّرف يدعو إلى إبادة شعب ولديه 

طموحات توسعية. 

وعقب رئيس الحكومة على ما قاله مس���اعد المرشد األعلى 

للجمهوري���ة اإليرانية أن إي���ران لديه���ا إذن إلهي لتدمير 

إس���رائيل، فأكد أن ه���ذه األقوال تثبت أن���ه حتى في حالة 

التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والدول الست الكبرى فإن 

طهران لديها مهمة مقدس���ة لن تتخل���ى عنها هي تدمير 

دولة إسرائيل، ويسمع ممثلو الدول الكبرى المتفاوضون مع 

إيران ه���ذا الكام لكنهم برغم ذل���ك يواصلون المفاوضات 

كالمعتاد.

وأش���ار نتنياهو إل���ى أن هناك دواًل عدي���دة في منطقة 

الشرق األوس���ط باتت تعي الخطر الذي تشكله إيران وهذا 

األم���ر ربما يس���اهم في توس���يع عدد الجه���ات التي تمد 

أيديها للسام. 

 عن المسعى 
ّ

وش���ّدد نتنياهو على أن إس���رائيل لن تكف

الذي تقوم ب���ه لتحذير الدول الكبرى م���ن أن التوصل إلى 

ن الحقًا  اتفاق ينطوي على تقديم تنازالت إليران، س���يتبيَّ

أنه خطأ باهظ الثمن، وعلى أن إسرائيل ستدافع عن نفسها 

بقواه���ا الذاتية أم���ام أي تهديد وقد أصبح���ت اآلن خافًا 

للماضي قادرة على حماية نفسها إزاء التهديدات بالقضاء 

عليها، مشيرًا إلى أن مثل هذه التهديدات واجهها اليهود 

قبل 70 عامًا وعجزوا عن حماية أنفسهم منها.

وتكلم في الجلسة رئيس تحالف “المعسكر الصهيوني” 

زعيم المعارضة عضو الكنيس���ت إسحاق هرتسوغ فأكد أن 

على إس���رائيل بذل قصارى جهدها لضمان األمن والهدوء 

لمواطني الدولة من خال استخدام القوة العسكرية وعقد 

تحالفات إقليمية والس���عي المستمر للتوصل إلى تسوية 

سياسية للنزاع مع الفلسطينيين.

»يديعوت أحرونوت«: في تصريحات خاصة لـ

مستشار سعودي سابق: مبادرة السالم 
العربية ما تزال سارية المفعول!

 *نتنياهو: التهديد اإليراني قد يساهم في توسيع عدد الجهات 

التي تمد أيديها للسالم في الشرق األوسط*

وزيرة العدل اإلسرائيلية الجديدة: 

لن أسمح للسلطة القضائية بالتدخل 
في أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية!

بع���د أن ق���ام الطاقم الحقوق���ي لديها بفحص الملف���ات وتبين 
أن ق���رار إغاقها لم يك���ن منطقيًا. كما أظه���ر التقرير أنه حتى 
في الح���االت القليلة التي قدم���ت فيها لوائح اته���ام فإن ثلث 
اإلج���راءات القضائية انتهت بإدانة كامل���ة أو جزئية، وأن ربعها 
تقريبا  تم إلغاؤه أو شطبه، وأن ربعها تجنبت المحكمة فيه إدانة 

المتهمين.
وأكد التقرير أنه اس���تنادًا إلى مواد التحقيق فإن التحقيقات 
عادة ما تكون على مستوى متدن، وتتميز باإلخفاقات والنواقص 
في جميع مراحل التحقيق، وبعض هذه اإلخفاقات يتعلق بعدم 

إجراء جولة في س���احة الجريم���ة أو القيام بجولة بعد وقت طويل 
من وقوع الجريمة األمر الذي يصعب العثور على أدلة جنائية.

وع���رض التقرير إخفاقات أخرى، مثل إج���راء تحقيق غير جدي 
وغير مهني في س���احة الجريمة، وع���دم بذل جهود في الوصول 

إلى شهود.
وأك���دت »ي���ش دي���ن« أن عملية فرض س���لطة القان���ون على 
المستوطنين في الضفة الغربية تواجه مشكلة بنيوية مصدرها 
عدم اس���تكمال توزي���ع الصاحي���ات بين الجيش اإلس���رائيلي 

والشرطة، وعدم وجود تعاون بالشكل الازم بينهما.

شنت وزيرة العدل اإلسرائيلية الجديدة أييلت شاكيد من حزب 
“البيت اليهودي” هجومًا مبطنًا عل���ى الجهاز القضائي، وأكدت 
أنه خال الس���نوات األخيرة تكّون انطباع ع���ام بأن عملية اتخاذ 
القرارات فيما يتعلق بالقدرة على الحكم ليس���ت بيد الشعب بل 

بيد المحاكم.
وفي كلمة ألقتها خ���ال مؤتمر للمحامين عقد في إيات أمس 
)االثنين(، قالت ش���اكيد إن هذه المس���الة مختل���ف عليها على 

المستوى العام.
واعتب���رت أن المعارضي���ن لتوج���ه تداخ���ل الصاحي���ات بين 
السلطتين التشريعية والقضائية يوصفون بأنهم من قوى الشر 

مشيرة إلى أنها من بين هؤالء المعارضين. وأضافت أن المؤيدين 
لتجري���د الجمهور من حق القرار وتفوي���ض المحاكم بهذا الحق 
يوصف���ون بأنهم قوى الخير، وش���ددت على أنه���ا تعارض هذا 

التقسيم .
وكانت ش���اكيد في س���ياق كلمة ألقتها خال مراسم تسلمها 
مهمات منصبه���ا والتي أقيمت في مقر وزارة العدل في القدس 
أول من أمس األحد، قالت إنه يجب تحقيق التوازن المطلوب بين 

السلطات الثاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأضافت أنها ستعمل على تعزيز اختصاص الكنيست بصفته 
س���لطة تش���ريعية، وعلى دعم قدرة الحكومة عل���ى العمل، كما 

ستحافظ على مكانة الس���لطة القضائية ووظيفتها. وفي الوقت 
نفسه أش���ارت إلى أنها لن تسمح للس���لطة القضائية بالتدخل 
في أعمال الس���لطتين األخريين، وستسعى لرسم حدود واضحة 

لصاحيات كل سلطة منها.
وأثار تعيين ش���اكيد وزيرة للعدل انقسامات في الرأي بسبب 
أيديولوجيتها والمواقف التي عبرت عنها في الماضي، ولدعمها 
قواني���ن تغير صاحيات محكم���ة العدل العلي���ا وتركيبة لجنة 

تعيين القضاة.

]طالع تقريرًا مفصاًل ص7[

تقرير جديد لمنظمة “يش دين” لحقوق اإلنسان:

85% من ملفات التحقيق حول جرائم المستوطنين في الضفة 
غلق بسبب إخفاق الشرطة اإلسرائيلية وإهمالها!

ُ
الغربية ت

قال تقرير جديد نش���رته منظمة “يش دين” )“يوجد قانون”( 
لحق���وق اإلنس���ان أول من أمس )األح���د(، إن المس���توطنين في 
المناطق المحتلة يفلتون في معظمهم من عقاب الش���رطة جراء 
الجرائم التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأش���ار التقرير الذي يحم���ل عنوان »االلتفاف عل���ى القانون«، 
إل���ى أن المنظمة تابعت خال العقد األخير عملية فرض س���لطة 
القانون التي تتبعها الش���رطة تجاه المس���توطنين، كما تابعت 
التحقيقات التي أجرتها الش���رطة، وأكد أن ذلك لم يسفر سوى 

عن نسبة صغيرة جدًا من لوائح االتهام واإلدانة.
ووفقًا لمعطيات التقرير فمن بين 1067 ملف تحقيق تابعتها 
المنظم���ة منذ الع���ام 2005 وحتى نهاية الع���ام الماضي 2014، 
ت���م تقديم لوائ���ح اتهام في 4ر7% من الملفات فقط. أما س���ائر 
الملفات فقد أغلقت في نهاي���ة التحقيق من دون تقديم لوائح 
اتهام، وغالبيتها الس���احقة )85%( أغلقت بسبب فشل التحقيق 
أو إخف���اق المحققي���ن في الوصول إلى المش���تبه بهم أو جمع ما 

يكفي من األدلة لتقديم لوائح اتهام.
وقال���ت »يش دي���ن« إن 605 ملفات تحقيق أغلقت بس���ب عدم 
معرفة مرتكب الجريمة، األمر الذي يش���ير إلى فشل الشرطة في 
الوصول إلى المش���تبه به���م بارتكاب الجرائ���م. وقالت أيضا إن 
204 ملفات أغلقت بس���بب عدم كفاية األدلة، األمر الذي يش���ير 
إلى فش���ل المحققين في جمع أدل���ة كافية لتقديم لوائح اتهام 
ضد المش���تبه بهم المتهمين بارتكاب جرائ���م، بينها االعتداء 
عل���ى فلس���طينيين أو على ممتلكاتهم أو االس���تياء على أراض 

فلسطينية خاصة.
وأظهر التقري���ر أن هناك 77 ملفا تم إغاقه���ا بذريعة »عدم 
وجود تهمة جنائية«، ما يعني أنه »لم ترتكب جريمة جنائية أو 

أن المشتبه به ليست له عاقة بالجريمة التي وقعت«. 
وقدمت منظمة »يش دين« اس���تئنافا عل���ى 26 ملفا من بينها 
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أضرب���ت الس���لطات المحلية في بل���دات ديمونا وعراد 

وِيروحام في جنوب إس���رائيل عن العم���ل، أول من أمس 

األح���د، تضامنا مع مئات العمال الذي���ن تم فصلهم من 

عملهم في الشهور األخيرة، وضد نقل هذه المصانع إلى 

خارج الباد. 

وشمل اإلضراب في ديمونا المؤسسات التعليمية فوق 

االبتدائي���ة، بينما كان في البلدتي���ن األخريين مقتصرًا 

على السلطتين المحليتين. 

كذلك جرى تنظي���م مظاهرة احتجاجية ش���ارك فيها 

قرابة ألفي ش���خص من س���كان بلدات الجن���وب وأعضاء 

كنيس���ت وتاميذ مدارس ثانوية. وأغل���ق المتظاهرون 

مداخل البلدة باتجاه مدينتي بئر السبع وإيات. 

وش���ارك ف���ي المظاهرة أعضاء الكنيس���ت م���ن قائمة 

تحالف »المعسكر الصهيوني«، برئاسة إسحاق هرتسوغ، 

وعقدوا اجتماعا للكتلة البرلمانية في ديمونا تضامنا مع 

نضال العمل. 

وقال هرتس���وغ أمام المتظاهرين، في إشارة إلى وزراء 

الحكومة الجديدة برئاس���ة بنيامين نتنياهو، إنه »أقيم 

ف���ي القدس يوم الخميس الماض���ي مصنع مؤلف من 61 

ش���خصا، وحصل كل واحد منهم على 20 مليون ش���يكل 

كي يكون ش���بعا وراضيا. ونحن نطالب منذ ش���هور بحل 

لمش���كلة ديمونا كونها مثاال على م���ا يحدث في النقب، 

وما يحدث في ’كيل’ )ش���ركة الكيماويات اإلسرائيلية(، 

وما من مس���تجيب. وقد تم إلغاء اجتماع الحكومة اليوم، 

وتعين على الوزراء المجيء إلى هنا«. 

وأضاف هرتس���وغ أنه »إذا لم نناضل سوية ونطالب 

بحل فإننا لن نحقق نجاحا. ونحن نطالب بتغيير س���لم 

األولويات حاال. نريد ح���ا ل�’كيل’ وأن نرى آالف العمال 

اإلس���رائيليين يعودون إلى ’كيل’. وأعلم أن الكثيرين 

من س���كان النقب وديمونا لم يصوتوا لي، لكني مؤمن 

بطري���ق النض���ال من أج���ل الجميع ومن أج���ل العدالة 

االجتماعية«.  

وقال���ت عضو الكنيس���ت ش���يلي يحيموفيتش إن »من 

حقكم أن تصوتوا لحزب الليكود، لكن عليكم أال تتوقفوا 

اآلن عن مطالبتهم بحقكم ف���ي العيش بكرامة. واذهبوا 

وأرغموه���م على تنفيذ وعودهم. ونح���ن معكم في هذا 

النضال وليس مهما لمن صوتم«. 

وأعل���ن رئيس لجنة عمال مصان���ع البحر الميت، أرموند 

النكري، أم���ام المتظاهرين عن اس���تقالته من عضويته 

في حزب الليكود، وقال إن���ه »يصعب علّي تأييد حزب ال 

يرى أن النقب هو جزء من دولة إسرائيل وال يهتم بكنوز 

الطبيعة في الدولة«. 

وقال النكري مخاطبا نتنياهو إن »كنزا اقتصاديا للدولة 

يجري تهريب���ه إلى خارج الباد وأن���ت تلتزم الصمت. يا 

رئيس الحكومة، أطالبك بأن تقرر أيهما أهم، سكان دولة 

إس���رائيل أم عي���دان عوفر )أحد أصح���اب المصانع التي 

تعت���زم نقل إنتاجها إلى خارج الب���اد(. لقد لوحت خال 

معرك���ة االنتخابات األخيرة بأنه أنت فقط من س���يحمي 

كن���وز الدولة ولن يبيعها للفلس���طينيين بثمن رخيص، 

لكنك تمنح كن���وز الدولة مجانا إلى عي���دان عوفر. ومنذ 

االنتخابات لم نر أي تدخل م���ن جانبك. إننا نريد أن نرى 

أفعاال وليس أقواال فقط«. 

وقوبل عضو الكنيس���ت ميكي زوهار، من حزب الليكود، 

باالحتج���اج من جانب المتظاهري���ن، الذين هتفوا »بيبي 

إرحل«. 

ارتفاع نسبة البطالة
تشير معطيات مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي إلى 

أن أوضاع التشغيل في جنوب إسرائيل ساءت كثيرًا في 

العام الماضي، وإلى أن هذا السوء أدى إلى اتساع الفجوة 

االقتصادية بين سكان الجنوب وباقي مناطق الباد. 

ووفقا لهذه المعطيات، فإنه ف���ي الوقت الذي تم فيه 

تس���جيل ارتفاع ب� 5ر0% في نس���بة التشغيل وانخفاض 

ب� 3ر0% في نسبة البطالة في إسرائيل عمومًا، انخفضت 

نسبة التشغيل ب� 6ر0% وبقيت نسبة البطالة على حالها 

في منطقة الجنوب. 

وبنظرة إلى السنوات العشر األخيرة، فإن نسبة البطالة 

في الجنوب تراجعت من 20% في العام 2005 إلى 9ر%16 

في العام 2014.   

ويحذر رؤس���اء الس���لطات المحلية ف���ي الجنوب من أن 

خطة الفص���ل من العمل في مصانع ش���ركة الكيماويات 

اإلس���رائيلية )»كيل«( من ش���أنها أن تنعكس س���لبا في 

الم���دى البعيد على منطق���ة الجنوب كله���ا. ورغم ذلك، 

تظهر المعطيات أنه حتى في حال التوصل إلى تس���وية 

بي���ن لجان العمال ونقابة العمال العامة )الهس���تدروت( 

وبين »كيل« وتم منع فص���ل المئات من العمل، فإن حال 

ظهر تراجع���ا متواصا وثابتا، 
ُ
التش���غيل في الجن���وب ت

مقاب���ل ارتفاع العرض للوظائف في مجاالت ال تحتاج إلى 

تأهيل خاص وتتميز بأجور متدنية، ما يعني أنه ال توجد 

بدائل للكثير من س���كان هذه المنطق���ة في حال فقدوا 

مكان عملهم الحالي.  

ورغم وجود وزارة في الحكومة اإلس���رائيلية تحمل اسم 

»وزارة تطوير النقب والجليل«، إال أن هذه الوزارة، بحسب 

تقارير صحافية، تفتقر إلى معطيات حول عدد المصانع 

الت���ي أغلقت في الفترة األخي���رة، بينما توجد لدى وزارة 

االقتصاد معلومات حول مصانع طلبت الحصول على منح 

حكومية فقط. 

إال أن معطي���ات متوفرة لدى اتح���اد الصناعيين، الذي 

يتابع أعضاءه المسجلين لديه فقط، أفادت بأن 25 مصنعا 

ف���ي الجن���وب أغلقت خال الس���نوات العش���ر الماضية، 

وغالبيتها في فرع النسيج. وبين هذه المصانع »مغيفوت 

عراد« الذي أغلق قبل نصف س���نة وت���م فصل عماله من 

العم���ل والبالغ عددهم 240 عام���ا. وقال موقع »يديعوت 

أحرونوت« اإللكتروني إن أف���رادا معدودين منهم وجدوا 

مكان عمل جديدًا.  

ويعود سبب إغاق قسم من هذه المصانع إلى انتقالها 

إل���ى بلدات أخرى، ورغ���م أنها تقع في الجن���وب إال أنها 

فصل���ت مئات العم���ال الذين كانوا يعمل���ون فيها. وفي 

مقابل إغاق هذه المصانع تم إقامة مصنع جديد لشركة 

»صودا س���تريم«، بعد أن واجه حمل���ة مقاطعة دولية ألن 

مق���ره في المس���توطنات، ولذلك قرر االنتق���ال إلى بلدة 

»لهافي���م« ق���رب رهط. وتش���ير التوقعات إل���ى أن هذا 

المصنع سيستوعب نحو ألفي عامل، لكن بأجور متدنية. 

وش���دد رئيس دائرة المصانع الصغيرة والمتوس���طة 

في اتح���اد الصناعيين، ليئور ليفي، على أن إقامة مصنع 

»صودا س���تريم« لن يحل ضائقة العمال الذين فصلوا من 

العمل في مصانع في المنطقة ولديهم مؤهات معينة، 

وأن هؤالء العمال لن يجدوا عما مائما لمؤهاتهم. وقال 

إنه »عندما يغلق مصنع، فإن العامل ال يجد مكان عمل آخر 

في غالب األحيان. وهذا هو الواقع«. 

وق���ال رئيس بلدية عراد، موش���يه  كاف���وس، إن 1600 

ش���خص تقريبا من س���كان المدينة فقدوا أماكن عملهم 

خال السنتين األخيرتين.

»حال الصناعة في الجنوب إشكالية«
أشار ليفي، من اتحاد الصناعيين، إلى أنه خال السنوات 

الماضية تدهور حال الصناعة في منطقة الجنوب. وقال 

إنه »خال السنوات العشر الماضية أغلقت أربعة مصانع 

كبيرة، لكن في موازاة ذل���ك أغلقت مصانع كثيرة كانت 

تعمل معها. ومرة كان هنا عدد كبير من مصانع النسيج 

لكنها اختف���ت، واليوم توجد مصانع باس���تيك كثيرة 

لكنها تعاني من مصاعب جّمة«. 

وأض���اف ليفي أنه يوجد 300 مصنع في الجنوب حاليا، 

ومعظمه���ا مصانع صغيرة ومتوس���طة، وتواجه مصاعب 

قياس���ا بالمصانع في وسط إس���رائيل، وفي مقدمة هذه 

المصاع���ب تكاليف نق���ل منتجاتها بس���بب بعدها عن 

وس���ط الباد والموان���ئ، وأيضا بس���بب النقص في قوى 

عاملة مهنية. وش���دد على أن »حال الصناعة في الجنوب 

إش���كالية«، الفتا إلى أنه »ال يوجد توجه بنقل مصانع إلى 

هذه المنطقة بسبب النقص في القوة العاملة المهنية، 

وألن العثور على عاملين يمتلكون قدرات مهنية أس���هل 

في وسط الباد«.

ولفت المس���ؤول عن منطقة النقب في الهس���تدروت، 

يوس���ي هوبر، إل���ى أن مصانع كبيرة كان���ت موجودة في 

المنطقة، مثل مصنع »كيتان ديمونا« ومصنع »مغيفوت 

ع���راد«، اللذين كانا يش���غان 600- 700 عام���ل. و«عمال 

المصانع التي أغلقت بقوا في بيوتهم، ألنه لم يتطور أي 

شيء جديد وال يوجد بديل. والعمال يسقطون في دائرة 

البطالة ويبقون هناك وقتا طويا«. 

وتفيد معطيات مكتب اإلحص���اء بأن مجال الصناعة ما 

زال المش���غل األكب���ر في منطقة الجن���وب. وفي المقابل 

فإنه ياحظ وجود ارتفاع في التش���غيل، في الس���نوات 

العش���ر األخيرة، من جانب الحكومة والسلطات المحلية، 

إلى جانب استقرار في نسبة العاملين في مجالي التجارة 

والتعليم. 

وأظهر إحصاء أجراه موقع شركة All Jobs التي تعرض 

وظائ���ف عمل، أن المجاالت األساس���ية الت���ي تبحث عن 

عاملين ف���ي الجنوب، ه���ي المبيعات وخدم���ات الزبائن 

واألعمال العامة. إلى جانب ذلك طرأ ارتفاع بنس���بة %45 

على طل���ب عمال صيانة ونظافة. لك���ن الطلب على عمال 

في مجال الصناعة انخفض بنس���بة 15% في الس���نتين 

األخيرتين.  

وأوضحت الشركة أن المقصود ب�”أعمال عامة” مجموعة 

كبيرة من أن���واع العمل، بدءا من الجل���وس برفقة أطفال 

وحتى عمال تقنيين وعمال مخازن، وهي أعمال ال تتطلب 

خبرة أو ثقافة معينة. 

مصير العمل النقابي المنظم
يوجد لش���ركة “كيل” ستة مصانع في منطقة الجنوب، 

وتش���غل حوالي 4500 عامل. إضافة إلى ذلك يعمل قرابة 

5ر22 أل���ف عامل في مصانع تعمل لصال���ح “كيل”. وفي 

ه���ذه األثناء، تجري مفاوضات مكثف���ة بين إدارة “كيل” 

والهستدروت، بأمر من محكمة العمل في بئر السبع، حول 

مصير العمال المفصولين من العمل. ويتوقع أن تنتهي 

هذه المفاوضات مساء السبت المقبل. 

وقال رئيس دائرة النقب الشمالي في الهستدروت، 

مئي���ر ببيوف، إن الخاف حاليا ي���دور حول فصل 110 

عم���ال من العمل ف���ي “كيل”. ورأى أن���ه في حال تم 

فصلهم فإن هذه س���تكون البداية وحسب. وقال إنه 

“في حال تنفيذ الفصل م���ن العمل، ال قدر الله، فإنه 

لن يك���ون لهؤالء العمال أمل ومس���تقبل. وس���يكون 

ه���ذا تدهور لن يتوقف. والهدف اآلن هو العودة إلى 

الحياة بعد ثاثة ش���هور ونصف الشهر من اإلضراب 

واألض���رار البالغة عش���رات إن لم يك���ن مئات مايين 

الدوالرات القتصاد النقب”. 

وأش���ار هوبر إلى أن “كيل” كانت تش���غل ستة آالف 

عامل في إس���رائيل قبل عدة س���نوات. وأضاف أنه على 

الرغم م���ن أن “الس���هم الذهبي” يلزم هذه الش���ركة 

باالس���تثمار ف���ي إس���رائيل، إال أنها تزي���د دائما من 

اس���تثماراتها ونش���اطها في ما وراء البحار. “إن عمال 

كيل منتش���رون في جمي���ع أنحاء النقب، ف���ي ديمونا 

وعراد ويروحام وبئر الس���بع. ونحن نري���د التوصل إلى 

تس���وية، ولن نوافق على فصل العمال عبثا. وإذا وافقنا 

على س���ابقة كهذه، يتم خاله���ا فصل عمال، فإن ذلك 

سيشكل بداية نهاية العمل النقابي المنظم”. 

وش���دد هوبر ب���دوره على أن “إغ���اق أي مصنع هو أمر 

مؤلم، ألنه ال توجد بدائل أخ���رى للمفصولين من العمل، 

ولكن الضربة الكبيرة ستكون إذا أوقفت ’كيل’ نشاطها. 

ففي هذه الحالة س���يختفي النقب، ألنه ال يوجد باب رزق 

صلت من 
ُ
آخر في المنطقة. فهذه ليس���ت تل أبيب، وإذا ف

العمل ال يوجد شيء آخر. وهذه مصانع قوية تسيطر على 

اقتصاد النقب”. 

لمبادئ���ه. إنه مخلص ألرض إس���رائيل الكاملة. ونتنياهو 

كافح طوال السنين من أجل الحفاظ على يهودا والسامرة 

)الضفة الغربية( تحت السيطرة اإلسرائيلية. وهو يعرف 

جيدا ثمن عزلة إس���رائيل الدولي���ة، ولكن من أجل الدفاع 

عن إيمانه، فإنه ال يرتدع عن مواجهات سياس���ية مليئة 

بالمخاطر على إسرائيل وعليه شخصيا”.

وأض���اف رام���ون أن “نتنياه���و ال يتردد باس���تخدام 

تكتيك ماكر من أجل تحقيق غايته اإلستراتيجية. وقد 

نج���ح حتى اآلن في كبح ما يراه أنه األس���وأ – وهو قيام 

دولة فلس���طينية مس���تقلة وفقدان أرض اآلباء. وليس 

هذا وحسب، فقد ضاعف أيضًا عدد المستوطنين خارج 

الكتل االس���تيطانية به���دف منع احتمال مس���تقبلي 

للدولتين”.

وأش���ار رام���ون إل���ى أن نتنياهو يتع���رض إلى ضغوط 

ب بتأيي���د حل الدولتي���ن وأن يجمد البناء 
َ
كبي���رة، ويطال

ف���ي المس���توطنات ويبدي ليون���ة ف���ي المفاوضات مع 

الفلس���طينيين. وإزاء ه���ذه الضغوط، يح���اول نتنياهو 

خل���ق أجندات جديدة من أجل كس���ب الوق���ت. “وهكذا، 

على سبيل المثال، أنزل على حلبة المفاوضات مطلبه بأن 

يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية. ورفض 

أبو م���ازن يخدم جي���دا تكتيك المماطلة الذي يمارس���ه 

نتنياهو. ولو رد الفلس���طينيون باإليجاب ’ال س���مح الله’، 

الضطر نتنياه���و إلى صياغة مطلب مبتك���ر جديد. وكما 

ش���هد عليه والده البروفسور بنتس���يون نتنياهو: ’هو ال 

يؤيد حل الدولتين، إنه يؤيد شروطا كتلك التي لن يوافق 

عليها الفلسطينيون أبدا’”.

ولفت رامون إلى أن “نتنياهو ينمي بحرص أس����لوب 

’ورقة التين’ السياس����ية. لقد س����مح لتسيبي ليفني 

ب����أن تقود المفاوضات مع الفلس����طينيين، لكنه فرض 

عليها أيضا حارسا ش����خصيًا بشخص مؤتمنه إسحاق 

مولخو. وكلف شمعون بيريس ببعثات سياسية، لكنه 

اهت����م بأن يوضح أيض����ا أن آراء الرئيس ال تلزم رئيس 

الحكومة”.

لقد نجح نتنياهو في إيصال تكتيك “ورقة التين” إلى 

أرقام قياسية مثيرة لإلعجاب، وفقا لرامون. “وبإمكانه أن 

يصور نفس���ه أمام زعماء العالم كأنه مستعد حقا وصدقا 

لتس���وية تاريخية مع الفلس���طينيين. وهو يستند بذلك 

إلى حقيقة أن أش���خاصا ال أحد يشكك بالتزامهم للسام 

عملوا تحت قيادته. وبالطبع، فإن ليفني وبيريس وآخرين 

ال يتطوع���ون ك���ي يس���تخدمهم نتنياه���و كورقة تين. 

إنه���م يتجندون ألنهم يقعون في الش���بكة )المصيدة( 

الت���ي نصبها نتنياهو لهم، ومن خال اس���تغال أملهم 

الساذج بأن ’األمر مختلف هذه المرة، نتنياهو جدي اآلن’. 

وألسفهم، يكتش���فون أن نتنياهو جدي فعا، جدي جدا 

بكل م���ا يتعلق بالدفاع ع���ن أيديولوجيته، وهي الحفاظ 

على كل مناطق أرض إسرائيل”.

وأضاف رامون أن نتنياهو “يخل���ق االنطباع بأنه معني 

بضم إس���حاق هرتس���وغ وحزبه إلى الحكوم���ة. وقد أبقى 

وزارة الخارجي���ة ش���اغرة لحين انضمام هرتس���وغ إليه. 

وحتى أنه يحرص على أن تبقى في االتفاقيات االئتافية 

ثغرة تسمح بانضمام المعسكر الصهيوني”.

وأردف أنه “اآلن، عندما يطال���ب زعماء أجانب نتنياهو 

بالتحرك نحو تس���وية مع الفلس���طينيين، سيس���معون 

من���ه اإلجابة التالية: ’أنا ملت���زم بخطاب بار إيان ومعني 

بتسوية تاريخية مع الفلس���طينيين، لكن فقط إذا دخل 

هرتس���وغ إلى حكومتي سأتمكن من التقدم نحو تسوية 

م���ن دون أن ينهار ائتافي. رجاء، مارس���وا ضغوطا عليه 

وعلى حزبه كي ينضم إلّي’”.

ويعني ذلك أن “نتنياهو حّول هرتسوغ إلى ورقة تين 

سياس���ية حتى بدون انضمامه للحكومة”. وفي المقابل، 

أضاف رامون، ف���إن بإمكان نتنياهو أن يهدد ش���ركاءه 

ف���ي الحكوم���ة بأنه س���يضم “المعس���كر الصهيوني” 

وأن���ه ل���ن يكون متعلق���ا به���م. ورأى رامون أن���ه طالما 

أن هرتس���وغ مس���تمر في إثارة االنطباع بأنه مس���تعد 

لانضمام لحكومة نتنياه���و، فإنه يخدم األخير. وطالب 

رامون، كغيره من أعضاء الكنيس���ت داخل “المعس���كر 

الصهيوني”، هرتس���وغ باتخاذ قرار واضح بأن حزبه لن 

ينضم إلى الحكومة.  

على خلفية تواطؤ الحكومة مع مصالح الشركات الكبرى

تفاقم أزمة الصناعة والتشغيل 
في جنوب إسرائيل! 

سياسيون ومحللون:

 هرتسوغ لم يرفض بشكل مطلق 
االنضمام إلى حكومة نتنياهو!

*رامون: نتنياهو حّول هرتسوغ إلى ورقة تين سياسية حتى بدون انضمامه إلى الحكومة*

نتنياهو هرتسوغ" من يستغل من؟!

ب���دا رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياهو، 

عندم���ا عرض حكومت���ه الجدي���دة على الهيئ���ة العامة 

للكنيس���ت، في جلس���ة خاصة عقدت في س���اعة متأخرة 

من مس���اء يوم الخميس الماضي، أنه يسعى إلى توسيع 

حكومته الجديدة الضيقة، بدعوة رئيس قائمة »المعسكر 

الصهيوني«، إسحاق هرتسوغ، لانضمام إلى الحكومة. 

م���ن جانبه، رفض هرتس���وغ ه���ذه الدعوة ف���ي كلمته 

التي ألقاها بعد كلمة نتنياهو مباش���رة. وبرغم ذلك، فإن 

العديد من المحللين والمراسلين السياسيين في وسائل 

اإلع���ام اإلس���رائيلية، لم يقتنعوا بأن هرتس���وغ يرفض 

بش���كل مطلق االنضم���ام للحكومة وتول���ي منصب وزير 

الخارجي���ة، ويقولون إنه قد يوافق على االنضمام في حال 

وافق نتنياهو على التناوب معه على رئاسة الحكومة.

وأشار كبير المعلقين في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 

ناحوم برنياع، أمس االثنين، إلى أن خطاب هرتس���وغ في 

الكنيس���ت كان أكثر خط���اب هجومي ألق���اه في حياته. 

ف�«لقد تع���رض لنتنياهو بصورة ش���خصية، دون رحمة، 

واتهم���ه بإقص���اء األقلي���ات، وبالتآمر على المؤسس���ة 

القضائية، وبإخفاقات سياس���ية وعسكرية، وببيع الدولة 

وقيمه���ا بالمزاد العام، وباالستس���ام لابت���زاز. ووصف 

عملية تشكيل الحكومة بأنها ’سيرك’«. 

وأض���اف أن خط���اب هرتس���وغ كان ش���ديدا لدرجة أن 

نتنياه���و تعرق وهو يجل���س في مقع���ده وأن اإلهانات 

الت���ي وجهه���ا هرتس���وغ إليه جعلت���ه يش���عر بمذلة. 

وعندما صعدت حليفة هرتس���وغ في قيادة »المعس���كر 

الصهيوني«، تس���يبي ليفني، إلى منصة الكنيست إللقاء 

كلمتها، خرج نتنياهو من القاعة.

لكن برني���اع لفت إلى تقليد متع���ارف عليه في الحلبة 

السياسية اإلسرائيلية، وهو اصطفاف أعضاء الكنيست، 

من االئتاف والمعارضة، عند منصة الكنيس���ت من أجل 

مصافح���ة الوزراء بعد أن أدوا اليمي���ن القانونية. وأضاف 

أن »أعضاء الكنيس���ت لم يكتفوا بمصافح���ة زمالة، وإنما 

اصطفوا كقطيع غن���م، وراحوا يتب���ارون فيما بينهم من 

س���يعانق أوال، ومن س���يقّبل أوال حضرة الوزير وس���عادة 

الوزي���رة. وكان على رأس أخوة الس���اح، المتدافعين من 

أجل التقبيل، أعضاء الكنيس���ت من حزب الليكود. وليس 

هم فقط، وإنما اصطف معهم عدد من البارزين من قائمة 

المعس���كر الصهيوني، ومعهم رئيسها. وتباروا على حق 

القبلة األولى«. 

وكتب برنياع أن »من شاهد هذا المشهد لم يكن بإمكانه 

إال أن يتس���اءل: ما ه���ي الحقيقة وما هي المس���رحية؟. 

أين هرتس���وغ الحقيق���ي، هل هو في خطاب���ه الملتهب 

أم بيدي���ه المفتوحتين للعناق؟«. وتاب���ع أنه »بمفاهيم 

كثيرة، السياس���ة قريبة من المس���رح. وجملة شكس���بير 

الش���هيرة، ’العالم مسرح’، تفس���ر جزءا كبير من السلوك 

السياس���ي. لك���ن يوجد ح���د. ونحن نتوقع فع���ا أنه في 

نهاية المس���رحية، وعلى صوت تصفيق الجمهور، يعانق 

يولي���وس قيصر بروتس، وتقبل الليدي ماكبث ضحاياها. 

لكننا ال نتوقع س���لوكا مشابها في السياسة، وليس فورا. 

وعندما يحدث أمر كهذا، فإن الشعور هو أن كافة األقوال 

الفظيع���ة الت���ي تقال عن السياس���يين، وع���ن نفاقهم، 

وتذبذبهم، واس���تعدادهم لتوجيه صفعة بيد والتربيت 

بصداقة باليد األخرى، يوجد فيه أكثر من حقيقة«.

»مصيدة نتنياهو«!
ُيعيب العديد من المحللين اإلسرائيليين على نتنياهو 

أن الدافع األس���اس ألدائه السياسي هو رغبته في البقاء 

في الحكم والتمتع بنعمه، ويركزون على نقاط ضعفه في 

هذه الناحية. لكن الوزير وعضو الكنيست السابق حاييم 

رامون، وهو أحد الدهاة السياس���يين اإلسرائيليين، يرى 

في مقال نش���ره ف���ي »يديعوت أحرون���وت« يوم الجمعة 

الماض���ي، أن التعامل مع نتنياهو بهذا الش���كل يجافي 

الحقيقة.

وكتب رامون، السياس���ي القديم والقيادي السابق في 

حزب العمل اإلس���رائيلي، أن “نتنياهو عقائدي ومستعد 

المتص���اص ضربات ش���ديدة م���ن أجل أن يبق���ى مخلصا 

يصــدر  عن المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية 

« قريبًا «

بطاقة ملكية
تاريخ من النهب والَصون واالستيالء

 في المكتبة الوطنية االسرائيلية 

ترجمة: عالء حليحل
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تغطيــة خاصـــة: انطالق حكومة نتنياهو الرابعة

يبدو أن العقبة األساسية التي ستكون أمام حكومة بنيامين نتنياهو الرابعة، 
ة، هي القاعدة 

ّ
التي منحها الكنيس���ت في األس���بوع الماضي ثقته بأغلبية هش

االئتافي���ة الت���ي ترتكز على 61 نائبا م���ن أصل 120 نائبا، ما س���يخلق مصاعب 
كثيرة خال العمل البرلماني. وستتعاظم هذه العقبة على ضوء نقاط التصادم 
العدي���دة في قضايا داخلية ال اتفاق حولها، مثل التعامل مع الجهاز القضائي، 
وضرب المراكز الحقوقية، و”قان���ون القومية”، وحتى قانون منح حق التصويت 

في االنتخابات البرلمانية لحملة الجنسية اإلسرائيلية في الخارج.
وفي المرحلة األولى، وبهدف تجاوز عقبة قاعدة االئتاف الضيقة، قد يس���ارع 
نتنياهو إلى س���ن القانون الذي ُيعرف باس���م “القان���ون النرويجي”، وهو الذي 
يتيح للوزير بأن يستقيل من عضوية البرلمان ويبقى وزيرا، ليدخل مكانه عضو 
آخ���ر إلى البرلمان من الئحة كتلة حزبه البرلمانية، وفي حال اس���تقال الوزير من 
منصب���ه خال الوالي���ة البرلمانية، يحق له العودة إلى عضوي���ة البرلمان، مقابل 

خروج من دخل مكانه.
ويقترح نتنياهو حتى اآلن سن “قانون نرويجي جزئي”، بحيث يقتصر تطبيق 
القان���ون على وزير واحد لكل كتلة برلمانية لديها حتى 12 مقعدا برلمانيا، وفي 
ح���ال تم عرض االقتراح، فقد نراه أوس���ع مما أراده نتنياه���و بداية، وهذا يتيح 
لائت���اف مجال عمل أوس���ع بقليل، أم���ام اضطرار الوزراء للتغيب عن جلس���ات 

الهيئة العامة للكنيست.
ولك���ن ف���ي كل األحوال فإن نتنياهو ال يس���تطيع االس���تمرار بالعمل في ظل 
ائتاف ضيق، خاصة على ضوء سلس���لة م���ن التناقضات في المواقف بين كتل 
االئت���اف في قضايا تقف على رأس أولويات نتنياهو وحزبه الليكود، ولكنها ال 
تحظى بإجماع ائتافه، وقد يستعين نتنياهو من حين إلى آخر بدعم افتراضي، 
ولكن ليس مضمونا، من حزب “يسرائيل بيتينو” بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي 
قد يقرر ف���ي مرحلة متأخرة االنضمام إلى الحكومة، وضمان اس���تقرارها لفترة 

أطول.

“قانون القومية”
كان مش���روع قانون “إس���رائيل الدولة القومية للشعب اليهودي” في العالم، 
موضع خ���اف مركزي في ائتاف حكومة بنيامين نتنياه���و قبل الحالية، ولكن 
هذا الخاف بقي مغلفا نظرا لما في���ه من “حرج” للمجتمع اليهودي. فاالئتاف 
الحاكم كان فيه اجماع حول بنود هذا القانون العنصرية التي تضرب الش���عب 
الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، ولكن من جهة أخرى، فإن مركبات االئتاف 
اختلف���ت في ما بينه���ا حول بنود أخرى ف���ي القانون، وأولها مكانة الش���ريعة 
اليهودية، إذ حس���ب عرض نتنياهو وأحزاب المس���توطنين، فإن الشريعة هي 
مرجعية القضاء والقانون حيث وجدت ثغرة ال تجاوب على الحالة الماثلة أمامها، 

اضافة إلى أن نص القانون يثبت كليا سلسلة من قوانين االكراه الديني.
أض���ف إلى هذا، أن اليمي���ن العقائدي التقليدي رفض القان���ون، ولم ير فيه 
حاجة، لما فيه من جوانب س���تثير قل���ق أبناء الديانة اليهودية في العالم، مثل 

أن القانون س���يطرح من جديد مسألة “من هو يهودي”، وهي قضية تعلو وتخبو 
م���ن حين إلى آخر، كما أن القانون بطابعه العنصري يخلق حالة حرج لليهود في 

أوطانهم في العالم.
كذل���ك في االئتاف الحالي تتحفظ كتلتا المتدينين المتزمتين “الحريديم” 
م���ن القانون، من جوانب الش���ريعة اليهودية. فالحريدي���م يتخوفون من طابع 
القوانين “الدس���تورية”، أو تل���ك التي يطلق عليها مصطلح “قانون أس���اس”، 
فمثا نص قانون “القومية” المتداول، يقول إن الكيان اإلس���رائيلي الحالي هو 
دولة اليهود في العالم، وهذا ينقض رواية “مملكة إس���رائيل” التوراتية، التي 
سيقيمها المسيح حينما يأتي إلى العالم ألول مّرة، ولكن الحريديم ال يجاهرون 
به���ذا الخاف، ويكتفون بالقول إن مكانة الش���ريعة ليس���ت بالقدر الكافي في 

هذا القانون.
كذل���ك فإن ح���زب “كوالنو” )كلنا( يع���ارض القانون، من وجه���ة نظر اليمين 
العقائدي التقليدي، ويرى أن ال حاجة إلسرائيل به. وبهدف تجاوز هذه العقبة، 
اتفق حزب “الليكود” مع شركائه على تشكيل لجنة من وزراء ومختصين للبحث 
في صيغة مقبولة. وحس���ب محللي���ن، فإن هذه اللجنة س���تكون مهمتها “قبر 

القانون” وعدم عرضه في الدورة البرلمانية الحالية.
لكن نواب االئتاف سيواجهون حرجا، إذا ما قرر أفيغدور ليبرمان طرح القانون 
م���ن صفوف المعارضة، بهدف ضرب االئتاف الحاكم، وهذا س���يخلق خافا في 
داخ���ل االئتاف. وكان ليبرمان قد هدد في ذات اليوم الذي اعلن فيه انس���حابه 
من المفاوضات االئتافية، أنه س���يرى المبادرين للقانون من كتلتي “الليكود” 

و”البيت اليهودي” يعارضون مبادرة حزبه لطرح “قانون القومية”.

الجهاز القضائي والمراكز الحقوقية
أحد األه���داف المركزية التي وضعها نتنياهو لنفس���ه منذ س���نوات، ومعه 
أحزاب اليمين المتطرف و”الحريديم”، هو ضرب مكانة المحكمة العليا، والجهاز 
القضائي برمته. فبالنس���بة للمحكمة العليا، يري���د نتنياهو واليمين المتطرف 
س���حب الصاحية المطلقة للمحكمة بنقض قوانين أقرها الكنيس���ت، ويقترح 
نتنياهو قانونا يجيز للكنيس���ت س���ن القانون ثاني���ة، دون امكانية أن تنقضه 
المحكم���ة مّرة أخرى. وه���ذا بند ورد ف���ي االتفاقيات مع كتلت���ي “الحريديم” 
“شاس” و”يهدوت هتوراة”، وكتلة المستوطنين “البيت اليهودي”، إال أنه غاب 
ع���ن االتفاق مع كتلة “كوالنو”، ويظهر مكانه بند يؤكد رفض “كوالنو” له. وفي 
هذه القضية، ال يحظى نتنياهو بأغلبية، حتى لو تلقى دعما من ليبرمان وحزبه.

ويش���ار هنا ال���ى أن الخطوط العريض���ة للحكوم���ة، التي عرضه���ا نتنياهو 
على الكنيس���ت، غاب عنها اهتم���ام الحكومة بالحفاظ عل���ى الجهاز القضائي 

واستقاليته.
والبند اآلخر، هو طلب نتنياهو ومع���ه اليمين المتطرف بتغيير تركيبة لجنة 
تعيين القضاة، بحيث يزيد من تمثيل الجانب السياسي ويحوله إلى أغلبية في 
اللجنة، ما يعني تس���ييس عملية اختيار القضاة، أكثر مما هو قائم حاليا، وهذا 

بند آخر يعترض عليه حزب “كوالنو”.
وفي االتفاقية بين “الليكود” وكتلة المس���توطنين “البيت اليهودي”، يظهر 
بند يدعو إلى سن قانون يهدف إلى محاصرة المراكز الحقوقية، خاصة تلك التي 
تاحق االحتال وجرائمه، وحقوق االنس���ان الفلسطيني في إسرائيل والمناطق 
المحتل���ة منذ الع���ام 1967، وكانت محاوالت كهذه ف���ي الدورتين البرلمانيتين 
السابقتين، ولكنها لم تنجح، منها بسبب ضغوط دولية وخاصة أوروبية. ويريد 
اليمي���ن المتطرف حظر التمويل الخارجي لهذه المراكز، في حال طرحت تقارير 

تكشف جرائم جيش االحتال وحكومة االحتال.
ويع���ارض ه���ذا البند حزب “كوالن���و”، بينما ل���م توضح كتلت���ا “الحريديم” 
الموقف، رغم ميلهما لمس���ايرة اليمين المتط���رف في قضية كهذه. وفي هذه 
القضي���ة أيضا، لن يك���ون لنتنياهو واليمين أغلبية، حتى ل���و قرر ليبرمان دعم 

مشروع الليكود و”البيت اليهودي”.

الدين والدولة
في االتفاقيات المبرمة مع كتلتي “الحريديم”، وكتلة “البيت اليهودي” التي 
يسيطر عليها التيار “الديني الصهيوني”، أو “الديني القومي”، سلسلة طويلة 
من البنود التي تثبت الوض���ع القائم من حيث عاقة الدين بالدولة، وتؤكد على 
ابق���اء كل قوانين االك���راه الديني، كتلك المتعلقة بحرك���ة المواصات والعمل 
في أيام الس���بت واألعياد، وغيرها. وهذه البنود ال تظهر في االتفاقية مع كتلة 

“كوالنو” ذات الطابع العلماني.
وف���ي مرحلة ما في س���ياق العمل البرلماني، ال ب���د وأن تظهر مبادرات لتحرير 
حرك���ة المواصات والحرك���ة التجارية من قبض���ة القانون القائ���م، وغيرها من 
القوانين العلمانية التي س���تحتم على حزب “كوالن���و” أن يتخذ موقفا، خاصة 
وأن���ه حصل على كم ضخم من األصوات من معق���ل العلمانية األكبر، منطقة تل 

أبيب الكبرى.
وف���ي هذا الس���ياق، فإن ح���زب “كوالنو” وعل���ى الرغم من أصول���ه اليمينية 
الواضحة،  سيكون في موضع مس���اءلة في موضوع تحويل الميزانيات الضخمة 
لمؤسس���ات الحريديم الدينية والتعليمية، ومثلها ولربما أكثر لمؤسسة التيار 

الديني الصهيوني.

حق التصويت في الخارج
تن���ص االتفاقي���ات المبرمة بين ح���زب “الليك���ود” وكل واحد م���ن األحزاب 
المشاركة في الحكومة، على أن حزب “الليكود” سيبادر إلى مشروع قانون يجيز 
لحملة الجنس���ية اإلسرائيلية التصويت في الخارج وفق مقاييس محددة، وهذه 
ليس���ت مبادرة جديدة، بل ظهرت قبل أكثر من عقدين من الزمن، ولها مؤيدون 
ومعارض���ون، فالتأيي���د يأتي من باب كس���ر موازين التصويت في الكنيس���ت، 
باعتقاد أن هذا س���يقلل من نسبة الفلس���طينيين ضمن سجل الناخبين والحال 
ليست بهذا القدر، بينما المعارضون يعترضون على هذا القانون من وجهة نظر 

صهيونية، مؤكدين أنه يشجع الهجرة من إسرائيل.
وم���ن الواضح أن الداف���ع األكبر لبنيامين نتنياهو ليعيد ط���رح هذه المبادرة، 
ه���و نتيج���ة القائمة المش���تركة الوحدوية للفلس���طينيين في إس���رائيل في 
االنتخاب���ات األخيرة، فق���د رفعت تمثليهم من 11 مقعدا إل���ى 13 مقعدا، وهذا 
مؤش���ر للمس���تقبل. ويعتقد نتنياهو أن بإمكانه وضع مقاييس للمصوتين في 
الخارج تستثني العرب حملة الجنسية اإلسرائيلية كمرحلة اولى، والحقا ضمان 
أن تك���ون مراكز االقت���راع بعيدة عن تجمعات مركزية للع���رب في الخارج، أو أن 

نتنياهو يبني على أنه لن تكون لدى العرب جاهزية للتصويت.
وعلى الرغم من أن جميع الكتل البرلمانية قد وقعت على هذا المشروع، إال أنه 
حينما يأتي المش���روع إلى الهيئة العامة سيثور من جديد الجدل الصهيوني- 
الصهيوني حوله، تماما كما جرى حول قانون القومية الذي س���اهم في تفكيك 
الحكوم���ة الس���ابقة، وهذا ما س���يثير حفيظة حزب “كوالنو” اعتم���ادا على أنه 
متمس���ك بمواقف يمينية تقليدية، فالتقليديون يعارضون قانونا كهذا، ألنه 
بنظرهم يش���جع الهجرة من إس���رائيل. كذلك، ليس من الواضح ما إذا س���تدعم 
كتلتا “الحريديم” هذا القانون، لكونه س���ينعكس س���لبا على نس���بة قوتهما 
االنتخابية، ألن أع���داد “الحريديم” المهاجرين من إس���رائيل قليلة مقارنة مع 

نسبة العلمانيين. 
ويرى اليمين التقليدي ومعهم أيضا اليس���ار الصهيوني، اعتمادا على جدل 
س���ابق ظهر في الس���نوات األخيرة، أنه من ناحية أخاقي���ة، يجب عدم منح حق 
التمثيل لمن ال يشارك في تحمل مسؤوليته المباشرة، وبموجب هذا المبدأ، فإن 
لي���س ُمطالبا بمواجهة قضايا مصيرية مطروحة باس���تمرار على جدول أعمالها، 
مثل القضايا األمنية والحدود، وش���كل التعامل مع التهديدات األمنية وتقاسم 

الموارد.
كذلك فإن حجر أس���اس الحرك���ة الصهيونية هو إقامة وطن قومي للش���عب 
اليهودي في “أرض إس���رائيل”، ودولة إس���رائيل هي الدولة القومية للش���عب 
اليهودي، وهي الدولة الوحيدة التي فيها لليهود اس���تقال سياس���ي وشعبي 
يهودي، وجمع الش���تات هو حجر أس���اس للحركة الصهيوني���ة، ولهذا فإن منح 
حق التصويت للمهاجرين من إسرائيل يعني منح شرعية للهجرة من إسرائيل، 
خاصة على ضوء حقيقة أن هؤالء كانوا في إسرائيل واختاروا الهجرة منها، وحق 

كهذا يشّوش الحدود بين قيم العيش في إسرائيل والعيش خارجها.

تصادم مستمر
لربما باإلمكان القول إن نتنياهو جعل اتفاقيات االئتاف بالضبط كمن يعطي 
لس���يارات قادمة من اتجاهات مختلفة حق المرور ف���ي آن واحد عند كل تقاطع 
طرق، ما يعني حالة تصادم مس���تمر، قد ال نش���هده في األشهر القليلة األولى 
للحكومة، ولكنها ستبقى بمثابة ألغام في طريق الحكومة الذي قد يكون قصيرا 

في حال لم يتم توسيع االئتاف.

]ب. ج[

ف نقاط تصادم حتمية بين أحزاب حكومة نتنياهو!
ّ
اتفاقيات االئتالف تخل

حكومة نتنياهو الجديدة: ائتالف صعب.                       )رويترز(

كتب برهوم جرايسي:

ع���د حكوم���ة بنيامين نتنياهو الت���ي حصلت على “ثقة الكنيس���ت” في 
ُ
ت

األس���بوع الماضي، الثالثة من بين الحكومات اإلسرائيلية ال� 34، التي ارتكزت 

عن���د التصويت عليها في الكنيس���ت على 61 نائبا من أص���ل 120 نائبا، وآخر 

لها مناحيم بيغن في العام 1981، قبل أن يوسعها الحقا. 
ّ
حكومة كهذه شك

وهناك اجم���اع على أن حكومة كهذه لن يك���ون بإمكانها أن تصمد طويا، 

وس���يحتاج نتنياهو إلى توسيعها بكتلة أخرى على األقل، ألنه إذا اعتمد على 

التناقض���ات بين كتل المعارضة فإن داخل حكومته تناقضات ال تقل أهمية، 

وستقود إلى قاقل جدية تهدد بقاء الحكومة.

وما بدا لنتنياهو مع ص���دور النتائج النهائية لانتخابات البرلمانية بمثابة 

انتصار ش���خصي له، بات اليوم مص���در هزيمة، أو بصيغة أدق بداية النهاية 

السياسية له، فليس فقط أن حكومته لن يكون بإمكانها الصمود حتى الموعد 

القانون���ي لانتخابات الاحقة، خريف الع���ام 2019، بل إن مكانة نتنياهو في 

حزب���ه “الليكود” ش���هدت اهتزازا، وستش���تد هذه االهت���زازات أكثر الحقا، 

على ضوء اتس���اع فريق “الخائب أمله���م” في “الليك���ود، إن كان ممن حازوا 

عل���ى مناصب وزارية، أو أولئك الذين بقوا خ���ارج الحكومة، أو الذين دفع بهم 

نتنياهو لينسحبوا من الحياة البرلمانية كليا.

فقد ظهر نتنياهو منذ اإلعان عن التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، بعد 

26 ش���هرا من سابقتها، كمن يمسك باألوراق جيدا في داخل حزبه، فتشكلت 

الئحة انتخابية قريبة جدا مما أراده، واتبع اس���تراتيجية انتخابية شرسة ضد 

حلفائ���ه الطبيعيين من أحزاب المس���توطنين واليمي���ن المتطرف، ونجح في 

تضخيم قوة “الليكود” بشكل فوق المتوقع، على حساب حلفائه.

وأظهرت نتائ���ج االنتخابات أن نتنياهو قادر على تش���كيل حكومة ثابتة، 

ترتك���ز على 67 نائبا من أصل 120 نائبا. وبس���بب التناغم السياس���ي الظاهر 

بينها، ب���دت احتماالت صم���ود الحكومة حتى الموع���د القانوني لانتخابات 

التالية، ف���ي خريف العام 2019، أكثر من أي حكومة أخرى ش���كلها نتنياهو. 

إال أن نتنياه���و اطمأن كثيرا لنتيجة االنتخاب���ات، دون أن يأخذ بعين االعتبار 

تضارب المواق���ف على صعيد القضايا الداخلية، وحاجة كل واحدة من الكتل 

البرلمانية إلى التمس���ك بخط سياسي وحزبي، يضمن لها البقاء على الساحة 

السياسية لفترة أطول.

وعلى أس���اس تلك الحس���ابات، قرر أفيغ���دور ليبرمان ع���دم االنضمام إلى 

الحكومة. في حين رأى تحالف أحزاب المس���توطنين “البيت اليهودي”، الذي 

خسر أكبر عدد من المقاعد لصالح نتنياهو في االنتخابات األخيرة، أن هذا هو 

الوقت المناس���ب لبدء عملية تصفية الحساب وإعادة االعتبار لهذا التحالف، 

فابتز نتنياهو بقدر جعله ضعيفا داخل حزبه “الليكود”.

كم���ا لم يأخ���ذ نتنياهو بعين االعتب���ار وجود من بقدرت���ه التمرد عليه في 

“الليكود”، فق���د دأب نتنياهو على تصفية كل من له احتمال بأن ينافس���ه 

على رئاس���ة الحزب آنيا أو حتى مس���تقبا، وهذا ما فعله مع دافيد ليفي، ثم 

مع س���يلفان شالوم قبل سنوات، ومع غدعون س���اعر الذي غادر السياسة قبل 

أقل من عام، وها هو يفعل األمر ذاته مع غلعاد إردان، الذي حصل على المركز 

األول في االنتخابات الداخلية في الحزب، رغم أن ش���خصية إردان ليس���ت من 

ذلك الصنف القادر على القيادة. 

وق���رر إردان البقاء خارج حكوم���ة نتنياهو، بعد أن ل���م يحصل على حقيبة 

وزارية تائم مكانته في الليكود. ورغم أن احتماالت عودة إردان إلى الحكومة 

كبيرة جدا، إال أن هذا يبقى مؤشرا إلى أن نتنياهو الضعيف برلمانيا، تنتظره 

مواجهات أكبر مما يتوقع في حزبه “الليكود”.

ثالث حلقات تواجه نتنياهو
يواجه نتنياه���و ثاث حلقات تش���د خناقها علي���ه: أوال، تركيبة االئتاف 

التي تلزمه بنقض سلسلة قرارات اقتصادية و”يهودية” اتخذها في الدورة 

الس���ابقة. وثانيا، حس���ابات أحزاب اليمين المتطرف التي غدرها بزيادة قوة 

حزبه على حس���ابها. وثالثا، مجموعة نواب ووزراء “الليكود” الذين لم يحصلوا 

على مناصب وزارية وبرلمانية تائم طموحاتهم.

فق���د اضطر نتنياهو ف���ي تركيبة الحكوم���ة الجديدة إل���ى التوجه مجددا 

لكتلتي المتدينين المتزمتين “الحريديم” الذين اس���تبعدهم من حكومته 

الس���ابقة كي يطبق سياس���ة اقتصادية صقرية تقش���فية تضرب الشرائح 

الفقيرة والضعيفة. واالتفاقيات التي أبرمها “الليكود” مع الحريديم وفيها 

نقض للكثير من بنود سياس���ته االقتصادية، إل���ى جانب الغاء فرض الخدمة 

العس���كرية اإللزامية على ش���بانهم، دفعت رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” 

أفيغدور ليبرمان إلى خارج الحكوم���ة. وقرار ليبرمان ال يعكس “مبدئية” كما 

يحاول عرضه���ا، وإنما ليبرمان ينظ���ر إلى االنتخابات المقبل���ة، ويراهن على 

كسب ثقة جمهور من اليمين المتشدد الذي يعارض “الحريديم” ويعتبرهم 

جمهورا ابتزازيا يهدد مستقبا المشروع الصهيوني األكبر )حول التناقضات 

ونق���اط التصادم في حكوم���ة نتنياهو الجدي���دة اقرأ مادة أخ���رى في هذه 

الصفحة(.

أم���ا الحلقة الثانية، فه���ي أن نتنياهو بدأ يدفع ثمن “غ���دره” لحلفائه من 

اليمين المتطرف واليمين االس���تيطاني، بعد أن اتبع اس���تراتيجية انتخابية 

هدف���ت إل���ى كس���ب جمه���ور مصوتين م���ن اليمي���ن، على حس���اب أحزاب 

المستوطنين، وأيضا على حس���اب حزب ليبرمان “يسرائيل بيتينو”. لذا فإن 

ابتزاز كتلة المستوطنين “البيت اليهودي” لنتنياهو، لدى تشكيل الحكومة، 

والحصول على حقائب ووظائف بمس���توى أكبر مما تس���تحق بموجب قوتها 

البرلمانية، كان جزءا من تصفية الحساب. ومن المؤكد أن المستوطنين فتحوا 

الحساب، وسيطالبون نتنياهو بالمزيد، من خال مطالب سياسية ومالية تزيد 

من الضغوط عليه خال إدارته الحكومة الجديدة.

والحلقة الثالثة التي ستش���تد على نتنياه���و هي حزبه، فقد نجح نتنياهو 

في زيادة عدد مقاعد الليكود، بش���كل ف���اق كل التوقعات، من 20 مقعدا في 

انتخابات 2013 إلى 30 مقعدا في االنتخابات األخيرة، ولكن هذا ش���مل عددا 

من الش���خصيات يفوق بكثير عدد المناصب الوزارية والبرلمانية الهامة التي 

تبقت لح���زب الليكود بعد ما ت���م توزيع الحقائب والمس���ؤوليات على الكتل 

المشاركة في الحكومة. 

وهذا المشهد قاد إلى اتساع حلقة “خائبي األمل” من نتنياهو، وقد نشهد 

الحقا اصطفافات ف���ي داخل حزب “الليكود” ته���دف لإلطاحة بنتنياهو من 

رئاسة الليكود، عند التوجه إلى االنتخابات البرلمانية المقبلة، ونذكر من هذا 

الفريق غلعاد إردان وسيلفان شالوم وتساحي هنغبي وآفي ديختر، ويأتيهم 

من خارج الكتلة البرلمانية غدعون س���اعر، واصطفاف كهذا قد يجد له أسماء 

أخرى الحقا.

سيناريوهات توسيع الحكومة
الخطوة األولى التي قد يس���ارع لها نتنياهو في األيام المقبلة، هي محاولة 

س���ن ما ُيعرف باس���م “القانون النرويجي”، الذي يجيز للوزير أن يستقيل من 

عضوية البرلمان، ليدخل مكانه المرشح التالي في الئحة حزبه البرلمانية، وفي 

حال استقال الوزير من منصبه الوزاري فيحق له العودة إلى عضوية البرلمان، 

مقابل خروج من دخل مكانه. 

وورد ه���ذا االقتراح ف���ي االتفاقيات بين “الليك���ود” وكل الكتل البرلمانية 

المشاركة، ولكن نتنياهو يعرض مشروعا مقلصا، بشكل قد يضمن له استبدال 

ثاثة أو أربعة نواب، وهذا يعطيه متنفسا محدودا في الحراك البرلماني. وهذا 

يبقى تح���ركا تكتيكيا ال أكثر يهدف إلى زيادة عدد النواب الذين بإمكانهم 

البقاء لوقت أكثر في مبنى الكنيست، وحماية قرارات الحكومة عند التصويت 

عليها في الهيئة العامة واللجان البرلمانية. 

أما حبل الخاص األكثر أمانا لنتنياهو ليثّبت حكومته لفترة أطول من باقي 

السيناريوهات األخرى، فهو أفيغدور ليبرمان، إال أن األخير صّعد هجومه على 

اب”، لكن في السياسة اإلسرائيلية ال يوجد 
ّ
نتنياهو ووصفه بأنه “مخادع وكذ

ش���يء مضمون وهناك “المصلحة”، وهذا يحتاج إلى وقت ولربما فقط بعد أن 

ينجز نتنياهو اقرار ميزانيتين. 

وإذا م���ا أصر ليبرم���ان على موقفه، فإن المس���ار اآلخر هو ضم “المعس���كر 

الصهيون���ي”، الذي ف���ي صلبه حزب “العم���ل”، لكن هن���اك معارضة كبيرة 

داخل “المعس���كر” لانضمام إلى حكومة نتنياهو. حتى اآلن ال يبدو أن هذه 

الخطوة واردة في “المعسكر الصهيوني”، الذي تتسع فيه القاعدة الرافضة 

لانضم���ام، وتراهن على تعزيز قوة ومكانة “المعس���كر” في المعارضة، كي 

يكون بديا جديا للحكم في االنتخابات الاحقة.

عدا هذا، فإن انضمام “المعس���كر” إلى الحكومة س���يؤدي إلى خروج كتلة 

المس���توطنين “البيت اليهودي” من الحكومة. ولكن بعد ذلك مباشرة، ستبدأ 

حال���ة تناحر بين نواب “الليكود”، الذين هم بغالبيتهم الس���احقة من جناح 

اليمين األش���د تطرفا، وبي���ن نواب “المعس���كر الصهيون���ي” الذين يبدون 

“اعتداال”.

والس���يناريو الثالث هو ضم كتلة “يوجد مستقبل” برئاسة يائير لبيد، لكن 

هذا الحزب فقد 40% من قوته البرلمانية، بعد 26 ش���هرا فقط من االنتخابات 

التي س���بقت، بس���بب نهجه في حكومة نتنياهو السابقة، وخاصة في مسألة 

السياسة االقتصادية الصقرية. وانضمام “يوجد مستقبل” سيكون مشروطا 

بقبول���ه كل االتفاقيات المبرمة مع كتلتي “الحريديم”، وإلغاء قانون التجنيد 

اإللزامي عن شبان الحريديم، وهذا يعني أن “يوجد مستقبل” سينهي عمليا 

كل وجود له في االنتخابات الاحقة.

والسيناريو الرابع األضعف، هو أن ُيحدث نتنياهو انقابا كليا في حكومته، 

بحي���ث ُيخرج من الحكومة تحالف المس���توطنين “البيت اليهودي”، وكتلتي 

“الحريديم”، ويضم إليها كتلتي “المعسكر الصهيوني” و”يوجد مستقبل”، 

ل ضربة سياس���ية لحزب 
ّ
وه���ذا تحالف يرتكز عل���ى 75 نائبا، لكنه سيش���ك

الليكود، الذي حصر ذاته في االنتخابات األخيرة بش���كل أكثر من ذي قبل في 

معس���كر اليمين واليمين المتشدد، وتحالف كهذا سيكون “خرقا للثقة” في 

حسابات جمهور مصوتيه، وما من شك سيدفع ثمنه نتنياهو، أضف إلى هذا 

أن كتلة “الليكود” ذات الغالبية الس���احقة من اليمين األشد تطرفا لن تقبل 

بحكومة كهذه.

كل الس���يناريوهات التي أم���ام نتنياهو بمثابة حق���ول متفجرات مزروعة، 

ومهما يصمد هذا الس���يناريو أو ذاك، سيقف حتما على لغم يفجره، ولذا فإن 

االنتخابات اإلسرائيلية الجديدة مسألة وقت، وقد تكون بحسب التوقعات في 

غضون عامين أو حتى أقل.

باإلم���كان الق���ول إن نتنياهو بدأ ف���ي هذه األيام رقصة الموت السياس���ي 

األخيرة. وحكومته الجديدة أش���به بُبرج ورقي ق���د ينهار في أي لحظة. فعلى 

مدى س���نين نج���ح نتنياهو في القفز على األلواح العائم���ة كي يجتاز األنهر 

السياسية، ولكنه اآلن يبدو أنه وصل إلى المقطع األكثر هيجانا من بين األنهر 

التي اجتازها، ما يجعل األل���واح العائمة أكثر اهتزازا، فإن صمد نتنياهو في 

جمع على أن س���قوط 
ُ
األيام األخيرة، وعرض حكومة جديدة، إال أن التوقعات ت

نتنياهو وحكومته بات في المدى المنظور نسبيا.

بطبيعة الحال األمور ليس���ت ش���خصية، فنتنياهو سعى بنهجه إلى 

جانب تحقيق طموحاته الش���خصية “كزعيم سياسي”، ألن يتجاوز كل 

الصراعات الداخلية التي تشهدها إس���رائيل منذ سنوات، وهي تتأزم 

من مرحلة إل���ى أخرى. وهذه الصراعات متع���ددة االتجاهات وتنعكس 

على حالة التشرذم التي يشهدها البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( منذ 

عقدين من الزمن، وال يبدو اآلن وال في المس���تقبل المنظور أن إسرائيل 

س���تخرج من دوامتها السياس���ية، ال بل س���تتصاعد لتحتد أكثر داخل 

الشارع اإلسرائيلي. 

سيناريوهات ثبات حكومة نتنياهو الجديدة وسقوطها!
*ال يستطيع نتنياهو العمل فترة طويلة مع حكومة ترتكز على أغلبية حد أدنى في الكنيست *كل واحد من الخيارات أمامه مليء بالعراقيل ما يجعل حكومته مهتزة*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

تراجع التضخم في الثلث 
األول بنسبة 7ر%0

س����جل التضخم المالي في ش����هر نيس����ان الماض����ي ارتفاعا 

موس����ميا بنسبة 6ر0%، ورغم أن هذا االرتفاع الثاني بعد ارتفاع 

شهر آذار إال أن التضخم المالي بقي في هذا العام “سلبيا” وقد 

سجل في األش����هر األربعة األولى تراجعا اجماليا بنسبة 7ر%0. 

كما أن هذا االرتفاع أبقى التضخم س����لبيا، إلجمالي التضخم في 

األش����هر ال� 12 األخيرة بنسبة 5ر0%، ما يعني أن التضخم ما زال 

بعيدا عن الحد األدنى المطلوب في السياس����ة االقتصادية، %1، 

واألقصى هو %3. 

وم���ن غير المتوق���ع أن يتخذ بنك إس���رائيل المركزي ق���رارا برفع 

الفائدة البنكية، التي ترس���و منذ ثاثة أش���هر عند نس���بة 1ر%0، 

خاصة وأن التوقعات لحركة التضخم في الشهر الجاري أيار، وأشهر 

الصيف المقبلة، س���تكون طفيفة، ما قد يبق���ي التضخم دون الحد 

األدنى المطلوب.

وتأثر تضخم نيسان الماضي بارتفاع األسعار للبضائع الموسمية، 

وخاص���ة الخض���ار بنس���بة 7% والفواك���ه بنس���بة 15%، اضافة الى 

الملبوسات واألحذية بنسبة %6.

ويحذر محلل���ون من أن اس���تمرار تراجع التضخم س���يعني وقف 

انتاج عدد من المرافق، ما سيقود إلى فصل عمال، وادخال االقتصاد 

اإلس���رائيلي إلى أزمة من نوع آخر، ترتفع فيها نس���ب البطالة التي 

تواصل تسجيل نسبة منخفضة بنحو 5ر5% بالمعدل.

رفع الضرائب على الكحول أدى 
إلى تراجع مداخيل الضرائب

بّين تقرير جديد لس���لطة الضرائب أن رفع الضرائب بنسبة حادة 

على المش���روبات الكحولية أّدى إلى تراجع مداخيل سلطة الضرائب 

من الضرائب على الكحول في العام 2014 بنسبة 13% عن العام 2013، 

رغم أن الضرائب ارتفعت في منتصف العام 2013 على المش���روبات 

الكحولية بنسبة %40.

ويق���ول التقرير إنه منذ الع���ام 2009 وحتى النص���ف الثاني من 

العام 2013، ارتفعت الضرائب على المش���روبات الكحولية بنس���بة 

89%، وحوالي نصف هذه النس���بة تم رفعها في العام 2013، وبذلك 

ارتفعت الضريبة على المش���روبات من 37% ال���ى 107%، إال أن هذا 

االرتفاع الح���اد لم ينعكس في مداخيل الضريب���ة، بل على العكس 

فقد تراجعت هذه المداخيل.

ففي حين كان مدخول خزينة الضرائب من المش���روبات الكحولية 

في الع���ام 2010 حوالي 408 مايين ش���يكل، ارتفعت تدريجيا على 

الع���ام 2013 الى م���ا يامس 600 مليون ش���يكل، إال أنها هبطت في 

العام التالي 2014 الى 522 مليون ش���يكل، أي بنس���بة 13% عن العام 

الذي س���بق. وحس���ب التقديرات، فإن التراجع ناجم عن عدة عوامل، 

من بينها تقليص اس���تهاك هذه المش���روبات، ولكن أيضا س���عي 

المس���تهلكين الى انتاج مش���روبات كحولية بيتي���ة، أو في مصانع 

صغيرة خاصة، تغيب عن نظر سلطات الضرائب، رغم ما تحمله هذه 

المصانع من أخطار صحية.

ويذكر أن االس���تخدام البديل يسري أيضا على قطاع التدخين، إذ 

تنتش���ر ظاهرة تدخين السجائر المصنعة يدويا، أو حسب التسمية 

المتداولة “دخان عربي”، أيضا في الشارع اإلسرائيلي، وفي غالبيته 

تجارة بعيدة عن سلطات الضرائب. 

الحكومة تتراجع عن قيود 
االحتكارات على شركات الغاز

أكدت مصادر إسرائيلية أن الحكومة تراجعت من حيث الجوهر عن 

مطالبتها لشركتي “نوبل إنرجي” األميركية، و”ديلك” اإلسرائيلية 

بتفكيك احتكاراتهما في حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل 

في البحر االبيض المتوس���ط. وس���ترفع الحكومة بعض القيود على 

تصدي���ر الغاز، التي تؤث���ر على الصفقة مع مص���ر. في حين طالبت 

ش���ركة “إنرجي” بأن تكون صفقة الغاز إلى األردن على حساب الغاز 

المخصص للسوق اإلس���رائيلية، كي تزيد صادرات الغاز لدول أخرى 

في العالم.

وكان���ت أنباء تحدثت ف���ي األيام األخيرة ع���ن أن حكومة بنيامين 

نتنياهو أبدت تراجعا ش���به نهائي عن قرارات المس���ؤول عن قيود 

االحتكارات في وزارة المالية اإلسرائيلية، التي كانت تهدد مستقبل 

عمل ش���ركتي “ديلك” اإلس���رائيلية، و”نوبل إنرج���ي” األميركية، 

والتي أبرم���ت صفقة بيع الغاز إلى األردن. وأدت هذه القرارات التي 

صدرت في مطلع العام الجاري إلى أزمة بين الش���ركتين والمؤسسة 

اإلس���رائيلية، في حين هددت “نوبل إنرجي” بالتوجه إلى المحاكم 

الدولية، في حال أصرت إس���رائيل على تنفيذ قرارات مسؤول قيود 

االحتكارات.

وبحس���ب ما نش���ر ف���ي الصحاف���ة االقتصادية، ف���إن الحكومة 

اإلس���رائيلية ق���ررت عمليا الغ���اء ق���رارات المس���ؤول لديها عن 

االحتكارات، كما قررت التراجع عن بعض ش���روطها لتصدير الغاز، 

وم���ن بينها ع���دم ربط حقول الغ���از بمحطة تجمي���ع مصرية عند 

شواطئ صحراء سيناء، متوقفة عن العمل منذ سنوات، قبل أن يتم 

ربط حقول الغاز تلك بالشاطئ اإلسرائيلي. ومن شأن هذا التراجع 

أن ُيس���ّرع عملية الربط بالمحطة المصرية، وبالتالي توسيع نطاق 

تصدير الغاز.

وقال���ت صحيف���ة “ذي مارك���ر” االقتصادي���ة التابع���ة لصحيفة 

“هآرتس” إن شركة “نوبل إنرجي” طالبت الحكومة اإلسرائيلية بأن 

تكون صفقة الغاز إلى األردن على حس���اب الغاز المخصص للس���وق 

اإلس���رائيلية، وكانت الش���ركة قد تقدمت بطلب مماثل قبل عامين 

ووافق عليه رئيس ال���وزراء بنيامين نتنياهو، ومن كان وزير المالية 

في حكومته يائير لبيد، إال أن وزير الطاقة في حينه س���يلفان شالوم 

رفض هذا الطلب، وتقرر تأجيل البحث به. وقررت “نوبل إنرجي” طرح 

الطل���ب مجددا، متذرعة بأن قرارا كهذا س���يتيح لها زيادة صادرات 

الغاز.

وقال���ت الصحيف���ة ذاتها إن الحكوم���ة لم توافق بع���د على طلب 

شركة “نوبل إنرجي”، ولكن “ليس من المؤكد أن تصر الحكومة على 

موقفها الرافض”. 

بقلم: ميراف أرلوزوروف 

هاكم اللغز: ماذا يريد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو؟.

نحن ال نقصد الس���ؤال عما يريد نتنياه���و انجازه، فمن الواضح كليا أنه 

يريد االس���تمرار والصمود في منصبه رئيس���ا للحكومة. ومن الممكن أنه 

يطمح أيضا إلى كس���ر رقم قياسي س���جله دافيد بن غوريون، كالشخص 

ال���ذي كان رئي���س وزراء ألكثر عدد من الس���نوات، من بين رؤس���اء وزراء 

إس���رائيل- 13 س���نة. ومن أجل تحقيق هذا، على نتنياه���و أن يبقى في 

منصبه في ه���ذه الوالية البرلمانية حتى الموعد األخير الذي ينص عليه 

القانون )أربع سنوات ونصف السنة من اآلن(.

واضحة لنا طموحات نتنياهو الشخصية، وهي مفهومة وشرعية، وعادة 

فإن السياس���يين الطموحين مرغوبون. ولكن ما لي���س واضحا اطاقا، هو 

طموح���ات نتنياهو الوطنية، بمعنى ماذا يريد تحقيقه ألجل الدولة؟، وما 

هي أهداف حكومة إسرائيل؟، وإلى اين يريد الذهاب بهذه الدولة؟.

من المحرج جدا أن تكون طموحات نتنياهو الوطنية محجوبة عن األنظار، 

وه���ذا يح���رج نتنياهو أيضا، ال���ذي كان في الماضي واضح���ا جدا. فبين 

العامين 2003 و2005 حينما كان وزيرا للمالية في حكومة أريئيل شارون، 

ق���اد اقتصاد إس���رائيل، وكانت لديه اس���تراتيجية واضح���ة كليا. وأخذ 

نتنياه���و مقود االقتصاد بيديه، ف���ي واحد من أكثر األوقات صعوبة، في 

أوج االنتفاضة الثانية، وحينما كانت إسرائيل تشهد األزمة االقتصادية 

األصعب، منذ فترة التقش���ف. وعمليا ففي العامي���ن 2001 و2002 كانت 

إسرائيل في ركود اقتصادي تاريخي. واستلزم األمر سياسيا انتحاريا كي 

يتولى حقيبة المالية في تلك الفترة الصعبة.

وأخذ نتنياه���و على عاتقه المهمة األكثر صعوب���ة، وفعل هذا بإصرار 

وش���جاعة، من أج���ل انقاذ اقتص���اد إس���رائيل، وفي هذا الس���ياق طّبق 

نتنياهو رؤيته “النيو ليبرالية”، مثل حكومة صغيرة )ميزانية(- تقليص 

المخصصات االجتماعية، وبالتالي تقليص الضرائب. وفي تلك السنوات، 

لم يكن باالم���كان أن يرتكب نتنياهو خطأ في نواياه، فقد اتخذ القرارات 

المطلوبة من أجل اس���تقرار االقتصاد اإلس���رائيلي، بما ف���ي ذلك اتخاذ 

الق���رارات األكثر صعوبة، التي تقتطع من اللحم الحي. وكان نتنياهو في 

تلك السنوات يعمل على أس���اس قناعة أنه ينقذ اقتصاد الدولة، واتخذ 

قرارات كان من ش���أنها أن تضره سياس���يا، ولكنه أب���دى اصرارا من أجل 

مستقبل إسرائيل. 

وباالم���كان القول اآلن إن العملية االنتحاري���ة التي نفذها نتنياهو في 

واليت���ه وزيرا للمالي���ة، فتحت الطري���ق أمامه لرئاس���ة الحكومة مجددا. 

فاالجراءات الش���جاعة التي اتخذه���ا كوزير للمالي���ة وضعته في مكانة 

السياسي الذي لديه رؤية. وما من شك في أن نتنياهو كان من السياسيين 

كأريئيل شارون، الذين بلوروا إسرائيل في العقد الماضي.

ومن���ذ اللحظة الت���ي وصل فيها نتنياهو إلى القم���ة، وبدأ يقطف ثمار 

نجاحه، بدأت عملية تراجعه. 

فمنذ العام 2009 وهو يتولى منصب رئيس الوزراء بشكل متواصل، ست 

سنوات، على رأس حكومتين، وهو اآلن يواصل على رأس الحكومة الثالثة 

على التوالي، وفي كل الس���نوات الس���ابقة تاشت الشخصية الكاريزمية 

لدى نتنياهو، لتحل محلها الش���خصية الضبابي���ة. فماذا يريد نتنياهو؟ 

وإلى أين يأخذ مقود دولة إسرائيل؟.

في الس���نوات الست األخيرة وقعت الكثير من األحداث التي أثرت على 

نهج نتنياهو، ومن بينها األزمة االقتصادية في العام 2008، التي فرضت 

عليه لجم خطته للتخفيض الضريبي. ثم حملة االحتجاجات الشعبية في 

 وكره السياسة “النيو 
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صيف العام 2011، التي أوضحت أن الجمهور قد مل

ليبرالية”، وطالب الجمهور بتوس���يع نطاق الخدم���ات الحكومية. وخضع 

نتنياهو مضطرا إلى سلسلة اجراءات ولكن مقابل رفع ضرائب.

لك���ن الحقا، وعل���ى الرغم م���ن أن إس���رائيل نجحت في تج���اوز األزمة 

االقتصادية التي نش���بت في العام 2008، بفضل السياسة االقتصادية 

الت���ي وضعها نتنياهو في العام 2003، إال أن هذا النجاح لم ينعكس في 

نسب النمو االقتصادي، التي عادت لتكون منخفضة في السنوات الثاث 

الماضية، والرابعة الحالية. كم���ا أن العجز في الموازنة العامة عاد ليقفز 

عن نس���بة 5ر2%. ما يعني أن نجاح نتنياهو في الفترة األكثر صعوبة، لم 

يستمر في الفترة األخيرة.

من دون استراتيجية اجتماعية
قسم من هذا الفشل على األقل يعود إلى غياب استراتيجية اقتصادية 

اجتماعي���ة واضحة، يطرحها رئيس الوزراء، فقد غاب حماس���ه الس���ابق 

لتقليص الضرائب، وحتى أنه بات يؤيد اجراءات معاكس���ة، مثل اقتراح 

تقليص ضريبة المش���تريات على المواد االساس���ية، وتخفيض الضريبة 

ذاتها بش���كل عام. وال يبدو أنه س���يحافظ على أه���داف الميزانية التي 

وضعها للعام الجاري، وعجز الموازنة ارتفع إلى نسب أعلى.

كذل���ك ليس���ت لدي���ه اس���تراتيجية لدم���ج المتديني���ن المتزمتين 

“الحريديم” في س���وق العمل، وبعد أن صادق في الحكومة السابقة على 

سلس���لة اجراءات كان من ش���أنها أن تدفع بالحريديم إلى س���وق العمل، 

تراجع عن هذه االج���راءات في اتفاقيات االئتاف التي وقعها في األيام 

األخيرة. 

كما أنه ليس���ت لدي���ه أية اس���تراتيجية لدمج المواطني���ن العرب في 

س���وق العمل. فمن ناحية يدعو نتنياهو لضم العرب إلى س���وق العمل، 

ومن ناحية ثانية يطلق تصريحات تمس بالعرب، مثل نس���بة التصويت 

بينهم، وهذا بحد ذاته مؤشر لنواياه بإقصائهم عن المجتمع.

وباإلمكان رؤية أن مس���ألة مش���اريع البن���ى التحتية قريب���ة إلى قلبه، 

وبالفع���ل باإلم���كان القول إن إس���رائيل تش���هد قفزة في مج���ال البنى 

التحتية، وهذا يس���جل لصالح نتنياهو في الكثير من المجاالت. لكن من 

ناحية أخرى، فإن نتنياهو تقاعس عن احراز تقدم في مجاالت أخرى، مثل 

اصاحات في ش���ركة الكهرباء الحكومية، كما أنه لم يتدخل بكامل قوته 

في مسألة االحتكارات في قطاع الغاز.

ف���ي المحصلة نق���ول إن نتنياهو أبدى عدم اهتم���ام قاطع بالمواضيع 

االجتماعي���ة الحارق���ة، مثل الجدل حول االصاحات ف���ي قطاع الصحة، أو 

الجدل حول الضمان االجتماعي للمواطن اإلسرائيلي، ومكافحة الفقر، كما 

ورد في توصيات لجنة “األلوف”، وكذا أيضا بالنسبة لإلصاحات في جهاز 

خدمات الدولة، التي هدفت إلى زيادة نجاعة العمل.

إن القائ���د غلبه النع���اس، وهو يصحو فقط حينم���ا يذكرون له موضوع 

المش���روع النووي اإليراني، أو مسألة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، 

ولكن بعد ذلك يعود إلى النعاس أمام كل موضوع آخر. وهو يبدي تكاسا 

أمام المشاريع السياسية، وال يبادر إلى اصاحات جوهرية، وال حتى يطلق 

شعارات المعة تجاه القضايا االجتماعية، وببساطة فهو ال يقاتل من أجل 

ش���يء. فحتى في االتفاقيات االئتافية لم يظه���ر أي بند قاتل من أجله 

نتنياهو بكل قوته، لربما باس���تثناء مطلبه الس���يطرة على اإلعام، وكما 

يبدو من أجل حماية صحيفة “يسرائيل هيوم”.

إن نتائ���ج المفاوض���ات االئتافية تبدو كهزيمة لح���زب الليكود، وهي 

إثبات لغياب جاهزية نتنياهو لإلصرار على المبادئ. وعمليا ظهر نتنياهو 

كمن ال يهمه ش���يء سوى أن يبقى رئيس وزراء، ولذا سيكون من الصعب 

عليه قيادة دولة إسرائيل، وإحداث اختراقات في مجاالت مختلفة.

)عن صحيفة “ذي ماركر”- بتصرف(

حذر المدير العام لمؤسس����ة الضمان االجتماعي الرس����مية )مؤسسة 

التأمي����ن الوطني( ش����لومو مور يوس����يف من أن ش����كل توفي����ر التقاعد 

المنتش����ر منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، من شأنه أن يرفع نسبة الفقراء 

من بين المس����نين بنس����ب هائلة جدا. إال أن مور يوس����يف دعا أيضا الى 

رف����ع جيل التقاعد، وجعله 70 عاما للرجال والنس����اء، مدعيا أنه على ضوء 

ارتفاع معدل األعمال فإن مؤسس����ته ستكون عاجزة عن دفع مخصصات 

الشيخوخة.

فقبل أكثر من عقد من الزمن جرى توسيع نطاق عمل صناديق التقاعد 

التراكمي����ة، بمعنى أن المتقاعد حينما يصل ال����ى جيل التقاعد، أو قبل 

ذل����ك إن طلب، يحصل على ما تم توفيره ف����ي الصندوق، من دون ارتباط 

بحجم راتبه في السنة األخيرة لتقاعده، ففي الماضي كان النمط السائد 

هو أن يتلقى المتقاعد 2% من راتبه عن كل س����نة عمل، وبنسبة اقصاها 

70% م����ن راتبه في الع����ام األخير لعمله، وهذا مس����تمر طالما بقي على 

قيد الحياة، ثم ش����ريكة/ ش����ريك حياته يتقاضى 60% من ذلك الراتب 

التقاعدي.

لكن ليس هذا فحس����ب، بل إن إسرائيل بدأت قبل اكثر من 10 سنوات، 

بتعويم أموال صناديق التقاعد في أسواق المال، وباتت مصدرا للقروض 

الضخمة لكبار األثرياء، بالش����روط المس����هلة، لتك����ون توفيرات الناس 

البس����يطة عرضة للخس����ائر، في حين أن ما يطالها من أرباح يكون جزئيا، 

فيما تصب األرباح األكبر في جيوب كبار المستثمرين، وتكشفت في هذا 

المضمار قضايا فس����اد، أقرب إلى نهب أموال الجمهور الواس����ع، وإحدى 

هذه القضايا تدور اآلن في المحاكم اإلسرائيلية.

وم����ا حدث هو أن جزءا كبيرا من قيم����ة الصناديق وأرباحها رهن بأرباح 

البورصات وأسواق المال، وفي سنوات األزمات االقتصادية غالبا ما تخسر 

هذه الصناديق نس����با جدية من قيمتها، هي خسائر مباشرة للمواطنين 

أصحاب التوفيرات. 

وقال مور يوسيف إنه يجب تغيير الطريقة لضمان توفيرات العاملين، 

وأن تكون ضمانات حكومية على االقل لنسبة كبيرة من تلك التوفيرات، 

التي تضمن مردود ح����د أدنى لهم، وعدم ابقاء أموال التقاعد رهنا فقط 

ألرباح البورصات، كما دعا مور يوس����يف الى زيادة مخصصات الشيخوخة 

بم����ا يزيد عن 250 دوالرا للف����رد، وفي المقابل رفع س����ن التقاعد للرجال 

والنساء الى سن 70 عاما. وقال إن استمرار ارتفاع معدل األعمار سيجعل 

مؤسسة الضمان االجتماعي مستقبا عاجزة عن دفع المخصصات. 

وتس����عى وزارة المالية منذ س����نوات طوال لرفع جي����ل التقاعد، خاصة 

للنس����اء من 62 عاما اليوم إلى 64 عام����ا، وللرجال من 67 عاما إلى 68 عاما، 

وهن����اك من يطال����ب برفعه الى 70 عام����ا، نظرا الس����تمرار ارتفاع معدل 

األعمار في إس����رائيل. وهذا يعني أن اسرائيل تسعى ليكون فيها أعلى 

س����ن تقاعد، فحتى اآلن النرويج وحدها فيها سن التقاعد 67 عاما، بينما 

في الواليات المتحدة األميركية 66 عاما، والمانيا 65 عاما وسويس����را 65 

عاما للرجال و64 عاما للنساء، بينما اليونان، لديها جيل التقاعد كما كان 

في اس����رائيل على مر عقود، وهو 65 عاما للرجال و60 عاما للنس����اء، وفي 

اليابان 60 عاما للجنسين، أما معدل التقاعد في دول منظمة OECD فهو 

4ر64 عام للرجال و63 عاما للنساء.

والهدف هو إبعاد المتقاعدين عن مخصصات الشيخوخة التي يحصل 

عليها المس����نون من مؤسسة الضمان االجتماعي الرس����مية عدا رواتب 

التقاع����د، ألن فرص العمل في هذا الجيل المتقدم ش����به معدومة، وفق 

سلسلة من التقارير التي تؤكد أن العاطلين عن العمل بعد عمر 40 عاما، 

يبدأون في مواجهة صعوبة في االنخراط في سوق العمل، وهذه الظاهرة 

تستفحل أكثر من 45 عاما، واكثر من ذلك بعد 50 عاما. وقالت تقارير إن 

13% فقط ممن هم فوق عمر 60 عاما في اس����رائيل منخرطون في س����وق 

العمل.

ب���دأت ف���ي األيام األخي���رة موجة جديدة م���ن المعركة على ش���هادات 

“الح���ال” وفق الش���ريعة اليهودية، بعدم���ا أبدت الحكوم���ة في موقف 

للمحكمة العليا ما يمكن وصفه بأنه “تراجع”، يكس���ر احتكار المؤسس���ة 

الدينية اليهودية إلصدار هذه “الش���هادة”، التي تشكل عبئا ماليا كبيرا 

عل���ى المصالح االقتصادية. إال أن المؤسس���ة الديني���ة ومعها المتدينين 

المتزمتي���ن “الحريديم” يصرون على احتكار اصدار الش���هادة، ويطالبون 

بتثبيت هذا قانونيا وبنص واضح.

فق���د قدم المستش���ار القانون���ي للحكومة اإلس���رائيلية في األس���بوع 

الماض���ي، رد الحكومة عل���ى التماس عدد من أصح���اب مطاعم في القدس 

الغربية تلقوا ان���ذارات بدفع غرامات باهظة، كونه���م أعلنوا لزبائنهم ما 

يوحي وكأن بحوزتهم ش���هادة “حال” حس���ب الشريعة اليهودية، بينما 

هم تلقوا ش���هادات خاصة من جمعية دينية تصدر شهادات بديلة، أقل 

تكلفة ومتطلبات. وكان رد الحكومة بإلغاء الغرامات، ولكن مقابل أن يسحب 

أصحاب المطاعم التماساتهم.

وتع���ود القضية إلى اس���تغناء عدد من المطاع���م اليهودية في القدس 

الغربية عن ش���هادة “الحال” التي تصدرها الحاخامية الكبرى، المؤسسة 

الدينية الرس���مية، وأعلنوا للزبائن أن مطاعمهم تتقيد بأصول الش���رائع 

اليهودية، وأن جمعية خاصة تش���رف على هذه المطاعم. وتلقى أصحاب 

المطاع���م مخالفات وانذارات بدفع غرامات باهظة، بزعم أنهم اس���تخدموا 

م���ا يوحي بكلمة “حال” )كاش���ير(، وه���ي حكر على المؤسس���ة الدينية، 

فاعترضوا وقدموا التماساتهم للمحكمة العليا.

واعتبرت أوس���اط حقوقية موقف الحكومة الجديد هذا خسارة للمؤسسة 

الديني���ة، ألنه عمليا يخل���ق وضعا جديدا، يجيز لمن يريد االس���تغناء عن 

“ش���هادة الحال”، ويس���تخدم كل ما هو بدي���ل، األمر ال���ذي أثار غضب 

المؤسس���ة الدينية، ومعها المتدينين المتزمتين “الحريديم”. وحس���ب 

تقارير صحافية فإن الحاخامية الكبرى عقدت في األس���بوع الماضي جلسة 

طارئ���ة لبحث موقف الحكوم���ة الجديد، الذي اعتبرته مس���ًا بصاحياتها، 

وأوحى بعض المسؤولين بضرورة سن قانون حازم في هذه المسألة.

كذل���ك ف���إن كتلت���ي “الحريديم” في الكنيس���ت “ش���اس” و”يهدوت 

هتوراة” تأخذان بالحسبان اندالع هذه القضية، لذا طلبتا موقفا واضحا من 

ح���زب “الليكود” ضمن اتفاقيات االئتاف بعدم المس بالوضع القائم منذ 

عشرات السنين، وعدم التساهل بأي من قوانين السبت واألعياد اليهودية، 

وشروط “الحال” حسب الشرائع اليهودية.

وتعد قضي���ة “الحال” اليهودي واحدة من أكثر القضايا الش���ائكة في 

الش���ارع اإلس���رائيلي، وخاصة في قطاع الغ���ذاء، إذ أن الكثير من األبحاث 

االقتصادية أثبتت أن أنظمة الحال في إس���رائيل تساهم في رفع أسعار 

المواد الغذائية المس���توردة حتى 35% وأس���عار المنتوج���ات الغذائية 

المحلية بما بين 15% إل���ى 20%. كذلك فإن هذه األنظمة هي أيضا مصدر 

ص���رف زائد ل���دى تجهيز المطاعم على أنواعها وش���بكات تس���وق المواد 

الغذائية، وكل ما هو مرتبط بمسألة “الحال”.

كذلك فإن من هذه األنظمة المش���ددة ما يتس���بب بإت���اف آالف أطنان 

كثيرة من المواد الغذائية سنويا، ما يساهم أكثر في رفع الكلفة وبالتالي 

األسعار. 

وقال أح���د األبحاث إن أحد الحواجز األساس���ية التي تق���ف أمام خفض 

األسعار في سوق الغذاء اإلس���رائيلية، وما زال يعرقل إحداث انجازات في 

هذا المجال، هو احتكار أنظمة الحال بيد الحاخامية الكبرى في إس���رائيل، 

وهذا نابع من أن الحاخامية الكبرى تريد االهتمام أوال بتش���غيل أعضائها، 

وتك���ّدس تكاليف مالية كبيرة، مقابل “خدمات الحال” هذه، ما يؤدي في 

كثير من الحاالت إلى أن الكثير م���ن المنتجين في العالم يرفضون العمل 

مع السوق اإلسرائيلية.

وطالبت الكثير من المؤسسات المالية ومنها وزارة المالية بتقليص كلفة 

“الحال”. 

ويق���ول مس���توردون للحوم إن اس���تيراد اللح���وم من أمي���ركا الاتينية 

يس���توجب إرسال ما بين 10 إلى 14 رجل دين يهوديا إلى كل مسلخ سيتم 

االستيراد منه، وكلفة كل رجل دين كهذا تتراوح ما بين 6 آالف إلى 7 آالف 

دوالر ش���هريا إضافة إلى تكاليف أخرى، ما يعني كلفة شهرية تصل إلى 

100 ألف دوالر، من أجل استيراد 500 طن من اللحوم المجّمدة.

موقف جديد للحكومة يكسر احتكار إصدار شهادات »الحالل«!
*موقف الحكومة قد يكون فاتحة لمعركة جديدة بين المؤسسة الدينية والمتزمتين 

من جهة وأصحاب المصالح والجمهور العام من جهة أخرى*

مؤسسة الضمان االجتماعي تحذر من احتمال تنامي الفقر 
بين المسنين بسبب شكل توفير التقاعد!

ماذا يريد نتنياهو؟
*نتائج المفاوضات االئتالفية الحكومية هي انعكاس لعدم جاهزية رئيس الحكومة لإلصرار على أي مبادئ لديه 

*ال يبدو أن هذا يقلق نتنياهو والسؤال: كيف سيقود إسرائيل بانطالقات ومبادرات اقتصادية؟*
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تغطيـــة خــاصـــــــة

»سلطة القانون« إذ تتحّول إلى مجرد 
غطاء لتنفيذ أجندات سياسّية عنصرّية

بقلم: ميسانة موراني )*(

بعد 13 عاًما من المرافعة القضائية، قررت المحكمة اإلس���رائيلية 

العليا أن تصادق نهائيًا على هدم قرية عتير- أم الحيران وتهجير 

أهلها. 

وق���د جاءت المصادق���ة على أوام���ر اإلخاء بحّج���ة أن الدولة هي 

الجه���ة المالكة لألرض والتي »س���محت« لألهال���ي بالمكوث فيها، 

ان بإخاء وهدم 
ّ
وعليه ُيمكن للدولة أن تعود عن قرارها وتأمر السك

بيوتهم القائمة في هذه األرض.

تتجاهل المحكمة في قرارها حقائق أساس���ّية، منها أّن السلطات 

ان إلى األرض قبل 60 عاًما 
ّ
اإلس���رائيلّية هي تلك التي نقلت الس���ك

بعد أن هّجرتهم من أرضهم التي عاش���وا فيه���ا قبل النكبة. وهي 

خذ في حينه بن���اًء على ادعاء 
ُ
تتجاه���ل أن قرار الهدم واإلخ���اء ات

السلطات أّن األهالي دخلوا األرض بشكٍل غير قانونّي. في المحكمة 

اتضح كذب هذا االدعاء حين ُعرضت وثائق تثبت األمر اإلس���رائيلي 

الرس���مّي بنقل األهالي إلى هذه المنطقة. نعم، انهارت االدعاءات 

األساس���ّية التي اعتمد عليها القرار، لكّن ذل���ك لم يغّير في القرار 

ا، إذا أنه قرار تعسفّي ال يعتمد على منطق العدالة القانونّية 
ً
ش���يئ

 إليها بصلة.
ّ

وال يمت

كذلك، حين اتخذت س���لطات التخطيط قرارها، تأس���س ادعاؤها 

عل���ى أن هذه المنطق���ة غير مخصص���ة للمباني الس���كنّية، وأنها 

مخصصة لمس���احات مفتوحة ولذلك ال يمك���ن أن تقام فيها قرية 

ا، اتضح خال اإلجراءات القضائّية أن الس���لطات تنوي 
ً
أو بلدة. الحق

إقامة بلدة يهودّية على أراضي القرية البدوّية، ليسقط بذلك ادعاء 

آخر من ادعاءات الدولة، دون أن يس���قط قرار التهجير التعس���فّي. 

خال المداوالت القضائّية، اعترف ممثلو الدولة أمام المحكمة أنهم 

ان القرية في 
ّ
روا بأي ش���كٍل من األش���كال في أن يدمجوا سك

ّ
لم يفك

البلدة الجديدة المخططة، وهذه حسابات يجب على لجان التخطيط 

ها لم تفعل. رغم ذلك 
ّ
بموجب القانون أن تأخذها بعين االعتبار، لكن

بقي القرار التعسفّي على ما هو عليه.

في األس���ابيع األخيرة، توّجه النّواب العرب في الكنيست ممثلين 

عن القائم���ة المش���تركة للمستش���ار القانوني للحكوم���ة يهودا 

فاينش���تاين، مطالبين بإقامة طاقم مهنّي لبحث أزمة المسكن في 

المجتمع العربي وتقدي���م حلول طويلة األمد، كذلك طالبوا بتجميد 

أوام���ر الهدم في الق���رى والم���دن العربّية إلى حي���ن إيجاد حلول 

جذرّية لهذه القضّية. ورفض المستش���ار القانوني اقتراح القائمة 

المش���تركة، وأصّر على س���ريان أوامر الهدم، وق���د برر رفضه بحجة 

المساواة بين جميع المواطنين أمام “سلطة القانون”.

قرار المستش���ار يش���به قرار المحكمة العليا إلى ح���ٍد بعيد، من 

���ه يختب���ئ وراء القانون الش���كلّي الجاف م���ن أجل تنفيذ 
ّ
حيث أن

أجن���دات سياس���ّية عنصرّية. هنا يظهر توّجه وكأنه يس���اوي بين 

ه ف���ي الحقيقة يتجاه���ل التمييز العميق 
ّ
جمي���ع المواطنين، لكن

الذي تنتهجه إس���رائيل ضد المجتمع الفلسطيني في مجال األرض 

والتخطيط، كما يتجاهل مس���ؤولية الدولة وسياساتها العنصرّية 

ص في البلدات العربّية.
ّ
عن حالة جماعّية- إثنّية من البناء غير المرخ

يروق للمستش���ار القانوني وللمحكمة العلي���ا تجاهل حقيقة أن 

أزمة المسكن في القرى والمدن العربّية تنبع إلى حٍد كبير من ضيق 

لون 20 بالمئة من 
ّ
مناط���ق النفوذ المخصصة للع���رب الذين يش���ك

هم يعيشون على 5ر2 بالمئة من األراضي، 
ّ
المواطنين في الدولة لكن

ف���ي مناطق نف���وٍذ ضّيقة لم تتوّس���ع منذ قيام إس���رائيل. كذلك 

ص ناتج عن أن معظم البلدات العربّية 
ّ
يتجاهان أن البناء غير المرخ

 
ً

ال توجد لها خارط���ة هيكلّية محّدثة، ولهذا الس���بب ال يمكن أصا

إص���دار رخص بناء بأي حال من األحوال. كذل���ك يتجاهان التمييز 

المس���تمر في تخصيص الموارد، ففي العام 2014 لم تتجاوز حّصة 

العرب من مناقصات الشقق السكنّية الجديدة التي أعلنتها دائرة 

أراضي إسرائيل سوى 5 بالمئة من الشقق المسّوقة. كما يتجاهان 

التهمي���ش واإلقص���اء المنهجي م���ن كل برامج الدع���م الحكومي، 

 واحًدا على ذلك في برنامج “س���عر الهدف” الذي سيتم 
ً

ونجد مثاال

تطبيقه لتخفيض أسعار الشقق السكنّية في 30 بلدة في إسرائيل 

وال واحدة منها عربّية.

ص إلى ضرورٍة ماّس���ة في 
ّ
في هذه الحالة، يتحّول البناء غير المرخ

واقع القرى والمدن العربّية. 

إن س���لطة القانون، حتى بمفهومها الحرف���ّي الجاف، تفترض أن 

تك���ون لكل مواط���ن اإلمكانّية ف���ي أن يعمل وفق القان���ون قبل أن 

ُيحاسب على مخالفته. أّي أنه ال يمكن محاسبة المواطن على مخالفته 

القانون إن لم يكن بوس���عه أن يفعل غير ذلك. بيد أن الظروف التي 

أنشأتها إسرائيل في البلدات العربّية لم تترك أي مجال للعمل وفق 

ى لو أراد المواطنون الع���رب أن يصدروا تراخيص بناء، 
ّ
القانون. حت

فلن يستطيعوا ذلك ألس���باب كثيرة ناتجة عن سياسات التخطيط 

التمييزية في إس���رائيل. ولذا ال ُيمكن في هذه الحالة الحديث عن 

مساواة في تطبيق “سيادة القانون”.

إن تجاهل سياس���ة ممنهجة خلقت الفرق بين مجموعات مختلفة 

ق بقانون التخطيط والبناء، واإلصرار على تطبيق القانون 
ّ
فيما يتعل

بطريق���ة صارمة، يحّوالن مصطلح “س���لطة القانون” إلى مجرد غطاء 

بيروقراط���ي وش���كلي للدواف���ع األيديولوجّية الحقيقّي���ة من وراء 

سياس���ات التخطيط في إس���رائيل. عملًيا، يتناقض ذلك مع جوهر 

س���لطة القان���ون، حيث م���ن واجب الس���لطة اإلدارّية حي���ن تفّعل 

صاحّياته���ا، أن تنظر وتأخذ بعين االعتب���ار الفروقات واالختافات 

ا بغب���ن وتمييز 
ً
 إن كان ذلك متعلق

ً
بين ش���رائح مختلف���ة، خاص���ة

تاريخيين تجاه هذه المجموعة على خلفّية انتمائها العرقي.

هكذا تخدم الش���كلّية القانونّية كأداة ناجعة إس���رائيل من أجل 

ق 
ّ
التنّصل من مس���ؤولّيتها تجاه األزمة الت���ي أنتجتها حين يتعل

األمر بالمجتمع العربي. ففي قرار المحكمة بشأن أم الحيران، ترفض 

المحكم���ة العليا أن تنظ���ر إلى االعتبارات اإلنس���انّية، االجتماعّية، 

التاريخي���ة والسياس���ية، كما تتجاه���ل مس���ؤولّيتها تجاه الوضع 

القائم، وتتمسك باإلمكانّية التقنّية القانونّية في أن تلغي الدولة 

“س���ماحها” لألهالي باس���تخدام األرض، وأن تهّجرهم. كذلك فإن 

المستشار القانوني، في رفضه البحث عن حٍل شامٍل إلشكالّية البناء 

ص، يدافع عن س���لطة القانون بمفهومها الشكلّي فقط، 
ّ
غير المرخ

ويتجاهل كلًيا حقيقة أن السياسة الممأسسة طويلة األمد هي تلك 

التي خلقت األزمة الخانقة في المسكن داخل المجتمع العربي.

)*( محامّية في قسم األرض والتخطيط في مركز عدالة القانوني.

أطلق مركز “عدالة” )المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل(، 

يوم الجمعة األخير، حملة شعبية وإعامية واسعة تحت عنوان “لن تسقط أم 

الحيران”، بغية التصدي لمخطط هدم وتهجير قرية عتير � أم الحيران البدوية 

في النقب، وذلك بالتعاون مع مركز “حملة” لتطوير اإلعام االجتماعي. 

وتأت���ي ه���ذه الحملة، التي تتزامن م���ع حلول ذكرى النكبة الفلس���طينية، 

في أعقاب قرار المحكمة العليا اإلس���رائيلية، الذي ص���در يوم 5 أيار الجاري، 

ويقضي بهدم القرية وتهجير أهلها إلتاحة المجال أمام إنش���اء مس���توطنة 

يهودية على أرضها تحمل اسم “حيران”، في ختام نحو 13 عامًا من المرافعات 

والمداوالت القضائية في هذا الشأن! 

وج���اء في تعريف هذه الحملة أّن قرار المحكمة العليا يأتي “ضمن سلس���ة 

فة على بيوت وقرى الفلسطينّيين، بهدف تهويد 
ّ
هجمات هدم وتهجير مكث

الباد من ش���مالها حت���ى جنوبها”، كما دعت الحملة جمه���ور متابعيها عبر 

مواقع التواص���ل االجتماعي إلى عدم التردد “في اتخ���اذ خطوات جماهيرّية 

طات التي تدّمر وتهّجر وتهّدد وجوده”. 
ّ
تليق بحجم القرارات والمخط

وس���تصدر خال األّيام واألس���ابيع القريبة سلس���لة من الم���واد اإلعامّية 

والمعلوماتّية، المرئّية والمكتوبة، حول قضّية عتير- أم الحيران.

واعتبر مركز “عدالة” أن قضية عتير � أم الحيران “قد دخلت مرحلة استنفاد 

األدوات القضائية وعلى مجتمعنا أن يتحمل دورا رياديا ومس���ؤولية تاريخية 

في الدفاع عن القرية وأهلها وبيوتها”، مش���يرا إل���ى االجتماع الذي عقدته 

قيادات المواطنين العرب في إسرائيل في القرية نفسها، مساء األحد األخير، 

وجرى خاله التباحث في الخطوات الجماهيرية المناس���بة للدفاع عن القرية 

حتى إلغاء أمر الهدم والتهجير. 

قرية أم الحيران
قري���ة عتير- أّم الحيران هي واحدة من عش���رات القرى “غير المعترف بها” 

في صحراء النقب، يقطنها أبناء عشيرة أبو القيعان البالغ عددهم قرابة األلف 

نسمة. تقع القرية في منطقة وادي عتير شمال شرقي بلدة حورة )على شارع 

316، شارع شوكت � عراد(. 

وتنقس���م القرية إلى منطقتين: أّم الحيران وعتير.  وقد أقيمت هذه القرية 

في العام 1956 بأمر من الحاكم العسكري اإلسرائيلي  حيث تم تهجير أهلها، 

بالة”، في منطقة 
ُ
إبان النكبة الفلسطينية في العام 1948، من منطقة “خربة ز

وادي زبالة، إلى منطقة اللقية ولم ُيسمح لهم بالعودة إلى خربة زبالة الحقا. 

وقب���ل قيام دولة إس���رائيل، كان أهال���ي هذه القرية يقيمون في الش���مال 

الغربي من منطقة النقب الجنوبية، في الموقع الذي أقيم فيه الحقا “كيبوتس 

ش���وفال”. وقد تم تهجيره���م وإخاؤهم من هناك في الع���ام 1952، ثم جرى 

نقلهم إلى منطقة “غابة يتير” التي تمتد على مساحة تبلغ نحو 30 ألف دونم 

إلى الجنوب من مدينة بئر الس���بع. وحينما ب���دأ “الكيرن كييمت” )“الصندوق 

القومي اليهودي”( بغرس األشجار في المنطقة إلقامة أحراش فيها، في العام 

1952، قرر الحاكم العسكري اإلسرائيلي إخاء السكان من المنطقة وتهجيرهم 

م���رة أخرى فتم نقلهم إلى موقع قريتهم الحالية � أم الحيران � والتي يقيمون 

فيها منذ أكثر من 60 س���نة.  وفي العام 1956، طالب أبناء عشيرة أبو القيعان 

القائَد العس���كرّي بالعودة إلى أراضيهم، لكن طلبهم قوبل بالرفض، وأمرهم 

ير«.
ّ
الحاكم العسكرّي باالنتقال للسكن في منطقة “وادي عت

وهكذا، اس���تقّر أبناء عشيرة أبو القيعان )الذين بلغ عددهم آنذاك نحو 200 

نس���مة( في منطقة عتير-أّم الحيران، منذ العام 1956، حيث قاموا بتقس���يم 

 الطرق 
ّ

األراض���ي بينهم للبن���اء وقاموا ببناء البي���وت الحجرّية وغيرها وش���ق

وحفر اآلبار لتجميع مياه األمطار وزراعة وفاحة األراضي التي قامت إس���رائيل 

بتأجيرهم إياها. 

وف���ي ش���هر تم���وز 2010، ق���ررت “اللجنة الفرعي���ة للش���ؤون التخطيطية 

المبدئي���ة” )التابعة للمجل���س القطري للتخطيط والبن���اء( االعتراف بقريتي 

ير، غير أن هذه اللجنة 
ّ
عتير � أم الحيران، س���وية مع القرية الماصقة لها، عت

ذاتها عادت وقررت الحقا )بعد ثاثة أس���ابيع م���ن قرارها األول( إلغاء قرارها 

األول بش���أن االعتراف بالقريتين، وذلك في إثر تدخل مباش���ر وغير عادي من 

جانب ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية. 

وط���وال هذه الس���نوات العديدة، التي تج���اوزت ال� 60، يعي���ش أهالي أم 

الحيران في قريتهم في ظل حرمانهم من أبس���ط مقومات الحياة األساسية، 

بما في ذلك مياه الش���رب والكهرباء والصرف الصحي، ناهيك عن انعدام أية 

خدمات، مثل التعليم والصحة وغيرها.  

أما اآلن، وحيال المخطط الحكومي إلنش���اء مس���توطنة “حيران” اليهودية 

الجديدة على أراضي القرية، فقد سارعت الدولة وتجندت بمختلف مؤسستها 

وأذرعه���ا إلخاء أهالي أم الحيران وعتير والش���روع في أعمال التطوير لتوفير 

البنى التحتية والخدمات الضرورية للسكان اليهود المستقبليين. 

قرار الهدم والترحيل واستئنافات األهالي
في العام 2002، اتخذت الحكومة اإلس���رائيلية )برئاس���ة أريئيل ش���ارون � 

»حكومة ش���ارون األولى«( قرارًا يقضي بإقامة 14 مستوطنة يهودية جديدة، 

نصفه���ا في النق���ب ومنها »حي���ران« على أراض���ي قرية أم الحي���ران،  التي 

قضى القرار، أيض���ا، بهدم بيوتها وتهجير أهلها بزعم أنهم »تس���للوا« إلى 

تل���ك األراضي بص���ورة غير قانوني���ة وأن المنطقة »غير ُمعّدة للس���كن، وفق 

التخطيطات الحكومية«!

ولكن، خال المداوالت القضائية في القضية )والتي س���نفصلها الحقا( تم 

الكش���ف عن مخطط حكومي إلنشاء مس���توطنة يهودية باسم »حيران« على 

د المزاعم 
ّ
أنق���اض القري���ة العربية المنوي هدمه���ا وتهجير أهلها، م���ا يفن

الحكومية بأن »المنطقة غير معّدة للسكن«. 

وف���ي العام 2003، تقّدمت الدولة بطلب إلى محكمة الصلح في بئر الس���بع، 

الس���تصدار أوامر هدم بيوت أّم الحي���ران كلها، من دون إباغ األهالي أصحاب 

البيوت )إج���راء من طرف واحد(. وفي العام 2004، اس���تجابت المحكمة لطلب 

الدولة وأص���درت أوامر إخاء لجميع بيوت القرية، بادعاء أن أهلها »ينتهكون 

حدود أراضي الدولة«! وهي األوامر التي تم تنفيذ بعضها في العام 2007، إذ 

قامت أذرع السلطات الحكومية بهدم 27 بيتا. 

في العام 2009، توجه مركز »عدالة« إلى محكمة الصلح في كريات غات مطالبا 

بإلغاء أوامر الهدم، وخاصة على ضوء إقرار محكمة الصلح والمحكمة المركزية 

في بئر السبع، ضمن دعاوى اإلخاء، بأن »سكان أم الحيران وعتير ليسوا غزاة أو 

معتدين على أراضي الدولة، بل يقيمون عليها بإذن من السلطات المختصة«! 

لكن المحكمة رفض���ت هذا الطلب وأقرت إبقاء أوام���ر الهدم على حالها. كما 

رفضت المحكمة المركزية في بئر الس���بع، أيضا، االس���تئناف الذي تقدم به 

»عدال���ة« ضد قرار محكمة الصلح هذا بتثبيت أوام���ر الهدم. وعللت المحكمة 

المركزي���ة رفضها هذا بأن أوامر الهدم تلك »تخدم مصلحة عامة« تتمثل في 

بناء المس���توطنة الجديدة! وقررت المحكمة إجازة البدء بتنفيذ أوامر الهدم 

هذه »ابتداء من يوم 2014/12/17«. 

وفي أيل���ول 2014، رفضت المحكمة العليا طل���ب األهالي منحهم حق تقديم 

استئناف على قرار المحكمة المركزية المذكور بزعم »انعدام مصلحة للجمهور« 

في هذه القضية التي »تخص شأنا خاصا للمستأِنفين«! وعشية الموعد المحدد 

للبدء بتنفيذ أوامر الهدم، طلب »عدالة« من المحكمة تمديد فترة تجميد هذه 

األوام���ر »ريثم���ا تقرر المحكمة العلي���ا في دعوى اإلخاء والطرد«، فاس���تجابت 

المحكمة، جزئيا، وعلقت تنفيذ األوامر لمدة 3 أشهر إضافية.  

في موازاة ه���ذه اإلجراءات القضائية لتأجيل / وق���ف / إلغاء أوامر الهدم، 

تح���رك مركز »عدالة« ومرك���ز »بمكوم � مخططون من أج���ل حقوق التخطيط«، 

إداريا وقضائيا، لمحاولة إلغاء قرار إخاء أهالي عتير � أم الحيران من أراضيهم 

وترحيلهم. وكان أول هذه التحركات تقديم اعتراض إلى »لجنة االعتراضات« 

التابع���ة ل�«المجلس القطري للتخطيط والبناء« على مخطط إقامة مس���توطنة 

»حيران« على أراضي عتير � أم الحيران. لكن اللجنة رفضت هذا االعتراض. 

وفي العام 2009، أقرت محكمة الصلح في بئر السبع دعوى اإلخاء بحق السكان 

الت���ي قدمته���ا الدولة، رغم تأكيدها )المحكمة( بأن س���كان عتي���ر � أم الحيران 

»ليس���وا متسللين«، إذ أن انتقالهم  إلى تلك المنطقة تم »بتفويض من الدولة«، 

لكنها أضافت أن »األراضي ه���ي بملكية الدولة« وأن »هذا التفويض كان مجانيا 

دون مقابل مادي، مما يتيح للدولة إلغاءه ومطالبة السكان بالمغادرة«!

على هذا القرار، تقدم »عدالة« و«بمكوم« باستئناف إلى المحكمة المركزية 

في بئر الس���بع، التي قررت في العام 2011، تبني قرار محكمة الصلح المذكور، 

كاما، بما في ذلك »انتقاد« الجهات الحكومية الرس���مية جراء اعتبارها أهالي 

القرية »متسللين« وطريقة تعاملها معهم! 

وفور صدور هذا القرار، تقدم »عدالة« و«بمكوم« بطلب اس���تئناف إلى المحكمة 

العليا في 17 نيس���ان 2011. ونظرت المحكمة في هذا االستئناف بتركيبة مكونة 

من ثاثة قضاة طيلة أكثر من 4 سنوات )!!( حتى أصدرت قرارها النهائي بشأنه، 

يوم 5 أيار الجاري، وأس���بغت من خاله كامل الشرعية القضائية والقانونية على 

مخط���ط االقتاع والترحيل الحكومي بحق أهالي عتير � أم الحيران لغرض إنش���اء 

مستوطنة يهودية جديدة في الموقع، على أراضيهم وفوق أنقاض بيوتهم! 

وجاء قرار المحكمة العليا المصادقة على خطة اإلخاء والتهجير واالستيطان 

اس���تنادا إلى الذريعة المركزية بأن »الدولة هي الجهة المالكة لألرض، وهي 

التي س���محت لألهالي باإلقامة عليها والمك���وث فيها«، ما يعني أن بإمكانها 

»العودة عن قرارها ومطالبة السكان بإخاء بيوتهم القائمة هناك«! 

وق���د تجاهلت المحكمة في قرارها هذه جملة من الحقائق األساس���ّية، في 

ان إلى األرض 
ّ
مقدمتها أّن الس���لطات اإلس���رائيلّية هي تلك التي نقلت السك

قبل 60 عاًما بعد أن هّجرتهم من أرضهم التي عاش���وا فيها قبل النكبة. وهي 

خذ بناًء على ادعاء السلطات بأّن 
ُ
خذ، ات

ُ
تتجاهل أن قرار الهدم واإلخاء حين ات

األهالي »دخلوا األرض بش���كٍل غير قانونّي«، وهو ما تبين للمحكمة، بالوثائق 

الرس���مية، زيف���ه وكذبه. غير أن هذا كله لم يغير ش���يئا م���ن نتيجة عمدت 

المحكمة إلى التوصل إليها، مسبقا وسلفا كما يبدو!

واتخ���ذت المحكم���ة العلي���ا قرارها هذا بأغلبي���ة قاضيين )هم���ا: إلياكيم 

روبنشطاين، الذي كتب نص القرار، ونيل هندل( مقابل معارضة � جزئية � من 

القاضية دافنا باراك � إيرز، التي دعت، أساس���ا، إلى »قبول االستئناف وإصدار 

أمر إلى الدولة بإعادة النظر في مس���ألة التعويض الذي سيمنح للمستأِنفين 

في إط���ار عملية اإلخاء، من خ���ال فحص إمكانية المحافظ���ة على عاقتهم 

وارتباطهم بالبيئة السكنية الخاصة بهم«!

حلقة أخرى في حرب الدولة ضد البدو في النقب
تكتس���ب قضية أم الحيران أهمية وخط���ورة مضاعفتين، ليس على خلفية 

واقع أهاليها تحديدا وما عانوه من اقتاع وتهجير متكررين ومن حياة تفتقر 

إلى أبس���ط وأدنى المقومات اإلنسانية فقط، بل بكونها تمثل حلقة أخرى في 

»مسلسل« الحرب الوجودية التي لم تتوقف الدولة عن شنها على المواطنين 

الع���رب ف���ي النقب، وما تمثل���ه من عين���ة فاضحة للسياس���ات والمخططات 

الحكومية اإلسرائيلية حيال المواطنين العرب البدو في النقب بأسرهم، تقوم 

أساس���ًا على »مبدأ« أن جميع العرب البدو في النقب، سواء الذين ظلوا يقيمون 

عل���ى أراضيه���م بعد نكب���ة 1948 أو الذين تم إخاؤه���م وتهجيرهم مرارا، ال 

يمتلك���ون أية حقوق ملكية على أراضيهم! وهو »المبدأ« الذي أقرته المحكمة 

العليا اإلس���رائيلية بقرارها األخير هذا بشأن عتير � أم الحيران وأسبغت عليه 

كامل المشروعية القانونية والقضائية!

وف���ي الترجمة العملية لهذا »المب���دأ« أن المواطنين العرب في البدو معرضون 

لاقتاع والتهجير في أية لحظة تختارها الس���لطات الحكومية الرس���مية، حتى 

ول���و كان الهدف عنصريا خالصا ومن منطلق���ات عنصرية بحتة � جهرا وصراحة � 

يمثل استمرارا واضحا للسياسة التي اتبعتها الحركة الصهيونية عشية النكبة 

الفلس���طينية وإبانها: تهجير المواطنين الع���رب من بيوتهم وأراضيهم إلحال 

مستوطنين يهود وإسكانهم على هذه األراضي وفوق أنقاض هذه البيوت!

وق���د عبر مدير »دائرة االس���تيطان في الوكالة اليهودي���ة«، يارون بن عزرا، 

ع���ن هذا الهدف بصورة صريحة، حين قال )في اقتباس ورد ضمن بحث أجراه 

»مركز األبحاث والمعلومات« التابع للكنيس���ت ونش���ر في كانون األول 2011( 

إن »اله���دف م���ن هذا المخطط هو االس���تياء على مس���احات األرض األخيرة 

بما يضم���ن وضع حد لغزو البدو لألراضي القومية ومنع نش���وء تتابع بدوي أو 

عرب���ي إلى الجنوب من جبال الخليل باتجاه مدينة عراد، على مش���ارف ديمونا 

ويروحام، وكل المنطقة الواقعة بينها وبين بئر السبع«!

ويقضي هذا المخطط االس���تيطاني بأن تس���توعب مستوطنة »حيران« نحو 

عش���رة آالف مس���توطن حتى العام 2030، علما بأن حركة »أور« االستيطانية 

الديني���ة )من التيار »الديني القومي«(، التي تتكفل بالتجنيد واإلعداد لهذه 

المس���توطنة الجديدة، تأسس���ت في العام 2002 في مس���توطنة »عيلي« في 

الضفة الغربية وهدفها »االس���تيطان في النقب والجليل وتطويرهما«. وهي 

تنشط بالتعاون مع »وزارة تطوير النقب والجليل«، »كيرن كييمت ليسرائيل« 

)الصندوق القومي اليهودي( وقسم االستيطان في الوكالة اليهودية. 

والمعروف أن الس���لطات اإلسرائيلية كانت قد عمدت إلى تجميع البدو الذين 

بقوا في النقب بعد النكبة الفلسطينية � نحو 15 ألف إنسان يشكلون نحو ثُ�من 

الس���كان البدو في النقب قبل النكبة � وتركيزهم في منطقة تقع إلى الش���مال 

الشرقي من مدينة بئر السبع بلغت مساحتها نحو 900 ألف دونم وأطلق عليها 

»منطقة الس���ياج«. وقد شكلت هذه المنطقة نحو 7% فقط من مجمل المساحة 

الكلي���ة لمحافظة بئر الس���بع، بينما تم إعان جميع المس���احات الواقعة خارج 

»منطقة الس���ياج« مناطق عسكرية فتم إغاقها وتس���ييجها ومنع المواطنين 

البدو من الدخول إليها، خشية محاولتهم استعادة أراضيهم والعودة إليها. 

وخال السنوات منذ ذلك الوقت، تقلصت مساحة “منطقة السياج” إلى نحو الربع فقط 

من المس���احة األصلية، حتى أصبحت ال تزيد عن 1% فقط )!!( من مجمل مساحة محافظة 

بئر الس���بع التي يش���كل المواطنون البدو )192 ألفا( نحو 3% من مجموع الس���كان فيها. 

ويقي���م نصف المواطنون البدو ف���ي النقب في 40 قرية غير معترف بها، منها عتير � أم 

الحيران، تمتد على مساحة تعادل 7ر2% فقط من مجمل مساحة منطقة النقب!

المحكمة العليا اإلسرائيلية تشرِعن الترانسفير 
بحق أهالي قرية أم الحيران العربية في النقب!

*حلقة جديدة في مخطط هدم وتهجير القرى الفلسطينية سعيًا إلى تهويد البالد، من شمالها حتى جنوبها!*

هدم في »أم الحيران«.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تحدث���ت دراس���ات وتقاري���ر عديدة ع���ن التعام���ل العنص���ري وغير 

اإلنساني وحتى الوحش���ي من جانب الجنود والضباط اإلسرائيليين تجاه 

الفلسطينيين، وأن هذه الممارسات نابعة من استمرار االحتال وتأثيره 

عل���ى المجتمع اإلس���رائيلي عموما. كذل���ك تبين اس���تطاعات الرأي أن 

الجمهور اإلس���رائيلي هو جمهور يميني، وبرز ذلك في نتائج االنتخابات 

العام���ة األخي���رة، وأن أفكار أح���زاب اليمين المتط���رف، وبضمنها حزب 

الليكود الحاكم، باتت تهيمن على ال���رأي العام. ولعل تكثيف مضامين 

»الهوي���ة اليهودية« وتمريرها ف���ي المدارس الثانوية، في الس���نوات 

األخي���رة، هو أحد أس���باب تنامي العنصرية في إس���رائيل والتي لم تعد 

خافية على أحد.

وكش����فت صحيفة »هآرتس«، يوم الجمعة الماضي، عن معطيات داخلية 

تجمعت لدى س����اح التربية والتعليم في الجيش اإلس����رائيلي خال العام 

2014 الفائ����ت، تبين منه����ا أن 80% من فعاليات »أيام الس����بت التربوية«، 

التي يش����ارك فيها ضباط من قادة سرايا فما فوق، مررتها جهات يمينية 

واس����تيطانية، بينها جمعيات تخضع لحركة »حباد« اليمينية المسيانية 

وجمعية »إلعاد« االستيطانية التي تعمل في مجال تهويد البلدة القديمة 

في القدس ومحيطها. ووفقا للمعطيات، فإن الجمعيات والمؤسسات التي 

تدعو إلى االنفتاح والتعددية الفكرية تمرر 10% فقط من هذه الفعاليات.

وحذر مصدر مطلع على فعاليات »أيام الس����بت التربوية« من أن »الجيش 

اإلس����رائيلي تخلى عن التربية ف����ي الجيش لصالح منظم����ات ذات أجندة 

واضحة. وهذا أمر مش����وه من الناحية التربوية ويش����كل خطرا على خطاب 

الهوية اليهودية واإلسرائيلية«. 

ووفق����ا لوثيقة داخلية في س����اح التربية، نظم معهد إس����رائيلي مقره 

في القدس، ويرفض الجيش الكش����ف عن اس����مه، فعالية »س����بت تربوي« 

بمش����اركة ضباط في الجيش، في شهر تش����رين الثاني الماضي. وجاء في 

الوثيقة أنه »تم االتفاق خال لقاء اإلعداد للس����بت أنه سيتضمن محاضرة 

تقدمها سيدة تحمل مرتبة حاخام من الحركة اليهودية اإلصاحية، وذلك 

في إطار رؤية التعددية الفكرية التي تس����تعرض هويات متنوعة. وسعى 

المعهد إلى عدم تقديم المحاضرة، ألنها لم تتاءم مع أفكاره«. وتبين أنه 

خال جولة للضباط المش����اركين في هذه الفعالية في البلدة القديمة في 

القدس »أطلقت تفوهات مسيئة للدين اإلسامي، األمر الذي مس بمشاعر 

ضابط بدوي، قرر مغادرة الجولة في منتصفها«. 

وتش����ير المعطي����ات إلى أن جمعية »أس����نات«، التي مقره����ا في مدينة 

صفد وتنش����ط في مج����ال التصوف و«الكب����االه« اليهودي����ة، نظمت %20 

من الفعالي����ات. وتعّرف الجمعي����ة أهدافها »بإجراء تع����ارف مع التجربة 

الروحاني����ة اليهودية عموم����ا، ومع تراث صفد والكب����االه خصوصا«. ووفقا 

للموقع االلكتروني للجمعية فإن »الجيش اإلس����رائيلي يرسل مئات الجنود 

أسبوعيا إلى أيام سبت تراثية وأيام دراسية، ينكشف خالها الجنود على 

جذور آبائهم«. ويواصل الجيش إرس����ال الضباط إلى هذه الجمعية، رغم أن 

ضباطا في س����اح التربية انتقدوا في الماض����ي التعاون مع هذه الجمعية 

بعد أن ش����كا ضباط وجنود من أنها تمارس ضدهم إكراها دينيا ونش����اطا 

تبشيريا. 

ووفقا للمعطيات فإن عددا م����ن المنظمات اليهودية الدينية المتطرفة 

تش����ارك في تنظيم فعاليات »أيام السبت التربوية«. ومن هذه المنظمات 

»الصن����دوق من أجل تراث حائط المبكى«، والمعهد الديني »دارخي أفوت« 

)طرق اآلباء( ومقرهما في القدس، وجمعية »التوراة للجيش« ومنظمة »نور 

للجنود« التابعة لحركة »حباد« المسيانية اليمينية.

وتبين من معطيات ساح التربية أن 21 فعالية من »أيام السبت التربوية«، 

جرت في ما يس����مى ب�«مدين����ة داوود« التي تديرها جمعي����ة »إلعاد« في 

س����لوان. وجرى خال الفعالية التحدث عن »التاريخ«. وقال ضابط شارك في 

الفعالي����ة إنه »لم يقل أحد لنا إن هذه هي الجمعية التي تنش����ط من أجل 

تهويد مدينة داوود، ومن لم يعرف مسبقا، لن يعرف الحقا«. 

وأش����ار ضابط س����ابق في س����اح التربية إلى أن سبب س����يطرة الحركات 

والمنظمات اليهودية األرثوذكس����ية على فعاليات »أيام السبت التربوية« 

ناب����ع بقدر كبي����ر من طريق����ة تمويلها. وقال ه����ذا الضاب����ط إن »الجيش 

اإلس����رائيلي يش����ترط تنظيم الفعاليات بأن تجمع الجه����ة التي تنظمها 

تبرعات بنفسها. وهنا مصدر اإلخفاق، وهذا هو سبب النتيجة المحزنة بأن 

معظم الفعاليات في هذا المجال تنظمها جهات أرثوذكسية، وقسم منها 

ينشط عند حدود التبشير«.

ورأى مصدر آخر أنه »أمر مقلق أن الجيش اإلس����رائيلي مستعد ألن يدفع 

مقاب����ل الدبابات والطعام، لكن عندما نص����ل إلى مجال التربية نعتمد على 

التبرعات. وهذا األمر مشابه لوضع ينشر فيه الجيش عطاء لتزويد الطعام 

ويش����ترط على من يفوز به بأن يجد متبرعا. وفي هذه الحالة، سيقرر متبرع 

نباتي ماذا سيأكل الجنود. وهذا يبدو مستحيا عندما نتحدث عن الطعام، 

لك����ن هذا هو الواقع في مجال التربي����ة«. وأضاف أن »بإمكان الجيش القول 

إنه توج����د رقابة، لكن ليس باإلمكان عزل أف����كار المنظمات عن الفعاليات 

التي تنظمه����ا. وهل هناك أحد ما ليس مؤمنا بأن ’مدينة داوود’ ليس����ت 

مستوطنة؟«.  

منظمات استيطانية ويهودية متزمتة وتبشيرية تسيطر على مجال التربية في الجيش اإلسرائيلي

تعمل منظمات بدعم وتمويل حكومة إس���رائيل والحركة الصهيونية، وفي 

مقدمته���ا الوكالة اليهودي���ة، ومتبرعين يهود أثرياء، على تلقين الش���بان 

اليهود م���ن دول العالم باألفكار الصهيونية وإقناعهم ب�«عدالة« السياس���ة 

اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين، و«صدقية« الرواية الصهيونية حول الصراع. 

ويتم تنفيذ هذا المشروع من خال إحضار هؤالء الشبان من شتى أنحاء العالم 

إلى إس���رائيل وتنظي���م زيارات ورحات لهم إلى مواقع ف���ي الباد، وخصوصا 

ِش���م« لتخليد ذك���رى المحرقة النازي���ة، وكذلك إلى 
َ
الق���دس ومتحف »يد ف

المستوطنات في الضفة الغربية. 

وغالبا ما يكون هؤالء الشبان يمارسون نشاطا في إطار المنظمات اليهودية 

التي تنشط في الدول التي يعيشون فيها، أو أنهم تعلموا في مدارس تابعة 

للمجتمعات اليهودية هناك، وهي ظاهرة منتش���رة في المناطق التي توجد 

فيها تجمعات يهودية كبيرة في الواليات المتحدة وفرنسا. 

وتعتبر منظم���ة »تغليت« )باالنكليزية: Birthright Israel، أي “حق اآلباء”( 

أبرزها، وهي مشروع تموله حكومة إسرائيل والوكالة اليهودية وأثرياء يهود، 

أبرزهم الثري اليهودي األميركي اليميني ش���يلدون إدلس���ون. وقد أحضرت 

هذه المنظمة بين األعوام 2000 – 2014 حوالي 400 ألف شاب يهودي من دول 

العالم، 80% منهم من الواليات المتحدة، لزيارة إس���رائيل، لمدة عش���رة أيام 

مليئة بالجوالت المكثفة. كذلك تبادر المنظمة إلى تنس���يق مس���بق للقاءات 

بين الشبان وأشخاص من إسرائيل.

ويتبين أن قسما من هؤالء الشبان، وخاصة األميركيين بينهم، يعودون من 

هذه الرحلة إلى بادهم وقد حدث تغيير في أفكارهم تجاه إسرائيل والصراع 

اإلسرائيلي الفلس���طيني، لدرجة أن قسما منهم يتجه إلى منظمات يهودية 

معادي���ة للصهيونية، وحت���ى أن بعضهم ينخرط في نش���اط حركة مقاطعة 

إسرائيل )BDS(، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “هآرتس”، في 8 أيار الحالي. 

“إنها قصة تبدأ في يد فشم وتنتهي في BDS”، كما أشارت الصحيفة.

يشار إلى أنه في خلفية هذا التقرير التقاطب الحاصل في السنوات األخيرة 

بين إسرائيل واليهود األميركيين. 

وينبع هذا التقاطب من عدة أس���باب، بينها الخافات “المذهبية” بين 

اليهود األرثوذكس، الذين يش���كلون الغالبية الس���احقة في إس���رائيل، 

واليهود م���ن الحركتين اإلصاحي���ة والمحافظة، الذين يش���كلون قرابة 

85% م���ن اليه���ود األميركيي���ن. إضافة إلى ذل���ك، فإن أغلبي���ة اليهود 

األميركيين ه���م من مؤيدي الحزب الديمقراط���ي، ومن أنصار التعددية 

الفكرية واالنفتاح. ويبرز ذلك بش���كل أوضح، وفقا لدراس���ات إسرائيلية 

حديثة، لدى اليهود األميركيين الشباب، أكثر منه بين األجيال المتقدمة 

س���نا. كما أن الش���بان اليهود ال يتخوفون من الزواج المختلط. ويشار في 

هذا الس���ياق إلى أن أحد أسباب تأس���يس منظمة “تغليت” هو “محاربة 

انصه���ار” اليهود في المجتمعات التي يعيش���ون فيها من خال الزواج 

من غير اليهود. 

”BDS زيارة إسرائيل دفعتني إلى صفوف«
أحد األمثلة على نفور ش���بان من األفكار التي استمعوا إليها أثناء زيارتهم 

إلس���رائيل هو س���ام سوس���مان، وهو طالب يهودي أميركي من نيويورك، زار 

إس���رائيل، سوية مع 50 شابا آخر، في إطار برنامج »تغليت«، قبل ثاث سنوات، 

وعاد إلى باده وهو مس���تاء من زيارته إلى إس���رائيل. فخ���ال رحلة إلى موقع 

متس���ادا في النقب، قال لهم المرش���د اإلس���رائيلي »لدي جيران من إيطاليا 

ترعرع���ت بقربهم وه���م رائعون، لك���ن إذا اضطررت إلى االختي���ار بين إنقاذ 

حياتهم وبين إنقاذ حياة يهودي واحد، كنت س���أختار إنقاذ حياة اليهودي. 

ّيرت بين إنقاذ حياة مئة غير يهودي أو يهودي واحد، الخترت اليهودي. 
ُ
ولو خ

أريدكم أن تفهموا مدى أهمية هذا األمر بالنس���بة لي... لو اضطررت أن أختار 

بي���ن إنقاذ يهودي واحد أو جميع ضحايا التس���ونامي ف���ي اليابان في العام 

2006، كنت سأختار اليهودي«. 

وقال سوس���مان إنه يدرس العلوم السياسية وإنه شارك في رحلة »تغليت« 

بهدف التعرف على الصراع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني، لكن هذا الموضوع 

لم يذكر أبدا خال أيام الرحلة. وأردف »لم نلتق مع عربي أو فلس���طيني واحد، 

وربما التقينا مع إس���رائيلي واحد أو اثني���ن لم يكونا يمينيين. وقد أذهلتني 

العنصرية العفوية. وعندما س���ألت المرش���د عن الصراع، ق���ال إن ’العرب لم 

يه���دروا أبدا الفرصة من أجل إهدار فرصة’. ث���م قال ’أنا أعيش هنا، وأنت لن 

تفهم الوضع هنا’«. 

بع���د رحلة »تغليت«، ذهب سوس���مان إلى جولة في الضف���ة الغربية، حيث 

»اطلع���ت، على س���بيل المثال، على اعتق���ال األوالد في الضف���ة. والتقينا مع 

ول���د كان معتقا، وقد هدم هذا االعتقال حياته. ولو التقى األش���خاص الذين 

ش���اركوا في رحلتي مع تغليت مع هذا الفتى، لساورهم القلق حيال كيف أن 

دولة لديها هذا الكم من القيم الرائعة تفعل أمرا كهذا«. 

في أعقاب تجربته هذه، أس���س سوسمان منظمة Extend التي تنظم جولة 

إلى الضفة الغربية لخمسة أيام لتكون مكملة لجولة “تغليت” في إسرائيل. 

وأشار ش���اب آخر من نيويورك، يدعى كريس غودشل، إلى عدم التطرق إلى 

الفلسطينيين تقريبا خال زيارته إلسرائيل ضمن برنامج “تغليت”: “الموضوع 

ل���م يطرح خ���ال الرحلة. وكان���ت هناك رواي���ة الضحية، عن الفلس���طينيين 

الذين يضعون حزاما ناس���فا ويقتلون الناس في الحافات، من دون الس���ياق 

السياسي”. وخال زيارة إلى شمال إسرائيل قال المرشد اإلسرائيلي لمجموعة 

الش���بان إن “من واجب���ي أن أدافع عن هذه األرض، التي ه���ي أرضكم أيضا”. 

وأضاف المرشد أنه “سأطلق النار على أي لبناني يصل إلى هنا، وال يهمني إذا 

كان رجا أو امرأة أو طفا. ال مكان لهم هنا، وحتى أن األوالد والنساء اللبنانيين 

مسؤولون عن الجرائم ضد إسرائيل”. 

ووصف غودش���ل أقوال هذا المرش���د بأنها “موبوءة”. وأض���اف أنه صحيح 

أن هذا المرش���د هو ش���خص متطرف وال يعب���ر عن كل اإلس���رائيليين “لكن 

حقيقة أنهم جعلون���ا نلتقي به قالت لي الكثير عن هذه الرحلة. وبالنس���بة 

لمعظم المش���اركين في الرحلة، فإن هذا الرجل هو جزء من التجربة الحياتية 

اإلس���رائيلية ويتم تصوير رأيه على أنه هام وش���رعي. وقد ناقشنا ذلك لدى 

عودتنا، وقال مرافقنا إنه ’ال أوافق على كل ش���يء قاله المرش���د، لكن هذا هو 

الواق���ع الذي يضط���رون إلى العيش فيه’. فقد تم وص���ف ذلك بأنه نموذجي 

وقد كان لهذا األمر تأثير عميق على أفكاري عن إسرائيل... وشعرت أن هدف 

الرحلة هو ليس اللقاء مع تراثي، وإنما جذبي نحو تأييد إس���رائيل من الناحية 

السياسية”. 

بعد عودته إلى الواليات المتحدة، بدأ غودش���ل ينشط في منظمة “الصوت 

اليهودي من أجل السام”، التي تنش���ط ضد االحتال وتوسيع النقاش حول 

إسرائيل بين المنظمات اليهودية وتدعم حركة مقاطعة إسرائيل. وشدد على 

أن “األمور التي س���معتها في إطار تغليت، مثل ’نحافظ على هذه الدولة من 

أجلكم’ أو ’ندافع عنكم من العداء للس���امية’، هي التي جعلتني أكون ناشطا. 

وعلّي أن أش���كر تغليت على فكرة أن إسرائيل مرتبطة بي، لكني لست متأكدا 

من أنهم تعمدوا دفعي إلى تأييد BDS. وأحاول أن أفكك فكرة أن إس���رائيل 

تمثلني بممارس���اتها. وهدفي ما زال التماثل مع هويت���ي اليهودية، ولكن 

قصي إس���رائيل من هذه 
ُ
من أجل تطبيق ذلك ينبغي أن أش���ارك في حركة ت

الهوية اليهودية”. وأردف قائا إنه “خس���ارة أن المقاطعة ستؤثر سلبا على 

اإلس���رائيليين الذي���ن يعارضون االحت���ال، لكن هذا األمر ل���ه تأثير أقل من 

االحتال المفروض على الفلس���طينيين. وهذه الطريقة غير العنيفة الوحيدة 

لممارسة ضغط بشكل فعال على حكومة إسرائيل”. 

»شيء مني مات في الخليل«
إياه ش���ابة يهودية أميركي���ة، ووالدها رئيس كني���س للحركة المحافظة. 

وقالت إن »الكني���س كان بيتي الثاني. وتعلمت في ’هيبرو س���كول’، ودخلنا 

في نقاش���ات سياس���ية، لكن كلمة احتال لم تذكر أب���دا«. وعندما كانت في 

السادسة عشرة من عمرها شاركت في برنامج برفقة إسرائيليين وعرب. وقالت 

إياه إن العرب واليهود في البرنامج لم يتحدثوا مع بعضهم. وأضافت أن شابا 

إس���رائيليا قال لها إنه على وش���ك التجند للجيش، وإنه عندما يعود سيمحو 

كافة العرب الذي تعرف عليهم في البرنامج من صفحته في »فيسبوك«، ألنه 

ل���ن يتحدث طواعية مع عربي أبدا. وقالت »أعرف أنه ال يمثل الجميع لكن هذه 

أفكار موجودة في إس���رائيل بكل تأكيد. والتعابير العنصرية جاءت من جانب 

المشاركين اليهود في البرنامج«.

بعد س����نوات حضرت إياه إلى إس����رائيل من خال منظمة »تغليت«. وهي 

تقول إن هدفها األس����اس كان المش����اركة في جول����ة تنظمها Extend في 

الضف����ة الغربية. زارت بؤرا اس����تيطانية عش����وائية، رام الل����ه، النبي صالح 

وبلعي����ن. لكن أس����وأ ذكرياته����ا كانت في الخليل. “كنا نس����ير في ش����ارع 

تواجدت فيه في الماضي س����وق عامرة واآلن ال يوجد ش����يء فيه. وبدأ سكان 

فلس����طينيون يتحدثون معنا، وعندها جاء الجن����ود وصرخوا عليهم وأخذوا 

أحدهم. س����ألنا الجنود: ماذا تفعلون؟ أجابوا أن الشاب الفلسطيني سيأتي 

معنا إلى مركز الش����رطة. وسألنا: إلى متى س����تبقونه قيد االعتقال؟ فأجابوا 

أنه س����يبقى معتقا طوال المدة التي نريدها. وقد ش����عرت أن شيئا ما مني 

قد مات في ذلك اليوم”. 

كانديس غراف هي ش���ابة يهودية من نيويورك، زارت إسرائيل لمدة ثاثة 

شهور، قبل ست سنوات، في إطار برنامج لمنظمة “الشبيبة اليهود”. وأخذت 

هذه المنظمة المشاركين في البرنامج إلى مستوطنة “إفرات” للقاء ناشطات 

في حركة “نس���اء باألخضر” االس���تيطانية المتطرفة. إحدى الناشطات قالت 

لمجموع���ة الفتية األميركيين إن “يهودا والس���امرة ملكن���ا، وعلينا أن نطرد 

العرب، والرب اختارنا من أجل أن نس���كن في ه���ذه الباد”. وقالت غراف إنها 

توجهت إلى هذه المس���توطنة وقالت لها “أنت مقرفة أكثر من العرب الذين 

تتحدثين عنهم. وهي ضحكت وقالت ’ستقتنعين الحقا’”.

بع���د عودتها إل���ى نيوي���ورك، انضمت غ���راف إلى حركة “جي س���تريت” 

اليهودية األميركية اليس���ارية. ثم سافرت إلى رام الله، وتطوعت في منظمة 

حقوق إنسان. وطولبت بكتابة تقرير حول انتهاك حقوق اإلنسان في المنطقة 

“ج” في الضفة. وخال عملها على التقرير شاهدت شريطا مصورا تظهر فيه 

مستوطنة تشارك في اعتداء على فلسطينيين خال قطف الزيتون. “ما أن بدأ 

الشريط حتى تعرفت على المستوطنة من إفرات. لقد شاهدت تجسد رغبتها 

في إلقاء الفلسطينيين من الضفة الغربية. وفي تلك اللحظة أدركت أخيرا إلى 

أي مدى أنا شريكة في هذا االحتال العنيف”.  

اغتراب عن إسرائيل
أش���ار الباحث في »مركز كوهين للدراسات اليهودية المعاصرة« في جامعة 

براندايز، البروفس���ور تيد ساس���ون، إلى أن »تأثير تغليت نابع بقدر كبير من 

التوقعات، إذ أن غالبية المش���اركين يتوقعون أن يتزايد تأييدهم إلسرائيل 

في أعقاب المشاركة في البرنامج، وهكذا يحدث فعا. ونحن نعلم أن للبرنامج 

تأثيرا قويا حتى بعد عقد من المشاركة فيه. وأعتقد أن أولئك الذين يقولون 

إنهم ع���ادوا من ه���ذه البرامج وأصبحوا يؤي���دون مقاطعة إس���رائيل، جاؤوا 

نقديي���ن من بيوتهم. وف���ي مقابل ذلك، فإن من أصبح مؤيدا لجي س���تريت، 

يحق���ق أهداف البرنامج، إذ أن تغليت تتطل���ع إلى جعل األفراد ضالعين أكثر 

في إسرائيل، وجي ستريت ال يزال داخل اإلجماع«. 

وكتب ساس���ون في مقال مش���ترك مع الباحث في الش���ؤون اليهودية من 

جامعة ويندربيلت، البروفسور ش���اؤول كلنر، حول تأثير برامج »تغليت« على 

المش���اركين فيها من الناحية السياس���ية، أنه »وجدن���ا أن البرنامج يزيد من 

االرتباط بإس���رائيل، لكن ال يوجد دليل على أنه يجع���ل آراءهم يمينية أكثر. 

ورغم أن خريجي هذه البرامج يميلون أكثر من غير المشاركين فيها إلى تأييد 

القدس الموحدة، لكن فيما يتعلق بمس���ألة االستيطان فإنهم في الوسطية 

السياسية، تماما مثل مجموعة النقديين«. 

وأظهر اس���تطاع أجراه معهد »بيو« )Pew( في العام 2013، وشمل سبعين 

ألف يهودي أميركي، أن 70% منهم أش���اروا إلى “ارتباط معين” بإس���رائيل، 

وهذا المعطى لم يتغير منذ العام 2001. وأفاد 43% أنهم زاروا إس���رائيل مرة 

واحدة على األقل، وقال 40% إنهم يؤمنون بأن “الرب منح إس���رائيل للش���عب 

اليهودي”. رغم ذلك، تبين من االستطاع أن التأييد إلسرائيل يتراجع بحسب 

الس���ن. فقد قال 79% من أبناء س���ن 65 عاما فما فوق إنهم يشعرون بارتباط 

بإسرائيل، مقابل 60% من بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 29 عاما. وأشار 

53% م���ن أبناء س���ن 65 عامًا فما فوق إلى أن االرتباط بإس���رائيل هو جزء هام 

من هويته���م اليهودية، بينما انخفضت هذه النس���بة إلى 32% لدى الذين 

تق���ل أعمارهم عن 30 عاما. كذلك فإن التأييد إلس���رائيل ال يترجم إلى تأييد 

لسياس���تها. فقد قال 38% فقط إن إس���رائيل تبذل جه���دا من أجل التوصل 

إلى س���ام مع الفلسطينيين، و17% فقط يعتقدون أن المستوطنات تعزز أمن 

إسرائيل.

ولفت ساس���ون إلى أن “إحدى نتائج التعرف إلى إس���رائيل هي الميل إلى 

اتخاذ موقف من القضايا اإلس���رائيلية. فإس���رائيل لم تعد صندوقا أس���ود، 

لي���س مهما ماذا يوجد ف���ي داخله. ويتزايد عدد األميركيي���ن اليهود الذين 

يقيمون تحالفات مع جهات في إس���رائيل تتاءم مع أفكارهم. ويتم التعبير 

عن ذلك لدى الش���بان بازدياد النش���طاء في منظمات مثل ’صوت يهودي من 

أجل السام’ التي لديها 60 فرعا وتسعة آالف ناشط في الجامعات األميركية، 

و’جي س���تريت يو’ الذراع الش���ابة لمنظمة جي س���تريت التي تنشط في 58 

جامعة أميركية”.

وأشار ساسون إلى تطور آخر بين اليهود األميركيين، وهو أن “اليهود باتوا 

قلقين أقل مما يفكره حيالهم يهود آخرون إذا ما وجهوا انتقادات إلسرائيل”. 

وخلص إلى أنه “من جهة، يرتفع عدد الش���بان اليهود الذين يس���افرون إلى 

إس���رائيل وهذا األمر يزيد من التزامهم تجاهها. وف���ي المقابل، أرى اغترابا 

حقيقيا عن إسرائيل في الجانب اليساري من الخارطة )اليهودية األميركية(. 

وهذه ليست االنتقادات للحكومة اإلسرائيلية فقط، وإنما اغتراب عن مفهوم 

إس���رائيل، إذ أنني أس���مع من حاخامين أنهم يمتنعون عن ذكر إسرائيل في 

الكنس، ألن هناك جدال كبيرا حولها. وقبل فترة ليست طويلة كانت إسرائيل 

تشكل رمزا موحدا، واليوم هي عامل انقسام”. 

تزايد شعور االغتراب عن إسرائيل بين أوساط الشبان األميركيين اليهود

مشاركون في أحد برامج »تغليت« مع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو.
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يرى كثيرون في إس���رائيل أن تعيين عضو الكنيست أييليت 
ش���اكيد، من حزب “البيت اليهودي” اليمين���ي المتطرف، في 
منصب وزيرة العدل في الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة يشكل 
خطوة في اتج���اه االنتقاص م���ن تأثير المحكم���ة العليا فيما 
يتعل���ق بصّد س���ن قوانين توص���ف بأنها عنصري���ة ومعادية 

للديمقراطية.
في مقابل ذلك، يعتبر آخ���رون أن تعيينها في هذا المنصب 
هو قرار صائ���ب، بينما تتوقع جهات أخرى أال تتمكن ش���اكيد 
من إحداث تغييرات تذكر ف���ي المجالين القضائي والقانوني، 
ألن وزير العدل في إس���رائيل ال يملك سلطة مطلقة في هذين 
المجالين، وألن ُعمر حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية الضيقة، 

التي تستند إلى 61 عضو كنيست فقط، سيكون قصيرًا. 
ويصف خبراء ومحلل���ون في المجال القانوني ش���اكيد بأنها 
ش���خصية صدامية، وأنه���ا تصل إلى منصبه���ا الجديد حاملة 
أجن���دة يمينية متطرفة، في مركزها االنتقادات التي وجهتها 
في الماضي إلى المحكمة العليا بسبب صاحيتها إللغاء قوانين 
يسنها الكنيس���ت وتتعارض مع قوانين أساس دستورية. كما 
أن ش���اكيد هي إحدى أعضاء الكنيست من اليمين الذين قدموا 

مشاريع قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية.
ويش���ير المعارض���ون لتعيين ش���اكيد وزيرة للع���دل إلى أن 
أجندتها س���تقود إلى صدام، خاصة على ضوء أن جزءا هاما من 
مهم���ات وزير العدل هو الدفاع ع���ن الجهاز القضائي وتمثيله 
أمام الكنيس���ت وفي الخطاب العام. فالقضاة، وفي مقدمتهم 
رؤس���اء المحكمة العليا، ال يظهرون في الكنيست وال يتحدثون 
على الم���أل إال من خال ق���رارات الحكم الت���ي يصدرونها، ومن 

النادر جدا أن يتحدثوا إلى وسائل اإلعام. 
ورأى المحاضر في كلية القانون في جامعة تل أبيب والمحلل 
القانون���ي في صحيفة “هآرتس”، البروفس���ور إيال غروس، أنه 
“في عهد التهجمات الكثيرة ضد الجهاز القضائي وخاصة ضد 
المحكمة العليا، تتزايد أهمية دور وزيرة العدل في الدفاع عن 
الجهاز واس���تقاليته”، الفتا إلى أن “ثمة ش���كًا فيما إذا كانت 
ش���اكيد ستؤدي هذا الدور، بينما هي نفسها بين أولئك الذين 

طرحوا مبادرات ترمي إلى إضعاف الجهاز القضائي”.    
ورغم أن اإلجابة تكاد تكون واضحة، إال أن السؤال الذي يطرحه 
معارضو تعيين ش���اكيد وزيرة للعدل هو ما إذا سيكون أداؤها 
مث���ل أداء وزير العدل األس���بق والخبير القانوني، البروفس���ور 
دانيئي���ل فريدمان، الذي حاول خ���ال واليته في هذا المنصب 
إضعاف المحكم���ة العليا بموجب الرؤية ذاته���ا التي تحملها 
ش���اكيد، التي وصفته بأن���ه “معلمي”، أم أن أداءها س���يكون 
مش���ابها ألداء وزي���رة العدل الس���ابقة، تس���يبي ليفني، التي 
دافعت عن المحكم���ة العليا وصدت مش���اريع قوانين معادية 

للديمقراطية. 
من جانبه، داف���ع فريدمان عن تعيين ش���اكيد في المنصب. 
وق���ال في مقاب���ات صحافية ومق���ال إن “ه���ذا التعيين جيد 
جدا. وهي إنس���انة موهوبة، وأفكارها متميزة وقدراتها مثيرة 

لإلعجاب. إنها شخصية مائمة لهذا المنصب”.
وأضاف فريدمان أن ش���اكيد “ذكية ولديها تجربة برلمانية، 
وه���ي موضوعية رغم أنه���ا حازمة. وخال توليه���ا لمناصبها 
الس���ابقة، تعمق���ت ف���ي القضاي���ا المرتبطة بالمؤسس���تين 
السياس���ية والقضائية. وفيما يتعلق بمواقفها تجاه المحكمة 
)العلي���ا(، فإني أعتق���د أنها مواقف متزنة. وق���د رأيت مواقف 
متطرفة أكثر. هناك من قال إنه عندما أخذت المحكمة صاحية 
إلغاء قوانين، فإنه يجدر إنشاء محكمة أخرى، محكمة دستورية. 

وها نحن نرى أنها ال تذهب في هذا االتجاه”. 
ووفقا لفريدمان، فإن شاكيد تقترح عدة تغييرات وتحسينات 
“يجدر دراس���تها ومناقش���تها بصورة موضوعية، وعدم ش���ن 

هجوم شخصي ضدها وال أساس له”.
وأضاف فريدم���ان أن المحكمة العليا حصل���ت على صاحية 
إلغاء قوانين وأن “ثمة شكًا فيما إذا كانت المحكمة مخولة بأخذ 

هذه الصاحيات”. 
وفيما يتعلق بأجندة ش���اكيد بس���حب ه���ذه الصاحية من 
المحكم���ة، قال إن “الحديث يدور عن تس���وية تس���مى ’قانون 
الغلب���ة’، الذي بموجب���ه إذا ألغت المحكمة قانون���ا، فإن القرار 

النهائي يكون بيدي الكنيست”. 

السعي لزيادة تأثير اليمين 
االستيطاني في الجهاز القضائي

يجمع الخبراء والمحللون القانونيون على حقيقة أن ش���اكيد 
ليس���ت ذات خلفية قانونية وإنما مهندسة كهرباء وخبيرة في 
علم الحاسوب، هي مسألة ليست ذات أهمية، ويشيرون إلى أنه 
كان هناك وزراء عدل، مثل يوسي بيلين، لم تكن لديهم خلفية 
قانونية، رغم أن خلفية كهذه تش���كل أفضلية في منصب وزير 

العدل. 
إحدى المهام المركزية التي يتوالها وزير العدل اإلسرائيلي 
هي رئاس���ة اللجنة الوزارية لشؤون س���ن القوانين. وتصل إلى 
ه���ذه اللجنة جميع مش���اريع القوانين، وهي تق���رر ما إذا كان 

سيتم تحويلها إلى الكنيست وتأييد االئتاف الحكومي لها. 
كذل���ك فإن وزيرة العدل هي رئيس���ة لجن���ة تعيين القضاة. 
وكان رئيس المحكمة العليا األس���بق، أهارون باراك، قد دعا إلى 
نقل رئاس���ة هذه اللجنة إلى ي���دي رئيس المحكمة العليا. لكن 
طالما أن رئاسة هذه اللجنة بيدي الوزيرة فإن تأثيرها في هذه 
الناحية كبير، م���ن حيث الموافقة أو رفض مرش���حين لمنصب 

قاض. 
وفي هذا السياق، سيتعين على لجنة تعيين القضاة برئاسة 
شاكيد، في حال استمرار والية الحكومة الجديدة، تعيين ثاثة 
قضاة في المحكمة العليا في الع���ام 2017، وتعيين قاض رابع 
في العام 2018. وبذلك ستكون شاكيد شريكة في بلورة صورة 
المحكمة العليا في المس���تقبل. كذلك س���تواجه شاكيد خال 
واليتها مس���ألة تعيين مستش���ار قانون���ي للحكومة في العام 
المقبل خلفًا للمستش���ار الحالي يهودا فاينش���تاين أو تمديد 

واليته.
وتس���اءل غروس ما إذا كانت ش���اكيد ستعمل على دفع خبراء 
قانونيي���ن من اليمي���ن االس���تيطاني نحو مناص���ب قضائية، 
»من مدرس���ة لجن���ة إدموند ليف���ي التي اعتب���رت أن المناطق 

)الفلس���طينية( ليس���ت محتل���ة وأن���ه ينبغي ش���رعنة كافة 
المستوطنات )أي البؤر االستيطانية العشوائية أيضا(، أو خبراء 
قان���ون من بين أولئك الذين وضعوا وجه���ات نظر خال الحرب 
في غزة واعتبروا أنه مسموح إلسرائيل قطع الكهرباء والماء عن 

غزة«. 
كذلك تتمت���ع وزيرة العدل بتأثير بالغ ف���ي صدور عفو بحق 
أس���رى وسجناء. والتخوف األساس في هذا السياق هو أن تمنع 
صدور عفو عن أس���رى فلسطينيين، وهي تملك هذه الصاحية 
حتى بعد قرار بالعفو يصدر عن الرئيس اإلسرائيلي، وأن تدفع 
باتجاه صدور عفو عن إرهابيين يهود أدينوا بتنفيذ مجازر ضد 

عرب. 
إضاف���ة إلى ما تقدم، هناك ثاثة مش���اريع قوانين عنصرية 
ومعادية للديمقراطية طرحتها ش���اكيد أو شاركت في طرحها، 
وهي »قان���ون القومية«، وتغيير تركيب���ة لجنة تعيين القضاة 
وتعديل بند »الغلبة« في قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته. 
وفي حال سن »قانون القومية« فإنه سيمس بحقوق العرب في 
إسرائيل. ومن شأن تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة أن يزيد 
من تأثير السياسيين في اللجنة، علما أن القضاة باتوا أقلية بين 
أعضاء اللجنة، وأن يعين السياسيون قضاة »مريحين« بالنسبة 
له���م. وفيما يتعلق ببند »الغلبة« ف���إن التعديل الذي تقترحه 
شاكيد يقضي بأن تكون الغلبة للكنيست على قرارات المحكمة 
العليا المتعلقة خصوصا بمجال حقوق اإلنس���ان. والتخوف في 
الحال���ة األخيرة هو أن يقرر الكنيس���ت، خافا لموقف المحكمة 
العلي���ا، أنه يحظ���ر اعتقال مس���توطنين يرفض���ون إخاء بؤرة 

استيطانية أو مستوطنة بموجب قرار المحكمة. 
رغم ذلك، أكد غ���روس أن »هذا ال يعني أنه ليس الئقا انتقاد 
ق���رارات المحكم���ة العلي���ا، إذ أن قرارات عديدة ص���ادرة عنها 
تستحق انتقادا شديدا، مثل القرار الذي أصدرته أخيرًا بالسماح 
بإخ���اء قرية بدوية )قرية عتي���ر- أم الحيران غير المعترف بها 

في النقب( من أجل إقامة بلدة يهودية« على أنقاضها.

إمكانيات ضئيلة أمام شاكيد
أش���ار كبير المحللي���ن في صحيف���ة »يديع���وت أحرونوت«، 
ناحوم برنياع، إلى أنه »خال واليات نتنياهو الثاث في رئاس���ة 
الحكومة تم طرح عدد من مش���اريع القوانين التي اس���تهدفت 
قوة المحكمة العليا، وحقوق اإلنس���ان، وحقوق الفرد والخطاب 

الديمقراطي، وجرى صدها جميعا«.
وأضاف أن »نتنياهو وجد غالب���ا من يقوم بهذه الخدمة )صد 
مشاريع القوانين( عوضا عنه، المستشار فاينشتاين في المجال 
القانوني وليفني في المجال السياسي. وخافا ألي موضوع آخر، 
ل أن يكون 

ّ
نتنياهو لم يطلب رصيدا في هذا الموضوع. وقد فض

القديس الذي ينفذ اآلخرون مهمته«.
وتس���اءل برني���اع ما الذي س���يحدث خ���ال والي���ة نتنياهو 
الرابع���ة والجديدة؟. وقال: »هذا س���ؤال مثير للفضول ألنه في 
هذه الحكومة س���تتولى وزارة العدل أييليت شاكيد من البيت 
اليه���ودي، وهي سياس���ية مجتهدة وطموح���ة، وانتقدت في 
الماضي بش���دة، من على هذا المنبر ف���ي ’يديعوت أحرونوت’، 

القوانين القائمة والمؤسسة القضائية«.
وتوق���ع برنياع أنه »في هذه المرحلة من حياتها السياس���ية 
س���تتعامل ش���اكيد مع أفكاره���ا بجدية. وستس���عى إلى ترك 
بصمتها، وأن تفعل ذلك بس���رعة، قب���ل أن تنهار حكومة ال�61. 
ويوجد على جدول عملها اآلني القانون ضد الجمعيات اليسارية 
)المنظمات الحقوقية اإلس���رائيلية(، وقان���ون القومية، وقانون 
االلتف���اف على المحكمة العليا )بند »الغلبة«(. والس���ؤال هو ما 

الذي يمكن أن تفعله؟«. 
واعتبر برنياع أن بإمكان شاكيد أن تحقق القليل من أجندتها، 
وأن���ه يوجد لوزير الع���دل وظيفتان هامتان فق���ط: األولى هي 
رئاس���ة اللجنة الوزارية لش���ؤون س���ن القوانين؛ والثانية هي 
رئاس���ة لجنة تعيين القضاة. و«إذا بقيت ش���اكيد في منصبها 
حتى ش���باط 2016 فس���يكون لها تأثير على اختيار المستشار 

القانوني المقبل، أو تمديد والية المستشار الحالي«.
ورأى برني���اع أن ش���اكيد لن تصد مش���اريع قوانين عنصرية 
ومعادي���ة للديمقراطي���ة، مثلما فعلت ليفن���ي كوزيرة للعدل، 
»وإنما ستفعل العكس، لكن هذا ليس سها جدا. فقد استندت 
ليفني إلى فاينش���تاين وإل���ى اإلجماع في الجه���از القضائي. 
واألمر األس���اس هو أنه من السهل كبح مش���اريع قوانين أكثر 

من دفعها قدما«.
وأشار إلى أن شاكيد ستضطر من أجل سن »قانون القومية«، 
على س����بيل المث����ال، ألن تقنع رئيس حزب »كوالنو«، موش����يه 
كحلون، وهو أكبر ش����ريك في االئتاف، وال����ذي ينص االتفاق 
االئتاف����ي بينه وبي����ن نتنياهو على أن أعضاء الكنيس����ت من 
»كوالنو« ليس����وا ملزمي����ن بتأييد هذا القانون في الكنيس����ت. 
كم����ا أن كحلون أعلن رفضه ألي مس����اس بالمحكمة العليا، وألي 
مش����اريع قوانين أخرى تدخ����ل في خان����ة العنصرية ومعاداة 

الديمقراطية. 
كذلك اعتبر برنياع أن ش���اكيد لن تنجح في إدخال مرشحين 
من قبلها إلى الس���لك القضائي، وخصوصا في المحكمة العليا. 
وأش���ار إلى أن بأيدي رئيس الحكومة ورئيس���ة المحكمة العليا 
قوة أكبر من وزيرة العدل في مجال تعيين المستشار القانوني 
للحكومة، ولذلك فإنه لدى تعيين مستش���ار جديد س���يتعين 

عليها التوصل إلى تفاهمات معهما أو الوقوف جانبا. 
ولفت برنياع إلى أن وزيري عدل سابقين، هما فريدمان وحاييم 
رام���ون، حاوال إحداث ثورة في الجهاز القضائي، »وكاهما تلقيا 
دعما كاما من رئيس الحكومة، وهذه أفضلية ليس���ت متوفرة 
لش���اكيد. وكان أحدهما )رامون( يتمتع بخبرة سياسية شاملة، 
واآلخر بسمعة مهنية. وبرغم ذلك تم كبح كليهما، على ما يبدو 

بسبب قوة الجهاز القضائي«.
وخلص برنياع إلى أن »ما س���يحدث لش���اكيد في وزارة العدل 
سيدل على مصير الحكومة الجديدة كلها. فبإمكانها أن تكون 
مخلصة لكل ما وعد به وزراؤها الناخبين. في المقابل، بإمكانها 
أن تتجم���د، واالكتفاء بالتعيينات والميزاني���ات«. وختم قائًا: 
»على ضوء خطاب مركبات الحكومة خال الحملة االنتخابية فإن 
المطل���وب تقريبا أن نصلي: أعطونا حكوم���ة متجمدة، والقصد 

حكومة شلل«.    

 أكد تقرير جديد صادر عن »جمعية حقوق المواطن في إسرائيل« 
ان القدس الشرقّية يعيشون منذ نحو خمسة 

ّ
األسبوع الفائت أن سك

عقود تحت وطأة واقع متواصل بالغ الش���ذوذ واالس���تثنائّية، فكل 
ا ال مواطنين، يعيش���ون في 

ً
ُبعد في حياتهم متأثر بكونهم س���كان

ّمت إل���ى دولة هم في صراع متواصل معها. وهذا 
ُ

منطقة محتلة ض
، الذي يصعب على الرائي من الخ���ارج إدراكه، ُيبقي 

ّ
الواقع الش���اذ

الفلس���طينّيين في القدس با حول وال ق���ّوة، وُمعّرضين النتهاكات 
جسيمة ومتواصلة. 

 هذه الوضعّية الش���اذة حّاً كامًا 
ّ

وأضاف التقرير أنه ال يمكن حل
إاّل بواسطة تسوية سياسّية متفق عليها. وإلى حين بلوغ هذا اليوم، 
وما دامت إس���رائيل تواصل التمّس���ك بموقفها القائل »إّن القدس 
 السلطات 

ّ
الشرقّية هي جزء من منطقتها السيادّية«، يجب على كل

اإلس���رائيلّية تحّمل كامل المس���ؤولّية وإتباع سياس���ة تحافظ على 
ان القدس الشرقّية.

ّ
حقوق اإلنسان الخاّصة بسك

وبغي���ة التعويض على عقود م���ن اإلهمال وتوفي���ر بنى تحتّية 
ان، يجب على بلدّية القدس اس���تثمار 

ّ
وخدمات الئقة لصالح الس���ك

ميزانّي���ات ضخمة في الق���دس الش���رقّية، ودفع عملّي���ة تخطيط 
ان كأفراد وكمجتمع، وإش���راك الجمهور 

ّ
تهت���ّم باحتياجات الس���ك

الفلسطينّي في هذه اإلجراءات. 
وجاء في التقرير: إّن بلدّية القدس، وعلى رأسها نير بركات، تعلن 
ها وضعت نص���ب عينْيها تقليص الهّوات 

ّ
في الس���نوات األخيرة أن

القائمة في القدس الش���رقّية على مّر عقود عديدة. وبالفعل، جرى 
ان 

ّ
في الس���نوات األخيرة تخصيص ميزانّيات جديدة لصالح الس���ك

ى، منها التربية والتعليم والخدمات 
ّ
الفلس���طينّيين في مجاالت شت

المجتمعّية والش���وارع والمواصات. ومع ذلك، يش���ير وضع األحياء 
ها 

ّ
الفلس���طينّية، وخصوًص���ا األحياء الواقع���ة وراء الج���دار، إلى أن

 بع���د الميزانّيات والجهود المطلوب���ة. ومن خال التحليل 
َّ

لم تتلق
الميزانّياتّي الذي أجرته جمعّية عير عاميم، فإّن نسبة ما استثمرته 
البلدّية بمختلف أقس���امها في القدس الش���رقّية، تراوحت بين 10-

13% من مجمل ميزانّية العام 2013.
وفي العام 2015 زيدت 770 مليون شيكل على الميزانّية البلدّية، 
 ش���خص من س���كان القدس 

ّ
وأعل���ن رئيس البلدي���ة بركات أّن كل

سيش���عر بالضرورة بارتفاع ملح���وظ في جودة الحي���اة. وفي ضوء 
الهّوات السحيقة القائمة في جودة الحياة بين األحياء الفلسطينّية 
ان 

ّ
 حجم الفقر الصارخ لدى الس���ك

ّ
واألحياء اإلس���رائيلّية، وف���ي ظل

الفلس���طينّيين، ثم���ة واجب تتحّمل���ه البلدّي���ة والحكومة على حّد 
سواء، بتخصيص ميزانّيات أكبر بكثير مّما فعلت في السابق لصالح 

القدس الشرقّية. 
وألّول مرة في تاريخها، صادقت الحكومة اإلسرائيلّية في حزيران 
ة خماسّية مخّصصة للقدس الشرقّية، ضمن ميزانّية 

ّ
2014 على خط

تصل إلى نحو 300 مليون شيكل. وورد في النص التوضيحّي للخطة 
ه���ا تهدف لمواجه���ة الوضع األمنّي في الق���دس ودفع التطوير 

ّ
أن

ا من 
ً
االقتصادّي- االجتماعّي قدًما في األحياء الفلس���طينّية، انطاق

المعتق���د القائل بوجود »عاقة وثيقة بين نطاق ومس���توى العنف 
لدى س���كان من القدس الش���رقّية، وبين مس���توى الحياة في أحياء 

شرقّي المدينة«. 
وف���ي ضوء ذلك، تقّرر أن ُيس���تثمر ثلث الميزانّي���ة -5ر94 مليون 
شيكل- في األمن، وأن ُيستثمر ثلثاها -200 مليون شيكل- في البنى 

التحتّية والتربية والرفاه والتشغيل. 
 البعد عن التغلب 

ّ
صحيح أّن اس���تثمار 200 مليون شيكل بعيد كل

نا نتحّدث 
ّ
ه ال خاف على أن

ّ
على النواقص الهائلة الموج���ودة، إاّل أن

هنا عن أكب���ر مبلغ التزمت الحكومة اإلس���رائيلّية باس���تثماره في 
القدس الشرقّية، في غضون فترة من عّدة سنوات.  

ويمك���ن لزي���ادة الميزانّي���ات الموع���ودة أن تؤّدي إل���ى حدوث 
س���تثمرت كم���ا يجب- أي ف���ي االحتياجات 

ُ
تحس���ينات هاّمة إذا ا

الحقيقّي���ة والحارقة. لكن، وحتى أثناء تصديق الخطة، فإننا الحظنا 
ا لاحتياج���ات الفعلّية، بل من أجل 

ً
أّن بع���ض البنود لم تبل���َور وفق

تلبية المصالح اإلسرائيلّية الكامنة في تعزيز السيادة في القدس 
الشرقّية. 

ا لصالح 
ً
فف���ي مجال التربية، مثًا، س���ُيخّصص 38% من 47 مليون

زيادة عدد الحاصلين على شهادة البجروت )التوجيهي اإلسرائيلّي(، 
في حين أّن نس���بة منخفضة جًدا من طاب الثانوّيات الفلسطينّية 

دمون المتحانات البجروت اإلسرائيلّية. 
ّ
في القدس الشرقّية يتق

ا للخطة الخماس���ّية، س���يجري اس���تثمار 3 
ً
إلى جانب ذلك، ووفق

مايين ش���يكل لغرض تعزيز تدريس اللغة العبرّية في المدارس. 
وعلى س���بيل المقارنة، س���يجري اس���تثمار 4ر5 مليون ش���يكل في 
مخططات منع التس���ّرب، رغم أّن ثمة حاجة ل� 15 مليون ش���يكل من 
أجل مواجهة نطاق التسرب االستثنائّي في القدس الشرقّية، وذلك 

وفق حسابات أجرتها مديرّية التربية في البلدّية. 
إلى جانب التحسين الَمرجو في مجاالت البنى التحتّية والخدمات، 
ثمة حاجة ُملّحة إلجراء تغيير جذرّي في مس���لكّيات الشرطة وقوات 
األمن في القدس الش���رقّية. ه���ذه حاجة ُملّحة ج���ًدا وطارئة، إذ أّن 
العنف الش���رطّي واس���تخدام الوسائل المتاحة بش���كل غير مائم، 
ان خطًرا على حياة الس���كان وعلى سامة أجسادهم، ناهيك 

ّ
يش���ك

ة 
ّ

بأّن خطورة إسقاطات ذلك على القاصرين وعلى المجموعات الهش
األخرى هي مضاعفة.

من صاحيات ومهام الش���رطة الحفاظ عل���ى النظام واألمن، وهي 
ي���ن بالنظام 

ّ
تملك وس���ائل ق���وة يمكنها ممارس���تها ض���ّد الُمخل

 ش���رطّي أن يحرص على عدم اس���تخدام 
ّ

والقان���ون. ومن واجب كل
الوسائل المتاحة له بشكل يزيد عن الحاجة من أجل تحقيق الهدف 
وا عن قواعد وأحكام 

ّ
الكامن في الحفاظ على النظام العام، وأاّل يش���ذ

الحذر الازمة للحؤول دون تشكيل األخطار الزائدة. 
يجب على ش���رطة إس���رائيل تبّين الطريق من أجل تقليص دائرة 

المتضّررين بداًل من توسيعها، والسماح بمواصلة روتين الحياة. 
إّن تطبي���ق تغيي���رات حقيقّي���ة وإخراجه���ا إلى حّي���ز التنفيذ 
ا لدى السلطات اإلسرائيليّة. ويجب  يس���توجبان تغييَر توّجه جذرّيً
ان الفلس���طينّيين بالقدس 

ّ
على هذه الس���لطات أن ترى في الس���ك

أش���خاًصا يجب الحفاظ على كرامتهم كبش���ر، والدفاع عن حياتهم، 
ودفع حقوق اإلنس���ان الخاّصة بهم، حتى إذا كان الصراع الدموّي ما 

يزال دائًرا في شوارع القدس. 

إقامة مشروطة
وورد في التقرير تح���ت العنوان أعاه: يعيش في القدس 2ر300 
ان المدينة. 

ّ
لون 8ر36% من مجمل سك

ّ
ألف شخص فلسطينّي، يشك

الغالبّية الساحقة من سكان القدس الفلسطينّيين ليسوا مواطنين 
إس���رائيليين بل هم مقيمون دائمون. وفي العام 2014 سحبت وزارة 
الداخلّي���ة اإلقام���ة من 107 فلس���طينّيين من الق���دس، من بينهم 
56 ام���رأة و12 قاصًرا. ومنذ الع���ام 1967 ُس���حبت اإلقامة من 14416 
ا. تتجّسد إس���قاطات هذا األمر على أرض الواقع  ا مقدسّيً فلسطينّيً

بمنعهم من السكن ُمجّدًدا في مسقط رأسهم.
خذت الحكومة اإلسرائيلّية قراًرا بضّم 

ّ
وأضاف: في حزيران 1967 ات

تها في حرب 1967، وذلك بواسطة 
ّ
مناطق في القدس ومحيطها احتل

انها. وجرت 
ّ
فرض سريان القانون اإلسرائيلّي على هذه المنطقة وسك

ا للقانون الدولّي، الذي يحظر سياس���ة ضّم مناطق 
ً
عملّية الضّم خاف

ت أثناء الحرب، من طرف واح���د. ولذلك، فإّن المجتمع الدولّي ال 
ّ
حتل

ُ
ا

يعترف بضّم إسرائيل للقدس الشرقّية ويعتبرها منطقة محتلة.
وف���ي أعقاب الضّم، حصل الفلس���طينّيون في القدس على مكانة 
هم ال 

ّ
مقيمي���ن دائمين في إس���رائيل. ونتيجة له���ذه المكانة، فإن

ح 
ّ

 لهم الترش
ّ

ح للكنيست أو التصويت لها. ويحق
ّ

يستطيعون الترش
واالنتخاب لبلدّية القدس، ولكنّهم يقومون بش���كل مثابر بمقاطعة 
انتخابات المجلس البلدّي، كونهم ال يعترفون بشرعية ضّم المدينة 

الشرقّية. 
منذ 48 عاًما، والسياسة اإلسرائيلّية المتعلقة بالقدس الشرقّية، 
ع الس���كان 

ّ
خذ من دون تمت

ّ
ت

ُ
على المس���تويْين البل���دّي والقطرّي، ت

الفلس���طينّيين بالق���وة السياس���ّية الت���ي بوس���عها التأثير على 
القرارات المركزّية التي تبلور وتقّرر أنماط حياتهم. وبذا، تتجّس���د 
ان، وباالنتهاك الكبير 

ّ
المحّصلة في سياسة ُمضّرة تماَرس ضّد السك

والمتواصل لحقوقهم األساسّية.
ا لمكانة المواطنة، فإّن مكانة اإلقامة الدائمة ليس���ت دائمة. 

ً
خاف

في وزارة 
ّ
فالفلسطينّيون يطالبون، مرة تلو األخرى، بأن يثبتوا لموظ

الداخلّية عدم تركهم للقدس لفترات متواصلة، وبأّن مركز حياتهم 
 ذلك بغية منع س���حب مكانتهم والمّس 

ّ
يكمن في إس���رائيل، وكل

بحقوقهم المختلفة التي تنبثق من هذه المكانة.
ويؤّدي س���حب مكانة اإلقامة إلى منع السكان من إمكانّية السكن 
مجّدًدا في مس���قط رأس���هم. في العام 2014 جرى سحب إقامة 107 
فلس���طينّيين م���ن الق���دس، وفي الع���ام 2013 ُس���حبت إقامة 106 

فلسطينّيين.
ا 

ً
ان المقيمين الدائمين، يقطن في القدس أيض

ّ
إلى جانب الس���ك

ان القدس، 
ّ
ة تزّوجوا بسك

ّ
فلس���طينّيون من س���كان األراضي المحتل

ة. 
ّ
ومعه���م أوالد وأطف���ال أحد والدْيهم من س���كان األراضي المحتل

 
ً
بة

ّ
ومنذ أكثر من عقد تواجه ه���ذه العائات مصاعَب وضائقاٍت مرك

تنبثق عن عدم تس���وية مكانتهم، نتيجة للتعديات التي أدخلت 
عل���ى قانون المواطنة والدخول إلى إس���رائيل العام 2003 وما تاه. 
وقد س���عت هذه التعدي���ات لتجميد عملّيات لّم الش���مل لعائات 
ة، والحؤول دون منح مكانة 

ّ
في إسرائيل مع س���كان األراضي المحتل

ا 
ً
ة، األمر الذي ُيلحق انتهاك

ّ
ان األراضي المحتل

ّ
إقامة أو مواطنة لسك

جسيًما بسلسلة من الحقوق األساسّية.  

تخطيط ُمسيء وإخالء قسرّي
وق���ال التقرير إنه إلى جانب الفش���ل في دف���ع التخطيط المائم 
لألحي���اء الفلس���طينّية والتطوير المائم للقدس الش���رقّية، تقوم 
السلطات بدفع وتطوير عّدة مشاريع جديدة في األحياء الفلسطينّية 
ا لتحسين رفاهية السكان الفلسطينّيين. واألخطر من 

ً
ال تهدف بتات

ا  ان الفلسطينّيين مّسً
ّ
ا بالس���ك

ً
ذلك أّن هذه المش���اريع تمّس أحيان

جسيًما. 
ة 

ّ
فعلى س���بيل المثال، أعلنت وزارة المواصات العام 2012 عن خط

خماس���ّية لتطوير البنى التحتّية للمواصات في القدس الشرقّية، 
بتكلفة تزيد عن نصف مليار شيكل. 

ة ستؤّدي إلى تحّسن 
ّ
وشّدد وزير البنى التحتّية على أّن هذه الخط

كبير في ج���ودة حياة س���كاّن األحياء في القدس الش���رقّية. إاّل أن 
ا لمصلحة السكان، 

ً
تطوير الشوارع والطرق في بيت صفافا جرى خاف

وأّدى بالذات إلى تدهور في جودة حياتهم. 
وفي مطلع العام 2015 جرى فتح المقطع الجنوبّي من ش���ارع بيجن 
الدائرّي )شارع 4( أمام حركة السير. وبرغم أّن عدم مرور شارع سريع 
في داخل منطقة س���كنّية من األمور المتعارف عليها، وفي حال لم 
يك���ن مفّر من ذلك فيجب أن يمّر عن���د طرفها، إاّل أنه تقّرر في هذه 
الحالة مّد الش���ارع السريع ذي المسارات الس���تة وأكثر في منطقة 

مأهولة في قلب بيت صفافا. 
ويقطع الش���ارع أوصال بيت صفافا ويمر بمح���اذاة بيوتها، يدمر 
ويس���د ش���وارع داخلية، ويؤدي إلى تلوث بيئي وضوضائي. ويفتقر 
 في داخل القرية، 

ّ
ق

ُ
السكان لربط مباشر مع الش���ارع الجديد الذي ش

وعليهم أن يخرجوا من بيت صفافا في حال رغبوا باس���تخدامه. وقد 
فشلت جهود السكان في محاولة تقديم اعتراضات والتماسات ضّد 
ل من الضرر الناجم عن ذلك. 

ّ
مسار الشارع وعرض بدائل يمكن أن تقل

وثمة مثال آخر من العام األخير نراه في مخطط إقامة موقع لدفن 
نفاي���ات المنطقة )المخطط رق���م 13900( بجوار أحياء رأس خميس 
ورأس ش���حادة وضاحية السام شمال ش���رقي القدس، ما وراء جدار 
ا كانت   بخارطة هيكلّية أّيً

َ
الفصل. ويدور الحديث عن أحياء لم تحظ

منذ العام 1967 وحتى اليوم. ونتيجة لذلك، فمن غير الممكن تقريًبا 
اس���تصدار رخصة بناء فيها، وثم���ة نقص كبير ج���ًدا في المباني 
العاّمة من كل نوع، وش���بكة الش���وارع فيها متضعضعة وليس���ت 
هن���اك ارتباط���ات منظمة بالمي���اه والمجاري، وغيره���ا. وقد تفاقم 
تجاهل الس���لطات لس���كان المنطقة في العقد األخير، منذ تشييد 

جدار الفصل.
وب���داًل من دف���ع تخطيط هذه األحي���اء من أجل رفاهية الس���كان 
فيها، تقوم الس���لطات اآلن بدفع وتطوير مخطط هائل إلقامة موقع 
دف���ن للنفايات لخدمة المنطق���ة بجوار األحياء، على مس���احة نحو 
ا لتعليمات المخط���ط، فإّن دفن فائض التراب في 

ً
520 دونًم���ا. ووفق

 يوم من السادسة صباًحا وحتى العاشرة مساًء، 
ّ

الموقع س���يجري كل
ولمّدة نحو 20 عاًما. ومن المتوقع أن تس���ير على طريق الوصول إلى 
ا، وفي حاالت معّينة على بعد  مدفن النفايات نحو 168 شاحنة يومّيً
0-5 أمتار عن المباني الس���كنّية والتجارّية. والضرر البيئّي المتوقع 

سيضر أيضًا بسكان بلدة العيسوية المجاورة. 
في كانون األول 2014 ناقش���ت لجنة فرعّية تابعة للجنة اللوائية 
ّدمت على المخطط. 

ُ
للتخطيط والبناء في القدس االعتراضات التي ق

وحتى أّيار 2015 لم يصدر قرار بهذا الشأن. 
وم���ن الّصعب التصديق أّن مش���روًعا كهذا، أس���وة بمخطط إطالة 
ش���ارع 4 في قلب حّي بيت صفافا، كان سيخرج إلى حّيز التنفيذ في 

األحياء اإلسرائيلّية. 

»جمعية حقوق المواطن في إسرائيل«: تقرير جديد لـ

الميزانيات الطائلة المستثمرة في القدس الشرقية جاءت 
لتحقيق هدف تعزيز »السيادة اإلسرائيلّية« في المدينة المحتلة!

ع 
ّ

*منذ 48 عاما والسياسة اإلسرائيلّية المتعلقة بالقدس الشرقّية على المستويين البلدي والقطري يتم اتخاذها من دون تمت
السكان الفلسطينّيين بالقوة السياسّية التي بوسعها التأثير على القرارات المركزّية التي تبلور وتقّرر أنماط حياتهم*

وزيرة العدل اإلسرائيلية الجديدة 
تحمل أجندة يمينية متطرفة!

*في مركز أجندة شاكيد انتقادات وجهتها في الماضي إلى المحكمة العليا

 بسبب صالحيتها بإلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتعارض مع قوانين أساس*

مواطن يشتبك مع شرطي خالل التصدي لعربدة المستوطنين واستفزازاتهم في باب العامود بالقدس المحتلة أول من أمس.                            )أ.ف.ب(
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تزايد في اآلونة األخيرة الكشف عن قضايا فساد كان مسؤولون سياسيون في 
إسرائيل ضالعين فيها. 

وطاول األمر، ضمن من طاول، رئيس الدولة األس���بق موش���يه كتساف ورئيس 
الحكومة السابق إيهود أولمرت وغيرهما.

ا غير مسبوق، يمكن القول دون خشية الوقوع في  ووصلت فضائح الفس���اد حّدً
المبالغة إنها أصبحت تش���كل ظاهرة. وتكاد ال تخلو وس���يلة إعام إس���رائيلية، 

مؤخًرا، من تقارير حول فضائح فساد سلطوية. 
وقال رئيس »الحركة من أجل نزاهة الحكم في إسرائيل«، المحامي إلعاد شراغا، 
في معرض تعقيبه على ذلك، إن ظاهرة الفساد في إسرائيل أصبحت مقلقة جًدا، 

حتى أنها تهّدد استقرار الحكومات اإلسرائيلية.
ويرى أكثر م���ن خبير أن هذه الظاهرة تعكس، من ب���اب أولّي، التغيرات التي 
خضعت لها إسرائيل على مدار سنواتها القليلة. ومن هذه التغيرات أّن المجتمع 
ا أكثر من قبل. وتنتج عن هذه النزعات المادّية فوارق  اإلسرائيلي كله أصبح مادّيً
اجتماعية بين الشرائح القوية والضعيفة ال يمكن احتمالها. كما ترافق سيرورة 
من هذا النوع عملية فساد في القيم واألخاق لم يعد خافًيا أنها أصبحت واجهة 

المجتمع اإلسرائيلي، وهذه الحال لم تكن هي السائدة في الماضي. 
عدا ذلك فإن جهاز فرض القانون في إس���رائيل ضعف كثيًرا. ويشمل الحديث 
في هذا الش���أن كًا من الش���رطة والنيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة 
وحتى جهاز المحاكم. وحصل ذلك، ضمن أسباب أخرى، ألن الحكومة اإلسرائيلية 
ذاته���ا ترغب ف���ي أن تكون ه���ذه األجهزة ضعيف���ة، وأيضا ألن���ه ال يتّم رصد 
الميزانيات الكافية، وكذلك ألن أفراد الشرطة بدال من االنشغال بمحاربة الفساد 

والجريمة ينشغلون أكثر ب�«الشؤون األمنية الجارية«. وعندما يكون هناك جهاز 
ضعيف لفرض القانون، وعندما تتغّير القاعدة األخاقية، فإن ما يحدث هو تفّجر 

الفساد، كما هو حاصل في إسرائيل اليوم.
ه عندم���ا يتم التحقيق مع رئيس الحكومة أو في قضايا فس���اد 

ّ
ا أن وليس س���ّرً

مشتبه رئيس الحكومة بالضلوع فيها، وعندما يتم التحقيق مع عدد من الوزراء، 
ف���إّن كل هذا يهّدد اس���تقرار الحكومة. وإذا ما تقّرر تقدي���م الئحة اتهام ضد 
رئيس حكوم���ة فإنه لن تكون هناك حكومة أكث���ر، ألّن التوقع هو أن يتّم حلها 

فور ذلك.
وقبل عدة أعوام أنهى القاضي أهارون باراك دورة رئاسته للمحكمة اإلسرائيلية 
العلي���ا، التي ينظر إليها اإلس���رائيليون، بغالبيتهم الس���احقة، باعتبارها »فخر 
الديمقراطي���ة ونزاهة الحكم« في إس���رائيل. وبمحاذاة ذل���ك جرى التركيز على 
أن  الدرس الرئيس في ما يمكن تس���ميته ب�«إرث ب���اراك« هو الحزم في تقّصي 
واستنفاد مس���ؤولية كبار الشخصيات والمسؤولين، سواء إزاء مخالفات جنائية، 
أو ش���وائب أخاقية أو بس���بب تقصيرات وإخفاقات. وقد وج���د هذا األمر تعبيرًا 
ل���ه، مثااًل ال حصًرا، في إصرار باراك- عندما كان في منصب المستش���ار القانوني 
للحكومة- على تقديم ش���خصيات رفيعة إلى محاكمة جنائية حتى إذا كان األمر 
س���يفضي إلى سقوط الحكومة )كما حدث بالفعل في »االنقاب السياسي« األول 
العام 1977، بعد أن تّم تقديم رئيس الحكومة آنذاك إسحق رابين إلى المحاكمة 

بتهمة إدارة حساب بنكي، سرّي، في أحد بنوك سويسرا(.
ى هذا التوجه في سلس���لة قرارات وأحكام باراك كقاٍض، تلك األحكام 

ّ
وقد تجل

التي قضى وأكد فيها أن على كبار الش���خصيات في الزعامة أو القيادة الرسمية، 

بمن في ذلك السياسيون، التخلي عن مناصبهم بسبب شائبة أخاقية، حتى وإن 
كانت هذه غير قابلة لإلثبات في المحكمة، وذلك على اعتبار أن هؤالء لم يعودوا 

مؤهلين لتجسيد “االستقامة والنزاهة”.
وقد عّبر ذلك عن نفس���ه عندما أكد باراك )مع رئي���س المحكمة العليا في حينه، 
إس���حق كاهان، في تقرير لجنة التحقيق الرس���مية في مذابح صبرا وشاتيا( على 
وجوب إقالة وإقصاء شخصيات، وبضمن ذلك مسؤولون في المستوى السياسي، إذا 
أخفقوا في قراراتهم وأدائهم.  لم يقبل باراك اإلدعاء أو الطرح القائل بأنه ال يجوز 
إقص���اء منتخبين من قبل الجمهور بدع���وى أن هذا االمتياز أو الحق يعود للناخبين 

فقط. وقد أعلن باراك قائًا: “إن حكم الجمهور ليس بديًا من حكم القضاء”.
غير أّن التنكر لهذا “اإلرث القيمي” بات واضحًا وجليًا اآلن.  

وب���رز هذا التنكر بش���كل خ���اص في قضية رئيس الدولة األس���بق، موش���يه 
كتساف، الذي ظل متشبثًا بمنصبه الرفيع رغم توفر أدلة وإفادات حول ارتكابه 
لمخالفات جنسية خطيرة، ورغم إعان المستشار القانوني للحكومة أن االنطباع 
الذي كون���ه من إطاعه على مجريات التحقيق معه ُيش���ير إلى أن تلك اإلفادات 

ليست محض افتراء.
وهكذا فقد كتساف قدرته على تجسيد االستقامة والنزاهة، غير أنه شخصيًا 
وكذلك الكنيس���ت- المخّول بإقصائه عن منصبه- لم يستخلصا العبرة المطلوبة 

من إرث باراك.
هذا األمر انطبق أيضًا على س���لوك القيادة السياس���ية واألمنية اإلسرائيلية 
الت���ي أخفقت في ح���رب لبنان الثاني���ة.  صحيح أن رئيس الحكوم���ة صّرح بأنه 
يتحمل كامل المس���ؤولية عن اإلخفاقات والتقصيرات، وأنه لن يش���رك أحدًا في 

تحمل هذه المس���ؤولية.  غير أنه، كما هو معلوم، لم يس���تخلص أي اس���تنتاج 
ش���خصي من تحمله لهذه المس���ؤولية، بل عمل على عرقلة وإحباط استنفادها 
)س���واء تجاه نفس���ه أو تجاه اآلخرين( برفضه إقامة لجنة تحقيق رسمية موثوق 
ة” أو صاحيات.  وذهب رئيس الحكومة )أولمرت( أبعد من 

ّ
بها ذات “أسنان عاض

ذلك بادعائه أنه لو اس���تخلص العبر وقدم اس���تقالته لكان قد تنصل بذلك من 
مسؤوليته!

من هنا فإن رفض إقامة لجنة تحقيق رسمية- كان يمكن أن يترأسها القاضي 
المتقاعد أهارون باراك- يب���دو بمثابة “إحباط موضعي” أو “اغتيال” فعلي إلرث 

هذا األخير.
يؤكد الخبير القانوني اإلس���رائيلي موشيه نغبي أنه ليس مفاجئًا البتة، وربما 
لي���س صدفة أيضًا، أنه ال يوجد في اللغة العبرية مصطلح قصير، مصيب ومائم 
لكلمة Accountability )القابلية للمحاس���بة(. غي���ر أنه ثبت هذه المرة أن ثمن 
عدم اس���تنفاد المس���ؤولية الش���خصية قد يكون خطًرا وجودًيا، وأن اس���تنفاد 
المسؤولية أمر حيوي، ليس فقط من أجل “معاقبة” المسؤولين و/ أو ردع آخرين 
عن ارتكاب أخطاء مماثلة، وإنما أيضًا من أجل الحيلولة دون استمرار المسؤولين 

أنفسهم في التسبب بكوارث ومآس.  
وقبل هذا الخبير رأت عضو الكنيس���ت ش���يلي يحيموفيتش أن إسرائيل قاب 
قوس���ين أو أدنى من أن تكون “دولة تس���يطر عليها الميزتان األبرز لجمهورية 
الموز”، وهما: المس���توى المتردي لنزاهة الحكم، والفجوات الهائلة بين الفقراء 

واألغنياء. 

]أ. ش[

الفساد في إسرائيل )قراءة تاريخية سوسيولوجية(

كتب سليم سالمة:

الئح���ة االتهام التي قدمها “قس���م التحقيق���ات مع رجال الش���رطة” )ماحش( إلى 
المحكم���ة المركزية في الق���دس، يوم الخميس األخير )14 أي���ار(، هي من أخطر لوائح 
االتهام التي قدمت في إس���رائيل في قضايا “الفس���اد السياس���ي” بمعناه األوس���ع: 
اس���تغال المنصب الرس���مي )الس���لطة العامة - الحكومية( بصورة س���لبية، ألهداف 
غير مش���روعة ولتحقيق مكاسب ومنافع ش���خصية،  من خال الرشاوى، المحسوبيات، 

االحتيال وممارسة النفوذ.
ويق���وم اعتبارها من أخطر لوائح االتهام في هذا المجال � على كثرتها وتنوعها في 
الس���نوات األخيرة تحديدا � على ما ورد في نصوص بنودها، المعلومات التي تكش���ف 
عنها، شبكات الفساد المتغلغلة عميقا في بنى األذرع السلطوية المختلفة، وتحديدا 
هنا األذرع المسؤولة عن تطبيق القانون والمؤتمنة على مبدأ “المساواة أمام القانون”، 
فض���ا عن هوية “األبط���ال” المتورطين فيه���ا بما يبقي الباب مفتوح���ا على احتمال 
“انف���راط العقد” وتفاعات تأثير الدومينو. وه���ذه، مجتمعة، جعلت بعض المراقبين 
والمحللين يصرحون بأن “هذه ليس���ت صقلية، بل أكثر بكثير”، في إشارة إلى الجزيرة 
اإليطالي���ة )ذات الحكم الذاتي( التي تعتبر منش���أ عصاب���ات المافيا واإلجرام المنظم 
حِدث “ه���زة أرضية” على صعيد 

ُ
ومركزه���ا، بينما دفعت آخرين إلى التوقع بأنها س���ت

األذرع الحكومية المذكورة. 
أم���ا “األبطال” المركزيون في قضية / فضيحة الفس���اد الخطيرة والمتش���عبة جدا 
هذه، والذين تش���ملهم الئحة االتهام الجديدة، فهم ثاثة، باألس���اس: عيران مالكا، 
ضابط التحقيقات الكبير في وحدة “الهف 433”، الوحدة القطرية في شرطة إسرائيل 
المس���ؤولة عن “محاربة اإلجرام المنظم والفساد السياسي العام )في القطاع العام(”، 
المحامية روت دافيد، النائبة العامة )الس���ابقة( في ل���واء تل أبيب )وهي الفرع األكبر، 
األب���رز واألهّم في النياب���ة العامة للدولة(، إضافة إلى المحامي رونيئيل فيش���ر، الذي 
أخذت القضية اس���مه )“قضية رونيئيل فيش���ر”( والذي لفرط اختراقه جهاز الشرطة 
وتحكّ�مه بعمله، مقابل الرش���اوى بالطبع � طبقا لائحة االتهام � قيل إنه “أنشأ لنفسه 

شرطة خاصة في داخل شرطة إسرائيل”! 
وإلى جانب هؤالء “األبطال الثاثة”، تشمل الئحة االتهام أيضا زبائن رونيئيل فيشر 
المتهمي���ن بأنهم دفعوا له مبالغ طائلة مقابل المعلومات، الداخلية والس���رية، التي 
حصل عليها عن تحقيقات وش���بهات بش���أنهم و/ أو مقابل عقد صفقات غير قانونية 
تتضمن تخفيف الش���بهات وبنود االتهام بحقهم. وهؤالء ه���م: يائير بيطون، مالك 
شركة للبناء )وعلى عاقة وثيقة جدا مع إحدى عصابات اإلجرام المنظم في إسرائيل(، 
المقاوالن الش���قيقان أفيف ويوس���ف نحمياس، وش���اي براس، المدير العام السابق 
لشركة “طرقات إس���رائيل” )نتيفي يسرائيل(، وهي الشركة الحكومية المسؤولة عن 
تخطيط، ش���ق، فتح وتطوير الش���وارع )خارج المدن( والسكك الحديدية في إسرائيل، 
والت���ي يتمثل اله���دف األكبر من عمله���ا في “تطوي���ر النقب والجلي���ل، اقتصاديا 
واجتماعيا”! وتش���مل الئحة االتهام ضد هؤالء التهم التالية: دفع وتلقي الرش���اوى، 
الغش وخيانة األمانة، االنتفاع بالغش في ظروف خطيرة، تبييض األموال، تش���ويش 

اإلجراءات القضائية وغيرها.
وباإلضاف����ة إلى ه����ؤالء جميعًا، تم التحقي����ق في هذه القضية مع عدد من األش����خاص 
اآلخري����ن، وهو ما قد يؤش����ر إلى احتمال إع����داد وتقديم لوائح اتهام أخ����رى فيها، ومن 
أبرزهم: رجل األعمال عوفر نمردوي، مالك إحدى ش����ركات التأمينات األكبر في إس����رائيل 
)هخشرات هيشوف( والمالك والمحرر السابق لصحيفة “معاريف”، المشتبه بدفع رشوة 
لرونيئيل فيشر مقابل الحصول على معلومات داخلية )سرية( من الشرطة حول تحقيقات 
جنائية تجرى بش����أنه،  والبروفس����ور يورام باراك، الصديق المقرب جدا من فيش����ر وأحد 
أبرز األطباء النفس����يين في إسرائيل ومدير أحد األقس����ام في مستشفى “أبربنيل” )وهو 
مستش����فى حكومي لألمراض النفس����ية، في مدينة “بات يام”، قرب تل أبيب(، المشتبه 
بمساعدة الضابط مالكا في تشويش تحقيقات “ماحش” ضده، من خال تزويده بتقارير 

طبية “تؤكد” مرضه وعدم قدرته على الخضوع لتحقيق ساعات طويلة متواصلة. 
وتوجه الئحة االتهام لكل من رونيئيل فيشر وعيران مالكا )الذي يحمل، أيضا، شهادة 
ورخصة محام!( جملة من التهم الخطيرة تش���مل: تلقي الرش���اوى، تشويش اإلجراءات 
القضائي���ة، االنتف���اع بالغش واالحتيال وتبيي���ض األموال، بينما توج���ه لدافيد تهم 
التوس���ط لدفع وتلقي الرشاوى، تشويش اإلجراءات القضائية والحصول على ممتلكات 
كِمل وانتهى من 

ُ
بالغش واالحتيال. وأكد “ماحش” أن التحقيق مع روت دافيد قد اس���ت

ز وانحصر أساس���ًا في الش���بهات المتعلقة بعملها خال السنة األخيرة، 
ّ
جانبه، إذ ترك

بينما كانت ش���ريكة فيش���ر في مكتب المحام���اة الخاص، بعد إنه���اء مهام منصبها 
الحكومي � الرس���مي في النيابة العامة. وفي ختام جلس���ة خاصة عقدت بين “ماحش” 

والنيابة العام���ة للدولة، بعد تقديم الئحة االتهام، تقرر تش���كيل طاقم خاص للبحث 
والتحقي���ق في عمل دافيد وأدائها خال فترة احتالها المنصب الرس���مي في النيابة 
العام���ة في لواء تل أبيب، بين األعوام 2002 و 2010 وم���ا إذا كانت قد ارتكبت تجاوزات 
ومخالفات قانونية آنذاك أيضا، خاصة وأن بضعة ملفات تحقيق جنائية خطيرة تخص 

زبائن فيشر كان قد تم إغاقها في تلك الفترة من دون تقديم لوائح اتهام بشأنها.
وحيال ذلك، تقرر أن يتشكل هذا الطاقم من محققي شرطة إسرائيل )وحدة “الهف 
433” نفسها(، فيما يواصل “ماحش” التحقيق في احتماالت تورط آخرين من محققي 

هذه الوحدة في “قضية فيشر” هذه. 
ومع تقديم الئحة االتهام، طلب “ماحش” تمديد اعتقال فيش���ر ومالكا حتى انتهاء 
اإلجراءات القضائية ضدهما، منعا لتشويش مجريات التحقيق واإلجراءات القضائية، 
غي���ر أن القاضي أم���ر بتمديد اعتقالهما بخمس���ة أيام إضافية أخ���رى تنتهي اليوم 

الثاثاء، إذ سيتم النظر في الطلب مرة أخرى.  

طرف الخيط األول والنهاية غير المرئية!
ط���رف الخيط األول ف���ي هذه القضية المتش���عبة والخطيرة ظهر ف���ي أوائل تموز 
من الع���ام الماضي، 2014، حينما أجازت محكمة الصلح في القدس النش���ر عن اعتقال 
المحامي رونيئيل فيشر، أحد أبرز المحامين اإلسرائيليين في المجال الجنائي، بشبهة 
التوسط لدفع وتلقي رشوى من رئيس لجنة العمال في ميناء أسدود، ألون حسن، بمبلغ 
150 ألف دوالر لصالح محققين في الشرطة مقابل ضمان عدم تقديم لوائح اتهام ضده 

)ألون حسن( في قضايا كان تم التحقيق معه بشأنها. 
وخوفا من أن يكون في األمر كمين ينصبه فيش���ر ومحققو الش���رطة لحسن لإليقاع 
به، توجه إلى “ماحش” وأبلغ محققيه باألمر. وفي أعقاب ذلك، تم التعاون بين حس���ن 
وماحش، إذ قام األول بتصوير جلسة بينه وبين فيشر في مكتب األخير بواسطة كاميرا 
خفية، ثم تم تس���ليم فيش���ر حقيبة تحتوي على المبلغ المذكور ب���أوراق نقدية قام 

محققو “ماحش” بتعليمها.  
وبناء على ذلك، تم اعتقال فيش���ر وإخضاعه للتحقيق، وخاصة على خلفية كونه قد 
ترافع عن عدد كبير من ضباط الش���رطة الكبار في قضايا جنائية مختلفة )من بينهم، 
ّي عمر أبو جريبان 

ّ
أيضا، رجال الشرطة الذين تورطوا في جريمة استشهاد الشاب الغز

في العام 2008، بعد إلقائه من س���يارة ح���رس الحدود على قارعة الطريق مما أدى إلى 
وفاته جراء الجفاف(، وهو ما أثار ش���كوك “ماحش” بأن فيش���ر اس���تغل، أو يستغل، 
عاقات���ه مع هؤالء الضباط، وغيرهم أيضا ربما، من أجل الحصول على معلومات س���رية 
من الش���رطة وتحقيقاتها مقابل رشاوى معينة ثم بيع هذه المعلومات لزبائنه الذين 

يخضعون لتحقيقات لدى الشرطة. 
ويس���تدل مما نشر عن س���ير التحقيقات في القضية ومن الئحة االتهام أن غالبية 
القضايا التي تشملها الئحة االتهام لم يكن من الممكن الكشف عنها لوال التمكن من 
فتح هاتف فيشر النقال. ويستفاد من هذه المواد أن الضابط مالكا كان قد ألقى هاتفه 
النقال في البحر قرب بلدة “طيرات هكرمل” )طيرة الكرمل( قرب حيفا، بعد يومين من 
اعتقال فيش���ر للمرة األولى في تموز 2014، ثم توجه إلى قرية عسفيا واشترى لنفسه 
م محققي “ماحش” الهاتف النقال 

ّ
جهازا جديدا. وحينما تم اعتقاله، للمرة األولى، سل

الجديد، الخالي من أية معلومات أو أدلة، بينما رفض فيش���ر ومديرة مكتبه الكش���ف 
لمحقق���ي “ماحش” عن الش���يفرة الخاصة بجهاز كل منهما، مم���ا أدخل التحقيق في 

القضية كلها إلى طريق مسدود. 
وحي���ال ذلك، اضط���ر محققو “ماحش” إلى إطاق س���راح فيش���ر ووق���ف / تجميد 
التحقيق���ات في القضية  ألش���هر عديدة، على خلفية عدم نجاحهم في فك ش���يفرة 
الهات���ف النقال وفتحه، وهو ما تمكنوا من تحقيقه في نهاية ش���هر نيس���ان األخير 
فق���ط. وعلى الفور، تم اعتقال المحامي فيش���ر ومديرة مكتبه، التي تم التوصل معها 
على الفور إلى اتفاق تحولت بموجبه إلى “ش���اهد مل���ك” في القضية، كما تم اعتقال 

الضابط مالكا، ثم المحامية روت دافيد أيضا. 
ويؤكد محققو “ماحش” قناعتهم بأن “المس���اعدة” التي كان فيش���ر يحصل عليها 
من داخل تحقيقات الش���رطة “ال بّد وأنها تطلبت تورط ضباط كبار آخرين، عدا مالكا”، 
مش���يرين إلى أن “هدفنا اآلن هو الوصول إلى هؤالء”. ونسبت وسائل إعام إسرائيلية 
إل���ى “مصدر قضائي رفيع ج���دا” قوله، صراح���ة: “نحن نعلم أن ثم���ة ضباطا آخرين 
متورطي���ن، لكننا نحتاج إلى األدلة والبراهي���ن”! ويعتقد محققو “ماحش” أن أكثر من 
يس���تطيع تقديم هذه األدلة هو الضابط عيران مالكا نفس���ه، ألسباب وغايات شتى، 
خاص���ة وأن الش���بهات تقول إنه هو الذي ش���كل حلقة الوصل والواس���طة بين هؤالء 
الضباط وفيش���ر. وقال “المصدر القضائي الرفيع جدا”، المذكور آنفا، إن “مالكا يعرف 
كل ش���يء... يعرف عن الضباط الكبار الذين كانوا يترددون على مكتب المحامي فيشر 

وعلى منزله الخاص. فقد كان هناك. وإذا ما قرر اإلفشاء، فمن المؤكد أننا سنصل بعيدا 
جدا في هذه القضية”!

انطاقا من هذه القناعة، وتأسيس���ا عليها، يبذل محققو “ماحش” ومس���ؤولو وزارة 
العدل جهودا عديدة ويجرون مناورات مختلفة إليصال مالكا إلى وضع يضطر فيه إلى 
عقد صفقة يصبح بموجبها “ش���اهدا ملكيا” في القضي���ة برّمتها. لكن ما يحول دون 
ذلك حتى اآلن هو رغبة الطرفين في توضيح المقابل الذي س���يحصل عليه كل منهما 

في مثل هذه الصفقة. 
وفي إط���ار هذه المن���اورات، مثا، أص���در المستش���ار القانوني للحكوم���ة، يهودا 
فاينش���تاين، تعليمات���ه إل���ى محققي “ماحش” بع���دم الدخول في أي���ة مداوالت أو 
مس���اومات حول صفقة كهذه، إال بعد تقدي���م الئحة االتهام بحق مالكا، وهو ما حصل 
ي���وم الخميس الماض���ي، مما يعن���ي أن الطريق قد أصبحت ممه���دة اآلن إلجراء هذه 

“المفاوضات”. 

الئحة االتهام... “طريقة العمل”!
تشمل الئحة االتهام ضد رونيئيل فيشر وعيران مالكا بنودا تغطي 12 قضية رشوى 
� دفع وتلقي الرش���اوى مقابل تس���ريب الضاب���ط مالكا معلومات داخلية وس���رية من 

تحقيقات الشرطة إلى المحامي فيشر. 
كما تشمل الئحة االتهام، أيضا، قضية “لقاء التشويش” الذي عقده رونيئيل فيشر 
في أعقاب اس���تام مكتبه، بالخطأ، رس���الة فاكس أرس���لت من المحكمة وٌيفهم منها 
أن محققي “ماحش” اس���تطاعوا فّك ش���يفرة هاتفه النقال وفتحه واالطاع على كامل 

المعلومات المخزنة فيه. 
وبع���د تقديم الئحة االته���ام وتمديد اعتقال كل من فيش���ر ومال���كا، قالت ممثلة 
“ماحش”، المحامية كيرن ألطمان: “نحن إزاء قضية فس���اد خطيرة جدا ومتشعبة. لقد 
عمل المتهمون بصورة منظمة ومنهجية لتش���ويش وإجهاض تحقيقات الشرطة في 
ملفات وقضايا حساس���ة جدا، فيما كان مالكا يزود فيش���ر بمواد سرية جدا من ملفات 
تحقي���ق مختلفة بغية دفع المتهمين فيها إلى اس���تئجار خدماته في الترافع عنهم 

ثم ابتزاز مبالغ طائلة منهم وتقاسمها”!
وتس���رد الئحة االتهام ما كش���فت عنه مديرة مكتب فيشر، “ش���اهد الملك”، حول 
“طريق���ة العمل” في هذه العصابة: يقوم الضابط الكبير عيران مالكا بتزويد فيش���ر، 
بواس���طة مكتبه ومن خال الموظفة نفسها، بمواد كثيرة ومختلفة من ملفات تحقيق 
جنائية تعالجها “وحدة الهف 433” وغيرها من وحدات التحقيق في الشرطة. وتشمل 
تلك المواد معلومات اس���تخباراتية وس���رية، نصوص أسئلة من تحقيقات مستقبلية 
تنوي الش���رطة إجراءها، إن���ذارات حول اعتقاالت متوقعة ومخط���ط إلجرائها، إنذارات 

حول الموعد المخطط للكشف عن التحقيق ونقله من المسار السري إلى المسار العلني 
وغيرها الكثير من المعلومات. 

وكان فيش���ر “يتاجر” بهذه المعلوم���ات مقابل الزبائن المحتملي���ن، إذ كان يجري 
اتصاالت بهم ويبلغهم ببعض المعلومات الس���رية الداخلية، إلبهارهم ودفعهم إلى 
توكيل���ه هو بالتراف���ع عنهم، كخطوة أولى، ثم عرض “صفقات” عليهم تش���مل إلغاء 

لوائح اتهام متوقعة بحقهم، أو تخفيف بنودها، مقابل مبالغ طائلة من المال. 
وكان فيش����ر يس����تعين، طوال هذه الفترة، بروت دافيد، التي أصبحت شريكة معه في 
مكت����ب المحاماة الخاص بعد 30 عاما من العمل في النيابة العامة للدولة، قضت الثماني 
األخيرة منها رئيس����ة للنيابة العامة في لواء تل أبيب. وخال تلك الفترة نفس����ها التي 
أش����غلت فيها هذا المنصب الرفيع جدا، كانت على عاقة وثيقة وحميمة جدا مع فيش����ر، 
الذي تولى المرافعة عن عدد كبير من السياس����يين وضباط الشرطة الكبار ورجال األعمال. 
ولهذا الس����بب يتم اآلن التحقيق في ما إذا كانت دافيد، خال إشغالها منصبها الرسمي 

األخير، قد “أبدت تعاما مميزا بشأن الملفات التي كانت لفيشر عاقة بها، كمحام”. 
وتشكل قضية رجل األعمال يائير بيطون إحدى القضايا المركزية في الئحة االتهام 
هذه، في ما تكشفه من “منهجية العمل” في هذه العصابة وفي ما يمكن أن يتكشف 
من خيوط الحقا. فقد كان بيطون هذا في العام 2012 عنوانا وهدفا لتحقيقات س���رية 
أجرتها “الوحدة القطري���ة للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية” حول العاقة بين 
ش���ركة البناء التي يمتلكه���ا )“ب. يائير”( وبين إحدى عصاب���ات اإلجرام المنظم في 
إس���رائيل، بقيادة إسحاق أبرجيل. وتقول الئحة االتهام إن فيشر كان حينذاك محامي 

الدفاع عن بيطون، كما كان هو وشريكته روت دافيد على عاقة وثيقة جدا ببيطون. 
وتضي���ف الئحة االتهام أن الضابط مالكا، الذي انضم إلى طاقم التحقيق مع بيطون 
آنذاك، زّود فيشر بمواد كثيرة جدا عن عمل الطاقم وسير عملية التحقيق، بما في ذلك 
معلومات استخباراتية وسرية جدا، كان يفترض أن يفاجئ المحققون بيطون بها خال 
التحقيق، غير أن فيشر ودافيد حرصا على كشفها أمامه وتهيئته لها تماما. وفي آذار 
2014، سافر فيش���ر ودافيد إلى بودابست حيث التقيا بيطون وأطلعاه على المعلومات 
الس���رية، بينما كان مالكا يقدم لهم الش���روحات الازمة، من مكتبه في مقر الشرطة. 
وقد اتفق فيش���ر ودافيد على أن يبقى المغلف الذي يحت���وي على وثائق المعلومات 
الس���رية بحوزة دافيد دائما، خال فترة مكوثهما في بودابست، نظرا لكونها “مأمونة 

وموثوقة” على خلفية منصبها الرفيع جدا في النيابة العامة للدولة. 
وتفي���د الئحة االتهام بأن طاقم التحقيق مع بيط���ون كان ينوي اعتقاله يوم 7 أيار، 
لكن مالكا أرس���ل برقية تحذيرية إلى مكتب فيشر يقول فيها: “يجب إخضاعه للعاج 
في المستشفى ألن بابه سُيَدق صباح األربعاء”! وهو ما حصل فعا، إذ تم إدخال بيطون 

إلى مستشفى “هداسا” في القدس وهكذا تم إحباط أمر االعتقال!

قًا كبيرا في الشرطة ورئيسة لواء )سابقة( في النيابة العامة! ل« ُمحقـِ محاٍم »ُيشغـّ

إحدى أكبر فضائح “الفساد العام” في إسرائيل ـ “أكثر من صقلية بكثير”، 
“شرطة خاصة داخل شرطة إسرائيل”، “هزة أرضية في النيابة العامة”!!

*الئحة االتهام “مأخوذة من فيلم عن المافيا”.. محامون، من القطاع الخاص ومن النيابة العامة، ضباط كبار في الشرطة، مدير قسم في مستشفى، مقاولون وأصحاب شركات.... شراكة “اإلجرام المنظم”!*

الشرطة االسرائيلية .. ملفات »مافياوية«!


