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مندلبليت سيبت قريبًا في إمكانية استمرار نتنياهو بتولي
رئـاسـة الحكومـة االنتقاليـة بعـد تقديم لوائح اتهام ضـده!
*غدعون ساعر يتحدى قيادة نتنياهو لحزب الليكود! * المحكمة العليا رفضت طلب التماس إلصدار قرار
ّ
يلـزم نتنياهو باالستقالة الفورية من منصبه أو بإعالن أنه يتعذر عليه القيام بمهماتـه* طالع ص  2و*3
رحب عضو الكنيس���ت من حزب الليكود غدعون ساعر
بقرار رئي���س الحكوم���ة المنتهي���ة واليت���ه بنيامين
نتنياهو إج���راء االنتخابات التمهيدي���ة لحزب الليكود
في األسابيع المقبلة ،لكنه دعا مرة أخرى إلى إجراء هذه
االنتخابات قب���ل نهاية مهلة الـ  21يوم���ًا التي منحها
الرئيس اإلسرائيلي للكنيست لتشكيل حكومة.
وقال ساعر لإلذاعة الرسمية اإلسرائيلية أمس االثنين
إن���ه في ح���ال نجاحه به���ذه االنتخاب���ات التمهيدية،
فيمكنه تش���كيل حكومة في الكنيست الحالي وتوحيد
الشعب.
وأضاف س���اعر «توجد لنتنياهو حقوق هائلة ،ألنه قاد
منع تدهور الدولة في مسار أوسلو .ولهذا السبب دعمته
حتى بعد حصولنا على  12مقعدًا (في انتخابات ،)2006
ودعمته في عدد ال نهائي من الجوالت االنتخابية ،ولكن
اليوم هو محظور سياس���يًا ،ال يستطيع تشكيل حكومة،
ولألس���ف لن يتمكن من تشكيل حكومة حتى لو أجريت
انتخابات ثالثة ورابعة ،ويجب عليه أن يستخلص العبر
من فشله وأال ّ
يجر الدولة إلى معركة انتخابية جديدة».
وكان نتنياه���و أعلن أول أمس األح���د أنه موافق على
إج���راء انتخابات داخلية لرئاس���ة الحزب في وقت بدأت
تلوح بوادر صراع على حقه في مواصلة تزعم الحزب بعد
أن قرر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت
يوم الخميس الماضي تقديم لوائح اتهام ضده بتلقي
الرشوة وخيانة األمانة واالحتيال في  3قضايا فساد.
وبموازاة ذلك أعلن أنه ّ
تقرر إجراء االنتخابات الداخلية
في الليكود على رئاس���ة الحزب خالل األس���ابيع الستة
المقبلة ،وذلك بعد انته���اء فترة الـ 21يومًا التي ُمنحت
للكنيس���ت لإلجماع على أح���د أعضاء الكنيس���ت الذي
يمك���ن نقل تفوي���ض تأليف حكوم���ة جديدة إليه في
محاولة أخيرة لمنع انتخابات ثالثة خالل أقل من عام.
وج���اء إعالن نتنياه���و بعد أن توجه س���اعر بطلب إلى
رئي���س مركز الليك���ود عضو الكنيس���ت حاييم كاتس
ّ
التحرك لعقد جلس���ة لمركز الحزب في
حثه فيه عل���ى
أقرب فرصة ممكنة من أج���ل إجراء انتخابات تمهيدية
الختي���ار رئيس لليكود قبل انقض���اء المهلة الممنوحة
للكنيس���ت لمحاولة تأليف حكومة .وقال ساعر إن بوسع
إجراء كهذا تجنيب البالد االنزالق إلى انتخابات برلمانية
ثالث���ة ال لزوم لها ،وأكد أنه بما أنه يمكن تأليف حكومة
في الكنيس���ت الحالي فإنه يتوجب الخ���روج من األزمة
السياسية التي تسود إسرائيل منذ نحو عام.
وس���اعر هو أول عضو كنيس���ت في الليك���ود يتحدى
قيادة نتنياهو لحزب الليكود منذ إعالن مندلبليت نيته
تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة.
وش���ن س���اعر هجومًا على رئيس الحكومة على خلفية
التصريح���ات التي أدلى بها ه���ذا األخير ووصف فيها
تقدي���م لوائح االته���ام ض���ده بأنها محاول���ة انقالب
س���لطوية .وأكد س���اعر أن نتنياهو لن ينجح في تأليف
حكومة خالل األي���ام الـ 21المقبلة ولذا يجب التوجه إلى
انتخابات داخلية س���ريعة لحزب الليكود ،وأشار إلى أنه

الشخص القادر على تزعم الحزب في هذه الفترة وعلى
تأليف حكومة.
وتعقيب���ًا على ذلك قال ح���زب الليكود في بيان صادر
عنه إنه من المؤسف أنه في الوقت الذي يسعى رئيس
الحكومة نتنياه���و للحفاظ على أمن إس���رائيل في كل
الجبهات ويس���عى للحفاظ على حك���م الليكود ،يظهر
ساعر كعادته انعدام والء وأقصى قدر من التخريب.
من ناحية أخرى رفضت المحكمة اإلس���رائيلية العليا
مس���اء أول أم���س التماس���ًا قدمته «الحرك���ة م���ن أجل
جودة الحكم في إس���رائيل» وطالبت في���ه بإصدار قرار
يلزم نتنياهو باالس���تقالة الفورية من منصبه أو بإعالن
ّ
أنه يتعذر عليه القي���ام بمهماته .وقالت المحكمة إنه
ال يمكنها إص���دار قرار كهذا قبل اس���تنفاد اإلجراءات
القضائية ضد رئيس الحكومة.
وم���ن المتوقع أن يبت المستش���ار القانوني للحكومة
هذا األس���بوع في إمكاني���ة اس���تمرار نتنياهو بتولي
رئاس���ة الحكومة االنتقالية ،بعد تقديم لوائح االتهام
ضده .ويبدو أنه س���يقرر أن نتنياهو سيكون قادرًا على
ش���غل المنصب على الرغم من لوائح االتهام .ومع ذلك
فإن المستشار القانوني ال ينوي حاليًا البت فيما إذا كان
بإمكان الرئيس اإلس���رائيلي تكلي���ف نتنياهو بمهمة
تش���كيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة في ظل تقديم
لوائ���ح اته���ام ضد األخي���ر ،ذلك أن تكليفه بتش���كيل
الحكومة في هذه المرحلة ال يزال صعب المنال.
وال يمنع القانون اإلسرائيلي أن يستمر رئيس الحكومة
ُ
في منصبه إذا ق ّدمت ض���ده الئحة اتهام ،ولكنه ُيجبره
على االس���تقالة ،إذا أدين في المحكم���ة .ولكن القانون
ُيرغم ال���وزراء على تقديم االس���تقالة م���ن مناصبهم،
ُ
ُ
إذا ق ّدم���ت الئح���ة اتهام ضدهم .وتوجه���ت أكبر كتل
الكنيس���ت البرلمانية «أزرق أبيض» مؤخرًا إلى نتنياهو
والمستش���ار القانوني للحكومة لكي يستقيل نتنياهو
من مناصبه الوزارية بعد تقديم لوائح اتهام ضده.
يذك���ر أن المستش���ار القانوني للحكومة أعلن مس���اء
يوم الخميس الفائت أنه ق���رر تقديم لوائح اتهام ضد
نتنياهو بشبهات تلقي رشوة واالحتيال وخيانة األمانة
ف���ي  3قضايا فس���اد معروفة بأس���ماء «المل���ف »1000
و»المل���ف  »2000والملف  .»4000وهذه هي أول مرة يتم
فيها اإلعالن ع���ن تقديم رئيس حكومة في إس���رائيل
يمارس مهمات منصبه إلى المحاكمة في قضايا فساد.
ووصف نتنياهو قرار المستشار القانوني بأنه انقالب
سلطوي .وحمل بشدة على سلطات تطبيق القانون وقال
إن س���ير التحقيقات ضده كان ّ
ملوثًا ومثيرًا للتساؤالت.
وطالب بإجراء تحقيق مع المحققين الذين عملوا في هذا
الملفات ،وأكد عزمه على مواصلة قيادة الدولة.
وفور إعالن مندلبليت قراره هذا توالت ردات الفعل في
الحلبة السياسية اإلسرائيلية.
ودعا رئيس تحالف «أزرق أبيض» عضو الكنيست بني
غانتس الليك���ود إلى االنضمام إلى حكومة برئاس���ته.
واقت���رح أن يتولى ه���و منصب رئاس���ة الحكومة لمدة

					
الحبل يضيق حول عنق نتنياهو.

عامين وبعد ذلك سيخلفه بنيامين نتنياهو إذا
ما تمت تبرئته.
ودعا رئيس تحالف حزبي العمل و»جيشر» عضو
الكنيس���ت عمير بيرتس نتنياهو إلى االستقالة
من منصبه في رئاسة الحكومة فورًا.
وقال رئي���س «المعس���كر الديمقراطي» عضو
الكنيست نيتسان هوروفيتس إن على نتنياهو
أال يحك���م لحظة أخ���رى .وأكد أن���ه ألول مرة في
تاريخ إسرائيل يتمسك رئيس حكومة بكرسيه
تحت وطأة لوائح اتهام قاسية.
واكتف���ى رئي���س ح���زب «إس���رائيل بيتن���ا» عضو
الكنيست أفيغدور ليبرمان بالقول إنه يجب استنفاد
جميع اإلجراءات القضائية بحق رئيس الحكومة.
من ناحي���ة أخرى أظهر اس���تطالع للرأي العام
أجرته قناة التلفزة اإلس���رائيلية  13غداة إعالن
مندلبلي���ت المذكور ،أن  %56من اإلس���رائيليين
يعتق���دون أن نتنياهو ال يمكنه االس���تمرار في
تول���ي مهمات منصب���ه في حين ق���ال  %35إن
بإمكانه االستمرار في ذلك.
وقال  %20من المش���تركين في االس���تطالع إن
ثقتهم بأجهزة تطبي���ق القانون والنظام زادت
في إثر إعالن المستش���ار القانوني المذكور ،في

(إ.ب.أ)

حين قال  %26منهم إن ثقتهم انخفضت ،وقال
 %47إنها بقيت كما كانت عليه.
وأظهر االستطالع أنه في حال إجراء االنتخابات
العامة للكنيس���ت اآلن سيحصل معسكر أحزاب
اليمين على  43مقعدًا ،ومعسكر أحزاب الوسط-
اليس���ار عل���ى  44مقعدًا ،ويحصل حزب���ا اليهود
الحريديم على  12مقعدًا ،ويحصل حزب «إسرائيل
بيتنا» بزعامة عضو الكنيس���ت أفيغدور ليبرمان
على  8مقاعد ،وتحصل القائمة المش���تركة على
 13مقعدًا.
ووفقًا لالس���تطالع تحصل قائمة حزب الليكود
برئاسة نتنياهو على  33مقعدًا ،وقائمة تحالف
«أزرق أبي���ض» برئاس���ة عض���و الكنيس���ت بني
غانتس على  36مقعدًا ،وقائمة تحالف «اليمين
الجديد» برئاسة أييلت شاكيد على  6مقاعد.
وتحصل كل من قائمة حزب ش���اس الحريدي،
وقائم���ة الحزب الحريدي يه���دوت هتوراه على
 6مقاع���د ،وكل م���ن قائمة التحال���ف بين حزبي
العم���ل و»جيش���ر» ،وقائمة تحالف «المعس���كر
الديمقراطي» بي���ن حزبي ميرتس و»إس���رائيل
ديمقراطية» ،وقائم���ة اتحاد أحزاب اليمين على
 4مقاعد.

نتنياهو وبينيت :إسرائيل ستعمل ضد السياسة
العـدوانيـة التـي تتبعهـا إيـران بجـميـع الـوسائل!
أك���د كل من رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو ووزير
الدفاع اإلس���رائيلي نفتالي بينيت أن إسرائيل ستعمل ضد السياسة
العدوانية التي تتبعها إيران بجميع الوسائل التي بحيازتها.
وقال نتنياهو خالل جولة قام بها أول أمس األحد في هضبة الجوالن
ّ
وش���دد على أن
برفق���ة بيني���ت إن إيران تخطط لمزي���د من الهجمات
إسرائيل ستواصل خططها إلحباط هذا العدوان.
وأض���اف نتنياهو أن إس���رائيل س���تعمل على إحب���اط محاولة إيران
لتحوي���ل العراق واليمن إل���ى قواعد إلطالق الصواري���خ والقذائف في
اتجاه األراضي اإلس���رائيلية ،مؤكدًا ما قاله قائد القوات األميركية في
الش���رق األوس���ط كيث ماكنزي أخيرًا أن إيران تخطط لشن هجوم كبير
آخر في منطقة الشرق األوسط ،وأنها تحاول استفزاز الواليات المتحدة
وجرها حتى ترد عليها عسكريًا.
وقال وزير الدفاع بينيت إن الجيش اإلس���رائيلي قام األسبوع الفائت
بم���ا ينبغ���ي القيام به ضد اإليرانيين في س���ورية ووجه لهم رس���الة
فحواها أنه ليس لديهم ما يبحثون عنه هنا وأن الجيش اإلس���رائيلي
سيواجههم بكل قوة وحزم.
وش���ارك بينيت أمس االثنين في مراس���م إحياء الذكرى السنوية الـ
 63للجنود اإلس���رائيليين الذين قتلوا في حرب  1956والتي أقيمت في
القدس ،بحضور الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين.
وألقى بينيت خطاب���ًا قال فيه إنه من الواضح ألعداء إس���رائيل أنها
س���ترد على أي محاولة لمنعها من العيش ،وم���ن الواضح لهم أن الرد
اإلسرائيلي سيكون دقيقا للغاية ومؤلمًا جدًا.
وأض���اف أن ه���ذه التصريح���ات يوجهها ليس فق���ط ألولئك الذين
يقاتلون في الجبهة الجنوبية (قطاع غزة) ولكن أيضا في الشمال» ،في
إشارة إلى سورية ولبنان.
واته���م ريفلين حركت���ي الجهاد اإلس�ل�امي وحماس وأتب���اع إيران

											
نتنياهو وبينيت في الجوالن المحتل.

بمحاولة ّ
جر إس���رائيل إلى دائرة دموية مس���تمرة والتسبب ببث الرعب
والقلق بين سكانها.

(أ.ف.ب)

وشهد األس���بوعان األخيران تصاعد التوتر بين إس���رائيل وإيران وال
سيما في األراضي السورية.

كلمة في البـدايـة

نتنياهو ،إسرائيل والمستوطنات!
بقلم :أنطـوان شلحـت
 -1لعل أول س����ؤال يتبادر إلى األذهان مع إعالن المستش����ار القانوني
للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي مندلبليت تقديم لوائح اتهام ضد رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو بشبهة ارتكاب مخالفات فساد ،هو :هل بتنا
نشهد اآلن بداية نهاية عهد نتنياهو المستمر منذ أكثر من عقد؟
إن الجواب عن هذا السؤال يمكن أن يتضح من خالل مسارين:
األول ،مس����ار الحراك داخل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ،وفيما
إذا كان من ش����أنه أن يسفر عن إطاحته .وهو مسار ما زال يحيطه الكثير
من اللغط والغموض.
ً
الثان����ي ،المس����ار القانوني وفيم����ا إذا كان ينطوي فع��ل�ا على إمكان
ً
ً
إطاحته عاجال أم آجال.
ف����ي واقع األمر ،لي����س ثمة نص قانون����ي أو س����ابقة قضائية تتعلق
بإلزامية تقديم رئيس الحكومة في إسرائيل استقالته في حال تقديم
لوائ����ح اتهام جنائية ض����ده ،كما أنه ليس ثمة نص قانوني أو س����ابقة
قضائي����ة تلزمه بتقديم اس����تقالته قبل انتهاء اإلج����راءات القضائية
بحقه .ومعنى هذا أن رئيس الحكومة يستطيع ،قانونيًا ،مواصلة إشغال
منصب����ه الرفيع هذا حتى بع����د تقديم لوائح اته����ام جنائية ضده ،بل
وحتى خالل كل الفترة التي تس����تغرقها مداوالت المحكمة وجلساتها
للنظر في هذه اللوائح ،والتي قد تطول كثيرًا جدًا (بضعة أعوام) .وليس
ثمة جهة أو شخص في إس����رائيل مخول صالحية قانونية لعزل رئيس
الحكومة عن منصبه.
ويحدد «قانون أس����اس :الحكومة» حالتي����ن ينبغي فيهما إنهاء والية
رئيس حكومة في إس����رائيل في أعقاب مخالفة جنائية ،وكلتا الحالتين
بعد ص����دور قرار حك����م قضائي بإدانت����ه جنائيًا :األولى ،ق����رار يتخذه
الكنيس����ت بأغلبية أعضائه بعد أن تكون محكم����ة أولى قد قررت إدانة
رئيس الحكوم����ة بمخالفة جنائية فيها وصمة عار؛ والثانية ،بعد صدور
قرار حك����م قضائي نهائ����ي ومطلق (بعد اس����تنفاد جمي����ع إمكانيات
االس����تئناف) يتضمن إدانة رئيس الحكومة بارت����كاب مخالفة جنائية.
ومن الواض����ح ،اآلن ،أن إصرار نتنياهو على عدم االس����تقالة من منصب
رئيس الحكومة ،اس����تنادا إلى القانون الذي ال يلزمه بذلك ،س����وف يجر
عددًا من طلبات االلتماس إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية التي ال يمكن
التكهن بالمنحى الذي س����تختاره في معالجة هذه اإلشكالية وبالحلول
التي يمكن أن تتوصل إلى طرحها على المتنازعين.
بن����اء على ذلك لي����س مبالغة الق����ول إن تنفيذ المستش����ار القانوني
للحكومة قراره بش����أن تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو لن يكون باألمر
الس����هل أو الس����ريع ،بل قد يتأجل لفترة زمنية طويل����ة ،أو طويلة جدًا
حتى ،إذا ما اختار نتنياهو خوض حربه الش����خصية الضروس ضده ،وهو
ما تشير كل الدالئل إلى أنه سيكون خياره على األغلب [ويمكن مطالعة
كل هذه اإلش����كاليات وغيرها في التغطية الخاصة التي خصصناها في
هذا العدد لهذه المسألة ،ص  2و.]3
 -2اختار بع����ض المحللين اإلس����رائيليين أن يتعامل م����ع إعالن وزير
الخارجية األميركي مايك بومبيو أخيرًا بأن المستوطنات اإلسرائيلية في
األراضي الفلس����طينية المحتلة من����ذ  1967قانونية وال تنتهك القانون
الدولي ،بمزيج من التحذير واالس����تخفاف .ونبع هذا االستخفاف أساسًا
من تحجيم تداعيات اإلعالن ،ومن حص����ر قراءة مداليله ضمن زاوية أنه
ً
جاء ليخدم كال من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو الغارق
في أزمتيه السياس����ية والش����خصية ،والرئيس األميركي دونالد ترامب
ال����ذي يواجه ه����و أيضًا أزمة ش����خصية على أعتاب انتخابات الرئاس����ة
األميركية ،ناهيك عن أن اإلعالن نفس����ه ال يحتوي على ش����يء يمكن أن
ّ
يغير الوض����ع القانوني لألراضي المحتلة عملي����ًا ،أو أن يزحزح المقاربة
األوروبية إزاء المستوطنات قيد أنملة ،أو أن يمنع التنديد بإسرائيل.
ّأم����ا التحذير فكان من مغبة ما قد يترت����ب على هذا اإلعالن من أضرار
ً
تمس احتماالت التوصل إلى تس����وية سياسية ،فضال عن األذى الذي قد
يلحق بالعالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة في المستقبل.
ووفق����ًا للمحذرين ،فهذا اإلعالن األميركي ّ
يعم����ق الخالف القائم بين
نتنياه����و والحزب الديمقراط����ي ،وفي حال فوز مرش����ح ديمقراطي في
انتخابات الرئاس����ة وبقي نتنياهو رئيسًا للحكومة اإلسرائيلية ستكون
العالقة بين اإلثنين في مشكلة .وفي هذا السياق أشير إلى أن الخالف
بين إس����رائيل والح����زب الديمقراطي بدأ حينما أث����ار الرئيس األميركي
الس����ابق باراك أوبام����ا في األس����ابيع األخيرة من واليت����ه غضب رئيس
الحكومة اإلس����رائيلية في إثر س����ماحه بصدور ق����رار مجلس األمن رقم
 ،2334الذي يعتبر المس����توطنات اإلس����رائيلية انتهاكًا صارخًا للقانون
الدولي ،حيث أوع����ز إلى المندوب األميركي ف����ي المجلس باالمتناع عن
التصويت .وزادت ّ
حدة الخالفات بين الجانبين في اآلونة األخيرة بعد أن
منعت إسرائيل سيناتورتين من الحزب الديمقراطي هما رشيدة طليب
وإلهان عمر من الدخول إلى إسرائيل قبل عدة أشهر ،وبعد أن ّ
تعهد من
يعتبر أقوى مرش����ح ديمقراطي للرئاسة األميركية بيرني ساندرز مؤخرًا
برهن المس����اعدات العس����كرية الت����ي تقدمها الوالي����ات المتحدة إلى
إسرائيل بتغيير سياستها في قطاع غزة.
وم����ع ذلك ال ُبد م����ن التنويه بأن ردات الفعل اإلس����رائيلية على إعالن
بومبيو برهنت على وجود إجماع واس����ع على المستوطنات أو باألقل على
ش����رعيتها في إس����رائيل ،وانفرد حزب «المعس����كر الديمقراطي» فقط
بالخ����روج ضد اإلعالن وإبداء موقف صريح فحواه أن المس����توطنات عائق
أمام السالم ،في حين أن حزب العمل حذر فقط من هذه الخطوة لكونها
تش����كل خطرًا على إس����رائيل كدولة يهودية وديمقراطية ،أما األحزاب
ّ
األخرى والتي تش����كل أغلب أعضاء الكنيس����ت من تحالف «أزرق أبيض»
وحت����ى أحزاب اليمين ،فقد باركت هذا اإلع��ل�ان واعتبرته يخدم مصالح
إسرائيل.
وقب����ل إعالن بومبي����و برز ه����ذا اإلجماع من خ��ل�ال الحديث المتس����ع
والمتعالي عن ضم منطقة غ����ور األردن ،والذي بدا ألول وهلة ،في أوائل
أيلول الماضي ،بأنه مجرد بالون مناورة انتخابية أطلقه بنيامين نتنياهو
عش����ية االنتخابات للكنيست الـ  ،22التي جرت يوم السابع عشر من ذلك
الشهر ،وسرعان ما أصبح «مش����روعًا سياسيًا» إسرائيليًا يتسع ويتعالى
الحديث عنه والنقاش حوله والتأكيد على «ضرورة تطبيقه وإخراجه إلى
ّ
حيز التنفيذ» ،اآلن وفي أس����رع وقت ممكن ،وإال فس����يكون األمر بمثابة
«إهدار فرصة تاريخية» و»إخفاق خطير» في استثمار التغيير التاريخي
الذي حصل في الموقف األميركي من المس����توطنات اإلسرائيلية [طالع
الملف الخاص ،ص .]5
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نتنياهو يتحدى ساعر ويقر انتخابات جديدة لرئاسة الليكود
*في حسابات نتنياهو أن  %80من المنتسبين لليكود يؤيدونه *حراك برلماني للبحث عن تاريخ مريح لألحزاب لالنتخابات الثالثة *نقاشات داخل أروقة الكنيست حول مسارات محتملة
الختصار الوقت حتى تعيين موعد انتخابات ثالثة *فرص تشكيل حكومة في الدقيقة الـ  90تقلصت إلى أقصى حد *ليبرمان قد يمنح نتنياهو شبكة أمان بحصانة برلمانية ولكن بعد االنتخابات*
قرر رئي���س حزب الليك���ود ،رئيس الحكوم���ة االنتقالية
بنيامين نتنياهو ،تحدي منافسه األبرز في الحزب ،غدعون
س���اعر ،وإجراء انتخابات لرئاسة الحزب فقط خالل األسابيع
الس���تة المقبلة ،بعد أن كان س���اعر طالب بإجراء انتخابات
في غضون أقل من أس���بوعين من اآلن ،وجاهر بتحفظه من
استمرار نتنياهو في منصبه وهو متهم بالفساد.
وف���ي المقابل ،يدور ح���راك برلماني ه���ادئ في محاولة
الختصار الوقت ،والبحث عن وقت مريح النتخابات ثالثة في
غضون عام ،والتي باتت كما لو أنه ال مفر منها حتى اآلن.
وجاء ق���رار نتنياه���و مفاجئا للكثير من األوس���اط ،التي
توقع���ت أن يرف���ض نتنياهو اجراء انتخاب���ات ،خاصة وأن
المص���ادر من حوله كانت ق���د أطلقت ش���ارات تحذير بأن
أي انتخابات لرئاس���ة الحزب س���ترافقها انتخابات لقائمة
مرشحي الليكود لالنتخابات البرلمانية .وهذا تحذير موجه
لم���ن بات يحمل لقب «المتمرد» ف���ي صفوف الليكود ،أمام
حال���ة التأييد المعلن أو الصمت ف���ي الليكود حيال توجيه
لوائح اتهام بالفس���اد لزعيمهم بنيامي���ن نتنياهو ،الذي
أطب���ق س���يطرته المطلقة على الحزب ،في الس���نوات الـ 14
األخيرة ،حتى باتت مس���ألة منافس���ته والتغلب عليه في
قيادة الحزب شبه مستحيلة.
واتف���ق نتنياهو م���ع رئيس مركز حزب الليك���ود ،الوزير
الس���ابق حاييم كاتس ،المتهم هو أيضا بالفساد ،على أن
تجري االنتخابات لرئاسة الليكود في غضون  6أسابيع ،وعلى
أن تكون لرئاسة الحزب فقط ،وليس لقائمة المرشحين.
وحس���ب التقديرات ،فإن نتنياهو قرر االنتخابات لرئاسة
الليك���ود فقط ،ويش���ارك فيها حوالي  100ألف منتس���ب
للحزب ،وعدم اج���راء انتخابات لقائمة الح���زب لالنتخابات
البرلمانية المقبلة في حال ج���رت ،وهذا كي ال يثير قالقل
ومنافس���ات واس���عة في قيادة الحزب ،قد يس���تفيد منها
منافسه المعلن حتى اآلن ،غدعون ساعر ،ويبدأ في تشكيل
معس���كر جدي في الليك���ود؛ خاص���ة وأن انتخابات كهذه
س���تقلق الكثيرين من أعضاء الكنيست من الليكود ،الذين
دخلوا إلى الكنيس���ت ألول مرة في انتخابات نيس���ان ،ولم
يزاولوا أي نشاط برلماني جدي ،وقد يجدون أنفسهم خارج
القائمة.
ويتوقع نتنياهو ،حس���ب مصادر في الليكود ،أن يحصل
على  %80من أصوات منتسبي الليكود ،وهذه النسبة التي
س���عى لها نتنياهو دائم���ا في الس���نوات الماضية ،إال أن
أقصى ما وصل اليه كان  ،%77حين كان منافسه المتطرف
موش���يه فيغلين ،بينما اآلن يجري الحديث عن ش���خصية
أقوى.
وقد تنضم للمنافس���ة شخصيات أخرى في الليكود ،على
األقل النائب آفي ديختر ،رئيس جهاز «الش���اباك» األسبق،
الذي ق���ال إنه في حال جرت انتخابات فإنه س���ينافس هو
أيض���ا ،رغم أن فرصه ه���ي األضعف .ولي���س واضحا ما إذا
سيلحق بركب المنافس���ة الوزير يسرائيل كاتس ،والنائب
نير ب���ركات ،اللذان أعلنا أنهما سينافس���ان على رئاس���ة

الليكود بعد تنحي نتنياهو.
ورفع ساعر س���قف انتقاداته لنتنياهو ،فقد قال لإلذاعة
العامة أمس (االثنين) إن نتنياهو ليس بمقدوره أن يشكل
حكومة بعد انتخابات ثالثة وال حتى رابعة أو خامسة ،داعيا
إياه للتنحي ،وتوقع انضمام ش���خصيات أخرى في الليكود
إل���ى جانبه مع تق���دم موع���د االنتخابات لرئاس���ة الحزب.
واشتكى س���اعر في المقابلة من أنه يتعرض هو وعائلته،
وباألس���اس زوجته الصحافية غيئوال إيف���ن إلى تهجمات
كالمية في ش���بكات التواص���ل ،وصلت إلى ح���د التهديد
بالعنف.
كما هاجم س���اعر النائ���ب نير بركات ،الذي كان رئيس���ا
لبلدية القدس ،والذي انتقده إلعالنه منافسة نتنياهو على
رئاس���ة الحزب .وقال س���اعر إن بركات جاء إلى الليكود من
حزب «كديما» المنحل ،وفي الماضي أيد اتفاقيات أوس���لو،
والحقا أيد اخالء مستوطنات قطاع غزة.
م���ن ناحية أخ���رى ،تدور نقاش���ات في أروقة الكنيس���ت
حول الس���بل القانونية التي تس���مح للكنيس���ت باختصار
الم���دة نحو انتخابات ثالثة ،الت���ي يبدو أنه ال مفر منها ،إذ
أن فرص تش���كيل حكومة في الدقيق���ة الـ  90تقلصت إلى
أقصى الحدود ،بعد توجيه لوائح اتهام لبنيامين نتنياهو
بمستوى ستقصيه عن السياسة كليا في حال أدين بها.
وألول ّ
مرة منذ  71عاما يواجه الكنيس���ت حالة تعقيدات
كه���ذه ،بحيث أن رئيس الحكومة ،ولو أنها انتقالية ،يبقى
في منصبه رغم توجيه لوائح اتهام ضده ،مستغال القانون
ال���ذي يعفيه من االس���تقالة .ففي الماضي اضطر رئيس���ا
حكومة لالس���تقالة من منصبيهما بس���بب قضايا فس���اد،
ّ
الم���رة األولى في العام  ،1977حينما أعلن إس���حاق
وكانت
رابين استقالته من رئاس���ة الحكومة ،في اليوم التالي من
كش���ف صحيفة «معاري���ف» عن أن زوجة رابي���ن ،ليئا ،لها
حساب بنكي دوالري في نيويورك ،ورصيده  1500دوالر ،من
ّ
والمرة الثانية كانت في أيلول
دون أن تبلغ عنه الس���لطات.
 ،2008حينما قرر رئيس الحكومة إيهود أولمرت االستقالة،
بع���د أن أعلن المستش���ار القانوني للحكومة أنه مش���تبه
بالفس���اد ،إذ أن أولمرت لم ينتظر حتى جلس���ة االس���تماع
المتاح���ة لمحاميه أمام المستش���ار القانوني ،في س���عي
إللغاء القرار بل قرر التنحي فورا ،والحقا برأته المحكمة من
تلك القضية ،إال أنها أدانته في قضية فساد أخرى ظهرت
بعد استقالته من منصبه.
أم���ا نتنياهو ،الذي ق���اد حملة إعالمية ف���ي العام 2008
تطال���ب أولمرت باالس���تقالة خ�ل�ال التحقيق مع���ه ،فإنه
يرفض االستقالة ،ال بل اتهم النيابة والمستشار القانوني
للحكومة ،أفيحاي مندلبليت ،بأنهم يخططون لالنقالب على
حكمه وحكم اليمين.
كذلك يس���تغل نتنياهو ،إلى أقصى الحدود ،حالة الفراغ
البرلمانية ،ليس���حب وقتا إضافيا في الحكم ،إذ أن القانون
يمنح���ه فرصة طل���ب الحصانة البرلماني���ة ومنع محاكمته
م���ن لجنة الكنيس���ت ،إال أن ه���ذه اللجنة لم تقم ،بس���بب

ساعر ونتنياهو.

عدم تش���كيل حكومة ،نظرًا إلى أن تركيبتها ستأخذ بعين
االعتب���ار االئتالف والمعارضة .وطالما ل���م تقم اللجنة فإن
الطلب يبق���ى معلقا ،وبالتالي فإن النياب���ة ليس بإمكانها
تقديم لوائح االتهام إلى المحكمة .ما يعني في حال إجراء
انتخابات برلمانية أن تش���كيل اللجنة قد يحتاج من  5إلى
 6أشهر من اآلن.
وحس���ب التقديرات ،ووف���ق موازين الق���وى البرلمانية
القائم���ة اليوم ،ف���إن لنتنياهو أغلبي���ة لحصانة كهذه،
يضمنها له أفيغدور ليبرمان ،وحزبه «يسرائيل بيتينو»،
وهذا س���يكون أشبه بتس���ديد حس���اب لنتنياهو ،الذي
منح ليبرمان في العام  2013ش���بكة أمان خالل محاكمته
بقضية فس���اد ،واحتفظ به بحقيبة الخارجية .كذلك فإن
ليبرمان الذي تورط بقضايا فساد متشعبة ،ونجح باإلفالت
منها قبل  6سنوات ،ال يأخذ قضايا نتنياهو في حساباته
السياس���ية ،وكذا تفعل باقي أحزاب اليمين االستيطاني
المتحالف���ة مع الليك���ود .وفي الماض���ي كان حزبان أعلنا

تحفظهم���ا من اس���تمرار نتنياهو في منصب���ه في حال
وجهت ل���ه الئحة اتهام ،حزب «كلنا» برئاس���ة موش���يه
كحل���ون ،وكان له في انتخاب���ات  2015كتلة من  10مقاعد،
هبطت في نيس���ان الماضي إلى  4مقاعد ،وانصهر «كلنا»
ف���ي حزب الليكود ف���ي انتخابات أيل���ول .والحزب الثاني
«اليمي���ن الجدي���د» بزعام���ة نفتالي بيني���ت ،ولم يصدر
عنهما أي رد فعل منذ توجيه لوائح اتهام لنتنياهو يوم
الخميس الماضي.
ورغم هذا ،فإن الس���ؤال القانون���ي المطروح حاليًا هو :إذا
كان القانون يعفي رئيس الحكومة من االس���تقالة في حال
وجهت له لوائح اتهام ،فهل يكون مسموحا تكليف شخص
بتشكيل الحكومة وهو يواجه الئحة اتهام؟.
ومن المفترض أن يعلن المستشار القانوني للحكومة عن
موقفه في هذا الشأن هذا األسبوع.
وأيا تكن إجابته ،فإن األمر س���ينتقل الى المحكمة العليا
لتبت به.

فترة األيام الـ 21
وما يجري بحثه في أروقة الكنيس���ت حاليا هو ما إذا يسمح
القانون لكل الكتل ،أو لغالبيتها العظمى ،إبالغ رئيس الدولة
بع���دم وجود أغلبية  61نائبا ترش���ح رئيس حكومة ،وهذا قبل
انتهاء األيام الـ  21التي منحها رئيس الدولة بموجب القانون
ألعضاء الكنيس���ت إليجاد مرشح يحظى بموافقة  61نائبا على
األقل.
وفي هذه المس���ألة يقول فريق إن القانون واضح ،ويجب
نفاد األيام الـ  ،21وفي هذه الحالة يتم حل الكنيست فورا،
لتج���ري االنتخابات خ�ل�ال  90يوما من يوم حل الكنيس���ت
تلقائي���ا .بينما يقول فريق آخ���ر إن القانون ال يمنع خطوة
كهذه ،م���ا يعني أنها متاحة .والهدف من هذا هو أن يحل
الكنيست نفس���ه ليكون بقدرته تحديد موعد لالنتخابات
ق���د يتجاوز فت���رة  90يوما ،خاص���ة وأن لجن���ة االنتخابات
البرلماني���ة أعلن���ت في ما مضى أن  90يوم���ا ال تكفيها من
ناحية لوجستية لالستعداد لالنتخابات.

حسابات ليبرمان ولوائح الفساد تدفع نحو انتخابات إسرائيلية ثالثة!
*مشهد سياسي قضائي مليء بالتعقيدات :رئيس حكومة متهم بقضايا فساد وقد يكون مرشحًا لوالية جديدة *ليبرمان تمسك باألجندة العلمانية لمعرفته أن كل حكومة
ً
ستقوم ستكون قصيرة األمد *تعنت يائير لبيد ضد «نتنياهو أوال» أنقذ «أزرق أبيض» من ورطة انتخابية *غدعون ساعر يقطع سكينة الليكود وقد يدفع ثمن منافسته لنتنياهو*
كتب برهوم جرايسي:
ُيجمع ساس���ة إس���رائيل والمحللون والخب���راء على أنه
لم يتوقع أحد أن تكون إس���رائيل ف���ي أي يوم عالقة في
وضعية سياس���ية غير مس���بوقة ،من ش���لل حكم تقريبا،
ورئيس حكوم���ة يواصل عمله وهو مته���م بثالث قضايا
فس���اد ،من بينها الرش���وة .فقد ظهر القانون اإلسرائيلي
ُ
هزيال أمام ه���ذه الحالة ،مليئا بالثغ���رات التي قد تبقي
بنيامين نتنياهو لبضع س���نوات أخ���رى في منصبه ،وهو
ّ
مته���م ،ومحاكمت���ه الش���خصية ُمعطلة ،ف���ي حال طلب
نتنياهو وحصل على الحصانة البرلمانية ،لمنع محاكمته.
واالنطباع الس���ائد هو أن االنتخابات الثالثة باتت أمرا ال
مفر منه ،وقد تجري في بحر شهر آذار المقبل .وقد يبحث
الكنيس���ت عن توافق بي���ن مختلف الكت���ل ،أو معظمها،
لالس���تغناء ع���ن فترة األيام ال���ـ  21الت���ي ُمنحت ألعضاء
الكنيست إليجاد مرش���ح لرئاسة الحكومة ،يحظى بتأييد
 61نائب���ا على األقل ،إذ أن مرش���حا كهذا ليس قائما حتى
اآلن ،خاصة وأن احتماالت أن يقرر رئيس حزب «يسرائيل
بيتينو» أفيغدور ليبرمان ،في الدقيقة التس���عين ،القفز
عل���ى مركب الليكود وبنيامي���ن نتنياهو ،قد تقلصت إلى
أكثر م���ن ذي قبل ،على ض���وء تقديم لوائ���ح اتهام ضد
نتنياهو ،وفي ذات الوقت ،ظهور ولو ش���رخ طفيف ،حتى
اآلن ،في صفوف الليكود ،يتمثل بمجاهرة النائب غدعون
ساعر االعتراض على استمرار نتنياهو في منصبه رئيسا
لليكود والحكومة.

غياب الخالفات السياسية
لربما أن العنوان األكبر ل���كل هذه المرحلة ،التي تنهي
ه���ذه األيام عام���ا كامال ،منذ حل الكنيس���ت في نهايات
 ،2018أن ال خالف���ات سياس���ية جوهرية بي���ن الفريقين
المتنافس���ين على رأس هرم الحكم اإلسرائيلي :الليكود
وحلف���اؤه من جهة ،وتحالف «أزرق أبيض» من جهة أخرى،
وبينهم���ا ليبرمان وحزبه «يس���رائيل بيتين���و» .فاألخير
سياسيا هو في خانة اليمين االستيطاني المتطرف ،ولكن
خالفه مع الليك���ود وزعيمه يرتدي قناع الصراع العلماني
الديني ،بينما الحقيقة أن ليبرمان يتمس���ك بهذا القناع،
ألنه بات الخش���بة األخي���رة التي يرتكز عليه���ا في بحر
السياسة الهائج.
وغياب السياس���ة برز أكثر م���ن ذي قبل في المفاوضات
لتش���كيل الحكومة ،من���ذ انتخابات أيلول ،تارة برئاس���ة
المكل���ف نتنياهو ،وت���ارة أخرى برئاس���ة المكلف بيني

غانت���س .وهذا م���ا أكده تقريب���ا كل م���ن كان يدور في
محي���ط تلك المفاوض���ات ،بدءا من الرئيس اإلس���رائيلي
رؤوفين ريفلين ،ال���ذي ّ
«وبخ» الكتلتين األكبرين ،وقال إن
ال خالفات سياس���ية جوهرية بينهما ،وكل ما في األمر هو
من يتولى رئاس���ة الحكومة أوال .وكان ريفلين قد طرح مع
بدء تكليف نتنياه���و ،اقتراحا يقضي بأن يكون نتنياهو
رئي���س حكومة أوال ،وف���ي حال وجهت ل���ه لوائح اتهام،
فإن���ه يقصي نفس���ه كليا ع���ن صالحياتها ،ليتس���لمها
كله���ا القائم بأعماله بيني غانتس .وبداية رفض غانتس
وكتلت���ه هذا المقترح ،ولكن الحقا ،الليكود وضع ش���روطا
لمسألة اإلقصاء عن الصالحيات ،وهي أن هذا ال يكون في
حال وجهت اتهامات ،بل فقط حينما يصدر قرار محكمة
أولي باإلدانة ،وهو ما زاد م���ن صعوبة قبول «أزرق أبيض»
لهذا العرض.
وف���ي الجان���ب السياس���ي الجوهري ،بمعن���ى الموقف
من القضية الفلس���طينية ،ف���إن الكتلتين أعلنتا عن ضم
الكتل االس���تيطانية الكبرى ،وخاص���ة منطقة غور األردن
وش���مال البحر الميت .والفارق أن نتنياهو يريد ضم تلك
المنطقة الت���ي تعادل  %30من مس���احة الضفة ،مع بدء
تش���كيل الحكوم���ة الجديدة ،في حي���ن أن «أزرق أبيض»
أعلن أن تلك المنطقة س���تكون جزءا من إس���رائيل في أي
اتف���اق مس���تقبلي ،إال أن أصواتا ف���ي «ازرق أبيض» قالت
إن التوقيت لن يكون مش���كلة .كما أن الجانبين ال يذكران
قيام دولة فلسطينية.
ولكن عل���ى الصعيد الداخلي ،فإن هناك خالفات تتعلق
أساس���ا بقوانين اإلكراه الديني ،ففي حين يدعو الليكود
إل���ى الحفاظ على الوض���ع القائم ،أيضا م���ن أجل حلفائه
المتديني���ن م���ن الحريدي���م ،والمتديني���ن الصهاينة
المتزمتين ،فإن «أزرق أبيض» يطالب بتخفيف القيود على
حرك���ة المواصالت العامة في أيام الس���بت ،وأيضا زيادة
تراخيص العمل في أيام الس���بت ف���ي المرافق التجارية،
ومن���ع قيود على تنفيذ مش���اريع بنية تحتية حيوية في
أيام السبت.
وم���ن المؤكد أنه ل���و تمت إزالة عقبة رئاس���ة الحكومة،
كانت ستنش���أ خالفات حول حقائب حساسة ،ليس فقط
الدفاع والمالية والخارجية ،وإنما وزارة العدل ،التي كانت
تحت أيدي متطرفين في السنوات األخيرة.

حسابات ليبرمان
باإلمكان القول إن زيادة قوة القائمة المش���تركة بثالثة
مقاعد ف���ي انتخابات أيلول الماض���ي ،قلصت حيز تحرك

الليكود وحلفائه الفوريين ،الذين كان لهم في انتخابات
نيس���ان هذا العام  60مقعدا ،يضاف إليها بيضة القبان-
 5مقاعد لح���زب ليبرمان ،الذي رف���ض االنضمام لحكومة
نتنياهو ،طالما لم يكن هناك ضمان لتمرير قانون تجنيد
شبان الحريديم في الجيش ،أو ما تسمى «الخدمة المدنية
الوطنية» ،من ضمن سلسلة مطالب ذات طابع علماني.
وفي انتخابات أيلول ،تقلص���ت القوة اإلجمالية لليكود
وحلفائ���ه من دون ليبرمان ،م���ن  60مقعدا إلى  55مقعدا،
وهذا التراجع س���اهمت فيه عدة عوام���ل ،أولها  3مقاعد
للقائمة المش���تركة ( 13مقعدا) ،جاءت من ارتفاع نس���بة
التصويت بين العرب م���ن  %50إلى  ،%60بينما تراجعت
نسبة التصويت بين اليهود بنسبة نصف بالمئة ،ولكنها
بقي���ت أعلى من نس���بة التصويت بين العرب ،إذ حس���ب
التقدير كانت في حدود .%71
والجانب اآلخر هو زيادة ق���وة حزب ليبرمان بـ  3مقاعد،
من  5مقاعد إلى  8مقاعد.
والعامل الثالث ،هو انخفاض نسبة أصوات القوائم التي
لم تعبر نسبة الحس���م ،من قرابة  %9في نيسان ،إلى %3
ف���ي أيلول .وه���ذا ما أدى إلى رفع ع���دد األصوات للمقعد
الواح���د ،ما فرض إع���ادة توزيع المقاع���د بمقدار مختلف
بشكل جدي عن انتخابات نيسان.
أما ليبرمان فقد كسرّ ،
للمرة الثانية خالل عام ،الرهان على
أنه س���يقفز لمركب نتنياهو في الدقيقة الـ  ،90إذ رفض
مجددا االنضمام إلى حكومة نتنياهو بصيغة ضيقة تضم
 63نائبا ،كونها ستكون تحت سطوة المتدينين ،وستمنع
أي تغيير جوهري في مس���ألة عالق���ة الدين بالدولة ،ولن
يكون بإمكانه تحقيق شيء على صعيد مطالبه العلمانية.
والمطال���ب العلماني���ة هي الخش���بة األخي���رة ،التي بات
يس���تند إليها ليبرمان ف���ي بحر السياس���ة الهائج ،بعد
أن هجرت���ه الغالبية الكبيرة جدا م���ن أصوات المهاجرين
من دول االتحاد السوفييتي الس���ابق في العقود الثالثة
األخيرة .وق���د عرف ليبرمان أنه حتى لو تنازل وانضم إلى
حكومة نتنياه���و الضيقة ،فإنها لن ت���دوم طويال ،ليس
بس���بب لوائح اتهام نتنياهو ،كون ليبرمان سيكون درعا
واقيا لنتنياهو إذا طلب األخير الحصانة البرلمانية ،وإنما
ألنه يعرف أن الص���دام مع المتدينين داخل الحكومة آت
ال محالة ،وأي تنازل عن طلباته سيؤدي إلى تكبده خسارة
فادحة في االنتخابات التالية ،حتى إلى درجة عدم عبوره
نسبة الحسم.
وق���د حصل أن انه���ارت أحزاب كان له���ا  15مقعدا في
الكنيس���ت ،واختفت كليا عن الس���احة بانتخابات واحدة،

وم���ن آخر النماذج حزب «كديما» الذي انهار في انتخابات
 2013م���ن  28مقعدا إلى  8مقاعد موزع���ة على قائمتين
منش���قتين ،وفي انتخابات نيس���ان انه���ار تمثيل حزب
العمل من  19مقعدا إلى  6مقاعد ،حافظ عليها تقريبا في
انتخابات أيلول.

حسابات «أزرق أبيض»
حتى قبل أيام قليلة جدا من إعالن المستشار القانوني
للحكوم���ة عن تقديم لوائح اتهام ض���د نتنياهو ،إحداها
تتهم���ه بتلقي الرش���وة ،كان هناك خ�ل�اف داخل قيادة
«أزرق أبيض» حول مس���ألة رئاس���ة الحكومة ،وبحسب ما
نشرته سلسلة من التقارير فإن الشركاء في هذا التحالف
باستثناء حزب «يوجد مستقبل» بزعامة يائير لبيد ،أبدوا
نوعا من الليونة ليتولى نتنياهو رئاسة الحكومة أوال وفق
ش���روط ،إال أن لبيد تعنت ،حتى ب���دأ الحديث عن احتمال
انشقاق في هذا التحالف.
ولك���ن بعد صدور ق���رار تقديم لوائ���ح االتهام ،انتهى
الخ�ل�اف فورا ف���ي «أزرق أبيض» ،وتح���ول موقف لبيد من
أنه كاد يؤدي إلى انش���قاق الكتل���ة البرلمانية إلى كونه
أنقذ الكتلة م���ن ورطة كان من الصعب على «أزرق أبيض»
أن يبرره���ا في أي انتخابات مقبلة ،وكان س���يدفع ثمنها
انتخابيا.

شرخ في الليكود
كم���ا كان متوقعا ،فإن الغالبي���ة الكبيرة من نواب حزب
الليكود جاهرت بدعمها لنتنياهو ،فور إعالن المستش���ار
القانوني توجيه لوائح اتهام إليه ،وهاجمت النيابة العامة
والمستش���ار ،وغالبية األصوات الصارخة في هذا االتجاه
في الليكود هي من حديثي العهد في السياس���ة ،الذين
يجاهدون إلبداء الوالء لشخص نتنياهو أكثر من حزبهم،
ومعهم الوزيرة ميري ريغف ،في حين أن غالبية شخصيات
الص���ف األول في قائم���ة الليكود وكتلت���ه البرلمانية إما
أنها تلت���زم الصمت ،أو أنها تتح���دث بانضباط ،متذرعة
ب���أن القانون القائم ال يمنع رئي���س الحكومة من مواصلة
عمله وصالحياته كلها ،إذا كان يمثل للمحاكمة ،حتى في
قضايا من المفترض أن تنزله عن المس���رح السياسي في
حال أدين بها ،مثل مسألة الرشوة ،وهي البند األخطر.
وم���ن بي���ن الصامتي���ن ،أو الذين يتحدث���ون بانضباط،
ش���خصيات ترى نفس���ها منافسة على رئاس���ة الليكود،
وأبرزه���م يس���رائيل كات���س ،الذي يتول���ى منصب وزير
الخارجي���ة ،والنائب الحديث نير ب���ركات ،من كان رئيس

بلدي���ة القدس ،وأيضا النائب آف���ي ديختر .ففي حين أن
كات���س وبركات أعلن���ا دعمهما لنتنياه���و في حال جرت
انتخابات لرئاس���ة الليكود ،فإن ديختر أعلن اس���تعداده
للمنافسة في حال جرت انتخابات كهذه ،ولكنه ال يطالب
بها.
ُ
والمطالب الوحيد بإجراء انتخابات لرئاس���ة الليكود هو
الوزير األس���بق النائب غدعون س���اعر ،الذي كس���ر جدار
الصمت ،ليتلقى فورا لقب «المتمرد» في صفوف الليكود،
وحتى في اإلعالم.
فقد تقدم س���اعر في مطلع األس���بوع بطلب رسمي إلى
رئيس مركز حزب الليكود ،الوزير الس���ابق حاييم كاتس،
إلجراء انتخابات س���ريعة ،قبل انته���اء مهلة األيام الـ 21
التي ينص عليها القانون ،وتمنح أعضاء الكنيست فرصة
اختيار مرش���ح لرئاس���ة الحكومة يحظى بأغلبية  61نائبا،
وهذه ّ
المرة األولى التي يت���م فيها تطبيق هذا البند من
القانون.
إال أن نتنياهو فاجأ مس���اء األحد باالتفاق مع كاتس على
إجراء انتخابات لرئاس���ة الليكود ،خالل س���تة أسابيع ،ما
يعني بعد انتهاء فترة األيام الـ  21الممنوحة للكنيس���ت
لالتف���اق على مرش���ح لرئاس���ة الحكومة يحظ���ى بأغلبية
 61نائبا عل���ى األقل .والمقرر النهائي بش���أن االنتخابات
الداخلية ه���و الهيئة العامة لمركز ح���زب الليكود الذي
يضم قرابة  4آالف ش���خص ،وهن���اك نتنياهو هو األقوى
م���ن دون منافس ،حتى قبل أن يحصل على دعم من مراكز
ق���وى محدودة لعدد من ش���خصيات الليكود ،ما يعني أن
احتماالت أن تجري االنتخاب���ات الداخلية في الليكود في
غضون أسابيع قليلة من اآلن ضعيفة.
كما اتفق نتنياهو مع كاتس على إبقاء قائمة مرش���حي
الكنيس���ت كما كانت عليه في انتخابات أيلول .ولكن من
ناحية أخرى ،فإن السؤال المطروح من سينافس نتنياهو
اآلن؟ هناك فرضية تقول بما أن غدعون س���اعر قد اخترق
الجدار فقد يلحق به آخرون ،ممن ينافسون على الصفوف
المتقدم���ة وحتى رئاس���ة الحزب ،في ح���ال ،مثال ،ظهور
اس���تطالعات رأي ترفع من ش���عبية س���اعر ،أو أن الليكود
بدأ يفقد مقاعد برلمانية في اس���تطالعات الرأي ،فحينها
فرضيا سيشهد الليكود حالة تساقط أحجار الدومينو.
يشار إلى أن غدعون ساعر ،وفي حال تبوأ منصب رئيس
الليكود ،ومن ثم رئاس���ة الحكومة ،فإنه س���يكون مقبوال
على أش���د التيارات المتطرفة في اليمين االس���تيطاني،
ومثله كل منافسيه األبرز في الليكود ،وال سيما يسرائيل
كاتس ونير بركات.
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تـغـطـيـة خــاصــة :ماذا بعد توجيه الئحة اتهام إلى نتنياهو؟
الئحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ثالثة ملفات جنائية:

ق��رار غي��ر مس��بوق ف��ي تاري��خ إس��رائيل يضعه��ا أمام مش��كالت
ّ
سياس��يـة ـ حزبيـ��ة وقـانونيـ��ة ـ دس��توريـة وش��خصيـة مركبـ��ة!
كتب سليم سالمة:
تثي���ر الئحة االته���ام الجنائي���ة الخطي���رة التي قرر
المستش���ار القانون���ي للحكومة اإلس���رائيلية ،أفيحاي
مندلبلي���ت ،تقديمه���ا ضد رئي���س الحكوم���ة الحالي،
بنيامي���ن نتنياه���و ،جملة من المش���كالت واألس���ئلة
القانونية ،السياسية ـ الحزبية ،القانونية ـ الدستورية
والشخصية الهامة جدًا ،والتي من شأنها إغراق إسرائيل
في دوامة البحث والنقاش لفترة طويلة بحثًا عن إجابات
وحلول لهذه المشكالت واألسئلة.

الملفات وبنود االتهام
أعل���ن مندلبليت قراره هذا ف���ي مؤتمر صحافي خاص
ومقتضب عقده مس���اء ي���وم الخميس األخي���ر ،منهيًا
سنوات من التحقيقات الجنائية مع رئيس الحكومة إبان
إش���غاله منصبه .وأعلن مندلبليت أنه قرر تقديم الئحة
اتهام في جمي���ع الملفات التي جرى التحقيق فيها مع
نتنياهو ليتحول من مش���تبه به إلى متهم ،في وضعية
غير مس���بوقة في تاريخ إسرائيل (رئيس حكومة متهم
بمخالفات جنائية) يواجه ثالثة بنود اتهام خطيرة هي:
الرش���وة ،الغش وخيانة األمانة ،ف���ي ثالثة ملفات هي:
«ملف رقم  »1000ـ الحصول على عطايا ش���ملت السيجار
والنبيذ والشمبانيا والمجوهرات بقيمة تبلغ مئات آالف
ّ
رجل���ي األعمال أرنون ملتش���ين وجيمس
الش���واكل من
باكر ،على مدى نحو عشرين عامًا (الغش وخيانة األمانة)؛
«ملف رق���م  »2000ـ اللقاءات مع ناش���ر ومحرر صحيفة
«يديعوت أحرونوت» وموق���ع «واي نت» ،أرنون موزيس،
والتي بحث الطرفان خالله���ا إمكانيات تدخل نتنياهو
لتقليص توزيع وانتش���ار الصحيف���ة اليومية المجانية
«يس���رائيل هيوم» التي يصدره���ا ويمتلكها صديقه
األميركي ،اليهودي ،شيلدون إدلسون ،نظرًا لمنافستها
صحيف���ة «يديع���وت أحرون���وت» وتكبيده���ا خس���ائر
مالي���ة فادحة ،مقابل ضمان تغطي���ة صحافية إيجابية،
متعاطف���ة ومؤي���دة لنتنياهو في صحيف���ة «يديعوت
أحرونوت» وموق���ع «واي نت» (الغ���ش وخيانة األمانة)؛
«مل���ف رقم  »4000ـ وهو األخطر من بين الثالثة ويتعلق
بصفقة الرشوة التي يبدو أن نتنياهو عقدها مع صاحب
لاّ
شركة «بيزك» لالتصاالت وصاحب موقع «وال » اإلخباري،
ش���اؤول ألوفيتش ،في مركزها اتخاذ نتنياهو ،من خالل
منصبه وزيرًا لالتصاالت ورئيسًا للحكومة ،قرارات إدارية
وإجراءات عادت عل���ى ألوفيتش بأرب���اح بلغت قيمتها
نح���و ملياري ش���يكل ،مقابل تغطي���ة صحافية إيجابية
ومتعاطف���ة ،بل منحازة ،لصال���ح نتنياهو وأفراد عائلته
في موقع «والال» (الغش وخيانة األمانة والرشوة).
وإلى جانب نتنياهو ،ق���رر مندلبليت أيضًا تقديم كل
من أرن���ون موزيس وش���اؤول ألوفيتش إل���ى المحاكمة
بتهمة الرشى ،علمًا بأن العقوبة القصوى التي يفرضها
القانون الجنائي اإلسرائيلي على هذه التهمة (الرشى)
هي  7سنوات للراشي و 10سنوات للمرتشي .أما العقوبة
القصوى على تهمة الغش وخيان���ة األمانة فهي ثالث
سنوات.

المرة األولى ـ وضعية غير مسبوقة
ه���ذه هي المرة األولى في تاريخ دولة إس���رائيل ،منذ
تأسيس���ها ،التي يجري فيه���ا تقديم الئحة اتهام ضد
رئيس الحكومة إبان إش���غال منصبه ه���ذا؛ وهي المرة
األولى التي ُت َّ
قدم فيها الئحة اتهام بتهمة الرشوة ضد
رئيس حكومة إبان إشغال منصبه ،كما أنها المرة األولى
التي تتطرق فيه���ا الئحة االتهام إلى مخالفات جنائية
جرى تنفيذها إبان فترة إشغال رئيس الحكومة منصبه
ومن خالله وخالل مزاولة مهام منصبه هذا رسميًا.
وله���ذا كله ،وعل���ى خلفية ما س���يكون له���ذا القرار
من انعكاس���ات سياس���ية ـ حزبية ،قانونية ـ دستورية

وش���خصية محتملة ،وهي عديدة ج���دًا ومتنوعة ،ذهب
كثي���رون إلى اعتب���اره (القرار بتقدي���م الئحة االتهام)
بمثاب���ة «ه���زة أرضية» حقيقي���ة في تاريخ إس���رائيل،
السياسي والدستوري.
يش���ار فقط إلى أن المستش���ار القانوني للحكومة هو
ّ
المخول الوحيد ،حس���ب القانون اإلس���رائيلي ،صالحية
تقديم رئيس الحكومة إل���ى محاكمة جنائية .وهو ،في
الغالب األعم ،قرار ذو أبعاد وإس���قاطات خطيرة وعميقة
األث���ر ،مما يجع���ل مجرد اتخ���اذه أمرًا بالغ الحساس���ية
والصعوبة والتعقيد ،رغم كل ما يقال عن مبدأ «المساواة
أم���ام القانون» .ولئن كان تقدي���م الئحة اتهام جنائية
ً
يتطل���ب ،في الع���ادة إجم���اال ،توفر «احتم���ال معقول
لإلدانة» ف���إن تقديم الئحة اته���ام جنائية ضد رئيس
حكومة خالل إش���غال منصبه يتطلب ،بالضرورة (إن لم
ُيعلن هذا جهرًا) توفر «احتمال معقول جدًا لإلدانة».
سنحاول في هذه المعالجة ،توضيح وشرح اإلشكاالت
القانونية ـ الدس���تورية ،بصورة أساس���ية ،الناجمة عن
قرار تقديم الئحة االتهام الجنائية ضد نتنياهو بينما
هو يش���غل مهام مناصب���ه الحكومي���ة والوزارية ،وفي
مركزها إشكاليتان اثنتان :األولى ـ االستقالة ،أحكامها
واحتماالتها واس���تحقاقاتها ،في ظل الوضع القانوني
الناش���ئ؛ والثاني���ة ـ الحصان���ة البرلماني���ة ،أحكامها
وش���روطها وما يترتب عليها ،تاليًا ،ف���ي كل ما يتعلق
بتقدي���م الئحة االته���ام الجنائية وباحتم���االت مثول
نتنياهو للمحاكمة الجنائية فعليًا.
وبين هاتين اإلش���كاليتين ثمة إشكالية ثالثة ،هامة
أيض���ًا ،تتمثل ف���ي الحقائ���ب الوزارية الت���ي يتوالها
نتنياهو ش���خصيًا (إضافة إلى رئاسة الحكومة بالطبع)،
والتي س���وف تلقي بظاللها وانعكاساتها على تركيبة
الحكوم���ة اإلس���رائيلية الحالي���ة ،علمًا بأنه���ا «حكومة
انتقالية» من الناحية القانونية؛ تتبعها إشكالية رابعة،
هامة هي أيضًا ،تتمثل في أهلي���ة نتنياهو القانونية
ليكون مرشحًا لتشكيل حكومة قادمة في إسرائيل.
وجميعها أس���ئلة قانونية ـ دس���تورية ليس���ت ثمة
إجاب���ات محددة وقاطع���ة عليها ،لع���دم توفر نصوص
قانونية تعالجها ،من جه���ة ،ولعدم توفر قرارات حكم
ّ
وتسد ما تركته النصوص
قضائية سابقة تتطرق إليها
القانونية الغائبة من ثغرات ،من جهة أخرى.

غي���ر أن الس���ابقة القضائية التي س���جلتها «محكمة
العدل العليا» اإلس���رائيلية في الع���ام  1993قد تؤدي،
في نهاي���ة األمر ،إلى تغيير هذا الوض���ع القانوني في
سياق الوضع المستجد بالنس���بة لنتنياهو .نقول «قد»
وال يمكن الجزم بهذا إطالقًا .والس���ابقة المقصودة هي
التي أصدرت فيه���ا المحكمة إياها ق���رارًا يلزم رئيس
الحكومة آنذاك ،إس���حاق رابين ،بعزل اثنين من الوزراء
في حكومته ،هما أرييه درعي ورفائيل بنحاسي ،في إثر
تقديم الئحتي اتهام بحقهم���ا بتهمة جنائية خطيرة
(االرتشاء).
في قرارها ذاك ،أكدت المحكمة العليا ـ في س���ابقتها
القضائية ـ أن الوزير  /نائب الوزير ال يس���تطيع مواصلة
تقلد منصبه الوزاري عن���د تقديم الئحة اتهام جنائية
ضده إلى المحكمة (حتى قبل انتهاء النظر في التهمة
وقبل إدانته بها).
في حال���ة نتنياهو الوضع أكثر تعقي���دًا بكثير :فهو
يش���غل ،إلى جان���ب رئاس���ة الحكومة ،منص���ب الوزير
في أرب���ع وزارات حكومية هي :الصح���ة ،العمل والرفاه
االجتماع���ي ،الزراعة والش���تات اليه���ودي ،إضافة إلى
عضويته في الكنيس���ت أيضًا .وف���ي كل واحد من هذه
المواقع /المناصب ثمة لقرار تقديم الئحة االتهام ضده
آثار ومفاعيل محددة ومختلفة.
ينص «قانون أس���اس :الكنيس���ت» عل���ى أن عضوية
الكنيس���ت تنته���ي في الي���وم الذي يصب���ح فيه قرار
المحكمة إدانة عضو الكنيست بمخالفة جنائية (حتى لو
ارتكبها قبل أن يصبح عضوًا في الكنيست) فيها وصمة
عار قرارًا نهائيًا ومطلقًا (ال إمكانية لالس���تئناف عليه).
وإذا لم تقرر المحكمة ش���يئًا بشأن وصمة العار ،بإمكان
المستش���ار القانوني للحكومة الطلب من المحكمة فعل
ذلك.
ّ
المعدل
األمر ذاته ينص عليه «قانون أساس :الحكومة»
من العام  2001بالنس���بة للوزراء .لكن األمر اإلضافي في
مس���ألة الوزراء ه���و أن البند  22من هذا القانون نفس���ه
يخ���ول رئيس الحكومة صالحية ع���زل وزير عن منصبه،
وه���و البند الذي اعتمدت عليه «محكم���ة العدل العليا»
في قرارها المذكور بشأن درعي وبنحاسي ،والذي شكل
سابقة قضائية.

اإلمكانيات النظرية والعملية
رئيس حكومة ،وزير وعضو كنيست
ليس ثم���ة نص قانوني أو س���ابقة قضائي���ة تتعلق
بإلزامية تقديم رئيس الحكومة في إسرائيل استقالته
في حال تقديم الئحة اتهام جنائية ضده ،كما ليس ثمة
نص قانوني أو سابقة قضائية تلزمه بتقديم استقالته
قبل انتهاء اإلج���راءات القضائية بحقه .ومعنى هذا أن
رئيس الحكومة يس���تطيع ،قانوني���ًا وبالنص القانوني،
مواصلة إش���غال منصبه الرفيع ه���ذا حتى بعد تقديم
الئح���ة اتهام جنائية ضده ،ب���ل وحتى خالل كل الفترة
التي تستغرقها مداوالت المحكمة وجلساتها للنظر في
الئح���ة االتهام هذه ،والتي قد تط���ول كثيرًا جدًا (بضع
سنوات!)
ولي���س ثم���ة جهة أو ش���خص ف���ي إس���رائيل مخول
صالحي���ة قانونية لع���زل رئيس الحكوم���ة عن منصبه.
ويحدد «قانون أس���اس :الحكومة» (البن���د رقم  18منه)
حالتي���ن ينبغي فيهما إنهاء والي���ة رئيس حكومة في
إس���رائيل في أعقاب مخالفة جنائي���ة ،وكلتا الحالتين
بع���د صدور قرار حكم قضائي بإدانت���ه جنائيًا :األولى ـ
قرار يتخذه الكنيس���ت بأغلبية أعضائ���ه بعد أن تكون
محكم���ة أولى قد قررت إدانة رئي���س الحكومة بمخالفة
جنائية فيها وصمة عار؛ والثانية ـ بعد صدور قرار حكم
قضائي نهائي ومطلق (بعد اس���تنفاد جميع إمكانيات
االس���تئناف) يتضمن إدانة رئي���س الحكومة بارتكاب
مخالفة جنائية.

مما سقناه أعاله ،يمكن تلخيص اإلمكانيات المحتملة
بما يل���ي :تنفي���ذًا لقرار المحكم���ة العليا وس���ابقتها
القانونية المذكورة ،سيكون نتنياهو ملزمًا بالتخلي عن
الحقائب الوزارية األربع التي يش���غلها بنفسه (الصحة،
العم���ل والرفاه االجتماع���ي ،الزراعة ويهود الش���تات)
وتعيين أشخاص آخرين إلشغال هذه الحقائب الوزارية.
لك���ن يبقى الس���ؤال هنا :هل يعين نتنياهو أش���خاصًا
من بين الوزراء الحاليين إلش���غال ه���ذه الحقائب التي
ستصبح ش���اغرة اآلن ،أم س���يعمد إلى تعيين أشخاص
جدد من خارج حكومته االنتقالية الحالية؟ وإذا ما ذهب
إلى الخيار الثاني ،فهل س���يضمن أغلبية في الكنيست
للمصادقة على هذه التعيينات أم سيخلق أزمة جديدة؟
أم���ا عضويته ف���ي الكنيس���ت ،فس���يواصل نتنياهو
االحتفاظ بها بش���كل طبيعي وعادي ،بل يستطيع أيضًا
الترش���ح والفوز بعضوية الكنيس���ت في أية انتخابات
قادمة ،طالما لم تنته الئحة االتهام ،التي لم ُت ّ
قدم ضده
بعد ،بإدانته بمخالفة جنائية فيها وصمة عار ،كما سبق
أن أوضحنا وفق ما ينص عليه القانون بهذا الصدد.
ال بل يس���تطيع نتنياهو ،من الناحية القانونية ،الفوز
بتكليف رئيس الدولة لتش���كيل حكومة جديدة ،إذا ما
أوصى بذلك  61عضو كنيس���ت ،خ�ل�ال مهلة الـ  21يومًا
المتاحة لهم اآلن (ابتداء من يوم الخميس األخير وحتى
يوم  11كانون األول القريب) ،بعد فشل كل من نتنياهو
ثم بيني غانتس (زعيم حزب «أزرق أبيض») في تشكيل

			
المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية ،أفيحاي مندلبليت ،يتلو قراره تقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو.

حكوم���ة جديدة ،في أعقاب انتخابات الكنيس���ت الـ 22
التي جرت يوم  17أيلول األخير.
تبقى المعضل���ة األكبر في منصب رئي���س الحكومة.
وعن هذا قلنا أعاله إن المحكم���ة العليا «قد» تبني على
س���ابقتها القضائي���ة المذكورة بما ي���ؤدي إلى تغيير
الوضع .غير أن هذا ليس مؤكدًا البتة .فثمة بين الخبراء
القانونيي���ن من يعتقد بأن س���ابقة درعي ـ بنحاس���ي
المذكورة تتعل���ق بالوزراء ونواب ال���وزراء ،بينما هي ال
تصل���ح وال تنطبق ف���ي حالة رئيس الحكوم���ةّ ،
ألن ثمة
أحكاما قانونية أخرى ،خاصة ومحددة ،بالنسبة له ينص
عليها «قانون أساس :الحكومة».
ف���ي المقابل ،ثمة خب���راء قانونيون آخ���رون يرجحون
استناد المحكمة العليا على سابقتها المذكورة وإصدار
أمر مباش���ر لرئيس الحكومة ،نتنياهو ،بأن يستقيل من
منصبه ،بالرغم من النص القانوني الصريح المذكور في
«قانون أس���اس :الحكومة» ،وذلك من منطلق أنه إذا كان
التفس���ير القضائي الذي تتضمنه السابقة القضائية
المذكورة يس���ري على الوزراء ،فمن باب أولى أن يس���ري
ً
عل���ى رئيس الحكوم���ة أوال .ويضيف ه���ؤالء ادعاء آخر
يرجح���ون أن تولي���ه المحكمة العليا أهمي���ة كبرى هو:
أن ق���رار رئيس الحكومة البق���اء في منصبه بعد تقديم
الئح���ة اتهام جنائية ضده وخالل فترة المحاكمة (التي
س���تكون طويلة جدا ،دون شك) ينطوي على مس عميق
وخطير بأدائه وقدرته على العمل المنتظم والسليم في
خدمة الجمهور والدولة.
غي���ر أن ثمة ف���وارق جوهرية وكبي���رة بين ما يخص
ً
الوزير وم���ا يخص رئي���س الحكوم���ة .أوال ـ خالفًا ألي
وزير ،عزل /اس���تقالة رئيس الحكومة يعني اس���تقالة
الحكومة كله���ا ،بصورة أوتوماتيكية ،األمر الذي يقود
إلى إج���راء انتخابات برلمانية جدي���دة .ثانيًا ـ الوزير

(إ.ب.أ)

الذي يتم عزله من منصبه بسبب تقديم الئحة اتهام
جنائية ضده ،يستطيع العودة إلى منصبه إذا ما تمت
تبرئته في المحكمة .أما رئيس الحكومة ،فال يستطيع
ذل���ك ،ألن عليه خوض انتخابات جدي���دة والفوز بثقة
الناخبين .ثالثًاـ رئي���س الحكومة ال يخضع ألية جهة،
باستثناء الكنيس���ت .ولهذا ،فليس ثمة طرف يمكن
للمحكم���ة العلي���ا أن تحمل���ه المس���ؤولية وأن تدعي
ب���أن امتناعه عن عزله من منصب���ه هو قرار يفتقر إلى
المعقولية.
م���ن الواض���ح ،بالطبع ،أن إص���رار نتنياه���و على عدم
االس���تقالة من منص���ب رئيس الحكومة ،اس���تنادا إلى
القانون الذي ال يلزمه بذلك بالتأكيد ،س���وف يجر عددًا
من االلتماس���ات إلى المحكمة العليا اإلس���رائيلية التي
ال يمك���ن التكهن بالمنحى الذي س���تختاره في معالجة
هذه اإلشكالية /األزمة وبالحلول التي يمكن أن تتوصل
إلى طرحه���ا على المتنازعين .وس���يكون على المحكمة
العليا التعمق في إش���كاليات هذا الوضع الناش���ئ ،من
حيث كون رأس الهرم السياس���ي ـ الحكومي في الدولة
متهمًا بمخالفات جنائية خطي���رة ،بما يتطلبه هذا من
وقت وطاق���ات وإمكاني���ات ،ومدى قدرت���ه على تأدية
مهامه الجس���ام كرئيس للحكومة بصورة الئقة وناجعة
في مثل ه���ذه الظروف؛ كما س���يكون عليها النظر في
مس���ألة المس الخطي���ر المترتب على ه���ذه الوضعية
بثقة الجمهور بس���لطة القانون ،وبما تنطوي عليه هذه
الوضعية من تناقض ح���اد في المصالح ،ما بين منصبه
ً
كرئي���س للحكومة م���ن جهة أولى ،وكونه مس���ؤوال عن
الجهاز الس���لطوي الحاكم ،من جهة ثاني���ة ،وبين أداء
الس���لطات المختصة بتطبي���ق القانون وس���عيها إلى
القيام بواجباتها في استنفاد الوسائل القانونية ضده
كمتهم جنائي.

الـحـصـانـة الـبـرلـمـانـيـة ـ مـالذ نـتـنـيـاهـو األسـاسـي!
في الوضع القانوني القائم في الحكومة والكنيس���ت
اليوم ،ستكون مسألة الحصانة البرلمانية مالذ نتنياهو
األساس���ي في «حربه» ضد ق���رار المستش���ار القانوني
للحكومة تقدي���م الئحة اتهام جنائية ضده ،ال س���يما
وأن موضوعة الحصانة في الظروف والمعطيات الراهنة
تثير العديد من األسئلة القانونية والبرلمانية التي لن
يكون من الس���هل تقديم أجوبة شافية وقاطعة عليها
وفي غضون فترة زمنية قصيرة.
كم���ا هي الح���ال في البرلمان���ات األخرى ف���ي العالم،
كذلك في البرلمان اإلسرائيلي (الكنيست) ،يتمتع عضو
البرلم���ان بحصانة يضمنها ويحدده���ا قانون خاص هو
«قانون حصانة أعضاء الكنيست ،حقوقهم وواجباتهم».
والحصان���ة البرلمانية في إس���رائيل نوع���ان :حصانة
جوهرية وحصانة إجرائي���ة ـ األولى ،هي حصانة لعضو
الكنيست من تعرضه ألية إجراءات جنائية على خلفية
نش���اطه وأعماله «ف���ي إطار تأدي���ة وظيفته كعضو في
الكنيس���ت» .وه���ذه حصان���ة مطلقة ال يمك���ن رفعها
وإلغاؤه���ا .أما الثانية ـ فهي الخاصة بحال تقديم الئحة
اتهام بمخالفة ال تسري عليها الحصانة الجوهرية (أي،
«في نطاق تأدية وظيفته كعضو في الكنيس���ت») بحق
عضو الكنيس���ت .في هذه الحالة (والمستشار القانوني
للحكوم���ة ه���و الوحي���د المخ���ول صالحية اتخ���اذ قرار
بتقديم الئحة اتهام ضد عضو الكنيس���ت) ،يس���تطيع
عضو الكنيست التوجه إلى «لجنة الكنيست» البرلمانية

والطلب منها أن تمنحه الحصانة التي تجنبه المحاكمة
الجنائي���ة وتح���ول دون تقدي���م المستش���ار القانوني
الئح���ة اتهام جنائية ضده .وعلى عضو الكنيس���ت ،في
ه���ذه الحالة ،تقدي���م طلبه هذا إلى «لجنة الكنيس���ت»
البرلمانية في م���دة أقصاها  30يومًا من يوم إبالغه من
قبل المستش���ار القانوني للحكومة بنيته /قراره تقديم
الئحة اتهام بحقه.
نش���ير هنا إلى أن ن���ص قانون الحصان���ة حتى العام
 2005كان يقضي بضمان ه���ذه الحصانة من المحاكمة
الجنائي���ة بصورة أوتوماتيكية ،وإذا ما أراد المستش���ار
القانون���ي تقدي���م الئح���ة اتهام بحق عضو كنيس���ت،
كان علي���ه هو التوجه إلى «لجنة الكنيس���ت» البرلمانية
والطل���ب منها أن ترفع /تزيل هذه الحصانة كي يتمكن
م���ن تقديم الئح���ة االتهام .لكن في الع���ام  2005جرى
تعديل القانون فأصبح ينص على أن هذه الحصانة غير
مضمونة بصورة فورية ،بل يس���تطيع عضو الكنيس���ت
المعن���ي طلبها من «لجنة الكنيس���ت» البرلمانية ،إذا ما
أبلغه المستشار القانوني للحكومة بنتيه /قراره تقديم
الئحة اتهام جنائية ضده.
يح���دد القان���ون المذك���ور األس���باب الت���ي يمكن أن
تتيح قرار «لجنة الكنيس���ت» من���ح الحصانة اإلجرائية
لعضو الكنيس���ت .من أهم هذه األسباب /العلل ،والتي
يمكن أن يس���تخدمها نتنياه���و اآلن .1 :أن قرار تقديم
الئح���ة االتهام بحق عضو الكنيس���ت لم يكن ُ
«بحس���ن

ً
نية» (بدواف���ع انتقامية و /أو سياس���ية ـ حزبية ،مثال)
أو «ينط���وي على تمييز» (عدم تقدي���م لوائح اتهام في
ح���االت مماثلة)؛  .2إذا م���ا تقرر أن المخالف���ة الجنائية
المتضمنة في الئحة االته���ام المعتزم تقديمها «هي
جزء من مه���ام عضو الكنيس���ت الجماهيري���ة»؛  .3إذا
كانت اإلجراءات الجنائية ستس���بب ض���ررًا جديًا لعمل
الكنيس���ت أو لتمثيل جمهور الناخبين؛  .4إذا كان عدم
إجراء المحاكمة الجنائية ال يعود بالضرر على المصلحة
العامة ،بالنظر إلى مدى خطورة المخالفة الجنائية.
لكن القضية المركزية ،في مسألة الحصانة البرلمانية
هذه هنا ،في س���ياق الئحة االتهام ض���د نتنياهو ،هي
أنه ليس���ت هناك «لجنة كنيست» اآلن يمكن لنتنياهو
التوج���ه إليه���ا بطلب منح���ه الحصان���ة اإلجرائية ،كما
يقتضي الن���ص القانوني؛ ذل���ك أن الكنيس���ت الـ ،22
ال���ذي تم انتخابه ي���وم  17أيلول الماض���ي ،لم ينتخب
لجانه الثابتة بعد ،ألنه لم يتش���كل ائتالف حكومي ولم
تتش���كل حكومة جدي���دة ،حت���ى اآلن .وكل ما هو قائم
في الكنيس���ت من لجان اآلن هو «اللجنة المنظمة» فقط
والتي هي ليس���ت مخولة ،قانوني���ًا ،صالحية البحث في
طل���ب نتنياهو لهذه الحصانة ،ثم صالحية منحه إياها.
فإن «لجنة الكنيس���ت» وحدها فقط ه���ي المخولة هذه
الصالحية .وه���ذا ما أكده ،أيضًا ،المستش���ار القانوني
للكنيس���ت ،المحامي إيال يانون ،ضمن رأيه االستشاري
في قضية عضو الكنيست حاييم كاتس ،قبل االنتخابات

األخيرة بأسبوع واحد.
معن���ى هذا أن���ه ال تتوفر لنتنياهو الجهة الرس���مية
المخولة الت���ي يمكنه تقديم طلبه للحصانة إليها .وهو
ما يعني عدم قدرته على استنفاد حق قانوني أساسي،
األم���ر الذي يحول بالض���رورة دون تقديم الئحة االتهام
ضده اآلن .لكن هذا ليس كل ما في األمر .فحتى لو انتظر
إلى ما بعد االنتخابات القادمة للكنيس���ت الـ  23وإلى ما
بعد تشكيل حكومة جديدة وائتالف حكومي جديد ،بما
يضمن تش���كيل لجان الكنيست الثابتة ،وفي مقدمتها
«لجنة الكنيس���ت» ،عندئ���ذ تتاح له مهل���ة الـ  30يومًا
لتقديم طلبه المذكور إلى هذه اللجنة .ولكن ،منذ لحظة
تقديم هذا الطلب ،في غضون المهلة الزمنية المحددة
قانونيًا ،ال يس���تطيع المستشار القانوني تقديم الئحة
االته���ام قبل أن تنهي اللجن���ة مداوالتها (التي يتوقع
أن تس���تمر بضعة أس���ابيع ،على األق���ل) وتتخذ قرارها
النهائي وقبل أن تنقله إلى الهيئة العامة للكنيس���ت
للمصادقة عليه نهائيًا.
حتى بعد صدور قرار نهائي في الكنيست بشأن طلب
نتنياهو منحه الحصانة من المحاكمة الجنائية ،س���واء
كان القرار إيجابيا (منحه الحصانة) أم سلبيا (عدم منحه
الحصانة) ،ليس من المستبعد أن ُيخضع القرار ،أيًا كان،
للرقابة القضائية في المحكمة العليا ،من خالل التماس
َّ
يق���دم إليها ،وه���و ما س���يؤجل تقديم الئحة
أو أكث���ر
االتهام ض���د نتنياهو لفترة إضافية أخرى ،حتى صدور

قرار المحكمة العليا.
في األثناء ،قد تذهب إسرائيل إلى انتخابات برلمانية
عام���ة ثالثة في غضون أقل من س���نة واح���دة ،يرجح أن
تجرى في شهر آذار من العام القادم ،إذا ما انتهت مهلة
الـ  21يومًا في الكنيس���ت دون التوصية بأحد أعضائها
لتشكيل حكومة جديدة ،ما يعني حل الكنيست بصورة
فورية والذهاب إل���ى انتخابات جديدة في عضون فترة
أقصاها  90يومًا.
وفي س���يناريو كهذا ،قد يحصل نتنياهو على أغلبية
(الليك���ود وأحزاب اليمين األخ���رى) ـ وهو احتمال يبقى
واردًا بق���وة في إس���رائيل طبعًا ـ يس���تغلها لتش���ريع
«القانون الفرنس���ي» الذي يمن���ع تقديم رئيس حكومة
إل���ى محاكم���ة جنائي���ة طوال فت���رة إش���غاله منصبه؛
وهو القان���ون الذي فحص أعضاء كنيس���ت من الليكود
إمكانيات تشريعه في الس���نوات األخيرة ،مرارًا .وإذا ما
ً
تم ذلك ،فعال ،يكون نتنياهو قد تملص وأفلت من الئحة
االتهام الجنائية ،لبضع سنوات على األقل.
م���ن الواض���ح ،إذن ،أن تنفي���ذ المستش���ار القانوني
للحكوم���ة ،مندلبليت ،قراره بش���أن تقديم الئحة اتهام
ضد نتنياهو لن يكون باألمر الس���هل أو السريع ،بل قد
يتأج���ل لفترة زمنية طويل���ة ،أو طويلة جدًا حتى ،إذا ما
اختار نتنياهو خوض حربه الش���خصية الضروس ضده،
وهو ما تش���ير كل الدالئل إلى أنه س���يكون خياره األول
والوحيد على األغلب.

4

الثالثاء  2019/11/26الموافق  29ربيع األول  1441هـ العدد  440السنة السابعة عشرة

“المشهــــد” االقتصـــادي

إعـــداد :برهوم جرايسي

موجز اقتصادي
ارتفاع النمو في الربع الثالث بـ 1ر%4
سجل النمو االقتصادي في إسرائيل في الربع الثالث
من هذا الع���ام ارتفاعا بنس���بة 1ر ،%4بعد أن كان قد
ارتفع في الربع الثاني بنس���بة 8ر ،%0وفي الربع األول
بنس���بة 5ر ،%4وفق ما أعلنه مكتب اإلحصاء المركزي.
ورفعت وزارة المالي���ة تقديراتها للنمو للعام الجاري
بق���در طفيف إلى م���ا بين  %3وحت���ى 1ر ،%3بدال من
9ر %2حسب تقديرات سابقة.
وتبين من تقرير مكتب اإلحصاء أن المساهمة األكبر
في تسجيل نسبة النمو هذه كانت االرتفاع الحاد في
شراء الس���يارات بنسبة  ،%170مقارنة مع ذات الفترة
من العام الماضي ،في حين أن ش���راء السيارات تراجع
في الربع الثاني بنس���بة  ،%96مقارنة مع الربع الثاني
من العام  .2018ويلعب ش���راء السيارات دورا بارزا في
حجم االس���تهالك الفردي في السنوات األخيرة ،التي
س���جلت ذروة في عدد الس���يارات الجديدة التي تباع
س���نويا ،نظرا لتسهيالت ش���روط الدفع ،عبر شركات
تمويل عديدة تتنافس في ما بينها.
وتبين من التقرير أن صادرات البضائع والخدمات من
دون قطاع المجوهرات ،سجلت في الربع الثالث تراجعًا
بنسبة  ،%4وهذا التراجع األول منذ  12شهرا ،وكان من
المفروض أن يكون التراجع أكبر ،إال أن الس���ياحة (في
االتجاهي���ن) التي تدخل في إط���ار صادرات الخدمات
سجلت ارتفاعا إجماليا بنسبة .%16
كم���ا قال تقري���ر مكت���ب اإلحصاء إن االس���تهالك
الفردي س���جل في الربع الثالث ارتفاعا طفيفا بنسبة
8ر ،%0وإن االس���تهالك المتمث���ل بش���راء المعدات
البيتي���ة تراجع في الربع الثالث بنس���بة  ،%15رغم أن
الحديث عن أشهر الصيف وأول األعياد العبرية ،التي
أنهت الرب���ع الثالث ،ومعروف عنه أن موس���م تزدهر
فيه مشتريات األجهزة البيتية واألثاث.
وكان النم���و االقتص���ادي في الع���ام الماضي 2018
ق���د ارتفع بنس���بة 3ر ،%3وهي أقل من نس���بة النمو
ف���ي العامين األس���بقين5 ،ر %3ف���ي  ،2017و %4في
 .2016وح���ذر البنك المركزي ف���ي الربيع الماضي من
اس���تمرار انخفاض نس���ب النمو في المس���تقبل إلى
ُ
قدم الحكومة عل���ى إجراءات
أق���رب للركود ،إذا ل���م ت ِ
ّ
لتحفي���ز النمو .فقد حذر بنك إس���رائيل المركزي في
تقرير خاص م���ن أن االقتصاد اإلس���رائيلي يتدحرج
نح���و ما هو أقرب إلى الرك���ود االقتصادي ،في حال لم
تتخذ الحكوم���ة إجراءات جوهرية ذات قدرة على رفع
اإلنتاجية ،وزيادة المشاركة في العمل ،خاصا بالذكر
جمه���ور المتدينين المتزمتي���ن «الحريديم» ،الذين
نسبة مشاركة رجالهم في سوق العمل تقل عن ،%50
لدوافعه���م الديني���ة ،في حين أن النس���اء العربيات
محرومات من فرص العمل ،ونسبة مشاركتهن بالكاد
تصل إلى .%37

ارتفاع بنسبة  %10في السياحة
إلـى إسـرائـيـل خـالل  10أشـهـر
س���جلت الس���ياحة الداخلة إلى البالد ،في األش���هر
العش���رة األولى من العام الجاري  ،2019ارتفاعا بنسبة
 ،%10مقارنة مع ما كان في العام الماضي  .2018وباتت
أعداد الس���ياح مرشحة للوصول إلى ذروة جديدة هذا
العام ،بوصولها إلى 5ر 4مليون س���ائح ،وهذا لم يكن
في تاريخ إسرائيل.
وقال تقري���ر لمكتب اإلحصاء المرك���زي إن إجمالي
عدد الس���ياح في ش���هري أيلول وتشرين األول سجل
ارتفاعا بنسبة  %11مقارنة مع ذات الشهرين من العام
الماضي  ،2018ويتم عادة احتس���اب هذين الشهرين
س���وية ،بس���بب امتداد ثالثة أعياد يهودية خاللها.
ويقول التقرير إن عدد الس���ياح سجل في شهر أيلول
ارتفاعا حادا بنس���بة  ،%44في حين تراجعت السياحة
في شهر تشرين األول بنسبة تالمس .%8
وقد بلغ عدد الس���ياح في ش���هري أيلول وتش���رين
أول  852ألف س���ائح ،مقابل  767ألف س���ائح في ذات
الش���هرين من العام الماضي .وبلغ عدد الس���ياح في
األش���هر الـ  10األولى من هذا العام 7ر 3مليون سائح،
مقاب���ل 4ر 3مليون س���ائح في ذات الفت���رة من العام
الماضي .واستنادا إلى أنه في الشهرين األخيرين من
العام الماضي دخل إلى البالد أكثر من  750ألف سائح،
فإن العدد اإلجمالي المتوقع لهذا العام س���يصل كما
يبدو إلى 5ر 4مليون سائح.
وبلغت مداخيل االقتصاد من الس���ياحة الداخلة في
األش���هر العش���رة األولى من هذا الع���ام 37ر 5مليار
دوالر .ومن المتوقع أن تسجل المداخيل من السياحة
هي أيضا ذروة جديدة.
وقال مدير عام وزارة الس���ياحة ،أمير هليفي« :لقد
تحولت إس���رائيل إلى ه���دف منطق���ي ومتقدم في
الس���ياحة العالمي���ة ،وهذا م���ا تثبت���ه االحصائيات
والمعطي���ات التي تنش���ر تباعا» .وع���زا هليفي هذا
النجاح إلى حمالت التس���ويق الت���ي تقوم بها وزارته
في أرجاء العالم.
وكان���ت الس���ياحة الداخلة قد س���جلت ف���ي العام
الماضي  2018ذروة غير مس���بوقة ،باجتيازها حاجز 4
ماليين س���ائح ،وارتفاعها بنسبة  %14عن العام ،2017
وبنس���بة قرابة  %40عم���ا كان في الع���ام  .2016وفي
المقابل سجلت الس���ياحة الخارجة هي أيضا ارتفاعا
بنس���بة  ،%12بس���فر 5ر 8ملي���ون س���ائح ،غالبيتهم
الس���احقة لغ���رض قضاء العط���ل ،وه���ذا أيضا ذروة
جديدة ،خاصة وأن عدد الس���كان وفق مكتب اإلحصاء
المركزي ف���ي العام الماض���ي بلغ قراب���ة 9ر 8مليون
نس���مة ،وهذا يش���مل القدس والجوالن (حوالي 360
ألف نسمة معا).
وقالت وزارة الس���ياحة إن عدد السياح والزائرين في
العام الماض���ي بلغ 121ر 4مليون س���ائح ،وإن المردود
المال���ي لالقتصاد اإلس���رائيلي وصل إل���ى 8ر 5مليار
دوالر.

حـشـود الـعـدوان األحـدث عـلـى غـزة.

خبراء :تأثر االقتصاد اإلسرائيلي من العمليات العسكرية والحروب بات هامشيًا!
ً
*منذ الحرب على لبنان في العام  2006ظهر أن االقتصاد اإلسرائيلي يتأثر قليال وسرعان ما يتعافى جراء الحرب
وهـذا االستنتـاج كـان في كل واحدة من الحروب على قطاع غزة منذ  2006وحتى العدوان األخير قبل عدة أيام*
يؤكد تقرير لبنك إس���رائيل المرك���زي ،وتقديرات عدد من
الخبراء ،أن االقتصاد اإلس���رائيلي لم يعد يتأثر بقدر كبير من
أج���واء الحرب ،وهذا ظهر منذ الحربين عل���ى لبنان وقطاع غزة
في العام  ،2006إذ أن الضرر االقتصادي كان آنيا ،وس���رعان ما
استرد االقتصاد خسائره ،وفي غضون أشهر.
وهذا األمر يعود إلى التطور الكبير في االقتصاد اإلسرائيلي
في العقدي���ن األخيرين ،وتغيي���ر موازين وحس���ابات الناتج
العام ،ومؤث���رات النمو االقتصادي .فحتى العام  ،1999لم تكن
مس���اهمة الصادرات كبيرة في النمو ،ولك���ن منذ ذلك الحين،
تضاعفت الصادرات بما بين ثالثة إلى أربعة أضعاف ،وبالتالي
زاد وزنها في حس���ابات النمو ،على حس���اب قطاعات تقليدية
أخرى ،ويبقى األس���اس هو حجم االس���تهالك الفردي والعام،
الذي يحسب له  %60من إجمالي الناتج العام.
ويبقى القطاع األكثر تأثرا بأجواء الحروب هو قطاع السياحة
والتي تس���جل في كل واحدة من الس���نوات األخيرة ذروة لها،
ومن المتوقع ،على س���بيل المثال ،أن تجت���از هذا العام حاجز
5ر 4مليون س���ائح ،ولكن أيضا في هذا القط���اع فإن التأثر هو
لفترة قصيرة ،ثم يعود إلى مساره ،ما قبل الصدام العسكري.
وهذه القضية ظهرت م���ن جديد في أعقاب العدوان األخير
على قطاع غزة ،الذي بدأ فجر يوم  12الجاري ،ووصلت القذائف
م���ن قطاع غزة إلى جنوب منطق���ة تل أبيب الكبرى ،ما أدى إلى
ش���ل الحياة العامة في قلب االقتصاد اإلسرائيلي ليومين .ثم
تقلص الشلل ليسري على الجنوب ،قبل إعالن وقف إطالق النار،
بعد  3أيام من العدوان.
وقالت التقاري���ر االقتصادية إن تأثير هذا العدوان انعكس
بشكل مباش���ر على نفقات جيش االحتالل ،ووفقا للتقديرات،
فإن كل ي���وم عدوان كالذي كان على قطاع غزة ،يكلف الجيش
ما بين  20مليون إلى  28مليون دوالر .وجاء هذا في الوقت الذي
يطالب فيه الجي���ش بزيادة ميزانيته الس���نوية ،مدعوما من
رئيس الحكومة بنيامي���ن نتنياهو ،الذي يطالب بزيادة ثابتة
للجيش ،بمقدار 1ر 1مليار دوالر سنويا ،حتى العام .2030
ويق���ول المحلل أدري���ان بايلوت ،في مقال ل���ه في صحيفة
«كالكاليس���ت» االقتصادي���ة ،إن���ه «ما زال من الس���ابق ألوانه
تقيي���م األض���رار الناجمة عن قصف الصواريخ التي س���قطت

على جنوب إسرائيل ووسطها على االقتصاد اإلسرائيلي ،لكن
البحث والخبرة من الجوالت األمنية السابقة أمر مشجع.
فهناك اتفاق بالرأي واس���ع النط���اق بين كبار االقتصاديين
والمس���ؤولين في الحكومة ،على أنه بما أن الحدث محدود في
الزمان والمكان ،فإن الضرر سيكون ضئيال وسيتمكن االقتصاد
اإلسرائيلي من التعافي من الحروب والعمليات ومن التعويض
في األشهر المقبلة».
ُ
ويس���تعرض بايلوت دراسة أجراها بنك إسرائيل نشرت في
آذار  2015لدراس���ة تأثير الحوادث األمنية في االقتصاد ،وجاء
فيها أن الحرب على لبنان في العام  ،2006أس���فرت عن فقدان
الناتج العام ما بين 35ر %0إلى 5ر .%0ووفقا لألسعار الحالية،
يتراوح هذا بين 8ر 4مليار شيكل و85ر 6مليار شيكل.
ويق���ول بايلوت «ولكن من هنا تأتي األخبار الس���ارة :أثبتت
الدراس���ات أنه من أحداث القتال تلك ،كان االقتصاد يتعافى
قريبا في األشهر القليلة الالحقة .فعلى سبيل المثال :إذا ألغت
العائالت التسوق وتناول الطعام في المطاعم والمقاهي ،فقد
أظهرت التجربة أنها «س���تعوض» معظم التس���وق والوجبات
في األش���هر التالي���ة» .وهذا ما ب���رز في الع���ام  ،2014حينما
تساقطت قذائف من قطاع غزة على منطقة تل أبيب ،فاألجواء
اس���تمرت  50يوما ،وحس���ب التقديرات ،فقد خسر االقتصاد
في حينه 3ر %0من الناتج العام ،ما يعادل 1ر 4مليار ش���يكل،
وفق تقديرات بنك إس���رائيل .ويضيف «وهذا يعني أن تأثير
الح���وادث األمنية على االقتصاد ق���د انخفض مع مرور الوقت.
وعند النظر في العواقب الطويلة األجل لتلك الحوادث األمنية،
فإن النتائج متش���ابهة :كان حجم االستثمارات الطويلة األجل
المباش���رة في االقتصاد اإلس���رائيلي أقل تأثرا بمرور الوقت،
حتى كنتيجة للحوادث األمنية».
ويقول بايلوت كذلك «وفقا لدراس���ة بنك اسرائيل ،يبدو أنه
على عكس االعتقاد الس���ائد بأن الضرر الذي يلحق باالقتصاد
يت���م م���ن خالل «الطل���ب» وليس من خ�ل�ال «الع���رض» ،لم ير
اقتصاديو بنك إس���رائيل تأثيرا كبيرا على اإلنتاج الصناعي،
ووجدوا أن االنخفاض يرجع إلى انخفاض االس���تهالك الخاص
والضع���ف في الس���ياحة ،المس���جلة في مي���زان المدفوعات
كتصدير للخدمات المتعلقة بالطلب».

ويتاب���ع بايل���وت :تعتب���ر المصادم���ات العس���كرية ضارة
باالس���تهالك الخاص ،خاص���ة في اس���تهالك الخدمات ،وهو
قس���م مهم يمثل حوال���ي  %60من النات���ج المحلي اإلجمالي
وقاطرة رئيسية للنمو االقتصادي في السنوات األخيرة .وهذا
ما ظهر خ�ل�ال العمليتين على قطاع غزة ،ف���ي العامين 2009
و ،2014وخ�ل�ال حرب لبنان الثانية .ووفقا لبنك إس���رائيل ،فإن
ه���ذه الظاهرة ناتجة عن انخفاض في المكونين الرئيس���يين
الستهالك الخدمات :خدمات النقل والمطاعم والفنادق .ومثل
غيرها من المجاالت ،االستهالك الحالي أيضا تعافى بسرعة.
ويش���ير بايلوت إلى أن أحد اس���تنتاجات تلك الدراس���ة أن
اإلنتاج الصناعي اإلجمالي ليس حساسا بشكل خاص للعمليات
العس���كرية ،ولك���ن عند النظر في مؤش���ر اإلنت���اج الصناعي
وفق���ا لكثافة التكنولوجي���ا ،تجد المجموع���ات اختالفات في
االس���تجابة .ففي صناعات التكنولوجيا العالية« ،الهايتيك»،
ل���م يكن هن���اك انخف���اض في انتاجه���ا خالل االش���تباكات
العس���كرية .وهذه أخبار مهمة للغاي���ة ،حيث تمثل صادرات
التكنولوجي���ا الفائقة حوالي  %37من الص���ادرات الصناعية،
حيث يتم تسجيل إنتاجية عالية أيضا ،وبالتالي ارتفاع األجور
والمزايا التنافسية لالقتصاد اإلسرائيلي.
وبالنس���بة للصناع���ات األخرى ،تب���رز ص���ورة مختلفة :في
الصناع���ات المختلط���ة ،كان هناك انخفاض ح���اد خالل حرب
لبن���ان الثاني���ة ،والذي كان يرجع بش���كل أس���اس إلى أضرار
كبيرة ألنش���طة صناعة النفط والكيماويات المركزة في خليج
حيف���ا .هذه اإلصابة غير ذات صلة في حالة منطقتي الوس���ط
والجنوب .وفيما يتعلق بالصناع���ات التقليدية ،حافظت على
االس���تقرار في حرب لبنان  ،2006وتأثرت بشكل معتدل خالل
حرب غزة في  .2014ومع ذلك ،في حالة الجولة الحالية ،سيكون
من المهم مراعاة التفاصيل المهم���ة :على عكس حرب لبنان
 ،2006فإن الشلل لفترة أطول في تل أبيب والمناطق الجنوبية
له عواقب أش���د ،مقارنة بش���لل حيفا والمنطقة الش���مالية أو
الجنوبية وحدها .ووفقا لبيانات اتحاد الصناعيين ،فإن حوالي
 %49من إيرادات الصناعات اإلسرائيلية في المناطق الوسطى
وتل أبيب والمناطق الجنوبية.
والنقط���ة األكث���ر حساس���ية لالقتص���اد خ�ل�ال الصدامات

العس���كرية ،حس���ب بايلوت ،هي صناعة الس���ياحة ،التي بلغ
حجمها في ع���ام  2018حوالي 2ر 7ملي���ار دوالر ،وهو ما يمثل
حوالي  %14من صادرات الخدم���ات وحوالي  %7من الصادرات
اإلس���رائيلية« .والخبر الس���ار هو أن الس���ياحة اإلس���رائيلية
الداخلي���ة وصلت إلى أعلى مس���توياتها عل���ى اإلطالق .فوفقا
للبيانات الصادرة عن اتحاد الفنادق ،زاد عدد اإلقامات الليلية
بـ %48تراكمية في أربع س���نوات .وفقا ألرقام وزارة السياحة،
فإن إجمالي الس���ياحة بما في ذلك الداخلية ،تولد حوالي 30
مليار ش���يكل في الناتج المحلي اإلجمالي» .وفي هذا السياق،
من المهم اإلش���ارة إلى أنه منذ حرب لبنان  2006وحتى حرب
غ���زة  ،2014نما تصدير الخدمات بش���كل حاد م���ن الصادرات
اإلسرائيلية.
ويقول خبير اقتصادي في الشركة االقتصادية االستثمارية
IBIلصحيفة «ذي ماركر» ،إن العمليات والصدامات العس���كرية
ع���ادة يكون له���ا تأثير ضئي���ل وقصير األجل على النش���اط
االقتص���ادي ،باس���تثناء الس���ياحة .كما أن االس���تهالك يتم
تعويض���ه في الفت���رات الالحقة كما دل���ت التجربة .وأضاف:
هن���اك عامل آخر يكتس���ب زخما في هذا الوق���ت ،هو الوضع
الكل���ي العالمي ،طالما كان ذلك معقوال ،فسيس���هل التعامل
بشكل أس���هل مع تدهور الوضع األمني .ومن ناحية أخرى ،إذا
تدهور الوضع العالمي ،ال س���يما في ضوء الحرب التجارية بين
الوالي���ات المتحدة والصين ،وفي نف���س الوقت تدهور الوضع
األمنيفي إسرائيل ،فسيكون هذا بمثابة تحد كبير لالقتصاد
اإلسرائيلي .إذا نظرنا إلى األسعار في السوق المحلية ،بما في
ذلك س���وق صرف العمالت ،فإن احتمال ضرر كبير من العملية
األخيرة هو أقرب إلى الصفر.
ويق���ول الخبير االقتص���ادي أليكس زابزينس���كي لصحيفة
«ذي ماركر» إن تجربة العقد الماضي توضح أن المس���تثمرين
يجب أال يتفاعلوا مع الحوادث األمنية ،وال سيما الذعر .فزيادة
التوت���رات األمني���ة خالل فت���رة زمنية مح���دودة ال تؤثر على
النش���اط االقتصادي بم���رور الوقت .وس���يتمكن االقتصاد من
التعافي بس���رعة من الضرر ،حتى في الحاالت التي اس���تمرت
فيها األحداث األمنية عدة أس���ابيع .فقط في صناعة السياحة
كان الضرر ملموسا لفترة أطول.

ُ
الجمهور اإلسرائيلي يحجم عن التوفير في البنوك بسبب الفائدة الصفرية!
*ما يعادل  95مليار دوالر في الحسابات الجارية والجمهور يمتنع عن استثمارها في برامج التوفير *قبل  20عامًا كانت الفائدة
على التوفيرات  %10واليوم واحد باأللف *الفائدة الصفرية بسبب التضخم المالي الطفيف وارتفاع قيمة الشيكل أمام الدوالر*

قال تقرير جديد لبنك إس���رائيل المركزي إن في الحسابات
الجاري���ة في البنوك اإلس���رائيلية  333مليار ش���يكل ،وهو ما
يع���ادل  95ملي���ار دوالر .والجمهور يمتنع عن اس���تثمار هذه
األموال في برامج التوفير البنكية ،وال حتى ألمد طويل ،بسبب
الفائدة البنكية الصفرية ،التي تتبعها ضريبة بنس���بة %25
على األرباح الهش���ة ،عدا العموالت ،م���ا يعني أن ال جدوى من
التوفي���رات البنكي���ة .وتعود الفائ���دة الصفري���ة على برامج
التوفي���ر لوتيرة التضخم المالي الطفيفة ،وأحيانا التراجعية،
وأيضا بس���بب ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدوالر ،وباقي عمالت
العالم.
والفائ���دة الصفرية على برامج التوفي���ر البنكية قائمة منذ
 11عاما ،حينم���ا بدأت البنوك المركزية ف���ي العالم بتخفيض
الفائ���دة البنكية ،بما فيها البنك المركزي اإلس���رائيلي ،الذي
خفض الفائدة األساس���ية تدريجيا ،من 75ر %3في شهر آذار
 ،2008إلى 1ر %0في ش���هر ش���باط  ،2015واس���تمرت لمدة 45
شهرا ،حتى ارتفعت قبل عام إلى 25ر.%0
ولك���ن الفائدة على توفيرات البنوك ه���ي أقرب إلى الصفر،
فإذا كانت الفائدة على التوفيرات البنكية في العام  2004في

حدود  %10سنويا ،فإنها اليوم 1ر ،%0أي واحد باأللف ،تتبعها
ضريبة بنس���بة  %25على أرباح الفائدة ،وهذا عدا عن عموالت
اإليداع والس���حب ،وبذلك فإنه لن تكون ج���دوى إطالقا لهذه
التوفي���رات ،ولهذا يفض���ل الجمهور إبقاءها في الحس���ابات
الجارية.
ويق���ول التقري���ر إنه في الع���ام  ،2004كانت الس���يولة في
الحس���ابات البنكية الجارية تعادل 5ر %1من أموال وممتلكات
الجمهور ،أما في العام الجاري  ،2019فقد ارتفعت النس���بة إلى
5ر .%8وإذا كان���ت في برامج التوفي���ر البنكية في العام 2004
حوال���ي  78مليار ش���يكل ،فإن قيمة التوفي���رات البنكية في
العام الجاري بلغت 2ر 3مليار شيكل.
يش���ار إلى أن امتناع الجمهور عن إي���داع األموال في برامج
توفير بنكية يحد من حجم اس���تثمارات البنوك على مختلف
أش���كالها .كما يتبي���ن أن الجمهور يمتنع ع���ن إيداع األموال
في برامج التوفي���ر التي تعتمد على البورصات ،بس���بب عدم
االس���تقرار االقتصادي العالمي ،ما ينعكس على كل بورصات
العالم ،وفرص الخس���ائر باتت أكبر م���ن احتماالت الربح .وفي
هذه الحالة ف���إن األرباح الصافية ،ابتداء من الش���يكل األول،

ستكون خاضعة لضريبة بنسبة .%25
وتقول التقارير االقتصادية إن هذه الحال ستس���تمر لفترة
ليس���ت محددة ،ألن مس���توى الفوائ���د في ال���دول المتطورة
والغني���ة ما ت���زال صفرية ،عل���ى ضوء األوض���اع االقتصادية
الال مس���تقرة ف���ي العالم ،وبس���بب وتيرة النم���و االقتصادي
المنخفضة في العالم ،وخاصة في الدول المتطورة.
وهذه الحال تسري أيضا على الفائدة في إسرائيل ،التي هي
اآلن واقفة عند 25ر %0منذ  12شهرا ،إذ تم رفعها قبل عام من
1ر ،%0بعد أن بقيت تلك الفائدة لمدة  45شهرا .وكان االعتقاد
الس���ائد في بنك إس���رائيل حتى الربع األول من العام الجاري،
أن الفائدة س���ترتفع حتى نهاية العام الجاري في إس���رائيل
إلى 5ر .%0إال أن وتيرة التضخم المنخفضة ،واس���تمرار ارتفاع
قيمة الش���يكل أمام الدوالر ،طيلة العام الجاري ،جعال الحديث
يج���ري حاليا عن احتم���ال تخفي���ض الفائ���دة البنكية .فقد
انخفضت قيمة الدوالر أمام الش���يكل منذ مطلع العام الجاري
وحتى هذا األسبوع بحوالي 5ر.%9
أما التضخم المالي ،فقد سجل في األشهر العشرة األولى من
العام الجاري ارتفاعا بنس���بة  ،%1ولكن إجمالي التضخم حتى

نهاية العام الجاري مرش���ح بشكل شبه مؤكد ألن ينخفض عن
 ،%1بمعنى أن يكون للسنة السادسة على التوالي ما دون الحد
األدنى المحدد المخطط للتضخم المالي الس���نوي  ،%1وأقصاه
.%3
وكان مكتب اإلحصاء المركزي قد أعلن في منتصف الش���هر
الجاري عن ارتفاع التضخم في ش���هر تش���رين األول الماضي
بنس���بة 4ر ،%0وهي نس���بة ارتفاع ليس���ت مألوفة لمثل هذا
الش���هر من كل عام ،إال أن الس���بب المركزي لهذا االرتفاع هو
أن كل األعي���اد العبرية جاءت هذا العام في الش���هر الماضي،
ما س���اهم في ارتفاع األس���عار االس���تهالكية ،وخاصة أسعار
الملبوس���ات واألحذية ،وأس���عار الخضراوات والفواكه ،وبعض
أصناف المواد الغذائية ،وأسعار النقاهة.
وحس���ب وتيرة التضخم القائمة منذ س���نوات ،فإن التضخم
ف���ي الربع األخير م���ن كل عام يس���جل تراجعا ،م���ا يعني أن
التضخم في الش���هر الجاري وشهر كانون األول المقبل سيجر
إجمال���ي التضخم للعام الجاري  ،2019إل���ى ما دون  ،%1بعد أن
كانت توقعات بنك إسرائيل في مطلع العام ،أن يكون إجمالي
التضخم لهذا العام في حدود 5ر.%1
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مــلــف خــاص :غور األردن ومخاطر ّ
ضمه إلى إسرائيل
ّ
ضم منطقة غور األردن وشمال البحر الميت إلى السيادة اإلسرائيلية:

مـنـاورة انـتـخـابـيـة أم مـشـروع سـيـاسـي مـوضـع الـتـطـبـيـق الـفـعـلـي؟

م���ا بدا لوهلة ،ف���ي أوائل أيل���ول الماضي ،أنه مج���رد بالون
من���اورة انتخابية أطلقه بنيامين نتنياهو عش���ية االنتخابات
للكنيس���ت الـ  ،22التي جرت يوم السابع عشر من ذلك الشهر،
يبدو اليوم أنه قد أصبح «مش���روعًا سياسيًا» إسرائيليًا يتسع
ويتعالى الحديث عنه والنقاش حول���ه والتأكيد على «ضرورة
تطبيق���ه وإخراجه إلى حي���ز التنفيذ» ،اآلن وفي أس���رع وقت
ّ
ممكن ،وإال فس���يكون األم���ر بمثابة «إهدار فرص���ة تاريخية»
و»إخفاق خطير» في اس���تثمار التغيي���ر التاريخي الذي حصل
في الموقف األميركي من المستوطنات اإلسرائيلية ،كما أعلنه
وزي���ر الخارجية األميركي ،مايك بومبي���و ،مؤخرًا .ولكن جهات
إس���رائيلية أخرى ّ
تصر على أن الحديث المتسع والمتعالي عن
ضم غور األردن ،اآلن في هذه األيام ،ما هو إال «ش���ارة االفتتاح»
في الجولة االنتخابية القريبة ،الثالثة في غضون أقل من سنة،
التي يبدو أن إسرائيل متجهة نحوها بصورة شبه مؤكدة.

مناورة انتخابية أم مشروع سياسي؟
في يوم العاش���ر من أيلول الماضي ،قب���ل موعد االنتخابات
البرلمانية العامة في إس���رائيل بأسبوع واحد بالضبط ،وبينما
كان���ت نتائج اس���تطالعات الرأي العام تفي���د بتراجع في قوة
نتنياه���و وحزبه الليكود االنتخابية وبتعادل متوقع بين قوته
وقوة معسكر الخصم بيني غانتس ،زعيم تحالف «أزرق أبيض»،
خرج نتنياهو بما هيأ له مقربوه ّ
وروجوا ،مس���بقًا ،بأنه سيكون
«إعالن���ًا دراماتيكي���ًا» .فقد عق���د نتنياهو مس���اء ذلك اليوم
مؤتمرًا صحافيًا خاصًا ومقتضبًا أعلن من خالله أنه سيبادر إلى
ضم منطقة غور األردن وش���مال البحر الميت وفرض الس���يادة
اإلس���رائيلية عليها بعيد االنتخابات (في  17أيلول) مباش���رة
وتشكيله حكومة جديدة ،في حال فاز باألغلبية الالزمة.
وقال نتنياهو ،في مؤتمره الصحافي إياه ،إن «فرض السيادة
على كل المستوطنات والمناطق االستراتيجية سيكون باالتفاق
مع الوالي���ات المتحدة ،ألن صفقة الق���رن التي تطرحها اإلدارة
األميركية تشكل «فرصة تاريخية» لبسط السيادة اإلسرائيلية
على يهودا والس���امرة (الضفة الغربية)» ،مشددًا على «ضرورة
أن يبقي الجيش اإلس���رائيلي على تواجده في كل غور األردن»
وعلى أن «الحكومة المقبلة س���تضع وتنفذ خطة خاصة لنش���ر
وتعزيز المستوطنات اإلس���رائيلية في تلك المنطقة» ،مؤكدًا
أن «مناطق غور األردن وشمال البحر الميت وهضبة الجوالن هي

الحزام األمني الهام إلسرائيل في الشرق األوسط»!
وأش���ار نتنياهو ،أيضًا ،إلى أن ضم منطقة غور األردن س���يكون
«الخطوة األولى لحكومتي الجديدة ،بعد االنتخابات مباشرة ،إذا ما
فزنا بها» ،في إطار الطموح اإلس���رائيلي «لبلوغ حدود ثابتة تضمن
عدم تحول الضفة الغربية إلى ما يش���به قطاع غزة» ،مضيفًا« :كما
سنقوم بضم مستوطنات أخرى ،بعد نشر خطة الرئيس األميركي،
ً
دونالد ترامب» وختم قائال« :أعطوني القوة ألعزز إسرائيل وأمنها»!
وفي إطار إع�ل�ان نيته هذه ،عرض نتنياهو خرائط لمنطقة غور
األردن ،ق���ال إنها (الخرائ���ط) «تابعة لألجه���زة األمنية منذ عام
 ،»2014 – 2013مؤكدا أنها «تمنح إس���رائيل السيطرة حتى الجهة
الشرقية التي تمتد من طريق ألون حتى وادي أور ،وتستمر حتى
عين جدي ،وتضم كل الوحدات االستيطانية الموجودة هناك».
وقد رأت قطاعات واس���عة ،سياس���ية ـ حزبية وشعبية ،في
المجتمع اإلسرائيلي آنذاك أن نتنياهو ال يطلق «خطته» هذه
إال كمن���اورة أخيرة قبي���ل االنتخابات ،بمثاب���ة محاولة أخيرة،
لدرء خطر خس���ارة االنتخابات ،وذلك من خالل إغراء واستمالة
أكب���ر عدد ممكن م���ن المصوتي���ن اإلس���رائيليين المؤيدين
لالستيطان والمستوطنات وللضم ،كي يقرروا التصويت لحزب
الليكود ونتنياهو مباش���رة .وقد كان التعليق األكثر انتش���ارًا
من جانب خصوم نتنياهو السياس���يين ـ الحزبيين على «بيانه
الدراماتيكي» هذا هو ما يمكن إيجازه بالكلمات التالية« :هذا
كالم ف���ارغ ..إنه (نتنياهو) يخش���ى المحاكمة بتهم الفس���اد
ويعمل كل ش���يء لتجنب الخس���ارة في االنتخابات ثم تجنب
عقوبة السجن التي قد تلي خسارة االنتخابات»!

نتنياهو ...قبل وبعد!
الذين يعتبرون إعالن نتنياهو بشأن ضم منطقة غور األردن
مجرد مناورة انتخابية ل���ن توضع موضع التطبيق الفعلي ،في
المس���تقبل المنظور على األقل ،هم الذين يشيرون أساسًا إلى
موق���ف قادة األجهزة األمنية اإلس���رائيلية الذين أبدوا ـ وفق
تقارير صحافية نش���رت آنذاك ـ غضبًا ش���ديدًا وصريحًا حيال
إعالن نتنياهو يوم العاش���ر من أيل���ول ،وخصوصًا على خلفية
عدم إشراكهم في التحضير لذلك اإلعالن وعدم إجراء مداوالت
ونقاش���ات معمقة ح���ول الموضوع الذي ينط���وي على دالالت
وإس���قاطات أمنية واس���عة وعميقة األثر ،ودون فحص ميزان
الفوائد مقابل األضرار المترتبة على هذه الخطوة.

وفي هذا الس���ياق ،كان الصحافي بن كسبيت قد كشف ،في
صحيفة «معاريف» ( ،)2019/9/13أن «البيان الدراماتيكي» الذي
أعلنه نتنياهو يوم  10أيلول جاء بتأخير نحو س���اعتين بسبب
محادث���ة حادة وصاخبة بينه وبين رؤس���اء األجه���زة األمنية،
وخصوصا رئيس «الموس���اد» ورئيس «الشاباك» ورئيس أركان
الجيش اإلسرائيلي ،وأن نتنياهو كان ينوي في األصل اإلعالن
ـ خالل بيان���ه الدراماتيكي إياه ـ عن ضم ف���وري لمنطقة غور
األردن ،إال أن���ه تراج���ع عن ذلك ف���ي اللحظة األخيرة بس���بب
معارضة رؤس���اء األجهزة األمنية وانتقاداتهم ،وكذلك بسبب
موقف المستشار القانوني للحكومة ،أفيحاي مندلبليت ،الذي
أبل���غ نتنياهو بأن حكوم���ة انتقالية (كالت���ي كانت في تلك
األيام) ال تستطيع اتخاذ مثل هذه الخطوة البعيدة األثر.
كما يشير هؤالء إلى موقف نتنياهو السابق الذي كان رافضًا
بقوة لخيار ضم منطقة غور األردن وبسط السيادة اإلسرائيلية
عليها ،بل كان يؤمن ويعلن ،طوال سنوات عديدة ،أنه ال يعتبر
االس���تيطان في تلك المنطقة «أم���رًا حيويًا» ،وفق ما هو مثبت
في العديد من الوثائق والتس���جيالت .ويذكر هؤالء ،بش���كل
خاص ،أن وزير الخارجية األميركي األسبق ،جون كيري ،كان قد
حاول في العام  2014دفع مبادرته للسالم وأن رئيس الحكومة
اإلس���رائيلية آنذاك ،بنيامين نتنياهو« ،وافق على التنازل عن
مس���توطنات الغور ،عل���ى إخالئها وعلى اإلبق���اء على الحضور
األمني اإلسرائيلي فقط هناك» .أما الموضوع الوحيد الذي كان
موضع خالف ونق���اش آنذاك فهو ،كما يؤكد هؤالء ،هو الفترة
الزمنية التي سيستمر فيها التواجد األمني المذكور.
ّ
ويذك���ر هؤالء ،أيض���ًا ،بأن نتنياهو نفس���ه أعلن ،في خطاب
ألق���اه في العام  2011من على منبر الكنيس���ت ،عش���ية زيارة
ّ
«يص���ر فقط على تواجد
ق���ام بها إلى الوالي���ات المتحدة ،أنه
أمني إس���رائيلي في منطقة غ���ور األردن»! وأض���اف« :الدولة
الفلس���طينية ستقوم فقط من خالل تس���وية سلمية ال تمس
بأمن إس���رائيل .هذه الدولة يجب أن تكون منزوعة السالح ،مع
ترتيبات أمني���ة جدية في الميدان ،بما فيها وجود عس���كري
إسرائيلي طويل األمد على طول نهر األردن».
ويؤكد ه���ؤالء أن موقف نتنياهو هذا مثب���ت في العديد من
الشهادات التي أدلى بها أشخاص عايشوا المرحلة وتفاصيلها
عن كثب ،كما أنها مثبتة أيضًا في مذكرات جون كيري نفسه.
وغداة إدالء نتنياهو بـ «بيان���ه الدراماتيكي» يوم  19أيلول،

نش���ر مارتن إنديك ،المبعوث األميركي الس���ابق إلى الش���رق
األوسط والسفير األميركي األسبق في إسرائيل ،تغريدة على
حس���ابه على موقع «تويتر» أكد فيه أن «نتنياهو هو الذي كان
يعتقد ويكرر أن ضم منطقة غور األردن ليس ضروريًا».
ّ
وكذب إنديك ادعاء حزب الليكود في إحدى دعاياته االنتخابية
آنذاك (في انتخابات أيلول  )2019بأن بيني غانتس ،رئيس أركان
الجيش اإلس���رائيلي في تلك الفترة ( ،)2014 – 2013كان يعارض
ض���م غ���ور األردن .وأوضح إندي���ك إن وزير الخارجي���ة األميركي،
جون كيري ،أعد مس���ودة أولية التفاقية س�ل�ام تقضي بـ»اإلبقاء
فقط على وجود عس���كري إس���رائيلي ،علني وخفي ،في المناطق
(الفلس���طينية) ،وكذلك في غ���ور األردن» .وأضاف« :الوحيد الذي
عارض المسودة وتنازل إسرائيل عن غور األردن هو موشيه يعلون،
الذي كان يش���غل منصب وزير الدفاع .وقد منع يعلون غانتس من
الحديث عن هذه الخطة مع أي من المسؤولين األميركيين».

نتنياهو يعود إلى مناورته /مشروعه!
ما أن أدل����ى وزير الخارجي����ة األميركي ،ماي����ك بومبيو ،ببيانه
«التاريخي» ـ كما وصفته إسرائيل ـ الذي قال فيه ،يوم  18تشرين
الثاني الج����اري ،إن الوالي����ات المتحدة ال تعتبر المس����توطنات
اإلس����رائيلية في «يهودا والس����امرة» (الضفة الغربية) وفي غور
األردن «انته����اكًا للقان����ون الدولي» ،وهو م����ا يتناقض تمامًا مع
إع��ل�ان اإلدارة األميركية في عه����د الرئيس جيم����ي كارتر ،في
العام  ،1987بأن المستوطنات غير شرعية وتتناقض مع القانون
الدولي ـ حتى س����ارع نتنياهو إلى «دعوة بيني غانتس لتشكيل
حكومة وحدة قومية يك����ون في طليعة مهامها ضم غور األردن
إلى إسرائيل وفرض الس����يادة اإلسرائيلية على هذه المنطقة»،
إلى جانب إطالق العنان لمبادرات تشريعية في الكنيست لسن
قانون خاص لضم غور األردن إلى إسرائيل.
فقبيل إع���ادة غانتس التفويض بتش���كيل حكومة جديدة
إل���ى رئيس الدولة وقبل إعالن المستش���ار القانوني للحكومة
ق���راره تقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو ،توجه األخير ،يوم 19
تش���رين الثاني الجاري ،إلى زعيم تحالف «أزرق أبيض» ،بيني
غانتس ودعاه إلى تشكيل «حكومة وحدة قومية» تقوم «بضم
غور األردن وترسم الحدود الشرقية لدولة إسرائيل».
وقال نتنياهو ،في شريط مصور نشره على صفحات التواصل
االجتماعي« :الق���رار التاريخي الذي أصدرته اإلدارة األميركية

يوم أم���س يمنحنا فرصة لمرة واحدة من أجل ترس���يم حدود
دولة إس���رائيل من الش���رق ،وذلك من خالل ضم غور األردن».
وأضاف« :ولهذا ،أدعو بيني غانتس إلى تشكيل حكومة وحدة
قومي���ة يكون الموضوع األول على ج���دول أعمالها ،في يومها
األول ،ضم غور األردن إلى إس���رائيل»! وختم بالقول« :الشعب
والتاريخ لن يغفرا لمن يهدر هذه الفرصة التاريخية»!
وفي موازاة ذل���ك ،وكجزء من االس���تعداد للمعركة االنتخابية
الجديدة ،الوش���يكة ،أطلق نتنياهو العنان للمساعي التشريعية
في الكنيس���ت لسن قانون يقضي بضم غور األردن إلى إسرائيل.
فقد أعلنت عضو الكنيس���ت ش���ارون هاس���كيل ،من الليكود ،أن
رئيس الحكومة ،نتنياهو ،حثها على تسريع البحث في الكنيست
حول مش���روع القانون الذي كانت تقدمت ب���ه لهذا الغرض قبل
نحو أس���بوعين .وقالت هاس���كيل إنه في أعق���اب إعالن اإلدارة
األميركية أن «المس���توطنات اإلس���رائيلية في يهودا والسامرة
(الضفة الغربية) ش���رعية» ،توجهت إلى اللجن���ة المختصة في
الكنيست لتقصير إجراءات التشريع ،على أن يكون الموعد المراد
إلنجاز عملية س���ن هذا القانون هو األسبوع المقبل ،حدًا أقصى.
وقالت إنها تبني على «التعهد الذي قطعه حزب أزرق أبيض إبان
االنتخابات األخيرة بأن يس���عى إلى س���ن قانون لضم غور األردن
إلى إس���رائيل» .وتوقعت هاسكيل أن يحظى اقتراح القانون هذا
بتأييد «ال أقل من  80عضو كنيست».
يذكر أن هاس���كيل كانت وضعت اقتراح القانون على طاولة
الكنيس���ت الـ  ،20للم���رة األولى ،ثم ع���ادت وطرحته اآلن ،من
جديد ،رغم االنس���داد الحاصل على جبهة المحاوالت لتشكيل
حكومة جديدة.
من جهة أخرى ،قدمت عضو الكنيس���ت أييلت ش���اكيد ،رئيسة
حزب «اليمين الجديد» ووزيرة العدل الس���ابقة ،األسبوع الماضي،
اقتراح قانون «لبس���ط الس���يادة اإلس���رائيلية» (أيّ ،
ضم ،لكن من
دون اس���تخدام كلم���ة «ضم»!) عل���ى «مناطق غ���ور األردن ،غوش
عتصيون ومعالي���ه أدوميم ،بم���ا فيها أيضًا المناط���ق التجارية
والصناعية ،المواقع األثرية ،الش���وارع وأراض���ي الدولة التي تقع
بين المس���توطنات ف���ي المنطقة ج» .وقالت ش���اكيد« :أمامنا اآلن
فرصة سياسية وجاهزية عالية من جانب الواليات المتحدة إلنجاز
إجراءات الض���م هذه ،وهي فرصة لن تتكرر .ول���ذا ،ممنوع التردد
أو التلك���ؤ بل ينبغي االس���تغالل الفوري والس���ريع لهذه الفرصة
والشروع في عملية بسط السيادة اإلسرائيلية على هذه المناطق».

غـور األردن ـ الـمـعـطـيـات والـواقـع
تمث���ل منطقة غور األردن ،التي تبلغ مس���احتها  2400كيلومتر
مربع ،حوالي ُثـلث مس���احة الضفة الغربي���ة ،ويقع معظمها على
طول الجانب الش���رقي من األراضي القريبة م���ن الحدود األردنية.
وتقع معظم أراض���ي غور األردن في المنطق���ة المصنفة (ج) في
الضفة الغربية ،التي تس���يطر إس���رائيل على  60في المئة منها
فعليًا.
غور األردن هو القطاع الشرقي للضفة الغربية ،والذي يمتد على
طول حوالي  120كيلومترًا ،من منطقة عين جدي قرب البحر الميت
ً
جنوبًا ولغاية «الخط األخضر» جنوبي بيس���ان (بيت ش���ان) شماال.
ويبلغ عرض هذا القطاع حوالي  15كيلومترًا .يعيش اليوم في هذا
القطاع أكثر من  60ألف فلسطيني ،في حوالي عشرين بلدة ثابتة،
بما في ذلك مدينة أريحا ،وبضعة آالف في بلدات مؤقتة.
من���ذ احتالل الضفة الغربية ،اعتبرت جميع حكومات إس���رائيل
هذا القطاع بمثابة «الحدود الش���رقية» لدولة إس���رائيل ولم تغب
يومًا نوايا ضمه إليها .ومن أجل تعزيز س���يطرتها على المنطقة،
أقامت إس���رائيل في األغوار ،منذ مطلع س���نوات السبعينيات26 ،
مستوطنة ،يسكن فيها اليوم حوالي  9آالف مستوطن إسرائيلي،
من أصل  400ألف مس���توطن في مستوطنات الضفة الغربية التي
بني���ت على أراضي الفلس���طينيين ،البالغ تعداده���م 7ر 2مليون
نسمة.
على مدار الس���نين ،منذ احتالله ،أعلنت إس���رائيل عن الغالبية
العظمى من أراضي ه���ذا القطاع «أراضي دولة» ،وجرى ضمها إلى
مناط���ق النفوذ التابع���ة للمجالس اإلقليمي���ة «عرفوت هيردين»
و»مجيل���وت» الت���ي تعم���ل ف���ي إطاره���ا معظم المس���توطنات

اإلس���رائيلية في المنطقة .وفي إطار اتفاقية أوسلو ،تم تعريف
ه���ذه المنطق���ة ،باس���تثناء جيب يض���م مدينة أريح���ا وبعض
المس���احات التي تحيط به���ا ،على أنها مناطق  ،Cالتي تس���يطر
عليها إسرائيل سيطرة تامة.
لمنطقة غ���ور األردن أهمية كبيرة من الناحية اإلس���تراتيجية
وتتخذ العديد من الشركات اإلسرائيلية منها مقرًا لها ،وخصوصا
الشركات الزراعية.
يسعى الفلسطينيون ألن يكون غور األردن الحد الشرقي لدولة
لهم في الضف���ة الغربية وقطاع غزة ،لكنهم يرون إن الس���يطرة
اإلس���رائيلية عل���ى عمق الضف���ة الغربية تنهي فعلي���ًا ونهائيًا
إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ويعتبر المس���ؤولون السياسيون والعس���كريون في إسرائيل،
ومن���ذ فترة طويلة ،أن غور األردن منطقة إس���تراتيجية «ال يمكن
التخلي عنها أبدًا»!! وتعلن إس���رائيل منذ فترة طويلة أنها تعتزم
الحفاظ على الس���يطرة العس���كرية هناك ،حتى في ظل أي اتفاق
سالم مع الفلسطينيين.
تراجعت إسرائيل عن بناء الجدار الفاصل الشرقي الذي خططت
لبنائ���ه على امتداد الح���دود الغربية لغور األردن ،وذلك بس���بب
موجة االنتقادات الدولية الش���ديدة ،وفي أعق���اب القرار الصادر
عن «محكمة العدل العليا» في حزيران  .2004لكن ،ما لم تس���تطع
إسرائيل تحقيقه بهذه الوس���يلة ،قامت به بطريقة أخرى .فمنذ
العام  ،2005تفرض إس���رائيل في غور األردن سياس���ة مش���ددة
من التقييد عل���ى حركة وتنقل الفلس���طينيين .وقد جاءت هذه
السياسة لتحل محل الجدار الفاصل ُ
الملغى.

إل���ى الغرب من غ���ور األردن ،أقامت إس���رائيل خالل الس���نوات
األخيرة أربعة حواجز ثابتة .في العام  ،2005شدد الجيش بصورة
ملحوظة من التقييدات المفروضة على هذه الحواجز وأتاح المرور
فقط لس���كان غ���ور األردن على أس���اس بطاقة الهوية ،ش���رط أن
يكون العنوان المس���جل في بطاق���ة الهوية هو إحدى قرى الغور.
أما باقي س���كان الضفة الغربيةُ ،
فيطلب منهم في هذه الحواجز
إبراز تصريح خاص يتم إصداره من قبل «اإلدارة المدنية» .وبدون
هذا التصريح ،ال يتيح الجيش اإلس���رائيلي المرور إال في «الحاالت
اإلنسانية» فقط .وال يس���ري هذا المنع على دخول المواطنين من
ً
الضفة الغربية إلى مدينة أريحا ،غير أن السفر من أريحا شماال إلى
باقي أجزاء األغوار محظور على الفلس���طينيين ،وبضمنهم سكان
أريحا أنفس���هم ،باس���تثناء حملة التصاريح .فـ»الفلس���طينيون
الذي���ن يتم ضبطهم في األغوار بدون تصريح ،يتم تحويلهم إلى
الشرطة» ،كما يقول المتحدث الرسمي بلسان الجيش اإلسرائيلي.
وفي رده على توجه منظمة «بتسيلم» حول هذا األمر ،في كانون
الثاني  ،2006يعقد المتحدث بلس���ان الجيش اإلسرائيلي تمييزًا
واضحًا بي���ن «مناطق يهودا والس���امرة» (الضف���ة الغربية) وبين
«األغوار» .ويتضح من هذا التمييز أن إس���رائيل ال ترى في األغوار
وحدة جغرافية واحدة مع باقي مناطق الضفة الغربية.
يشكل فصل القطاع الشرقي عن باقي الضفة الغربية مسًا صارخًا
بحقوق الفلس���طينيين األساسية في تلك المنطقة .فالشارع رقم
 ،90الذي يشق المنطقة على امتدادها ،كان ُيستعمل في الماضي
ش���ارعًا رئيس���يا بين ش���مالي الضفة الغربية وبين أريحا وجسر
اللنب���ي ،حيث المعبر الوحيد بين الضف���ة الغربية واألردن وباقي

العالم .ومع انطالقة االنتفاضة ،حظر الجيش اإلس���رائيلي س���فر
الس���يارات الخصوصية على هذا الش���ارع ،غير أنه سمح لسيارات
األجرة والس���يارات الخصوصية المزودة بتصريح بمواصلة السفر
علي���ه .ومنذ إغالق األغوار خالل العام  ،2005يتم تحويل مس���الك
سفر السيارات الخصوصية الفلس���طينية إلى شوارع ثانوية ،من
خالل زيادة تكلفة السفر وإطالة مدته.
الفلس���طينيون الذي���ن يس���كنون خ���ارج األغ���وار ويمتلكون
أراضي زراعية في نطاقها ،ج���رى فصلهم عن أراضيهم .ويتضح
م���ن التحقيق ال���ذي أجرت���ه منظم���ة «بتس���يلم» أن الكثير من
الفلس���طينيين ،ونتيجة إلغ�ل�اق األغوار ،فقدوا مص���ادر رزقهم،
وخاصة منهم من يعيش���ون في القرى المحاذي���ة لألغوار وكانوا
يعتاشون من العمل في األراضي الزراعية.
يمنع الجيش اإلسرائيلي سكان القرى الفلسطينية الواقعة شمالي
جيب أريحا من استضافة أقاربهم وأصدقائهم الذين يعيشون خارج
األغوار وفي أريحا .فتنظيم مناس���بة كثيرة المش���اركين ،مثل حفل
زواج أو جنازة ،أصبح مهمة شبه مستحيلة .النساء الالتي تزوجن من
رجال يس���كنون في األغوار وانتقلن للعيش معهم في المنطقة دون
أن يبدل���ن البند الخ���اص بالعنوان في بطاق���ة الهوية ،ال يخرجن من
منطقة القرى خش���ية منعهن من العودة إل���ى بيوتهن .وقد توقف
الكثير من مزودي الخدمات عن الوصول إلى هذه القرى.
في نيس����ان  ،2007أعلنت وزارة الدفاع اإلس����رائيلية ،ردًا على توجه
«جمعية حقوق المواطن» إليها ،أنه ابتداء من نهاية أيار  2007سيتم
إلغاء منع الحركة الذي يحول دون دخول الفلسطينيين إلى غور األردن.
وأضافت أنه في ختام الفحص المجدد بخصوص الحاجة إلى االستمرار

في فرض القي����ود على الحركة في األغوار ،تقرر رفع القيود على حركة
التنقل بحيث يكون الدخول إلى منطقة غور األردن متاحًا لجميع سكان
الضفة ،طبقًا للفحص األمني في نقاط الفحص المختلفة.
باإلضافة إلى القيود التي تفرضها إس���رائيل على حرية الحركة
ً
في منطقة األغوار ،فقد فرضت في أيار  2005حظرًا جارفًا وش���امال
على دخول الفلسطينيين إلى منطقة شمال البحر الميت ،الموجود
في مناطق الضفة الغربية .وقد تم فرض هذا الحظر بواسطة منع
مرور الفلس���طينيين عبر حاجز «ألموج» .وقد كان الجزء الش���مالي
الش���رقي م���ن البحر المي���ت على مدار س���نوات كثي���رة منطقة
ترفيه أساس���ية لس���كان الضفة الغربية ،غير أن هذه الش���واطئ
ج���رى فصلها عن باق���ي مناطق الضفة ،بما في ذل���ك غور األردن،
واليوم يحظر الجيش اإلس���رائيلي على الفلس���طينيين زيارتها.
في الس���نوات األخيرةُ ،س���مح بالمرور عبر حاج���ز «ألموج» بصورة
عامة ،فقط لمن يحملون تصاريح عمل في المستوطنات المجاورة
وتصاريح دخول إلى إسرائيل .وابتداء من شهر أيار  ،2007تحظر
إس���رائيل الدخول حتى على هؤالء .كما يعتبر البحر الميت موردًا
اقتصادي���ًا من الدرجة األول���ى ،في مجال الصناعات والس���ياحة،
غير أن إس���رائيل ،ومنذ بداية االحتالل ،تمنع الفلس���طينيين من
استغالله من خالل التقييدات التي تفرضها عليهم.
وتعتبر منظمة «بتس���يلم» أن السياسة التي تطبقها إسرائيل
في القطاع الش���رقي ،إلى جانب تصريحات المسؤولين الرسميين
الكبار حول هذه القضية ،تش���ير إلى أن «الدافع من وراء سياس���ة
ّ
سياسي :ضم هذه المنطقة إلى إسرائيل
إسرائيل ليس أمنيًا بل
من الناحية الفعلية»!
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مديرة قسم السياسة والتشريعات في «لوبي النساء»:

التعامل بمماطلة مستمرة ّ
يميز طريقة
العمل التشريعية والتنفيذية حيال
حاالت العنف ضد النساء في إسرائيل!
قال���ت المحامية مريم زالكيند ،مديرة قس���م السياس���ة والتش���ريعات في
«لوبي النس���اء في إسرائيل» ،إن التعامل بمماطلة مستمرة ُيميز طريقة العمل
التش���ريعية والتنفيذية حيال حاالت العنف ضد النساء في إسرائيل .وأكدت
أن ه���ذا التعامل يتفاقم بش���كل خ���اص اآلن في ظل انع���دام وجود حكومة
وكنيست.
وأش���ارت زالكيند إلى أنه منذ العام  2014بعد مقتل  23امرأة في العام الذي
ِّ
س���بقه ،اتخذ قرار حكومي بتش���كيل لجنة عاجلة بين وزارية لمعالجة «ظاهرة
العنف األس���ري» .وقدم���ت اللجنة توصياتها التي تم���ت الموافقة عليها في
ِّ
حزيران  2016وش���كلت لجنة بين وزارية أخ���رى لصياغة خطط عمل لتطبيقها.
ووافق���ت لجنة وزارية بقي���ادة وزير األمن الداخلي ،غلع���اد إردان ،في حزيران
 ،2017على خطة العمل مبدئيا ،ومع ذلك ،فإن نطاق اعتماد االستنتاجات ليس
واضحًا تمامًا ،س���واء تم اعتمادها مبدئيا أو بالحرف .كم���ا أن نطاق الميزانية
ومصادر الميزانية لتطبيق الخطة غير واضحين كذلك ،وبينما تس���تمر الدولة
ُ َ
في المماطلة تقتل المزيد من النس���اء .وتؤكد أن القتل عادة ال يكون مفاجئا،
فقد اشتكت غالبية س���احقة من النساء المقتوالت من العنف أو ّ
كن معروفات
لخدمات الرفاه االجتماعي.
وبرأيه���ا ،الحقيق���ة المرة هي أنه ليس���ت هناك أي ام���رأة ،بغض النظر عن
عمرها ،دينه���ا ومكانتها االجتماعية ،محصنة من العن���ف الذكوري الذي قد
يكلفه���ا حياتها .كما أن العنف ضد النس���اء هو ليس ظاهرة طبيعية ال يمكن
الس���يطرة عليها ،وق���د كان باإلمكان منعها وإنقاذ الكثي���رات لو كانت الدولة
تحاول معالجة حالة الطوارئ هذه ولو كانت تس���تثمر مواردها كما تستثمرها
كاف ،بالرغم
ف���ي األمن القومي مثال .وتتصرف الدول���ة كما لو كان لديها وقت ٍ
ُ
قتلت  167امرأة في إسرائيل ،وفي العام  2018ق ِتلت 22
من أنه منذ العام ِ 2011
قتلت حتى اآلن  12امرأة (ست
امرأة ،وفي العام  2019المش���ارف على االنتهاء ِ
منهن عربيات وس���ت يهوديات) .وعادة ما نرى احتجاجات ومظاهرات شعبية،
لكن لم تعلن الحكومة بعد عن حالة طوارئ.
وتضيف زالكيند أن أحد أصعب األمور فيما يتعلق بالنساء ضحايا للعنف هو
قلة التنسيق بين الجهات المختلفة .فوزارة الرفاه ليست على تواصل مع وزارة
الصحة والوزارات المختلفة بالكاد تتواصل مع بعضها البعض.
ولفتت زالكيند إلى أنه تم تحقيق بعض اإلنجازات لكن غالبية األمور ال تزال
عالق���ة تحت وطأة مماطل���ة رهيبة .فقد أعلنت وزارة الرف���اه االجتماعي مؤخرًا
ع���ن انعقاد دورات تدريبية بين وزارية مخصص���ة لمهنيين يعالجون العنف
األسري ،وتعطي منظورا ش���امال وأدوات عملية لمكافحة الظاهرة ومعالجتها.
وأبلغ���ت وزارة الرفاه كذلك عن تطوير أدوات بين وزارية لتقييم مدى نس���بة
ُ
الخطر .وخصصت وظائف ش���اغرة في الس���لطات المحلي���ة 68 :لعالج األطفال
ضحايا العنف األس���ري 60 ،لعالج الرجال و 60لعالج المس���نين .وتتم في هذه
المرحلة ملء هذه الوظائف في الس���لطات المحلية لكن ال يعرف كم من الوقت
سيس���تغرق ذلك .وتحدثوا كذلك عن إقام���ة أربعة مراكز طوارئ توفر خدمات
وفهمت الحاجة الماسة لهذا
مختلفة تفتح على مدار الس���اعة طوال األسبوعِ .
الن���وع من المراكز منذ زمن ،ولكن الحديث عن افتت���اح المركز األول بدأ مؤخرا
فقط.
وتابعت أنه إلى جانب المماطلة الرهيبة في تنفيذ وتطبيق القرارات ،هناك
إخفاقات أخرى في معالجة موضوع العنف ضد النساء:
ً
كاف من المالجئ .وهناك ملجآن فقط للنس���اء العربيات
أوال ،ال يوج���د ع���دد ٍ
مثال.
ثانيًا ،ال يوجد س���وى مركزين إلعادة تأهيل الرجال العنيفين .وكان االلتزام
ببناء س���تة حتى العام  ،2017أي ثالثة أضع���اف الموجودة اليوم ،ما لم يحدث
بالطبع .وحدث ذلك بس���بب أحد المشاكل المتفشية ّ
الهدامة في مجال الرفاه
االجتماعي – الخصخصة ،خاصة وأن السيرورات المتعلقة بالخصخصة تحدث
ببطء شديد .وقامت الدولة بالجهود الالزمة لبناء هذه المراكز مؤخرا فقط رغم
أن الحديث عنها بدأ قبل أكثر من عامين .ويجدر بالذكر أنه وفقا للقانونَّ ،
يقدم
عالج الرجال العنيفين للرجال المتواجدين في إجراء جنائي فقط ،ويعني ذلك
أن���ه قد يكون هناك رجال عنيفون معروفون في خدمات الرفاه االجتماعي لكن
غير ملزمين بتلقي العالج.
ثالث���ًا ،هناك قانون عالق هو قانون القي���ود اإللكترونية الذي يهدف إلبعاد
الرجال الذين من المحتمل أن يعتدوا على زوجاتهم .وتقول زالكيند« :يستطيع
هذا القانون إنقاذ حياة النس���اء ،لكنه عالق بعد أن تناولته جلسات كثيرة في
الكنيس���ت .توجهنا لوزارة العدل وسألنا عن الس���بب وراء ذلك ،وتلقينا جوابا
بأنهم يريدون دراس���ة الصعوب���ات واإلخفاقات من دول خ���ارج البالد .المثير
للس���خرية في األمر هو أن القيود هي منتج إسرائيلي ،لكن الشرطة تسافر إلى
إسبانيا لتعلم كيفية تشغيلها» .وهناك قانون عالق إضافي وال يبدو أنه سيتم
ّ
س���نه أو تنفيذه في الوقت القريب هو قانون منع العنف االقتصادي بمبادرة
جمعية «روح نس���ائية» .وبحسب تقديرات مختلفة ،فإن حوالي  200ألف امرأة
في إسرائيل تعيش في عنف ،على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية ّ
تقدر
أن العدد أكبر من ذلك بأربعة أضعاف .وتقول تمار شفارتس ،مديرة الجمعية،
إن غالبية النس���اء الالتي تعانين من العنف تعاني من عنف اقتصادي ،والذي
ق���د يكون ليس أقل صعوبة من أنواع العنف األخ���رى ،على الرغم من أنه عادة
َ
ما ّ
ويدرج بعد العنف الجس���دي ،الجنسي والنفسي .وتضيف أنه على
يهمش
الرغم من ازدياد الوعي لهذه الظاهرة ،فإن نس���اء كثيرات ال يزلن غير قادرات
عل���ى التعرف عليها وتحديدها .وتؤكد أن العنف االقتصادي هو األداة األكثر
نجاعة للتنكيل والسيطرة على شخص ما ،حيث أن المال هو قوة والسيطرة من
خالله تمتد لجميع مجاالت الحياة ،وتلفت إلى أن العنف االقتصادي هو ظاهرة
تعاني منها النساء من جميع الخلفيات والطبقات االجتماعية.
وتعتقد زالكيند أن التش���ريع ليس هو الحل الوحيد .فإلى جانب التش���ريع
وإنفاذ القانون ،هناك حاجة لسيرورات تربوية تغير المواقف واآلراء المسيئة
المنتشرة لدى الجمهور .وينطبق ذلك على مجاالت مثل حوادث السير ،التربية
لالس���تدامة ،حقوق اإلنس���ان والمزيد .والتربية وحدها ه���ي الكفيلة بإحداث
تغيير طويل األمد في معاملة النس���اء ،ومنع وتقليل العنف ضدهن .ومع ذلك
فإن التربية الجندرية في إس���رائيل اليوم اختيارية تمامًا ،إذا كانت المدرسة
معني���ة بها تبني برنامجا مخصصا لها إذا كانت الميزانية متوفرة بالطبع وإذا
لم تكن معنية بذلك فال تعطي للتربية الجندرية أيما حيز.
كما تؤكد أن ظاهرة قتل النس���اء غير مقتصرة على الفقراء والعرب ،وبالرغم
َ
من أن النس���اء العربيات يقتلن أكثر من نسبتهن في السكان ،فإن هذا يحدث
ً
بتأثي���ر عدم محاربة العنف ف���ي المجتمع العربي عامة م���ا ينتج عنه أن فئة
مستضعفة داخل مجتمع مستضعف تدفع ثمنا أعلى بكثير .والعنف موجود
في كل مجتمع وكل طائفة ألنه يتعلق في نهاية األمر بعالقات القوى والرغبة
في السيطرة .ويحدث القتل في عدد كبير جدًا من الحاالت بعد أن ّ
تعبر المرأة
ع���ن رغبتها في االنفصال ع���ن الرجل .وينبع ذلك من تص���ور المرأة على أنها
ملكية ،كشخص ال يستطيع اتخاذ قرارات بشأن حياتها .وهذه هي أيضًا أخطر
فترة للنس���اء ،م���ن اللحظة التي يقررن االنفصال وحت���ى يقمن بذلك بالفعل.
وعلى أي برنامج يريد توفير الرد للنساء أن يأخذ هذه اللحظة في عين االعتبار.
ُ
كما يجدر بالذكر أن حوالي ثلث النساء ق ِتلن بأسلحة نارية ،جزء منها مرخص
وج���زء آخر غير مرخص .ومع ذلك قام وزير األم���ن الداخلي جلعاد إردان ووزارة
األمن الداخلي بتمديد مفعول القانون المؤقت الذي ينص على أن بإمكان رجال
األم���ن وحاملي األس���لحة النارية في عملهم أخذ األس���لحة إلى منازلهم حتى
نهاية كانون الثاني  .2020وتقول زالكيند إن وجود األسلحة النارية في المنزل
يزيد من خطر قتل المرأة بين ثالثة حتى خمسة أضعاف.

عن آخر مظاهر إعادة كتابة تاريخ اليهود الشرقيين!
*تقوم إسرائيل في السنوات األخيرة باستثمار موارد وجهود كبيرة لتعزيز حضور تاريخ يهود الشرق األوسط لكن بالتوازي
مع هذا االتجاه المهم تنصب الجهود من أجل جعل ذلك التاريخ يتناسب مع التاريخ الصهيوني أو وضعه في حدوده وتحت سقفه*
بقلم :ليئور شتيرنفيلد ومنشيه عنيزي (*)
تعم���ل دولة إس���رائيل في الس���نوات األخيرة
على إع���ادة كتابة التاري���خ المرتب���ط ببدايات
الصهيوني���ة .وعلى الرغم من أن���ه خالل معظم
س���نوات وج���ود الدول���ة كان التاري���خ مجن���دا
م���ن الناحي���ة األيديولوجي���ة لخدم���ة الفكرة
الصهيوني���ة ،فإن ذل���ك لم يكن كافي���ًا لتبرير
الممارسات السياسية لحكومات إسرائيل .ويبدو
أن جه���ود إعادة كتابة التاري���خ الحالية تهدف
إل���ى تحضير النفوس من أج���ل القيام بعمليات
سياس���ية متش���ددة ،من خالل من���ح صك براءة
تاريخي لألحداث الراهنة .فعلى س���بيل المثال،
يس���اعد تس���ليط الضوء على معاداة الس���امية
المتأصلة في العالم اإلس�ل�امي ،على تبرير عدم
الرغبة في تش���جيع التحركات الساعية للعيش
المشترك في إسرائيل والشرق األوسط.
ف���ي اآلون���ة األخيرة فق���ط ،أفاد نير حس���ون،
المراس���ل في صحيف���ة «هآرتس» ،ب���أن بلدية
القدس قررت تس���مية ش���وارع في سلوان على
أس���ماء حاخامات يمنيين ،وذلك تخليدًا لذكرى
الس���كان اليهود من أصل يمني الذين عاش���وا
في ه���ذا الحي في أواخر القرن التاس���ع عش���ر
وأوائل القرن العش���رين .وعلى امتداد قرون ،إن
لم يكن أكثر ،فإن س���لوان فلس���طينية بالكامل
تقريبا .والس���كان اليهود في السنوات األخيرة
ه���م بمثابة «إصب���ع تفقأ عين» هؤالء الس���كان.
كذلك ،وفقًا ألحد أعض���اء مجلس بلدية القدس،
فإن إطالق األسماء على الشوارع هو خطوة إلثبات
وجود الس���يادة اإلسرائيلية ،وهو أمر ال يمكن أن
ينس���اه بالتأكيد ٌّ
أي من سكان الحي حتى بدون
األسماء الجديدة.
إن إطالق األس���ماء العبرية على الش���وارع في
سلوان هو ممارسة ش���ائعة تسعى إلى التمييز
بين اليهود العرب والعرب الفلس���طينيين .فلن
تدخل أس���ماء الحاخامات اليمنيين في الذاكرة
التاريخي���ة الجماعي���ة إلس���رائيل بمس���اعدة
الش���وارع الجدي���دة في ح���ي س���لوان ،حيث أن
معظم اإلس���رائيليين ال يزورون سلوان كل يوم؛
أي أن الس���لطة «أطلقت أس���ماء لشرقيين» وفي
الوقت نفس���ه لم يتردد صداه���ا لدى الجمهور
اإلس���رائيلي الع���ام ،ألن���ه ال أحد يم���ر في هذه
الشوارع أصال .ولكن مكانًا مثل سلوان كان يمكن
أن يك���ون احتم���اال لقصة تاريخي���ة بديلة :أحد
ّ
الحاخامات الذين يخلد اس���مهم اآلن في شوارع
الح���ي ،الحاخام ميموني ،وقع ذات مرة على هذه
ّ
الرس���الة« :نح���ن الموقعون أدناه ،س���كان كفار
هش���يلوح نعلن على المأل أننا ملزمون بأن نعرب
عن امتناننا للرجل العزيز وطيب القلب الس���يد
الحاج محم���د غزالن ،أحد وجه���اء إخوتنا العرب
س���كان كفار هش���يلوح س���لوان وصحبه طيبي
القلوب الذين أبدوا معاملة إنس���انية غير عادية
لجيرانهم سكان أحياء هش���يلوح اليهود خالل
فترة اضطرابات  ...1929نحن نأمل بأن تسود هذه
المعاملة بيننا وبينهم على مدى األيام ،على أمل
أن يعيد الرب الكريم الخير ألصحاب أفعال الخير
على صنيعهم».
بعد احتالل القدس الش���رقية مباشرة في عام
 ،1967جمع مراس���ل جريدة «يديعوت أحرونوت»
بين يوس���ف ميمون���ي ،اب���ن الحاخام ش���لومو
ميمون���ي  -أحد الموقعين على الرس���الة  -وبين
محمد غزالن ،اب���ن الحاج غزالن .وقد قال ميموني
لغزالن إنه «يشعر بالواجب الحترام توقيع الوالد
المرحوم  ...ال ّ
ق���در الله أن نكون ناكري الجميل،
وس���وف نفعل كل ش���يء من أجل���ك» (يديعوت
أحرونوت 20 ،أيلول .)1967

ماذا عن إيران وتونس؟
يبدو جليا أن الدولة تقوم في السنوات األخيرة
باس���تثمار موارد وجهود كبي���رة لتعزيز حضور
تاريخ يهود الش���رق األوس���ط .لكن بالتوازي مع

هذا االتجاه المهم ،تنصب الجهود من أجل جعل
ذلك التاريخ يتناس���ب م���ع التاريخ الصهيوني،
أو وضعه في حدوده وتحت س���قفه .إنها رواية
تص���ف تاريخ اليهود من كارث���ة إلى كارثة ،من
ترحيل إس���بانيا عبر مختل���ف األعمال العدائية
وصوال إلى ترحيلهم إلى إس���رائيل .ويضاف إلى
ذلك وجود نزعة في وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية
إلى قراءة الواق���ع المعاصر في أوروبا من منظور
معاد للمس���لمين .والتعبير الب���ارز عن هذا هو
ٍ
وصف فرنس���ا كأنها تعاني تح���ت وطأة هجرة
المس���لمين ومعاداة الس���امية ،وبالتالي الدعوة
لهجرة اليهود إلى إسرائيل ومنحهم «الخالص»
الصهيوني نفسه.
وهك���ذا ،بعد عقود م���ن التجاهل ش���به التام
لتاريخ يهود الشرق األوسط ،يطرح اليوم مشروع
إلع���ادة كتاب���ة تاريخهم عل���ى طاول���ة المؤرخ
االنتهازي للصهيونية.
إن قراءة تاريخ يهود الشرق األوسط ملوثة منذ
عقود بمنظور الصراع العربي -اإلس���رائيلي .لقد
كتب الكثير عن االس���تهتار الع���ام بالتفاصيل
وبالث���روة التاريخية والثقافي���ة لهؤالء اليهود،
وكذلك عن الفعل اإلشكالي المتمثل في تضمين
وتغطية تاريخ المهاجرين من أكثر من  20دولة
ضمن إطار سردية عمومية مبسطة واحدة.
إن اليه���ود ،كما يحكون لنا ،قد عاش���وا برأس
خانعة وهم ينتظرون الخالص الصهيوني ،وما أن
أقيمت دولة إسرائيل حتى بدأوا بالتدفق عليها
بأعداد كبيرة ،وفي قص���ة تتضمن أيضًا عملية
ترحيل نش���طة .ه���ذه الرواية تخط���ئ مرارا في
ً
خصوص الحقيقة التاريخية :أوال ،إنها تتجاهل
آالف الس���نين من الوجود اليهودي في البلدان
اإلس�ل�امية ،وهو وجود لم يكن جيدًا فحس���ب أو
سيئًا فحس���ب ،بل كان في األساس وجود لحياة
طبيعية ،مع الكثير من الخير والكثير من السوء،
ومع عالقات مركبة مع مجموعة س���كان األغلبية،
م���ع األقلي���ات الس���كانية ُ
والبنى السياس���ية
اإلمبريالية والمحلية .وهذه هي طبيعة التاريخ.
وثانيًا ،عندم���ا تنفي هذه الرواي���ة عن يهود
البل���دان اإلس�ل�امية إمكاني���ة االنتم���اء إل���ى
المجتمع المحي���ط الذي يعيش���ون فيه ،فإنها
ترب���ط كل العمليات التي مروا به���ا بالعمليات
الكبرى المرتبط���ة بتاريخ الصهيونية في أوروبا
وأرض إس���رائيل (فلسطين) والش���رق األوسط،
وتموضعهم داخل جسم مصطنع فوق -تاريخي
لمجموع «يهود البلدان اإلسالمية».
ُ
خضع هذه القص���ة التقاليد الدينية
وثالثا ،ت ِ
ليهود الدول اإلسالمية إلى الشكل الذي تخيلوا
فيه يهود الش���رق ،م���ن خالل تجاه���ل التنوع
الموج���ود في ه���ذا المجال أيضًا :أرثوذكس���ية
إلى جانب تقاليد حاخامية محلية ،ش���يوعية مع
عناصر دينية ،قومية عربي���ة ،إيرانية أو تركية
وغيرها.
هل يمكن الحديث عن هجرة اليهود اليمنيين
بنف���س الطريقة الت���ي نتحدث به���ا عن يهود
المغ���رب أو مص���ر؟ هل يصح الق���ول إن اليهود
المصريي���ن ت���م ترحيله���م على الرغ���م من أن
رحيله���م ف���ي ع���ام  1956كان جزءًا م���ن تحرك
كبي���ر للحكومة المصري���ة الكبرى لط���رد رعايا
أجانب وليس اليهود حص���رًا بالضرورة؟ وما هو
دور إس���رائيل في تدهور العالق���ات بين يهود
المنطق���ة وبين الس���لطات؟ هل غ���ادر اليهود
العراقيون بنفس الطريقة التي رحل بها اليهود
اللبناني���ون؟ إن الطريق���ة التي يتم بها س���رد
القصة اليوم تقدم التاري���خ في وحدة عمومية
تبس���يطية ،وكذلك مجمل التاريخ اليهودي في
الشرق األوسط.
في العام  ،2014أقر الكنيست قانون يوم إحياء
ذكرى خروج وترحي���ل اليهود من الدول العربية
وإيران .على الرغم مما يستشف ضمنيًا من اسم
القان���ون ،فإنه ل���م يتم طرد اليه���ود من إيران.
كيف ،إذن ،س���وف نتعامل م���ع حقيقة أنه في

صـدر عـن «

إيران ،وكذلك في المغرب وتونس ،على س���بيل
المثال ،ال تزال هناك مجتمعات يهودية ،بينما
أصبح التاريخ اليهودي ف���ي مصر والعراق جزءًا
م���ن نقاش وطني حول الثقافة المحلية؟ هل من
الص���واب القيام بما عمله فرانس���يس فوكوياما
وإع�ل�ان نهاية التاري���خ اليهودي في الش���رق
األوسط؟

نظرة تعميمية
في الصي���ف الماض���ي ،ع���رض «متحف أرض
إس���رائيل» معرضًا بعنوان «خروج من دون عودة
 تحية ليهود دول العرب وإيران» .ويثير اس���مالمعرض بحد ذاته تس���اؤالت حول هذا النوع من
«التحيات».
روى المعرض قصة عش���رة مجتمع���ات :إيران
والعراق وس���ورية واليمن ومصر وتونس وليبيا
والمغرب والجزائر ولبنان ،وقدم لها جميعًا نفس
الرواي���ة :ع���اش اليهود آالف الس���نين في ذلك
المكان ،وعان���وا من عهود االضطه���اد األخيرة،
وأجبروا ف���ي نهاية المطاف على «خروج من دون
عودة» الى المكان .تصميم المعرض اس���تحضر
ّ
ذلك ووضحه بهذه الصيغة .كانت الصورة التي
رافقت المعرض بأكمله ،وربطت بين أجزائه ،هي
«الطاليت» ،وش���اح الص�ل�اة اليهودية .لكن هذا
ليس قاس���ما مشتركا للقداس���ة والصالة ،وإنما
وش���اح للص�ل�اة كان ُيجبر اليهود في معس���كر
جادو في ليبيا على اس���تخدامه كقماش���ة بعد
االحتالل النازي .أي أن القاس���م المشترك لجميع
المجتمعات اليهودية هو االضطهاد والمالحقة،
وربطهم الفظ جميعًا مع الهولوكوست .ويتضح
بالتالي إذن أن «التحي���ة» هي تذكير بإنقاذ من
المصير الوحش���ي الذي انتظر يهود الشرق لوال
أن الصهيونية أنقذتهم.
كان كل ج���زء م���ن المعرض مخصص���ًا لذكرى
واحد من المجتمعات وع���رض صورا وأغراضا من
الحي���اة المجتمعي���ة (أحيانًا أيضًا مع تبس���يط
استشراقي ،مثل إبراز تعاويذ وكتب شعوذة في
كل مجتمع من الش���رق ،كما ل���و كان ميزة فريدة
م���ن نوعها في ه���ذه المنطقة) .وق���د اختتمت
كل مجموعة م���ن مجموعات المعرض بقائمة من
حوادث االعتداءات على اليهود ،وبالتالي ّ
قدمت
الس���ياق العام مرة أخرى وال���ذي يقوم بتلطيخ
حي���اة بأكمله���ا كحياة من العن���ف واالضطهاد
والمالحق���ة .وأك���دت الجم���ل األخي���رة في كل
مجموعة على أنه بقي اليوم يهود معدودون في
هذه الدولة ،هذا إن وجدوا أصال.
باإلضافة ال���ى التوجه العام ،ف���إن تلك األمور
َ
تس���تنتج أيضًا من تفاصيل المعرض .فالعرض
الخ���اص بالمجتم���ع اليه���ودي اإليراني يصف
حياتهم على أنها حياة بائس���ة تعيسة ،مشيرًا
إل���ى «مجموعة من األحداث الت���ي تعرض فيها
اليهود ل�ل�أذى» :منذ المذبحة ض���د اليهود في
مدينة مش���هد ووصوال إلى الثورة اإلس�ل�امية.
م���ن بين األحداث التي يقدمه���ا المعرض ،دمج
ّ
القيم���ون علي���ه برقي���ة كان قد أرس���لها كبير
الحاخامات في طهران في عام  1874إلى ش���ركة
«إليانس» في العاصمة الفرنسية باريس ،تصف
محن���ة اليهود اإليرانيين .يب���دو أن حتى برقية
مكتوبة بقلم حاخام يمكن اعتبارها عمال عدائيا
ضد اليهود.
ف���ي مقابل ذلك ،لم يكن هناك أي ش���يء على
ه���ذا المحور الزمن���ي يقدم لنا ش���يئا عن حياة
حوالي  100ألف يهودي ف���ي إيران .عن كونهم
فخورين بأنهم إيرانيون ،عن ارتباطهم بالثقافة
والدولة ،وعن المعجم المهم الذي كتبه سليمان
حاييم ح���ول الصحافة اليهودي���ة التي وصلت
في فترة الذروة الى حوالي اثنتي عشرة جريدة
متوازية ،عن الش���عر واألدب ،وعن معدل األطباء
اليهود ،أو عن أنش���طتهم في األحزاب الوطنية
والشيوعية وحتى عن تعاطيهم المثير والالفت
م���ع الصهيونية .ما يمك���ن أن يتعلمه زوار هذا

»

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

إسرائيل واألبارتهابد
هنيدة غانم
إعداد وتحرير:
عازر دكور

المعرض هو أن هناك س���تة أح���داث بدأت في
المذبحة في الع���ام  1839وانته���ت في الثورة
في العام  .1979ويجب على المرء أن يس���أل ،هل
يمكن حقا تلخي���ص الحياة اليهودية في إيران
في حين ال ي���زال يعيش هناك مجتمع يضم 20
ألف رجل وامرأة؟
يتكرر هذا النمط ف���ي جميع العروض األخرى.
لكن القراءة المتأنية والنقدية تظهر أن التاريخ
ل���ه أوجه أخرى .بهذه الطريقة فقط ،يمكن رؤية
نشاط التاجر اليهودي العراقي أبراهام جفاني،
ش���ريك وزير المالية محمد الحدي���دي ،بوصفه
جزءا من العصر الذهب���ي االقتصادي والثقافي
للعراق ف���ي النصف األول من القرن العش���رين.
بنفس الطريق���ة ،يمكن اقت���راح تضمين قصة
حياة الموس���يقية اليهودية التي تحظى بالحب
واإلعج���اب ،حبيبة مس���يكا ،كج���زء ال يتجزأ من
التاري���خ التونس���ي ،مثلما تس���عى تونس إلى
القي���ام ب���ه اآلن ،وليس فقط كقص���ة يهودية
مأس���اوية .من هذا المعرض بالذات نتعلم بأنه
س���وف يتم عرض بيانو مسيكا قريبًا في متحف
خاص تخليدا لذكراها في تونس.
هن���اك ع���رض لقص���ة تاريخي���ة مماثلة في
كت���اب بعن���وان «نهاية اليهودية ف���ي البلدان
اإلس�ل�امية» ،الذي حرره شموئيل تريجنو وصدر
عن دار النشر «كرمل» العام الماضي .يقدم هذا
الكت���اب ألول مرة ،كما يدعي ،نظرة ش���املة عن
العمليات التي أدت إل���ى طرد اليهود من الدول
اإلس�ل�امية .وتريجنو يص���ف الغرض من توحيد
س���ردية كل قصص «الترحيل» من عشرة بلدان
مختلف���ة ،والذي بموجبه «تع���رض يهود الدول
العربية لالضطهاد والمذاب���ح لعدة أجيال ،قبل
مئ���ات الس���نين من ظه���ور الصهيوني���ة .وقد
س���اء وضعهم أكثر فأكثر ف���ي العصر الحديث
ومع ظه���ور القومجية العربية ف���ي القرن الـ.20
الرواية التي تصف هجرتهم إلى إسرائيل بأنها
اس���تعمار هي نقيض للحقيقة ،فه���ؤالء كانوا
الجئين مضطهدين وج���دوا لهم مالذا في دولة
إس���رائيل» .إن هذه النظرة ضيق���ة وتعميمية،
تعتم���د حقائ���ق معينة وتتجاه���ل العديد من
الحقائق األخرى ،لغرض تقديم سيرورة معروفة
النتائج مسبقًا ،بل معلنة النتائج مسبقًا.
تش���هد إس���رائيل اليوم عملي���ات اجتماعية
مهم���ة .المجموعات الت���ي تعرضت لإلقصاء عن
الخطاب ،مثل المجتمعات الكبيرة التي هاجرت
من البلدان اإلسالمية ،تجد لها اآلن تعبيرا معينا
لها في المجتمع وفي المواقع التذكارية العامة.
لكن الثمن المطلوب منه���ا كبير ،وينعكس في
ربط التاري���خ الش���رقي بالرواي���ة الصهيونية:
ثقاف���ة ،صهيونية ،اضطهاد وه���رب أو ترحيل،
وخاتمتها «الخالص» في إسرائيل.
ال يتس���ع المجال للحديث ع���ن الحياة المركبة
لليه���ود والمس���لمين معًا ألكثر م���ن ألف عام.
ويب���دو أن مح���و التاريخ اليهودي الش���رقي من
س���ياقه العربي واإلسالمي يس���ير بالتوازي مع
محو التاريخ الفلس���طيني من بالدنا .وكمؤرخين
مش���اركين في بح���ث وتدريس اليه���ود الذين
عاش���وا في البل���دان اإلس�ل�امية ،فإنن���ا نرحب
بتوس���يع الرواية وإدماج يهود الدول الشرقية
ف���ي الرواي���ة الوطنية ،ولكننا ندع���و إلى عرض
متع���دد األوجه وعرض الس���ياق الع���ام لتاريخ
يهود الدول اإلسالمية.
إن التقدي���م االنتقائي للحقائ���ق والعمليات
التاريخي���ة ،بما يخدم أهدافًا سياس���ية ضيقة،
يضر بتاري���خ مجيد عمره  2000عام وال يزال حيًا
يرزق .كما أن نصف الحقيقة أسوأ من الكذب.
(*) د .ليئور شتيرنفيلد ّ
يدرس تاريخ إيران والشرق األوسط
في جامعة «بن ستيت» في والية بنسلفانيا األميركية .ود.
منش���يه عنيزي ّ
يدرس في كلية تاريخ شعب إسرائيل في
جامعة بن غوريون في بئر الس���بع .ترجمة خاصة .المصدر:
الملحق األسبوعي لصحيفة «هآرتس».
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تقاريــر خــاصـــــــة
فـي الـطـريـق إلـى الـكـنـيـسـت

األحزاب اليسارية حاولت إعادة إنتاج نفسها ،لكنها تحطمت تقريبًا!
ق��ال الم��ؤرخ اإلس��رائيلي عوف��ري إيالن��ي إن اليس��ار اإلس��رائيلي (الصهيون��ي) ح��اول في
االنتخابات األخيرة أن يعيد إنتاج نفسه ولكن محاولته هذه باءت بالفشل.
ّ
وجاءت أقوال إيالني هذه في س��ياق تحليل نش��ره في صحيفة «هآرتس» وتطرق فيه إلى
تل��ك المح��اوالت كما انعكس��ت في تحالفي��ن هما تحالف حزب��ي العمل و«غيش��ر» وتحالف
«المعس��كر الديمقراط��ي» ،بين ميرتس وحزب جديد أنش��أه رئيس الحكومة الس��ابق إيهود
باراك ،الذي كان رئيسًا لحزب العمل أيضًا.
وفيما يلي ترجمة لهذا التحليل:
كان���ت االنتخابات األخيرة في إس���رائيل تجربة في
تأسيس نوع جديد من اليسار .وفشل التجربة يتطلب
اس���تنتاجات عاجلة .فكل من يتابع صفحات بنيامين
نتنياه���و أو يائي���ر نتنياه���و أو غيره من مس���ؤولي
الدعاية في اليمين على الفيس���بوك ،سوف يستنتج
أن اليس���ار هو القوة األكثر نفوذًا في إس���رائيل وأنه
يق���ف وراء أي ق���رار ُيتخذ ويجري ف���ي البالد .ويتفق
المراقب���ون األقل تحيزًا عل���ى أن الوضع األيديولوجي
في إس���رائيل في حالة س���يئة .وعالوة على ذلك :كان
هناك لس���نوات طويلة في إس���رائيل ادعاء بأنه «في
إسرائيل ال يوجد يس���ار حقيقي» .وفقًا لهذه الحجة،
ليس اليسار في إسرائيل صغيرًا فحسب  -بل إنه غير
موج���ود على اإلطالق .فبعد كل ش���يء ،يجب أن يمثل
اليسار الحقيقي مصالح الفقراء والطبقة العاملة – كما
يجدر أن يليق باسم «حزب العمل» .لكن في الممارسة
العملية ،ن���رى أن المعس���كر الذي ت���م تحديده في
إس���رائيل على أنه اليسار ،هو معس���كر يؤيده أولئك
المحسوبون على األعشار األعلى (الشرائح االقتصادية
األق���وى وف���ق تدريج يقس���مها الى عش���ر درجات –
ّ
المحرر) ،ويميل إلى أن يكون مؤسس���يًا ،وأش���كنازيا
وبرجوازيا أيضا.
لي���س للطبقات الدنيا ،التي ه���ي في معظمها ذات
أصول شرقية ،أي سبب للتصويت لصالح نفس التيار
«اليساري األبيض» األش���كنازي الذي يتألف من ورثة
حزب «المب���اي» التاريخ���ي .وباالعتماد على أش���كال
وتوجهات مختلف���ة من المفاهيم الماركس���ية التي
صيغت في القرن التاس���ع عش���ر ،ف���إن أولئك الذين
يحملون ذلك الرأي عن اليس���ار اإلسرائيلي يحاججون
ب���أن القيم الليبرالي���ة للتنوير والحري���ة هي عديمة
المعن���ى بالنس���بة لفق���راء يقاتلون على أساس���يات
عيش���هم .وهكذا ،وفق ه���ذا المنظور ،ل���ن ينمو في
إس���رائيل يس���ار حقيقي إال عندما يتم إنش���اء حركة
ّ
طرفية وشرقية على
جماهيرية اجتماعية ديمقراطية
ّ
أنقاض «المباي» الذي تخفى في زي اليسار.

قيل لنا إن هناك يسارًا آخر
وه���ا هي هذه الحج���ة قد وضعت عل���ى المحك في
االنتخاب���ات األخيرة .إنش���اء تحالف «غيش���ر» وحزب
العم���ل هو األقرب إلى تجربة سياس���ية تس���عى الى

تأس���يس يس���ار اجتماع���ي .ألول م���رة ف���ي العقود
الماضية ،ظه���رت محاولة جادة للتغلب على ش���ذوذ
اليسار اإلسرائيلي ،الذي يعتبر ناخبوه في الواقع جزءًا
م���ن البرجوازية العليا .زعيم القائم���ة ،عمير بيرتس،
وأورلي ليفي -أبكس���يس شرقيان .وش���ملت القائمة
أيضًا نش���طاء اجتماعيين راديكاليين مثل الناشطة
كرمل ألمكيس -عاموس.
لقد تنبأ بعض أنصار عقيدة «ضرورة ارتباط اليس���ار
ّ
الطرفية» بأن هذا التحالف س���وف
بالمناطق والبلدات
يؤدي إل���ى جذب جماهير جدي���دة ،بحيث يجلب قوة
تعادل أكثر من عشرة مقاعد إلى البرلمان (الكنيست)،
ومصدرها الناخبون الذين امتنعوا حتى اآلن عن دعم
اليس���ار .لكن هذا لم يحدث .وبالرغ���م من أنه لم يتم
القض���اء على حزب العمل في نهاي���ة المطاف ،إال أنه
ّ
تفجع واس���تغاثة في
تم إنقاذه فقط من خالل حملة
األي���ام األخيرة من الحمل���ة االنتخابية .على الرغم من
زيادة إقب���ال الناخبين في بعض المدن الطرفية ،فقد
تمت إضافة أص���وات قليلة له م���ن الناخبين القالئل
المؤيدين لليفي -أبكس���يس في أحسن األحوال .لقد
أس���فر االرتباط مع ح���زب ليفي عن نتيج���ة تقل عن
مجموع أجزائها.
ق���د يحاجج البع���ض بأن م���ن يتحملون مس���ؤولية
هذا الفش���ل هم ناخبون تقليديون لحزب العمل في
كيبوتس���ات وبلدات قوية اقتصاديًا ،انتقل بعضهم
بع���د االتحاد م���ع «غيش���ر» إل���ى تأييد «المعس���كر
الديمقراطي» (تحالف «ميرتس» وحزب ّ
تزعمه رئيس
الحكومة األسبق إيهود باراك ،ومنشقون عن «العمل»
ّ
المح���رر) أو إلى تحالف «كاحول الفان (أزرق أبيض)».
–
في الواقع ،قد يكون سبب هرب األصوات هذا مدفوعا
بالعنصرية؛ لكن على أية حال ،فإن التحرك السياسي
ّ
الذي ي���ؤدي الى تقلص ف���ي الناخبين ،م���ن دون أن
ً
يحضر آخرين مكانهم ،يعتبر بالتأكيد تحركًا فاشال.

أصبح العمل من سقط المتاع
حوالي نص���ف مؤيدي ليفي -أبكس���يس في البلدة
التي تتح���در وتعيش فيها «بيت ش���ان» (بيس���ان)
رفض���وا التصويت لحزب العمل .لق���د حاولت األحزاب
اليس���ارية إعادة إنتاج نفسها ،لكنها تحطمت تقريبًا
في الطري���ق إلى الكنيس���ت .وهكذا ففي الحس���اب

رئيس الحزب العمل عمير بيرتس وحليفته رئيسة «حركة جيشر» أورلي ليفي.

الختام���ي ،ال ي���زال دعم «العمل -غيش���ر» يعتمد على
بقايا مجموعة الناخبين القديمة نفسها التي صوتت
تقليديًا لح���زب العمل .من ه���ذه الناحية فإن تجربة
تس���ر على ما يرام .وصحيح أن السياس���ة
بيرتس لم ِ
ليس���ت علمًا دقيقًا ،ومن النادر إج���راء تجارب تحقق
فرضياتها فيها .قد يحاج���ج البعض بأن حزب العمل
لم يصبح بعد حزبا اشتراكيا يضم مجتمعات األطراف،
أو س���يقدم بعض آخر مجموعة من التفسيرات األخرى
لفش���له .ولكن يتعين عليهم إثب���ات أن قائمة أخرى
مكان���ه كانت س���تحدث التغيير المنش���ود في حالة
اليس���ار .ومن الجدير التوقف عند هذا االستنتاج ،مع
األخذ باالعتبار مدى عناد الحجج المناهضة لـ «اليسار
األبي���ض الزائف» .ينبغي بالمعس���كر ال���ذي يرى أن
مستقبل اليسار منوط ومشروط باالرتباط بالمجتمعات
الشرقية أن يعيد النظر على األقل في فرضياته .لست
متأكدًا على اإلط�ل�اق من أن طرح اليس���ار االجتماعي
في هذه المرحلة لدي���ه جمهور كبير .وقد يكون ذلك
بمثاب���ة إنكار للتحوالت الجذري���ة الحاصلة لدى أفراد
الطبق���ة العاملة وابتعادهم عن المش���روع اليس���اري
العلماني الكوني  -وليس فقط في إسرائيل ،وإنما في
أماكن أخرى من العالم.

صوت تنبيه منهك
ومع ذل���ك ،فمن الواض���ح أن خطوة بيرتس ليس���ت
التجربة السياس���ية الوحيدة ف���ي االنتخابات األخيرة

التي أدت إل���ى خيبة أمل .فميرتس م���ن جانبها ،في
تجس���دها كمركب في «المعس���كر الديمقراطي» ،لم
تكن أفضل بكثير .فهذا الحزب لم يرفع من قوته وفي
الوقت نفسه انتقل بعيدًا عن الخط الحمائمي المميز
الذي التزم به بشكل منهجي.
ميرتس تواصل التعبير ع���ن قيم التنوير والعقالنية،
التي تم���ت صياغتها في القرن الثامن عش���ر؛ ولكن في
المناخ السياس���ي الراهن ،يبدو هذا الصوت وكأنه صوت
تنبيه منهك  -أشبه بصوت خافت يشتكي من «أن األمور
ليس���ت بخير» ،ولكن ليس واضح���ًا من أية حنجرة متعبة
ينطلق .هذه المرة انضم���ت ميرتس إلى إيهود باراك -
وهو الرديف المعاصر بمفهوم ما «للملك الفيلس���وف»
فريدريك الكبير ،القائد العس���كري الوحش���ي في القرن
الثامن عش���ر والذي كانت ي���داه ملطختين بالدماء لكنه
ارتبط بصداقات مع فالس���فة كبار (وق���ام حتى بتأليف
بعض األعمال الموس���يقية) .لكن االنضمام إلى الجنرال
ّ
المغرد (إش���ارة الى كثرة تغريداته على موقع التواصل
ّ
االجتماعي «تويتر» – المحرر) لم يسهم في تعزيز صوت
التنبيه وجعله صوتًا عاليًا واضحًا ذا حضور حقيقي .هذا
الحزب الذي كان يدعمه في الس���ابق العديد من الشباب
أصبح اآلن حزبًا متقدمًا في العمر ومتعبًا.
وهكذا ،في هذه االنتخابات ،قدم اليسار الصهيوني
خيارين متميزين نس���بيًا« :المعس���كر الديمقراطي»،
حزب من نمط القرن الثامن عش���ر؛ و»العمل -غيش���ر»،
وه���و حزب م���ن نمط القرن التاس���ع عش���ر  -أي حزب

ّ
يتوجه إلى البروليتاري���ا ويقوده زعيم من
اجتماع���ي
الطبقة العاملة .كال النهجين قد فش�ل�ا أو حققا نتائج
س���يئة .ويج���ب أن يضاف في هذا الس���ياق «الجبهة
الديمقراطية للسالم والمساواة» غير الصهيونية ،أحد
المركبات األربعة في «القائمة المشتركة»  -وهي حزب
يس���اري من نمط القرن العش���رين ،وهي مكملة درب
الحزب الشيوعي الذي كان مدعوما من «الكومنتيرن» –
وتشكل الخيار المفضل للمثقفين الماركسيين.
ً
ولكن بدال من اس���تلهام القرن الثامن عشر والتاسع
ّ
عشر والعش���رين ،من الجدير باليس���ار النظر بتمعن
ف���ي واقع الق���رن الحادي والعش���رين ،وتحديد القوى
والمصالح والصراعات السياسية الحقيقية الموجودة
في هذا الوقت :القوى الناشئة في عالم رقمي فرداني
ّ
ّ
يتعرض لهزات هائلة وس���ط إعصار
تمت خصخصته،
من الذعر عالي االنفعال.
وما ال يقل أهمية ّ
عما سلف ،ربما حان الوقت للتخلص
من االدعاء بأن «اليسار اإلسرائيلي ليس يسارا» ،فهذا
يعني أن اليسار المحلي ينكر أي جوهر ال يمكن بدونه
تس���ميته باليسار (كما لو كانت تسمية اليسار سلعة
بمثل هذه الشعبية في الوقت الحاضر) .الوجود سابق
عل���ى المعنى ،كما تعلمنا من الفالس���فة الوجوديين.
اليسار هو ما هو عليه ،وليس هناك يسار آخر .كذلك،
وبالنظر إلى سوابق الماضي ،ليس واضحًا على اإلطالق
ما إذا كان «اليس���ار الحقيقي» المرغوب هو خيار أكثر
نجاحًا من «اليسار المزيف» الموجود اليوم لدينا.

إسرائيل تنشغل مجددًا بنسبة الحريديم على خلفية ارتفاع قوتهم السياسية!
*تقديرات :ارتفاع في نسبة الذين يغادرون مجتمع الحريديم ولكن هذا ال يمنع استمرار ارتفاع أعدادهم بفعل أسباب أخرى
أهمهـا نسبـة التكاثـر الطبيعـي العاليـة *الحريديـم هـم هـاجس القلق الداخلي المستقبلي األكبر للمؤسسـة اإلسرائيلـية*
ش���هدت األس���ابيع األخي���رة سلس���لة م���ن التقارير
الصحافية التي اس���تعرضت أبحاث���ًا منها ما زال العمل
جاريًا عليها ،تعالج هاجس القلق الذي يضرب المجتمع
اإلس���رائيلي في الس���نوات األخيرة ،من ارتفاع نس���بة
المتديني���ن المتزمتي���ن «الحريديم» م���ن بين إجمالي
السكان ،ولكن بش���كل خاص بين اليهود اإلسرائيليين
وحده���م ،ورغ���م أن التقارير ال تحمل الجدي���د ،إال أنها
تكش���ف إلى أي مدى هذه المسألة تقلق إسرائيل على
المديين القريب واألبعد.
ّ
وتكثف نش���ر التقارير بعد أن قلبت كتلتا الحريديم،
ش���اس لليهود الش���رقيين ،ويهدوت هت���وراة لليهود
األش���كناز ،كل تقديرات االستطالعات التي كانت تتنبأ
قبل انتخابات نيس���ان بتراجع القوة اإلجمالية لهاتين
الكتلتي���ن ،م���ن  13مقعدا إلى  11مقع���دا ،وحتى كانت
هن���اك اس���تطالعات راهنت عل���ى احتم���ال أن ال تعبر
ش���اس التي كان لها  7مقاعد في انتخابات  ،2015نسبة
الحس���م في انتخابات نيس���ان  ،2019بمعن���ى أنها لن
تحق���ق  4مقاعد .إال أن نتائج نيس���ان فاجأت كل معاهد
اس���تطالعات الرأي ،بأن حصلت كل واحدة من الكتلتين
على  8مقاعد ،بمعنى  16مقعدا لهما ،بدال من  13مقعدا
ف���ي العام  .2015وقد اس���تفادت الكتلتان في حينه من
عاملين :األول تراجع طفيف في نسبة التصويت ،بسبب
تراجع نسبة تصويت العرب ،والثاني حرق ما يعادل %8
من األصوات ،بالذات من معس���كر اليمين االستيطاني،
لقوائم لم تعبر نس���بة الحس���م ،ما قلص عدد األصوات
المطلوبة للمقعد البرلماني.
وكان من المفترض أن تخس���ر القائمتان مقعدين في
انتخابات أيل���ول  ،2019بفعل ارتفاع نس���بة التصويت
بش���كل طفيف ،بس���بب ارتفاع كبير في نسبة تصويت
العرب ،وعدم احتراق أصوات س���وى بنسبة  ،%3بمعنى
أن عدد األصوات للمقعد الواحد ارتفعت قياسا بنيسان
بنس���بة  .%8إال أن الحريديم حقق���وا ذات عدد المقاعد،
مع فارق بأن حصلت ش���اس على  9مقاعد ،بينما حصلت

يه���دوت هتوراة عل���ى  7مقاعد ،وقد خس���رت مقعدها
الثامن ببضع عش���رات من األصوات ،ليصب لصالح حزب
الليكود.
وق���د ضمن الحريدي���م هذه النتيجة ،بس���بب حصول
ش���اس على مقعدين من أصوات يهود شرقيين ليسوا
م���ن الحريديم ،كانوا قد منح���وا أصواتهم لحزب «كلنا»
المنحل بزعامة موش���يه كحل���ون ،ف���ي انتخابات 2015
وانتخابات نيسان .2019
ولكن ف���ي كل األحوال ،فقد ظهر جمه���ور الحريديم
ثابت���ا ،تدلي غالبيته الس���احقة ج���دا بأصواتها لصالح
ش���اس ويهدوت هت���وراة ،ولذا فإن القائمتين ليس���تا
قلقتين في حال جرت انتخابات برلمانية ثالثة في شهر
آذار المقبل.
ويق���ول تقرير جديد لصحيف���ة «ذي ماركر» إن معدل
ال���والدات يتراج���ع عن���د غالبية الش���رائح باس���تثناء
الحريديم .ففي حين كان معدل الوالدات للمرأة الواحدة
م���ن الحريديم قبل عامي���ن في ح���دود 8ر 6والدة لألم،
ف���إن المعدل ارتفع في الس���نة األخيرة إل���ى 1ر 7والدة
لألم ،مقابل 5ر 4والدة ل�ل�أم المتدينة من التيار الديني
الصهيوني ،وهذا أيضا تراجع عما كان حتى قبل عامين-
8ر ،4في حين أن معدل الوالدة لدى العلمانيات سجل في
الس���نوات األخيرة ارتفاعا ،من أقل من  2والدة حتى قبل
س���نوات قليلة إلى 2ر 2والدة في الس���نة األخيرة .بينما
لدى األم العربية يواصل المعدل باالنخفاض ،وهو حاليا
حوالي 4ر 3والدة لألم العربية ،مقابل  5والدات في مطلع
سنوات التس���عين .ومعدل الوالدات األعلى لدى العرب
نجده بالذات في بلدات صحراء النقب في الجنوب.
وبحس���ب تقدي���رات مكتب اإلحص���اء المرك���زي فإن
نس���بة الحريديم حاليا من إجمالي الس���كان 5ر %12من
دون احتس���اب الق���دس المحتل���ة ومرتفع���ات الجوالن
الس���وري المحت���ل ،وه���ذا يعن���ي 2ر %15م���ن إجمالي
اليهود اإلسرائيليين ،ولكن أبحاثًا أخرى تقول إن نسبة
الحريديم هي ف���ي حدود 5ر %13من إجمالي الس���كان

حاليا .ويتوقع مكتب اإلحصاء ارتفاع نس���بة الحريديم
من إجمالي السكان إلى  %20في العام  ،2040وإلى %32
في العام  ،2065طالما استمرت وتيرة التكاثر السكاني
على حالها.
وكان العنوان الرئيس���ي لتقرير «ذي ماركر» أن ما بين
 %15إلى  %18من الحريديم يتركون مجتمعاتهم سنويا
ويتجهون نحو العالم المفتوح ،بغالبيتهم ينتقلون إلى
حياة أقل تشددا دينيا ،ويتجهون إلى التعليم العصري
وسوق العمل ،ومنهم من يتخلى كليا عن التدين ويتجه
إلى العلمانية .ولكن التقرير يستعرض عدة أبحاث منها
ما انتهى حديثا ومنها ما هو قيد التنفيذ ،كما هي حال
بحث يجري حاليا في معهد الديمقراطية اإلس���رائيلي،
ويظهر في كل المعطيات أن هناك تضاربًا كبيرًا .فمثال
يقول اس���تطالع بشريحة نموذجية واسعة أجراه مكتب
اإلحص���اء المركزي أن  %12من الحريديم ،من الش���ريحة
العمرية  20إلى  24عاما ،يتركون مجتمع الحريديم.
ويق���ول البح���ث ،ال���ذي يج���ري اع���داده ف���ي معهد
الديمقراطية اإلس���رائيلي ،إن وتيرة الخروج من مجتمع
الحريدي���م ظاهرة أكثر بين ش���بان اليهود الش���رقيين
الس���فاراديم ،ويدعي البحث أن نس���بتهم  ،%30بادعاء
أن ه���ؤالء أبناء عائالت انضمت إل���ى الحريديم إما كانت
علمانية أو من التيار الديني الصهيوني.
وعلى الرغم من هذه النسب التي تعد عالية ،إال أن كل
التقارير تجمع على أن الحريديم يتزايدون باس���تمرار،
بس���بب التكاثر الس���كاني الطبيعي بينه���م الذي بات
يتجاوز نس���بة 8ر ،%3وهذا قبل احتس���اب أعداد الذين
يتدفق���ون على جمه���ور الحريديم من ب���اب التدين أو
التشدد في التدين.
ورأى أح���د األبحاث أن قرابة  %4مم���ن أعمارهم ما بين
 40إل���ى  49عاما انضموا إل���ى الحريديم في العام ،2018
وهبطت النس���بة إلى حوال���ي 7ر %2بين م���ن أعمارهم
تت���راوح ما بي���ن  30إل���ى  39عاما ،ونس���بة 7ر %1ممن
أعمارهم ما بين  20إلى  29عاما.

وفي كل األحوال ،ال توجد في إسرائيل احصائيات دقيقة
لعدد الحريدي���م ،بل هناك تقديرات تعتمد على العديد
م���ن الحس���ابات ،أوال أولئك الذين في تجمعات س���كانية
مغلقة عليهم ،وفي هذه الحالة  9مستوطنات في الضفة
المحتلة كلها من الحريديم ،ولكن مش���كلة اإلحصاء هي
في حصر أعداد الحريديم المنتشرين في مختلف المدن
المختلطة دينيا ،وهنا يتم اس���تخدام استطالعات للرأي
تعتمد على س���ؤال المستطلع عن طابع حياته ،ولكن هذا
النمط من الصعب أن يعكس حقيقة األعداد.
وهن���اك جانب آخ���ر يمكن االس���تناد الي���ه كتقدير
تقريبي ،هو نتائج االنتخابات البرلمانية ،إذ أن الغالبية
الس���احقة جدا من الحريديم تصوت فقط للقوائم التي
تمثلها ،ويضاف اليها حوالي  %5إلى  %6من الحريديم
الذي���ن يقاطع���ون االنتخابات من باب ع���دم اعترافهم
بإس���رائيل ،وتكفي���ر الصهيونية .وه���ؤالء غالبيتهم
الس���احقة جدا تعيش في القدس المحتلة ،وال يحملون
الجنسية اإلسرائيلية الكاملة.

هاجس قلق
وكما ذكر في سلس���لة من التقارير على مدى السنوات
األخي���رة ،ف���إن أع���داد الحريدي���م هي هاج���س القلق
األكبر للمؤسس���ة اإلس���رائيلية الحاكمة ،وأيضا للحركة
الصهيونية ،وهذا بس���بب طبيع���ة حياتهم المتزمتة،
وس���عيهم المتواصل للسيطرة على الحيز العام ،فأينما
ترتفع نس���بتهم م���ن بين إجمالي أعداد س���كان البلدة
أو المدين���ة ،يالحظ ارتف���اع نس���بة العلمانيين الذين
يغادرون المكان ،وهذا يبرز بش���كل خ���اص في مدينة
القدس ،وقبل هذا ظهر في مدينة بيت ش���يمش ،غربي
القدس ،حتى باتت المدينة تحت س���يطرة ش���به كاملة
للحريديم ،ورئيس البلدية منهم.
وتسعى إس����رائيل بشكل خاص في الس����نوات األخيرة،
لتفكي����ك مجتمع الحريديم ،أو تقليصه ،تحت تس����ميات
مختلف����ة ،على الرغم من أن الحكوم����ات كلها تواصل دفق

الميزاني����ات الضخمة على مؤسس����ات الحريديم ،ما يعزز
قوته����م في اإلمس����اك بجمهورهم ،ال����ذي تمتنع غالبية
رجاله ( )%51من االنخراط في س����وق العمل ،ونسبة نسائه
في سوق العمل ما بين  %52إلى  ،%56كما أن هذا الجمهور
بغالبيته الساحقة يرفض الخدمة العسكرية اإللزامية في
الجيش ،برغم توجهات هذا الجمهور اليمينية المتشددة.
والمشروع األكبر الذي تسعى إسرائيل لتمريره ويلقى
معارضة ش���ديدة من كتلتي الحريديم ،ومن القيادات
الدينية العليا لهذا الجمهور ،هو فرض إلزام جارف على
ش���بان المتدينين بالخدمة العس���كرية .وهذه القضية
ساهمت في تفكيك حكومة بنيامين نتنياهو في شهر
تش���رين الثاني  ،2018إذ أقر الكنيس���ت مشروع قانون
أعده الجيش يضمن تجنيدا تدريجيا لش���بان الحريديم
مع تسهيالت ،واعفاء قس���م منهم ،إال أن القانون الذي
أقر بالقراءة األولى واجه معارضة من كتلتي الحريديم،
وبال���ذات من كتلة األش���كناز يهدوت هت���وراة ،ما منع
االس���تمرار في تشريع القانون ،وأس���فر عن خروج حزب
«يسرائيل بيتينو» بزعامة أفيغدور ليبرمان من الحكومة.
وكانت هذه القضية نقطة خالف أساسية بين ليبرمان
ونتنياهو بعد انتخابات نيسان  ،2019إذ ضمن نتنياهو
 60نائبا الئتالفه ،وكان بحاجة لكتلة ليبرمان التي تضم
 5نواب ،وهذا ما لم يحص���ل ،ما قاد إلى انتخابات ثانية
جرت في .2019
وفي تقارير عديدة عن الجيش اإلس���رائيلي يظهر أنه
قلص حجم القوى البش���رية فيه مع الس���نين ،ما يعني
أن الجي���ش ليس بحاجة بالضبط لهذه القوى البش���رية
م���ن الحريديم ،ول���ذا ،وفق التقديرات ،فإن المؤسس���ة
اإلس���رائيلية ت���رى بانضم���ام ش���بان الحريدي���م إلى
الجيش خطوة أولى لهم نحو العالم المفتوح ،وبحس���ب
التقديرات بعد خدمة كهذه فإن نس���بة جدية من شبان
الحريديم س���يكون من الصعب عليها استمرار التأقلم
في مجتمع الحريديم المنغلق على نفس���ه ،وتسود فيه
حياة تقشفية بعيدة كليًا عن العصرنة.
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الـتـقـنـيـات الـعـلـيـا فـي خـدمـة وسـائـل الـقـمـع الـقـبـيـحـة

تحقيق دولي في استخدام إسرائيلي مسيء لـ«تكنولوجيا تشخيص الوجوه»!
كتب هشام نفاع:
ّ
ّ
تتحول المنش���آت المتضخمة لمراكز المراقبة والسيطرة والقمع العسكرية
التابعة لالحتالل اإلسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية
ّ
لتقنيات حديث���ة وظيفتها تعمي���ق انتهاك
والق���دس ،إلى مراكز تجري���ب
خصوصية اإلنس���ان ،بل س���رقة وتخزين معلومات خاصة ع���ن كل من يمر في
حاجز عسكري ،إلعادة استخدامها في ممارسات المالحقة.
في أواس���ط هذا الشهر أعلنت ش���ركة «مايكروس���وفت» أنها قررت تكليف
وزير العدل األميركي الس���ابق إريك هولدر للقيام بعملية بتحقيق في شبهة
تقنية لتش���خيص الوجوهّ ،
ّ
اس���تخدامات ّ
إس���رائيلية اسمها
طورتها ش���ركة
«أنيفيجي���ن» ،لمراقبة الفلس���طينيين الذين يعيش���ون في الضف���ة الغربية
والقدس .وهذا اإلعالن جاء بعد عدد من التقارير التي راكمت وعززت الشبهات
في قيام جهاز االحتالل بهكذا ممارسات.
نظ���ام التع���رف على الوجوه هذا هو تطبيق حاس���وبي ق���ادر على تحديد أو
التحقق من الش���خص من خالل صورة رقمية أو إط���ار فيديو حيث تتم مقارنة
صورة الش���خص المعروضة مع بيانات الحاس���وب ونظام التعرف على الوجوه،
وعن���د تطابق المالم���ح يتعرف النظام على الش���خص المطلوب .ف���ي البداية
اقتصرت ه���ذه التقنيات على األجهزة األمنية عالية المس���توى والمنش���آت
العسكرية لتبدأ بالخروج تدريجيًا إلى العالم الخارجي.
ونقلت وكالة «رويترز» أن التحقيق سيدور فيما إذا كان استخدام تكنولوجيا
التعرف على الوجه التي طورتها الش���ركة اإلس���رائيلية الناشئة التي مولتها
«مايكروس���وفت» يتماش���ى مع أخالقيات الش���ركة التكنولوجي���ة العمالقة.
وخضعت شركة «أنيفيجين» التي يقع مقرها قرب تل أبيب للتدقيق بعد تقارير
نش���رتها صحيفة «ذي ماركر» االقتصادية التابع���ة لصحيفة «هآرتس» وقناة
ُ
«إن .بي .س���ي نيوز» وأفادت بأن التكنولوجيا التي طورتها الش���ركة تستخدم
في مراقبة الفلس���طينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة .ونفت
ش���ركة «أنيفيجين» لقناة «إن .بي .سي» استخدام خدماتها في مثل هذا األمر
لكنها لم ترد على طلب وكالة األنباء تلقي تعقيب ّ
مفصل.

االستخدام السيء للتكنولوجيا قد يؤدي إلى اعتقاالت ظالمة ويحد من حرية التعبير
صندوق إم 12التابع لمايكروس���وفت ساهم في استثمارات بقيمة  74مليون
دوالر أعلنته���ا «أنيفيجين» في حزيران .لذلك ،وفقًا لمصادر ،يعكس التحقيق
ش���عورا متزايدا بعدم االرتياح داخل الوالي���ات المتحدة وغيرها تجاه المراقبة
باس���تخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه التي تقول منظمات معنية بالدفاع
ع���ن الحريات المدني���ة إنها قد تؤدي إل���ى اعتقاالت ظالمة وتح���د من حرية
التعبير .وكانت مايكروس���وفت أعلنت األخالقيات الخاصة بالتعرف على الوجه
العام الماضي قائلة إن الش���ركة «تدافع عن ضمان���ات الحريات الديمقراطية
للناس في سياقات المراقبة إلنفاذ القانون ولن تقدم تكنولوجيا التعرف على
الوجه في سياقات تعتقد أنها تعرض هذه الحريات للخطر».
الوزير األميركي الس���ابق هولدر سيقود فريقا من ش���ركة «كوفينجتون آند
بيرلينج» للمحاماة إلجراء التحقيق .وذكرت قناة «إن .بي .س���ي» أن تكنولوجيا
ُ
«أنيفيجين» اس���تخدمت في الضفة الغربية وعند معابر حدودية إس���رائيلية.
ُ
لكن الش���ركة قالت للقناة إن برمجياتها لم تس���تخدم ف���ي المراقبة بالضفة
ُ
لكنها اس���تعملت عند المعابر الحدودية بطريقة مش���ابهة الس���تخدام إدارة
الجمارك وحماية الحدود األميركية لنظام االستدالل البيولوجي في المطارات،
على حد زعمها.
وكان تقرير لقناة «إن .بي .س���ي .نيوز» األميركية نش���رته في تشرين األول
الماضي ّأكدت فيه نتائج تحقيق لصحيفة «ذي ماركر» نشر في ّ
تموز الماضي،
ّ
كشف ّ
أن ّ
الت ّ
ّ
ّ
عرف على الوجوه،
تقنية
اإلس���رائيلية استخدمت
قوات االحتالل
ّ ّ
ّالت���ي ّ
طورتها «أنيفيجين» بتمويل من «مايكروس���وفت» ،ف���ي مناطق الضفة
ّ
والقدس المحتلة بما يتجاوز اس���تخدامها ف���ي الحواجز ،بهدف تحديد وجوه
ّ
ّ
ّ
ومواقع فلسطينيين تالحقهم سلطات االحتالل للتحقيق معهم ،وهو ما أكدته
ّ
خمسة مصادر مختلفة ،وفقًا للتحقيق.

«أنيفيجين» حصلت «على شهادة تقدير» من إسرائيل لـ«مساهمتها األمنية»

ّ
للت ّ
التقرير كش���ف ّأنه ّ
ع���رف على الوجوه
تم اس���تخدام نظام «أنيفيجين»
ً
ّ
مشيرة إلى ّ
الش ّ
ّ
لغرض ّ
أن «أنيفيجين»
���رقية،
الفلس���طينيين في القدس
تتبع
حصلت «على ش���هادة تقدير من دولة إسرائيل لمساهمتها األمنية» ّ
وأن هذا

ما ساهم في فوزها بـ»جائزة إسرائيل لألمن» ،وهو ما ذكرته من قبل تحقيقات
لصحيفة «ذي ماركر».
ّ
ّ
ونشرت «إن .بي .س���ي» في تقريرها توضيحًا بالصور والفيديو لكيفية عمل
ّ
ّ
النظ���ام في منطقة باب العمود في البلدة القديم���ة بالقدس المحتلة ،وهو ما
ّ
اإلسرائيلية لقوانين حماية
يثير أس���ئلة حول مدى خضوع المنظومات األمنية
ّ
الخصوصي���ة وقواني���ن قواعد البيانات ،وتثير تس���اؤالت ح���ول مدى أخالقية
ّ
ّ
وقانونية قانون البيومترية.
ّ
اإلس���رائيليين ،وأصبح
وقد تم تحديث قانون الخصوصية لحماية المواطنين
يتطلب تسجيل قواعد بيانات جمع المعلومات مع الحكومة ،بموافقة المواطنين
اإلس���رائيليين ،إلاّ ّأنه يس���تثني حاالت التحقيقات والمس بما ّ
يسمى «األمن
القومي» ،كما ّ
أن هذا القانون ال ينطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون في
الضفة الغربية.
ّ
ّ
واعتب���ر تقرير «ذي ماركر» أن «أنيفيجين» مس���ؤولة عن مش���روعين خاصين
ّ
ّ
ّ
العس���كري في مناطق الضف���ة المحتلة ،األول هو نظام
بدعم االحتالل والحكم
ّ
ّ
عرف على الوجوه ّالذي ّ
الت ّ
تم تثبيته عند نقاط التفتيش ،حيث يمر اآلالف من
ّ
يوميًا ،إذ يسمح النظام بالت ّ
الفلسطينيين ّ
عرف السريع على حاملي التأشيرات
وتقصير قوائم االنتظار .وفي هذا الس���ياق ،قال متحدث باسم جيش االحتالل
اإلسرائيلي في ش���باط إنه «كجزء من برنامج مكثف لتحديث الحواجز من خالل
ّ
بيومتريا وأضيفت وظائف
دمج المكونات التكنولوجية ،تم إنش���اء  27حاج���زا
جديدة لتحديد التكنولوجيا وفحصها».

«مايكروسوفت» تلقت العديد من الشكاوى

ّ
سر ّية بكثير ،إذ يش���مل المراقبة ّ
الثاني كان أكثر ّ
الد ّ
اخلية ،خارج
المش���روع
نقاط التفتيش ،استنادًا إلى شبكة من الكاميرات المنتشرة في عمق الميدان،
ّ
التحقيقين ّ
الص ّ
حافيين.
بهدف رصد وتحديد المخاطر؛ وفق
مجل���ة «فورب���س» أيضا كان���ت أفادت أن مايكروس���وفت تلق���ت العديد من
الش���كاوى من قبل منظمات حقوق اإلنسان الس���تثمارها في شركة إسرائيلية
تستخدم تقنية التعرف على الوجوه بالضفة الغربية.
وف���ي تصريح لـ»فوربس» ،قال باحث ب���ارز في الذكاء االصطناعي لدى منظمة
هيومن رايتس ووتش الحقوقية ،إن اس���تخدام هذه التكنولوجيا «في س���ياق
سياس���ي محفوف بالمخاطر ،ويمكن أن يكون مش���كلة» في إشارة إلى احتالل
إسرائيل للضفة الغربية .وأضاف الباحث «أعتقد أنه يتعين على مايكروسوفت
أن تنظر فعليًا في ما يعنيه ذلك من مخاطر لحقوق اإلنسان المرتبطة باالستثمار
في ش���ركة توفر هذه التكنولوجيا لقوة احتالل» .وقال أيضا «إنها ليست مجرد
مخاطر تتعل���ق بالخصوصية ولكنها تمثل أيضًا خطرًا على الخصوصية يرتبط
بجماعة أقلية عانت من القمع واالضطهاد مدة طويلة».
اتحاد الحريات المدنية األميركي أيضا انتقد االس���تثمار ،حيث أخبر شانكار
نارايان مدي���ر التكنولوجيا «فورب���س» بأنه قابل مايكروس���وفت فيما يتعلق
بتكنولوجيا التعرف على الوجه ،وقد بدا له في ذلك الوقت أن الشركة منفتحة
على فكرة فرض قيود على استخدامها .ومع ذلك ،قال «هذا االستثمار المحدد
لي���س مفاجأة كبيرة لي ،فهن���اك فجوة واضحة بين ال���كالم والفعل في حالة
معظم شركات التكنولوجيا الكبرى ،ومايكروسوفت على وجه الخصوص».
كم���ا أخبر الباحث «فوربس» أنه تس���اءل عن المدى ال���ذي نظر فيه المجلس
االستش���اري لمايكروس���وفت  -بش���أن القضايا األخالقية المحيطة باستخدام
الذكاء االصطناعي -في االستثمار في «أنيفيجين».
مقال «فوربس» أش���ار إلى السياس���ة التي وضعها رئيس مايكروسوفت براد
س���ميث من س���تة مبادئ ،اعتمدتها الش���ركة في كان���ون األول فيما يتعلق
بالعدالة والشفافية والمس���اءلة وعدم التمييز واإلشعار والموافقة والمراقبة
القانونية.
المقال يذك���ر أيضًا العالقات الوثيقة بين «أنيفيجين» ومس���ؤولين أمنيين
إس���رائيليين رفيعين منهم رئيس الموساد الس���ابق تامير باردو كمستشار،
ورئيس الش���ركة أمير كاين الذي ترأس إدارة أم���ن وزارة الدفاع من عام 2007
إلى .2015

مجموعة إسرائيلية مرتبطة باختراق هواتف ما يقرب من 1400مستخدم في أربع قارات
االس���تخدام المس���يء للتكنولوجيا يمتد على قطاعات أخ���رى ،تتعلق كلها
بالدمج بين الربح واألمن .وفقا لسلس���لة تقارير نش���رتها وكالة «رويترز» أقام
تطبيق واتس���اب دعوى قضائية ضد مجموعة «إن .إس .أو» اإلسرائيلية ،متهما

إياها بمساعدة وكاالت تجسس حكومية على اختراق هواتف ما يقرب من1400
مستخدم في أربع قارات في عملية قرصنة إلكترونية تستهدف دبلوماسيين
ومعارضين سياسيين وصحافيين ومسؤولين حكوميين كبارا.
خدمة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك اتهمت في الدعوى التي أقامتها
أم���ام محكمة اتحادية أميركية في سان فرانسيس���كو المجموعة اإلسرائيلية
بتسهيل سلسلة من عمليات القرصنة الحكومية في  20دولة .والدول التي تم
الكش���ف عنها فقط هي المكسيك واإلمارات والبحرين .وقال واتساب في بيان
إن مئ���ة من أف���راد المجتمع المدني تم استهدافه���م ووصف ذلك بأنه «نمط
جلي لالنتهاكات».
المجموع���ة اإلسرائيلي���ة أنك���رت وقالت في بي���ان «نرفض بأش���د العبارات
االتهام���ات التي ذك���رت اليوم ونكافحها بق���وة» .وأضافت «الغ���رض الوحيد
لمجموع���ة إن .إس .أو هو تقدي���م التكنولوجيا ألجه���زة المخابرات الحكومية
ووكاالت إنفاذ القانون لمساعدتها على محاربة اإلرهاب والجرائم الخطيرة».
وقال واتساب إن الهجوم استغل شبكة االتصال عبر الفيديو إلرسال برمجيات
خبيثة ألجهزة الهاتف المحمولة لعدد من المس���تخدمين .وتسمح البرمجيات
الخبيثة لعمالء «إن .إس .أو» سواء كانوا هيئات حكومية أو أجهزة مخابرات ،بأن
يتجسسوا سرا على صاحب الهاتف .وقال معمل سيتزن الب ،وهو معمل أبحاث
في األم���ن اإللكتروني مقره جامعة تورونتو ويس���اعد واتس���اب في التحقيق
في اخت���راق الهواتف ،إن من بين المس���تخدمين الذين ج���رى استهدافهم
ش���خصيات تلفزيونية مشهورة وسيدات بارزات تعرضن لحمالت كراهية على
اإلنترنت وأشخاص واجهوا «محاوالت اغتيال وتهديدات بالعنف» .ولم يكشف
سيتزن الب وال واتساب أسماء الشخصيات المستهدفة.

الحكومة اإلسرائيلية نفسها بادرت إلى إعالن النفي
بعد اتس���اع النشر نفت الحكومة اإلسرائيلية في مطلع الشهر أية عالقة لها
بادع���اءات اختراق إلكتروني لتطبيق واتس���اب من جانب مجموعة «إن .إس .أو»
للمراقبة .ون���أى زئيف إلكين ،عضو مجلس ال���وزراء األمني في حكومة اليمين
التي يقودها بنيامين نتنياهو ،ع���ن المحاوالت المزعومة إلرسال ملفات ضارة
إلى هواتف محمولة لعدد من مستخدمي تطبيق واتساب ،وقال إنه إذا ارتكب
أي شخص أي ُ
«جرم» فيمكنه توقع أن يجد نفسه ماثال أمام المحكمة.
وق���ال الوزير إلذاع���ة « 102إف إم تل أبي���ب» إن «إن .إس .أو» ش���ركة خاصة

تس���تخدم قدرات يملكه���ا اإلسرائيليون ف���ي مجال األم���ن اإللكتروني ،لكن
الحكومة اإلسرائيلية ليس���ت متورطة هنا .وخالل المقابلة اإلذاعية قال إلكين
«ال أرى أي تبعات سياسية لهذه الواقعة».

االحتالل يتباهى بأهمية التكنولوجيا الحديثة في عمله!
كي تكون المفارقة عالية الصراخ ،ها هي «وحدة تنسيق أعمال الحكومة في
المناط���ق» أي جهاز اإلدارة المدنية لالحتالل تتباهى من على موقعها بأهمية
التكنولوجيا الحديثة في عملها ،أي ف���ي ضبط وسائل الرقابة واإلخضاع التي
يقوم بها جهاز االحتالل .فتقول ضمن ما يبدو أنه تسويق لشركات إسرائيلية
إن إحدى الش���ركات نجحت في تحويل مسألة بناء موقع إنترنت إلى أمر سهل
ُ
وبس���يط ُيمكن ألي إنس���ان القيام به .تقدم الشركة منصة بسيطة لبناء موقع
ُ
إنترنت بكل بس���اطة وبدون الحاجة لمعرفة مهنية .حاليا تتداول الشركة في
بورصة نيويورك وتتجاوز قيمتها السوقية المليار دوالر.
وعن ش���ركة اخرى تق���ول :الكثيرون يعتب���رون هذه الش���ركة درة التاج في
الهايت���ك اإلسرائيلي حي���ث تعتبر من أفضل ش���ركات البرمجة في مجال أمن
ُ
وحماية المعلوم���ات وهي التي طورت ما ُيعرف بالجدار الناري .حاليا تش���غل
الش���ركة نح���و  4200موظ���ف ولها فروع عدد م���ن الدول باإلضاف���ة إلى مقرها
الرئيسي في إسرائيل!
وتضيف :تمتاز إسرائيل بمميزات عدة تجعلها عالمة فارقة بين دول العالم،
لع���ل أهمها ريادتها في مجال التقنية الفائقة ،أو ما ُيعرف بالهايتك .عالميا،
ُيعتب���ر الهايت���ك اإلسرائيلي األفضل من حي���ث الخبرات البش���رية ،االبتكار
والتجديد وأيضا صناديق االستثم���ارات على مختلف أنواعها .قصة الهايتك
ف���ي إسرائيل تعود إلى مطلع الثمانينيات حي���ث قررت الدولة آنذاك أن تضع
ّ
هذا القطاع على ُسلم أولوياتها التنموي���ة واالقتصادية ،ونجحت في تحقيق
اله���دف وفي تحويل قط���اع الهايتك إلى قاطرة االقتص���اد اإلسرائيلي خالل
أقل م���ن  20سنة .خالل هذه الفت���رة نتج عن الهايت���ك اإلسرائيلي مئات من
براءات االختراع في مختلف مجاالت التكنولوجيا ،ومئات الش���ركات الناش���ئة
(ستارت -آب) وعش���رات آالف العاملين والخب���راء .أحيانا يصعب التصديق بأن
بعض الش���ركات الرائدة عالميا جاءت من هذه الدول���ة الصغيرة ..كل هذا من
دون أن تكاشف القراء عن حقيقة استخدامات التكنولوجيا في أهم القطاعات
اإلسرائيلية ذات الصلة :قطاع القمع القبيح.

سوء استخدام التكنولوجيا يشكل تحديًا متصاعدًا يجب التعاطي معه!
تش���غل مسألة اس���تخدام التكنولوجيا الحديثة منظمات حقوق اإلنسان ،التي
ترى في األمر تحديًا متصاعدًا يجب التعاطي معه.
وتق���ول اللجن���ة الدولية للصليب األحمر ف���ي هذا الصدد :أس���فرت التطورات
التكنولوجي���ة ع���ن ظهور وس���ائل وأس���اليب جدي���دة للحرب ،مث���ل الهجمات
السيبرانية ،والطائرات ُ
الم ّ
سيرة بدون طيار ،والروبوتات المسلحة ،ما أثار تحديات
إنس���انية وقانونية جديدة .ومن المهم جدًا ألي دولة عند تطوير أو حيازة س�ل�اح
أو وس���يلة أو أس���لوب جديد من أس���اليب الحرب أن ّ
تقيم امتثال هذه األس���لحة
واألس���اليب للقانون الدولي اإلنس���اني .غير أن تطبيق قواع���د قانونية موجودة
مس���بقًا على تكنولوجيا جديدة قد يثير التس���اؤل حول مدى كفاية وضوح هذه
القواع���د ،في ضوء الخصائص المميزة لتلك التكنولوجيا ،واألثر اإلنس���اني الذي
يمكن التكهن به.
وكانت منظمة اليونس���كو من الجهات التي عززت التأمل الدولي في أخالقيات
علوم الحياة خالل حقبة السبعينيات .وما زالت المنظمة تعمل على إقامة وتعزيز
الروابط بين أخصائيي األخالقيات ،والعلميين ،وراس���مي السياس���ات ،والقضاة،
والصحافيين ،والناش���طين في المجتمع المدني ،من أجل مساعدة الدول األعضاء
على رسم سياسات سليمة ومستنيرة بشأن القضايا األخالقية المرتبطة بالعلوم
والتكنولوجيا.

ً
شركات تلعب أدوارًا رئيسية في االضطهاد اإلسرائيلي للفلسطينيين
تق���ول حرك���ة ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻨﻬﺎ وﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑـﺎت
ﻋﻠﻴﻬـﺎ ( )BDSعل���ى موقعه���ا إن الش���ركات التي تحمل العالم���ة التجارية ()HP
ً
تلعب أدوارًا رئيسية في االضطهاد اإلسرائيلي للفلسطينيين ،فهي متواطئة مع
االحتالل اإلسرائيلي واالستيطان االستعماري ونظام الفصل العنصري.

ّ
وتوفر هذه الش���ركات معدات الحاس���وب للجيش اإلسرائيل���ي ،ولديها مراكز
ّ
ّ
بيانات من خالل خوادمها الموفرة للش���رطة اإلسرائيلية .كما توفر خوادم قاعدة
ّ
البيانات المحوسبة لس���لطة الس���كان والهجرة اإلسرائيلية .ويشكل هذا النظام
العمود الفقري لنظام الفصل العرقي العنصري اإلسرائيلي (األبارتهايد).
وفقا للموقع ،في تش���رين الثاني انقسمت شركة ( )HPإلى شركتين)HP Inc( :
لألجهزة الخاصة بالمس���تهلكين ،مثل أجهزة الحاسوب الش���خصية والطابعات،
وشركة «هيوليت باكارد إنتربرايز»( )HPEألنظمة الشركات والخدمات الحكومية.
وتعتبر الش���ركتان اللتان تحمالن عالمة ( )HPالتجاري���ة متواطئتين في الفصل
العنصري واالستيط���ان االستعماري اإلسرائيليين .وقد ش���هدت حملة مقاطعة
( )HPالدولي���ة سح���ب عدة كنائس أميركي���ة استثماراتها من الش���ركة أو حظر
ش���راء منتجاتها ،وقد حظيت الحملة بدعم المجالس البلدية والنقابات العمالية
والمنظمات الطالبية من كافة أنحاء العالم.
ّ
ّ
توفر الش���ركات التي تحم���ل عالم���ة ( )HPالتجارية تكنولوجيا تس���تخدمها
إسرائي���ل في الحفاظ على الفصل العنص���ري واالحتالل واالستيطان االستعماري
ّ
ضد الش���عب الفلس���طيني .كما جرى توثيق انتهاكات «هيوليت باكارد» لحقوق
بشكل جيد .فباإلضافة إلى توفير الخدمات والتكنولوجيا للجيش
الفلس���طينيين
ٍ
والش���رطة اإلسرائيليين للحفاظ على االحت�ل�ال اإلسرائيلي غير القانوني وحصار
قطاع غزةّ ،
تزود الش���ركة سلطة السكان والهجرة اإلسرائيلية بخوادم «إيتانيوم»
ّ
حصرية لنظام «أفيف» ،حيث يمكن هذا النظام الحكومة من الس���يطرة على نظام
مارس ّ
الم َ
التمييز العرقي والفصل العنصري ُ
ضد المواطنين الفلسطينيين حملة
مباش���ر باالستيطان االستعماري من خالل
بشكل
الجنس���ية اإلسرائيلية ،ويرتبط
ٍ
ٍ
قاعدة بيانات «ييشع» ،والتي تجمع المعلومات بشأن المستوطنين اإلسرائيليين
في المستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

ّ
إشارة إلى حملة المقاطعة
ُووصفت شركة ( )HPبأنها «بوالرويد هذا العصر» ،في
ٍ
العالمية الكبيرة ّ
ضد شركة «بوالرويد» بسبب توفيرها تكنولوجيا لنظام بطاقات
المرور /الهوية أيام نظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا .وكان انس���حاب ش���ركة
«بوالروي���د» من جنوب أفريقيا العام  1977نقطة ّ
تحو ٍل في الجهود الدولية إلنهاء
األبارتهايد.
وتعتبر ش���ركة «أنظمة البيانات اإللكترونية ( )EDSالتابعة لـ HPوالتي تسمى
اآلن «هيوليت باكارد إنتربرايز» ،المزود الرئيس���ي لنظام بازل ،وهو نظام بيومتري
آلي يس���تخدم لمراقب���ة وتقييد الدخول على الحواجز العس���كرية وجدار الفصل
العنصري.
وتخ���دم ه���ذه الحواجز في تقس���يم وتفتي���ت األرض الفلس���طينية المحتلة
وسكانها وفصلهم من خالل سياج مكهرب وأبراج مراقبة ومجسات حركة وحواجز
إسمنتية.
وتفص���ل الحواجز العمال الفلس���طينيين عن مصادر رزقه���م ،والمزارعين عن
أراضيه���م ،والطلبة ع���ن مدارسهم ،والمرضى عن المستش���فيات ،والعائالت عن
بعضها البعض.

انتهاك الخصوصية مشكلة ذات أبعاد عالمية
قررت المفوضية الفيدرالية للتجارة ف���ي الواليات المتحدة مؤخرا فرض غرامة
بقيمة خمس���ة مليارات دوالر على ش���ركة فيس���بوك لتس���وية قضي���ة انتهاك
خصوصية بيانات مس���تخدمي موقع التواصل االجتماعي الشهير ،وفقا لوسائل
إع�ل�ام أميركية .وأج���رت المفوضية تحقيقا ف���ي مزاعم حول استخدام ش���ركة
«كمبريدج أناليتيكا» لالستش���ارات الس���ياسية بيانات  87مليون مستخدم على
موقع التواصل االجتماعي فيس���بوك من دون موافقتهم .وقالت مصادر لوسائل

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

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

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

إعالم أميركية إن المفوضية صوتت لصالح تغريم فيس���بوك هذا المبلغ بنس���بة
 3إلى .2
وبدأت المفوضية الفيدرالية للتجارة تحقيقا تناول ش���ركة فيس���بوك في آذار
 2018بعد ظهور تقارير أش���ارت إلى أن ش���ركة «كمبريدج أناليتيكا» حصلت على
بيانات عش���رات الماليين من مس���تخدمي موقع التواص���ل االجتماعي العمالق.
وركزت التحقيقات على إذا ما كان فيسبوك قد انتهك االتفاقية المبرمة في ،2011
وتنص القواعد على ضرورة إخطار المستخدمين والحصول على «موافقتهم» حال
مشاركة بياناتهم مع طرف ثالث.

«إذا أردت أن تفهم الهايتك في إسرائيل يجب أن تفهم الجيش»
وفق���ا لتقرير في «مركز األبحاث والمعلومات الفلس���طينية» ،هناك مقولة لدى
المحللي���ن االقتصاديين في إسرائي���ل مفاده���ا« :إذا أردت أن تفهم الصناعات
التقنية العالي���ة -الهايتك -في إسرائيل يجب أن تفهم الجيش»؛ حيث أنش���ئ
ع���ام « 1948سالح العلوم» ث���م هيئة تطوير الوسائل القتالي���ة «رفائيل» .وكانت
مهم���ة «رفائيل» تطوي���ر وسائل قتالية جدي���دة عن طريق أح���دث تكنولوجيا.
وحسب إحصاءات رسمية :تم توجيه ثالثة أرباع اإلنفاق المخصص للبحث باتجاه
البحوث العسكرية واألمنية وبما يعادل  %75من الميزانية المخصصة للبحث في
ّ
وتصدر إسرائيل
إسرائيل .وبالمقارنة نجد أن بريطانيا تنفق  %30وفرنسا .%20
صناعاتها العس���كرية إل���ى  62دولة في العالم بمعدل حدي���ث يصل إلى سبعة
مليارات دوالر من أصل  27مليار (حجم الصادرات اإلسرائيلية) ،وعملت الصناعات
العس���كرية اإلسرائيلية على تقديم العديد م���ن الفوائد للقوى العاملة المدربة،
واستوعبت الخبراء والمهندسين بهذا المجال ،وهي تعتبر أهم القواعد البحثية
التي تؤثر جوهريًا في قطاعات اقتصادية أخرى.

المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

