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هل بدأت إسرائيل تفقد 
الشعور بأمنها الداخلي؟

المتدينون يزيدون تغلغلهم في 
الجيش اإلسرائيلي ويطالبون بتدينه!

كتب بالل ضـاهـر:

يحمل المؤرخ اإلس���رائيلي الدكتور ميرون بنفنيستي، وهو نائب سابق 

لرئيس بلدية القدس وناش���ط سياسي، أفكارا غير مألوفة في المشهدين 

السياس���يين اإلسرائيلي والفلس���طيني. فقد أعلن قبل سنوات طويلة أنه 

ال يرى أي���ة إمكانية لحل الدولتي���ن، وأن الحل الواقع���ي الوحيد هو دولة 

واح���دة ثنائية القومية، بين النهر والبحر، يتمتع جميع المواطنين فيها- 

الفلسطينيون واليهود اإلسرائيليون- بحقوق متساوية. وأجرى »المشهد 

اإلس���رائيلي« المقابل���ة التالية مع���ه، على خلفية التط���ورات األخيرة في 

القدس الشرقية ومناطق 48. 

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: كيف تنظر إلى قتل الشاب من كفر 
كنا، وإلى دعم حكومة إسرائيل ألفراد الشرطة الضالعين في عملية 

القتل هذه؟
بنفنيستي: »أنا غاضب وحزين جدا. ومشاهدة شريط التصوير الذي وثق 

عملي���ة القتل يظهر حدثا رهيبا، كما أن دالالته ليس���ت جيدة بتاتا. وهذا 

أمر لم يحدث منذ )هبة أكتوبر في( العام 2000. وأوافق على التعريف بأن 

الشرطة تنظر إلى العرب على أنهم أعداء«.

)*( تقصد العرب مواطني إسرائيل؟
بنفنيس���تي: »ليس فقط، ألن تعريفات مث���ل مواطني الدولة أو مواطني 

الضفة الغربية وما إلى ذلك، ه���ي مصطلحات أوجدها االحتالل. وهي جزء 

من الجهاز الذي ينفذ عملية فصل وتحطيم الش���عب الفلس���طيني. أنا ال 

أس���تخدم مثل هذه المصطلحات. والصراع بين العرب واليهود ال يس���ير 

وفق الخط األخضر«.

)*( نتنياهو يتهم الرئيس الفلس���طيني محمود عباس )أبو مازن( 

بأنه يؤجج المواجهات في القدس، على خلفية اقتحامات مجموعات 
يهودية متطرفة للحرم القدسي. ما رأيك؟

بنفنيستي: »معروف أن نتنياهو يبحث طوال الوقت عن تبريرات وأعداء 

فقط. وصحي���ح ما قاله الوزير المس���تقيل عمير بيرت���س إن نتنياهو هو 

المش���كلة وليس الحل. ومن أجل كسب شعبية بين ناخبيه، فإن نتنياهو ال 

يتحدث عن الس���الم، والوضع القائم هو وضع ممتاز بالنسبة له. ومن يريد 

بقاء الوضع القائم سيكون مسرورا من أقوال نتنياهو«.

)*( وأنت تنظر بهذا الشكل أيضا إلى استمرار اإلعالن عن مخططات 
استيطانية جديدة في القدس الشرقية؟

بنفنس���تي: »أنا أختلف حول هذه المسألة مع جميع الذين يعتقدون أن 

بناء بيت أو مستوطنة أو توسيع مستوطنة هو أمر رهيب، ألنه بنظري أصبح 

الوقت متأخرا، وكل الحديث عن هذا الموضوع فات أوانه. ومحاولة الحديث 

عن عدد المس���توطنات مسألة تتعلق بالماضي ألن الحكاية انتهت، ونحن 

موجودون عمليا في إسرائيل- فلسطين كوحدة جيو سياسية واحدة. لذلك 

ف���إن كل مح���اوالت القول إنهم بنوا بيتا آخر ليس���ت إال لعبة لمن ينميها، 

ويعتب���ر أنه لم يعد باإلمكان فعل ش���يء. والموضوع ليس على هذا النحو، 

والوض���ع الحاصل ه���و أننا نتعامل مع وضع ناجز، وه���ذا الوضع هو أنه تم 

ضم الضفة إلس���رائيل بشكل فعلي. والفلسطينيون واإلسرائيليون ليسوا 

مستعدين لرؤية هذا الوضع، وال حتى التفكير به«.

)*( ه���ذا يعني أنك ال تزال تعتقد أنه لن تكون في البالد دولتان، 
أي أنه لن تقوم دولة فلسطينية مستقلة؟

بنفنيستي: »حل الدولتين قديم. ومن يؤمن بحل كهذا لديه مصلحة في 

االبتعاد عن فهم الوضع الذي نحن في خضمه«.

)*( وأي دولة ستكون هذه الدولة الثنائية القومية؟

بنفنستي: »ستكون دولة س���يئة للغاية. وستكون دولة مليئة بالعنف، 

حت���ى ي���درك الجميع أن���ه يتعين عليه���م العيش س���وية وبمس���اواة. 

وسيستغرق هذا األمر وقتا طويال جدا«.

)*( أنت تعتبر أن تقسيم البالد لن يحدث؟
بنفنيس���تي: »تقسيم البالد لن يحدث. هو لم يحدث أبدا ولن يحدث في 

المس���تقبل. والقول إن االحتالل بدأ ف���ي العام 1967 غير صحيح، ألن نقطة 

بداية الصراع ليس���ت في العام 1967، مثلما يعتقد معظم اإلس���رائيليين 

وربما معظم الفلس���طينيين أيضا، وإنما في العام 1948. لذلك فإن الحكاية 

مختلفة تماما عن االعتقاد الس���ائد، وليست متعلقة بأن ينتهي االحتالل. 

وم���ا هو موجود اآلن هو حكم الضفة )من قبل إس���رائيل(، وهو حكم دائم. 

ولذل���ك فإن كل هذه األفكار والخطط حول حل���ول ناتجة عن أمر واحد وهو 

أن األفراد ال يس���توعبون الوضع، وه���ذا يجعلهم يلعبون بأنواع من الحلول 

العبثية. ولذا قلت لك عندما س���ألتني عن الشاب من كفر كنا إنه ال فرق ما 

إذا كان من كفر كنا في الجليل أو من مخيم العروب في الضفة. أي أن األمور 

ال تتعلق بالمنطقة الجغرافية وإنم���ا بوجود مجموعتين إثنيتين: اليهود 

والعرب... اإلسرائيليون والفلسطينيون«.

)*( وكيف تنظر إلى مصادقة اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون 
سن القوانين على سريان القوانين اإلسرائيلية في الضفة الغربية، 

أليس هذا ضما للضفة؟
بنفنيس���تي: »هذا وضع قائم منذ العام 1968 أو العام 1969، عندما قررت 

إسرائيل أن بإمكان القائد العسكري للضفة أن يفرض القانون اإلسرائيلي 

على اليهود فقط. هذا ليس باألمر الجديد. وما يحدث اآلن هو أن إس���رائيل 

تقوم بخطوة أخرى، وكأنها تدفع مصالح ضم الضفة إلى إس���رائيل وفرض 

القانون، بصورة انتقائية، على اليهود فقط. لكن طالما أن الفلس���طينيين 

ف���ي الضفة ال يفهمون ه���ذه اللعبة، فإنه لن يحدث أي ش���يء جديد. وأنا 

أصلي من أجل أن يطالب الفلس���طينيون إسرائيل بأنه إذا كان الوضع بهذا 

الشكل، فإنهم يريدون جنسية إسرائيلية«.

)*( لكن الفلس���طينيين ذاهب���ون اآلن في اتج���اه مطالبة العالم 
باالعتراف بهم كدولة في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 

.1967
بنفنيستي: »هذا أصبح متأخرا«.

)*( وكيف س���يكون رد فعل إس���رائيل حيال طلب الفلسطينيين 
الحصول على الجنسية؟

بنفنيس���تي: »ال أع���رف. لكن أري���د أن يدرك الفلس���طينيون، رغم أنهم 

القابع���ون تحت االحتالل والمقموعون، أنه ينبغ���ي أن يكونوا الجهة التي 

تطرح طل���ب ضم الضفة الغربية إلس���رائيل. لكن عندما س���نحت الفرصة 

لبدء عملية كهذه، من خالل مش���اركة الفلس���طينيين في انتخابات بلدية 

القدس، رفض الفلس���طينيون ذلك. ولو شارك الفلسطينيون في انتخابات 

بلدية الق���دس لكان وضعهم مختلفا اليوم. وأن���ا أدرك أن هذا صعب من 

الناحية النفس���ية. لكن الوضع اليوم هو أن الفلس���طينيين في إسرائيل 

يطالب���ون بحقوق مواطن، ويطالب الفلس���طينيون ف���ي الضفة بحق تقرير 

المصي���ر. وهذان مطلب���ان مختلفان تمام���ا من جانب ش���عب واحد. وهذا 

ألن اإلس���رائيليين أقنعوا الفلس���طينيين بأنهم مجموعتان س���كانيتان 

منفصلت���ان. كذلك فإن غزة والقدس الش���رقية منفصلت���ان عنهم أيضا، 

والشتات الفلسطيني مجموعة خامس���ة، رغم أنهم جميعا يشكلون شعبا 

واحدا. لألس���ف فإن الفلس���طينيين ال يدركون التناق���ض الكامن في هذا 

الوضع. أنا لس���ت فلس���طينيا، وآس���ف ألنني كإس���رائيلي أبدو كمن يعظ 

الفلسطينيين«.   

مقابلة خاصة مع المؤرخ اإلسرائيلي ونائب رئيس بلدية القدس األسبق

»المشهد اإلسرائيلي«: نحن عمليا موجودون في إسرائيل- فلسطين كوحدة جيو سياسية واحدة الدكتور ميرون بنفنيستي لـ

بعد طعن جندي في تل أبيب

مواطنون يصرخون في وجه 
وزير األمن الداخلـي: »أين األمن؟«

أصيب جندي إس���رائيلي بجروح حرج���ة جراء تعرضه 

للطعن بس���كين في محطة للقط���ار في جنوب تل أبيب، 

أمس االثنين. واعتقلت الش���رطة اإلسرائيلية مشتبها 

به بتنفيذ عملية الطعن، وذكرت تقارير إس���رائيلية أنه 

ش���اب من مدينة نابلس، )18 عام���ا(، وال يحمل تصريحا 

للدخول إلى إس���رائيل، وأنه أصيب بجروح طفيفة، بعد 

أن فر من موقع العملية وحاول االختباء في أحد المباني. 

وقال���ت الش���رطة إن المعلومات األولية تش���ير إلى أن 

عملية طعن جرت على خلفية قومية.

مواطني���ن  إن  إس���رائيلية  إع���الم  وس���ائل  وقال���ت 

إس���رائيليين تواجدوا ف���ي موقع العملي���ة تعاركوا مع 

الش���اب الفلسطيني المش���تبه به، الذي بحسب روايات 

ش���هود عيان طعن الجندي عدة م���رات، لكن تمكن من 

الفرار إلى مبنى س���كني، وأن دورية من وحدة »يس���ام« 

الخاصة في الشرطة ألقت القبض عليه بعد وقت قصير 

في الطابق الرابع من المبنى.

وق���ال قائد الش���رطة ف���ي منطقة تل أبيب، بنتس���ي 

س���او، للصحافيين إنه »لم تكن هناك تحذيرات معينة 

حول النية بتنفيذ عملية كهذه، ولكن بس���بب األحداث 

األخيرة المس���تمرة فترة طويلة، فإن ش���رطة إسرائيل 

متأهبة في كافة المناطق ويوميا الحتمال وقوع أحداث 

من هذا النوع. ونحن بدورنا تأهبنا بالشكل المناسب«.  

وكان ساو بذلك يش���ير إلى تصاعد التوتر األمني في 

الق���دس، وخاصة عل���ى خلفية اقتحام���ات المجموعات 

اليهودية المتطرفة للحرم القدسي. 

ونف���ذ المقدس���ي إبراهيم الع���كاري، ي���وم األربعاء 

الماض���ي، عملية دهس في القدس أس���فرت عن مقتل 

ضابط م���ن وحدة ح���رس الحدود اإلس���رائيلي وش���اب 

يه���ودي وإصابة 12 آخري���ن. وقبل ذلك بأس���بوع أقدم 

المقدس���ي معتز حجازي على محاول���ة اغتيال القيادي 

في حركة »أمناء الهي���كل« اليمينية المتطرفة، يهودا 

غليك، وسبق ذلك بأس���بوع تقريبا عملية دهس نفذها 

عبد الرحمن الشلودي، أدت إلى قتل إسرائيليين اثنين. 

وقتل أفراد شرطة الشاب خير الدين حمدان بدم بارد في 

قرية كفر كنا في الجليل، يوم الس���بت الماضي، ما أدى 

إلى اندالع مواجهات ف���ي معظم البلدات العربية داخل 

الخط األخضر.  

وعلى ضوء ذلك، عقدت الحكومة وقيادة أجهزة األمن 

اإلس���رائيلية سلس���لة مداوالت، عبر فيها قادة الشرطة 

والجي���ش وجهاز الش���اباك عن قلق من انتق���ال التوتر 

األمن���ي في القدس إل���ى الضفة الغربي���ة وداخل الخط 

األخض���ر. واعتبرت هذه األجهزة أن منظمات إس���المية، 

مثل حركة حماس والحركة اإلسالمية – الجناح الشمالي 

ف���ي مناطق 48، تحاول إش���عال فتي���ل انتفاضة ثالثة 

والتحريض على »العنف الش���عبي« على خلفية مخاوف 

فلس���طينية من محاوالت إس���رائيلية لتغيي���ر الوضع 

القائم في الحرم القدس���ي وتقس���يمه زمانيا ومكانيا، 

بتخصيص أوقات للصالة فيه لليهود.  

وعلى خلفية هذه المخاوف اإلسرائيلية، يسود شعور 

بفقدان األمن في أنحاء البالد. 

وعبر مواطنون إس���رائيليون عن ذلك لدى حضور وزير 

األمن الداخلي اإلسرائيلي، إس���حاق أهرونوفيتش، إلى 

موق���ع العملية في جنوب تل أبيب، بعد ظهر أمس. فقد 

صرخ المواطنون الذي���ن تواجدوا في مكان العملية نحو 

أهرونوفيت���ش قائلي���ن »أين األم���ن؟«، وهتفوا »الموت 

للمخربين«.

)طالع تقريرًا آخر على ص 3( 

بنيامين نتنياهو.                          )أ.ف.ب( 

تكاثرت خالل األس����بوع األخير التكهنات في الحلبة السياسية وفي أوساط 

المحللين في إسرائيل حول مصير حكومة بنيامين نتنياهو. 

وتدل آخر المؤش����رات الموضوعية على أن مس����يرة ه����ذه الحكومة متعثرة 

بس����بب خالفات وتناقضات داخلية، رغم أنها تش����كلت قبل س����نة وثمانية 

شهور فقط. 

وتتمح����ور ه����ذه المؤش����رات ح����ول ع����دة قضاي����ا، أوله����ا المفاوضات مع 

الفلس����طينيين التي وصلت إلى طريق مس����دود وتبعات ذلك من اس����تيطان 

وتوتر أمني، ما أدى إلى أزمة ف����ي العالقات بين الحكومة واإلدارة األميركية. 

والموضوع الثاني يتعلق بميزانية الدولة للعام المقبل 2015. 

وهناك مؤش����ر آخر، يتعلق بحزب الليكود الحاكم ال����ذي يتزعمه نتنياهو، 

والخالف����ات داخل هذا الحزب. ويرى محللون أن أبرز أزمة نش����أت في الليكود 

مؤخرا هي اس����تقالة وزير الداخلية، غدعون ساعر، وهو أحد أبرز قادة الليكود 

وكان أحد المرشحين لخالفة نتنياهو. 

وكان ثم����ة دليل آخ����ر على األزمة داخل الليكود يتعلق بمس����اعي نتنياهو 

لتقدي����م موعد عقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب من أجل انتخاب رئيس����ه 

ومرشحه لرئاسة الحكومة في االنتخابات العامة المقبلة. وأراد نتنياهو إجراء 

هذه االنتخابات الداخلية في بداية الشهر المقبل، لكن برزت هناك معارضة 

واسعة لذلك نسبيا، من جانب خصميه، رئيس حركة الليكود العالمية، النائب 

داني دانون، وقائ����د الجناح المتطرف في الحزب، النائب موش����يه فايغلين. 

وقد حس����م مركز الليكود ذلك أول من أمس األحد بالمصادقة على إجراء هذه 

االنتخابات في 6 كانون الثاني المقبل.

م����ن جهة ثانية، فتحت اس����تقالة وزي����ر حماية البيئة اإلس����رائيلي، عمير 

بيرت����س، أول من أمس األحد، الباب أمام العديد من التكهنات. ولفت المحلل 

السياس����ي في موقع »والال« االلكتروني، أمير تيبون، أمس، إلى أن ما يجب أن 

يثير قلق نتنياهو بس����بب هذه االستقالة ليس الحلبة اإلسرائيلية الداخلية، 

وإنما الحلبة السياسية الدولية، إذ أن نتنياهو يحاول منذ شهور إقناع العالم 

بأن الرئيس الفلس����طيني، محمود عباس، هو المس����ؤول عن تفجر العنف في 

القدس الشرقية، »لكن لم يقتنع بذلك أي زعيم في العالم«. 

وأهمية اس����تقالة بيرت����س، وهو الرجل الثاني في حزب »الحركة« برئاس����ة 

وزيرة العدل، تس����يبي ليفن����ي، تنبع من االتهامات الش����ديدة التي وجهها 

لنتنياهو عدة مرات في األي����ام األخيرة. فقد قال بيرتس إن نتنياهو رهينة 

بأيدي اليمين المتطرف وأنه »المشكلة وليس الحل«. ووفقا لتيبون فإنه يتم 

اقتباس أقوال بيرتس في أنحاء العالم »كونها تتطابق مع رأي قادة المجتمع 

الدولي«. 

وتشير التوقعات في إس����رائيل إلى أنه إذا ما استمر نتنياهو في التحرك، 

من خ����الل تصريحاته وإقراره مش����اريع اس����تيطانية في القدس الش����رقية 

والضف����ة الغربية، نحو اليمين المتطرف، مثلما يفعل في الش����هور الماضية 

بادع����اء الحف����اظ على حكومته، فإن عزلة إس����رائيل السياس����ية ف����ي العالم 

ستتزايد. واالنتقادات التي توجه إليه من داخل إسرائيل واتهامات بيرتس 

له س����تصعد من حدة هذه التوجهات الدولية ضد نتنياهو. وكتب تيبون أنه 

»إذا قال وزير إس����رائيلي إنه ’منحت نتنياهو فرصة، وتوصلت إلى االستنتاج 

بأنه ليس معنيا بتسوية سياسية’، فإنه يصعب أن يقتنع أحد ما في العالم 

بادعاءات رئيس الحكومة«.   

وأض����اف تيبون أن نتنياه����و قد يتمكن من التعامل مع اس����تقالة بيرتس، 

لكن يتعين عليه أن يقلق بش����كل حقيقي م����ن اليوم الذي »تقرر فيه ليفني 

أنها س����ئمت هي األخرى من كثرة خيبات األمل منه كل مرة من جديد. فمنذ 

بداي����ة والية الحكومة الحالية، كان لليفن����ي دور رئيس في لجم خطوات ضد 

إس����رائيل في الحلبة الدولي����ة«، وبينها منع مقاطعة أوروبية غير مس����بوقة 

للجامعات اإلس����رائيلية ومنع إخراج هذه الجامعات م����ن البرنامج األكاديمي 

الضخم »هورايزون 2020«. وش����دد المحلل على أن نتنياهو سيواجه صعوبات 

بالغة في الحلبة الدولية من دون »ورقة التين« ليفني.  

من جهة ثالثة، يواجه نتنياهو أزمة في إقرار ميزانية العام المقبل في ظل 

خالف����ات داخل ائتالفه الحكومي. ويتعين عل����ى الحكومة أن تمرر الميزانية 

حتى نهاي����ة العام الحالي م����ع إمكانية التمديد حتى نهاي����ة آذار المقبل. 

وفي حال لم يتس����ن ذلك، فإن القان����ون ينص على حل الحكومة والتوجه إلى 

انتخابات عامة مبكرة في غضون 90 يوما. 

حكومة نتنياهو تتأرجح بين عزلة إسرائيل الدولية وإقرار الميزانية
*تحليل: بعد استقالة الوزير عمير بيرتس يتعين على نتنياهو أن يقلق من احتمال استقالة »ورقة التين« اإلسرائيلية في

ه*
ّ
العالم، الوزيرة ليفني* معارضة بينيت لمشروع قانون دفع لبيد إلى التهديد باالنسحاب من الحكومة في حال عدم سن

إال أن ه����ذا ال يعني أن الحكومة ستس����قط حتما، خاص����ة على ضوء حقيقة 

أن هن����اك أحزابًا في االئتالف ليس����ت معنية، حالي����ا، بانتخابات مبكرة، وفي 

مقدمتها حزب »يوجد مس����تقبل« برئاس����ة وزير المالية يائير لبيد، بس����بب 

تراجع كبير في ش����عبيته في استطالعات الرأي. وتكمن مشكلة نتنياهو في 

هذا السياق باألساس مع لبيد، الذي يرفض مخططات اقتصادية، في محاولة 

منه الس����تعادة ش����عبيته أو جزء منها. فقد خاض لبي����د االنتخابات الماضية 

تحت شعارات تتعلق بمصلحة الطبقة الوسطى، لكن سياسته أنزلت ضربات 

اقتصادية على هذه الطبقة. وقبل أس����بوعين، فجر لبيد اجتماعا مع نتنياهو 

بس����بب معارضته لرصد مبلغ 300 مليون شيكل لصالح المستوطنات، وأعلن 

في أعقاب ذلك أن الطبقة الوسطى داخل إسرائيل أولى بهذا المبلغ. 

وإحدى إش����كاليات هذه الميزاني����ة هي خطة لبيد إلعفاء المس����رحين من 

الخدمة العسكرية من دفع ضريبة القيمة المضافة لدى شراء أول شقة. وهذا 

يعني اس����تثناء العرب والحريديم وبعض المتدينين من هذه الخطة. وأعلن 

رئيس حزب »البيت اليهودي« ووزير االقتصاد، نفتالي بينيت، عن معارضته 

الشديدة لهذه الخطة. 

وتش����ير التحليالت إلى أنه م����ن دون تأييد حزب »البي����ت اليهودي« لهذه 

الخط����ة فإن مصير االئتالف في خطر، بس����بب تهديد لبيد بأنه في حال عدم 

المصادقة على مش����روع قانون »الضريبة المضافة صفر« فإنه سينسحب من 

الحكومة.

وكتب المحلل االقتص����ادي في صحيفة »ذي ماركر«، تس����في زرحيا، أمس، 

أن »نتنياه����و يرى تصرفات وزراءه وي����درك أن ائتالفه لن يدوم كثيرا... وهو 

يش����يح بنظره نحو صندوق االقت����راع«. ورأى المحلل أن االئتالف الحكومي قد 

يق����ر الميزانية، في نهاية العام الحالي، بس����بب تخوف أعضاء كنيس����ت من 

تقديم االنتخابات، وأن ه����ذه الميزانية لن تتضمن تغييرات كبيرة، على أن 

يتم تعديلها خالل العام المقبل، أو بعد االنتخابات المقبلة.   

من جانبه رأى محلل الش����ؤون الحزبية في صحيفة »هآرتس« يوس����ي فيرتر 

أمس، أنه في ليل األحد واجهت حكومة إس����رائيل للمرة األولى منذ تشكيلها 

قبل 20 ش����هرًا، خطر الس����قوط. وقد ح����دث هذا في أعق����اب مقابلة التحدي 

واالس����تفزاز التي أجرتها القناة الثانية م����ع الوزير عمير بيرتس، والتي وّجه 

خاللها اتهامات خطرة وشخصية إلى رئيس الحكومة نتنياهو. 

وأش����ار إلى أنه في تلك الليلة اتصل نتنياهو غاضبًا برئيسة حزب بيرتس 

الوزي����رة ليفني، وأخبرها أنه ين����وي إقالته في جلس����ة الحكومة يوم األحد. 

وأدرك����ت ليفني مغزى مث����ل هذه الخطوة، ف����إذا أقيل بيرت����س من منصبه 

س����تضطر على مضض إلى الخروج هي وكتلتها من االئتالف. وبالنسبة إليها 

فرض عليها االس����تقالة 
ُ
من المحرج جدًا أن تضطر إلى االنجرار وراء بيرتس وت

م����ن جان����ب الوزير رقم 3 ف����ي كتلتها، فمثل ه����ذا األمر لم يك����ن واردًا في 

مخططاتها، وهي تنس����ق في هذه األمور مع يائير لبي����د، ومن ناحيتها فإن 

الظروف لم تنضج بعد لالس����تقالة على الرغم من حقيقة أنه لم يعد لديها ما 

تفعله في حكومة ربطت بينهما عملية سياسية موجودة فقط في خيال جون 

كي����ري. وطلبت ليفني من نتنياهو االنتظار 24 س����اعة كي يهدأ قلياًل. وأبدى 

اس����تعداده للتفكير بذلك لكنه لم يعدها بشيء. وصباح أول من أمس وقبل 

جلس����ة الحكومة، اجتمعت ليفني مع بيرتس، وأوضح����ت للوزير المتمرد أن 

عليه أال ينتظر إقالته، وامتثل بيرتس ودخل إلى جلس����ة الحكومة حيث أعلن 

أنه سيستقيل في نهايتها. 

وأض����اف فيرت����ر: اآلن بعد مرور يوم على اس����تقالة بيرت����س التي أتت بعد 

مرور س����تة أيام على استقالة جدعون س����اعر، فإن حكومة إسرائيل المقلصة 

والمتخاصم����ة، والمتذّم����رة، تنتظر التط����ورات: من أين س����تأتي المواجهة 

المقبلة التي ستضعف جهاز مناعتها أكثر؟.

وأش����ار إلى أن الوزير نفتالي بينيت من حزب »البيت اليهودي« يهّدد بأزمة 

بس����بب »صفر ضريبة«، القانون العزيز على وزير المالية لبيد، والذي يشترط 

بينيت إلقراره الموافقة على تحويل مئات ماليين الشواكل إلى المستوطنات، 

وحتى نتنياهو نفسه أصدر بيانًا ينتقد فيه وزير المالية بشدة لرفضه إقرار 

خطوات اقتصادية معينة. ولم نس����مع حتى اآلن ش����يئًا من أفيغدور ليبرمان 

الذي اجتمع لساعة مع لبيد على انفراد خارج جلسة الحكومة أول من أمس.

وخت����م هذا المحلل: هناك اآلن الكثير من التس����اؤالت، منها هل س����تصبح 

لدولة إس����رائيل ف����ي نهاية كان����ون األول ميزانية جدي����دة؟ الجواب مرتبط 

بش����خصين فقط هما نتنياهو ولبيد، فإذا أرادا تس����تطيع الحكومة الصمود 

بضعة أشهر، وإذا لم يريدا ذلك فسنذهب إلى االنتخابات في الربيع المقبل.
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كتب برهوم جرايسي:

بدا المشهد الحكومي اإلسرائيلي في مطلع األسبوع الجاري 

رة بات مس���ألة وقت، 
ّ
وكأن التوجه إلى انتخابات برلمانية مبك

فمن جه���ة أعلن وزير حماية البيئة عمي���ر بيرتس من حزب 

»الحركة« استقالته من الحكومة، منتقدا الميزانية والسياسة 

العامة ولكنه باق في حزبه الش���ريك في االئتالف، ومن جهة 

أخرى ف���إن اليمين المتط���رف يمارس ضغوط���ا جّمة إلقرار 

المزيد من القوانين العنصرية وخاصة الهادفة لضم الضفة، 

ولكن اس���تطالعات الرأي التي تتنبأ بزي���ادة ما لقوى اليمين 

المتش���دد، ال تعني تفردها بالسلطة، بل ستكون بحاجة إلى 

ائتالف في اتجاهين، كل واحد منهما له إش���كاالته بالنسبة 

ألجندة هذا اليمين السياسية واالجتماعية واالقتصادية.  

استقالة بيرتس
أعلن عمي���ر بيرتس عن اس���تقالته، يوم األح���د، قبل يوم 

واحد م���ن التصويت في الكنيس���ت على الموازن���ة العامة، 

للعام المقبل 2015، وأعلن أن اس���تقالته نابعة من معارضته 

لميزانية الدولة، باعتبارها تقش���فية وقاسية على الشرائح 

الفقي���رة والضعيفة. هذا م���ن جهة، ومن جه���ة أخرى فإن 

بيرت���س يعترض أيضا على سياس���ة الحكومة تجاه الصراع، 

ويتهمها بالجمود السياسي، الذي يؤجج األوضاع األمنية.

وأعل���ن بيرتس أنه باق ف���ي حزب »الحركة«، الش���ريك في 

االئت���الف الحكومي، وق���ال إنه س���يعمل عل���ى تعزيز قوة 

»الحرك���ة« ولكن من جهة أخرى، فإنه س���يعمل على إنش���اء 

معس���كر سياسي قادر على اس���تبدال بنيامين نتنياهو في 

الحكم. ولم يوضح بيرتس أي اتجاه يقصد، ومن هم شركاؤه، 

إذ أن الواقع في الحلبة الحزبية ال يش���ير إلى احتمال نش���وء 

معس���كر متماسك كهذا قادر على اس���تبدال الحكم، ويعزز 

هذا االس���تنتاج اس���تطالعات الرأي التي ظهرت في األشهر 

األخيرة وسنأتي عليها.

من الصعب بعد س���اعات فقط على إعالن بيرتس االستقالة 

م���ن الحكوم���ة معرفة كام���ل توجهاته ودوافع���ه الخلفية، 

فتاريخه الحزبي يشهد له الكثير من التقلبات واالنشقاقات 

عن األطر التي نش���أ فيها أو أقامها، وف���ي كثير من األحيان، 

إن لم يكن كلها، فإن هدف البقاء في الحلبة السياسية وفي 

أماكن متقدمة، كان من وراء الكثير من تحركاته الحزبية.

فقد نش���أ عمير بيرتس في ح���زب »العمل« الذي أوصله إلى 

البرلمان ف���ي العام 1988، ومكث في الكنيس���ت حتى يومنا، 

ولكن في إطار عدة كتل، فقد تّمرد بيرتس على حزبه األول في 

االنتخابات النقابية س���وية مع حايي���م رامون في العام 1994، 

ولكنه خاض االنتخاب���ات في العام 1996 ضمن حزب »العمل«، 

ل حزبا جديدا وأس���ماه 
ّ
إال أنه قبل انتخابات العام 1999، ش���ك

»عام إيحاد«، وخاض االنتخابات بش���كل مستقل في العامين 

1999 و2003، ولك���ن في العام 2005، عاد مع حزبه إلى صفوف 

حزب »العمل«، ونافس على رئاس���ة الحزب، وفاز على منافسه 

شمعون بيريس، الذي فتح األبواب أمامه ليعود الى »العمل«.

وقاد بيرتس حزب »العمل« ف���ي انتخابات 2006، ولكنه لم 

يحقق اضافة للحزب بل س���جل تراجعا جديدا، وخسر بيرتس 

رئاس���ة الحزب في العام 2007 لصالح العائ���د إيهود باراك، 

ولك���ن بيرتس بقي في الحزب في انتخابات 2009، إال أنه قبل 

انتخابات مطلع العام 2013، انش���ق مجددا عن حزب »العمل«، 

معلنا احتجاجه على أجندة رئيس���ة الحزب في حينه، شيلي 

يحيموفيت���ش، التي أس���قطت قضية الصراع م���ن أولويات 

أجندته���ا االنتخابي���ة، وانضم بيرتس إلى تس���يبي ليفني، 

التي أقامت يومها حزب »الحركة«، ولكن ليس قبل أن يضمن 

لنفس���ه المقعد ال���وزاري الثان���ي، وهو ما حص���ل عليه بعد 

انضمام ليفني وحزبها لحكومة نتنياهو.

على مدى حوالي 20 ش���هرا لعمل حكومة بنيامين نتنياهو 

الحالية، نستطيع القول إن بيرتس بقي في الظل، وزيرا للبيئة، 

ولكنه كان منضبط���ا، ولم يتمرد على السياس���ة الحكومية، 

التي صّعدت االس���تيطان، وأقرت ميزانية اقتصادية شرسة 

للعامي���ن 2013 و2014، وكان���ت اعتراضات���ه على السياس���ة 

العامة واالقتصادية ال تتعدى »الضريبة الكالمية«.

واعتم����ادا عل����ى نه����ج عمي����ر بيرت����س، إن كان ف����ي الحلبة 

البرلماني����ة أو بموازاتها حينما كان رئيس����ا التح����اد النقابات 

العامة »الهس����تدروت« على مدى 11 عاما تقريبا، فإنه كما يبدو 

غادر الحكومة إما لغرض تس����جيل موقف يسمح له بالقفز إلى 

ح����زب جديد، أو ليعود إلى حزب »العمل« إلنقاذ نفس����ه، خاصة 

وأن اس����تطالعات الرأي تتنبأ بتراجع »الحركة« في أي انتخابات 

مقبل����ة، أو أنه بالفع����ل هناك ما ي����دور وراء الكواليس إلحداث 

اصطفافات جديدة على الساحة الحزبية تمهيدا ألي انتخابات.

ضغوط اليمين
في األش���هر األخيرة صّعد اليمين اإلس���رائيلي المتشدد، 

إن كان ح���زب »البي���ت اليه���ودي«، حزب المس���توطنين، أو 

التي���ار األكثر تش���ددا في ح���زب »الليك���ود« الحاكم، ومعه 

حزب »إس���رائيل بيتن���ا«، الضغ���وط على الحكوم���ة، التخاذ 

قرارات وتش���ريع قوانين جديدة، تف���رض وقائع على األرض 

في عدة مستويات، منها س���ريان القوانين اإلسرائيلية على 

الضفة الغربي���ة المحتلة، وتقويض الحريات على مس���توى 

الفلس���طينيين في إسرائيل، وفرض قيود أكثر على نوابهم، 

وتكثيف االس���تيطان أكثر من ذي قبل، وبش���كل خاص في 

القدس المحتلة.

وعادت اللجنة الوزارية لشؤون التش���ريع لتبحث اسبوعيا، 

تقريب���ا، قوانين تصب ف���ي هذا المجال، ولك���ن قد ال يقرها 

الكنيس���ت قريبا، بفعل االعتراضات القائمة عليها من داخل 

االئتالف، من حزبي »يوجد مس���تقبل« برئاس���ة وزير المالية 

يائير لبيد، و«الحركة« برئاس���ة وزيرة العدل تسيبي ليفني، 

وحتى اعتراض المستوى القضائي عليها، بدءا من المستشار 

القانوني للحكومة.

وبحس���ب ما ينش���ر في وس���ائل اإلعالم، فإنه في األسابيع 

المقبلة س���يطرح مزيد م���ن هذه القوانين، وم���ن أخطرها ما 

يس���مى ب� »قانون القومية اليهودية«، أو بتس���ميته األخرى 

»إس���رائيل دول���ة القومي���ة اليهودية«، وه���و القانون الذي 

تس���عى أطر يمينية متش���ددة لتمريره في الكنيس���ت منذ 

الع���ام 2008، ولك���ن في األس���ابيع األخيرة أع���رب بنيامين 

نتنياهو ذاته رغبته في اقرار مثل هذا القانون، مع تعديالت 

تتجاوز اعتراضات حقوقية وقضائية عليه.

وكل ه���ذا إلى جانب تزايد الدعوات في اليمين المتش���دد 

إلى تشديد القبضة على الفلسطينيين في القدس المحتلة، 

خاصة في ما يتعلق بالحرم القدس���ي الش���ريف، وأيضا على 

األحياء في القدس الش���رقية المحتلة، وقادت هذه السياسة 

المطبقة على األرض إلى مسلس���ل انفجارات، خلقت ضغوطا 

دولي���ة عل���ى إس���رائيل، وخاص���ة ضغ���وط األردن والقيادة 

الفلس���طينية. وش���هدنا في األيام األخيرة، حس���ب تقارير 

إس���رائيلية، مس���اعي لكبار الوزراء، نتنياهو وحتى أفيغدور 

ليبرمان وموشيه يعلون، ومعهم الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين 

ريفلي���ن، تدع���و ن���واب ووزراء اليمين المتش���دد إلى ضبط 

تصريحاتهم االستفزازية في كل ما يتعلق بالقدس.

لكن توجهات التهدئة التي يعّب���ر عنها نتنياهو، تواجه 

اعتراضا من النواب األكثر تشددا، إن كان من حزب »الليكود«، 

أو م���ن حزب »البيت اليهودي«، في حين أن نواب »إس���رائيل 

بيتنا« بزعامة ليبرمان، ال يتمردون على إرادة زعيمهم!.

ونقلت صحيف���ة »هآرتس« في مطلع األس���بوع، عن رئيس 

ح���زب »البيت اليهودي« وزير االقتصاد نفتالي بينيت، قوله، 

»إن حكوم���ة نتنياهو ال تملك حقا في الوجود، بس���بب عدم 

محاربتها لإلرهاب«، في حين أن بينيت، والقيادي الثاني في 

حزبه، وزير اإلس���كان أوري أريئيل، كان���ا قد »هددا« نتنياهو 

في منتصف الش���هر الماضي تش���رين األول، باالنسحاب من 

الحكومة في حال لم يحرر المزيد من المشاريع االستيطانية 

في الضفة الغربية المحتلة.

ونقل موقع »إن, آر. جي« اإلسرائيلي االخباري، قبل أيام قليلة، 

عن ليبرم���ان قوله في »محادثات مغلق���ة«، إن التصدعات في 

االئتالف س���تتزايد، و»إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 

قرر حل االئتالف في األش���هر القريبة واالحتكام إلى صناديق 

االقتراع في الربيع«، أي في أيار على األغلب حسب تقديراته.

خيارات نتنياهو
في مقالة مطولة، طرح محلل الش���ؤون الحزبية في صحيفة 

»هآرتس« يوسي فيرتر، س���يناريو حكومة إيهود باراك، في 

الثلث األخير من العام 2000، حينما اندلع العدوان اإلسرائيلي 

واسع النطاق على القدس والضفة والقطاع، وجوبه بانتفاضة، 

وبتزامن مع هذا، كانت حكومته قد تصّدعت، بش���كل ش���به 

كلي، فق���رر باراك التوجه إل���ى انتخابات لرئاس���ة الحكومة 

وحده���ا، وهي األول���ى واألخيرة من نوعها، وجرت في ش���هر 

شباط العام 2001، فخسر باراك االنتخابات بفارق كبير لصالح 

أريئيل شارون، وخسر مع ذلك حزب »العمل« الحكم.

لربما م���ن المبالغ به القول إن الوضع الناش���ئ في القدس، 

ومناط���ق أخرى، ش���بيه بما جرى في الع���ام 2000، على االقل 

وفق ما نراه في هذه األيام، ومن الصعب معرفة تطور األمور، 

ولهذا، فإن حت���ى فيرتر ذاته، يتحفظ من امكانية أن تنهار 

حكومة نتنياهو بهذه السرعة، ولكنه يشدد على التصدعات، 

وهي بالفعل قائمة.

وُيسأل السؤال: إلى أي مدى المصالح الحزبية والسياسية لقوى 

اليمين المتشدد من جهة، ووضعية الحزبين اآلخرين الشريكين 

ف���ي االئتالف، »يوجد مس���تقبل« بزعامة يائير لبي���د، والحركة« 

بزعامة ليفني، من جهة أخرى، تخدمها انتخابات مبكرة؟.

إن اس����تطالعات الرأي العام التي ظهرت في األشهر الثالثة 

األخيرة أظهرت توجها متطابقا تقريبا، وهو أن األحزاب الثالثة 

»الليكود« و«البيت اليهودي« و«إس����رائيل بيتنا« ستزيد قوتها 

مجتمعة من خمس����ة إلى سبعة مقاعد، أي من 43 مقعدا اليوم، 

إلى 48 وحتى 50 مقع����دا، كأقصى حد، وطبعا هذا قبل أن نرى 

انتخابات معلنة، فحينها كل شيء قابل للتغيير.

وفي المعسكر الثاني، القريب من اليمين المتشدد، بمعنى 

اليهود المتزمتين »الحريديم«، فكل استطالعات الرأي تتنبأ 

خس���ارة »ش���اس« ما بين مقعدين إلى ثالثة، ومحافظة كتلة 

»يهدوت هتوراة« على قوتها، ولكليهما معا 18 مقعدا اليوم، 

وحسب االستطالعات، فقد يحصالن على 15 إلى 17 مقعدا.

وفي المعس���كر الثالث، فإن استطالعات الرأي تتوقع اعادة 

توزي���ع مقاعد، ما بين »يوجد مس���تقبل« ال���ذي له 19 مقعدا 

اليوم، وُيتوقع خس���ارة عدد ال بأس ب���ه من المقاعد، والحركة 

التي له���ا 6 مقاعد، وقد تخس���ر مقعدين، وح���زب »العمل« 

ال���ذي له 15 مقع���دا، وقد يحاف���ظ عليها، وق���د تزيد حركة 

ميرتس قوتها قليال، ولها 6 مقاعد، ويقفز إلى الساحة حزب 

افتراضي، يرأس���ه الوزير الس���ابق موش���يه كحلون، وتمنحه 

استطالعات الرأي ما بين 6 إلى 10 مقاعد.

وبالنس���بة للكتل الثالث الناش���طة بين الفلسطينيين في 

إس���رائيل، من المتوقع ان ترتفع م���ن 11 إلى 12 مقعدا، وربما 

13 مقعدا، حس���ب شكل االصطفافات التي ستكون، بعد رفع 

نسبة الحسم إلى 25ر3%، بدال من 2% في االنتخابات األخيرة. 

وه���ذا يعني أن اليمين المتش���دد الذي ي���رى قوته تتعزز 

بنسبة ملحوظة، لن يكون باستطاعته تشكيل حكومة بمفرده، 

وهو س���يحتاج إل���ى ائتالف جدي���د، وكل ائتالف س���يقوض 

حركته، ويصد الكثير مما يريده، من أجل تشديد قبضته على 

الحكم، وتدمير أي احتمال للتوصل إلى حل للصراع.

فإن عاد اليمين المتش���دد إلى ائتالف���ه التقليدي، بمعنى 

م���ع كتلت���ي »الحريدي���م«، فهذا س���يجمد ف���ورا العمل في 

القانون الذي يفرض الخدمة العس���كرية اإللزامية على شبان 

»الحريدي���م«، وهذا ما يعترض عليه حزب »إس���رائيل بيتنا« 

وحزب المس���توطنين »البيت اليهودي«. كما أن ائتالفا كهذا 

س���يقّوض نتنياه���و في السياس���ة االقتصادي���ة الصقرية 

والشرسة، تجاه الشرائح الفقيرة والضعيفة، لكن في المقابل 

س���يكون ائتالفا منس���جما إلى ح���د ما يميني���ا، طالما حصل 

»الحريديم« على مطالبهم في قضيتي الميزانيات والتجنيد.

وإن بحث نتنياهو من جديد عن كتل ما يس���مى ب� »الوسط«، 

بمعنى مع شريكيه الحاليين، وحزب الوزير سمحون، فإنه عمليا 

س���يعود إلى المربع الذي هو فيه حاليا، وكأنه لم يحقق شيئا، 

سوى الذهاب إلى انتخابات، لتأتي تقريبا بالخارطة البرلمانية 

الموجودة اليوم، مع تغييرات ليس���ت جوهرية، ال بل قد تزيد 

التعقي���دات أكث���ر، فمثال في ح���ال صدقت التنبؤات بش���أن 

ح���زب كحلون، فإن األخير يلوح هو أيضا بسياس���ة اقتصادية 

اجتماعية، وهناك من يرسمه »رمزا« لتلك السياسة!.

ه���ذا الوضع القائ���م يطرح أمام قادة األح���زاب الثالثة في 

اليمين المتش���دد، نتنياهو وبينيت وليبرمان، سؤال جدوى 

التوج���ه إلى انتخابات مبكرة، بعد حل حكومة أغدقت الكثير 

عل���ى المش���روع االس���تيطاني واليمين المتش���دد، وخدمت 

الى ح���د كبير السياس���ة االقتصادية الت���ي يريدها حيتان 

المال، مثل اجه���اض قوانين كانت س���تقوض حركة وحجم 

االحتكارات، وباتت أخف وطأة عليهم.

وهذا الس���ؤال ُيطرح من جه���ة أخرى على لبي���د وليفني، 

جمع على أن 
ُ
فاس���تطالعات الرأي ال تبش���رهما خيرا، وكلها ت

الحزبين سيخس���ران مقاع���د عديدة معا، وبالنس���بة لليفني 

فإنها تناور عند خط نس���بة الحسم، ما يعني أنها لن تغامر 

في خوض االنتخابات بقائمة منفردة لحزبها. 

ويرى الحزب���ان، حتى اآلن، أنهما قادران على إنجاز ش���يء، 

فلبيد وزي���ر المالية ولحزب���ه حقائب هامة أخ���رى، التعليم 

والصحة والرف���اه وآخرها العل���وم، وأي انتخابات مبكرة وفق 

الظروف الحالية تعني بالنس���بة للبيد خس���ارة فادحة، ليس 

فقط بالمقاعد وإنما بالمكانة البرلمانية والحكومية.

كل الخيارات مفتوحة
على الرغم من كل الفرضيات الس���ابقة، التي تجعل خسائر 

التوجه إلى انتخابات مبكرة أكثر من ربحها بالنسبة لغالبية 

األح���زاب، إال أن كل االحتماالت مفتوح���ة، فبالفعل قد يختار 

 وعس���ى أن 
ّ

نتنياهو قلب الطاولة والتوجه إلى انتخابات، عل

يحصل على معادالت غير تلك المنظورة حاليا.

كذل���ك، فإننا قد نرى س���يناريوهات أخ���رى تتحقق، مثل 

توحي���د قوى في المعس���كر اآلخ���ر لليمين، يض���م »العمل« 

و»يوجد مس���تقبل« و»الحرك���ة« وحتى حزب كحل���ون، أو مع 

تحال���ف انتخابي لبعضهم، في محاولة لتش���كيل معس���كر 

ند لمعس���كر اليمين، ولكن في تحالف كه���ذا هناك الكثير 

من التناقضات السياس���ية واالقتصادية، وهو أيضا في حال 

إقامته سيكون بحاجة إلى ائتالف لتشكيل حكومة برئاسته.

ما هو قائم على األرض حتى اآلن، أن حكومة نتنياهو عليها 

أن تقر الموازنة العامة حتى قبل نهاية الشهر المقبل كانون 

األول، وال يبدو أنها تواجه صعوبات في هذا المجال، فقد جرى 

إقرار الميزانية بس���هولة وسالس���ة في جلس���ة الحكومة قبل 

نحو ثالثة اس���ابيع وعارضها الوزير المس���تقيل عمير بيرتس 

وحده، وقد يستمر هذا أيضا في الكنيست، وبعد الموازنة قد 

تتبدل الحوارات القائمة الحالي���ة وتعيد لهذه الحكومة نوعا 

من االستقرار، ولو مؤقتا، إلى حين نشوب األزمة التالية.

هذا ق���د يعني أننا بالفعل أمام زوبعة ق���د تكون كالزوابع 

الثالث األخرى التي نش���بت ابتداء من شهر نيسان الماضي، 

وسرعان ما هدأت.

هل تحسم استقالة بيرتس وضغوط اليمين المتشدد التوجه إلى انتخابات مبكرة؟
*عمير بيرتس يستقيل من الحكومة على خلفية الميزانية واألجندة السياسية كما يعلن *التجربة مع بيرتس تثبت أن مصلحة بقائه على الساحة السياسية كانت وراء كل انشقاقاته وتنقالته 
الحزبية *اليمين المتشدد في األحزاب الثالثة »الليكود« و»البيت اليهودي« و»إسرائيل بيتنا« يضغط لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية رغم الضغوط على حكومته *كل استطالعات الرأي 

تظهر أن تعزز قوة اليمين المتشدد ال تعني تفرده بالسلطة وكل ائتالف جديد سيقيمه ستقف أمامه إشكاليات ليست سهلة *كل الخيارات قائمة بما في ذلك أننا أمام زوبعة قد تزول*

ال أحد يعرف � أو يمكنه أن يتكهن � تفاصيل وحجم، حدود 

وأبع���اد، الفضائح الت���ي يمكن أن تتكش���ف »على هامش« 

المحاكمة المتجددة ضد رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق 

إيهود أولمرت في ما ُيعرف باس���م »ملف تاالنس���كي«، حتى 

بدأ يبدو وكأن ما تكش���ف من فضائح خالل األيام القليلة منذ 

استئناف المحاكمة وما سوف يتكشف في فصولها الالحقة 

هو هو »مركز الج���ذب« بينما المحاكم���ة ذاتها، بموضوعها 

و»أبطاله���ا«، ه���ي »الهامش���ي« و«الثان���وي« ال���ذي يبدو أن 

نتيجت���ه، القضائية عل���ى األقل، أصبحت معروف���ة، أو تكاد، 

وهي ليست ذات ش���أن كبير طالما أن »البطل الرئيس« فيها 

)أولمرت( قد أدين بالئحة جنائية واحدة )»قضية هوليالند«( 

رضت عليه عقوبة الس���جن الفعلي، ما يغلق الباب نهائيا 
ُ
وف

أمام عودته إلى الساحة السياسية. 

والسؤال األساس الذي يطرح، مع تواصل مداوالت المحكمة، 

هو: كم فضيحة أخرى ستتكش���ف وَمن ه���م أبطالها؟ ذلك 

أن الطرفين األساس���يين فيها، أولمرت ومديرة مكتبه ش���وال 

زاكين، مصممان، كما يظهر، على كشف األوراق كلها وإيصال 

العداوة بينهما � التي استبدلت تحالفا حميما استمر عقودا 

� إلى ذرى جديدة. 

والفضيح���ة األولى التي تفجرت طالت رئيس���ا س���ابقا آخر 

للحكومة اإلس���رائيلية هو إيهود باراك، الذي أشغل منصب 

وزي���ر الدفاع في حكومة أولمرت )2006 � 2008(، وهي ال تزال 

في إرهاصاتها األولى وال يمكن التكهن بما س���تتطور إليه.  

فمن بين التس���جيالت الصوتية العدي���دة التي ُعرضت على 

المحكمة خالل جلس���اتها األخيرة، بثت القناة العاش���رة في 

التلفزيون اإلس���رائيلي، مس���اء يوم الجمع���ة األخير )11/7(، 

تسجيال ُيسمع فيه صوت أولمرت وهو يقول لزاكين إن باراك 

»يقبض رشاوى بالماليين وبعشرات الماليين«!

وردا عل���ى هذا االتهام الخطير للغاية، اكتفى إيهود باراك 

بتعقيب مقتضب قال فيه: »ال أس���اس له���ذا. إنها حماقة ال 

تس���تحق الرد، وخاصة في هذه األيام. ال يؤخذ اإلنس���ان في 

ساعة حزن وغضب«! وقد أثار هذا التعقيب ردود فعل غاضبة 

ذهبت إلى التشكيك في مصداقية باراك، إذ أن اتهاما خطيرا 

كهذا ال يمكن صّده بمثل هذه الجملة القصيرة والمستهِترة، 

بل يستحق تعقيبا أكثر جدية، عمقا وتفصيال. 

وأوضح بع���ض المعلقين اإلس���رائيليين أن أولمرت يتهم 

ب���اراك، عملي���ا، باس���تغالل منصبه وزي���را للدف���اع من أجل 

السمسرة والحصول على »حصص« / رشاوى من صفقات بيع 

وشراء األس���لحة التي عقدتها دولة إسرائيل )من خالل وزارة 

الدفاع وبواس���طتها( مع جهات دولية مختلفة. ولفت هؤالء 

إلى أن وزير الدفاع في الحكومة اإلس���رائيلية، بوجه عام، هو 

الطرف المخول، مباش���رة، صالحي���ة التصديق على صفقات 

رين بأن باراك سارع � حال تسلمه 
ّ
بيع وش���راء األس���لحة، مذك

منصب وزير الدفاع � إلى إبعاد  واس���تبعاد جميع الموظفين 

المس���ؤولين الكب���ار في المواق���ع المقررة في ه���ذه الوزارة 

واستبدلهم بأشخاص مقربين منه. 

كم���ا أعاد هؤالء إلى األذهان بع���ض الفضائح المالية التي 

تورط فيها باراك قبل بضع س���نوات مؤكدين أن »غنى باراك 

الس���ريع، بص���ورة مذهلة، ه���و حقيقة ال ج���دال فيها. لكن 

الش���كوك ال تزال تحوم حول مصادر ه���ذا الغنى الفاحش«! 

وتس���اءل أحده���م )أمي���ر أورن � »هآرت���س«، 11/8( بلهج���ة 

تهكمية الذعة: »هل حقا أن النصائح الس���رية التي يبيعها 

لزبائنه تساوي عشرات ماليين الدوالرات، بينما تلك العلنية 

التي قدمها لدولة إس���رائيل مقابل أجرة وزير سببت أضرارا 

كبي���رة، أكثر من فائدتها بكثير؟ أم ه���ل يكافئه هؤالء لقاء 

خدمات أخرى قدمها لهم، في الماضي وفي الحاضر؟«!! 

ودعا أورن باراك إلى تقديم الئحة قضائية ضد أولمرت بدعوى 

التش����هير »لئال تتكرس في ال����رأي العام قناعة ب����أن أولمرت 

يعرف ما يقول ويقصده، بل ويعزز روايته باس����تخدام رئيس 

الموس����اد أيضا«! أم����ا إذا أراد باراك »التنازل ع����ن كرامته � أكد 

أورن � فليس مسموحا لدولة إسرائيل غض الطرف عن ادعاءات 

أولم����رت وتركها تحلق في الفض����اء«. وأض����اف: »كان أولمرت 

وباراك ش����ريكين رفيعين في المس����ؤولية عن أمن إس����رائيل 

لفترة امتدت س����نة ونصف السنة، من ضرب المفاعل السوري 

وحتى عملية »الرصاص المصبوب« في غزة، مع استراحة لتأبين 

عماد مغنية، الذي لحق بآبائه في عيد ميالد باراك«! وخلص إلى 

الق����ول: »إن الدولة التي تتجاهل اته����ام رئيس حكومة لوزير 

الدف����اع في حكومته بتلقي الرش����اوى وتترك����ه من غير فحص 

وتحقيق هي دولة تعترف بالحقائق وتقّر بالذنب«!

و»ملف تاالنس���كي«، ال���ذي تجددت المحاكم���ة حوله في 

الثالث من تشرين الثاني الحالي، تفجر في أيار 2008، بينما 

كان إيه���ود أولمرت ال يزال يتولى منص���ب رئيس الحكومة 

اإلسرائيلية. وهو الفضيحة التي اضطرت أولمرت إلى تقديم 

استقالته من منصبه هذا. 

وبعد سلس���لة م���ن التحقيقات مع أولم���رت وعدد كبير من 

المقربين والمساعدين، قدمت النيابة العامة للدولة )بتوجيه 

من المستش���ار القانوني للحكومة آن���ذاك، ميني مزوز(، في 

نيس���ان 2009، الئح���ة اته���ام جنائية ضد أولم���رت بتهمة 

»خيانة األمانة«، على خلفية حصوله على مبالغ طائلة )مئات 

آالف الدوالرات(، نقدا، من رج���ل األعمال اليهودي األمريكي 

موش���ي )موريس( تاالنس���كي، بصورة غير قانونية ومن دون 

أن يبلغ عنها للس���لطات المختصة، وذلك خالل األعوام 1993 

– 2002، إبان تولي���ه منصب رئيس بلدية القدس ثم منصب 

وزير الصناعة والتجارة.  

فضائح تخرج من بطون فضائح »على هامش« المحاكمة المتجددة ضد أولمرت!
* رئيس الحكومة السابق يتهم وزير دفاعه باراك بالحصول على رشاوى بعشرات الماليين! *

وف���ي تموز 2012، أصدرت المحكم���ة المركزية في القدس، 

التي نظرت في القضية، قرارها بتبرئة أولمرت من االتهامات 

التي نسبت إليه في هذه القضية، ما دفع النيابة العامة إلى 

تقديم اس���تئناف على قرار التبرئة إلى المحكمة العليا، في 

أيلول من العام نفسه. 

غير أن التطور الالحق الهام في القضية، حصل في آذار من 

العام الحالي، 2014، حينما نجحت النيابة العامة في استمالة 

الشاهد المركزي في القضية، شوال زاكين، وتجنيدها وإبرام 

»صفقة ادعاء« معها، تصبح زاكين بموجبها ش���اهد ملك ضد 

أولمرت. وفي إط���ار هذه الصفقة، قدمت زاكين تس���جيالت 

صوتية لمحادث���ات خاصة جرت بينها وبي���ن أولمرت، الذي 

عملت مساعدة له ومديرة لمكتبه طوال أكثر من 30 سنة. 

وعلى خلفية هذا التطور، توجهت النيابة العامة للدولة إلى 

المحكمة العليا بطلب إلعادة فتح »ملف تاالنسكي« من جديد، 

لتوف���ر أدلة وبينات جديدة لم تكن حاضرة في الجولة األولى 

من المحاكمة )التي انتهت بتبرئ���ة أولمرت(. وفي أوائل آب 

الماض���ي، أصدرت المحكمة العليا قرارها بش���أن هذا الطلب 

فاس���تجابت له وقررت إعادة الملف إل���ى المحكمة المركزية 

ف���ي القدس للنظر فيه من جديد، باألخ���ذ في االعتبار األدلة 

الجديدة التي تم الحصول عليها، وفي مقدمتها التسجيالت 

الصوتية المذكورة. 

وإذا ما توصلت المحكمة المركزية إلى نتيجة التبرئة، مرة 

أخرى اآلن، فستستأنف المحكمة العليا النظر في االستئناف 

المق���دم إليها على قرار التبرئة الس���ابق. أما إذا توصلت إلى 

نتيجة مغايرة، بمعنى إدانة أولمرت، فس���يصبح االستئناف 

الغيا، بصورة أوتوماتيكية. 

من جهتها، أوضحت النيابة العام���ة للدولة أمام المحكمة 

العلي���ا إنه »يكفي أن يكون المس���ؤول الحكوم���ي الرفيع قد 

حصل على أموال نقدًا من رجل أعمال، دون أن يقوم بتسجيل 

ذلك وتوثيق���ه ودون أن يقوم بالتبليغ عنه، لكي تثبت عليه 

تهمة خيانة األمانة. 

أما محامو الدفاع عن أولمرت فيرون أن قرار المحكمة العليا 

إع���ادة الملف إل���ى المحكم���ة المركزية يحمل بش���ائر خير، 

موضحين أنه ل���و رأت المحكمة العليا إمكانية إدانة أولمرت، 

حت���ى مع األدلة الجدي���دة  أيضا، لكانت أدانت���ه دون إعادة 

القضية إلى المحكمة المركزية. 

وثمة في إس���رائيل م���ن انتبه إلى أن »قضية تاالنس���كي« 

وما يتكش���ف في ثناياها من فضائح متش���عبة ومتس���عة، 

وعلى الرغم من الضجة / العاصفة اإلعالمية والش���عبية التي 

تثيرها، ليس���ت مجرد »قضية ش���خصية« قوامها ومجملها 

رئي���س حكومة فاس���د وحاش���ية م���ن المنتفعي���ن الذين 

يستغلون، بإيعاز وغطاء منه، مواقعهم الحكومية � الرسمية 

لغاياتهم الشخصية، وإنما هي تكشف وتعبر عن »المنظومة 

المشوهة التي نشأت وتطورت في سياق عالقات رأس المال 

والحك���م وبين أعضاء هذا النادي«، كما كتب ملحق »هآرتس« 

االقتصادي � »ذي ماركر« 

)اقرأ تقريرًا مفصاًل على ص 6(

أولمرت وباراك: أسرار تتكشف.
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أكد عوديد عيران الدبلوماسي اإلسرائيلي السابق والباحث 

الكبير حاليًا في »معهد دراس���ات األمن القومي« في جامعة 

تل أبيب أن على الدوائر اإلس���رائيلية التي شعرت باالرتياح 

لنتائ���ج االنتخاب���ات النصفي���ة األميركية الت���ي جرت في 4 

تش���رين الثاني الجاري، وأدت إلى سيطرة الحزب الجمهوري 

على جناحْي الكونغرس- مجلس النواب ومجلس الش���يوخ- أن 

يفهموا جيدًا الوضع الناجم عن ذلك.

وأضاف عي���ران في مقال نش���ره على الموق���ع اإللكتروني 

للمعه���د، أنه ف���ي القضيتي���ن األساس���يتين المطروحتين 

على جدول األعم���ال فيما يتعلق بإس���رائيل، وهما العملية 

السياس���ية م���ع الفلس���طينيين والملف الن���ووي اإليراني، 

واللتين س���تتصدران العمل السياس���ي في الفترة القريبة، 

يس���تطيع الكونغرس أن يوصي بسياسة معينة أو أن ينتقد 

بش���دة الرئيس باراك أوباما، وأن يح���اول وضع العراقيل في 

حال رأى أن س���لوك الرئيس غير صحي���ح، لكن الكونغرس ال 

يستطيع منع الرئيس من العمل بطريقة أو بأخرى.

وأش���ار إلى أنه عندما تقدم إلى مجلس األمن مس���ودة قرار 

في الش���أن الفلسطيني لن يس���تطيع الكونغرس أن يفرض 

على الرئيس أن يس���تخدم »الفيتو«، كما أنه ال يس���تطيع أن 

يصدر أمرًا على طريقة تصويت الواليات المتحدة في مجلس 

األمن، كذلك فإن أصدقاء إس���رائيل المقربين في الكونغرس 

لن يدرس���وا معاقبة الرئيس بإجراءات دس���تورية ليس لها 

أي عالقة بالسياس���ة الخارجية، فلم يحدث هذا في الماضي، 

وهناك شك كبير بأن يحدث في المستقبل. وإذا لم تستخدم 

الوالي���ات المتح���دة »الفيتو« على اقتراح الق���رار في مجلس 

األم���ن المتعلق بالصراع اإلس���رائيلي- الفلس���طيني فيجب 

االفت���راض أن ثالثة أرباع مجلس الش���يوخ س���يوقعون على 

رسالة غاضبة موجهة للرئيس، ولكن ذلك لن يغير من موقف 

الرئيس، حتى وإن بلغته الرسالة قبل موعد التصويت. وقبل 

ثالثة عقود أوقف الكونغ���رس ميزانية تمويل حصة أميركا 

لعدد من المنظمات الدولية مثل اليونس���كو التي بالغت في 

تبن���ي قرارات ضد إس���رائيل، والكونغرس يمك���ن أن يهدد 

مرة أخرى بمثل هذه الس���ابقة، لكن ي���دور الحديث هنا عن 

عملية معقدة، وهناك شك فيما إذا كان باإلمكان تجهيز هذا 

األمر وتنفيذه في األس���ابيع القليلة المتبقية للجلسة إذا ما 

انعقدت في مجلس األمن.

وبرأيه فإن األمر في الموضوع اإليراني أكثر تعقيدًا رغم أن 

الكونغرس ال يستطيع في هذا الموضوع أيضًا أن يفرض على 

الرئيس االمتناع عن توقيع اتفاق مع إيران قد يشمل تنازالت 

انتقدها أعضاء كبار في الكونغرس. ومع ذلك، في حالة الملف 

النووي اإليراني فإن للكونغرس األميركي »أنيابا« ويستطيع 

فعاًل على س���بيل المثال أن يؤخر رف���ع العقوبات التي اتخذ 

القرار بش���أنها الكونغرس نفس���ه، لكن وضع إسرائيل بهذا 

الخصوص يكون أفضل إذا كان الذين سينتقدون االتفاق مع 

إيران قبل وبعد توقيعه من نواب الحزبين.

وأكد عي���ران أنه ف���ي 4 الج���اري صوتت أمي���ركا تصويتًا 

احتجاجي���ًا ضد الرئي���س الحالي، وليس بالض���رورة تصويتا 

يدعم الطريقة األيديولوجية للحزب الجمهوري.

ف���ي المقابل أك���د المحلل السياس���ي أريئي���ل كهانا من 

صحيفة »معاريف« أن فوز الجمهوريين في هذه االنتخابات 

النصفية يمنح إسرائيل هامشًا أوسع للمناورة.

وكت���ب كهانا: بدءًا من اآلن تش���خص األبص���ار في ديوان 

رئاسة الحكومة اإلس���رائيلية إلى موعدين: الموعد األول هو 

20 كانون الثاني 2017، وقت انتهاء والية أوباما، والثاني هو 

1 كانون الثاني 2015 وقت ب���دء عمل الكونغرس الجديد. وما 

دام الكونغ���رس الحالي موجودًا، فس���يحاول رئيس الحكومة 

بنيامي���ن نتنياهو تجن���ب إثارة غضب أوبام���ا في الموضوع 

الفلسطيني، وسيبذل جهده لعرقلة اتفاق مع إيران، ألن هذه 

األيام حاسمة ويجب عدم االنتظار، لكنه سيحاول منع حدوث 

مواجهة بشأن كل ما يتعلق بالمستوطنات والقدس.

وأض���اف كهانا أنه نظرًا إل���ى أن »الجميع ضد إيران«، فهذا 

يعن���ي تجني���د الكونغرس الجدي���د لهذه الغاي���ة، ألن هذا 

ه���و تقريبًا المج���ال الوحيد الذي بقي لنتنياهو اس���تغالله. 

وعندم���ا يكون الرئيس بط���ة عرجاء وي���داه مقيدتين، لكنه 

على الرغم من ذلك يرغب بنهاية جيدة، فإنه س���يكون تحت 

رحمة الكونغرس الذي من دونه ال يس���تطيع أن يفعل شيئًا. 

وسيشكل هذا منفذ نجاة بالنسبة لنتنياهو.

ومع ذلك أش���ار المحلل إلى أن أوبام���ا ال يحتاج إلى موافقة 

مجلس النواب أو مجلس الش���يوخ من أج���ل توقيع اتفاق مع 

إيران أو للتخلي عن إس���رائيل في مجلس األمن. والضرر الذي 

سيلحق به، والذي سيكون ليس قلياًل أبدًا، هو انتقام غاضب 

من جانب الجمهوريين في المسائل الداخلية. وعلى افتراض 

أن أوبام���ا يريد تعيين وزير جديد للدف���اع أو إقرار قانون ما، 

فهو يحتاج إلى موافقة مجلسي الشيوخ والنواب. وتستطيع 

األغلبي���ة الجمهورية أن تقول له »س���نوافق على مرش���حك 

شرط أن تخفف من انتقادك إلسرائيل، أو تتعهد باستخدام 

الفيتو لمنع إدانتها، أو تحسن االتفاق مع إيران«. وهذه هي 

الرافعة اإلس���رائيلية. لكن هل سيحدث هذا؟ وهل ستتحكم 

األغلبي���ة الجمهوري���ة بأوباما وكأنه دمي���ة متحركة؟ هناك 

أس���باب قليلة تجعلنا نفكر بأن هذا سيحدث في حين هناك 

أس���باب كثيرة لعدم حدوث مثل ذل���ك، رغم أن الجمهوريين 

يتفهمون السياسة اإلس���رائيلية سواء إزاء إيران أو بالنسبة 

للموضوع الفلس���طيني، وبوصفهم معارضة فهم س���يقفون 

ضد كل ما يدعمه أوباما وبالعكس. 

ورأى كهان���ا أن ثمة أس���بابا كثيرة تدعو إل���ى االعتقاد أن 

إس���رائيل أمام عامي���ن صعبين، فاس���تنادًا إلى الدس���تور 

األميركي، تدخل سياس���ة الواليات المتحدة الخارجية ضمن 

المس���ؤولية الحصرية للرئيس. وإذا أراد الكونغرس التدخل 

فيه���ا، فيج���ب علي���ه أن يفعل ذل���ك بذكاء وضم���ن حدود 

الممكن. وثم���ة نقطة أخيرة، حذار أن تتحول إس���رائيل إلى 

دولة مدعومة من جانب طرف واحد في السياس���ة األميركية، 

فالحصول على دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري رصيد 

استراتيجي مقدس. 

تحليالت إسرائيلية:

فوز الجمهوريين في االنتخابات 

األميركية النصفية يمنح إسرائيل 

هامشًا أوسع للمناورة!

*»في هذه االنتخابات صوتت أميركا 
تصويتًا احتجاجيًا ضد الرئيس الحالي 

وليس بالضرورة تصويتا يدعم الطريقة 
األيديولوجية للحزب الجمهوري«*

التزمت جميع البل���دات العربية داخل الخ���ط األخضر، أول 

م���ن أمس األحد، بقرار اإلضراب الع���ام الذي أعلنت عنه لجنة 

المتابعة العليا لألقلية الفلس���طينية، التي تنضوي تحتها 

كل األحزاب والحركات والقوى السياسية الفاعلة بين األقلية 

الفلس���طينية، احتجاجا على قتل الشاب خير الدين حمدان 

)22 عاما( من قرية كفر كنا في الجليل برصاص أفراد ش���رطة 

إسرائيل، فجر السبت األخير. 

وكانت قوة من وحدة خاصة تابعة للش���رطة اقتحمت كفر 

كنا، بعد منتصف ليلة الجمعة – الس���بت الفائتة، واعتقلت 

ش���قيق حمدان، بادعاء أنه ألقى قنبلة صوتية على بيت في 

القرية على خلفية ش���جار بين عائلتي���ن. ووفقا إلفادة عائلة 

حمدان، فإن الش���اب خير الدين غضب جراء اعتقال ش���قيقه 

وقيام الشرطة برشه ]خير الدين[ بالغاز. 

وظه���ر خير الدين، بع���د ذلك، في ش���ريط فيديو يهاجم 

س���يارة الش���رطة، التي كان داخلها ش���قيقه المعتقل، وهو 

يض���رب على زجاج الس���يارة بس���كين. ثم خرج ش���رطي من 

الس���يارة، فابتعد خير الدين عن السيارة، إال أن الشرطة، كما 

ظهر في ش���ريط التصوير، أطلقت الن���ار على خير الدين في 

ظهره ومن مس���افة قريبة جدا وأردته قتيال. وبعد ذلك خرج 

أفراد شرطة آخرون من الس���يارة وجروا جثته على األرض ثم 

وضعوها في سيارة الشرطة.

وانتش���ر خبر مقتل الش���اب خير الدين بسرعة في القرية، 

وبثت المواقع اإللكترونية العربية، وفي أعقاب ذلك المواقع 

العبرية، ش���ريط التصوير الذي وثق جريمة الش���رطة، األمر 

ال���ذي أثار حال���ة غليان بين س���كان القرية، وامت���د الغليان 

ليشمل كل مناطق عرب الداخل. 

ونعى المجلس المحلي في كفر كنا حمدان ش���هيدا، وأعلن 

عن إضراب عام في القرية. 

وتم تشييع الجثمان في اليوم نفسه في ظل غضب شديد، 

كما ج���رت مظاهرة غاضبة ش���ارك فيها اآلالف من النس���اء 

والرجال، تم خاللها إحراق اإلطارات المطاطية وإلقاء الحجارة 

باتجاه قوات الشرطة التي أغلقت مدخلي القرية.

وف���ي موازاة ذلك، جرت تظاه���رات احتجاجية في عدد من 

الم���دن والق���رى، وبينها وقفة احتجاج ف���ي حيفا وأخرى في 

الناصرة وفي المثلث. 

وعقدت لجن���ة المتابعة العليا اجتماع���ا طارئا في مجلس 

محل���ي كفر كنا، أعلنت في ختامه عن قرارها باإلضراب العام، 

األحد. 

وش���ددت »المتابعة«، وكذلك عائلة الشهيد، على أن قتل 

حمدان تم فقط ألنه عربي، خاصة وأنه الشهيد رقم 48 الذي 

يسقط برصاص الشرطة منذ »هبة أكتوبر« في مطلع تشرين 

األول من العام 2000 والتي سقط فيها 13 شهيدا. 

وإلى جانب االلتزام باإلضراب، ج���رت مظاهرات احتجاجية 

في عدد من المدن والبلدات، وأغلق شبان شوارع مركزية فيها 

وأش���علوا اإلطارات. كما جرت مواجه���ات، خاصة في كفر كنا 

والناصرة، واعتقلت الشرطة خاللها عشرات الشبان. 

نتنياهو: لن نقبل هتاف »بالروح
وبالدم نفديك يا فلسطين«!

اتهم���ت لجن���ة المتابعة، والمش���اركون ف���ي التظاهرات، 

الش���رطة بأن يدها خفيفة على الزن���اد ضد العرب. كذلك تم 

توجيه إصب���ع االتهام إلى وزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي، 

إس���حاق أهرونوفيتش، بأنه مس���ؤول عن قت���ل حمدان، ألنه 

ك���رر التصريح، مؤخرا، بأنه يجب قت���ل كل من يحاول دهس 

أو يشكل خطرا على أفراد قوات األمن، وذلك في سياق الهبة 

الحاصلة في القدس الشرقية في األسابيع األخيرة. 

إلى جانب ذلك، أصدرت الشرطة بيانات متتالية ومتناقضة 

بعد قتل حمدان. 

وزعم البيان األول أن أفراد الش���رطة أطلقوا النار في الهواء 

وأن حم���دان هاجمهم وش���كل خطرا عل���ى حياتهم، ثم جاء 

في بيان الحق أن أفراد الش���رطة شعروا بأن حياتهم مهددة 

بالخط���ر وأن حم���دان كان يص���رخ »الله أكبر«، لكن ش���ريط 

التصوير فند هذه المزاعم. 

وجاء في البيان األخير، مس���اء أم���س، أنه خالل التحقيقات 

التي أجراها قس���م التحقيقات مع أفراد الشرطة )»ماحش«(، 

قال أح���د أفراد الش���رطة الضالعي���ن في القت���ل إنه صّوب 

مسدسه نحو يد حمدان لكن الرصاصة أخطأت يده واخترقت 

جس���ده. وأعلنت الش���رطة أنه���ا وضعت حراس���ة على أفراد 

الشرطة الضالعين بقتل حمدان.

وف���ي تعقيبه���م على توتر األج���واء في الم���دن والبلدات 

العربية، امتنع قادة إسرائيل عن التطرق إلى حقيقة أن أفراد 

الش���رطة قتلوا حم���دان من دون أن يش���كل أي خطر عليهم، 

وإنما راحوا يهددون المتظاهرين، بينما وصف وزراء، بينهم 

رئيس ح���زب »البي���ت اليهودي«المتط���رف نفتالي بينيت، 

ونواب اليمين حمدان بأنه »مخرب«. 

واعتبر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في بيان مس���اء 

الس���بت، أن »إس���رائيل هي دولة قانون. ول���ن نتحمل اندالع 

أعمال الش���غب واالضطرابات. س���نعمل ضد راشقي الحجارة 

وقاطعي الطرق���ات وضد أولئك الذين يدعون إلى إقامة دولة 

فلس���طينية بدال من دولة إس���رائيل. ومن ال يحترم القانون 

اإلسرائيلي س���يعاقب بمنتهى الحزم والشدة. سأوعز لوزير 

الداخلية بالنظر في س���حب الجنسية اإلسرائيلية ممن يدعو 

إلى تدمير دولة إسرائيل«.

وأضاف نتنياهو في بيان قرأه لدى افتتاح اجتماع حكومته 

األسبوعي أول من أمس: »لن نقبل المزيد من المظاهرات التي 

تجري ف���ي قلب مدننا حيث يتم فيها رف���ع رايات حماس أو 

داعش وإطالق الهتافات ’بالروح وبالدم نفديك يا فلسطين’. 

هذه هي فعال مناشدات إلى تدمير دولة إسرائيل. لقد أوعزت 

لوزير الداخلية بالعمل بش���تى الوس���ائل بما فيها النظر في 

إمكانية سحب الجنسية اإلس���رائيلية ممن يدعو إلى تدمير 

الدولة. لقد حان الوقت للقيام بذلك«.

كذلك أعلن وزير خارجية إس���رائيل، أفيغدور ليبرمان، عن 

دعم���ه ألهرونوفيتش، ال���ذي ينتمي إلى حزبه »إس���رائيل 

بيتن���ا«، وعن دعمه للش���رطة، الت���ي أعلن مفتش���ها العام، 

يوحنان دانينو، أنه سيتم التعامل مع أي مظاهرات بشدة. 

تل بدم بارد
ُ

منظمات حقوقية: حمدان ق
ف���ي الوقت ال���ذي داف���ع فيه دانين���و عن أفراد الش���رطة 

الضالعين في جريمة قتل الش���اب حم���دان، وجه ضباط كبار 

في الشرطة انتقادات إلى أداء أفراد الشرطة. 

وقال���ت صحيفة »يس���رائيل هيوم«، األح���د، إن ضباطا في 

الش���رطة طالبوا بإقصاء أفراد الش���رطة ع���ن العمل إلى حين 

انتهاء »ماحش« من التحقيق في الجريمة.

ونقل���ت الصحيف���ة عن ضاب���ط كبير في الش���رطة قوله إن 

›الحديث ال يدور هنا عن حدث تواجد فيه عدد كبير من أفراد 

ش���رطة تعرضوا لخطر على حياته���م، وحتى في حالة كهذه 

ثمة أمور كثيرة كان بإمكان أفراد الشرطة هؤالء فعلها، مثل 

إطالق نار تحذيري في الهواء وإطالق النار على القدمين«.

واستهجن الضابط حقيقة أن »أربعة أفراد شرطة في سيارة 

’يسام’ )وحدة خاصة( مزودة بكافة المعدات الالزمة، وبضمن 

ذلك الغاز، ال ينجحون في السيطرة على شخص واحد«. وشدد 

على أن »أداء أفراد الش���رطة ال يبدو جيدا، وأخشى أنه لم يكن 

مهنيا أيض���ا، ولذلك يجب إقصاؤهم وع���دم انتظار تحقيق 

ماحش«.

وقال ضابط كبير في قيادة الشرطة في منطقة الشمال إنه 

»ال يمكن اس���تيعاب الطريقة التي جروه فيها إلى السيارة«. 

ووفقا للصحيفة فإن ضباطا في الشرطة عبروا عن استيائهم 

من طريقة إدخال حمدان، بعد قتله، إلى سيارة الشرطة، حيث 

تم جره على األرض بصورة مهينة ووحشية للغاية.

وأص���در مركز »عدالة« الحقوقي بيانا أكد فيه أنه تم إعدام 

حمدان بدم بارد. 

وجاء في البيان »يظهر من الفيديو الذي يوثق عملية إطالق 

النار على الشاب خير الدين حمدان بشكل واضح أن الحديث 

يدور عن عملية إعدام، حيث أن الشاب لم يشكل أي خطر على 

حياة رجال الشرطة عندما أطلق عليه هؤالء النار وأردوه قتياًل. 

فقد أطلق���ت عليه النار عند محاولته الفرار من المكان، ودون 

أن يتم إطالق النار بالهواء تحذيًرا، وبشكل يخالف تعليمات 

إطالق النار في الش���رطة بشكل جسيم. كما أن الفيديو يثير 

ش���بهات جدية جًدا بأن رجال الشرطة قاموا بإطالق النار على 

ا لتأكيد عملية القتل. كما أن 
ً

الشاب بعد إصابته ووقوعه أرض

رجال الش���رطة لم يكتفوا بقتل الشاب، بل إنهم جروه بشكل 

مهين وهو مصاب وينزف دًما، وألقوه داخل س���يارة الشرطة 

كأنهم يتعاملون مع غرض ال قيمة له، وذلك بداًل من استدعاء 

طواقم إنقاذ إلسعافه«.

وقال المحامي حس���ين أبو حس���ين، رئي���س إدارة »عدالة«، 

إنه »بعد عملية القتل أس���رعت الشرطة في نشر بيان كاذب 

ا تبي���ن أن الكاميرات وثقت 
ً
عن مالبس���ات الحادث، لكن الحق

الحادث، والفيديو يظهر أن رواية الشرطة كاذبة ومزيفة. إن 

إعدام الش���اب حمدان يثبت مرة أخرى أن الشرطة لم تتعلم 

���ا من أح���داث أكتوبر 2000، والت���ي أقرت في 
ً
ال���دروس بتات

أعقابها اللجنة الحكومية لتقصي الحقائق برئاس���ة القاضي 

المتقاع���د ثيودور أور أن الش���رطة تتعامل م���ع المواطنين 

العرب كأعداء، ومنعت إطالق النار بهذا الش���كل دون تحذير 

واستخدام هذه األسلحة القاتلة«. 

وأضاف أبو حس���ين أن »تجربة الجماهير العربية تثبت أن 

وحدة التحقيق مع رجال الش���رطة )ماحش( لن تحقق بشكل 

جدي بحادثة مقتل ش���اب عربي على يد رجال الش���رطة، ولن 

توصل المس���ؤولين ع���ن القتل للمحاكمة. ل���ذا، نحن نطالب 

بوقف عمل كافة أفراد وحدة الشرطة الذين تواجدوا في مكان 

الحادث، وفتح تحقيق جنائي فوري، وبإش���راف المستش���ار 

القانوني للحكومة، بهدف محاكمة المسؤولين عن القتل«.

ورأى مرك���ز »عدال���ة« أن ثم���ة »عالقة مباش���رة بين عملية 

القت���ل في كف���ر كنا وبي���ن تصريحات وزير األم���ن الداخلي 

إس���حاق أهرونوفيتس، الذي صرح قبل ع���دة أيام أن كل من 

يهاجم مواطنين يهودا يجب قتله في المكان«. وأكد »في أي 

مجتمع ديمقراطي يحترم حياة مواطنيه، فإن أي وزير يدلي 

بتصريحات شبيهة بتلك التي أدلى بها الوزير أهرونوفيتس 

تتم إقالته بشكل فوري«.

م���ن جانبها، وّجهت جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل 

رس���الة عاجل���ة إلى المستش���ار القانوني للحكوم���ة، يهودا 

فاينش���تاين، عّبرت م���ن خاللها ع���ن »قلقها الش���ديد إزاء 

تصريح���ات أهرونوفيت���ش وتطبيقه���ا عل���ى أرض الواقع«، 

 إياه بتوجي���ه توضيحات فورية للوزير أهرونوفيتش 
ً
مطالبة

»بأّن أقواله ال تتماشى مع القانون، وبإصدار إرشادات للشرطة 

اكة ممنوع بش���كل مطلق إال 
ّ
تفيد بأّن اس���تخدام القوة الفت

كمالذ أخير«.

وجاء في رسالة المحامية ليلى مرغليت، باسم جمعية حقوق 

المواطن، أن »من الممكن تفس���ير تصريحات أهرونوفيتش 

اكة حتى 
ّ
األخي���رة على أنها فك للجام اس���تخدام القوة الفت

في حاالت ال تبرر ذلك وخالفًا للقانون، وأّن القوانين المتعلقة 

باس���تخدام القوة الفتاكة على يد الشرطة هي قوانين جلية 

وواضحة، إذ يمنع القانون بشكل مطلق استخدامها إال كمالذ 

أخي���ر، وفي حال لم تتوفر أية وس���يلة أخ���رى لتقييد حركة 

المش���تبه به، وأنه حتى في هذه الحالة على أفراد الش���رطة 

اتخاذ كافة التدبيرات الالزمة لضمان استخدام القوة بشكل 

محتمل«.

كما أكدت الرس���الة أن »األوامر التي تتيح القتل في حاالت 

يمكن تقييد حركة المش���تبه بهم بوس���ائل أخرى هي أوامر 

غير قانونية ويمنع االنصياع إليه���ا، وأن التوقعات الناتجة 

م���ن تصريح���ات الوزير ب���أّن تقوم ق���وات الش���رطة بإعدام 

المشتبه بهم كما بالمحاكم الميدانية هي خطيرة وممنوعة، 

وم���ن الممكن أن تورط أفراد الش���رطة في إج���راءات جنائية 

بتهمة القتل أو القتل العمد«.

وعّبرت الرس���الة عن تخوف حقيقي من أن أفراد الشرطة قد 

ذوتوا بش���كل خطير النهج المرفوض ال���ذي أعلن عنه الوزير 

ف���ي تصريحاته، وأّن »حادثة إطالق الن���ار على المرحوم خير 

الدين حمدان من كفر كنا تثير الشكوك بأن أفراد الشرطة لم 

يعملوا، بأقل تقدير، وفق األوامر والنظم التي تتيح استخدام 

القوة الفتاكة كمالذ أخير فقط«.

»مرحلة بارزة في بداية
تفكك حكومة نتنياهو«

رأى محلل الش���ؤون الحزبية في صحيفة »هآرتس«، يوسي 

فيرتر، في تعليق نش���ره أول من أمس، أن الثماني واألربعين 

ساعة التي مضت، منذ مس���اء الخميس وحتى مساء السبت، 

س���تحتل مكانة بارزة كونها المدة التي بدأت فيها بش���كل 

فعلي عملية تفكك وتدهور حكومة نتنياهو الحالية.

فق���د أعلن بينيت، زعيم اليمين المتطرف، في خطاب ألقاه 

في جامعة بار إيالن، مس���اء الخميس، أن���ه »ال يوجد حق في 

الوج���ود« للحكومة، ألنه���ا تختبئ، برأيه، خل���ف المكعبات 

اإلس���منتية التي تم وضعها عند محطات القطار البلدي في 

القدس. وادع���ى بينيت أن الحكوم���ة تتقاعس في مواجهة 

»المخربين«، أي المتظاهرين الفلسطينيين في القدس.

م���ن جانبه، أعل���ن وزير حماي���ة البيئة اإلس���رائيلي، عمير 

بيرتس، خالل مقابلة أجرته���ا معه القناة الثانية للتلفزيون 

اإلسرائيلي، مساء السبت، أنه يعتزم االستقالة من الحكومة 

وأنه ال حق لنتنياهو في الوجود كرئيس حكومة. 

وأض���اف بيرت���س أن نتنياه���و »رهين���ة بأي���دي اليمين 

المتطرف. وهو مش���لول، وال يدير الدولة. إنه المشكلة وليس 

الحل«. 

ولفت فيرتر إلى أن بيرتس وبينيت هما سياسيان محنكان 

وأقوالهم���ا تأتي في وقت »باتت فيه هذه الحكومة تحس���ب 

نهايته���ا«، وأن بيرتس أصبح يغازل ح���زب العمل، من أجل 

العودة إليه وحيدا أو من خالل اندماج حزبه الحالي »الحركة« 

برئاس���ة تسيبي ليفني، في العمل. ولذلك فإن استقالته من 

الحكومة س���تعتبر مه���را من أجل العودة إل���ى حزب العمل. 

وسيش���كل بيرتس باس���تقالته »الحجر الثاني )الذي يسقط 

من( الس���ور المنهار لتحال���ف نتنياهو. والحج���ر األول كان 

اس���تقالة )وزي���ر الداخلية( غدعون س���اعر، أح���د قادة حزب 

الليكود« األسبوع الماضي.

ورأى فيرتر أن أهمية الثماني واألربعين ساعة هذه ليست 

نابع���ة من الخالفات داخل الحكومة فقط، وإنما هناك س���بب 

ال يق���ل أهمية، وهو »تدهور وضع األم���ن الداخلي، مثل قتل 

الش���اب المهاجم في كفر كنا )يقصد حمدان( الذي أش���عل 

الوسط العربي، واس���تمرار االضطرابات في القدس، والتي ال 

تؤشر إلى أن عكس الهدوء هو القادم«. 

وخلص فيرتر إلى أنه »من الس���ابق ألوانه القول إن أحداث 

صي���ف - خري���ف 2014 ت���دل على نهاي���ة عه���د نتنياهو. 

واضطراب���ات أكتوبر العام 2000 كانت بي���ن العوامل البارزة 

التي أدت إلى فقدان إيهود باراك للحكم. ومثلما اعتبر باراك 

في حينه أنه الس���يد أمن الذي فقدت إس���رائيل تحت حكمه 

الش���عور بأمنها وغرقت في موجة من األح���داث والعمليات 

العدائية )االنتفاض���ة الثانية(، هكذا يحصل لنتنياهو اآلن. 

فقد تفاخر األخير دائما بأن س���نواته المتراكمة في رئاس���ة 

الحكومة كانت األكثر هدوءا التي شهدتها الدولة. لكن ليس 

بعد اآلن، وليس منذ الصيف األخير«. 

هل بدأت إسرائيل تفقد الشعور بأمنها الداخلي؟
* محللون إسرائيليون بعد استشهاد شاب من كفر كنا: تدهور الوضع األمني

في القدس وتصاعد التوتر مع عرب 48 مرحلة بارزة في بداية تفكك حكومة نتنياهو *
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

4ر2 مليار دوالر- مداخيل 
الخزينة من ضريبة السيارات!

بّين تقري���ر جديد أن مداخيل الخزينة اإلس���رائيلية العامة من 

الضرائب العالية على السيارات في العام الماضي 2013 بلغت 4ر2 

مليار دوالر، وفق معدل س���عر الصرف الذي كان خالل العام ذاته. 

ويظهر هذا من خالل تقارير اس���تعرضت أس���باب غالء السيارات 

الجديدة، ومن ثم المس���تعملة في إس���رائيل، إذ أن سعرها أعلى 

من معدل األسعار في الدول األوروبية، وتقريبا ضعف سعرها في 

الواليات المتحدة األميركية.

وتفرض إس���رائيل على الس���يارات الجدي���دة ثالثة أصناف من 

الضرائ���ب: الجمرك بنحو 7% من س���عر الس���يارة ف���ي مصنعها، 

وضريبة الشراء وتصل إلى 83% من السعر للمستورد مع وصولها 

اليها، وضريبة القيمة المضافة بنس���بة 16%، ما يعني أن ضريبة 

السيارات تفوق 106%. فمثال، سيارة عائلة سعرها األصلي حوالي 

13300 دوالر، تصل إلى الشاري بسعر بنحو 34600 دوالر، وبضمن 

ذلك ربح المستورد بنحو 3200 دوالر.

وترتفع أسعار السيارات في إسرائيل عن أسعارها في أوروبا من 

نحو 10% إلى 40%، وعن أس���عارها في الواليات المتحدة من %90 

إلى %110.

وقال تقرير سلطة الضرائب إنه على الرغم من أن الضرائب على 

الس���يارات جرى تخفيضها قليال في السنوات األخيرة، إال أن شراء 

السيارات س���جل ارتفاعا في ذلك العام بنسبة 9%. وقال إن كلفة 

الس���يارات التي دخلت إلى إسرائيل في العام الماضي بلغت نحو 

4ر3 ملي���ار دوالر، ما يعن���ي ان المواطنين والش���ركات انفقوا في 

العام الماضي على ش���راء الس���يارات نحو 8ر5 مليار دوالر، علما ان 

الش���ركات والجهات التجارية تس���ترجع جزءا جديا من الضرائب 

على الس���يارات، إما فورا مثل ضريبة القيمة المضافة والجمرك، أو 

ضريبة المشتريات تدريجيا.

عدد األسرة في المستشفيات 
اإلسرائيلية يتراجع!

مع اقتراب موس����م الش����تاء تكثر التقارير في إس����رائيل حول 

أوضاع المستش����فيات وجاهزيتها الس����تقبال األع����داد الزائدة 

م����ن المرضى بفعل األمراض الموس����مية، واعتاد اإلس����رائيليون 

في الس����نوات األخيرة على مشاهد األس����رة المنتشرة في أروقة 

المستشفيات، بعد أن تكون الغرف قد امتألت، ما يزيد من بؤس 

المرضى.

 تقرير جديد على أن معدل االس����ّرة في المستشفيات، قد 
ّ

ودل

هبط من 33ر2 س����رير لكل ألف مواط����ن في العام 1995، إلى 86ر1 

س����رير لكل ألف مواطن في العام الج����اري 2014، ما يعني تراجعا 

بنس����بة 20% على الرغم من أن الصرخ����ة والمطالبات بزيادة عدد 

األسّرة في المستش����فيات، وفتح مستشفيات جديدة، قد بدأت 

منذ سنوات التسعين، وقد ارتفع عدد السكان في إسرائيل خالل 

تلك الفترة بنحو %48. 

وقال المحام����ي عادي نيفيغ����ودا، الخبير القضائي بالش����ؤون 

الصحي����ة، في حدي����ث لصحيفة »يديعوت أحرون����وت«، إن زيادة 

األس����ّرة في على مدى الس����نوات الماضية، لم يكن بقدر الزيادة 

الس����كانية، ولهذا رأينا التراجع بالمعدل بالنس����بة أللف شخص، 

مش����يرا إلى أن الزيادة في عدد األس����ّرة بالنسبة ألقسام الوالدة، 

كانت أكثر من حاجتها، وبشكل غير مفهوم.

وكنا في العدد الماضي من »المشهد اإلسرائيلي« قد أشرنا 

إلى األزم���ة المالية الكبيرة التي تش���هدها المستش���فيات 

الحكومي���ة اإلس���رائيلية، إذ أعلن���ت أنه���ا تعاني م���ن أزمة 

مالية خانقة، وان كل الميزانيات التي لديها لش���راء األدوية 

والمصاريف األخرى قد انته���ت، قبل انتهاء العام 2014، وأن 

المستش���فيات ليس���ت قادرة على ملء المخزون لديها، إذ أن 

المستشفيات ليست قادرة على اصدار طلبيات، بسبب نقص 

التغطية المالية. 

وحذرت المستش����فيات م����ن أن وضعيتها المالي����ة الحالية لن 

تجعلها قادرة على مواجهة موس����م الش����تاء، واالنذارات القائمة 

من طرف وزارة الصحة تشير إلى احتمال ان تكون أمراض الشتاء 

في العام الجاري اشد من سنوات سابقة.

قلق إسرائيلي من نشر قائمة أثرياء 
روسيا ونسبة اليهود بينهم!

أعربت جهات إسرائيلية عن قلقها من عملية نشر قائمة أثرياء 

روس���يا االتحادية التي ضمت 200 ش���خص من أصحاب المليارات 

)بالدوالرات(، إذ بينت أن منهم 48 ثريا من ابناء الديانة اليهودية، 

ف���ي حين أن مجموع ثرواتهم هو 133 ملي���ار دوالر، وذلك بعد أن 

ج���رى تصنيف األثرياء إلى قوميات وأديان وظهر أن في القائمة، 

حسب النشر، 22 قومية ومن أديان مختلفة. 

واعتبرت جهات حقوقية أن هذا النشر األول من نوعه فيه عمليا 

»تحري���ض على األجانب«، وعلى أولئك م���ن غير الروس المقيمين 

في روسيا. 

وقال عضو في اللجنة االستش���ارية في مجال حقوق اإلنسان في 

مكت���ب الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين إن هذا بمثابة »نش���ر 

نازي«، وقد يؤدي إلى مشاكل.

وتبين من المعطيات التي نشرتها أيضا الصحافة اإلسرائيلية، 

أنه في حين أن ثروة 48 ثريا من أبناء الديانة اليهودية تس���اوي 

133 مليار دوالر، بمعدل 77ر2 مليار دوالر للثري الواحد، فإن ثروة 

89 روسيا آخر تس���اوي 165 مليارا، بمعدل 85ر1 مليار دوالر للثري 

الواحد.

ويعي���ش في روس���يا حالي���ا قرابة 190 ألف���ا من أبن���اء الديانة 

اليهودية، مقابل أكثر من 800 ألف في العام 1970 )روسيا وحدها 

وليس االتحاد السوفييتي(، ومن المتوقع أن يهبط عددهم حتى 

العام 2020 إلى نحو 130 ألفا من دون تأثير الهجرة إلى إسرائيل، 

أي بمعدل 2500 س���نويا، وهذا التراجع هو بفعل انصهار اليهود 

بين ابناء ش���عبهم من الديانات األخرى، نتيج���ة الزواج المختلط 

الذي سجل أعلى نسبة في الدول التي يعيش فيها اليهود وهي 

.%70

أظهر تقري���ر مكتب اإلحص���اء المركزي اإلس���رائيلي 

الصادر في األس���بوع الماضي أن الفج���وات في الرواتب، 

خاص���ة بين العرب واليهود، بقيت على حالها، كما بينت 

معطي���ات العام الماض���ي 2013، فيما دع���ا وزير المالية 

يائي���ر لبيد إلى رفع الحد األدنى م���ن األجر، إال أن دعوته 

لزي���ادة تع���د طفيفة نس���بيا بعد جمود دام نحو س���بع 

سنوات للحد األدنى من األجر.

وحس���ب تقري���ر مكتب اإلحص���اء فإن متوس���ط األجور 

الفعلي وصل في العام الماضي إلى 6578 ش���يكال، وهو ما 

يعادل 1740 دوالرا، وفق سعر الصرف الحالي، وهو يشكل 

70% من معدل األجور الرسمي. والفرق بين متوسط األجور 

الفعلي والمعدل الرسمي، هو أن المعدل الرسمي يحتسب 

جميع األجور ويقس���مها على عدد العاملين في الس���وق، 

بينما المتوسط الفعلي يتعامل مع األجور المتبعة بحسب 

ع���دد العاملين. فمثال مع���روف أن 75% من األجيرين في 

إس���رائيل يتقاضون من متوسط األجور الرسمي وما دون، 

بينما نحو 58% من العاملين يحصلون على 67% من معدل 

األجور الرس���مي وم���ا دون، وأكثر م���ن 35% من األجيرين 

يتقاضون الحد األدنى من األجر وما دون.

وبّين التقرير أن عدد العاملين في العام الماضي 2013 

بل���غ 34ر3 مليون عام���ل، ومعدل األعم���ار بينهم 5ر39 

عام، ومعدل س���نوات تعليمهم 14 عاما، ونس���بة الذكور 

بين اجمالي العاملين 4ر51% مقابل 6ر48% نس���اء. وكان 

متوس���ط األجور للرجال في الع���ام الماضي 2025 دوالرا، 

مقابل متوسط أجور للنس���اء 1485 دوالرا، ما يعني %73 

من متوسط أجور الرجال.

وكم���ا هي حال عش���رات الس���نين، فقد بّي���ن التقرير 

الفجوة الكبيرة بين رواتب اليهود والعرب، فمثال معدل 

أج���ر مهني أكاديمي عربي ال يص���ل إلى ثلث معدل أجر 

يهودي بنفس المس���توى، فمتوس���ط أجور اليهود في 

العام الماضي بلغ 1844 دوالرا، ومتوس���ط أجور العرب بلغ 

1432 دوالرا، ما يعني نحو 77% من أجور اليهود.

لكن إذا ج���رى تصنيف الرواتب على مس���توى الرجال 

والنساء، فنرى أنه في حين أن معدل األجور غير الصافية 

للرج���ال اليه���ود 3082 دوالرا، فإن مع���دل الرواتب غير 

الصافية ل���دى الرجال العرب بل���غ 1707 دوالرات، بفارق 

نح���و 45%، وتتقلص هذه النس���بة بما بين 7% إلى %10، 

حينما يج���ري الحديث عن الراتب الصاف���ي. كذلك، فإن 

الفجوة بين النس���اء اليهوديات والعربيات، على مستوى 

معدل األجور غير الصافية، بلغت 31%، ويبلغ لدى النساء 

اليهودي���ات ما يق���ارب 1999 دوالرا، مقاب���ل 1379 دوالرا 

للنساء العربيات. 

رواتب الشهادات األكاديمية 
أعلى من المهنية

وكان تقري���ر لمنظم���ة الدول المتطورة OECD، نش���ر 

في األي���ام األخيرة، قد أظهر فجوة كبيرة تصل إلى %51 

بالمعدل، بي���ن رواتب أصحاب الش���هادات األكاديمية، 

وأصحاب الش���هادات المهنية، ويعد هذا الفارق الثالث 

م���ن حيث كبره، بع���د اليابان- ما يق���ارب 89% والواليات 

المتحدة األميركي���ة- 66%، بينما معدل الفجوة في دول 

OECD هو %34.

وج���اء هذا التقرير في خضم نقاش اثاره وزير التعليم 

ش���اي بيرون، بدعوته إلى اعادة احياء وتطوير المدارس 

المهني���ة، التي كانت قائمة بكثرة حتى مطلع س���نوات 

التس���عين، وتعلم مهنا حرفية، ولكن م���ع تطور العلم، 

وأيض���ا الصناع���ة، فق���د أوقفت تل���ك الم���دارس هذه 

المواضي���ع وتحولت إل���ى مواضيع مهني���ة علمية، مثل 

حاس���وب، ووظائف مكتبية وغيره���ا، وهي عادة مدارس 

كان يتوج���ه لها الط���الب الذين لي���س لديهم تحصيل 

علمي عال.

والقت دع���وة بيرون انتقادات من جه���ات اقتصادية، 

وحتى من بنك إس���رائيل المركزي، واعتبر المنتقدون أن 

تلك المدارس لم تخرج طالبا بمستويات نجاح كافية. 

لبيد »يريد رفع« 
الحد األدنى من األجر

قالت مصادر في وزارة المالية اإلس���رائيلية إن وزيرها 

لبيد ينوي ط���رح مبادرة لرفع الحد األدنى من األجر، الذي 

يشهد جمودا منذ نحو ست سنوات، وهو يبلغ حاليا نحو 

1150 دوالرا، وف���ق معدل الصرف في االيام األخيرة، إال أن 

لبيد ال يأتي ب� »ثورة« فكل ما يعرضه ال يتعدى 53 دوالرا 

شهريا، وهو ابعد بكثير من الضروري.

وكان الحد األدنى من األجر قد شهد تجميدا على مدى 

نحو ست سنوات، حينما كان سعره بموجب سعر الصرف 

الي���وم الف دوالر )في حين���ه 880 دوالرا(، إلى أن بادرت 

حكوم���ة إيهود اولم���رت، بمبادرة م���ن كان وزيرا للدفاع 

ورئيسا لحزب العمل عمير بيرتس، في العام 2006، لرفع 

الح���د األدنى من األجر على مرحلتين،  كانت آخرها العام 

2008، وارتفع إلى المستوى الذي هو عليه اآلن.

وبحس���ب مصادر الوزارة، فإن لبيد سيبادر إلى جلسات 

مع رئيس اتحاد النقابات العامة »الهستدروت«، واتحاد 

أرباب الصناعة، بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق بش���أن 

رفع الحد األدنى من األجر. 

وسارع رئيس الهس����تدروت آفي نيسانكورن لإلعالن أن 

رفع األجر الحد األدنى بنحو 53 دوالرا ال يكفي وطالب بزيادة 

مضاعف����ة على األقل، بمعنى بنحو 106 دوالرات، خاصة وأن 

االقتصاد اإلس����رائيلي يتميز باتساع ظاهرة »الالمساواة«، 

واتساع الفجوات االجتماعية«، كما أكد نيسانكورن.

وانضمت إلى الج���دل محافظة بنك إس���رائيل كرنيت 

فل���وغ، التي قالت ف���ي مؤتمر اقتصادي ف���ي تل ابيب، 

إنه���ا تؤيد رفع الحد األدنى من األجر، ش���رط أن ال يمس 

هذا باالقتصاد، حس���ب تعبيرها. وطالبت بتوسيع سوق 

العم���ل، وضمان عدد أماك���ن عمل أكبر، بش���كل يضمن 

اس���تيعاب العرب والمتديني���ن المتزمتين »الحريديم« 

بالشكل المناسب.

وكان النائب دوف حنين، من كتلة الجبهة الديمقراطية 

للسالم والمس���اواة، قد أطلق في الصيف الماضي، حملة 

ش���عبية لرفع أجر الحد األدنى لس���اعة العم���ل إلى 30 

ش���يكال، أي ما يع���ادل اليوم 9ر7 دوالر، م���ا يعني زيادة 

بنس���بة 22% عما هي علي���ه اليوم، ما س���يرفع أجر الحد 

األدنى إلى أكثر من 1400 دوالر، وهو ابعد بكثير نس���بيا 

مم���ا يعرضه لبيد. وحظي مش���روع حني���ن بدعم جهات 

اجتماعية عديدة، إال أن فرص قبوله ضئيلة بل معدومة. 

فجوات الرواتب تبقى على حالها ولبيد يدعو لرفع الحد األدنى من األجر!
* متوسط األجور في العام الماضي بلغ 1740 دوالرًا ويشكل 70% من معدل األجور * الفجوة بين رواتب اليهود

والعرب تتراوح من 23% إلى 45% *وزير المالية يقترح رفع الحد األدنى لألجور المجّمد منذ سبع سنوات *

يحاول بنك ليئومي، ثاني البنوك اإلس���رائيلية، انقاذ 

نفس���ه، أو تقليص حجم التأثيرات الس���لبية والعقوبات 

الت���ي قد تفرضها علي���ه الجهات الرس���مية األميركية، 

مع انته���اء التحقيقات ضده، بتهمة تقديم مس���اعدة 

ضمني���ة لزبائن أمي���ركان للتهرب من س���لطة الضرائب 

األميركية. وحس���ب تقدي���رات فإن القضي���ة قد تكلف 

البنك دفع غرامات بقيمة 4ر2 مليار دوالر. 

وكان���ت ه���ذه القضي���ة بمثابة ض���وء أحم���ر لبنوك 

إس���رائيلية، لمحاصرة المشكوك بهم كمتهربي ضرائب 

في دولهم، عل���ى الرغم من أن إس���رائيل أبلغت هيئات 

دولية انها ستطبق القوانين واألنظمة البنكية العالمية 

ابتداء من العام 2018، وكما يبدو إلى حين انتهاء مفعول 

قان���ون يمن���ح أثرياء العالم م���ن اليه���ود إمكانية نقل 

أموالهم إلى البنوك اإلسرائيلية، واستمرار نشاطهم في 

العالم، دون أن يدفعوا ضرائب للخزينة اإلسرائيلية.

ويواجه بنك ليئومي منذ ثالث س���نوات واحدة من أكبر 

القضايا، التي س���تجعله يدفع ثمنا باهظا قد يؤثر سلبا 

عل���ى مكانته في العال���م وقدراته المالي���ة، إذ أن ثالث 

هيئ���ات أميركية رس���مية تجري تحقيقا متش���عبا ضد 

البنك، بتهمة أنه ساعد أثرياء أميركان على التهرب من 

دفع الضرائب للخزينة األميركية، من خالل شركة فرعية 

للبنك في سويس���را، وأيضا في فروع البنك في إسرائيل، 

وحتى في الواليات المتحدة ذاتها.

ويق���ول تقري���ر لصحيف���ة »ذي مارك���ر« االقتصادية 

اإلس���رائيلية إن���ه إذا ما نج���ح البنك ف���ي التوصل إلى 

تفاهمات مع السلطات األميركية، فإن القضية ستكلفه 

عقوبة ضخمة نس���بية له، وتقدر ب� 4ر2 مليار دوالر، منها 

1ر2  ملي���ار دوالر كغرام���ة، و300 ملي���ون دوالر ككلف���ة 

إجراءات القضية. وقيل أيضا إن البنك أبلغ شركة التأمين 

الذي يؤمن لديها، نيته تش���غيل بوليصة التأمين، كي 

تساهم في دفع الغرامة التي قد يتكبدها. 

وكان تقرير إسرائيلي نش���ر قبل أكثر من عام، قد أكد 

أن إس���رائيل باتت »دفيئ���ة لمتهربي دف���ع الضرائب« 

م���ن يهود العالم، الذين يس���تفيدون م���ن قانون أقرته 

إس���رائيل قبل 11 عاما حينما كان بنيامين نتنياهو وزيرا 

للمالية، بهدف تش���جيع كبار أصحاب المال اليهود في 

العالم على الهجرة إلى إسرائيل.

وكان القان���ون ال���ذي أقّر في العام 2003 س���اريا لمدة 

خمس سنوات، ثم جرى تمديده في العام 2008 إلى عشر 

س���نوات أخرى، ويمنح المهاجرين اليهود إلى إسرائيل 

وحتى اإلس���رائيليين الذين هاجروا قبل سنوات وعادوا 

إلى إس���رائيل، اعفاء من دفع الضرائب على كل نشاطهم 

االقتصادي في الخارج لمدة عش���ر سنوات، حتى وإن كان 

األم���ر متعلقا ببيع عقارات وأعمال في الخارج وما ش���ابه. 

وهذا أحد األنظمة التي س���نتها إس���رائيل في السنوات 

األخيرة، بحثا عما يس���مى ب� »الهج���رة النوعية«، بمعنى 

اس���تقدام مهاجرين يهود م���ن ذوي االمكانيات المالية 

والعلمية.

وج���رى تعديل القانون في حينه بقصد تحفيز الهجرة 

إلى إس���رائيل، والت���ي بدأت في تل���ك المرحلة بالتراجع 

بنسبة حادة، مقارنة مع معدالتها التي كانت قائمة في 

سنوات التسعين من القرن الماضي. وكان هدف الُمشّرع 

هو ضمان تأقلم المهاجرين اقتصاديا في إسرائيل، في 

سنوات هجرتهم األولى، حس���ب تعبير الصحيفة، إال أن 

ه���ذا التعديل جعل كثيرين من كبار المس���تثمرين من 

يه���ود العالم يرون بإس���رائيل »دفيئ���ة لمتهربي دفع 

الضرائب«.

وتقول المحللة االقتصادية مي���راف  أرلوزورف »ليس 

ضغوط دولية تلزم البنوك اإلسرائيلية بلجم حسابات األجانب متهربي دفع الضرائب! 
*إسرائيل واحدة من »دفيئات« متهربي الضرائب في العالم *الضغوط التي مورست في العامين األخيرين دفعت البنوك اإلسرائيلية التخاذ 

إجراءات ضد أجانب مودعي أموال ضخمة لديها *التحقيقات األميركية ضد بنك »ليئومي« اإلسرائيلي أجبرت البنوك اإلسرائيلية على إعادة 

حساباتها من جديد *إسرائيل أبلغت منظمة OECD عن تطبيقها للقوانين الدولية ابتداء من العام 2018 لكن البنوك بدأت منذ اآلن*

صعب���ا أن نفهم لماذا كل يهودي لديه أمالك في العالم 

ومعني بالتس���تر عليها، كي ال يدفع الضرائب، يقفز إلى 

الفرصة الس���انحة )إس���رائيل(، وليس صعبا فهم لماذا 

يقوم يهود مس���تقيمون، ال يخف���ون أموال عن الضرائب 

)في دولهم( لكنهم معني���ون بتقليص حجمها، بالقفز 

هم أيضا على الفرصة السانحة«.

ويقول التقرير إن القانون اإلس���رائيلي المعّدل، يعفي 

المهاجري���ن في الس���نوات العش���ر األول���ى لهجرتهم 

م���ن تقدي���م تقارير لس���لطات الضرائب عن نش���اطهم 

االقتصادي في الخارج، وعن أمالكهم العقارية، وهذا »ما 

جعل إس���رائيل ملجأ ضريبة دي لوكس لليهود األثرياء، 

فمن���ذ اآلن لديهم دول���ة، إذا ما انتقل���وا للعيش فيها، 

فإنهم معفيون من دفع الضرائب«.

وجرت في الس���نوات األخيرة محاوالت برلمانية عديدة 

لتعديل القانون اإلس���رائيلي، وقد واجهت الفشل، وكما 

يبدو بس���بب ضغوط كبيرة من داخل إس���رائيل. ويقول 

ذل���ك التقرير إن إس���رائيل لم تربح من زي���ادة مداخيل، 

وال من فتح أماك���ن عمل جديدة من اس���تثمارات أولئك 

األثري���اء، كما أن القانون بصيغة القائم���ة أيضا حاليا ال 

يلزمهم بالبقاء في إس���رائيل بعد تل���ك الفترة، بمعنى 

أنهم وحدهم المس���تفيدون من القانون. وذكر التقرير 

أن كثيرين من األميركان اليهود يحصلون على الجنسية 

اإلس���رائيلية لهذا الغ���رض، بينما يواصلون نش���اطهم 

المالي في الواليات المتحدة.

وقال���ت يومها صحيفة »ذي مارك���ر« إن تهديد جهات 

دولي���ة، ودول أخرى، بوق���ف التعاون مع إس���رائيل في 

قضايا تهريب األموال وتبييض األموال، قاد إلى أن تبدأ 

إسرائيل في التعاون مع االنتربول في مثل هذه القضايا. 

وقبل فترة نفذ »االنتربول« بمس���اعدة ش���رطة إسرائيل، 

مداهم���ة لع���دد من البي���وت الفخم���ة، ف���ي واحدة من 

ضواحي مدينة هرتسليا، التي يسكنها كبار االثرياء في 

إسرائيل، وكان الهدف البحث عن أثرياء فرنسيين يهود 

متهمي���ن بالتهرب م���ن دفع ضرائب بقيم���ة 5 مليارات 

دوالر، جاؤوا إلى إسرائيل »واختبأوا فيها«.

وتقول صحيفة »ذي ماركر« في تقرير لها في االس���بوع 

الماضي، إن القرار اإلس���رائيلي وقرار بنوك إس���رائيلية 

بالش���روع فورا في تطبيق األنظمة الدولية، وعدم انتظار 

دخول القرار اإلس���رائيلي حيز التنفي���ذ في العام 2018، 

أثار حالة اعتراض لدى األثرياء اليهود في العالم، الذين 

نقلوا اموالهم للبنوك اإلسرائيلية بفعل القانون القائم، 

وبعد أن تلقوا ضمانات بأن حساباتهم لن تكون مكشوفة 

للسلطات الرسمية في دولهم.

وتش���ير الصحيفة إلى أن األثرياء الذين يودعون مئات 

ماليي���ن ال���دوالرات، يرفض���ون التوقيع عل���ى تعهدات 

بالس���ماح للبنوك بكش���ف حس���اباتهم امام س���لطات 

دولهم، وتبين أيضا أن هؤالء تلقوا ضمانات بأن تس���جل 

حس���اباتهم البنكية بأسماء مس���تعارة، وكل هذا باتت 

البنوك اإلس���رائيلية مجبرة على التراجع عنه، وإال ستجد 

نفسها في المطب الذي سقط فيه بنك ليئومي.

وتق���ول الصحيفة إنه ف���ي ظل غياب قرار إس���رائيلي 

رسمي واضح، بشأن التعامل مع األنظمة الدولية، واإلعالن 

عن دخولها حيز التنفيذ فقط في العام 2018، فقد بدأت 

البنوك تستخدم مستشاريها القضائيين، ومستشارين 

دوليين، وبموازاة ذلك، ب���دأت تتخذ إجراءات احتياطية، 

ض���د مودعي أموال أجان���ب لديها، وهذا م���ا حصل مثال 

ف���ي بن���ك »هبينليئومي«، حينم���ا أراد أح���د المودعين 

األجانب س���حب 10 ماليين دوالرات من حس���ابه، ففوجئ 

بطلب البنك أن يوقع على ورقة تعهد لكش���ف األمر امام 

الس���لطات الضريبية في دولته، إال أن الش���خص رفض، 

وجاء في الي���وم التالي برفقة محام من طرفه، وبعد جدل 

طويل مع البنك، أصر األخير على موقفه معلنا عن رفضه 

تحرير أي مبلغ من دون التوقيع على التعهد.

وكما يبدو فإن إسرائيل وصلت إلى نقط الحسم، ولنقل 

نقطة الحرج، في مواجهة األنظمة الدولية، بعد أن كانت 

ت قانونا ينقض تلك األنظم���ة، ويجعلها دفيئة 
ّ
قد س���ن

لمتهرب���ي الضرائ���ب، وخاص���ة اليهود منه���م، وال مفر 

امامها، س���وى أن تنصاع لألنظمة وتلغ���ي القانون، وإال 

فإنها ستعّرض بنوكها التجارية لمشاكل مع العالم أكبر 

من تلك التي يواجهها بنك ليئومي. 

البنوك اإلسرائيلية.. »دفيئات« عالمية لمتهربي الضرائب.
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

أق���رت الهيئة العامة للكنيس���ت اإلس���رائيلي، األس���بوع 

الماض���ي )ي���وم 2014/11/3(، وبص���ورة نهائي���ة بالقراءتين 

الثاني���ة والثالث���ة، قانونا خاص���ا يمنع اإلف���راج المبكر عن 

أسرى فلس���طينيين في إطار »صفقات تبادل« )قبل انقضاء 

محكومياته���م( إذا كانوا قد أدينوا � في محكمة إس���رائيلية 

� بتهمة »القت���ل في ظروف اس���تثنائية الخطورة« وفرضت 

عليهم عقوبة الس���جن المؤبد. والقان���ون الجديد يقوم على 

اقت���راح تقدمت ب���ه مجموعة من أعضاء الكنيس���ت )ثمانية 

أعضاء( تشمل: أييلت ش���اكيد، أوريت ستروك، شولي معلم 

� رفائيل���ي ومردخاي يوغيف )من ح���زب »البيت اليهودي«(، 

ياريف ليفين )من »الليكود«(، روبرت أليتوف )من »إس���رائيل 

بيتنا«(، يس���رائيل حس���ون )من »كديما«( ودافيد تسور )من 

حزب »هتنوعا« / الحركة(. 

ويشكل القانون الجديد هذا تعديال لقانون أساس: رئيس 

الدولة، يحّد من صالحية رئيس الدولة منح العفو، سواء إلغاء 

المحكومي���ة أو تقصير مدتها، وتحدي���دا للبند 11 منه، تحت 

عنوان »منع إطالق سراح قتلة«! ويقضي التعديل بإضافة بند 

)ب-1(، بعد البن���د 11)ب(، نصه: »على الرغم مما ورد في البند 

الصغير )ب(، ف���ي قرار الحكم بحق م���ن فرضت عليه عقوبة 

الس���جن الفعلي المؤبد بسبب المخالفة حسب البند 300 من 

قان���ون العقوبات )1977( � يحق للمحكم���ة أن تقرر أنه نظرا 

ألس���باب خاصة يتم تفصيلها، يمن���ع رئيس الدولة من منح 

العفو أو تخفيف العقوبة، س���واء بتقصيرها أو استبدالها«!  

أم���ا البند )ب( المذك���ور، فهو الذي ينص عل���ى أن :«لرئيس 

الدولة صالحية من���ح العفو لمجرمي���ن وتخفيف عقوبتهم، 

س���واء بتقصيرها أو اس���تبدالها«. وأما البند 300 من قانون 

العقوبات، فهو الذي ينص على وجوب فرض عقوبة الس���جن 

المؤبد )وليس أقل منه( على من أدين بارتكاب جريمة القتل 

العمد. 

ويقضي التعديل الجديد بمن���ع »لجنة اإلعفاءات« الخاصة 

التابع���ة لمصلح���ة الس���جون، والتي تنظر ع���ادة في طلبات 

السجناء إطالق س���راحهم قبل انتهاء مدة محكوميتهم، من 

النظر في طلب س���جين »أمني أو جنائ���ي«)!( قبل انقضاء 15 

عاما على األقل منذ الي���وم األول من محكوميته، ومنعها من 

التوصية بتقصير محكوميته إلى مدة تقل عن 40 سنة. 

وفض���ال عن ذلك، يقض���ي التعديل بمنع إطالق س���راح أي 

ش���خص أدين ب�«القت���ل العمد في ظروف خطي���رة« في إطار 

»صفقات سياسية مس���تقبلية« )صفقات تبادل أسرى(. كما 

يقضي، أيضا، بس���ريان هذا التعدي���ل على َمن ال يزال يمثل 

للمحاكمة ولم تقرر المحكمة عقوبته بعد، ش���ريطة أن تتيح 

المحكمة لألطراف المعنية عرض ادعاءاتها بهذا الخصوص.  

وال يس���ري مفعول هذا القانون الجدي بأث���ر رجعي، بمعنى 

أنه ال ينطبق على األس���رى الذين قد انتهت محاكمتهم وتم 

فرض العقوبة عليهم، قبل إقرار القانون. 

الهدف: شل القدرة على عقد صفقات تبادل
 أسرى وإدارة مفاوضات سياسية!

وفي أعقاب مصادقة الكنيس���ت على ه���ذا القانون وإقراره 

نهائي���ا، قالت إحدى المبادرين إلى تقديم مش���روع القانون 

هذا، عضو الكنيس���ت أييلت ش���اكيد: »ه���ذا القانون يأتي 

ليضمن عدم إطالق س���راح القتلة األوغاد مس���تقبال... أتمنى 

أن ال نحتاج إلى تطبي���ق هذا القانون، لكن التاريخ يثبت أننا 

سنحتاج إلى ذلك، بالتأكيد«!

أما عضو الكنيس���ت ش���ولي معلم � رفائيلي فأطلقت على 

القان���ون الجديد اس���م »قان���ون المخربي���ن«)!!( موضحة أن 

»الهدف منه هو ضمان منع الحكومة من إطالق س���راح أسرى 

اقترف���وا جرائم قتل« وأن »هذا القانون يعيد إلى السياس���ة 

اإلس���رائيلية تعقلها وأخالقيتها ف���ي كل ما يتعلق بإطالق 

س���راح المخربي���ن، بعد س���نوات طويلة من فق���دان الطريق 

العقالني واألخالقي«!

أما رئيس حزب »البيت اليه���ودي«، الوزير نفتالي بينيت، 

فقال مباركا إقرار القان���ون: »ينبغي للمخربين أن يموتوا في 

الس���جن... وهذا ما س���يكون منذ اآلن«!! وأض���اف: »في إقرار 

هذا القانون، أيضا، رس���الة واضحة إلى المجتمع الذي يمجد 

القتلة ويطلق أسماءهم على ساحات عامة مفادها أن سياسة 

»أقتل���ت وتحررت؟« التي كانت س���ارية حتى اآلن قد انتهت 

وأن كل من تس���ول له نفس���ه المس بمواطني دولة إسرائيل 

سيقضي بقية حياته خلف القضبان«!

وتوض���ح هذه التصريح���ات، كما جملة التس���ويغات التي 

ُعرضت ضمن مشروع القانون )سنتطرق إليها الحقا(، بصورة 

ال لب���س فيها، الهدف الحقيقي من وراء هذا التش���ريع: منع 

الحكومة اإلسرائيلية من عقد صفقات »تبادل أسرى« تشمل 

إطالق سراح أسرى عرب وفلس���طينيين في المستقبل، سواء 

في إطار مفاوضات الس���الم وكجزء منه���ا أو في أي إطار آخر.  

ومما يؤكد هذا، أن مش���روع القانون الجديد )ومثله مش���روع 

قانون حكومي أيضا، في الفترة ذاتها( جاء في أعقاب الجولة 

األخيرة من المفاوضات بين الحكومة اإلس���رائيلية والسلطة 

الفلس���طينية وعلى خلفية ما تخللها من إفراج مبكر عن عدد 

من األسرى الفلسطينيين. 

وفي التس���ويغات التي عرضت ضم���ن اقتراح القانون، قال 

المبادرون إنه »خالل السنوات األخيرة، أطلقت دولة إسرائيل 

س���راح عدد كبير م���ن المخربين، كجزء من صفق���ات لتبادل 

األسرى أو كبوادر حسن نية في إطار المفاوضات السياسية. 

وقد أدى هذا الواقع إل���ى حالة عبثية غير معقولة يتم فيها 

إطالق سراح مخربين نفذوا أعمال قتل، كجزء من حربهم ضد 

دولة إس���رائيل، قبل انتهاء محكومياتهم بوقت طويل جدا. 

وتمثل هذه الحقيقة إخفاقا أخالقيا ينطوي على االستخفاف 

بخطورة أعمال هؤالء المخربين وبصالحيات الجهاز القضائي 

في دولة إسرائيل«!

وأض���اف المبادرون: »يأتي هذا االقتراح إلصالح هذا الوضع 

ومنع نشوء حاالت يتقرر فيها، بفعل ضغوطات مختلفة، منح 

المخربين الذين ارتكبوا جرائم قتل عفوا، كما يأتي لتمكين 

المحاكم م���ن أن تقرر أنه في حاالت القتل الخطيرة بش���كل 

خاص، مثل قتل األطف���ال، ال تكون ثمة أية إمكانية لتحديد 

عقوبة الفاعل أو تقصيرها«!

»قانون شبه إجماعّي«!
لك���ن القانون الجديد، الذي تم إقراره األس���بوع الماضي، ال 

يعب���ر عن آراء فردية لدى أصحاب المب���ادرة إليه � كما وردت 

أس���ماؤهم أعاله � ولدى المتماثلين معهم حزبيا وسياس���يا 

فقط، وإنما هو قانون يحظى بش���به إجماع تام في الس���احة 

الحزبية � السياسية اإلس���رائيلية، حتى أن الحكومة نفسها 

)الت���ي يأتي القانون للحد من صالحيتها وتكبيل يديها هي 

ذاتها!( كانت ش���ريكة في هذا المس���عى التشريعي، الذي 

يضع قيودا جوهرية مش���ددة على قدرة التحرك السياس���ي 

من جانبه���ا بما يتناقض، بحدة، مع تصريحاتها وتصريحات 

قادتها بشأن »الرغبة في تحقيق السالم« من خالل مفاوضات 

سياس���ية تجرى مع الشعب الفلس���طيني، بوجه خاص، ومع 

قيادته الرسمية. 

فقد كانت اللجنة الوزارية لش���ؤون التش���ريع صادقت، 

في أيار الماضي، على مش���روع قان���ون حكومي )!( مطابق 

للقان���ون الذي أق���ر أخيرا، نصا وروحا، ث���م تبين الحقا أن 

ذلك المش���روع الحكومي يحظى بتأييد واسع بين أعضاء 

الكنيس���ت من أحزاب سياسية مختلفة، من »اليسار« ومن 

اليمي���ن على حد س���واء! وأقرت اللجنة مش���روع القانون، 

وقتها، بأصوات أغلبية أعضائها )سبعة وزراء من »الليكود 

� إس���رائيل بيتنا« و«البيت اليه���ودي«(، مقابل معارضة 

ثالث���ة وزراء ه���م: يعقوب بي���ري )الذي لم يك���ن حاضرا 

في تلك الجلس���ة( وياعيل غيرم���ان )وكالهما من »يوجد 

مس���تقبل«( وتس���يبي ليفني )»الحركة«، رئيسة اللجنة 

الوزارية لشؤون التشريع(. 

وكان أعلن آنذاك أن وزراء الليكود � إس���رائيل بيتنا صوتوا 

مؤيدين لمش���روع القان���ون، بتوجيهات مباش���رة من زعيم 

حزبهم ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي أوضح الحقا 

تأييده الصريح لمشروع القانون حين قال في مستهل جلسة 

للحكومة اإلس���رائيلية: »طوال 40 عاما، تم اإلفراج عن عش���رة 

آالف مخّرب، العتبارات مختلفة. إنها ليست مسألة قيادة، بل 

مسألة تغيير اتجاه عام. إنه ليس تغييرا بمقدار 180 درجة، 

لكنه تغيير اتجاه أؤيده«!

وكان ق���رار اللجنة الوزارية ذاك متزامنا مع وموازيا للتحرك 

ف���ي االتج���اه ذاته ال���ذي كان يقوم ب���ه أعضاء الكنيس���ت 

المذكورون أعاله.  

غي���ر أن ما أجه���ض هذا »المس���عى الحكوم���ي« آنذاك 

ه���و االعتراض الذي قدم���ه الوزير يعقوب بي���ري )»يوجد 

مستقبل«(، عضو اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، على قرار 

اللجنة التصديق على مش���روع القان���ون، األمر الذي يعني 

عمليا � وطبقا للقانون اإلسرائيلي القائم � إلغاء قرار اللجنة 

المذكور وعدم تأييد الحكومة لمش���روع القانون، رس���ميا، 

ب���ل اضطرارها إلى إعادة النظر في���ه، مجددا. وحيال ذلك، 

»تجند« المعنيون جميعا خلف المبادرة »الشخصية« التي 

أطلقها أعضاء الكنيس���ت المذكورون، خاصة وأن الموقف 

الرس���مي الذي صدر عن حزب »يوجد مس���تقبل« لتوضيح 

خطوة بيري المذك���ورة تضمن اعترافا صريحا بأن اعتراض 

بيري جاء، أيضا، ردا على اعتراض قدمه الوزير أوري أريئيل 

)»البيت اليهودي«( على مشروع قانون حكومي آخر يسعى 

حزب »يوجد مس���تقبل« إلى تش���ريعه، هو »قانون الحمل 

البديل« )أو: »تأجي���ر الرحم«(. ومن هنا، فإن معارضة بيري 

وحزبه لمش���روع القانون ال���ذي يمنع اإلف���راج المبكر عن 

أس���رى فلس���طينيين لم تكن معارضة مبدئية، بل مناورة 

سياس���ية داخلية هدفت إلى ممارس���ة الضغط على حزب 

»البيت اليهودي« لسحب معارضته لمشروع »قانون الحمل 

البديل«!

ومن بين األح���زاب الصهيونية كلها، لم يكن س���وى حزب 

»ميرتس« معارضا لمشروع القانون الجديد، إذ قالت رئيسته، 

عضو الكنيس���ت زهافا غالئون، إن أصحاب القانون »يميزون 

بي���ن دم ودم« و«يفضل���ون ضحي���ة على أخ���رى«، مؤكدة أن 

اله���دف المركزي من ه���ذا القانون ه���و »التخريب على أية 

مفاوضات سياسية وإجهاض أي احتمال للتوصل إلى تسوية 

سياسية«.  

 وبالنظ���ر إلى حقيقة أس���اس مفادها إنه ب���دون تحرير 

األس���رى لن يك���ون هنالك س���الم ولن تكون أية تس���وية 

سياس���ية، ذل���ك أن تحري���ر األس���رى ه���و ما يبق���ي هذه 

المفاوضات على قيد الحياة حتى اآلن، فإن إقرار الكنيست 

اإلسرائيلي لهذا القانون � بتأييد شبه إجماعي في الساحة 

السياسية اإلس���رائيلية � يمثل رسالة واضحة إلى الشعب 

الفلس���طيني وقيادت���ه، لي���س على صعي���د »الموقف من 

المخربين«)!!(، كما قال الوزي���ر نفتالي بينيت، أعاله، وإنما 

على صعيد نوايا الحكومة اإلس���رائيلية ومدى جديتها في 

أية مفاوضات سياس���ية وفي الس���عي إلى تحقيق تسوية 

سياسية � سلمية مع الشعب الفلسطيني. 

الكنيست تصادق نهائيا على قانون منع اإلفراج المبكر عن أسرى فلسطينيين

قانون يكشف حقيقة النوايا اإلسرائيلية الرسمية ومدى جديتها في أي مفاوضات سياسية مستقبلية!
*القانون الذي أقر وفق اقتراح تقدم به 8 أعضاء كنيست مطابق لمشروع قانون حكومي كانت 

اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد أقرته في أيار الماضي بتأييد صريح من رئيس الحكومة نتنياهو!*

أظه���ر العدوان األخي���ر على قطاع غزة مدى تغلغ���ل نفوذ التيار 

الديني الصهيوني في صفوف الجيش اإلس���رائيلي في الس���نوات 

األخيرة، وخاصة في س���لك الضباط، وهذا ما اس���تنتجه تحقيق في 

صحيفة »هآرتس«، وهو اس���تنتاج يدعم أبحاثا نشرت في السنوات 

الثالث األخيرة، وأظهرت مدى انتش���ار هذا التيار الديني المتشدد 

سياسيا. وبحسب تقارير مختلفة، فإن هذه الظاهرة تقلق المؤسسة 

العس���كرية من إمكانية س���يطرة المتدينين على قي���ادة الجيش، 

وسيطرة األيديولوجيات التي يتبنونها على نهج الجيش مستقبال.

وتق���ول »هآرت���س« ف���ي تقريره���ا إن »عملية الج���رف الصامد« 

)الع���دوان على غ���زة( »كانت فرص���ة أخرى، لمعرف���ة تغيرات وجه 

الجيش اإلس���رائيلي ف���ي العقدين األخيرين، وتحول���ه إلى منظمة 

تتزايد وتتعزز فيها أسس دينية، مثل صلوات جماعية حاشدة قبل 

التوجه إلى القتال، واقصاء النساء )المجندات( عن أطر مختلفة في 

الجيش، وتعزيز قوة الحاخامية العليا، وبلورة وتغلغل أوامر تتعلق 

بشكل مباشر بالشؤون الدينية، ونشاط تختلط فيه أوامر الحاخامية 

العس���كرية واألوامر العس���كرية العليا التي تتعل���ق بوجهات نظر 

دينية خالل القتال، وأيضا الحياة اليومية في الجيش«.

وتضيف الصحيفة في تقريرها أن عش���رات الشهادات واإلفادات 

التي جرى جمعها من الجنود تشير بشكل واضح إلى أن »الصهيونية 

الرس���مية عالقة في صدام يومي، وف���ي مواجهة القوة المتصاعدة 

لوجه���ات النظر والقيم الدينية، التي تفرض بأش���كال مختلفة في 

إطار األوامر المفروضة على الجنود«.

ويس���تعرض التقرير حاالت كثيرة النعكاس تزاي���د قوة وتأثير 

التي���ار الديني الصهيون���ي على الجيش، وهذا م���ا أظهرته أبحاث 

ظه���رت في الس���نوات األخيرة، ومنه���ا ما ظهر في كت���اب الخبير 

النفسي األس���بق في الجيش، رؤوفين غال، الذي صدر في منتصف 

العام الماضي 2013، وبّين أنه في السنوات العشرين األخيرة قفزت 

نس���بة المتدينين من التي���ار الديني الصهيوني، م���ن بين الذين 

أنهوا دورات ضباط في الجيش، من 4% في مطلع س���نوات التسعين 

م���ن القرن الماض���ي، إلى 40% في مطلع العقد الثان���ي من القرن ال� 

21 الحالي.

وبّي���ن بحث مش���ابه ظهر في منتص���ف الع���ام 2011، في المجلة 

العس���كرية الشهرية »معراخوت«، الصادرة عن الجيش اإلسرائيلي، 

أن نس���بة الضباط المتدينين المتش���ددين من بين ضباط وحدات 

النخبة في س���الح المش���اة كانت في العام 1990 ف���ي حدود 5ر%2، 

وارتفع���ت حتى العام 2007 إلى أكثر م���ن 31%، وعلى الرغم من أن 

هذه النس���بة تراجعت في العام 2008 إل���ى 26% بفعل زيادة عدد 

الضباط العلمانيين، فإن توجه الزيادة قائم ودائم.

وحس���ب تقاري���ر مختلفة، ف���إن الجي���ش يمتنع عادة عن نش���ر 

معطيات كهذه، بزعم أنه ال ينظر إلى الضباط من خالل معتقداتهم 

الدينية وغيرها، إال أن الس���بب الحقيق���ي لتكتم الجيش على هذه 

المعطيات هو الخوف من أن يؤدي النش���ر إلى قلق سياس���ي من أن 

التيار المتشدد في طريقه للسيطرة على قيادة الجيش في سنوات 

قليلة مقبلة. وعلى الرغم من ذلك، فإن اإلحصائيات التي تنش���ر ما 

كانت ستنش���ر لو لم يفتح الجيش أمام الباحثين تقاريره الداخلية 

ويصادق على نشرها.

ويقول الدكت���ور غال إنه تالحظ في الس���نوات األخيرة »تغيرات 

بنيوية في الجيش، مثل الحاخامية العس���كرية، التي اتس���ع مجال 

عملها، وباتت أكثر فعالة من فترات سابقة، ونشاطها يتغلغل أكثر 

ميدانيا، مثل نش���ر القيم الدينية المتعلق���ة بالقتال«. وأضاف أن 

نشاط الحاخامية العسكرية جاء على حساب دور قسم التثقيف في 

الجيش، وهذا لم يعد يقتصر على الحاخامية العسكرية بل يشمل 

أيضا ضباطا متدينين يساهمون في نشر الثقافة الدينية.

ويتابع غال »طالما أنه يوجد تمثيل مس���او للضباط من كل ش���رائح 

المجتم���ع، وتمثيل لكل وجهات النظر، فإن ه���ذا جيد، ولكن ما الذي 

س���يحدث حينما يكون فق���ط ضباط متدينون مع وجه���ة نظر فعالة 

واحدة؟ إن هذا وضع إش���كالي، وكان سيكون لي نفس االدعاء لو كان 

الجانب اآلخر هو المسيطر وحده، حينما يكون ممثلو اليسار هم الذين 

يس���يطرون على مراكز القوة في الجيش، ونح���ن نذكر أن بن غوريون 

كان مطالب���ا بأن يعالج هذه الظاهرة من الجانب اآلخر، فأبعد عددا من 

الضباط من الحركة »الكيبوتس���ية« )القرى التعاونية المحسوبة على 

اليسار الصهيوني(، وهذا ما حصل مثال مع يغئال ألون«. 

يضغطون لغرس معالم دينية
ويقول تقرير »هآرتس« إنه في السنوات األخيرة تزايدت مطالب 

الجن���ود والضباط المتديني���ن، في محاولة لجر الجيش إلى مس���ار 

التدي���ن. فمثال، في الع���ام 2005 مارس المتدين���ون وضغطوا كي 

يقيم لهم الجي���ش »مغطس طهارة«، وهو أحد الش���عائر الدينية 

للمتشددين دينيا، وبات ينتشر حاليا العديد من المغاطس التابعة 

للجيش ومعسكراته.

كذلك فإنهم سعوا قبل أكثر من عام إلى تغيير العبارات الدينية 

الت���ي يلقيها أحد عناصر الجيش عند جنازة أو ذكرى قتلى الجيش، 

لتكون ذات مالمح دينية متش���ددة، وأثيرت حولها ضجة واس���عة 

النطاق، والحقا أق���ام رئيس األركان لجنة خاص���ة أبقت على النص 

الذي يردده الجيش منذ عشرات السنين. 

كذل���ك طال���ب المتدينون ف���ي الجي���ش، العام الماض���ي، بمنع 

المجندات من الغناء في مناس���بات واحتفاالت الجيش، وأيضا هذه 

قضي���ة لربما كان���ت عاصفة أكثر من غيرها، نظرا النعكاس���ها على 

المجتمع العلمان���ي، وعلى الرغم من كل الضجة، إال أن الجيش يضع 

حاليا أنظمة يمنع فيها االحت���كاك بين ظهور مجندات تغنين في 

مناس���بات، وبين جنود متدينين، ولكن الس���ؤال ال���ذي ُيطرح، ماذا 

س���تكون الحال مس���تقبال، مع ارتفاع أكبر لنس���بة المتدينين في 

الجيش؟. 

شريعة القتال الدينية
وكان أح���د الضباط الكبار ف���ي الجيش قد أص���در وثيقة حول ما 

يسمى »شريعة القتال« تخص المتدينين، أثارت ضجة لما فيها من 

اضفاء طابع ديني على الحرب. 

وفي حدي���ث لتقرير »هآرت���س« يقول البروفس���ور ياغيل ليفي، 

الباح���ث في مثلث العالقات بين الجيش والمجتمع والسياس���ة، »إن 

حربا كهذه تمس بسهولة بالمواطنين األبرياء لدى العدو، وفي حرب 

كهذه هناك سعي لنصر حاسم، ألن الحديث يجري عن دافع إلهي، 

وف���ي إطار حرب تدور بأج���واء دينية فيها ما يب���رر كليا الموت في 

سبيل الله ما يزيد مستوى األخطار على جنودنا، فهذه حرب بموجب 

قاموس مصطلحاتها فإن الفلسطينيين اليوم هم الفلستيم الذين 

ورد ذكرهم في التوراة، وهم ليسوا كذلك. إن حربا كهذه من شأنها 

أن تبرر تطهيرا عرقيا«.

ويلف���ت ليفي في حديث���ه النظر إل���ى تغير أجن���دة الحاخامية 

العس���كرية العليا ف���ي الع���ام 2005، حينما أضاف���ت اليها مهمة 

»تطوير ونشر الوعي اليهودي وميراث إسرائيل بين جنود الجيش«، 

وفي العام 2010 جاء تطور آخر، حينما قررت الحاخامية العس���كرية 

أيض���ا أن من مهامها »تطوير الوعي اليه���ودي في قضايا توراتية 

لدى س���لك الضباط، وتعزيز نفس���ية القتال لدى الجنود على أسس 

توراتية«.

ويح���ذر ليف���ي م���ن أن ه���ذا عملي���ا بمثابة الس���ير ف���ي اتجاه 

»الثيوقراطيا« )النظام الديني(. وقال إن إقحام الصالحيات الدينية 

ف���ي إدارة الجي���ش يعرقل ق���درة الجيش على إدارة ش���ؤونه تجاه 

المجم���وع الع���ام من المواطني���ن، ومثل هذا يمنع مثال المس���توى 

السياس���ي )الحكومة( من اتخاذ قرار بإخالء مستوطنات في الضفة 

الغربية، في حال نشأت ظروف سياسية تقتضي ذلك.

وقال ليفي، في إش���ارة إلى اس���تفحال األوضاع ف���ي الجيش، إن 

»األمور تتراوح ما بين أوريت ستروك ونفتالي بينيت«، ويقصد بهذا 

عضو الكنيست المتطرفة ستروك من كتلة »البيت اليهودي«، وهي 

مستوطنة في الخليل ومن أشد المستوطنين تطرفا، وبينيت رئيس 

حزب »البيت اليهودي« وعميد احتياط في الجيش ويميني متشدد. 

ويضيف أنه ال توجد تعددية كبيرة لدى جمهور المتدينين وهذه 

األجواء تتغلغل في المدارس والمعاه���د الدينية، ومنها المعاهد 

العسكرية التحضيرية.

ويقول الدكتور رؤوفين غال، الس���ابق ذك���ره هنا، إن الحدث الذي 

أثار لديه الضوء األحمر هو إعالنات متكررة من الجنود الذي جاهروا 

بإعالن رفضهم مستقبال ألي أوامر تقضي بإخالء مستوطنات، ومثل 

هذا كان خالل حفل تدشين ضباط في القدس في العام 2009، ومثل 

هذا حصل أيضا في شهر أيار من العام الجاري 2014، حينما نشر 50 

جنديا بيانا على صفحة الفيسبوك يعلنون فيه رفضا مسبقا إلخالء 

أي يهودي )مستوطن(. 

ليس وليد صدفة
ما يحصل في الجيش في العقدين األخيرين ليس وليد صدفة، بل 

هو عملية تدريجية يشهدها الشارع اإلسرائيلي في المرحلة ذاتها، 

مع تنامي أعداد المتدينين، إن كان من التيار الديني الصهيوني، أو 

من التيار الديني المتزمت »الحريديم«. فبحث جامعة حيفا الصادر 

في خريف العام 2010، تنبأ بأن يكون 51% من س���كان إسرائيل هم 

من المتدينين اليهود من الش���ريحتين، وهذا يعني قرابة 64% من 

اليهود وحدهم، بناء على تلك التقديرات.

ويقول البحث الص���ادر في منتصف العام 2011، والس���ابق ذكره 

هنا، إن هذه الزيادة في أعداد المتدينين اليهود من التيار الديني 

الصهيوني في الجيش، نابعة من أن المدارس الدينية التحضيرية 

للخدمة العس���كرية تنمي الثقافة العسكرية، فمثال 80% من طالب 

هذه الم���دارس الدينية يختارون التوجه إلى الوحدات القتالية في 

جيش االحتالل، مقابل 40% من مجمل المنخرطين في الجيش بشكل 

عام يختارون الوحدات القتالية.

كذلك فإن نس���بة الضباط المتدينين المتش���ددين في الوحدات 

القتالي���ة تصل إلى 25% من مجمل الوحدات القتالية، بينما نس���بة 

الضباط المتدينين في سائر وحدات الجيش تتراوح ما بين 7% إلى 

9%، ويذكر هنا أن ف���رص االرتقاء في مناصب الجيش أكبر أمام من 

يخدمون في الوحدات القتالية. 

وأم���ام وضع كه���ذا نذكر ما عالجن���اه أكثر من مّرة في »المش���هد 

اإلس���رائيلي«، وهو سعي المؤسس���ة الحاكمة في إسرائيل إلى فرض 

الخدمة العسكرية االلزامية على شبان »الحريديم«، وال يبدو أنه توجد 

حماس���ة زائدة في قي���ادة الجيش لهذا المخطط، نظ���را لتعقيداته 

االجتماعية في داخل الجيش، بسبب خصوصية جمهور »الحريديم« 

من ناحي���ة دينية واجتماعية، فمثال حينما ب���دأ يتبلور قانون فرض 

الخدمة العس���كرية تخوفت أوس���اط في قيادة األركان من مستقبل 

تجنيد الشابات في الجيش، ومن ارتقائهن في الجيش النظامي.

وحتى هذه المرحلة، وعلى الرغم من تسارع التقارير اإلسرائيلية 

الت���ي تدعي وجود تزايد في أعداد المجندي���ن من »الحريديم« في 

الجي���ش، إال أن كل اإلحصائيات التي تنش���ر تبق���ى بعيدة جدا عن 

إح���داث »قفزة« في تجنيد »الحريديم«، الذي يواجه حملة مناهضة 

متصاع���دة من كبار حاخاميهم وق���ادة طوائفهم وحركاتهم، نظرا 

النعكاس���ات مخطط تجنيدهم على مجتمعهم المغلق على نفسه. 

وال يبدو أن المخطط اإلس���رائيلي س���ينجح، وما ه���ي إال فترة بضع 

سنوات أو أقل، إلى حين يعود »الحريديم« إلى دائرة الحكومة، حتى 

يتم العمل على إفراغ قانون تجنيدهم من مضمونه، رغم عدم قدرة 

المؤسسة على تطبيقه منذ اآلن.

لكن الس���ؤال االفتراضي الذي ُيطرح على ضوء ما ُينشر عن »قلق« 

المؤسسة العسكرية اإلس���رائيلية من ارتفاع نسبة المتدينين في 

الجيش هو: كيف س���تكون حال الجيش حينما ينضم إليه س���نويا 

آالف »الحريدي���م« المتزمتين دينيا، وهم أكثر تش���ددا من التيار 

الديني الصهيوني؟.

المتدينون يزيدون تغلغلهم في الجيش اإلسرائيلي ويطالبون بتدينه!
*نسبة المتدينين من التيار الديني الصهيوني في دورات الضباط في الجيش اإلسرائيلي ترتفع بعشرة أضعاف خالل عقدين وتصل إلى 40% في هذه المرحلة *خبراء يحذرون من انتشار وتعميق التعاليم الدينية وخلطها 

باألوامر والتوجهات العسكرية *الخبراء يحذرون من أن النهج القائم في السنوات األخيرة قد يساهم في محاصرة العلمانيين في الجيش *رغم »القلق« المعلن فإن المؤسسة الحاكمة تعلن إصرارها على تجنيد »الحريديم«*
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

قال خبير إسرائيلي في شؤون الهجرة إن حوالي ثلث 

المواطنين الذين يهاجرون من إسرائيل هم من الذين 

كانوا قد هاج���روا إليها من دول االتحاد الس���وفييتي 

السابق، ولم تعترف السلطات بيهوديتهم.

وجاءت أقوال هذا الخبي���ر على خلفية تعديل قانون 

التهود، الذي صادقت عليه الحكومة اإلسرائيلية مطلع 

األس���بوع الماضي، والذي يضع تس���هيالت أمام عملية 

الته���ود وخاصة أم���ام المهاجرين ال���روس. لكن هذا 

التعديل يلقى معارضة ش���ديدة من جانب الحريديم 

والتيار الصهيوني – الديني.

ونقل���ت صحيف���ة »هآرتس« ع���ن مستش���ار الوكالة 

اليهودي���ة، يوغ���اف كيرس���نتي، قوله خ���الل مؤتمر 

»إس���رائيل واليه���ود ف���ي العال���م«، ال���ذي عق���د في 

الكنيس���ت األس���بوع الماضي، إن أكثر من ثلث 15900 

إس���رائيلي هاجروا من البالد في الع���ام 2012 يعرفهم 

مكتب اإلحصاء المركزي على أنه���م »يفتقرون لدين« 

أو »آخري���ن«، وه���و مصطل���ح يتطرق إل���ى المهاجرين 

من دول االتح���اد الس���وفييتي الس���ابق، الذين كانوا 

يستحقون الحصول على الجنسية اإلسرائيلية بموجب 

»قانون العودة« لليهود، ولكن السلطات اإلسرائيلية ال 

تعتبرهم يهودا.

وأضاف كيرس���نتي أن المصاعب التي تم وضعها أمام 

ه���ؤالء المهاجرين بع���د وصولهم إلى إس���رائيل وأرادوا 

التهود فيها جعلتهم في نهاية المطاف يغادرونها ألنه 

»يصعب عليهم الشعور بأنهم جزء من الدولة«. وأشار إلى 

أن »الته���ود هو عملية القبول في المجتمع اإلس���رائيلي. 

وهذه عملية موازية للخدمة العسكرية، وليس صدفة أنه 

يت���م ربطهما معا. وتمنح هاتان مؤسس���تان ختم الصفة 

اإلسرائيلية، وعندما ال يكون لدى أحد ما صفة اإلسرائيلي 

فإن هذا يؤثر على الشعور باالنتماء«.

وتابع أن أعداد المهاجرين الروس من إس����رائيل تعبر 

عن اتجاه متواصل في الس����نوات األخيرة، مشيرا إلى أن 

عدد الذين يعرفون كم����ن »يفتقرون لدين« هو 350 ألفا 

تقريب����ا. واعتب����ر أن مصاعب التهود تدف����ع من يعرفون 

بأنه����م »يفتقرون لدين« إلى الهجرة »ومن يعتقد خالف 

ذل����ك عليه أن يفس����ر نس����بة المهاجرين من إس����رائيل 

بينه����م. والتهود هو جزء من القص����ة وليس كلها، وهو 

أحد مؤشراتها البارزة، ألنه عندما تقوم بالتهود وتصبح 

جزءا من الكل، يصبح انتماؤك أقوى، وعندما تكون خارج 

هذا الكل فإنه يكون أسهل عليك أن تغادر. وحقيقة أنه 

حت����ى مكتب اإلحصاء المركزي يصفه����م ب�’اآلخرين’ هو 

أمر يعطيك إشارة لمدى اختالفهم عن اإلسرائيليين«. 

ويشار إلى أن »قانون العودة« يعرف اليهودي كل من 

لدي���ه جد أو جدة يهودي���ان، أو زوج أو زوجة يهوديان. 

لكن من أجل أن يعتب���ر يهوديا لغرض الزواج، بموجب 

الش���ريعة اليهودية، ف���إن اليهودي هو م���ن ولد ألم 

يهودية، أو أن عليه التهود وفقا للشريعة اليهودية.

وتفي���د معطيات البن���ك الدولي بأن نح���و 350 ألف 

إسرائيلي يعيش���ون خارج البالد، وغالبيتهم العظمى 

في أميركا الشمالية. لكن كيرسنتي قال إن هذا العدد 

يتطرق إلى األشخاص الذين ولدوا في إسرائيل، ولذلك 

فإنه يقلل من حجم ظاهرة الهجرة من إسرائيل. ووفقا 

لحس���ابات كيرس���نتي فإن عدد اإلس���رائيليين الذين 

يعيش���ون خارج البالد يتراوح ما بي���ن 500 – 550 ألفا، 

وه���ذه المعطيات قريبة من معطي���ات مكتب اإلحصاء 

المرك���زي. كذل���ك ف���إن هذه األرق���ام ال تش���مل أوالد 

المهاجرين الذين ولدوا خارج إس���رائيل، لكنها تشمل 

100 ألف مواطن عربي هاجروا من إسرائيل.

ثلث المهاجرين من إسرائيل هم من 
الروس الذين لم ُيعترف بيهوديتهم

بثت القناة العاش���رة للتلفزيون اإلس���رائيلي، مساء 

يوم الجمعة الماضي، تس���جيالت صوتي���ة لمحادثات 

بين رئيس حكومة إس���رائيل الس���ابق، إيهود أولمرت، 

وس���كرتيرته وأمينة س���ره، ش���وال زاكي���ن، وذلك في 

س���ياق محاكمة أولمرت بتهم فس���اد وتلقي رش���اوى. 

وق���ال أولمرت في أحد التس���جيالت إن وزير الدفاع في 

حكومته، إيهود باراك، »يأخذ رشاوى بماليين وعشرات 

الماليين«. وفي أعقاب نش���ر التس���جيالت، نفى باراك 

ادعاءات أولمرت. 

وقال أولمرت لس���كرتيرته، في هذه التسجيالت، عن 

باراك »س���ينتهي به األمر في الس���جن، أذكري ما أقول 

لك، شوال... كان رئيس الموساد عندي... الجميع يأتون 

إل���ّي... إنه يأخذ رش���اوى بماليين وعش���رات الماليين. 

ال توج���د صفقة س���الح تبرمه���ا إس���رائيل... الجميع 

يتحدث���ون عن ذلك«. وفي رده على س���ؤال زاكين »أين 

المال؟«، يجيب أولمرت أن باراك »يخبئه... في سويسرا 

أو ف���ي مكتب محام ما، وهو يحوله إلى ش���ركة ال يظهر 

اسمه فيها«. 

وعقب باراك على ذلك بالقول إنه »ال أساس من الصحة 

لهذا األمر. وهذا غباء ال يس���تحق الرد وخاصة في هذه 

األيام. وال ينبغي الحكم على إنس���ان في ضائقة«، في 

إشارة إلى أن أولمرت يخضع للمحاكمة. 

إال أن هذه التس���جيالت الصوتية، التي باتت تعرف 

باس���م »تسجيالت ش���وال«، أثارت ضجة إعالمية واسعة 

في إسرائيل، خاصة وأنه ترافقها رسائل خليوية على 

هواتف محمولة )SMS( بين أولمرت وزاكين. ويكشف 

مضمون هذه التسجيالت الصوتية والرسائل الخليوية 

س���عي أولمرت من أجل الحصول على أموال له ولزاكين، 

وتوظي���ف مقربي���ن في وظائ���ف حكومية وش���ركات 

إسرائيلية كبرى، مستخدما عالقاته مع كبار المسؤولين 

في الوزارات ومع كبار رجال األعمال واألثرياء، وذلك قبل 

أن تنقلب زاكين عليه وتتحول إلى »شاهد ملك« ضده.

نادي رأس المال والحكم
ورأى تقرير نشرته صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية، 

يوم الجمعة الماضي، أن هذا الفساد السلطوي ال يتعلق 

بأولمرت وحده، وإنما ه���و »منهج أعوج تم تطويره في 

ن���ادي رأس الم���ال والحك���م. وهذا منه���ج يحقق فيه 

أعضاؤه أرباحا على حساب اآلخرين«. 

وخالف���ا لمكاتب التش���غيل الحكومي���ة المضربة عن 

العمل منذ أس���ابيع، والتي حتى عندما تكون مفتوحة 

فإنها ال توفر العمل للمتوجهي���ن إليها، فإن »مكاتب 

التشغيل« لدى النخب االقتصادية، األعضاء في »نادي 

رأس المال – الحك���م«، تعمل طوال الوقت، بنجاعة، من 

دون إضرابات أو ذرائع. وحسبما وصف ذلك تقرير »ذي 

ماركر«، فإنه من أجل الوص���ول إلى »نادي رأس المال – 

الحك���م«، ال يحتاج المرء إلى رك���وب حافلة توصله إلى 

زحمة وسط المدينة، والوقوف في الطابور وختم بطاقة 

يحملها العاطلون عن العم���ل. وإنما »من أجل الحصول 

على عمل يحلم به المرء، الرسالة الخليوية تكون كافية. 

وإذا لم يتم الحصول، صدفة، على عمل، فإنهم يرتبون 

له عمال بديال على الفور«. 

ش���ف األس���بوع الماضي عن جزء من التس���جيالت 
ُ
وك

الصوتية والرسائل الخليوية بين أولمرت وزاكين. وقد 

أدار االثنان، على مدار سنوات، بلدية القدس وبعد ذلك 

وزارات هامة بينها وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل 

ووزارة المالية، حتى وصال إلى مكتب رئاس���ة الحكومة. 

وتوثق التسجيالت والرسائل كيف كانا يتحدثان حول 

مبالغ مالية وامتيازات س���تحصل زاكي���ن عليها، وأين 

سيتم توظيف ابنها.

كذلك تكش���ف ه���ذه التس���جيالت والرس���ائل عن 

كيفي���ة تجند أرب���اب المال من أجل مس���اعدة أولمرت 

ف���ي تبطين حياة عائلة زاكين بالم���ال. ومن بين هؤالء 

األثرياء: مالك ش���ركة »ريشت« التي فازت بحقوق البث 

للقناة الثاني���ة للتلفزيون اإلس���رائيلي، أودي أنجيل؛ 

المدير العام الس���ابق لوزارة المالي���ة والرئيس الحالي 

لبنك ديس���كونت، يوس���ي باخ���ار؛ الملياردي���ر ومالك 

ش���ركة التأمين »هارئيل«، الت���ي تدير أموال الجمهور 

اإلس���رائيلي بمبلغ 140 مليار ش���يكل، يائير هامبورغر. 

وتس���اءلت الصحيفة، لماذا هؤالء األش���خاص األقوياء 

يس���تجيبون لطلب���ات أولم���رت المش���بوهة؟ هل هم 

مدينون له بش���يء؟ هل عليه���م أن يتوقعوا الحصول 

على مقابل في المستقبل؟

ويب���دو أنه لم تكن لدى أولمرت وزاكين أية مش���كلة 

بالتوجه إلى شخصيات مثل مدقق الحسابات يتسحاق 

س���واري، الذي لديه مكتب محاس���بة وزبائنه هم كبار 

األثري���اء اإلس���رائيليين، أو ألفرد أكي���روف، وهو أحد 

مالك���ي العق���ارات األكث���ر ثراء ف���ي إس���رائيل، كمن 

بإمكانهم أن يمطروا عليهم���ا ِنَعما. كذلك توجها إلى 

الثري اإلسرائيلي – األميركي حاييم صبان، من أجل أن 

يوظف زاكين نفسها في إحدى شركاته في إسرائيل، 

وإلى محامي أولمرت المرموقين نيفوت تل تسور وإيلي 

زوهر وروعي بالخر، من أجل أن يرتبوا البن زاكين وظيفة 

يتمرن فيها بعد تخرج���ه من كلية الحقوق، أو من أجل 

أن ينظموا له دراسة الحقوق في كلية مرموقة ومكلفة 

رغم أنه لم يتجاوز شروط القبول. كما توجها إلى نائب 

وزير المالية، ميكي ليفي، كي يوظفه مساعدا برلمانيا. 

واتهم���ت الصحيف���ة أولم���رت بأنه انته���ج طريقة 

فاس���دة، وأنه أفس���د جميع المحيطين به. لكن أولمرت 

ليس الوحيد الذي يتبع منهج الفساد هذا، وإنما يوجد 

في إس���رائيل منه���ج طوره أعضاء ن���ادي رأس المال – 

الحكم، وأعضاؤه يحققون أرباحا على حس���اب اآلخرين. 

والرس���ائل الخليوية تكشف فقط عن مقطع صغير من 

»خريطة عالقات غير عفوية ولم يعد باإلمكان تخبئتها. 

إنها دائرة مغلقة من السياسيين، كبار موظفي البنوك، 

كبار موظفي ش���ركات التأمين، مس���توردي س���يارات 

وأثري���اء ومتبوئي مواق���ع قوة، وجميعه���م يحصلون 

على امتي���ازات، وفي طريقهم يؤثرون كثيرا على بنية 

االقتصاد اإلس���رائيلي وعلى الديمقراطية، وحتى على 

غالء المعيشة«.  

وأس���ماء هؤالء األش���خاص، أعضاء نادي رأس المال – 

الحكم، تتكرر باس���تمرار. وهم يتواجدون في أمسيات 

تمويل جمعيات، وندوات الجامعات التي يتبرعون لها، 

وفي روابط أصدقاء المستش���فيات، وف���ي االحتفاالت 

العائلية. 

وينتمي هؤالء األشخاص إلى »دائرة مغلقة ومنعزلة 

تعمل بموجب قواعد وشيفرات غريبة عن الجمهور في 

إسرائيل«. 

وقالت زاكين في شهادتها أمام المحكمة ضد أولمرت 

»لقد رأي���ت كيف يعي���ش، وكيف أن )الزوج���ة( عليزا 

أولمرت تبحث ع���ن مبنى في تل أبيب لكي تش���تريه. 

نعم، أنا أغار، فالجميع من حوله يحصلون على أموال«. 

أولمرت ليس الوحيد!
لفتت الصحيفة إلى أن اسم مدير عام وزارة المالية السابق 

ورئيس بنك ديسكونت، يوسي باخار، هو أحد األسماء التي 

تكررت في الرس���ائل الخليوية من أجل توظيف ابن زاكين. 

وبعد أن أبلغت زاكين أولمرت بأن ابنها التقى مع باخار، ومع 

يائير هامبورغر أيضا، س���ألها أولمرت عن نوع العمل الذي 

سيمارس���ه ابنها، وأجابت أنه سيعمل في ما يرونه مناسبا 

ل���ه. وبعد أن أجرى أولم���رت اتصاالت، أبلغ زاكين، برس���الة 

خليوية، بأن »يوسي )باخار( سيعمل كل ما بوسعه من أجل 

إيجاد عمل له«.

والس���ؤال هو، لم���اذا يتجند باخ���ار، الذي يس���يطر على 

توفيرات بمبلغ 145 مليار شيكل، لتقديم مساعدة ألولمرت، 

بتوظيف ابن س���كرتيرته؟ علما أن باخار ال يعتبر أحد رموز 

العالقة بين رأس المال والحكم، وقاد، في العام 2003، أحد 

أهم اإلصالحات االقتصادي���ة، بفصل صناديق التقاعد عن 

البن���وك، خالل والي���ة بنيامين نتنياهو ف���ي وزارة المالية، 

وواجه ضغوط���ا هائلة م���ن اتجاهات عدي���دة ومجموعات 

ضغط.

ورأت الصحيف���ة أن تجند باخار لمس���اعدة أولمرت ليس 

مفاجئ���ا إلى هذه الدرجة، وربما تغي���ر الرجل، الذي أصبح 

يتول���ى منصب رئي���س بنك، مثلما تغي���ر نتنياهو، إذ أن 

باخ���ار أبرم صفقة مع رئيس الهس���تدروت )نقابة العمال 

العامة في إس���رائيل( الس���ابق، عوفر عين���ي، قبل بضعة 

شهور، تقضي بأن يتلقى عيني مبلغ خمسين ألف شيكل 

ش���هريا من بن���ك ديس���كونت مقابل تمثي���ل البنك في 

المفاوضات حول فصل موظفي���ن. وتبين أن وظيفة عيني 

ه���ذه ال حاجة لها، إذ أن البنك ط���رح برنامجا على موظفيه 

يقض���ي بأن يتنحى عن العم���ل كل من يرغب بذلك مقابل 

تعويض���ات س���خية. وكان باخار أحد الضي���وف في حفل 

زف���اف عيني، في أيلول الماضي، وه���و حفل أكثر ما ميزه 

كان حضور شخصيات في مواقع التأثير وأغنياء والعالقات 

فيما بينهم. 

ويرجح أن س���بب توظيف عيني في بنك ديس���كونت، هو 

أن الهس���تدروت برئاس���ة عيني تعاونت م���ع باخار عندما 

س���عى إلى إخراج رئيس نقابة موظف���ي البنك إلى التقاعد. 

ع على نتائج المعامالت 
ّ
كذلك فإن باخار، بحكم منصبه، موق

المالي���ة للبنك، وهي النتائج األس���وأ في الجهاز المصرفي 

في إس���رائيل، لكن هذا لم يمنعه من تقاضي أجر بمبلغ 19 

مليون شيكل في السنوات األربع األخيرة. 

إال أن باخار كان األفضلية الثانية بالنس���بة لزاكين، بينما 

األفضلية األول���ى هي أن يتم توظيف ابنه���ا، نداف، لدى 

مالك شركة التأمين »هارئيل«، يائير هامبورغر. وقد كتبت 

ف���ي إحدى الرس���ائل الخليوية أن »األفضلي���ة لهامبورغر«. 

ولم يصمد نداف زاكين س���وى نصف يوم في الوظيفة لدى 

هامبورغر. وكتبت زاكين إلى أولمرت »آسفة، لكن نداف عاد 

إلى البي���ت«. ورد أولمرت غاضبا »أبذل جه���دا، وأتوجه إلى 

أصدق���اء وأمارس ضغوطا عليهم وه���و يغادر الوظيفة في 

اليوم األول. سأرى ما يمكن فعله«.

الجدير بالذكر، وما يمكن وصفه بس���خرية القدر، أن نداف 

زاكين، الذي اهتم أولمرت بمستقبله وتوظيفه في وظائف 

يحلم بها كثيرون، هو الذي أقنع والدته باإلدالء بشهادتها 

ضد أولمرت.  

»ال يتركون جرحى في الميدان«!
باخ���ار وهامبورغ���ر، اللذان يعم���الن في الجه���از المالي 

اإلس���رائيلي، كانا ضالعين في مس���اعدة أعضاء آخرين في 

نادي رأس المال – الحكم. فقد قدما المساعدة لرجل األعمال 

الثري نوحي دانكنر وشركائه في السيطرة على شركة »أي 

دي بي«، وللعائلتين الثريتين مانور وليفنات. وعائلة مانور 

هي مس���توردة سيارات بيجو وس���تروان وصاحبة السيطرة 

على »بن���ك إيغود«. وعائل���ة ليفنات هي إح���دى العائالت 

الثرية وتسيطر على شركات نقل. 

واحت���اج دانكنر إلى مس���اعدة باخ���ار وهامبورغر، بعد أن 

واجه���ت ش���ركة »أي دي ب���ي« خطر االنهي���ار، وحاول طرح 

أس���هم مالية لم يرغب أحد بشرائها بس���بب عدم جدواها 

االقتصادي���ة. لكن وفقا للصحيفة، ف���إن »أعضاء نادي رأس 

الم���ال – الحك���م ال يتركون جرح���ى في المي���دان«. ووافق 

العش���رات من رجال األعمال على ش���راء األس���هم بماليين 

الشواكل رغم الخسارة المتوقعة. وتبرع هامبورغر من ماله 

الخاص، وباخار اش���ترى أس���هما بأموال الجمهور. وما حدث 

بعد ذلك هو أن طرح هذه األس���هم أدى إلى تسريع انهيار 

»أي دي ب���ي« وهروب عائلتي مانور وليفنات من الس���فينة 

الغارق���ة. بينم���ا دانكنر مته���م اليوم بارت���كاب مخالفات 

جنائية.

واألم���ر المفاجئ في هذا الس���ياق ه���و أن أولمرت، وبعد 

اس���تقالته من رئاس���ة الحكومة، في العام 2008، بس���بب 

اإلع���الن عن فت���ح تحقيق جنائ���ي ضده بش���بهة ارتكابه 

مخالفات فساد وتلقي رشاوى، تم تعيينه رئيسا لمجموعة 

شركات عائلة ليفنات. وما زال في هذا المنصب حتى اليوم، 

رغم محاكمته وإدانته في قس���م من القضايا ضده والحكم 

عليه بالسجن الفعلي، الذي لم يطبق بعد. 

والرواية الرس���مية لحص���ول أولمرت على ه���ذا المنصب 

تق���ول إن مؤس���س مجموعة الش���ركات، أبراه���ام ليفنات، 

يش���عر بأنه مدين بحياته لوالد أولمرت، الذي تبناه عندما 

هاجر إلى إس���رائيل. لكن الصحيفة لفت���ت إلى أن أولمرت، 

عندما أش���غل منصب وزير الصناعة والتجارة والتش���غيل، 

س���اعد منتجة اإلسمنت األكبر في إس���رائيل، التي تسيطر 

عليه���ا عائلة ليفن���ات و«أي دي بي«، بف���رض ضرائب على 

اس���تيراد اإلسمنت. كذلك س���اعد أولمرت، وهو في منصبه 

هذا ومسؤول عن »مديرية أراضي إسرائيل« وكوزير للمالية، 

عائلة دانكنر من خالل تغيير غاية استخدام أراضي شركة 

ن هذا التغيير، 
ّ
الملح التي كانت تملكها هذه العائلة. ومك

الذي أدى إلى رفع قيمة األراضي بشكل كبير للغاية، عائلة 

دانكنر من الس���يطرة على بنك هبوعليم بواسطة الحصول 

على قروض بمبالغ طائلة من بنك ليئومي.

ونج���ل زاكين لي���س الوحيد الذي ت���م توظيفه من خالل 

العالقات في نادي رأس الم���ال – الحكم. فقد ذكرت زاكين 

في ش���هادتها أمام المحكمة أن شركة استثمر فيها رجل 

المجوه���رات الثري، بيني ش���طاينميتس، المس���جلة في 

هولندا ولها مكاتب في نيويورك، وظفت ش���اؤول أولمرت، 

نجل إيهود أولمرت.

شبكة العالقات
وتردد في الرس���ائل الخليوية بين أولمرت وزاكين اس���م 

مالك ش���ركة »ريش���ت« الفائزة بحقوق بث القن���اة الثانية، 

أودي أنجيل. وتبين من هذه الرسائل، التي كشفتها القناة 

العاش���رة، أن أنجيل حول ش���يكا إلى زاكين ضمن سلس���لة 

شيكات ش���هرية يفترض أن تحصل عليها. وكتب أولمرت 

في إحدى هذه الرسائل أنه »سررت عندما سمعت من أنجيل 

أنه تم التوقيع على الش���يك األول. الله ُيكثر منه. وسيكون 

هناك مثله في المس���تقبل«. لكن مكتب أنجيل نفى بشكل 

قاطع أنه تم إعطاء أي شيك لزاكين. ويرجح أن أولمرت قصد 

ش���يكات، بقيمة 7500 ش���يكل لكل ش���يك، حصلت عليها 

زاكين على مدار عام ونصف العام، من منظمة »فاراييتي«، 

التي يرأس���ها أنجيل. وعقبت »فاراييتي« بالقول إن »زاكين 

عمل���ت في مجال تجني���د التبرعات لف���رع القدس، وحققت 

نجاحا وأنهت عملها«. 

ويوجد ألولمرت وأنجيل صديقة مش���تركة، هي رئيس���ة 

الكنيس���ت السابقة، داليا إيتس���يك. وتعمل إيتسيك في 

جمعية يرأسها أنجيل أيضا، باسم »كلمة مرور لكل تلميذ«. 

وإيتسيك هي صديقة لزاكين أيضا.

وقال���ت »ذي ماركر« إن أنجيل يع���زز صداقته، في الفترة 

األخي���رة، مع رئيس حكومة إس���رائيل، بنيامي���ن نتنياهو، 

ال���ذي خلف أولمرت. وقد كان االثنان مع���ا في دورة ضباط. 

وف���ي اآلونة األخيرة، عندما كان مس���تقبل القن���اة الثانية 

يواج���ه خطر اإلغ���الق، التقى أنجيل م���ع نتنياهو في بيت 

األخير. وش���اركت س���ارة، زوجة نتنياهو، كخبيرة نفس���ية 

لألوالد، في فيلم بثته »ريش���ت«. كما أن وزير المالية، يائير 

لبي���د، المقرب من أولمرت، كان يعمل في »ريش���ت«. وأعلن 

لبيد مؤخرا أنه لن يشارك في التصويت في الكنيست على 

قان���ون يمنع اس���تمرار توزيع صحيفة »يس���رائيل هيوم« 

مجانا، بس���بب عالقات���ه مع صحيفة »يديع���وت أحرونوت«، 

التي كان يكتب فيها مقاال أسبوعيا قبل دخوله إلى الحلبة 

السياس���ية. والالفت في هذا السياق هو أن »يديعوت« هي 

الصحيفة المقربة من أولمرت. 

ورجل أعمال آخر تكرر اس���مه في الرس���ائل الخليوية هو 

حاييم صبان. لكن أولمرت قال لزاكين إنه ال يمكنه أن يطلب 

دعم���ا ماليا من صبان. وكان صب���ان قد بدأ اتصاالت من أجل 

شراء أكثر من نصف أسهم ش���ركة االتصاالت اإلسرائيلية 

»بي���زك«، عندما كان أولمرت يتولى منصب وزير االتصاالت. 

لكن تم التوقيع على هذه الصفقة بعد أن تولت إيتس���يك 

مكان أولمرت كوزيرة لالتصاالت.

ولخصت »ذي مارك���ر« تقريرها، بأنه »ال يوجد أي عيب في 

الصداق���ة بين رجال األعمال الذي يتواجدون في األوس���اط 

نفس���ها. والمش���كلة تبدأ عندما تتم االس���تفادة من هذه 

العالق���ات لصال���ح الحصول عل���ى امتيازات على حس���اب 

أش���خاص آخرين. وسواري، الذي يعمل ابنه كمساعد رئيس 

لمدير عام ورئيس بنك هبوعليم، تسيون كينان، هو نفسه 

أحد مشغلي أبناء الذوات، األكثر ثراء في إسرائيل«.

ف أكيروف، المقرب جدا 
ّ
وخالل فترة محاكمة أولمرت، وظ

من أولمرت، زاكين في »تس���ويق فنادق في القدس« إلجراء 

حفالت فيها، مقابل أجر ش���هري بمبلغ 12 ألف شيكل. لكن 

زاكين اعترفت أمام المحكمة، مؤخرا، بأن هذا كان »توظيفا 

زائفا« وأنها حصلت على أجر بدون أن تعمل. وعلى أثر ذلك 

أجرت الشرطة تحقيقا مع أكيروف. والمثير في الموضوع هو 

أن أكيروف كان أحد المستثمرين الكبار في صفقة بيع بنك 

ليئومي، عندما كان أولمرت وزيرا للمالية. ووفقا لش���بهات 

حقق���ت فيها الش���رطة، فإن أولم���رت قرر بي���ع البنك إلى 

مس���تثمرين يهوديين نمساويين هما فرانك لوي ودانيال 

أبراهم���س، الل���ذان كانا عل���ى رأس مجموعة مس���تثمرين 

نافسوا في العطاء على ش���راء البنك، وكان أكيروف شريكا 

في هذه المجموعة. ومثل هذه المجموعة المحامي يوس���ي 

غروس، وهو والد زوجة ابن أولمرت. واالدعاء ضد أولمرت في 

هذه القضية هو أنه امتنع عن إطالع كبار المس���ؤولين في 

وزارة المالية على عالقاته مع مجموعة المستثمرين هذه.

غير أن هذه القضي���ة لم تصل إلى المحكمة، ألن المدعي 

العام في حينه، موش���يه الدور، قرر إغ���الق ملف التحقيق. 

كذلك ردت المحكمة العليا التماس���ا ضد قرار الدور، لكنها 

انتقدت أداء أولمرت. وبعد ذلك بس���نوات طولب أبراهمس، 

صديق أولمرت، بتقديم مساعدة لزاكين وحول لها مبلغ 50 

ألف دوالر من أجل تمويل محامي الدفاع عنها. واألنكى من 

ذلك، أن صحيفة »هآرتس«، كشفت األسبوع الماضي، عن أن 

أبراهمس حول خالل العامين 2012 – 2013 مبلغ 25ر1 مليون 

دوالر لشركة يملكها أولمرت.

حول منهج الفساد في إسرائيل: 

أولمرت مجرد مثال للعالقة بين رأس المال والحكم!
*»خريطة عالقات غير عفوية ولم يعد باإلمكان تخبئتها. إنها دائرة مغلقة من السياسيين، كبار موظفي البنوك، كبار موظفي شركات التأمين، مستوردي سيارات وأثرياء 

المعيشة«* غالء  على  وحتى  الديمقراطية،  وعلى  اإلسرائيلي  االقتصاد  بنية  على  كثيرا  يؤثرون  طريقهم  وفي  امتيازات،  على  يحصلون  وجميعهم  قوة،  مواقع  ومتبوئي 

أولمرت وزاكين خالل إحدى جلسات محاكمتهما.
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تــغــطــيــــة خـــاصــــــة

بقلم: عيدان الندو )*(

تعريف: 
فيما يلي القس���م الثاني واألخير من هذه الدراس���ة التي يسلط 

فيه���ا الكاتب أضواء كاش���فة على المنطق���ة الصناعية التي تمت 

إقامته���ا في أوائ���ل ثمانينيات القرن الماضي عل���ى خط التماس 

)في شمالي الضفة الغربية( تحت اسم »نيتساني شالوم« )»براعم 

السالم«(. 

ويؤكد الكاتب أن���ه عموما أبدى العالم اهتمام���ا بهذه المنطقة 

الصناعية ط���وال ثالثين عاما مضت على قيامه���ا، أكبر بكثير من 

الجمهور اإلسرائيلي الذي بالكاد سمع عن وجودها. وما رآه وسمعه 

العالم كان صادما جدا، وذلك ألنه تضافرت في المنطقة عدة شرور 

مس���تطيرة لدولة إس���رائيل، أنتجت توليفة سامة وبغيضة بشكل 

خاص: س���يادة يهودية فظة ممزوجة بجشع جامح واستغالل بشع 

للعمال وتلويث للبيئة والهواء والماء بعديد من المواد الكيميائية 

السامة، وكل ذلك وسط انتهاك لكل القوانين.  

ويش���ّدد عل���ى أن ما نتج وم���ا زال ينتج طوال الوق���ت عن منطقة 

»نيتساني شالوم«، هو الفطر السام لالحتالل واالستغالل. 

ش���ر القس���م األول منها في العدد الس���ابق من »المشهد 
ُ
وقد ن

اإلسرائيلي«.

ظروف عمل أشبه بالعبودية
أدت إقام���ة جدار الفص���ل إلى انقطاع آالف العمال الفلس���طينيين عن 

مص���ادر رزقهم داخ���ل الخط األخض���ر، وتوجيه ضربة قوي���ة لالقتصاد 

الفلس���طيني.  وقد ضم���ن ذلك وفرة من العمال الجائعين المس���تعدين 

للعمل بصورة منتظمة، مهما كانت ظروف وش���روط تش���غيلهم، وهو ما 

أدركه المستثمرون اإلس���رائيليون الذين نقلوا مصانعهم ومشاريعهم 

إلى منطقة »نيتس���اني شالوم«، ومن ناحية عملية فقد شكلت قوة العمل 

الرخيصة أحد األسباب الرئيسة لالنتقال. لكن تجدر اإلشارة إلى أن السلطة 

اإلسرائيلية أيضا، التي أغمضت عينيها إزاء هؤالء الصناعيين الخارجيين 

عن القانون، أدركت جيدا الضائقة االقتصادية الصعبة على الجانب اآلخر 

)الفلسطيني( لجدار الفصل. إن هذا التعاون بين وزارة التجارة والصناعة 

وس���لطات الجي���ش والصناعيين، يجس���د تماما حقيقة أساس���ية يميل 

الخطاب السائد حول االحتالل إلى تناسيها أو تغييبها، وهي أن الحديث 

يدور في المحصلة على مشروع مربح جدا، وأن الدولة حريصة على حمايته 

والحفاظ عليه في إطار سياسة تعرض أمام الجمهور ك� » خطوات أمنية«.  

وكمثال فقط، فقد كش���ف تقرير جديد نش���ر مؤخرا عن أن المنطق خلف 

خصخصة الحواجز والمعابر بين إس���رائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، 

كان منطق الس���وق:  ليس ألغراض النجاعة أو التوفي���ر لمصلحة الدولة، 

أو ل� »تحس���ين الخدمة«، وإنم���ا لضخ األموال العامة إل���ى جيوب أصحاب 

المصانع والش���ركات المزدهرة بفضل اقتصاد األمن اإلسرائيلي. ويشكل 

االس���تثمار المتواصل في الصناعات التكنولوجية الخادمة لألمن محركا 

للنمو االقتصادي، فيما يوفر فرع الحراس���ة عمال آلالف الشبان المسرحين 

من الخدمة في الجيش اإلسرائيلي. فالجيش »يستخدم« السوق بدرجة ال 

تقل عن »استخدام« السوق للجيش، وبعبارة أخرى فإن الحديث يدور هنا 

على »تدليل« متبادل. 

إن اهتمام وحرص الدولة على تسهيل طريق الصناعيين في »نيتساني 

ش���الوم« بواس���طة الكثير من االمتيازات- عقود إيج���ار وتطوير بتكلفة 

هزيل���ة، توفير أراض م���ن دون مقابل- ه���و الذي أتاح ظواهر التس���يب 

واإلهمال فيما يتعلق بس���المة أرواح وحياة العم���ال وحقوقهم وحماية 

البيئة في منطقة »نيتساني ش���الوم« الصناعية.  فقد لقي ما ال يقل عن 

أربع���ة عمال فلس���طينيين مصرعهم في المنطقة ج���راء تقصيرات في 

تدابير الس���المة، ثالثة منهم قتلوا في مصنع »سولئور لصناعات الغاز« 

في أعوام 2000، 2002، و2008، نتيجة حرائق شبت في المكان. وفي العام 

2002 قت���ل )العامل( محمد أبو حمرا في مصن���ع Rational Systems في 

إثر انفج���ار برميل مليء بالمواد الكيميائي���ة كان يحمله بين يديه، ولم 

تحصل عائلته على أية تعويضات.  وترسم حوادث العمل )بعضها خطير 

جدا( التي تقع بش���كل دائم في مصان���ع المنطقة، صورة مخيفة، يتضح 

منها، على سبيل المثال، أن العمال الذين يتعاملون مع مواد خطيرة، غير 

مزودين بوس���ائل حماية مالئمة، وأن العامل الذي يصاب بجروح يقال من 

عمله بدون الحصول على تعويض، كذلك فإن العامل الذي يش���كو س���وء 

المعاملة، سرعان ما يجد نفسه دون عمل. 

هن���ا عرض لبعض األمثلة التي تس���اعد في كش���ف وإيضاح جانب من 

أبعاد صورة الوضع والظروف المزرية للعمل في مصانع المنطقة:

عام���ل تعرض إلصابة خطي���رة تحول في إثرها إلى مقع���د، مّول عالجه 

الطبي على نفقته، ولم يحصل على أية تعويضات، واضطر للعودة للعمل 

في نفس المصنع، الذي يخش���ى الكشف عن اس���مه حتى ال يقال، وذلك 

مقابل أجر شهري زهيد ال يزيد عن 2400 شيكل. 

عامل في مصنع أخش���اب س���قط من علو خمس���ة أمتار وأصيب بكسور 

خطيرة في جميع أطرافه ش���لت حركته كليا. تنصل أصحاب المصنع من 

المسؤولية ورفضوا تقديم أية تعويضات لهذا العامل.

كشف تقرير لمنظمة »خط للعامل« روتينا من حوادث العمل في هذين 

المصنعي���ن، والتي تعرض خالله���ا العديد من العمال الفلس���طينيين 

إلصاب���ات خطيرة، أو خلف���ت لديهم أمراضا في جه���از التنفس وأمراضا 

جلدي���ة.  ويش���ير التقرير إلى أن العمال الذين قدموا ش���كاوى أو هددوا 

بتقدي���م دعاوى قضائي���ة، فصلوا فورا من العم���ل، ولذلك يفضل معظم 

العمال الصمت وتحمل تبعات الثمن الصحي الجس���يم بسبب عدم توفر 

بدائ���ل عمل أخرى.  ويضيف أن أصحاب المصانع اإلس���رائيليين يدركون 

هذه الحقيقة ويس���تغلونها. ويورد التقرير ش���هادة ألح���د العمال في 

مصنع الخش���ب جاء فيها: »أعمل منذ عش���رة أعوام في مصنع إسرائيلي 

لألخش���اب، ليس له اسم .. أعمل 9 س���اعات في اليوم مقابل 100 شيكل.  

يوج���د هنا )ف���ي المصنع( 30 عامال، يعملون في ظ���روف صعبة ال تتوفر 

لهم فيها أية وسائل وقاية وخدمات أو حتى مرافق صحية، ويحظر علينا 

الخروج من المكان لقضاء حاجاتنا، نظ���را ألن البوابة الحديدية )المؤدية 

للمنطق���ة الصناعية( ال تفتح إال في الس���اعة الرابع���ة عصرا.  حين قررت 

قبل عامين تقديم ش���كوى، فصلت فورا من العمل، بدون الحصول على أي 

أتعاب.  وبعد مرور أس���بوعين هاتفني رب العمل وقال لي إنه سيمنحني 

فرصة أخيرة، بشرط أن ألتزم الصمت«.

على امتداد الس���نوات تجاهلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بصورة تامة 

تقريبا ما يحدث في منطقة »نيتساني شالوم« الصناعية، باستثناء حالة 

ش���اذة عرضت فيها محطة القناة الثانية في التلفزيون اإلس���رائيلي في 

أيلول 2009، تقريرا أعده مراسلها حاييم ريفلين. 

ولخص ريفلين الوضع في المنطقة بإيجاز قائال إن »العمال في المنطقة 

لون في ظروف عبودي���ة«.  وألنه يحظر على »العبيد« كما 
ّ
الصناعية يش���غ

ه���و معروف، االحتجاج عل���ى عبوديتهم، فقد أقيل، بع���د يومين من بث 

التقرير، أحد العمال الذين أجريت مقابالت معهم. 

وفي مقابلة بثت في س���ياق التقرير ذاته ادعى ش���لومي بيرتس، الذي 

يوصف بأنه المستش���ار اإلعالمي للمنطقة الصناعية »نيتساني شالوم«، 

ب���أن معظم العمال في المنطقة يتقاضون ما بين 8000 ش���يكل و10000 

ش���يكل في الشهر، وهو في الحقيقة رقم خيالي يزيد على األقل بخمسة 

أضعاف عن األجر المتوس���ط للعمال في المنطق���ة، علما أن معظم هؤالء 

العمال أكدوا أنهم يتقاضون مبلغا يتراوح بين 9 ش���واكل و 13 ش���يكل 

للساعة، أي أقل من نصف أجر الحد األدنى للساعة في إسرائيل.

»انتفاضة« العمال..
في تش���رين الثاني 2007 أصدرت المحكمة اإلس���رائيلية العليا، وهي 

الهيئة التي عملت أكثر من أي جهاز آخر من أجهزة السلطة في إسرائيل 

من أجل تطبيع حالة االحتالل، قرارًا ش���اذا للغاي���ة، قضت بموجبه - بعد 

قبولها اللتم���اس قدمته منظمة »خط للعامل« - بوجوب س���ريان مفعول 

قوانين العمل اإلس���رائيلية على العمال الفلسطينيين في المستوطنات 

اليهودي���ة أيضا، فلغاي���ة ذلك الوقت كان القانون الس���اري على العمال 

الفلس���طينيين في المستوطنات هو قانون العمل األردني، أي أن العمال 

اليهود فيه���ا خضعوا لقوانين العمل اإلس���رائيلية، فيم���ا كان العمال 

الفلس���طينيون ف���ي ذات المصنع أو المكان يخضع���ون للقانون األردني 

)أبارتهايد في نفس المصنع(. أما مسألة كيف يمكن بالضبط لعامل في 

مصنع إسرائيلي أن يشكو للقضاء صاحب العمل بموجب القانون األردني، 

فهذه مس���ألة لم يعبأ بها أح���د، ال أرباب العمل وال القض���اة على امتداد 

سنوات طوال. لكن المحكمة اإلس���رائيلية العليا استيقظت، والسبب أنه 

اتضح لها أخيرا أنه يوجد )في مصانع المس���توطنات( عمال يهود أيضا، 

يخضعون لقانون العمل اإلسرائيلي، ورأت المحكمة أن األمر ينطوي على 

تمييز مرفوض، كما أكد قاضي المحكمة س���ليم جبران: »يتضح أن كل ما 

يميز العمال الفلسطينيين عن اإلسرائيليين هو حقيقة أن الفلسطينيين 

هم فلسطينيون من سكان مناطق السلطة الفلسطينية.  إن هذا التمييز 

في الهوية القومية لغرض تطبيق القانون على عقود التش���غيل ينطوي 

من وجهة نظري على تمييز محظور«.

عموما شكل قرار المحكمة العليا )فيما عرف بقضية »غفعات زئيف«( 

س���ابقة قضائي���ة فتحت الب���اب أمام عمال فلس���طينيين ف���ي مصانع 

»نيتساني شالوم« للشروع في المطالبة بحقوق أساسية من أرباب العمل.  

ففي أعقاب ذلك قرر 90 عامال في مصنع »يميت« الشروع في إضراب عن 

العمل مطالبين بالحصول على أجر الحد األدنى، واجتياز فحوصات طبية 

والحصول على يومي إجازة في األس���بوع )الجمعة والسبت(.  بعد حوالي 

ش���هر أعلن عمال مصنع »س���ولئور« اإلضراب لتحقيق مطالب مشابهة.  

وق���د تمكنت لجنة العمال في مصنع »يمي���ت« من تحقيق إنجاز معين، 

إذ نجح العمال في انتزاع عالوة من عشرة شواكل للساعة إلى 17 شيكل 

للس���اعة.  غير أن الطريق إلى المساواة طويلة وشائكة، سواء مع أو بدون 

المحكمة العليا. وقبل عدة أش���هر رفضت محكمة العمل اللوائية دعوى 

تعويضات فصل م���ن العمل تقدم بها عدد من عم���ال مصنع »يميت«، 

وعلل���ت المحكمة رفضها بحجة أن القانون اإلس���رائيلي ال يس���رى على 

منطقة »نيتس���اني شالوم« الصناعية.  ويتضح أن المحاكم اإلسرائيلية 

ما زالت تجد صعوبة في »هضم« قرار المحكمة العليا المذكور )المتعلق 

بعمال المصنع في مس���توطنة »غفعات زئيف«(، وبالتالي فإن المعركة 

عل���ى حقوق العمال الفلس���طينيين يج���ب أن تدار ف���ي كل واحدة من 

المناطق الصناعية على حدة.

بع���د مرور عامين ونصف العام على ق���رار المحكمة العليا )2007( الذي 

كان م���ن المفروض أن تس���ري بموجبه قوانين العمل اإلس���رائيلية على 

مصانع »نيتساني شالوم«، كش���ف تقرير أصدرته منظمة »خط للعامل« 

في تموز 2010، عن صورة بشعة الستغالل العمال وإهمال نواحي الصحة 

والس���المة في عملهم في مصنع »س���ولئور لصناعات الغاز«.  وكان عمال 

المصن���ع قد أعلنوا األضراب في نفس العام، احتجاجا على ظروف عملهم 

المزرية الت���ي ال يتمتعون فيها بأية حق���وق اجتماعية، وذلك بعدما لم 

يس���فر إضرابهم السابق عن تحقيق مطالبهم، باستثناء زيادة أجر ساعة 

العمل من س���بعة شواكل إلى عش���رة ش���واكل فقط، علما أن يوم العمل 

في المصنع يمتد إلى 15 س���اعة )يبدأ في الس���اعة 6 صباحا(. ويشار إلى 

أن معظ���م اإلضرابات التي خاضها عمال مصان���ع المنطقة، طوال األعوام 

الماضي���ة، انتهت بفصل ممثلي وأعضاء لجان العمال، وعدم االس���تجابة 

سوى لجزء بسيط من مطالبهم.

وتقول منظمة »خط للعامل« إن تحسنا ما قد طرأ  في العامين األخيرين 

على ظروف تشغيل وحقوق العمال في منطقة »نيتساني شالوم«، وذلك 

تحت تهديد الدعاوى القضائية، م���ع أن الوضع ما زال أبعد بكثير عن أن 

يكون مرضيا.

وال بد من اإلش���ارة هنا إلى أن األوضاع والظروف الس���يئة التي يعانيها 

العمال الفلس���طينيون ال تقتصر على منطقة »نيتساني شالوم« وحدها، 

فهناك حوالي عش���ر مناطق صناعية أخرى قائمة على »خط التماس« بين 

الضفة الغربية وإسرائيل، يس���ود فيها جميعا نفس النمط فيما يتعلق 

بحقوق العمال وشروط تشغيلهم. 

من المسؤول؟! ومن المستفيد؟!
لعل القارئ اإلسرائيلي سيقول متسائال:  وما هي عالقتي بتلك المصانع 

التي تدوس عمالها بقدم فظة؟! 

بغية إيضاح هذه المس���ألة، سنس���تعرض بعض األمثلة، التي تبين أن 

الجميع ش���ركاء في ما يجري في تلك المصانع.  فمصنع »س���ولئور« ينتج 

صهاريج للوقود والغاز، وبين زبائنه الرئيسيين: حكومة إسرائيل، شركة 

المياه القطرية »مكوروت«، ش���ركات الغاز س���وبرغاز وأميسراغاز وبازغاز، 

ش���ركات الوقود باز وس���ونول وديلك وألون دور، مصن���ع »طال- إل« لجمع 

وتدوي���ر )إعادة تصني���ع( النفايات ال���ذي يبيع خدماته ل���وزارة الدفاع، 

مصلحة السجون، بريد إسرائيل، وبلديات القدس، حولون، رامات غان، بات 

يام، أس���دود، كفار س���ابا ونتانيا.  هذا يعني أن الجميع شركاء بشكل أو 

بآخر.  ولعل من الضروري في هذا الس���ياق إعادة التأكيد على مسألة أنه 

ال يوجد في إس���رائيل أي فصل حقيقي بين »اقتصاد الخط األخضر« وبين 

»اقتصاد االحتالل«، س���وى في مخيلة بعض السذج الذين ما زالوا قابعين 

في فترة السبعينيات. ومما ال شك فيه أن كل مواطن في إسرائيل يجني 

فائدة - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- من الثمار االقتصادية لالحتالل.  

أما الذريعة اإلسرائيلية الممجوجة والبغيضة القائلة بأن عمال المصانع 

القادمين من طولكرم مدينون بالش���كر ألصحاب المصانع اإلس���رائيليين 

الذي���ن يوف���رون لهم عماًل وأج���رًا ال يمك���ن لهم الحص���ول عليهما في 

طولك���رم، فما هي في جوهره���ا إاّل مقولة كولونيالية حت���ى النخاع.  إن 

العمال الفلس���طينيين في »نيتساني ش���الوم« غير مدينين بالشكر ألي 

صناعي إس���رائيلي، ب���ل العكس هو الصحي���ح.  فالجزء األكب���ر من أرباح 

المصانع اإلس���رائيلية في هذه المنطقة يتحق���ق بفضل اإلدخار الهائل 

في نفقات أرب���اب العمل )أصحاب المصانع(، فه���م يقيمون مصانعهم 

عل���ى أراض حصلوا عليها بأس���عار هزيلة أو بالمج���ان تقريبًا، ويدفعون 

للعمال أجورا زهيدة جدًا، وال يقدمون لهم تعويضات أو رسوم عالج طبي، 

كما أنهم ال يس���تثمرون أية موارد في توفير وس���ائل الوقاية والسالمة 

وتنقية النفايات الصناعية السامة، فضال عما يحصلون عليه من إعفاءات 

ضريبية.  لقد اضطر العمال الفلس���طينيون للذه���اب للعمل في منطقة 

»نيتس���اني شالوم« بعدما خنقت إسرائيل االقتصاد الفلسطيني.  فجدار 

الفص���ل لم يفصلهم فقط عن أماكن العمل داخل إس���رائيل، وإنما أيضا 

اغتصبت منهم أراض زراعية، فيم���ا أدى نظام التصاريح إلى تحطيمهم 

وسحقهم نهائيا.

ف���ي التصريحات العلنية القليلة الت���ي يدلي بها أصحاب المصانع في 

المنطقة، يحرص هؤالء على ترديد بعض الكليشيهات والعبارات الناعمة 

من قبيل »التعايش« و»نس���يج العالقات« وما شابه، ويصورون عالقاتهم 

م���ع العمال ك� »نموذج يحت���ذى«، زاعمين أن هناك نف���را من الناس »من 

الخارج«، يسعى طيلة الوقت إلى تخريب هذه العالقات وتشويش العمل.  

وعلى س���بيل المثال فقد أطلق بن تس���يون غاش���وري، مؤسس وصاحب 

مصنع »كيش���ت بريما«، العنان للس���انه خالل النقاش الذي أجرته اللجنة 

البرلمانية الفرعية لشؤون جودة البيئة في العام 2000، إذ جاء »لقد أقمت 

عالق���ات دافئة معهم وم���ع عوائلهم وإذا كان ثمة نم���وذج في أي مكان 

للس���الم والمحبة فهو قائم لدينا. تعالوا إلينا وس���وف ترون كيف يحبنا 

العرب.  نحن نس���اعدهم في الزواج، ونش���يد لهم بيوتا ومساكن، ونعمل 

كل ما وسعنا كي نواصل العيش والعمل معهم، وذلك منذ العام 1967«.

غير أن هذا »الس���خاء« يتوقف كما يبدو، حي���ن يقتضي األمر دفع أجر 

الحد األدنى للعمال الفلسطينيين.  

عندما س���ئل أحد هؤالء العمال )في مصانع منطقة »نيتساني شالوم«( 

حول ما إذا كان إغالق هذه المصانع سيؤدي إلى فقدانهم لمصدر رزقهم، 

قال في إجابة جوهري���ة ومقتضبة: »لوال االحتالل لما اضطررنا للعمل في 

هذه المصانع«.  

إن االحتالل »المتنور«، الذي تك���ّرم بإقامة هذه المنطقة الصناعية على 

تخ���وم أحياء وبيوت الفلس���طينيين ف���ي طولكرم، ليأتوا إل���ى العمل في 

مصانعه���ا )ولكن ليس بطبيعة الحال قب���ل اجتياز إجراءات عبور الحواجز 

والج���دار والتفتيش وس���ماع صوت البوابة تقفل م���ن ورائهم(، هو نفس 

االحتالل البغيض الذي س���لب مصدر رزقهم األصلي.  ومن ناحية عملية، 

فإن تلك الدوافع الرأس���مالية التي وجهت سياس���ة إسرائيل طوال عقود 

في األراضي الفلسطينية المحتلة - تجميد عمليات التطوير والنمو وإبقاء 

االقتصاد الفلس���طيني في تخلف وتبعية مطلقة لالقتصاد اإلس���رائيلي 

- هي أيضا ذات الدوافع التي وجهت إس���رائيل حين أرس���لت إلى مناطق 

التماس عصابات الصناعيين الذين يبحثون عن الربح الس���ريع والس���هل.  

وبذلك فقد ظل الهدف األعلى قائما على حاله، فيما تغيرت الوسائل فقط.

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية- 
صمت مريب!

تجاهلت وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية على مر الس���نوات بصورة تامة 

تقريبا، كل ما يجري في منطقة »نيتساني شالوم« الصناعية.  وقد وجدت 

أثناء عملية بحث قمت بها، كمية ال بأس بها من المواد والتقارير مصدرها 

وس���ائل إعالم أجنبية ومنظمات تعنى بحقوق اإلنس���ان والعمال، لكنني 

لم أعثر على ش���يء تقريبا مصدره األصلي وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، ما 

عدا ثالثة تقارير فقط، أحدها نش���ر في موقع »والال« اإلخباري العبري في 

العام 2007، وتقرير ثان نش���رته مجلة »غلوب���س« االقتصادية في العام 

2009، والثالث تقرير تلفزيوني بثته محطة القناة الثانية في التلفزيون 

اإلسرائيلي )في العام 2009(.

إن هذا الصمت المطبق لوس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية في كل ما يتعلق 

باس���تغالل العمال وتلويث البيئة- وما يترت���ب عليه من جهل للموضوع 

لدى الجمهور اإلسرائيلي العريض- ال يتم كسره سوى في مجال واحد، أو 

حالة واحدة فقط: عند وقوع »هجم���ات إرهابية«. ففي هذه الحالة يمكن 

االعتماد على س���ائر وس���ائل اإلعالم العبرية في منح القارئ أو المشاهد 

كام���ل زوايا التغطية الممكنة للدماء النازف���ة، كما حصل مثال في حادث 

اختطاف وقتل س���ائق نقل إسرائيلي في آب العام 2002، عمل في مصنع 

»يميت« )في منطقة »نيتس���اني شالوم« الصناعية(، وقد عثر على جثته 

خ���ارج مصنع مهجور ف���ي المنطقة الصناعية. وفي نيس���ان 2008 أطلق 

مس���لح فلس���طيني النار على حارس ومدير عمل في المنطقة الصناعية 

ذاتها، مما أدى إلى مقتلهما.  

ولعل في هذه الهجمات ما يش���ير إلى المشاعر الحقيقية التي تساور 

الفلسطينيين تجاه منطقة  »نيتس���اني شالوم« الصناعية، وما يواجهه 

العم���ال من معان���اة وإهانة وإذالل بص���ورة يومية ف���ي طريقهم وأثناء 

عملهم في المنطقة.  

في أعقاب الهجوم الذي وقع في المنطقة في العام 2008، وأس���فر عن 

مقتل إس���رائيليين، صرح رعنان غاش���وري، مدير مصنع »كيشت بريما«، 

قائال: »ينبغي تعزيز وتوس���يع النموذج الذي أوجدناه في هذه المنطقة 

الصناعية، وإنني ألدعو صانعي القرارات إلى رعاية وتطوير هذا النموذج 

وم���د يد العون والمس���اعدة لنا في تقويت���ه وتطويره«.  وعل���ى ما يبدو 

ل���م يخطر في بال غاش���وري أن هذا »النموذج« كان هو ذاته الس���بب وراء 

الهجم���ات التي وقعت في المنطقة الصناعي���ة.  فضال عن ذلك فقد عبر 

حديث غاش���وري عن نظرية األمن اإلس���رائيلية التقليدية التي ترى في 

تواجد القوة اإلس���رائيلية في المناطق الحدودية، وعلى امتداد الحدود، 

ومن ضمن ذلك التس���لل خلفها برا وجوا، »نموذجا دفاعيا« يجب تقويته 

وتعزيزه في مواجهة هجمات »اإلرهاب« الفلسطيني، وليس سببا مركزيا 

لإلرهاب ذاته. 

وهكذا فإننا ال نس���مع وال نقرأ ش���يئا عن منطقة »نيتس���اني ش���الوم« 

الصناعية، س���وى في الحاالت التي تتعرض فيها حياة اإلسرائيليين )أو 

أرباحهم التجارية( للتهديد والخطر. وفي هذا اإلطار تقدم وسائل اإلعالم 

اإلسرائيلية صورة انتقائية للغاية، ال تتيح فهم خلفية العداء المتزايد 

لدى أهال���ي مدينة طولك���رم ومحيطها تجاه هذه المنطق���ة الصناعية. 

ويشكل اإلهمال والتسيب البيئي في منطقة »نيتساني شالوم« جزءا من 

ظاهرة واسعة أكثر، إذ اتضح أن الكثير من القوانين البيئية المطبقة في 

إسرائيل ال يسري مفعولها في هذه المنطقة باعتبارها تقع ضمن أراضي 

الضف���ة الغربية، ومن بين ه���ذه القوانين قانون اله���واء النقي وقانون 

المي���اه.  ولكن حتى القوانين الس���ارية على المنطقة ال تطبق في الغالب 

من جانب الجهات المس���ؤولة في اإلدارة المدنية اإلس���رائيلية، وهذا ما 

أك���ده تقرير مراقب الدولة للعام 2011.  وكمثال على التس���يب واإلهمال 

الس���ائدين في هذه المجال، يالحظ أن المصانع في منطقة »نيتس���اني 

شالوم« تزاول عملها كالمعتاد في األحوال التي تنشب فيها رياح غربية، 

والتي تدفع س���حب الدخان وغبار المواد الس���امة المنبعثة من المصانع 

نحو الش���رق، باتجاه طولكرم والبلدات والقرى الفلسطينية القريبة، بينما 

تقفل هذه المصانع أبوابه���ا وتتوقف عن العمل في األحوال التي تهب 

فيها رياح ش���رقية، وذلك حتى ال تتس���بب بتلويث اله���واء والبيئة في 

البلدات اليهودية الواقعة غربي جدار الفصل. ويش���كل ذلك أيضا مثاال 

آخر على نظام التفرقة العنصرية على األرض وفي الجو على حد سواء.

وكما أسلفنا فإن اندالع الحرائق يعتبر من األمور الروتينية في المنطقة 

الصناعية، وهو ما يش���كل دليال إضافيا على التسيب واإلهمال السائدين 

في المنطقة في كل ما يتعلق بوسائل األمان والسالمة. 

وقد أش���ارت تقارير رس���مية فلس���طينية )صادرة عن وزارة الصحة في 

الس���لطة الفلس���طينية( إلى أن أكثر من 90% من السكان القاطنين على 

مقربة من منطقة »نيتس���اني ش���الوم« الصناعية يعانون من أمراض في 

جهاز التنفس والتهابات في العيون وأمراض جلدية مختلفة. 

وعلى س���بيل المثال، وقع في العام 2009 انفجار ضخم في أحد مصانع 

المنطقة تس���بب باندالع حريق هائل، غطت نتيجة له س���حب كثيفة من 

الدخان األسود )الشحبار( سماء مدينة طولكرم طوال ثالثة أيام.  

وف���ي أيلول 2013 ش���ب حري���ق ضخم في مصن���ع للنايلون ف���ي المنطقة 

الصناعي���ة ظلت في أعقابه س���حب الدخ���ان الخانق تغطي أج���واء طولكرم 

ومحيطها طوال عشرة أيام، وفيما حظي الموضوع بتغطية واسعة في وسائل 

اإلعالم األجنبية، لم تتطرق وسائل اإلعالم اإلسرائيلية نهائيا لهذا األمر.  

من جهة أخرى ف���إن قناة مياه المجاري الممزوجة بالمخلفات الصناعية 

الس���امة، التي تتدفق شرقا، باتجاه طولكرم، تتس���بب بتلوث على نطاق 

واسع وخطير للمياه الجوفية ومياه الري في المنطقة، وإتالف للمحاصيل 

في مساحة تزيد عن 300 دونم من األراضي الزراعية القريبة من المنطقة 

الصناعية، والتي لم تعد صالحة للزراعة جراء التلوث.  

وتش���ير تقارير فلس���طينية إلى ارتفاع ملموس في نس���بة انتشار أمراض 

الس���رطان في منطقة طولكرم بشكل خاص، وال سيما سرطان الرئة، مرجحة أن 

يكون السبب في ذلك التلوث الكيميائي الناتج عن عمل المصانع اإلسرائيلية.

________________________________

)*( أستاذ جامعي إسرائيلي. المصدر: شبكة االنترنت. ترجمة خاصة.

أضواء كاشفة على مدلوالت منطقة »نيتساني شالوم« الصناعية على خط التماس مع الضفة الغربية

حــان الـوقــت إلدراك أن كـل مـواطـن في إســرائـيـل يـجـنـي
فائدة مباشرة أو غير مباشرة من الثمار االقتصادية لالحتالل!

سّر منطقة »نيتساني شالوم« الصناعية: توليفة سامة وبغيضة.
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

كتب سليم سالمة:

تتواصل في إسرائيل بورصة التكهنات بشأن الموقف الذي سيتخذه رئيس الحكومة، بنيامين 

نتنياهو، من مش���روع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لش���ؤون التشريع، في جلستها يوم 26 

تشرين األول األخير، وهو المعروف باسم »قانون التغلب على محكمة العدل العليا«، طبقا لالقتراح 

الذي تقدمت به عضو الكنيست أييلت شاكيد )من حزب »البيت اليهودي« اليميني المتطرف(. 

وعلى الرغم مما نقلته بعض وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية عن »أوساط مقربة« من نتنياهو بشأن 

ُدما«، إال أن تصريحات أخرى 
ُ
»تقديراتها« بأن رئيس الحكومة »لن يس���مح بدفع مش���روع القانون ق

أوردتها وس���ائل اإلعالم ذاتها، نقال عن »األوس���اط المقربة« ذاتها، تش���ي بأن ثمة ما يبرر وجود 

التكهنات المذكورة. 

فق���د جاء في تل���ك التصريحات أن نتنياه���و »لن يتحرك بصورة فاعلة لدفع تش���ريعات تمّس 

بالمحكم���ة العليا«! وفي ه���ذا، بالضبط، يكمن مبرر هذه التكهن���ات والدافع المحرك لها، إذ ثمة 

بون شاس���ع وجوهري بين »لن يس���مح...« و«لن يتحرك بصورة فاعلة«! بل ت���زداد هذه التكهنات 

ح���دة و«أهمية« على ضوء جملة من العوامل المقررة والمؤش���رات الدالة، ف���ي مقدمتها وأبرزها: 

أوال - ما أثبته نتنياهو شخصيا، في كل فترات توليه رئاسة الحكومة، من »قدرة« فائقة جدا على 

التذب���ذب وع���دم الثبات على رأي ما أو موقف محدد، من جهة، وض���رب عرض الحائط بتصريحاته 

العلنية نفس���ه وترجمتها في التطبيق العملي بصورة متناقضة تماما لنصها وروحها، من جهة 

أخ���رى. ثانيا � موقف نتنياهو الش���خصي الواضح في رفض قرار المحكم���ة العليا مؤخرا )يوم 22 

أيل���ول األخير( إلغاء »قانون المتس���للين«، حين ص���رح بأنه »إلى جانب احت���رام المحكمة العليا، 

أنا مصمم على مواصل���ة قيادة واعتماد اإلجراءات الحكومية المختلفة لمعالجة ظاهرة التس���لل 

ومواجهتها... وسأتباحث مع وزير الداخلية والمستشار القانوني للحكومة إليجاد السبل الكفيلة 

بتطبيق سياس���تنا الحازمة في هذه المس���ألة«! ث���م أتبع نتنياهو تصريحه هذا بعقد »جلس���ة 

تش���اورية« خاصة وس���ريعة خلص في ختامها إلى تكليف الجه���ات الحكومية المختصة »إعداد 

مس���ودة جديدة لقانون المتس���للين، بحيث يتيح للحكومة مواصلة إجراءاتها في محاربة ظاهرة 

التس���لل غير القانوني، بما فيها اإلبقاء على منشأة حولوت وإمكانية احتجاز )اعتقال( المتسللين 

فيه���ا لفترة تتراوح بين 6 و 9 أش���هر من دون محاكمة«، خالفا لق���رار المحكمة العليا إياه بإغالق 

هذه المنش���أة في غضون 9 أشهر وبمنع اعتقال أي إنس���ان من دون تقديمه إلى المحاكمة، وفي 

تح���دٍّ صريح وفظ للمحكمة العلي���ا عامة، ال لقرارها العيني فقط. ثالث���ا- وجهة نتنياهو ونواياه 

)السياس���ية( فيما يتعلق بمصير حكومته الحالية واحتم���االت لجوئه إلى تبكير موعد انتخابات 

الكنيس���ت المقبلة وما يترتب على ذلك من حس���م موقفه في صف أحد الوزيرين األساسيين في 

س���ياق مش���روع القانون الجديد )قانون التغلب على المحكمة العليا(: وزير االقتصاد وزعيم حزب 

»البيت اليهودي«، نفتالي بينيت، الذي يؤيد مش���روع القانون ويبذل جهودا محمومة إلقراره، من 

جهة، ووزيرة العدل وزعيمة حزب »الحركة« )هتنوعا(، تسيبي ليفني، التي تبدي معارضة حازمة 

له. وفي س���ياق التش���كيلة االئتالفية واحتماالت تبكير موعد االنتخابات المقبلة، يسأل السؤال: 

هل س���يكون من المنطقي إقدام نتنياهو على خطوة تحقق لخصمه / غريمه االنتخابي المركزي 

)بينيت وحزب »البيت اليه���ودي«( إنجازا ثمينا وهاما كهذا في أعين جمهورهما االنتخابي، علما 

ب���أن ممثلّي »الليكود« في اللجنة الوزارية لش���ؤون التش���ريع قد أيدا مش���روع القانون هذا وعلما 

بأنهما من أقرب المقربين إلى نتنياهو )الوزيران غلعاد إردان ويوفال شتاينيتس(؟ 

العنوان: المحكمة العليا... 
الهدف: حقوق اإلنسان!

ولئن كانت بورصة التكهنات تتركز، هذه األيام، في محاولة استشفاف الموقف الذي سيتخذه 

رئيس الحكومة شخصيا وما سيترتب على هذا الموقف من مفاعيل وتطورات الحقة على الساحة 

السياس���ية - الحزبية ومستقبل الشراكة الحكومية، إال أن هذا كله لن يخفف � كما يبدو � من حدة 

الهجمة اليمينية المحمومة على كل ما يندرج في باب »حقوق اإلنسان« في إسرائيل ولن يغّير من 

مسارها، من خالل الهجوم المتواصل على المحكمة العليا والمحاوالت غير المنقطعة لمحاصرتها 

وتقليص صالحياتها في هذا الباب. 

والحقيقة التي تؤكد صحة هذا التقييم، أساس���ا، تتمثل في أن هذا المس���عى التشريعي هو 

مسعى متجدد، وليس جديدا، يشكل جزءا عضويا وأساسيا من »معركة« تشريعية متواصلة يثابر 

اليمين اإلس���رائيلي في ش���نها خالل السنوات األخيرة، اس���تمرارا طبيعيا لها ولما تحقق خاللها 

بإقرار جملة من القوانين المعادية لحقوق اإلنس���ان عموما، وحقوق اإلنس���ان المختلف خصوصا، 

سواء إثنيا، قوميا، دينيا، سياسيا، أو جنسيا حتى. 

والواقع أن الهجمة اليمينية على المحكمة العليا في إسرائيل لم تتوقف يوما، لكنها تأخذ في 

السنوات األخيرة منحى أكثر »منهجية« وتصميما بكثير عما مضى وتتخذ أبعادا ستترتب عليها 

آثار غاية في الخطورة على كل ما يمكن إدراجه في خانة حقوق اإلنس���ان. ولم تكن هذه الهجمة، 

كم���ا يحاول البعض الزع���م، وليدة »الغضب« على قرار المحكمة العليا إلغاء »قانون المتس���للين« 

وال بس���ببه، كما أنها لن تنتهي عنده، بالتأكيد )أنظر ملحق »المش���هد اإلسرائيلي« - العدد 342، 

الثالثاء 2014/10/14(. 

وهي كذلك، بالطبع، ألن المحكمة العليا تش���كل، في هذا الس���ياق، مج���رد عنوان ال أكثر، بينما 

الهدف المقصود، حقا، هو: حقوق اإلنس���ان! ذلك أن مشروع القانون المقترح اآلن يقصد ويعني، 

بص���ورة فعلية وأساس���ية، تقليص صالحية المحكم���ة العليا )»محكمة الع���دل العليا«(، إلى حّد 

إلغائها كليا، في مجال إلغاء قوانين يسنها الكنيست إذا ما رأت المحكمة عدم دستوريتها ومنح 

الكنيس���ت )أي: األغلبية البرلمانية � السياس���ية فيه!(، في المقابل، القدرة القانونية والصالحية 

الرسمية للدوس على أي قرار يمكن أن تتخذه المحكمة العليا )»محكمة العدل العليا«( في سياق 

حماية الحريات الشخصية وحقوق اإلنسان األساسية. 

وعبارة »عدم الدستورية« هي مصطلح قضائي متداول في إسرائيل على الرغم من كونها تفتقر، 

حتى اآلن، إلى دس���تور متكامل، بل تعتمد عددا من »قوانين األس���اس«، يبلغ عددها الجمالي 14 

قانونا، تعالج غالبيتها الس���احقة )12 قانونا( وتنظم قضايا الحكم ومؤسس���اته المختلفة، بينما 

يعالج القانونان اآلخران جملة من حقوق اإلنس���ان األساسية، وهما: »قانون أساس: كرامة اإلنسان 

وحريته« و«قانون أس���اس: حرية العمل«، وقد سنهما الكنيس���ت في العام 1992، وهو ما اعتبرته 

األوساط الحقوقية والقضائية آنذاك »ثورة دستورية« في إسرائيل، باعتبار أن هذين القانونين، 

بوجه خاص، يتمتعان ب�«مكانة دس���تورية« بفضل احتواء كل منهما على بند خاص أطلقت عليه 

المحكمة العليا اسم »فقرة التقييد« )أو: المنع(، نصه: »ال تنتهك الحقوق الممنوحة بحسب قانون 

عّد لغرض جدير وبالمقدار الذي ال 
ُ
األساس هذا إال من خالل قانون ينسجم مع قيم دولة إسرائيل وأ

يتعدى ما هو مطلوب، أو من خالل قانون يستوفي ما ذكر واستنادا إلى تفويض صريح في نصه«. 

ومن هنا، فإن مفهوم مصطلح »غير دستوري«، كما رسخته المحكمة العليا، هو: أي قانون يسنه 

الكنيست ويتعارض مع نصوص قوانين األساس وتفسيراتهما، وخاصة القانونين المشار إليهما، 

فهو قانون غير دس���توري، وهو م���ا يمنح المحكمة العليا صالحية إلغائ���ه. وفي العام 1994، على 

خلفية أزمة ائتالفية مع األحزاب الدينية، س���ن الكنيس���ت »تعديال« لقانون أساس: حرية العمل 

تمثل في إدخال »فقرة تجاوز« جاءت لمنع مستوردي اللحوم من استيراد لحوم »غير محللة«، وذلك 

بواس���طة تمكين الكنيس���ت من إعادة س���ن قانون يحظر بيع لحم الخنزير بعدما قررت المحكمة 

العليا إلغاءه بدعوى عدم دس���توريته وتناقضه مع نص قانون األساس، كما كان ساريا حتى ذلك 

القرار. وفي أعقاب ذلك التعديل، رفضت المحكمة العليا التماس���ًا ضد القانون تقدمت به شركة 

كانت تعمل في مجال استيراد لحم الخنزير وتسويقه. 

واآلن، ال يبذل أصحاب مشروع القانون الجديد أي جهد، ولو تكتيكي دعائي، لتغطية مقاصدهم 

الحقيقية، إذ ينص مش���روعهم، بصورة مح���ددة وواضحة، على إدخال »فق���رة التجاوز« هذه في 

قانون أس���اس: كرامة اإلنس���ان وحريته، وهو القانون الذي اس���تندت إليه المحكمة العليا أحيانا 

لحماية حقوق أساسية تعرضت للتضييق واالعتداء من خالل قرارات وممارسات حكومية ورسمية 

مختلفة. 

ومن المهم التأكيد هنا على أن اليمين يواصل شن معركته هذه ومساعيه التشريعية هذه على 

الرغم من أن المحكمة العليا التزمت الحذر الش���ديد، بل المبالغ به أحيانا، في ممارسة صالحيتها 

هذه، فلم تقرر - طوال الس���نوات ال� 22 منذ س���ن هذين القانونين - إلغاء س���وى عدد ضئيل جدا 

م���ن القوانين )أو: بنود في القوانين( التي توصلت إلى االس���تنتاج بعدم دس���توريتها. أما الجزء 

األكبر من االلتماس���ات التي قدمت إليها للطعن في دستورية قوانين معادية لحقوق المواطنين 

الفلسطينيين في البالد، فقد رفضته المحكمة مثبتة تلك القوانين، رغم ما فيها من انتهاك فظ 

واعتداء ص���ارخ على حقوقهم. ويكفي أن نذكر هنا، مثال، قانون »منع لم الش���مل« و»قانون لجان 

القبول« في البلدات الجماهيرية. ومن الواضح، تأكيدا، أن المواطنين الفلس���طينيين في إسرائيل 

س���يكونون المجموعة األقلياتية األكث���ر تضررا من مثل هذا القانون بما س���يفرضه من تقليص 

وتضييق على حقوقهم األساسية وبما سيمنعه من رقابة قضائية على انتهاك هذه الحقوق. وإذا 

كانت هذه هي حال المواطنين الفلس���طينيين قبل هذا القانون وبتوفر صالحية المحكمة العليا 

في إلغاء القوانين غير الدس���تورية )الصالحية الرسمية، على األقل(، فليس من الصعب أن نتوقع 

ما ستؤول إليه أوضاع هؤالء المواطنين في كل ما يتعلق بحقوقهم األساسية.

القانون الجديد يثير قلقا 
شديدا ومخاوف كثيرة

يأتي مش���روع القانون الذي أقرته لجنة الوزراء لش���ؤون التش���ريع، مؤخرا، لوضع حد حتى لهذا 

االس���تخدام الجزئي والمحدود الذي اخت���ارت المحكمة العليا اعتماده في ممارس���ة صالحيتها 

القانونية في إلغاء قوانين غير دس���تورية ولسّد الباب أمام أي استئناف على ما يمكن أن تشّرعه 

األغلبي���ة البرلمانية � السياس���ية من قواني���ن تضّيق رقعة الحقوق، تنتهكه���ا وتتعدى عليها، 

وخاصة على خلفية أجواء التطرف والعنصرية المتصاعدة في داخل إسرائيل. وهو ما نبهت إليه 

الوزيرة تسيبي ليفني بقولها إن هذا المسعى يأتي اآلن »على أرضية إشكالية جدا تتفشى فيها 

 متزايد 
ٍّ

مظاه���ر مثيرة للقلق � مّس متزايد بحقوق األقليات، تط���رف قومي، تطرف عنصري وتخل

عن حقوق أساسية وقيم دستورية... وهو مقترح يتيح للكنيست، بواسطة أغلبية ائتالفية عابرة، 

دوس أي حق من الحقوق التي تشكل جوهر وجودنا كدولة يهودية وديمقراطية«!   

ولتحقيق هذا الغرض، يتضمن مش���روع القانون الجديد )»قانون التغلب على المحكمة العليا«( 

ثالثة بنود مركزية، هي: أوال � يستطيع الكنيست إعادة سّن أي قانون تقرر المحكمة العليا إلغاءه 

على خلفية تعارضه مع قانون أس���اس: كرامة اإلنس���ان وحريته. ثانيا � من أجل سّن قانون ألغته 

المحكمة العليا، يحتاج الكنيست إلى أغلبية 61 عضو كنيست )فقط!(. ثالثا � القانون الذي يجري 

ه من جديد يكون ساري المفعول لمدة أربع س���نوات ويشار في نصه، صراحة، إلى أنه يسري 
ّ
س���ن

بالرغم من قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته!

وخالف���ا لقانون أس���اس: حرية العم���ل، الذي يضمن حق���ا عينيا محددا )حري���ة اختيار المهنة 

ومجال العمل(، فإن قانون أس���اس: كرامة اإلنسان وحريته يشكل، في الواقع القانوني والقضائي 

اإلس���رائيلي، ما يمكن اعتباره »ميثاق حقوق اإلنسان« غير المكتمل في دولة إسرائيل، إذ يضمن 

� س���واء في نصه الصريح أو في التفس���يرات القضائية التي أضافته���ا المحكمة العليا � الحقوق 

األساسية األكثر أهمية في النظام الديمقراطي، ومن بينها: الحق في الحياة، الحق في المساواة، 

الحق في الحرية، الحق في حرية التعبير، الحق في التظاهر، الحق في الكرامة الشخصية الحق في 

حرية الحركة والتنقل، الحق في الخصوصية وغيرها.  

أما فيما يتعلق باإلشارة إلى أن القانون »سكون ساري المفعول لمدة أربع سنوات«، وهو ما ُيقصد 

به الزعم بأن القانون العيني الذي )س���وف( يتم س���نه »بالرغم من قانون أس���اس: كرامة اإلنسان 

وحريته« وبما يتناقض معه س���يكون »قانونا مؤقتا« ولفترة زمنية محدودة، فهي ال تعدو كونها 

محاول���ة للتضليل ولذر الرماد في العي���ون. وهذا ما تؤكده التجربة الس���ابقة في التعديل الذي 

أدخله الكنيس���ت على قانون أساس: حرية العمل، إذ تضمن مثل هذه اإلشارة، أيضا. ولكن، حين 

اقترب موعد انتهاء مفعول هذا التعديل )بانتهاء الس���نوات األربع(، سارع الكنيست إلى إدخال 

تعديل آخر على القانون نص على أن »انتهاء مفعول القانون بعد أربع سنوات ال يسري على قانون 

جرى س���نه خالل السنة األولى من س���ّن فقرة التجاوز«، مما أدى عمليا إلى تمديد مفعول القانون 

إلى أجل غير مسمى. وهو األمر الذي قد يحصل، على نحو مؤكد، في حالة مشروع القانون الحالي.  

وعلى هذا، فمن الواضح أن مشروع القانون الجديد يأتي إلفراغ قانون األساس هذا من مضمونه 

ولتجري���ده م���ن مكانته الدس���تورية التي كانت محفوظة ل���ه حتى اآلن، بما يفت���ح األبواب على 

مصاريعه���ا أمام األغلبية االئتالفية )المتاحة تماما � 61 عضو كنيس���ت!( لس���ّن أي قانون ترغب 

في���ه لضرب أية حقوق تراها »زائدة عن الحاج���ة« أو أن قطاعات معينة من المواطنين في البالد ال 

تستحقها، من دون أن تبقى أية كوابح أو عوائق، قانونية وقضائية، يمكن أن تقف في طريق هذه 

األغلبية البرلمانية وأن تحول دون فرض أيديولوجيتها في نصوص قانونية ملزمة. 

وحيال هذه اإلزالة الكلية والجارفة لما تبقى من كوابح كهذه، اضطر حتى المستش���ار القانوني 

للحكومة، أيضا، إلى  الخروج عن صمته و»ال مباالته« المعتادين في مثل هذه الحاالت، فأصدر »رأيا 

استش���اريا« قال فيه إن »على وزراء الحكومة معارضة مشروع القانون هذا«. لكن الوزراء لم يأخذوا 

بهذا الرأي، إطالقا!

ورأى يه���ودا فاينش���تاين أن »المغزى الفعل���ي لهذا االقتراح هو إزالة القي���ود والضوابط التي 

يفرضها قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته على قوة األغلبية )السياسية( في نظام ديمقراطي 

وقدرته���ا على المّس بحق���وق األقليات«، مضيفا أن االقتراح »يمنح الكنيس���ت صالحيات مطلقة، 

مقابل س���حب صالحية المحكمة العليا في تفسير القوانين والدس���تور، مما يزعزع أركان النظام 

الدستوري وأسسه«!

وحذر حقوقيون وقضائيون في إس���رائيل من مغبة إقرار مش���روع القانون الجديد معتبرين أنه 

يحمل »خطرا جس���يما على النظام الديمقراطي في إس���رائيل« و»يفتح ثغرة واس���عة في الجدار 

الواقي للديمقراطية اإلس���رائيلية«،  ألنه ُيخضع حقوق اإلنس���ان عام���ة، وحقوق األقليات خاصة 

)القومية، الدينية، االقتصادية، الجنسية وغيرها(، لتوجهات األغلبية السياسية واأليديولوجية، 

إلرادته���ا ورغباتها، علما بأن هذه األغلبية ليس���ت ثابتة ودائمة، بل ه���ي قابلة للتغير والتبدل 

باس���تمرار، وهو ما ُيفرغ الديمقراطية من محتواها وجوهرها ويهدد بوضع إس���رائيل في مصاف 

»الدول األكثر ظالمية«!

ورأى بع���ض هؤالء أن األم���ل األخير في تجنب هذا الخطر وتالفيه معق���ود على المحكمة العليا 

ذاتها بأن تصدر قرارا تعتبر فيه هذا القانون نفسه � إذا ما تم سنه � غير دستوري، ولذا يتوجب 

إلغ���اؤه، نظرا لما ينطوي علي���ه ويتيحه من مّس خطي���ر بمقومات ومبادئ النظ���ام الديمقراطي 

األساسية، التي ال يمكن تجاوزها أو »التغلب عليها« وال حتى بواسطة »قانون أساس«. 

مشروع »قانون التغلب على محكمة العدل العليا«:

مسعى يميني متواصل ضد المحكمة العليا
يستهدف محاصرة حقوق األقليات وتقليصها!

*المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل سيكونون أول وأكثر األقليات المتضررة من القانون الجديد في حال إقراره، بينما 

يحذر حقوقيون وقضائيون من »خطر جسيم على الديمقراطية في إسرائيل قد يضعها في مصاف الدول األكثر ظالمية«!*

»ما بعد الحرب على غزة: قراءة في التصورات 
اإلسرائيلية« لعاطف أبو سيف ومهند مصطفى

 رام الله- صدر حديثا عن المركز الفلسطيني 

للدراس����ات اإلس����رائيلية »م����دار« كتاب تحت 

عن����وان »ما بعد الح����رب على غزة: ق����راءة في 

التصورات اإلس����رائيلية«، للباحثين عاطف أبو 

سيف ومهند مصطفى، ويقع في 100 صفحة.

يق����رأ الكتاب آثار الع����دوان األخير على غزة 

اإلس����رائيلية،  الفلس����طينية-  على  العالقات 

حم����اس،  حرك����ة  م����ن  إس����رائيل  وموق����ف 

والموقف من الرئي����س محمود عباس كممثل 

لمنظمة التحرير الفلس����طينية، ومن السلطة 

الفلسطينية، إضافة إلى القراءات اإلسرائيلية 

لتبعات الحرب على العملية السياسية.

ويتتبع الكت����اب تداعيات العدوان من خالل 

تفكيك العالق����ات المركبة التي ظهرت خالل 

العدوان والمواقف الرسمية والعامة والفكرية 

التي وقفت وراء أو سعت إلى تفسير ما جرى.

ويخل����ص الكت����اب إل����ى أن غالبية التص����ورات الموجودة حاليا في المش����هد السياس����ي 

اإلس����رائيلي هي تصورات أحادي����ة، إذ يريد نفتالي بينيت ضم مناطق »ج« بش����كل أحادي 

الجانب، ويريد يائير لبيد ترسيم الحدود بشكل مستقل، فيما يريد أفيغدور ليبرمان مبادرة 

إقليمية تتجاوز الرئيس أبو مازن والس����لطة الفلس����طينية، ويبقي بنيامين نتنياهو الوحيد 

في السلطة الذي يريد إدارة الصراع مرة أخرى مع السلطة الفلسطينية.

وبين الكتاب أن رؤية نتنياهو اتضحت أكثر فأكثر خالل السنوات الماضية، فهو يريد إبقاء 

االنقسام والتعامل مع غزة تحت حكم حماس ضعيفة، أو صراع فلسطيني على السيطرة على 

غزة بين حماس والس����لطة الفلس����طينية، لن تكون مش����كلة من وجهة نظر نتنياهو إذا نشأ 

تقس����يم وظائفي ثابت في غزة بناء على معادلة  »السلطة في األطراف )أي المعابر( وحماس 

في الوس����ط )الس����لطة في غزة(«، ذلك يضمن إبقاء الوضع القائم بأقل الخس����ائر السياسية 

واألمنية إلسرائيل، لهذا عندما أعلن نتنياهو أنه ليست لديه مشكلة في عودة السلطة إلى 

غزة، فهو يقصد عودتها أمنيا على المعابر، بينما يريد إبقاء حماس ضعيفة في غزة.

وتوق����ع الكتاب أن يحاول نتنياهو العودة إلى نقطة البداية، أي عش����ية تش����كيل حكومة 

الوحدة الفلس����طينية، ويحاول أن يعيد العالم معه إلى ه����ذه النقطة واالنطالق من هناك، 

مع متغير جديد: تحميل الس����لطة الفلس����طينية مسؤولية مباش����رة عن قطاع غزة من دون 

حكومة وحدة فلس����طينية، لذلك ردد بعد الحرب مقولة »على الرئيس الفلسطيني االختيار 

بين حماس أو إسرائيل«. 

كم����ا اتض����ح وفق الكت����اب أن نتنياهو ضعيف ف����ي تجيير أحداث تكتيكي����ة أو لحظوية 

لتصوراته االس����تراتيجية، فالحرب على غزة كانت بدأت صيرورتها مع خطف المستوطنين 

الثالثة، وأراد نتنياهو استغالل هذا الحدث ليعود إلى نتنياهو القديم قبل بار إيالن، إال أنه 

تورط في الحرب، ويبحث عن المعادلة المناسبة للخروج بأقل الخسائر السياسية منها داخليا 

ودبلوماسيا، ويعتقد أن معادلة السلطة في األطراف وحماس في الوسط هي المعادلة.

ويتض����ح من محتوي����ات الكتاب ان نتنياهو يتح����رك ضمن دوائر كثي����رة ضاغطة يحاول 

إدارتها كما يعرف أن يدير األمور السياسية، فهناك الدائرة المحيطة به وهو حزب الليكود 

الذي ال يعترف أصال باس����تراتيجية نتنياهو في إدارة الصراع ألن الليكود يرفض حتى اآلن 

فكرة إقامة دولة فلس����طينية، وهذه مقولة يرددها غالبية الوزراء وأعضاء الكنيست، وهناك 

دائ����رة اليمين وما تمثله من قواعد اجتماعية لنتنياهو وه����ي غير راضية عن نتائج الحرب 

على غزة ال عس����كريا وال سياس����يا، والدائرة اإلقليمية التي يرى فيها نتنياهو ووزير الدفاع 

وحتى الخارجية أفقا سياسيا على إس����رائيل استغالله، والدائرة الدولية التي باتت ترى أن 

الصراع لم يعد محتمال، وأن الحل يكمن في التفاوض المباشر مع الرئيس أبو مازن والسلطة 

الفلسطينية.

تقرير يرصد عنف المستوطنين وأثره على 
األوضاع اإلنسانّية في األراضي الفلسطينية

 

صدر حديثا عن المركز الفلسطيني للدراسات 

اإلس���رائيلية »مدار« تقرير تحت عنوان »عنف 

المس���توطنين وأث���ره عل���ى الفلس���طينيين« 

للباح���ث نبي���ل الصال���ح، يرص���د انته���اكات 

المستوطنين في األراضي المحتلة، وما تمثله 

من انته���اك لحقوق االنس���ان الفلس���طيني، 

وما تس���ببه من إرب���اك لحيات���ه اليومية على 

المستويات الفردية والجماعية.

ويس���تند التقرير على تقارير مؤسسات غير 

حكومي���ة معنّي���ة بمتابعة االحت���الل، وبجمع 

المعلوم���ات حول تأثي���ر المس���توطنات على 

حقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانّية في األراضي 

المحتلة العام 1967 وتحديدا القدس والضفة 

الغربية.

ويتوقف التقرير بش���كل مح���دد عند تأثير 

عنف المستوطنين على حق الفلسطينيين في 

الحرية في التنقل، الحق في مس���توى معيش���ة الئقة، وفي تأثير س���لب األراضي والمعيقات 

المادي���ة على حق الفلس���طيني في التملك وفي البناء والتوس���ع. كما يتطرق لتأثير س���لب 

األراضي وعنف المستوطنين على منالية الخدمات الصحّية والتعليم وفرص العمل والتواصل 

الثقافي واالجتماعي.

باإلضافة يتوقف التقرير عند تأثير س���لب المس���توطنين لينابيع المي���اه وتأثير هذا على 

حياة المزارعين وعلى المياه المتاحة لالس���تهالك المنزلي. كما يتناول تأثير إهمال وانعدام 

مصارف الصرف الصحّية على البيئة عموما وجودة المياه على وجه الخصوص.

ويتوقف التقرير بش���كل خاص عند عنف المس���توطنين، أنواعه ومناطق توزعه الجغرافية، 

وتأثير كل هذا على س���بل معيش���ة الفلس���طينيين، ويرصد ظاهرة ازدياد العنف في موسم 

الزيتون وتأثيره على الحياة الزراعية والمزارعين. كما يرصد التقرير تأثير عنف المستوطنين 

على األطفال واآلثار النفسية والتعليمية عليهم.

كما يرصد التقرير أيضا حالة مدينة الخليل، ومن خالل التقارير المختلفة يتوقف عند تأثير 

عنف المستوطنين المباشر وغير المباشر، على جوانب مختلفة من حياة أبنائها، ومن ضمنها 

الجوانب االقتصادية واالجتماعية والحق في التعليم والتنقل.

ويتوقف التقرير عند سياس���ات غض النظر التي تنتهجها مؤسس���ات االحتالل تجاه عنف 

المس���توطنين. ويستشهد التقرير بإحصائيات لمؤسسات مختلفة ليظهر الدور الكبير الذي 

تس���اهم فيه هذه السياسة في اس���تمرار بل وازدياد عنف المس���توطنين، بسبب التجاهل 

الممنهج من قبل سلطات االحتالل.

مــن نــشـــاطــات »مــركــز مـــدار«
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