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عودة إلى »الكذب اإلسرائيلي المتفق عليه«!

بقلم: أنطـوان شلحـت

يعّرف الفيلس���وف الفرنسي اليساري آالن باديو في كتابه »الكينونة والحدث« 

ه���ذا األخير )الح���دث( بأنه واقعة اس���تثنائية خارقة، علمي���ة، أو مجتمعية، أو 

عاطفية، تنفتح معها إمكانيات للنظر والعمل كانت مس���تبعدة من التفكير، أي 

لم تكن مرئية أو محتملة أو محسوبة. 

ويضيف أنه أش���به بصدم���ة تتيح لمن يتلق���ى أثرها أن ينس���لخ عن غرائزه 

الحيواني���ة بقدر ما تنكش���ف له حقيقة المس���اواة األصلية بين البش���ر، وبهذا 

المعنى يحيل الحدث إلى معاني الكشف والتعالي ومحاولة التجاوز.

نس���تعير هذا التعريف كي نتس���اءل فيما إذا كانت جريم���ة دوما اإلرهابية 

بمثابة »حدث« كهذا قد يترتب عليه قدر ولو بس���يط من الكشف بالنسبة لصناع 

القرار أو الرأي العام في إسرائيل؟.

ليس بعد. هذا ما يمكن الجزم به، على األقل حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وقب���ل أكثر م���ن عام، وعلى وجه التحدي���د يوم 20 أي���ار 2014، خصصنا مثل هذه 

الزاوية للموضوع نفسه- الجرائم التي ترتكبها عصابات »تدفيع )جباية( الثمن«. 

ول���دى العودة إليها اآلن كي نتجنب التكرار ُصدمت بواقع أن باإلمكان تكرارها 

كم���ا هي، إّما عماًل بمبدأ »في اإلعادة إفادة«، أو جريًا على مقولة »ما أش���به اليوم 

بالبارحة«، وال سيما الفقرة االستهاللية التي ورد فيها ما يلي:  

أدى تفاقم جرائم »تدفيع الثمن« التي ترتكبها جماعات استيطانية يهودية 

ضد الفلسطينيين وأمالكهم في الضفة الغربية وداخل الخط األخضر في اآلونة 

األخي���رة، إلى إعادة اس���تعمال آلية »الكذب المتفق عليه إس���رائيليًا« بوجه عام 

حول المس���توطنين، والتي تدعي من ضمن أمور أخرى أن هذه الجماعات ال تعدو 

كونها »أعش���ابًا ضارة«، وال تعكس »المش���هد الحقيقي« ل�«مش���روع االستيطان 

الصهيوني«، وأنها- كقول وزير الدفاع اإلس���رائيلي األسبق موشيه آرنس مثاًل- 

عب���ارة عن عصاب���ات رعاع يهود غايته���ا مماثلة لغاية السياس���يين العرب في 

 إسفين بين المواطنين اليهود والعرب، والحؤول دون اندماج 
ّ

إسرائيل، وهي دق

العرب في المجتمع اإلسرائيلي.

كم���ا نوهنا بأنه كان ثمة من فضح هذه اآللية، وفي مقدمهم الكاتب اإلس���رائيلي 

عاموس عوز الذي أكد أن تعابير مثل »تدفيع الثمن« و«شبيبة التالل« التي تطلق على 

هذه الجماعات تزويقية، وأنه حان الوقت لمواجهة هذا الوحش وتس���ميته باس���مه 

الحقيقي، معتبرًا أنها جماعات نازية جديدة عبرية، وأنه ليس هناك أي شيء يفعله 

النازيون الجدد في عصرنا وال تفعله هذه الجماعات هنا. ولفت إلى أن الفارق الوحيد 

قد يكون كامن���ًا في أن الجماعات النازية الجديدة هن���ا تحظى بدعم من طرف عدد 

غير قليل من المش���ّرعين »القوميين« وربما العنصريين، وكذلك بدعم عدة حاخامين 

يقدمون لهم الفتاوى تلو األخرى.

وفي س���ياق الحق رأى البعض أن وصف عوز لهؤالء بأنهم نازيون جدد عبريون 

دقي���ق للغاية، لكن في الوقت عين���ه أكد أنه ربما يجدر العودة إلى وصف ال يقل 

دقة للمفكر اليهودي يش���عياهو ليبوفيتش ألمثال هؤالء بأنهم »يودو نازيون« 

)يهود نازيون( كونه وصفًا مقتضبًا وصائبًا أيضًا.

ف���ي ذلك الوقت أيضًا برزت أمامنا حقيقة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

ما ي���زال يرفض توصية تقّدم بها قبل عدة أعوام وزي���را األمن الداخلي والعدل، 

وتنص على اعتبار جماعة »ش���بيبة التالل« االستيطانية التي تنفذ هذه الجرائم 

مجموع���ة إرهابية، األمر الذي يش���ف عن جوهر تعامل المؤسس���ة السياس���ية 

واألجهزة األمنية مع هذه الجماعة.

وفقط بعد قيام هذه الجماعة بارتكاب اعتداءات على ضباط الجيش اإلس���رائيلي 

وجنوده ف���ي المناطق المحتلة، أعلن الناطق بلس���ان الجيش أن ه���ذه االعتداءات 

تش���كل تجاوزًا للخطوط الحمر، ما حم�ل القاضي اإلس���رائيلي المتقاعد بوعز أوكون، 

محلل الش���ؤون القانونية في صحيفة »يديع���وت أحرونوت«، إلى التنويه بأن هؤالء 

الضباط والجن���ود وقادة الجيش يملكون وس���ائل كافية لحماية أنفس���هم، بينما 

االعتداءات األخطر هي تلك التي يرتكبها المستوطنون ضد السكان العرب، وهؤالء 

ال يوجد من يوفر الحماية لهم على اإلطالق. 

وأض���اف أنه بن���اء على ذلك، يتعّين عل���ى كل من أعرب عن صدمت���ه الكبيرة إزاء 

اعتداءات ناش���طي اليمين على الجيش أن ي���درك أن مثل هذه االعتداءات يتعرض 

لها الفلس���طينيون يومي���ًا في جميع أنحاء المناطق المحتلة. ولعلم الناطق بلس���ان 

الجيش اإلسرائيلي فإن الخطوط الحمر تم تجاوزها منذ فترة طويلة، والراية السوداء 

باتت مرفوعة في المناطق المحتلة منذ أعوام كثيرة، وما يسود في هذه المناطق هو 

نظام أبارتهايد بكل ما في هذه الكلمة من معنى. 

باإلضافة إل���ى ذلك فإن العنف ال���ذي ُيمارس ضد الفلس���طينيين تحّول- برأي 

أوكون- إلى آفة ُمعدية، وكل من يعتقد أن المش���كلة كامنة فقط في عدم تطبيق 

القان���ون يرتكب خطأ فادحًا، لكون القانون اإلس���رائيلي ال���ذي ُيطّبق في المناطق 

الفلسطينية سيئًا وغير عادل من أساسه. ويجب أاّل ننسى أن المنظمات المتعددة 

التي تح���اول أن تقف في وجه هذا القانون، على غ���رار »جمعية حقوق المواطن«، 

و«ي���ش دين« )»يوجد قان���ون«(، و«بتس���يلم«، تتعرض في اآلون���ة األخيرة لحملة 

شرس���ة من جانب الحكومة اإلسرائيلية تهدف إلى كم أفواهها. صحيح أن العنف 

في المناطق المحتلة تحّول إلى عادة روتينية، لكن س���بب ذلك يعود أساس���ًا إلى 

حقيقة أن السلطات المس���ؤولة عن تطبيق القانون تغض الطرف بصورة منهجية 

عن ممارسات االحتالل والمس���توطنين إزاء السكان الفلسطينيين وأمالكهم. ومن 

الطبيعي أاّل يبقى خطر هذا العنف منحصرًا في الفلس���طينيين فقط. ومن وجهة 

نظره على جميع الذين اعتبروا أن االعتداء على جنود الجيش اإلسرائيلي عمل خطر 

للغاي���ة أن يدركوا أن االعتداءات على الفلس���طينيين ال تقل خطرًا عنه إن لم تكن 

أشد وأدهى ألنها تجري تحت سمع وبصر الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون.

كما اس���تنتج محلل الش���ؤون االس���تخباراتية يوس���ي ميلمان أن جهاز الشاباك ال 

يتعامل مع المتطرفين اليهود المش���تبه بارتكابهم أعمااًل إرهابية مثلما يتعامل مع 

المش���تبه بهم العرب، وإنما يغض الطرف عن اليهود، مؤكدًا أن هذا المسلك يشكل 

إخفاقًا مقلقًا لهذا الجهاز من شأنه أن يعّرض النظام في إسرائيل للخطر. وفي المقابل 

يحظى المعتدون بتس���امح القضاة الذين يقللون م���ن قدر أعمالهم ويفرجون عنهم 

أو يحكمون عليهم بعقوبات طفيفة، ويحظون بعجز الش���رطة والجيش اإلس���رائيلي 

المتعمد على ما يبدو. وتس���اهم الصحف اإلس���رائيلية أيضًا بأن تتبنى مغسلة كالم 

المس���توطنين الذين يس���مون هذه األعمال »تدفيع الثمن«، كما لو أن الحديث يدور 

حول مادة اس���تهالكية في حانوت، بينما يجب أن نق���ول الحقيقة وهي أن ما يفعله 

المستوطنون بجيرانهم الفلسطينيين هو إرهاب بكل ما في الكلمة من معنى.

وق���د أثبتت هذا كله تصريحات الرئيس األس���بق لجهاز الش���اباك كرمي غيلون 

ومؤداه���ا أن بإمكان هذا الجهاز في غضون فترة وجي���زة وضع حّد لجرائم »تدفيع 

الثمن« في حال اتخاذ المؤسسة السياسية اإلسرائيلية قرارًا يقضي بمكافحة هذه 

الجرائم أس���وة بأي جرائم أخرى ذات طابع إرهابي. وأكد أن مكافحة هذه الجرائم لم 

تنجح حتى اآلن بس���بب عدم وجود نية حقيقية لمكافحته���ا. وقال إنه ال يعقل أال 

يكون بوسع جهاز الشاباك مواجهة هذه الجرائم، لكن يبدو أنه ال توجد رغبة كافية 

في خوض مواجهة كهذه لدى الجهات األمنية المختصة.

والي���وم حين نس���تعرض جوهر ردات الفع���ل على جريمة دوما ن���درك أواًل أنها برغم 

خطورتها البالغة ما تزال متنائية عن أن تشكل »حدثًا« وفقًا لوصف باديو السالف.

كلمة في البـدايـة

تش���ير آخر التقديرات لدى المؤسسة األمنية اإلس���رائيلية إلى أن منفذي االعتداء 

اإلرهابي في قرية دوما في الضفة الغربية، الذي أس���فر عن استشهاد الطفل الرضيع 

علي دوابش���ة، وإصابة والديه وش���قيقه بجروح حرجة، ينتمون إلى مجموعة يهودية 

أيديولوجية متطرفة نفذت في الماضي عددا من االعتداءات اإلرهابية.

وقالت صحيفة »هآرتس«، أمس االثنين، إن هذه المجموعة المتطرفة تضم عش���رات 

النش���طاء الذين يسكنون في بؤر استيطانية عش���وائية في الضفة الغربية المحتلة، 

ويتجولون في أنحاء البالد بما في ذلك داخل الخط األخضر.

ووفق���ا للتقدي���رات الجديدة فإنه خالف���ا للماضي، لم تعد هذه المجموعة تس���عى 

لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين كرد فعل على خطوات حكومة وسلطات إسرائيل 

ضد المس���توطنات، وهي االعتداءات التي تعرف باس���م »تدفيع الثمن«، وإنما لديها 

خطة »أكثر طموحا«، وتتمثل أساس���ًا بتقويض االستقرار في إسرائيل من أجل تنفيذ 

انقالب في الحكم وإقامة نظام جديد يستند إلى الشريعة اليهودية.

وتعت���زم ه���ذه المجموعة، وفقا للصحيفة، ممارس���ة أعمال عن���ف بصورة منهجية 

ومتواصلة، من دون عالقة بما تفعله قوات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية. 

وقالت الصحيفة إن الشاباك والشرطة اإلسرائيلية تعرفا على التغيير األيديولوجي 

في صفوف الشبان المس���توطنين الذين كان يطلق عليهم تسمية »شبيبة التالل« أو 

»تدفي���ع الثمن«، منذ نهاية العام الماضي. ووفق���ا لهذا التغيير، فإن هذه المجموعة 

المتطرفة توصلت إلى االس���تنتاج بأن إضرام النار في المس���اجد اس���تنفد، وينبغي 

التوجه إلى عمليات أوسع.

وضبطت الش���رطة والش���اباك مؤخرا وثائق تم فيها التعبير ع���ن هذه األفكار. وأحد 

النش���طاء المتطرفين الذين عبر عن أفكار ح���ول تصعيد االعتداءات ضد العرب يدعى 

مئير إتينغر )23 عاما( ويس���كن في بؤرة استيطانية عشوائية في شمال الضفة، وهو 

حفيد الحاخام الفاشي مئير كهانا.

وكتب إتينغر مقاال بروح هذه األفكار ونشره في موقع »الصوت اليهودي« االلكتروني. 

وطلب الشاباك في بداية العام الحالي وضعه قيد االعتقال اإلداري، إال أن المدعي العام 

اإلسرائيلي، شاي نيتسان، رفض ذلك. وفي نهاية األمر جرى إبعاد إتينغر إلى صفد.

ووفقا للصحيف���ة، فإنه خالفا لما كان معروفا في الماض���ي، ال تقيم هذه المجموعة 

المتطرفة من الش���بان اليهود، وأعمارهم في بداية سنوات العشرين، أي اتصاالت مع 

حاخامي���ن وال يعتبر أفرادها أنه���م بحاجة إلى فتاوى من أج���ل تبرير أفعالهم. وهم 

يش���ددون على الحاجة إلى إظهار مناعة نفس���ية س���واء بأفعاله���م أو أثناء التحقيق 

معهم. كما أنهم يرفضون بشدة فرض وصاية خارجية عليهم.

وأك���دت الصحيف���ة أن الغالبية الس���احقة من ه���ذه المجموعة معروفة للش���اباك 

والش���رطة، حيث ج���رى في الس���نوات األخيرة جم���ع معلومات اس���تخباراتية كثيرة 

عنها. لكن أجهزة األمن اإلس���رائيلية تزعم أن الصعوبة األساس���ية تكمن في ترجمة 

المعلومات االستخباراتية إلى أدلة تدين أصحابها.

من ناحية أخرى اس���تولى مس���توطنون على جزء مهجور من معس���كر تابع للجيش 

اإلس���رائيلي ش���مالي مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأقاموا فيه بؤرة استيطانية 

عشوائية، بينما زودهم الجيش بالكهرباء والماء. 

وكان الجي���ش قد أخلى جزءا من هذا المعس���كر بحيث بقي قس���م من المباني 

فيه مهجورا، وبرغم أن الجيش يعلن عن المكان أنه منطقة عس���كرية إال أن عددا 

من المس���توطنين غزوا المكان في األسابيع األخيرة، وأقاموا فيه بؤرة استيطانية 

عش���وائية أطلقوا عليها اسم »مآلخي شالوم«، حس���بما أفادت صحيفة »هآرتس« 

أمس.

وبرغم أن الجيش يصف الوضع بأنه »غزو غير قانوني لمنطقة عسكرية«، إال أنه اتضح 

أن الجيش زود المستوطنين في البؤرة االستيطانية الجديدة بالماء والكهرباء.

ووفقا للصحيفة فإن الجيش حاول إخالء المستوطنين من المكان قبل شهر، إال أنهم 

عادوا إليه وربطوا المكان بشبكتي الماء والكهرباء بتمويل الجيش اإلسرائيلي. 

وبعد تقديم ش���كوى حول تزويد المس���توطنين بالماء والكهرباء، قرر الجيش قطع 

إمداد البؤرة االس���تيطانية، وباألمس أخلتها ق���وات الجيش للمرة الثانية. وتواجد في 

البؤرة لدى إخالئها عشرة مستوطنين. 

وقال الباحث في السياسة االستيطانية في األراضي المحتلة، درور إتكيس، إن »هذا 

الكش���ف ال ينبغي أن يفاج���ئ أحدا، فهو تعبير آخر عن التع���اون بين الجنوح القومي 

المتطرف للمس���توطنين وس���لطات الدولة. وه���ذا تكافل يبدأ ح���ول طاولة الحكومة 

وج���ذوره مغروزة عميقا في آالف النقاط في أنح���اء الضفة الغربية، حيث تقدم الدولة 

المساعدة بش���كل فعلي للجانحين الذين يواصلون تنفيذ ما يتقنون تنفيذه بأفضل 

صورة، وهو إشعال المنطقة«. 

من جانبه، اعترف الجيش بتفاصيل التقرير وبأنه زود المستوطنين بالماء والكهرباء، 

وقال إنه في أعقاب شكوى حول الموضوع أخلى المستوطنين من المكان. 

]طالع تقارير أخرى ص 3 وص 5[

آخر تقديرات المؤسسة األمنية اإلسرائيلية: 

قتلة الرضيع دوابشة يسعون إلقامة نظام
إسـرائيلي يستنـد إلى الـشـريعة اليهودية!

*الشرطة والشاباك ضبطا مؤخرا وثائق تم فيها التعبير عن أفكار حول تصعيد االعتداءات ضد العرب يقف وراءها حفيد 
الحاخام الفاشي مئير كهانا* مستوطنون أقاموا قبل مدة قصيرة بؤرة استيطانية عشوائية والجيش زودهم بالكهرباء والماء*

كتب بالل ضاهر:

وجهت إس���رائيل إصبع االتهام ف���ي أعقاب االعتداء اإلرهابي ف���ي قرية دوما إلى 

المجموع���ات اليهودية اليمينية المتطرفة في المس���توطنات ف���ي الضفة الغربية، 

المعروفة باسم »شبيبة التالل« و«تدفيع الثمن«، على أنها تقف وراء حرق منزل عائلة 

دوابشة واستشهاد الطفل الرضيع علي وإصابة والديه وشقيقه بصورة حرجة.

وتوالت تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين المنّددة باالعتداء ووصفه باإلرهابي، 

رغ���م أنه طوال الس���نوات الماضية، ورغم إق���دام هذه المجموع���ات اإلرهابية على 

ارتكاب آالف االعتداءات على الفلسطينيين وأمالكهم ومقدساتهم، في كال جانبي 

الخط األخضر، فإن الس���لطات اإلس���رائيلية تعاملت معهم دائما بتسامح وتساهل، 

وحتى أنها لم تحاكم أحدا منهم تقريبا. 

ويؤكد مس���ؤولون أمنيون إس���رائيليون أنه من أجل محاربة هذه الظاهرة ينبغي 

بداي���ة التعامل مع ه���ذه االعتداءات على أنه���ا إرهابية، لكن حكوم���ات بنيامين 

نتنياهو المتعاقبة منذ العام 2009، رفضت مطالب كهذه. 

ويبدو أن الحرج الذي تسبب به االعتداء اإلرهابي في دوما، في أعقاب ردود الفعل 

الدولية المنددة باالعتداء والتأكيد على تس���امح وتس���اهل السلطات اإلسرائيلية 

حيال ه���ذه الجرائم، دفع وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موش���يه يعل���ون، إلى اإلعالن 

بأنه يؤيد اس���تخدام إجراء االعتقال اإلداري ضد نش���طاء يمين متطرف مشتبهين 

بالضلوع في أنش���طة إرهابية، وأنه أبلغ جهاز األمن العام اإلس���رائيلي )الش���اباك( 

بموقف���ه هذا. لكن هذا ال يعني أنه س���يتم التعامل مع هذه المجموعات المتطرفة 

على أنها مجموعات إرهابية.

وقال المحاضر في قس���م تاريخ شعب إسرائيل في جامعة حيفا، البروفسور داني 

غوطفاين، في مقابلة خاصة أجراها »المش���هد اإلس���رائيلي« معه، إن »هذه جريمة 

من أبش���ع أنواع الجرائم، وال يمكن أال تثير الغضب لدى أي إنسان يوجد لديه أدنى 

حس أخالق���ي. وهذه الجريمة المروعة هي أبعد مما يمكن ألي إنس���ان أن يتخيله. 

لكن المس���ألة األه���م هي أن علينا أن ندرك أن اس���تمرار الص���راع يقودنا إلى هذا 

االتج���اه، وأن الصراع س���يصبح نازفا أكثر وعنيفا أكثر وغير مب���رر، ولذلك فإنه عدا 

التندي���د والتعبير عن االش���مئزاز من هذا االعتداء، ينبغ���ي أن يكون التنديد غير 

مساوم للقتلة. وأعتقد أن على مجتمعينا البدء بالتفكير في كيفية الخروج من هذا 

الصراع والتوجه نحو تسوية«.

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: المس���ألة األساس���ية ه���ي أن هؤالء 
اإلرهابيي���ن الذين نف���ذوا هذا االعت���داء ورفاقهم نم���وا تحت حكم 
االحتالل واالس���تيطان، وال يبدو أن الس���لطات اإلسرائيلية بصدد فعل 

شيء من أجل اجتثاثهم.
غوطفاين: »ه���ذا صحيح. وواضح تماما أن هذه المجموع���ات اإلرهابية اليهودية 

تؤيد شروط االحتالل. وفيما يتعلق بما تفعله أو ال تفعله دولة إسرائيل فإنه واضح 

أنه���ا ال تفعل ما فيه الكفاية. لكن ما أس���معه من جهات يمينية يؤكد أنهم يرون 

أن هذه المجموعات تش���كل خطرا عليهم. المسألة هي أن اليمين الشرعي، اليمين 

السياس���ي، خائف من هذا االعتداء ألنه يتحداه. وإذا نظرنا إلى الواقع السياس���ي 

في إس���رائيل منذ وقوع هذا االعتداء، واضح تماما أن اليمين اإلسرائيلي يشعر بأنه 

مهدد من ه���ذا االعتداء، ومن الناحية الفعلية فإن هذا اإلرهاب اليهودي يش���كل 

حرب���ا داخل اليمين. وهي حرب تخوضها عناصر متطرفة ال تتقبل اإلس���تراتيجيات 

السياسية لليمين التقليدي اإلسرائيلي. وينبغي النظر إلى الوضع من هذه الزاوية«.

)*( ثمة أمر ملفت هو أن جماعات »شبيبة التالل« أو »تدفيع الثمن« اإلرهابية 
المتطرفة تتحدث عن حكومة إس���رائيل والجيش اإلس���رائيلي بمصطلحات 

مثل »هؤالء الصهاينة«. من هم أعضاء هذه الجماعات اإلرهابية؟
غوطفاين: »ه���ؤالء المتطرفون هم مجموعات س���لفية ديني���ة يهودية معادية 

للصهيوني���ة. وهم يرون أن األفكار الصهيونية سياس���ية. وبرغم أنه توجد داخل 

الصهيونية أفكار متنوعة كهذه أو تلك، لكن واضح تماما أن الصهيونية تنظر إلى 

الوجود اليهودي بمصطلحات وجود قومي – سياس���ي – علماني. وال توجد في الفكر 

الصهيوني مضامين هوية دينية بش���كل بارز. وفي المقابل، فإن هذه المجموعات 

المتطرفة ذات مضمون مسياني سلفي، ومن وجهة نظرها فإن العنصر الصهيوني 

خطير ألنه يريد إخضاع الدين للسياسة«.

)*( ما الذي تريد هذه المجموعات اإلرهابية المتطرفة تحقيقه؟
غوطفاين: »الغايات النهائية لهذه المجموعات موجودة في المجال المس���ياني. 

ومن هنا فإنها تصطدم باليمين الرس���مي، الذي يرى بالمبدأ السياسي الصهيوني 

مبدأ مركزيا. والمش���كلة التي نشأت هنا هي أنه بالنسبة لليمين الرسمي، استمرار 

االحتالل وما إلى ذلك ينتج هذه المجموعات. وهذه المجموعات، وبصورة واضحة وال 

لبس فيها، خارج كافة األف���كار الصهيونية. وهي تعتقد أنها تمثل قضية دينية 

مسيانية تتناقض مع الفكرة الصهيونية«.

)*( ه���ذه المجموعات تتلق���ى التعليمات والتش���جيع لجرائمها من 
حاخامين في المستوطنات؟

غوطفاي���ن: »االعتقاد الس���ائد هو أن هناك حاخامي���ن يمنحونهم الدعم. وهؤالء 

الحاخامون على خ���الف مع حاخامين آخرين. ومصطلح الحاخ���ام في اليهودية غير 

مبل���ور أبدا، إذ أن���ه يوجد لكل حاخ���ام رأي مختلف عن اآلخ���ر. والحقيقة أنه توجد 

مجموعة م���ن الحاخامين تمنح دعما، نظريا على األقل، له���ذه المجموعات، علما أن 

الحاخامي���ة تطورت في القرون األخيرة من خالل التمس���ك بمب���دأ عدم الدخول في 

صدام مع أمم العال���م. والمفهوم الذي يعبر عنه الحاخامون المتطرفون موجود في 

هامش المؤسسة الحاخامية، ورغم ذلك فإن هذا المفهوم المتطرف موجود. وأعتقد 

أن وجود هؤالء الحاخامين المتطرفين يش���كل اختب���ارا للفكر الديني اليهودي وأنا 

أعرف أنه يج���ري التنديد بهذه المجموعة المتطرف���ة. والحاخامون يحاربون هؤالء 

المتطرفين ولكن هذا يتم بطرقهم وأساليبهم، كما هي الحال في ديانات أخرى«. 

)*( توجد محاولة للربط بين االعتداء اإلرهابي في دوما وبين الهجوم 
على مسيرة المثليين في القدس وطعن مشاركين فيها من جانب رجل 

متدين. ما رأيك؟
غوطفاين: »يدور الحديث حول حالتين مختلفتين، ورغم ذلك ثمة عالقة بينهما. 

والعالقة بين منفذي االعتداءين هي أن المجتمع اإلسرائيلي يجب أن يحيا بموجب 

الشريعة اليهودية. وبما أنه في الشريعة اليهودية، وفقا لتفسيرهم لها، ال مكان 

للمثليي���ن، وألن المجموعات المتطرفة في الضف���ة الغربية تريد الوصول إلى عهد 

مسياني، وفقا لتفسيرهم للدين، فإنهم في كلتا الحالتين يعارضون وجود مجتمع 

يهودي يعتمد عل���ى قانون علماني ويعترف بمجموع���ات مختلفة ومتنوعة. هذه 

الرؤي���ة المتطرفة تهدد المجتمع اليهودي ألن ه���ذه المجموعات المتطرفة تنفي 

وج���ود ش���رعية للقومية وللعنصر الديني الرس���مي اإلس���رائيلي. ولذلك فإن هذه 

بمثابة حرب ضروس تدور داخل صفوف اليمين اإلسرائيلي«.      

مقابلة خاصة مع المحاضر في »قسم تاريخ شعب إسرائيل« في جامعة حيفا

البروفيسور داني غوطفاين لـ »المشهد اإلسرائيلي«: اليمين اإلسرائيلي 
التقليدي يشعر بأنه مهّدد من االعتداء اإلرهابي في دوما!

أثر اإلرهاب في دوما.                        )أ.ب(

عصابات »تدفيع 

الثمن« أنشئت 

بمبادرة من 

مؤسسات ُحكم 

رسمية وبتمويل 

مباشر منها!

م على 
ّ

إسرائيل تعت

صفقات أسلحة 

تستخدم في

ارتكاب جرائم حرب 

في إفريقيا وأميركا 

الالتينية!
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يباش���ر رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو ف���ي األيام المقبلة 

حمل���ة إعالمية إلقناع الجالية اليهودي���ة األميركية بمعارضة االتفاق الموقع 

بين الدول الكبرى الس���ت )مجموعة الدول 5+1( وإي���ران حول البرنامج النووي 

اإليراني. 

ووفقًا لمعلومات ذكرتها وسائل إعالم يهودية أميركية في نهاية األسبوع 

الفائت، فإن نتنياهو س���يخاطب اليهود األميركيين مباش���رة من خالل رسالة 

نش���ر في جميع الوس���ائل بما في ذلك ورقيًا في الكن���س وإلكترونيًا عبر 
ُ
ست

الهواتف الخليوية.  كما سيشارك رئيس الحكومة عبر نظام االتصال المرئي 

في اجتماع خاص يعقده مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية األميركية.

ويس���عى نتنياهو م���ن وراء ذلك لتكثيف الضغوط التي تمارس���ها جهات 

يهودية على أعضاء الكونغ���رس األميركي لحملهم على معارضة االتفاق مع 

إيران لدى طرحه للتصويت.

ورأت صحيف���ة »هآرتس« في افتتاحية خاصة أنش���أتها أمس )االثنين( أن 

نتنياهو يقسم يهود الواليات المتحدة أيضًا.

وكتبت تقول: عّين بنيامين نتنياهو نفس���ه قائدًا لحرب ال هوادة فيها ضد 

رئيس الواليات المتحدة باراك أوباما، القوة األساسية التي كانت وراء مسعى 

التحاور مع إيران واتفاق فيينا. وبعد شهرين من المفترض أن يصّوت مجلس 

الش���يوخ على موقفه من االتفاق. وموقفه هذا ال يلزم الدول الخمس العظمى 

األخ���رى الموقعة عل���ى االتفاق وال األم���م المتحدة، وال االتح���اد األوروبي، وال 

الوكالة الدولية للطاقة النووية. فهذا التصويت لعبة داخلية بين مجموعتين 

أميركيتي���ن، وله عالقة باالنتخابات الرئاس���ية وانتخاب���ات الكونغرس التي 

ستجري بعد عام وربع العام. 

وأضاف���ت: إن النتيجة التي يرغ���ب الحزب الجمهوري فيها بش���دة هي أن 

تص���وت أغلبية أعضاء مجلس الش���يوخ ضد أوباما، ول���و كانت أغلبية محدودة 

جدًا، أي أكثر من النصف وأق���ل من الثلثين، وبذلك يمكن للرئيس أن يفرض 

الفيت���و على التش���ريع وال يس���تطيع مجلس الش���يوخ تخطي ذل���ك. وهكذا 

يس���تطيع الجمهوريون ادعاء أن األغلبية معه���م وأن أوباما يدير ظهره إلى 

مشاعر الشعب وناخبيه، لكنهم في الوقت عينه ال يخاطرون بتعريض االتفاق 

لالنهيار المتوقع جّراء خروج الواليات المتحدة منه، س���واء ظلت الدول األخرى 

الموقعة ومنها إيران ملتزمة به أم ال. ومن أجل الوصول إلى النتيجة المرغوبة 

للتصويت، يحتاج الجمهوريون إلى دعم الديمقراطيين. والحس���اب هنا أيضًا 

سياسي وليس بالضرورة استراتيجيًا، وهو كيف يظهرون كمؤيدين للموقف 

المقب���ول من جانب حكوم���ة إس���رائيل، وبالتالي نيل رضا مؤي���دي الموقف 

اإلسرائيلي في الجالية اليهودية، وخصوصًا المتبرعين لهم، من دون السماح 

للجمهوريي���ن بتحقيق إنجاز حاس���م ضد الرئيس الديمقراطي س���تكون له 

أصداء مدمرة في انتخابات 2016.

وأش���ارت الصحيفة إلى أنه برغم أن نتنياهو اكتوى بنار تدخله السافر ضد 

أوبام���ا في انتخاب���ات 2012، فإنه ما يزال يواصل حمل���ة التحريض ضد أوباما 

في الش���أن اإليراني، فقد التقى أعضاء في الكونغرس، وهو يضغط من خالل 

ش���راكته مع الملياردير شلدون أدلس���ون على زعماء الجالية الذين يعتمدون 

عل���ى التبرعات من أجل العمل ضد الرئي���س. وبذلك تحول نتنياهو، الذي هو 

سياس���ي أجنبي، إلى المحرض األكبر للحزبين ف���ي آن معًا ضد الرئيس. ومن 

المنتظر أن يلقي نتنياهو خطابًا أمام الجالية اليهودية في الواليات المتحدة 

م���ن خالل كاميرات وشاش���ات وضعت في الكنس اليهودي���ة، وأن يطلب من 

اليهود تفضيل المصلحة اإلس���رائيلية على المصلحة األميركية. وبذلك فإنه 

يتسبب بشرخ بينهم وبين اإلدارة األميركية. 

وختمت الصحيفة قائلة: 

إن نتنياهو يزعزع قبة الكابيتول من دون أن يأخذ في االعتبار االنعكاس���ات 

المدم���رة لهذه الحملة على العالقات اإلس���رائيلية - األميركية وعلى الجالية 

اليهودية.  في المقابل فإن النش���اط المضاد الذي تقوم به منظمات مثل جي 

- س���تريت، وهي متواضعة وفقيرة، مؤيد لالتفاق بالتأكيد. لكن من المهم أن 

تعرف واشنطن أن إسرائيليين كثيرين يتحفظون من سلوك نتنياهو. ويجب 

أن نذكر مرة أخرى أن نتنياهو ليس إسرائيل.

وكانت تحليالت إس���رائيلية عديدة أكدت أن حكومة نتنياهو تخوض حربًا 

غير مس���بوقة ضد االتفاق النووي من دون تفكي���ر بالعواقب التي قد تترتب 

على ذلك فيما يتعلق بالعالقات بينها وبين الواليات المتحدة.

وفي هذا الشأن كتب حيمي ش���اليف، محلل الشؤون األميركية، مقااًل حاّدًا 

في صحيفة »هآرتس« اس���تهله بالقول: وفقًا للقاموس العسكري، فإن الحرب 

هي »التي تستخدم فيها األطراف المتقاتلة قواتها ومواردها من أجل فرض 

إرادته���ا على الطرف اآلخ���ر أو منعه من فرض إرادته«، بم���ا في ذلك الصراع 

غير المس���لح. وجاء في البند ال����40 من القانون األس���اس للحكومة في فصل 

»إعالن الحرب«: »ال تش���ن الدولة حربًا إال بقرار من الحكومة«. وربما يتعين على 

بق على المعركة 
ُ
المستشار القانوني للحكومة أن يبحث ما إذا كان هذا البند ط

السياس���ية التي بدأتها إس���رائيل من أجل فرض إرادتها عل���ى إدارة أوباما 

ف���ي ما يتعلق بمس���ألة االتفاق النووي مع إيران، والتي نتائجها ليس���ت أقل 

دراماتيكية من حرب تقليدية.

وأضاف: قد يكون ما يحدث بمثابة االنفجار الكبير لما قد يسمى الحقًا بحرب 

الس���نوات الس���ت بين بنيامين نتنياهو وأوباما. لقد زّجت إسرائيل في هذه 

المعركة بقواته���ا الضاربة وخبرائها ومجموعات الضغط العاملة لحس���ابها، 

ولديها حليف قوي جدًا متمثل في الحزب الجمهوري، ودخلت في خصام كبير 

مع إدارة أميركية ورئيس حازم، الفشل بالنسبة إليهما ليس خيارًا.

ولم يعد مهمًا ما إذا كان االتفاق الموقع في فيينا اتفاقًا س���يئًا كما تدعي 

إس���رائيل، أم هو اتفاق عظيم كما تجهد اإلدارة ف���ي تقديمه، ففي النهاية 

ه���ذا هو االتفاق ولي���س هناك غيره. وليس في إمكان إس���رائيل الدخول في 

معركة من أجل إحباط االتفاق فقط كي تثبت قوتها أو أنها على حق، أو بدافع 

من العجز مثل شخص يراهن على بيته بعد أن خسر كل ماله. 

وبرأيه كان يتعين على الحكومة أن تجري نقاشًا تصل فيه إلى استنتاج أن 

االنتصار ممكن وأن إنجازاته تساوي الثمن الذي سيدفع. وإذا كانت لم تفعل 

ذلك، فإن هذا بمثابة مغامرة تستوجب في المستقبل لجنة تحقيق.

وق���ال هذا المحلل:  يصف ناطقون أميركيون ب���دءًا من أوباما وكيري وحتى 

آخر الناطقين بلس���ان اإلدارة، إلغاء الكونغرس لالتف���اق بالكارثة: فالواليات 

المتحدة س���تصبح معزول���ة، ونظام العقوبات س���ينهار، وإيران س���تحتفل، 

وس���تقترب المنطقة بخطى عمالقة نحو مواجهة عس���كرية مدمرة. حتى اآلن 

امتنعت إس���رائيل ومؤيدوها عن تقديم س���يناريو بديل مقنع يثبت أنه بعد 

أن يلحق الكونغرس بالرئيس الهزيمة الكاملة التي تتمناها إس���رائيل، فإن 

الواليات المتحدة ستزداد قوة، والصين وروسيا ستحنيان رأسيهما، وطهران 

ستخضع. وحتى عندنا يدركون أن هذا األمر وهم. ومن الواضح من كالم أوباما 

وكيري أن االتهامات س���توّجه ليس فقط إلى الجمهوريين الذين صوتوا ضد 

االتفاق، بل أيضًا إلى إس���رائيل و«مجموعات الضغط« كما أس���ماها أوباما. لقد 

تهم بعرقلة االتفاق وإن عزلتها ستزداد، وهذه 
ُ
قال كيري إن إس���رائيل س���ت

حقيقة بس���يطة يجب أن تثير القلق، على الرغم من أن الس���فير اإلس���رائيلي 

السابق مايكل أورن يعتبرها تهديدًا. لكن هناك من هم مقتنعون بأن العالم 

سيهلل إلس���رائيل وللجمهوريين بعد نجاحهم في القضاء على اتفاق يثني 

عليه المجتمع الدولي بمن في ذلك السعودية.

���ل أنه قبل عقد من الزمن بذلت الجالي���ة اليهودية جهدًا كبيرًا 
ّ
ورأى المحل

لدحض حجة ادعت بأن اللوبي المؤيد إلسرائيل هو الذي دفع أميركا إلى حرب 

العراق، على الرغم من أن اإلدارة األميركية في ذلك الحين برئاسة جورج بوش 

االبن ل���م تكن بحاجة إلى تش���جيع للمضي إلى الح���رب، وأن رئيس الحكومة 

أريئيل ش���ارون بقي بعيدًا عن األض���واء. أّما هذه المرة فإن اللوبي مس���تعد 

لخ���وض أخطر معاركه علنًا، في الوقت ال���ذي يقف رئيس الحكومة بفخر على 

رأس المعسكر الذي يقود القوات. 

وأكد أنه عندما س���تبدأ المعركة ضد إس���رائيل واللوبي المؤيد لها، لدوافع 

موضوعية وأخرى معادية للسامية، سيكون من الصعب على الجالية اليهودية 

خوضها، وس���تجد نفس���ها في خضم مواجهة داخلية صعبة وربما أيضًا في 

مواجهة بداية انقسام بين أغلبية قيادتها التي تسير وراء نتنياهو، وأغلبية 

مجتمعها التي ما تزال تحافظ على والئها ألوباما.

وخت���م قائاًل:  لق���د حدثت مواجهات ح���ادة في الماضي بي���ن الواليات 

المتحدة وإسرائيل، لكن لم يسبق لها أن اقتربت من المعركة غير المسبوقة 

التي تنتظرنا. لقد قال بنجامين فرانكلين األب المؤسس للواليات المتحدة 

إنه في وقت الحرب ال ندفع األثمان، فالحس���اب يص���ل في نهايتها. وفي 

معركة مشكوك في دوافعها، وذات أهداف غير واضحة ونتائج غير مؤكدة 

حتى في حال االنتصار، فإن الثمن س���يكون غاليًا والحساب سيكون مؤلمًا 

ومفاجئًا. 

محللون إسرائيليون:

ثمن الحرب التي يخوضها نتنياهو ضد اإلدارة األميركية على خلفية 
االتفاق مع إيران سيكون غاليًا والحساب قد يكون مؤلمًا ومفاجئًا!

»لجن���ة تعيين القضاة« في إس���رائيل ه���ي إحدى الجبهات الرئيس���ة 

ف���ي المعرك���ة المتواصلة على صورة ما يس���مى »الجه���از القضائي في 

إس���رائيل«، أي السلطة القضائية، بما يشمل من محاكم مختلفة الدرجات 

والمس���تويات والصالحيات في مقدمتها وعلى رأس���ها المحكمة العليا، 

وخاص���ة حينما تمارس مهامها القضائية بصف���ة »محكمة العدل العليا« 

 في كل ما يتصل بالقضايا الدس���تورية وما يدور في 
ّ

)التي تبح���ث وتبت

صلبها من حقوق وحريات أساس���ية(، وليس مجرد هيئة استئناف أخرى 

)وأخيرة( على ما يصدر من قرارات حكم قضائية عن ما دونها من محاكم.  

وألنه���ا كذل���ك، فهي تش���كل ميدانا أساس���يا للتجاذب���ات المختلفة، 

السياس���ية � الحزبية والقضائية، عش���ية انتخاب أعضائها بعيد انتخاب 

هيئة جديدة للكنيست. 

وه���ذا ما حصل هذه الس���نة، أيضا، كم���ا حصل في الس���ابق. فقد وجد 

حليف���ا األمس خصم���ا / عدّوا الي���وم، رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو 

)زعيم الليكود( وأفيغدور ليبرمان )زعيم »إسرائيل بيتنا«( قاسما مشتركا 

جعلهما يضع���ان جانبا، ولو مؤقتا، جميع الخالفات السياس���ية � الحزبية 

� االئتالفية وغيرها والتحالف في مس���ألة عينية عل���ى غاية من األهمية 

لكليهم���ا معا ولكل منهما على حدة، وهي: موقع اليمين وقوته في »لجنة 

تعيي���ن القضاة«، ومدى تأثيره عل���ى قراراتها، وذلك في س���ياق الحرب 

الشعواء التي تش���نها أحزاب اليمين وتنظيماته قياداته المختلفة على 

الجه���از القضائي في إس���رائيل، وفي مقدمته تحدي���دا »محكمة العدل 

العليا«، سعيا إلى تقليص صالحياتها بالحّد من قدرتها على إلغاء قوانين 

غير دس���تورية يسنها الكنيس���ت والحّد من قدرتها على توفير الحماية 

)ولو الجزئي���ة والمنقوصة( لألقليات والفئات الضعيفة والمهمش���ة في 

المجتمع اإلسرائيلي بما يضمن حقوقها وحرياتها األساسية.  

»لجنة تعيين القضاة« ـ
مرجعيتها وتركيبتها

ثمة في اس���م ه���ذه اللجنة ما يحمل داللة كثيفة عل���ى مدى أهميتها: 

»لجن���ة تعيين القضاة«. فهي التي تنتخب القض���اة في جميع المحاكم، 

في جميع الدرجات والمس���تويات، في جميع المجاالت ومن جميع األنواع، 

بم���ا في ذلك تعيي���ن رئيس المحكمة العليا أيضا. أما التعيين الرس���مي 

للقضاة في مناصبهم � بعد انتخابهم من قبل هذه اللجنة � فيتم من قبل 

رئيس الدولة. 

وتقوم ه���ذه اللجنة به���ذا الدور بتخوي���ل صريح من »قانون أس���اس: 

القض���اء«، الذي حدد تركيبتها الدقيقة كم���ا حدد مهامها، وذلك بالنص 

التالي: في البند 4 )أ(: »يقوم رئيس الدولة بتعيين قاض، بناء على انتخاب 

لجنة تعيين القضاة«. وفي البند 4 )ب(: »تتألف اللجنة من تس���عة أعضاء، 

هم: رئيس المحكمة العليا، قاضيان من قضاة المحكمة ينتخبهما قضاة 

المحكم���ة العليا، وزير العدل ووزير آخر تعّينه الحكومة، عضوا كنيس���ت 

ينتخبهما الكنيس���ت وممثالن عن نقابة المحامي���ن ينتخبهما المجلس 

القطري للنقابة. ويترأس هذه اللجنة وزير العدل«. 

وعلى الرغم من أن تركيب���ة اللجنة، كما حددها القانون، توخت تقليص 

التأثي���رات والضغوط���ات السياس���ية عل���ى عملية انتخ���اب القضاة في 

إسرائيل، إال أن تطورات الواقع السياسي والخارطة الحزبية في البالد، كما 

فرضته���ا قوى اليمين، وضع هذه التركيبة في عين العاصفة ورفعها إلى 

مصاف المسائل الوجودية تقريبا!

والواق���ع أن تركيبة اللجنة، كم���ا حددها النص القانوني، اس���تهدفت 

تحقي���ق غايتي���ن مركزيتين: األولى � ضمان أن يتمتع القضاة بمس���توى 

مهني رفي���ع؛ والثانية � توفير غط���اء من الش���رعية الجماهيرية العامة 

على عملي���ة انتخاب القضاة، م���ن خالل ضمان تمثيل للس���لطات الثالث 

)التنفيذية / الحكومة، التش���ريعية / الكنيست والقضائية / المحاكم(، 

من جهة، إل���ى جانب ضمان التمثيل لكتل االئتالف والمعارضة على قدم 

المساواة، من جهة أخرى. 

وتقوم ه���ذه التركيبة على فرضي���ة أن عملية انتخاب القضاة )س���واء 

تعيي���ن قضاة جدد من خ���ارج الجهاز أو ترقية قضاة ف���ي داخل الجهاز 

� م���ن محكمة إلى أخرى أعل���ى( تحتاج إلى أدوات تقيي���م مهنية تتعلق 

بمدى مالءمة الشخص المرش���ح لتولي كرسي القضاء، وهي أدوات تتوفر 

للعناصر المهنية )قضاة المحكمة العليا الثالثة والمحاميان ممثال نقابة 

المحامين(.  

وبعد اس���تكمال االنتخاب���ات لعضوية هذه اللجن���ة، أصبحت تركيبتها 

الجدي���دة للدورة الحالي���ة على النحو التالي: وزيرة العدل أييلت ش���اكيد 

- رئيس���ة اللجنة، ووزير المالية موش���ي كحلون )ممث���ال الحكومة(، عضوا 

الكنيس���ت نوريت ك���ورن وروبرت إيالتوف )ممثال الكنيس���ت(، رئيس���ة 

المحكم���ة العليا القاضية مري���ام ناؤور، قاضيا المحكم���ة العليا إلياكيم 

روبنش���طاين وس���ليم جبران )ممثال الجهاز القضائي / المحكمة العليا(، 

المحام���ي خالد حس���ني زعب���ي والمحامية إيالنه س���اكر )ممث���ال نقابة 

المحامين(. 

 

صفقة نتنياهو – ليبرمان ...
والهدف األكبر!

الصفق���ة بين نتنياهو وليبرم���ان أتاحت ألحزاب اليمين في إس���رائيل 

التكت���ل وضم���ان أن يكون ممثال الكنيس���ت في عضوي���ة »لجنة تعيين 

القضاة« اثنين من أعضاء الكنيس���ت من هذه األحزاب، هما:  نوريت كورن 

)ليكود( وروبرت إيالتوف )إس���رائيل بيتنا(، كما أظهرت نتائج التصويت 

السري في الكنيست يوم 22 تموز الماضي.  

وتمثل هذه النتيجة اإلنجاز األكبر واألبرز لالئتالف الحكومي الحالي منذ 

ْيه 
ّ
تش���كيله. فقد درجت العادة، حتى اآلن، على أن يختار الكنيست ممثل

في هذه اللجنة من خالل المحافظة على »التوازن« بحيث يكون أحدهما من 

كت���ل االئتالف واآلخر من كتل المعارضة. وهذا ما حصل اآلن أيضا: فحزب 

»إسرائيل بيتنا« وكتلته يجلسان في المعارضة البرلمانية، خارج االئتالف 

الحكومي! ومن خالل هذا التحالف بينهما، استطاع نتنياهو وليبرمان قطع 

الطريق عل���ى كتل المعارضة األخرى )المعس���كر الصهيوني، يش عتيد، 

ميرتس والقائمة المش���تركة( بإجهاض مسعاها إليصال ممثل عنها إلى 

عضوية »لجنة تعيين القضاة«. وهكذا فشل عضوا الكنيست عوفر شيلح 

)يش عتيد( وأييلت نحمياس � فربين )المعسكر الصهيوني( اللذين كانا 

مرشحين عن كتل المعارضة األخرى )عدا »إسرائيل بيتنا«(، مجتمعة!

يش���ار هنا إلى أن الكنيس���ت انتخب أيضا � في الجلس���ة إياها يوم 22 

تموز األخير � ممثليه لعضوية لجان انتخاب القضاة في المحاكم الدينية 

المختلفة، على النحو التالي: عضوا الكنيس���ت يس���رائيل آيخلر )يهدوت 

هت���وراه( ورفيطال س���ويد )المعس���كر الصهيوني( عضوي���ن في لجنة 

تعيين القضاة في المحاكم الدينية اليهودية، أعضاء الكنيس���ت أسامة 

س���عدي )القائمة المشتركة(، عيس���اوي فريج )ميرتس( ويوآف بن تسور 

)شاس( أعضاء في لجنة تعيين القضاة الشرعيين )في المحاكم الشرعية 

اإلس���المية(، عضوا الكنيس���ت عبد الله أبو معروف )القائمة المش���تركة( 

وحمد عمار )إسرائيل بيتنا( عضوين في لجنة تعيين القضاة المذهبيين 

)في المحاكم الدينية الدرزية(. 

لكن هذه الصفقة بين نتنياهو وليبرمان، كما ظهرت نتيجتها في هوية 

عضوي الكنيس���ت اللذين سيمثالن الكنيست في »لجنة تعيين القضاة«، 

ليس���ت � كما يبدو � سوى الخطوة العملية األولى في تحالف يميني شامل 

وطويل المدى في هذه القضية يس���تهدف، كما ذكرنا، محاصرة »محكمة 

الع���دل العليا«، تحجيم قوتها وتقليص صالحياته���ا. وقد عبر عدد كبير 

ج���دا من ممثلي اليمين وقادته عن هذا الهدف خالل الس���نوات األخيرة، 

جهرا ودونما أي خجل أو وجل. وكان عضو الكنيست موطي يوجيف )البيت 

اليه���ودي بزعامة نفتالي بينيت( آخرهم وأكثرهم »جرأة« حينما قال، في 

أعقاب قرار »محكمة العدل العلي���ا« الذي أمرت فيه بتنفيذ هدم المباني 

في مس���توطنة بيت إيل األس���بوع الماضي: »آن األوان لرف���ع ذراع جرافة 

على المحكمة العليا... نحن، كس���لطة تشريعية، س���نهتم بلجم السلطة 

القضائية في الدولة«!

أما الخط���وة التالية في هذا التحالف فس���تكون، عل���ى األرجح، تطبيق 

الخطة الس���ابقة التي كان أعدها رئيس االئتالف الحكومي في الكنيست 

الس���ابق ووزير الس���ياحة في الحكوم���ة الحالية، ياري���ف ليفين )ليكود( 

والرامية إلى سن قانون جديد يقضي بتغيير تركيبة هذه اللجنة وتغيير 

موازين القوى فيها، بحيث يت���م تقليص قوة )تمثيل( القضاة الممثلين 

عن المحكمة العليا مقابل زيادة قوة وتمثيل السياسيين وممثلي األحزاب 

السياسية.  

وكان ليفين قال في تفس���ير وتبرير مش���روعه هذا: »التركيبة الحالية 

له���ذه اللجنة تتي���ح لقض���اة المحكمة العلي���ا الثالثة ولممثل���ّي نقابة 

المحامين تش���كيل »جس���م مانع« مقابل األعضاء األربعة اآلخرين )وزيران 

وعضوا كنيس���ت(، وهكذا يفرضون عليه���م تعيينات غير مقبولة عليهم 

ومختلف حولها«.  وأضاف: »سنعمل على تغيير هذا الوضع، ألنه ال يمكن 

أن يستمر«!!

حرب معلنة على كل
مختلف )عن اليمين(!

بانتخاب كورن وإيالتوف ممثلّي الكنيس���ت في هذه اللجنة، يصبح في 

مقدور رئيس���تها، وزيرة العدل أييلت شاكيد )البيت اليهودي(، تشكيل 

»جسم مانع« يحمل أجندة اليمين الواضحة في أداء اللجنة وقراراتها خالل 

نه من تحقيق أهدافه المعلنة، صراحة، وأهمها 
ّ
ال���دورة الجديدة، بما يمك

إفشال )فيتو( تعيين أي قاض »غير مرغوب فيه«، وخاصة ل�«محكمة العدل 

العلي���ا«، من جهة، مقابل إتاحة عقد صفقات لتعيين قضاة »مقربين و/ أو 

»مرضّي عنهم«، من جهة أخرى.  

يش����ار في هذا الصدد إلى أن الكنيس����ت أقّر في الع����ام 2008 تعديال 

لقان����ون المحاكم يقضي بأن انتخاب قاض للمحكم����ة العليا يحتاج إلى 

أغلبية س����بعة من بين أعضاء »لجنة تعيين القضاة« التسعة، بينما أبقى 

على أغلبية خمسة أعضاء المطلوبة النتخاب قاض في أية محكمة أخرى. 

ويعني هذا التعديل أن األغلبية السياس����ية االئتالفية تس����تطيع )من 

خ����الل ممثليها الوزيرين وعضوي الكنيس����ت( إجهاض تعيين أي قاض 

ال يروق لها. 

وهذا، بالضبط، ما أعلنه العضو الجديد في هذه اللجنة عضو الكنيس���ت 

روبرت إيالتوف )إسرائيل بيتنا(، أحد المندوبين عن الكنيست، بالقول إن 

»َمن ال ُينش���د النشيد الوطني )اإلسرائيلي � هتكفا( فلن يكون قاضيا في 

دولة إسرائيل«!!

وق���ال إيالتوف، في مقابلة إذاعية مع راديو الجيش اإلس���رائيلي )غالي 

تس���اهل( يوم 23 تموز األخي���ر، أي غداة انتخابه لعضوي���ة اللجنة: »من 

جهت���ي، القاضي الذي ال يريد إنش���اد هتكفا ال يمكن أن يكون قاضيا في 

دولة إس���رائيل، دولة القومية اليهودي���ة«! وأوضح إيالتوف، في المقابلة 

ذاتها، أنه »سيتش���اور م���ع زعيم حزبه، ليبرمان، ح���ول كل تعيين جديد 

ُيعرض على اللجنة«!

وفي كالمه هذا، يشير إيالتوف، رئيس كتلة »إسرائيل بيتنا« البرلمانية 

)وه���و أوزبكّي األصل هاجر إلى إس���رائيل في الع���ام 1985(، إلى القاضي 

العربي في المحكمة العليا اإلسرائيلية، القاضي سليم جبران، الذي ركزت 

علي���ه الكاميرات وه���و يقف صامتا خالل حفل تنصي���ب رئيس المحكمة 

العليا الس���ابق، آشير غرونيس، في شباط 2012، بينما كان اآلخرون جميعا 

ينش���دون »هتكفا«، وهو ما استغلته أوس���اط اليمين في إسرائيل إلثارة 

ضجة واس���عة وشن حملة اس���تهدفت القاضي جبران نفس���ه، شخصيا، 

والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل عموما. 

واعتب���ر وزير الدفاع، موش���يه يعل���ون، تصريحات إيالت���وف هذه حول 

إلزامية إنشاد هتكفا شرطًا لتولي كرسي القضاء في إسرائيل )!( »تحريضا 

متعمدا ضد قطاع واس���ع من المواطنين ويمّس بالنس���يج االجتماعي في 

دولة إسرائيل«. وقال يعلون إنه »إذا ما ُحرم أي عربي أو ابن أقلية أخرى من 

إش���غال منصب قضائي لمجرد إنه ال ينش���د هتكفا، فسيكون هذا بمثابة 

إفالس قيمي وأخالقي نهائي«!! 

ورد إيالتوف على تعقيب يعلون هذا فش���ن عليه هجوما ش���خصيا حادا 

ق���ال فيه، ضمن ما قاله: »يبدو أن يعلون ال يفهم معاني الدولة اليهودية 

الديمقراطية«!!

وفي تعقيب آخر عل���ى تصريحات إيالتوف هذه، كتب المؤرخ تش���يلو 

روزنب���رغ مقاال في موقع »ني���وز 1« العبري قال في نهايت���ه: »أقترح على 

إيالتوف تطبيق ش���رطه ه���ذا على آخرين أيضا. ومنه���م، مثال، العبو كرة 

الق���دم في منتخب إس���رائيل الوطن���ي، ممثلو الدولة ف���ي بعثات ووفود 

رس���مية مختلفة إلى خارج البالد، إذ ثمة لدي شك كبير في أن كثيرين من 

هؤالء لن يس���تطيعوا تلبية هذا الشرط.... فليجِر عضو الكنيست المحترم 

اختبارا بين كثيرين جدا ممن يدعي تمثيلهم )المهاجرون إلى إسرائيل، 

من جمهوريات االتحاد الس���وفييتي الس���ابق وغيرها( كي يتأكد بنفسه 

أنه���م ال يعرفون كلمات النش���يد وال يفقهون معاني���ه، ورغم ذلك فهم 

مواطنون جديرون ويتمتعون بجميع الحقوق واالمتيازات... إنه أمر مخجل، 

مهين ومقرف، لكن هذا هو الموجود«!!

تحالف يميني شامل )من االئتالف والمعارضة( إلحكام السيطرة على »لجنة تعيين القضاة«!
*الهدف: إحداث تغيير جوهري في الجهاز القضائي، وفي مقدمته »المحكمة العليا«، وتشكيلته ـ الشخصية، الفكرية، السياسية واالجتماعية ـ بما يخدم اليمين 

وأجنداته المختلفة! * العضو الجديد في هذه اللجنة، ممثل »إسرائيل بيتنا«: َمن ال ُينشد »هتكفا« )النشيد الوطني اإلسرائيلي( لن يكون قاضيا في إسرائيل!*

أوباما ونتنياهو: »الكيمياء« السالبة.
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الطريق إلى دوما.                                )إ.ب.أ(

كتب برهوم جرايسي:

اختتم الكنيس���ت في األس���بوع الماضي دورت���ه الصيفية، وه���ي الدورة 

البرلماني���ة األولى بعد االنتخابات العامة األخيرة التي جرت في منتصف آذار 

الماضي. وكان م���ن الطبيعي أن ينجح نتنياهو في انهاء الدورة الصيفية من 

دون أزمة حكومية، في ائتالف لم يمر عليه 11 أسبوعا حتى انتهاء الدورة. إال 

أن هذه الحكومة تنتظرها عواصف ته���دد ثباتها، رغم أن اليمين المتطرف 

يثبت أقدامه أكثر في الحلبة السياس���ية وفي الشارع اإلسرائيلي ككل. وفي 

المقابل فإن اليسار الصهيوني المتمثل بحركة ميرتس، بات يبحث عن خشبة 

إنق���اذ تضمن بقاءه في الكنيس���ت في االنتخابات البرلماني���ة المقبلة، التي 

ق���د تفاجئ في موعده���ا المبكر في حال لم تصم���د الحكومة أمام العواصف 

المتوقعة.

وق���د أنهت الحكومة الدورة الصيفية بع���د أن أنجزت ثالثة قوانين مركزية 

في برنامجها، اثنان منهم جرت صياغتهما في الدورة السابقة، على يد وزيرة 

العدل تسيبي ليفني، وهما: قانون تشديد العقوبات على تهمة إلقاء الحجارة 

إلى حد 20 عاما، وقانون االطعام القس���ري لألسرى المضربين عن الطعام، رغم 

المعارضة الواس���عة لهذا القانون خاصة من نقابة األطباء اإلسرائيلية العامة 

لما فيه من خرق لحقوق اإلنسان وحقوق األسرى.

أما القانون الثالث فهو ما يس���مى ب� »القان���ون النرويجي«، الذي يتيح لكل 

وزير في الحكومة أن يستقيل من عضويته في البرلمان طالما هو وزير، ويظل 

م���ن حقه أن يعود إلى عضوية البرلمان في حال اس���تقال أو أقيل من منصبه 

ال���وزاري خالل الدورة البرلمانية، مقابل خروج عضو البرلمان الذي دخل مكانه. 

والصيغة اإلس���رائيلية الجديدة هي صيغة جزئية، بحيث تس���مح لكل كتلة 

برلمانية عدد نوابها حتى 12 نائبا، باستبدال وزير أو نائب وزير واحد، ما يعني 

أن القانون لن يسري على كتلة الليكود. 

ومن ش���أن هذا القانون الذي س���يدخل حيز التنفيذ كما يبدو مع بدء الدورة 

الش���توية في منتصف ش���هر تش���رين األول المقبل أو حتى قبلها، أن يمنح 

االئتالف الحاكم أربعة نواب جدد س���يكونون متفرغي���ن أكثر لعمل الهيئة 

العامة في مواجهة المعارضة.

وكما ه���و معروف ترتكز حكومة نتنياهو عل���ى 61 نائبا من أصل 120 نائبا، 

م���ا يجعلها أمام تهديد دائم في الكنيس���ت، وخاصة في العمل الجاري مثل 

تمري���ر قواني���ن ال ترغب بها الحكوم���ة، خاصة قواني���ن ذات طابع اقتصادي 

اجتماعي. وال يلوح في األفق أي س���يناريو يس���مح لنتنياهو بتوس���يع قاعدة 

ائتالفه الحاكم، فأمامه ثالث كتل برلمانية مرش���حة لالنضمام، ولكن ضم كل 

واحدة منها على انفراد يواجه عقبات وعراقيل، منها ما سيضطر نتنياهو إلى 

إجراء تشكيل حكومة جديدة كليا.

والكتلة األقرب سياس���يا لالئتالف الحاكم هي »يس���رائيل بيتينو« بزعامة 

المتط���رف أفيغدور ليبرمان، إال أن األخير بخالف ح���اد مع كتلتي المتدينين 

المتزمتي���ن »الحريديم«، ويصر على تجنيد ش���بانهما ف���ي جيش االحتالل، 

وحجب ميزانيات ضخمة جدا تتلقاها مؤسسات »الحريديم« وتشكل عبئا على 

الموازن���ة العامة. ولكن هذا ال يعني مبدئية زائدة ل���دى ليبرمان، وإنما يريد 

بذلك كسب جمهور ليس قليال بين اليمين المتشدد، الذي يعتبر المتزمتين 

وأحزابهم ابتزازيين يحصلون على ميزانيات ال يس���تحقونها كثمن لدعمهم 

الحكومات اإلس���رائيلية. ويعتقد ليبرمان أنه بهذا س���يعيد لنفسه قسما من 

القوة البرلمانية التي خسرها في االنتخابات األخيرة.

ف���ي المقابل، فإن انضمام كتلة المعارضة األكبر »المعس���كر الصهيوني«، 

التي تضم حزب »العمل« بزعامة إس���حاق هيرتسوغ، وحزب »الحركة« بزعامة 

تس���يبي ليفني، يتطلب تغييرا شامال في الحكومة، قد يؤدي إلى خروج كتلة 

المس���توطنين »البيت اليهودي« م���ن الحكومة، وهذا م���ا ال يريده نتنياهو، 

ولكن حتى لو تم أمر كهذا فإن هذه س���تكون حكومة قالقل وصدام دائم بين 

مركباتها.

أما بالنس���بة لكتلة »يوجد مس���تقبل«، فإن المتدينين المتزمتين يرفضون 

انضمامه���ا نظرا لموق���ف الكتلة من ميزانيات المتزمتي���ن، ولكن أيضا حزب 

»يوجد مستقبل« يتخوف من انضمام كهذا لحكومة تضم المتزمتين ألن هذا 

سيعني زوال الكتلة تقريبا في االنتخابات المقبلة.

غير أن ه���ذه االحتماالت مبنية على الوضع الراهن، بمعنى في حال نش���وء 

ظروف أخرى، مثل قالقل أو تصعيد عس���كري أو ما ش���ابه، فمن ش���أن ظروف 

كه���ذه أن تك���ون ذريعة لكل واحدة م���ن هذه الكتل أو الحكوم���ة لتبرر أمام 

جمهور ناخبيها خطوة االنضمام الى حكومة نتنياهو.

ونج���ح نتنياهو في إنهاء الدورة الصيفية من دون أن يس���جل خس���ائر 

كبي���رة، وهذا طبيعي الئتالف لم يمر على تش���كيله رس���ميا 11 أس���بوعا، 

فه���و بائتالفه الهش يرتكز ف���ي القوانين السياس���ية والعنصرية على 

كتلة المعارضة »يس���رائيل بيتينو« التي تضمن له أغلبية أكبر من أغلبية 

االئتالف القائم. 

وعلى أس���اس االرتكاز على حزب »يسرائيل بيتينو« نجح نتنياهو، كما ذكر 

س���ابقا، في اقرار قانونين عنصريين، األول تشديد العقوبات على من يتهم 

بإلق���اء الحجارة نحو جي���ش االحتالل والقوات األمنية، لتت���راوح من 5 إلى 20 

عاما. والقانون الثاني هو االطعام القسري لألسرى المضربين عن الطعام، وفي 

القانونين نجحت حكومة نتنياهو في اختراق المعارضة عدا الدعم المباش���ر 

من »يس���رائيل بيتين���و«، فقد حصلت في قانون الحج���ارة على دعم من نواب 

»المعسكر الصهيوني« و«يوجد مستقبل«.

ول���ن تكون هناك مش���كلة أغلبية لحكومة نتنياهو ف���ي أي قانون عنصري 

تطرحه مباشرة أو تدعمه إن كان االقتراح من أحد نواب االئتالف أو المعارضة، 

ألن »يسرائيل بيتينو« ستقدم الدعم المطلق لقوانين كهذه.

العقبات المستقبلية
برغ���م هذا، ف���إن نتنياهو يعرف أن���ه مقبل على دورة ش���توية عاصفة، 

وس���يكون م���ن الصعب عليه انهاء الدورة الش���توية، التي ستس���تمر من 

منتصف تش���رين األول المقبل إلى نهاية آذار من العام المقبل 2016، من 

دون توس���يع قاعدة االئتالف. والجهد األكبر الذي س���تبذله الحكومة في 

المرحل���ة المقبلة، يصب في عملية إقرار الموازن���ة العامة للعامين الجاري 

2015 والمقبل 2016، وسيعقد الكنيست في مطلع أيلول جلسة استثنائية 

إلق���رار الموازنة العامة بالقراءة األولى، والس���ماح للجان الكنيس���ت بعقد 

جلس���ات بحث خالل م���ا تبقى من العطلة الصيفية، عل���ى أن تبدأ مداوالت 

القراءة الثانية بعد شهر من افتتاح الدورة الشتوية في منتصف تشرين 

األول. 

وخالف���ا للتوقعات التي تنش���ر في وس���ائل اإلعالم، ف���إن الحكومة تضمن 

لنفس���ها أغلبية إلقرار الموازنة العامة رغم هشاش���ة القاعدة االئتالفية، ألن 

هذه الموازنة ستكون بموجب اتفاقيات االئتالف المبرمة بين حزب »الليكود« 

وكتل االئتالف. 

لك���ن بع���د االنتهاء م���ن الموازنة العامة، س���يبدأ الكنيس���ت عمله 

التشريعي العام، وهنا ستبدأ لعبة شد الحبل بين المعارضة واالئتالف 

بوتيرة أق���وى، عما كان في الدورة الصيفية. وف���ي تلك المرحلة وكما 

علمت التجربة س���تبدأ في الظه���ور الخالفات الداخلي���ة بين مركبات 

االئتالف، فالتناقضات بين أطراف االئتالف ليس���ت سهلة، خاصة في 

موضوعين مركزيين: سلس���لة قوانين تتعلق بعالق���ة الدين بالدولة، 

ومس���عى كتلتي »الحريديم« إلى ضمان قيود دينية أشد في موضوع 

»الحالل«، ومكانة المؤسس���ة الدينية العلي���ا. وثانيا، محاولة نتنياهو 

تقويض جه���از القضاء من خالل قانون يحد م���ن صالحيات المحكمة 

العليا في نقض قوانين.

وف���ي كال الموضوعين، تقف كتلة »كوالنو« بزعامة موش���يه كحلون بموقف 

مناق���ض لكتل االئتالف األرب���ع الباقية، إذ أن »كوالن���و« يمثل موقف اليمين 

األيديولوجي القديم، الذي يس���عى للحفاظ على »أس���س الدولة التقليدية«، 

مثل اس���تقاللية جهاز القضاء، وابقاء حيز حركة للعلمانيين والتيار الديني 

الليبرالي.

وإذا اعتمدنا على تجارب الماضي، وفي حال لم ينجح نتنياهو في توس���يع 

قاعدة حكومته االئتالفية، فإنه سينهي الدورة الشتوية بتعب، وظهور شرخ 

واضح في االئتالف الحكومي، الذي سيبدأ في حينه باالستعداد إلقرار موازنة 

الع���ام 2017 إن لم يكن لعامين، وهنا س���تتأجج الخالفات في االئتالف أكثر، 

وعلى أس���اس هذا الس���يناريو تكثر التوقعات بأن حكومة نتنياهو الحالية، 

وفي حال بقيت على شكلها الحالي، من الصعب عليها أن تنهي العام المقبل 

.2016

معارضة ليست موحدة
إن هشاش���ة االئتالف وحدها ال تكفي لس���قوط حكوم���ة، فالمطلوب لألمر 

معارض���ة قوية موحدة، وهذا ما هو غير موجود ف���ي المعارضة القائمة التي 

تتش���كل من خمس كت���ل برلمانية، ولكن ل���كل كتلة أجندته���ا، وقد كثرت 

التناقضات بينها في الدورة الصيفية المنتهية.

فق���د كان من المفترض أن يك���ون حال االئتالف الهش فرصة لما يس���مى 

ب� »الوس���ط« و«اليس���ار الصهيوني«، ليعزز قوته في صفوف المعارضة، إال أن 

م���ا هو ظاهر يش���كل العكس تماما، فحزب »العمل« المنخرط في »المعس���كر 

الصهيون���ي«، ظهر في أكث���ر من حالة متماثال مع سياس���ة الحكومة، خاصة 

ف���ي الموقف من االتف���اق الدولي مع إيران، األمر الذي ع���ّرض الحزب وزعيمه 

هيرتسوغ إلى انتقادات حادة جدا في وسائل اإلعالم. كذلك فإن كتلة »يوجد 

مس���تقبل«، ورغم صعوبة انضمامها إلى حكومة نتنياهو، ما تزال تميل نحو 

اليمي���ن ومس���ايرته، فهذه الكتلة أص���ال تعد يمينية، بموج���ب نهجها في 

حكومة نتنياهو السابقة.

وبالنس���بة لكتلة »يس���رائيل بيتينو« فهي تلع���ب دور االحتياط اليميني 

لالئتالف الحاكم كما ورد هنا، ما يضمن حزام أمان في عدة قضايا للحكومة.

وباإلم���كان القول إن كتلة ميرتس اليس���ارية الصهيونية قد تكون األقرب 

لش���كل معارضة القائمة المش���تركة، القائمة الوحدوية للفلس���طينيين في 

إس���رائيل، لكن ميرتس بات���ت قلقه أكثر من ذي قبل عل���ى مصيرها، كحركة 

سياس���ية تخوض االنتخابات بشكل مس���تقل. ويتخوف قادة ميرتس من أن 

يكون من الصعب عليهم تجاوز نسبة الحسم الجديدة 25ر3% في االنتخابات 

المقبلة.

ويزداد قلق ميرتس من احتمال أن تكون االنتخابات البرلمانية مداهمة، وفي 

وقت مبكر أكثر من التوقع���ات، ولهذا بموجب تقارير صحافية، بدأت الحركة 

تدرس ش���كل خوضها االنتخاب���ات المقبلة، إذ يهددها تحالف »المعس���كر 

الصهيوني« في حال اس���تمراره بالش���كل القائم اليوم، بمعنى تحالف حزب 

»العمل« وحزب »الحركة« بزعامة ليفني.

وتعل���و أصوات في حركة ميرتس تطالب بالش���روع ف���ي مفاوضات مع حزب 

»العمل« لالنضمام إلى »المعس���كر الصهيوني«، بهدف تجاوز نسبة الحسم 

ف���ي االنتخاب���ات المقبل���ة. ولكن حتى اآلن لي���س واضحا مصير »المعس���كر 

الصهيوني«، فحزب »العم���ل« تحالف مع حزب »الحركة« الذي ال وجود له على 

األرض وإنما برلمانيا، لذا س���يكون هذا السؤال مطروحا في حزب »العمل«. من 

جهة ثانية، فإن ضم ميرتس إلى »المعس���كر الصهيوني« قد يواجه معارضة 

جيوب في »العمل« تميل لمغازلة سياسة اليمين.

أمام وض���ع كهذا، فإن ميرتس ال ترفض التفكير في اتجاهات أخرى، وإبرام 

تحالفات مع قوائم انتخابية ال تعبر نسبة الحسم، مثل الخضر وأنصار تشريع 

»الماريحوانا« وغيرهما. 

حكومة نتنياهو تجتاز الدورة الصيفية للكنيست وتستعد لشتوية أزمات!
*االئتالف الهش بقيادة نتنياهو تنقذه معارضة ليست متجانسة *كتلة »يسرائيل بيتينو« تشكل حزام أمان من المعارضة لكل القوانين 

العنصرية واليمينية *حكومة نتنياهو ستعبر عقبة الموازنة العامة في مطلع الدورة الشتوية لتنتقل لمرحلة األزمات المنهكة *من الصعب 

على نتنياهو عبور الدورة الشتوية بسهولة من دون توسيع قاعدة االئتالف ويبدو أن فرصه ليست قوية في الظرف الراهن*

تدل معظم المؤش���رات التي توفّرت حتى س���اعة إعداد هذا التقرير )أمس 

االثنين( عل���ى أن الحكومة اإلس���رائيلية لن تغّير من تعامله���ا مع الجماعات 

اليهودي���ة اليمينية المتطرفة اإلرهابية التي نف���ذت االعتداء في قرية دوما 

الفلس���طينية، ليل���ة الخميس – الجمعة الماضية، والذي أدى إلى استش���هاد 

الطفل الرضيع علي دوابش���ة حرقا، وإلى إصابة والديه وشقيقه الطفل بجروح 

حرجة. 

وبرغم التصريحات التي أطلقها المس���ؤولون اإلس���رائيليون في أعقاب هذا 

االعتداء، وفي مقدمتهم رئيس الحكوم���ة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة، 

رؤوفي���ن ريفلين، ونددوا فيه���ا باالعتداء اإلرهابي وأك���دوا على وجود إرهاب 

يهودي، إال أن التعامل مع هذه الجريمة يؤكد أن إسرائيل لن تغّير سياستها 

تجاه هذا اإلرهاب المنفلت ضد الفلسطينيين منذ عدة سنين. 

وبعد زيارته لش���قيق الرضيع علي دوابش���ة، أحمد، الذي يرقد مع والدته في 

مستشفى »شيبا« قرب تل أبيب، يوم الجمعة الماضي، قال نتنياهو للصحافيين 

»نشعر بصدمة عميقة إزاء هذا العمل وندينه بأشد التعابير، وتعتبره إسرائيل 

حكومة ومواطنين جريم���ة إرهابية. إن اإلرهاب هو إرهاب ويجب مكافحته أيًا 

كان منطلقه، وسوف نلقي القبض على هؤالء القتلة ونستخدم كافة الوسائل 

المتوفرة لدينا لتقديمهم للعدالة كي تأخذ مجراها«. 

وأضاف نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وأنه »أكد 

له أن لدينا التزامًا مش���تركًا بمحاربة اإلرهاب وضمان التعايش بين الشعبْين. 

ونق���وم بمجهود متواص���ل على هذا الصعي���د ويجدر بجميع اإلس���رائيليين 

والفلسطينيين أن يحشدوا طاقاتهم من باب ضبط النفس وااللتزام والحزم«.

لكن هذا الكالم س���رعان ما ذهب أدراج الرياح، أول من أمس األحد، عندما عاد 

نتنياهو إلى التحريض ضد الفلسطينيين. 

وقال في مس���تهل اجتماع حكومته األس���بوعي »نحن ندين ونستنكر هؤالء 

القتلة ونالحقهم، بينما جيراننا يطلقون أس���ماء قتلة أطفالنا على الميادين – 

وال يمكن التغطية على هذا الفرق وال يمكن إخفاءه«.

هذا التغيير في لهجة نتنياهو خالل 48 س���اعة ال مبرر له س���وى أن اليمين 

اإلس���رائيلي، ليس ذلك اليمين اإلرهابي المتمثل بجماعات »ش���بيبة التالل« 

و«تدفيع )جباية( الثمن«، وإنما اليمين السياس���ي في الكنيست والذي تتألف 

منه الحكوم���ة، تحفظ من أقوال نتنياهو. وفي نهاية المطاف، فإن نتنياهو ال 

يهتم بشيء سوى كسب تأييد اليمين.

وت���دل على األجواء في صفوف اليمين اإلس���رائيلي، التعليقات في المواقع 

االلكتروني���ة والش���بكات االجتماعية. وقال���ت تقارير إعالمية إس���رائيلية إن 

نتنياهو وريفلين يتلقيان رس���ائل تهديد عبر االنترنت، بسبب تصريحاتهما 

في أعقاب االعتداء اإلرهابي في دوما والتنديد بمنفذيه.

وبعد أن ندد ريفلين بش���دة باالعت���داء، كتب في مقال نش���ره في صحيفة 

»يديعوت أحرونوت«، األحد، أنه »يفوق شعوري باأللم شعوري بالخجل، ألم على 

قتل رضيع صغير، ألم على أن أبناء ش���عبي ق���د اختاروا طريق اإلرهاب وفقدوا 

إنسانيتهم«. 

ورافق���ت التهدي���دات لريفلين تناقل ص���ورة له في ش���بكة االنترنت وهو 

يعتمر حطة فلس���طينية، وكتابة عبارة »أصبحت عربيا«، وهذا األمر بالمفاهيم 

اإلسرائيلية، وخصوصا اليمينية، يعتبر تنديدا بأقوال ريفلين. 

ولم تنحص���ر االنتق���ادات لنتنياهو وريفلي���ن في االنترنت وربما بأس���ماء 

مس���تعارة، وإنما سعى وزراء وأعضاء كنيست من االئتالف إلى تذكير نتنياهو 

بسياسة اليمين ونهجه.

وقالت وزيرة الثقافة والرياضة اإلس���رائيلية، ميري ريغف، للقناة العاش���رة 

للتلفزيون اإلسرائيلي، مساء السبت الفائت، إنه »يتوّجب على حكومة إسرائيل 

دعم االس���تيطان وبناء المزيد من الوحدات االستيطانية في الضفة الغربية«، 

معتبرة أن االعتداء اإلرهابي في دوما »ليس إال حالة شاذة«. 

وأضافت أن »إس���رائيل أدانت العمل اإلرهابي والجيش اإلس���رائيلي يتعامل 

مع الفلس���طيني والمستوطن بصورة متساوية، في الوقت الذي تدعم السلطة 

ذي العمليات وتدعم عائالتهم«.
ّ
الفلسطينية منف

وح���اول عضو الكنيس���ت ينون ميغال، م���ن حزب »البيت اليه���ودي«، تبرير 

االعت���داء اإلرهابي وأنه جاء ردا على قتل مس���توطن بأيدي فلس���طينيين قبل 

شهر.

»أعشاب سائبة« وليسوا إرهابيين!
ظهرت اعت���داءات »تدفيع الثمن« ألول مرة من خالل كتابة هذه العبارة على 

جدران األماكن التي نفذ فيها شبان يهود متطرفون جرائمهم في العام 2008 

وفقا للمصادر اإلسرائيلية، رغم أن اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين 

ب���دأت منذ بدء االس���تيطان بعد احتالل الضفة الغربية وقط���اع غزة في العام 

 .1967

وخالل الس���نوات القليل���ة الماضية، عندما بدأت ه���ذه الجماعات اليهودية 

اإلرهابية بإحراق مس���اجد وكنائ���س وبيوت، تعالت أصوات ف���ي جهاز األمن 

اإلس���رائيلي تطالب بالتعامل م���ع هذه الجماعات على أنه���ا منظمة إرهابية، 

بمعنى اتخاذ إجراءات ضد نش���طائها لتقييد حركتهم وتسمح بمالحقتهم. 

لكن الحكومة اإلس���رائيلية رفضت تعريفهم كمنظم���ة إرهابية، واعتبرتهم 

»أعشابا سائبة«. 

وأش���ار المحلل العس���كري في »يديعوت أحرونوت«، أليكس فيشمان، األحد، 

إلى أنه »عندما يمارس الشاباك كل قوته، نرى أنه يحل ألغازا بسرعة البرق« في 

إشارة إلى القبض على منفذي عمليات فلسطينيين بشكل سريع. 

وأشار فيشمان إلى تقاعس الشاباك في القبض على إرهابيين يهود. وكتب 

أن »الحديث ال يدور عن شاباك آخر، وإنما عن سياسة أخرى«. وبرأيه عندما يدور 

الحديث عن فلسطينيين، يقومون ’بتغطية أساسية’ وهو مصطلح أمني يعني 

جمع معلومات اس���تخباراتية عن المدارس، وعن المساجد وعن بلدات بأكملها. 

لكن عندما يدور الحديث عن الوس���ط اليهودي، فإن الشاباك ال يريد التجسس 

عل���ى اليهود، والحكومة ال تحل���م بالمصادقة له على ’تغطية أساس���ية’ على 

ييش���يفوت )معاهد دينية يهودية(، وحاخامين، ومؤسسات دينية وثقافية، 

ومجالس إقليمية، وهي تغطية بإمكانها إحباط أنشطة معادية. 

يش���ار إلى أن اله���دف المعل���ن لجرائم »تدفي���ع الثمن« ه���و االنتقام من 

الفلس���طينيين على خطوة تقوم بها السلطات اإلسرائيلية ضد المستوطنات 

من أجل إحراج الحكومة اإلس���رائيلية. ووفقا لفيشمان، فإن التقديرات هي أن 

االعت���داء اإلرهابي في دوما جاء ردا على هدم البنايتين في مس���توطنة »بيت 

إيل« قبل االعتداء بيوم واحد.

وكتب فيشمان أن »تغطية اس���تخباراتية واسعة في الوسط اليهودي )بين 

المس���توطنين( ربما كان بإمكانها توفير إنذار«. وأردف أنه قبل شهور طويلة 

أعلن وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موشيه يعلون، عن جماعة »شبيبة التالل« أنها 

»تنظيم محظور«، لكن التعامل مع نشطائها يجري بتسامح وتساهل. 

من جانبه، دعا المحلل العسكري في صحيفة »هآرتس«، عاموس هارئيل، إلى 

عدم أخذ تنديد قادة إسرائيل وقادة المستوطنين باالعتداء في دوما والتعبير 

عن صدمتهم بجدية، »ألن التسامح الذي أظهرته الدولة على مدار سنين تجاه 

عنف اليمين المتطرف، والذي برز أيضا في بيت إيل األسبوع الماضي، حيث لم 

يبق أحد من الذي هاجموا أفراد الشرطة قيد االعتقال، هو الذي يسمح بتنفيذ 

جرائم كراهية قاتلة كالتي وقعت في دوما. وثمة ثمن لليد اللينة«. 

وأضاف هارئيل أن »النضال السياس���ي، حتى لو جرى ضد تنفيذ أمر محكمة، 

هو جزء من الخطاب الشرعي. لكن عندما توافق القيادة المنتخبة للمستوطنات 

بصمت على أعمال ش���غب للمستوطنين الش���بان، وفيما وزراء وأعضاء كنيست 

يتنافسون في التهجمات على المحكمة العليا ووزير الدفاع، فإنه من الصعب 

تحليالت: تساهل حكومة إسرائيل مع اإلرهابيين اليهود أدى إلى االعتداء البشع في دوما!
*نشيطو اليمين الذين ال يؤيدون مثل هذه االعتداءات اإلرهابية يرفضون التعاون مع أجهزة األمن*

التعام���ل مع القتل في دوما عل���ى أنه مثل رعد في يوم صاف، حتى لو عارضت 

الغالبية العظمى من المستوطنين أفعال قلة بينهم«. 

ورجح هارئيل أن يتم القبض على مرتكبي االعتداء في دوما، لكنه أش���ار إلى 

وجود صعوبة قانونية »في ترجمة األدلة التي بحوزة الش���رطة والش���اباك إلى 

الئحة اتهام تصمد أمام المحكمة«. وأضاف أن السبب يعود إلى عدم استخدام 

أساليب تحقيق صارمة ضد المشتبهين اليهود. 

وأضاف هارئي���ل أنه »في جميع األح���وال، الحرب ض���د المخربين اليهود ال 

يمكنها أن تختصر بخطوات تنفذها أذرع األمن. فهذه سلس���لة طويلة ينبغي 

أن تبدأ بتنصل حازم من جانب حاخامين وسياس���يين في اليمين وأن تنتهي 

بقبض���ة ش���ديدة في المحاك���م، التي تميل إل���ى إظهار تفه���م بالغ لظروف 

المتعصبين اليهود«.

من ناحية أخ���رى أكدت تقارير صحافية متطابق���ة أن االعتداء اإلرهابي في 

دوما لم يفاجئ جهاز األمن اإلس���رائيلي، إذ يالحظ الشاباك والشرطة انتهاج 

اإلرهابيين اليهود نشاطا معينا، منذ سنتين، يتمثل بمحاوالت إضرام النار في 

بيوت فلسطينيين في ساعات الفجر من أجل إحراق البيوت وسكانها.

ووقعت أول محاولة إحراق بيت في تش���رين الثاني 2013 في قرية س���نجل. 

عندها جرى إحراق بيت وكتابة ش���عارات. ولحسن الحظ أن األم في هذا البيت 

استيقظت مبكرا من أجل إرضاع ابنها وشاهدت بداية الحريق وأنقذت عائلتها 

التي خرجت من البيت بسرعة.

بعد ذلك أضرم المس���توطنون النار في بيتين في جنوب جبل الخليل وبلدة 

حوارة، في العام 2014، ولحسن الحظ لم ُيصب أحد من سكان البيتين بأذى.

ولم تقدم الس���لطات اإلس���رائيلية في هذه األحداث الثالث���ة لوائح اتهام 

ضد أحد. وفي أعقاب إح���راق البيت في جنوب جبل الخليل، جرى اعتقال ثالثة 

مش���تبهين، لكن س���رعان ما أفرج عنه���م وأبعدوا لفترة قصي���رة عن الضفة 

الغربية والقدس الشرقية.

ويعتبر جهاز األمن اإلسرائيلي أن إقدام المستوطنين اإلرهابيين على إحراق 

بيوت فلس���طينية على سكانها خطوة متطورة إلحراق مساجد وكنائس نفذها 

إرهابيون يهود. 

دم���ت الئحة اتهام، ي���وم الخميس الماضي، ضد ناش���ط يميني متطرف 
ُ
وق

يدعى موش���يه أورباخ، ُعثرت بحوزته على كراس���ة ُيتهم بكتابتها وتتضمن 

تفاصيل حول سبل تنفيذ اعتداءات إرهابية معروفة باسم »تدفيع الثمن«. 

تب في هذه الكراس���ة أنه »أحيانا نسأم إلحاق أضرار بأمالك ونريد توجيه 
ُ
وك

ضربة توضح للمالعين أنه إذا أردنا )فعل ش���يء( يمكننا ذلك... وببساطة نحن 

نري���د إحراق البيت على س���كانه... لكن محاولة القتل ه���ذه هي أكثر خطورة 

بالنسبة للصهاينة«. 

ونصح باستخدام زجاجة حارقة من أجل إحراق منزل، مثلما حدث لدى حرق منزل 

عائلة دوابشة، وإحراق إطارات مطاطية من أجل منع سكان البيت من الخروج منه. 

وبرغم أن التقديرات لدى أجهزة األمن اإلس���رائيلية تش���ير إلى أن االعتداء 

اإلرهابي في دوما نفذته »خلية لديها خبرة«، أي أنها نفذت عمليات مش���ابهة 

ف���ي الماض���ي أو تدرب أفرادها وُوجهوا من طرف أش���خاص نف���ذوا مثل هذه 

االعت���داءات، إال أن ه���ذه األجهزة ادع���ت أنها ال تملك طرف خي���ط يقود إلى 

اإلرهابيين.

على ضوء ذلك، وفقا ل�«هآرتس«، يس���عى الش���اباك والش���رطة إلى االعتماد 

عل���ى تعاون جهات في اليمين المتطرف معهما. لكن الصحيفة ش���ددت على 

أنه حتى أولئك في اليمين الذي���ن ال يؤيدون مثل هذه االعتداءات اإلرهابية، 

يرفضون التعاون مع أجهزة األمن.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

اتفاق أولي: مخصصات 
األوالد ستتحول لتوفير

قالت مصادر حكومية إس���رائيلية إن اتفاق���ا أوليا توصلت إليه 

أطراف الحكومة م���ع كتلتي المتديني���ن المتزمتين »الحريديم« 

يهدوت هتوراة وش���اس، يقضي بتحوي���ل مخصصات األوالد إلى 

توفي���ر ل���دى الحكومة، يحصل علي���ه كل ولد عند بلوغه س���ن 18 

عام���ا، بدال م���ن أن تتقاضى عائلته هذه المخصصات الش���هرية، 

على أن يتم رفع المخصصات الش���هرية، بموجب اتفاق سابق بين 

ح���زب الليكود الحاكم وكتلتي الحريديم. إال أن مس���ألة »التوفير« 

ستشكل مش���كلة جدية للعائالت األش���د فقرا، وخاصة العائالت 

العربية وعائالت الحريديم، التي تش���كل مخصصات األوالد نسبة 

مركزية في مدخولها الشهري.

وكان ح���زب الليك���ود اتفق مع كتلت���ي »الحريدي���م« على رفع 

مخصص���ات األوالد، الت���ي كانت حكوم���ة نتنياهو الس���ابقة قد 

خس���فتها بنس���بة تقارب 50%، لتتضرر من األمر العائالت كثيرة 

األوالد، وبش���كل خاص جمهور »الحريديم« وبعدهم العرب. وجرى 

الحديث عن رفع المخصصات إلى ما كانت عليه حتى ش���هر تموز 

2013. وهذا ما يستدعي حاليا ضمان 800 مليون دوالر في الموازنة 

العامة سنويا.

وعارض االتفاق مس���ؤولو وزارة المالية، ومعهم بنك إس���رائيل 

المركزي، الذي ادعى أن المخصصات لن تس���اعد العائالت الفقيرة 

التي تحت خط الفقر، وال تس���اعدها على الخروج إلى سوق العمل. 

وبذلك ينقلب بنك إس���رائيل على تقرير أص���دره في مطلع العام 

2014، عدن���ا اليه للمقارنة بين تقريري���ن، إذ حذر البنك في حينه 

من أن تخفيض المخصصات سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة األطفال 

الفقراء في إس���رائيل، وبش���كل خاص أطفال يعيشون في عائالت 

فيه���ا عامل واحد عل���ى األقل، وكان���ت قبل التقلي���ص فوق خط 

الفقر بقليل. وأش���ار البنك إلى أن نسبة الفقر ارتفعت بالذات في 

العائالت التي فيها عامل واحد.

كم���ا يدع���ي تقرير البن���ك الجدي���د أن رفع مخصص���ات األوالد 

سيش���جع على زي���ادة الوالدة، وه���ذا ما تنقض���ه المعطيات في 

العقدي���ن األخيرين عن المجتم���ع العربي، ال���ذي يواجه تراجعا 

مس���تمرا في معدالت الوالدات لألم الواحدة، بينما االرتفاع هو في 

مجتم���ع »الحريديم« الذي فيه معدل الوالدات ضعف المعدل عند 

الع���رب: 4ر3 والدة لألم العربية مقابل م���ا يزيد عن 6 والدات لألم 

من الحريديم. 

وف���ي حال تم رفع المخصصات وج���رى تحويلها إلى توفير لكل 

ولد لدى الحكومة، فإن من يولد في هذه األيام س���يحصل بعد 18 

عاما عل���ى ما يعادل اليوم 10 آالف دوالر، دون احتس���اب التضخم 

والفائدة البنكية. 

وتقول أطراف الحكومة إن مبلغا كهذا من شأنه أن يساعد الشاب 

والش���ابة على بدء حياته بمبلغ قد يساعده على تعليمه الجامعي 

أو تأهيله المهني، ما قد ينتش���له م���ن دائرة الفقر الحقا، إذا كان 

من العائالت الفقيرة. 

إال أن تقاري���ر وأبحاثا س���ابقة كانت قد أك���دت أن المخصصات 

االجتماعي���ة تش���كل أكثر من 25% م���ن مدخول ه���ذه العائالت 

الش���هري، ما يعن���ي أن المخصصات هي مورد مصيري بالنس���بة 

لهذه العائالت تس���د من خاللها قس���طا من عجزها عن تس���ديد 

احتياجاتها اليومية.

البطالة ترتفع خالل حزيران 
إلى نسبة 2ر%5

ق���ال تقرير جديد لمكت���ب اإلحصاء المركزي، ص���در في نهاية 

األس���بوع الماضي، إن البطالة في ش���هر حزيران الماضي س���جلت 

ارتفاعا طفيفا من 5% في الشهر الذي سبقه إلى 2ر%5. 

وتبقى معدالت البطالة المعلنة أقل من النسبة الواقعية بموجب 

تقارير تصدر تباعا، إذ أن هذه النسب ال تأخذ بعين االعتبار وجود 

5ر3% م���ن العاملين في وظائف جزئية رغما عن إرادتهم، بس���بب 

عدم وجود وظائف كاملة تالئمهم. 

وقال تقرير مكت���ب اإلحصاء إن البطالة في الش���ريحة العمرية 

م���ن 15 عاما إلى 64 عاما بلغت 2ر5% في ذلك الش���هر، إال أن معدل 

البطالة في الرب���ع الثاني من هذا العام هبط إلى 5%، مقابل 4ر%5 

في الرب���ع األول من العام الجاري، وهو مع���دل البطالة األدنى منذ 

عقود.

ارتفاع بيع السيارات 
الجديدة بنسبة %6

ق���ال التقرير الدوري لقطاع بيع الس���يارات إن النصف األول من 

العام الجاري سجل ارتفاعا بنسبة 6%، كما سجل ذروة غير مسبوقة 

في عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها للمستهلكين خالل 

س���تة أش���هر، إذ بلغ عدد الس���يارات ما يزيد عن 144 ألف سيارة. 

وبحس���ب خبراء قطاع السيارات في حال االستمرار في وتيرة البيع 

القائمة، فإن عدد السيارات الجديدة التي سيتم بيعها وتسليمها 

خالل العام الجاري س���يبلغ حوالي 300 ألف س���يارة، وهو عدد غير 

مسبوق ويسجل زيادة تفوق 10 بالمئة.

إال أن كل الزي���ادة ف���ي عدد الس���يارات تم تس���جيلها في عدد 

س���يارات الجيب إذ ارتفع العدد من 19500 س���يارة من هذا الطراز 

ف���ي النصف األول من العام الماضي 2014 إلى 28 ألف س���يارة في 

النص���ف األول من الع���ام الحالي 2015، وهي زيادة بنس���بة %43. 

وهذا يعني أن معدل بيع السيارات من األنواع األخرى راوح مكانه. 

وشهدت السوق اإلسرائيلية في السنوات األخيرة زيادة حادة في 

بيع الس���يارات الصغيرة ذات المحرك الصغير، لما فيها من توفير 

كبير في الوقود. 

ويقول التقرير الدوري إن ش���ركة يون���داي حافظت على صدارة 

الشركات، إذ فاق عدد سياراتها التي تم بيعها في النصف األول 

ت ثانية ش���ركة »كايا« 
ّ
م���ن هذا العام 19 ألف س���يارة بقليل، وحل

التي باعت 8ر17 ألف س���يارة، ثم تويوتا- 1ر16 ألف سيارة، ومازدا 

ت خامسة ميتسوبيشي 
ّ
)رابعة(- ما يزيد عن 1ر10 ألف سيارة، وحل

ببيعها قرابة 2ر9 ألف س���يارة مسجلة زيادة بنسبة 29% عن نفس 

الفترة من العام الماضي 2014. 

عادت في األيام األخيرة إلى مقدمة الجدل االقتصادي االجتماعي المطالبات 

برف���ع جيل التقاعد في إس���رائيل، الذي ه���و حاليا 62 عاما للنس���اء و67 عاما 

للرجال، بسبب اس���تمرار ارتفاع معدل األعمار، ما س���يزيد العبء المالي على 

مؤسسة الضمان االجتماعي )مؤسسة التأمين الوطني( في السنوات المقبلة. 

وتصدر هذه الدعوات على الرغم من صعوبة أن يجد المتقدمون في الس���ن 

أماكن عمل تقبل باس���تيعابهم، عدا عن أن هذه الش���ريحة هي األكثر عرضة 

للفصل من العمل في القطاع الخاص.

فق���د دعت محافظة بنك إس���رائيل المرك���زي كارنيت فلوغ إل���ى رفع جيل 

التقاعد في إس���رائيل، وقالت إن هذا إجراء ض���روري تحتمه الظروف القائمة، 

والسيناريوهات المتوقعة. وقالت فلوغ إن رفع جيل التقاعد باإلمكان أن يكون 

تدريجيا، وبموازاة ذلك يجب ضمان أماكن عمل مالئمة للمتقدمين في السن، 

إلى حين يكون الشخص مستحقا لمخصصات الشيخوخة وللراتب التقاعدي.

وتسعى وزارة المالية، ومعها بنك إسرائيل، منذ سنوات طوال، إلى رفع جيل 

التقاعد، خاصة للنس���اء من 62 عاما اليوم إلى 64 عاما، وللرجال من 67 عاما إلى 

68 عام���ا، وهناك م���ن يطالب برفعه إلى 70 عاما، نظرا الس���تمرار ارتفاع معدل 

األعمار في إس���رائيل. وهذا يعني أن إسرائيل تس���عى ليكون فيها أعلى سن 

تقاعد، فحتى اآلن النرويج وحدها فيها سن التقاعد 67 عاما، بينما في الواليات 

المتحدة األميركية 66 عاما، وألمانيا 65 عاما وسويسرا 65 عاما للرجال و64 عاما 

للنس���اء، بينما اليونان لديها جيل التقاعد كما كان في إسرائيل على مر عقود 

وهو 65 عاما للرجال و60 عاما للنس���اء، وفي اليابان 60 عاما للجنسين، أما معدل 

التقاعد في دول منظمة OECD فهو 4ر64 عام للرجال و63 عاما للنساء.

واله���دف هو إبع���اد المتقاعدين عن مخصصات الش���يخوخة التي يحصل 

عليها المسنون من مؤسسة الضمان االجتماعي الرسمية، عدا رواتب التقاعد، 

ألن ف���رص العم���ل في هذا الجيل المتقدم ش���به معدومة، وفق سلس���لة من 

التقاري���ر التي تؤكد أن العاطلي���ن عن العمل بعد عم���ر 40 عاما، يبدأون في 

مواجهة صعوبة في االنخراط في سوق العمل، وهذه الظاهرة تستفحل أكثر 

من س���ن 45 عاما، وأكثر من ذلك بعد 50 عاما. وقالت تقارير إن 13% فقط ممن 

هم فوق عمر 60 عاما في إسرائيل منخرطون في سوق العمل.

وتقول المحللة االقتصادية طالي حروتي س���وفر، في مقال لها في صحيفة 

»ذي ماركر« التابعة لصحيفة »هآرتس«، إن أحد أصعب جوانب س���وق العمل، 

هو ايجاد أماكن عمل للمتقدمين في السن، وبحسب معطيات مكتب اإلحصاء 

المركزي فإن نس���بة النساء المش���اركات في سوق العمل، من عمر 25 عاما إلى 

عمر 44 عاما تبلغ 80%، ولكن هذه النس���بة تهبط إلى 69% للنساء من 25 عاما 

حتى 55 عاما، وإلى نسبة 51% حتى عمر 60 عاما.

أما لدى الرجال، فإن نس���بة المشاركة في العمل من عمر 25 عاما إلى 44 عاما 

تبل���غ 90%، وحتى عمر 54 عاما تهبط النس���بة إلى 80%، ومن عمر 60 عاما وما 

فوق تهبط النس���بة إلى 71%. ووجد تقرير مكتب اإلحصاء أن 50% من الرجال 

فوق عمر 65 عاما يواصلون عملهم، مقابل نسبة 28% بين النساء.

ويتخوف خبراء من أن رفع جيل التقاعد سيزيد من نسبة الفقر بين شريحة 

المتقدمين في العمر، إذ أن نس���بتهم من بين الفقراء حاليا 28%، وهي أكثر 

من ضعفي نس���بتهم من بين إجمالي الس���كان )5ر9%(، ول���ذا يطالب الخبراء 

والجهات االجتماعية بضمان ظروف عمل لهذه الش���ريحة، قبل أي قرار يتخذ 

لرفع جيل التقاعد.

مؤسسة الضمان تنضم للطلب
وكان المدير العام لمؤسسة الضمان االجتماعي الرسمية )مؤسسة التأمين 

الوطني( ش���لومو مور يوس���يف قد حذر في اآلونة األخيرة من أن شكل توفير 

التقاعد المنتش���ر منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، من ش���أنه أن يرفع نس���بة 

الفقراء من بين المس���نين بنسب هائلة جدا. إال أن مور يوسيف دعا أيضا إلى 

رفع جيل التقاعد، وجعله 70 عاما للرجال والنساء، مدعيا أنه على ضوء ارتفاع 

معدل األعمال فإن مؤسسته ستكون عاجزة عن دفع مخصصات الشيخوخة.

وقبل أكث���ر من عقد من الزمن جرى توس���يع نطاق عم���ل صناديق التقاعد 

التراكمي���ة، بمعنى أن المتقاعد حينما يصل إلى جي���ل التقاعد، أو قبل ذلك 

إن طل���ب، يحصل على ما تم توفيره في الصندوق، من دون ارتباط بحجم راتبه 

في الس���نة األخيرة لتقاعده، ففي الماضي كان النمط الس���ائد هو أن يتلقى 

المتقاعد 2% من راتبه عن كل س���نة عمل، وبنسبة أقصاها 70% من راتبه في 

الع���ام األخير لعمله، وهذا مس���تمر طالما بقي على قيد الحياة، ثم ش���ريكة/ 

شريك حياته يتقاضى 60% من ذلك الراتب التقاعدي.

لكن ليس هذا فحسب، بل إن إسرائيل بدأت قبل أكثر من 10 سنوات بتعويم 

أم���وال صناديق التقاعد في أس���واق المال، وباتت مص���درا للقروض الضخمة 

لكبار األثرياء بالش���روط المس���هلة، لتكون توفيرات الناس البس���يطة عرضة 

للخس���ائر، في حين أن ما يطاله���ا من أرباح يكون جزئي���ا، فيما تصب األرباح 

األكبر في جيوب كبار المستثمرين، وتكشفت في هذا المضمار قضايا فساد، 

أقرب إلى نهب أموال الجمهور الواس���ع، وإحدى ه���ذه القضايا تدور اآلن في 

المحاكم اإلس���رائيلية، إذ أن جزءا كبيرا من قيم���ة الصناديق وأرباحها يبقى 

رهنا بأرباح البورصات وأسواق المال، وفي سنوات األزمات االقتصادية غالبا ما 

تخسر هذه الصناديق نسبا جدية من قيمتها، هي خسائر مباشرة للمواطنين 

أصحاب التوفيرات. 

وقال مور يوس���يف إنه يجب تغيير الطريقة لضمان توفيرات العاملين، وأن 

تك���ون هناك ضمانات حكومية على األقل لنس���بة كبيرة من تلك التوفيرات، 

التي تضمن مردود حد أدنى لهم، وعدم ابقاء أموال التقاعد رهنا فقط بأرباح 

البورصات. كما دعا مور يوس���يف إلى زيادة مخصصات الش���يخوخة بما يزيد 

عن 250 دوالرا للفرد، وفي المقابل رفع س���ن التقاعد للرجال والنس���اء إلى سن 

70 عاما. وقال إن اس���تمرار ارتفاع معدل األعمار س���يجعل مؤسس���ة الضمان 

االجتماعي مستقبال عاجزة عن دفع المخصصات. 

وزارة المالية تطالب بإجراءات مالية
وأمام التوقعات بأن مخصصات الش���يخوخة من ش���أنها أن تس���جل ارتفاعا 

س���نويا بنسبة 8ر3%، على مدى العقدين المقبلين، طالبت وزارة المالية برفع 

ميزانية مؤسس���ة الضمان االجتماعي سنويا بنحو 650 مليون شيكل، وهو ما 

يع���ادل حاليا حوال���ي 172 مليون دوالر، كإجراء اس���تباقي لمنع خلق عجز في 

ميزانية المؤسس���ة، التي حس���ب تقرير بحثي س���ابق ظهر قبل شهرين فإن 

المؤسس���ة قد تجد نفس���ها أمام عجز من الصعب تسديده ذاتيا بعد أقل من 

20 عاما، على ضوء ارتفاع معدل األعمار.

وتقول معطيات وزارة المالية إن العجز العام في مؤسسة الضمان، سيرتفع 

ف���ي الع���ام 2017 إلى 2ر6 ملي���ار دوالر، أي ما يعادل 65ر1 ملي���ار دوالر حاليا، 

مقابل عجز بحوالي 25% من هذا العجز كان في العام 2011، ما يعني أن العجز 

سيتضاعف 4 مرات في غضون ست سنوات. وكان العجز في العام الماضي قد 

بلغ 11ر1 مليار دوالر.

وتقول توقع���ات وزارة المالي���ة إن مخصصات الش���يخوخة، التي تدفعها 

مؤسس���ة الضمان كمخصصات اجتماعية، بغ���ض النظر عن الراتب التقاعدي 

س���ترتفع في العقدين المقبلين بنسبة 8ر3% س���نويا، مقابل ارتفاع بنسبة 

8ر1% في الس���نوات األخيرة، وإن ميزانية مؤسس���ة الضمان الحالية ليس���ت 

قادرة على سد العجز ذاتيا، ما يلزم الحكومة بزيادة ميزانية مؤسسة الضمان 

بنحو 650 مليون شيكل سنويا ابتداء من اآلن. 

وتقول ال���وزارة إن هذه الزيادة نابعة من ثالثة عوامل: الزيادة الس���كانية، 

واس���تمرار ارتفاع معدل األعمار، وكذل���ك المطالبات المس���تمرة برفع قيمة 

مخصصات الش���يخوخة في العامين األخيرين بفعل ضعف نس���ب التضخم 

المالي العامة رغم أن كلفة المعيشة في ارتفاع مستمر.

ويبل���غ معدل األعمار في إس���رائيل حاليا 84 عاما للنس���اء، و81 عاما للرجال 

كمع���دل عام، علما أن معدل أعمار النس���اء العربي���ات 82 عاما مقابل 77 عاما 

للرجال العرب.

دعوات متجّددة لرفع جيل التقاعد بسبب ارتفاع معدل األعمار!
* بنك إسرائيل ومؤسسة الضمان االجتماعي يطالبان برفع جيل التقاعد *وزارة المالية تتوقع ارتفاع

عجز مؤسسة الضمان السنوي إلى 8ر3% من جّراء ارتفاع معدل األعمار المستمر والزيادة السكانية *

قال الخبي���ر االقتصادي األول في وزارة المالية يوئيل نافا، في ورقة تقييم 

للوضع قدمه���ا لحكومته في األس���بوع الماضي، إن التغي���رات الديمغرافية 

الحاصلة في الس���نوات األخيرة، تس���اهم في تراجع وتيرة النمو االقتصادي، 

التي بحس���ب التوقعات س���تكون في الس���نوات المقبلة بمعدل 3% سنويا، 

مقابل 3ر4% في سنوات التسعين وسنوات األلفين األولى الماضية.  

وأشار هذا الخبير االقتصادي إلى أن النمو في العامين الجاري 2015 والمقبل 

2016، س���يكون في حدود 1ر3%، بينما س���يكون النمو في الس���نوات القريبة 

المقبلة بمعدل %3. 

وقال نافا إن معدل النمو االقتصادي السنوي من العام 1992 إلى العام 2011، 

كان بمعدل 3ر4%، آخذا بعين االعتبار س���نوات الركود واالنكماش وس���نوات 

النمو التي فاقت نس���بة 5% في عدد من س���نوات التس���عين وااللفين. إال أن 

مع���دل النمو من العام 2012 إلى الع���ام 2015 هبط إلى 3%، األمر الذي اعتبره 

الخبير ذاته مؤش���را للس���نوات القريبة، آخذا بالحس���بان النمو المتوقع للعام 

المقبل 2016.

ويق���ول نافا إن التراجع في وتيرة النمو نابع أيضا من متغيرات ديمغرافية، 

بحيث س���يكون تراجع في نسبة الس���كان المنخرطين في سوق العمل، بفعل 

ارتف���اع معدل األعمار، كما س���يالحظ أيض���ا تراجع في عدد س���اعات العمل 

بالنس���بة للعامل الواحد، وهذا ما سيساهم في تراجع في االنتاج وفي النمو، 

واألمر سينعكس مباشرة على مستوى المعيشة في إسرائيل.

ويض���ع نافا العامل الديمغرافي إلى جانب عوامل أخرى تس���اهم في تراجع 

وتي���رة النم���و االقتصادي، من بينه���ا أيضا عبء المص���روف األمني، والعبء 

الضريبي على جمهور العاملين، وقيود مفروضة على االقتصاد، تمنع منافسة 

أكبر في السوق، ما يمنع تخفيض األسعار للمستهلك.

وكان تقرير صدر في اآلونة األخيرة، قد أشار إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة 

الثالث���ة، من بين 20 دولة أوروبية، من حيث ارتفاع كلفة س���لة المش���تريات 

البيتي���ة اليومية، بينم���ا احتلت المرتبة ال� 13 في مس���توى الرواتب. ويجري 

الحديث عن س���لة المش���تريات االس���تهالكية اليومية، التي تتضمن أساسا 

األغذية على أشكالها وأدوات التنظيف وما شابه.

وكانت الدولة األكثر غالء لسلة المش���تريات هذه سويسرا، وبلغت كلفتها 

645 دوالرا، تليها النرويج بكلفة 560 دوالرا، ثم إس���رائيل- 460 دوالرا، ومثلها 

الدانمارك. إال أن سويس���را تحتل المرتبة األولى في مس���توى الرواتب، تليها 

النرويج ثم الدانمارك، بينما تدريج إس���رائيل في جدول الرواتب كان المرتبة 

ال� 13، ما يعني أن إس���رائيل هي األكثر غالء لكلفة س���لة المشتريات، مقارنة 

مع معدل الرواتب، تليها في هذا المقياس بلغاريا، التي تحتل المرتبة ال� 15 

من حيث كلفة سلة المشتريات )300 دوالر( في حين تحتل المرتبة ال� 19 في 

تدريج الرواتب. 

ويق���ول التقرير ذاته إن غالء س���لة المش���تريات في إس���رائيل، مقارنة مع 

مس���توى الرواتب، جعل المواطنين يشعرون أن األسعار واصلت ارتفاعها في 

العام الماضي 2014، وأنها ارتفعت بنس���بة 5%، على الرغم من أنها على أرض 

الواقع ارتفعت بنسبة %2. 

وقالت مصادر في وزارة المالية، في مطلع األسبوع الجاري، إن الوزارة، ومعها 

وزارة االقتص���اد، بص���دد اتخاذ إجراءات لتخفيض كلفة س���لة المش���تريات، 

ومن ضمنها أيضا س���لة المواد الغذائي���ة، ومن بين هذه اإلجراءات فتح قطاع 

المواش���ي والطيور والصيد للمنافسة، إضافة إلى تقديم تسهيالت الستيراد 

المواد الغذائية. كما من ضمن اإلجراءات منح استقاللية أكبر لمزارعي الفواكه 

في تسويق منتوجاتهم، وعدم إخضاعهم لشركات تسويق احتكارية.

وكان تقري���ر لصحيفة »ذي ماركر« االقتصادية التابعة لصحيفة »هآرتس«، 

صدر في األسبوع الماضي، قد أشار إلى أن المواد الغذائية في إسرائيل التي 

تعتمد عل���ى مواد خام مس���توردة، أو مواد غذائية مس���توردة، حافظت على 

أسعارها في السنوات الثالث األخيرة، رغم تراجع أسعارها في مصادرها خالل 

هذه السنوات. وكانت أس���عار المواد الغذائية، وبالذات الزيوت واألرز والذرة 

ومشتقاتها، قد سجلت في السنوات الخمس األخيرة ارتفاعا حادا بفعل ارتفاع 

أسعارها في االسواق العالمية، منها ما كان ناجما عن تراجع المحاصيل بفعل 

األجواء في مصدر انتاجها. إال أنه في الس���نوات الثالث األخيرة س���جلت هذه 

المنتوجات األساس���ية تراجعا كبيرا في أسعارها، بينما حافظت على سعرها 

العالي في إس���رائيل. ويعزو المس���وقون األمر إلى ارتفاع سعر صرف الدوالر 

مجددا، وإلى ارتفاع كلفة العمل، ومن ضمنها رفع الحد األدنى من األجر.

جباية الضرائب

وارتباطا بتقديرات النمو، أش���ار تقرير دوري لسلطة الضرائب إلى أن جباية 

الضرائ���ب في النصف األول من العام الجاري س���جلت ارتفاعا بنس���بة 3ر%6 

مقارنة مع نفس الفترة من الع���ام الماضي 2014. وبلغ إجمالي الجباية 6ر134 

مليار شيكل، ما يعادل 6ر35 مليار دوالر. 

وتقول مصادر في وزارة المالي���ة إن على تقديرات الجباية للعام الجاري أن 

ترتفع بقيمة 10 مليارات شيكل لتصل إلى مستوى 262 مليار شيكل، بدال من 

252 مليار شيكل حسب التقديرات السابقة لضرائب هذا العام.

وقال���ت المحاس���بة للعامة للدولة إن جباية الضرائ���ب في النصف األول من 

هذا العام س���جلت فائضا بقيمة 6ر3 مليار شيكل، ما يعادل 952 مليون دوالر، 

عم���ا كان متوقعا لنصف العام، وقد نجم الفائض ع���ن ارتفاع حاد في جباية 

الضرائب المباش���رة، بقصد ضريبة الدخل، بقيمة 4ر4 مليار ش���يكل، ما يعني 

أن الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة المشتريات والجمارك، سجلت تراجعا 

بقيمة 800 مليون شيكل. 

التغيرات الديمغرافية تساهم في وتيرة تراجع النمو االقتصادي!
*النمو االقتصادي يهبط من 3ر4% سنويا خالل سنوات التسعين واأللفين األولى 

إلى 3% ابتداء من العام 2012 والحقا *الضرائب تسجل فائضا في النصف األول من العام الجاري*
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تغطيـــة خــاصـــــــة

في نطاق أعمال »مؤتمر هرتس���ليا الس���نوي ال�14 حول ميزان المناعة واألمن القومي 

اإلسرائيلي« الذي عقد في أيار 2014، نوقشت ورقة عمل أعدها أستاذ العلوم السياسية 

البروفس���ور دافيد نحمياس، حول النشاطات واالعتداءات التي دأبت على ارتكابها في 

الس���نوات األخيرة مجموعات من عناصر اليمين اإلس���رائيلي والمس���توطنين اليهود 

تعمل تحت اس���م »تدفيع الثمن«، ضد المواطنين الفلس���طينيين وممتلكاتهم وضد 

أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين، سواء في األراضي الفلسطينية المحتلة العام 

1967 أو  داخل »الخط األخضر«، وما يترتب عليها من انعكاسات وتداعيات سلبية تضر 

بصورة ومصالح إس���رائيل. وأوصت الورقة الجهات المنظمة لمؤتمر هرتسليا بمطالبة 

الحكومة اإلس���رائيلية باإلعالن عن المجموعة التي تقف وراء أعمال ونشاطات »تدفيع 

الثم���ن« كمنظمة إرهابية يهودية ينبغي مالحقة ومعاقبة عناصرها بموجب ما تنص 

عليه القوانين اإلسرائيلية. ومما جاء في الورقة:

باش���رت عناص���ر من اليمي���ن اإلس���رائيلي المتطرف نش���اطاتها في الع���ام 2008 

تحت اس���م  »تدفيع الثمن«، وهي تس���مية تصف أس���اليب وطرق العم���ل اإلرهابية 

التي يس���تخدمها هؤالء النش���طاء اليمينيون. وتش���مل نش���اطاتها أعمال عنف ضد 

فلس���طينيين وممتلكاتهم، من قبيل إلقاء حجارة وإغالق طرق وإتالف وإحراق سيارات 

وحقول وأشجار ومساجد وغيرها من التعديات وأعمال العنف.  

وفي الس���نوات األخيرة وقعت تعديات وأعمال تخري���ب طالت أيضا ممتلكات تعود 

للجيش وقوات األمن اإلسرائيلية، كذلك وقعت اعتداءات وأعمال مشابهة استهدفت 

نشطاء اليسار ومواطنين عربا داخل إسرائيل، وكتبت شعارات وعبارات مسيئة إضافة 

إلى عمليات تخريب اس���تهدفت كنائس ومقابر للمس���يحيين في مدن مختلفة مثل 

القدس وحيفا ويافا وعكا.  

وتجري هذه األعمال والنشاطات بصورة عامة كرد على  قيام قوات األمن اإلسرائيلية 

بهدم وإزالة مبان غير مرخصة في مواقع اس���تيطانية عش���وائية في الضفة الغربية، 

وكذلك في أعقاب وقوع هجمات فلسطينية ضد أهداف إسرائيلية.

وتهدف أعمال ونش���اطات »تدفيع الثمن« بش���كل رئيس، إلى االنتقام وإثارة ضجة 

إعالمية وخلق رد رادع، كما أنها تقع أحيانا أيضا كجرائم كراهية من دون أن يس���بقها 

بالضرورة حادث ملموس، مثل كتابة العبارات المشينة والمسيئة على جدران الكنائس 

والمساجد والمقابر المسيحية واإلسالمية. 

في العام 2011 نش���رت في وس���ائل اإلعالم تقديرات لجهاز األمن العام اإلسرائيلي 

)الش���اباك( تفيد بأن نش���اط عناصر »تدفيع الثمن« غّير طابعه من نش���اط عفوي إلى 

نش���اط مخطط ومنظم في نطاق خلية إرهابية، وأن هذا النش���اط يتم في شكل يراعي 

أساليب العمل السري وجمع المعلومات االستخباراتية مسبقا. 

تعريف الظاهرة
يش���كل تعريف »تدفيع الثمن« مؤش���را مهم���ا على الطريقة الت���ي ينظر فيها 

الجمهور الواس���ع والقادة السياس���يون إلى هذه الظاهرة، وكذلك إلى طرق العمل 

تجاه منفذي النش���اطات في نطاقها. ويتحدد التعريف، وبالتالي سياسة السلطات 

تجاه نش���اطات »تدفيع الثمن«، وطرق وأس���اليب تطبيق القانون وأنش���طة الردع، 

بناء على المفهوم أو المنطلق األيديولوجي واالعتبارات السياس���ية. وعلى س���بيل 

المثال فإن التشخيص أو التعريف المتهاون للظاهرة، أو مثال وصف عناصر اليمين 

المنفذين لهذه النش���اطات على أنهم مجرد »أعشاب ضالة« أو الوصف الرومانسي 

»ش���بيبة التالل«، يولد حالة من التغاضي، أو »التشجيع الضمني« لدى مسؤولين في 

مؤسس���ات الحكم وزعماء وحاخامين متنفذين في صفوف اليمين والمس���توطنات 

الذين يتبنون وجهة نظر دينية- مس���يانية.  وعلى سبيل المثال فقد وجه الحاخام 

إسحاق شابيرا، أحد الزعماء الروحيين لمجموعة »تدفيع الثمن«، دعوة علنية إلى الرد 

والثأر بقوله »إذا أصيب ش���خص- يهودي- ما في مكان معين، ينبغي الرد واالنتقام 

في كل مكان«. يذكر أن الحاخام شابيرا كان قد وضع باالشتراك مع الحاخام يوسف 

أليتسور، وكالهما يترأسان مدارس دينية في مستوطنة »يتسهار« إلى الجنوب من 

نابلس، كتابًا تضمن الشرائع والفتاوى الدينية التي تحض على قتل »األغيار« سواء 

في زمن الحرب أو السلم. 

م���ن جهته اتهم رئيس »إس���رائيل بيتن���ا« أفيغدور ليبرمان في منش���ور ظهر في 

2014/5/25 عل���ى صفحته في موقع التواصل االجتماعي »فيس���بوك«، وس���ائل اإلعالم 

اإلس���رائيلية بتضخي���م ظاهرة »تدفيع الثم���ن«. وقال: »يجب الق���ول بوضوح إن هذه 

الظاهرة قائمة فقط بسبب القوة الدافعة التي يعطيها لها صحافيون كبار يتماثلون، 

حتى وإن لم يكن صراحة، مع معس���كر اليس���ار، فهم يذكون  هذه الظاهرة  بش���كل 

مقصود بغية إسناد إدعاءاتهم ضد اليمين، وموقفهم األيديولوجي المناوئ للمشروع 

االستيطاني«. 

ووصف زعماء أحزاب الوس���ط واليس���ار وعدد م���ن مراكز األبحاث اإلس���رائيلية، 

نش���اطات »تدفيع الثمن« بأنها م���ن تدبير منظمة إرهابية يهودية.  واس���تنكر 

رئيس الدولة )الس���ابق( ش���معون بيريس هذه األعمال، خاصة كتابة  الش���عارات 

المسيئة على جدران  الكنائس والمساجد، وقال إنه »ال يجوز التسليم بوجود هذه 

الظاهرة، فهي تناقض روح وتعاليم اليهودية التي تنهى عن المس بمقدس���ات 

شعوب وديانات أخرى، كما أنها تلحق الضرر بدولة إسرائيل«.  كذلك وصف رئيس 

الكنيست الس���ابق )الرئيس الحالي للدولة( رؤوفين ريفلين أعمال »تدفيع الثمن« 

بأنها إرهاب يهودي. وقال: نش���اهد في السنوات األخيرة تعديات على ممتلكات 

عربية في نطاق هذه الظاهرة التي تش���كل إرهاب���ا ليس إال. وأضاف:  »هذا إرهاب 

يهودي، وال مجال لوصفه بتسمية أخرى«.  

في المقاب���ل، وصف المجلس الوزاري السياس���ي- األمني المصغ���ر ظاهرة »تدفيع 

الثمن« بأنها »تنظيم غير مس���موح«، وهو، حس���ب اعتقادي، وص���ف عديم المحتوى، 

سواء من حيث صالحيات السلطات في تطبيق القانون بطرق فعالة، أو من حيث الردع، 

حتى أن نش���طاء اليمين المتطرف، ومن ضمنهم إيتمار ب���ن غفير، الذي يمثل أحيانا 

مش���بوهين بتنفيذ أعمال »تدفيع الثمن«، أعربوا عن ازدرائهم لقرار المجلس الوزاري 

الذي قال عنه بن غفير بأنه »نكتة.. وخطوة تظاهرية موجهة بأكملها لوسائل اإلعالم، 

لكنها ال تستند إلى أي أساس«.

انعكاسات
مما ال ش���ك فيه أن لسلوك »تدفيع الثمن« اإلرهابي، ولعدم التطبيق الحازم للقانون، 

وع���دم وجود سياس���ة رادعة جلية وناجعة، انعكاس���ات خطيرة، س���واء على الصعيد 

الداخلي- الدوالني، أو على الصعيد الدولي. 

على الصعيد الداخلي- الدوالني، تتجلى هذه االنعكاسات:

أوال، ف���ي المس بصورة خطيرة بالديمقراطية، التي يش���كل فيه���ا القانون والنظام 

األساس الضروري المتفق عليه للحياة المشتركة في المجتمع، والمس بمبدأ المساواة 

أمام سلطات القانون.  وقد تولد موقف لدى الكثيرين من المواطنين مؤداه أنه لو كانت 

أعمال اإلرهاب منس���وبة إلى عرب لكانت أجهزة األمن والسلطات اإلسرائيلية قد ألقت 

القب���ض عليهم قبل فت���رة طويلة.. وهذا باإلضافة إلى المس بمبادئ وقيم التس���امح 

وكرامة اإلنسان وتعظيم مظاهر الكراهية تجاه الغرباء والرموز المقدسة للمسيحيين 

والمسلمين. 

ثانيا، ف���ي تصعيد الوضع والتوتر ف���ي المناطق الفلس���طينية )المحتلة العام 

1967(. وقد صرح القائد العس���كري الس���ابق لمنطقة »يهودا والس���امرة« )الضفة 

الغربية( الجنرال نيتس���ان ألون، بعيد إنهائه لمهام منصبه، بأن نشاطات »تدفيع 

الثمن« الت���ي تقوم بها أقلية متطرفة »يمكن أن تؤدي إلى تصعيد واس���ع وكبير 

في الوضع األمني في يهودا والس���امرة« مش���يرا في الوق���ت ذاته إلى أن األجهزة 

األمنية اإلس���رائيلية لم تنجح في منع الظاهرة واعتقال منفذي أعمال واعتداءات 

»تدفيع الثمن«.

ثالثا، في تعميق الش���رخ اليه���ودي- العربي داخل »الخط األخض���ر«.  وقد جرت في 

أعقاب أعمال واعتداءات »تدفيع لثمن« مظاهرات احتجاج واس���عة شارك فيها اآلالف 

من س���كان حيفا والقدس وعكا وبلدات وادي ع���ارة.  فضال عن ذلك تولد الظاهرة خطر 

نشوب حرب دينية، وتحويل النزاع من نزاع إقليمي إلى نزاع ديني أيضا.  

على الصعيد الخارجي، يمكن أن تظهر انعكاسات سلبية  تتمثل في تعزيز الصورة 

الس���لبية إلس���رائيل في نظر الرأي الع���ام العالمي، ومن ضمن ذل���ك في دول صديقة 

إلس���رائيل، وإلحاق ضرر ش���ديد بالدعاية اإلس���رائيلية، وتوجيه انتق���ادات للحكومة 

والسلطات في إسرائيل إزاء تقاعسها عن التصدي لهذه الظاهرة.  

وعلى س���بيل المثال فقد تطرقت وزارة الخارجية األميركية في تقرير إجمالي صدر 

في نهاية العام  2013، إلى نش���اطات »تدفيع الثمن« مش���يرة إلى أن هذه النشاطات 

امتدت من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل. وأكد التقرير أن االعتداءات التي يقوم 

بها المس���توطنون اليهود ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وضد الكنائس والمساجد 

في الضفة الغربية، تمر من دون معاقبة أو محاكمة الضالعين في ارتكاب هذه األعمال. 

كذلك فقد أثارت الظاهرة انتقادات إلس���رائيل من جانب هيئات ومؤسسات تابعة 

لألمم المتحدة.  

وقد حذر تقرير صدر في العام 2010 عن مكتب تنس���يق النشاطات اإلنسانية التابع 

لألمم المتحدة من أن قرابة ربع مليون فلسطيني يقطنون في 86 بلدة وقرية، سيكونون 

عرضة العتداءات عناصر »تدفيع الثمن« إذا ما قررت إس���رائيل إخالء مس���توطنات في 

الضفة الغربية.  

إلى ذلك فإن أعمال ونش���اطات العناصر اليمينية المتطرفة يمكن أن تدفع منظمات 

دولية مختلفة إلى المطالبة بتدخل دولي لحماية الس���كان الفلس���طينيين، فضال عما 

تثيره هذه الظاهرة من استياء وانتقادات في صفوف زعماء بعض الجاليات اليهودية 

في العالم. وعلى س���بيل المثال فقد انتقد أبراهام فوكسمان، مدير الشعبة العالمية 

للرابطة ضد التش���هير، تس���امح وتغاضي الس���لطات اإلس���رائيلية عن أعمال »تدفيع 

الثمن« معبرا عن اس���تنكاره الش���ديد له���ذه األعمال واالعتداءات »التي تس���تهدف 

أيضا أماكن دينية مقدس���ة للمسلمين والمس���يحيين«.  وقال إن »هذه األعمال اآلثمة 

تتناقض مع القيم اليهودية« داعيا إلى اعتقال العناصر التي تقف وراءها سواء على 

مستوى التحريض أو على مستوى التنفيذ. 

أخي���را فإن ظاهرة »تدفيع الثمن« تضر بصورة إس���رائيل ل���دى طوائف ومجموعات 

مسيحية في العالم تؤيد وتساند دولة إسرائيل. 

توصية
 يتعين على الحكومة اإلس���رائيلية اعتبار العناصر التي تعمل تحت اس���م »جباية 

الثم���ن« بمثابة منظم���ة إرهابية يهودية، وينبغي لس���ائر الس���لطات القانونية في 

إسرائيل أن تعمل وتتصرف بمقتضى ذلك.

طــالــبــتتــذكــيــر  »2014 هــرتــســلــيــا  ــر  ــم ــؤت »م إلــــى  قــدمــت  مــوقــف  ورقــــة 
ــات إرهـــابـــيـــة! ــم ــظ ــن ـــثـــمـــن« م بــــإعــــالن مـــجـــمـــوعـــات »تـــدفـــيـــع ال

كتب سليم سالمة:

أث���ارت الجريم���ة اإلرهابية البش���عة التي ارتكبها المس���توطنون ف���ي قرية دوما 

الفلس���طينية )قرب نابلس( حين أقدم���وا، فجر يوم الجمعة األخي���ر )31 تموز(، على 

إحراق منزلين فلس���طينيين بالزجاجات الحارقة والمواد سريعة االشتعال مما أدى إلى 

استش���هاد الطفل الرضيع علي س���عد دوابش���ة حرقًا وإصابة آخرين من أفراد عائلته 

بحروق بالغة � أثارت جملة من األس���ئلة التي تضع الس���لطات اإلس���رائيلية الرسمية 

المختلف���ة، السياس���ية واألمنية � العس���كرية )االحتاللية( والقضائي���ة، وجها لوجه 

أمام األخطار الجس���يمة المترتب���ة على تعامل هذه الس���لطات المختلفة مع عصابات 

المس���توطنين اإلرهابية وجرائمها، ليس على أبناء الش���عب الفلس���طيني العزل في 

مدنهم وقراهم في الضفة الغربية فحس���ب، بل أيضًا على مجمل المش���روع االحتاللي 

� االستيطاني اإلسرائيلي أوال، ثم على المجتمع اإلسرائيلي في داخل الدولة تاليًا. 

وتطوي عبارة »تعامل هذه الس���لطات المختلفة )السياس���ية، األمنية � العس���كرية 

والقضائية( مع عصابات المس���توطنين اإلرهابي���ة وجرائمها«، بين ثناياها، جملة من 

الممارس���ات السلطوية الرس���مية التي تشكل تشجيعا، مبطنا ومباش���را على السواء، 

لهذه العصابات اإلرهابية وممارس���اتها، من بينها: الصمت وغض الطرف عن جرائمها 

اليومي���ة المتك���ررة، القفازات الحريري���ة التي تس���تخدم في »معالجته���ا«، ميوعة 

أذرع ف���رض القانون وتطبيقه، عجزها وتس���اهلها في إلق���اء القبض على عناصر تلك 

العصابات، وضعهم رهن االعتقال في السجن، تقديم لوائح االتهام الجنائية بحقهم 

فرض عليهم، بينما يلوذون 
ُ
ث���م األحكام القضائية والعقوبات الهزيلة التي نادرا ما ت

بالنجاة منها في الغالب. 

عناصر وقادة من »الشاباك« والجيش
في خدمة عصابات المستوطنين

وإلى جانب هذا كله، تشمل العبارة المذكورة، أيضا، تجند عدد ال بأس به من عناصر 

وقادة األجهزة األمنية، وخاصة في »جهاز األمن العام« )الش���اباك( والجيش، الحاليين 

والس���ابقين، لتقديم المساعدة العينية المباش���رة لهذه العصابات، كما تشمل أيضا 

ض���خ مبالغ طائلة م���ن الميزانيات العام���ة )األموال العامة( لتمويل ه���ذه العصابات، 

ممارساتها وجرائمها. 

أما األولى )تجند عناصر وقادة من األجهزة األمنية( فهي ما »ألمح« إليه محلل الشؤون 

األمنية في صحيفة »هآرتس« اإلس���رائيلية، أمير أورن، في مقالة له نشرت يوم الجمعة 

األخير، في أعقاب الجريمة اإلرهابية في دوما، تحت عنوان: »المس���توطنون في بيت إيل، 

س���انور ودوم���ا هم عبء قومي«!  فقد  كتب أورن، في س���ياق مقالت���ه هذه: »من خطوط 

التماس الواضحة بين الجيش، الش���اباك، الش���رطة واإلدارة المدنية يتس���لل المجرمون 

والقتل���ة. والتبرير هو أن الدائرة اليهودية في »جهاز األمن العام« / الش���اباك محدودة 

القدرة واإلمكانيات: إذا كان ثمة أكثر من بؤرة واحدة، أكثر من عصابة واحدة � علما بأن ما 

يجري في المناطق هو حرب عصابات، على غرار ما كان في الثالثينيات �  يكون الش���اباك 

زين سابقين وقادة ألوية 
ّ
عاجزًا«!   ثم يضيف، مباش���رة: »وهذا كله حتى قبل خيانة مرك

)اثنتان من الدرجات/ الرتب األمنية الهرمية في »الش���اباك«( ممن يقدمون، هم وضباط 

أنهوا الخدمة اإللزامية، العون والمس���اعدة المباش���رة للمس���توطنين - كما يقول ضابط 

رفيع – وخاصة في كشف أساليب وطرق عمل زمالئهم )الحاليين( في هذه األجهزة«.

 ثمن: أموال المواطنين
ّ

بكل
لتمويل »تدفيع الثمن«!

وأما الثانية )تمويل عصابات المس���توطنين اإلرهابية م���ن األموال العامة( فهي ما 

يكش���ف عنه التحقيق الخاص الذي أعده ونش���ره مركز »موالد � لتجديد الديمقراطية 

في إسرائيل« مؤخرا تحت عنوان: »بكل ثمن: هكذا مّولت األموال العامة عمليات تدفيع 

الثمن )تاغ محير(«!

يؤكد تحقيق »موالد«، بداية، أن عصابات »تدفيع الثمن« وجرائمها اإلرهابية ليست 

»أعشابا ضارة«، كما تحّب أوساط وأحزاب اليمين اإلسرائيلي وصفها واعتبارها، بل هي 

جزء أساس ال يتجزأ من الخارطة السياسية اإلسرائيلية، »طبقا لما تكشفه الوثائق التي 

حصلنا عليها«: بين المبادرين إلى نهج »تدفيع الثمن«، واضعيه ومطّوريه، س���تجدون 

»لجان المس���توطنات« في المناطق )الفلس���طينية(، التي تمّولها المجالس اإلقليمية، 

التي نمّولها نحن � الجمهور بأسره! 

ويلفت التحقيق إلى أن: »قالئل جدا فقط يعلمون أن »تاغ محير« ليس���ت مجرد ظاهرة 

هامش���ية قوامها ش���واذ من الهوامش أو مجرد أعشاب ضارة فقط، وإنما سياسة منظمة 

ومخططة أعدتها، وضعتها وطورتها لجان المستوطنات بهدف جباية الثمن واستنزاف 

الجيش اإلسرائيلي، ثم الحيلولة دون إخالء البؤر االستيطانية )»غير القانونية«!(«!

ويوضح: كثيرون جدا يعتقدون بأن من يقف وراء عمليات »تدفيع الثمن« ليس س���وى 

»حفنة من األعشاب الضارة« � شباب هامشي خرج عن السيطرة. لكن الوثائق التي ُيكشف 

النقاب عنها هنا للمرة األولى تثبت أن الحديث يجري عن طريقة محسوبة رسمها ووضع 

منهاجها كبار قادة المس���توطنين. وس���يصاب كثي���رون من اإلس���رائيليين بالمفاجأة 

والدهش���ة حين يكتش���فون أن أموال الضرائب التي يدفعونها تتدفق لتشجيع أعمال 

وممارسات غير قانونية ضد أبنائهم وبناتهم الذين يخدمون ما وراء »الخط األخضر«!

على خلفية االعت���داءات اإلرهابية المتك���ررة التي نفذتها عصابات المس���توطنين، 

حاولت قيادة »مجلس مس���توطنات يهودا والس���امرة« صّد حملة االنتقادات الش���عبية 

العامة، بالزعم بأن األمر ال يعدو كونه »ظاهرة هامش���ية تتوالها أعش���اب ضارة«. ويؤكد 

التحقي���ق: لكن الواقع مختلف تماما. ذلك أن َمن أوجد آلية »تدفيع الثمن« ونش���رها هو 

لجان المستوطنين في المناطق، التي تحظى بتمويل رسمي وعام سخّي، وفي مقدمتها 

لجنتان مركزيتان هما: »لجنة مستوطني شومرون« و«لجنة مستوطني ماطيه بنيامين«. 

»لجنة المستوطنين« ـ ذراع 
إرهابية لمؤسسة رسمية!

»لج���ان المس���توطنين« هذه أنش���ئت، كما يوض���ح التحقيق، على خلفي���ة اإلحباط 

ك المس���توطنين عموما في أعقاب »عملية االنفص���ال« عن قطاع غزة 
ّ
الح���اد الذي تمل

في الع���ام 2005، إذ قرر قادة المس���توطنين جعل إخالء أي من المس���توطنات والبؤر 

االس���تيطانية »غير القانونية« في الضفة الغربية »مهمة مس���تحيلة«. وتوصل هؤالء 

إلى قناعة عميقة بأن الطريقة األنجع لتحقيق هذه الغاية هي »ممارس���ة الضغط على 

عاتق الجيش وقواته المنتشرة في الميدان، إلشغالها وإثقال العبء الواقع عليها، ثم 

إرباكها، بما ُينتج حالة من الردع الذاتي لدى صناع القرار، السياس���ي والعسكري، وهو 

ما سيضمن وقف أي توجه نحو اإلخالء، إفشاله ومنع تنفيذه نهائيا«.   

وف���ي التطبيق، عمد قادة المس���توطنين في تل���ك »اللجان« إلى وض���ع »خطة عمل 

ميدانية« تضمنت: مهاجمة السكان الفلس���طينيين واالعتداء عليهم وعلى بيوتهم 

وممتلكاته���م، بما في ذلك إح���راق وتخريب الكروم والحق���ول والمحاصيل، فضال عن 

إحراق المقدس���ات ودور العبادة، مهاجمة جنود الجيش اإلس���رائيلي ورجال الشرطة 

اإلس���رائيلية المنتش���رين في المناطق المختلف���ة هناك واالعت���داء عليهم، اقتحام 

بها، 
ّ
مراكز الجيش ومعسكراته، تخريب ممتلكاته وآلياته، مراقبة قوات الجيش وتعق

افتعال التوتر واألعمال االستفزازية والتحريضية المختلفة، بما في ذلك رشق الحجارة 

وتنظيم أعمال مخلة بالنظام العام وغيرها. 

وتش���كل »لجان المس���توطنين« هذه، كما يؤكد التحقيق، »العقل المدبر« وراء خطة 

العم���ل الميدانية هذه. أم���ا تمويلها فمصدره المباش���ر من »المجال���س اإلقليمية« 

االحتاللية في المناطق الفلس���طينية، والتي تمثل مؤسس���ات رس���مية بوصفها أحد 

أش���كال »الحكم المحلي« في إس���رائيل. وبكونها كذلك، فه���ي )المجالس اإلقليمية( 

تعتمد تماما وكليا، تقريبا، على ما تخصصه لها الحكومة من أموال عامة )من الميزانية 

العامة للدولة( عبر وزاراتها وأذرعها المختلفة. 

ويتحدث التحقيق، أساس���ا، عن اثني���ن من هذه المجالس اإلقليمي���ة في المناطق 

الفلسطينية هما: »المجلس اإلقليمي شومرون« و«المجلس اإلقليمي ماطيه بنيامين«. 

وق���د أقام كل واحد من هذين المجلس���ين »لجنة مس���توطنين« تمثل المس���توطنين 

الموزعي���ن في المس���توطنات والبؤر الواقعة ف���ي منطقة نفوذه والتابع���ة له، إداريا 

وتنظيميا، لكي تكون )اللجنة( »رأس حربة« في معركة المستوطنين إلفشال أية نوايا، 

قرارات أو إجراءات مس���تقبلية تستهدف إخالء مس���توطنات أو بؤر استيطانية »غير 

قانونية«. وقد حدد المجلس اإلقليمي، في كلتا الحالتين، الهدف من هذه اللجنة بأنه: 

جباي���ة ثمن من قوات األمن! كما حدد »منهجية العمل« ب�: تمتدح اللجان، علنا وجهارا، 

ممارسات »تدفيع الثمن« وأعمالها، كما تشجع األعمال التي تنطوي على خرق القانون 

والمس بجنود الجيش وبالمواطنين الفلسطينيين. 

إحدى هاتين اللجنتين هي »لجنة مستوطني بنيامين« التي أقامها »المجلس اإلقليمي 

ماطيه بنيامين« في العام 2010، بمبادرة من إيتس����يك شدمي، الذي يتولى رئاستها منذ 

تأسيسها. وشدمي هذا هو ضابط سابق في الجيش اإلسرائيلي برتبة »مقدم«.

أم����ا اللجنة األخرى، »األقدم واألبرز من بين اللجنتين المذكورتين«، كما يؤكد التحقيق، 

فهي »لجنة مس����توطني شومرون« التي أنشئت في العام 2008 بمبادرة شخصية مباشرة 

من رئيس »المجلس اإلقليمي شومرون«، غرشون مسيكا. ويتولى رئاسة هذه اللجنة، منذ 

تأسس����يها، بيني كاتسوبر، الذي كان أش����غل منصب رئيس »مجلس شومرون اإلقليمي«، 

قبل مس����يكا. ومس����يكا هذا تم اعتقاله في إطار فضيحة الفساد والرشاوى التي عصفت 

بحزب »يس����رائيل بيتينو« )إس����رائيل بيتنا( بزعامة أفيغدور ليبرمان عش����ية االنتخابات 

األخي����رة للكنيس����ت، والتي جرت في آذار من الع����ام الجاري. وقد عق����دت النيابة العامة 

للدولة صفقة مع مس����يكا جعلته، بموجبها، »شاهدا ملكيا« في هذه القضية التي ال تزال 

تنتظر بدء مداوالتها في المحاكم. لكن النشر الواسع جدا عن هذه الفضيحة وعن مسيكا 

نفسه في سياقها، في جميع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على اختالف أنواعها، خال من أي 

تطرق إلى ضلوعه وتورطه العميقين في إنش����اء عصابات »تدفيع الثمن« وفي ممارساتها 

وجرائمه����ا، عل����ى الرغم من أن صحيف����ة »يديعوت أحرونوت« كانت قد كش����فت عن هذا 

التورط وأثبتته، بصورة قاطعة، وذلك في إطار تحقيق صحفي نشرته يوم 2012/1/6!!

وعش���ية االنتخابات المذكورة نفس���ها، أعدت »لجنة مس���توطني شومرون« ونشرت 

ش���ريطا دعائيا شّبهت من خالله نشطاء حقوق اإلنسان اإلسرائيليين بالمتعاونين مع 

النازيين، الذين ينبغي أن يكون مصيرهم »اإلعدام ش���نقا«! غير أن الش���رطة وغيرها 

من س���لطات تطبيق القانون األخرى في إسرائيل لم تحرك ساكنا حيال ذلك، فلم يتم 

اعتقال أي شخص ولم يتم تقديم اية الئحة اتهام!

أما نائب مس���يكا والقائم بأعماله في رئاس���ة »مجلس ش���ومرون اإلقليمي«، يوسي 

داغان، فهو ش���ريك مؤس���س آخر ل�«لجنة المس���توطنين« هذه، بل أشغل في السابق 

منصب المتحدث الرس���مي بلس���انها وال يزال عنوان إقامته الشخصي في مستوطنة 

»ش���في شومرون« هو العنوان الرسمي المسجل لهذه اللجنة )»الجمعية«!( في الوثائق 

الرسمية لدى وزارة العدل! وعلى الرغم من تورطه الفاضح في ممارسات إجرامية تشكل 

مخالفات جنائية بّينة، إال أن شيئا ال يمنعه من التنافس على رئاسة المجلس اإلقليمي 

إياه، في االنتخابات التي س���تجرى الش���هر الجاري. ويقول تحقيق »موالد« إن »داغان، 

تلميذ الحاخام دوف ليئور من كريات أربع، والمقرب من عضو الكنيست أورن حزان )من 

الليكود(، يحاول اآلن � وقد أصبح مرش���حا مركزيا لمنص���ب رئيس المجلس اإلقليمي � 

تمويه وس���تر حقيقة تورطه في هذه اللجنة المتطرفة«! والحاخام دوف ليئور هذا هو 

المعروف بالعديد من المواق���ف، التصريحات والفتاوى العنصرية المتطرفة جدا، بما 

فيها تأييده الصريح للترانس���فير بحق الفلسطينيين من جميع أنحاء الضفة الغربية، 

معارضت���ه »خطة االنفصال« عن قطاع غ���زة وتأييده إغالق الش���وارع احتجاجا عليها، 

تأييده رفض الجنود تنفيذ األوامر العس���كرية بشأن إخالء مستوطنات ومستوطنين، 

تمجيد القاتل باروخ غولدش���تاين مرتكب المجزرة في الحرم اإلبراهيمي الشريف في 

الخليل في 25 ش���باط 1994، إجازة قتل المدنيين األبرياء إبان العدوان اإلسرائيلي على 

قطاع غزة في أيار 2004 وتحريم تأجير شقق سكنية للعرب »في أرض إسرائيل«، فضال 

عن تحريم تشغيلهم! 

ويكش���ف تحقي���ق »موالد« عن أن مس���يكا، كاتس���وبر وداغان بذلوا جه���ودا كبيرة 

للحيلولة دون نش���ر األدلة والوثائق التي تثبت العالقة الوثيقة، تنظيميا وماليا، بين 

»مجلس ش���ومرون اإلقليمي« و«لجنة مستوطني شومرون« من جهة، وعصابات »تدفيع 

الثم���ن« وجرائمه���ا اإلرهابية من جهة أخرى. ويضيف: »عش���ية نش���ر التحقيق )في 

»يديعوت أحرونوت«( هدد هؤالء وس���ائل اإلعالم بتقديم دعوى قضائية بحجة القذف 

والتشهير بمبلغ مليون ش���يكل. وحين لم تحل التهديدات دون النشر، قدم المجلس 

اإلقليمي دعوى قذف وتش���هير ضد صحيفة يديعوت أحرونوت، األمر الذي حال دون 

نشر تفاصيل أخرى إضافية ودون إجراء نقاش جماهيري عام حول الموضوع. وفي وقت 

الحق، سحب المجلس اإلقليمي تلك الدعوى بصمت تام، لكن الضرر الجماهيري كان قد 

دمت إلى المحكمة مواد ومستندات 
ُ
وقع. وقبيل ش���طب الدعوى نهائيا في المحكمة، ق

أخرى قادت إلى الكشف عن معلومات جديدة � وهي التي تنشر هنا للمرة األولى«!

»حدودنا واسعة جدا...«!
بين األعوام 2008 � 2012 )أي، خالل خمس سنوات!(، حّولت الدولة، من خالل ميزانيات 

وزاراتها الرس���مية، إلى صندوق »مجلس شومرون اإلقليمي« مبلغا إجماليا بلغ أكثر من 

768 مليون شيكل.

ومنذ العام 2009 وحتى اليوم، تحصل »لجنة مس���توطني شومرون« من هذا المجلس 

اإلقليم���ي على ما يت���راوح بين 87% و 98% من ميزانيتها الس���نوية، أي ما يعادل 2ر1 

مليون شيكل في السنة. 

أما »لجنة مستوطني بنيامين« فقد حصلت من »مجلس مستوطنات ماطيه بنيامين« 

على المبالغ التالية: 5ر1 مليون شيكل في العام 2011، 730 ألف شيكل في العام 2012، 

ثم 800 ألف شيكل في كل واحد من العامين 2013 و 2014. 

 وينبغ���ي التأكيد هنا عل���ى أن الميزانية العام���ة للدولة )عبر ميزاني���ات الوزارات 

الحكومية المختلفة( هي ليس���ت مصدر التمويل الوحيد له���ذه المجالس اإلقليمية 

االس���تيطانية أو للجان المس���توطنين التابعة لها، إذ تتاح ل���ه مصادر تمويلية أخرى 

عديدة، يهودية وصهيونية مختلفة.

يؤكد تحقي����ق »موالد« أن »لجان المس����توطنين« هذه لم )وال( تس����تخدم هذه األموال 

الطائل����ة التي تحصل عليها من األموال العامة، م����ن الميزانية العامة للدولة، من ضرائب 

المواطنين عامة، لتشجيع عمليات »تدفيع الثمن« اإلرهابية ومباركتها فحسب، بل أيضًا 

للمس����اهمة الفعلية الجدية في تنظيمها وإخراجها إلى حيز التنفيذ. فقد نشرت »لجنة 

مس����توطني شومرون«، على س����بيل المثال، إعالنا بين المس����توطنين في الضفة الغربية 

بالن����ص التالي: »حان الوق����ت لتغيير صورة النضال وطبيعته! إغ����الق مفترقات، بناء بؤر 

)استيطانية( ورحالت شبابية إلى مواقع غير مألوفة، في الوقت ذاته، ستشكل عبئا كبيرا 

جدا على قوات الهدم، س����عيا إلى خلق حالة من النض����ال المتعدد الجبهات والقطاعات، 

وإلى عجز السلطة المركزية عن السيطرة وإدراكها بأن أعمالها هذه غير ممكنة«!

وفي مقالة نش���رت على موقع هذه اللجنة الرس���مي على االنترنت وتم شطبها مؤخرا، 

توضح اللجنة دورها وموقفها حيال عمليات »تدفيع الثمن« بالقول: »نحن، كلجنة، ندعو 

الجمهور إلى المشاركة، نساعد في التنظيم ونقوم بعملية التبليغ«. وحين تساءل بعض 

النش���طاء، في المقالة ذاتها: »ما عالقة هذا بالمس بالعرب؟«، جاء رد مس���ؤولي اللجنة: 

»نحن نؤمن بأن حدود نضالنا واسعة جدا. يمكن الرد بشتى الطرق اإلبداعية...«!!

تحقيق مركز »موالد ـ لتجديد الديمقراطية في إسرائيل«:

عصابات »تدفيع الثمن« أنشئت بمبادرة من مؤسسات ُحكم رسمية وبتمويل مباشر منها!
* »قالئل جدا فقط يعلمون أن »تاغ محير« ليست مجرد ظاهرة هامشية قوامها شواذ من الهوامش أو مجرد أعشاب ضارة فقط، وإنما سياسة منظمة ومخططة 

أعدتها، وضعتها وطورتها لجان المستوطنات بهدف جباية الثمن واستنزاف الجيش اإلسرائيلي، ثم الحيلولة دون إخالء البؤر االستيطانية )»غير القانونية«!(«! 

زون سابقون وقادة ألوية )من الرتب األمنية الهرمية في »الشاباك«( يقدمون، هم وضباط أنهوا الخدمة اإللزامية في الجيش، عونًا 
ّ

*محلل للشؤون األمنية: »مرك

ومساعدة مباشرين للمستوطنين، وخاصة في كشف أساليب وطرق عمل زمالئهم )الحاليين( في هذه األجهزة«*
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

أش���ار إيتاي ماك إلى أن إس���رائيل تبيع أس���لحة إلى 130 دولة. »ونحن نعرف أن من بين قائمة الدول التي تصادق 

عليها وزارة الدفاع هناك دول ال توجد إلسرائيل معها أية عالقة علنية. وإذا ُعرف أنها تبيع السالح لهذه الدول فإن 

هذا سيسبب حرجا بالغا إلسرائيل«.

وأردف »ال أعرف ما إذا كانت كوريا الجنوبية إحدى هذه الدول، لكني أعرف بوجود هذه القائمة والتي يحظر على أي 

أحد التحدث عنها. وأتوقع أن هذه دول يوجد حظر على بيعها أسلحة من جانب مجلس األمن الدولي وفي حال اتضح 

أنها تصدر السالح إلى هذه الدول فإنه سيلحق بإسرائيل ضررا هائال، ألنها تكون قد انتهكت بذلك القانون الدولي. 

وتحدثت تقارير في الماضي عن أن إس���رائيل باعت أس���لحة إلى ليبيريا وساحل العاج أثناء الحروب األهلية البشعة 

الت���ي دارت هناك. وهناك أيضا اختراع الش���ركة التابعة، أي أن المصدرين يقيمون ش���ركة في خارج البالد وتكون 

تابعة لشركتهم في إسرائيل ويبيعون من خاللها أسلحة لدول ال توجد عالقات دبلوماسية بينها وبين إسرائيل«.

وتابع ماك أنه »عموما، عالقات إسرائيل مع دول كثيرة في العالم تتمحور، بمعظمها، حول التصدير األمني. ومثال على ذلك 

جوالت )رئيس حزب »يسرائيل بيتينو« ووزير الخارجية السابق( أفيغدور ليبرمان في إفريقيا. وقد ترأس ليبرمان وفدين إلى 

إفريقيا، في العامين 2009 و2014، وكان فيهما ممثلون عن ش����ركات األس����لحة الكبرى في إسرائيل. وهذه دول فقيرة، ويوجه 

 الموارد من أجل حماية أنظمتهم، وعالقاتها مع إسرائيل تتمحور باألساس حول التصدير األمني«.
ّ

طغاتها جل

واعتبر ماك أن »مش���كلة إس���رائيل أنه في العام 2015 لم يعد بإمكانها أن تجري ه���ذه الصفقات والعالقات في 

الظالم. ففي الوضع الراهن، حيث يتزايد نش���اط المجتمع المدني والش���بكات االجتماعية، فإن حضور إسرائيل في 

دول عدة وطوال الوقت أخذ يتس���رب. وحتى األنظمة غير الديمقراطية تواجه صعوبة اليوم في سد الطريق بشكل 

محكم أمام ضخ المعلومات«. 

وش����دد ماك على أن الصناعات األمنية اإلس����رائيلية ليست مربحة بشكل خاص للدولة. وقال إن »قمة الوقاحة هي أن 

ش����ركات الصناعة األمنية مشمولة ضمن قانون تشجيع اس����تثمارات رأس المال. وهو قانون غايته أن يشجع شركات، 

مثل »طيفاع« لألدوية و«إنتل« للهاي - تك، على البقاء في إسرائيل. واآلن لم يعد بإمكان الصناعات األمنية اإلسرائيلية 

مغادرة إس����رائيل. لكن هذا القانون ينص على أن أي شركة تكون 25% من دورتها المالية نابعة من التصدير، تحصل 

عل����ى إعف����اء جنوني من الضرائب.  وبموجب معطيات وزارة الدفاع، فإن 75% م����ن إنتاج الصناعات األمنية يذهب إلى 

خارج البالد، وهكذا فإن جميع هذه الشركات تستحق إعفاءات. وقد حصلت على إعفاءات بالمليارات«.

وأش���ار ماك إلى أنه »ال أحد يتحدث أيضا عن أن قس���ما من هذه الش���ركات تعاني من إدارة فاشلة بشكل مزمن، 

ومرة كل بضع س���نوات، وبس���بب أهميتها، يتعين على الحكومة أن تضخ مليارات من أجل إنقاذها. رواتب هائلة 

وإدارة فاش���لة. وقد كشف مراقب الدولة في تقريره عن المؤامرة التي فيها ضباط الجيش ال يمكنهم أن يحصلوا 

في الوقت نفسه على تقاعد من الجيش وراتب كموظفين في شركة حكومية، ولذلك فإن الشركات توظفهم على 

أنهم ’مستشارون خارجيون’«.

وخل���ص ماك إلى الق���ول »أنا متفائل. ألني أعتقد أن م���ا كان ال يمكن أن يكون بعد اآلن، وألنه ال يمكن إس���كات كل 

شيء. ولن يكون هناك مفر، ألن الشهادات آخذة بالتراكم، وينضم المزيد من األفراد إلى النضال. هذا هو االتجاه، وأنا 

أق���ول ذلك طوال الوقت لوزارة الدفاع خالل المداوالت معهم. عليهم أن يتذكروا أنه ال يوجد تقادم على جرائم الحرب 

والجرائم ضد اإلنسانية. وإذا لم يحدث هذا اآلن أو بعد سنتين، فإنه سيحدث بعد ثالثين سنة. ونحن لن نتراجع«.

إسرائيل تبيع السالح لدول
يوجــد حـظـر دولي عليهـا!

تعتبر إسرائيل واحدة من أكبر الدول المصدرة لألسلحة 

في العالم، لكنه���ا خالفا لمعظم الدول، ال تتقيد بقرارات 

ومعاهدات دولية تمنع تصدير األسلحة والخبرات األمنية 

ألنظم���ة يحظر التع���اون معها وتفرض عليه���ا عقوبات. 

ويعمل في ه���ذا المجال ع���دد كبير من اإلس���رائيليين، 

بينهم ضباط جيش، يحظون بمعاملة متساهلة من وزارة 

الدفاع اإلسرائيلية حيال خرقهم للقرارات الدولية.

وأوضح المحام���ي إيتاي ماك، الخبير ف���ي مجال حقوق 

اإلنس���ان والناش���ط من أجل زيادة الش���فافية واإلشراف 

العام على التصدير األمني اإلسرائيلي، أن وصف إسرائيل 

بأنها »دولة عظمى في مجال التصدير األمني« هو تعريف 

واسع جدا، يش���مل السالح والعتاد األمني والخبرات، مثل 

العقائد القتالية أو تدريب قوات وميليشيات. 

وقال ماك في مقابلة أجرته���ا معه صحيفة »هآرتس«، 

ونش���رتها قبل أس���بوعين، إن التصدي���ر األمني هو »أمر 

مقب���ول وجميع الدول تفعل ذلك، لكن المش���كلة هي أن 

إس���رائيل، اليوم، ضالعة في أماكن كثيرة، قررت الواليات 

المتح���دة وأوروبا منذ فترة أن تمتنع عن التصدير األمني 

إليها. ونحن نعرف أن إسرائيل تبيع السالح إلى أذربيجان 

وجنوب السودان ورواندا. وإسرائيل دربت وال تزال تدرب 

ق���وات تابعة ألنظمة رئاس���ية ف���ي دول إفريقية. ووفقا 

للتقاري���ر فإن ه���ذه أمور تحدث في الكامي���رون والتوغو 

وغيني���ا االس���توائية، وه���ذه دول ليس���ت ديمقراطية، 

وبعضها ديكتاتوريات تقتل وتنهب وتقمع مواطنيها«.

وأض���اف م���اك أنه يوجد في إس���رائيل ع���دد قليل من 

الشركات األمنية العمالقة، مثل »رافائيل« )سلطة تطوير 

الوسائل القتالية(، ويوجد أكثر من 300 شركة تعمل في 

مجال تصدير األسلحة والخدمات األمنية، أقامها أشخاص 

من أجل جني أموال طائلة، »وجميع هذه الش���ركات تعمل 

تحت مظلة وزارة الدفاع، التي تصّدق على عمل الشركات«.  

وأوض���ح ماك آلية تصدير األس���لحة والخدمات األمنية، 

حيث تصل إل���ى إس���رائيل ميزانيات م���ن دول وجهات 

معني���ة بش���راء أس���لحة، ووزارة الدفاع تق���رر لمن تمنح 

تراخيص تصديرها »وكيفية توزيع الكعكة«، إذ أن قسما 

م���ن المصدرين هم ضب���اط كبار في الجي���ش وموظفون 

سابقون في وزارة الدفاع وسياسيون سابقون.

400 ألف رخصة 
تصدير سنويًا!

يؤكد ماك أنه ال توجد في إسرائيل مراقبة مشددة على 

تصدير األسلحة. 

وأش���ار إل���ى أن وزارة الدف���اع تص���در 400 ألف رخصة 

تصدير كل عام، وأن هناك موظفين اثنين فقط يمتلكان 

صالحية التدقيق في تراخيص التصدير، من أصل حوالي 

30 موظف���ا في دائرة مراقبة الصادرات األمنية. »وكالهما 

مسؤوالن عن التيقن من أن الحاصلين على التراخيص لم 

يخرقوا ش���روطها. ويتعين عليهما أيضا أن يشرفا على ما 

يحدث ميدانيا لدى تس���ليم األسلحة، مثل نزاعات عنيفة 

قد تتطلب إلغاء أو تجميد التراخيص«.   

إال أن تدقيقا أجراه مراقب الدولة اإلس���رائيلي أظهر أن 

تطبيق هذا اإلشراف يعتمد باألساس على الوشايات، »أي 

أن تضّيق ش���ركة معينة عينها على شركة أخرى وتشي 

به���ا«. وهن���اك قراب���ة 160 حالة خرق تراخيص س���نويا، 

»ويجري التحقيق ف���ي حاالت معدودة منها فقط، وفرض 

غرامات مالية تافه���ة. وبرأيي أن دائرة مراقبة الصادرات 

األمنية هي باألس���اس عب���ارة عن مكتب خدم���ات زبائن 

للمصدرين، أي لذلك النادي المغلق. إذ من يملك الشجاعة 

كي يراقب أولئك الضباط الس���ابقين الذين يحملون رتبة 

ل���واء؟ وحتى لو فكر أحد بذلك، ف���إن اللواء يجري محادثة 

هاتفية مع مس���ؤول رفيع أكثر ف���ي وزارة الدفاع وينهي 

األمر«.

ولف���ت ماك إلى أن���ه باإلم���كان جني أم���وال طائلة من 

التصدي���ر األمن���ي من دون اس���تصدار رخص���ة تصدير. 

»باإلمكان، مثال، التوس���ط بصفق���ات، مثلما ادعى )رئيس 

حكومة إسرائيل السابق إيهود( أولمرت بأن هذا ما فعله 

)رئي���س الحكومة ووزي���ر الدفاع الس���ابق( إيهود باراك. 

وهناك يكم���ن المال الكثي���ر... وعمليا، مجال الوس���اطة 

مفتوح بالكامل، وال أحد يراقبه أو يعرف ما يجري فيه«. 

وف���ي غالب األحيان، فإن الدولة التي تتجه إلى وس���يط 

من أجل ش���راء أس���لحة هي دولة يحظر عليها أن تشتري 

بصورة مباش���رة. وقال م���اك إنه »باإلم���كان أخذ نيجيريا 

كمثال. وألن قسما من جيشها يرتكب جرائم حرب، ألغت 

الواليات المتحدة صفقات أسلحة بين إسرائيل ونيجيريا 

في العام 2014، لكن في الش���هر نفسه الذي حدث ذلك، 

صدر تقرير عن ش���خص إس���رائيلي قام بصفقة وساطة. 

وقد سافر، كمبعوث للمخابرات النيجرية، من نيجيريا إلى 

جنوب إفريقيا، من أجل ش���راء الس���الح هناك. والوساطة 

تسمح بااللتفاف على كافة أنظمة الرقابة. وليس بإمكان 

أي ش���خص القيام بوس���اطة كهذه وإنم���ا يجب أن يكون 

الوسيط جنراال أو سياسيا رفيعا. واألرباح هنا خيالية«.

وكان ماك قدم التماس���ا إلى المحكمة ضد وزارة الدفاع 

اإلسرائيلية مطالبا بإلزامها بالكشف عن هوية األشخاص 

الذي توزع عليهم 400 ألف رخصة تصدير أمني س���نويا، 

لكن الوزارة أعلنت أنه ليس باإلمكان نش���ر أية معلومات 

ح���ول المصدري���ن وال عن ال���دول التي يص���درون إليها. 

رغ���م ذلك، فإن القاض���ي ألزم وزارة الدفاع بالكش���ف عن 

التفاصيل، ووافقت الوزارة ألول مرة على االعتراف بوجود 

360 مصدرا و150 ش���ركة إس���رائيلية تعم���ل في مجال 

التصدير األمني ومس���جلة في س���جل الصادرات األمنية، 

كما اعترفت بأس���ماء خمس دول تصدر إس���رائيل إليها، 

ولم يعلن عنها في الماضي.  

وأض���اف أن »ه���ذا موضوع يج���ري التعتي���م عليه، وال 

م على صفقات أسلحة تستخدم في
ّ

إسرائيل تعت
ارتكاب جرائم حرب في إفريقيا وأميركا الالتينية!

*الصناعات األمنية اإلسرائيلية تبدأ بتسويق أسلحتها بعد كل عدوان على الفلسطينيين*

يريدون أن يجري البحث فيه. وهم يفصلون ما بين ’تاجر 

أس���لحة’ وكأنه أمر فاح���ش، وبين باقي األنش���طة، مثل 

بيع خب���رات أو تدري���ب مقاتلين، وكأن هذا أمر ش���رعي. 

وجميعه���م يفضلون أن ُيس���مون ’مصدري���ن أمنيين’. 

وألس���باب قضائية لن أقول أسماء رغم أنه توجد بحوزتي 

أدلة، لكنه���م معروفون جدا، والحديث ي���دور عن ضباط 

كبار في الجيش اإلسرائيلي، أو أنهم في إجازة، وفي وزارة 

الدفاع والحلبة السياسية. وهذه أسماء يعرفونها في كل 

بيت في إسرائيل. وفي هذا اإلطار ال يوجد يمين أو يسار، 

بل إنه يوجد )شخصيات( أكثر من اليسار«.

»شراء مؤيدين
عن طريق السالح«

أكد م���اك أن حكوم���ات إس���رائيل المتعاقب���ة اتبعت 

سياس���ة واحدة، »وهذه السياس���ة، برأيي، تتمثل بشراء 

مؤيدين عن طريق السالح. وينبغي أن ننسب هذه البقرة 

لحكومات اليس���ار، ففي فترة )والية إسحاق( رابين كانت 

إس���رائيل ضالعة في تش���يلي واألرجنتي���ن وكذلك في 

كبت فيها جرائم رهيبة 
ُ
رواندا والبوسنة، وهي أماكن ارت

ضد المدنيين. وجميع الذين عمل���وا في هذا المجال هم 

الجن���راالت الكبار، وهم، تاريخيا، ينتم���ون لمباي )الحزب 

الذي أس���س إس���رائيل وحكمها حتى العام 1977 وانبثق 

منه حزب العمل( والحزب الحاكم. فقد كان هناك جنراالت 

انتقل���وا إلى السياس���ة وآخ���رون ذهبوا إل���ى الصناعات 

األمني���ة، ولكن في نهاية األمر يد تغس���ل يدا. وال يوجد 

حراس تخوم للجنراالت اإلسرائيليين«.

واعتبر ماك أن الجمهور يجب أن يعرف األشخاص الذين 

يعملون في مج���ال التصدير األمني. »عل���ى الجمهور أن 

يحكم على كل ش���خص من الناحية األخالقية. يهمنا أن 

نعرف أخالقياته، ألن دولة إسرائيل صادقت على تصدير 

أمن���ي إل���ى أماكن ال تواف���ق أي دولة أخرى عل���ى بيعها، 

وألس���باب جي���دة. وبرأيي أن قس���ما كبيرا م���ن العاملين 

ف���ي هذا المجال يفعل���ون ذلك رغبة في الثراء الس���ريع، 

والصمت الذي تفرض���ه وزارة الدفاع عل���ى الجمهور في 

هذا الموضوع مريح جدا لهم. وأعتقد أنه بالنس���بة لعدد 

كبير منهم، ل���و ُعرف على المأل أنهم تجار س���الح، لربما 

كانوا سيخجلون ويتركون هذا المجال. وأنا شخصيا أعرف 

عددا من األش���خاص الذين اعتقدت طوال س���نين أنهم 

يعملون في الزراعة وتقنيات الري، واتضح لي الحقا أنهم 

تاجروا بالس���الح. كذلك فإن هذا الصمت يمنع احتكاكات 

بين التج���ار وأبناء عائالتهم. وهناك ع���دد غير قليل من 

العائالت التي س���افرت مع الوالد الجنرال ’في بعثة’ إلى 

إفريقي���ا أو أميركا الالتينية م���ن دون أن يعرفوا ما الذي 

يفعله هناك. وهم يخجلون بالكش���ف عن أن الفيلال التي 

يس���كنون فيها إنما بنوها من تجارة السالح. والمثير هو 

أنه في العال���م يعرفون هذه األمور ويرونها وينش���رون 

تقارير عنها. فعندما تزود إس���رائيل حراس���ا شخصيين 

لطاغي���ة إفريقي، فإن الجمهور ال���ذي يقمعه يرى أنهم 

إسرائيليون«.

 وأردف أن »ه���ذا هو التناق���ض الحاصل اآلن مع جنوب 

الس���ودان. إذ أن جميع المسؤولين في الصناعات األمنية 

والمدربين س���افروا إلى هناك برح���الت جوية مدنية. لم 

يصلوا بمروحيات ووضعوا أقنع���ة ونزلوا بالحبال. فلماذا 

ال يتم الكش���ف عن ه���ذه األمور؟ أال ي���رى مواطنو جنوب 

السودان نوع األسلحة التي تحملها قوات األمن«.  

وق���ال ماك إن هذا التعتيم س���ببه »إس���كات الجمهور 

اإلس���رائيلي. والخ���وف األكبر للعاملين ف���ي هذا المجال 

هو أن ُيفتح هنا نقاش أخالق���ي، وهو نقاش تدرك وزارة 

الدفاع جيدا أنه يمكن أن يفتح صندوق باندورا )صندوق 

الش���رور( حيال الماضي وي���ؤدي إلى اس���تنفاذ محاكمة 

الجمهور الجنائية ألشخاص س���اعدوا في ارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد اإلنسانية في أنحاء العالم. وهؤالء ليسو 

ليس وحس���ب، وإنما أيضا مس���ؤولين في وزارات الدفاع 

والخارجية والعدل الذين صادقوا على هذا التصدير«.

يشار إلى أن إس���رائيل وقعت في نهاية العام الماضي 

على المعاهدة الدولية لمراقبة تجارة الس���الح، لكن ماك 

لفت إلى أن »إسرائيل وقعت ولم تصادق على المعاهدة، 

ما يعني أنها ليس���ت عضوا فيها، وإنما يتعين عليها أال 

تمس بروح المعاهدة فقط«.

وكانت وزارة الدفاع اإلسرائيلية قد ردت على استجواب 

قدم���ه ماك وعضو الكنيس���ت تم���ار زاندب���رغ، من حزب 

ميرتس، حول س���بب عدم المصادقة على هذه المعاهدة 

الدولية بالقول إن تبعات التوقيع على المعاهدة ليس���ت 

مهم���ة كثيرا بالنس���بة للتصدير األمني وإنما بالنس���بة 

لالس���تيراد األمن���ي، ما يعن���ي أن ال���دول الموقعة على 

المعاهدة ال يمكنها بيع أسلحة إلسرائيل. 

وقال م���اك »أعتقد أن هذه المرة األول���ى التي تعترف 

فيه���ا وزارة الدفاع أنها تش���عر مهددة عملي���ا. وعندما 

ترددوا ف���ي الواليات المتحدة بش���أن التوقيع على هذه 

المعاهدة، عارض ذلك عدد من أعضاء مجلس���ي الش���يوخ 

والنواب وأبلغوا )وزير الخارجية( جون كيري بأنه في حال 

انضمت الواليات المتحدة إلى المعاهدة فإنها س���تكون 

مقيدة ولن تتمكن من بيع أسلحة إلسرائيل. ومن الناحية 

النظري���ة، فإنه إذا ثبت أن إس���رائيل تنف���ذ جرائم حرب، 

لن تتمكن دول مثل فرنس���ا وألمانيا وبريطانيا من بيعنا 

أسلحة«.

تفّوق في قمع 
الفلسطينيين

كيف أصبحت إسرائيل »دولة تصدير أمني عظمى«؟ 

البداي���ة كانت في أعقاب حرب تش���رين/ أكتوبر العام 

1973. يقول ماك »في حرب يوم الغفران كانت إس���رائيل 

على شفا االنهيار. كان هناك أزمة كبيرة في العملة وأزمة 

س���الح وذخيرة، ومخازن الطوارئ في الدولة فرغت. وقررت 

الحكومة أن تقتل عصفورين بضربة واحدة والبدء بتطوير 

الصناعات األمنية، ك���ي ال نكون متعلقين باآلخرين وكي 

يكون لدينا خط إنتاج خاص بنا في حال نشوب حرب أخرى 

وم���ن أجل أن نبيع للخارج أيضا. وكان في الس���وق حينئذ 

العبون أقوياء مثل الواليات المتحدة، تشيكوس���لوفاكيا 

وفرنسا، ولم يكن بإمكان إسرائيل في حينه أن تنافسها، 

لكن كان بإمكانها استخدام تفوقها النسبي في الخبرات 

والتجربة ف���ي إدارة مجموعة س���كانية محتلة ومواجهة 

منظم���ات أنص���ار، أي خبرة ف���ي الحرب غير التناس���بية. 

وبهذا التخصص، وسائل قمع سكان، دخلت إسرائيل إلى 

جنوب إفريقيا وبعد ذلك إلى أميركا الوس���طى. فقد أدرك 

الجن���راالت في غواتيماال أن مواجهتهم مع الهنود الحمر 

مشابهة جدا لما يحدث في إسرائيل«.

وأش���ار ماك إلى أن إس���رائيل تحتل المرتبة السادسة 

أو الس���ابعة بين الدول التي تصدر ص���ادرات أمنية، لكن 

بالنس���بة لحجمها فإنها ف���ي المكان األول ف���ي العالم، 

»وكذلك فيما يتعلق بضلوعنا في انتهاك حقوق اإلنسان 

والمس���اعدة في ارت���كاب جرائ���م ح���رب. والمبالغ التي 

تجنيها إس���رائيل من ذلك ليس���ت ذات أهمية، ألنه في 

إفريقيا على س���بيل المثال، تكفي ع���دة بنادق من أجل 

إحداث ضرر هائل«.

في نهاي���ة العقد الماض���ي تضاعف حج���م التصدير 

األمني اإلس���رائيلي من ثالثة مليارات إلى سبعة مليارات 

دوالر في الس���نة. وقال ماك »نع���م، هذا هو المعدل. هذا 

هو حجم الصادرات األمنية منذ حملة الرصاص المصبوب 

)العدوان على غ���زة في نهاية الع���ام 2008(، ألن معظم 

الحروب الي���وم هي حروب داخلية ل���دول ضد مواطنيها، 

ويوجد في إس���رائيل وضع خاص، فهي موجودة في حالة 

حرب دائمة ، وتمسك بصناعة أمنية متطورة جدا«.

وأض���اف أن »ثمة من يدعي أن إس���رائيل تنفذ عمليات 

)عسكرية( معينة من أجل إجراء تجارب على أسلحة. وهذا 

رأي���ي أيضا، لك���ن ليس لدي أي دليل عل���ى ذلك. وعندما 

يس���ألونني كيف أجرؤ على التفكير أصال بأن إس���رائيل 

تجري تجارب أس���لحة في المناطق )المحتلة( فإني أجيب 

بأن االدعاء هو أن إس���رائيل ال تبادر للحروب من أجل إجراء 

تجارب، وإنما الصناعات األمنية تركب على الحروب وتحقق 

أرباح���ا، والصناعات األمنية هي التي تس���ّوق األس���لحة 

على أنها حاس���مة للمعارك وهذا ما يقولونه للزبائن في 

المعارض. وقد س���معت ذلك بأذني. واالرتفاع الكبير في 

الص���ادرات األمني���ة في أعقاب الرص���اص المصبوب كان 

ممكنا بس���بب اس���تخفاف المجتمع الدولي، الذي ندد بنا 

م���ن جهة، وجاء لكي يتعلم كي���ف فعلنا ذلك من الجهة 

األخرى. ويوءاف غاالنت، الذي كان قائد الجبهة الجنوبية 

حينذاك، قال جمل���ة مذهلة عن ذلك: ’لقد جاؤوا كي يروا 

كيف نحول الدم إلى مال’«.

وأوض���ح م���اك أن »أي حرب كه���ذه تس���تخدم إلدخال 

تكنولوجي���ا جديدة بش���كل مكثف. وكذل���ك في الضفة 

الغربي���ة، في المناطق التي تجري فيها مظاهرات بصورة 

دائمة، في بلعين وكف���ر قدوم وقلنديا، نرى طوال الوقت 

أس���لحة ووس���ائل تفريق مظاهرات جديدة أو محس���نة. 

والصناع���ات األمنية تس���تغل ممارس���ات إس���رائيل في 

المناطق، وخصوصا في قطاع غزة، من أجل دفع مبيعاتها 

أيضا. كما أن وس���ائل اإلع���الم اإلس���رائيلية مختلفة عن 

وسائل اإلعالم في العالم من هذه الناحية. فعندما ُيطلق 

ص���اروخ من طراز تموز باتجاه موقع س���وري فإن وس���ائل 

اإلعالم اإلس���رائيلية تنش���ر مواصفات الصاروخ، رغم أنه 

يتم فرض رقابة عس���كرية على ذلك ف���ي غالب األحيان. 

وهناك تقاري���ر صحافية هي عبارة عن مادة تس���ويقية 

ألسلحة«. 

وأض���اف أن »وزارة الدف���اع تنق���ل م���ادة أمني���ة إل���ى 

الصحافيين الذين يبتهجون بتلقيها من دون أن يكونوا 

واعين للضرر. وثمة شيء آخر لفت انتباهي وهو البعثات 

اإلنس���انية )لمناط���ق منكوب���ة(. وهذا يذك���ر ب’عقيدة 

الصدم���ة’ لنعومي كالي���ن )التي تتحدث عن اس���تغالل 

الصدمة الناجمة عن كارثة طبيعية من أجل تحقيق أرباح 

مالية هائلة(. يوفدون وفدا، وفجأة تظهر تقارير أجنبية 

حول صفقات أسلحة. وهذا ما حدث في الفلبين«.

يذكر أن تقارير لمنظمات حقوق إنسان دولية تحدثت 

أخيرًا عن أن إسرائيل خرقت الحظر وباعت أسلحة لجنوب 

الس���ودان خالل الح���رب األهلية هن���اك. وتحدثت هذه 

التقارير عن أن قوات األمن في جنوب الس���ودان مسلحة 

ببن���ادق أوتوماتيكي���ة من ط���راز »جليل« اإلس���رائيلية 

الصنع. 

وقال ماك في هذا الس���ياق »إننا نعرف عن قوات جنوب 

سودانية يدربها إس���رائيليون هناك وفي إسرائيل، وعن 

وفد أمني جاء من جنوب السودان وقام بزيارة إلى هنا قبل 

نصف عام، ش���ملت معرض أس���لحة )في تل أبيب(. ونحن 

 surveillance ش���غل منظومة
ُ
نعرف أن إسرائيل بنت وت

)مراقب���ة( في جنوب الس���ودان وتتعاون م���ع المخابرات 

الداخلي���ة الجنوب س���ودانية. وهذا أم���ر رهيب بنظري، 

ويذكرني بتشيلي إبان حكم بينوشيه. فقد كانت تشيلي 

دول���ة ديمقراطية، ولم يكن لديها جهاز مخابرات داخلي 

عندم���ا بدأت الثورة، ووفقا للتقارير فإن إس���رائيل دربت 

مقاتلي المخابرات الداخلية التش���يلية، الذين مارس���وا 

التعذيب بأبش���ع صوره. ونرى هنا مرة أخرى هذه العالقة 

مع جهاز في دولة يرتكب جرائم ضد المواطنين«.

وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون في معرض أسلحة يجرب بندقية أوتوماتيكية حديثة من صنع إسرائيلي.
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

ميزانية األمن اإلسرائيلي: ثقوب سوداء.                           )أ.ف.ب(

يرافق إقرار الموازنة العامة اإلسرائيلية في كل عام صراع 

على ميزانية األمن، لكن عش����ية إق����رار الموازنة هذا العام، 

وه����ي للعامين الحالي 2015 والمقبل 2016، بدأت تدور رحى 

حرب طاحن����ة حول ميزانية األمن، وذل����ك في أعقاب تقرير 

»لجنة لوكير« ح����ول هذه الميزانية، والت����ي أوصت بإدخال 

إصالح����ات على إدارة ميزانية الجيش، رغم أنها أوصت برفع 

حجم هذه الميزانية. 

وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرر 

تش����كيل هذه اللجنة في منتصف الع����ام 2013، وتأخر بدء 

عملها إلى أيار من العام الماضي. وعّين نتنياهو س����كرتيره 

العس����كري الس����ابق، اللواء يوحنان لوكير، أح����د كبار ضباط 

سالح الجو، رئيسًا لهذه اللجنة. 

وتش����كلت عضوية اللجنة، بموجب قرار نتنياهو ووزيري 

الدفاع والمالية في الحكومة السابقة، موشيه يعلون ويائير 

لبيد، من أس����تاذ االقتصاد البروفس����ور تس����يون زيلبرفرب، 

ال����ذي تولى في الماض����ي منصب مدير ع����ام وزارة المالية؛ 

رئيس����ة جامعة بن غوريون في بئر السبع البروفسور ريفكا 

كرمي؛ القائد السابق لشعبة التصنت اللواء عامي شيفرون؛ 

المديرة العامة الس����ابقة لش����ركة التأمين »ميغدال« عنات 

ليفين؛ الرئيس السابق لدائرة الميزانيات في وزارة المالية 

دافيد باروخ؛ الرئيس والمدير العام السابق لشركة »إلبيت« 

للصناعات اإللكترونية العسكرية يوسي أكرمان؛ والرئيسة 

الس����ابقة لشعبة القوى البشرية في الشرطة النقيب إستير 

دومنس����يني، وتولت في الس����ابق منصب المدي����رة العامة 

لمؤسسة التأمين الوطني.

وبمج����رد أن قدم����ت »لجن����ة لوكي����ر« تقريره����ا، قبل نحو 

أس����بوعين، أعلن وزي����ر الدفاع يعلون ورئي����س هيئة أركان 

الجي����ش، الل����واء غادي آيزنك����وت، وجميع المس����ؤولين في 

وزارة الدفاع وكب����ار الضباط في الجي����ش رفضهم للتقرير 

والتوصي����ات التي تضمنه����ا، ووصفه يعل����ون بأنه تقرير 

»معزول عن الواقع«. 

وتقري����ر »لجنة لوكير« لي����س األول من نوعه حول ميزانية 

األمن، الت����ي تتضخم باس����تمرار وعلى حس����اب ميزانيات 

اجتماعي����ة، مث����ل التعلي����م والصح����ة والرف����اه، التي يتم 

تقليصها في غالب األحيان. وسبق هذا التقرير في السنوات 

األخيرة عدة تقارير أبرزها تقرير وضعته »لجنة بروديت«.

أهم توصيات 
»لجنة لوكير«

أشارت وس����ائل اإلعالم اإلس����رائيلية إلى أن تقرير »لجنة 

لوكير« هو األعمق واألكثر جرأة فيما يتعلق بميزانية األمن. 

وق����د ركز هذا التقري����ر على انعدام الش����فافية في إدارة 

الجيش لميزانيته، وحتى أن اللجنة أكدت فشل الجيش في 

هذه الناحية.

ومن بين المواضيع التي أثارت »غضب وإحباط« اللجنة، أنه 

في الوقت الذي أوصت فيه »لجنة بروديت« بأن يتم تقليص 

حجم القوى البش����رية في الجيش بنسبة 12%، وجدت »لجنة 

لوكير« أن الجيش زاد حجم القوى البش����رية بنسبة 14% بين 

األع����وام 2006 – 2014، األمر ال����ذي أدى إلى ارتفاع كبير في 

اإلنفاق على رواتب الضباط في الخدمة الدائمة.

ورأى معظ����م المحللي����ن االقتصاديين والعس����كريين أن 

تقرير »لجن����ة لوكير« جاء مفاجئا من حيث عمقه، ومن حيث 

جرأته خصوصا. 

وكتب المحل����ل في صحيفة »ذي ماركر«، س����امي بيرتس، 

أن »التقرير ش����جاع ألنه يقول لقادة الجيش بصورة صريحة 

إنه ليس لديهم أدنى فكرة حول حجم القوى البشرية التي 

يحتاجون إليها، وأنهم يضخمون القوى البش����رية من دون 

سبب«.

كذلك ش����ّدد التقرير عل����ى أنه لو نف����ذ الجيش توصيات 

ص حجم اإلنفاق بمبالغ كبيرة، وفي 
ّ
»لجنة بروديت« لكان قل

هذا الس����ياق ما كان س����يعلن الجيش عن وق����ف التدريبات 

العس����كرية، الع����ام الماض����ي، بادعاء أن لي����س لديه المال 

الكافي لذلك. ووصفت »لجن����ة لوكير« وقف التدريبات بأنه 

»فشل منهجي« من جانب الجيش. 

وتنص إحدى توصيات اللجنة في هذا الس����ياق على وضع 

ميزاني����ة خاص����ة للتدريبات العس����كرية، وع����دم تحويلها 

لإلنفاق على أي بند آخر. وتشكل هذه التوصية صفعة على 

وجوه ق����ادة الجيش، إذ اعتبرت اللجن����ة أن تحويل ميزانية 

بنود إلى بنود أخرى في ميزانية األمن هو عمل تضليلي. 

ورأت اللجن����ة أنه يوجد في الجيش ع����دد كبير، وأكثر مما 

ينبغي، من القادة العسكريين، وفي المقابل هناك عدد أقل 

مما ينبغي من المدراء. وأشارت إلى زيادة عدد الضباط برتبة 

مقدم بنسبة 8% وإلى زيادة نسبة الضباط برتبة عقيد. وفي 

موازاة ذلك، اكتش����فت اللجنة، فيما يتعلق بالسيطرة على 

ميزانية األمن، أن وزارة الدفاع ترى أن مهمتها تنحصر في 

الدفاع عن مطالب الجيش، وليس اإلش����راف على الميزانية. 

ولذلك أوصت اللجنة بأن يتحمل المستش����ار المالي لرئيس 

هيئ����ة أركان الجي����ش مس����ؤولية أكبر ف����ي إدارة ميزانية 

الجيش.

وأك����دت اللجنة أيض����ًا أن قادة الجيش ل����م يعرفوا كيف 

يفسرون تضخم القوى البش����رية في السنوات األخيرة، وما 

هو الهدف من هذا التضخم.

وفي س����ياق التوصية بتبني نهج إداري اقتصادي، أوصت 

اللجن����ة بأن يتب����ع الجيش صرف رواتب بدرج����ات مختلفة، 

مثل دفع رواتب مرتفعة أكثر من تلك المتبعة لعسكريين 

تأهلوا لمهن رواتبها مرتفعة في القطاع الخاص، مثل مهن 

االلكترونيات في وحدات »الس����ايبر«، أي القتال في الفضاء 

االلكترون����ي في االنترن����ت وحماية األجه����زة المعلوماتية 

االلكترونية. 

كذل����ك فيما يتعل����ق بتقاع����د الضباط، اقترح����ت اللجنة 

التفريق بي����ن الضباط الذين يخدمون ف����ي وحدات قتالية 

وأولئ����ك الذين يخدمون في وحدات غي����ر قتالية، وأن يقرر 

الجيش ما هي الوحدات القتالية. وفي هذا الس����ياق أوصت 

اللجنة بتس����ديد مكافأة للضباط في الوحدات غير القتالية 

لدى تس����رحهم، بمبل����غ يصل إلى 800 ألف ش����يكل، بينما 

يس����تمر الضباط في الوح����دات القتالية لدى تس����ريحهم، 

في الحصول على جزء من راتب التقاعد حتى س����ن 67 عاما، 

وبعدها يحصلون على راتب تقاعد كامل. 

وأوصت اللجنة بتقصير مدة الخدمة اإللزامية إلى سنتين 

فقط، وأن يجري تس����ريح الضباط في الوحدات القتالية من 

الخدمة الدائمة في سن 42 عاما، ومن الوحدات غير القتالية 

في سن 36 عاما.  

وفيم����ا يتعلق بميزانية األمن نفس����ها، أوصت اللجنة بأن 

يك����ون حجمها الس����نوي ثابت����ًا وهو مبلغ 59 مليار ش����يكل 

للس����نوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تفعيل بند »اإلنفاق 

المش����روط بالدخ����ل«، ويعني حص����ول الجيش عل����ى مبالغ 

إضافية من صفقات أس����لحة وبيع عقارات كان يستخدمها 

كمق����رات ل����ه، ويبلغ حج����م هذا البن����د 8ر7 مليار ش����يكل، 

وإضافات أخرى ليصبح مبلغ ميزانية األمن الس����نوية 8ر68 

مليار ش����يكل. وهذا المبلغ أكبر من أي ميزانية أمن س����ابقة 

باس����تثناء ميزانية العام الماضي، من جراء حصول الجيش 

على مبالغ إضافية في أعقاب الحرب العدوانية على غزة. 

الجيش يهاجم اللجنة 
ويطرح خطة بديلة

كما ذكرنا آنفًا، هاجم يعلون تقرير »لجنة لوكير« ووصفه 

بأنه »س����طحي، غير متوازن بشكل متطرف ومعزول بالكامل 

عن الواقع حول دولة إس����رائيل وداخلها«، وأكد أنه إذا جرى 

تطبي����ق التقرير فإنه سيش����كل مقامرة عل����ى أمن مواطني 

إسرائيل.

وأضاف يعل����ون أن توصية اللجن����ة بتقصير مدة الخدمة 

اإللزامي����ة إلى س����نتين ج����اءت نتيجة »عدم فه����م مطلق 

للمؤسسة العسكرية«، ودعا إلى تطبيق »خطة غدعون« التي 

وضعها الجيش. 

وبرز خالف بين يعلون ونتنياهو حول التقرير. 

ونقلت وسائل إعالم عن نتنياهو قوله للوكير »لقد وضعت 

هذا التقرير من أجل أمن إس����رائيل. وأنا أعرف أن هذا ليس 

أمرا عاديا بل نتيجة صراع وجهد متواصل«.

لكن أقوال نتنياهو لم تردع ضباط الجيش والمس����ؤولين 

في وزارة الدفاع. 

وق����ال أحده����م لصحيف����ة »هآرت����س«، إن وزارة المالي����ة 

»اختطفت هذه اللجنة وس����يطرت على توصياتها. وتركيبة 

اللجن����ة ل����م تكن متوازن����ة. وكان����ت في داخله����ا أفضلية 

واضحة ولم يكن في عضويتها أي ش����خص لديه خبرة مدير 

ع����ام وزارة الدفاع أو أي أحد عمل في مجال سياس����ة القوى 

البش����رية والتخطيط في الجيش اإلسرائيلي. كما أن عضوي 

اللجنة  اللوائين لوكير وش����يفرون يفتقران للخبرة في هذه 

المجاالت«.

واعتبر المسؤول نفسه أن »اللجنة ووزارة المالية ال تريدان 

شفافية في ميزانية األمن، وإنما سيطرة كاملة عليها. وهذا 

سيشل عمل وزارة الدفاع«. وتابع أن اللجنة لم تجر حوارا مع 

قي����ادة الجيش ووزارة الدفاع وأن اللجنة تبنت كافة مواقف 

وزارة المالية.

من جانبه، قال آيزنكوت إنه »ينبغي الحفاظ على كرامة 

الضب����اط ف����ي الخدمة الدائم����ة. ومحاولة نزع الش����رعية 

عنهم تش����كل تهديدا جوهريا للقدرة على إبقاء ضباط 

مهنيي����ن في الجيش. وأنا أع����ي الرغبة في الحصول على 

أم����ن بمال أقل، لكن ال ينبغ����ي المس بمن ربطوا حياتهم 

بأمن الدولة«. 

واستبق آيزنكوت نش����ر تقرير »لجنة لوكير«، باإلعالن عن 

»خطة غدع����ون« التي أعده����ا الجيش وهدفه����ا منع إجراء 

إصالحات كالتي تنص عليه توصيات »لجنة لوكير«. 

ورغم أن »خطة غدعون« تتحدث عن تقليصات في الضباط 

والقوات والوحدات، إال أنها تبقي الميزانية بحجمها وحتى 

أنها تطالب بزيادتها.  

ويقول الجيش اإلس����رائيلي إن غاي����ة »خطة غدعون« هي 

إع����داد الجيش لمواجهة كافة الس����يناريوهات التي تمثل 

تهديدا على إس����رائيل والدفاع ع����ن حدودها، فيما يواصل 

الجيش اإلس����رائيلي النظ����ر إلى إيران عل����ى أنها التهديد 

األكبر على إسرائيل اليوم، واألخذ بالحسبان احتمال نشوب 

حرب رغم عدم وجود مؤشرات على ذلك حاليا.

وقال ضابط إسرائيلي كبير لصحافيين إن »خطة غدعون« 

تش����مل تس����ريح قرابة 100 ألف جندي من قوات االحتياط، 

خالل الس����نوات المقبل����ة، فيما أولئك الذين س����يبقون في 

الخدمة االحتياطية س����يتلقون تدريبات أكثر وسيخدمون 

لفترة أطول. 

لكن ما يخفيه الجيش في هذا السياق هو أن نسبة الجنود 

الذين يمتثلون لخدمة االحتياط ويش����اركون في التدريبات 

العسكرية ليست مرتفعة وال تتجاوز ال�%50.

وتقضي »خطة غدع����ون« بإغالق ألوي����ة مدرعات وكتائب 

مدفعي����ة، ف����ي مقابل اس����تمرار االتج����اه نح����و تعزيز قوة 

االس����تخبارات وحرب السايبر وس����الح الجو، من خالل إضافة 

طائرات من دون طيار.

وس����يجري الجي����ش بموجب ه����ذه الخطة تغيي����رات في 

نوع األس����لحة والقذائف، بحيث س����يتم استبدال القذائف 

القديمة بصواريخ ذكية. كذلك س����يتم تقليص عدد القوى 

البشرية في سالح التربية والتعليم.

وإل���ى جانب تس���ريح 2500 ضابط في الخدم���ة الدائمة، 

تتجه النية بحس���ب الخطة إلى تس���ريح ع���دد مماثل في 

السنوات المقبلة، في موازاة بدء عملية جعل الجيش شابا 

أكث���ر، بمعنى خفض س���ن الضباط الذي يق���ودون كتائب 

وألوية.

وقال الضاب����ط الكبير إن »هذه الخطة س����تقّصر بش����كل 

ملموس مدة االس����تعداد للحرب. وإذا كنا حتى اليوم نحتاج 

لفترة اس����تعداد ما بين س����اعات حتى أيام، فإننا سنقلص 

هذه الفترة إلى ساعات معدودة وحتى إلى يوم واحد«.  

كحلون وبينيت يؤيدان »تقرير لوكير«
عب����ر وزي����ر المالية اإلس����رائيلي ورئيس ح����زب »كوالنو«، 

موشيه كحلون، وكذلك وزير التربية والتعليم ورئيس حزب 

»البيت اليه����ودي«، نفتالي بينيت، ع����ن تأييدهما لتقرير 

»لجنة لوكير«. 

وقال كحلون، خالل مداوالت في وزارته حول التقرير، إن »هذا 

تقرير ممتاز وس���يعود بالفائدة على الجي���ش، ويتعين على 

وزارة المالية أن تقدم المساعدة في دفع التقرير إلى األمام«. 

رغم ذلك، عبر مسؤولون في الوزارة عن تحفظهم من أجزاء 

ف����ي التقرير وفي مقدمتها تحدي����د ميزانية األمن الدائمة 

بمبلغ 59 مليار ش����يكل، وهو مبلغ أعلى بخمسة مليارات من 

اقتراح وزارة المالية. 

من جانبه، يسعى بينيت إلى دفع تقرير »لجنة لوكير« قدما، 

خالفا لموقف يعلون وقادة الجيش. وذكرت تقارير إعالمية أن 

بينيت تحدث مع عدد من الوزراء األعضاء في المجلس الوزاري 

المصغر للش���ؤون السياس���ية واألمنية )الكابينيت(، من أجل 

بلورة مجموعة من ال���وزراء يكون بإمكانها أن تمارس ضغوطا 

على نتنياهو ويعلون إلجراء بحث عميق في التقرير. 

ومرر بينيت رس���الة إلى مكتب رئيس الحكومة، قال فيها إن 

الوزيرين من »البيت اليهودي« في الكابينيت، هو ووزيرة العدل 

أييليت شاكيد، س���يعارضان المصادقة على ميزانية األمن في 

حال عدم إجراء بحث حول تقرير »لجنة لوكير« قبل ذلك.

وامتدح بينيت التقرير ووصفه بأنه »تقرير شجاع لجيش 

ش����جاع«، ودعا إلى تبن����ي معظم بنوده بم����ا في ذلك فرض 

الش����فافية على الجيش أمام مجلس األمن القومي، وتنجيع 

طريقة التقاعد، وتحصين ميزانية التدريبات العسكرية.

لكن في ه����ذه األثناء، أخذت تتبلور ف����ي مواقع التواصل 

االجتماعي احتجاجات لنس����اء ضباط ف����ي الخدمة الدائمة 

ضد ش����روط عمل أزواجهن في الجيش وضد توصيات »لجنة 

لوكير« وقد اعتبرن أنها مسيئة لشروط عمل أزواجهن.  

تقرير »لجنة لوكير«: إدارة ميزانية األمن اإلسرائيلية تعاني من »فشل منهجي«!
*قادة المؤسسة األمنية يرفضون تقرير »لجنة لوكير« والجيش يهاجم اللجنة ويطرح خطة بديلة*

كتب أشرف عثمان بدر:

هناك عدة نظري���ات توضح الكيفية الت���ي يمكن من خاللها 

إدارة الصراع���ات الدولي���ة والتعامل معها، م���ن أبرزها »نظرية 

ها األنسب لدراسة الصراع ما بين 
ّ
المباريات اللعبة« التي يبدو أن

الواليات المتحدة األميركي���ة وإيران، حيث تعتبر هذه النظرية 

بعة في دراسة العالقات الدولّية. 
ّ
أحد المناهج المت

تق���وم النظرية على افت���راض أّن صنع الق���رار يتضمن درجة 

معينة من العقالنية، فكل العب يس���عى لنيل مكاس���ب قصوى 

وإن نتيجة المباراة ترتبط بخيارات الالعب أو الالعبين المقابلين 

حيث تسعى األطراف المشاركة في اللعبة إلى تحقيق أكبر قدر 

من العوائد وتجنب أكبر قدر من الخسائر. 

وه���ذا على ما يبدو م���ا حصل بين أميركا وإي���ران، فقد أعلنت 

مجموعة القوى الكبرى 5+1 )األعضاء الدائمون في مجلس األمن 

التاب���ع لألمم المتح���دة باإلضافة إلى ألمانيا( ع���ن التوّصل إلى 

اتف���اٍق نهائي مع إيران حول برنامجه���ا النووي، ويقوم االتفاق 

على رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل تخليها عن الجوانب 

ز هذا االتفاق اإلجراءات 
ّ
العس���كرية لبرنامجها النووي، كما يعز

والضمانات الرقابية الصارمة على األنش���طة والمنشآت النووية 

اإليراني���ة ويض���ع قي���وًدا على مس���توى تخصي���ب اليورانيوم 

د عدد أجهزة الط���رد المركزي التي تملكها  والبلوتونيوم ويحدِّ

إيران.

رغم أن االتفاق يضمن عمليًا تجميد البرنامج النووي اإليراني، 

حي���ث وافقت إيران على التخلي عن 97% م���ن كمية اليورانيوم 

الذي قامت بتخصيبه مما يعني أنها إذا قررت في أي وقت خرق 

االتف���اق وصناعة قنبلة نووية س���تكون قدراته���ا محدودة جًدا 

في هذا الش���أن، وستحتاج لعام كامل بداًل من شهرين أو ثالثة، 

إلى جانب وقف العمل في منش���آتها النووية، باستثناء عملية 

تخصيب رمزية بنس���بة أقل من67ر3% )تحتاج القنبلة النووية 

إلى تخصي���ب نس���بته 90%(، إال أّن رئيس الوزراء اإلس���رائيلي 

بنيامي���ن نتنياهو وصف اإلتف���اق بأنه »خط���أ تاريخي صادم« 

ه يوجد ش���به إجماع 
ّ
وأعلن أّن إس���رائيل لن تلتزم به، ويالحظ أن

داخل إسرائيل على رفض االتفاق لدرجة توحد كل من الحكومة 

اإلس���رائيلية والمعارضة بجميع أطيافها على ذلك، ولم يش���ذ 

عن التيار العام س���وى بعض القادة األمنيين »السابقين« أمثال 

رئيس جهاز األمن العام اإلس���رائيلي )الش���اباك( األسبق عامي 

أيال���ون ورئيس جهاز المهمات الخارجية »الموس���اد« األس���بق 

إفراي���م هليف���ي اللذين أعربا ع���ن تأييدهما لالتف���اق النووي، 

ووصفاه بأنه الخيار األفضل.

يعتبر إبرام االتفاق بمثابة فش���ل كبير للسياس���ة الخارجية 

اإلسرائيلية بشكل عام وفشل لنتنياهو بشكل خاص، فهو الذي 

وعد ناخبيه بالتصدي للخطر النووي اإليراني ولطالما اس���تخدم 

التهديد اإليراني كفزاعة من أجل كسب أصوات الناخبين، وهذا 

ما دفع يائير لبيد رئيس حزب »يوجد مستقبل« المعارض لدعوة 

نتنياهو إلى تقديم استقالته وتشكيل لجنة رسمية للتحقيق 

في هذا الفشل المدوي.

كما يفند االتفاق الفرضية الس���ائدة عند بعض المحللين بأّن 

اللوب���ي الصهيوني ف���ي الواليات المتحدة يتحكم بالسياس���ة 

الخارجية األميركية، فقد أثبت اإلتفاق أّن أميركا تقدم مصلحتها 

اإلس���تراتيجية على مصلحة حليفتها المدللة إس���رائيل، ففي 

السياس���ة الخارجية للدول ال يوج���د أصدقاء أو أعداء دائمون بل 

توجد مصالح دائمة.

لماذا ترفض إسرائيل االتفاق؟
بحس���ب تصريحات نتنياهو وبعض المحللين اإلس���رائيليين 

توجد عدة مبررات لرفض االتفاق، من أهمها:

االتفاق يفتح إليران الطريق للحصول على ترسانة من القنابل 

نها من تحقيق االختراق نحو الس���الح 
ّ
النووية خ���الل عقد ويمك

النووي حتى قبل انتهاء هذه الفترة بسبب الثغرات العديدة في 

بنود االتفاق الخاصة بمراقبتها كما حدث مع كوريا الشمالية. 

االتفاق »س����يمنح إيران )بعد رفع العقوبات الدولية عنها( مئات 

الملي����ارات من الدوالرات التي س����تصرف على تموي����ل العمليات 

اإلرهابي����ة ف����ي كل أنح����اء العالم وعل����ى أعماله����ا العدوانية في 

المنطق����ة وعل����ى جهودها غي����ر المتوقف����ة الرامية إل����ى تدمير 

إس����رائيل«، فاالتفاق لم يتضمن أي تفاهمات يتم بموجبها وقف 

دع����م إيران للتنظيم����ات »اإلرهابية«، وقد اتض����ح ذلك عبر تأكيد 

الرئي����س األميركي ب����اراك أوبام����ا أّن الواليات المتحدة س����تدعم 

حلفاءها في المنطق����ة وتحديًدا إس����رائيل ودول الخليج العربي، 

للتصدي ألي تصرفات إيرانية تهّدد استقرار المنطقة أو تزعزعه.

االتفاق س���يقود إلى اش���تعال س���باق نووي في المنطقة وقد 

يدفع دولها للسعي من أجل امتالك السالح النووي.

االتف���اق يضفي ش���رعية دولية عل���ى برنامج إي���ران النووي 

ويبقيه���ا كدولة على »حافة الق���درة النووية« بدال من تجريدها 

من قدراتها النووية.

االتف���اق يحول إيران من دولة مارقة إلى العب إقليمي معترف 

ب���ه دوليًا يمكن التوصل معه لتفاهم���ات حول قضايا المنطقة، 

حيث ستصبح إيران جزءًا من حل المشاكل وليست المشكلة.

عدم تضمي���ن االتفاق إجراءات أو عقوب���ات في حال تم خرقه 

من إيران.

إقرار االتفاق من قبل مجلس األمن يقيد إسرائيل ويحرمها من 

حق القيام بأي عمل عسكري ألّن معنى ذلك أّن إسرائيل ستقف 

في مواجهة العالم.

االتفاق ال يمنع إيران من تطوير وإنتاج الصواريخ البالس���تية 

)التي يمكن استخدامها لحمل الرؤوس النووية(.

السيناريوهات المستقبلية المتوقعة 
لالتفاق من وجهة نظر إسرائيل

س���يناريو التحّول الداخلي في إيران: يؤدي االتفاق لنشوء 

طبقة من أصحاب المصالح مستفيدة من االنفتاح االقتصادي 

ورفع الحص���ار، بحيث تضغ���ط هذه الطبقة على المؤسس���ة 

الحاكم���ة من أجل تغيير سياس���اتها الخارجية نحو مزيد من 

االعتدال والبع���د عن تصدير«الث���ورة«. احتمالية تحقق هذا 

الس���يناريو ضئيل���ة إذا بقي النظام في إيران مس���يطرا عليه 

من قبل المرجعية الدينية التي لن تس���مح بحدوث مثل هذا 

التحول.

س���يناريو التزام إيران باالتفاق: وهذا يعني استغاللها لفترة 

10-15 سنة المنصوص عليها في االتفاق من أجل تدعيم قوتها 

االقتصادي���ة، ومن ثم التفرغ فيما بع���د لبرنامجها النووي. هذا 

الس���يناريو هو األكث���ر احتمااًل ف���ي ظل حاجة إي���ران اللتقاط 

أنفاس���ها بعد تعرضها ألزمة اقتصادية ح���ادة نتيجة الحصار 

ونزول أسعار البترول.

س���يناريو خرق إيران لالتفاق: وهذا ش���بيه بما حدث مع كوريا 

الشمالية، هذا السيناريو احتماله وارد وإن كان بشكل غير كبير؛ 

ها لم تس���تفد م���ن االتفاق كما يجب 
ّ
فف���ي حال وجدت إيران أن

فستلجأ لخرق اإلتفاق.

اإلجراءات اإلسرائيلية المتوقعة
محاولة عرقل���ة التصديق على االتف���اق في الكونغرس 

األميركي. نسبة نجاح هذه المحاولة ضئيلة للغاية بسبب 

طبيعة النظام السياسي األميركي الذي ينص على وجوب 

تصويت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس���ي النواب والشيوخ 

مجتمعي���ن على رف���ض االتفاق في حال فش���ل أوباما في 

الحصول عل���ى أغلبية األصوات في مجل���س النواب إلقرار 

االتف���اق. ورغ���م صعوبة النج���اح في عرقل���ة االتفاق من 

المتوقع أن يلجأ نتنياهو لذلك لس���ببين، أولهما الظهور 

ه لم يقصر ف���ي إعاقة االتفاق، وثانيهما 
ّ
أم���ام ناخبيه بأن

ابت���زاز اإلدارة األميركية ألقصى حد من أجل الحصول على 

تعويضات.

تعزيز قسم سالح الحرب اإللكترونية »السايبر« التابع للجيش 

اإلسرائيلي والذي تم إنشاؤه مؤخرًا، من أجل مهاجمة المفاعالت 

النووي���ة اإليرانية وتعطيلها، ومن المتوقع االنتهاء من انش���اء 

هذا القسم خالل سنتين.

طلب س���الح نوعي من الواليات المتحدة كتعويض عن االتفاق 

يضمن تفوق إسرائيل النوعي.

تعزيز التعاون االس���تخباراتي مع الوالي���ات المتحدة من 

أجل رصد أي خرق لالتفاق من قبل إيران، مع السعي للوصول 

التف���اق مع الواليات المتحدة على آلي���ة للرد في حال حصل 

أي خرق.

بناء منظومة اس���تخباراتية تهتم بمنطقة الخليج العربي من 

أجل رصد أي تحرك خليجي وبش���كل خاص في السعودية، كي ال 

تتفاجأ إسرائيل بحصول إحدى الدول الخليجية أيضًا على سالح 

نووي.

االتفاق النووي مع إيران - فشل مدو لسياسة نتنياهو!
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته 
المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959
هاتف: 2966201 – 2 – 00970
فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:
madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org 

ليس���ت هناك معطيات، رس���مية أو غير رس���مية، موثوق بها حول عدد المواطنين 

المصريين الذين يعيشون في دولة إسرائيل. 

وتش���ير التقديرات، تأسيسًا على تصريحات مختلفة، إلى أن عددهم يبلغ عدة آالف 

تتراوح بين خمس���ة- سبعة آالف بينما تفيد تقديرات بأن عددهم بلغ نحو 12 ألفًا قبل 

بضعة أعوام. 

وأفادت تقارير صحافية مختلفة نش���رتها وس���ائل إعالم إسرائيلية عن مشاركة 

هؤالء المصريين في االنتخابات الرئاسية التي جرت في أيار 2012، بأن عددهم يبلغ 

خمسة آالف مواطن، بينما أشار تصريح منسوب إلى شكري الشاذلي، رئيس »رابطة 

المصريين في إس���رائيل«، إلى أن عددهم يبلغ الي���وم نحو 5700 مواطن بينما كان 

يبلغ 12 ألف مواطن قبل بضع سنوات - »7 آالف منهم يعيشون في إسرائيل بأوراق 

رسمية أو ما يطلق عليه »هويات زرقاء« وما يقرب من 5 آالف آخرين يقيمون بصورة 

غير قانونية«)!(، وهذا »باإلضافة إلى 360 آخرين يملكون جواز سفر إسرائيليا و 23 

متزوجين من يهوديات و 64 آخرين مس���جونون في الس���جون اإلسرائيلية ألسباب 

قضائية في مش���اكل عادية، ليس���ت أمنية، وقد تم اإلفراج عن بعضهم لقضائهم 

محكومياتهم القضائية«!

أم���ا وزارة الخارجية المصرية فقالت، في وقت س���ابق، إن عدد المواطنين المصريين 

الذين يعيشون في إسرائيل »ال يتجاوز 600 مواطن فقط، وفقا للتقديرات )المصرية( 

الرسمية«، فيما أشارت إلى أن عددهم يبلغ »ألف مواطن طبقا للتقديرات اإلسرائيلية«. 

وأوضحت الخارجية المصرية أن »140 ش���ابا فقط س���جلوا أنفس���هم في القنصليتين 

المصريتين في تل أبيب وإيالت«، علما بأن عددا كبيرا من هؤالء ليس مس���جال لدى أي 

من المبعوثيات الدبلوماسية. 

وفي تقرير نش���ره موقع »بوابة األهرام« المصري قال د. طارق فهمي، أستاذ العلوم 

السياسية في المركز القومي لدراسات الشرق األوسط في جامعة القاهرة، إن »الجالية 

المصرية الموجودة في إس���رائيل يت���راوح عددها ما بي���ن 34 - 36 ألف مصري، وفقًا 

لمصادر إسرائيلية«!

وتفيد »رابطة المصريين في إس���رائيل« بأن 355 مصريًا من المقيمين فى إسرائيل 

»حصلوا على الجنس���ية اإلسرائيلية وأصبحوا بذلك مزدوجى الجنسية، ومن بينهم 14 

متزوجون من يهوديات«! 

ويته���م المصريون المقيمون في إس���رائيل الس���لطات اإلس���رائيلية بأنها تحاول 

التخلص منهم وخفض عددهم باس���تمرار، لدرجة أن عددهم انخفض إلى 5700 فقط 

بع���د أن كان تجاوز 20 ألفًا قبل عدة س���نوات، وذلك نتيجة الترحيل المس���تمر. فبعد 

أن بدأت بالمتس���للين عبر الحدود الذين كانوا يعيشون بدون أي أوراق رسمية، رّحلت 

أيضاص عددًا من حاملي اإلقامات المؤقتة.

بحثا عن عمل
الجزء األكبر من المصريين المقيمين في إسرائيل يعيشون فيها مع عائالتهم التي 

أقاموها بالزواج من عربيات فلسطينيات مواطنات في دولة إسرائيل. ويقيم هؤالء في 

مناطق مختلفة في الجليل، بصورة أساس���ية، وخاصة في م���دن الناصرة، حيفا، طمرة 

وعكا وعدد من القرى العربية في الجليل. كما يقيم عدد منهم، أيضا، في مناطق وسط 

إس���رائيل، في مدينتي تل أبيب ويافا، إضافة إلى ع���دد قليل منهم يقيم في مدينة 

القدس. 

ويقول هؤالء إنهم يش���كلون »مجتمعا متماس���كا تس���وده العالق���ات االجتماعية 

واإلنس���انية الوثيقة«، إذ تجرى لقاءات أس���بوعية ثابتة فيما بينهم، يلتقون خاللها، 

يتبادلون األحاديث والذكريات، كما يبحثون في أوضاعهم.  

وكان معظم المصريين المقيمين في إس���رائيل قد قدموا إليها أواخر الثمانينيات 

وأوائل التس���عينيات من القرن الفائت. وجزء كبير منهم جاء بحثا عن عمل باألساس. 

ويتمتع المصريون المقيمون في إس���رائيل، إجماال، بمس���توى معيش���ي اقتصادي � 

مادي واجتماعي جي���د. وقد أكد تقرير للبنك الدولي أن تحويالت العاملين المصريين 

فى إس���رائيل بلغت 48 مليون دوالر، كما بلغت تحويالت المصريين من عموم األراضي 

الفلسطينية المحتلة 78 مليون دوالر. 

وكان ش���كري الشاذلي قد تحدث عن »تعرض المصريين في إسرائيل إلى مضايقات 

كبيرة«، وحول س���بب إصرارهم على البقاء فى إس���رائيل رغم ه���ذه المضايقات التي 

يتحدث عنه���ا، قال: »نحن نتعرض لمضايقات أصعب بكثي���ر منها في مصر، وهناك 

الكثير منا تزوج من إسرائيليات من عرب 48 وكانوا يعيشون فى مصر ورّحلت السلطات 

المصرية زوجاتهم فلم يعد أمامهم س���وى الحياة هن���اك، فأصبحنا بين فكي الرحى، 

علينا ضغوط إسرائيلية رهيبة وكذلك ضغوط مصرية أكثر عنفًا«، كما يقول. 

معاناة، اتهامات وإسقاط الجنسية
في صيف الع���ام 2009 ثارت ضجة كبيرة حول المصريين المقيمين في إس���رائيل 

عام���ة، والمتزوجي���ن من بينهم م���ن »إس���رائيليات« )هن، في الغالب، فلس���طينيات 

مواطنات في إسرائيل(، إذ نش���رت بعض الصحف المصرية ما يشير إلى اتهام هؤالء 

بالعمالة وبأنهم »يخدمون في الجيش اإلس���رائيلي«، وهي اتهامات ترددت أصداؤها 

في أروقة البرلمان المصري الحقا. 

وتزامن هذا النش���ر وهذه الضجة مع إعالن الس���لطات المصرية آنذاك الكش���ف عن 

خلية تجس���س لصالح إس���رائيل، إلى جانب القرار غير المسبوق الذي أصدرته محكمة 

القض���اء اإلداري ف���ي القاهرة )ف���ي أي���ار 2009( وألزمت من خالله الحكومة بإس���قاط 

الجنس���ية المصري���ة عن المصريي���ن »الذين تزوج���وا من إس���رائيليات« )بمن فيهن 

الفلسطينيات من عرب 48(، وذلك من منطلق أن هؤالء »يتزوجون من عميالت للموساد 

حتى يتم تجنيدهم لتنفيذ مخططات إس���رائيلية عدوانية ضد الدول العربية«، وفق 

ما أكدته »إدارة ش���ؤون المرأة« في الجامعة العربية، اس���تنادًا إلى تأكيدات »مصادر 

أمنية مصرية« نشرت في تقرير يشير إلى أن »مصر تكاد تستحوذ على معظم عمليات 

التجسس التي يقوم بها الموساد اإلسرائيلي في المنطقة العربية، والدليل على ذلك 

أنه تم ضبط أكثر من 25 ش���بكة تجسس إس���رائيلية في مصر وحدها خالل السنوات 

العش���ر األخيرة فقط، وبلغ عدد جواسيس الموس���اد الذين تم تجنيدهم والدفع بهم 

داخل البالد حوالي 64 جاسوًسا بنسبة 75% مصريين و25% جواسيس إسرائيليين«!!

وقد أث���ار هذا القرار موجة عالية من الجدل في األوس���اط السياس���ية واالجتماعية 

والدينية في مصر، بلغت إحدى ذراها بإعالن ش���يخ األزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي 

ا إياه ب�«الحكم الشرعي«.
ً
تأييده للقرار، واصف

ثم عاد الجدل حول قضية المصريين المقيمين في إس���رائيل ليحتل عناوين اإلعالم 

والسياس���ة في أعقاب القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء المصري في أيلول 2014 بشأن 

إسقاط الجنس���ية المصرية عن مواطنة حصلت على الجنس���ية اإلسرائيلية. فقد أثار 

ه���ذا القرار الكثير من الجدل حول هذه القضية وحول عدد المصريين الذين ش���كلت 

إسرائيل بالنسبة إليهم »مالذا اقتصاديًا آمنا«!

ورد المصريون المقيمون في إسرائيل على هذه الضجة معتبرينها »حملة متعمدة 

تهدف إلى ثنينا عن المطالبة بحقوقنا«! وهي حقوق يعتبرها هؤالء »مضمونة بموجب 

اتفاقية السالم الثنائية بين مصر وإسرائيل«، وما يقضي منها بإتاحة دخول مواطني 

كل م���ن الدولتين إل���ى الدولة األخرى والمك���وث فيها لمدة أقصاها أس���بوعان بدون 

تأش���يرة. لكن المصريين في إس���رائيل يقولون إن هذا يطبق على اإلسرائيليين فقط 

ابتداء من أواخر التس���عينيات، إذ أن المصريين بحاجة إلى تصريح س���فر يس���تغرق 

اس���تصداره أسابيع، وربما أش���هر في بعض الحاالت، بل قد ال يصدر إطالقا في بعض 

األحي���ان. ويؤكد ه���ؤالء أن »كثيرين منهم كانت لديهم عائ���الت وأوالد وأماكن عمل، 

لكنهم فقدوا كل شيء بسبب هذا التمييز«! ويضيفون أن األمر »اضطرهم إلى الحصول 

على جواز السفر اإلسرائيلي بسبب هذا التعنت«!!

في أعقاب هذه الضجة في مصر، نش���رت صحيفة »اليوم الس���ابع« المصرية تقريرا 

موس���عا حول المصريين المقيمين في إسرائيل ضمنته مقابالت )هاتفية( أجرتها مع 

بعض منهم، وكان من بينهم شكري الشاذلي، رئيس »رابطة المصريين في إسرائيل« 

الذي قال: »نحن قدمنا الى إس���رائيل بعد حصولنا على الموافقة وتأشيرة الدخول من 

الس���فارة اإلسرائيلية في مصر، ودخلنا عبر المطار اإلس���رائيلي، أي أن أمورنا قانونية 

وبعل���م المخابرات المصرية«. وأضاف: »نحن نري���د حقوقنا فقط ليس أكثر... انتم ليه 

تلومونن���ا اآلن، ألنن���ا تزوجنا من عرب! طي���ب، أنتم من وقع اتفاقي���ة التطبيع وعندما 

وقعتموها قلتم لنا علينا أن نحقق الس���الم، وعندما تعايشنا وصدقنا كالمكم تقولون 

لنا خ���ط أحمر، لماذا لم تمنعوا ال���زواج من عرب 48 من وقتها؟ لم���اذا تركتونا نتزوج 

ونصدق كالمكم؟ ثم تراجعتم وحملتمونا وزر قراراتكم؟ ثم أنتم الذين تصدرون الغاز 

إلسرائيل وتس���تقبلونهم باألحضان، وإذا كنتم تريدون سحب الجنسية منا فعليكم 

إلغاء اتفاقية السالم وإغالق الحدود والتوقف عن تصدير الغاز«!

وق���ال: »ال يوج���د قانون تس���تند إليه الحكوم���ة يمنع ال���زواج من إس���رائيليات أو 

فلسطينيات من الداخل، في حال أرادت حكومة مصر سحب الجنسيات من المصريين 

المتزوجين من إس���رائيليات، فإن عليها بالمقابل إغالق الحدود والسفارة اإلسرائيلية 

في مص���ر، والعكس صحيح أيض���ا. عليهم أيضًا إلغ���اء عملية التطبي���ع من النواحي 

الزراعية واالقتصادية مع إس���رائيل، وخاصة تصدير الغاز إلى داخل إسرائيل، وإغالق 

معامل النس���يج والتجارة وتجميد عملية السالم بين الطرفين... فمصر نفسها تمارس 

التطبيع مع إسرائيل على أعلى المستويات وفي مختلف المجاالت«!

وتحدثت الصحيفة مع مصري آخر يقيم في إس���رائيل يدعى »مجدي« قال إن »أولى 

المش���اكل، الناس التي تتعطل في مصر ويمنعون إعطاءهم تصريح السفر ... ودائما 

مطالبنا تتلخص في الس���فر إلى مصر والعودة بأمان وسهولة، وأال يتم احتجازنا لمدة 

شهر، كما نطالب بسهولة تجديد جواز السفر.... في كل مرة عند زيارة بلدنا األم مصر 

ال بد من الحصول على تصريح سفر يأخذ فترة ليست بقصيرة )من 3 أسابيع إلى شهر، 

ش���هرين وأربعة أش���هر أحيانا( وكثيرا ما يقابل بالرفض دون س���بب فتعيش الزوجة 

بمفردها هنا في إس���رائيل دون عائل، بينما هو ممنوع من السفر يبقى في مصر دون 

إيالء أية أهمية لزوجته وأوالده أو فقدان عمله«. 

ما هو عدد المصريين الذين يعيشون في إسرائيل؟
* مصريون مقيمون في إسرائيل يتهمون السلطات اإلسرائيلية بأنها تحاول التخلص منهم وخفض عددهم باستمرار *

* في المقابل نشرت بعض الصحف المصرية ما يشير إلى اتهام هؤالء بالعمالة وبأنهم »يخدمون في الجيش اإلسرائيلي«! *

كتب س. سالمـة:

ألغ���ت المحكمة العليا اإلس���رائيلية، ي���وم 15 تموز المنصرم، باتف���اق كال الطرفين 

المتقاضيين، قرار الحكم الذي كانت أصدرته المحكمة المركزية في القدس في شهر 

أيل���ول من العام 2013 واعتبرت فيه أن ثمة »أوجه ش���به« بين حركة اليمين المتطرفة 

»إم ترتس���و« والحركات الفاش���ية، بما يعني إمكانية تعريف ه���ذه الحركة اليمينية 

واعتبارها حركة فاش���ية، حق���ا. وألزمت المحكمة العليا حركة »إم ترتس���و« ب�«التبرع« 

بمبلغ 30 ألف شيكل لجمعية »دعوا الحيوانات تعيش«!

وكانت المحكمة العليا قد حس���مت ف���ي القضية في ختام النظر في االس���تئناف الذي 

قدمته حركة »إم ترتس���و« على قرار المحكمة المركزية المذكور. وهذه األخيرة كانت بحثت 

المس���ألة من خالل النظر في دعوى التعويضات )المدني���ة( التي تقدمت بها هذه الحركة 

ضد مجموعة )ثمانية( من الش���بان اليهود الذين أنش���أوا وأداروا صفحة خاصة على شبكة 

التواصل االجتماعي )الفيسبوك( تحت اسم »إم ترتسو � حركة فاشية«. وطالبت »إم ترتسو« 

المحكمة بتغريم الشبان وإلزامهم بدفع تعويض مالي لها بمبلغ 5ر2 مليون شيكل! 

لكن قاضي المحكمة المركزية في القدس، رفائيل يعقوبي، رفض دعوى »إم ترتسو« 

بالنس���بة لس���بعة من المدعى عليهم، بينما قبلها بالنس���بة للثامن على خلفية مادة 

واحدة فقط نش���رت على الصفح���ة »ُيفهم منها أن حركة إم ترتس���و تتبنى النظرية 

العرقية النازية«، وذلك بعد إقرار الش���اب روعي يلين بالمسؤولية الشخصية عن هذا 

النص الذي اعتبرت المحكمة أنه يشكل قذفا وتشهيرا. 

وكتب القاضي يعقوبي في حيثيات قراره أنه »ال يمكن أن نفهم من عبارة »إم ترتس����و 

حركة فاش����ية« أنها تدل على تطابق تام بين مبادئ المّدعية )إم ترتس����و( وبين الفاشية 

بكل مركباتها، وإنما فقط على خطوط تش����ابه محددة مع الفاشية، وليس أكثر من هذا«! 

كما كتب: »ثم����ة تأكيد )في أقوال رئيس هذه الحركة أمام المحكمة( على وجود قاس����م 

مشترك معين بين مواقف المّدعية وبين مبادئ محددة تشكل أساس الفاشية«. 

واس���تمعت المحكمة المركزية ف���ي القدس، خالل النظر في الدعوى، إلى ش���هادة 

البروفسور زئيف شطرنهل، أس���تاذ العلوم السياسية المتخصص في الفكر الفاشي 

والحركات الفاش���ية، الذي ق���ال أمام المحكمة إنه »يمكن العثور على خطوط ش���به ما 

بين الحركات الفاش���ية في بدايات طريقها وبين حركة إم ترتس���و. كما استمعت إلى 

أس���تاذ اللسانيات، روبيك روزنطال، الذي شرح استخدامات كلمة »فاشي« في الخطاب 

اإلس���رائيلي المعاصر، وإلى الباحث في األديان، تومر برس���كو، الذي قال للمحكمة إنه 

أدار محادثة علنية مع مؤسس »إم ترتسو« ورئيسها، رونين شوفال، اعترف هذا األخير 

خاللها بأنه اس���تقى أفكاره األساسية من مفكرين أمثال يوهان غوتليب فيخته، الذي 

شكلت نظريته الحقا المرتكز العقائدي األساسي لنشوء ونمو الفاشية في أوروبا. 

و«إم ترتس���و � الثورة الصهيونية الثانية« )اس���مها الكامل( ه���ي منظمة يمينية 

أقيمت بعد حرب لبنان الثانية وتهدف، حس���بما تفيد منش���وراتها، إلى »تعزيز قيم 

الصهيوني���ة وتجديد الخط���اب والفك���ر واأليديولوجيا الصهيونية في إس���رائيل«. 

وأبرز ما تقوم به هذه الحركة ه���و »محاربة« ما تصفه ب�«التوجهات والميول المعادية 

للصهيوني���ة في األكاديميا اإلس���رائيلية والتصدي لنزعة هيمن���ة خطاب المفكرين 

والباحثين الال صهيونيين في بعض األقس���ام والكليات في الجامعات اإلس���رائيلية، 

وخاصة كليات علم االجتماع والعلوم السياسية«. 

نقد قضائي صريح لتقديم هذه الدعاوى
قد تكون النتيجة القضائية في هذا الملف العيني � أي: رفض الدعوى في المحكمة 

المركزية، أوال، ثم ق���رار المحكمة العليا إلغاء قرار حكم المحكمة المركزية � هو األقل 

أهمية وإثارة في سياق هذا النوع من الدعاوى القضائية، دوافع تقديمها وغاياته. 

ومما يؤكد هذا ال���رأي، تعّمد الهيئتين القضائيتي���ن، المركزية ثم العليا، توجيه 

نقد مباش���ر وصريح لمجرد تقديم هذه الدعوى القضائية، ثم التأكيد على أن الميدان 

القضائي ليس المكان الصحيح والمناس���ب لمناقشة هذه القضايا والبت في الخالف 

الفكري � السياسي بشأنها. 

فق���د ثّبت قاضي المحكمة المركزية في القدس موقفه النقدي بالقول: »أعتقد بأنه كان 

ِنع عن تقديم الدعوى قيد البح���ث. وفي رأيي، أنه من األفضل واألجدى 
ُ
م���ن األفضل لو امت

إفس���اح المجال أمام خوض النقاش المترتب على الخالفات القيمية � الفكرية والسياسية 

الحادة بين المدعية وبين المدعى عليهم من دون أية قيود غير ضرورية، ثم من المفضل، 

تالي���ا، أن ال يكون هذا النقاش مصحوبا بدع���اوى قضائية«! وأضاف القاضي، مؤكدا: »كيما 

يكون ه���ذا النقاش مثمرا ويتيح تحديد وتوضيح الخالف���ات، معالجتها واحتمال التأثير 

المتب���ادل، من المفضل أن ال تتم المطالبة بفرض إجراءات وغرامات حتى في الحاالت التي 

قال فيها أمور فظة معينة، بروح تلك التي ظهرت في حالتنا العينية هذه«!
ُ
ت

 أما في المحكمة العليا، فكان النقد لمجرد تقديم هذه الدعوى القضائية أكثر صراحة 

وأش���د حدة، وسط التأكيد على أن »)الطرفين قد توصال إلى اتفاق وتفاهم، بتوصية من 

هيئة المحكمة( المحكمة ليست الحلبة المناسبة لهذا النقاش اإليديولوجي � السياسي 

وأن اإلجراءات القضائية ليس���ت ال���دواء لجميع األمراض«، كما كتب القضاة يتس���حاق 

عميت، ميني م���زوز وعنات بارون في قرارهم، وأضافوا: »تعب���ر هذه المحكمة عن رأيها 

وموقفها بأن مثل هذه الدعوى يفضل أن ال يتم تقديمها أصال«!  

والنتيج���ة األبرز في قرار الحكم الصادر عن المحكم���ة العليا هنا تتمثل في تأكيد 

القضاة الثالثة على أنهم »سيصدرون توجيهات للمحاكم المختلفة بالنظر في رفض 

مث���ل هذا الن���وع من الدعاوى رفضا تام���ا ونهائيا، إلى جانب إل���زام الجهات المّدعية 

بتعوي���ض األطراف المدعى عليها عن التكاليف والمصروفات التي تتكبدها )لتمويل 

اإلج���راء القضائي(«!!  غير أن من األهمية بم���كان التنويه إلى أن هذه النتيجة لم تأت 

صدفة، بل ف���ي أعقاب إصرار محام���ي المدعى عليهم على تأكي���د الموقف المبدئي 

الداعي إلى محاربة اس���تخدام دعاوى القذف والتشهير هذه أداة لكم األفواه وإسكات 

أي نقاش فكري أو سياسي. 

فقبل أن يتوصل الطرفان إل���ى االتفاق الذي أقرته المحكمة في النهاية، كان وكيال 

المدعى عليهم، المحاميان ميخائيل سفارد ويشاي شنيدور، قد رفضا االقتراح األولي 

الذي تقدم به أحد القضاة وقضى بسحب الدعوى وشطب قرار حكم المحكمة المركزية 

من دون إلزام حركة »إم ترتسو« بدفع أي تعويض مالي. وخاطب المحامي سفارد هيئة 

القضاة بالقول: »إن قبول االقتراح بس���حب الدعوى وشطب قرار المركزية من دون إلزام 

إم ترتس���و بدفع الثمن عن تقديمها دعوى كم األفواه هذه من ش���أنه تشجيع أطراف 

أخرى على تقدي���م مثل هذا النوع من الدعاوى«، بينما حذر المحامي ش���نيدور من أن 

»قب���ول اقتراح هيئة المحكمة يعني أنه إذا ما تعرض ش���خص يرغب في التعبير عن 

رأي���ه في الحلب���ة الجماهيرية العامة إلى تقديم دعوى قضائي���ة كهذه ضده تطالبه 

بدفع مبالغ طائلة ثم رفضت المحكمة هذه الدعوى، بعد مداوالت قضائية قد تس���تمر 

سنوات، فس���يكون هو الخاس���ر األكبر إذ ال تنصفه المحكمة بتعويضه عن التكاليف 

المالية الكبيرة التي تكبدها، بينما س���يكون الطرف المّدعي هو الرابح األكبر إذ يرّوج 

لمواقفه وتوجهاته ويخلق حالة من الردع الذاتي«! 

ويبقى مكان هام لإلشارة هنا إلى أن قرار المحكمة العليا يقضي بشطب قرار المحكمة 

، إلى إقرار 
ّ
المركزي����ة ال ببطالنه أو بخطئ����ه. والمعنى، أن المحكمة العليا لم تتط����رق، قط

المحكمة المركزية بوجود »أوجه شبه« بين حركة »إم ترتسو« والفاشية ولم تبحث )العليا( 

في هذه المس����ألة )كون »إم ترتسو« حركة فاش����ية أم ال(، على اإلطالق، وبالتالي فهي لم 

تضع أية اس����تنتاجات أو تقييمات بشأنها. وهذا ما يستدل بصورة جلية تماما من قراءة 

نص قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا، وذلك خالفا لما نشرته العديد من وسائل 

اإلعالم اإلسرائيلية المختلفة والذي يمكن اختزاله بالعنوان التالي )المشوه، غير الصحيح 

وغير الدقيق، إطالقا(: »المحكمة العليا أقرت: حركة إم ترتسو ليست فاشية«!

كاتم صوت: دعاوى القذف والتشهير
في اإلجمال، يكتس���ي قرار المحكمة العليا هذا أهمية فائق���ة جدا ويمكن اعتباره 

أح���د أهم قرارات الحك���م القضائية التي ص���درت عنها خالل الس���نوات األخيرة، من 

حيث النتيجة األبرز التي أش���رنا إليها آنفا بش���أن التوجيهات التي سيصدرها قضاة 

المحكم���ة العليا إلى المحاكم المختلفة التي تنظر، مس���تقبال، في مثل هذا النوع من 

الدعاوى القضائية: ليس���ت المحاكم هي المكان المناسب لتسوية الخالفات الفكرية 

� السياس���ية وحس���م النقاش���ات حولها، أوال، ثم توجيه المحاكم إلى فرض ما يمكن 

اعتباره � في النتيجة النهائية � »عقوبة« مالية كبيرة على تقديمها مثل هذه الدعاوى 

القضائية )دفع مصاريف المحاكمة للطرف المدعى عليه(.  

وتكم���ن أهمية ه���ذا القرار، في أح���د جوانبه، ف���ي الموقف الح���اد والواضح الذي 

يحمله بين طياته ومفاده: واجب المحاكم في بس���ط حمايتها على الحقوق والحريات 

األساس���ية، وفي مقدمته���ا الحق في التعبير ع���ن الرأي وحرية المعتق���د )الفكري � 

السياسي( والوقوف سدًا في وجه المحاوالت التي تقوم بها، باستمرار، أطراف وأوساط 

يميني���ة متطرفة لكبت حرية التعبير وكّم األف���واه ومصادرة حرية المعتقد من خالل 

استخدام آلية دعاوى القذف والتشهير سيفا مسلطا للتهديد الدائم. 

وس���واء كان قضاة المحكمة العليا يدركون هذه الحقيقة أم يجهلونها، فإن قرارهم 

ه���ذا يمثل إنجازا هاما ف���ي المعركة المتواصلة منذ س���نوات عدي���دة ضد »الطريق 

المنهجي« الذي اختطته وسارت عليه أوساط، حركات وتنظيمات يمينية مختلفة في 

اس���تخدام دعاوى القذف والتشهير هذه سالحا مركزيا في حربها المعلنة على كل ما 

وَمن يختلف عنها وعن طروحاتها الفكرية والسياسية. 

وكانت »جمعية حقوق المواطن« في إس���رائيل قد عالجت هذه المس���ألة في تقرير 

خاص موس���ع )108 صفحات( أصدرته في شهر كانون الثاني 2013 تحت عنوان »كاتم 

صوت � دعاوى القذف والتشهير كتهديد على حرية التعبير«!

وأش���ارت الجمعية في تقريرها هذا، آنذاك، إلى أن إس���رائيل تشهد، في السنوات 

األخي���رة تحدي���دا، تفاقما واتس���اعا متواترين في الظاهرة المعروف���ة في دول أخرى 

عديدة منذ س���نوات طويلة جدا: تقديم دعاوى القذف والتشهير ردا على التعبير عن 

رأي أو على نش���اط ما في قضية عامة، والتي غالب���ا ما تكون نتيجتها، بل القصد منها 

أحيانا عديدة، خلق حالة من الردع الذي يس���تهدف الطرف المدعى عليه أو الجمهور 

الواسع، مما يحّد من قدرته على المشاركة في النقاش العام في مسألة عينية ما أو في 

الحوار الجماهيري العام، بصورة إجمالية. 

واس����تعرض تقري����ر »جمعية حقوق المواط����ن« الميادين المختلف����ة والمتعددة التي 

تنتش����ر فيها ظاهرة اس����تخدام دعاوى القذف والتش����هير كس����الح لك����م األفواه وكتم 

األصوات في إسرائيل. كما بين التقرير، بالتفصيل، المالمح والمميزات األساسية لدعاوى 

اإلس����كات وكتم األصوات هذه، فضال عن اإلس����قاطات االجتماعية القاسية جدا المترتبة 

عل����ى هذه التهدي����دات والدعاوى على كل م����ا يتصل بحرية التعبير في البالد. وش����مل 

التقرير، أيضا، تحليال مس����تفيضا لألس����باب الكامنة وراء كون دعاوى القذف والتشهير، 

أو التهديد بها، في منظومة القضاء اإلس����رائيلي، أداة ناجعة جدا إلسكات أي نقد ويورد 

جملة من اإلجراءات التي ينبغي اعتمادها، س����واء في المستوى القضائي أو في المستوى 

الجماهيري، بغية تقليص هذا األثر الرادع الذي تخلقه هذه الدعاوى على حرية التعبير. 

حول قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية في »قضية حركة إم ترتسو«:

دعاوى القذف والتشهير لم تعد »كاتم صوت« مجديًا ومجانيًا في أيدي حركات وتنظيمات اليمين!
*المحكمة العليا تؤكد ما سجلته المحكمة المركزية: المحاكم واإلجراءات القضائية ليست المكان المناسب لفض خالفات فكرية ـ سياسية وحسم النقاشات 

حولها! وأيضا: المحكمة العليا ستصدر توجيهات إلى المحاكم المختلفة بفرض »عقوبة« مالية على أية جهة تقدم مثل هذه الدعاوى في مثل هذه الخالفات!*

تظاهرة لـ »إم ترتسو« مناوئة لمنظمات حقوق اإلنسان.
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