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كلمة في البـدايـة

الحريديم انتصروا في 
معركة الحفاظ على 
انغالق مجتمعاتهم!

»معهد أبحاث األمن القومي«: دراسة جديدة لـ

الفشل الدولتي في الشرق 
األوسط يحول دون 

موافقة إسرائيل على 
إقامة دولة فلسطينية!

مفاعيل عدة صراعات 
وتغيرات إسرائيلية داخلية

 بقلم: أنطـوان شلحـت

يضم هذا العدد من “المشهد اإلسرائيلي” تقارير وتحليالت 

تتن���اول أبرز مفاعيل عدد من آخ���ر الصراعات والتغيرات داخل 

إسرائيل، س���واء على مستوى “السياس���ة المحلّية” وتوازنات 

القوى الحزبية، أو على صعيد ما ُيحيل إلى وجهات مؤسس���تها 

السياس���ية حيال المس���تجدات الخارجية وفي مقدمها كل ما 

يتعلق بالقضية الفلسطينية. 

وبم���وازاة الع���رض المس���هب لدراس���ة إس���رائيلية جديدة 

ص���درت مؤخًرا عن “معه���د أبحاث األمن القوم���ي” في جامعة 

تل أبيب ضمن كتاب بعنوان “الحّيز العربي في مس���ار الفش���ل 

الدولتي”، يزعم كاتباها أن أهم أس���باب عدم موافقة إسرائيل 

على قيام دولة فلس���طينية مستقلة يعود إلى الفشل الدولتي 

في منطقة الش���رق األوس���ط )طالع ص 6(، تجدون تقارير تتيح 

إمكان االس���تنتاج بأن ثمة أس���باًبا أخرى لهكذا “عدم موافقة” 

تفوق هذا الس���بب من حيث األهمية، وترتبط بمس���ارات تحّول 

ش���هدتها إس���رائيل في اآلونة األخيرة وكانت بمثابة تعميق 

لتحوالت سابقة.

ومن هذه التحوالت نشير إلى ما يلي:

، تعزيز التحالف بين اليمين اإلس���رائيلي بزعامة بنيامين 
ً

أوال

نتنياه���و وبين “ش���ركائه الطبيعيي���ن” وال س���يما الحريديم 

)اليه���ود المتش���ّددين دينًي���ا( والتيار الصهيون���ي- الديني 

المنضوي ضمن حزب “البيت اليهودي”. وهذا التعزيز أدى إلى 

تراجع الحكومة اإلس���رائيلية الحالية ع���ن جميع القرارات التي 

اتخذتها الحكومة السابقة والرامية إلى محاولة تفكيك مجتمع 

الحريديم المنغلق على نفس���ه )طالع ص 5(. وإلى جانب قراءة 

ما ينطوي عليه ذلك من تداعيات، أعدنا التذكير بمقال نش���ره 

رئيس تحرير صحيفة »هآرتس« في الخريف الفائت، وأصدر في 

ك النواة المركزية )الصلبة( للمجتمع 
ّ
سياقه حكًما فحواه أن تفك

اإلس���رائيلي التي كان���ت بمثابة حجر الزاوية في »االس���تيطان 

ز من يس���ميهم 
ّ
اليهودي قب���ل إقامة الدول���ة« في مقابل تعز

ب�«األقلي���ات«، ويش���مل ضمنهم الحريديم والعرب باألس���اس، 

هم���ا من العوامل األش���ّد تأثيًرا على السياس���ة واالقتصاد في 

إس���رائيل في قادم األيام، أكثر بكثير من التأثير الذي يمارسه 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون، 

ومن تأثير مخطط صفقة اس���تخراج الغ���از الطبيعي من عرض 

البحر المتوس���ط مع ش���ركات االحت���كار، بل وأكث���ر أهمية من 

ع بين الدول الكبرى الس���ت وإيران حول البرنامج 
ّ
االتف���اق الموق

الن���ووي اإليراني. وحتى لو لم نتفق في حين���ه مع هذا الُحكم، 

ال ُب���ّد من اس���تعادة أن التقدي���رات اإلحصائي���ة الديمغرافية 

ز على أّن 
ّ
اإلس���رائيلية الرس���مّية حول العقدين المقبلي���ن ترك

ق بمصادر 
ّ
عة وخصوًصا فيم���ا يتعل

ّ
ثّمة تغّيرات جدّي���ة متوق

قاس 
ُ
النمو السكاني، وبظاهرة تدّين المجتمع اليهودّي التي ت

بأعداد المتدينين ونس���بتهم من بين السكان، والتي تدل على 

اتجاه المجتمع اإلس���رائيلّي نحو مزيد من التدّين والتشّدد، وما 

يترك���ه ذلك من أث���ر عميق على طبيعة المجتمع اإلس���رائيلي، 

وعل���ى وجهة تطّور اقتصاده ومناعت���ه االجتماعية في الحاضر 

والمس���تقبل، وأساًس���ا على ثقافته السياسية العامة. وتشهد 

إس���رائيل خالل األعوام األخيرة عدة بوادر تش���ي بإحاالت هذه 

التغيرات الديمغرافية في المس���تقبل، وفي صلبها ازدياد قوة 

المجموع���ات الحريدية والدينية التقليدية، وهي تغيرات أدت 

ا. 
ً

وتؤدي إلى تحوالت سياسية أيض

ومثلما نوهنا في أكثر من مناسبة، أكدت اجتهادات كثيرة في 

هذا الشأن أنه يتعّين تناول هذه التغيرات فيما يتجاوز األرقام 

�ة، إذ إنه في ظل الوضع الذي تزداد فيه قوة 
ّ
واإلحص���اءات الجاف

المجموعات الدينية � القوموية ويتصاعد نفوذها السياس���ي، 

من الطبيعي أن يح���دث اصطدام مع القيم الديمقراطية وُحكم 

القان���ون. وبناء عل���ى ذلك لم يكن من المس���تغرب أن يتصاعد 

الجدل ح���ول موضوع »الدولة اليهودي���ة« وصراعها مع »الدولة 

الديمقراطي���ة« في أوس���اط الجمه���ور اإلس���رائيلي في اآلونة 

األخيرة، وأن يتنبأ البعض بأن االتجاه الذي تسير إسرائيل فيه 

هو نحو »دولة دينية أكثر وديمقراطية أقل«.

ثانًي����ا، على صلة بم����ا تقّدم يجدر التوقف عن����د تحوالت كبيرة 

تتوات����ر داخ����ل صفوف اليمين اإلس����رائيلي بما ف����ي ذلك ضمن 

ح����زب الليك����ود الحاكم. وهذا ما يش����ير إليه على س����بيل المثال 

الوزير وعضو الكنيس����ت السابق دان مريدور، أحد القادة البارزين 

الس����ابقين لليكود، في مجرى مقابلة مطولة أجرتها معه صحيفة 

»معاريف« اإلسرائيلية ونشرتها أمس االثنين )طالع عنها ص 8(. 

ويؤكد مري���دور من بين أمور أخرى، أن ثم���ة عبارة تتكرر في 

الليك���ود أخيًرا تقول »آن األوان كي نحك���م«. والقصد برأيه هو 

»الحك���م دون أي قي���ود أو كواب���ح«. وفي قراءته، »هذه ليس���ت 

ديمقراطية، ألن الديمقراطية ينبغي أن تحرسها وسائل اإلعالم 

والمحاكم وأن تلجمها. ويجب الحذر من مغبة المس���اس بهذه 

المؤسسات. فالهجوم على وس���ائل اإلعالم سهل جًدا، لكن من 

دون وسائل إعالم حرة ليست هناك ديمقراطية«. 

ويؤكد كثي���رون، باإلضافة إل���ى مريدور، أنه م���ع ازدياد قوة 

اليمين اإلسرائيلي وش���عبويته في األعوام األخيرة تزداد أكثر 

فأكثر ش���كلية الديمقراطية، وتنهار تدريجًيا مؤسسات دولة 

القانون.

ويجاهر نش���طاء ف���ي جمعي���ات حقوقية وغيره���ا مناهضة 

لالحتالل واالس���تيطان، بأنه في ظل أجواء التحريض اليمينية 

المش���تطة التي وصلت إلى ح���د تهديد حياته���م، فإن وقوع 

جريمة اغتيال سياس���ية أخرى في إسرائيل يبدو »مسألة وقت« 

)طالع ص 2(.

ا عبارة تقول 
ً

إزاء كل ه���ذه التحوالت ومفاعيلها تت���رّدد أيض

»نتنياهو خطر على إسرائيل، ويجب أن يذهب«. 

ويظل الس���ؤال: هل في ذهاب نتنياهو فقط ما يضمن حدوث 

تغيير جذري في سياسة إسرائيل وتحديًدا الخارجية؟.

كتب بالل ضاهر:

عقبت إس���رائيل بشدة، في نهاية األس���بوع الماضي، على خطاب الرئيس 

األميرك���ي، باراك أوباما، وأقواله حول االتفاق الن���ووي الذي وقعته الواليات 

المتح���دة والقوى الكبرى مع إيران، الع���ام الماضي. وقال أوباما إنه “بموجب 

كاف���ة التحليالت، االتفاق النووي مع إيران يس���ير بالضب���ط مثلما اعتقدنا. 

ويعترف الجيش اإلس���رائيلي وجهاز األمن اإلسرائيلي بأن االتفاق أدى إلى 

تغيير هام. وإس���رائيل كانت الدولة التي عارضت هذا االتفاق أكثر من أية 

دولة أخرى”. 

ورد وزير الدفاع اإلس���رائيلي، أفيغدور ليبرمان، على أوباما بمقارنة االتفاق 

الن���ووي باتفاق ميونيخ قبل الحرب العالمي���ة الثانية، وادعى أنه مثلما كان 

االتف���اق مع الزعيم النازي، أدولف هتلر، فإنه س���يتضح أن االتفاق مع إيران 

ه���و خطأ أيضا. وتأت���ي أقوال ليبرمان عش���ية توقيع متوق���ع على اتفاقية 

المس���اعدات األمنية األميركية إلس���رائيل، والتي يصل حجمها إلى حوالي 

أربعين مليار دوالر ولمدة عشرة أعوام. 

ف���ي أعقاب ذل���ك، أعلن مكت���ب رئيس الحكوم���ة اإلس���رائيلية، بنيامين 

نتنياهو، أن مستش���ارا رفيع المس���توى لنتنياهو اتصل هاتفيا مع السفير 

األميركي في تل أبيب، دان شابيرو، وأبلغه بأن بيان وزارة الدفاع اإلسرائيلية 

حول االتفاق النووي لم ُينس���ق مع مكتب نتنياهو. وبحسب  المستشار، فإن 

ليبرمان لم يطلع نتنياهو على البيان الذي انتقد أوباما بش���دة وأن نتنياهو 

فوجئ عندما سمع عن البيان من وسائل اإلعالم.

وفي ه���ذه األثناء، تتردد أنب���اء عن أن أوباما قد يطلق مبادرة س���الم لحل 

الصراع اإلس���رائيلي - الفلسطيني، أو يعلن عن تأييده للدولة الفلسطينية، 

وذلك بحلول نهاية العام الحالي وخالل الفترة الواقعة بين انتخابات الرئاسة 

األميركية ودخول الرئيس الجديد أو الرئيسة الجديدة إلى البيت األبيض.

حول ذلك أجرى “المشهد اإلسرائيلي” مقابلة خاصة مع المحلل السياسي 

اإلسرائيلي في موقع “ألمونيتور”، عكيفا إلدار. 

 )*( “المشهد اإلس���رائيلي”: لماذا كان رد فعل ليبرمان على خطاب أوباما 

في سياق االتفاق النووي شديدا إلى هذه الدرجة؟

إلدار: “ليبرمان قال األمور نفس���ها تقريب���ا، وكذلك فيما يتعلق بالمقارنة 

م���ع اتفاق ميونيخ، ف���ي تموز العام الماضي، وكان حين���ذاك في المعارضة 

وتحدث ضد االتفاق. ولذلك فإن موقفه بهذا الخصوص ليس جديدا. وموقف 

نتنياه���و من االتفاق النووي لم يتغير أيضا. لكنه تحدث بلغة دبلوماس���ية 

عندما عقب على بيان ليبرمان وقال إنه فوجئ بأقواله. إذ أن نتنياهو يتحدث 

مث���ل ليبرمان عندما يخاط���ب أعضاء كونغرس. وأحد األس���باب التي دفعت 

ليبرم���ان اآلن، كوزير دفاع، إلى اإلدالء بأقوال كهذه، هو أن ليبرمان يحب جدا 

إحراج نتنياه���و. فعندما كان ليبرمان وزير خارجي���ة وتحدث أمام الجمعية 

العام���ة لألمم المتح���دة، في العام 2010، وصف خطاب ب���ار إيالن بأنه كذب 

مطلق. وليبرمان يحب لعب دور الولد الش���رير وأن يكشف عن أن ’الملك عاٍر’ 

ويحرج نتنياهو”.

)*( أقوال ليبرمان هذه تأتي قبيل التوقيع على اتفاق المساعدات األمنية 

األميركية إلس���رائيل، لكن ليس متوقعا أن تؤث���ر هذه األقوال على االتفاق. 

ما رأيك؟

إلدار: “أقوال ليبرمان لن تؤثر على االتفاق. فنتنياهو وليبرمان سيضطران 

إلى قبول ما يقترحه أوباما من خالل اتفاق المس���اعدات األمنية، وس���يضطر 

نتنياهو، الذي طلب مس���اعدات أكبر من الت���ي طرحها أوباما، إلى النزول عن 

الش���جرة العالية التي صعد إليها. إلى جانب ذل���ك، فإني لن أتفاجأ من أنه 

توجد هنا لعبة يلعبها نتنياهو. فمن جهة، هو يتصل بالس���فير األميركي 

ويعت���ذر ويقول إنه لم يعرف أن ليبرمان س���يدلي بأق���وال كهذه. لكن من 

الجه���ة األخرى، فإن���ه عندما ’تطلق الن���ار’ على أوباما الي���وم فإنك تصيب 

هيالري )كلينت���ون(، وعندما تصي���ب هيالري فإنك عمليا تس���اعد ترامب، 

والقراء يفهمون ماذا أقصد. ومن الجائز أن كل هذا األمر كان منس���قا، وقول 

نتنياهو إنه كان متفاجئا ال يعني الكثير”.

)*( هذه األقوال هي أيضا جزء من حملة إسرائيلية لنزع الشرعية عن أوباما.

إل���دار: “وأعتقد أن الغاية منها هي وضع صعوبات أمام أوباما فيما يتعلق 

بالتقدي���رات والتكهن���ات بأنه بعد انتخاب���ات الرئاس���ة األميركية، بين 8 

تش���رين الثاني و20 كانون الثاني، موعد تس���لم الرئي���س الجديد مهامه، 

س���يحاول أن يملي على إسرائيل أو يستعرض أمامها مبادرة سالم لالعتراف 

بدولة فلسطينية. وأقوال نتنياهو وليبرمان من شأنها المس بشرعية خطوة 

كهذه م���ن جانب أوباما. وفي جميع األحوال، فإنه في دولة يوجد فيها حكم 

يهتم بمصال���ح الدولة، فإنه بعد تصريحات كالتي أطلقها ليبرمان، ثم قول 

نتنياهو إنه فوجئ بها وأنه يرى فيها مس���ا بالعالقات مع الدولة األهم في 

العالم، فإن رد الفعل الوحيد الذي يقبله العقل هو أن يقيل رئيس الحكومة 

وزير الدفاع. وعندما يبق���ى وزير ليبرمان في منصبه فإن كل أقوال نتنياهو 

ليست إال ’كالم فاضي’”.

)*( س���فير إسرائيل في األمم المتحدة، داني دانون، والقنصل اإلسرائيلي 

العام ف���ي نيويورك، داني ديان، يصرحان ط���وال الوقت ضد حل الدولتين، 

وهذا يعني أنهما يمثالن نتنياهو. ما رأيك؟

إلدار: “هن���اك أكثر من نتنياهو وليس نتنياهو واح���دا. يوجد اثنان على 

األقل في أفض���ل األحوال. فأي نتنياهو هما يمثالن؟ إذ أنه باإلمكان أن ترى 

ل���دى نتنياهو مواقف ’م���ع’ و’ضد’ حول أي موضوع. وفيم���ا يتعلق بمبادرة 

الس���الم العربية على س���بيل المثال، فقد عبر نتنياهو عن تأييده لها وعن 

معارضت���ه لها أيضا. واألمر نفس���ه يح���دث اآلن، إذ بإمكانه أن يتحدث ضد 

ليبرمان ولكن من الجهة األخرى يؤيده. وعموما، ينبغي الحكم على نتنياهو 

بموج���ب أفعاله وليس بموج���ب أقواله. ومثلما قال الجنرال الس���عودي أنور 

عش���قي، الذي زار البالد مؤخرا، إنه إذا كان نتنياهو يؤيد حقا مبادرة السالم 

السعودية – العربية، فليحضر إلى األمم المتحدة ويعلن عن ذلك. ونتنياهو 

يقول أمورا معينة لصحيفة يس���رائيل هيوم وللصحف األجنبية يقول أمورا 

أخرى مختلفة”.

)*( نتنياهو رفض المبادرة الفرنس���ية لتحريك العملية السياس���ية بين 

إسرائيل والفلس���طينيين، ويتحدث في المقابل عن “مبادرة إقليمية”. ماذا 

يعني هذا، وهل لديه شركاء ل�”مبادرة إقليمية”؟     

إل���دار: “ال أرى أن المبادرة المصرية التي يطرحه���ا الرئيس المصري، عبد 

الفتاح السيس���ي، تتطور في أي اتجاه كان، ألنه واضح أن الش���رط األول هو 

موافقة إس���رائيلية على بحث انس���حاب إلى حدود الع���ام 1967، مع تعديل 

عل���ى الحدود. ونتنياهو أعلن أنه لن يوافق أبدا على ش���رط كهذا. لكن مريح 

لنتنياهو وجود مبادرة مصرية، فعندها ال يقول ماذا يعارض فقط وإنما ماذا 

يؤيد أيضا. وهذا يمنحه إمكانية أن يقول ’نعم’ و’ال’ وليس ’ال’ و’ال’ فقط”.

)*( نتنياهو يسعى باألساس إلى إرباك مستمعيه.

إلدار: “هو باألس���اس يريد أن يربك العالم من أجل أن يستمر في البقاء في 

الحكم. وهناك مس���اعدون جيدون له، مثل داعش، الذي يساعد على تصوير 

العرب كإرهابيين وأنه ال يوجد شريك للسالم”.

)*( لقد أعلن المصريون أنهم ال يطرحون “مبادرة إقليمية” وأنهم يؤيدون 

المبادرة الفرنسية.

إل���دار: “هذا صحيح، لكن أغلبية اإلس���رائيليين ال يهتمون بهذه األمور. ما 

يهمهم اآلن هي فضيحة الكورنفلكس وأس���عار الشقق وإذا يوجد قناديل 

بحر في الش���واطئ أم ال. كذلك أظهر آخر استطالع نشر في إسرائيل حدوث 

انخفاض في مشاهدة نشرات األخبار”.

مقابلة خاصة مع المحلل السياسي اإلسرائيلي في موقع »ألمونيتور«

«: عندما يهاجم نتنياهو أوباما  « عكيفا إلدار لـ
فإنه يهاجم كلينتون لمصلحة ترامب!

قررت المحكمة اإلس���رائيلية العليا االس���تمرار في تنفيذ قرار س���ابق مؤقت 

يقضي بمن���ع قطع الكهرباء عن الفلس���طينيين في الضف���ة الغربية إلى حين 

إصدار قرار نهائي في طلب التماس تم تقديمه إليها في أعقاب إقدام إسرائيل 

قبل عدة أشهر على قطع التيار الكهربائي عن مدن فلسطينية بحجة عدم قيام 

الجانب الفلسطيني بتسديد دسون مستحقة عليه.  

وذكرت وس���ائل إعالم إس���رائيلية أن الحكومة اإلس���رائيلية أبلغت المحكمة 

العليا أنها س���تمتنع م���ن اآلن فصاعدا عن اس���تخدام صالحياتها من أجل منع 

شركة الكهرباء عن قطع التيار الكهربائي عن الضفة الغربية.

وأضافت وس���ائل اإلعالم هذه أن ه���ذا التبليغ ورد في رد قدمته الحكومة على 

االلتماس، وذلك بعد دراس���ة جهات ذات عالقة، وبضمنها المستوى السياسي، 

للموضوع تقرر فيها عدم اس���تخدام هذه الصالحية وأال يتم إصدار أمر لشركة 

الكهرباء بالتوقف عن قطع الكهرباء عن الفلسطينيين.

وذكرت وس���ائل اإلعالم ذاتها أنه على مدار س���نوات ماضية كان موقف كافة 

الجهات اإلس���رائيلية ذات العالقة يتس���م بمعارضة واضحة لقطع الكهرباء عن 

مناطق السلطة الفلسطينية بسبب ديون. 

كما عبر مس���ؤولون سياس���يون وأمنيون إس���رائيليون ع���ن معارضتهم قطع 

الكهرباء في أعقاب سلس���لة عمليات قطع كهذه عن مدن فلس���طينية قبل عدة 

شهور، تحسبا من أن يلحق ذلك أضرارا أمنية وسياسية بإسرائيل.

وأش���ارت إلى أن رئيس هيئة األمن القومي الس���ابق ورئيس الموساد الحالي، 

يوس���ي كوهين، أوضح للمسؤولين في شركة الكهرباء أنه ستكون لوقف تزويد 

الكهرباء تبعات خطيرة، وذلك على ضوء التحس���ب م���ن احتجاجات دولية ضد 

الخطوة اإلسرائيلية

ولفتت إلى أن وزير الدفاع السابق، موشيه يعلون، ومنسق أعمال الحكومة في 

المناطق المحتلة عارضا بشكل دائم قطع الكهرباء.

ول���م تذكر وس���ائل اإلعالم هذه م���ا إذا كان لموقف وزير الدفاع اإلس���رائيلي 

الجديد أفيغدور ليبرمان تأثير على هذا الرد.

وكان اس���تطالع للرأي العام في إس���رائيل نش���رته إذاعة الجيش اإلسرائيلي 

]»غالي تس���اهل«[ أول من أمس األحد، أش���ار إلى أنه في ح���ال إجراء االنتخابات 

اإلس���رائيلية العامة اآلن فإن حزب »يس���رائيل بيتينو )إس���رائيل بيتنا(« الذي 

يتزعمه ليبرمان، سيحصل على مقعد إضافي ويصبح له سبعة مقاعد.

وأظهر االس���تطالع تغييرات جذرية في ميزان القوى السياسية في إسرائيل، 

كان الراب���ح األكبر فيه���ا حزب “يش عتيد” الذي يتزعمه وزير المالية الس���ابق 

يائير لبيد، والذي حاز على ضعفي ما يملك من مقاعد، في حين حافظت القائمة 

المشتركة على قوتها.

وبحس���ب االس���تطالع، يبقى الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

القوة األكبر لكنه يتراجع بخمس���ة مقاعد، ليحص���ل على 25 مقعًدا من أصل 30 

يملكها حالًيا، ما يعتبر خس���ارة كبيرة ف���ي ميزان مصوتيه، ويليه “يش عتيد” 

ب�22 مقعًدا، بعد أن حصل على 11 مقعًدا في االنتخابات األخيرة.

وبحسب االستطالع سيخسر “المعسكر الصهيوني” 16 مقعًدا، ويفوز بثمانية 

مقاعد من ال����24 التي يملكها حالًيا، وهذا يعني أنه خس���ر نحو ثلثي مصوتيه 

الذين استمال لبيد غالبيتهم.

وس����يضاعف ح����زب “البي����ت اليه����ودي” قوت����ه االنتخابي����ة، إذ يمنحه 

االس����تطالع 16 مقعًدا في حين يش����غل ثمانية مقاعد ف����ي الوقت الحالي، 

ويرتفع “يهدوت هتوراة” الحريدي من س����تة مقاعد إلى 11، وتحافظ حركة 

“شاس” الحريدية على مقاعدها السبعة، ويحصل حزب ليبرمان، كما ذكرنا، 

على مقعد إضافي. 

���ا لنتائج االس���تطالع، تحافظ القائمة المش���تركة عل���ى مقاعدها ال�13، 
ً
ووفق

وكذلك يحافظ حزب “ميرتس” على مقاعده الخمسة.              

في ظل تولي ليبرمان وزارة الدفاع

الحكومة اإلسرائيلية تبلغ المحكمة العليا أنها ستمتنع عن استخدام 
صالحياتها لمنع قطع الكهرباء عن مدن الضفة الغربية!

*استطالع جديد للرأي العام يتوقع انهيار “المعسكر الصهيوني” لصالح مضاعفة قوة حزب لبيد*

ليبرمان: اضافة اسرائيلية لسياسة التوسع واالستقواء.
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أقر الكنيس���ت اإلس���رائيلي ف���ي منتصف ش���هر تموز الماض���ي بالقراءة 

النهائية مش���روع قانون من شأنه أن يضّيق على عمل كافة المراكز الحقوقية 

التي تتابع ممارس���ات جيش االحتالل وجرائمه، والمراكز المناهضة لسياسة 

التمييز العنصري، وتتلقى دعما من دول ومؤسس���ات عالمية، وباألساس من 

دول أوروبية، ولكن أيضا م���ن دول غنية، مثل صناديق في الواليات المتحدة 

وكندا وغيرهما. 

ورغم أن النص النهائي له���ذا القانون )قانون الجمعيات( يبقى أخف وطأة 

من المسودة األولى، إال أنه يبقي قاعدة االستهداف على حالها. 

ويعك���س هذا القانون أجواء التحريض، التي وصل���ت إلى حد تهديد حياة 

ناش���طين في ه���ذه الجمعيات، ومناهضي���ن لالحتالل. وإن كانت إس���رائيل 

ش���هدت حتى اآلن جريمتي اغتيال سياس���ي ومحاوالت اغتي���ال أخرى، فإن 

األجواء القائمة تن���ذر باالغتيال القادم، الذي قد يكون وقوعه مس���ألة وقت، 

بحسب تقديرات متطابقة.

تترك���ز الصيغ���ة النهائي���ة للقانون في ال���زام الجمعي���ات والمراكز التي 

تتلق���ى ميزانيات دع���م من دول في العال���م، على أن تبرز أم���ر تمويلها في 

كافة منش���وراتها المطبوعة وااللكترونية، ومراس���التها إل���ى كافة الجهات، 

وخاصة الرسمية. كما على مندوبي هذه الجمعيات والمراكز االفصاح عن دول 

الدعم، في حال ش���اركوا في أبحاث في لجان الكنيست، على أن يكون هذا في 

مقدمة حديث كل مندوب. وقد يبدو أن هذا القانون ال يش���كل أي خطر، ولكنه 

تمييزي من الدرجة األولى، ألنه يستهدف فقط الجمعيات والمراكز الحقوقية 

واالجتماعية المناصرة لحقوق االنس���ان الفلسطيني في فلسطين التاريخية، 

ومناهضة لالحتالل واش���كال جرائمه، وهو لن يط���ال أي من جمعيات اليمين 

واليمين المتطرف.

ل قاعدة لتعديالت 
ّ
كذل���ك فإن خط���ورة القانون تكمن في أنه يش���ك

مس���تقبلية، تعيد النصوص األول���ى األخطر التي وردت في مس���ودة 

القان���ون، الت���ي أعدته���ا وزارة العدل اإلس���رائيلية بإش���راف الوزيرة 

المتطرفة أييليت ش���اكيد. وكانت المسودة تنص على أن كل موظف أو 

ناش���ط في هذه المراكز، يدخل إلى الكنيست والمؤسسات الحكومية، 

ليلتقي بمنتخبي جمهور أو موظفي دولة، أو ينشط في ميادين يتواجد 

فيها موظفو دولة، مع تركيز خاص على ذكر الجنود وعناصر الش���رطة، 

يكون ملزما بأن يضع على صدره بطاقة تحمل اسمه والمركز الذي يعمل 

فيه، والجه���ة األجنبية الممولة لهذا المركز، أو للمش���روع الذي يعمل 

ف���ي اطاره في تلك الفت���رة العينية. وهذا النص لو بق���ي في القانون 

المقرر، لكان سيش���كل خطرا جسديا مباشرا على الناشطين الحقوقيين 

في ميادين تش���هد مواجهات، استمرارا لحمالت التحريض السياسية 

الرسمية عليهم.

تهديدات مباشرة لناشطي الجمعيات
نشرت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية في األيام األخيرة، تقريرا استند إلى 

مقابالت مع عدد من الناشطين في أبرز المنظمات الحقوقية والسالمية. 

ويق���ول التقرير إن كل هذه التنظيم���ات تنظر إلى التصريحات ضدها على 

أنها جزء من حملة يقودها قادة الدولة. 

ويقول الراب أريك آش���رمان من منظمة »حاخامات من أجل حقوق االنسان«: 

»إنني أرى عالقة مباش���رة بين الهجمة علي ش���خصيا في شهر تشرين األول 

الماضي، وبين التحريض لس���حب شرعية وجودنا، وهذا نابع من أعلى مستوى 

سياسي )الحكومة ورئيسها(. فهذا القانون )قانون الجمعيات( الذي لن يغير 

ش���يئا على أرض الواقع، يبث رسائل يجري تطبيقها على أرض الواقع«، بقصد 

االعتداءات على ناشطي الجمعيات. 

وم���ن بين التنظيمات التي يجري الحديث عنها، منظمة »لنكس���ر الصمت«، 

التي أسس���ها جنود وضباط احتياط في العام 2002، وترصد ش���هادات جنود 

االحتالل عما ش���اهدوه، وأحيانا ما مارس���وه من أوامر فيها تنكيل واضطهاد 

للفلس���طينيين في المناطق المحتلة منذ الع���ام 1967، وباإلمكان القول إنها 

المنظمة األكثر مالحقة في هذه األيام. كذلك األمر بالنسبة لمركز »بتسيلم« 

الذي يالحق جرائم االحتالل ضد الفلس���طينيين ف���ي الضفة والقدس وقطاع 

غ���زة، ومنظمة »حاخامات م���ن أجل حقوق االنس���ان«، وحركة »الس���الم اآلن« 

التي يتركز نشاطها أساس���ا في قضايا االستيطان، واللجنة اإلسرائيلية ضد 

التعذيب، وجمعية حقوق المواطن اإلسرائيلية وغيرها من الجمعيات.

ويق���ول التقرير إن كل ناش���طي الجمعيات الحقوقية يش���عرون منذ فترة 

طويلة بأنهم يواجهون عملية الغاء ش���رعية نشاطهم، وأساليب خطيرة، وأن 

متابعتهم اليومية تحولت إل���ى عملية مالحقة واضطهاد، ومحاوالت ترهيب 

واسكات. وينضم إلى هذا، سعي شخصيات سياسية إلى كسب تأييد سياسي 

في أوساط اليمين من خالل التحريض على هذه الجمعيات، وخاصة شخصيات 

تطمح إلى خالفة بنيامين نتنياهو في منصبه، كما ورد في تقرير »هآرتس«. 

وجرى على س���بيل المثال ذكر الناش���ط البارز ش���اي منوحين، المدير العام 

للجنة اإلس���رائيلية ضد التعذي���ب، وهو أيضا من مؤسس���ي جمعية »يوجد 

ح���د« المناهض���ة للخدمة العس���كرية اإلس���رائيلية، إذ كان منوحين من أبرز 

المستهدفين، من حملة منظمة »إم ترتسو« )إذا أردتم( اليمينية المتطرفة، 

الت���ي أطلقتها تحت ش���عار »المدسوس���ون«، لمالحقة ناش���طي المنظمات 

الحقوقية. 

ويق���ول منوحين إنه ش���عر طيلة الوقت بأنه واقع تحت التهديد المباش���ر، 

وكان يتلقى مكالمات مجهولة الهوية، ووصلت إلى حد التهديدات المباشرة 

ل���ه. وفي اآلونة األخيرة غادر منصبه في منظمة اللجنة ضد التعذيب، ويتركز 

حاليا في منظمة »يوجد حد«، ومنظمة العفو الدولية »أمنستي«.

كذلك فإن مدير منظمة »لنكس���ر الصمت« نداف فايمان، تلقى قبل بضعة 

أش���هر محادثات هاتفية تضمنت تهديدا بالقتل، وقتل زوجته وحتى كلبة 

العائل���ة. وعرض المتح���دث تفاصيل دقيقة لفايمان، ك���ي يثبت له أنه واقع 

تح���ت المراقبة. وقال إن رقم هاتفه الش���خصي انتش���ر ف���ي مواقع انترنت 

تابعة لليمين المتطرف، وفي كل مّرة كان يبرز فيها نش���اط منظمته »لنكسر 

الصمت«، كانت تتكاثر المحادثات الهاتفية.

ولي���س هذا فحس���ب، ب���ل إن فايمان تعرض لالعتداء الجس���دي المباش���ر 

مرتين في االش���هر األخيرة. مّرة حينما ش���ارك في ندوة في كلية »س���ابير« 

األكاديمي���ة، من عصابة »تس���يل« )الظل(، ومّرة ثانية ف���ي مكان آخر من أحد 

الط���الب الجامعيين. وقال إن الش���رطة في الحالة الثاني���ة وصلت إلى المكان 

واعتقلت المعتدي. ولكن التقرير ال يوضح مصير ملف التحقيق ضد المعتدي 

عل���ى فايمان. كما تعّرض ناش���طون من منظمة »لنكس���ر الصمت« العتداءات 

وتهديدات، ما جعل المنظمة تس���تأجر شركة حراسة، لترافق الناشطين في 

النشاطات العامة التي يشاركون فيها.

وكان رئيس منظمة »حاخامات من أجل حقوق االنس���ان« أريك آش���رمان، قد 

تعرض قبل فترة قصيرة العتداء جس���دي من أحد المس���توطنين في الضفة 

المحتلة. والحقا ق���ررت المنظمة اتخاذ اجراءات وقاي���ة صارمة في مكاتبها، 

اضافة إلى اس���تئجار شركة حراس���ة كحالة منظمة »لنكسر الصمت«. وقالت 

المديرة العامة لمنظمة الحاخامات، أياال ليفي، إنهم في المكاتب ال يفتحون 

األبواب من دون معرفة من الطارق.

وقالت مس���ؤولة االس���تيطان ف���ي حركة »الس���الم اآلن«، حاجي���ت عوفران، 

إن نش���يطي حركتها يتجنبون التج���وال في المناطق الت���ي فيها خطر على 

حياتهم، بع���د أن تعرضت الحركة مرارا إلى تهدي���دات واعتداءات متنوعة. 

وتقول عوفران إنه في السنوات العشر األخيرة يشعرون في حركتها بتصعيد 

عدائية المستوطنين لهم. وعددت عوفران حاالت تعرض فيها الناشطون إلى 

اعتداءات جسدية خطيرة.

وتقول نيطع باتريك، المديرة العامة لمنظمة »يش دين )يوجد قضاء(« التي 

تقدم مس���اعدات قضائية للفلسطينيين في الضفة، إنهم يلمسون تغيرات 

في شكل تعامل موظفي المؤسسات الرسمية، نتيجة للتحريض الذي يقوده 

سياسيون كبار. وقالت إن قانون الجمعيات الذي أقره الكنيست، سبقته حملة 

تحريض، جعلت الناشطين الحقوقيين منبوذين في كل مكان.

وكانت منظمة بتس���يلم قد أعلنت في نهاية ش���هر أيار الماضي، التوقف 

عن ارس���ال الش���كاوى ضد جنود االحتالل والمس���توطنين إلى أجهزة تطبيق 

القانون، نظرا لعدم جدية التعامل مع هذه الشكاوى، على مدى 25 عاما. وقالت 

المنظمة إنها اختارت »عدم االستمرار في المساهمة في الحراك الوهمي في 

عمل جهاز تطبيق القانون العس���كري، وال نية لها بمواصلة توجيه الشكاوى 

إلي���ه. وقد تم اتخاذ هذا الق���رار في ختام عملية تفكي���ر تقدمية قامت بها 

المنظمة اس���تنادا إلى المعرفة المكتس���بة من مئات الشكاوى التي قدمتها 

منظمة بتس���يلم إلى جهاز تطبيق القانون العسكري والعشرات من الملفات 

لش���رطة التحقيقات العسكرية وعش���رات اللقاءات مع المسؤولين في مجال 

تطبيق القانون العسكري«.

وقالت المنظمة في حينه، إنها ستواصل »توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان 

التي تقوم بها إسرائيل في األراضي المحتلة واإلبالغ عنها. ولكننا نؤمن بأنه 

من أجل محاولة تعزيز حماية حقوق اإلنس���ان في األراضي المحتلة المطلوب 

اآلن ليس جهدا آخر لتعزيز تحقيقات فاش���لة والتي يعرف محققو الش���رطة 

العس���كرية ومحامو النياب���ة العامة تبديدها جيًدا � وإنم���ا إدانة هذا الجهاز 

وتقديمه كما هو حقا«.

االغتياالت... وما سبق
كل من يعرف شراس���ة عنف عصابات المس���توطنين، والدعم المباشر الذي 

يحصلون عليه من جهات سياس���ية وحتى من مس���ؤولين كبار، سيتوصل إلى 

اس���تنتاج أن االغتيال السياس���ي التالي في إس���رائيل بات مسألة وقت. فقد 

كان االغتيال السياس���ي األبرز في الس���نوات الماضية، اغتيال رئيس الوزراء 

يتس���حاق رابين في خريف العام 1995. وس���بقه في العام 1982 مقتل ناشط 

الس���الم إميل غرينتس���فايغ، بإلقاء قنبلة على مظاهرة لحركة “السالم اآلن”، 

ضد الح���رب على لبنان في ذلك الع���ام. وفي العام 1967 وقع���ت أول محاولة 

اغتيال سياسي، للسكرتير العام للحزب الشيوعي اإلسرائيلي ماير فلنر، على 

خلفية خطابه في الكنيست ضد عدوان حزيران واحتالل 1967.

ولكن ليس هذا فحسب، بل جرت اعتداءات جسدية ذات داللة، أبرزها سكب 

كوب ش���اي يغلي على النائبة في حينه ياعيل داي���ان من حزب “العمل” في 

العام 1997، على يد عنصر ارهابي في البؤرة االستيطانية في البلدة القديمة 

في مدينة الخليل المحتلة. كما أن نوابا آخرين تعرضوا لمحاوالت اعتداء نذكر 

منهم حاييم أورون من حزب “ميرتس”. وقبل س���نوات ضبطت الشرطة قنبلة 

عند بيت الكاتب اإلسرائيلي زئيف شتيرنهيل، والقضايا الشبيهة عديدة.

=وما يرويه أعضاء المنظمات الحقوقية والسالمية هي جرائم بارزة للعيان، 

وغالبا ما توثقها وسائل اإلعالم على مختلف أشكالها، عدا التوثيق االلكتروني، 

إال أن هذه العناصر، مثل عناصر عصابات ما يس���مى “تدفيع )جباية( الثمن”، 

تبقى طليقة، ومن يتم ضبطهم واعتقالهم من بينهم س���رعان ما يتم اطالق 

س���راحهم، وقلة نادرة منهم يت���م تقديمها للمحاكم، الت���ي غالبا ما تكون 

قراراتها أبعد ما يكون عن حجم الجريمة التي ارتكبوها.

]ب. ج[

تقديرات متطابقة: اغتيال سياسي آخر في إسرائيل مسألة وقت!
*حمالت التحريض واسعة النطاق ضد الناشطين في المراكز الحقوقية وصلت إلى حد التهديد على حياتهم *الناشطون يؤكدون أن التهديدات الخطيرة 

على حياتهم مستمدة من تصريحات السياسيين *قانون استهداف الجمعيات الحقوقية هو مؤشر ألجواء اليمين المتطرف ضد هذه الجمعيات*

اإلس���رائيلية،  الحكوم���ة  رئي���س  نفى 

بنيامي���ن نتنياه���و، عدة مرات األس���بوع 

الماض���ي، أنه ينوي إخف���اء تقرير مراقب 

العدوان اإلس���رائيلي األخير  الدولة حول 

عل���ى قطاع غزة )في صي���ف 2014( والذي 

أطلقت عليه إسرائيل اسم »عملية الجرف 

الصامد«، وهو التقرير الذي ينتظر صدوره 

قريبا، لكنه يثير، حتى قبل صدوره، جداًل 

حاميا وواس���عا ف���ي الحلبة السياس���ية � 

الحزبية اإلسرائيلية بلغ ذروته خالل األيام 

القليلة الماضية، لما يحمله من خطر جدي 

على مس���تقبل االئتالف الحكومي الحالي 

في إسرائيل، وهو ما يمكن استشفافه من 

تأكيد بعض المطلعين على خبايا التقرير 

الذي تم تس���ريب مس���ّودته بأنه »تقرير 

حاد ج���دًا« و »أكثّر حدة م���ن تقرير لجنة 

فينوغراد« )الت���ي حققت في »حرب لبنان 

الثاني���ة«، صيف 2006(، ثم وصفهم هذا 

التقرير بأنه »قنبلة موقوتة«!   

كم���ا نف���ى دي���وان رئاس���ة الحكوم���ة 

اإلس���رائيلية م���ا تناقلته وس���ائل إعالم 

إس���رائيلية مختلف���ة ع���ن أن نتنياه���و 

ليس معنيا بنش���ر تقري���ر مراقب الدولة 

الس���رّية  وسيس���عى إلى إخفائه وفرض 

وحظر النش���ر عليه. وقال ديوان رئاس���ة 

الحكومة إن رئي���س الحكومة “معني جدا 

بنش���ر الحقيقة كاملة ع���ن عملية الجرف 

الصامد، بم���ا في ذلك جلس���ات المجلس 

ال���وزاري المصغ���ر )السياس���ي � األمني( 

ُع���رض خالله���ا تهديد  التي  العدي���دة 

األنف���اق بمنته���ى خطورت���ه، فضال عن 

التعليمات التي صدرت للهيئات واألذرع 

المختلفة واإلجراءات التي اتخذها رئيس 

الحكومة، وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان 

الجيش”. 

ويبدو أن تكرار نتنياه���و وديوانه هذا 

النفي جاء حيال ما تناقلته وسائل اإلعالم 

األي���ام األخيرة عن  اإلس���رائيلية خ���الل 

تهديد مراقب الدولة، القاضي )المتقاعد( 

يوسف شابيرا، بأنه سيطالب بإقامة لجنة 

تحقيق رس���مية بش���أن »الجرف الصامد« 

إذا م���ا لجأت الحكومة إل���ى إخفاء تقريره 

المرتقب بحظر نشره وفرض السرّية عليه. 

كم���ا يقص���د نتنياهو، كما يب���دو، صّد 

الهج���وم الح���اد ال���ذي يتع���رض له من 

طرف أهال���ي الجنود الذي���ن قتلوا خالل 

ه���ذا العدوان وال���ذي يضّمنون���ه، أيضا، 

المطالبة بتش���كيل لجنة تحقيق رسمية 

بشأن العدوان، وهو ما قالت مصادر مقربة 

م���ن رئيس الحكوم���ة إن “عناصر حزبية � 

سياسية تساهم في تحريكه وإذكائه”!

فقد وجه العش���رات م���ن أهالي الجنود 

القتلى خالل ذلك العدوان رس���الة خاصة 

إل���ى رئي���س الحكوم���ة ووزي���ر الدف���اع 

طالبوهم���ا فيها ب�”العم���ل من أجل إقامة 

لجن���ة تحقي���ق رس���مية برئاس���ة قاض 

للتحقيق في أحداث الجرف الصامد”. 

وكان عدد من أهالي الجنود الذين قتلوا 

خالل عدوان “الجرف الصامد” قد قاطعوا 

كلمة رئيس الحكومة، نتنياهو، في حفل 

رسمي إلحياء ذكرى “قتلى عملية الجرف 

الصام���د” أقيم في الق���دس ثم هاجموه 

بكلم���ات حادة وغ���ادر بعضه���م الحفل 

بصورة تظاهرية احتجاجية. 

يش���ار هنا إلى أن “لجنة رقابة الدولة” 

البرلماني���ة في الكنيس���ت ه���ي صاحبة 

الصالحية القانونية لفرض السرية وحظر 

النش���ر على تقارير مراق���ب الدولة عامة. 

ويتمتع االئتالف الحكومي الحالي بأغلبية 

مطلقة ف���ي عضوية هذه اللجن���ة )التي 

تترأسها عضو الكنيست كارين إلهرار من 

حزب “يش عتيد” برئاسة يائير لبيد(، ما 

يعني أنه إذا ما أرادت الحكومة، ورئيسها 

خاصة، منع نش���ر التقرير فسيكون األمر 

متاحا لهما تماما. ومن جهة أخرى، يخول 

القانون ه���ذه اللجنة البرلمانية، تحديدا، 

صالحي���ة التوصية بإقام���ة لجنة تحقيق 

رسمية في مس���ألة )أو مسائل( وردت في 

تقري���ر لمراقب الدولة. غي���ر أن الحكومة 

هي صاحبة الصالحية القانونية بتشكيل 

لجان التحقيق الرسمية. 

وفيما يش���ن نتنياهو ووزراؤه المقربون 

معركة ضد التقرير المنتظر وضد مراقب 

الدولة شخصيا، تواصل أحزاب المعارضة، 

ب���ل بعض الجه���ات من داخ���ل االئتالف 

الحكومي أيضا، اتخاذ موقف مؤيد لتقرير 

ش���ر، اس���تنادا 
ُ
مراقب الدولة )حس���بما ن

إلى النسخة المس���ّربة منه( وما يتضمنه 

م���ن نقد، ب���ل اتهام وتحميل مس���ؤولية 

ش���خصية مباش���رة، لرئي���س الحكوم���ة، 

نتنياهو، ووزير الدفاع الس���ابق، موش���يه 

بيني  الس���ابق،  األركان  يعلون، ورئي���س 

غانتس، بش���كل خ���اص. ويب���رز في هذا 

الموقف، خصوص���ا، الوزير نفتالي بينيت 

)زعيم ح���زب »البيت اليهودي«( الذي قال 

إن »التقري���ر ال���ذي يعّده مراق���ب الدولة 

جذري، جّدي ومصداق«! مضيفًا أن »أخطاء 

كبت خالل ه���ذه العملية التي 
ُ
كثيرة ارت

طالت مدته���ا أكثر من ال���الزم والمتوقع 

بكثير«. وقال: »لم نكن في حاجة إلى واحد 

وخمسين يوما لكي نهزم حركة حماس«! 

يذكر أن ع���دوان “الجرف الصامد” على 

قطاع غزة بدأ ي���وم 8 تموز 2014 وانتهى 

يوم 26 آب من العام نفس���ه باتفاق لوقف 

إطالق النار. وقد أس���فر العدوان عن مقتل 

67 جندي���ا وضابط���ا إس���رائيليا وس���تة 

مواطنين إسرائيليين وعن سقوط أكثر من 

2000 شهيد فلسطيني، من بينهم أكثر 

م���ن 500 طفل، إلى جانب الدمار الواس���ع 

جدا ال���ذي زرعته آل���ة الح���رب والعدوان 

اإلسرائيلية في شتى مناطق القطاع. 

وكان بينيت قال، قبل ذلك، إن “المجلس 

ال����وزاري السياس����ي � األمن����ي المصغر لم 

يبحث موض����وع األنفاق قبل ب����دء العملية 

العس����كرية”، وه����و م����ا رّد علي����ه رئيس 

الحكوم����ة ش����خصيًا بالق����ول إن����ه “محض 

كذب”! وموضحا إنه “خالل األشهر السبعة 

الت����ي س����بقت العملي����ة، أجري����ت ثماني 

مناقشات حول الموضوع وحول التعليمات 

الخاصة باألنشطة العسكرية تحت األرض”. 

أم���ا رئيس ح���زب “يش عتي���د”، يائير 

لبيد، الذي أشغل منصب وزير المالية إبان 

عدوان “الج���رف الصامد” وكان عضوا في 

الوزاري المصغ���ر”، فقد اتهم  “المجلس 

رئيس الحكومة بأن���ه “ال يقول الحقيقة” 

بش���أن الم���داوالت في المجل���س الوزاري 

ج���ر أية مداوالت 
ُ
المصغ���ر. وأوضح: “لم ت

عميقة وجدية في مسألة األنفاق العابرة 

للج���دار في المجلس الوزاري المصغر قبل 

شهر تموز 2014. وما قاله رئيس الحكومة 

ة”!  
ّ
في هذا الصدد غير صحيح، البت

من جهت���ه، اعتبر الوزي���ر زئيف إلكين 

)الليكود(، المقرب من نتنياهو، أن “مراقب 

الدول���ة أخطأ في إطالق ه���ذا التهديد”، 

ألنه “لي���س من المنطق���ي وال من الجّدي 

ط���رح فكرة لجنة التحقيق الرس���مية بعد 

مرور سنتين على هذه العملية”!

وقال���ت “مص���ادر مقربة م���ن نتنياهو 

ويعل���ون”، كم���ا وصفتها وس���ائل إعالم 

إس���رائيلية، إن تقرير مراقب الدولة هذا 

“غير ج���ّدي، إطالقا، وه���و مرفوض جملة 

وتفصي���ال”. وأضافت ه���ذه المصادر أن 

التقرير “يتضمن معطيات غير صحيحة” 

وأن “المعرك���ة أدي���رت بش���فافية غي���ر 

مس���بوقة أمام المجلس ال���وزاري المصغر 

الذي عقد عددا غير مسبوق من الجلسات”. 

وطعن���ت ه���ذه “المصادر” ف���ي جدية 

رت بأنه “هو 
ّ
مراقب الدولة ومهنيته فذك

الش���خص نفس���ه الذي وض���ع تقريرًا عن 

الحريق في أح���راج الكرمل دون تضمينه 

توصية بامتالك طائ���رات إطفاء”، وأكدت 

أن “أحراجا عدي���دة أخرى في البالد كانت 

ستحترق وتفنى لو أصغينا له”! 

ونقلت وسائل اإلعالم عن مصدر آخر في 

دي���وان رئيس الحكومة قوله إن “الحديث 

يدور عن تقرير غير جدي وضعه جسم غير 

جّدي. إننا نرفض متضمناته رفضا قاطعا 

شر عنها صحيحا”. 
ُ
وتاما، إن كان ما ن

“المراق���ب  ذات���ه:  المص���در  وأض���اف 

تدخ���ل ف���ي مج���االت مث���ل المخاب���رات 

واإلس���تراتيجية. إنه ال يرى الصورة كاملة 

وقد نسي أنه ليس مسؤوال عن أمن الدولة”! 

ثم اته���م المراقب بأن “رائحة سياس���ية 

ش���تم من هذا التقرير الذي أعّده شخص 
ُ
ت

نشر في السابق تقريرين مغرضين عشية 

االنتخابات األخيرة بدعم وتأييد من أعضاء 

سابقين في المجلس الوزاري المصغر هم 

في المعارضة الي���وم ويتصيدون الفرص 

لمهاجمة رئيس الحكومة”.  

وبالمثل، أيض���ا، رّد “مقربون” من وزير 

الدفاع السابق، موشيه يعلون. 

»قنبلة موقوتة« و«زلزال«!
اإلع���الم  وس���ائل  جمي���ع  أجمع���ت 

اإلس���رائيلية التي نش���رت ع���ن مضمون 

التقري���ر، اس���تنادا إل���ى ما اطل���ع عليه 

األشخاص )مس���ؤولون سياسيون رفيعون 

ج���دا( الذين حصلوا على المس���ّودة التي 

تم تس���ريبها، على أن التقرير “حاد جدا 

ويحتوي على اتهام���ات خطيرة” موجهة 

بصورة ش���خصية إلى المسؤولين الثالثة 

األرفع ف���ي إدارة الع���دوان، وهم: رئيس 

الحكومة، بنيامي���ن نتنياهو، وزير الدفاع 

آن���ذاك، موش���يه يعلون، ورئي���س أركان 

الجي���ش آنذاك، بين���ي غانت���س، الذين 

يتهمهم التقرير بأنهم “أداروا لوحدهم 

غالبي���ة مجري���ات الحرب، وس���ط تحييد 

المجل���س الوزاري المصغ���ر وإخفاء الجزء 

األكبر من المعلومات عن الوزراء اآلخرين”!

عل���ى أن بعض المطلعين على مس���ّودة 

التقري���ر ذهب إلى أبعد م���ن ذلك بكثير 

في وصف هذا التقرير، فقال إنه يش���كل 

“قنبلة موقوتة” وإن���ه “تقرير حاد والذع 

 الس���احة الحزبية � السياسية 
ّ
جدا سيهز

وقد ُيحِدث زلزاال سياس���يا وجماهيريا إذا 

شر كما هو عليه )في المسّودة(”.  
ُ
ما ن

يذك���ر أن ه���ذه المس���ّودة الت���ي ت���م 

تس���ريبها تمتد على 70 صفحة وتوصف 

بأنها وثيقة “س���ّرّية للغاية”، أرِسلت إلى 

رئيس الحكومة وعدد من الوزراء الحاليين 

الذي���ن كان���وا أعض���اء في  والس���ابقين 

العدوان،  إبان  المصغ���ر  الوزاري  المجلس 

وذلك إلبداء مالحظاتهم حول ما يخصهم 

ويتعل���ق بهم. وم���ن بين ه���ؤالء الوزراء: 

بيني���ت، غلعاد  موش���يه يعلون، نفتالي 

إردان، يوف���ال ش���طاينيتس، يائير لبيد، 

ليفني  تس���يبي  أهرونوفيتش،  إس���حاق 

وأفيغدور ليبرمان.   

ونقل���ت وس���ائل اإلع���الم ع���ن بع���ض 

المطلعين على المس���ّودة قولهم إن هذا 

التقرير ُيعتبر “أكثر حدة وأش���د خطورة 

من تقري���ر فينوغراد ع���ن إخفاقات حرب 

لبنان الثاني���ة في صيف الع���ام 2006”. 

وأضافوا إن التقرير ُيظهر، بش���كل واضح، 

أن “المجل���س ال���وزاري المصغ���ر تعرض 

للتضليل م���رارًا إبان الحرب، على نحو أدى 

إلى إطال���ة أمدها، فضال ع���ن انعدام أية 

عالقة، بتاتا، بي���ن تقديرات رئيس أركان 

الجيش كما قدمها إل���ى المجلس الوزاري 

المصغ���ر وبي���ن مجري���ات األح���داث في 

المي���دان، ناهيك عن تب���ادل االتهامات 

الخطي���رة بين ال���وزراء أعض���اء المجلس 

الوزاري المصغر خالل أيام الحرب”. 

وأش���ارت وس���ائل اإلعالم إل���ى أنه ليس 

من المعروف بعد أي األجزاء من المس���ّودة 

التي ُسّربت سوف يتم نشرها في التقرير 

شر التقرير بالصيغة 
ُ
النهائي، لكن إذا ما ن

التي تم تسريبها فستتحول حرب “الجرف 

الصامد” ف���ي الوعي الجماهيري العام إلى 

نس���خة أخرى من حرب لبنان الثانية التي 

عتبر، في نظر األغلبية الس���احقة، “فشاًل 
ُ
ت

مدويًا ومليئا بالقصورات”. 

مع احتداد الجدل في الحلبة السياسية ـ الحزبية اإلسرائيلية حول العدوان األخير على غزة:

مصادر مطلعة: تقرير مراقب الدولة المرتقب حول العدوان »أكثر حدة 
وخطورة من تقرير فينوغراد عن إخفاقات حرب لبنان الثانية«! 

غزة 2014: القصف الوحشي.
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غضب عارم في صفوف اليمين 
اإلسرائيلي على ليبرمان:

»وزير الدفاع تحدى أهم  
أصدقاء إسرائيل في العالم«!

م����ا زال البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع اإلس����رائيلية 

حول اتفاق الدول الست العظمى مع إيران حول البرنامج 

الن����ووي اإليراني في نهاية األس����بوع الفائت، وهاجمت 

في����ه أقواال أدلى بها الرئيس األميركي باراك أوباما حول 

إيران وأشار فيها إلى أن إسرائيل تدرك أن إيران ملتزمة 

باالتفاق النووي، يثير عاصفة في إسرائيل. 

وأبدى العديد من شخصيات اليمين المقّربة من رئيس 

الحكوم����ة بنيامي����ن نتنياهو غضبهم م����ن وزير الدفاع 

أفيغدور ليبرمان واتهموه بالوقوف وراء البيان وبتحّدي 

أهم أصدقاء إلسرائيل في العالم.

وكتب كبير المعلقين في موق����ع »إنرجي« اإللكتروني 

اليمين����ي أريئيل كهان����ا أمس تعليقًا ق����ال فيه: يقول 

المثل: »ال تكن صادقًا كن حكيمًا«. فمن أي زاوية تقريبًا 

نظرنا إلى هج����وم وزارة الدفاع عل����ى إدارة باراك أوباما، 

يمكن تأكيد أن الهجوم لم يكن حكيمًا أبدًا.

وتابع: في نهاية األس����بوع ادعى أوباما أنه »حتى وزارة 

الدفاع اإلس����رائيلية تعتقد أن االتفاق مع إيران حّس����ن 

الوضع األمني في الش����رق األوسط«. وردًا على كالم أوباما 

أصدرت وزارة الدفاع يوم الجمعة بيانًا جاء فيه »تعتقد 

وزارة الدفاع اإلس����رائيلية أن االتفاق����ات قّيمة فقط إذا 

كانت تس����تند إلى واقع قائم على األرض، وليس����ت لها 

قيم����ة إذا كانت الحقائق على األرض مخالفة تمامًا لتلك 

التي يس����تند إليها االتف����اق. إن اتفاق����ات ميونيخ لم 

تمنع الحرب العالمية الثاني����ة والمحرقة، ألن االفتراض 

األساسي الذي استندت إليه والقائل بأن ألمانيا النازية 

يمك����ن أن تكون ش����ريكة في أي اتف����اق كان خطأ، وألن 

زعماء العال����م آنذاك تجاهل����وا التصريح����ات الواضحة 

لهتلر ولس����ائر زعماء ألمانيا النازية. وينطبق هذا أيضًا 

على إيران التي تصرح بوض����وح وعالنية بأن هدفها هو 

تدمير دولة إس����رائيل« بحس����ب ما ورد ف����ي بيان وزارة 

الدفاع اإلسرائيلية.

إن م����ن يعرف إج����راءات التحدث بلس����ان وزارة الدفاع 

وأس����لوب وزي����ر الدفاع أفيغ����دور ليبرم����ان، ال يمكن أن 

يختلط عليه األمر، إذ ليس هناك أدنى ش����ك في أن وزير 

الدف����اع الجديد هو الذي يق����ف وراء البيان، فاللغة هي 

لغته واألس����لوب أسلوبه. وألس����باب يحتفظ بها لنفسه 

استخدم ليبرمان من ينطق بلس����ان وزارة الدفاع وليس 

الناطق الش����خصي بلس����انه، لكن من الواض����ح أن البيان 

صادر عن����ه، وإذا لم يكن كذلك فه����و يحظى بمباركته. 

وإذا ل����م يكن صادرًا عنه أو يحظ����ى بمباركته وصدر من 

دون علمه، فمعنى ذلك أن ليبرمان ال يسيطر على الوزارة 

التي يديرها - وهذه بحد ذاتها أخبار سيئة.

لم يس����بق للناطقين بلسان وزارة الدفاع قط أن تطرقوا 

إلى موضوعات تتعلق بالسياسة الخارجية. فهم يعلنون 

تعيينات أو بيانات، وليس خطوات استراتيجية. من هنا، 

فإذا كان ليبرمان يحاول االختباء وراء ناطق بلس����ان وزارة 

الدفاع، فيمكن القول إن المحاولة قد فشلت. لكن خطوة 

ليبرمان فشلت أيضًا ألس����باب أكثر أهمية بكثير. فأواًل؛ 

وفقًا لكالم رئيس هيئ����ة األركان العامة غادي أيزنكوت 

قبل بضعة أش����هر، يوجد ف����ي االتفاق مع إي����ران مزايا 

ليس����ت قليلة. وهذا يعني أن أوباما اس����تند إلى موقف 

علني لقيادة الجيش اإلسرائيلي. من المحتمل أن يكون 

ل ل����و أن أيزنكوت 
ّ

ليبرمان غي����ر موافق على ذلك ويفض

ل����م يقل م����ا قاله، لكنه تأخ����ر كثيرًا، وما قي����ل ال يمكن 

إستعادته.

ثانيًا؛ ما ه����ي الفائدة من إعادة إحي����اء المواجهة مع 

األميركيين؟ في السنة الماضية حدث جدل قاس ومرير 

وانته����ى األمر إلى ما انتهى إليه، وإس����رائيل والواليات 

المتحدة ليس����تا معنيتين بجولة معارك ثانية. فما هو 

الهدف من هذا البيان؟

ثالثًا؛ األسلوب. لنفترض أنه من أجل المجتمع الدولي 

وم����ن أجل التاري����خ، من المه����م أن يوض����ح ليبرمان أن 

إس����رائيل ما تزال ض����د االتفاق - وهذا موقف مش����روع. 

لك����ن هناك طريقة للتعبير عن ذل����ك بلغة أكثر تهذيبًا 

ولطفًا. ال ش����ك في أنه باالتفاق مع إي����ران تصالح أوباما 

مع المعت����دي، وأّجل زم����ن الوصول إل����ى القنبلة. وعلى 

الرغ����م م����ن ذل����ك، فعندما يك����ون من يتكلم ه����و وزير 

الدفاع اإلس����رائيلي ال����ذي يختلف في رأي����ه مع رئيس 

الواليات المتحدة، فيجب أن يكون أس����لوب الكالم أكثر 

انضباط����ًا. وهذا يوصلنا الى النقط����ة الرابعة وهي نفاد 

صبر ليبرم����ان. ويدل بيان يوم الجمع����ة على أن محاولة 

ليبرمان ادعاء الصبر الطويل باءت بالفش����ل الذريع، األمر 

الذي يطرح شكوكًا كبيرة حول أدائه كمسؤول عن األمن. 

وكما ذكرنا، سواء كان ليبرمان أصدر البيان الحاد نتيجة 

الغضب أو بع����د تفكير متأّن، ف����إن النتيجة مقلقة. من 

المفترض بوزير دفاع إسرائيل أن يقود بالده في معارك 

مع أعدائها وليس مع أصدقائها. ومن الغريب والمخيف 

أن تك����ون م����ن بين خطوات����ه األولى خط����وة تحدي أهم 

أصدقاء لنا في العال����م، هذا بغض النظر عن أنه يتعين 

على وزير الدفاع أكثر م����ن أي وزير آخر، تعزيز العالقات 

مع واشنطن.

وبرأي هذا المعلق، فإن النقطة الخامس����ة وربما األهم 

من جميع النقاط، تتعلق برغبة إسرائيل في إنجاز اتفاق 

المس����اعدة من الوالي����ات المتحدة للعق����د القادم. لكن 

ليبرمان ف����ي بيانه يوم الجمعة ركل الدلو قبل لحظة من 

إنج����از الصفقة، وهو فعل ذلك عل����ى الرغم من أنه ليس 

وزي����رًا للخارجية. وثمة ش����ك ف����ي أن تصريحاته تدخل 

في نطاق صالحياته. فأين التفكير الس����ليم وأين برودة 

األعصاب عندما نكون بحاجة إليهما؟ 

ع إسرائيل ثمن هذا 
ّ
وختم قائاًل: إذا كان أوباما لن يدف

البيان، فإن هذا يعود إلى أنه ومنذ زمن طويل، يتس����امح 

مع أخطاء زعمائنا.

تتواصل في واشنطن المحادثات الثنائية األميركية 

� اإلسرائيلية بشأن رزمة المساعدات العسكرية التي 

س���تقدمها الواليات المتحدة إلس���رائيل خالل عشر 

سنوات قادمة تبدأ اعتبارا من نهاية العام 2018. 

وتتواص���ل جول���ة المحادث���ات هذه وس���ط غموض 

كثي���ف يحيط به���ا وبمجرياتها، س���وى تس���ريبات 

مختلف���ة تصدر في كلتا العاصمتين ويبدو أن الكثير 

منها ال يتعدى كونه تضليال إعالميا مرسوما ومتعمدا. 

ولم ُيعلن أي ش���يء رسمي عن س���ير المحادثات وما 

ت���م التوصل إليه خاللها حت���ى اآلن، كما لم يعلن أي 

موعد رس���مي إلنهاء هذه المحادثات، غير أن صحيفة 

»واش���نطن بوس���ت« األميركية كانت قد نش���رت في 

نهاية األس���بوع الماضي أن ه���ذه الجولة الراهنة من 

المحادثات  »س���تكون الجولة األخيرة بين الحكومتين 

وستنتهي في غضون أيام معدودة«!

من جهتها، أوضحت الحكومة اإلسرائيلية أن انتداب 

مس���ؤول أمني رفيع جدا من طرفها، هو القائم بأعمال 

رئيس »مجل���س األمن القومي« اإلس���رائيلي، يعقوب 

ناغيل، للس���فر إلى واش���نطن خصيصا والمش���اركة 

في ه���ذه الجولة م���ن المحادثات م���ع ممثلي اإلدارة 

األميركية »يمثل مؤش���را واضحا عل���ى رغبة الحكومة 

ورئيس���ها، بنيامين نتنياهو، في التوقيع على اتفاق 

المساعدات العسكرية في أسرع وقت ممكن«. 

معركة سياسية ـ  حزبية داخلية

يش���كل موض���وع المس���اعدات األمني���ة األميركية 

إلسرائيل ركيزة أساس���ية في االستراتيجية األمنية 

� العس���كرية اإلس���رائيلية، بما يوفره م���ن إمكانيات 

تسليحية وتدريبية هائلة للجيش اإلسرائيلي. ولهذا، 

فإن النقاش الداخلي الذي يجري في إس���رائيل حوله 

يدور، في الواق���ع، حول إحدى المصالح اإلس���رائيلية 

األكثر اس���تراتيجية، لكنه يج���ري كأية معركة أخرى 

على الساحة السياسية � الحزبية الداخلية، وخصوصا 

بين أجنحة اليمين وأحزابه المختلفة! 

ففي لقاء عقده مع مراس���لين إس���رائيليين للشؤون 

السياس���ية يوم األحد الماضي، قال رئيس الحكومة، 

بنيامين نتنياهو، إن »ثمة خالفات في الرأي بيننا وبين 

األميركيين حول اس���تخدام أموال المساعدات لشراء 

األسلحة في إس���رائيل وآمل أن ينتهي هذا الموضوع 

خالل األيام القادمة«. وأضاف نتنياهو: »آمل أننا على 

وشك االنتهاء من المحادثات والتوصل إلى تفاهمات 

مع اإلدارة األميركية بش���أن رزمة المساعدات األمنية 

إلسرائيل للسنوات العش���ر القادمة«. وقال نتنياهو، 

محاوال الطمأنة: »لن يلحقنا أي غبن أو إجحاف قياس���ًا 

بما ُعرض علينا من قبل«!

لك���ّن المرجح، كم���ا يبدو، أن نتنياه���و تعّمد اإلدالء 

بهذا التصريح أمام المراسلين السياسيين، كما غيره 

نش���ر في وسائل إعالم 
ُ
من  التصريحات األخرى التي ت

إس���رائيلية مختلفة تباعًا نقاًل عن »مصادر سياس���ية 

رس���مية عليا« )في إس���رائيل( وتفيد، بوجه أساسي، 

بأن »الحكومتين، اإلس���رائيلية واألميركية، نجحتا في 

التجس���ير على فجوات كثيرة وكبيرة من التي ال تزال 

تعترض تحقيق االتفاق بش���أن المس���اعدات األمنية 

األكبر التي يتم االتفاق عليها بين الطرفين«!  

ويرم���ي نتنياهو ومستش���اروه ومقرب���وه من هذه 

التصريحات والتس���ريبات إلى مواجهة ما يتعرض له 

رئيس الحكومة اإلس���رائيلية م���ن انتقادات مختلفة 

ومتع���ددة المصادر تؤك���د، جميعها، عل���ى أنه كان 

بإم���كان إس���رائيل الحص���ول على مس���اعدات أمنية 

أميركية أكبر بكثير مما س���تحصل عليه اآلن »لو أنها 

باش���رت هذه المفاوضات قبل توقيع االتفاق النووي« 

بين إي���ران والدول العظمى، بقيادة الواليات المتحدة 

وشخص رئيسها، باراك أوباما.  

وكانت أنباء وتقارير أخرى نش���رت في وسائل إعالم 

إسرائيلية أش���ارت إلى أن »أجهزة األمن اإلسرائيلية 

س���تحصل من الواليات المتحدة على مساعدات أمنية 

تقل بكثير عم���ا كان رئيس الحكومة نتنياهو يخطط 

النتزاعها منها«! وقالت هذه األنباء والتقارير إن مجرد 

إق���دام نتنياهو على إيفاد المس���ؤول األمني الرفيع، 

القائم بأعمال رئي���س »مجلس األمن القومي«، ناغيل، 

إلى واش���نطن »يدل على أن نتنياهو قد فهم بأنه لن 

ينجح ف���ي تحقيق اتفاق أفضل إذا ما تعمد المماطلة 

وانتظار دخول رئيس جديد إلى البيت األبيض«! 

وألمحت هذه األنباء والتقارير إلى أن »نهج االبتزاز« 

الذي ح���اول نتنياهو اعتماده في س���ياق المحادثات 

حول رزمة المس���اعدات األمنية األميركية، باستغالله 

»االتف���اق النووي اإليران���ي« واالدعاء بأن���ه )االتفاق( 

»يفرض على إس���رائيل توظيف موارد أكبر من السابق 

في األمن«، وذلك بعدما ش���ن هجوما كاسحًا غير مبرر � 

تبين الحقا إنه غير موضوعي وغير منطقي أيضا � ضد 

االتف���اق النووي مع إيران، قد يتض���ح الحقا أنه )نهج 

االبتزاز( سبب إلسرائيل أضرارا استراتيجية كبيرة.  

معركة على أصوات اليمين

واسترضاء للبيت األبيض!

وفي هذا الس���ياق، تحديدا، يمكن النظر إلى ما نشر 

في بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ابتداء من مساء 

األحد، ثم صب���اح أمس االثنين، بش���أن االتهام الذي 

وجهته »مصادر سياس���ية رفيعة« )إس���رائيلية( إلى 

وزير الدفاع، أفيغ���دور ليبرمان، بأنه »يعّرض اتفاقية 

المس���اعدات األمنية األميركية إلسرائيل إلى الخطر«! 

وال تدع ق���راءة نص هذا االتهام وه���ذا الهجوم ضد 

ليبرمان أي مجال للش���ك في حقيق���ة هذه »المصادر 

السياس���ية« و«المس���ؤولين السياس���يين«: رئي���س 

الحكومة، نتنياهو، ومقربوه. 

وإضاف���ة إلى كون ه���ذا الهجوم عل���ى ليبرمان جزءًا 

من المعركة الحزبية التي يش���نها نتنياهو والليكود 

على أص���وات اليمي���ن في إس���رائيل، يمك���ن النظر 

إلي���ه أيضًا بكون���ه محاولة إس���رائيلية »عل���ى أعلى 

المس���تويات« الس���ترضاء اإلدارة األميركي���ة والبيت 

األبي���ض والتخفيف م���ن غضب مس���ؤوليهم هناك 

حيال ما صدر عن وزارة الدفاع اإلس���رائيلية من إساءة 

مباشرة للرئيس األميركي، أوباما، وخصوصا في الوقت 

ذاته ال���ذي تجرى فيه المفاوض���ات هناك حول رزمة 

المساعدات العسكرية الجديدة! 

فق���د نقل موق���ع صحيفة »معاريف« على الش���بكة 

)»معاري���ف أونالين«(، مس���اء األحد، أن »مس���ؤولين 

سياسيين كبارًا في إسرائيل« شنوا هجوما الذعا على 

وزير الدفاع، ليبرم���ان، على خلفية االنتقادات الحادة 

الت���ي كان وجهه���ا للرئيس األميركي، ب���اراك أوباما. 

وقال هؤالء »المسؤولون« إن »رّد وزير الدفاع يدل على 

قصور في قدرة تحكيم الرأي لدى شخص ال يفهم أنه 

ال يمكنه التصرف وإدارة شؤون الدولة بهذه الطريقة 

االرتجالية«!

ونقل الموقع ذاته ما كانت أوردته القناة العاش���رة 

في التلفزيون اإلس���رائيلي، مس���اء اليوم نفسه، عن 

»مصادر سياسية رفيعة« قولها إن ليبرمان »يتصرف 

بطفولية ويعّرض للخطر اتفاق المس���اعدات األمنية 

الذي أجريت حوله مفاوضات جدية وعنيدة«!! 

يذكر أن الرئي���س األميركي، ب���اراك أوباما، كان قد 

صرح في نهاية األس���بوع الماضي بأنه »في إسرائيل، 

أيض���ا، أصبحوا يفهمون الي���وم أن االتفاق النووي مع 

إيران ُمجٍد ويؤدي مهمته«. وأضاف: »حتى إسرائيل، 

المعاِرضة األش���ّد لالتفاق، تعترف اليوم بأنه مفيد«. 

وق���ال أوباما، في مؤتمر صحاف���ي عقده في مقر وزارة 

الدفاع األميركية )البنتاغون( إن »الجيش اإلسرائيلي 

وأجهزة المخابرات اإلسرائيلية توصلوا إلى االستنتاج 

ب���أن االتفاق النووي م���ع إيران غّير الوض���ع في إيران 

تمام���ا ونجح في القضاء على البرنامج النووي اإليراني 

وزاد الفترة الزمني���ة المطلوبة لطهران من أجل إنتاج 

مواد للسالح النووي«. 

وردًا عل���ى تصريح���ات أوبام���ا هذه، أص���درت وزارة 

الدفاع اإلسرائيلية بيانًا خاصا ساوت فيه بين االتفاق 

النووي مع إيران وبين اتفاقيات ميونيخ مع النازيين! 

وقال البيان: »اتفاقيات ميونيخ لم تمنع نشوب الحرب 

العالمي���ة الثانية وال وقوع الهولوكوس���ت، وذلك ألن 

الفرضية األس���اس فيها � أن ألمانيا النازية يمكن أن 

تكون شريكا في اتفاق ما � كانت فرضية خاطئة وألن 

قادة العال���م آنذاك تجاهلوا األق���وال الصريحة التي 

صدرت عن هتلر وقادة ألمانيا النازية اآلخرين«!

وأضاف بيان وزارة الدفاع اإلسرائيلية: »هذا الحديث 

ينطبق عل���ى إيران أيضا، والتي تعل���ن صراحة وعلى 

الم���أل أن هدفها هو إبادة دولة إس���رائيل والتي قال 

تقري���ر وزارة الخارجي���ة األميركية الذي نش���ر هذه 

الس���نة أنها تحتل المرتبة األولى في تمويل اإلرهاب 

العالمي«!

وختم البيان بالقول: »ولهذا، تدرك األجهزة األمنية 

اإلس���رائيلية، كما يدرك شعب إسرائيل كله وشعوب 

أخرى عديدة في العالم، أن االتفاقيات من النوع الذي 

ت���م التوقيع عليه بين الدول العظمى وإيران ليس���ت 

مفي���دة، وإنما هي تضّر فق���ط بالمعركة التي ينبغي 

شنها بال هوادة ضد دولة إرهاب مثل إيران«!

وفور صدور بيان وزارة الدفاع هذا، في أواخر األسبوع 

الماض���ي، أعلن رئيس الحكومة، نتنياهو، تنصله منه 

ورفض���ه له ووجه رس���الة إلى الس���فير األميركي في 

إسرائيل، دان شابيرو، قال فيها إن »بيان وزارة الدفاع 

صدر بدون علمي وال يعبر عن رأيي«. وقبل ذلك، صدر 

تصريح عن ديوان رئاس���ة الحكومة اإلس���رائيلية جاء 

فيه إن »موقف إس���رائيل في مس���ألة االتفاق النووي 

مع إيران ال يزال كم���ا كان، لكن رئيس الحكومة يؤمن 

بش���دة بأن ليس ثمة إلسرائيل حليف أقوى وأهّم من 

الواليات المتحدة«!

من خطاب نتنياهو إلى رسالة

أعضاء مجلس الشيوخ

من المعروف أن المس���اعدات العسكرية األميركية 

إلس���رائيل تتج���دد، بص���ورة أوتوماتيكي���ة تقريبا، 

مرة كل عش���ر سنوات وتس���ري لمدة عقد كامل. لكن 

المفاوض���ات على رزم���ة المس���اعدات الجديدة، التي 

س���تدخل حيز التنفيذ ابتداء م���ن العام 2018، كانت 

مختلف���ة تماما ه���ذه المرة: فخ���الل معركته من أجل 

التوص���ل إلى االتفاق النووي مع إيران، تعهد الرئيس 

األميركي باراك أوباما ألعضاء من الحزب الديمقراطي 

في الكونغرس األميركي بمكافأتهم على تصويتهم 

دعما لالتفاق وذلك »بتعويض إس���رائيل عن أي مّس 

قد يطال أمنها«.  

لك���ن رئيس الحكوم���ة اإلس���رائيلية، نتنياهو، قرر 

الس���فر إلى واش���نطن وإلقاء خطاب أمام الكونغرس 

األميركي ألقناع أعضائه بمدى خطورة االتفاق المزمع 

توقيعه وبض���رورة معارضت���ه والتصويت ضده. وقد 

فعل ذلك نتنياهو ذلك »من وراء ظهر« أوباما، ثم شّن 

هجوما الذعا على سياسته وسياسة إدارته في خطابه 

أمام الكونغرس، وهو ما أثار غضبا ش���ديدا لدى البيت 

البيض والرئيس أوباما وعمق هوة الشرخ في العالقات 

بين الزعيمين وحكومتيهما.  

وخ���الل المفاوضات الت���ي بدأت بي���ن البلدين، منذ 

الع���ام الماضي، حول رزمة المس���اعدات العس���كرية 

الجديدة، تم االتفاق على أن تش���مل الرزمة الجديدة 

جميع الهبات الخاصة التي كان الكونغرس األميركي 

قد صادق على تقديمها إلس���رائيل لتمويل مش���روع 

صاروخي إس���رائيلي جديد. وفي اإلجم���ال، بلغ حجم 

رزمة المس���اعدات الجديدة 5ر3� 7ر3 مليار دوالر لكل 

سنة من السنوات العشر القادمة.

لكن نتنياهو ادعى، في أكثر من مناسبة علنية، بأنه 

سينجح في الحصول على أكثر من هذا المبلغ، محددًا 

هدف 4 مليارات دوالر »على األقل« للسنة الواحدة، أي 

ما مجموعه 40 مليار دوالر للس���نوات العش���ر التالية. 

وعلى الرغ���م من تأكي���دات اإلدارة األميركية الحالية 

���ل نتنياهو 
ّ

المتك���ررة بأن »ه���ذا لن يحص���ل«، فض

جرجرة المفاوض���ات ظنا منه بأن انتخابات الرئاس���ة 

ف���ي الواليات المتحدة س���تضطر أوبام���ا إلى التراجع 

تالفيا لخسارة الصوت اليهودي المؤيد لمرشحة حزبه 

)هي���الري كلينتون( مقابل مرش���ح الحزب الجمهوري 

)دونالد ترامب(. 

وقب���ل نحو ثالثة أش���هر، في نيس���ان األخير، بلغت 

المواجهة بين الحكومة اإلس���رائيلية والبيت األبيض 

ذروة أخرى حين بادرت األولى إلى تجنيد رس���الة وقع 

عليه���ا 83 عضوا في مجلس الش���يوخ األميركي )من 

أصل 100 عضو( تدعو إلى رفع المساعدات العسكرية 

إلس���رائيل بحج���ة »تزاي���د التحدي���ات األمنية االتي 

تواجهه���ا«. ولم يس���تطع البيت األبي���ض المرور مر 

الكرام على هذه الرسالة فأعلن رفضه العلني المطلق 

لها، مما أفهم ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية بأن 

المبادرة إلى هذه الرس���الة مثل���ت تجاوزا كبيرا فنقل 

إل���ى البيت األبيض رس���الة � كش���فت عنها صحيفة 

»يديعوت أحرون���وت« � ادعى فيها بأن »الرس���الة لم 

تكن بمبادرتنا وال بموافقتنا«!

لك����ن البي����ت األبيض رد عل����ى هذه الرس����الة وعلى 

»توضيح����ات« دي����وان نتنياه����و بمطالبة إس����رائيل 

بالتعه����د، ف����ي إط����ار االتف����اق الجديد بش����أن رزمة 

المس����اعدات، ب����أن ال تطلب مس����اعدات إضافية خالل 

الس����نوات العش����ر التالية، غير تلك التي يتم إقرارها 

في إط����ار االتفاق. وقد أصدر نتنياه����و تعليماته إلى 

المفاوضين اإلسرائيليين بمعارضة هذا الشرط وعدم 

القب����ول به، غير أن البيت األبي����ض أصّر على ذلك. كما 

طلب البيت األبيض، أيضا، رصد كل مبالغ المس����اعدات 

األميركية المتالك أس����لحة ومنظومات أمنية مختلفة 

من الواليات المتحدة نفسها، وذلك بإلغاء البند الثابت 

في االتفاق حول هذه المساعدات والذي يقضي بإتاحة 

المج����ال أمام إس����رائيل الس����تغالل 3ر26% من أموال 

المساعدات العس����كرية المتالك أسلحة من الصناعات 

العسكرية اإلس����رائيلية وليس من الواليات المتحدة. 

وه����و ما اعتبرته إس����رائيل »حكم إع����دام« للصناعات 

العسكرية اإلس����رائيلية. ويشكل هذا الموضوع نقطة 

الخالف المركزية واألساس����ية بين الطرفين في جولة 

المفاوضات الجارية اآلن في واشنطن. 

وتتمح���ور نقطة خ���الف أخرى بي���ن الجانبين حول 

رغبة واش���نطن في إلغاء البند الذي يتيح إلس���رائيل 

رصد 400 مليون دوالر من أموال المس���اعدات لش���راء 

وقود لألغراض العس���كرية، إضافة إلى مس���ألة حجم 

االس���تثمار األميركي في مش���روع الدفاع���ات الجوية 

اإلسرائيلي. 

وخالصة القول، إن التوقيع على اتفاقية المساعدات 

األميركية العس���كرية إلس���رائيل للس���نوات العشر 

القادم���ة ابتداء من نهاية 2018 س���يتم إنجازه خالل 

األيام القريبة، بالتأكيد. وتش���ير مختلف التسريبات 

والتقديرات إلى أن المبلغ الذي س���تمنحه واش���نطن 

إلس���رائيل طبقا لهذا االتفاق سيتراوح بين 4ر3 مليار 

و 6ر3 ملي���ار دوالر في الس���نة، أي ما مجموعه نحو 35 

مليار دوالر في عش���ر س���نوات، وهو ما يش���كل زيادة 

بنح���و 400 مليون دوالر في الس���نة عم���ا كانت عليه 

المس���اعدات في الرزمة الحالية التي تنتهي بانتهاء 

العام 2018.

وبالتوقيع على هذه االتفاقية تنتهي، عمليا، »الحرب 

البطولية« التي خاضه���ا نتنياهو ضد االتفاق النووي 

بين إيران والدول العظم���ى بقيادة الواليات المتحدة 

ويجني نتنياهو ثمارها المرجوة: زيادة المس���اعدات 

األميركية للس���نوات العش���ر القادمة وزيادة حصته 

)والليكود( من أصوات اليمين اإلسرائيلي. 

]س. سالمــة[

استمرار جولة المفاوضات األخيرة حول رزمة المساعدات األميركية العسكرية الجديدة إلسرائيل

نتنياهو يستعد لجني ثمار »حربه البطولية« ضد االتفاق النووي مع إيران 
- زيادة مبلغ المساعدات لعقد قادم وزيادة حصته من أصوات اليمين!

نتنياهو: زمن »الحصاد« من اميركا.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

تأجيل تطبيق قانون يوم 
التعليم الطويل 25 عاما

يتضمن مشروع قانون التس���ويات، المرافق لمشروع الموازنة 

اإلس���رائيلية العامة، طلبا للحكومة بتأجيل تطبيق يوم التعليم 

الطويل لخمس سنوات اضافية، ابتداء من العام 2018، بعد أن تم 

تأجيله حتى اآلن لمدة 20 عاما. وقد أقر هذا القانون ألول مّرة في 

فترة حكومة بنيامين نتنياهو بمبادرة أعضاء كنيس���ت، بهدف 

مساعدة بلدات وأحياء الفقر، على وجه التحديد، لتكون المدرسة 

مقرا يحتضن األطفال والفتيان لفترات أطول، مع برامج مدرسية 

وبرامج ال منهجية، وأخرى ترفيهي���ة، وبضمن ذلك ضمان وجبة 

طعام ساخنة، لهذه الشريحة السكانية، التي بغالبيتها، خاصة 

األطفال، هي من العرب.

وقانون التس���ويات، هو قانون بدأت إس���رائيل العمل فيه منذ 

العام 1985، ويرافق مش���روع الموازنة العامة، ويتضمن سلسلة 

ق���رارات وقواني���ن تريدها الحكوم���ة، لضمان تطبي���ق الموازنة 

العام���ة كما ه���ي، وبضمن ذلك يت���م تجميد تفعي���ل قوانين 

ذات كلف���ة مالية عالية، وتطبيق اجراءات تنظيمية ذات ش���أن. 

وتعترض على هذا النمط المس���مى “قانون التسويات” جهات 

واحزاب ذات أجندة اجتماعية، وحتى أن المحكمة اإلس���رائيلية 

انتقدت هذا النمط، إال أن كل الحكومات في الس���نوات الثالثين 

األخيرة تمسكت بهذا القانون، الذي يتم تحديثه مع كل مشروع 

موازنة.

وقد بدأ الحديث عن مش���روع يوم تعليم طويل في العام 1990، 

بعد توصية لجنة خاصة، أصدرت توصياتها الرسمية في العام 

 .1995

وأقر الكنيس���ت القانون في العام 1997، ولكن في نفس الوقت 

اشترطت حكومة بنيامين نتنياهو االولى، أن يبدأ تطبيق القانون 

في العام 2001، نظرا لكلفته العالية، حسب ادعاء الحكومة. 

لك���ن في العام 2001، جرى تأجيل تطبيق القانون تباعا من عام 

إلى آخر. وفي العام 2010 أقر التأجيل لخمس س���نوات. واآلن في 

الميزانية للعامين 2017 و2018، تطلب الحكومة تأجيل التطبيق 

إلى العام 2022. 

40 ألف بيت ينقص 
اليهود في إسرائيل!

قال تقرير جديد لبنك إسرائيل المركزي إن النقص في البيوت 

في إسرائيل يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف بيت. 

البحث ال���ذي أجري في بنك إس���رائيل، إن تقدي���رات النقص 

ترتك���ز على حجم طلب الجمهور. وهذا أقل بكثير من التقديرات 

القائمة حالي���ا والتي تتحدث عن ضعف���ي تقديرات البنك، ألن 

التقديرات األكبر تأخذ بعين االعتبار احتياجات المجتمع العربي 

في إسرائيل، الذي ال توجد فيه مشاريع اسكانية عامة، باستثناء 

مدينة الناصرة، ولربما مدينتين أو ثالث على األكثر.

يتبين مما نش���ر في الصحافة االقتصادية، أن بنك إس���رائيل 

تجاهل كليا احتياجات المجتمع العربي، الذي يعاني من ضائقة 

س���كانية خطيرة جدا، تدفع بآالف العائالت للبناء اضطرارا على 

اراضيها الخاصة، خارج مس���طحات البناء في البلدات العربية، إذ 

أن الحكومة ترفض عمليا توس���يع مناطق نفوذ البلدات العربية، 

وبكلمات ادق، استرجاع مس���احات من االراضي المصادرة. ووفق 

تقدي���رات علمية، فإن في المجتم���ع العربي حوالي 50 الف بيت 

ت���م بناؤها م���ن دون تراخيص وه���ي مهددة باله���دم. وأيضا 

وفق التقدي���رات، فإن 95% من هذه البي���وت، بنيت على أراضي 

أصحابها.

وفحص البحث القدرة على شراء البيوت، التي تواصل ارتفاعها 

منذ عدة س���نوات، على الرغم من تراجع التضخم في الس���نوات 

الثالث األخيرة. ففي العام 2008، كان معدل س���عر البيت يوازي 

مداخيل العائلة في 66 ش���هرا )خمس س���نوات ونصف السنة(، 

ليرتف���ع المعدل ف���ي العام 2014 إلى مداخيل العائلة في س���بع 

س���نوات وثلث الس���نة، بمعنى 88 ش���هرا. والقص���د بمداخيل 

العائلة هو رواتب الزوجين.

كما بّين البحث أن ايجار البيوت كان يشكل في العام 2008، ما 

يعادل 20% من مدخول العائلة، ليرتفع إلى 25% في العام 2014.

كحلون يعترض على الكازينو 
ويقيد المراهنات الرسمية

أعد وزير المالية موشيه كحلون مع وزارة المالية ورقة تتضمن 

فرض قيود عديدة على س���وق المراهنات الرس���مية، وطلب رفع 

الضريب���ة على أرب���اح الفائزين، ف���ي حين واص���ل التأكيد على 

اعتراضه القامة كازينو في إسرائيل.

وبحسب ما ورد في وسائل اإلعالم االقتصادية، فإن كحلون يريد 

رفع الضريبة على أرباح المراهنات الرس���مية من 30% إلى %35. 

كما يري���د تخفيض حاجز الحد األدنى لف���رض الضريبة، من 50 

ألف شيكل اليوم )أقل من 13 ألف دوالر( إلى 5 آالف شيكل )أقل 

من 1300 دوالر(. كذلك س���يطلب كحلون من ش���ركة المراهنات 

الرسمية، التابعة التحاد المجالس البلدية والقروية )مركز الحكم 

المحلي(، وقف العمل في آالف المراهنات االلكترونية، التي هي 

عمليا تجسد الكازينو، ولكن بأساليب أخرى. كما يريد كحلون منع 

المراهنات على سباق الخيول.

وس���يمنع كحلون تشغيل ش���خصيات مش���هورة من فنانين 

ورياضيي���ن وغيره���م، في الحم���الت الدعائية للتش���جيع على 

المراهنات على أشكالها المختلفة. 

وجدد كحلون في السياق ذاته اعتراضه على اقامة كازينو في 

إس���رائيل، وقال إنه طالما هو وزير للمالية فلن يكون كازينو في 

إسرائيل.
وقد أعلن كحلون رس���ميا باس���م حزبه “كوالنو” )10 نواب(، في 
ش���هر حزيران، رفضه لمش���روع قانون س���عى له وزير السياحة 
ياريف ليفين )الليكود( يسمح بإقامة كازينو في إسرائيل ضمن 
مواصف���ات معينة، وكما يب���دو في مدينة إي���الت الواقعة على 
خليج العقبة. وينضم كحلون بذلك إلى موقف األحزاب الدينية، 
وأيضا لكتل في المعارضة، خالفا لموقف رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياه���و المتحمس جدا إلقام���ة كازينو، بزعم أن هذا يش���جع 

السياحة إلى إيالت.

بقلم: سامي بيرتس

تعريف: 
ثار م���ن جديد، في األيام األخيرة، الجدل حول س���عي رئيس الوزراء اإلس���رائيلي 
بنيامين نتنياهو للسطوة الكاملة على وسائل اإلعالم الرسمية وشبه الرسمية التي 
تشارك فيها استثمارات، من خالل اجراءات تعطي الحكومة، وبالذات شخصه، نفوذا 
أقوى في التدخل في تفاصيل البث، من طريق التوظيفات واألنظمة. وحاول نتنياهو 
ف���ي األيام األخيرة تأجي���ل بدء عمل الش���ركة الحكومية الجديدة، التي س���تتولى 
المس���ؤولية عن س���لطة البث العام )إذاعة وتلفزيون(، بدال من سلطة البث القائمة، 
وس���ط تقديرات تؤكد أن نتنياهو ليس مرتاحا ش���خصيا من التعيينات في الشركة 
الجديدة، ما أثار ضجة كبيرة واعتراضات من ش���ركائه في االئتالف الحاكم، وخاصة 
وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، ووزير المالية موش���يه كحلون. ويلقي الكاتب 

سامي بيرتس هنا المزيد من الضوء على جوانب هذه القضية(.
يجري في العامين األخيري���ن تحليل عصري تجريبي من أجل فصل التوجهات 
السياس���ية عن س���لطة البث العام. ويتضمن ه���ذا التحليل الكثي���ر الكثير من 
التعقيدات، ومن الصعود والهبوط، على ضوء الوضعية الحالية المختلفة لسلطة 
البث الع���ام، إذ أنها تحارب من أج���ل البقاء. فحتى قبل أي���ام، كان االعتقاد بأن 
الش���ركة الحكومية الجديدة لس���لطة البث تش���كل أمرا يثير الحماسة، وتضمن 
جاذبية في سوق اإلعالم. وكان التخيل هو أنه من الممكن أن تكون سلطة بث عام 
ليست خاضعة للضغوط، وال ألصحاب رأس المال وذوي المصالح، ومن دون سطوة 
حزبيين، وحتى أنها من الممكن أن تضمن استقرار عمل تحت مظلة تمويل وزارة 

المالية.
ونش���رت الش���ركة الحكومية هذه تقريبا يوميا، في االس���ابيع األخي���رة، بالغا في 
صفحتها على ش���بكة “تويت���ر” عن اس���تيعابها صحافيين جدد من س���لطة البث 
القائم���ة، وصحافيين يعملون في مواقع انترنت، وقد عرضتهم الواحد تلو اآلخر، من 
أجل كشف المشروع اإلعالمي الجديد، حتى خلقت تشّوقا لرؤية البث اإلعالمي العام 
الجديد. إال أن هذا التش���وق والوعود بما هو جديد لن يكون، فرئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو، كوزير لإلعالم، ال يحب رؤية وس���يلة اعالمية حّرة ومس���تقلة، بل يفضلها 
مؤيدة لشخصه وتمتدحه، أو على األقل خائفة منه، وخاضعة ألنصاره.

ه بع���د جهد كبير لوزير 
ّ
فالقانون القامة الش���ركة الحكومية للبث العام، تم س���ن

اإلعالم الس���ابق غلعاد إردان، رغما عما كان يريده نتنياهو. والوظيفتان األساسيتان 
لهذا القانون: أوال، اقامة ش���ركة حكومية جديدة، مع ثقافة ادارية مهنية، غير تلك 
التي كانت قائمة في سلطة البث العام، القائمة حاليا، وتم افسادها على مر السنين. 

وثانيا، ابتعاد البث العام عن السياسيين. 
وفي العام األخير يعمل القائمون على الشركة الحكومية الجديدة لتحقيق الهدف 
األول، وهم يجندون عاملين، وعاملين ذوي خبرة في اعداد البرامج، ويؤسس���ون مبنى 
تنظيميا جديدا، ويستأجرون مكاتب، ويشترون معدات، ويحاولون بناء شيء جديد. 
وقس���م من إجراءاتهم تبدو مهنية وصحيحة، وقسم منها فيها اشكالية. والواقفان 
عل���ى رأس الش���ركة الحكومي���ة، المدير العام إل���داد كوفلينت���س، ورئيس مجلس 
اإلدارة غي���ل عومر، خلقا حولهما مجموعة من العاملين الس���ابقين في إذاعة الجيش 
الن مستشارين وأشخاصا من دوائرهما االجتماعية، الذين يجرون 

ّ
اإلسرائيلي، ويشغ

طيلة الوقت مقابالت مع اش���خاص للعمل، على الرغم من أن أولئك المقربين ليس���ت 
لهم أية وظيفة في هذه الشركة الحكومية، وهذه بداية ليست جيدة. 

والقس���م الثاني، كان يبدو في االيام األخيرة ناجح���ا أكثر. فكما يظهر أن القانون 
ورغ���م كل المح���اوالت نجح في ابعاد السياس���يين، رغم أن نتنياه���و لم يكن راضيا 
إلى هذا الح���د مما يجري، وأراد تأجيل بدء عمل الش���ركة الجديدة، وقبر المش���روع 
عمليا. وفي تقديرات الجهاز الحكومي، أن الش���ركة استوعبت أشخاصا للعمل، حاول 
نتنياهو استبعادهم، كما أن نتنياهو وضع عالمة على مدير عام الشركة كوفلينتس، 

كشخص استقاللي أكثر من الالزم.
ولهذا فإن نتنياهو نسج مع رئيس اتحاد النقابات، الهستدروت، آفي نيسانكورين، 
صفقة لتأجيل بدء عمل الش���ركة، على أمل أن يفهم كوفلينتس الرس���الة المبطنة، 
ويرحل من تلقاء نفسه. ولكن نتنياهو أصدر اشارة إلى أنه ال يوجد بث عام، من دون 
تدخالت سياسية. وهذه رسالة إلى مدراء الشركة، ولمن يريد العمل فيها. فإن بدأت 
الشركة العمل في تاريخ محدد، أو يتم تأجيله، فإن الرسالة باتت هنا: انسوا بثا عاما 

مستقال، وخاليا من التأثيرات السياسية.
إن تزامن ذلك مع اس���تدعاء ضابط إذاعة الجيش اإلسرائيلي يارون ديكل لمحادثة 
اس���تيضاح لدى وزي���ر الدفاع أفيغ���دور ليبرمان، في أعقاب ب���ث برنامج عن قصائد 
محمود درويش، هو رسالة من ذات فصيل الرسالة التي سمعناها: استقاللية، وحرية 
صحافية، هما أمر لطيف، ولكن كي ال تختلط عليكم األمور، فإننا نحن )السياس���يين( 
نس���يطر على البث الع���ام. ولم نكن بحاجة للوصول حتى هن���ا، من أجل معرفة هذا، 
فمنذ اللحظة التي عّين فيها نتنياهو نفس���ه وزي���را لإلعالم، وأدخل في االتفاقيات 
االئتالفية لحكومت���ه الحالية بندا يمنع أعضاء االئتالف من االعتراض على مبادراته 

في سوق اإلعالم، فقد كان واضحا أن لديه خطة، وأجندة خاصة به.
إن تح���ركات نتنياهو عّرضته النتق���ادات في حكومته، بدءا م���ن وزراء في حزبه، 
ثم وزراء من الكت���ل األخرى، ومنهم وزير التربية والتعلي���م، ورئيس تحالف البيت 
اليهودي نفتالي بينيت، الذي فهم ان نتنياهو يتجه للس���يطرة على وس���يلة إعالم 
أخرى. وقال بينيت إنه فحص ووجد في الش���ركة الكثير من األش���خاص العاملين من 
اليمين، وأيضا الكثير من اليسار. وهذا يعني أن هناك من يفحص الهوية السياسية 
للعاملين هناك. وإذا كان هناك من هو بحاجة إلثبات أن ش���ركة كهذه ال يمكنها أن 

تكون خالية من التأثيرات السياسية كليا، فها هو االثبات لديه.
إن من خ���رج من هذه القضية مصاب���ا، كان رئيس اتحاد النقابات نيس���انكورين، 
فالش���ركة س���تبدأ العمل في مطلع العام المقبل، ألنه أراد تأجيل عمل الشركة كي 
يؤجل انهاء عمل العاملين الحاليين في سلطة البث. ويقولون في وزارة المالية، التي 
اعترض وزيرها موشيه كحلون على تأجيل بدء عمل الشركة، إن نيسانكورين تحالف 
مع نتنياهو لخرق اتفاقية قائمة، وإذا تمس���ك بموقفه فإنه س���يضر في احتماالت 

اتفاقيات مستقبلية مع وزارة المالية.
إن سيطرة نتنياهو على وسائل اإلعالم تهدف إلى توطيد قوته في وسائل اإلعالم، 
في مواجهة المعارضة، ولكن أيضا في مواجهة المعارضة الداخلية له في الحكومة، 

التي تقلقه بدرجة ال أقل ولربما أكثر. 

)ترجمة بتصرف عن “ذي ماركر”(

انسوا إمكان وجود وسائل إعالم رسمية خالية من توجهات سياسية!

بّين تقرير جديد لقس���م األبحاث في البرلمان اإلس���رائيلي )الكنيست( صدر في 
االس���بوع األخير من الدورة الصيفية التي انتهت في مطلع الشهر الجاري، أن أعداد 
القتلى في حوادث الطرق تش���هد ارتفاعا متواصال من���ذ العام 2012، بعد أن تراجع 
أعداد القتلى باس���تمرار منذ العام 2002 وحتى الع���ام 2012. وبموجب التقرير، فإن 
عدد القتلى في العام الماضي بلغ 356 قتيال، وهذه زيادة بنس���بة 12% عما كان في 
العام 2014. وكان عدد القتلى في األشهر السبعة االولى من العام الجاري 213 قتيال، 

مقارنة ب� 211 قتيال في نفس الفترة من العام الماضي 2015.
وأظه���ر التقرير االهمال الح���اد للحكومات المتعاقبة، خاص���ة حكومات بنيامين 
نتنياهو الثالث األخيرة. فمثال، كانت ميزانية “السلطة الوطنية لألمان على الطرق” 
في العام 2008، حوالي 220 مليون شيكل، ما يعادل 57 مليون دوالر. وقد انخفضت 
الميزانية بشكل متواصل لتصل إلى 129 مليون شيكل في العام الماضي 2015، وهو 

ما يعادل 5ر33 مليون دوالر، رغم أن المنطق يستوجب رفع الميزانية باستمرار.
كما تبين في التقرير أنه في حين أن في العام 2010  كان لدى شرطة المرور 308 
سيارات الستخدامها في الشوارع الخارجية بين التجمعات السكانية، فقد انخفض 
الع���دد تدريجيا حتى العام الماضي 2015 ليصل إلى 112 س���يارة. بينما يوجد لدى 
الحكومة قرار برفع عدد السيارات إلى 450 سيارة، ولكن القرار بقي مجمدا حتى اآلن. 
ويس���تدل من بحث للجن���ة االقتصاد البرلماني���ة، أن اجمالي خس���ائر االقتصاد 
اإلس���رائيلي سنويا من حوادث الطرق يصل الى 15 مليار شيكل، وهو ما يعادل 9ر3 

مليار دوالر سنويا.

وبموجب التقارير الدورية التي تصدر تباعا، على مدى السنين، فإن النسبة األعلى 
للقتلى في حوادث الطرق نجدها لدى العرب، ففي حين أنهم يس���جلون نسبة تقل 
عن 18% من اجمالي السكان، إال أن نسبتهم بين القتلى والحوادث الخطيرة تتراوح 
ما بين 32% وحتى 35% في بعض الس���نوات، وهذا ناجم عن سلس���لة من األسباب 
الت���ي اعترفت ببعضه���ا الجهات الرس���مية ذات العالقة، ومن أبرزها س���وء البنى 
التحتية في البلدات العربية وفي الش���وارع المؤدية لها مباشرة، وبضمنها مفارق 
تقع على ش���وارع خطرة تؤدي إلى تلك البلدات، رغم أنه في السنوات األخيرة هناك 
تحسن، وتقليص حجم الشوارع والمفارق الخطرة، ولكن ليس بالمستوى المطلوب.

كذلك من أبرز االس���باب، هو حقيق���ة أن 70% وأكثر من الق���وى العاملة العربية 
تضطر لمغادرة بلداتها يوميا إلى اماكن العمل، ونس���بة األعمال المرهقة مرتفعة، 
وهؤالء العمال يتحركون في س���اعات الصباح الباكر، ويعودون في المساء بعد يوم 
عم���ل مرهق. ويضاف إلى هذا أن األوضاع االقتصادي���ة االجتماعية، تضطر غالبية 
الجمهور العربي الستخدام سيارات مستعملة، ذات مستوى صيانة أقل، ما يزيد من 
المخاطر. وهذا يعني أن األس���باب المركزية تعود في جوهرها إلى سياسة التمييز 
العنص���ري ضد العرب، من حي���ث ميزانيات البنى التحتي���ة، واألوضاع االقتصادية 

االجتماعية، والحرمان من مناطق عمل في البلدات العربية. 
وتش���ير تقارير إلى أن االكتظاظ في الش���وارع يتزايد باستمرار، وبشكل خاص في 
وسط البالد، وأن البنى التحتية ليست جاهزة الستيعاب أعداد السيارات المتزايدة. 
والنموذج األكبر على ذلك، هو ما يسمى “شارع عابر إسرائيل”، أو “شارع رقم 6”، وهو 

أول ش���ارع يدفع مستخدموه أجرا، ويمتد على طول 120 كيلومترا، من مداخل منطقة 
حيفا شماال، وحتى جنوب منطقة بئر السبع جنوبا، ويجري العمل على اطالته أكثر، في 
حين ش���هد الشارع عدة عمليات توسيع، من مسارين في البداية، إلى ثالثة مسارات 
في مقطعه األكبر، وأربعة مس���ارات في المنطقة المقابلة لمنطقة تل ابيب الكبرى. 
ورغم هذا فإن الشارع يشهد في ساعات الصباح وبعد الظهر اختناقات مرورية حادة، 
تلغي الهدف الذي اقيم ألجله، وهو ربط المناطق البعيدة مع مركز البالد، لتش���جيع 

توزيع السكان وابعادها قدر اإلمكان عن السكن في المنطقة الوسطى.
كذل���ك فإن االكتظاظ ناجم عن االرتفاع الحاد في ش���راء الس���يارات الجديدة في 
الس���نوات األخيرة، التي كل سنة منها س���جلت ذروة، ولكن األكبر من حيث النسبة 
سيتم تس���جيلها كما يبدو في الس���نة الجارية، إذ تم بيع 167 ألف سيارة جديدة 
في األشهر الستة األولى من السنة الجارية، وهذا ُيعد زيادة بنسبة 16% عن السنة 
الماضية 2015، التي بيع في النصف األول منها 144 ألف س���يارة، وفي السنة كلها 
255 ألف سيارة. وقد لوحظ االرتفاع الحاد في بيع السيارات الجديدة منذ بدء السنة 
الجارية، إذ س���جل الربع األول منها ذروة ببيع 90 ألف س���يارة، بزيادة بنس���بة %10 
عن الربع األول من الس���نة الماضية، ولكن شهر نيسان رفع الزيادة في الثلث األول 
بنس���بة 16%. ويعزو محللون االرتفاع الحاد في بيع الس���يارات الجديدة، إلى اتجاه 
الجمهور لش���راء السيارات الصغيرة، وأيضا للمنافس���ة الحادة بين شركات قروض 
الس���يارات، وتنوع القروض التي تعد س���هلة نوعا ما بالنسبة إلى الشرائح الوسطى 

وما فوق.

ارتفاع متواصل في حوادث الطرق للعام الرابع على التوالي!
*برغم ذلك ميزانية األمان على الطرق انخفضت من 57 مليون دوالر عام 2008 إلى 5ر33 مليون دوالر في العام 2015 

*ثلث قتلى حوادث الطرق من العرب الذي يشكلون 18% من السكان*

قال مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي إن اجمالي صادرات البضائع في الربع الثاني 
من العام الجاري 2016، تراجع بنس����بة 13% بمعدل س����نوي، مقارنة مع نفس الفترة من 
العام الماضي 2015، في حين شهدت صادرات قطاعي التقنية العالية واألدوية معا في 
الفترة ذاتها تراجعا بنس����بة 13%، وف����ي الحالتين يبقى التراجع أقل مما كان عليه في 
الربع األول من هذا العام. في المقابل فإن وزير المالية موش����يه كحلون تبنى توصيات 
لجنة خاصة، تتضمن اجراء تخفيض حاد على ضرائب مدخوالت التقنية العالية بهدف 

جذب المستثمرين.
وقال تقرير المكتب إنه على الرغم من التراجع الحاصل في صادرات البضائع بنس����بة 
13% إال أنه يبقى أقل بكثير من التراجع الحاصل في الربع األول من هذا العام بنس����بة 
5ر19%. ويق����ول التقرير إن التراجع في الصادرات تحّول إلى ظاهرة قائمة في االقتصاد 
اإلسرائيلي في الفترة األخيرة، إال أن االرتفاع الحاد في صادرات الخدمات يجعل اجمالي 

الصادرات أعلى من اجمالي االستيراد، ويبقي الفائض التجاري لصالح الصادرات.
يشير التقرير إلى أن اجمالي صادرات التقنية العالية واألدوية سجل في الربع الثاني 
انخفاضا بنس����بة 11% بمعدل س����نوي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وعلى 
الرغم من هذه النس����بة إال أن التقرير رأى أنها أفضل من نسبة التراجع الحاد الذي وقع 
في الربع األول من هذا العام، بنس����بة 31%. وأكثر من ه����ذا، فإن تقرير المكتب رأى أن 
التراجع في صادرات هذا القطاع بالذات في الربع الثاني ليس ثابتا، بل فيه مؤش����رات 
ايجابي����ة، ألن التراجع االس����اس نابع من توقف انتاج ش����ركة “إنتل” بفعل اس����تبدال 
ماكنات مصنعها في بلدة “كريات جات” في الجنوب، فقد أدى استبدال الماكنات إلى 
تراج����ع صادرات الجزيئيات االلكترونية بنس����بة 61% في الربع الثاني من هذا العام، ما 

يعني ان التراجع هو مرحلي.
وف����ي المقابل رأى التقرير مؤش����رات ايجابية ف����ي التجارة الخارجي����ة، فإضافة إلى 
االرتفاع المتواصل في صادرات الخدمات، فإن استيراد المواد الخام إلى إسرائيل ارتفع 
في الربع الثاني بنسبة 6% بمعدل سنوي، وهذا استمرار الرتفاع بنسبة 4ر3% في الربع 

األول من هذا العام، كما يعني أن مصانع االنتاج تواجه طلبا متزايدا على بضائعها.
كذل����ك تبين من التقري����ر أن هناك ارتفاعا حادا في االس����تيراد االس����تثماري، مثل 
ماكنات انتاج بنس����بة 48% بمعدل سنوي، ووسائل نقل بضائع، بعد فترة ليست قليلة 
من تراجع استيراد وسائل النقل، إذ ارتفع هذا االستيراد بنسبة 35% من دون احتساب 

السفن والطائرات.

خفض ضرائب للصناعيين
ف���ي المقابل أعلن���ت وزارة المالية اإلس���رائيلية أن وزيرها موش���يه كحلون تبنى 
توصيات لجنة خاصة، لفحص وضعية االس���تثمارات في قطاع التقنية العالية، الذي 
ُيعد ركنا أساسيا في االقتصاد اإلسرائيلي في العقود الثالثة األخيرة. ومن أبرز هذه 
التوصيات اج���راء تخفيض حاد جدا على الضرائب المفروض���ة على المصانع الكبرى 

أساسا، ومن ثم المصانع ذات الحجم المتوسط.

وتتضم���ن التوصي���ات أن تكون ضريبة األرباح على الش���ركات الت���ي يبلغ اجمالي 
مداخيلها )ليس فقط األرباح( من 10 مليارات شيكل وما فوق )6ر2 مليار دوالر( بنسبة 
6%، في حين أن الش���ركات التي يص���ل اجمالي مداخيلها أقل م���ن 6ر2 مليار دوالر، 
بنس���بة 12%، وحتى اآلن لم يتم تحديد الحد األدنى في حين أن نسبة الضرائب على 

الشركات ككل القائمة حاليا %25.
وحس���ب وزارة المالية، فإن هذا التخفيض س���يؤدي إلى تراج���ع مداخيل الضرائب 
س���نويا بقيمة 200 مليون شيكل، وهو ما يعادل 52 مليون دوالر. إال أنه حسب اللجنة 

ض هذه الخسارة بما يزيد عنها، من خالل  عوِّ
ُ
المختصة، فإن الخزينة اإلس���رائيلية ست

جذب االستثمارات العالمية إلى قطاع التقنيات العالية، إذ أن إسرائيل تتنبه إلى أن 
منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD، تس���تعد إلجراءات واسعة النطاق لوضع 
ح���د لظاهرة التهرب من دفع الضرائب من خالل تس���جيل الش���ركات في مناطق في 
العالم، مثل “الجزر العذراء” وغيرها. وبحسب إسرائيل، فإن المستثمرين المسجلين 
ف���ي تلك المناطق س���يبحثون عن أماكن أخرى ف���ي العالم، وإن انخف���اض الضرائب 

سيشجعهم على االستثمار في إسرائيل. 

انخفاض صادرات البضائع اإلسرائيلية خالل الربع الثاني من 2016 بنسبة %13
*صادرات التقنية العالية واألدوية انخفضت في الفترة ذاتها بنسبة 11%  *االرتفاع المتواصل في صادرات الخدمات يسد الفجوة 

مع االستيراد ويجعل الميزان التجاري فائضا *وزير المالية يطلب تخفيضا حادا في ضرائب شركات التقنية العالية الكبرى*

شركة »انتل« في كريات غات.
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تغطيـــة خــاصـــــــة

تعريف: في خريف 2015 نشر ألوف بن، رئيس تحرير صحيفة “هآرتس” 

اإلس���رائيلية، مقالة في  مجلة “ذي ماركر” الش���هرية، ش���ّدد فيها على أن  

تفكك “النواة الصلبة” في المجتمع اإلسرائيلي وارتفاع الوزن الديمغرافي 

لمن أس���ماهم “أقلي���ات” أكثر تأثيرًا على مس���تقبل إس���رائيل من رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية موش���يه كحل���ون وعائدات الغاز! 

وأشار إلى أن تزايد أعداد الحريديم والعرب مقابل تراجع أعداد العلمانيين- 

تغييرات ديمغرافية في المجتمع اإلسرائيلي سوف تتعمق خالل السنوات 

المقبلة.

وكتب بن في هذا المقال المهم الذي سبق أن تطرقنا إليه ونعيد التذكير 

به هنا ما يلي:

من يريد أن يفهم االتجاه الذي تس���ير فيه إس���رائيل، ال يحتاج لالستماع 

إل���ى خطابات رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو، وال إل���ى تحليل توقعات 

المس���تثمرين في أسواق المال. فهو يستطيع اختصار الوقت واالتجاه فورا 

إلى كتاب اإلحصاء الس���نوي الذي ينش���ره مكتب اإلحصاء المركزي، لقراءة 

الجدول ال���ذي يعرض “توقعات توزيع الط���الب والطلب على المعلمين في 

جهاز التعليم االبتدائي”. 

ففي ذل���ك الجدول، يعرض مكتب اإلحصاء أعداد الطالب في الصف األول 

االبتدائ���ي، وتوزيعهم على أجه���زة التعليم المختلفة: الجهاز الرس���مي، 

والجهاز الرس���مي الديني )التيار الديني الصهيوني(، وجهاز المتدينين 

اليهود المتزمتي���ن “الحريديم”، والجهاز العربي، مع توقعات للس���نوات 

الخمس المقبلة.

إن المعطي���ات والتوجهات في ذلك الجدول واضح���ة، فالنواة العلمانية 

في المجتمع اإلس���رائيلي تتفكك وتتقلص، ومن حولها تتسع “مجموعات 

األقليات”: الحريديم، والمتدينون القوميون )الصهاينة(، والعرب. 

والشخصية التقليدية التي تظهر في البرامج التلفزيونية، وفي الثقافة 

الش���عبية األكثر انتشارا، وفي نماذج األس���ئلة حول الشعور العام في يوم 

االس���تقالل، وفي األس���ئلة التي يطرحها )النائب( يائي���ر لبيد )حينما كان 

صحافيا(، على من يقابلهم: “كيف هي إس���رائيل بنظرك؟”، تتالشى كلها 

تدريجيا. وبدال منها ستحل صورة “القبائل” المتفرقة عن بعضها البعض، 

بحسب تعبير رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، فهذه القبائل ال تتخالط في ما 

بينها، وتفضل كل قبيلة أن ترى نفسها، وأن تتجاهل اآلخرين.

إن تف���كك الن���واة المركزي���ة للمجتمع اإلس���رائيلي التي كانت أس���اس 

االس���تيطان اليهودي قب���ل قيام الدول���ة، مقابل تعزز األقلي���ات، هما من 

العوامل األكثر تأثيرا على السياس���ة واالقتصاد في إس���رائيل، أكثر بكثير 

من التأثير الذي يمارسه نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون، ومن مخطط 

صفقة الغاز مع المحتكرين، وأكثر أهمية من االتفاق بين الدول العظمى مع 

إيران. فقد أشارت االنتخابات األخيرة إلى انتصار القبلية، إذ عاد الحريديم 

ليكونوا مركز ثقل أساسيًا في االئتالف الحكومي. واتحد العرب إلقامة كتلة 

هي الثالثة من حيث الحجم في الكنيس���ت، وخس���ر المتدينون القوميون 

)الصهاينة( من قوتهم في صناديق االقتراع، ولكنهم عززوا قوتهم كجهة 

قيادية تعتبر األكثر تأثيرا في الحكومة.

خالل والية الحكومة السابقة، حاول نتنياهو ويائير لبيد، سوية مع نفتالي 

بينيت، إضعاف العرب والحريديم، وضربهم سياس���يا واقتصاديا. فقد تم 

تقليص الميزانيات للحريديم، وهددوهم بتجنيد شبانهم- “المساواة في 

تحمل العبء”- بينما حاولوا التنكيل بالعرب من خالل تقييد حرية التعبير، 

ومخط���ط برافر لطرد عش���رات آالف البدو من القرى غب���ر المعترف بها في 

النق���ب. وقاومت األقليات هذه المخططات التي تم إلقاؤها الحقا إلى س���لة 

النفايات، أو أنه تمت إعادتها إلى الحكومة.

في “خطاب القبائل” الذي ألقاه ريفلين في ش���هر حزيران 2015، ذكر أنه 

في النش���رة الجوية التي تعرض في نش���رات األخبار التلفزيونية، ال توجد 

عل���ى الخارطة بلدات حريدي���ة، أو بلدات عربية. فأية أوه���ام لطيفة: إذا لم 

ن���ر أم الفحم )المدينة العربية( وموديعين عيليت )مس���توطنة في الضفة 

للحريديم( على شاشة تلفزيون البيت، فلربما سننسى وجودهم!. وفي الرأي 

السائد لدى العلمانيين من المريح تجاهل األقليات، ولكن تجاهال كهذا لن 

يغير الواقع وإنما يدفع به جانبا.

قب���ل جيل واح���د، تعلم 60% من أوالد إس���رائيل في المدارس الرس���مية 

العلمانية. وقبل عامين انخفضت هذه النسبة إلى 5ر41%، من تالميذ الصف 

األول ابتدائي، ولكن ماذا بعد؟ بحس���ب مكتب اإلحصاء المركزي، في الوقت 

ال���ذي من المتوقع ان يتقلص فيه التعليم الرس���مي العلماني، فإن الصف 

األول في مدارس الحريديم س���يزداد عدد الطالب سنويا فيه بنسبة 3ر%4، 

بينما في المدارس العربية س���تكون الزيادة بنس���بة 5ر2%، وفي المدارس 

الرس���مية الدينية 2%، وبموجب تقديرات الجدول، فإنه بعد أربع س���نوات 

س���يكون فقط 2ر37% من تالميذ الصف األول االبتدائي في إس���رائيل في 

مدارس رسمية علمانية يتعلمون فيها بالعبرية. 

إن ه���ذا االنق���الب الديمغراف���ي يتغ���ذى باألس���اس من غ���رف الوالدة: 

المتدين���ون، الحريديم، والع���رب يقيمون عائالت في وق���ت مبكر أكثر من 

العلمانيين، ويلدون أوالدا أكث���ر. وهناك عوامل أخرى للتغيير: الهجرة إلى 

إس���رائيل تقلصت، والهجرة من إسرائيل إلى الخارج، مثل سفر طويل األمد 

إلى الخارج لغرض الدراس���ة والعمل، أو الس���عي للحصول على جواز س���فر 

أوروبي، باتت ميزة العلمانيين وليس معتمري القلنسوات )القبعة الصغيرة 

التي يعتمرها المتدينون من التيار الديني الصهيوني(، وال ميزة البس���ي 

السترات الدينية )الحريديم( وال ميزة الناطقين باللغة العربية.  

إن هذا التطور يضع أمام إسرائيل تحديات ليست بسيطة، فقبل كل شيء 

د.  ال يوجد اتفاق حول الطابع القومي المشترك والموحِّ

إن صيغة “دول���ة يهودية وديمقراطية” ليس���ت مقبولة على الحريديم 

والعرب الذين ال يرفعون العلم، وال ينش���دون النشيد اإلسرائيلي “هتكفا”، 

طالم���ا أنهم أقلي���ات صغيرة ومس���تضعفة، ويواصل مرك���ز البالد )معقل 

العلمانيين( تجاهلهم منذ سنين.

لك���ن حينما يكون نصف تالميذ الص���ف األول في الصف األول االبتدائي 

منتمين إلى القبائل غير الصهيونية، فإن النشيد الوطني “هتكفا” والعلم 

اإلسرائيلي سيعلقان في مشكلة. 

إن الرئيس ريفلين هو السياس���ي الوحيد الذي يتكلم عن هذه المشكلة، 

ويعرضها بكامل حدتها، ولك���ن الحل الذي يطرحه- ضم المناطق )المحتلة 

منذ العام 1967(، ومنح مواطنة كاملة لس���كانها اليهود والفلس���طينيين- 

يردع الكثيرين مرحليا وال يبدو حال عمليا.

إن المش���اركة القليلة في س���وق العمل، من رجال الحريديم، ومن النساء 

العربي���ات، ورف���ض الحريديم تدريس المنهاج المدرس���ي األساس���ي في 

مدارس���هم، مثل اللغة االنكليزية، وتعلي���م الرياضيات للفتيان من الصف 

الس���ادس وما فوق، والتمييز واس���تضعاف جهاز التعليم العربي، كل هذا 

يشكل خطرا بتخفيض نسب النمو االقتصادي.

وإذا ال يحدث انقالب في هذا المس���ار، فس���يتقلص عدد العاملين الذين 

يدفعون الضرائب وسيلقى على عاتق الدافعين دعم شرائح ضخمة تحتاج 

للمخصصات االجتماعية، ولربما أن عائدات الغاز س���تخفي المشكلة قليال، 

لكن هذه العائدات لن تجعل من إسرائيل المملكة السعودية.

وس���يكون م���ن الصعب عل���ى الجيش اإلس���رائيلي االدع���اء بأنه “جيش 

الش���عب”، حينما تك���ون غالبية الش���بان الع���رب والحريديم، والش���ابات 

د في الجيش. وهو بالضرورة س���يتحول إلى 
ّ
المتدين���ات، معفيين من التجن

جيش مهني، وهذا مس���ار واضح وبارز للعيان منذ اآلن، على الرغم من نفي 

رؤساء األجهزة األمنية. 

أمام االنق���الب الديمغرافي الجاري فإن الجدل ح���ول حجم عائدات الغاز، 

وحول اإلصالحات في البنوك، يبدو أش���به بفقاعات هوائية على وجه طوفان 

ضخم. 

إن الس���ؤال ال���ذي يج���ب أن ُيش���غل كل إس���رائيل، وبالتأكي���د القيادة 

السياسية فيها، هو: كيف ستحيا دولة متفرقة لقبائل متخاصمة، وتعاني 

من قلة مش���اركة في سوق العمل، وقلة تحصيل علمي، بينما النواة الصلبة 

التي أقامت الدولة تتفكك؟. وال يوجد سؤال أكثر أهمية منه، وببالغ األسف 

ال يوجد لدى أي ش���خص ح���ل، أو حتى فكرة لطابع قوم���ي معّدل يمكنه أن 

يستوعب الجميع.  

     تذكيــر

تزايد أعداد الحريديم وتأثير ذلك على وجهة إسرائيل!

كتب برهوم جرايسي:

بادرت الحكومة اإلس���رائيلية قبل انتهاء دورة الكنيس���ت الصيفية مؤخرا، 

إلى تش���ريع قانون يلغي القانون الذي يش���ترط تعليم المواضيع األساسية 

في ش���بكات مدارس جمهور المتديني���ن المتزمتي���ن )الحريديم(، من أجل 

الحصول على تموي���ل كامل من وزارة التربية والتعليم. وكان هذا القانون قد 

أقرته حكومة بنيامين نتنياهو الس���ابقة، التي استبعدت كتلتي الحريديم، 

ضمن سلس���لة قوانين وإجراءات، كان الغرض منه���ا محاولة تفكيك جمهور 

الحريدي���م المنغلق على نفس���ه، ودفع الرج���ال لالنخراط في س���وق العمل. 

فهذا الجمهور بوضعيته القائمة يش���كل تهديدا اقتصاديا واجتماعيا على 

مستقبل إسرائيل، والمؤسسة الحاكمة تبحث طيلة الوقت في األساليب التي 

من الممكن أن تفكك هذا الجمهور.

وف���ي اآلونة األخيرة بدأت سلس���لة من التقارير تعت���رف بحجم الحريديم 

من إجمالي الس���كان، إذ أن كل التقديرات الرس���مية السابقة كانت تقل في 

تقديراته���ا بفجوة كبيرة، بينم���ا عددهم اليوم وفق تقدي���رات ترتكز على 

تقاري���ر متنوعة، اكث���ر من 1ر1 مليون نس���مة، ما يعن���ي 5ر13% من إجمالي 

الس���كان، وقرابة 16% من إجمالي اليهود اإلسرائيليين. وتعيش نسبة عالية 

جدا منهم، خاصة الحريديم الغربيين )األشكناز(، في مجتمعات منغلقة على 

نفسها، وفي أحياء وبلدات خاصة بها. 

وما يساند االستنتاج بشأن عددهم اليوم، هو ما نشرته صحيفة “هآرتس” 

اإلس���رائيلية قبل أيام، إذ قالت إنه وفق المعطيات الرس���مية، فإنه في العام 

الدراسي 2018 من المفترض أن يكون في جهاز تعليم الحريديم، بمعنى من 

عمر 6 سنوات وحتى 18 عاما، 440 ألف طالب وطالبة، وهذا يعني أن عدد الذين 

هم دون س���ن 18 عاما لدى الحريديم، هو قرابة 640 ألفا بالحد األدنى، وهؤالء 

يشكلون حوالي 51% إلى 52% من إجمالي الحريديم في إسرائيل، نظرا لنسبة 

التكاثر العالية- 8ر3%. وهذا يعني أن عدد الحريديم اإلجمالي سيتجاوز 2ر1 

مليون نسمة في العام 2018.

ويعيش الحريديم في نمط حياة تقش���فية قائمة على الش���رائع، وغالبية 

الرجال منهم ال تنخرط في سوق العمل المفتوحة، إذ تقّدر نسبة المنخرطين 

في س���وق العمل م���ن الرجال بحوالي 40%، في الش���ريحة العمرية من 15 إلى 

64 عام���ا، بينما النس���بة في الجمهور الواس���ع تصل إلى 72%، أما بين نس���اء 

الحريديم فتصل نس���بة انخراطهن في سوق العمل إلى 52%. وهذا االنقالب 

في المعطيات نابع أيضا من خلفي���ات دينية، إذ أن الرجال يمضون أوقاتهم 

في معاهد دينية. ونشير أيضا إلى أن الحريديم يرفضون الخدمة العسكرية 

اإللزامي���ة لش���بانهم من منطلقات ديني���ة محضة رغم مواقفه���م اليمينية 

المتش���ددة، وباألس���اس التيارات التي تش���ارك ف���ي العملية السياس���ية 

اإلسرائيلية.

وينب���ع القلق اإلس���رائيلي من أمرين أساس���يين بذات الق���در من األهمية: 

الجان���ب االقتصادي والجانب االجتماعي. وهذا القلق هو الدافع األس���اس من 

وراء سلس���لة م���ن المبادرات، التي كان���ت في المحصلة ته���دف إلى إحداث 

انقالب في مجتمع الحريديم، وجعله مفتوحا على العالم. وهذا ما يدركه كبار 

الحاخامات الذي يعملون على صد مثل هذه المبادرات.

فمن ناحية اقتصادية ترى المؤسسة الحاكمة، ومعها مؤسسات اقتصادية 

رس���مية وخاصة، أن جمهور الحريديم المتنامي بنس���بة تكاثر 8ر3%، ليس 

منتجا بموجب مفاهيم اقتصاد الس���وق. فعدم مش���اركتهم في سوق العمل 

واالنت���اج يبقيه���م ش���ريحة ضعيفة اقتصادي���ا تعتمد عل���ى المخصصات 

االجتماعي���ة، ما يش���كل عبئا على الخزينة العامة. كذلك فإن هذه الش���ريحة 

ليس���ت مس���تهلكة بموجب مفاهيم االس���تهالك العصرية، نظ���را لحياتها 

التقشفية، وانحسار استهالكها في االحتياجات االستهالكية التي تنتجها 

غالبا شركات تحت اشراف ش���رائع الحريديم الدينية وأيضا لضعف قدرتها 

الش���رائية. بكلمات أخرى ه���ذا جمهور ليس منتجا وليس مس���تهلكا، وكلما 

ازدادت نسبته في المجتمع انعكس تأثيره سلبا على وتيرة النمو االقتصادي.

ولربما أن م���ن أقوى الدالئل عل���ى القلق االقتصادي م���ن الحريديم، هو أن 

التقارير الصحافية األوس���ع التي تعالج ش���كل تعام���ل الحكم مع الحريديم، 

تنتشر في الصحافة االقتصادية بالذات.

أم���ا على الصعيد االجتماعي، فإن تكاثر هذا الجهور من ش���أنه أن ينعكس 

س���لبا على نمط الحياة العلماني في المدن الكب���رى، إذ أن بعض المدن باتت 

تحت س���طوة الحريديم، مث���ل “روش هعاين” عند مداخ���ل القدس الغربية، 

والحقا مدينة أس���دود. ونجحت الحكومات اإلسرائيلية قبل عقدين، في إغراء 

الحريديم بمستوطنات خاصة بهم في الضفة الغربية المحتلة، رغم رفضهم 

قبل ذلك أخذ دور في االستيطان. وحتى اآلن لهم تسع مستوطنات، وهم باتوا 

يشكلون ثلث المستوطنين، ولكنهم يشكلون 40% من مواليد المستوطنات. 

وأكبر المس���توطنات هي للحريديم: “بيتار عيليت” و”موديعين عيليت”. وما 

يميز هذه المستوطنات أن غالبيتها الساحقة جدا قريبة من خط التماس بين 

الضفة ومناطق 1948، وبالذات في محيط القدس شماال وشرقا وجنوبا.

وتس���عى الحكومة إلى توطين الحريديم في الداخل، إال أنه من المش���كوك 

فيه أن ينجح المخطط كما هي حال المس���توطنات في محيط القدس. وتخطط 

الحكومة لتوطين عش���رات آالف الحريديم في تجمعين: األول قرب مدينة أم 

الفحم )المثلث( في المس���توطنة الجديدة “حريش”، وثانيا بناء حي س���كني 

لهم في مدينة نتس���يرت عيليت الجاثمة على األراضي المصادرة من مدينة 

الناصرة والقرى المجاورة.

وتحاول الحكومات من خالل هذا التوطين المنفصل، أن تبعد الحريديم عن 

المجتمع���ات العلمانية المفتوحة والعصرية ك���ي ال يؤثروا على  نمط الحياة 

مس���تقبال وكي ال يفرضوا قيودهم الدينية على تلك المدن. وهذه رغبة أيضا 

لدى الحريديم، ليسيطروا على نمط حياتهم في مستوطنات ومدن بأكملها.

أساليب الكسر التي فشلت حاليا
في السنوات األخيرة سعت حكومات إسرائيل إلى هدف “خفي” هو تفكيك 

مجتم���ع الحريدي���م وجعله ينخرط بمئ���ات ألوفه في الحي���اة العامة وخاصة 

اقتصاديا، وذلك في ثالث مسارات مركزية متوازية:

1- مسار تعليم المواضيع األساسية

اس���تهدف هذا المسار إلزام شبكات التعليم المدرس���ية الخاصة بتيارات 

وطوائف الحريديم المتعددة بتعليم المواضيع األساس���ية في مدارس���هم، 

بمعن���ى اللغات والرياضيات. والغرض هو انفتاح األطفال واألجيال الناش���ئة 

على عالم المعرفة العصرية، إذ أن لهذه المدارس منهاجها الخاص، حتى في 

اللغ���ة العبرية، إذ تبتعد عن اللغة العصري���ة، وعن أدوات التعليم العصرية، 

فيما تعلي���م اللغة االنجليزية هو في ما ندر، وبدال منها ينتش���ر تعليم لغة 

“الييدي���ش”، بالذات في مدارس األش���كناز، وهي لغ���ة ابتكرها اليهود في 

أوروبا، خاصة ألمانيا والنمس���ا، تمزج بين العبري���ة واأللمانية، مع الكثير من 

التالعب بأحرف الكالم. أما الرياضيات والحس���اب، ف���إن هذه المدارس تعلم 

الحساب التوراتي أوال.

وتعرف المؤسس���ة الحاكمة أن عدم تعليم المواضيع األساسية، ناهيك عن 

العل���وم التي ال مكان لها اطالقا في تلك المدارس، يقف عقبة أساس���ية أمام 

انخراط طالب الحريديم الحقا في معاه���د التعليم العالي، وانخراطهم الحقا 

في سوق العمل. وبحسب آخر احصائيات فإن نسبة الحريديم من بين إجمالي 

طالب الجامعات والكليات، ال يصل إلى 2%، بينما هم يش���كلون نسبة 12% من 

الشريحة العمرية للتعليم العالي.

وبحسب تقارير أخيرة، ففي إسرائيل حاليا قرابة 70 ألف شخص خرجوا من 

مجتمع الحريديم، وغالبيتهم الس���احقة إلى المجتمع العلماني، والباقي إلى 

التي���ار الديني الصهيوني، الذي يبدو أكثر ليبرالية دينيا من الحريديم. كما 

أن 20 ألفا من هؤالء في جيل الشباب والتعليم العالي، إال أنهم يجدون صعوبة 

في مواصلة تعليمهم أو االنخراط في أماكن عمل عصرية.

وتقول صحيفة “هآرتس” في مقال ألسرة التحرير قبل أيام “إن عدم تعليم 

المواضيع األساسية في المدارس األصولية للبنين هو خطوة انتحار اقتصادي 

وطن���ي. فالدولة تمول المدارس بأموالها، وهذه تربي الجيل التالي من الناس 

الجهلة والفقراء. وتخطئ الدولة من ناحية الواجب االخالقي لدولة الرفاه، في 

أن تضمن بأن يكون كل طفل متس���اويا في الحقوق، فهي بهذا تخلد استمرار 

تخلف إس���رائيل مقارنة بالدول المتطورة. وهكذا تواصل إس���رائيل التدهور 

من ناحية أخالقية، اقتصادية واجتماعية. نتنياهو يعرف هذا بل ويقود هذا 

الميل، كالمعتاد، لغرض البقاء السياسي”.

وكانت حكومة نتنياهو السابقة قد ربطت التمويل الكامل لهذه المدارس، 

بق���در التزامها بتعليم المواضيع األساس���ية، ما خلق صداما كبيرا بين قيادة 

الحريدي���م والحكومة. وفي األس���بوع الماضي، كما ذكر أعاله، أقر الكنيس���ت 

قانونا يلغي هذا الش���رط ليعيد إلى المدارس الحريدي���ة كامل التمويل، من 

دون شرط تعليم المواضيع األساسية.

2- مسار حجب مخصصات اجتماعية

قلصت حكومة نتنياهو الس���ابقة المخصص���ات االجتماعية التي تدفعها 

حكومات إس���رائيل على مر الس���نين لعش���رات آالف طالب المعاهد الدينية 

لدى الحريدي���م، وحينما نقول طالبا فهم من كل األجي���ال بعد جيل التعليم 

المدرسي، من الش���باب وحتى جيل الشيخوخة، فهؤالء يمضون أوقاتهم في 

المعاه���د الدينية، تحت غطاء “دراس���ة التوراة”، دون أن ينخرطوا في س���وق 

العمل.

وعل���ى مدى الس���نين، بحثت المحاكم اإلس���رائيلية مرارا قضي���ة التمويل 

الحكومي لهؤالء “الطالب”، ردا على التماس���ات أطر شعبية علمانية، وصدرت 

عدة قرارات تلزم حكومات إس���رائيل بوقفها، إال أن هذا كان جزئيا. وقد جاءت 

حكومة نتنياهو الس���ابقة فقررت تقليص المخصصات لهؤالء “الطالب”، وهو 

ما حصل جزئيا ولفت���رة محدودة إبان حكومة أريئيل ش���ارون )2003- 2005( 

حينما كان نتنياهو ذاته وزيرا للمالية.

وكان الهدف الضغط على رجال الحريديم للتوجه إلى سوق العمل واالنخراط 

فيه. لكن مع تش���كيل الحكومة الحالية تم إلغاء كل القرارات السابقة، وعادت 

المخصصات إلى مستواها السابق.

3- مسار الخدمة العسكرية

مس���ألة الخدمة العسكرية هي األكثر جدال في الشارع اإلسرائيلي، وبحسب 

إحصائيات سنوية للجيش فإن نسبة الذين ينخرطون في جيش االحتالل ممن 

يس���ري عليهم قانون التجنيد االلزامي، بمعنى كل اليهود، والش���بان الذكور 

من الطائفة العربية الدرزية )بضع مئات س���نويا(، بالكاد تتجاوز نسبة %70، 

والغالبية الس���احقة من الذين ال ينخرطون هم من الحريديم ش���بانا وشابات، 

وتحريرهم يتم بأمر عسكري دوري، وهذه النسبة آخذة باالزدياد.

ورف���ض الحريدي���م االنخراط ف���ي الجيش ناب���ع من منطلق���ات دينية رغم 

مواقفهم السياسية اليمينية، ولكن إلى جانب هذه المنطلقات، هناك خوف 

لدى قادة الحريديم من أن تكون الخدمة العسكرية مدخال للحريديم لمغادرة 

مجتمعه���م المنغلق نح���و العالم المفت���وح، وبالذات العلمان���ي، فكلما كان 

االنفصال بين المجتمعين أشد، حافظ الحريديم على انغالق مجتمعاتهم.

ت حكومة نتنياهو السابقة، بمس���ار تشريعي سريع نسبيا، قانونا 
ّ
وقد سن

يفرض الخدمة العسكرية على ش���بان الحريديم، ولكن تدريجيا حتى العالم 

2020. ومس���ألة التدري���ج جاءت بالذات م���ن نتنياهو والليك���ود، في محاولة 

للتخفيف من حدة مطلب كتلة “يوجد مستقبل” العلمانية، ومن كتلة تحالف 

أحزاب المس���توطنين “البيت اليهودي”، التي يس���يطر عليها التيار الديني 

الصهيون���ي. وأراد نتنياهو وحزبه من التدريج، إبق���اء الباب مفتوحا للتراجع 

عن القانون، في حال احتاج الحريديم في حكومته. وهذا بالفعل ما حصل في 

الحكومة الحالية، التي س���ارعت إلى س���ن قانون يلغي عمليا القانون السابق، 

ويعيد اإلعفاء للحريديم.

وه���ذه القضية خلق���ت أجواء مش���حونة تظهر ألول مّرة به���ذه الحدة بين 

الحريديم والتيار الديني الصهيون���ي، إال أن قادة التيار الديني الصهيوني 

استوعبوا الحقا األزمة، ورفضوا الدخول بمسار صدامي مع “الحريديم” ودعموا 

بقوة مسألة التدريج.

قبل أيام قليلة أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه نجح في اآلونة األخيرة في ضبط 

4 آالف شاب، كانوا قد أبلغوا الجيش أنهم من طالب المعاهد الدينية التابعة 

للحريديم، كي يس���ري عليه���م االعفاء من الخدمة العس���كرية، إال أن أجهزة 

الرقابة ضبطتهم في صفحاتهم االجتماعية، خاصة في ش���بكة الفيس���بوك، 

بمظاه���ر اجتماعية علمانية كليا، ومناقضة بالمطلق لطبيعة حياة الحريديم، 

مثل نشر صورهم بلباس السباحة، وفي شواطئ بحر مختلطة للرجال والنساء، 

وحتى منهم م���ن هم منخرطون ضمن مجموعات مثلي���ي الجنس وغيرها من 

المشاهد. وأعلن الجيش أنهم سيلزمهم بالخدمة العسكرية.

تأجيل األزمة المفترضة
ب���ات واضح���ا أن الحريدي���م، ومن خالل ذراعه���م البرلماني���ة، انتصروا في 

المعركة للحفاظ على انغالق مجتمعاتهم. ولكن هذا ال يعني نهاية المطاف، 

وإذا استمر الوضع القائم في هذا المجتمع على حاله، ستتفاقم األزمة بينهم 

وبين المؤسس���ة الحاكمة في الس���نوات المقبلة مع تزايد نس���بتهم من بين 

السكان، وبشكل خاص بين اليهود اإلسرائيليين.

وإذا اعتمدنا سلسلة التقارير االقتصادية الحالية، والتوقعات المستقبلية، 

فإن هذا الجمهور كلما تزايد، سيزداد عبئه على الخزينة العامة، ومن ثم على 

الحياة العامة، وبالتالي س���تعود العالقة من جديد إلى المسار التصادمي بين 

الجانبين ربما في غضون عقد من الزمن أو أكثر بقليل. 

الحريديم انتصروا في معركة الحفاظ على انغالق مجتمعاتهم!
*الحكومة اإلسرائيلية الحالية تلغي كافة القوانين واإلجراءات التي أقرتها حكومة نتنياهو السابقة بهدف خفّي هو تفكيك مجتمع المتدينين المتزمتين )الحريديم( من الداخل * إلغاء ضمني للتجنيد اإللزامي لشبان الحريديم قبل دخوله إلى حيز التنفيذ

 *إعادة ميزانيات التعليم للحريديم من دون شرط تعليم المواضيع األساسية *اليمين المتشدد أيقن عدم قدرته على ضمان ثبات حكمه من دون الحريديم*انتصار الحريديم “بهدوء” يؤجل انفجار األزمة بينهم وبين الصهيونية العلمانية*

الحريديم: صدام مع الدولة.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

إسرائيل تتجاهل واقع االحتالل وممارساته 

رأت دراس���ة جدي���دة أن على إس���رائيل إعادة 

النظر في إس���تراتيجيتها السياسية واألمنية، 

عل���ى ضوء الزل���زال الذي ال يزال يضرب الش���رق 

األوس���ط، في أعقاب ث���ورات “الربي���ع العربي”، 

منذ خمس���ة أع���وام ونّيف، وال تظه���ر نهايته 

في المس���تقبل المنظور. فهذا الزلزال، بحس���ب 

الدراس���ة، قّوض المنطق الجيو – سياسي الذي 

كان س���ائدا في الحّيز العربي، واستند إلى دول 

كانت قائم���ة بموجب نموذج الدول���ة القومية، 

التي تش���مل حكما مركزيا اس���تبداديا وحدودا 

واضحة.

ووفقا لهذه الدراس���ة، التي صدرت مؤخرا في 

كتاب بعنوان “الحّيز العربي في مس���ار الفشل 

الدولتي” ع���ن “معهد أبحاث األمن القومي” في 

جامعة تل أبيب، وأعدها الباحثان كوبي ميخائيل 

ويوئيل غوجانس���كي، فإن “للتحوالت في الحيز 

العربي تبعات تتجاوز حدود الش���رق األوس���ط. 

فأوروبا مغمورة بماليين الالجئين، ونش���أت أزمة 

خطي���رة وضعت صالب���ة االتح���اد األوروبي أمام 

امتحان كبير، واش���تدت المواجهة بين روس���يا 

والواليات المتحدة، وبات اإلرهاب، الذي مصدره 

في الشرق األوس���ط، يشكل تهديدا خطيرا على 

الدول الغربية، وبضمنها دول أميركا الشمالية”.

وتوقع���ت الدراس���ة ب���أن يتصاع���د انع���دام 

االس���تقرار في الش���رق األوس���ط، ف���ي األعوام 

الخمس���ة المقبل���ة، وأن ال���دول العربي���ة، مثل 

األردن والمغرب والسعودية ودول الخليج، التي 

“ما زالت اليوم تعمل بش���كل معقول س���تتحول 

هي أيض���ا إلى دول فاش���لة وحلب���ة مواجهات 

متصاعدة”، األمر الذي س���يؤثر بشكل كبير على 

اقتصاد المنطقة كلها.

وكت���ب رئيس “معهد أبح���اث األمن القومي”، 

عاموس يدلين، وهو الرئيس الس���ابق لش���عبة 

االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، في تقديم 

الكتاب، أن “هدف هذا الكتاب هو اس���تعراض 

ص���ورة الواقع في الش���رق األوس���ط م���ن زاوية 

ظاهرة ’الدول الفاش���لة’، والوقوف عند أس���باب 

ومميزات هذه الظاهرة في كل واحدة من الدول 

العربية وانتش���ارها في الحيز. ويحاول المؤلفان 

تقييم دالالت وتبعات هذه الظاهرة في السياق 

اإلقليم���ي والدولي عموما وفي س���ياق تس���وية 

محتملة تقوم بها إس���رائيل مع الفلس���طينيين 

خصوصا”.

وش���ددت الدراس���ة على أنه “يوج���د لظاهرة 

الدول الفاش���لة في الشرق األوسط تأثير مباشر 

عل���ى طبيعة التهديدات اإلقليمية التي يتعين 

عل���ى إس���رائيل مواجهتها”. واألم���ر األبرز في 

الوضع الجديد في المنطقة بالنس���بة إلسرائيل، 

هو أنها لم تعد تواجه دوال أو جيوش���ا نظامية، 

وإنما منظمات غير دولتي���ة. وقد عبرت عن ذلك 

وثيق���ة “إس���تراتيجية الجيش اإلس���رائيلي”، 

ش���رت في ش���هر آب من الع���ام الماضي: 
ُ
التي ن

“التهدي���دات على دولة إس���رائيل هي التالية: 

دول بعي���دة، أي إيران، وقريب���ة، أي لبنان، ودول 

فاشلة وفي مس���ار تفكك، أي سورية، ومنظمات 

غير دولتية، مثل حزب الله وحماس، أو منظمات 

إرهابية ال عالقة له���ا بدولة أو مجتمع معين، أي 

العالمي والجهاد اإلسالمي الفلسطيني  الجهاد 

وداعش وغيرها”.

وأش���ارت الدراس���ة إلى توجه���ات “متفائلة” 

في إس���رائيل، ترى أن ثمة فرصا إلس���رائيل في 

الوض���ع الجديد، مث���ل بناء عالقات م���ع أقليات 

في المنطقة يمكن أن تحصل على اس���تقالل أو 

حكم ذاتي في المس���تقبل. لكن الدراسة أشارت 

إلى صعوبة تحقق ذلك، ألن الدروز في س���ورية 

يدعمون النظام في دمشق، وإقامة عالقات قوية 

مع األكراد ف���ي العراق وس���ورية تهدد عالقات 

إس���رائيل مع تركيا. م���ن جهة ثانية، أش���ارت 

الدراس���ة إلى إمكاني���ة تحس���ين العالقات مع 

“الدول السنية المعتدلة”، أي السعودية ودول 

الخلي���ج، إضافة إل���ى مص���ر واألردن، وذلك على 

خلفية تقاطع مصالح ووجود “أعداء مشتركين”، 

هم إي���ران والحركات الجهادي���ة وحتى اإلخوان 

المسلمين.

ما هي “الدولة الفاشلة”؟
ثمة عدة تسميات وتعريفات ومميزات وضعها 

خبراء ف���ي العلوم السياس���ية لظاه���رة “الدولة 

الفاش���لة”. وإضافة إل���ى ه���ذا المصطلح هناك 

مصطلحات “دولة هشة”، “دولة منهارة”، “فشل 

دولت���ي”، “دولة األزم���ة” و”دولة هش���ة نتيجة 

صراع”. 

ويتم تعريف دولة بأنها “فاشلة” عندما تظهر 

فيها قدرة متدني���ة أو حتى معدومة على توفير 

األمن لمواطنيها، كأفراد ومجموعة. وتتميز دولة 

كهذه بق���درة حك���م متدنية من جان���ب الحكم 

المركزي نتيجة لضعفه. وحكم ضعيف هو حكم 

تكون ش���رعيته مح���دودة أو أنه فاقد للش���رعية 

ولي���س قادرا على احتكار ممارس���ة وس���ائل قوة 

لتطبي���ق حكمه. والدول���ة تصبح فاش���لة عندما 

تصاب مؤسس���اتها وصالحياتها تج���اه الداخل 

والخارج بفشل مطلق وتنهار.

ولفتت الدراس���ة إل���ى أن “ش���رطا ضروريا من 

أجل ممارس���ة الحكم في مجتمعات ديمقراطية 

هو الش���رعية. وبغياب الشرعية، النابعة من ثقة 

الش���عب بالمؤسس���ات والقيادة، فإن���ه ال يمكن 

تحقيق الق���درة على الحكم. وس���بب ذلك هو أن 

القدرة على الحكم تس���توجب ف���ي أحيان كثيرة 

تعريف أهداف واستخدام وسائل تمس بحقوق 

وج���ودة حياتهم. ومس  المواطني���ن وحريتهم 

كه���ذا يس���توجب موافقة المواطنين مس���بقا أو 

الحقا. وفي الدول االستبدادية باإلمكان السيطرة 

م���ن دون الحصول على ثقة الجمهور وبواس���طة 

ممارسة وس���ائل إكراه وقمع واس���تبداد. ويثير 

الحكم الدكتاتوري إحباطا واغترابا، وهذا ُيترجم، 

عندما تس���نح الظروف، إل���ى احتجاجات ومقاومة 

وعنف من جانب مجموعات اجتماعية تشعر أنها 

مسلوبة ومستبعدة عن مراكز القوة والتأثير”.

وتتميز دولة تتجه نحو االنهيار بش���لل مراكز 

صناعة القرار وبتفتت التماس���ك االجتماعي، وال 

تعود قادرة على ممارسة سيادة أمنية وسلطوية 

في مناطق س���يادتها. وفي ظروف كهذه تتوقف 

الدولة، في نظر س���كانها، ع���ن كونها ذات عالقة 

بالنواح���ي االجتماعي���ة – االقتصادي���ة. وغالب���ا 

ما تتح���ول دولة إلى فاش���لة بص���ورة تدريجية 

ومتواصل���ة وليس كح���دث فجائ���ي. ويمكن أن 

تتح���ول دول تعاني م���ن تجزئ���ة داخلية، على 

خلفي���ة ديني���ة أو طائفي���ة أو عرقي���ة، وتتميز 

بمؤسسات ضعيفة أو مشلولة عن العمل، إلى دول 

فاش���لة. وتجري األمور ف���ي دول كهذه من خالل 

دائرة س���حرية، بحيث يصّعد ضعف المؤسسات 

تجزئة الدولة، وهذه التجزئة تضعف المؤسسات 

وشرعيتها. ولكن بشكل ينطوي على تناقض، فإن 

دائرة سحرية كهذه يمكن أن تساهم في تقوية 

أنظمة استبدادية، حتى لو كانت تعاني من فشل 

مزمن. 

وأش���ارت الدراس���ة إلى أن “الفش���ل الدولتي” 

موج���ود في محور يربط بين وضعين أساس���يين. 

الوض���ع األول يعك���س أزمة متصاع���دة، والثاني 

تك���ون فيه الدولة في حال���ة انهيار، أي في ذروة 

أزمته���ا.  ويميز الوضع األول ال���دول التي تكون 

مؤسس���ات الحكم فيها غير قادرة على منع أزمة 

داخلي���ة وحت���ى أنها تس���هم في اس���تفحالها 

بواس���طة سياس���ة ت���ؤدي إل���ى عدم مس���اواة 

اجتماعي���ة واقتصادية وسياس���ية متطرفة بين 

مواطني الدولة. “وتتميز دول كهذه بمستويات 

متدنية من التطور البش���ري واالجتماعي، وبقدرة 

متدنية عل���ى الحك���م وصراع���ات داخلية تقلل 

من قدرة الس���لطة المركزية عل���ى تزويد خدمات 

أساس���ية للمواطني���ن. ومثال ل���دول كهذه هي 

العراق ولبنان والسلطة الفلسطينية”. ومثال على 

الدول في حالة انهيار هي سورية وليبيا واليمن، 

حيث ليس باستطاعة السلطات فيها توفير األمن 

والخدمات األساسية للمواطنين، وال تكون قادرة 

على السيطرة بشكل فعلي في أراضي الدولة. 

وتوجد لكافة “الدول الفاش���لة” ثالثة مميزات 

ب���ارزة ومش���تركة، وه���ي حكم ضعي���ف وفاقد 

للش���رعية، وفقر عميق، وصراع داخلي متواصل. 

ووفقا للدراس���ة، فإن���ه “كلما كان مس���توى أداء 

مؤسسات الدولة متدنيا أكثر وكلما كان مستوى 

الش���رعية التي يمنحه���ا الجمهور لمؤسس���ات 

الحك���م متدنيا أكثر وكلما كان���ت الضائقة وقوة 

الصراع���ات الداخلية والخارجي���ة أعلى، يتدهور 

م���كان الدولة عل���ى المحور الذي يمثل مس���توى 

الفشل الدولتي”.

وأضاف���ت الدراس���ة أن الجان���ب اآلخ���ر لهذه 

المعادل���ة، هو أنه “كلما كان���ت الدولة أقرب إلى 

الطرف الس���لبي لمحور الفش���ل، ي���زداد احتمال 

انتش���ار وس���يطرة جهات غير دولتية وأخرى من 

التي تس���عى إلى أن تكون بديال للدولة. وغالبا ما 

تكون هذه مجموعات متنوعة تتميز بأيديولوجية 

ثوري���ة ودينية ومتطرفة، تحاول الس���يطرة على 

الحكم أو على األقل التأثير عليه وبلورته بوسائل 

عنيفة. وأحيانا تس���تعين ه���ذه الجهات، التي 

تسعى للسيطرة على الحكم، بأوصياء خارجيين. 

ويس���ّرع تدخل خارجي كهذا، في غالب األحيان، 

تدهور الدولة على محور الفش���ل الدولتي باتجاه 

انهيار مطلق”.

يش���ار إلى أن المعايير التي تستخدم لتحديد 

موقع أي دولة في مؤشر الدول الفاشلة، هي أيضا 

بمثابة مؤشرات تحذير لتشخيص مسبق لعملية 

الفشل الدولتي. ويرى خبراء في العلوم السياسية 

أنه باإلمكان استغالل مؤشرات تحذير كهذه من 

أج���ل تنفيذ عمليات وقاية مس���بقة على ش���كل 

مساعدات دولية من أجل إعادة الدولة المتدهورة 

إلى مسار س���ليم. وأحد مؤشرات التحذير الهامة 

هو ضعف الس���لطة المركزية وتزايد قوة جهات 

كثيرة تستولي على صالحياتها. ومؤشر آخر هو 

بدء أذرع اس���تخدام القوة التابع���ة للدولة بأخذ 

القانون في أيديها والعمل وفق مشيئتها.

من جهة أخرى، أكدت الدراس���ة على أن “الدولة 

الفاش���لة تتحول من مش���كلة محلية إلى مشكلة 

عالمية. فاإلرهاب ال يبق���ى أبدا في حدود الدولة 

الفاش���لة فقط، كما أن حشود الالجئين النازحين 

يتوزع���ون ف���ي نهاية األم���ر ف���ي دول عديدة. 

وبكلمات أخرى، فإن أية دولة فاش���لة تمس عمليا 

بالنظام العالمي بهذا القدر أو ذاك”.

وتسهم العولمة، خاصة في العقدين األخيرين، 

في تدهور دول العالم الثالث في مؤشر األداء إلى 

أدنى درجات الدول الفاشلة. كذلك تتميز الدول 

الفاش���لة بالفس���اد. واألخطر من ذلك هو فقدان 

األمن الش���خصي في دول كه���ذه. ونتيجة لعدم 

ق���درة الدولة على تزويد مواطنيه���ا باحتياجات 

أساس���ية، تظه���ر منظمات وح���ركات تأخذ على 

عاتقها قسما من مهام الدولة. لكن غالبا ما تكون 

هذه جهات لديها مصالح اقتصادية وسياس���ية 

ودينية وما إل���ى ذلك، ورغم أنه���ا تزود خدمات 

للمواطنين لكنها تهتم أكثر بمصالحها الذاتية. 

كم���ا أن الدول الفاش���لة “تش���كل أرض���ا خصبة 

لمنظمات إرهابية وإجرامية تنشط دون عائق”. 

وتوقعت الدراسة أال تغيب ظاهرة الدول الفاشلة 

عن العالم في المس���تقبل المنظ���ور، وأن الصدام 

بين ال���دول المس���تقرة والدول الفاش���لة حتمي 

وال يمك���ن منعه. وأحد أس���باب ص���دام كهذا هو 

“التهديد األمني من جانب الدول الفاش���لة. ففي 

أراضيها تنشط، ومنها تنطلق، منظمات إرهابية 

تنجح في تصدير اإلرهاب إلى دول مستقرة، حتى 

عندما ال توجد حدود مشتركة بينها”.

الدولة الفلسطينية
ال يمكنه���ا  إس���رائيل  أن  الدراس���ة  اعتب���رت 

الموافقة على قيام دولة فلسطينية في ظل هذه 

التطورات. وجاء فيها “إذا قامت دولة فلسطينية 

فاشلة، في يهودا والسامرة )أي الضفة الغربية(، 

يمكن أن تتحول أراضيها أيضا إلى قاعدة نشاط 

لجهات تنتمي للدولة اإلس���المية. وفي قطاع غزة 

تنش���ط جهات كهذه بصورة علني���ة، بينما هي 

موجودة في مناطق يهودا والسامرة، لكن نشاطها 

ما زال ملجوما بس���بب وجود الجيش اإلسرائيلي. 

ودولة فلس���طينية تكون فاش���لة مثل سورية أو 

العراق ستشكل خطرا على جميع جيرانها. فهي 

ستش���كل خطرا على إسرائيل بس���بب قربها من 

مراكز التجمعات الس���كانية في إسرائيل وبسبب 

وجود أقلية فلسطينية كبيرة داخل الخط األخضر، 

وه���ي أقلية يوجد في هامش���ها تأيي���د للدولة 

اإلسالمية. وهي ستشكل خطرا على األردن، الذي 

أغلبية سكانه هم فلسطينيون ويوجد فيه اليوم 

نواة تأييد كبيرة لداعش. وهي س���تزيد من شدة 

مش���اكل مصر، التي تواجه اليوم نشاط منظمات 

إرهابية في س���يناء والتي تحصل على مس���اعدة 

كبيرة من حماس”.

وأوضحت الدراسة أنه “توجد إلسرائيل مصلحة 

بالغة األهمية في اس���تقرار مصر واألردن، إذ أن 

اتفاقيتي الس���الم بينها وبينهما هي مرساتها 

اإلستراتيجية في الحيز”.

الالفت في الدراس���ة لدى تناوله���ا الوضع في 

الضفة الغربية وقطاع غزة، أنها تتعامل بنوع من 

الديماغوغية مع موضوع الدولة الفلسطينية. 

فالباحث���ان ال يتطرقان إل���ى تقارير دولية حول 

أهمية قيام دولة فلس���طينية مس���تقلة من أجل 

المس���اهمة في تهدئة التوترات ف���ي المنطقة. 

كذلك تعتبر الدراسة أن األسباب األهم للتأخر في 

األداء الفلسطيني هي عوامل فلسطينية داخلية، 

وتتجاهل اس���تقواء إس���رائيل مقاب���ل الضعف 

الفلس���طيني، س���واء كان ذلك من خالل التوس���ع 

االس���تيطاني الرهيب في الضف���ة والقدس أو من 

خالل الق���وة المفرطة المرعبة التي تس���تخدمها 

إس���رائيل ضد قطاع غ���زة وتش���ديد الخناق على 

س���كانه بواس���طة الحص���ار. وعموما ل���م تتطرق 

الدراس���ة إلى االحتالل وممارس���اته على مدار 50 

عام���ا، والمؤامرات الت���ي حاكتها إس���رائيل ضد 

الفلسطينيين، كأفراد ومجموعة وسلطة وطنية.

وفي مقابل ذلك، اقتبس���ت الدراس���ة من أقوال 

المستش���رق أهرون ميلر، بأنه “هل العالم بحاجة 

إلى دولة فلس���طينية ضعيفة أو فاشلة؟”. كذلك 

اقتبس���ت أقوال وزير الخارجية األميركي األسبق، 

هنري كس���ينجر، وتساؤله عن “المنطق في إقامة 

دولة عربية فاش���لة في فلس���طين، ستنضم إلى 

الدول العربية الفاش���لة األخ���رى. إن هذه خطوة 

خطي���رة على ض���وء تزايد ق���وة إي���ران والدولة 

اإلس���المية التي تتغلغ���ل إلى كل دول���ة عربية 

فاشلة من أجل توسيع مناطق نفوذها”. 

وقال���ت الدراس���ة إن���ه كان واضحا إلس���رائيل 

ومنظمة التحرير الفلس���طينية منذ التوقيع على 

اتفاقيات أوسلو، أن السلطة الفلسطينية ال يمكن 

بنى وتتط���ور من دون مس���اعدة دولية، وأن 
ُ
أن ت

المجتمع الدولي ضخ مس���اعدات واس���عة النطاق 

منذ تأس���يس الس���لطة الفلس���طينية، في أيار 

العام 1994. وادعت الدراس���ة أنه “طوال س���نوات 

حكم )الرئيس الفلس���طيني الراحل ياسر( عرفات 

واجه المجتمع الدولي صعوب���ة في إجراء مراقبة 

نوعية حول شكل اس���تخدام أموال المساعدات، 

إذ أن عرفات تمس���ك بالثقافة السياسية الثورية 

ورف���ض االنتقال م���ن مرحلة الث���ورة إلى مرحلة 

الدولة. وحرص عرفات على وجود أجهزة متنافسة 

كثيرة، وخاصة أجه���زة أمنية، من أجل منع وضع 

تزداد فيه قوة جهاز م���ا ويهدد مكانته... وعمل 

على وجود ع���زل بين المنظم���ات واألجهزة التي 

أقامه���ا. وبواس���طة تنمية الخصوم���ة بين هذه 

األجهزة، نجح في ضمان سيطرته المطلقة عليها 

وعلى مواردها”. 

وبحسب الدراس���ة فإن “عرفات رس���خ بطريقة 

أدائ���ه الفس���اد وانع���دام النجاعة والش���فافية 

وزاد م���ن ش���عور المواطني���ن باالغت���راب حيال 

الس���لطة الفلس���طينية وقيادتها”. وأضافت أن 

انتخاب الرئيس محمود عباس رئيس���ا للس���لطة 

الفلس���طينية “لم يؤد إلى حدوث تغيير جوهري 

في طريقة أداء السلطة”.

لكن الدراس���ة أش���ارت إلى “ب���روز براعم تغيير 

لدى تعيين سالم فياض في منصب وزير المالية، 

وتحول���ت إلى أم���ل حقيقي بعد تعيينه رئيس���ا 

للحكومة”. لكن س���يطرة حركة حماس على قطاع 

غ���زة، ف���ي العام 2007، واالنقس���ام بي���ن الضفة 

الغربي���ة وقط���اع غزة ف���ي أعقاب ذل���ك، “عرقل 

بالكام���ل قدرة تأثير حكومة فياض على ما يحدث 

ف���ي القطاع... ورغ���م ذل���ك، رأى المجتمع الدولي 

في فياض ش���ريكا وفيا لكل ما يتعلق باستغالل 

الس���لطة ألموال المس���اعدات، إذ أنه خالل والية 

فياض في رئاسة الحكومة جرى بذل جهد حقيقي 

ف���ي بناء مؤسس���ات الدول���ة التي ف���ي الطريق، 

وتأهي���ل قوات األمن، وتحس���ين أجه���زة تطبيق 

النظام وسلة القانون وتحسين جباية الضرائب”.

»معهد أبحاث األمن القومي«: دراسة جديدة لـ

الفشل الدولتي في الشرق األوسط يحول 
دون موافقة إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية!

وتابع���ت الدراس���ة: “لكن جه���ود فياض هذه 

أبعدت قياديي فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية 

عن امتيازات الحكم ومواقع التأثير، وأصبح فياض 

عدوه���م، ولم يه���دأ لهم بال حت���ى تمكنوا من 

تصفيته سياسيا ودفعه إلى االستقالة”. 

واعتبرت الدراس���ة أنه “ال توج���د أية نية لدى 

حم���اس للتنازل عن س���يطرتها عل���ى قطاع غزة، 

ألنها تشكل الذخر اإلستراتيجي األهم بحوزتها. 

وبنظر حماس، السيطرة على غزة هي خشبة القفز 

لسيطرة مس���تقبلية على السلطة الفلسطينية... 

واحتماالت توصل الفلس���طينيين إلى إجماع من 

أي نوع وتحقيق قدر معين من التكتل االجتماعي 

ضئيل���ة. وبغي���اب ه���ذه األمور س���تكون هناك 

صعوب���ة أمام الفلس���طينيين، وفي المس���تقبل 

أيضا، في إقامة كيان سياسي يؤدي مهامه”. 

ووفقا للدراسة، فإنه من أجل منع تحول دولة ما 

إلى دولة فاشلة، تؤكد األدبيات التي تتناول هذه 

الظاهرة على وجود أهمية بالغة لبناء المؤسسات 

وترسيخ القدرة على الحكم، وخاصة الحرص على 

الحف���اظ على القان���ون. ومن أج���ل تحقيق ذلك، 

يتعين على الدولة التأكد من أن ممارس���ة القوة 

تكون حكرا بيديها فق���ط. إلى جانب ذلك، تولي 

هذه األدبيات أهمية كبيرة لخطوات ديمقراطية، 

لكي يتمكن جميع المواطنين من المش���اركة في 

العملية السياسية، ولصياغة دستور يضع البنية 

التحتية النتخابات حرة. 

وبحس���ب الدراس���ة، فإنه إضافة إلى االنقسام 

الحاصل بين الضفة والقطاع، “تنشط في الضفة 

الغربية أيضا منظمات مس���لحة تتحدى السلطة 

الفلس���طينية وتنجح ف���ي إدارة مناطق بأكملها 

ال تتمكن أجهزة األمن الفلس���طينية من الدخول 

إليها. وعلى األرج���ح أنه من دون عمليات اإلحباط 

المتواصل���ة الت���ي ينفذها الجيش اإلس���رائيلي 

والش���اباك لتحول���ت الضفة الغربي���ة إلى قاعدة 

نش���اط لتنظيمات إرهابية تخ���رج منها عمليات 

دائمة ضد إس���رائيل... وعمليا، أثبتت الس���لطة 

الفلس���طينية بصورة منهجية عدم رغبة أو عدم 

قدرة على تأسيس احتكار ممارسة شرعية للقوة، 

وهو عنصر أساس في تعريف الدولة الناجحة”.

استخالصات الدراسة
اعتبرت الدراسة أن “الدول الفاشلة في الشرق 

األوس���ط تش���كل خط���را عل���ى مكانة إس���رائيل 

السياسية أيضا”. وفسر الباحثان هذا االدعاء بأن 

المواطنين المسلمين في أوروبا وأميركا ينضمون 

إل���ى المنظم���ات الجهادي���ة المتطرف���ة الت���ي 

تحارب في س���ورية والعراق وليبي���ا. وبعودتهم 

إل���ى دوله���م، في الغ���رب، يكونون ق���د أصبحوا 

“إرهابيين مدربين” ومليئين بمش���اعر الكراهية 

للغ���رب. و”تصاعد اإلرهاب الجه���ادي في أوروبا 

يدف���ع على األقل قس���ما من زعم���اء الدول هناك 

إلى إبداء موقف صارم أكثر تجاه إسرائيل. وينبع 

هذا الموقف من الرغبة في مصالحة المجتمعات 

المس���لمة التي يتزايد حجمها في أوروبا، وأيضا 

بس���بب المفهوم الخاطئ بأن الصراع اإلسرائيلي 

– الفلسطيني هو أحد أسباب التدهور في الشرق 

األوس���ط وأن تس���وية إس���رائيلية – فلسطينية 

س���تؤدي إلى تهدئ���ة وتراجع ضغ���وط الهجرة 

والمخاطر األمنية”. 

وأضافت الدراس���ة أن الفش���ل الدولتي الحاصل 

ف���ي العديد م���ن دول المنطقة “تح���ول إلى تحد 

إس���تراتيجي هام بالنسبة إلسرائيل. ويحتم هذا 

التح���دي اإلس���تراتيجي على إس���رائيل أن تعيد 

تعري���ف مصالحها اإلس���تراتيجية في مقابل كل 

واحدة م���ن جبهات الحي���ز اإلقليمي وتحس���ين 

صن���دوق األدوات الذي بحوزته���ا لغرض تطوير 

إستراتيجيات تس���مح بردود مالئمة... وقد يصبح 

التحدي اإلس���تراتيجي معقدا وخطي���را أكثر إذا 

تحولت السلطة الفلسطينية إلى دولة فاشلة”. 

ولفتت الدراس���ة إلى أنه في ظل الوضع الناشئ 

ف���ي المنطقة، وخاص���ة في دول الدائ���رة األولى 

واألقرب، أي لبنان وسورية وسيناء، “تنشط جهات 

عديدة، وال يشكل أي منها ’عنوانا’ باإلمكان ردعه 

أو معاقبت���ه أو إجراء نوع م���ن الحوار معه. وعندما 

ال يوجد من يمكن ردعه، تفقد إس���رائيل قدرتها 

على الردع، التي هي أحد أس���س مفهومها لألمن 

القومي”.

وأخي���را، فيما يتعل���ق بالصراع اإلس���رائيلي – 

الفلسطيني، قالت الدراسة إنه “يبدو أنه نضجت 

الظروف اآلن إلطالق مبادرة إسرائيلية الستئناف 

العملي���ة السياس���ية على أس���اس فك���رة عملية 

مسؤولة لبناء دولة فلسطينية مستقلة... وينبغي 

أن نتذكر أن اس���تمرار الوضع القائم قد تكون له 

عواقب ش���ديدة على اتفاقيتي السالم )مع مصر 

واألردن( وعل���ى احتم���ال التوصل إلى تس���ويات 

سياسية أخرى مع جيراننا”.     
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تغطيـــة خــاصـــــــة

ق���ال رئي���س تحال���ف »المعس���كر الصهيون���ي« زعيم 

المعارضة عضو الكنيس���ت إس���حاق هيرتسوغ إن رئيس 

الحكوم���ة بنيامين نتنياهو يعمل عل���ى كم أفواه كل من 

يخالفه الرأي، وطالبه بالتخلي عن حقيبة االتصال.

وجاءت أقوال هرتسوغ هذه خالل جلسة خاصة عقدتها 

الهيئ���ة العامة للكنيس���ت في مناس���بة إحي���اء الذكرى 

الس���نوية لوفاة زعي���م الحركة التنقيحي���ة الصهيونية 

زئيف جابوتنس���كي األس���بوع الماضي. وشهدت الجلسة 

نقاش���ًا صاخبًا على خلفي���ة الجدل المتعل���ق بالتعددية 

في وس���ائل اإلعالم. وتكلم فيها رئيس الحكومة فقال إن 

الهدف الحقيقي لهذا الجدل هو منع التنافس في س���وق 

وسائل اإلعالم، وأش���ار إلى أن الديمقراطية تحتم أال يتم 

فرض مضامين وسائل اإلعالم على المواطنين.

وصادق الكنيس���ت بالقراءتين الثانية والثالثة األسبوع 

الماضي على تعديل قانون هيئة البث العام اإلسرائيلية 

الجدي���دة ]هيئة اإلذاعة والتلفزيون التابعة للدولة[ التي 

من المقرر أن تحل محل سلطة البث الحالية.

وينص التعديل الجديد على إرج���اء افتتاح هيئة البث 

الجديدة حتى يوم 30 نيس���ان 2017، لكن���ه يجيز إلدارة 

الهيئ���ة تبكير موعد االفتتاح حتى ي���وم 1 كانون الثاني 

المقبل بعد الحصول على موافقة وزيري االتصال والمالية 

بشرط تقديم إشعار مسبق مدته 45 يومًا. 

ويقضي التعدي���ل بأن تقوم الهيئ���ة الجديدة بإطالق 

معظم بثها من القدس اعتبارًا من مطلع تموز 2017 وإطالق 

جميع���ه منها بعد عام من ه���ذا التاريخ. وفي حال إخالل 

هيئ���ة البث العام بذلك س���تفرض عليه���ا غرامة إدارية 

تراوح بين 2 و12 مليون شيكل شهريًا.

وقبل ذلك تواصل���ت تفاعالت القرار ال���ذي توصل إليه 

نتنياهو، مع رئيس نقابة العمال العامة )الهس���تدروت(، 

آفي نيس���انكورين، والقاضي بتأجيل افتتاح »هيئة البث 

العامة« الجديدة في إس���رائيل، وخاصة بعدما أعلن وزير 

المالية، موش���يه كحل���ون، معارضته الش���خصية الحازمة 

ومعارضة حزب���ه »كوالنو )كلنا(« )بممثلي���ه في الحكومة 

وفي الكنيس���ت( لهذا التأجيل، لما فيه من »إهدار للمال 

الع���ام«. كما أعل���ن وزراء آخرون، أيض���ا، معارضتهم هذا 

التأجي���ل، في مقدمتهم وزير التربي���ة والتعليم، نفتالي 

بينيت، ووزي���رة العدل، أييلت ش���اكيد )كالهما من حزب 

»البي���ت اليهودي«(، فضال عن وزي���ر األمن الداخلي غلعاد 

إردان )الليكود(، الذي كان المبادر إلى س���ّن قانون »هيئة 

البث العام« الجديدة إبان توليه منصب وزير االتصال في 

العام 2014 )في الحكومة اإلسرائيلية رقم 33(. وإلى جانب 

ه���ذه المعارضة م���ن داخل الحكومة، الق���ى هذا التأجيل 

معارضة ش���ديدة تكاد تكون ش���املة م���ن جانب أعضاء 

الكنيس���ت من كتل حزبية اتهموا نتنياهو بالس���عي من 

وراء هذا التأجيل المتك���رر إلى »دفن البث العام نهائيا«. 

كما عارضته، أيضا، قطاعات واس���عة جدا من العاملين في 

مجال اإلذاعة والتلفزيون، اإلع���داد والتقديم واإلنتاج، إذ 

تظاهر العش���رات منهم أمام مكتب رئيس الهستدروت 

في تل أبيب معبرين ع���ن معارضتهم التأجيل ومؤكدين 

أنه »يمّس بمصادر رزقهم حّد تعريضهم للبطالة والفقر 

والجوع«. وصع���د هؤالء إلى الطابق العل���وي حيث مكاتب 

رئيس الهس���تدروت وحاولوا اقتحامه���ا، وحين تبين أنه 

غي���ر متواجد فيها، أجروا اتصاال هاتفيا معه وطرحوا على 

مسامعه موقفهم المعارض لهذا التأجيل.

نتنياهو يفاجئ الجميع!
وكان رئيس الحكوم���ة، نتنياهو، من خالل منصبه اآلخر 

وزيرًا لالتصال، ق���د توصل في الخفاء وبس���رّية تامة إلى 

اتفاق م���ع رئيس الهس���تدروت، نيس���انكورين، يقضي 

بتأجيل افتتاح »هيئة البث العام���ة« الجديدة إلى بداية 

العام 2018، وليس إلى بداية تشرين األول القريب )2016(، 

كم���ا كان مقررا من قبل. ويعني ه���ذا القرار، أيضا، تأجيل 

إغالق »سلطة البث« الحالية )المسؤولة عن البث في القناة 

التلفزيوني���ة األول���ى والقنوات اإلذاعية الرس���مية، وفي 

مقدمتها القناة اإلخبارية »ريشت ب«(. وهكذا، في خطوة 

مفاجئ���ة وصادمة للجمي���ع على اإلط���الق، أوكل نتنياهو 

لنيسانكورين مهمة اإلعالن عن هذا االتفاق وكأنه توصل 

إليه مع مدير عام وزارة االتصاالت، شلومو فيلبر، التي يقف 

على رأس���ها نتنياهو نفسه، كما ذكرنا. وبّرر نيسانكورين 

هذا القرار بالقول إن »البث العام البديل من خالل الهيئة 

الجديدة لي���س جاهزا بعد. وحرصًا عل���ى عدم حصول أي 

انقط���اع في البث العام، بل إنتاج بث عام متواصل وكامل، 

سيتم تأجيل إغالق س���لطة البث«. وفور إعالن هذا القرار، 

ال���ذي ُوصف بأنه »دراماتيكي«، أعلنت وزارة االتصال أنها 

بدأت بتوزيع مسودة التعديل المقترح على »قانون هيئة 

الب���ث العام« على الوزارات الحكومي���ة المختلفة. ويقضي 

التعديل بتأجيل موعد البدء بتش���غيل هيئة البث العام 

الجديدة من 30 أيلول 2016 إلى مطلع كانون الثاني 2018 

� أي تأجيل مدته 15 شهرًا. 

ومم���ا زاد من حج���م المفاجأة والصدم���ة الناجمتين عن 

قرار نتنياهو هذا، أن رؤس���اء »هيئة البث العام« الجديدة 

ومديريه���ا يؤكدون عكس ما ادعاه نيس���انكورين تماما � 

أن هذه »الهيئة« ستكون جاهزة تماما إلطالق البث العام 

الجديد في إس���رائيل مع حلول تشرين األول 2016. وهو ما 

يدحض قول نتنياهو نفس���ه في الكنيست، قبل ساعات 

قليلة من إعالن نيسانكورين، بأن »هيئة البث العام ال تلتزم 

بالجدول الزمني المقرر«! وه���ذا االدعاء رفضه، أيضا، عدد 

من الصحافيين، من مؤسس���ات إعالمية مختلفة، تعاقدوا 

مع هيئة البث العام الجدي���دة لالنضمام إليها واالنخراط 

في العمل فيها. وأكد هؤالء أن هيئة البث الجديدة ستجد 

صعوبة فائقة منذ اآلن في تجنيد صحافيين آخرين، وذلك 

على ضوء الغموض الكبير الذي أصبح يكتنف مصير البث 

الع���ام الجديد.  كما ح���اول نتنياهو الع���زف على »الوتر 

الوطني«، فتطرق إلى نية هيئة البث العام إطالق بثها من 

مدينة موديعي���ن وليس من مدينة القدس، وقال: »صوت 

إس���رائيل من القدس س���يكون من الق���دس وليس من أي 

مكان آخر. إنها قيمة عليا بالنسبة لنا«!

السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة
يجمع كثي���رون جدا من المتابعي���ن المعنيين بموضوع 

الب���ث العام في إس���رائيل، م���ن سياس���يين وصحافيين 

ومحللين، على أن الس���بب الحقيق���ي وراء خطوة نتنياهو 

تأجي���ل إطالق البث العام في إس���رائيل )وإغالق »س���لطة 

الب���ث«، بالتوازي والتزام���ن( لهذه الفت���رة الطويلة جدا، 

نس���بيا، بعي���د جدا عن الس���بب الذي عرضه ه���و ورئيس 

الهستدروت )»عدم اس���تعداد هيئة البث العام الجديدة 

وعدم التزامها بالجدول الزمني«( والذي يرفضه مس���ؤولو 

»هيئة البث العام« جملة وتفصياًل.

وتجمع التقديرات عل���ى أن نتنياهو يريد، من وراء هذه 

الخط���وة، دفن مب���ادرة هيئة البث الع���ام الجديدة، التي 

تتع���زز قناعته يوما بعد يوم بأنها س���تكون عقبة كبيرة 

أمام مس���عاه للسيطرة على وس���ائل اإلعالم في إسرائيل. 

فمنذ س���نة، تقريبا، أصبح من الواض���ح تماما أن نتنياهو، 

وخاص���ة بواس���طة الوزير المف���ّوض على »س���لطة البث« 

)القديمة(، أوفير أكونيس، يحاول إجهاض اإلصالحات في 

»سلطة البث«. 

وس���يتيح التأجيل الجديد لنتنياهو إسكات البث العام 

تماما. فس���لطة البث )القديمة( تعيش أزمة خانقة وحالة 

احتضار، بينما س���يف هيئة البث )الجديدة( مس���لط على 

رقبتها وس���يبقى كذلك حتى إطالق الب���ث العام الجديد. 

هذا من ناحية أولى. وم���ن ناحية ثانية، تقف هيئة البث 

م���ع موعد محدد إلطالق البث الع���ام، موعد بعيد لكنه غير 

مضمون، يجع���ل من الصعب عليها جدا تجنيد صحافيين 

وقوى بش���رية مختلفة جيدة، وهو ما لم تنجح فيه بصورة 

مثيرة حتى اآلن، إذ اس���تطاعت تجنيد نحو 220 عاماًل من 

أصل 850 تس���عى إلى تجنيدهم، بل قد ال تصل مس���يرة 

إقامتها إلى نهايتها، مطلقا. 

هيئة البث العام الجديدة
تأس���س التلفزيون اإلس���رائيلي في العام 1968، كجزء 

من »س���لطة البث« )راديو وتلفزيون( التي أقيمت بموجب 

ه الكنيست في العام 1965. 
ّ
»قانون سلطة البث« الذي سن

أم���ا »هيئة البث« فق���د ُولدت في الع���ام 2015، بموجب 

»قانون البث العام في إس���رائيل« الذي سنه الكنيست في 

العام 2014  ونش���ر في الجريدة الرسمية يوم 2014/8/11. 

وكان الهدف اس���تبدال »س���لطة البث« القائمة بإغالقها 

وإلغائها، بعد س���نوات م���ن العمل وبعد تراك���م تقارير 

عدي���دة واتهامات كثيرة بتفش���ي الفس���اد فيها، وفي 

المقابل إط���الق بث عام جديد، من خالل هيئة البث وتحت 

إدارتها ومسؤوليتها. 

خالل العقد األخير، تم تعيين عدد من اللجان الش���عبية 

والمهني���ة التي فحصت أوضاع »س���لطة الب���ث« وقدمت 

توصيات عديدة بشأنها شملت إجراء إصالحات وتغييرات 

مختلفة فيها، بنيوية ومضمونية. وقد جرت عدة محاوالت 

إلجراء مث���ل هذه اإلصالحات والتغييرات، ش���ملت توقيع 

اتفاقيات واس���تقالة أعداد من العاملين، لكن معظمها باء 

الفشل في نهاية المطاف.  

ومن بين أبرز التقارير التي عالجت أوضاع »س���لطة البث« 

كان تقرير مراق���ب الدولة الذي صدر في أيار 2014، والذي 

ش���مل اتهام���ات باإلهمال وس���وء صرف األم���وال العامة 

والتصرف بها، ناهيك عن نش���ر وتوزي���ع مناقصات دون 

أية ضواب���ط قانونية وبعي���دا عن مقتضيات الش���فافية 

ف���ي القطاع العام وغيرها مما وصف���ه المراقب، في بعض 

الح���االت، بأنه »مخالفات خطيرة بش���كل خ���اص، تالمس 

حدود السلوك الجنائي«!

وقبل نشر هذا التقرير، كان وزير االتصاالت آنذاك، غلعاد 

إردان، قد عي���ن في تموز 2013، لجنة استش���ارة خارجية 

أوكل إليها مهمة فحص أوضاع »س���لطة البث« وما إذا كان 

من الصحيح والصح���ي إغالقها. وبعد ثالثة أش���هر، أقام 

إردان لجن���ة أخرى )لجنة الندس( لفح���ص مجمل موضوع 

البث العام وحدد لها ثالثة أشهر لتقديم توصياتها. وفي 

آذار 2014، عقد إردان مؤتمرا صحافيا أعلن من خالله تبني 

وتنفيذ توصيات »لجنة الندس«، وذلك بإنش���اء »مديرية« 

تكون مهمتها العم���ل على إغالق »س���لطة البث« وإقامة 

هيئة جدية للبث، دون التسبب بوقف البث بل بالمحافظة 

على اس���تمراريته. وفي تموز 2014، أقر الكنيست »قانون 

البث العام الجديد«. 

وكان الموعد األول الذي حدده القانون الجديد )من العام 

2014( إلغالق »س���لطة البث« وإطالق البث العام الجديد، من 

خالل هيئة البث، هو ش���هر آذار 2015، لكن تم تأجيله إلى 

آذار 2016، ثم إلى تش���رين األول 2016، واآلن هذه محاولة 

التأجيل الثالثة حتى نيسان 2017.

           تحليالت:

تأجيل افتتاح »هيئة البث العام«- 
جزء من مساعي نتنياهو للسيطرة 

على وسائل اإلعالم اإلسرائيلية!

كتب سليم سالمة:

نش���رت النيابة العامة في إس���رائيل، أول من أمس األحد، 

تقري���رًا عامًا إلى الجمهور الواس���ع ه���و األول من نوعه الذي 

تصدره هذه المؤسسة منذ تأسيسها، مع قيام دولة إسرائيل 

في العام 1948. وتضمن التقرير معلومات تفصيلية واسعة 

حول عمل النيابة العامة، وخاصة خالل العام المنصرم 2015، 

بما في ذلك عدد الملفات )الجنائية والمدنية( التي عالجتها 

النياب���ة والنتائج التي انتهت إليها، فضال عن عدد العاملين 

في النيابة العامة وأقسامها المختلفة. 

وم���ن الواضح أن هذا التقرير لم ي���أت صدفة، إطالقا، وإنما 

جاء على خلفية االنتق���ادات العديدة والحادة التي تتعرض 

له���ا النياب���ة العامة في إس���رائيل وما تكش���ف من فضائح 

وقص���ورات في أدائه���ا، وخصوصا خالل الس���نوات األخيرة. 

ويأتي هذا التقرير بمثاب���ة محاولة واضحة من طرف النيابة 

العام���ة لمواجهة هذه االنتقادات ووق���ف التدهور الحاصل 

ف���ي مكانته���ا الجماهيرية والتراجع الواض���ح في مدى ثقة 

الجمهور بها، كما أظهرته عدة اس���تطالعات للرأي العام في 

السنوات األخيرة. 

وإضافة إلى هذا، جاء تقرير النيابة العامة غير المس���بوق 

هذا لكي يجس���د اإلنج���از الذي تق���ول النياب���ة العامة إنه 

تحقق برس���م أحد األه���داف المركزية الت���ي أعلنها النائب 

العام للدولة )رئيس النيابة العامة( الحالي، ش���اي نيتسان، 

لدى تس���لمه مهام منصبه هذا )في كان���ون األول من العام 

2013(، والمتمثل في »مش���روع تقصير مدة معالجة الملفات 

التي تنتظر االس���تيضاح القانوني«، وذلك بغية »استيضاح 

الحقيقة وإظهارها بالسرعة الممكنة«، مع األخذ في االعتبار 

»المحدودية العددية في القوة البشرية وإلى حقيقة أن نحو 

30 ألف ملف جديد يتم فتحه كل س���نة، فإن الحديث يجري 

عن مهمة غير سهلة، على اإلطالق«!

وهذا ما يؤكده نيتس���ان نفس���ه، في كلمت���ه االفتتاحية 

الت���ي أوردها في مقدم���ة تقرير النيابة العام���ة الذي يبدو 

أنها تنوي تحويله إلى تقليد س���نوي، إذ يش���ير إلى أن »هذا 

المشروع )تقصير مدة المعالجة(، الذي حددته لدى تسلمي 

مه���ام منصبي هذا كأح���د األهداف المركزية التي أس���عى 

إلى تحقيقها، أوصل خالل الس���نتين األخيرتين إلى تحقيق 

تقليص دراماتيكي في فترات معالجة هذه الملفات � تقليص 

بنس���بة 53% في عدد الملفات التي يس���تغرق استيضاحها 

أكثر من س���نة واحدة )انخف���ض عددها م���ن 2245 ملفا في 

نهاية 2013 إلى 1164 ملفا في نهاية 2015(  وتقليص بنسبة 

90% في عدد الملفات التي يس���تغرق استيضاحها أكثر من 

س���نتين )انخفض عددها من 1201 ملف في نهاية 2013 إلى 

116 ملفا في نهاية 2015(«. 

ويتوزع تقرير النيابة العام���ة، الذي يمتد على 48 صفحة، 

على خمسة أبواب رئيسية هي: 1. بنية النيابة العامة للدولة؛ 

2. القوى البش���رية في النيابة العامة؛ 3. تحوالت في النيابة 

العامة خالل السنوات األخيرة؛ 4. النيابة العامة الجنائية؛ 5. 

النيابة العامة المدنية. 

 الجنائي ف���ي عمل النيابة 
ّ

ونقصر عرضنا هنا على الش���ق

العامة للدولة خالل الس���نة الماضية، كما تجس���ده معطيات 

تقريرها. 

العرب في النيابة العامة ـ التقرير والحقيقة!
قب���ل العرض ألب���رز ما تضمن���ه تقرير النياب���ة العامة من 

معطي���ات مختلفة حول ع���دد الملفات الجنائي���ة والمدنية 

ومع���دالت اإلدانة الجنائية في إس���رائيل � وه���و الموضوع 

األبرز، بدون شك! � تجدر اإلشارة إلى ما أورده التقرير في باب 

»القوى البش���رية في النيابة العامة«، تحت عنوان »دمج أبناء 

األقليات«، أي المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل. 

يفاخر التقرير بأن زيادة بنس���بة 13% قد طرأت خالل العام 

2015 ف���ي عدد »أبن���اء أقليات« العاملين ف���ي النيابة العامة 

للدول���ة، إذ بل���غ عددهم حت���ى نهاية الع���ام المنصرم 120 

شخصًا يش���كلون 7% من مجمل العاملين في النيابة العامة 

للدولة في إس���رائيل، مقابل 104 أش���خاص في نهاية العام 

2014. أي أن الزيادة بنس���بة 13% التي يتحدث عنها التقرير 

وتُ�فاخر بها النيابة العامة تتلخص في 16 شخصًا، فقط!

يبلغ مجم���وع العاملين ف���ي النيابة العام���ة للدولة 1750 

ش���خصًا، يتوزعون على التخصصات والمجاالت التالية: 950 

محامي���ا؛ 250 عام���ال إداري���ا؛ 350 محاميا متمّرن���ا؛ 60 طالبا 

جامعيا؛ 60 ش���ابة وش���ابة ممن يؤدون »الخدمة المدنية« و 

45 محققًا يعملون في »وحدة التحقيقات مع رجال الش���رطة« 

)ماَحش(. 

وبالعودة إل����ى المعطيات عن العرب، يتض����ح أنهم أصبحوا 

يش����كلون اآلن )بعد الزي����ادة المذكورة خالل الس����نة األخيرة( 

نس����بة 8ر6% )هي النسبة الدقيقة، فعال، وليس 7% كما ثبتت 

النيابة العامة في تقريرها الرس����مي!( من مجمل العاملين في 

النيابة العامة، بينما يشكل العرب الفلسطينيون أكثر من %20 

م����ن مجموع المواطنين في الدول����ة. أي، أن عددهم »الطبيعي« 

في النيابة العامة ينبغي أن يكون 350 شخصا، على األقل!

ولك���ن هؤالء ال���� 120 الع���رب العاملي���ن اآلن ف���ي النيابة 

العام���ة موزعون عل���ى النحو التال���ي � كما يفّص���ل التقرير 

الرسمي:  49% منهم )59 شخصا( محامون؛ 28% )34 شخصا( 

محامون متمّرنون؛ 8% )10 أش���خاص( موظفون إداريون؛ %6 

)7 أش���خاص( ي���ؤدون »الخدمة المدنية«؛ 5% )6 أش���خاص( 

محققون؛ و 4% )5 أشخاص( طالب جامعيون. 

وباالنتب���اه إل���ى حقيق���ة أن »المحامي���ن المتمرنين« )10 

أش���خاص( و«مؤّدي الخدمة المدنية« )7 أش���خاص( و«الطالب 

الجامعيين« )5 أش���خاص( � جميعهم يعملون بصورة مؤقتة 

ومرحلي���ة، غير ثابتة، نج���د أن مجموع »العاملي���ن الثابتين 

والدائمين« من المواطنين العرب الفلس���طينيين في النيابة 

العامة للدولة ال يتعّدى ال� 98 عامال، ال يش���كلون سوى 6ر%5 

فقط من مجموع العاملين في النيابة العامة في إسرائيل!

رقم قياسي في قرارات اإلدانة الجنائية
تضمن تقرير النيابة العامة جملة من المعطيات الرسمية، 

ال ش���ك في أن أبرزها وأكثره���ا أهمية هو م���ا يتعلق بعدد 

قرارات اإلدانة الجنائية ونس���بتها في إسرائيل، وهي إحدى 

النس���ب األعلى ف���ي العالم عل���ى اإلطالق. وفي ه���ذا، تأتي 

معطيات النيابة العامة الرس���مية لتؤكد ما كانت قد خلصت 

إليه دراس���ات أكاديمية عديدة أجريت في البالد في سنوات 

سابقة حول هذا الموضوع.

فقد أكدت معيطات النيابة العامة أن 83% من مجموع لوائح 

االتهام الجنائية الت���ي قدمتها النيابة العامة إلى المحاكم 

المختلفة في إس���رائيل )من شتى الدرجات القضائية( خالل 

الع���ام المنصرم 2015 )وبلغ مجموعه���ا: 5339 الئحة اتهام( 

انتهت بق���رارات إدانة وتجريم المتهمي���ن، بينما لم تنته 

س���وى 4% منها فق���ط بقرارات تبرئ���ة قضائي���ة أو بتراجع 

النياب���ة العامة عن لوائح االتهام )س���حب لوائ���ح االتهام(، 

وهو ما يش���كل اعترافا بب���راءة المتهم، قبل خوض المحكمة 

في مناقش���ة الملف )الئحة االتهام( واالستماع إلى ادعاءات 

األطراف ذات الشأن. أما الملفات )لوائح االتهام( التي انتهت 

باإلدان���ة فتوزعت على النحو التال���ي: 15% منها )800 الئحة 

اتهام( ق���رارات إدانة قضائية توصل���ت إليها المحاكم بعد 

جلس���ات عدي���دة للنظر في الئح���ة االتهام واالس���تماع إلى 

الشهود؛ و68% منها )3630 ملفا( انتهت ب�«صفقات ادعاء« 

بي���ن النيابة العام���ة والمتهَ�م / ين )بواس���طة محاميه/م(، 

وهي التي عادة ما تقبله���ا المحكمة وتقّرها كحكم قضائي 

يتضم���ن إدانة المتهم بمخالف���ات مخففة عن تلك األصلية 

في الئحة االته���ام، مقابل اعترافه بالتهمة وإعفاء المحكمة 

وطواقم المحامين من إجراء مداوالت قضائية وجلسات إلثبات 

البينات. وم���ن المعروف والمهم بالتذكير أن اإلدانة بموجب 

»صفقة ادعاء« ه���ي، في نهاية المطاف وفي التبعات، إدانة 

قضائية تامة ال انتقاص منها.

أم���ا لوائح االتهام األخ���رى من بين الت���ي قدمتها النيابة 

العام���ة خالل العام الماضي، غير تل���ك التي انتهت باإلدانة 

)83% منه���ا( فقد انتهت بما يل���ي: 6% )320 الئحة اتهام( 

� ب���دون إدانة جنائي���ة  )أي، قرار المحكمة ب���أن المتهم قد 

ارتك���ب المخالفة، فعال، لكنها تمتنع عن إدانته جنائيا(؛ %4 

)213 الئح���ة اتهام( � قرار حكم بالب���راءة أو »تراجع عن الئحة 

االتهام«؛ 3% )160 الئحة اتهام( � وقف اإلجراءات القضائية؛ 

و 4% )213 الئحة اتهام( � نتيجة أخرى.  

وم���ن بين المعطيات المركزية األخرى الالفتة التي عرضها 

تقرير النيابة العامة، أيضا: 

� تعال���ج النيابة العام���ة، في العادة، نح���و 10% من مجمل 

الملف���ات الجنائي���ة، وهي الت���ي تتعلق أساس���ًا بمخالفات 

جنائية خطي���رة يتضمنها كتاب القوانين اإلس���رائيلي. أما 

الملف���ات األخ���رى، فهي ضمن صالحيات »قس���م االدعاء في 

ش���رطة إس���رائيل«، الذي يتولى مهمة معالجته���ا، بصورة 

أساسية.  وتشهد السنوات األخيرة زيادة متواصلة في عدد 

ملفات التحقيق التي يتم تحويلها من الش���رطة إلى النيابة 

العامة، ما يعني زيادة متواصل���ة، بالتالي، في عدد الملفات 

الجنائية التي تفتحها النيابة العامة.

ويش���ار، هنا، إلى أن »ملف النيابة« قد يحتوي )يعالج( أكثر 

د أكثر من الئحة 
ّ
من ملف تحقيق )بوليسي( واحد وأنه قد يول

اتهام واحدة. 

� ف���ي الع���ام 2015، حّول���ت الش���رطة 37272 ملف تحقيق 

جنائي إلى النيابة العامة الت���ي قامت، بدورها، بفتح 29712 

ملفا جنائيا اس���تنادا إلى ملفات التحقي���ق تلك ومن بينها. 

ُربع الملفات التي حّولتها الش���رطة إل���ى النيابة العامة )أي 

9318 ملفًا(، سواء كانت مرفقة بتوصية لتقديم الئحة اتهام 

أم بدون توصية كهذه، تم تقديم لوائح اتهام بش���أنها في 

نهاية المطاف.

� بل���غ مجموع لوائح االتهام المختلفة التي قدمتها النيابة 

العامة خ���الل العام الماض���ي، 2015، أكثر م���ن 5339 الئحة 

اتهام )أق���ل من عددها في العام الس���ابق، 2014، بنحو 300 

الئح���ة اتهام(، 54% منها )2883 الئح���ة اتهام( إلى محاكم 

الصلح؛ 35% )1868 الئحة اتهام( إلى المحاكم المركزية؛ %8 

)427 الئح���ة اتهام( إلى محاكم الصلح للش���بيبة و %3 )160 

الئحة اتهام( إلى محاكم السير.

� توزعت لوائح االتهام الت���ي قدمتها النيابة العامة خالل 

العام الماض���ي )ومجموعه���ا، كما ذكرنا، ه���و: 5339 الئحة 

اته���ام( على المج���االت التالية: 41% منه���ا )أي 2189 الئحة 

اتهام( كانت بشأن مخالفات مختلفة في مجال العنف، وكان 

الج���زء األكبر منها في لواء القدس بينم���ا كان الجزء األصغر 

منه���ا في لواء تل أبي���ب؛ 13% منه���ا )أي 694 الئحة اتهام( 

كانت على مخالفات في مجال االعتداءات الجنسية المختلفة، 

وكان الج���زء األكبر منها في لواء المرك���ز؛ 12% منها )أي 641 

الئحة اتهام( كانت على مخالفات في مجال الغش واالحتيال؛ 

8% منها )أي 427 الئحة اتهام( كانت على مخالفات في مجال 

التعدي على الممتلكات.

� من بين جميع المش���تبه بهم الذين فتحت النيابة العامة 

ملفات جنائية بحقهم في س���نة 2015 )63562 متشبها به( 

كانت هنال���ك 693 امرأة فقط )يش���كلن 1%(، مقابل 62869 

رجاًل )يش���كلون 99%(. والنس���بة ذاتها بقيت أيضا في عدد 

المتهمين الذين قدمت النيابة العامة بحقهم لوائح اتهام. 

� ف���ي التوزيع���ة الجغرافي���ة للوائح االتهام حس���ب مجال 

المخالفات الجنائية، يبين التقرير أن: النسبة األعلى من لوائح 

االتهام بش���أن مخالفات مختلفة ف���ي مجال العنف كانت في 

ألوية القدس، حيفا والشمال؛ النسبة األعلى من لوائح االتهام 

بش���أن مخالفات في مجال االعتداءات الجنسية كانت في لواء 

المركز؛ النس���بة األعلى من لوائح االتهام بشأن مخالفات في 

مجال المخدرات واالحتيال كانت في لواء تل أبيب. أما النسبة 

األعلى من لوائح االتهام بشأن مخالفات تتعلق ب�«المّس بأمن 

الدولة« فكانت في لوائّي القدس والجنوب. 

ة )لواء 
ّ
� أغلقت النياب���ة العامة للدولة، في ألويتها الس���ت

الش���مال � مقره ف���ي الناصرة؛ لواء حيفا؛ ل���واء تل أبيب؛ لواء 

المركز � مقره في تل أبيب؛ لواء القدس؛ ولواء الجنوب � مقره 

في بئر السبع( خالل العام 2015 نحو 25700 ملف دون تقديم 

لوائح اتهام بش���أنها: 22% منها )5654 ملفًا( تمت إعادتها 

إلى »قس���م االدعاء في الش���رطة« لمعالجتها أو الس���تئناف 

معالجته���ا، و 78% منه���ا )20046( تم إغالقه���ا في النيابة 

العامة نفس���ها وِمن قبلها ه���ي � 59% )11827 ملفا( بدعوى 

»ع���دم توفراألدل���ة«؛ 22% )4410 ملفات( بدعوى »مالبس���ات 

القضية ال تب���رر تقديم الئحة اته���ام« و12% )2405 ملفات( 

بدعوى »انعدام التهمة«. 

تقرير هو األول من نوعه للنيابة العامة اإلسرائيلية منذ تأسيسها:

120 عربيًا يعملون في النيابة العامة يشكلون 
8ر6% من مجموع العاملين فيها!

»حصول زيادة بنسبة 13% في عدد العرب في النيابة خالل السنة األخيرة« )16 شخصًا!(، بينما يتجاهل أنهم  *التقرير يفاخر بـ

يشكلون أكثر من 20% من مجموع المواطنين في الدولة، أي أن عددهم »الطبيعي« في النيابة العامة ينبغي أن يكون 350 شخصا 

على األقل!* التقرير يثبت ما أكدته وحذرت منه دراسات عديدة سابقة: نسبة قرارات اإلدانة الجنائية في إسرائيل 

)83%(  من لوائح االتهام التي تقدمها النيابة العامة!( هي من األعلى في العالم على اإل
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اليهود العرب
قراءة ما بعد كولونيالية

في القومية والديانة واإلثنية

يهودا شنهاف شهرباني

الترجمة عن االنكليزية: ياسين السّيد
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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 

يتمث���ل أحد مظاه���ر تغلغ���ل حيتان الم���ال في أروق���ة الحكم 
اإلسرائيلية والتأثير عليها مباشرة، في تشغيل موظفين ومسؤولين 
كبار، فور اس���تقالتهم من جهاز الدولة، للعمل لدى شركات حيتان 

المال تحت تسميات مختلفة. 
ونش���رت صحيف���ة “ذي مارك���ر” االقتصادية التابع���ة لصحيفة 
هآرتس” اإلسرائيلية أخيرا، تحقيقا حول شركة إلنشاء محطة لتوليد 
الطاقة، يس���يطر عليها حيت���ان مال من دول االتحاد الس���وفييتي 
السابق، ورغم أنهم رصدوا في المشروع 57 مليون دوالر، إال أن هناك 
شكا في نجاح المشروع، ولكن شبكة كبار الموظفين والمستشارين 
في هذه الش���ركة تكش���ف جوانب عن تغلغل الحيت���ان في أروقة 

الحكم.  
وتنشغل الساحة اإلسرائيلية، بشكل خاص منذ منتصف سنوات 
التسعين، في قضية عالقة رأس المال بالحكم، وهي ظاهرة تعمقت 
في الس���نوات األخيرة أكثر من ذي قبل، وجّرت معها تفّجر سلسلة 
ضخمة من قضايا الفس���اد، التي قادت مس���ؤولين كبارا وقادة دولة 
إلى الس���جن. وكان أبرزه���م رئيس الوزراء الس���ابق إيهود أولمرت، 
ووزير المالية األس���بق ابراهام هيرشزون، وقبلهما كان هناك وزراء 
ونواب س���ابقون من حركة “ش���اس” أبرزهما آرييه درعي وش���لومو 
بنيزري. بينما يمثل في هذه األيام للمحاكمة من كان وزيرا للدفاع، 
ورئيسا لحزب العمل، وقبل ذلك حاكما عسكريا في الضفة، بنيامين 
بن إليعازر. كما فلت من قضبان السجن رئيس الوزراء األسبق أريئيل 
ش���ارون بفعل المرض، فعلق في القضية ذاتها نجله األكبر عومري. 
والقضية تطول حينما نبدأ في التعداد مس���ؤولين كبارا تورطوا في 

جرائم فساد ورشاوى.
وأحد أش���كال تغلغ���ل حيتان المال في جهاز الدولة هو الس���لك 
الوظيفي، فهم بداية يس���تغلون عالقاتهم مع منتخبي الجمهور- 
أعضاء كنيس���ت ووزراء ورئيس���هم- لضمان تعيي���ن موظفين كبار 
في وظائ���ف تنفيذية هامة لمصالحهم، وه���ؤالء الموظفون يكون 
والؤهم األس���اس لمن ضمن لهم تلك الوظيفة الدسمة. ولكن ليس 
هم وحدهم، بل إن موظفين ومس���ؤولين كبار في الجهاز الحكومي، 
حتى وإن أوصلته���م كفاءاتهم إلى مناصبهم، يعدون أنفس���هم 
لليوم التالي في حال استقالوا أو أقيلوا من مناصبهم، بمعنى ضمان 

الوظائف المناسبة لهم ماليا في القطاع الخاص.
وله���ذا فإن قائمة كب���ار المس���ؤولين الس���ابقين، وبينهم وزراء 

وأعضاء كنيس���ت، الذين انتقلوا للعمل في وظائف برواتب دس���مة 
في القطاع الخاص طويلة جدا. وأمثال هؤالء رصيدهم األس���اس هو 
معرفتهم في دهاليز الحكم، وحقيقة أنه بعد س���نوات عملهم في 
الجهاز الرس���مي يكونون قد بنوا شبكة عالقات تجعلهم يتحركون 
بس���رعة بين األقس���ام المختلفة، ولدى دوائر القرار، من أجل ضمان 

مصالح ُمشغليهم الجدد من حيتان المال.   
وغالبا ما يتم تس���مية هؤالء وظيفيا لدى ش���ركات حيتان المال ب� 
“مستش���ارين”، برواتب ومكافآت مالية دسمة وضخمة، وقد يكون 
هذا الج���زء المعلن عنه، إضافة إلى ظروف عم���ل مريحة جدا، ترفع 

مستوى معيشتهم بما ال يقاس.

النموذج الجديد
التحقيق الذي نش���رته صحيفة “ذي ماركر” ف���ي األيام األخيرة، 
يتح���دث ع���ن مجموعة من حيت���ان المال “أحرقت”، حس���ب وصف 
الصحيفة، 220 مليون ش���يكل، وهو ما يع���ادل 57 مليون دوالر، في 
مشروع خاص إلنش���اء محطة لتوليد الطاقة في الجنوب. فعلى مدى 
خمس س���نوات ونصف السنة، رصد مس���تثمرون أمواال ضخمة، من 
أجل الدفع بمش���روع، كان وما زال على الورق، وكان هذا كافيا ليثمر 
الماليي���ن في جيوب بعض الموظفي���ن، بفضل عملهم ودورهم في 

الحياة الحزبية والسياسة العامة في إسرائيل.
وبدأ األمر في العام 2011، حينما اشترت مجموعة من المستثمرين 
84% من أسهم ذلك المشروع، من مجموعة أريسون، مقابل 7 ماليين 
ش���يكل، ما يعادل 8ر1 مليون دوالر. وكان المس���تثمرون من حيتان 
المال من دول االتحاد الس���وفييتي الس���ابق، ومن بينهم من حصل 
على الجنس���ية اإلس���رائيلية من قبل، ولكنه ما زال مقيما في وطنه 
األصلي. ثم بش���كل مفاجئ، حسب وصف التقرير، اشترت مجموعة 
المس���تثمرين ذاتها 62 دونم���ا من احدى الش���ركات، ب� 83 مليون 
ش���يكل، ما يع���ادل  5ر21 ملي���ون دوالر. ومن ثم بدأ دف���ق األموال 
على الش���ركة، وتنوعت أس���ماء حيتان المال المس���اهمين في هذا 
المش���روع، الذي ليس واضحا ما إذا سيرى النور، أو متى سيخرج إلى 

حيز التنفيذ.
ولك���ن كل واحد م���ن حيتان الم���ال، الذين وردت أس���ماؤهم في 
التحقيق، له اس���تثمارات متش���عبة، في العالم وأيضا في الس���وق 
اإلس���رائيلية. ومن بين األس���ماء التي وردت كان المستثمر أبراهام 

نانيكش���فيلي، وهو الش���خص المركزي الذي ورد اس���مه كمن دفع 
رش���وى إلى الوزير الس���ابق بنيامي���ن بن اليعازر، وأيض���ا تيمور بن 
يهودا، واس���مه األصلي حاحينش���فيلي، وهو كالسابق ذكره، أصله 
من جورجيا، وهو مقيم دائم في موس���كو، رغم أن بحوزته جنس���ية 

إسرائيلية، اضافة إلى أسماء أخرى.
ويظهر م���ن التحقيق أن عدد الموظفين في هذا المش���روع الذي 
هو قيد التخطيط قليل جدا، ولكن تعييناتهم لم تكن صدفة، ومن 
بينهم: الرئيس السابق لس���لطة األوراق المالية )البورصة( موشيه 
تيري، الذي هو أيضا خضع للتحقيقات في قضية بن اليعازر، فخالل 
خمس س���نوات تقاضى تيري 4ر12 مليون ش���يكل، م���ا يعادل 2ر3 
مليون دوالر. وكان من بين مهماته “تفكيك تعقيدات بيروقراطية 

رسمية للشركة وأصحابها”.
كذلك تم تش���غيل صديق تيري، ومن كان عضوا في مجلس ادارة 
ش���ركة الكهرباء الحكومية، موطي فريدمان، وهو يتقاضى شهريا 
راتب���ا بقيمة 150 ألف ش���يكل، قب���ل خصم الضرائ���ب والضمانات، 
ما يع���ادل 39 ألف دوالر. ولكل واحد من االثنين س���يارة خاصة من 

الشركة مع سائق.
وأيضا غادي غورس���كي، الذي لم يكن مس���ؤوال في جهاز الدولة، 
ولكن���ه زوج ابنة رئي���س الدولة الحال���ي رؤوفين ريفلين، ويش���ير 
التقرير قائال “إنه لش���ديد الس���خرية أن نانيكش���فيلي وقف قبل 
عامين من وراء الضغط على بن اليعازر لالنسحاب من المنافسة على 
رئاسة الدولة، ما س���ّهل أكثر على انتخاب ريفلين رئيسا”. وحسب 
التقرير، فإن راتب غورسكي يبلغ 60 ألف شيكل شهريا، قبل خصم 

الضرائب والضمانات، وهو ما يعادل 6ر15 ألف دوالر.
ويش���ير التقرير إلى صالت كل واحد من الثالثة وغيرهم مع أروقة 
مؤسس���ات الحكم، فمثال تيري ناشط “سابق” في حزب الليكود، إال 

أنه ما زال يحافظ على عالقات في الحكم والحزب.
وعدا هؤالء ورد أيضا اس���م آفي بنيه���و، من كان حتى وقت قريب 
الناط���ق بلس���ان الجيش اإلس���رائيلي، وهو يعم���ل اآلن في مكتب 
استشارات، وقدم “المشورة” لواحدة من الشركات اإلسرائيلية التي 

يملكها هؤالء المستثمرون. 
كذلك ورد اس���م الناطق السابق في مجلس مس���توطنات الضفة 
الغربية المحتلة، يهوش���ع مور، كمستش���ار إعالم���ي، ويدير حاليا 

مكتب استشارات يزدهر طيلة الوقت، حسب وصف الصحيفة.

وقبل بضعة أش���هر كش���ف عضو الكنيس���ت من حزب “العمل” 
وكتل���ة “المعس���كر الصهيوني” ميكي روزنط���ال، قائمة تضم 20 
شخصا من أصحاب المناصب والمسؤوليات الكبيرة سابقا في جهاز 
الدولة، باتوا يعملون في وظائف كبرى في شركة “ديلك كيدوحيم” 
التي يملكها الثري يتس���حاق تش���وفا، وهي الش���ركة االحتكارية 
األكبر لحقول الغاز الطبيعي التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر 
األبيض المتوس���ط. ومعروف عن تش���وفا ش���كل تمدده في أروقة 
الحك���م، وخاصة في حلق���ة رئيس الوزراء بنيامي���ن نتنياهو، وهذا 
انعكس في اصرار نتنياهو على تقديم امتيازات كبيرة للش���ركات 

االحتكارية في حقول الغاز وأكبرها “ديلك”.
وجاء كش���ف القائمة في إطار مش���روع قانون قدمه روزنطال إلى 
الكنيس���ت، ولم يت���م التصويت عليه، وهناك ش���ك كبير في ما إذا 
س���تقبل به حكومة نتنياهو، ويقضي بفرض مّدة زمنية كبيرة بين 
اليوم الذي ينهي فيه مسؤول وموظف كبير عمله في جهاز الدولة، 
وبين انتقاله للعمل في القطاع الخاص، قد يكون على عالقة وثيقة 
بمنصبه السابق في جهاز الدولة. وهذا القانون من شأنه أن ينسف 
هذه الظاهرة، ولن يرضى بذلك حيتان المال ورسلهم في مؤسسات 

الحكم، من منتخبين ومسؤولين. 
ونرى في القائمة يورام طوربوفيتش، وكان لفترة ما رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة “ديلك”. وقد عمل في الماض���ي رئيس مكتب رئيس 
ال���وزراء أولمرت، وكان مس���ؤوال في وزارة المالية س���ابقا عن القيود 

االقتصادية على االحتكارات.
كما يمك���ن رؤية عدد ممن تول���وا منصب القائد العام للش���رطة 
اإلسرائيلية أو نوابهم أو ضباط كبار، وتولوا الحقا وظائف كبيرة لدى 
شركات تش���وفا، ومن بينهم غابي ليست، ودودي كوهين، وموشيه 

كرادي.
كذل���ك بين الموظفين الكبار أودي نيس���ان، من كان مس���ؤوال عن 
قس���م الميزانيات ف���ي وزارة المالية، وكان أيض���ا عضوا في اللجنة 
الحكومية التي فحصت قضية االحتكارات في قطاع الغاز، وتس���مى 
“لجنة شيشينس���كي”. ومعه من كان مستشارا لوزير المالية روني 
ب���ار أون في حكومة أولمرت، يوس���ي آفو. وم���ن كان مدير عام وزارة 
العدل غاي روطكوفيف، ويعمل مستش���ارا لدى تشوفا. وحتى آفي 
يحزقيل، النائب الس���ابق عن حزب “العمل” ومن كان مسؤول قسم 
التنظيم المهني في اتحاد النقابات “الهستدروت”، وهو المنصب 

األهم بعد رئيس اتحاد النقابات.
ويق���ول روزنطال إن هذا هو أس���لوب ونهج الكثي���ر من أصحاب 
المسؤوليات، الذي ينتقلون للعمل لدى أصحاب رأس المال، لكونهم 
يعلمون الطرق لتحقيق المصالح، وأكد أن عشرات الموظفين خدموا 

عائالت األثرياء، وتلقوا مكافأة على ذلك.
ه���ذه الظاهرة ال تقتصر على الموظفين بل هي أوس���ع بكثير، إذ 
أن نس���بة ملحوظة من كبار المس���ؤولين في الجهاز العام تغريهم 
الروات���ب الدس���مة، ويق���ررون مغ���ادرة وظائفهم ف���ي كل لحظة 
مناس���بة، ومن ثم يستثمرون عالقاتهم بأجهزة الحكم، ومعرفتهم 
بالتفاصي���ل القانونية، للحص���ول على وظائف كبي���رة في القطاع 
الخ���اص. ولكن لي���س الموظفين وحدهم، بل كم���ا ذكر هناك أيضا 
منتخبو جمهور على مس���توى وزراء وأعضاء كنيست، وقادة أجهزة 

أمنية وحكومية. 
وم���ن هؤالء الوزير الس���ابق من ح���زب “الليكود” غدعون س���اعر، 
الذي غادر الحلبة السياس���ية حينما كان وزيرا للداخلية في حكومة 
نتنياهو السابقة، وبش���كل مفاجئ، في منتصف أيلول العام 2014، 
وكان م���ن األس���ماء البارزة لمنافس���ة نتنياهو على رئاس���ة الحزب 
مس���تقبال. وقد ش���عر بمضايق���ات نتنياهو، ولهذا اخت���ار مغادرة 
السياس���ة لفترة، واالنتقال إلى القطاع الخاص. وفي ش���هر نيسان 
من العام الج���اري عينه اتحاد وكالء التأمي���ن ليترأس لجنة خاصة 
لالتحاد، لفحص مجمل عمل وكالء التأمين، وإعداد قوانين مساعدة، 

لتنظيم عملهم. 
وقبله فعل األمر نفس���ه النائب البارز ووزير الصحة األسبق داني 
نافيه )46 عاما حينما غادر الكنيس���ت في العام 2007(، وكان يحتل 
مراتب متقدمة في صفوف الليكود، والوزير األسبق من حزب العمل 
أوفير بيني���س )48 عاما حينما غادر الكنيس���ت مطلع العام 2010(، 
وهو أيضا من أقوى األسماء التي أشير اليها كقائد مستقبلي لحزبه. 
وهن���اك ن���واب ووزراء آخرون ترك���وا الحلبة مبكرا وه���م في أوج 
عملهم، واالعتقاد الس���ائد أن هذه الش���خصيات أيقنت في مرحلة 
م���ا أنها أمام حاجز يمنع تقدمها في الطريق السياس���ي، فاتجهت 
إلى عالم االقتصاد، أو الوظائف المؤسساتية الكبرى واالستشارات، 
لتحقق لنفس���ها مس���توى معيش���يا عاليا من خالل رواتب دس���مة 
تتلقاها بس���بب خبرتها، وس���رعة وصولها لكافة أذرع المؤسس���ة 

الرسمية والحاكمة. 

تعمق ظاهرة التداخل بين حيتان المال والسلطة في إسرائيل!
*تقرير جديد: آخر المعطيات تشير إلى اتساع نطاق تشغيل مسؤولين إسرائيليين سابقين لدى حيتان المال

 والميزة األهم لهؤالء المسؤولين »قدرتهم« على الوصول إلى أصحاب القرار ورؤساء األجهزة الحكومية لدفع مصالح مشغليهم* 

أثار احتضان ح���زب »الليكود« لمغني الراب اليميني 
المتط���رف يوآف إلياس���ي المع���روف بلق���ب »الظل«، 
األس���بوع الماضي، جدال واس���عًا في أوساط هذا الحزب 
خاصة وفي الس���احة السياس���ية � الحزبية اإلسرائيلية 
عامة، فيما طالبت مجموعة من أعضاء الحزب ونش���طائه 
رئيَس الحزب ورئي���َس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في 
رس���الة خاصة وجههوها إليه، بمنع ض���م »الظل« إلى 
الحزب »حفاظا على صورته«، إذ إنه )الليكود( »ال ُيعتبر 
يمينًا متطرفا«! بينما اعتبر أعضاء كنيست كانوا أعضاء 
ف���ي »الليكود« من قب���ل وانتقلوا إلى أح���زاب أخرى أن 
انضمام »الظل« إلى حزب الليكود الحالي »ليس مفاجئا 
وليس مثيرا« )تس���يبي ليفني( وأن »الظ���ل هو الوجه 
الحقيقي لليكود الذي هرب منه تالمذة جابوتنس���كي 

منذ زمن بعيد« )يوئيل حسون(.
في المقابل، اعتبر عضو الكنيس���ت أورن حزان، الذي 
د” مغني الراب إلى عضوي���ة الليكود أن “انضمام 

ّ
“جن

الظ���ل يعني إضافة ق���وة هائلة إلى الليك���ود”! بينما 
قال “الظل” إن���ه يخطو هذه الخطوة “ألنني أريد إعادة 

الليكود إلى ما كان عليه في السابق � يمين خالص”! 
وقد قوب���ل انضمام “الظ���ل” إلى الليكود باس���تياء 
وقلق كبيرين من جانب عدد من قادة الليكود الحاليين 
والسابقين الذين رأوا في ذلك “استمرارا لمحاوالت جّر 
الليكود إلى مزيد من التطرف والشعبوية التعصبية”. 
ومن بين القادة الحاليين، برزت بش���كل خاص معارضة 
عضوي الكنيس���ت تساحي هنغبي وبيني بيغن، إذ أكد 
األخير أن “دس���تور الليكود يتيح ع���دم الموافقة على 
انضمام شخص ما إلى الحزب، وينبغي تطبيق ذلك على 

إلياسي”. 
وأض���اف بيغن: “م���ن المحظور ضم ش���خص يمارس 
البلطجي���ة ويفاخر به���ا ويحّرض اآلخرين على س���لوك 
مماثل. وحين يقدم ترش���يحه إلى الليكود، فإنه يلقي 

بظله علّي أنا أيضا”. 
أما الوزير وعضو الكنيس���ت السابق دان مريدور، أحد 
القادة البارزين الس���ابقين لليكود، فقد اعتبر أن “الظل 
يجس���د فظاظة غي���ر مقبول���ة. كنت أتوقع م���ن قيادة 
الليكود تشكيل قدوة للسلوكيات األخالقية والتربوية 
ولي���س للتعاطف مع مثل هذه الظواهر. وأنا ش���خصيا 
 قد قلت ف���ي حين���ه: كل َمن يص���ّوت لفيغلين 

ُ
كن���ت

)موشيه فيغلين، عضو كنيست سابق من الليكود( أرجو 
أن ال يصّوت لي”!

وعب���ر مري���دور عن قل���ق عميق حيال م���ا يحصل في 
“بيتي السياسي الس���ابق”، كما يصفه، خالل السنوات 
األخي���رة مؤكدًا “أج���د صعوبة كبيرة ف���ي قبول طريق 

الليكود الحالية. األمر يبدو غير جيد، إطالقا”.
يذكر أن مريدور )69 عاما( هو نجل إلياهو مريدور، أحد 

قادة عصابة “إيتسل” الصهيونية ثم عضو الكنيست 
اإلسرائيلي عن حركة “حيروت” و”غاحل”. وكان مريدور 
االبن قد أش���غل منصب سكرتير حكومة مناحيم بيغن 
في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ثم انتخب 
عض���وا في الكنيس���ت في قائمة “حي���روت” في العام 
1984. وفيما بعد، أش���غل منصب وزي���ر العدل ثم وزير 
المالية. وبعد أن عاد إلى النشاط السياسي ضمن قائمة 
“الليكود” بعد “فترة استراحة” استمرت بضع سنوات، 
أش���غل منصب نائب رئيس الحكومة والوزير المسؤول 
عن أجهزة االس���تخبارات ولجنة الطاقة النووية. ولكن، 
في االنتخابات التمهيدي���ة الداخلية )برايميرز( التي 
ج���رت في حزب الليكود تحضيرا النتخابات الكنيس���ت 
ال���� 19، في كانون الثان���ي 2013، تعرض مريدور لحملة 
“تصفية” وتم اقصاؤه إلى مكان غير مضمون في قائمة 
مرش���حي “الليكود”. وعش���ية االنتخابات للكنيست ال� 
20، ف���ي آذار 2015، أعلن مريدور أن���ه لن يصّوت لحزب 
الليكود وقائمته برئاس���ة بنيامين نتنياهو. ويش���غل 
مريدور اليوم منصب رئيس اللجنة اإلدارية في معهد 
“بتسلئيل” للفنون ومحاضر في كلية العلوم السياسية 

في جامعة هارفارد.  

“اختالل التوازن ما بين القومي الليبرالي”!
وقال مريدور، في مقابلة مطولة نشرتها معه صحيفة 
»معاري���ف« اإلس���رائيلية أمس االثني���ن، إن »الموازنة 
ما بي���ن القوم���ي والليبرالي كانت من س���مات الليكود 
الممي���زة على الدوام. لكنني أخش���ى أن ه���ذا التوازن 
 اآلن«. وأوضح: »حينم���ا تقف القومية 

ّ
يتغي���ر ويخت���ل

وحده���ا، دون مواِزن ليبرالي يؤكد حرية الفرد وحقوقه، 
فإنها تصبح قوموية )تطرف قومي(... يهمني الش���أن 
اليهودي بالطب���ع، لكن اليهودية هي مس���ألة قيمية 
أيض���ا. إنني أرفض التوجهات الت���ي تتصاعد وتبتغي 

المّس بالكوابح المفروضة على السلطة«.
وتط���رق مريدور إل���ى تصريح وزي���رة الثقافة، ميري 
ريغف )ليكود(، بش���أن »هيئة الب���ث العامة« الجديدة 
التي س���تكون مس���ؤولة عن البث التلفزيوني واإلذاعي 
العام )الجماهيري( في إس���رائيل، وقولها إنه »ال حاجة 
لن���ا بهيئة لبث العامة إذا لم نكن مس���يطرين عليها«! 
وقال مريدور إن هذا التصريح »يعكس الروح الحقيقية 
الس���ائدة في الليكود. فهي )ريغ���ف( ال تكذب. وهذا 

خطير جدا في نظري«!
وأضاف الوزير والنائب الس���ابق إن ثمة عبارة تتكرر 
ف���ي الليك���ود تق���ول »آن األوان كي نحك���م«. والقصد 
ه���و »الحكم دون أي���ة قي���ود أو كوابح«. هذه ليس���ت 
ديمقراطي���ة. ألن الديمقراطي���ة ينبغي أن تحرس���ها 
وس���ائل اإلعالم والمحاكم وأن تلجمها. يجب الحذر من 

مغبة المساس بهذه المؤسسات. فالهجوم على وسائل 
اإلعالم س���هل جدا، لكن بدون وسائل إعالم حرة ليست 

هنالك ديمقراطية«. 
وخلص مريدور إلى التأكي���د على أن »منظومة القيم 
الكالس���يكية التي ميزت الليكود دائما تواجه مشكلة 
حقيقي���ة وصعبة اآلن«! وتمن���ى أن »ال يواصل الليكود 

السير في هذا الطريق الذي يسير فيه اآلن«. 
ورأى مريدور أن إمكانية المبادرة إلى خطوة سياسية 
� حزبية في االنتخابات المقبلة للكنيس���ت بحيث تحول 
دون ق���درة الليكود على تش���كيل حكومة جديدة هي 
إمكاني���ة واردة، ألن »كل ش���يء مفتوح في السياس���ة. 
فف���ي االنتخابات األخيرة، 75% من الش���عب لم يصوت 
لحزب الليك���ود وقائمته االنتخابية. األح���زاب الكبيرة 
فقدت من قوتها واإلمكانيات صارت أوسع وأكبر. ال أحد 
يستطيع أن يكون واثقا بقوته وضامنا لمكانه وموقعه 

الحاليين«. 
وردا على س���ؤال عما إذا كان ينوي العودة إلى الحلبة 
السياس���ية، ل���م ينف مريدور ه���ذا االحتم���ال تماما، 
وق���ال: »عندما أعتقد بأن في وس���عي التأثير والتغيير 
في منظومة القيم القومية � الليبرالية، س���أجد الطريق 

للعودة«. 
وعن احتمال تحالفه مع وزير الدفاع الس���ابق، موشيه 
يعل���ون، ف���ي االنتخاب���ات القادمة، قال مري���دور: »في 
االنتخابات األخيرة، الليكود لم ينتخبني. عندما تقترب 
االنتخاب���ات وُيطرح الس���ؤال ع���ن عودتي إل���ى العمل 
السياسي � الحزبي سأقرر. األمور تتغير بوتيرة سريعة 

جدا«. 

المفاوضات السياسية ومشكلة القيادة
تطرق دان مري���دور، خالل المقابلة، إلى المفاوضات 
السياسية مع الفلس���طينيين وآفاق الحل السياسي 
للصراع اإلس���رائيلي � الفلس���طيني. وردا على سؤال 
عم���ا إذا كان المجتم���ع اإلس���رائيلي »ال���ذي ين���زاح 
برّمت���ه إل���ى اليمي���ن، أكثر فأكث���ر« س���يكون على 
اس���تعداد للدخول إلى جولة من العملية السياس���ية 
والمفاوضات الس���لمية، قال مريدور: »في العام 1988 
كان في إسرائيل حزب واحد فقط يرفع شعار دولتين 
للشعبين )هو الحزب الشيوعي(، بينما جميع األحزاب 
تقريبا تتح���دث اليوم عن هذا الح���ل. حتى ليبرمان 
)وزير الدفاع اإلس���رائيلي الحال���ي( يتحدث عن هذا. 
ولهذه السياس���ة أغلبية كبيرة اليوم في الكنيس���ت 
وبين الجمه���ور. إنه تغيير كبير حصل منذ أوس���لو. 
ولكن، في كل ما يتعلق بمنظومة القيم الديمقراطية، 
بالتس���امح، برفعة القضاء، بحرية اإلعالم، ال ش���ك أن 
أغلبية الش���عب انزاحت إلى اتجاه غي���ر جيد. أما في 

المجال السياس���ي، فأغلبية الش���عب الي���وم ناضجة 
لتقسيم البالد«.  

وردأ عل���ى س���ؤال: »لماذا ال يحصل ه���ذا، إذن؟«، أكد 
مريدور أن المش���كلة األساس���ية هي »مشكلة قيادة«، 
ألن »وظيف���ة القيادة أن تقول العكس، أن تقف س���دا 
منيعا أمام الكراهي���ة وأن تقود الجمهور. على القيادة 
أن تتح���دث ليس بمعايير واعتبارات الربح السياس���ي 
والبقاء السياس���ي، وإنما عليها إقناع الجمهور بما هو 

صحيح وجدير«. 
وسئل مريدور عما إذا كان يعتبر الرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس، »ش���ريكا للمفاوضات«، فقال: »القول بأن 
ليس هنالك شريك هو تهرب وهروب من المفاوضات. 
أب���و مان ه���و القائد. هو المعترف به ف���ي العالم أجمع 
وإليه يجب أن نتوجه. لقد ق���ام بعدة خطوات حكيمة، 
مثل وقف العنف في الس���لطة الفلس���طينية. صحيح 
أنه ال يس���تطيع فرض الحل على حم���اس. ومن الواضح 
أن الحل م���ن جهتنا فيما يتعلق بحم���اس، ذات البعد 
ديني غير المساوم، مرتبط بترتيبات عسكرية عديدة. 
لكن الس���ؤال ليس »أبو مازن«، وإنما السؤال هو: ما الذي 

نقترحه نحن أمام العالم؟«. 

إما الضم وإما االنسحاب!
في العام 2003، قدم دان مريدور إلى رئيس الحكومة 
الس���ابق أريئيل ش���ارون »خطة لالنفص���ال عن مناطق 
يهودا والس���امرة )الضفة الغربي���ة( مع المحافظة على 
الكت���ل االس���تيطانية الكبرى«. وقال، ف���ي مقابلته مع 
»معاري���ف«، أمس: »أمامنا اليوم خي���اران ال ثالث لهما: 
إما ضم المناطق، وهو ما يش���كل انتحارا قوميا بس���بب 
المسألة الديمغرافية، وإما التنازل عن جزء من المناطق. 
ال خيار ثالث، س���يكون بالتأكيد: الضم بدون إعطاء حق 
التصوي���ت واالنتخاب. هذا لي���س موجودا في أي مكان 
في العالم«! وقال مريدور إن »الخوف األكبر هو أن يطلب 
الفلسطينيون أن نضمهم إلى إسرائيل وأن يطلبوا حق 
التصويت واالنتخاب. ماذا سنقول لهم، عندئذ؟ ... في 
حينه، اقترح شارون أن يدلي الفلسطينيون بأصواتهم 
ف���ي عمان، ف���كان رّدي علي���ه أن هذا لي���س واقعيا وال 
منطقي���ا، ألن���ه أش���به بمطالبتنا نح���ن بالتصويت في 
جامايكا. التصويت ليس طقس���ًا، وإنما ش���يء جوهري. 
أحد المطالب التي رفعتها الصهيونية كانت أن يشكل 
اليهود أغلبية في أرض إس���رائيل. لق���د طلبنا األغلبية 
من أج���ل حق التصويت الذي ال يمكن إلغاؤه أو س���لبه. 
حتى بن غوريون لم يس���لب ح���ق التصويت من العرب، 
وال حتى إبان فرض الحكم العسكري عليهم. بقي الحق 
في التصويت واالنتخاب والترش���ح للكنيست محفوظا. 
وحي���ن عرض بيغن مقترح خطة الحك���م الذاتي، تطرق 

في خطاب ألقاه في الكنيس���ت ف���ي كانون األول 1977 
إلى مس���ألة تصويت العرب في غزة ويهودا والس���امرة 
)الضفة الغربية( وأعل���ن أن »كل عربي يطلب المواطنة 
اإلس���رائيلية س���يحصل عليها، فقط كي ال نتحول إلى 

دولة أبارتهايد«. 
وقال مريدور إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية الحالي، 
نتنياه���و، »يدرك ه���ذا ويفهمه جي���دا، لكن االئتالف 
الحكومي الحالي يمنع أي تقدم في العملية السياسية. 
ل ائتالفا حكوميا خلق تناقضا بين الضرورات 

ّ
لقد ش���ك

السياس���ية وبين إمكانية تحقيقها. ينبغي تش���كيل 
ائتالف حكومي آخر«. 

وأكد مري���دور: »حتى لو كان من غي���ر الممكن إنهاء 
الن���زاع اليوم، فه���ذا ال يعف���ي الحكوم���ة الحالية من 
مس���ؤولية تقديم ج���واب على الس���ؤال التالي: ما هي 
السياس���ة الت���ي نعتمده���ا؟... ه���ذا ال يعفيه���ا من 
مس���ؤولية اإلقرار بأن القضية السياس���ية هي قضية 

مركزية«.  
وردا على سؤال آخر حول اتهام العالم بأسره، تقريبا، 

 وتحميله���ا المس���ؤولية عن حال���ة الجمود 
َ

إس���رائيل
السياس���ي الراهنة، قال مريدور: »حصل شيء مناقض 
تماما. خالل السنوات الخمس األخيرة، نفذ العرب أهواال 
صاعقة. أن تك���ون عربيا في العالم اليوم أصعب بكثير 
م���ن أن تكون يهودي���ا. العالم الغرب���ي ال يريدهم في 
مجتمعاته وال يس���اعدهم. وغم ذلك، الموضوع الوحيد 
ال���ذي يقف فيه العال���م كله إلى جانبه���م ويدعمهم 
هو الصراع اإلس���رائيلي � الفلس���طيني. والس���بب في 
ذلك يعود إلى أن العالم يرى أن إس���رائيل تنوي وتريد 
االس���تيالء على األراض���ي كلها دون إعط���اء أية حقوق 

للسكان. إنه هدف غير معقول وغير مقبول«. 

»ضد إقصاء  العرب«!
وتطرق مريدور إلى قانون إقصاء أعضاء الكنيس���ت، 
الذي س���نه الكنيس���ت مؤخرا، فقال: »أن���ا ضد إقصاء 
الع���رب. يجب التعامل معهم كما كن���ا نرغب ونريد أن 
يتعاملوا معنا حينما كنا أقليات في دول مختلفة. وهذا 

ناهيك عن أن إقصاءهم سيء من الناحية األمنية«.   

انضمام مغني الراب اليميني المتطرف »الظل« إلى حزب »الليكود« يثير جدال واسعًا

دان مريدور: ضم »الظل« والهجوم على وسائل اإلعالم يعكسان الروح الحقيقية السائدة في الليكود اآلن!

»الظل«!
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