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كلمة في البـدايـة

أوكسيمورون »االحتالل واألخالق«!

بقلم: أنطـوان شلحـت

عرف باس���م »قضية 
ُ
أف���رزت القضية الت���ي باتت ت

إليئور أزاريا« )جندي جيش االحتالل اإلسرائيلي الذي 

أقدم بدم بارد في آذار 2016 على إعدام الش���هيد عبد 

الفتاح الش���ريف في الخليل حتى وهو جريح وممّدد 

على األرض وال يش���كل »خطًرا« عل���ى أحد( الكثير من 

اللحظات التي جرى فيها اإلعراب عن »مواقف بهيمية 

صريحة« بعضها ال يحتكم إل���ى األخالق أو حتى إلى 

الحّد األدنى من المعقولية السياسية.

وج���اء جزء م���ن هذه المواق���ف واش���ًيا بحقيقة أن 

»االحتالل واألخالق« هما بمثابة »أوكسيمورون«!

ويكف���ي للداللة عل���ى هذه الحقيقة أن أش���ير إلى 

المقال االفتتاحي الذي أنش���أته هيئة تحرير الموقع 

اإللكتروني اليميني »ميداه« تح���ت العنوان: »اليوم 

الذي تبنى في���ه الجيش اإلس���رائيلي أخالق )مركز( 

بتسيلم«. 

وللعل���م فإن هذا الموقع أسس���ه الرئي���س الحالي 

للطاق���م اإلعالم���ي ف���ي دي���وان رئاس���ة الحكوم���ة 

اإلس���رائيلية ران بيرتس في أيلول 2012، ويعّبر- كما 

جاء في تعريفه- عن وجهة نظر محافظة من الناحية 

الثقافي���ة، ووجهة نظ���ر نيو- ليبرالية م���ن الناحية 

االقتصادي���ة. ويض���ع الموق���ع نص���ب عينيه هدف 

»تقدي���م معلومات ومواقف غير متداولة في الخطاب 

الشائع في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية«.

وه���و مق���ال افتتاحي مؤل���ف من نح���و 800 كلمة 

)باللغة العبرية(. 

وبرأي���ي أن الفقرة األهم فيه ه���ي التي ترجمتها 

الحرفية ما يلي:

»حس���م قضاة المحكمة العس���كرية في تل أبيب 

)الذي���ن أدانوا أزاري���ا بارتكاب جريم���ة القتل غير 

العمد بحق الش���ريف( موقفهم ضد روحية القتال 

في الجيش اإلسرائيلي، والتي تقّرر بشكل غير قابل 

للتأويل أن هدف الجيش هو تحقيق االنتصار على 

العدّو، وذل���ك لصالح روحية جدي���دة وغريبة تضع 

»التفّوق األخالقي« ف���وق أي اعتبار آخر. إن التعامل 

ا« تس���اوي حياته 
ً
مع مخرب جريح بصفته »إنس���ان

حياة مواطنين أو مقاتلين من الجيش اإلس���رائيلي 

ه���و تعامل مرف���وض من أساس���ه. فالمخ���رب هو 

مخرب، وفقط مخرب. ومن���ذ اللحظة التي قّرر فيها 

أن يرفع يده على جندي أو مواطن )مس���توطن( فقد 

حكم على نفس���ه بالم���وت- حت���ى وإن كانت أوامر 

إطالق النار تس���تلزم في بعض األحيان عدم إطالق 

الرصاص. وبطبيعة الحال ال يجوز في أي وضعية أن 

ا 
ً
يتح���ول إطالق نار على مخّرب، حت���ى لو كان مخالف

لألوامر، إل���ى عملية قتل أو إل���ى مخالفة قتل ليس 

ع���ن طريق العمد. إن إدراج ما فعله أزاريا ضمن إطار 

جنائي يش���كل خنوًعا غير مش���روط لروحية اليسار 

المتطّرف الذي يرى في جنود الجيش اإلس���رائيلي 

ج���الوزة وقاتلين محتملي���ن، ويرى ف���ي المخربين 

ال���ذي يعتدون عل���ى النس���اء واألوالد والمواطنين 

)المس���توطنين( »مقاتلي���ن م���ن أج���ل الحري���ة«، 

ا على  ا ش���رعّيً ويبّرر اإلرهاب الفلس���طيني بكونه رّدً

ممارسات إس���رائيل... إن الرسالة الموجهة من وراء 

ذلك إل���ى جنود الجيش والمواطنين في إس���رائيل 

هي رسالة قاسية فحواها: في لحظة الحقيقة يؤثر 

قادة الجيش المش���اركة في الجنازات على الوقوف 

أمام محاكمات كاميرات بتسيلم«. 

كانت هن���اك في المقاب���ل لحظ���ات صراحة أخرى 

متضادة لكن نادرة. 

 ال حص���ًرا، مقال كتب���ه الصحافي من 
ً

ومنه���ا، مثاال

شر في 
ُ
رجم إلى العربية ون

ُ
»هآرتس« غدعون ليفي، وت

أكثر من صحيف���ة تحت العنوان »إليئور وعبد«، وعقد 

فيه مقارن���ة بين أزاريا والش���ريف بموجب القراءات 

اإلس���رائيلية الُمغرض���ة القائمة عل���ى نزعة التطّهر 

الفاشية. 

ومّما توقف عنده ليفي أنه منذ أن تحول الشريف 

إلى »مخّرب«، وهو االس���م ال���دارج الذي يتم إطالقه 

على أي فلس���طيني يتج���رأ على مقاوم���ة االحتالل 

بالقوة، فقد اسمه وإنسانيته وشخصيته. والصورة 

الوحي���دة الت���ي بقيت من���ه هي جثة ملق���اة على 

الطريق مثل جيفة، والدم يتدفق من رأسه ويسيل 

على األرض، والجنود والمس���توطنون يدورون حوله 

مثل وحوش كاس���رة، والمضّمد أزاريا وش���خص من 

نجمة داود الحمراء )اإلس���عاف األولي( يدعى عوفر 

أوحان���ا لم يخطر ببالهما تقديم المس���اعدة له كما 

هو مفروض. 

وبرأي ليفي، لم يهتم أحد بحياة الش���ريف، وال أحد 

 شوارع لكان قتله أثار 
ّ
ا. ولو كان قط

ً
يهتم بموته أيض

 لم 
ّ
الش���فقة والزعزعة في إسرائيل، ولكن لسوء الحظ

ا بل كان »مخرًبا«.
ً
يكن الشريف قط

بقدر ما إن كالم مقال الموق���ع اليميني االفتتاحي 

الس���الف يعكس ماهية الحالة اإلسرائيلية الراهنة، 

بق���در ما إن مهم���ة أمثال ليفي وجهودهم تش���كل 

 مأساوًيا مس���تمًرا على مجهود سيزيفي يثبت 
ً

مثاال

يوًما بعد يوم أن ليس له سوى أمل ضئيل في ترسيخ 

الوعي بأن االحتالل واألخالق يناقض أحدهما اآلخر.

جبل المكبر: متوالية حواجز.       )رويترز(

كتب بالل ضاهر: 

فتحت الش���رطة اإلس���رائيلية تحقيقا جنائي���ا ضد رئيس 

الحكوم���ة، بنيامين نتنياهو، األس���بوع الماض���ي، بإيعاز من 

المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بعد تراكم 

أدلة تثير شبهات حول حصول نتنياهو على منافع شخصية، 

وربما خيانة األمانة أيضا، بعد حصوله على “هدايا” من رجال 

أعمال إسرائيليين وأجانب، على شكل سيجار فاخر وزجاجات 

شمبانيا ثمينة. 

وأجرى محققو الش���رطة جلستي تحقيق مع نتنياهو يومي 

االثنين والخميس من األسبوع الماضي.

وقالت تسريبات من الشرطة إلى وسائل اإلعالم إن التحقيق 

جار في ملفين: “الملف 1000” و”الملف 2000”، وإن الشبهات 

في الملف الثاني أخطر من الملف األول. وحققت الشرطة، في 

إطار الملف األول، مع رجل األعمال والمنتج التلفزيوني، أرنون 

ميلتش���ين، الذي زود نتنياهو بكميات كبيرة من الس���يجار 

والشمبانيا بمبالغ تقدر بمئات آالف  الشواكل.

وفي إط���ار “الملف 2000”، أطلع محققو الش���رطة نتنياهو 

على الش���بهات ض���ده ي���وم الخمي���س الماض���ي، وتتعلق 

بمحادثات بينه وبين ناش���ر صحيف���ة “يديعوت أحرونوت”، 

نون���ي موزيس، في العام 2014، عش���ية اإلع���الن عن تقديم 

موعد االنتخابات العامة. ووفقا لتس���جيالت صوتية موجودة 

بح���وزة الش���رطة للمحادثات بي���ن االثنين، فإنهما س���عيا 

إلب���رام صفقة تقضي ب���أن يعم���ل نتنياهو عل���ى إضعاف 

صحيفة “يس���رائيل هيوم” مقابل تغطية إيجابية من جانب 

“يديعوت” لنتنياهو. واعتبر مسؤولون في النيابة العامة أن 

هذه القضايا من شأنها أن تثير الرأي العام اإلسرائيلي لكن 

ليس مؤكدا أنها تنطوي على مخالفات جنائية تصل إلى حد 

توجيه الئحة اتهام ضد رئيس الحكومة اإلسرائيلية.

)طالع ص 2- 3(

من جهة أخرى، أدانت المحكمة العس���كرية اإلس���رائيلية، 

األس���بوع الماضي، الجندي القاتل، إليئ���ور أزاريا، الذي أعدم 

الشاب الفلس���طيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، 

في آذار 2016. وأدانت المحكمة أزاريا بالقتل غير العمد علما 

أنها أكدت أنه أقدم على ارتكاب جريمته بدافع االنتقام.

وأجرى “المشهد اإلس���رائيلي” مقابلة خاصة حول هاتين 

القضيتين مع الناشط في حزب العمل اإلسرائيلي والمحاضر 

في قسم “تاريخ إسرائيل” في جامعة حيفا، البروفسور داني 

غوطفاين. 

)*( “المشهد اإلس���رائيلي”: إلى أين س���يفضي التحقيق 

الجنائ���ي مع نتنياه���و، وإلى أي مدى يهدد ه���ذا التحقيق 

حكمه؟

غوطفاي���ن: “يصعب معرفة ذلك، ألنه مما نش���ر حتى اآلن 

يب���دو أنه ال توجد لهذه التحقيقات أبعاد جنائية قوية. وفي 

المقابل، فإنه في المستوى العام توجد هنا أمور غير مقبولة، 

لك���ن ليس واضح���ا بعد إلى أي مدى س���تكون ه���ذه األمور 

جنائي���ة. ودعنا نفترض أن الجان���ب الجنائي لن يفضي إلى 

ش���يء، فإن الس���ؤال هو هل األخالقية العامة ستحرك حركة 

ش���عبية أو احتجاجا سياس���يا أو ضغوطا سياسية تؤدي إلى 

اس���تقالته. وأنا ال أرى اآلن أن أمرا كهذا س���يحدث. وحسبما 

أرى األم���ور حاليا، فإن من ش���أن التحقيقات أن تمس بصورة 

نتنياهو، وليس إلى انتهاء واليته كرئيس للحكومة”.

)*( في ه���ذه الحالة، إذا ل���م تتم محاكم���ة نتنياهو، هل 

سيؤثر ذلك على سياسته، وهل سيكون أكثر قوة؟

غوطفاي���ن: “ال أع���رف بالضب���ط م���ا يختبئ ف���ي هذه 

التحقيق���ات أو األدلة ض���د نتنياهو. وق���د كتب عدد من 

المحللين أن الجانب الجنائي لي���س قويا جدا، وأنه توجد 

انتق���ادات لتص���رف غير س���ليم. ويصعب ج���دا تقدير 

كيفية تأثير ذلك. لكن ينبغي اإلش���ارة هنا إلى أنه توجد 

لنتنياهو معارضة داخل حزب الليكود أيضا وفي صفوف 

اليمين بش���كل عام، من طرف أشخاص مثل )رئيس كتلة 

“البيت اليه���ودي” نفتالي( بينيت م���ن جهة وأفيغدور 

ليبرمان من الجهة األخرى. وواضح أنه ال يوجد تأييد مطلق 

لنتنياهو داخل صفوف اليمي���ن. وإذا أردنا أن نفهم أين 

مكمن الخطر على حك���م نتنياهو، فإنه من داخل اليمين، 

وأعتقد أن نتنياهو ي���درك ذلك. وهذا يعني أنه من دون 

التحقيقات الجارية حاليا، توجد لنتنياهو مش���كلة داخل 

اليمي���ن. ومثال على ذلك أيضا، األنب���اء التي تحدثت في 

نهاية األسبوع الماضي، عن لقاء بين وزير المالية، موشيه 

كحلون، ورئيس حزب ’يش عتيد’، يائير لبيد، والحديث عن 

تشكيل حكومة بديلة. وسواء كانت هذه أنباء صحيحة أم 

ال، فإن لبيد يس���عى إلى التقرب من اليمين والحصول على 

أصوات هناك. لذلك، فإن الس���ؤال المطروح حاليا هو مدى 

تأثير هذه التحقيقات على معس���كر اليمين. وأعتقد أنه 

ما زلنا في مرحلة ما قبل حدوث تطور كهذا. والحراك الذي 

يمكن أن يحدث هو أن قياديين في اليمين سيس���تغلون 

ه���ذه التحقيقات م���ن أجل تقويض حك���م نتنياهو، ولم 

نصل إلى هذه المرحلة اآلن”.

)*( ه���ل يتوق���ع انضم���ام ش���خصيات من خ���ارج الحلبة 

السياسية، مثل رئيس أركان الجيش األسبق غابي أشكنازي، 

أو عودة سياسيين إلى الحلبة السياسية، مثل موشيه يعلون 

وغدعون س���اعر، أو حتى إيهود باراك النشط جدا في انتقاد 

نتنياهو في اآلونة األخيرة؟

غوطفاي���ن: “لق���د أعل���ن يعل���ون أنه عائ���د إل���ى الحياة 

السياس���ية وأنه سيرشح نفس���ه، لكن ليس واضحا بعد إلى 

أي إطار سياسي سيعود. وفيما يتعلق بغدعون ساعر وغابي 

أش���كنازي فإن األمور ليس���ت واضحة، وأعتقد أنهما يبحثان 

ع���ن الموق���ع الذي يمك���ن أن يدخال م���ن خالله إل���ى الحلبة 

السياس���ية. وأش���كنازي أدلى بأقوال وتلميحات بأنه معني 

بدخول المعترك السياس���ي. وبالنسبة لباراك، فهو نشط في 

تويتر، وقد سمعت أنه يعّد لمهرجان تأييد له. وباراك ليس 

مس���تعدا ألن ينافس على رئاسة حزب، لكن في حال اقترحوا 

عليه رئاس���ة معس���كر لديه احتماالت بالنجاح والوصول إلى 

رئاس���ة الحكومة فإنه قد يعود إلى الحياة السياسية بشكل 

كامل. لك���ن جميع هؤالء ينتظرون أن تتضح األمور بخصوص 

نتنياهو وبعد ذل���ك يقررون خطواتهم، وخاصة أش���كنازي 

وباراك”.

)*( فيما يتعلق بالجندي القاتل أزاريا، فإن االس���تطالعات 

أظهرت أن أغلبية اإلسرائيليين يؤيدون إصدار عفو عنه. على 

ماذا يدل هذا الموقف؟ 

غوطفاين: “توجد هنا ع���دة أمور. أوال أنا ال أعتقد أن معظم 

اإلسرائيليين، وبينهم أولئك الذين يؤيدون إصدار عفو عنه، 

يؤي���دون العمل الذي قام به. وهذا يعني أنه ينبغي التمييز 

بي���ن أزاري���ا وبين الذين يؤي���دون منحه العف���و. إضافة إلى 

ذلك، فإن إصدار عفو ال ينف���ي ارتكاب الجرم. ولذلك يعتقد 

الجمه���ور أنه إذا كانت المحكمة قد أدانت هذا الجندي، فإن 

ثم���ة مكانا أيضا ألن يتم أخذ ظروف الح���دث بعين االعتبار، 

مثل أنه جندي متفوق وحصل على وسام، وأن الحدث وقع في 

الخليل وهي مدينة صعبة وما إلى ذلك”.

)*( جريمة اإلعدام الت���ي ارتكبها أزاريا لم تكن األولى من 

نوعها التي ارتكبها جنود إس���رائيليون بحق فلس���طينيين. 

لماذا يحاكمونه هو بالذات؟

غوطفاي���ن: “هذا واضح جدا. ألنه ت���م تصوير الحدث. وأنا 

أعتق���د أنه عل���ى الرغم من كل الع���داء بين اإلس���رائيليين 

والفلس���طينيين، إال أنه ينبغي الحفاظ على قواعد إنسانية 

أساس���ية. وطالم���ا أن األمور، ف���ي الحاالت األخ���رى، لم تكن 

واضحة، فإنه لم يكن باإلمكان إج���راء محاكمات. لكن قضية 

أزاريا كانت واضحة جدا. والش���ريط المص���ور هو الذي أوجد 

الفرق بين هذه الحالة والحاالت األخرى”.

)*( هناك اعتقاد بأن الحكم على أزاريا سيكون مخففا...

غوطفاي���ن: “ال أعرف. لك���ن يجب أن أقول إن ق���رار الحكم 

واإلدان���ة )بالقتل غير العمد( واضح جدا وال لبس فيه. لكنني 

ال أعرف االعتبارات التي س���يتم اتخاذه���ا في قرار العقوبة. 

وأعتق���د أنه بعد أن أدانته المحكمة بوضوح بالغ، قد يأخذون 

اعتبارات، مثل ظروف الحدث، لدى إصدار الحكم بالعقوبة”.

)*( االنطباع السائد هو أنه سيصدر عفو عنه، خاصة بوجود 

رأي عام واسع يؤيد ذلك.

غوطفاين: “دعنا نتف���ق أن الرأي العام ال يصدر عفوا. األمر 

الثاني هو أن قي���ادة الجيش تنظر إلى الج���رم الذي ارتكبه 

أزاريا بشكل أخطر من نظرة المحكمة نفسها. ولذلك ال أعرف 

ما إذا كانت قيادة الجيش، الت���ي تنظر إلى هذه الحالة على 

أنها مرفوضة وغير مقبولة أبدا، ستمنحه عفوا. ويتعين على 

رئيس أركان الجيش أن يقرر ذلك”.

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

”: التحقيقات ضد نتنياهو ستمس بصورته لكن لن تنهي واليته! البروفسور داني غوطفاين لـ”
*محاكمة أزاريا جرت ألنه تم تصوير حدث قتل الشريف*

واصل���ت قوات الجيش والش���رطة اإلس���رائيلية أمس 

إج���راءات تضيي���ق الخناق عل���ى حّي جب���ل المكبر في 

القدس الشرقية في أعقاب عملية الدهس التي نفذها 

الشاب فادي أحمد القنبر )28 عاًما( من الحّي في “أرمون 

هنتسيف”، األحد، والتي أسفرت عن مقتل أربعة جنود 

إسرائيليين وإصابة 16 بجروح متفاوتة.

وفرضت هذه الق���وات حصارا على جبل المكّبر وقامت 

ل 
ّ
بإغالق ش���ارعين رئيس���يين ف���ي المنطقة، ما ش���ك

 للعائالت التي تقوم بإيصال 
ً
ازدحامات مرورية خاص���ة

أبنائها صباًحا إلى المدارس في القدس.

وحققت ق���وات االحتالل مع والدي الش���هيد، وقادت 

زوجته للتحقيق، واعتقلت اثنين من أبناء أعمامه.

وقرر المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للش���ؤون 

السياس���ية- األمنية الليلة قبل الماضية اتخاذ سلسلة 

إجراءات بينها هدم منزل مرتكب العملية بأس���رع وقت 

ممكن. كما تقرر ع���دم إعادة جثمانه إلى ذويه وتنفيذ 

اإلعتقال االداري بحق أي شخص يعرب عن تضامنه مع 

تنظيم “الدولة اإلسالمية”.

وش���هدت جلس���ة هذا المجلس دع���وات إلبعاد أفراد 

عائل���ة مرتك���ب العملي���ة وحرمانهم م���ن مخصصات 

التأمين الوطني. واقترح أصح���اب هذه الدعوات زيادة 

صالحيات وزير الداخلية اإلسرائيلي بهذا الشأن.

ورأت تحليالت إسرائيلية أن هذه العملية هي استمرار 

ل�”موج���ة الهجمات الفردية العفوي���ة، أو المخطط لها 

جزئي���ًا، والتي بدأت في هذا الحي في القدس، من خالل 

رشق للحجارة في أيلول 2015”. 

وكت���ب المحلل العس���كري في موق���ع “واينت” رون 

بن يش���اي أن المؤسسة األمنية اإلس���رائيلية تعتبر ما 

ل الرئيس 
ّ

يجري “إرهابًا ش���عبيًا”، وفي المقاب���ل يفض

الفلسطيني أبو مازن مصطلح “مقاومة شعبية”. وأضاف 

أن المقاوم���ة الش���عبية تبقي الموضوع الفلس���طيني 

في وعي اإلعالم العالمي، وتس���اهم في اس���تراتيجية 

د ش���عورًا 
ّ
الفلس���طينية، وتول السياس���ية  االنتفاضة 

باإللحاح في الساحة الدولية. 

وأش���ار بن يشاي إلى أنه على هذه الخلفية من المهم 

اإلش���ارة إلى ثالث حقائق تساعد في فهم توقيت هذه 

العملية وأسلوبها.

وهذه الحقائق هي: 

الس���لطة  األخي���ر ش���نت  خ���الل نهاي���ة األس���بوع 

الفلس���طينية هج���وم توعية إعالميًا ضد نقل س���فارة 

الوالي���ات المتحدة إلى القدس. وكان هدف الحملة ردع 

الرئي���س المنتخب دونالد ترامب، الذي بدأ موظفوه في 

فحص التفاصيل التقنية عل���ى األرض. وطلب أبو مازن 

من الخطباء الفلس���طينيين في المساجد أن يعملوا في 

خطبة صالة يوم الجمعة على رفع موضوع نقل السفارة 

األميركية إلى القدس من موضوع سياسي إلى مستوى 

موضوع ديني يجب على المسلمين كلهم الوقوف ضده. 

وليس هذا كل ش���يء، فأبو مازن ش���خصيًا خطب وهّدد 

بانفجار الوضع إذا نفذ ترامب نيته، ولقي تشجيعًا من 

وزي���ر الخارجية األميركي جون كي���ري الذي تحدث في 

مقابلة أجرتها معه ش���بكة CNN عن “كارثة حتمية”، 

وأضاف وزير من حكوم���ة األردن تهديداته هو كذلك. 

تل، “فمن الصعب التأكد 
ُ
ونظرًا إلى أن سائق الشاحنة ق

مم���ا إذا كان التحريض الذي بادر إلي���ه أبو مازن دافعًا 

مباشرًا للهجوم أم ال، لكن بالتأكيد يمكن تقدير أن هذا 

التحريض شكل إلهامًا وحدد التوقيت”، على حّد قوله.

ش���كل هجوم الدهس الذي وقع في برلين عشية عيد 

الميالد بواسطة شاحنة، وكذلك هجوم نيس في فرنسا 

الس���نة الماضية، على ما يبدو، نموذجين للمحاكاة في 

عقول المسلمين المتش���ددين. وحتى رئيس الحكومة 

بنيامي���ن نتنياه���و أك���د ذل���ك عندما ق���ال إن جميع 

المؤش���رات تدل عل���ى أن مرتكب العملي���ة من مؤيدي 

إجراءات احتاللية لتضييق الخناق على جبل المكبر

تحليالت إسرائيلية: المقاومة الشعبية تبقي الموضوع الفلسطيني في وعي اإلعالم العالمي

داعش. وتش���كل ش���احنة ثقيلة أداة متاح���ة وفتاكة 

وال تتطلب إعدادًا خاصًا. وكما في إس���رائيل كذلك في 

أوروبا، فإن العديد من س���ائقي هذه الشاحنات الثقيلة 

هم من المس���لمين، ومن المتمكسين بدينهم، وما لم 

يرتكبوا جريمة فهم يتمتعون بحرية الحركة، ولديهم 

القدرة على الوصول إل���ى ضحاياهم. وحتى لو كان في 

ذلك اليوم حاجز للشرطة من أجل إيقاف سائق شاحنة 

الدهس التي كانت في طريقها إلى موقع العملية، فمن 

ش���به المؤكد أن هذا الحاجز كان سيسمح له بمواصلة 

طريقه.

يقع حي “أرمون هنتسيف” الذي وقعت فيه العملية 

عل���ى خط التماس المقدس���ي، وهو مكان مس���تهدف 

للمشكالت. وهذا األمر يجب أن يؤخذ في الحسبان عند 

التخطيط للرحالت أو للمناسبات في هذه المنطقة. 

اليهود الشرقيون 
في إسرائيل: 

من حكم “مباي” 
إلى عصر نتنياهو!

»التقدير اإلستراتيجي إلسرائيل 2016 - 2017«

تراجع “القيم المشتركة” 
بين أميركا ويهودها 

وبين إسرائيل!
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كتب سليم سالمة:

ثم���ة س���ؤاالن مركزي���ان ُيطرح���ان اآلن حيال 

تعمق التحقيقات الجنائي���ة مع رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، وتش���عبها في 

فضي 
ُ
قضايا فساد سلطوي مختلفة، هما: هل ست

ه���ذه التحقيق���ات، أو جزء منها عل���ى األقل، إلى 

تقديم الئحة اتهام جنائي���ة )واحدة على األقل، 

أو أكثر( ضد نتنياهو، م���ع األخذ في االعتبار أداء 

المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، 

في هذه القضاي���ا ومحاوالته الواضحة للتس���تر 

والتس���ويف، وهو الذي يعتبر »رج���ل نتنياهو«؟ 

وه���ل سيس���تطيع نتنياهو الصم���ود أمام هذه 

التحقيق���ات والضج���ة الجماهيري���ة الواس���عة 

ومواصلة التمس���ك بمنصبه في رئاسة الحكومة، 

أم سيضطر إلى االستقالة مما يعني حل الحكومة 

وتبكير موعد االنتخابات البرلمانية في إسرائيل؟ 

وُيط���رح ه���ذان الس���ؤاالن بق���وة كبي���رة اآلن، 

تحدي���دا، بعد الكش���ف ع���ن تفاصي���ل القضية 

الجديدة، الت���ي أطلق عليها اس���م »ملف 2000« 

وفي مركزها التس���جيالت التي توث���ق محاوالت 

نتنياهو اس���تغالل س���لطته، كرئي���س للحكومة 

ووزير لالتص���االت، كما صداقته مع مالك صحيفة 

»إس���رائيل اليوم« )»يس���رائيل هيوم«(، من أجل 

المحافظة على منصبه وعلى حكمه. وهي القضية 

ض���اف إلى قضيتين س���ابقتين، إحداهما 
ُ
التي ت

التي أطلق عليها اس���م »ملف 1000« )وموضوعها 

الحصول على عطايا وهدايا بمبالغ طائلة من رجال 

أعمال مختلفين � إق���رأ عنها على ص 3( والثانية 

المعروفة باس���م »قضية الغواصات«، وموضوعها 

ش���راء غواصات حربية من ش���ركة ألمانية، خالفا 

لموقف قادة الجيش والق���وى األمنية المختصة، 

فيم���ا كان محامي���ه الش���خصي وقريب���ه، دافيد 

ل الش���ركة 
ّ
ش���يمرون، محاميًا للوس���يط الذي مث

األلمانية!

وإذا كانت بعض وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية 

قد اعتبرت أن تفاع���الت التحقيقات مع نتنياهو، 

وخاصة في أعقاب ما تكش���ف ع���ن قضية »ملف 

2000«، تش���كل »ه���زة أرضية سياس���ية« وتثير 

»عاصف���ة جماهيري���ة«، فق���د رأت أوس���اط أخرى 

أن قضية »مل���ف 1000« هي القضي���ة المركزية 

واألكثي���ر خط���ورة.  وفي كلت���ا الحالتين، ينبغي 

التنوي���ه إلى أن هذه هي الم���رة األولى في تاريخ 

دولة إس���رائيل التي يج���رى فيها تحقيق جنائي 

تحت طائل���ة التحذير م���ع رئيس حكوم���ة، إبان 

إش���غال منصبه، إلى جان���ب التحقيق، حتى اآلن، 

مع عش���رات الش���هود والمتورطين، الذين أدلى 

بعضه���م فإف���ادات فقط، بينما خض���ع بعضهم 

اآلخر للتحقيق الجنائي تحت طائلة التحذير. 

واعتب���ر الصحاف���ي ب���ن كس���بيت )»معاريف«، 

أمس اإلثنين( أنه »خالفا لكل ما ُينش���ر، ليس���ت 

هنالك »قضيتان« يجري التحقيق فيهما بش���أن 

رئيس الحكومة، بنيامي���ن نتنياهو، وإنما هنالك 

سلسلة طويلة من القصص والخيوط التي تفرعت 

وتش���عبت إلى عدد كبي���ر جدا م���ن التحقيقات، 

بعضها قيد المعالجة اآلن وبعضها اآلخر انتهى 

إلى طريق مس���دود«. ورجح كسبيت، استنادا إلى 

»مص���ادر عليمة جدا« كما وصفه���ا، أن »الطريق ال 

ت���زال طويلة ومتعبة جدا، خالف���ا للتقديرات بأن 

األمر سينتهي في غضون أسابيع قليلة«. 

وعزا كس���بيت هذا الترجيح إلى أداء المستشار 

القانوني للحكومة، مندلبليت، الذي »لم يثبت أنه 

يقرر ويعمل بالس���رعة المطلوب���ة والالزمة )خالفا 

لوع���وده وتعهداته(، ولذلك س���يحتاج األمر إلى 

أش���هر عديدة من التحقيقات، تليها فترة طويلة 

من التلكؤ والتردد«!

من جهتها، قّدرت مصادر رفيعة في الش���رطة 

اإلسرائيلية، طبقا لما نشرته بعض وسائل اإلعالم 

اإلس���رائيلية، بأن التحقيقات م���ع نتنياهو � في 

مختلف القضايا والش���بهات � سوف تنتهي »في 

غضون أس���ابيع معدودة«. وقالت هذه المصادر � 

حسبما نقل مراس���ل القناة التلفزيونية الثانية، 

مث���ال � إن تقديره���م هذا ينطلق م���ن حقيقة أن 

طواقم التحقيق »ال تحتاج إلى استيضاح الحقائق 

والتفاصيل، إذ ال خالف عليها وال ينكرها نتنياهو 

نفسه، إنما الخالف هو على تفسير هذه الحقائق 

ودالالتها«.

وللتذكي���ر، فق���د كان رئيس الحكومة الس���ابق 

وسلف نتنياهو في هذا المنصب، إيهود أولمرت، 

قد اضطر إلى االستقالة من منصبه حيال خضوعه 

لتحقيقات جنائية، إنتهت الحقا بإدانته وبفرض 

عقوبة الس���جن الفعل���ي عليه، ج���راء تورطه في 

مخالفات فس���اد ورش���اوى. وفي أعقاب استقالة 

أولمرت، جرى تقديم موعد االنتخابات البرلمانية 

في إس���رائيل والتي تمخضت عن عودة نتنياهو 

إلى سدة الحكم.  

»ملف 2000« وتسجيالت اإلدانة!
كشف موقع صحيفة »غلوُبس« بأن طاقم الوحدة 

القطرية للتحقيقات ف���ي قضيا الغش واالحتيال 

س���يقوم بالتحقيق م���ع ثالثة رج���ال أعمال كبار 

آخري���ن في قضي���ة »ملف 2000« خ���الل اليومين 

القادمي���ن، عل���ى أن يتم بعد ذل���ك التحقيق مع 

نتنياهو للم���رة الثالث���ة. وأض���اف الموقع، نقال 

عن »مص���در مطلع في ه���ذه القضي���ة« أن رجال 

األعمال الثالثة »كانوا وس���طاء بين أرنون موزيس 

ونتنياهو وكان م���ن المفترض أن يتخذوا قرارات 

في الموضوع«. 

ش���ف النقاب عن 
ُ
ويأت���ي هذا التط���ور بعدما ك

تس���جيالت لمحادثات بي���ن نتنياه���و، كرئيس 

للحكومة ووزير لالتصاالت، وبين  ناشر »يديعوت 

أحرونوت« وصاحب موقع »واي نت«، أرنون )نوني( 

موزي���س، ف���ي مركزها مس���اومات عل���ى منافع 

متبادل���ة: »تهدئ���ة األج���واء � نتنياه���و يمارس 

نف���وذه لتقلي���ص انتش���ار صحيفة »إس���رائيل 

اليوم« )يس���رائيل هيوم( المجانية، التي يملكها 

صديقه الثري اليهودي شيلدون أدلسون وتعتبر 

»صحيف���ة نتنياه���و«، بما في ذل���ك وقف إصدار 

ملحقها األس���بوعي بل وحتى وقف إصدارها في 

نهايات األسبوع نهائيا، مقابل انتقال »يديعوت 

أحرون���وت«و »واي نت« من موقف العداء لنتنياهو 

إلى موقف مؤيد في التغطية اإلعالمية. 

وأف���ادت المعلوم���ات الصحافية ب���أن الحديث 

يجري عن اتصاالت مستمرة بين الطرفين، بما في 

ذلك لقاءات عديدة جرت بينهما خالل الس���نوات 

األخيرة، ابتداء من العام 2009، عشية االنتخابات 

البرلماني���ة التي ج���رت في ذلك الع���ام وأعادت 

نتنياهو، على رأس »الليكود«، إلى سدة الحكم في 

إسرائيل، علما بأن »الحرب الشعواء« بينهما بدأت 

منذ العام 1996.   

وعل���م أن اللقاء األخير بي���ن نتنياهو وموزيس، 

وال���ذي ت���م تس���جيل وقائع���ه، جرى في ش���هر 

كان���ون األول من الع���ام 2014، بمب���ادرة نتنياهو 

نفس���ه، وذلك بعد وقت قصير من إقرار الكنيست 

مش���روع قانون خاص )بمبادرة نتنياهو نفس���ه( 

لحل الكنيس���ت وتبكير موعد االنتخابات بالقراءة 

التمهيدية، في تشرين الثاني 2014، على خلفية 

إقرار مش���روع »قانون إس���رائيل الي���وم« بالقراءة 

األولى. وبقراره حل الحكومة والكنيس���ت وتبكير 

موعد االنتخابات، نجح نتنياهو في لجم مش���روع 

»قانون إسرائيل اليوم« وإجهاضه.     

وكان تس���جيل ه���ذه المحادثة ق���د ُوضع على 

طاولة المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية، 

أفيحاي مندلبليت، قبل أش���هر عديدة، وكان في 

صلبها، بحس���ب الش���بهات، أدلة تثب���ت محاولة 

إلب���رام صفقة »هات وخذ«، يحص���ل نتنياهو في 

إطاره���ا على دعم صحيفة »يديع���وت أحرونوت« 

وموقع »واي نت« عش���ية االنتخاب���ات البرلمانية 

المنتظرة آنذاك، مقابل استخدام نفوذه لتقليص 

المجانية،  الي���وم«  »إس���رائيل  انتش���ار صحيفة 

وخاصة في نهايات األس���ابيع، مما يعني تحقيق 

رجل األعمال موزيس أرباح���ا تقدر بأموال طائلة. 

والمعروف أن »إس���رائيل الي���وم«، التي أصدرها 

رجل األعمال األمريكي ش���يلدون أديلس���ون، من 

أج���ل خدمة صديقه المقرب، نتنياهو، ش���خصيا 

ومباشرة، ابتداء من تموز 2007، توزع مجانًا حتى 

أصبحت ابتداء م���ن العام 2011 الصحيفة اليومية 

األوسع انتشارا في إسرائيل عامة، فاحتلت موقع 

الص���دارة مكان صحيف���ة »يديع���وت أحرونوت« 

وأصبحت المنافس الرئيسي لها فكبدتها تراجعا 

كبيرا وحادا وخسائر مالية فادحة. 

ونقلت األنب���اء عن موزيس أن���ه »كان واثقا بأن 

الصفق���ة مع نتنياهو س���تنقذ صحيفة يديعوت 

أحرون���وت«، التي تعرضت ألزم���ات مادية جدية 

جراء انتش���ار صحيفة »إسرائيل اليوم« المجانية. 

وفي المقابل، كان نتنياهو يستعد آنذاك لخوض 

معركة انتخابية قاسية يطمح أن تعيده إلى سدة 

الحكم، فأراد »إحباط هجومات وانتقادات ضده من 

جانب الصحيفة األوسع انتشار في الدولة«. 

ومن بين ما قيل في اللقاء بين الرجلين، كما نشر 

موقع »واال« اإلسرائيلي، أن موزيس قال لنتنياهو: 

»س���وف أدللك في الصحيفة )يديعوت أحرونوت( 

إذا ما ساعدتني في قانون »إسرائيل اليوم«. وعلى 

ذل���ك رد نتنياهو بالقول: »س���يكون األمر على ما 

يرام«. ونقلت صحيفة »ذي ماركر« عن »مقربين من 

موزيس« قولهم إنه ص���رح أمامهم بأن »نتنياهو 

وعدني بعدم إصدار »إس���رائيل اليوم« في نهاية 

األسبوع«. 

ونقل���ت »هآرت���س« عم���ن وصفته���م بأنه���م 

»سياس���يون عملوا إلى جانب نتنياهو« أن األخير 

»يعان���ي خ���الل الس���نوات األخيرة م���ن بارانويا 

موزي���س«، إذ أن���ه »مقتن���ع بأن في حوزة ناش���ر 

صحيفة يديع���وت أحرونوت خزن���ة تحتوي على 

ملفات تتعلق بسياس���يين إس���رائيليين« وبأنه 

»يستغل هذه الملفات لتجنيد هؤالء السياسيين 

ودفعهم إلى العمل من أجل إسقاط نتنياهو«! 

وكان أمن���ون أبراموفيتش، المعل���ق في القناة 

التلفزيوني���ة الثاني���ة، قد كش���ف أنه »عش���ية 

انتخاب���ات 2009، جلس نتنياه���و مع أحد معارفه 

وس���أله: هل تمل���ك تأثيرا على أرن���ون موزيس؟ 

أريدك أن تس���توضح لي هل س���يكون مس���تعدا 

لتحس���ين العالق���ات بينن���ا إذا ما قم���ت بإغالق 

صحيفة إسرائيل اليوم«. 

وقالت القناة التلفزيونية العاشرة إن لقاء نتنياهو 

وموزيس »جرى بمبادرة وس���يطين« وإن خلفية هذا 

اللقاء كانت »طل���ب نتنياهو من صحيفة »يديعوت 

أحرونوت« التكتم على معلوم���ات وصلت إليها عن 

ابنه البك���ر، يائير«. وخالل اللقاء، طرح موزيس فكرة 

تغيير موقف الصحيف���ة باتجاه التغطية اإلعالمية 

اإليجابي���ة عن نتنياهو »مقاب���ل إغالق ملحق نهاية 

األسبوع في صحيفة إسرائيل اليوم«. 

لك���ن الحرب بي���ن نتنياهو وموزي���س تجددت 

بعد بضعة أش���هر من فش���ل المفاوضات بينهما 

في الع���ام 2009، بل تصاعدت حدتها وش���هدت 

احتداما كبيرا وواضحا. وف���ي نهاية العام 2009، 

مع بداية فت���رة حكومة نتنياهو الثانية، أصدرت 

صحيفة »إس���رائيل اليوم« ملحقا أسبوعيا وزعته 

بمئ���ات آالف النس���خ، مجان���ا، ف���رّدت صحيف���ة 

»يديعوت أحرونوت« بنشر سلسلة من التحقيقات 

الصحافية االنتقادية ع���ن نتنياهو ووزير دفاعه 

آنذاك، إيهود باراك، ث���م بتجنيد عدد من أعضاء 

الكنيس���ت لتقديم مش���روع قان���ون خاص تحت 

عن���وان »تطوير وحماية الصحاف���ة المكتوبة في 

إس���رائيل«، يرمي إلى إغالق صحيفة »إس���رائيل 

اليوم«، من خالل حظ���ر توزيع صحف مجانية في 

إس���رائيل. وقد أقر الكنيست مشروع القانون هذا  

بالق���راءة التمهيدي���ة ي���وم 2014/11/12، وهو ما 

دفع نتنياهو آن���ذاك إلى تبكير موعد االنتخابات 

البرلماني���ة في إس���رائيل، فأقر الكنيس���ت يوم 

2014/12/3، بالق���راءة األولى، مش���روع قانون لحل 

الكنيست وتبكير موعد االنتخابات.  

وكش���ف الصحافي بن كس���بيت، ف���ي صحيفة 

»معاريف«، عن هوية الشخص الذي قام بتسجيل 

المحادث���ة بي���ن نتنياه���و وموزي���س، بطلب من 

نتنياهو ش���خصيا. وق���ال إن هذا الش���خص هو 

آري ه���ارو، رئيس طاقم دي���وان رئيس الحكومة، 

ب���ط، ضمن 
ُ

نتنياه���و، س���ابقا، وإن التس���جيل ض

مواد ووثائق عديدة أخ���رى، خالل تفتيش أجرته 

الش���رطة في منزل ه���ارو، على خلفية ش���بهات 

بتورطه في مخالفات غش واحتيال. 

مخالفة جنائية أم »قضية جماهيرية«؟
ه���ذه المعلومات الموثقة، بالص���وت، كانت قد 

وصلت إلى طاولة المستش���ار القانوني للحكومة، 

أفيحاي مندلبليت، قبل أشهر عديدة، كما أشرنا. 

لكن مندلبلي���ت، ال���ذي يعتبر »رج���ل نتنياهو« 

)نتنياه���و عينه س���كرتيرا لحكومت���ه منذ 2013 

وحتى 2016، ثم عينه مستشار قانونيا للحكومة، 

ابتداء من شباط 2016(، قرر التكتم على المعلومات 

طوال بضعة أش���هر حتى اضطر إلى اإلعالن، قبل 

أسبوعين تقريبا، أن »القضية خطيرة من الناحية 

الجماهيرية وحّدّية من الناحية الجنائية«.  

وأش���ارت األنباء إل���ى تباين ف���ي المواقف بين 

طاقم وزارة الع���دل الذي بح���ث المعلومات. فقد 

قدم المحام���ي أوري كروب وجهة نظ���ر قانونية 

أكد من خالله���ا أن مضمون وجوه���ر المحادثات 

بي���ن نتنياه���و وموزي���س »يؤكد وج���ود عناصر 

جنائي���ة«، فيم���ا تحف���ظ  النائ���ب العام، ش���اي 

نيتسان، والمستشار القانوني، مندلبليت، اللذان 

اس���تبعدا البعد الجنائي في مضمون المحادثات 

بين نتنياهو وموزيس. وأش���ارت األنباء أيضا إلى 

أن الش���رطة »توصل���ت، منذ أس���ابيع عديدة، إلى 

االس���تنتاج بأنه ال مفر من االنتق���ال إلى تحقيق 

جنائ���ي علني« وأن ممثلي الش���رطة حاولوا إقناع 

مندلبليت بذلك، لكن���ه رفض«، حتى اضطر أخيرا 

إلى إصدار  تعليماته إلى الش���رطة بالش���روع في 

إج���راء تحقيق جنائ���ي علني م���ع نتنياهو تحت 

طائلة التحذير.

وأوض���ح مندلبليت في بيان خ���اص أصدره بعد 

جولة التحقيق الثانية مع نتنياهو، يوم الخميس 

الماضي، أن “المعلومات وصلت قبل ثالثة أش���هر 

كش���بهات أولية، ومنذ ذلك الحين بذلت ش���رطة 

إس���رائيل جهودا كبيرة الس���تيضاح األمر وجمع 

األدلة. وخالل الش���هر األخير، تجمعت أدلة غّيرت 

خارطة األدلة في هذا السياق، مما استدعى إجراء 

تحقيق تحت طائلة التحذير”. 

وبينما نقلت بعض وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية 

عمن وصفتهم ب���� “مقربين من نتنياهو” قولهم 

إن “نتنياه���و كان متفاجئا ج���دا”، بعد التحقيق 

معه للمرة الثانية، مس���اء الخميس الماضي،  ألنه 

“لم يكن يتوقع ه���ذا”، قال نتنياهو، من جهته، 

ل�”طاق���م وزراء الليكود”: “م���ا يمكنني قوله لكم 

إنني أع���رف اآلن عما يدور الحدي���ث، وعليه أؤكد 

لكم، بثقة تامة: لن يصلوا إلى أي ش���يء، ألن ليس 

ثمة شيء”!

واعتبر نتنياهو أن التحقيق معه “يندرج ضمن 

محاوالت متواصل���ة ومرفوضة من جهات إعالمية 

تم���ارس الضغوط���ات على المس���ؤولين في أذرع  

تطبيق القانون في الب���الد، إال أن هذه المحاوالت 

م���ا هي إال بالون���ات لالس���تهالك اإلعالمي”، على 

ح���د تعبيره. وك���رر توجهه إلى قي���ادات أحزاب 

المعارض���ة وطالبها ب� “التريث وع���دم االحتفال، 

ألن لي���س ثمة ما يدع���و إلى االحتف���ال”، منوها 

إل���ى أن “تغيير الحكم يكون من خالل االنتخابات 

وصناديق االقتراع”. 

وادعى نتنياهو، في جلس���ة لكتل���ة “الليكود” 

في الكنيس���ت، بأنه “يتعرض للمالحقة” بسبب 

سياس���ته وأض���اف: “صّدقوني، لو كن���ت أتبنى 

سياسة أخرى مغايرة لغمروني بالعناق والمحبة، 

أن���ا وزوجت���ي”! وهو ما ك���رره محامي���ه، يعقوب 

فاين���روت، أيضا حي���ن قال إن “رئي���س الحكومة 

يتعرض لهجوم متواصل”! 

في المقابل، ش���دد خبراء قانونيون على إنه إذا 

ما تأكد أن موزيس ونتنياهو حاوال خفض مستوى 

المنافس���ة من جانب صحيفة “إس���رائيل اليوم” 

مقابل تحس���ين التغطية اإلعالمي���ة عن نتنياهو 

في صحيف���ة “يديعوت أحرون���وت”، فليس ثمة 

شك في أن األمر يشكل مخالفة جنائية واضحة.  

وقال المعل���ق القانوني في صحيفة “هآرتس”، 

يوف���ال يوعاز، إن “العالقة بي���ن رئيس الحكومة، 

نتنياهو، وناش���ر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، 

أرن���ون موزيس، الذي يقوم أيض���ا بمهمة المحرر 

المسؤول في الصحيفة، كما وثقتها التسجيالت 

المتوفرة لدى الشرطة، هي عالقة رشوة واضحة ال 

لبس فيها. إنها عالقة راٍش ومرتٍش، س���واء كانت 

الصفق���ة المقترح���ة، أو التي ت���م االتفاق عليها 

بينهم���ا، قد خرجت إلى حي���ز التنفيذ في نهاية 

األمر أم ال”. 

ونّوه يوعاز أن تحليله هذا يس���تند إلى قرارات 

حكم قضائية س���ابقة صدرت عن المحكمة العليا 

في إسرائيل في قضايا مماثلة.

ورأى المعل���ق أوري مس���جاف، ف���ي “هآرتس”، 

أن “رئي���س الحكوم���ة س���يواصل االدع���اء بأن ال 

ش���يء في هذه الملف���ات كلها، لكن ما تكش���ف 

حت���ى اآلن، وخاصة في التس���جيالت، من ش���أنه 

التعجيل في س���قوط نتنياهو وحكومته، إذ يبدو 

أن عهد نتنياهو قد بل���غ نهايته، من الناحيتين 

الجماهيرية والقضائية”. وقال مس���جاف إنه “إذا 

ما تأكد أن هذه التسجيالت قد وضعت على طاولة 

المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، 

والنائب العام للدولة، ش���اي نيتسان، منذ أشهر 

غتفر”، 
ُ
طويلة، فقد خانا األمانة والثقة بصورة ال ت

ولذلك فإن المواطنين في إس���رائيل “يستحقون 

رفع مندلبليت ونيتسان أيديهم عن معالجة هذه 

القضايا”.  

ونقل بن كس���بيت، في “معاريف”، عن “مصادر 

)أ.ف.ب( نتنياهو.. مهزوزًا!   

رفيعة في الش���رطة” تأكيده���ا على أن “الحديث 

يج���ري عن مخالف���ة جنائي���ة من جان���ب رئيس 

الحكومة”. وقال، على لس���ان “ش���خص اطلع على 

مضمون المحادثة بي���ن نتنياهو وموزيس” إنها 

كانت “محادثة طويلة، قاس���ية ومثيرة للقرف... 

كان هنال���ك تفاوض بين رئي���س الحكومة ووزير 

االتص���االت )نتنياهو( وناش���ر صحيفة )موزيس( 

ح���ول تقلي���ص تأثير وانتش���ار وس���لة إعالمية 

مناِفس���ة، مقابل عطاي���ا وامتيازات. إنها رش���وة 

واضح���ة. وحت���ى لو لم يخ���رج االتف���اق إلى حيز 

التنفي���ذ، يبقى الحديث هنا عن رش���وة، دون أي 

شك ودون أية عالمات سؤال”. 

وكت���ب المعلق أمي���ر أورن، ف���ي “هآرتس”، إن 

“تح���وال بعيد الم���دى فقط، مذه���ال وغير متوقع 

إطالقا، ه���و الذي من ش���أنه إنق���اذ نتنياهو من 

الئحة االتهام”. واعتبر أورن أنه “لن يكون هنالك 

مناص من اضطرار المستشار القانوني للحكومة، 

مندلبليت، إلى تقدي���م الئحة اتهام جنائية ضد 

رئي���س الحكومة الذي عّينه لهذا المنصب، وذلك 

بعد سلس���لة من المماطلة والتهرب... وس���تكون 

هذه سابقة مدوية في تاريخ إسرائيل”.

 

مطالبة نتنياهو باالستقالة ومندلبليت
»اليسارية«! بالتنّحي واتهام الشرطة بـ

حيال ما تكشف حتى اآلن عن الشبهات الجنائية 

الخطي���رة الت���ي تحوم ح���ول رئي���س الحكومة، 

نتنياه���و، وما تط���ور على التحقيق���ات الجنائية 

بش���أنها، تعالت األصوات في أوس���اط المعارضة 

مطالبة نتنياهو باالس���تقالة من منصبه والتوقف 

عن مزاول���ة مهامه ريثما تس���تكمل التحقيقات 

ويتخذ القرار النهائي بش���أنها، من خالل التأكيد 

على أن “نتنياهو فقد مصداقيته األخالقية التي 

تؤهله إلشغال منصب رئيس الحكومة”. 

فقد قال رئيس الحكومة الس���ابق ووزير الدفاع 

في حكومة نتنياهو الس���ابقة، إيه���ود باراك، إن 

نتنياهو ال يستطيع االستمرار في إشغال منصب 

رئي���س الحكومة، عل���ى خلفية كل ما ُينش���ر عن 

تورطه في عدد من فضائح الفس���اد. وقال باراك، 

في تغريدة على موقع تويتر، إن “المس���تقيمين 

من بين وزراء نتنياهو س���وف يضطرون، مرغمين، 

إل���ى دفعه نحو الخارج وإال فس���وف س���يدفعون 

الثمن السياسي بأنفسهم”.   

وقال���ت وزي���رة الخارجية في حكوم���ة نتنياهو 

السابقة، تس���يبي ليفني، إنه “ُيحظر على ممثل 

الجمهور تلقي الهداي���ا. وحين يقول محاميه إن 

هذا مسموح، فالجواب هو: غير صحيح”. وأضافت: 

“عل���ى نتنياهو أن يقرر: هل هو رئيس حكومة أم 

زعيم عصابة أوليغاركية... هذه القضايا تكش���ف 

أن الحدي���ث يجري عن عائلة تعيش على حس���اب 

اآلخري���ن وآمل أنن���ا نرى اآلن ب���وادر نهاية حكم 

نتنياهو، بفضل هذه التحقيقات”.  

وقال���ت عضو الكنيس���ت ش���يلي يحيموفيتش 

م بتعليق 
َ
)المعسكر الصهيوني( إن “نتنياهو ُملز

عمل���ه كرئيس للحكوم���ة... هذه ليس���ت قضايا 

رمادي���ة أو حّدّية، بل حصول واضح على امتيازات 

مالية غير مش���روعة، بمبالغ طائل���ة، تثير القرف 

والخجل. إنه فس���اد بكل معن���ى الكلمة، إذ ال فرق 

بين مغلفات الدوالرات التي س���لمها طاالنس���كي 

ألولمرت وبي���ن ما حصل عليه نتنياهو وعائلته “. 

ورأت يحيموفيت���ش أن “ال حاجة النتظار تقديم 

الئح���ة اتهام، بل أتوقع من ش���ركاء نتنياهو في 

االئت���الف الحكومي، من كل م���ن يعتبر أن يديه 

نظيفت���ان أن يرفض االس���تمرار في إش���غال أي 

منصب رسمي تحت رئيس حكومة فاسد”. 

ودعت رئيس���ة حزب “ميرتس”، عضو الكنيس���ت 

زهاف���ا غالئ���ون، المستش���ار القانون���ي للحكومة، 

أفيح���اي مندلبليت، إلى التوقف عن معالجة “ملفات 

نتنياهو”، على خلفي���ة مماطلته في فتح التحقيق 

ضد نتنياه���و “وهو ما يثي���ر قلقا بالغ���ا”. وأكدت 

غالئون إن “نتنياهو ال يستطيع االستمرار في إشغال 

منصب رئيس الحكومة ولو ليوم واحد إضافي، حيال 

هذه الفضائح التي تتكش���ف يوميا”. وقالت: “هذا 

ليس مجرد جشع فقط، وإنما فساد خطير”. 

من جهته، أصدر ح���زب “الليكود” بيانا دفاعيا 

ع���ن نتنياهو قال في���ه: “نقترح عل���ى أصدقائنا 

في اليس���ار عدم الغرق في أوهام إسقاط حكومة 

اليمين بهذه الطريقة، وإنما البحث عن طرق أكثر 

إبداعا لتحقيق هذه الغاية، ألن شيئا لن يخرج من 

هذه القضايا كلها. ونقترح على المعارضة البحث 

عن خالص اليسار في مكان آخر”.  

واته���م رئيس لجنة الداخلي���ة البرلمانية، عضو 

م )من “الليكود”(، رؤساء 
ّ
الكنيست دافيد إمس���ال

قس���م التحقيقات في الش���رطة بأنهم “يساريون 

ويخدمون اليس���ار”! وقال إمس���الم، ال���ذي تتولى 

اللجنة البرلمانية التي يرأسها مهمة مراقبة عمل 

الشرطة اإلس���رائيلية، إن رئيس قسم التحقيقات، 

ماني يتسحاقي، “يجمع المعلومات ويعّد الملفات، 

بدوافع سياس���ية”!، مش���يرا إلى أن رئيسي قسم 

التحقيقات الس���ابقين، موش���ي مزراح���ي ويوآف 

س���يغلوفيتش، قد انخرطا في العمل السياس���ي 

بع���د اعتزالهم���ا منصبيهما، إذ انض���م األول إلى 

ح���زب “العم���ل”، بينما انض���م الثان���ي إلى حزب 

“يوجد مستقبل”، وأضاف: “ثمة شكوك كبيرة بأن 

اعتباراتهما قد تأثرت بآرائهما اليسارية”!  

حدث »هزة أرضية سياسية« في إسرائيل:
ُ
التحقيقات الجنائية مع رئيس الحكومة قد ت

قدم ضده الئحة اتهام جنائية؟
ُ
هل يضطر نتنياهو إلى االستقالة؟ وهل ت

ر« 
دا

»م
ن 

 ع
در

ص

اليهود العرب

الترجمة عن االنكليزية: ياسين السّيد

قراءة ما بعد كولونيالية

في القومية والديانة واإلثنية

يهودا شنهاف شهرباني
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»ملف 1000« ضد نتنياهو:
عطايا وهدايا بمبالغ طائلة!

إل���ى جانب »ملف 2000« )اقرأ عنه على ص 2( ال يزال »الفحص« 

جاري���ا في قضية االمتي���ازات والمنافع الش���خصية التي حصل 

عليه���ا نتنياهو من رجال أعمال مختلفي���ن، والتي تبلغ قيمتها 

المالية مئات آالف الشواكل، وفق تقديرات الشرطة. 

وتش���مل هذه القضية )التي أطلق عليها اس���م »ملف 1000«(، 

مث���ال، طلب نتنياهو من رج���ال أعمال أثرياء، م���ن بينهم منتج 

األفالم الس���ينمائية في هوليوود أرنون ميلتشين )وهو مواطن 

إسرائيلي(، ش���راء هدايا وأغراض ثمينة جدا له ولزوجته، سارة، 

مقاب���ل تدخل نتنياه���و لدى وزي���ر الخارجي���ة األميركي، جون 

كيري، لحل مش���كلة تتعلق بمنح ميلتشين تأش���يرة أميركية.  

وكشفت األنباء، وفقا لمصادر الشرطة اإلسرائيلية، أن السلطات 

األميركية اش���ترطت على ميلتش���ين تجديد تأشيرة العمل في 

الواليات المتحدة بش���كل س���نوي، بدال من مرة واحدة كل عشر 

سنوات، وذلك بعد الكشف عن دوره الواسع في المشروع النووي 

اإلسرائيلي.

وأضاف���ت المعلوم���ات أن نتنياهو تحدث مع كي���ري في هذا 

الموضوع ث���الث مرات خالل العام 2004 وطلب منه حل مش���كلة 

تجديد تأش���يرة ميلتشين س���نويًا من خالل منحه تأشيرة لمدة 

عشر سنوات، وهو ما تم بالفعل في وقت الحق.  

وكانت وس���ائل إعالم إس���رائيلية قد كش���فت عن أن نتنياهو 

زار ميلتش���ين في منزل���ه في مدينة هرتس���ليا أربع مرات خالل 

أس���ابيع قليلة في ش���هر آب 2015 وأن رئيس حزب »المعس���كر 

الصهيوني«، إسحاق هيرتسوغ، قد شارك في أحد تلك اللقاءات. 

وف���ي حينه، ادعى هيرتس���وغ ب���أن اللقاء الذي ش���ارك فيه في 

من���زل ميلتش���ين كان لقاء جماعيا ش���اركت في���ه مجموعة من 

األش���خاص، لكن كاميرات األمان المثبتة ف���ي المنزل أثبتت أن 

اللقاء ضم نتنياهو ي وميلتش���ين وحدهم فقط. وقد ورد اس���م 

ميلتشين آنذاك في سياق الحديث عن االتصاالت التي جرت بين 

هيرتسوغ ونتنياهو في محاولة لتشكيل حكومة »وحدة وطنية« 

يشارك فيها »المعسكر الصهيوني«. 

ومن المعروف أن ميلتش���ين يتمت���ع بعالقات وثيقة وحميمة 

مع عدد من السياس���يين الكبار في إس���رائيل، من بينهم رئيس 

الدولة السابق شمعون بيريس، ورئيس حزب »يش عتيد« )يوجد 

مس���تقبل(، يائير لبيد، الذي أش���غل منصب وزي���ر المالية في 

حكومة نتنياهو الس���ابقة وكان قد عمل م���ن قبل مديرًا إلحدى 

الش���ركات التجاري���ة التي يمتلكها ميلتش���ين. كما ورد اس���م 

ميلتش���ين، أيضا، في س���ياق الحديث عن تجارة األس���لحة وعن 

صفق���ات أمنية، إذ أفادت تقارير إعالمية أجنبية بأنه كان وكياًل 

وممثال ل�«دائرة العالقات العلمية« في وزارة الدفاع اإلس���رائيلية 

وساعد، في إطار مهمته هذه، في امتالك معدات لصالح المشروع 

النووي اإلسرائيلي. 

وتشتبه الش���رطة بأن ميلتش���ين زّود نتنياهو، بناء على طلب 

األخير وزوجته، طوال 7- 8 س���نوات، بكميات كبيرة من السيجار 

الفاخر وزجاجات الش���مبانيا وغيرها من المش���روبات الكحولية 

والهدايا بتكلفة إجمالية تصل إلى مئات آالف الشواكل! 

���د لنتنياهو 
ّ
ش���ر أن ميلتش���ين جن

ُ
وإضاف���ة إل���ى هذا كله، ن

مستشارا استراتيجيا أميركيا “يقدم خدماته السرّية لنتنياهو 

منذ بضع سنوات، مجانا دون أي مقابل”! 

ويش���مل “ملف 1000”، أيضا، ش���بهات بشأن حصول نتنياهو 

وأبن���اء عائلته )زوجته وابناهما( على هداي���ا وامتيازات ثمينة، 

وكذل���ك على وجبات فاخرة،  بقيمة إجمالية تبلغ عش���رات آالف 

الش���واكل من رجل أعمال أس���ترالي يدعى جيمس باكر. وتقول 

الش���بهات إن هذه الوجبات الفاخرة كانت تصل إلى منزل عائلة 

نتنياه���و في مدينة قيس���ارية. كما تش���مل، أيضا، اس���تخدام 

نتنياهو وابنه البكر يائير ش���ققا فاخ���رة جدا يمتلكها باكر في 

إس���رائيل وغيرها م���ن الدول، ، عالوة عل���ى تمويل رحالت جوية 

خاص���ة ليائير نتنياهو وعطل نقاه���ة في فنادق فخمة في دول 

مختلف���ة. وإلى جانب ذل���ك، زّود باكر نتنياه���و وزوجته بتذاكر 

مجانية لحضور حفالت للمغنية األميركية ماريا كاري، التي كان 

باكر متزوجا منها.  

وفي نهاية أيلول 2015، رافق يائير والده إلى جلس���ة الهيئة 

العامة لألمم المتحدة في نيويورك. وهناك، نزل يائير في فندق 

فخم في المدينة، هو الفندق الدائم الذي ينزل فيه باكر نفسه، 

إذ حجز يائير مجموعة من الغرف، على حس���اب باكر. وقد شارك 

باكر في إعداد الخطاب الذي ألقاه نتنياهو في جلس���ة الجمعية 

العامة لألم���م المتحدة، كما انضم إلى الوفد اإلس���رائيلي الذي 

ش���ارك في تلك الجلس���ة، إذ يظهر في الص���ور وهو يجلس في 

منصة الضيوف، إلى جانب سارة ويائير نتنياهو!

وكان الصحافي رفيف دروكر قد كشف، في القناة التلفزيونية 

العاش���رة، عن لقاء عق���ده المحامي يعقوب فاين���روت، محامي 

جيمس باكر )ومحامي بنيامين نتنياهو أيضا(، مع وزير الداخلية 

أريي���ه درعي من أجل منح باكر إقامة دائمة في إس���رائيل، بغية 

الحصول على امتيازات ضريبية تمنحها الس���لطات اإلسرائيلية 

لرجال أعمال أثرياء يهاجرون إلى إسرائيل. 

وأفاد دروك���ر بأن ميلتش���ين وباكر، وهما صديق���ان حميمان 

وش���ريكان في عدة مصالح ومش���اريع تجارية، يشغالن عضوية 

مجالس اإلدارة في ش���ركات تعمل في جزر البهاما، التي تشكل 

“ملجأ ضريبي���ًا”، وبأنهما نظما معًا “حفلة خاصة” لنتنياهو في 

فيل���ال فاخرة في لوس أنجلوس في الع���ام 2014. وقال الصحافي 

بن كسبيت إن ميلتشين هو الذي كان عراب التعارف والصداقة 

بين باكر ونتنياهو.

وق���ال محامي نتنياهو، يعقوب فاين���روط، إنه “ليس ثمة في 

هذه القضية طرف مخالفة جنائية، إطالقا”، مضيفا أن “كل عاقل 

يعرف أنه لي���س ثمة ما يمنع قيام صديق بمنح صديقه هدايا، 

أي���ا كان نوعها”. وأض���اف فاينروت أنه “س���مع أجوبة نتنياهو 

نشر هذه اإلجابات سيتضح للجميع أنها 
ُ
خالل التحقيق وحين ت

ال تنطوي على أي شك بوجود مخالفة جنائية”. 

وأف���اد المعل���ق ف���ي القن���اة التلفزيوني���ة الثاني���ة، أمنون 

أبراموفيتش، بأن طاقم المحامين الذي يعالج “ملفات نتنياهو” 

ف���ي وزارة القض���اء يعتبر أن “ملف 1000” ه���و أكثر خطورة من 

“ملف 2000” من الناحية القضائية )الجنائية(. 

وقال الصحافي بن كس���بيت إنه “مما رش���ح حتى اآلن، يبدو أن 

القضي���ة المركزية في “ملفات نتنياهو” هي قضية االمتيازات 

والمناف���ع التي حصل عليها رئيس الحكوم���ة وأفراد عائلته من 

رجال أعمال وأثرياء مختلفين، طوال سنوات عديدة”. 

مناحيم بيغن في صورة تعود للعام 1977، مشاركًا في عيد الميمونة الخاص باليهود الشرقيين في إسرائيل.

اليهود الشرقيون في إسرائيل: من حكم “مباي” إلى عصر نتنياهو!

بقلم: شوشانا غباي )*(

نمي والءات شخصية للزعيم!
ُ
اليهود الشرقيون كمجموعة ت

تكون����ت في ظل حكم بنيامين نتنياهو االس����تبدادي، على مر الس����نوات، 

نمي الوالءات الش����خصية للزعيم، ويحتل اليهود الشرقيون حيزا 
ُ
مجموعة ت

مهما في هذه المجموعة. 

وبدون هؤالء لم ولن يستتب النظام الرئاسي لرئيس الحكومة والذي مضى 

عليه سنوات طوال.

إن بني����ة النظام الني����و- ليبرالي اليميني الذي أوج����ده نتنياهو بالتعاون 

مع مجموعة من أس����اطين المال الجمهوريين األميركيين وتيار الصهيونية 

الدينية األش����كنازية، أضحى مقبوال حاليا، ليس فقط لدى نش����طاء وناخبي 

حزب الس����لطة األبدي، وإنما أيضا في النش����اطات العامة لليهود الشرقيين 

الذين ال يعتبرون أنفس����هم من أنصار اليمين اإلس����رائيلي. ويناضل هؤالء 

جنبا إلى جنب مع أش����كنازيي السلطة ضد المجموعة التي فقدت السلطة أال 

وهي األش����كنازيين من أتباع حزب “مباي”. ويشكل الشرقيون )الذين ذوتوا 

ة( في إطار هذه الش����راكة الس����لطوية مع بنيامين  تماما دور أو وظيفة العامَّ

نتنياهو، مثلما س����بق أن ش����كلوا أيضا تحت حكم ح����زب “مباي”، “جماهير 

الش����عب”، وقد أصبح هؤالء أيضا يتقبلون اآلن أشكنازيي الحكم وسلطتهم 

كزعماء طبيعيين، إذ لم تعد هناك أعمال تمرد ضد عالقات الس����يد والزبون 

كم����ا كانت عليه الحال في الماضي، فيما نجد النخبة الجديدة – الصهيونية 

الدينية – تفتخر وتتباهى بانتصارها على طالئعيي “مباي” وذلك بواسطة 

اللق����ب الجدي����د: “الِقَيميين” وذلك  بغي����ة التمييز بينه����م وبين مؤيدي 

الليكود الشرقيين.

ما الذي جعل اليهود الشرقيين في بلد يشكل فيه األصل العرقي المعيار 

األعلى للمواطنة، يستسلمون بإخالص وطواعية لزعيم سليل نازح من بولندا، 

يتمس����ك بمبادئ النظام التراتبي – اإلثني، التي اس����توردتها الصهيونية 

من مس����قط رأس����ها في أوروبا الش����رقية؟! فهذه المبادئ من المفترض أن 

تكون مناقضة لمصلحة األقلية الشرقية وذلك لكون هذه األقلية في مكانة 

مواطنين من الدرجة الثانية. وكيف يمكن ألناس ال تنتمي غالبيتهم لطبقة 

الميس����ورين أن ينقادوا خلف زعيم شغله الش����اغل ثراؤه وثراء مؤيديه من 

أصحاب رؤوس األموال؟ زعيم ُيعتبر هو وزوجته ممثلين مخلصين لش����ريحة 

األثرياء التي تش����كلت في إسرائيل بعد حرب “األيام الستة”، حرب حزيران 

1967؟

ذات مرة قال نتنياهو بثقة تامة، وكان ذلك في تسعينيات القرن الماضي، 

للبروفسور شلومو بن عامي، وهو مثقف ذو سمعة عالمية خبا نجمه في ذلك 

الوقت كمرش����ح ش����رقي بديل لرئاس����ة الحكومة، حينما دعيا معا إلى حفلة 

نظمها الحاخام حاييم بينتو: “هذا هو جمهوري!”. 

والس����ؤال هنا م����ا الذي جعل نتنياه����و متيقنا إلى حد كبي����ر بأن اليهود 

الشرقيين س����وف ينقادون بش����كل جماعي خلفه وليس خلف بن عامي ذي 

السلوك األرستقراطي الذي ولد في طنجه )في المغرب(؟!

وي����دور الحديث هن����ا في المحصل����ة عن رج����ل ينتمي إلى تي����ار المركز 

االش����تراكي – الديمقراطي، وس����ليل مباش����ر للزعامة اليهودية المعتدلة 

الت����ي كانت فيما مضى في الوطن القديم! وفق����ا لإلجابات الثابتة على هذا 

َسَرها سحر محتال، 
َ
السؤال، فإن الحديث يدور على جماعة تائهة من الرعاع أ

بروليت����اري غير مكترث بالطبقة التي ينتم����ي اليها. ومن ناحية عملية، فإن 

إجاب����ات الكثيرين من معارضي نتنياهو مش����ابهة ألفع����ال نتنياهو ذاته، 

والذي وضع الشرقيين في خانة أو دور القطيع الذي يسير خلف قيادته، واذا 

كان ثمة فرق أو اختالف فهو يتلخص في أنهم يعتقدون أن القطيع ينساق 

خلف الزعيم غير الصحيح. بيد أن ثمة إمكانيات أخرى لإلجابة.

في هذا المقال س����نناقش الس����بب االقتصادي، فالعامل المقرر لالختيار 

السياس����ي لدى معظم اليهود في إس����رائيل هو الرغبة في الثراء والتقدم، 

وليس المواضيع والقضايا السياس����ية. على الرغم من ذلك فقد طرح موضوع 

أم����ن المواطنين اليه����ود كموضوع رئيس����ي ومصيري في جمي����ع الدورات 

االنتخابية. وتتمس����ك العمومية اإلس����رائيلية برأي راس����خ مؤداه أن مصير 

الحكومات ال يتوقف على المواضيع والقضايا اإلقتصادية كما هي الحال في 

دول الغ����رب )حتى أن “انقالب” العام 1977 ال����ذي فاز فيه حزب الليكود لم 

يحدث عمليا بسبب الموضوع االقتصادي(.

لق����د ضاق اليهود الش����رقيون ذرعا إزاء فقرهم وإقصائه����م إلى الطبقات 

الدنيا، وكذلك إزاء الطبقات العليا، إذ ش����عروا – وفقا لما أورده عالم االجتماع 

ش����لومو سبيرس����كي – أن حزب “مب����اي” ال يعطيهم أرباحا وق����وة كافيين، 

مم����ا جعلهم يلجأون في حينه إلى حزب����ي “الديمقراطية والتغيير - داش” 

و”الليكود”.

على الرغم من ذلك، فقد رس����خ في الوعي  اإلس����رائيلي كم����ا لو أن تغيير 

الس����لطة جرى من أجل دفع فكرة “أرض إسرائيل الكاملة” التي تبناها أتباع 

حركة “غ����وش إيمونيم”. وقد تناول عالما اإلجتماع د. نس����يم ليئون وأوري 

كوهن في بحثهما المثير هذه اإلزدواجية اللغوية، أو السفس����طة الكالمية 

الصهيوني����ة ف����ي ديناميكا حركة “حيروت” في س����تينيات وس����بعينيات 

القرن الماضي، حين س����عى ناش����طون ش����رقيون بصورة منهاجية الى دفع 

مركز الحزب لمناقش����ة وبحث “المشاكل الداخلية”، أي الوضع االقتصادي – 

االجتماعي، بينما أصر مناحم بيغن على أولوية “المش����اكل السياسية”، أي 

“وحدة وسالمة أرض إسرائيل”. ومع أن الشرقيين لعبوا دورا مهما ورئيسيا 

روا وجنوا 
ْ
في حدث اس����تبدال النخب )“انقالب” العام 1977(، إال أن الذين أث

الفوائد هم أصحاب رؤوس األموال والش����ركات الكب����رى ورجاالت الصناعات 

العس����كرية )ومن ضمن ذلك صناع����ات الهاي تك( ومعه����م رجاالت وأتباع 

تي����ار الصهيونية الدينية، الذين انتقلوا من طبقات الهامش والوس����ط في 

المجتمع اإلسرائيلي إلى الطبقات والشرائح العليا وإلى قيادة دفة الدولة. 

ه����ذه المكانة لم ينتقل إليها س����وى قالئل من اليهود الش����رقيين، ومن 

ناحية عملية ف����إن من يقف خلف الحديث عن أم����ن المواطنين اليهود في 

إسرائيل والدعوة إلى “استيطان أرض اسرائيل”، هي الصناعات العسكرية 

واألمنية، التي تش����كل مصدرا مهما لثراء شريحة واسعة في إسرائيل بعد 

حرب العام 1967، ووفقا لشلومو سبيرسكي فقد حققت الصناعات العسكرية 

قفزة في األوضاع والمكانة االقتصادية للطبقة المتوسطة في إسرائيل، في 

حين ظلت مدن وبلدات التطوير في الخلف مع صناعات النسيج.

لقد تحولت إس����رائيل إلى إمبراطورية عسكرية قوية )في الشرق األوسط(، 

غير أن جيشها لم يقاتل، منذ حرب “يوم الغفران” )تشرين األول 1973( في 

مواجهة جيش آخر، باس����تثناء ملحق الصدام المحدود مع الجيش الس����وري 

خ����الل حرب لبنان األولى )حرب العام 1982(. وال تواجه إس����رائيل أي تهديد 

على اإلط����الق على الرغم من تصريح����ات التخويف الت����ي يطلقها بنيامين 

نتنياه����و من حين إلى آخ����ر. مع ذلك تعتقد أكثرية اإلس����رائيليين، بتأثير 

وإيحاء من الس����لطة الحاكمة على الدوام، أن إسرائيل مهددة وضعيفة وأن 

“العالم كله ضدن����ا ويكرهنا”، بينما نجد في الواق����ع أن غالبية دول العالم 

تتملق إسرائيل وتس����عى جاهدة إلى قمع منظمي حملة المقاطعة الدولية 

ضدها. 

في الع����ام األخير وبعد زوال خطر التهديد اإليران����ي أعلن نتنياهو للمرة 

األولى بأن إس����رائيل أضحت قوة عظمى، وبطبيعة الح����ال كإنجاز حققه هو 

ذاته، وذلك بدون أن يقر بأن إس����رائيل لم تع����د تواجه تهديدا وجوديا. أي 

أن رئيس الوزراء احتفظ لنفس����ه بس����الح تخويف المواطنين. هذه العقدة 

س����بق أن كتبت عنها فيما مض����ى، غير أن عقلية الضحي����ة اليهودية تجد 

تعبي����را لها أيض����ا في موضوع الثراء. فالس����لطة ال تص����ارح المواطنين أبدا 

بشأن مس����توى ثراء إسرائيل وبالتالي من الس����هل جدا إقناع اليهود أنهم 

فقراء ومس����اكين ومهددون. وإذا ما ُس����ئل مواطنون في الش����ارع فإنهم لن 

يقولوا، كحال س����كان الواليات المتحدة مثال، بأنهم يقيمون في دولة غنية 

وقوي����ة، ذلك ألن التحدث عن ث����راء أو غنى الدولة بصورة علنية ُيعتبر إخالال 

بش����يفرات إس����رائيلية، كما عّبر عن ذلك رون دريمر، مبع����وث نتنياهو إلى 

الواليات المتحدة، والذي كان قد اشتكى من أن استخدام كلمة رأسمالي في 

إسرائيل يشكل شتيمة، تماما مثل استخدام كلمة “اشتراكي” في الواليات 

المتحدة. وفقط في السنوات األخيرة أخذ يتسرب إلى وسائل اإلعالم موضوع 

ثراء إس����رائيل، وذلك في أعقاب ِحراك االحتجاج االجتماعي في صيف العام 

2011، لكن هذا الموضوع اقتصر وحول بصورة غير مباش����رة في التصريحات 

واألقوال االنتقادية الموجهة للسلوك غير األخالقي والفاسد للشرائح العليا 

في المجتمع اإلس����رائيلي. ذلك ألنه إذا ما توفر وعي لدى السكان حول دولة 

غنية، فإنهم سيبدأون بالمطالبة بتوزيع عادل أكثر للثروة. 

غايات التكتم على سر الثراء!
إن التكتم على س���ر الثراء من قبل المتنفذين في الحكم ال يشكل خدعة 

أو حيل���ة تقتصر على إس���رائيل. ففي إنكلترا أيضا أك���د اليمين المحافظ 

طوال عهد ديفيد كاميرون على ضرورة »التواضع« وإال فإن الدولة س���تعلن 

إفالسها داعيا إلى إتباع سياسة التقشف، وذلك على الرغم من أن بريطانيا 

دولة غنية وقوة سياس���ية عظمى. مؤخرا أخذ رئيس الوزراء نتنياهو، الذي 

يتباهى كثيرا بالمنج���زات اإلقتصادية التي تحقق���ت أثناء فترة حكمه، 

يتحدث بصورة غير مباشرة عن الثراء، غير أنه يراوغ دائما مقلصا هذا الثراء 

بقوله إن سياس���ته نجحت وإن إسرائيل تحولت بفضله إلى قوة اقتصادية 

ئ���ة المطروحة على األجندة في  عظمى. غي���ر أن المواضيع العلنية والمعبِّ

إس���رائيل ما زالت تتمثل ف���ي ال���والء للصهيونية واليهودي���ة وكيفية 

السيطرة على الفلس���طينيين - تماما مثل جدل الصالونات في وارسو قبل 

مئة عام – وبما أن هذه هي الخيارات، فقد اختار اليهود الشرقيون التعاون 

مع سلطة القامع لهم أقل قليال من السابق. 

 إن ما يس���اعد كثيرا س���لطة اليمين يتمثل في نقط���ة المقارنة لليهود 

الش���رقيين بين ما كانوا يمتلكون���ه حين وصلوا إلى البالد في الس���نوات 

األولى بعد قيام الدولة وبين ما يمتلكونه اآلن. غير أن هذه الرؤية تش���كل 

وجهة نظر مش���تركة لسائر اليهود في إسرائيل تقريبا، فإذا ما نظرنا إلى 

توزيع المكانة والثراء اإلثنيين، فس���وف نجد أن الصهيونيين األش���كناز 

م���روا بثورة ال مثيل لها من حيث الس���رعة في التاريخ البش���ري، إذ تحولوا 

حاها م���ن الجئين مالحقين من أوروبا الش���رقية مروا بويالت 
ُ

بي���ن ليلة وض

فظيعة، إلى الطبق���ة المهيمنة في الدولة التي أقاموها مكتس���بين ثراء 

وق���وة هائلتين، كما أنهم تكيفوا بس���رعة كبيرة جدا مع مصيرهم الجيد، 

وق���د حدث لهم ما يوصف بصورة عامة في تجارب علم النفس االجتماعي: 

فأولئ���ك الذين يفوزون بمعظم النقاط في اللعبة )التي ُرجحت الكفة فيها 

خلف الكواليس لصالحهم( يطورون قناعة مؤداها أن فوزهم كان لكونهم 

جيدي���ن ومؤهلين أكثر م���ن اآلخرين. ولذل���ك ثمة ت���الؤم بين وضعهم 

االقتص���ادي واالجتماعي وبي���ن تأييدهم المتعص���ب للصهيونية التي 

صنعت لهم معجزة وأنقذتهم. 

قتلع اليهود الشرقيون من بلدانهم برعاية وتحت غطاء 
ُ
في المقابل فقد أ

الصهيونية ذاتها واضط���رت غالبيتهم للتخلي عن ممتلكاتها ومكانتها 

االجتماعية ليتحول هؤالء اليهود الش���رقيون إل���ى فقراء. ولقد كان هؤالء 

يخضعون في إس���رائيل لنظام حكم متشدد، كان فيه وجودهم أو بقاؤهم 

منوطا باالقتصاد المركزي وبمنظمات حزب السلطة مثل الهستدروت على 

سبيل المثال. 

هناك ميل لدى الطبقة السياس���ية اإلس���رائيلية نحو مناقش���ة مسألة 

لماذا ال يصوت الش���رقيون ألح���زاب غايتها تحقي���ق العدالة االجتماعية. 

فالشرقيون ما زالوا يتموضعون جزئيا في الطبقات الدنيا جنبا إلى جنب مع 

العرب والمتدينين المتزمتين »الحريديم« والمهاجرين الجدد من أثيوبيا 

ودول اإلتحاد السوفييتي سابقا. ويميل التفكير االنتقادي للشرقيين في 

الطبقات الدنيا إلى االعتقاد بأن اليهود الشرقيين سوف يتطلعون، بسبب 

تموضعهم في المجتمع اإلس���رائيلي، بص���ورة أوتوماتيكية إلى تحقيق 

العدالة اإلجتماعية وليس إلى تكريس النظام الرأسمالي. غير أن إسرائيل 

لي���س فق���ط ال يوجد فيها حزب يه���ودي غير نيو- ليبرال���ي، بل إن الذين 

يزعمون بهذا االدعاء يصدقون ترهات األحزاب التي تدعو نفسها »يسار«، 

هذا بينما ال يصدق اليهود الشرقيون ذلك. 

إن األحزاب العربية المتماهية مع العدالة االجتماعية ليست صهيونية 

وإنم���ا متماثلة مع المواطنين العرب، وال وج���ود في التاريخ لمثال يتعاون 

بموجبه مستضعفون مع مس���تضعفين آخرين، وال سيما في دولة تعاقب 

بموج���ب قوانينها حتى على االنح���راف عن أيديولوجيته���ا. هذا الفهم 

المغلوط ينبع بالنسبة لمعظم األشكناز بل وبالنسبة للكثيرين من اليهود 

الشرقيين الذين نشأوا وتربوا في إسرائيل، من جهِل تاريخي أساسي. فقد 

رس���خت في إس���رائيل الرؤية القائلة بأن حياة البؤس والفقر التي عاشها 

اليهود الشرقيون في عهد المعسكرات المؤقتة )»المعبروت«( هي الوضع 

الطبيعي الذي عاشوه على مر األجيال في الشرق إبان القرون الوسطى، وقد 

أقام فيما وراء جبال الظلمة، يهود شرقيون فقراء وجهلة عملوا في الزراعة 

إلى أن أتت الصهيونية األش���كنازية والمحاربة وأنقذتهم في عمليات من 

طراز »عملية عنتيبة« وارتقت بهم إلى العصرية. ولذلك إذا كان الشرقيون 

هم »الفق���راء« فإن من المتوقع منهم أال يصوتوا لحزب يؤيد األغنياء علنا. 

غير أنه اتضح، وبعد قرابة س���بعين عاما في إس���رائيل، بأنه لم تتوطد بعد 

لدى اليهود الش���رقيين وجهة نظر أو رؤية طبقية بروليتارية. وعلى الرغم 

من أن أكثرية الش���رقيين التي نش���أت وترعرعت في إس���رائيل، قبلت في 

نهاية المطاف وجهة النظر الصهيونية بش���أن التفوق األشكنازي، إال أن 

روح المبادرة والتجارة التي وسمتهم في وطنهم القديم لم تخب أو تذوي 

داخلهم حتى اآلن. 

)*( كاتبة المقال صحافية وسيناريست ومعدة برامج في التلفزيون اإلسرائيلي. 
كما أنها من مؤسســـي حركة »القوس الشرقي« الديمقراطية التي تعنى بقضايا 
وأوضاع اليهود الشرقيين في اسرائيل. المصدر: شبكة االنترنت. ترجمة خاصة: 

سعيد عيـاش.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

 » من إصدارات »

يائير أرون 

المحرقة، »االنبعاث«،
النكبـــة

ترجمة: أسعد زغبي

32% من قتلى حوادث الطرق 
في إسرائيل من العرب!

س���جل عدد القتلى في ح���وادث الطرق في الع���ام المنتهي ذروة 

جدي���دة منذ الع���ام 2012، إذ بلغ عدد القتل���ى 371 قتيال، 120 قتيال 

من بينهم من العرب في إس���رائيل، ما يعني نس���بة 32% على الرغم 

من أن نس���بتهم بين الس���كان تقل عن 18%. وهذا ناجم عن سلسلة 

مس���ببات، أبرزها ضعف البنى التحتية في محي���ط البلدات العربية، 

وسوء األوضاع االقتصادية االجتماعية، الذي يضطر المتالك مركبات 

قديم���ة وصيانتها أق���ل، اضافة إلى عامل الس���فر لغرض العمل في 

مناطق بعيدة.

وكان ع���دد القتلى قد ش���هد انخفاضا حادا جدا ف���ي العام 2012، 

وبل���غ ع���دد القتلى 290 قتي���ال، بأقل من 37% من العام الذي س���بق. 

وكان االنطباع أن إسرائيل س���تبدأ مرحلة جديدة يتقلص فيها عدد 

القتلى قياسا بعدد السكان وعدد المركبات. إال أنه في كل واحدة من 

الس���نوات التي تلت، كان عدد القتلى يسجل ارتفاعا متواصال، ففي 

العام 2013 بلغ ع���دد القتلى 309 قتلى، وفي العام 2014 بلغ عددهم 

319 قتي���ال، وفي العام 2015 ارتفع إلى 354 قتيال، وفي العام الماضي 

كما ذكر بلغ عددهم 371 قتيال، أي زيادة بنسبة 28% عن العام 2012.

وعلى مدى س���نين، كانت نس���بة ضحايا حوادث الط���رق من العرب 

في حدود الثلث، إال أنه في العام قبل الماضي 2015 س���جلت النس���بة 

انخفاضا ملحوظا، ولكنها عادت لترتفع إلى %32. 

وحس���ب سلسلة ابحاث س���ابقة، فإن هناك سلس���لة من المسببات 

األساسية، إلى جانب العامل الذاتي، فالبنى التحتية، بقصد شبكات 

الطرق في محيط البلدات العربية، ما زالت متردية، برغم التطور الذي 

حصل في الس���نوات األخيرة. وباإلمكان القول إن أخطر الشوارع تكون 

عادة مؤدية إلى بلدات عربية. ويضاف إلى هذا أخطار عشرات مفارق 

الطرق غير المنظمة، ومن دون شارات ضوئية.

كذل���ك فإن ما يرفع من أع���داد القتلى حقيق���ة أن 70% من القوى 

العاملة العربية تضطر لمغادرة أماكن سكنها إلى مناطق ابعد، وهي 

تتحرك صباحا ومس���اء في س���اعات االزدحام، ويضاف إلى هذا عامل 

االرهاق.

ويض���اف إلى هذا س���وء األوض���اع االقتصادي���ة االجتماعية، الذي 

يضطر العائالت إلى امتالك سيارات قديمة نسبيا، ومستوى الصيانة 

واألمان فيها أقل من الس���يارات الجديدة. وكل هذا يؤدي إلى كوارث 

ف���ي المجتمع العربي. ورغم أن هذه المس���ببات ظهرت منذ س���نوات 

طويلة إال أن حكومات إس���رائيل تتلكأ ف���ي معالجة الكثير من األمور 

المرتبطة بعملها.    

إغالق المصالح التجارية 
يسجل ذروة خالل 2016

قالت ش���ركة معلومات اقتصادية إس���رائيلية إن إغ���الق المصالح 

التجارية واالقتصادية س���جل في العام المنتهي 2016 إغالق 43 ألف 

مصلحة كهذه، مقابل 1ر42 ألف مصلحة في العام 2015، ومعدل 3ر41 

ألف مصلحة في كل واحدة من الس���نوات التي سبقت )2012- 2014(. 

ف���ي حين أن عدد المصالح التي أغلقت في العام 2011 كان 3ر39 ألف 

مصلحة، وأقل من 38 ألفا في كل واحد من العامين 2010 و2009.

ورغم ذلك، فإن عدد المصالح الت���ي فتحت في العام الماضي، كان 

اعل���ى من عدد المصالح التي أغلق���ت وبلغ 7ر67 ألف مصلحة، وفق ما 

ذكرته ش���ركة المعلومات BDI، التي قالت إنه منذ العام 2009 والحقا 

يظه���ر جليا أن الفجوة بين عدد المصال���ح التي تغلق وعدد المصالح 

التي تفتح تتقلص.

أن 40% من المصالح التي أغلقت كانت في منطقة الوس���ط، و%30 

في منطقة الش���مال، و20% في الجنوب، و10% م���ن اجمالي المصالح 

التي اغلق���ت كانت في منطقة القدس. والغالبية الس���احقة جدا من 

المصال���ح التي أغلقت هي مصالح صغيرة وصغيرة جدا. ويش���ار في 

ه���ذا المجال إلى أن الكثير من اصح���اب المصالح، يبادرون إلى اغالق 

مصالحهم في ح���ال واجهت مصاعب مالية، ويفتحون مصالح بديلة، 

من خالل أف���راد في عائالتهم، في محاولة للنهوض مجددا بالتخلص 

من ديون التزامات مالية.

 والح���ظ التقرير أن عدد الش���ركات العاملة في قط���اع البناء ويتم 

اغالقها تتزايد بش���كل دائم، على ضوء التقلبات التي ش���هدها هذا 

القطاع. ويليه قطاع األثاث، الذي حسب التقرير يشهد منافسة حادة 

تؤدي إلى اغالق الكثير من المصالح.  

الحكومة اإلسرائيلية تقرر زيادة 
احتياطي الطاقة لحاالت الطوارئ

أقر الطاقم الوزاري المصغر للشؤون السياسية- األمنية في الحكومة 

اإلسرائيلية زيادة احتياطي مخزون الطاقة لحاالت الطوارئ، على ضوء 

األوض���اع األمنية ف���ي المنطقة والعالم ككل. ومعروف أن إس���رائيل 

تعتمد ف���ي الغاز الطبيعي عل���ى حقول الغاز التي اس���تولت عليها 

في البحر االبيض المتوس���ط، بينما في ما يتعلق بالنفط ومشتقاته، 

خاصة وقود المواصالت والكهرباء، فإنها تعتمد على االستيراد كليا.

وتتخوف إس���رائيل من نشوب أوضاع عسكرية في المنطقة بشكل 

أوس���ع مما هو قائم حاليا، ومن تفاقمها إلى مس���توى يمنع حامالت 

النفط من الوصول إلى الش���واطئ اإلس���رائيلية، أو أن تقرر ش���ركات 

النفط بنفس���ها عدم الوصول إلى المنطقة، ما قد يضع إسرائيل أمام 

أزمة وقود خطيرة.

ر، فقد 
ّ
وعلى ضوء هذه التقدي���رات، وقرار الطاقم ال���وزاري المصغ

أوعزت وزارة الطاقة إلى ش���ركة الكهرباء الرسمية بالعمل على زيادة 

حاوي���ات التخزين، من أج���ل زيادة المخزون العام من وقود الس���والر 

)المازوت( لغرض انتاج الكهرباء في حالة الطوارئ. كما يبدو س���يتم 

اعادة النظر في قرار تقليص استخدام الفحم الحجري إلنتاج الكهرباء 

على ضوء االستعدادات الجديدة لحالة الطوارئ. 

وم���ن المفترض أن تتوج���ه وزارة الطاقة أيضا إلى ش���ركات تزويد 

الطاق���ة لرفع حجم مخزونها لحاالت الط���وارئ في عدة مناطق تخزين 

منتشرة في البالد. 

رفع بنك إس���رائيل المركزي توقعاته للنمو االقتص���ادي للعام المنصرم 

2016، إل���ى 5ر3%، وهي المّرة الثانية الت���ي يقرر فيها رفع التوقعات، على 

ضوء سلس���لة من التغي���رات في االقتصاد اإلس���رائيلي، التي أدت إلى رفع 

التوقعات من 4ر2% قبل نحو نصف عام، إلى هذه النسبة الجديدة التي تعد 

“ايجابية”. كما أعلن البنك أن���ه ال يتوقع رفع الفائدة البنكية التي تالمس 

الصفر، قبل الربع الثالث من العام الجاري الجديد، برغم رفع البنك الفيدرالي 

األميركي الفائدة البنكية إلى 25ر0% بعد جمود دام قرابة عشر سنوات.

وبحس���ب تقديرات البنك المركزي ف���إن األوضاع االقتصادي���ة القائمة، 

والس���عي لتحفيز النم���و االقتصادي، ال يس���محان برفع الفائ���دة البنكية 

األساس���ية التي يطرحها البنك وهي 1ر0%. وحسب التوقعات، فإن الفائدة 

س���ترتفع فقط في الربع األخير من العام الجديد إلى مستوى 25ر0%، بينما 

س���ترتفع حتى نهاية الع���ام المقبل 2018 إل���ى 5ر0%. وال يذكر االقتصاد 

اإلسرائيلي جمودا كهذا في الفائدة البنكية، على االقل في العقود الثالثة 

األخيرة، إذ أن الفائدة الحالية قائمة منذ 21 شهرا، وحسب تقديرات البنك 

فإن أول تعديل لها سيكون بعد أن يمر عليها أكثر من 30 شهرا.

ويذكر أن بنك إسرائيل كان قد توقع العودة إلى رفع الفائدة البنكية في 

الربع األخير من الع���ام المنصرم- 2016، إال أن هذا لم يتم، ما يعني أنه في 

حال استمرت األوضاع االقتصادية الحالية فإن البنك قد يبقي على الفائدة 

الحالية إلى ما بعد نهاية 2017. وأحد االس���باب التي تدفع البنك إلى االبقاء 

على فائدة منخفضة هو سعر صرف الدوالر، الذي يراوح عند معدل منخفض 

نس���بيا في األشهر األخيرة، ما بين 8ر3 إلى 85ر3 شيكل، وهذا سعر صرف 

يتس���بب بخسائر لقطاع االس���تيراد، إذ تش���ير تقارير أولية إلى أنه بفعل 

ارتفاع قيمة الش���يكل أمام الدوالر، فإن صادرات البضائع والخدمات سجلت 

في الربع األخير من العام الماضي ارتفاعا بنسبة 3% “فقط”.

ويواصل بنك إسرائيل شراء الدوالرات، وهي السياسة القائمة منذ العام 

2008، حينما كان احتياطي البنك من العمالت األجنبية في حدود 28 مليار 

دوالر، أما اليوم، وبعد ش���راء قرابة نصف مليار دوالر في الش���هر الماضي، 

األخي���ر من العام 2016، فإن االحتياطي ب���ات يتراوح ما بين 91 إلى 92 مليار 

دوالر.

وي���رى محللون أن بنك إس���رائيل المركزي لن يس���ارع إلى مج���اراة البنك 

الفيدرالي األميركي، الذي قرر رفع الفائدة البنكية في الشهر الماضي، بل 

س���يبقي على الفائدة الحالية، آم���ال أن يقود هذا إلى رفع قيمة الدوالر أمام 

الشيكل. 

النمو والتضخم
وكما ذكر، فإن بنك إس���رائيل يتوقع أن يس���جل النمو االقتصادي في العام 

المنصرم 2016 نس���بة 5ر3%، وهذا االرتفاع الثالث منذ ستة أشهر لتقديرات 

النمو. وقد كان في تقديرات البنك في منتصف العام الماضي أن يكون النمو 

4ر2%، وهي نس���بة أقرب إلى الركود، بعد األخذ بعين االعتبار نس���بة التكاثر 

الس���كاني- 2%. ثم رفع البنك تقديراته في شهر أيلول إلى 8ر2%، واآلن رفع 

تقديراته للنمو بشكل حاد نسبيا إلى 5ر%3.

كذلك فقد رفع البنك تقديراته للنمو في العام الجاري 2017 بنسبة طفيفة، 

من 1ر3% قبل أربعة أشهر، إلى 2ر3% حاليا. وتأتي هذه التوقعات على الرغم 

م���ن أن البنك يتوقع ارتفاعا طفيفا للص���ادرات االجمالية في العام المنصرم 

ب�2ر2%، وفي العام الجاري ب�9ر%2. 

وعلى صعي���د التضخم المالي، فبع���د أيام قليلة س���يعلن مكتب االحصاء 

المركزي عن اجمالي التضخم في العام الماضي 2016، وحسب التوقعات شبه 

المؤكدة فإن اجمالي التضخم سيكون “سلبيا”، بما بين 2ر0% إلى 4ر0%، وهو 

للعام الثالث على التوالي الذي يتم فيه تس���جيل تضخم “سلبي”، بمعنى ما 

دون صفر بالمئة.

وق���د خفض البن���ك توقعاته للتضخم للع���ام الجاري من 2ر1% قبل س���تة 

اش���هر إلى 1%، وهي نسبة الحد األدنى لمجال التضخم الذي تطلبه السياسة 

االقتصادية القائمة في إس���رائيل في س���نوات االلفين، وهي تتراوح ما بين 

1% إلى %3.

وقالت محافظة بنك إس���رائيل كارنيت فل���وغ إن ارتفاع التضخم المالي في 

العام الجاري مقارنة مع الس���نوات الثالث الماضية، قد ينجم عن ارتفاع القوة 

الشرائية، الناجمة افتراضيا عن ارتفاع معدالت الرواتب، في اشارة إلى ارتفاع 

الحد األدنى من األجر في مطلع العام الجاري إلى 5 آالف شيكل، وهو ما يعادل 

1308 دوالرات، بعد أن تم رفعه في ش���هر تموز الماضي إلى مس���توى 4850 

ش���يكال،  بدال من 4600 ش���يكل، ما يعني ارتفاع الحد األدنى من األجر بنسبة 

11% في غضون ستة أشهر. وهذا االرتفاع سيسري على الرواتب التي أساسها 

أيضا الحد األدنى من األجر، وتحصل على عالوات على أساس األقدمية وغيرها.

البطالة
وفي ما يتعل���ق بالبطالة، قالت تقديرات البنك إن البطالة س���تنخفض إلى 

معدل 6ر4%، وهي عمليا ال تعد بطالة، إذ أنها في غالبيتها بطالة من ينتقلون 

من عمل إلى آخر، اضافة إلى من هم في جيل متقدم وقريب من س���ن التقاعد. 

غير أن نس���بة البطالة الرس���مية تواجه منذ س���نوات جدال واس���عا حول مدى 

مصداقيتها، بعد األخذ بعين االعتبار نسبة الذين يعملون في وظائف جزئية 

أو في وظائف متدنية رغما عن ارادتهم. 

 تقرير لمكتب الخبير الرئيسي في وزارة المالية، صدر قبل بضعة 
ّ

وقد دل

اس���ابيع، على أن تغييرا في احتساب البطالة من شأنه أن يضاعف النسبة 

الرسمية التي احتفلت بها إس���رائيل في األسابيع القليلة الماضية، وهي 

7ر4%، إذ أن احتس���اب البطالة ف���ي مكتب االحصاء المرك���زي يرتكز على 

أس���ئلة عالمية، ال تعكس بش���كل حقيقي الواقع الميداني. كما يشار إلى 

أن قانون الخدمة العسكرية االلزامية يساهم هو أيضا في تخفيض نسب 

البطالة. وتتجاهل كل هذه التقارير واقع سوق العمل في المجتمع العربي، 

الذي فيه إقصاء ل� 70% من النساء عن سوق العمل، بفعل سياسة التمييز 

العنصري. 

ويق���ول تقري���ر الخبير الرئيس���ي ف���ي وزارة المالية إن معطي���ات البطالة 

اإلس���رائيلية منخفضة مقارنة مع البطالة العالمية، وأيضا مقارنة مع البطالة 

اإلس���رائيلية في الماضي، لكن إذا ما جرى احتس���اب أولئك الذين يئسوا من 

البح���ث عن مكان عمل، وهم يعملون في وظائف جزئية، بخالف إرادتهم، فإن 

البطالة الرسمية المعلنة س���تتضاعف. وحسب التقرير، إذا ما جرى احتساب 

اليائسين من العثور على مكان عمل، ومعهم أيضا من يئسوا ولكنهم يعلمون 

بغير إرادتهم في وظائف جزئية، فإن نس���بة البطالة ستقفز إلى 6ر10%، بدال 

من البطالة الرسمية المعلنة- 7ر%4. 

»بنك إسرائيل« يرفع توقعات النمو االقتصادي إلى 5ر%3
*التوقعات األولى قبل نصف عام كانت تشير إلى نمو بنسبة 4ر2% *البنك يبقي على الفائدة البنكية المنخفضة وال يتوقع رفعها قبل الربع األخير 

من العام الجديد *تقرير بنك إسرائيل يشير إلى بقاء التضخم منخفضا ولكن فوق الصفر بالمئة *البطالة ستبقى عند مستوى متدن- دون %5*

كما كان متوقعا، س���جل العام الماضي 2016 ذروة جديدة في بيع السيارات 

الجديدة في إس���رائيل، وذلك ببيع قرابة 287 ألف سيارة، وهذه زيادة بنسبة 

12% عما تم بيعه في العام قبل الماضي 2015، الذي س���جل هو أيضا ذروة في 

بيع الس���يارات. وحسب تقارير مستوردي الس���يارات، فإن 40% من السيارات 

الجديدة تباع عن طريق القروض ورهن السيارة لشركات القروض. كما تواصل 

االرتفاع الحاد في أعداد السيارات ذات المحركات الصغيرة واالقتصادية في 

استهالك الوقود.

ويش���هد سوق السيارات تناميا مستمرا بش���كل خاص في سنوات االلفين. 

إال أن الس���نوات العش���ر األخيرة تش���هد ارتفاعا متواصال في البيع السنوي 

للس���يارات. وكل هذا بعد دخول أنماط جديدة لتمويل الس���يارات الجديدة، 

وفتح المنافسة الشديدة في القروض للسيارات. وفي السنوات السبع األخيرة 

تم بيع 641ر1 مليون س���يارة، وحس���ب التقديرات بعد خصم الس���يارات التي 

يتوقف استخدامها لسلسلة من األس���باب، فإنه في السنوات السبع األخيرة 

ازداد عدد السيارات في الشوارع بمليون سيارة.

وقد تم في العام 2010 بيع 216 ألف سيارة جديدة، وفي العام التالي)2011( 

226 ألف س���يارة. وفي العام 2012 هبط عدد الس���يارات إلى 205 آالف سيارة، 

لك���ن هذا الهبوط كان نابع���ا من ضرائب جديدة فرضت ف���ي ذلك العام، لذا 

استقدم الكثيرون شراء السيارات في الربع األخير من العام الذي سبق- 2011.

وف���ي العام 2013 تم بيع 212 ألف س���يارة جديدة، وفي العام التالي )2014( 

240 ألف س���يارة، وهذا كان ذروة جدي���دة، تبعتها ذروة اخرى في العام 2015 

ببيع 254 ألف س���يارة. وكما ذكر فإن العام 2016 س���جل هو أيضا ذروة جديدة 

ببيع قرابة 287 ألف سيارة. 

وحس���ب تقرير التحاد وكالء بيع السيارات، فمن المتوقع أن يتم في الشهر 

األول من هذا العام )2017(، تس���ليم ما بين 35 إلى 40 ألف س���يارة، وهذا بحد 

ذاته ذروة غير مسبوقة أيضا، ولكن ليس من الواضح ما هي وضعية البيع التي 

ستكون هذا العام.

وبموجب القائمة التي نش���رها وكالء بيع الس���يارات، واصلت شركة يونداي 

احت���الل المرتبة األولى ببيعه���ا في العام الماضي اكثر من 39 ألف س���يارة، 

بزيادة بنس���بة 25% عن العام 2015، وتليها كايا - أكثر من 38 ألف س���يارة، 

زيادة بنس���بة 13% عن العام الذي سبق، ثم تويوتا- أكثر من 30 ألف سيارة، 

وسكودا- 5ر19 ألف سيارة، وميتسوبيشي- 18 ألف سيارة، زيادة بنسبة %11. 

بينما س���جلت ش���ركة مازدا هبوطا حادا بنس���بة 16% عن العام 2015، إذ باعت 

3ر14 ألف س���يارة. وحلت في المرتبة السابعة سوزوكي، التي باعت 4ر13 ألف 

سيارة بزيادة بنس���بة 13% عن العام 2015، تليها ش���ركة نيسان التي باعت 

7ر11 ألف سيارة، بهبوط بنسبة 2% عن العام الذي سبق. 

وفي المرتبة التاسعة كانت أول سيارة من صناعة أوروبية- رينو الفرنسية، 

التي باعت قرابة 8ر10 ألف س���يارة، بزيادة بنس���بة 15%، تليها فولكسفاجن 

األلمانية، التي باعت اكثر بقليل من 9 آالف س���يارة، بزيادة بنس���بة 15% عن 

العام الذي س���بق. ومن خلف هذه االحصائيات، نش���ير الى أن ش���ركة “كال 

موبيل” التي تس���تورد يونداي وميتسوبيشي ومرسيدس، تسيطر على %20 

من اجمالي السيارات الجديدة. 

وكانت الس���يارة األكثر مبيعا في العام الماضي “كايا س���بورتاج” التي بيع 

منها 14 ألف سيارة، تليها “كايا بيكانتو”- 3ر13 ألف سيارة. وهذان النوعان 

ش���كال 71% من اجمالي مبيعات “كايا” في العام الماضي. وحلت في المرتبة 

الثالثة س���يارة “يونداي طوسون”- قرابة 12 ألف سيارة، ثم “تويوتا كوروال”- 

قرابة 11 ألف س���يارة، و”ميتسوبيش���ي آوتالندر”- 10 آالف سيارة، و”سكودا 

أوكتافيا”- 4ر8 ألف سيارة، و”مازدا 3”- حوالي 7ر6 ألف سيارة.

من ناحية أخرى، فقد تكش���فت مش���كلة كبيرة في الموانئ اإلس���رائيلية، 

تتمثل بمخزون 80 ألف س���يارة جديدة بشكل دائم، ما بدأ يخلق اكتظاظا في 

المساحات المخصصة. 

وقالت س���لطة الجمارك إنها س���تلزم شركات الس���يارات بتحرير كل سيارة 

جدي���دة حتى موعد أقصاه ثالثة أش���هر. كذلك فإن س���لطة الجمارك تخطط 

لتخصيص مس���احات شاس���عة في مناطق، كما يبدو صحراوية، تبعد عشرات 

الكيلومت���رات عن الموان���ئ، وخاصة عن ميناء ايالت عن���د خليج العقبة، وعن 

ميناء أسدود القريب من قطاع غزة.

وحس���ب ما ورد، فإنه على ضوء االكتظاظ بدأ تأخير إفراغ سفن ضخمة تقل 

س���يارات، ما دفع ش���ركات نقل إلى تغريم شركات سيارات على تأخير تفريغ 

حمولتها. وال تس���تبعد أوس���اط اقتصادية بأن تقرر س���لطة الموانئ تغريم 

الش���ركات التي تماطل ف���ي اخراج الس���يارات من مخازنه���ا المخصصة في 

الموان���ئ، من أجل الضغط عليها لتحرير الس���يارات، وعدم اس���تيراد كميات 

كبيرة مسبقا.

توقعات العام الجديد
تق���ول صحيف���ة “غلوبس” االقتصادية اإلس���رائيلية إن م���ن الصعب طرح 

توقعات حول س���وق الس���يارات الجديدة ف���ي العام الجديد 2017. وحس���ب 

الصحيفة فإن احدى شركات األبحاث االقتصادية طرحت في مطلع العام 2016 

توقعات القت رواجا، وبموجبها فإن س���وق السيارات في العامين 2016 و2017 

ستشهد ما بين الجمود وحتى التراجع عن الذروة التي تم تسجيلها في العام 

قب���ل الماض���ي 2015، إال أن كل هذه التوقعات لم تصمد منذ األش���هر األولى 

للعام الماضي.

وأضافت “غلوبس” أنه من غير الممكن لوم ش���ركة األبحاث تلك، ألن بحثها 

اعتمد على التقديرات االقتصادية، التي اش���ارت إلى تراجع في االس���تهالك 

الف���ردي وغير ذلك من التقدي���رات، التي هي أيضا انقلب���ت على حالها منذ 

النصف األول من العام الماضي.

وحس���ب تقديرات أولية تبينت من تقرير “غلوبس”، فإن خزينة الدولة من 

الضرائب س���جلت في العام الماضي مداخيل بحوالي 5ر18 مليار شيكل، وهو 

ما يعادل قرابة 86ر4 مليار دوالر، من بيع الس���يارات الجديدة وحدها. ويضاف 

اليها مبلغ مشابه تقريبا من الضريبة على الوقود. وهذا يعني أن الضرائب من 

هذين الجانبين يشكالن 13% من المدخول العام للضرائب في العام الماضي، 

وفق تقديرات أولية.

يضاف إلى هذا أن الش���هر الجاري، األول من العام الجديد 2017، سيش���هد 

كمية تس���ليم سيارات بعدد غير مس���بوق كما ذكر سابقا، وهو ما بين 35 إلى 

40 ألف سيارة، بسبب اسراع مستهلكين لشراء سيارات في الشهر األخير من 

العام الماضي، تحس���با لرفع األسعار، والقسم األكبر من أثمان هذه السيارات 

س���يدفع مع تسلمها، بمعنى أن خزينة الضرائب ستش���هد ارتفاعا حادا في 

مداخيلها هذا الشهر.

وت���رى الصحيفة أن ارتفاع أس���عار الس���يارات قد ال يؤثر عل���ى وتيرة بيع 

السيارات، خاصة وأن الغالبية الساحقة من السيارات الجديدة تباع عن طريق 

القروض واألقساط، بمعنى أن المستهلك قد ال يشعر كثيرا بالتغير. 

ولكن يبقى الس���ؤال: ما هو مدى عامل اكتفاء السوق على األقل في المرحلة 

القريبة؟. كذلك غابت عن التقارير التي نش���رت في وس���ائل اإلعالم، مس���ألة 

تصدير الس���يارات المس���تعملة إلى دول أخرى، وهذه ظاه���رة جرى الحديث 

عنها قبل س���نوات قليلة، ولكن على األغلب أنها ما ت���زال قائمة، خاصة لدى 

ش���ركات تأجير الس���يارات، أو تلك التي تبيع الس���يارات عن طريق القروض 

ورهنها، مع تعهد باس���ترجاع الس���يارة المس���تعملة، بعد عامين إلى ثالثة، 

واستبدالها بجديدة. 

64ر1 مليون سيارة جديدة في إسرائيل خالل سبع سنوات!
*حسب التقديرات خالل السنوات السبع الماضية اكتظت الشوارع بمليون سيارة جديدة بعد خصم السيارات التي تم وقف استعمالها *287 ألف سيارة جديدة 

في العام 2016- ذروة جديدة وزيادة بنسبة 12% عن 2015 *سلطة الموانئ تضيق ذرعا بـ 80 ألف سيارة تحتل مساحات شاسعة في الموانئ وتطالب بإيجاد حل سريع*
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محور خـاص: آخر المعطيات حول االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان خالل 2015- 2016

تبين المعطيات الرسمية لدى الجيش اإلسرائيلي أن الجهات المختصة في 

هذا الجيش أجرت، خالل العام قبل األخير، 2015، تحقيقات عسكرية )جنائية( 

في 186 حالة اعتداء تورط فيها جنود وضباط الجيش اإلس���رائيلي في الضفة 

الغربية وقطاع غزة، س���واء ضد مواطنين فلس���طينيين أو ض���د ممتلكاتهم. 

وتضي���ف المعطيات الرس���مية ذاته���ا أن 120 حالة من ه���ذه التحقيقات/ 

االعتداءات انتهت بإغالق الملفات نهائيا، فيما انتهت 7 حاالت فقط باتخاذ 

م سوى 15 الئحة  قدَّ
ُ
»إجراءات تأديبية« ضد الجنود والضباط المتورطين! ولم ت

ق أربعة منها فقط بحوادث 
ّ
هام بخصوص االعتداء على فلس���طينيين، تتعل

ّ
ات

وقعت خالل عام 2015.

وتؤكد منظمة “يش دين” )“يوجد قانون”( اإلسرائيلية أن هذه المعطيات، 

التي ضمنته���ا المنظمة في “ورقة معطيات تلخيصية” نش���رتها في مطلع 

الع���ام الجديد، تثب���ت أن الجيش اإلس���رائيلي “ال ينفذ سياس���ته المعلنة” 

بش���أن ضرورة إجراء التحقيق في جميع الحاالت التي تسفر عن وفاة مدنيين 

فلس���طينيين في مناطق الضفة الغربية، باس���تثناء الح���وادث ذات “الصفة 

القتالية الفعلية”. 

وتزامن نش���ر “ورقة المعطيات التلخيصية للعام 2015” هذه مع صدور قرار 

المحكمة العس���كرية بإدانة الجندي إليئور أزاريا بقتل الش���هيد عبد الفتاح 

الش���ريف في مدينة الخليل في آذار 2016، لتثبت أن هذا الجندي كان الوحيد 

ال���ذي قدمت ضده الئحة اته���ام جنائية من بين 20 حالة ج���رى فيها إطالق 

الرصاص الحي على فلسطينيين منذ اندالع ما سّمي ب� “انتفاضة السكاكين” 

في شهر تشرين األول 2015 وخالل العام 2016. وهو ما يؤكد أن الئحة االتهام 

هذه لم تأت إال لكون هذه “الحادثة” هي الوحيدة التي تم توثيقها بالصوت 

والصورة!    

وتش���ير “ورق���ة المعطيات” إل���ى معطي���ات جمعتها منظمة “بتس���يلم” 

اإلسرائيلية تفيد بأن 99 فلس���طينيا قتلوا في الضفة الغربية برصاص قوات 

األمن اإلس���رائيلية خالل العام 2015 )23 منه���م قتلوا برصاص جنود “حرس 

الحدود” و 76 برصاص جنود الجيش اإلس���رائيلي(، إضافة إلى 17 فلسطينيا 

آخرين قتلوا في مدينة القدس الش���رقية، غير أن التحقيق لم يجر س���وى في 

21 حالة فقط.  

وفي اإلجمال، لم تتجاوز نس���بة تقديم لوائ���ح االتهام في العام 2015 على 

خلفية اعتداءات الجنود على الفلسطينيين وممتلكاتهم سوى 3ر1% فقط من 

مجمل الملفات التي “انتهت معالجتها”، وهي نس���بة متدنية جدا “تعكس 

فشال عميقا ومتواصال في اس���تكمال التحقيقات واعتمادها إلعداد وتقديم 

لوائ���ح اتهام” كما تعكس، أيضا، “وجود حصان���ة، مطلقة تقريبا، يحظى بها 

جنود الجيش اإلس���رائيلي م���ن مغبة المثول أمام المحاك���م”.  وتنوه منظمة 

“يش دين” إلى أنه “يمكن االفتراض بأن هذه النس���بة قد تراجعت وهي أقل 

من ذلك )أقل من 3ر1%( اليوم، نظرا ألن ملفات عديدة أخرى جرى إغالقها منذ 

حصولنا على هذه المعطيات”!

إطالق النار بقصد القتل ـ ردة فعل مشروعة!
توض���ح »ورقة المعطيات« أن عددًا كبيرًا من حاالت قتل الفلس���طينيين في 

الع���ام 2015 وقع على خلفية موجة العنف الت���ي اندلعت في الضفة الغربية 

خالل العام نفسه. 

وتعتب���ر منظمة »يش دي���ن« أن حقيقة عدم إج���راء أي تحقيق جنائي في 

جرائم قتل 55 فلس���طينيا »تضع عالمة س���ؤال كبيرة حول تطبيق سياس���ة 

التحقيقات في حاالت القتل، والتي أعلنت إس���رائيل التزامها بها«، ما يعني 

أن »النيابة العس���كرية تعتبر إطالق النار بقصد القتل ردة فعل مشروعة على 

مثل هذه الح���وادث« وأنها »ال تميز إطالقا، تقريبا، بي���ن أحداث خرق النظام 

)حتى لو كانت خطيرة( وبين العمليات القتالية«. 

باإلضافة إلى ذلك، تبين أن ملفات التحقيق في 101 حالة قتل، تش���كل %54 

م���ن مجموع التحقيقات التي أجريت، قد تم فتحه���ا في أعقاب أحداث عنف 

تورط فيها جنود إسرائيليون وأسفرت عن إصابة فلسطينيين بجروح مختلفة. 

49 من هذه الملفات )تش���كل 26% من مجم���وع ملفات التحقيق التي فتحتها 

شرطة التحقيقات العسكرية في العام 2015( تمحورت حول مخالفات ارتكبها 

الجنود باالعتداء على ممتلكات فلس���طينية، سواء بالتخريب أو بالسرقة، كان 

42 منها في الضفة الغربية و7 في قطاع غزة. وتؤكد »ورقة المعطيات« أن هذا 

الرقم »مرتفع، نس���بيا، بالمقارنة مع حوادث السرقة واالعتداء على الممتلكات 

التي تورط فيها الجنود خالل السنوات األخيرة«.  

في العام 2015، تلقت ش���رطة التحقيقات العس���كرية س���بعة بالغات فقط 

من ِقَب���ل وحدات عس���كرية مختلفة يش���تبه في ضلوع جنوده���ا بمخالفات 

ا عن وق���وع مثل هذه المخالفات 
ً
بحق فلس���طينيين، وذلك من أصل 187 بالغ

واالعتداءات. وبالمقارنة، تلقت ش���رطة التحقيقات العس���كرية في الس���نة 

���ا من الوحدات العس���كرية التي يش���تبه في ضلوع 
ً
الس���ابقة )2014( 15 بالغ

جنودها بمخالفات كهذه. 

ويش���ار هنا إلى أن ثمة في الجيش اإلس���رائيلي قوانين وأوامر وتعليمات 

تلزمه بإبالغ ش���رطة التحقيقات العس���كرية بالحاالت التي ُيشتبه بأنه جرى 

خرق تعليمات القانون الدولي خاللها. وتش���مل هذه الحاالت، أيضًا، مخالفات 

 النسبة المنخفضة 
ّ

نهب وتنكيل وإطالق النار بش���كل مخالف للقانون. وتدل

من الحوادث التي تم إبالغ شرطة التحقيقات العسكرية بها على عدم تطبيق 

قة بواجب اإلبالغ الملقى على عاتق الجيش.
ّ
األوامر والتعليمات المتعل

ظهر معطيات “يش دين” أن جنود الجيش اإلسرائيلي وضباطه وسلطات 
ُ
وت

ون بواجباتهم التي 
ّ
تطبيق القانون العسكرية ينتهكون مسؤولياتهم ويخل

تقتضي التحقيق في ح���وادث خطيرة يقع ضحيتها مدنيون فلس���طينيون 

ون أيضًا بواجبهم بش���أن ضرورة اإلبالغ عن هذه 
ّ
في الضف���ة الغربية، بل يخل

الحوادث. ف�”قانون القضاء العسكري” ينص )في المادة 225( على أن “الضابط 

الذي يعلم، أو لديه أساس لالفتراض، بأن أحد مرؤوسيه ارتكب مخالفة يمكن 

تقديمه جّراءها إلى المحكمة العس���كرية ]...[ عليه تحرير ش���كوى أو إصدار 

أمر بتحرير شكوى بخصوص المخالفة، والتوقيع عليها وتقديمها إلى ضابط 

القضاء العسكري”. وتنص تعليمات هيئة األركان على أنه عندما يثير البالغ 

ش���بهة حول انتهاك تعليمات القانون الدولي، على أثر وقوع أعمال نهب، أو 

تنكيل أو إطالق نار مثال، بشكل مخالف للقانون، على ضابط القضاء العسكري 

نقل المعلومات مباش���رة إلى الش���رطة التحقيقات العس���كرية، ويحظر عليه 

فحص الحادث بنفسه”. 

وفيما يتعلق  بالحوادث التي قتل أو أصيب خاللها مواطنون فلس���طينيون، 

فقد تبنى الجيش في العام 2005 إجراء يلزم بتقديم بالغ عن كل حادث يقتل 

أو يصاب خالله فلس���طيني أعزل لم يش���ارك في القتال، وذلك في غضون 48 

س���اعة من لحظة وقوع الح���ادث، إلى مكتب هيئة األركان � قس���م العمليات، 

والنائب العسكري الرئيسي، مع شرح تفاصيل الحادث كاملة وإرفاق نسخ عن 

يوميات العمليات والتقارير اليومية وكل المواد األخرى ذات الصلة بالموضوع.

وال تتوفر لدى الجيش اإلسرائيلي معطيات رسمية موثقة عن عدد الشكاوى 

التي تم تقديمها جراء مخالفات الجنود تجاه الفلسطينيين، األمر الذي يحول 

دون قدرة النيابة العسكرية على رصد ومتابعة نسبة فتح التحقيقات أو على 

وضع سياسة واضحة ومنهجية في هذا المجال. 

الفلسطينيون ال يجدون
طريقة لتقديم الشكاوى!

تنش���ر منظمة »يش دين«، عادة، معطيات سنوية حول تطبيق القانون على 

الجنود المتورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة 

الغربية وقطاع غزة. وهي معطيات تستند إلى المعلومات التي يوفرها مكتب 

»الناطق بلس���ان الجيش«، بناء على طلب »يش دين«، وإلى عمليات الرصد التي 

تقوم بها المنظم���ة لمثل هذه المعطيات، وخاصة م���ا يتعلق منها بتقديم 

لوائح اتهام وبصدور قرارات إدانة قضائية )عسكرية( في لوائح االتهام التي 

يتم تقديمها إلى المحاكم العس���كرية ضد الجنود المتهمين بارتكاب هذه 

المخالفات.

ومن المع���روف أن إجراءات الش���روع ف���ي التحقيق ضد الجنود المش���تبه 

بضلوعهم في مثل هذه المخالفات ضد الفلس���طينيين تختلف، جوهريا، عن 

إجراءات التحقيق مع مدنيين إس���رائيليين مش���تبه بضلوعهم في مخالفات 

مماثل���ة، وخاص���ة في مجالي���ن اثنين: في طريقة تقديم الش���كوى )بش���أن 

االعتداء( وفي القرار بشأن فتح التحقيق أم ال. 

ويستدل من المعطيات المتراكمة لدى »يش دين« أن نسبة ضئيلة جدا من 

مجموع الش���كاوى التي قدمت إلى سلطات تطبيق القانون بخصوص شبهات 

حول اعتداءات الجنود على الفلس���طينيين خالل الس���نوات الماضية، وصلت 

من الفلس���طينيين ضحايا هذه االعتداءات، مباش���رة. فخالل العام 2015، بلغ 

عدد الش���كاوى التي قدمها الفلس���طينيون بأنفسهم إلى شرطة التحقيقات 

العس���كرية 11 شكوى فقط، من أصل 187 ش���كوى. وكذلك األمر في السنوات 

الس���ابقة، أيضا: في العام 2014، قدم الفلس���طينيون خمس شكاوى فقط من 

أصل 239 ش���كوى؛ ست ش���كاوى من أصل 239 ش���كوى في العام 2013؛ ست 

ش���كاوى من أصل 240 شكوى في العام 2012. ولهذه الحقيقة أسباب عدة، في 

مقدمتها عدم قدرة الفلس���طينيين ضحايا اعتداءات الجنود على التوجه إلى 

مركز ش���رطة التحقيقات العسكرية وتقديم الش���كاوى هناك، نظرا ألن هذه 

الش���رطة غير متواجدة في مراكز أو محطات في الضف���ة الغربية، فيما يبقى 

الحل المتاح أمام الفلس���طينيين س���كان الضفة الغربية التوجه إلى مكاتب 

التنسيق واالرتباط المنتشرة في الضفة الغربية وتقديم شكاواهم هناك، أو 

في مراكز الشرطة اإلسرائيلية.  

غي���ر أن التجربة العملية التي تراكمت لدى منظم���ة »يش دين« ومنظمات 

حقوقي���ة أخرى تبين، بصورة واضحة، أن هذه الش���كاوى المقدمة إلى مكاتب 

التنس���يق واالرتب���اط نادرا م���ا يتم تحويله���ا ونقلها إلى جه���ات التحقيق 

المختصة والمعني���ة المالئمة، أو يتم نقلها وتحويلها بعد مرور وقت طويل. 

أما تقديم الش���كاوى في مراكز الش���رطة اإلس���رائيلية فيمث���ل عقبة كبيرة 

أمام الفلسطينيين، نظرا لوجود القس���م األكبر منها في داخل المستوطنات 

اليهودية في الضفة الغربية، والتي ُيحظر على الفلسطينيين دخولها بدون 

مرافقة الش���رطة نفس���ها، ناهيك عن عدم توفر محقق يجي���د اللغة العربية 

ويستطيع تسجيل شكوى المواطن الفلسطيني بلغته، في أغلب الحاالت. 

وله���ذا، فعادة ما يتم تقديم الش���كاوى عن اعتداءات الجن���ود إلى النيابة 

العس���كرية، وغالب���ا ما يح���دث ذلك من خ���الل جهات ومنظمات إس���رائيلية 

وبواس���طتها. وهك���ذا، فنح���و 80% م���ن الش���كاوى التي قدمت إلى ش���رطة 

التحقيق���ات العس���كرية في الع���ام 2015 كانت، في األصل، ش���كاوى قدمها 

فلسطينيون )بواسطة منظمات إسرائيلية( إلى النيابة العسكرية، أواًل. 

وعالوة على هذا، يجب التنويه إلى أن سلطات تطبيق القانون في الجيش ال 

تس���ارع إلى إجراء تحقيقات جنائية في الشكاوى التي تتلقاها عن اعتداءات 

الجنود على الفلس���طينيين وممتلكاتهم. فغالبا ما يتم إجراء »فحص مسبق« 

بشأن هذه الش���كاوى، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الشروع في إجراء تحقيق 

جنائ���ي أم ال.  وه���و قرار حص���ري في أيدي المس���ؤولين العس���كريين، علما 

بأن السياس���ة العامة إلج���راء تحقيقات جنائية في الجي���ش في هذا المجال 

)»سياس���ة التحقيقات«( تنص على أنه عند االش���تباه بحصول مخالفة »كجزء 

من نش���اط عس���كري« يكون فتح التحقيق الجنائي مش���روطًا بإجراء »فحص 

. وفي أعقاب االلتماس الذي قدمته منظمتا »بتسيلم« و«جمعية 
ً

مس���بق« أوال

حقوق المواطن« اإلس���رائيليتان إلى »محكمة العدل العليا« اإلس���رائيلية ضد 

النائب العسكري الرئيسي )في العام 2003(، طرأ توسيع طفيف على »سياسة 

التحقيقات« هذه، ش���مل ضرورة التحقيق الجنائي من قبل شرطة التحقيقات 

العسكرية في أية حالة تؤدي إلى وفاة مدني فلسطيني نتيجة أعمال الجيش 

في الضفة الغربية »باس���تثناء تل���ك التي تحصل في إطار عمليات ذات صفة 

قتالية فعلية«! 

تقريران سابقان
يذكر أن منظمة »يش دين« كانت أصدرت في أيار 2015 تقريرا خاصا بعنوان 

»التفاف على القانون« حول التقصير واإلهمال الكبيرين في معالجة اعتداءات 

المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية أكدت فيه 

أن س���لوك الشرطة اإلسرائيلية في هذا المجال »أقرب ألن يكون نهجًا رسميا« 

وأن »هذا النهج هو س���بب عدم ثقة الفلس���طينيين بسلطات تطبيق القانون 

اإلس���رائيلية في الضفة الغربية، وهو ما يفس���ر حقيقة أن ش���كاوى رسمية 

قدمت إلى الشرطة اإلس���رائيلية بشأن 23% فقط من اعتداءات المستوطنين 

على الفلسطينيين وممتلكاتهم«!  )نشر عنه في ملحق »المشهد اإلسرائيلي« 

العدد 359، الثالثاء 2015/6/2(. 

وفي أيار 2016 نش���رت منظمة »بتس���ليم« تقريرا بعنوان »ورقة التوت التي 

تغطي ع���ورة االحتالل: جهاز تطبي���ق القانون العس���كري كمنظومة لطمس 

الحقائق«، أعلنت م���ن خالله عن قرارها وقف التعاون مع النيابة العس���كرية 

والتوقف عن تقديم ش���كاوى إلى جهاز تطبيق القانون العسكري، مؤكدة أن 

المهمة الملقاة على عات���ق هذا الجهاز محدودة أصال وتعفي صناع القرارات 

والسياسات، العسكريين والسياسيين، من أية مسؤولية أو مساءلة، لكن هذا 

الجهاز »ال يس���عى حتى إلى تنفيذ هذه المهمة المحدودة«. )نش���ر عنه في 

ملحق »المشهد اإلسرائيلي«، العدد 380، الثالثاء 2016/5/31(.  

»ورقة معطيات« تلخيصية للعام 2015:

لوائح اتهام في 3ر1% فقط من ملفات “انتهت معالجتها” في العام 2015 
بشأن اعتداءات جنود إسرائيليين على فلسطينيين وممتلكاتهم!

*99 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية برصاص قوات األمن اإلسرائيلية خالل العام 2015 )23 منهم قتلوا برصاص جنود “حرس الحدود” و 76 برصاص 

جنود الجيش اإلسرائيلي( إضافة إلى 17 فلسطينيا آخرين قتلوا في مدينة القدس الشرقية غير أن التحقيق لم يجر سوى في 21 حالة فقط!*

أكد التقرير السنوي ل�”جمعية حقوق المواطن” في إسرائيل أن العام 2016 

ا بالنسبة لحقوق اإلنسان. 
ً
المنتهي لم يكن عاًما موفق

وأضاف أنه في هذه الفترة العصيبة، اتسمت سياسة السلطات اإلسرائيلية 

عموًم���ا بازدي���اد األس���اليب الُمتطرفة، وبانته���اكات فظ�ة لحقوق اإلنس���ان 

والحريات، وباالستخدام الُمفرط للقوة.

وأش����ار التقرير إلى أن حرية التعبير والحيز الديمقراطي في إسرائيل وقعت 

هذه الس����نة تحت وابل من الهجمات القاسية. وأكد أن المسؤولين الُمنتخبين - 

أعضاء الكنيس����ت والوزراء- لعبوا دوًرا مركزيا في محاولة تقليص حرية التعبير، 

وخاصة حرية اإلبداع الفني، وتقييد وسائل اإلعالم الحرة، وإسكات النقد، والمس 

بفصل السلطات، والتضييق على خطوات كل من ال تتماشى مواقفه أو نشاطاته 

مع األغلبية السياس����ية. وهذه النزعة هي اس����تمرار للنهج القائم في السنوات 

األخي����رة، لكنه في هذه الس����نة اتخ����ذ طابًعا أكثر هجومًيا عل����ى حرية التعبير 

مصحوًبا بنزع شرعية الخصوم السياسيين، واألقليات وجمعيات حقوق اإلنسان.

وشدد التقرير على أن تغيير السياسات وانتهاكات حقوق االنسان يتطلب 

المزي���د م���ن العمل ال���دؤوب والُممنهج ُمقاب���ل جميع فئ���ات الُمجتمع - من 

الطبقة السياس���ية، مروًرا بالبيرقراطية الحكومية، والمحاكم، ووسائل اإلعالم، 

والش���بكات االجتماعية، وصانعي الرأي العام، ونظام التربية والتعليم. وتابع: 

برغم الصعوبات، فنحن في جمعي���ة حقوق المواطن نتعهد بُمتابعة النضال 

الطويل األمد على ُمختلف األصعدة، حتى عندما تواَجه نش���اطاتنا بانتقادات 

وردود فعل عدائية، ونتعهد بعدم التخلي عن الديمقراطية وحقوق اإلنس���ان 

 في موقعه، 
ٌ

والُمجتمع في إسرائيل، ونناشد جميع المواطنين أخذ دورهم كل

لتعزيز مكانة وقيم حقوق اإلنسان، وعدم السكوت عن كل انتهاك يمس بهم 

أو يمارس ضد أي شخص آخر.

تغيير جذري في قواعد اللعبة الديمقراطية
ا في 

ً
بحسب التقرير، فإن من بين أكثر المبادرات الُمعادية للديمقراطية بروز

الع���ام 2016، هناك مبادرتان وصلتا إلى ح���د الُمصادقة النهائية عليهما في 

الكنيست، وهما “قانون اإلقصاء” و”قانون الجمعيات”. 

و”قانون اإلقص���اء” ُيتيح ألغلبية من أعضاء الكنيس���ت أن ُيقصوا زمالءهم 

من أح���زاب األقلية لدوافع سياس���ية، وه���و قانون يمس باألركان األس���اس 

للديمقراطية، ويمس بشكل خاص بالجمهور العربي وبتمثيله في المنظومة 

السياسية. 

أم���ا “قانون الجمعيات”، فيهدف إلى إلصاق وصمة عار بأي جمعية تختلف 

أجندتها عن أجندة األغلبية السياسية، ويمس بشرعية الجمعيات الُمرتبطة 

باليسار السياسي وبجمعيات حقوق اإلنسان وبنشاطات هذه الجهات.

دمت خالل الس���نة األخيرة 
ُ
من بين اقتراح���ات القوانين والمبادرات التي ق

أشار التقرير إلى ما يلي: 

اقتراح قانون الوالء في الثقافة، والذي يهدف إلى إعطاء السياسيين سلطة 

لحجب التمويل عن مؤسسات ثقافية يعتبرون أنها تزدري الدولة ورموزها. 

اقتراحات القانون التي حاولت أن تمس ب�مكانة ودور المحكمة العليا. 

اقتراحات القانون التي تطرقت إلى المناداة بمقاطعة إسرائيل، وحاولت أن 

ا” عقاًبا على تعابير سياسية شرعية.
ً
ا باهظ

ً
تفرض “ثمن

المبادرات التي هدفت إلى المس بوسائل اإلعالم الُحرة. 

مح���اوالت إلغاء الخدم���ة المدنية في جمعيات حقوق اإلنس���ان، أو منع تلك 

األخيرة من الحصول على مزايا ضريبية. 

الُمبادرات والق���رارات الكثيرة التي اتخذتها وزي���رة الثقافة، والتي تمس 

بحرية التعبير السياس���ي في الفن���ون، وهي ُمبادرات وقرارات اس���تهدفت 

بشكل أساسي الفنانين العرب والمؤسسات الثقافية العربية.

إلى جانب كل هذا، ش���هد العام الماضي ازدياًدا في االس���تبداد والطغيان 

تجاه األقليات القومية واالجتماعية والسياسية، وفي المس بحقوق األقليات 

ل���كل هؤالء، وخاص���ة بحرية التجمع ل���دى األقلية العربية. وأك���د التقرير أن 

عتبر فيها حرية انتقاد الس���لطة، ومراقبة 
ُ
هذا يم���س بالديمقراطية، التي ت

نشاطاتها ومساعدة كل من يتضرر جراءها، قواعد أساسية. 

وأض���اف أن محاولة جهات رفيعة في البرلمان وفي الحكومة إس���كات النقد 

ا مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها 
ً

تجاه سياس���اتها تتعارض هي أيض

إس���رائيل، والتي تضمن حماية حقوق اإلنسان وكل من يعمل للحفاظ عليها، 

وتتعارض تماًم���ا مع القضاء اإلس���رائيلي، الذي تتمتع في���ه حريتا التعبير 

واالحتجاج بمكانة حقوق أساس دستورية.

وتح���ت العنوان “من الم���س بالحق في الحي���اة وحتى انته���اك الحق في 

اإلجراءات العادلة”، جاء في التقرير:

لعل أبرز مثال على االنتهاك غير الُمتجانس لحقوق اإلنسان من قبل الجيش 

والش���رطة هو ذلك الذي يخص أكثر الحقوق أساًس���ا، أال وهو الحق في الحياة. 

فف���ي الكثير من العمليات أو حاالت االش���تباه بتنفي���ذ عمليات في األراضي 

شير إلى أن رجال الشرطة والجنود وحتى 
ُ
الفلسطينية )المحتلة(، ُهناك أدلة ت

ِبه بأنهم 
ُ
الُمواطنين أطلقوا النار وقتلوا ُمنفذي العمليات أو أولئك الذين اشت

ق���د نفذوا أو قد ُينف���ذون عمليات، من دون أن يكون هن���اك أي خطر يتهدد 

حياته���م، أو في ظروف كان ُيمكن لهم أن ُيس���يطروا عليها بأس���اليب أخرى 

حدث ضرًرا أقل، وبحسب أنظمة إطالق النار. ولقد أدت ُمحاكمة الجندي إليئور 
ُ
ت

أزاريا، ُمطلق النار في الخليل، إلى إثارة جدل جماهيري عاصف وضروري.

من الوسائل األخرى التي ازداد استخدامها كثيًرا هذا العام هدم المنازل أو 

صبها باإلسمنت كوسيلة لمعاقبة عائالت الُمتورطين في العمليات. 

وبحس���ب ُمعطيات مركز حماية الفرد، منذ شهر كانون الثاني 2016 وحتى 

 في الضفة الغربية والقدس 
ً

ُمنتصف شهر تشرين األول، كان هناك 23 منزال

الش���رقية تم هدمها، أو هدمها ُجزئيا أو صبها باإلسمنت. ومنذ شهر تشرين 

األول 2015، وحت���ى ُمنتصف ش���هر تش���رين األول 2016، ق���ام الجيش بأخذ 

صدر ضده���ا أوامر هدم حتى 
ُ
مقايي���س لنحو مئ���ة منزل إضاف���ي، دون أن ت

الس���اعة. إن هدم المنازل كوسيلة عقاب هو وسيلة تضر كثيًرا بأفراد العائلة 

- وهم مواطنون أبرياء- وبحقهم في المأوى وفي ظروف المعيشة األساسية. 

وبحس���ب ُمعطيات بتسيلم، حتى نهاية شهر نيسان 2016، كانت إسرائيل 

تحتج���ز في االعتقال اإلداري 692 فلس���طينيا، من بينهم امرأتان و 13 قاصًرا؛ 

وبحس���ب ُمعطيات نش���رتها وس���ائل اإلعالم، مع نهاية ش���هر تموز من هذا 

العام، كان الرقم 651 ش���خًصا. وخالل السنة الماضية، بادر بعض الُمعتقلين 

اإلداريين إلى إضراب عن الطعام، وذلك من باب اليأس واحتجاًجا على توسيع 

نطاق استخدام هذه الوسيلة.

كما يحدث مراًرا، فإن اس���تخدام بعض الوس���ائل التي تضر بالفلسطينيين 

في األراضي الُمحتلة “يتسرب” في نهاية المطاف إلى داخل إسرائيل، ليتم 

ا، بقوة ُمخففة ونطاق أصغر. ولقد 
ً

استخدامها ضد مواطنين إسرائيليين أيض

فذ في إسرائيل بين شهر كانون الثاني وشهر تشرين األول من العام 2016 
ُ
ن

 إداري���ا، غالبيتها بحق عرب من مواطني إس���رائيل وُمقيمين 
ً

نح���و 20 اعتقاال

دس الشرقية. 
ُ
دائمين من الق

 وق���د قدمت الحكومة اقت���راح قانون، يهدف إلى توس���يع صالحيات وزير 

الدفاع، ليتس���نى له أن يأمر باعتقال المواطنين إداريا وأن ُيصدر أوامر إبعاد 

ا 
ً
ُمبالغة ضده���م. كما أقر البرلمان االس���رائيلي خالل الع���ام الُمنصِرم قانون

جديًدا يس���مح بالحكم بعقوبة السجن على قاصرين يبلغون من العمر 12 - 14 

ستخدم منذ 
ُ
عاًما أدينوا بالقتل عمًدا أو دون قصد. وهي نفس األنظمة التي ت

سنين ضد القاصرين الفلسطينيين في األراضي الُمحتلة. 

الضم الزاحف
تحت العنوان أعاله كتب التقرير:

تقف في صلب إس���اءة معاملة الس���كان الفلس���طينيين في المنطقة C من 

الضفة الغربية رغبة إسرائيل في إحكام سيطرتها على هذه المنطقة وتقوية 

ارتباطها بإسرائيل، ودفع الس���كان الفلسطينيين إلى المنطقتين A وB. في 

العق���د الماضي، تزايدت كثيًرا تلك الخطوات التي يمكن أن نس���ميها الضم 

الزاحف أو الضم الفعلي بفرض الواقع. كما أن محاوالت تشويش الخط األخضر 

وإنفاذ القانون اإلس���رائيلي على المس���توطنات، الواقعة خارج حدود الدولة، 

ا. فمثاًل، أطلقت هذه الس���نة حملة واسعة تطلب 
ً

استمرت هذه الس���نة أيض

بش���كل صريح بإنفاذ الس���يادة اإلس���رائيلية على “معاليه أدوميم”. ويحاول 

مسؤولون في الحكومة، في هذه األيام، طرح مشروع قانون لتنظيم البناء غير 

 على أراض فلسطينية 
ْ

المرخص في المس���توطنات وفي بؤر استيطانية بنيت

خاصة، وهذا على الرغم من المعارضة الحادة للمستش���ار القانوني للحكومة 

لتبييضه���ا، وعلى نح���و مناقٍض لموقف المحكمة العليا ف���ي قرار الحكم في 

قضية عمونه. يش���كل هذا االقتراح تصعيًدا من ناحية دوس حقوق اإلنسان 

الفلسطيني واحتقاًرا لسيادة القانون في المناطق.

إن خطوات كهذه تعمق بش���كل أكبر وجود جهازي���ن قضائيين منفصلين 

في المناطق المحتلة: األول – إس���رائيلي- مدني، للمواطنين اإلس���رائيليين، 

والثاني – عسكري، للسكان الفلسطينيين. وهكذا ففي المنطقة ذاتها وتحت 

الحكم ذاته تقيم مجموعة سكانية أولى تتمتع بحقوق وإلى جانبها مجموعة 

س���كانية ثانية يتم انتهاك حقوقها األساسية بشكل دائم. وعشية الذكرى 

الخمس���ين لالحتالل، هذا التمييز آخذ بالتمأسس، والتحول إلى جزٍء ال يتجزأ 

من منظومات الحكم اإلسرائيلي.

التقرير السنوي لجمعية حقوق المواطن- 2016:

تزايد الخطوات الرامية إلى تحقيق ضم زاحف أو ضم فعلي لألراضي الفلسطينية المحتلة!
*األغلبية السياسية في إسرائيل تصعد نهج تقليص الحريات وفرض الخناق والتقييدات ونزع شرعية من ال يتماشى معها*
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

»التقدير اإلستراتيجي إلسرائيل 2016 - 2017«

تراجع “القيم المشتركة” بين 
أميركا ويهودها وبين إسرائيل!

أفرد تقرير “التقدير اإلستراتيجي إلسرائيل 2016 – 2017” الصادر عن “معهد 

أبحاث األم���ن القومي” في جامعة تل أبيب،  فصال خاصا للعالقات بين إس���رائيل 

والواليات المتحدة، أعده الدبلوماس���ي الس���ابق عوديد عيران وميخال حاطوئيل 

ردوشيتس���كي. ورجح الباحث���ان أن الرئيس األميركي المنتخ���ب، دونالد ترامب، 

سيس���تخدم أدوات ش���خصية وأيديولوجية وعملية في معالج���ة قضايا داخلية 

وخارجية. وأش���ارا إلى أن���ه ينبغي النظر إل���ى العالقات الثنائية بين إس���رائيل 

والواليات المتحدة على أنها “جزء ال يتجزأ من السياق اإلقليمي والدولي”. 

وأش���ار الباحثان إل���ى العالقات المتوترة للغاية بين حكوم���ة بنيامين نتنياهو 

وإدارة الرئي���س المنتهية واليته، باراك أوباما، حول قضيتين أساس���يتين، هما 

إيران واالتفاق النووي معها والقضية الفلسطينية. واعتبرا أن ما يميز هذه األزمة 

بين الجانبين مدتها الطويلة قياسا بأزمات بين الجانبين في الماضي. كذلك أشارا 

إلى انتقادات إسرائيلية إلدارة أوباما، وخاصة فيما يتعلق بتراجع ضلوع الواليات 

المتحدة في نزاعات في الشرق األوسط خصوصا وفي العالم عموما. 

وتأتي هذه السياسة إلدارة أوباما، وفقا للباحثين، على ضوء حقيقة أن الواليات 

المتح���دة باتت تعتمد أكثر على موارد الطاقة الداخلية وأصبحت مصدرة للطاقة، 

ولفتا إلى أن من ش���أن ذل���ك أن يزيد التوتر بين الوالي���ات المتحدة وبين منظمة 

الدول المص���درة للنفط )أوبك( وخاصة مع الس���عودية، وأن ترامب س���يعمل من 

أجل حماية اإلنتاج المحلي. والس���بب الثاني يتعلق بامتناع الواليات المتحدة عن 

اس���تثمارات كبيرة في صراعات لن تعود بأرباح عسكرية وإستراتيجية وسياسية 

واقتصادية واضحة.

ورأى الباحثان أن “على الحكومة اإلس���رائيلية أن تحلل التبعات اإلس���تراتيجية 

على إس���رائيل في أعقاب انس���حاب الوالي���ات المتحدة الجزئ���ي والتدريجي من 

المنطقة. وإحدى التبعات، على سبيل المثال، هي ضلوع أميركي مقلص في عملية 

الس���الم. لكن على الرغم من هذا الضلوع المقلص، ستستمر الواليات المتحدة في 

أن تكون ضالعة في بلورة خطوات في الش���رق األوس���ط، وليس لدى إس���رائيل أي 

طري���ق أفضل لكي تكون جزءا من تطورات كهذه من إجراء حوار وثيق مع الواليات 

المتحدة. وعالقات إسرائيلية – أميركية كهذه تستوجب مستوى ثقة عاليا”.   

واعتبر الباحثان أن “قدرة إس���رائيل على إبعاد نفس���ها ع���ن الحروب والنزاعات 

اإلقليمي���ة تع���زز االدعاء بعدم وجود عالق���ة منطقية بين الصراع اإلس���رائيلي – 

الفلس���طيني والنزاعات األخرى في المنطقة، وأن حل الصراع األول لن يكون له أي 

تأثي���ر على حل النزاعات األخرى. ويبدو أن ه���ذا المنطق مقبول على األميركيين، 

لك���ن النتيجة لم تكن بتخفيف الضغط على إس���رائيل بس���بب سياس���تها تجاه 

الفلس���طينيين، ال من جانب الواليات المتحدة بزعام���ة أوباما وال من جانب العبين 

دوليين آخرين”.

ورغم أن ترامب لم يتحدث كثيرا عن الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني، باستثناء 

االلتزام بأمن إسرائيل وأقوال مساعديه حول نقل السفارة األميركية من تل أبيب 

إلى القدس، إال أن الباحثين أش���ارا إلى أنه “س���يكون من الخطأ االفتراض أن هذا 

الموضوع س���يغيب عن أجندة اإلدارة المقبلة. وعمليا، على األرجح أن ُيطرح الصراع 

اإلس���رائيلي – الفلس���طيني في اللقاء األول بين القيادة اإلس���رائيلية والرئيس 

الجدي���د، وكذلك في المداوالت المتعلقة بعالقات إس���رائيل مع العبين إقليميين 

ودوليين”، لكنهم���ا توقعا أال تطالب إدارة ترامب إس���رائيل، في الفترة القريبة، 

بأن ترس���م حدودا مس���تقبلية دقيقة أو خططا مفصلة حول المستقبل السياسي 

للقدس، “وذلك على ضوء انعدام االس���تقرار الحالي ف���ي المنطقة، ضعف القوة 

الدولتية، والظروف الخاصة داخل الضفة الغربية والسياس���ة التي تبناها تقرير 

الرباعية الدولية في تموز الع���ام 2016، وينبغي بموجبها إنجاع جهود دولية من 

أجل الحفاظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين”.        

وف���ي هذا الس���ياق، لفت الباحثان إلى أنه “على الرغم من التعاون الواس���ع بين 

الدولتين في مواضيع األمن والعلوم والتجارة وغيرها، إال أن إدارة أوباما لم تنحرف 

عن الخ���ط المتواصل النتق���ادات أميركية ش���ديدة حيال موضوعين: المش���روع 

االستيطاني اإلسرائيلي، وما يعتبر أنه استخدام قوة عسكرية إسرائيلية مفرطة 

من أجل معالجة اإلرهاب الفلسطيني”. 

ورأى الباحثان أن “حكومة إسرائيل ستفعل خيرا إذا اقترحت أفكارا عملية لوضع 

حل للطريق المس���دود بين إسرائيل والفلس���طينيين، مثلما تم التعبير عنه في 

رس���الة الرئيس بوش )االبن( إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، أريئيل شارون، في 

نيسان العام 2004، حول الحدود المستقبلية وحل قضية الالجئين الفلسطينيين 

وأنها ستسعى من أجل استئناف وتعزيز دور الواليات المتحدة في هذا السياق”.

وأضافا “يب���دو أنه خالل فترة والية أوباما تراجع أحد األس���س الهامة للعالقات 

الثنائية، وهو الش���عور بوجود ’قيم مش���تركة” للدولتين، بسبب اعتبار أن الروح 

الديمقراطية اإلس���رائيلية ضعفت. وتظهر االستطالعات تأييدا أميركيا متواصال 

إلس���رائيل بين المحافظين، بينما يميل الليبراليون أكث���ر فأكثر لرؤية الضائقة 

الفلس���طينية على أنها موازية لألبارتهايد. كما أن حركة BDS لمقاطعة إسرائيل 

وسحب االس���تثمارات منها وفرض عقوبات عليها تنتشر في الجامعات في أنحاء 

الواليات المتحدة وتنضم إلى خطاب الليبراليين. ورغم أنه ال يوجد حاليا أي تأثير 

ه���ام لذلك على العالقات الثنائية بين الدولتين، لكن ال ينبغي االس���تهانة بهذا 

التحوالت”.

الخالفات بين إسرائيل ويهود أميركا
تطرق الباحثان إلى العالقات بين إس���رائيل واألميركيين اليهود، ولفتا إلى أنه 

“ربما س���تكون للتراجع في القيم المشتركة بين الجاليات اليهودية في الواليات 

المتح���دة وإس���رائيل تبعات ض���ارة، ألن العالقة بين المجتمعي���ن هي في صلب 

التأييد إلس���رائيل من جانب الجمهور الواس���ع في الواليات المتحدة وبين أعضاء 

الكونغ���رس. والعامل الثاني ال���ذي يؤثر على الدعم األميركي إلس���رائيل مرتبط 

باإلدراك أن الحلف غير المكتوب بين الواليات المتحدة وإس���رائيل يخدم مصالح 

الجانبين. والضلوع النشط للجالية اليهودية األميركية في األروقة السياسية في 

الواليات المتحدة أس���هم في ذلك أكثر بكثير من حجمها الديمغرافي الحقيقي. 

ولذل���ك، فإن تغييرا ف���ي المفهوم الذي بموجب���ه تتعاطف الجالي���ة اليهودية 

األميركية مع الشعب اليهودي وخاصة مع إسرائيل سيؤدي بالضرورة إلى عواقب 

مضرة إلسرائيل”.

وأضافا أن “االعت���راف بأهمية العالقة بين الجاليتي���ن اليهوديتين األكبر في 

العالم ينبغي أن يزيد الوعي لهذه العالقة من جانب حكومة إس���رائيل واألحزاب 

والمنظمات غير الحكومية فيها حيال عواقب تراجع هذه العالقة على إسرائيل”. 

ويش���ار إلى أن تراجع العالقات بين إسرائيل واليهود األميركيين ليس نابعا من 

أسباب سياسية فقط، والتي تمثلت بتأييد إسرائيل لترامب بينما صوت 70% من 

يهود أميركا لغريمته هيالري كلينتون، وإنما دينية أيضا وذلك بس���بب تصاعد 

األزم���ة بين التيار اليهودي األرثوذكس���ي، المس���يطر في إس���رائيل، والتيارين 

اإلصالح���ي والمحافظ األكث���ر ليبرالية، الذي ينتمي إليه قراب���ة 90% من اليهود 

األميركيين.   

وأنه���ى الباحثان دراس���تهما بتوصية مفادها أن “على إس���رائيل المبادرة إلى 

بداي���ة جديدة ف���ي عالقتها م���ع اإلدارة األميركية الجديدة وعرضها بمس���اعدة 

تحليل ش���امل للتطورات اإلقليمية األساس���ية، ويش���مل ذلك إيران، ومقترحات 

لتعاون إقليمي في المجاالت االقتصادية والسياسية والدفاعية. وانعدام الوضوح 

إزاء سياس���ة الواليات المتحدة تجاه الصراع اإلس���رائيلي – الفلسطيني سيتطور 

وينتهي، وعلى إسرائيل أن تراقب بحذر ومسؤولية خطوات متشددة محتملة، وأن 

تأخذ بالحس���بان جميع السيناريوهات ودراسة التبعات الطويلة األمد لسياستها 

قصيرة األمد”.  

صرح رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، في مناس���بات 

عديدة خالل العام الماضي وقبله، بأن س���الما إس���رائيليا – فلس���طينيا 

ال يمكن تحقيقه من خالل مس���ار ثنائي بي���ن الجانبين، وإنما من خالل 

س���الم إقليمي بين إسرائيل والدول العربية “الس���نية المعتدلة”، في 

إشارة إلى مصر واألردن والس���عودية ودول الخليج. واعتبر نتنياهو أنه 

في إطار محادثات س���الم كهذه، عربية – إسرائيلية، سيكون في إمكان 

الفلس���طينيين تقديم تنازالت إلس���رائيل، تحت ضغوط ومظلة عربية 

واسعة. 

ف���ي نهاية العام الفائت، أص���در “معهد أبحاث األم���ن القومي” في 

جامعة تل أبيب، تقريره الس���نوي “التقدير اإلس���تراتيجي إلس���رائيل 

2016 – 2017”، ال���ذي احت���وى على مجموعة من الدراس���ات حول الحيز 

اإلستراتيجي اإلسرائيلي اإلقليمي والدولي. 

وفيما يتعلق بالحيز اإلقليمي، فإن هذه الدراسات أجمعت على أنه 

لم تكن هناك مفاجأة إس���تراتيجية بالنسبة إلس���رائيل، وذلك على 

ضوء “الربيع العرب���ي” المتواصل منذ بداية العقد الحالي، وإنما هي 

تط���ورات باتجاه تصعيد أو جمود متخ���م بالمخاطر. وإلى جانب ذلك، 

اعتب���رت هذه الدراس���ات أن ثمة “فرصة لتنفيذ سياس���ة وخطوات 

تس���اعد إس���رائيل على مواجهة تحدي���ات أمنية وسياس���ية ماثلة 

أمامها، وتحس���ن صمودها إزاء تهديدات على س���المتها ومكانتها 

اإلقليمية والدولية”. 

وتج���در اإلش���ارة إل���ى أن “التقدير اإلس���تراتيجي إلس���رائيل” 

صدر قب���ل تبني مجلس األم���ن الدولي الق���رار 2334، الذي يدين 

االس���تيطان ويؤكد عدم ش���رعيته، وأيدته كافة ال���دول األعضاء 

في مجلس األمن، باس���تثناء الواليات المتح���دة التي امتنعت عن 

التصويت وعن اس���تخدام حق النقض “الفيتو”. وشكل تبني هذا 

القرار صفعة لحكومة نتنياهو وسياس���تها تجاه الفلسطينيين. 

وفي هذه األثناء، تتوجس إس���رائيل من خطوات دولية مشابهة، 

بينه���ا انعقاد مؤتمر وزراء خارجية س���بعين دولة في باريس، في 

منتصف الش���هر الحالي، في إط���ار المبادرة الفرنس���ية لتحريك 

“عملية الس���الم” بين إسرائيل والفلسطينيين. ووصلت األزمة في 

العالقات بين حكوم���ة نتنياهو وإدارة الرئي���س األميركي، باراك 

أوباما، إلى حضيض غير مس���بوق في أعقاب االمتناع عن استخدام 

الفيت���و، وخطاب وزير الخارجية األميركي، جون كيري، الذي رس���م 

فيه خطوط حل الصراع اإلس���رائيلي – الفلسطيني من وجهة نظر 

اإلدارة األميركية المنتهية واليتها. 

“تناقضات العالم العربي”
تطرقت إحدى دراس���ات “التقدير اإلس���تراتيجي إلس���رائيل”، والتي 

أعدها الباحث أوفير فينتر، إلى الخط السياس���ي الذي يتبعه نتنياهو، 

بشأن “السالم اإلقليمي”. 

وأشار فينتر إلى أن “الدول العربية السنية معنية في الفترة الحالية 

بدفع عملية السالم اإلسرائيلية – الفلسطينية قدما انطالقا من التزامها 

تج���اه الفلس���طينيين، واألهم من ذلك بس���بب قلقها عل���ى مصالحها، 

وهي: إضعاف قوى إس���المية تتغذى، برأيها، من الصراع مع إس���رائيل 

وتهدد أنظمتها؛ تعزيز مكانتها اإلقليمية والدولية بواس���طة أخذ دور 

في مفاوضات س���الم؛ الحصول على شرعية شعبية من أجل توسيع إطار 

تطبيع العالقات بينها وبين إسرائيل”.

واعتبر فينتر أنه بالنسبة إلسرائيل، فإن هذه التوجهات لتلك الدول 

العربية “تؤكد على القيمة المضافة الكامنة في مسار تسوية إقليمية 

للصراع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني، واحتمال تحويل مبادرة الس���الم 

العربية، م���ع تعديالت ومالءمات، إلى قاعدة ناجعة لمفاوضات س���الم. 

إذ أنه بدعم عربي وإس���المي واس���عين، بإمكان الفلس���طينيين تليين 

مواقفهم وإبداء اس���تعداد لتس���وية تاريخية ف���ي قضايا الحل الدائم 

القابل���ة لالنفجار، وفي مقدمتها حق العودة والقدس. ومن ش���أن نجاح 

مفاوضات من هذا النوع، تجري تحت س���قف عربي، أن يشق الطريق نحو 

تعاون غير مس���بوق بين إس���رائيل وجاراتها في عدة مستويات، أمنية 

وسياسية واقتصادية”.   

إال أن فينت���ر لفت إلى أنه في هذا الس���ياق يتعين على إس���رائيل أن 

تأخذ بالحس���بان “الحرج ال���ذي تواجهه األنظمة العربي���ة جراء الفجوة 

الب���ارزة بين اعترافها بالفائدة الكامنة ف���ي تطوير عالقات متبادلة مع 

إس���رائيل وبين التحفظ الشعبي الس���ائد من دفع عالقات كهذه”، في 

إش���ارة إلى أنه من الصعب حل الصراع العربي – اإلسرائيلي قبل أو على 

حساب حل الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني.

ورأى الباح���ث أن رفض العب الجودو المصري، إس���الم الش���هابي، 

مصافحة خصمه اإلسرائيلي، أوري ساس���ون، في األلعاب األولمبية 

التي جرت ف���ي البرازيل العام الماضي، برغم وجود اتفاقية س���الم 

بي���ن دولتيهما، ي���دل على “المعضل���ة العربي���ة إزاء العالقات مع 

إسرائيل”. وأضاف فينتر أن الشهابي “استجاب للتطبيع مع ’العدو 

الصهيون���ي’ لكنه امتنع عن���ه أيضا. وه���ذا التناقض في تصرف 

الرياضي الفرد عكس تعقيدات التناقضات الحادة السائدة في كل 

العال���م العربي، الذي يضطر إلى المناورة بين النظرة إلى إس���رائيل 

على أنها ’عدو تاريخي’ من جهة، وبين واقع وجود اتفاقيات س���الم 

عربية – إسرائيلية صلبة ومصالح إستراتيجية مشتركة من الجهة 

األخرى، وبينهما قضية فلس���طينية ال يظهر حلها في األفق حتى 

اآلن”. 

مصير حل الدولتين
الدراس���ة المركزية حول العالقات اإلس���رائيلية - الفلسطينية الذي 

تضمنها “التقدير اإلستراتيجي إلسرائيل” تحدثت عن أزمة متواصلة 

وعن تعميق الجمود السياسي بين الجانبين. 

وكتب معدو هذه الدراسة، وهم الباحثون شلومو بروم وعنات كورتس 

وغلعاد ش���ير، أنه “تعمق الطريق المس���دود في العالقات اإلسرائيلية 

الفلس���طينية العام الفائت، وجرى التعبير عن ذلك من خالل اس���تمرار 

مظاه���ر العنف وانع���دام االتصاالت بين الجانبي���ن وتجاهل كل جانب 

لالحتياجات السياسية واألخرى للجانب اآلخر”. 

وتوق���ع الباحثون أنه في المس���تقبل غير البعيد س���يؤدي اس���تمرار 

الجمود إلى أزمتين على األقل في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

واعتب���روا أن عدم إج���راء انتخابات في الضفة “قد ي���ؤدي إلى انهيار 

الس���لطة الفلس���طينية”، إضافة إلى أن���ه “يتوقع ح���دوث أزمة خالفة 

ش���ديدة لدى انتهاء والية الرئي���س محمود عباس”. وف���ي غزة، توقع 

الباحثون اشتداد األزمة اإلنسانية وأزمة البنية التحتية وأن يؤدي ذلك 

إلى “تفجر العنف”، إال في حال تنفيذ خطوات من أجل تحسين الوضع. 

إضافة إلى ذلك، فإن استمرار الستاتيكو )أي الوضع القائم( يهدد بإحباط 

احتمال االنفصال بين إس���رائيل والفلس���طينيين وحل الدولتين في األمد 

البعيد.    

وفيما يتعلق بالوضع السياس���ي في إس���رائيل، اعتبر الباحثون أنه “ربما 

كان���ت ل���دى نتنياهو نية لتغيير سياس���ته وتنفيذ خط���وات بهدف منع 

األزم���ات المتوقعة. لكن من أجل أن يكون تغيير كهذا ممكنا، يتطلب ذلك 

تغيير التشكيلة االئتالفية التي يرأسها وضم ’المعسكر الصهيوني’ بدال 

من حزب ’البيت اليهودي’”. 

إال أن تغيي���را كه���ذا لم يح���دث، “على ما يبدو بس���بب رف���ض نتنياهو 

االلتزام بخطوات سياس���ية في الموضوع الفلس���طيني”. وبدال من ذلك ضم 

نتنياهو حزب “يس���رائيل بيتينو” )“إس���رائيل بيتنا”( برئاس���ة أفيغدور 

ليبرمان إلى االئتالف، وبذلك “ألغيت عمليا إمكانية تغيير السياس���ة تجاه 

الفلسطينيين. واستبدال وزير الدفاع، موشيه يعلون، بأفيغدور ليبرمان... 

عكس تصعيدا في السياسة تجاه الفلسطينيين”.

وأضاف الباحثون أن “ليبرمان قد يدفع سياسة تنسجم مع مفهومه، الذي 

أعلن عنه في الماضي، وبموجبه فإن الس���لطة الفلس���طينية وقيادتها هما 

المشكلة عمليا وليستا جزءا من الحل، ولن تكون السلطة شريكة في تسوية 

العالقات بين إس���رائيل والفلسطينيين. ومن شأن تطبيق هذه السياسة أن 

يؤدي إلى انهيار الس���لطة، بما في ذلك األثمان التي سيجبيها تطور كهذا 

من إسرائيل”. 

ورأى الباحثون أن “حكومة إس���رائيل، بتركيبته���ا الحالية، لن تتمكن 

بالتأكيد من إجراء مفاوضات مع الفلس���طينيين بحيث تكون ناجعة أكثر 

من جولة المفاوضات األخيرة والفاشلة، التي جرت بوساطة وزير الخارجية 

األميرك���ي، جون كيري”. وأكد الباحثون أيضا أن���ه بالرغم من أن نتنياهو 

يكرر الحديث عن رغبته بمفاوضات مباش���رة، إال أن “ثمة ش���كا في ما إذا 

كان معني���ا فعال بالدخول إلى مفاوضات مباش���رة بهدف إحداث انطالقة 

ملموسة باتجاه تسوية، ودفع الغاية المعلنة بإقامة دولة فلسطينية إلى 

جانب إسرائيل”. 

وشدد الباحثون أيضا على أن “استمرار الستاتيكو، الذي تواصل إسرائيل 

 ،C من خالله الس���يطرة المطلقة على 60% من مس���احة الضفة، أي المنطقة

وسيطرة جزئية على باقي الضفة، إضافة إلى التوسيع المتواصل للمشروع 

االس���تيطاني، يلجم بناء الدولة الفلسطينية ويحول دون تحسين الخدمات 

اليومية للس���كان الفلس���طينيين أيضا. وهؤالء السكان فقدوا األمل بشكل 

كامل بأي تغيير إيجابي لوضعهم عن طريق مفاوضات سالم، وهم يبحثون 

عن بدائل”.  

وأش���ار الباحثون إلى أن عباس يعارض “النضال العنيف” كبديل، واتجه 

إلى تدويل الصراع بواس���طة حملة تش���مل خطوات دبلوماس���ية وقضائية 

وإعالمية. وبات هذا المجهود الدولي قناة النش���اط الوحيدة بسبب الجمود 

السياس���ي بين الجانبين. ورأى الباحثون في نشاط حركة مقاطعة إسرائيل 

وس���حب االستثمارات منها وفرض عقوبات عليها )BDS( أنه يعبر هو اآلخر 

عن التوجه الفلسطيني إلى الحلبة الدولية، كوسيلة ضغط على إسرائيل. 

ولفت الباحثون إلى أن لدى الجمهور الفلس���طيني الواسع بدائل للطريق 

المس���دود الذي وصلت إليه العملية السياس���ية، وأن البديل الس���ائد بين 

الش���بان الفلس���طينيين المحبطين هو العنف غير المنظم، ويسمى أحيانا 

“انتفاضة السكاكين والدهس” في إشارة إلى الهبة الشعبية الفلسطينية 

التي اندلعت في تشرين األول 2015.  

وأش���اروا إلى أنه ف���ي موازاة ذل���ك، فإنه في أوس���اط الطبق���ة المثقفة 

الفلسطينية استؤنف الحديث عن حل الدولة الواحدة، بدال من السعي إلى 

حل الدولتين. واعتبر الباحثون أن “االستنتاج النابع من ذلك هو التنازل عن 

ممارس���ة ضغط على إس���رائيل من أجل التوصل إلى اتفاق على إقامة دولة 

فلسطينية في حدود العام 1967، واستبداله بممارسة ضغط على إسرائيل 

من أجل منح الفلس���طينيين حقوقا متس���اوية في إطار دولة واحدة. وهذا 

التفكير هو في أس���اس االدعاءات بأن إسرائيل تمارس سياسة أبارتهايد، 

فيما الرد على ذلك هو نضال على غرار األس���لوب الجنوب أفريقي لمس���اواة 

في الحقوق”.

وبحس���ب هذه الدراس���ة، فإنه “في هذا النقاش يوج���د توجه آخر، ليس 

بارزا وليس س���ائدا حتى اآلن، ويدعو إلى توثيق العالقة بين الضفة الغربية 

واألردن”. 

“خطوات إسرائيلية محتملة”
لفتت هذه الدراس���ة إلى أنه يوجد في إس���رائيل إجماع واسع، وحتى 

لدى جهات كثيرة في اليس���ار الصهيوني وأحزاب الوسط، على أن ثمة 

ش���كا في إمكانية إجراء مفاوضات مع الفلس���طينيين حول اتفاق دائم 

في الوض���ع الحالي، وأن التقدير الس���ائد هو أنه إذا ب���دأت مفاوضات 

كهذه فإنها لن تنتهي باتفاق. 

واعتبر الباحثون أنه ف���ي وضع كهذا توجد حاجة إلى تحديد أهداف 

أخ���رى، تكون مرتبطة بالمفهوم السياس���ي األس���اس الذي يوجههم، 

وباإلجابة على الس���ؤال المبدئي حول ما إذا كان ينبغي على إس���رائيل 

مواصلة التمس���ك بحل الدولتي���ن. ووفقا لهذه الدراس���ة، فإن أغلبية 

الجمهور اإلس���رائيلي ال تزال ت���رى في االنفصال عن الفلس���طينيين 

مصلحة إسرائيلية مركزية، ألنه من دون ذلك “لن تتمكن إسرائيل من 

االستمرار في البقاء كدولة ديمقراطية للقومية اليهودية”. 

لك���ن ينبغي االلتف���ات في هذا الس���ياق إلى معن���ى “االنفصال عن 

الفلس���طينيين” خاصة وأن اإلس���رائيليين يجمعون على رفض حدود 

العام 1967 على أنها حدود بين إس���رائيل والدولة الفلس���طينية، كما 

أن أغلبي���ة اإلس���رائيليين تنتخب أحزاب���ا يمينية ال تؤي���د قيام دولة 

فلسطينية وإنما منح حكم ذاتي في أفضل األحوال في مناطق مقطعة 

األوصال. 

وأش���ار الباحث���ون إلى تحذي���رات من داخ���ل إس���رائيل، مفادها أن 

المس���توطنين وانتش���ارهم في الضفة الغربية “جع���ال االنفصال بين 

إس���رائيل والفلس���طينيين مس���تحيال” من جهة، لكنه���م اعتبروا من 

الجهة األخرى أن “معاينة انتش���ار المستوطنين في الضفة تؤدي إلى 

االس���تنتاج بأن االنفصال الذي ُيبقي بيد إسرائيل الكتل االستيطانية 

المحاذية للخط األخضر في إطار تطبيق خطة إسرائيلية أحادية الجانب 

أو اتفاق على أس���اس حدود العام 1967 ويش���مل تب���ادل أراض، ما زال 

ممكن���ا. وإذا كانت األمور بهذا الش���كل، يبدو أن على إس���رائيل العمل 

تدريجيا ولكن بس���رعة من أجل دفع ش���روط تس���مح بواق���ع الدولتين 

للش���عبين، لمصلحة مس���تقبلها كدولة قومية للشعب اليهودي وأمن 

الدولة ومواطنيها”.

ورغم أن خطوات كهذه من شأنها سلب حقوق فلسطينية، خاصة في 

حال تنفيذها بشكل أحادي الجانب، إال أن الباحثين اعتبروا أنها “يمكن 

نفذ بغياب حوار” إسرائيلي – 
ُ
أن تدعم مفاوضات في المس���تقبل، أو ت

فلسطيني. وفيما يبدو هذا االقتراح شبيها بخطة االنفصال اإلسرائيلية 

األحادي���ة الجانب ع���ن قطاع غ���زة )2005(، إال أن الباحثي���ن اعتبروا أن 

“حكومة )إس���رائيلية( تكون مستعدة لتبني هذه الطريق وإنشاء واقع 

عّرف كهدف مركزي رس���م ح���دود مؤقتة بين 
ُ
الدولتي���ن، عليه���ا أن ت

إس���رائيل والكيان الفلس���طيني، بحيث ال تمس باحتماالت مفاوضات 

مستقبلية على تس���وية دائمة، تسمح إلسرائيل بمواصلة نشاط أمني 

ضروري للحفاظ على األمن بالمستوى الحالي وتقود إلى تقدم المشروع 

الفلسطيني لبناء الدولة”.  

وتاب���ع الباحث���ون أن “حدودا كه���ذه، لن تكون مس���توطنات خلفها، 

س���تمنع استمرار توسع المشروع االستيطاني بصورة تمنع تطبيق حل 

الدولتي���ن”. لكن الباحثين اعتبروا أنه حتى “بغياب حكومة قادرة على 

خط���وة طموحة كهذه، م���ا زال باإلمكان تقديم سلس���لة خطوات تقّيد 

البن���اء في المس���توطنات فقط في األماكن التي م���ن الممكن أن يكون 

هناك اتفاق على ضمها إلى إسرائيل في تسوية مستقبلية. وستكون 

الخط���وات من النوع الثان���ي كتلك التي تهدف إلى بن���اء بنية تحتية 

للدولة الفلسطينية واقتصادها ومؤسساتها”.

وش���دد الباحث���ون على أن “ثم���ة أهمية مركزية في ه���ذا اإلطار ألي 

تطورات ف���ي المنطقة C. وعدم قدرة الفلس���طينيين على اس���تخدام 

معظم مناطق الضفة سينشئ حالة كانتونات وسيمنع تطورا اقتصاديا 

واس���تقرار مؤسسات الس���لطة الفلسطينية. وبات توس���يع استخدام 

السلطة ألجزاء من المنطقة C ضروريا لمشروع بناء الدولة”.        

في هذه األثناء، رفضت إس���رائيل جميع المبادرات الدولية لتحريك 

المفاوضات، وبدال من ذلك فإنها تروج لتس���وية مع الفلسطينيين في 

كر أعاله. لك���ن الباحثين خلصوا في هذه 
ُ
إطار تس���وية إقليمية، كما ذ

الدراسة إلى أنه خالفا لتصريحات نتنياهو وتصورات أوساط إسرائيلية 

“ال توجد نية لدى هذه الجهات اإلقليمية إلجراء مفاوضات مع إسرائيل 

بدال من الفلس���طينيين، وإنما المس���اعدة في بدء ودفع مفاوضات بين 

الجانبين... ولذل���ك يبدو أن من األفضل إلس���رائيل االمتناع عن رفض، 

ي���كاد يكون أوتوماتيكي���ا، ألية مبادرات دولية، وبدال من ذلك دراس���ة 

مجمل المبادرات اإلقليمية والدولية بنظرة ش���املة، بهدف استغاللها 

من أجل أن تبلور بواسطة مبادئها مستقبل عالقاتها مع الفلسطينيين، 

والحفاظ على بقاء حل الدولتين”.    

»التقدير اإلستراتيجي إلسرائيل 2016 – 2017«

دعوة لتنفيذ خطوات إسرائيلية في ظل غياب 
حل الدولتين واستحالة التسوية اإلقليمية أوال!

)من رويترز( فلسطينية جريحة بنيران قوات االحتالل في حاجز قلنديا.   
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تقاريــر خــاصـــــــة

أقر الكنيس���ت اإلس���رائيلي قبل انتهاء عام 2016 الفائت، 
قانون الميزانية العامة لدولة إسرائيل للسنتين القادمتين 
2017- 2018، والت���ي بلغت في المجمل 8ر906 مليار ش���يكل، 
8ر446 مليار شيكل منها للعام 2017 و460 مليار شيكل للعام 
2018. وبإضافة بند المصروفات المرهونة بالمدخوالت، تبلغ 
الميزاني���ة 7ر993 مليار ش���يكل، 7ر491 مليار ش���يكل للعام 

2017 و502 مليار شيكل للعام 2018. 
وعلى الرغم من كون »قانون الميزانية« القانون األهّم الذي 
يقره الكنيس���ت خ���الل دورته، لما ينط���وي عليه من تحديد 
لألولويات االقتصادي���ة واالجتماعية ف���ي الدولة وفي عمل 
الس���لطة التنفيذية )الحكومة( خالل فترة زمنية محددة، إال 
أن هذا القانون لم يحظ بأية مداوالت جماهيرية، باس���تثناء 
مواقف مشتتة صادرة عن أحزاب المعارضة وأعضاء الكنيست 
الممثلين له���ا، خاصة وأن هذه المواق���ف تنحصر عادة في 
بنود صغيرة وهامش���ية فقط، دون أن تتط���رق إلى القضايا 
الجوهرية التي تمثلها الميزانية وتمس���ها، وفي مقدمتها 
بالطب���ع خارطة المصال���ح وس���لم األولوي���ات االقتصادية � 
االجتماعية، وكذلك السياس���ية، بما ينعكس على المجتمع 

اإلسرائيلي برّمته ويقرر وجهات تطوره المستقبلية. 
ومن المعروف أن نجاح المش���روع االستيطاني الكولونيالي 
الصهيوني مشروط بقبول عدد كبير من اليهود وموافقتهم 
على المشاركة فيه مشاركة فاعلة. غير أن قبول هؤالء اليهود 
وموافقتهم مشروطان، بدورهما، بمدى الفائدة المادية التي 
يجنونه���ا من هذا المش���روع. وعلى مدى تاريخ االس���تيطان 
الصهيون���ي في ه���ذه البالد، حظ���ي المس���توطنون � على 
اختالف مشاربهم ونزعاتهم � بموارد اقتصادية جماهيرية 
)عام���ة( تحولت، مع الوقت، إلى ممتلكات خاصة لهم. ونذكر، 
جميعا، ش���عار الحملة الدعائي���ة التي أطلقتها الس���لطات 
الحكومية الرسمية في إس���رائيل في أوائل الثمانينات، من 
أجل »تجنيد« أكبر عدد من اليهود اإلس���رائيليين وإغرائهم 
باالنتقال إلى الس���كن واإلقامة في مس���توطنات مختلفة في 
الضفة الغربية، من خالل التأكيد على أنهم سيكونون »على 

ُبعد خمس دقائق من كفار سابا«. وهو الشعار الذي استهدف 
ليس فقط تصوير المس���توطنات في الضف���ة الغربية بأنها 
قريبة جغرافيا، بل بأنها »رخيصة ومربحة« مقارنة بكفار سابا 

)المدينة الواقعة في وسط إسرائيل(.  
ولئن كان رصد الموارد للمستوطنات والمستوطنين قد جرى 
في الس���ابق من خالل اللجوء إلى أالعي���ب ومناورات مختلفة، 
كانت في أغلبها الس���احق ضمن »المنطقة الرمادية« ما بين 
القانوني وغي���ر القانوني، فقد أصبح في الس���نوات األخيرة 
»جزءا ال يتجزأ« من الصرف الحكومي المتوج بقانونية رسمية 
خالصة، من خالل القوانين المختلفة التي تم تشريعها لهذا 
الغرض، من بينها بالطبع »قانون الميزانية«، بصورة أساسية، 
إل���ى جانب مختلف القوانين واألوام���ر القانونية الرامية إلى 

سلب األراضي الفلسطينية واالستيالء عليها.  
ومن هنا، ف���إن ما يتضمنه قان���ون الميزانية الجديد الذي 
أقره الكنيس���ت في كل ما يتعلق برصد الميزانيات والموارد 
للمس���توطنات والمس���توطنين يش���كل  المختلفة  المادية 
تنفي���ذا دقيقا للتوجهات السياس���ية الرس���مية الس���ائدة 
في إس���رائيل ويأتي لخدم���ة هذه التوجهات ومش���اريعها 

المستقبلية.  
وكش���ف بحث جديد عن حقيقة أن قانون الميزانية العامة 
الجديدة لدولة إس���رائيل )للس���نتين 2017 و2018( يتضمن 
تفضي���ال واضحا وبارزا للمس���توطنين اليه���ود في األراضي 
الفلس���طينية ف���ي الضفة الغربي���ة، إذ يحصل ه���ؤالء على 
امتيازات وهبات مالية )ضريبية وغيرها( تزيد بنس���بة %24، 
بالمعدل، عما يحصل عليه الس���كان ف���ي منطقة النقب في 
جنوب إس���رائيل وبنس���بة 19% عما يحصل عليه السكان في 
منطقة الجليل في ش���مال إس���رائيل. وفي المتوسط العام، 
تعادل حصة المس���توطن اليهودي ف���ي الضفة الغربية من 
الميزاني���ة العامة الجدي���دة للدولة خمس���ة أضعاف حصة 
المواطن اإلس���رائيلي في أي من المناطق السكنية المختلفة 

في داخل إسرائيل )ضمن ما يسمى »الخط األخضر«(.  
ويشير البحث، الذي أجراه »مركز ماكرو لالقتصاد السياسي«، 

إلى أن المعطيات الواردة أعاله حول تفضيل المس���توطن في 
الضفة الغربية على المواطن في داخل إس���رائيل »ال تش���مل 
التفضيل الواضح في الميزانيات المرصودة للمس���توطنين 

في مجالي التعليم واألمن«! 
وبينما يحصل المواطن اإلسرائيلي، في المتوسط العام، في 
إطار الميزانية العامة الجديدة، على 506 شواكل كامتيازات 
ضريبية وهب���ات مختلفة في الس���نة، يحصل المس���توطن 
اليهودي الواح���د في الضفة الغربية على 1923 ش���يكال من 

هذه االمتيازات والهبات.   
ويؤك���د البح���ث أن ه���ذه الفج���وة بي���ن ما يحص���ل عليه 
المس���توطن اليهودي في الضفة الغربي���ة وما يحصل عليه 
المواطن اإلس���رائيلي في النقب أو ف���ي الجليل لم تخلق في 
ه���ذه الميزانية الجدي���دة، وإنما جاءت ه���ذه لتكرس هذه 
الفج���وة وتعمقها، علما بأن المواطني���ن في منطقتي النقب 
والجليل تحديدا يحصلون على دعم حكومي أكبر مما يحصل 
علي���ه المواطنون ف���ي المناطق األخرى في داخل إس���رائيل، 
نس���بيا، وذلك في إطار ما يس���مى »دعم الضواحي والمناطق 

النائية«.   
فخالل الس���نة األخي���رة فقط، على س���بيل المثال، اتخذت 
الحكومة اإلسرائيلية قرارين عّمقا هذه الفجوات، وذلك تحت 
ذريعة »الوضع األمني الخاص« الذي تعيش���ه المستوطنات 
والمس���توطنون في الضفة الغربية. القرار األول شمل جميع 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ونص على منحها 
»هبة لمرة واحدة« بقيمة 75 مليون ش���يكل للسنوات الثالث 
القريبة )حت���ى العام 2018(، بينما قضى القرار الثاني برصد 
مبلغ 55 مليون شيكل، حتى العام 2018 أيضا، للمستوطنين 
اليهود في قلب مدينة الخليل وفي مستوطنة »كريات أربع« 

المجاورة. 
وفي إطار ما يسمى »معونات خاصة بسبب الوضع األمني«، 
حّولت ال���وزارات المختلفة مبالغ مختلفة للمس���توطنات في 
الضفة الغربية خالل الس���نة األخي���رة 2016، كان من بينها: 
6 ماليين ش���يكل من وزارة التعليم ألغراض »البناء، التعليم 

الرس���مي والتعليم غير الرسمي«؛ 3 ماليين شيكل من وزارة 
الثقاف���ة »ألغ���راض مختلف���ة«؛ 10 ماليين ش���يكل من وزارة 
المواص���الت »لتحس���ين اإلضاءة ف���ي الش���وارع«؛ 10 ماليين 
شيكل من وزارة الزراعة »لتحويل مبان مؤقتة إلى مبان ثابتة 
ودائمة«! وين���وه معدو البحث هنا إل���ى حقيقة أن »ال عالقة، 
البتة، بي���ن المباني، س���واء المؤقتة منه���ا أو الثابتة، وبين 
الزراعة، سوى العالقة الوثيقة بين وزير الزراعة، أوري أريئيل 
)من حزب »البيت اليهودي«(، وبين يهودا والس���امرة )الضفة 

الغربية( بشكل عام«!  
ويعزو البح���ث هذا التمييز التفضيلي للمس���توطنين في 
الضفة الغربية مقارنة بالمواطنين في داخل إس���رائيل، في 
أحد أسبابه، إلى نشاط »دائرة االستيطان« )التي كانت ضمن 
مسؤوليات »ديوان رئاسة الحكومة« مباشرة وجرى نقلها إلى 
مس���ؤولية وزارة الزراعة مع تول���ي أوري أريئيل منصب وزير 
الزراعة!(، وهي تش���كل عمليا »مس���ارًا التفافيا لرصد األموال 
وتحويله���ا«!  ذلك أن ميزانيات هذه »الدائرة« مخصصة، في 
أغلبه���ا وبصورة دائم���ة تقريبا، لتلبي���ة احتياجات مختلفة 
للمستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية. ففي العام 
2014، مث���ال، تم رصد 33% من ميزانية »دائرة االس���تيطان« 
لما يس���مى »منطقة المركز« التي تش���مل 112 مستوطنة في 
الضفة الغربية و 10 بلدات يهودية في داخل إسرائيل، بينما 
تم توزيع الجزء المتبقي من ميزانيتها هذه )67%( على 668 
بلدة في داخل إسرائيل، 418 منها في »المنطقة الشمالية« و 

250 أخرى في »المنطقة الجنوبية«. 
 ويؤكد البحث أن ميزانية »دائرة االستيطان« الفعلية تزيد، 
بص���ورة دائمة ومنهجية، عما هو مخطط لها س���لفًا، وذلك � 
بشكل خاص � بس���بب »ضغوط سياسية مختلفة ومتواصلة، 
على مدار الس���نة كله���ا، لزيادة هذه الميزاني���ة«! ففي إطار 
الميزانية العامة الس���ابقة للدولة )للع���ام 2015- 2016(، كان 
من المفترض أن يتوقف نشاط »دائرة االستيطان« هذه، على 
ضوء االنتقادات الحادة التي س���جلها المستش���ار القانوني 
للحكوم���ة لكل ما يتعلق بش���فافية العمل والصرف في هذه 

الدائ���رة، إال أنه���ا عادت وظه���رت في بند خ���اص ميزانيته 
100 مليون ش���يكل ضمن ميزاني���ة وزارة الزراعة تحت عنوان 
»أنش���طة أخرى في نطاق المسؤولية«! وقد ورد في ذلك البند 
أن غاي���ة ه���ذه الميزانية ه���ي »منح معون���ات نصت عليها 
االتفاقي���ات االئتالفية«! غير أن جمي���ع تلك المعونات كانت 
»في مجاالت ال عالقة لها بوزارة الزراعة«، مثل »المشاركة في 
س���لطة الخدمة القومية المدنية« و«دعم الذين تم إخالؤهم 

من غوش قطيف« )المستوطنات في قطاع غزة(! 
ويش���ير البحث، أيضا، إلى سبب آخر لهذا التفضيل لصالح 
المستوطنين في الضفة الغربية يتمثل في »هبات الموازنة« 
التي تقدمها وزارة الداخلية للس���لطات المحلية. والس���بب 
الرس���مي الذي تعتمده هذه الوزارة في تقديم هذه الهبات 
هو »تمكين الس���لطة المحلي���ة من بلوغ حالة م���ن الموازنة 
المالية، عوض���ا عن العجز المالي«، وهو م���ا يعني، بالضرورة 
وبش���كل طبيعي، أن تذهب حصة األسد من هذه الهبات إلى 
الس���لطات المحلية في الضواحي والمناطق النائية عن مركز 
الب���الد. غير أن الحقيقة، كما يكش���ف عنها ه���ذا البحث، أن 
»صيغة هبات الموازنة« تشمل ُمعاِماًل خاصًا يضمن تفضيل 
السلطات المحلية في مستوطنات الضفة الغربية وفي »خط 
المواجهة« )في ش���مال إسرائيل(، بحيث تحظى هذه بهبات 
أكب���ر بكثير من تلك التي تحصل عليها الس���لطات المحلية 

األخرى »التي تعاني من عجز مالي مماثل«! 
وينوه البحث إلى »عبثية أخرى« في تفضيل المس���توطنين 
عل���ى المواطنين، تتمثل في الزي���ادات المالية التي تحصل 
عليها المس���توطنات ف���ي الضفة الغربي���ة »كتعويض عن 
اتفاقيات أوس���لو وتجمي���د البناء االس���تيطاني في العامين 
2009- 2010«!! ورغم أن »هذي���ن البندين لم يعودا قائمين«، 
ورغم محاولة وزارة المالية إس���قاطهما من الميزانية العامة 
الس���ابقة للدولة، بم���ا يتيح تقليص مبلغ 16 مليون ش���يكل 
س���نويًا، إال أن »ه���ذه المحاولة باءت بالفش���ل، جراء العقبات 
السياس���ية � االئتالفية«، والنتيجة: أنهما بقيا على حالهما 

في الميزانية العامة الجديدة التي أقرها الكنيست مؤخرًا. 

الكنيست أقر ميزانية إسرائيل الجديدة قبل انقضاء 2016: 

حصة المستوطن اليهودي في الضفة خمسة أضعاف حصة المواطن في أي من المناطق السكنية داخل إسرائيل!

كتب برهوم جرايسي:

عالمات الغضب التي كانت بادية على وجه رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو عند صدور قرار مجلس األمن 

الدولي 2334، الذي يقضي بعدم شرعية االستيطان، لم تكن 

مصطنعة، لغرض الظهور اإلعالمي المس���رحي الذي يجيده، 

بل هذا غضب حقيقي، نابع من ضرب عنجهيته السياس���ية 

أساس���ا. لكن إلى جانب هذا، فإن نتنياه���و تملكه القلق من 

احتمال تحميله مس���ؤولية ص���دور القرار، كون���ه يأتي بعد 

مصادقته على قانون نهب االراضي الفلسطينية، الذي أراده 

أكثر من أي جهة اس���تيطانية أخرى، حتى وإن حاول تأجيل 

التصويت عليه.

ويصر الكثي���ر من المحللين اإلس���رائيليين، ومعهم أيضا 

ساس���ة م���ن أح���زاب المعارضة، عل���ى أن نتنياه���و يخضع 

ل�”ابتزازات المس���توطنين”، وأن هدفه ه���و ثبات حكومته. 

وهذا اتهام ليس واقعيا، إذ يمكن تفس���ير هذا التحليل بأن 

أجن���دة نتنياهو أق���ل تطرفا ومغامرة من غيره في معس���كر 

اليمين، إال أن حقائق تاريخ مس���يرة نتنياهو السياسية منذ 

م���ا يقارب ثالثة عق���ود، تثبت أن سياس���ة الحكومة الحالية 

نابع���ة من توجهات نتنياهو ش���خصيا وفريقه السياس���ي، 

وكنا في ما مضى قد استعرضنا محطات في مسيرة نتنياهو 

السياسية، ومن المفيد التذكير بها حاليا.

“قانون التسوية”
الجولة األخيرة من الجدل حول االستيطان كان في مركزها 

ما يس���مى “قانون التس���وية”، القاضي بنه���ب كلي لجميع 

األراضي الفلس���طينية بملكية خاصة ف���ي الضفة المحتلة، 

التي أقامت عليها عصابات المس���توطنين بؤرا اس���تيطانية 

على مر الس���نين، لغرض تثبيت هذه الب���ؤر.  وال يمكن ألحد 

أن يدع���ي أن هذا القانون ظهر فجأة، ب���ل هو األداة الفعلية 

لتطبي���ق بند اتفاق االئت���الف بين حزب “الليك���ود” وكتلة 

تحالف أحزاب المستوطنين “البيت اليهودي”.

وينص البن���د 84 في االتفاقية بين هذي���ن الحزبين، على 

اقام���ة طاقم “مهن���ي” يعمل عل���ى تثبيت كاف���ة المباني 

واألحياء االس���تيطانية التي أقيمت في الضفة، بقصد البؤر 

االس���تيطانية التي اقامتها عصابات المس���توطنين، وعمليا 

تحويلها إلى مس���توطنات ثابتة. وبعد أقل من ثالثة أش���هر 

بدأت الحكومة في ترتيب أمور هذه البؤر االستيطانية. نذكر 

من بينها أنه في ش���هر تموز من الع���ام 2015 قبل الماضي، 

أي بعد ش���هرين من اقامة الحكومة الحالية، قررت الحكومة 

ش���طب ديون على مجالس المس���توطنات، تعادل 146 مليون 

دوالر. وتبين ف���ي التفصيل أن غالبية هذه الديون نابعة من 

تمويل اقامة وتس���يير حياة البؤر االس���تيطانية، مثل مدها 

بالبنى التحتية وما إلى ذلك.

وفي الشهر التالي، آب 2015، أقرت الحكومة ميزانية بقيمة 

90 مليون دوالر، في غالبيتها الس���احقة لغرض ش���ق شوارع 

جديدة للمستوطنات، وكان واضحا أن الحديث يجري عن شق 

شوارع نحو عشرات البؤر االستيطانية، التي ما تزال الشوارع 

نحوها غير منظمة كليا. 

أما “مش���روع قان���ون التس���وية”، الهادف إلى االس���تيالء 

كليا على األراضي الفلس���طينية بملكي���ة خاصة وتمليكها 

للمس���توطنين الذين اس���تولوا عليها، فقد ج���اءت المبادرة 

األولى له من عضو الكنيست يوآف كيش، من حزب “الليكود”، 

الذي ب���ات الحقا رئيس للجنة الكنيس���ت. وفقط بعد بضعة 

اشهر بدأت تظهر مبادرات من كتلة “البيت اليهودي”. وهذا 

يعني أن االهتمام بتثبيت البؤر االس���تيطانية لم يكن حكرا 

على “البيت اليهودي” صاحب القوة األكبر في مس���توطنات 

قل���ب الضفة، بمعنى المس���توطنات األيديولوجية، بل أيضا 

يشمل “الليكود”.

ولم يب���د نتنياهو أي اعتراض منذ أن بدأ مش���روع القانون 

يطفو على السطح، سوى أنه بعد أن عرض المستشار القانوني 

للحكومة أفيحاي مندلبليت موقف���ه المعارض للقانون، نظرا 

لتعارضه م���ع القوانين الدولية، وأيضا قوانين إس���رائيلية، 

وحتى قرارات محاكم إسرائيلية، طلب نتنياهو تأجيل عرض 

القانون. ونقل خالل المداوالت ما يقوله المستشار القانوني 

من أن هذا القانون قد يجر إس���رائيل نحو المحكمة الجنائية 

الدولية.

لكن نتنياهو لم يلق بثقله لمنع التصويت، بل على العكس 

اصدر تعليماته لتجنيد االئتالف كامال، وألغى زيارات الوزراء 

والن���واب إلى الخ���ارج، لضم���ان األغلبية له���ذا القانون لدى 

التصوي���ت عليه ف���ي الهيئة العامة للكنيس���ت في القراءة 

التمهيدي���ة، والحقا في القراءة األول���ى. كما اهتم نتنياهو 

بتواصل مباش���ر مع مستوطني البؤر االس���تيطانية، وخاصة 

بؤرة “عمونة” في منطقة رام الله، التي من المفروض اخالؤها 

حتى النصف األول من شهر شباط المقبل، بموجب مصادقة 

المحكمة العليا على طلب لتأجيل االخالء تقدمت به الحكومة.

أكثر من هذا، فإن نتنياهو هو من صادق على وضع مخطط 

نقل بؤرة “عمونة” إلى أراضي مهّجرين فلس���طينيين، قريبة 

جدا من األراض���ي بملكية خاصة لفلس���طينيين في الضفة، 

اس���تولت عليها عصابة “عمونة”. وهذا نهج يأتي في سياق 

نهج نتنياهو بش���أن االستيطان، ورفضه الفعلي على االرض 

لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.

وحتى اآلن ليس واضحا، ما إذا س���تواصل الحكومة تشريع 

“قانون التسوية”. 

ونحن أمام ادعاءين: األول صّرح به الوزير تس���احي هنغبي 

من حزب “الليكود” قائال إن عملية تشريع القانون ستتوقف 

لغرض ايجاد حلول بديلة لتثبيت هذا القانون، الذي ستكون 

له انعكاسات أخطر من تثبيت البؤر من ناحية المستوطنين 

وأيضا من حيث تفس���يرات المستش���ار القانوني للحكومة، 

وهي ضم الضفة إلى ما يسمى “السيادة اإلسرائيلية”.

أما االدعاء الثاني، الذي تتمسك به كتلة “البيت اليهودي”، 

وأعضاء كنيست من كتلة “الليكود”، فهو أن عملية التشريع 

س���تتواصل، وس���يتم طرح القانون للتصويت عليه بالقراءة 

النهائية قريبا. 

وكال االحتمالي���ن واردان، لك���ن لكل واحد منهما س���تكون 

اش���كالية. ففي حال توقفت عملية تشريع القانون، فإن هذا 

س���يكون موضوع خالف مع كتلة “البيت اليهودي” التي رغم 

مش���اركة كتلة “الليكود” في هذا القانون، إال أنها ستسجله 

لصالحها امام المستوطنين.

أم���ا في حال تواصلت عملية التش���ريع، فإن هذا قد يؤدي إلى 

خالف مع كتل���ة “كوالنو” بزعامة وزير المالية موش���يه كحلون، 

ال���ذي كان قد ادع���ى في وقت س���ابق أنه حصل عل���ى وعد من 

نتنياهو بعدم اس���تكمال تش���ريع القانون. ولكن اعتمادا على 

تجارب العامين األخيرين، ال يمكن توقع أن يقود كحلون أزمة قد 

تجعله يغادر الحكومة، خاصة وأنه في صلب المعسكر اليميني 

المتش���دد، وأعض���اء كتلة حزبه مش���اركون بكل ق���وة في طرح 

القوانين العنصرية والمناهضة النهاء االحتالل، ومن أكثر كتل 

االئتالف الحاضرة في عمليات التصويت على هذه القوانين.

نهج نتنياهو وحساباته
ظهر نتنياهو على الحلبة السياس���ية اإلسرائيلية أول مرة 

موظفا مس���ؤوال في البعثة اإلس���رائيلية في األمم المتحدة، 

والحق���ا نائبا لوزير الخارجية ف���ي النصف الثاني من حكومة 

إسحاق شامير )1990- 1992(، ثم رئيسا لحزب الليكود، ابتداء 

م���ن الع���ام 1993 والحقا رئيس���ا للحكومة بي���ن 1996 و1999. 

وبعد عودته إلى السياس���ة، ظهر وزي���را للمالية في حكومة 

أريئيل ش���ارون الثاني���ة 2003- 2005. ثم رئيس���ا مّرة أخرى 

لحزبه. وابتداء من العام 2009 وحتى اليوم كان رئيسا لثالث 

حكومات متعاقبة. وطوال هذه المدة لم يش���ذ نتنياهو يوما 

عن الخط اليميني األش���د تطرفا في السياس���ة اإلسرائيلية، 

وكل نهجه يصب في صالح “أرض إسرائيل الكاملة”.

كذلك، فإن نتنياهو قاد عملية تغيير طابع حزب “الليكود” 

من ح���زب ايديولوج���ي يميني، وفق نظري���ة وضعها زئيف 

جابوتينس���كي، وق���ام عليها ح���زب “حيروت” الذي اس���س 

“الليكود” في العام 1974، إلى حزب يس���يطر عليه ش���خص 

نتنياهو، مستندا إلى مجموعات استيطانية منفلتة تغلغلت 

في هيئ���ات الحزب تدريجي���ا، حتى باتت الق���وة المركزية. 

وبم���وازاة ذلك تهمي���ش كل التي���ار األيديولوجي، القديم، 

ومكمل���ي طريقه، ال���ذي فلت منه حت���ى اآلن بنيامين بيغن، 

والذي رغم مواقفه المتشددة وتمسكه بمبدأ “ارض إسرائيل 

الكاملة”، إال أنه تحدى وّصوت ضد “قانون التسوية”.

ويش���عر نتنياهو أنه في مركز قوة، وال منافس له في حزبه 

وفي معس���كر اليمي���ن، وهو على يقين أن لي���س له منافس 

حقيقي يه���دد مكانته في صفوف المعارض���ة، التي تؤكد 

يوما بعد ي���وم أنها تنافس اليمين عل���ى مواقفه، وال تطرح 

البديل. وهذا تأكد من رد فعل رئيس حزب “العمل” إس���حاق 

هيرتسوغ، ورئيس حزب “يوجد مستقبل” يائير لبيد، اللذين 

هاجما بش���دة مجلس األمن والقرار الص���ادر عنه، بينما كان 

تحميلهما لنتنياهو مسؤولية ما جرى بعبارات خجولة، غرقت 

في عبارات االنتقاد لمجلس األمن.

ورغ����م ذلك، إلى جانب الغضب الذي تملك نتنياهو من مجرد 

صدور القرار، تملكه القلق من احتمال أن يواجه حملة ش����ديدة 

تحمله مسؤولية ما جرى في مجلس األمن، وأن إدارة باراك أوباما 

ردت عل����ى عربدته ضدها على مدى س����نين، وأن يرى الش����ارع 

اإلس����رائيلي ما جرى نس����فا لكل ادعاءاته بأن مكانة إسرائيل 

في تقدم مس����تمر ف����ي الحلبة الدولي����ة، وأن موازي����ن القوى 

تعمل لصالح إس����رائيل. وهذا ما س����عى نتنياهو بشكل دائم 

إل����ى اظهاره، خاصة على صعيد العالق����ات بينه وبين الرئيس 

الروس����ي فالديمي����ر بوتي����ن. إال أن هذا القل����ق زال في غضون 

يومين وثالثة، على ضوء ضعف خطاب المعارضة الصهيونية، 

الذي تمسك بالدفاع عن إسرائيل في مواجهة الخارج. 

ف���ي المقابل، ف���إن نتنياهو صّعد خطاب الق���ّوة في األيام 

التي تلت ص���دور القرار، وكان هذا بهدف م���زدوج: الظهور 

على الحلبة الدولية كش���خص قوي في “إس���رائيل القوية”، 

مس���تفيدا من توجه���ات اإلدارة األميركي���ة المقبلة بزعامة 

دونالد ترامب. وثانيا، الظهور بقوة استثنائية أمام معسكر 

اليمين المتشدد، الذي في صدارته المستوطنون. وباإلمكان 

القول إن نتنياهو يس���تثمر قرار مجلس األمن ليعزز مكانته 

أكثر في المس���توطنات، الجمهور األكثر واألش���د حراكا في 

معسكر اليمين المتشدد ككل.

وكن���ا ف���ي تقارير س���ابقة أش���رنا إل���ى أن نتنياهو وضع 

هدفا بتوس���يع نف���وذ حزبه ف���ي المس���توطنات، بما فيها 

األيديولوجية، في اطار السعي إلى الحفاظ على الكتلة األكبر 

بعد أي انتخابات، وثانيا ألنه يعي حقيقة أن المس���توطنين 

هم الصوت األعلى، واألكثر تأثيرا في معسكر اليمين، وتزايد 

الدعم له بين المس���توطنين ينعكس مباش���رة على قطاعات 

اليمين األخرى في إسرائيل.

ونذك���ر  أن انتخابات 2015 كانت بمثاب���ة انذار “خطر” من 

حزب “الليك���ود” على تحالف أحزاب المس���توطنين “البيت 

اليه���ودي” ال���ذي س���جل تراجعا ف���ي كمي���ة أصواته في 

المس���توطنات من دون القدس، بنس���بة وصل���ت إلى 5ر%3، 

بينما ح���زب “الليكود” ارتفعت أصواته ف���ي هذه المنطقة 

بنسبة زادت عن 24%. وبالنسبة للبيت اليهودي فإن الخسارة 

أكبر بكثير، ألن نس���بة األصوات ارتفع���ت في تلك المنطقة 

بي���ن انتخاب���ات 2013 و2015 بما يزيد ع���ن 8% )الزيادة في 

س���جل إجمالي ذوي حق االقتراع أقل م���ن 4%(، نظرا للتكاثر 

الحاد بين المس���توطنين. وعدا هذا م���ن المفترض أن تكون 

المستوطنات قاعدة التمدد األكبر للبيت اليهودي. ونتنياهو 

معن���ي بتثبيت هذا االنجاز االنتخابي مس���تقبال، خاصة وأن 

اس���تطالعات الرأي تشير إلى احتمال حدوث تراجع عام لقوة 

حزب “الليكود”، مقابل اس���ترجاع تحالف “البيت اليهودي” 

القوة التي خسرها في انتخابات 2015، ليعود بقوة 12 مقعدا 

بدال م���ن 8 مقاعد اليوم، ما يش���كل ضغطا حزبي���ا أكبر على 

نتنياهو وحزبه.

المستوطنون في الضفة ليسوا بحاجة لممارسة ضغط على نتنياهو كي يدعمهم!
*سبب سالسة صدور قرارات التمويل للمستوطنات والمستوطنين يعود إلى موقف نتنياهو المؤيد للسياسة االستيطانية*

االستيطان في زمن نتنياهو: دعم سخي بال ضغوط!   )إ.ب.أ(
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الجريمة المصورة.

كتب هشام نفاع:

اكتس����ب الكاتب أ. ب. يهوش����وع مكانة رفيعة في إس����رائيل، 

لي����س بوصفه كاتًبا من الصفوف األولى فقط، بل لكونه ما يش����به 

أحد الزعماء الروحيين لما يس����مى “معس����كر السالم”. وفي الواقع 

اإلس����رائيلي، من يّدعي النزوع نحو الس����الم )ف����ي حدود المصلحة 

ا، وليس دعاة االحتالل 
ً

الصهيونية( يعيش داخل “معس����كر” أيض

والحرب فحسب.  

في آخر شهور عام 2016 أثار يهوشوع جدال واسًعا بعد مجموعة 

ل تصّوًرا عن “حل الصراع”، أعلن فيها 
ّ
تصريحات أراد لها أن تشك

نوًع����ا من االنفصال عن “حل الدولتين”. موقفه هذا لم يدفعه نحو 

حل آخر أكثر تطوًرا وتقدًما وتقدمّية، حل عادل مشترك للشعبين، 

مثل دولة واحدة ديمقراطية متس����اوية مدنًي����ا وقومًيا، بل دفعه 

مباشرة إلى أحضان زعماء االستيطان اإلسرائيلي.

ا، إنني لم أهضم بالمرة في حياتي 
ً
يجب أن أقول بصراحة، مسبق

المنصب الرفيع الُمعطى لهذا الكاتب كمرجعية روحية واعتبارية 

ا ألذني السياسية، 
ً
للسالم وإلى آخره. وذلك ألن صوته ال يخرج، وفق

من حنجرة داعية تس����وية/ س����الم حقيقي متحرر من االس����تعالء 

االيديولوجي والقومجي على “الش����رق”، ال بل على العكس تماًما: 

فهو من النوع اإلس����رائيلي الذي “يحب الس����الم” كي يتخلص من 

العرب. أي أش����به بمعظم المس����توطنين في “معس����كر الس����الم” 

اإلسرائيلي الشهير الذين يناقشون بعضهم ويخاطبون شعبهم 

بلغة س����الم عجيب����ة، بين ُدررها مث����ال: أال تري����دون دولتين؟ هل 

ا العيش في دولة واحدة مع العرب؟ هل تريدون العيش 
ً
تريدون إذ

مع أغلبية عربية؟ والحقيق����ة ال أدري أّي معجم هذا الذي يعتمده 

َمن ينسبون أصحاب هكذا مقوالت، إلى جناح “اليسار”. ألن الطرح 

الذي يتحدث من منطل����ق وبهدف تحقيق الطهارات القومية، هو 

عم����اد أي يمين ظهر وما زال يظه����ر في العصر الحديث، بمختلف 

درج����ات محافظته ورجعيته. ال يش����مل هذا طبًع����ا من يقولون إن 

الواقعية السياسية والتعقيدات تفرض تسوية الدولتين مع أنها 

ان ما بين المجموعتين.
ّ
ال تمثل العدالة. فشت

تحدث يهوش����وع في “معهد القدس ألبحاث السياسات”، بعد 

لق����اء جمعه مع رئيس دولة إس����رائيل رؤوفي����ن ريفلين، كما أخبر 

الجمهور. 

وقد قال لمستمعيه بمفاخرة: “إن الرئيس يؤيد ما سأقوله لكم 

هنا” )موقع “معاريف” 10.12.2016(، وهو قصد التالي: “منذ العام 

1967 وانا أؤمن بتقسيم إس����رائيل إلى دولتين وبتقسيم القدس 

إلى عاصمتين. واستغرق الفلسطينيين واإلسرائيليين الكثير من 

الوقت إلى أن اتفقوا على الدولتين. في عام 1988 شاهد )الرئيس 

الفلس����طيني ياس����ر( عرفات موجات الهجرة الكبيرة من روس����يا، 

ولذل����ك اعترف بإس����رائيل، ألنه خاف من أنه ل����ن يبقى بعد قليل 

شيء للفلسطينيين”.

الكاتب تابع تحليله الش����خصي  والطري����ف هذا للتاريخ القريب 

بالقول: “حزب العم����ل تعّود رويًدا رويًدا عل����ى الفكرة. اتفاقيات 

ا 
ً

أوس����لو أعطت ش����رعية لحل الدولتي����ن. وأعتق����د أن اليمين أيض

يباركه. المهم أال نتواجد ونتجول في أزقة نابلس، رام الله وجنين. 

من جهة أخرى، يتواصل الصراع منذ 140 عاًما. جميع وسطاء العالم 

كانوا هنا، ولم ُيعثر على أي حل. ال يمكننا االعتماد ال على الواليات 

المتح����دة األميركية وال على أوروبا بأن يفرضوا علينا تس����وية. لن 

ا”.
ً
يفرض أحد شيئ

وما هو االس����تنتاج الخاّلق الذي يخرج به يهوشوع استناًدا إلى 

تحليالته الس����الفة )غير العلمية، يجب القول(؟، “لقد زال إيماني 

 من 
ُ

بحل الدولتين”، قال، “هذا الحل ب����ات غير ممكن. لقد كافحت

أجله في السنوات الخمس����ين المنصرمة، ولكن يجب أن ننظر إلى 

الواقع. إننا نوهم أنفس����نا. ال يمكن اقتالع 450 ألف مستوطن من 

المنطقة C. وهل يمكن تقس����يم القدس؟ ه����ل يمكن ألحد وضع 

ح����ّد دولي داخل المدين����ة؟ إن الواقع ثنائ����ي القومية يصبح أمًرا 

واقًعا. حل الدولتين هو حل مسيحاني، ولذلك فمن واجب المثقف 

واليساري أن يفكر بحل آخر”.

م���ن الصع���ب االقتن���اع ب���أن مصطلح ال� “ح���ل” ينطب���ق على ما 

اقترحه الكاتب بناء على ما س���بق. فبحس���ب طرحه: “الفلسطينيون 

يريدون دول���ة واحدة. هم لن يقولوا هذا بصراحة، ولذلك يجرجرون 

الموضوع. إنهم يريدون كل فلس���طين وليس 22 بالمئة منها فقط. 

الفلس���طينيون ل���ن يذهبوا إل���ى أي مكان آخر. إنهم س���كان البالد 

األصلي���ون. يجب أن نفكر تفكيًرا صعًبا، معق���ًدا. يجب أن نبدأه من 

القدس. يجب أن يتحول س���كان ش���رق القدس الفلس���طينيين إلى 

مواطني الدولة. ويجب في المرحل���ة الثانية منح مواطنة لمئة ألف 

فلس���طيني ممن يعيش���ون في المناطق C، مع تأمين وطني، أجور 

الحد األدنى ومساواة أمام المحكمة. هذه مسائل صعبة على شخص 

مثلي س���ار دوًما مع رؤية أخرى، لك���ن الواقع يتطلب إجابة. االحتالل 

يسمم المجتمع اإلسرائيلي، ويجب إزالته، يجب الخروج منه”.

فرحة استيطانية عارمة..
أول المحتفلين بهذه األفكار كان زعيم حزب المس����توطنين رقم 

)1(، الوزير نفتالي بينيت. فقد س����ارع للكتابة على صفحته بموقع 

“تويتر”: “إن يهوشوع يتبنى عملًيا خطة السيادة التي عرضتها 

عام 2010، وبموجبها نفرض القانون اإلسرائيلي على مناطق C إلى 

 .”Bو A جانب أوتونوميا فلسطينية في منطقتي

منظمة “بتس����يلم” كانت قّدمت التحليل التالي الذي يكشف ما 

يرمي اليه الوزير اليميني في “برنامجه السياسي” هذا: “يتطّرق 

هذه المخطط إلى مناطق C وكأنها منطقة ُمس����تقلة، منفصلة عن 

 Cو Bو A س����ائر مناطق الضفة. إال أّن تقس����يم الضفة إلى مناطق

ى، بل هو تقس����يم إدارّي تّم كجزء 
ً
ا ُمعط ال يعك����س واقًعا جغرافًيّ

م����ن االتفاق المرحلي ضمن اتفاقيات أوس����لو. وكان من المفترض 

ا وأن يسمح بنقل الصالحيات بشكل 
ً
أن يكون هذا التقس����يم مؤقت

ا الستيفاء  تدريجّي إلى السلطة الفلس����طينية، حيث لم يكن ُمعًدّ

متطلب����ات واحتياجات النم����و الطبيعي الديمغراف����ّي على المدى 

البعيد، إال أّن هذا الترتيب “المؤقت” يس����ري على أرض الواقع منذ 

قرابة 20 عاًما”. 

موقع اليمين، “القناة الس����ابعة”، احتفل ه����و اآلخر بتجديدات 

ا بكثير من الس����عادة ما أث����اره كالمه من غضب 
ً
يهوش����وع، واصف

في صفوف اليسار اإلس����رائيلي. وكتب: “عّبر الكاتب عن خشيته 

من أن اليس����ار لم يعد ذا صلة بالواقع” )مالحظة: هذا هو الوصف 

ال����ذي كان اس����تخدمه وس����ّوقه أريئيل ش����ارون ف����ي حينه ضد 

الرئيس الفلس����طيني عرف����ات(. واقتبس الموقع غضب رئيس����ة 

حزب “ميرتس” زهافا غالئون التي رّدت على الكاتب اإلس����رائيلي 

وهاجمت ما وصفته ب� “هذا اإلس����راع إلى اليأس من حل الدولتين” 

الذي هو برأيها “الحل الوحيد”.

الصحافي اليميني المخض���رم يعكوف أحيمئير )خالل مقال 

���ا دراماتيكًيا: 
ً
ف���ي “هآرتس”( اخت���ار ألقوال يهوش���وع وصف

“انق���الب!” وعالم���ة التعّجب ف���ي األصل. وش���رح: “حين تقوم 

شخصية يس���ارية مركزية مثله بتهش���يم مبدأ الدولتين، بل 

توضح أنها يئست منه، فيبدو أن أقوال يهوشوع تعكس مزاًجا 

ا باالتس���اع في صفوف معسكره – مزاج اليأس أو على األقل 
ً
آخذ

الجمود التفكي���ري، مثلما عّرفه هو نفس���ه”. من الصعب عدم 

ي، ليس 
ّ
مالحظة س���هام السخرية الحادة واالستخفاف المتشف

بين السطور، بل في كل حرف فيها.

ع����ه من جهة “اليس����ار” 
ّ
لي����س هناك ش����يء ج����ّدي يمكن توق

الصهيوني و”يسار- الوس����ط” رًدا على إعالن إحدى مرجعياتهما 

لم الضّم 
ّ
عملًي����ا بأن برنامج اليمي����ن انتصر، ويجب الذهاب ف����ي ث

ا، نفتالي بينيت. 
ً
والتوّسع واالستيطان خلف أحد أكثر زعمائه تطرف

فزعماء حزب “العمل” )بصيغته الراهنة “المعسكر الصهيوني”( 

لم يتوقفوا أبًدا عن محاولة العثور على منافذ للدخول إلى حكومة 

بنيامين نتنياهو وبينيت الحالي����ة. أما مفاهيم تكريس االحتالل 

المتمثلة ب�”القدس الموحدة” و”الحفاظ على الكتل االستيطانية” 

و”إبقاء األغوار كحّد أمني ش����رقي تحت س����يطرة إسرائيل”، فهي 

ا أساسية في طروحات هذا الحزب السياسية. 
ً
مفاهيم تشكل أركان

ومن يري����د أن ينظر للواقع بعين الحقائ����ق والمعطيات وليس من 

خل����ف زجاج أية أف����كار رغبوية وتمنيات وردّية، س����يتوّجب عليه 

����م تماًما “ح����ل الدولتين”. قبل 
ّ

االعتراف أن تلك المفاهيم تهش

إبداعات يهوش����وع كان حل الدولتين قد أف����رغ من المضمون. وما 

ا 
ً
يفعله بينيت من خالل خطته ضّم مناطق C يمكن اعتباره اشتقاق

موسًعا من البرنامج  “التاريخي” لحركة “العمل”.

أحجية إنهاء االحتالل بتكريسه..
األسئلة المترتبة على نص يهوشوع اإلفتتاحي، هذا المونولوغ 

الذي ال تشّوشه الحقائق، كثيرة ومحّيرة. 

مث����ال، ما معنى الق����ول: “منذ الع����ام 1967 وانا أؤمن بتقس����يم 

ا هو 
ً
إس����رائيل إلى دولتين”؟. تقسيم إسرائيل؟ أي أن الحق مسبق

ا مما 
ً
 إلسرائيل وكل ما تفعله أنها “تعطي” الفلسطيني شيئ

ٌ
كامل

لديه����ا؟ ثم كيف يتفق هذا الطرح م����ع مجاهرة الكاتب الصريحة 

بأن “الفلسطينيين لن يذهبوا إلى أي مكان آخر. إنهم سكان البالد 

األصليون”. فإذا كان الفلسطينيون هم السكان األصالنيون، ما هو 

تعريف الحركة الصهيونية التي أقامت دولة “لديهم” على أرض 

بال ش����عب؟ ال أعتقد أن يهوشوع سيقبل بالمصطلح األكثر مالءمة 

إن لم يكن الوحيد: استعمار.

كذلك، هل فعاًل ما دفع عرفات للدخول في المس����ار السياس����ي 

– مؤتمر مدريد قبل أوس����لو – كان الهجرة الروسية؟ بناء على ماذا 

يخرج مثقف بهذا الوزن ليقرر بضربة سيف ياباني واحدة ان هذا 

ما حصل في واحد من أهم مفاصل تاريخ القضية قيد البحث؟ أين 

الجدية في هذا التس����ّرع وهذا الكالم ال����ذي يفتقر ألية مرجعية 

معتمدة؟ ألم يكن في الفترة التي يتحدث عنها يهوشوع “شيء” 

هام ب����ل هائل زعزع الواقع اإلس����رائيلي كله واس����مه: االنتفاضة 

األول����ى؛ هل يالئم ه����ذا االختزال التاريخي من يعّرف عن نفس����ه 

ا، التي فرضت على الجمي����ع إعادة التفكير 
ً

ا، ويس����ارًيا أيض
ً
مثقف

وأجبرت االس����تعالء اإلسرائيلي على الخروج من حالة الثمل الدائم 

بقّوة الذراع؟ 

وسؤال آخر: هل كان الفلسطينيون هم من “جرجروا” األمور لمنع 

ع 
ّ
تطبيق حل الدولتين؟ من اغتال رئيس حكومة إسرائيل الذي وق

االتفاق مع الفلس����طينيين، وألنه فعل هذا؟ أليس إسرائيلًيا؟ ومن 

الذي انتخب بعد االغتيال حكومة معادية للتس����وية السياسية؟ 

أليس اإلس����رائيليين؟ ومن الذي أراد التف����اوض بمنطق اإلمالءات 

االس����تعالئية الوقحة في “كامب ديفيد” عام 2000؟ أليس زعيم 

“معس����كر اليس����ار” إيهود باراك؟ إن المثقف الذي يتجاهل كل 

ز، هو مثقف 
ّ
هم الفلس����طينيين بابتذال مقز

ّ
هذه الحقائق كي يت

يفتقر إلى أية اس����تقامة، وينسجم س����واء أقصد أم ال في ماكينة 

الدعاية الرسمية اإلسرائيلية المخادعة.

 الس����ماء واألرض وما بينهما يمكن هضم األحجية 
ّ

ثّم كيف بحق

التالية: يجب إنهاء االحت����الل وإزالته، يقول حضرة الكاتب. ولكن 

كيف؟ بواسطة توسيعه وجعله يبتلع القدس الشرقية والمنطقة 

)ج(، أي 60% من الضفة الغربية. هذا ما يقوله حرفًيا. 

من المس����تحيل تخّيل ما الذي دار برأس الكاتب أ. ب. يهوشوع 

حي����ن قال ب����كل جدّية إن الس����بيل إلنهاء االحتالل هو تكريس����ه 

وتأبيده. هل هي لحظة من اختالط األمور المؤسف عليه، أم لحظة 

بل أكثر من االس����تخفاف الُمهين بالعقول؟ في الحالتين، س����واء 

أكان المثقف ال يعي ما يقول أو يعي جيًدا ما يتالعب به من كالم، 

فإنه في موقع شديد الحَرج.

ا، يتسحاق الؤور 
ً
سوف أختتم بما كتبه مرة المثقف اليساري، حق

عن الكاتب يهوش����وع )“هآرتس”، خري����ف 2001(. جاء ذلك ضمن 

قراءة نقدية تشمل السياس����ية لنماذج من كتاباته األدبية: “في 

الفصل الثالث من كتاب “الس����يد ماني”  يتحدث ماني إلى العرب، 

بع����د احتالل البريطانيين للب����الد: وهكذا كان يق����ول: “من أنتم؟ 

اس����تيقظوا قبل فوات األوان وانقالب العالم، خذوا هوية بس����رعة! 

وُيخ����رج من جيبه وعد اللورد بلفور، الذي ترجمه إلى العربية، ويقرأ 

 مواطنيه ليهتموا 
ّ

على مس����امعهم )…(. حقا، إن المستعمر يحث

بأنفسهم”.

الكاتب يهوش����وع يطرح على الفلس����طينيين في المنطقة C ما 

سبق أن وضعه على لسان بطله األدبي: اهتموا بأنفسكم، إنفصلوا 

عن قضية ش����عبكم، عن قضيتك����م. وللمنطقتي����ن A و B يقترح 

أوتونوميات أو سيادات محلية )مقابلة مع “إذاعة الشمس”(. 

ه����ذا ال يفعله يس����اري. ه����ذا ما يفعل����ه فقط م����ن ال ينظر إلى 

الفلس����طيني كمتساٍو ومتكافئ، بل كهّم يجب مناورته وتفكيكه 

والتحاُي����ل علي����ه، او ما يس����ميه الجنراالت والسياس����يون: “إدارة 

الصراع” وليس التس����وية السياسية بين طرفين متكافئين، سواء 

أفي دولة واحدة أو دولتين!

حين وقع أ. ب. يهوشوع في أحضان معسكر االستيطان!

رافق قضية الجندي إليئور أزاري���ا، منذ أن ارتكب جريمته 

يوم 24 آذار 2016 باغتيال الش���هيد عبد الفتاح الشريف في 

البلدة القديم���ة في الخليل بع���د أن كان مصابا وملقى على 

األرض، الكثي���ر م���ن الصخب، ال���ذي يعكس أوجه���ا كثيرة 

للتطورات السياسة اإلس���رائيلية في السنوات األخيرة على 

وج���ه الخصوص. لكن من ناحية أخرى، إذا عدنا إلى سلس���لة 

من تقارير المراكز الحقوقية، مثل “يش دين” و”بتس���يلم”، 

وتلك التي صدرت ف���ي العام المنته���ي، لوجدنا أن جريمة 

أزاريا ليس���ت أمرا خارج���ا عن المألوف في ممارس���ات جيش 

االحتالل، وأن م���ا دفع الجيش إلى تقديم���ه للمحاكمة أكثر 

شيء كان شريط الفيديو الذي صّوره الفلسطيني الناشط في 

مركز بتسيلم عماد أبو شمسية.

وقرار المحكمة العس���كرية بإدانته من المفترض أال يكون 

دين 
ُ
مفاجئ���ا ألي ط���رف. و”المفاجئ” في قرار اإلدان���ة أنه أ

ب�”القت���ل غي���ر العمد”، رغم م���ا ظهر من إص���رار في أقواله 

على إطالق النار على الش���هيد الش���ريف. والهدف من هذه 

اإلدانة المخففة هو فتح الباب أمام إصدار عقوبة مخففة إلى 

أقصى الحدود. وحتى هذا لم يهدئ المستوى السياسي، وال 

عصابات اليمين المتطّرف، التي هرعت إلى تنظيم تظاهرات 

وإطالق التهدي���دات لرئيس أركان الجي���ش، وحتى للقضاة 

العس���كريين الثالثة الذين أجمعوا على قرار اإلدانة، ما دفع 

األجهزة األمنية إلى فرض الحراسة عليهم.

والالفت في المش���هد السياس���ي في هذه القضية، أنه مع 

انتهاء المحكمة في هذه المرحلة اتس���عت رقعة المؤيدين 

والمتفهمين وطالبي المساعدة للجندي أزاريا، ما بات يشمل 

االئت���الف الحاكم وكتلتي المعارضة البرلمانية “المعس���كر 

الصهيوني” بما فيه حزب “العمل”، و”يوجد مستقبل”، فمن 

هاتي���ن الكتلتين صدرت دعوات لمنح الجندي القاتل العفو، 

وهذا مؤشر آخر جديد لالنجراف الحاصل نحو اليمين.

فمع تكش���ف الجريمة في س���اعاتها األول���ى، كان الفريق 

المؤيد والمتعاطف م���ع الجندي من االئتالف الحاكم، وحتى 

أن رئي���س الحكوم���ة بنيامين نتنياه���و كان تصريحه األول 

رافض���ا للجريمة، ولكن بعد أقل من 24 س���اعة انطلق مدافعا 

ومطالبا بالتخفيف عنه. وقد أحدثت تصريحات نتنياهو في 

تلك األيام ضجة، كونها تعارضت مع توجهات قادة الجيش 

ووزيره���م في حينه موش���يه يعلون. ولك���ن نتنياهو واصل 

الخ���ط ذاته، حتى صدور قرار اإلدان���ة، وإعالنه موافقته على 

منح العفو للجندي.

وأحد األمور الالفتة في هذه القضية، هو أنه منذ أن تكشف 

اس���م الجندي مرتكب الجريمة، ج���رى الحديث عن أنه مقّرب 

من الحركات التي انبثقت عن حرك���ة “كاخ” اإلرهابية، التي 

أسسها اإلرهابي مئير كهانا، وهي حركة محظورة في العديد 

من دول العالم، بما فيها الواليات المتحدة األميركية، وأيضا 

إسرائيل، إال أن هذا الحظر ال أساس له على أرض الواقع. وكان 

التيار األكثر نش���اطا ميدانيا دعما له���ذا الجندي، مؤلفا من 

عناصر تلك الحركات الكهانية. 

وتالحظ الجرأة المتنامية له���ذه الحركات في الظهور في 

الش���ارع وبمظاهرات عنيفة، كانت مليئة بالتهديدات حتى 

لقادة الجي���ش ورئيس األركان. وعلى الرغ���م من اإلعالن عن 

بع���ض االعتقاالت، إال أن ه���ذا عكس أجواء ل���م تكن مألوفة 

إلى هذا الحد في الش���ارع اإلس���رائيلي. وهذا انعكس كذلك 

في اس���تطالع الرأي العام الذي نش���رته صحيفة “معاريف” 

اإلس���رائيلية في عددها الصادر يوم الجمعة 6 كانون الثاني 

الحالي، فقد قال 58% إن رئيس األركان غادي أيزنكوت وقادة 

الجيش منقطعون عن الش���ارع، بس���بب موقفهم االنتقادي 

للجندي. وهذه النس���بة من المفروض أن تك���ون أعلى إذا ما 

احتس���بنا موقف اليهود وحدهم، ألن اس���تطالع الرأي شمل 

ش���ريحة نموذجية ضمت نس���بة تمثل العرب في إسرائيل. 

وطيل���ة الوقت كانت لموقف الجيش ف���ي كل القضايا مكانة 

خاص���ة في الرأي العام اإلس���رائيلي، وهذا م���ا لم يظهر في 

استطالع الرأي هذا.

الحقائق عن جرائم الجيش اإلسرائيلي
لكن القضية األس���اس تبقى أنه بموجب الحقائق المثبتة 

على مدار عش���رات الس���نين، فإن جريمة إليئور أزاريا ليست 

حدثا ش���اذا في جيش االحتالل اإلس���رائيلي، ب���ل إن جرائم 

كهذه أو تلك ترتكب بوتيرة عالية. 

وبحس���ب تقاري���ر مراك���ز حقوقي���ة، وأخرى تابع���ة لألمم 

المتح���دة، فإن الجي���ش ال يلتفت إلى مئات الش���كاوى التي 

تقدم له ضد جنوده وتصرفاتهم )طالع ص 5(.

وتقول صحيفة “هآرتس”، في عددها الصادر يوم الجمعة 

6 كان���ون الثاني الجاري، إنه منذ تش���رين األول 2015 وحتى 

اآلن، “فت���ح الجي���ش اإلس���رائيلي ملفات تحقي���ق في أكثر 

من 20 حالة إط���الق نار على الفلس���طينيين. وفي إطار هذه 

التحقيق���ات تم جبي ش���هادات م���ن الجن���ود، وجمع أفالم 

وم���واد توثيق أخ���رى، وفي بضع حاالت أيض���ا توجه الجيش 

إلى منظمات حقوق اإلنس���ان، بما فيها بتس���يلم كي يسلط 

الض���وء على الحدث. ولم يصل أي من هذه الملفات إلى الئحة 

اتهام حتى اليوم، باس���تثناء أزاري���ا. ولم يعتقل في  أي من 

التحقيقات أي جندي مشبوه ولم تلتقط له الصور وهو يقتاد 

بالقيود إلى المحكمة”. 

وتقول الصحافية غيلي كوهين، في تقرير “هآرتس”، إنه 

أحيانا، ورغم أش���رطة الفيديو التي توثق الحالة، فإن ملفات 

التحقي���ق تطول لدرجة أن المش���اركين يكون���ون خرجوا من 

نطاق قانون القضاء العس���كري. هك���ذا حصل في حالة موت 

سمير عواد في قرية بدرس في كانون الثاني 2013. فشريط 

الفيديو الذي وثق الحالة، وال���ذي مصدره كاميرات المراقبة 

العس���كرية، وث���ق فقط جزءا مم���ا حدث. وتحقيق الش���رطة 

تقارير منظمات حقوق اإلنسان وأخرى ميدانية:

 جريمة الجندي قاتل الشهيد الشريف في الخليل لم تكن خارجة عن المألوف في ممارسات الجيش اإلسرائيلي!

العس���كرية أرس���ل لمزيد من اس���تكمال التحقيق ومرة تلو 

األخرى، إلى أن تس���رح الجنديان المشاركان في إطالق النار. 

وبع���د ثالث س���نوات من ب���دء التحقيق اتهم���ا، في محكمة 

مدني���ة، بأنهما عمال “بته���ور وإهمال”. وقض���اة المحكمة 

العليا، وفقط في أعقاب التماس رفعه أبو سمير مع بتسيلم، 

أمروا النيابة العسكرية العامة والنيابة العامة للدولة باتخاذ 

القرار في ملف التحقيق.

ويق����ول المراس����ل والمحل����ل العس����كري ف����ي صحيف����ة 

“معاري����ف” ألون بن دافيد إنه في الس����نة ونصف الس����نة 

األخيرتين قتل 169 فلس����طينيا من بينهم العش����رات بعد 

جريمة أزاريا. ويضيف بن دافيد: “وهناك 8 فلس����طينيين 

قتلوا خط����أ. وكانت هناك حاالت عمل فيها الجنود بش����كل 

غير مهني واستخدموا القوة الزائدة أو أخطأوا في التقدير. 

وفتح أيضا أكثر من 20 تحقيقا في الشرطة العسكرية، لكن 

ف����ي جميع الحاالت حصل الجن����ود على الغطاء حتى في ظل 

األخطاء التي ارتكبوها ألنها كانت في المجال المعقول. لم 

تكن هناك حادثة أخرى فيها قرر الجندي على مس����ؤوليته 

بدم بارد إعدام مخرب. ومن جميع التحقيقات هناك تحقيق 

واحد فقط تحول إلى الئحة اتهام: قضية أزاريا”.

وتستذكر الصحافية عميرة هس، في تقرير لها في صحيفة 

“هآرت���س”، عددا م���ن حاالت القتل بدم بارد لفلس���طينيين 

في الس���نوات األخيرة. ومن بينها في ي���وم 11 حزيران 2011، 

حين أطلق الجندي مكس���يم فاينغوردوف النار على الش���اب 

الش���هيد زياد جيالني، حينما كان ملق���ى على األرض مصابا 

بالرصاص، في وادي الجوز في القدس، لتأكيد قتله. وحينها 

قررت النيابة تقديمه للمحاكم���ة، بعد أن قبلت بادعائه غير 

المنطقي بأن القتيل كان يشكل خطرا عليه.

ومث���ل هذه الجريمة تكررت بظروف أخرى، يوم 4 تش���رين 

األول 2015، في مقتل الش���هيد فادي علون من العيس���اوية، 

الذي أطلق عليه جندي النار، فقط ألن عابري سبيل طلبوا منه 

أن يفعل ذلك. وبقي اسم الجندي محظورا للنشر. 

وف���ي يوم األول م���ن تم���وز 2016، أطلق جن���دي النار على 

الشهيدة سارة حجوج، حينما كانت وحدها في حجرة صغيرة 

)كابينا( للجن���ود، عند حاجز في الخليل، دون أن تش���كل أي 

خطر على الجنود.  

وف���ي نهاي���ة ش���هر أي���ار 2016، أعلنت منظمة بتس���يلم 

اإلس���رائيلية الحقوقي���ة، ف���ي بيان غي���ر مس���بوق للمراكز 

الحقوقية اإلسرائيلية، أنها توقفت عن توجيه الشكاوى إلى 

جهاز تطبيق القانون العسكري اإلسرائيلي، حتى ال تساهم 

المنظمة في المزيد من إساءة تمثيل عملها. 

وقالت بتس���يلم إنه منذ “ان���دالع االنتفاضة الثانية في 

أواخر العام 2000، توجهت إلى النيابة العسكرية للمطالبة 

تل فيها فلس���طينّيون أو أصيبوا 
ُ
بالتحقيق في 739 حالة ق

أو تعرضوا للضرب من قبل الجنود أو تضررت ممتلكاتهم أو 

اس���تخدمهم الجنود كدروع بشرية. وتحليل اإلجابات التي 

حصلت عليها بتسيلم بشأن معالجة جهاز تطبيق القانون 

ه في رب���ع الحاالت )182 
ّ
العس���كري في 739 حال���ة يبّين أن

حال���ة( لم يجر تحقيق على اإلطالق، وف���ي ما يقارب نصف 

الحاالت )343 حالة( تم إغالق مل���ف التحقيق دون نتيجة، 

وفقط في حاالت نادرة )25 حال���ة( تم تقديم لوائح اتهام 

ا إضافًيا للمحاكم 
ً
ض���ّد الجنود المتورطين. وتم نقل 13 ملف

التأديبية كم���ا تتواجد 132 حالة ف���ي مراحل مختلفة من 

المعالجة، 44 حالة أخرى لم تتمكن النيابة العس���كرية من 

تتبع وضعها”.
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