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بضغط من «البيت اليهودي»:

المصادقة على مشروعي قانونين لـ«طرد عائالت اإلرهابيين» وشرعنة عشرات
البؤر االستيطانية العشوائية برغم معارضة المستشار القانوني للحكومة!
*تحليالت :الحكم اإلسرائيلي في الضفة الغربية سلطة نهب ال سلطة قانون!*
صادق المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للشؤون السياسية -األمنية،
في اجتماعه الليلة قبل الماضية ،وبضغط من وزيري حزب «البيت اليهودي»
نفتالي بينيت وأييلت شاكيد ،على «مشروع قانون طرد عائالت اإلرهابيين»،
الذي اقترحه عضو الكنيست موطي يوغيف من «البيت اليهودي».
وتم���ت المصادقة على مش���روع القان���ون بالرغم من معارضة المستش���ار
القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت ،وبعد نقاش عاصف أثناء االجتماع.
وتم تحويل مش���روع القانون إلى اللجنة الوزارية لش���ؤون س���ن القوانين،
إلعداد صيغته التش���ريعية وعرضه بعد ذلك على الكنيست لمناقشته في
القراءات الثالث.
ووفق���ًا للصيغ���ة ،التي تم���ت المصادقة عليه���ا ،يمكن لقائ���د المنطقة
العس���كرية الوسطى «إبعاد عائالت اإلرهابيين الذين نفذوا أو حاولوا تنفيذ
هجم���ات ضد أهداف إس���رائيلية ،وذلك في غضون س���بعة أي���ام من وقوع
الهجوم ،من منطقة سكناهم إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية».
وقالت مصادر مقربة من الوزير بينيت إنه على الرغم من معارضة الجهات
القضائي���ة ،فإنه طلب من وزيرة العدل أييلت ش���اكيد عق���د اجتماع للجنة
الوزارية لشؤون سن القوانين وإقرار القانون.
واعتب���ر بينيت المصادقة على مش���روع القانون خط���وة مهمة في الردع.
وأض���اف أن الموافقة عل���ى القانون خطوة مهمة في الح���رب ضد «اإلرهاب»
واس���تعادة قوة الردعّ .
وكرر بينيت أن «اإلرهابيين» ال يخافون من إسرائيل،
وأن اليهود ُيقتلون ألن «القانون يشل عمل الجهاز األمني».
تجدر اإلش���ارة إلى أنه باإلضافة إلى المعارض���ة الواضحة التي أعرب عنها
المستشار القانوني للحكومي لمشروع القانون ،فإن مسؤولين أمنيين أعربوا
ه���م أيضًا عن تحفظاتهم بش���أن هذا اإلجراء في اجتم���اع المجلس الوزاري
ّ
المصغر.
وذك���رت مصادر مطلعة على وقائع االجتماع أن مندلبليت قال إن مش���روع
القانون غير دس���توري من حيث أنه ال يمك���ن معاقبة عائلة منفذ هجوم من
دون إثبات أنها س���اعدت المهاجم عمدًا ،في حين ق���ال رئيس جهاز األمن
العام («الش���اباك») ،نداف أرغمان ،إن االقتراح ل���ن يفعل الكثير لزيادة قوة
الردع اإلسرائيلية.
لكن رئيس حزب «البيت اليهودي» ووزير التربية والتعليم نفتالي بينيت،
ووزيرة العدل ش���اكيد ،تجاهال هذه التوصيات ودعي���ا إلى المصادقة على
مشروع القانون.
وكان بينيت دعا في األسبوع الماضي إلى الدفع قدمًا بمشروع القانون في
أعقاب موجة من الهجمات المسلحة شهدها هذا األسبوع أسفرت عن مقتل
جنديين إس���رائيليين ووفاة طفل وضعته والدت���ه قبل األوان بعد تعرضها
إلطالق النار وإصابة تسعة مستوطنين إسرائيليين آخرين.
وقبل ذلك حاول طرح مش���روع القانون نفس���ه للتصويت في بداية ش���هر
تش���رين الثاني الماض���ي لكن تم تأجيل���ه .وقال بينيت حين���ذاك إن على
«اإلرهابي» الفلس���طيني أن يفهم أن العنف ال يجدي وأن إس���رائيل ستقوم
بتصفية الحس���اب .وأضاف أن ترحيل العائالت إلى منطقة أخرى سيحس���ن
من قوة الردع ويبعث برسالة إلى الجمهور الفلسطيني فحواها أنه لن يكون
هناك أي تسامح مع «اإلرهاب».
وأشارت وسائل إعالم إس���رائيلية إلى أن هذا التشريع المقترح يأتي بعد
سنوات سعت فيها الحكومة إلى الدفع بمشروع قانون لطرد عائالت منفذي
الهجم���ات إلى قطاع غزة .ولقي االقتراح ،الذي أيده رئيس الحكومة بنيامين
نتنياه���و في الع���ام  ،2016دعما واس���عا داخل االئتالف ،بم���ا في ذلك من
رئيس حزب «كلنا» موشيه كحلون ،وكذلك من رئيس حزب «يوجد مستقبل»
المع���ارض يائير لبي���د .لك���ن مندلبليت قال ف���ي ذلك الوق���ت إن الخطوة
س���تتعارض مع القانونين اإلس���رائيلي والدولي ،وتوقفت فيما بعد الجهود
للدفع قدمًا بالتشريع.
كما تجدر اإلش���ارة إلى أن نتنياهو أوعز األس���بوع الماضي باتخاذ سلسلة
من اإلجراءات األمنية ،بما ف���ي ذلك التعجيل في عملية هدم منازل منفذي
الهجمات لتكون بعد  48ساعة فقط من لحظة إصدار قرار تنفيذ العقوبة ،ما
يقلص الوقت المخصص لس���كان المنازل لتقديم التماس ضد اإلجراء .وفي
الماضي كان لدى الس���كان عادة مدة أسبوع على األقل لتقديم التماس ضد
اإلجراء العقابي في المحاكم اإلسرائيلية.
ّ
وهدد نتنياهو حركة «حماس» بدفع ثمن باهظ بعد وقوع سلسلة هجمات
مسلحة في الضفة الغربية بينها هجومان تبنتهما الحركة.
وق���ال نتنياهو ،في تصريحات أدلى بها إلى وس���ائل إعالم في مس���تهل
االجتماع الذي عقدته الحكومة اإلس���رائيلية (األحد) ،إنه نقل رسالة واضحة
إلى «حماس» فحواها أن الحكومة لن تقبل بهدنة في غزة وإرهاب في الضفة.

								
االحتالل اإلسرائيلي :تصعيد على األرض ،وبالتشريعات غير الشرعية.

ّ
وشدد على أن إسرائيل س���تجبي ثمنًا باهظًا من «حماس» في حال استمرار
اإلره���اب في الضفة .وتعهد باتخاذ خطوات أخرى في إثر موجة االعتداءات
اإلرهابية األخيرة ما عدا تلك التي أمر بها وهي تس���ريع اإلجراءات الخاصة
بهدم منازل «إرهابيين» خالل األيام القريبة وس���حب تصاريح عمل من أبناء
عائالتهم وعدم إعادتها بشكل آلي.
وأض���اف رئيس الحكومة أن���ه أوعز إلى الجهات المعني���ة بتنظيم الوضع
القانوني آلالف الوحدات الس���كنية في الضفة وإقامة منطقتين صناعيتين
جديدتي���ن بالق���رب من مس���توطنتي «أفن���ي حيفتس» و»بيت���ار عيليت»
والمصادقة على إقامة  82وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «عوفرا».
وجاءت أق���وال نتنياهو هذه بعد مقتل جنديين إس���رائيليين يوم الخميس
الفائت خالل هجوم مسلح شنه فلسطينيون على موقف لحافالت الباص بمحاذاة
مس���توطنة «جفعات أس���اف» القريبة من رام الله .وفي اليوم نفسه توفي طفل
إس���رائيلي ولد قبل أوانه بعدما أصيبت والدته بجروح بالغة في هجوم مس���لح
ش���نه فلس���طينيون بالقرب من مس���توطنة «عوفرا» يوم  9كانون األول الحالي.
وكانت «حماس» تبنت الهجوم الذي أس���فر عن مقتل الرضيع وهجومًا آخر وقع
ْ
ْ
إسرائيليين يوم
مس���توطنين
في منطقة «بركان» الصناعية وأس���فر عن مقتل
 7تش���رين األول الفائت .وقتلت القوات اإلس���رائيلية الفلسطينيين المشتبه
بتنفيذهما الهجومين األسبوع الفائت ،وقالت إنها اعتقلت  37شخصًا يعملون
لحساب «حماس» ولديهم صلة بموجة العنف األخيرة.
وش���هدت اجتماع الحكوم���ة أول أمس أجواء صاخبة حيث حصل تراش���ق
كالمي بين رئيس الحكومة والوزيرين بينيت وشاكيد.
واعتبر بينيت أن إسرائيل فقدت قوة ردعها وأن مستوطنين إسرائيليين
يقتلون ألن اإلرهابيين باتوا ال يش���عرون بالخ���وف .وغادر الوزير بينت قاعة
االجتماع قبل ختامه.
ووصف رئيس الحكومة أقوال بينيت بأنها محاولة حمقاء لجني مكاس���ب
سياسية.
أما الوزيرة ش���اكيد فتوجهت خالل االجتماع إلى رئي���س الحكومة ووزير
المواصالت يس���رائيل كاتس مطالبة اياهما بالتوق���ف عن إطالق تفوهات
وصفتها بأنها تافهة وعديمة القيمة.
وعقبت كتلة الليكود على التالس���ن الكالمي الذي شهده اجتماع الحكومة
فقالت إن بينيت يحاول بشكل يائس أن يتولى حقيبة الدفاع ،في حين أكد
حزب «البيت اليهودي» أن رئيس الحكومة يتصرف كالمش���لول إزاء اإلرهاب
بسبب خوفه من المحكمة الدولية في الهاي.
وبالتزام���ن مع انعقاد اجتماع الحكومة نظم مئات المس���توطنين تظاهرة
أم���ام ديوان رئاس���ة الحكومة في الق���دس للمطالبة بمضاعف���ة اإلجراءات
األمنية في الضفة الغربية وبناء مزيد من المستوطنات.
وشارك في التظاهرة  9وزراء من الليكود و«البيت اليهودي» و«كلنا».

(إ.ب.أ)

وقال الوزير بينيت في س���ياق كلمة ألقاها أمام المتظاهرين إنه آن األوان
ألن تنتصر إس���رائيل إلى األبد .وأضاف أن العمليات المس���لحة األخيرة في
الضفة وقعت ألن المؤسس���ة األمنية اإلس���رائيلية قررت أن���ه من األفضل
ً
االهتمام بحقوق الفلسطينيين بدال من االهتمام بأمن سكان إسرائيل.

«مشروع قانون التسوية »2
وفي وقت س���ابق من يوم أول أمس األحد صادقت اللجنة الوزارية لش���ؤون
س���ن القوانين ،على «مشروع قانون التس���وية  »2الذي يقضي بشرعنة بؤر
استيطانية ووحدات سكنية غير قانونية في أراضي الضفة الغربية.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون هذا على خلفية تظاهرات لنشطاء
من معسكر اليمين احتجاجًا على سياسة الحكومة في التعامل مع العمليات
المسلحة األخيرة في الضفة الغربية.
وأعرب المستش���ار القانوني للحكومة اإلس���رائيلية أفيحاي مندلبليت عن
معارضته الشديدة لمشروع القانون هذا ،وأكد أنه يمس الحقوق الطبيعية
وعلى رأس���ها الحق في التملك ،كما أن من ش���أنه أن ّ
يعرض إس���رائيل إلى
مساءلة قضائية دولية.
وبادر إلى مش���روع القانون عضو الكنيس���ت بتس���لئيل س���موتريتش من
«البيت اليهودي» ،وعضو الكنيس���ت يوآف كي���ش من الليكود ،بالتعاون مع
«اللوبي من أجل أرض إسرائيل» في الكنيست.
وينص مش���روع القانون على ش���رعنة  66بؤرة اس���تيطانية غير قانونية
وكذلك وحدات س���كنية في مستوطنات الضفة الغربية يسكن فيها 6000
مس���توطن ،وذلك من خالل التزام إس���رائيل بضم تلك البؤر االس���تيطانية
والوحدات الس���كنية إلى الس���لطة المدنية في إس���رائيل خالل سنتين من
موعد إقرار القانون ،والبدء الفوري بتزويدها بالخدمات.
وتعقيبًا على س���ن مش���روع القان���ون هذا ق���ال األكاديم���ي والخبير في
الش���ؤون القانونية البروفسور مردخاي كريمنيتس���ر إنه حيال االستهتار
برأي المستش���ار القانوني للحكومة ،يتولد االنطب���اع بأن «البيت اليهودي»
واليمين المتطرف في الليكود يدفعان ،بصورة متعمدة ،نحو «منازلة أيدي»
م���ع المحكمة العليا .والفكرة من وراء ذل���ك هي فرض جو من الترهيب على
القض���اة لردعهم وكي ال يتجرؤوا على الوقوف ضد قوانين النهب هذه ،وإن
تجرؤوا وفعلوا ،فستكون األرضية مهيأة لتقليص صالحيات المحكمة باسم
«الوالء ألرض إسرائيل».
وأضاف هذا الخبير أنه منذ عش���رات السنين ثمة شك كبير وعميق في ما
إذا كان الحكم اإلس���رائيلي في الضفة الغربية هو حكم يقوم على س���يادة
القانون .وأض���اف أن اقتراح القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية اآلن
يأتي ليوضح ،مرة أخرى ،أن الوضع في نظر الحكومة الحالية وممارستها هو
«سلطة نهب ،ال سلطة قانون!».

آخـر اسـتـطـالع لـلـرأي الـعـام:

 %58من اإلسرائيليين غير راضين عن أداء بنيامين نتنياهو في منصب وزير الدفاع!
*حزب جديد برئاسة غانتس سيفوز بـ  16مقعدًا ويحل في المرتبة الثانية بعد الليكود*
أظهر اس���تطالع للرأي العام اإلسرائيلي أجرته قناة «حداشوت» التلفزيونية
اإلس���رائيلية (القن���اة الثاني���ة س���ابقًا) ،الليلة قب���ل الماضي���ة ،أن  %58من
اإلسرائيليين غير راضين عن أداء بنيامين نتنياهو في منصب وزير الدفاع.
وأظهر االس���تطالع أيضًا أنه في حال إجراء انتخابات عامة إسرائيلية جديدة
اآلن ف���إن حزبًا جديدًا برئاس���ة رئي���س هيئة األركان العامة الس���ابق للجيش
اإلس���رائيلي ،الجنرال احتياط بيني غانتس ،س���يفوز ب���ـ 16مقعدًا ،ويحل في
المرتبة الثانية بعد حزب الليكود.
كما أظهر االس���تطالع أن الليكود بزعامة رئي���س الحكومة بنيامين نتنياهو
س���يتراجع من  30مقعدًا إلى  28مقعدًا ،وأن حزب «يوجد مس���تقبل» برئاس���ة
عضو الكنيست يائير لبيد سيفوز بـ 13مقعدًا ،وتحصل القائمة المشتركة على
 12مقعدًا ،ويتراجع تحالف «المعسكر الصهيوني» بين حزبي العمل و»الحركة»
إلى  10مقاعد .وسيحصل حزب «البيت اليهودي» على  9مقاعد ،وحزب يهدوت

هتوراه الحريدي على  7مقاعد ،وحزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة عضو الكنيست
ووزي���ر الدفاع الس���ابق أفيغدور ليبرمان على  6مقاع���د ،ويحصل كل من حزب
«كلنا» برئاسة وزير المالية موشيه كحلون وحزب شاس برئاسة وزير الداخلية
أرييه درعي والحزب الجديد برئاس���ة عضو الكنيس���ت أورلي ليفي -أبكسيس
المنشقة عن حزب «إس���رائيل بيتنا» على  5مقاعد ،فيما يتجاوز حزب ميرتس
نسبة الحسم بصعوبة ويحصل على  4مقاعد فقط.
من ناحية أخرى أظهر االستطالع أن خوض االنتخابات العامة من خالل إقامة
تحالف بين حزب «يوجد مستقبل» برئاسة لبيد والحزب الجديد برئاسة غانتس
س���يضعف تمثيل الحزبين ،حيث س���يحصل الليكود على  29مقعدًا ،ويحصل
التحالف بين «يوجد مستقبل» وحزب غانتس على  26مقعدًا ،أي أقل بـ 3مقاعد
من التي قد يحصل عليها الحزبان في حال تنافس كل منهما بمفرده.
وتكون نتائج سائر القوائم واألحزاب في مثل هذه الحالة على النحو التالي:

القائمة المش���تركة 12 -مقعدًا« ،المعس���كر الصهيون���ي» 10 -مقاعد« ،البيت
اليه���ودي» 9 -مقاعد ،يهدوت هتوراه 7 -مقاعد« ،إس���رائيل بيتنا» 7 -مقاعد،
وكل من حزب أورلي ليفي -أبكسيس وحزب «كلنا» وحزب شاس وحزب ميرتس
 5مقاعد.
وما يبدو من االس���تطالع أنه بمجرد تنافس غانتس في االنتخابات البرلمانية
سينجح في إضعاف «معس���كر اليمين» بـ 5مقاعد ،في حين أنه سيضعفه بـ3
مقاعد إذا ما تنافس ضمن قائمة مشتركة مع «يوجد مستقبل».
من ناحية أخرى قال  %58من المش���تركين في االس���تطالع إنهم غير راضين
عن أداء رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في منصب وزير الدفاع،
ال���ذي تواله بعد اس���تقالة أفيغدور ليبرمان منه الش���هر الماضي .وقال %60
منه���م إنهم غير راضين ع���ن أداء رئيس حزب «كلنا» موش���يه كحلون كوزير
للمالية.

كلمة في البـدايـة
نتنياهو وهوس السيطرة على اإلعالم...
بقلم :أنطـوان شلحـت
ّ
يترقب كثيرون هذه األيام النتائج التي سيتوصل إليها
المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية بشأن توصيات
الش���رطة بمقاضاة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول
عدة شبهات فس���اد ،وما يمكن أن تثيره هذه النتائج من
تداعيات سياس���ية بعيدة الم���دى (طالع تقريرًا خاصًا ص
.)7
ّ
وفيما يتعلق بشبهات الفس���اد الحائمة حول نتنياهو،
كان االهتم���ام في المقام األول قب���ل أكثر من عام ُمتركزًا
على تلقي نتنياه���و هدايا /عطايا من رجال أعمال بخالف
القانون ،في مقابل منحهم امتيازات تعود عليهم بالنفع.
غي���ر أنه في اآلونة األخيرة انتق���ل التركيز على محاوالته
الدؤوبة الرامية إلى الس���يطرة ش���به ُ
المطلقة على وسائل
اإلع�ل�ام ،المكتوب���ة واإللكترونية والمرئي���ة ،أو على وجه
ّ
ّ
ّ
يتعدى
الدقة التحكم بخطابها حيال أدائـه العام ،بحيث ال
هذا الخطاب غاية «التغطية اإليجابية» له وألفراد عائلته.
وهذا هو ما بات ،بكيفية ما ،ماهية ثالثة ملفات من مجموع
أربعة ملفات رئيس���ة تمحورت حولها تل���ك التحقيقات،
وهي المعروفة إعالميًا بأرقامها المتسلسلة  1000و2000
و 3000و( 4000طالع مادة حول اإلعالم اإلسرائيلي ص .)6
ُ
ّ
ويق���ر إعالميون كثر في إس���رائيل بأن هذه المس���ألة ال
ّ
يجوز اعتبارها هامش���ية قط .ويش���ير بعضهم إلى أنه لو
حالف نتنياه���و ،الذي يقترب حكمه من اس���تكمال عقد
متصل من األعوام ،النجاح في جعل معظم المنابر اإلعالمية
المتنافس���ة الت���ي تغطي األح���داث السياس���ية وغيرها
تصطف إل���ى جانبه ،لكان في اس���تطاعته تحقيق غايات
كثيرة بينها تخريب دور هذه المنابر كـ»رقابة مس���تقلة»؛
توجيه مواقف القراء والمستمعين والمشاهدين؛ ُ
المضي
خط���وات بعيدة إلى األم���ام نحو تعزي���ز مكانته كرئيس
للحكومة ،وه���و منصب غير محدود الم���دة من حيث عدد
الواليات في إسرائيل.
وبين س���طور ذلك اإلقرار تتم اإلشارة إلى أنه قبل أعوام
كثيرة من تلك التحقيقات وما تكش���ف النقاب عنه بشأن
عالقة نتنياهو باإلعالم ،اس���تعان بالصحيفة اإلسرائيلية
اليومية المجانية «يسرائيل هيوم» ،التي صدرت في تموز
 ،2007م���ن أجل الدفاع عن ُحكمه ،والحفاظ على سياس���ة
حكومت���ه ،وتكري���س هيمنة اليمين عل���ى مناحي الحياة
كافة .ومنذ ذلك الوقت تس���اعده هذه الصحيفة في غسل
دماغ ماليين اإلسرائيليين المقتنعين بأن عليهم تأييده
وتأييد سياسته االستيطانية والعنصرية .وهؤالء يقرأون
ً
يوميًا من الصحيفة ،مثال ،بأنه إذا سقط نتنياهو وإذا قامت
دولة فلس���طينية فهي ستشرع بإس���قاط الصواريخ على
ّ
رؤوسهم وتقتلهم .كما أنها تعلمهم أن يكونوا متطرفين
وعنصريين ضد الفلس���طينيين والعرب على الدوام ،نظرًا
ّ
ونفسية قصوى لذلك.
إلى أن لديهم جاهزية ذهنية
وس���بق أن أش���رنا ،في مقام آخر ،إلى أن���ه مثلما ال يفوت
البعض التنويه بأن نتنياهو لم يخترع سياس���ة إسرائيل
ّ
الحالي ،فهو لم يخترع
منذ إقامتها وما آلت إليه في الوقت
أيضًا استخدام صحيفة من أجل صناعة رأي عام ،وال اختلق
التورط في فضيحة ثالوث المال -السلطة -الصحيفة .فكل
ً
ذلك تم قبله بزمن طويل .فمثال في منتصف س���بعينيات
القرن العش���رين الفائت ّ
قرر ب .ج .فورستر ،رئيس حكومة
جنوب أفريقي���ا ،التي كثيرًا ما تت���م المقارنة بينها إبان
حكم األبارتهايد وبين إسرائيل ،أن الدفاع عن دولة الفصل
العنص���ري يتطل���ب القضاء على «راند ديل���ي ميل» ،وهي
صحيفة باللغ���ة اإلنكليزية قادت الصراع ضد األبارتهايد.
ّ
ّ
اليهودي
الثري
وهنا دخل إل���ى الصورة لويس لويت ،وهو
ّ
ّ
(ممول «يسرائيل هيوم») في
األميركي شلدون إدلس���ون
تلك القص���ة .وكان لويت رب مال محليًا محافظًا وعنصريًا.
ووافق فورستر على منح لويت أموال الجمهور ّ
سرًا من أجل
شراء «راند» وإس���كاتها إلى األبد .وكانت «راند» في حينه
ّ
تمر بأزمة مالية .ومع أن مقاومة األبارتهايد لم تكن تحظى
ُ
بالشعبية قبل أربعين عامًا ،فإنها لم تبع للويت .وفي واقع
إسرائيل حاليًا ،كان الفشل في شراء «راند» بمثابة اللحظة
التي يئس فيها نتنياهو من محاولة السيطرة على صحيفة
«يديعوت أحرونوت» األوسع انتشارًا إسرائيليًاّ ،
وقرر إقامة
صحيفة خاصة به .وهذا بالضبط هو ما ّ
قرره فورستر عندما
وجد نفس���ه على نف���س المفترق وأم���ام المفارقة عينها.
عندها أمر فورس���تر بإقامة صحيف���ة ،وتمت إقامتها .كان
اس���مها «المواطن» ،وصدرت باللغة اإلنكليزية ألنها كانت
تهدف الى غسل دماغ البيض الذين يتحدثون اإلنكليزية،
ومن يقرأون اإلنكليزية في ش���تى أرج���اء العالم .ولم يكن
الناشر س���وى لويت ،الذي حصل على األموال من الحكومة
ّ
ّ
تكبدت خسائر ّ
جمة .وعندما
سرًا .لكن صحيفة «المواطن»
ُ ّ
تم الكش���ف عن أنها مولت من جي���ب الجمهور ،تم فرض
االستقالة على فورستر.
ُ
هناك مسألة أخرى تتداعى إلى األذهان مما ذكر سالفًا،
وترتبط بمدى اس���تقاللية المنابر اإلعالمية في إسرائيل،
وب���أن الصحيفة الت���ي س���عى نتنياهو إلى اس���تمالتها
مناهضة للسياس���ة اإلس���رائيلية العامة .وهذا ما ُت ّ
بدده
ّ
س���يما أثناء فترات
تقاري���ر تتناول أداء ه���ذه المنابر ،ال
ُ
الحروب ،مع وجود اس���تثناءات قليل���ة ال تكاد تذكـر .وقبل
ّ
أعوام من سك مصطلح «ما بعد الحقيقة» ،الذي من مراميه
اإلش���ارة إلى نهج تجاه���ل الحقائ���ق الموضوعية لصالح
تأجي���ج العواطف واإليمان األعمى ،وكذل���ك قبل أن يتنبأ
أحد باحتمال صعود ش���خص مثل دونالد ترامب إلى ّ
سدة
الرئاس���ة في الواليات المتحدة ،كانت أغلبية منابر اإلعالم
ّ
في إسرائيل حافلة بقرائن يصعب حصرها تدل على نأيها
عن الحقيقة.
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ُ
ّ
قانون الدفع النقدي سيطبق على التعامل مع فلسطينيي مناطق السلطة الوطنية بعد ثالثة أعوام
*القانون يفرض قيودًا على الدفع النقدي ،بحيث ال يتجاوز  11ألف شيكل لألفراد ،على أال يكون أكثر من  %10من حجم الصفقة ،وللصفقات بين المصالح التجارية
 50ألف شيكل *القانون يفرض قيودًا جديدة على التداول بالشيكات بدءًا من منتصف * 2019تعقيدات القانون قد تؤدي إلى تأجيل تطبيقه لفترة ما*
م���ن المفت���رض أن يدخل قانون الدف���ع النقدي حيز
التنفيذ في مطل���ع العام المقبل الجدي���د  ،2019إال أن
هن���اك توقعات بأن يتم تأجي���ل التطبيق لفترة أخرى
غي���ر محددة حاليا ،نظرا إلى سلس���لة التعقيدات التي
فيه على كافة المستويات ،وبشكل خاص على مستوى
الجمه���ور العام .غير أن تطبيقه ،بموجب نص القانون،
على التعام���ل التجاري مع الفلس���طينيين في مناطق
السلطة الوطنية الفلسطينية ،سيبدأ بعد ثالثة أعوام،
بمعنى في مطلع العام .2022
ويجري الحديث عن قانون متشعب مليء بالتفاصيل،
يضع قيودا عل���ى حجم الدفع النق���دي في المعامالت
التجارية ،على مس���توى األفراد ،وعلى مستوى التعامل
التج���اري ،مع بنود اس���تثنائية عديدة ،مثل الس���ياح،
وحجم الدفع بالشيكات ،وغيرهما.
وكان الكنيست قد أقر هذا القانون ،بالقراءة النهائية،
في ش���هر آذار الماضي  ،2018ليدخل حيز التنفيذ في
مطلع الع���ام  ،2019إذا ل���م يتم تأجي���ل تطبيقه ،كما
ذك���ر .وفي عنوانه األبرز س���يكون المبلغ األقصى الذي
من الممك���ن دفعه نقدا ،في صفقة تجارية واحدة ،هو
 11ألف ش���يكل ،م���ا يعادل حالي���ا  2940دوالرا (بمعدل
74ر 3شيكل للدوالر) ،ش���رط أال يتجاوز المبلغ  %10من
حج���م الصفقة؛ بدال مما أرادت���ه الحكومة ،وهو  8آالف
ش���يكل ( 2139دوالرات) ،وكان هذا بمثابة «حل وسط»
مع ممثل���ي المتدينين المتزمتي���ن ،الحريديم ،الذين
تنتشر في مجتمعهم ظاهرة «االقتصاد األسود» ،خارج
السجالت الرسمية.
أم���ا في القطاع االقتصادي ،فإن الصفقة األكبر للدفع
نقدا س���تكون  50ألف شيكل ،ما يعادل  13370دوالرا.
وإذا كان الفرد س���ائحا من الخارج ،فيجوز له الدفع نقدا
حتى  55ألف شيكل ( 14700دوالر).
وق���د حاول���ت الحكومة على مدى ثالث���ة أعوام الدفع
به���ذا القانون ،تجاوبا مع متطلب���ات عالمية ،خاصة من
الهيئات الدولية التي تكافح عمليات تبييض األموال.
ويرى خبراء أن الدفع نقدا هو أساس لالقتصاد األسود،
وللتهرب الضريبي ،وأيضا لعالم الجريمة .لكن من كان
يعيق هذا القانون في السنوات األخيرة ،كما ذكر ،هم
المتدين���ون المتزمتون الحريديم ،كي ال يكون القانون
عائقا أمام «االقتصاد األسود» السائد في مجتمعهم.
وحسب تقديرات شبه رس���مية ،فإن ما بين  %20إلى
 %22من الناتج اإلس���رائيلي هو اقتصاد أسود ،وبسببه
تخس���ر خزينة الضرائب م���ا يعادل  50مليار ش���يكل
س���نويا ،وهو ما يعادل 37ر 13ملي���ار دوالر .كما أن %5
م���ن الناتج العام هو من الجريم���ة المنظمة ،ومن عالم
الجريمة بشكل عام.
ويقول تقرير لمنظم���ة التعاون بين الدول المتطورة
إن إس���رائيل من أكثر ال���دول اس���تخداما للدفع نقدا
باألوراق النقدي���ة ،مقارنة مع باقي الدول األكثر تطورا
في العالم .ففي السويد مثال ،حجم الدفع نقدا باألوراق
النقدية يعادل 7ر %1من الناتج العام ،وفي الدانمارك
 ،%3وفي بريطانيا 5ر ،%3وفي إسرائيل 6ر.%5
وحس���ب سلس���لة تقارير ،فإنه لدى الحريديم تتسع

باستمرار ظاهرة «االقتصاد األس���ود» ،وهي ميزانيات
ضخمة يتلقاها الحريديم م���ن مصادر خارجية خاصة
بهم ،ومنها يديرون معاهد ومؤسس���ات تدفع الرواتب
نقدا ،بعيدا عن س���لطة الضريبة .وهذا بش���كل خاص
منتشر لدى الطوائف الغربية (األشكناز) ،واألكثر بين
طائفة ساتمر ،التي ال تعترف بإسرائيل رسميا ،ويقدر
عدد أبنائها بحوالي  %7من إجمالي الحريديم.
ويج���ري الحديث ع���ن اقتصاد متش���عب في مجتمع
الحريديم ،فمثال في حين أن نس���بة الرجال الحريديم
المنخرطين في س���وق العمل رس���ميا ه���ي في حدود
 ،%50فإنه حسب التقديرات نسبة انخراطهم الفعلية
ق���د تصل ال���ى  ،%80والفارق يعود ال���ى العاملين في
مؤسس���ات الحريديم ،والذين يتقاض���ون رواتب نقدا
بعيدة عن التسجيالت.
وال ينحصر االقتصاد غير المسجل عند مسألة العمل
والتج���ارة ،بل هناك دورة مالية مغلقة ،وأش���به بقطاع
بنكي وفق الش���ريعة اليهودية ،و»تحظر» فيه الفوائد
البنكية ،إذ تنتشر بين الحريديم جمعيات وأطر تعلن
عن نفس���ها أنه���ا ال تعمل لغاية الرب���ح ،وتضع آليات
ومقايي���س لمس���اعدة العائالت الفقي���رة .وتوزع هذه
الجمعيات ألبس���ة وأثاثا ومعدات بيتي���ة وأغذية في
الكثير من الحاالت ،وهذه البضائع توزع مجانا أو بأثمان
رمزية.
لك���ن األمر األبرز في قطاع هذه الجمعيات هو تقديم
ق���روض من دون فوائد ،وحس���ب األنظمة المتبعة ،فإن
العائل���ة الت���ي تريد مس���تقبال الحص���ول على قروض
لمساعدتها على شراء بيت أو تأثيثه أو للقيام بمشاريع
عائلي���ة كبيرة ،عليه���ا أن تودع مبالغ رمزية ش���هرية
لهذه الجمعيات ،بمعنى أش���به بصندوق توفير ،ولكن
أيضا م���ن دون فوائد ،وبعد س���نوات محددة يحصلون
على نصف ما وفروه ،إضافة إلى قرض س���خي ،حس���ب
الوصف ،وم���ن دون فوائد ،وتصل قيم���ة القروض إلى
عشرة أضعاف مبلغ التوفير.

تفاصيل بارزة في القانون
هذا القانون سيس���ري ليس فقط على صفقات البيع
والش���راء ،من بضائع وخدمات ،بل أيضا على مس���توى
الرواتب ،ودفع وتلقي التبرعات ،أو الحصول على قروض
ليس���ت بنكية ومن مؤسسات مالية رسمية ،أو معترف
بها.
وكما ذكر ،فإنه على مس���توى األفراد س���يكون سقف
الدفع النقدي في أي صفقة 11 ،ألف ش���يكل ،وبش���رط
أن يش���كل ال أكثر من  %10من حج���م الصفقة ،بمعنى
أن من أراد ش���راء بضاعة أو خدمة ما ،حجمها الكلي 15
ألف شيكل ،فإنه ال يستطيع الدفع نقدا ،أكثر من 1500
ش���يكل ،والباقي س���يكون متاحا دفعه إما بالتحويالت
البنكية أو الش���يكات أو بطاقات االعتماد .في المقابل،
إذا كانت الصفقة  200ألف ش���يكل ،على سبيل المثال،
ففي هذه الحالة لن يكون متاحا الدفع نقدا أكثر من 11
ألف شيكل ،على مستوى األفراد.

أما في ما يتعلق بالصفقات التجارية الكبيرة ،بمعنى
بين مصلحتين تجاريتين ،ف���إن المبلغ النقدي األقصى
ال���ذي يمكن دفعه هو  50ألف ش���يكل ،وأيضا في هذه
الحالة ممنوع أن يتجاوز المبلغ النقدي نس���بة  %10من
حجم الصفقة .في حين أنه سيكون متاحا للسياح الدفع
نقدا بما يعادل  55ألف ش���يكل .لكن ال تحديد للنسبة
المئوية بالنسبة لصفقات السياح.
كذلك فإن القانون يفرض قيودا على الدفع بالشيكات،
إال أن القيود على الدفع بالشيكات ستدخل حيز التنفيذ
في النصف الثاني من الع���ام المقبل ،بمعنى في األول
من تم���وز  .2019ويحظر القانون الدفع بش���يك مفتوح،
بمعنى دون تس���جيل اسم المس���تفيد ،كما سيتوقف
نمط الش���يكات التي يمكن تنقلها من شخص إلى آخر،
بمعنى تجيير الش���يك لمس���تفيد آخر ،بل ستكون كل
الشيكات للمستفيد األول فقط.
إال أن القانون يمنح استثناء بأن يكون سقف الشيكات
التي يمكن تجييرها ال يتجاوز  5آالف ش���يكل ،لكن في
حال التجيير يجب أن يكون مس���جال بش���كل واضح اسم
ورقم هوية المستفيد الثاني.
وينص القانون أيضا على أنه يحق لوزير المالية ،بدءا
من مطلع العام  ،2020أن يخفض س���قف الدفع النقدي،
من  11ألف ش���يكل لألفراد إلى  6آالف شيكل ،وللمصالح
التجارية من  50ألف شيكل إلى  15ألف شيكل.

التعامل مع فلسطينيي مناطق السلطة الوطنية
وكم���ا ذك���ر ،فإن س���ريان القان���ون ف���ي التعامل مع
الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية سيكون
ب���دءا من مطل���ع الع���ام  .2022لكن القانون لن يس���ري

على التعامل بين الفلس���طينيين أنفس���هم في مناطق
السلطة الفلس���طينية ،وإنما فقط في التعامل مع طرف
داخل إسرائيل.
كم���ا ين���ص القانون على أن كل ش���خص م���ن حاملي
الجنسية اإلسرائيلية يبرم صفقة تجارية على مستوى
األفراد والشركات تتجاوز سقف  50ألف شيكل ،سيكون
مطالبا بتقدي���م تقرير عنها إلى س���لطة حظر تبييض
األموال ،بدءا من مطلع العام المقبل.

الغرض من القانون
مثلما ذكر ،فإن إسرائيل من آخر الدول المتطورة التي
تقر هذا القانون ،بس���بب تعقيداتها الداخلية ،وأولها
على المس���توى الرسمي هو اعتراض جمهور الحريديم.
إال أن منظم���ات دولية ،خاصة تل���ك التي تالحق ظاهرة
تبييض األموال ،مارس���ت ضغوطا على إسرائيل لإلسراع
في س���ن القان���ون ،كي ال يت���م إدراجها عل���ى القائمة
الس���وداء بش���أن تبييض األموال .كذلك فإن المؤسسة
اإلس���رائيلية تس���عى هي أيض���ا إلى تقلي���ص ظاهرة
االقتصاد األسود ،وبش���كل خاص األموال التي تدار في
عالم الجريمة المنظمة.
وحسب تقارير بنك إسرائيل المركزي ،فإن في السوق
اإلس���رائيلية عم�ل�ات نقدية ،ورقي���ة ومعدنية ،بقيمة
إجمالية تس���اوي  580مليار شيكل ،ما يعادل  155مليار
دوالر .والمت���داول منها بأيدي الجمه���ور يصل إلى 82
مليار ش���يكل ،ما يعادل  22ملي���ار دوالر تقريبا .وفقط
 %10من هذا المبلغ موجود في خزائن البنوك التجارية،
ما يعن���ي أن في جيوب المواطنين يتم التداول بحوالي

 74مليار ش���يكل ،أي أق���ل من  20مليار دوالر .وحس���ب
التقديرات ،فإن أكث���ر من  %20من هذا يتم التداول به
في االقتصاد األسود.
وحس���ب تقارير فإنه ف���ي الع���ام  ،2000كان  %11من
العملة المس���تخدمة من فئة  200شيكل ،و %47من فئة
 100ش���يكل ،و %28من فئة  50شيكال ،و %14من فئة 20
شيكال .أما في العام الجاري  ،2018فقد بلغت نسبة فئة
 200شيكل من بين جميع األوراق النقدية المستخدمة
ما يزيد عن  ،%50وفئة  100ش���يكل نس���بة  ،%30وفئة
 50ش���يكال نسبة  ،%10ثم فئة  20ش���يكال ،بنسبة .%9
وبحسب البنك ،فهذا يدل على حجم المبالغ التي تدفع
نقدا .وهذا االرتفاع المتزايد في اس���تخدام فئة العملة
الورقي���ة األعل���ى ،يدل عل���ى تراجع القيمة الش���رائية
للشيكل.
وحس���ب ما ورد في تقرير سابق لصحيفة «ذي ماركر»،
ف���إن أحد أس���باب االرتف���اع الحاد في حجم اس���تخدام
األوراق النقدية هو سوق الس���يارات المستعملة ،التي
نادرا ما يكون فيها الدف���ع بحواالت بنكية أو تحويالت،
بل هو قطاع يتعامل غالبا باألوراق النقدية ،مثل س���وق
الخضراوات والفواكه أيضا.
وتطرح أوس���اط اقتصادية في األيام األخيرة احتمال
صدور قرار وزاري بتأجيل تطبيق القانون لبضعة أشهر،
بدع���وى أن الجهاز االقتصادي الكل���ي ليس جاهزا بعد
لتطبيق���ه ،أو أن جهاز الرقابة عل���ى فرض القانون ليس
جاهزا بالقدر الكافي .لكن أيضا حس���ب تقارير سابقة،
فإن إس���رائيل لم تعد ق���ادرة على المماطل���ة أكثر في
تطبيق القانون ،ولذا فإن أي تأجيل مفترض من المتوقع
أن يكون لفترة قصيرة.

ّ
ّ
خبيران إسرائيليان في الشؤون العربية يحلالن «سر» تحسن عالقات إسرائيل مع جاراتها!
*إيلي بوديـه :هذا التطور نتيجة لسيرورات إقليمية وعالمية لم تكن لحكومة إسرائيل أي سيطرة أو تأثير عليها* إيال زيسر :ليس إلسرائيل
وللواليات المتحدة حليف آخر في المنطقة موثوق به ومستقر مثل السعودية*
قال البروفسور اإلس���رائيلي إيلي بوديه ،المتخصص في
الش���ؤون العربي���ة ،إن دوال عربية ومس���لمة تتنافس فيما
بينه���ا مؤخرًا على محاولة مغازلة إس���رائيل .وبعد النش���ر
حول العالقات االس���تخباراتية التي تقيمها إسرائيل خلف
الكوالي���س مع المملك���ة العربية الس���عودية ،تمت دعوة
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لزيارة ّ
علنية إلى سلطنة
عمان .بعد ذلك وصل رئيس دولة تشاد إلى إسرائيل ،وخالل
زيارته كش���ف نتنياهو عن اتصاالت جارية مع الس���ودان
والبحرين أيضًا.
وبرأيه فإن الجاري أمام أبصارنا هو تجسيد لسيرورة بدأت
قب���ل ما يزيد عن عقد من الزمن ،خالل فترة أريئيل ش���ارون
كرئيس للحكومة .فقد أصدر ش���ارون أمرًا لرئيس الموساد
ف���ي حينه ،مئير داغان ،بالبحث ع���ن طرق لتعزيز العالقات
مع دول عربية س���نية ال تربطها عالقات بإس���رائيل ،وذلك
بهدف تش���كيل جبهة مشتركة أمام إيران الشيعية ،التي
تسعى لتطوير س�ل�اح نووي .فحقيقة أن الواليات المتحدة
احتلت الع���راق في نيس���ان  ،2003أس���قطت نظام صدام
حسين ّ
ونصبت نظامًا شيعيا جديدا في الحكم ،قلبت توازن
الق���وى في الخليج لصالح إيران وفي غير صالح دول الخليج.
وقد برز التغيير اإلقليمي خصوصا خالل حرب لبنان الثانية
في صي���ف  ،2006حين قامت األردن ومصر ،والدول العربية
الس���نية في الخليج ،بمهاجمة منظمة حزب الله الشيعية
المدعوم���ة من إيران ،وبذلك وقفت تلك الدول بش���كل غير
رس���مي إلى جانب إس���رائيل في الحرب ،عل���ى حد تعبيره.
وتواصلت شبكة العالقات التي بدأ الموساد بنسجها أيضًا
في فترة رئاس���ة إيهود أولمرت للحكوم���ة .ووفقًا لمصادر
نش���ر أجنبية ،التقى أولمرت مس���ؤوال س���عوديا كبيرًا في
ّ
عامي
األردن عام  .2006كذلك تدلنا وثائق ويكيليكس في
 2009-2008على أن جهات في الموساد ووزارة الخارجية قد
التقت مس���ؤولين كبارا من الخليجُ ،
كعمان والبحرين ،وربما
أقامت عالقات مع دول إضافية أيضًا.
وتاب���ع بوديه :إن ث���ورات «الربيع العرب���ي» التي اندلعت
في كانون األول  2010في تونس ،وأدت إلى س���قوط أنظمة
وإلى حروب أهلية ،قد خلق���ت فوضى في المنطقة ،خدمت
جيدًا مؤيدي اإلسالم المتطرف مثل القاعدة وداعش .وبعد
اس���تقرار النظام في مصر برئاس���ة السيس���ي في حزيران

 ،2013ل���م يت���ردد النظ���ام الجديد في حربه ض���د مقاتلي
ُ
اإلرهاب في سيناء .وفقًا لما نشر ،كان هناك دعم إسرائيلي
تمثل في إعط���اء التصريح بزيادة حجم القوة العس���كرية
المصرية في سيناء ،سواء بتبادل المعلومات االستخباراتية
أو استخدام الطائرات بدون طيار .كذلك ،فإن النظام الملكي
ّ
األردني الذي نجا من الهزة اس���تعان بإس���رائيل ،مثلما تم
االدعاء ،بوسائل مختلفة لمساعدته في مواجهة تهديدات
ضد المملكة من الداخل والخارج ،وخصوصًا من جهة عناصر
داعش في العراق وسورية.
وتوقي���ع االتفاقي���ة النووية ،في تم���وز  ،2015بين إيران
وبي���ن الدول ذات العضوية الثابتة في مجلس األمن ومعها
ألماني���ا ،منح تعزي���زًا إضافي���ًا للحلف غير الرس���مي بين
إسرائيل وبين الدول العربية الس���نية .فلقد وجدت جميع
الدول التي تتعرض لتهديد إيران نفس���ها اآلن في قارب
واحد مع إس���رائيل ،التي تمثل مصالحها في أرجاء العالم،
بما فيه داخل الكونغرس األميركي.
ومع دخول دونالد ترامب البيت األبيض في كانون الثاني
ّ
جدي نحو
 ،2017غيرت الواليات المتحدة سياس���تها بشكل
العربية السعودية ومصر .ومنح هذا التطور دفعة إضافية
لذلك الحلف غير المكتوب الذي تطور بين إس���رائيل وبين
ال���دول العربية الس���نية من���ذ منتصف س���نوات الـ.2000
عالوة على ذلك ،فحقيق���ة أن نتنياهو ّ
تحول إلى «محبوب»
واشنطن قد رفعت من أسهم إسرائيل لدى عواصم عديدة
في المنطقة .ويجب إدراك أن أحد األسباب المركزية لنجاح
إس���رائيل في إقامة تحالفات في المنطق���ة – بدءا باألكراد
وحت���ى الحلف مع إي���ران ،تركيا وأثيوبيا في الس���تينيات
– كان قدرتها على اس���تخدام تأثي���ر اللوبي اليهودي في
الواليات المتحدة .على الرغ���م من أن هذه القناة لم تحقق
دائمًا نجاحات ،فإن صورة إسرائيل كمن تتمتع بالتأثير في
الواليات المتحدة قد ترك���ت مفعولها .يجب االفتراض بأن
هذا االعتبار لعب دورًا هامًا في قرار ُعمان وتشاد والسودان
رفع مس���توى عالقاتها مع إس���رائيل .فمثال ،يحاول رئيس
السودان ،عمر البشير ،منذ س���نوات طويلة إخراج بالده من
قائم���ة الدول الداعم���ة لإلرهاب ،لذلك قام بإرس���ال قوات
لمس���اندة الس���عوديين في اليمن ،دون فائ���دة حتى اآلن.
ولقد انتش���رت أخبار أولية منذ العام  2016عن أن إسرائيل

تعمل أمام الواليات المتحدة ودول أوروبا لمس���اعدة نظام
السودان.
هذه الس���يرورات أنتج���ت األرضية لفرص���ة عقد عالقات
ّ
سرية ،ومؤخرا علنية أيضًا ،مع الدول العربية السنية.

التوقيت الراهن

هناك ثالثة أسباب ّ
تفسر التوقيت الراهن ،بحسب بوديه:
أوال ،أغلبي���ة ال���دول العربية مش���غولة بقضاي���ا داخلية
تتطلب مساعدة إسرائيلية أمنية ،استخباراتية أو مرتبطة
بسهولة الوصول للواليات المتحدة.
ثانيًا ،فهمت الدول العربية أنه ليس هناك ش���ريك حوار
في الصراع اإلس���رائيلي -الفلسطيني .بكلمات أخرى ،ليس
الطرف اإلسرائيلي وحده الذي تقوده حكومة يمين متطرفة
غير راغبة في دفع السالم ،بل إن الطرف الفلسطيني أيضا،
في أواخر عهد حكم أبو مازن ووس���ط االنقسام بين السلطة
وبين حماس ،غير راغب – وغير قادر أيضًا – على دفع عملية
سياس���ية .هذا اإلدراك قاد إلى التسليم بضرورة استنفاد
الفرص الكامنة في الوضع الراهن.
أخيرًا ،ربم���ا أن مفعول الدومينو قد لع���ب دورًا أيضًا؛ أي
مثلما أن الثورة في تونس أنتجت موجات ارتدادية في دول
عربية أخرى ،فربم���ا أن جرأة أحد الحكام في الخروج العلني
ق���د أثرت على اآلخر .بكلمات أخرى ،حين تواصل الش���عوب
العربية االنشغال بالمشاكل اليومية ،فربما ستتفرغ بدرجة
أقل لالنشغال بكسر ّ
محرمات التواصل العلني مع إسرائيل.
مع ذلك ،فإن جميع الضالعين في األمر – وهم سياس���يون
في الجانب العربي وأكاديميون من جهتي المتراس – على
قناعة تامة بأن إقامة عالقات دبلوماسية مع الدول العربية
س���تضطر إلى انتظار ح���ل ،أو تقدم جدي ،ف���ي الصراع مع
الفلسطينيين .ربما أن هذا المنطق ينطبق بدرجة أقل على
دول مسلمة في أفريقيا وآسيا ،لكن علينا االنتظار لنرى.
وهكذا ،عل���ى نحو س���اخر ومتناقض ،فإن نف���س الربيع
العرب���ي الذي أدى إلى فوضى ف���ي العالم العربي ،هو الذي
يق���ود ،مع عوامل أخرى ،إلى ربيع في عالقات إس���رائيل مع
دول عربية ومسلمة.
وخت���م بودي���ه :يجدر التأكي���د على أن كل ه���ذا التطور
اإليجابي لم يكن نتيجة لسياسة مبرمجة وضعتها حكومة

نتنياهو ،بل نتيجة لس���يرورات إقليمي���ة وعالمية لم تكن
لحكوم���ة إس���رائيل أية س���يطرة أو تأثير عليه���ا .بمقدور
نتنياه���و أن يتباه���ى بتحقيق كل هذا م���ن دون تفكيك
المس���توطنات وال التنازل عن أجزاء من أرض إسرائيل ،لكنه
في حقيق���ة األمر كان ف���ي المكان المناس���ب وفي الوقت
المناس���ب ليكس���ب كل هذا الرأسمال السياس���ي ،داخليًا
وخارجيًا.

على إسرائيل أن تحشد نفوذها
لحل أزمة عالقات الغرب بالسعودية
من ناحية أخرى أكد البروفس���ور إيال زيسر ،نائب رئيس
ّ
والمتخصص هو أيضًا في الشؤون العربية،
جامعة تل أبيب
أن���ه على الرغم من كل ش���يء الس���عودية ال تزال ش���ريكة
مفضلة إلسرائيل والواليات المتحدة.
وكتب زيس���ر :دفعة واحدة تحولت الس���عودية من دولة
حليف���ة مطلوبة إلى دول���ة منبوذة ،الكل يتب���رأ منها .في
إس���رائيل أيضًا هناك من يدعو إلى المحافظة على مسافة
ّ
من السعودية ،ألنها ال تحترم س���لم القيم التي تميز بين
الديكتاتوري���ة الظالمي���ة وبين الدولة الغربي���ة المتنورة،
وألنه���ا بدت ضعيفة ودعامة م���ن القصب الهش في وقت
األزمة.
وبرأيه في الهجوم على الس���عودية نفاق كبير ،وخصوصًا
إزاء حقيق���ة أن المب���ادر ،وال���ذي يق���ود الهج���وم عل���ى
الس���عوديين هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي
قضى بجرة ق���دم على الديمقراطية وعل���ى الصحف الحرة
في بلده .وم���ا يجري هو نزوات وأالعيب كرامة يحبها كثيرًا
الرئيس التركي ،ويدير على أساس���ها ،من دون نجاح كبير،
سياس���ة بالده الخارجي���ة .وهنا تحديدًا تكمن المش���كلة.
ّ
س���وي» كان من المفترض بتركيا كدولة تسعى
ففي «عالم
للتقدم ،أن تقود المنطقة في مواجهة تحديات كثيرة وأن
تكون حليفة موث���وق بها للواليات المتحدة ،ونقطة ارتكاز
لنظ���ام إقليم���ي في مواجهة إي���ران .لكن أردوغ���ان اختار
طريقًا أبعدته عن دول عربية سنية ،مثل السعودية ومصر،
ودهورت عالقاته بإس���رائيل وأوصلتها إل���ى أزمة .والفراغ
ال���ذي تركته تركيا اضطرت الس���عودية إلى ملئه ،وهي لم
تتردد في الوقوف في وجه اإليرانيين وحلفائهم ،حتى في

اللحظات التي أدارت اإلدارة األميركية ظهرها لها.
وأضاف :الس���عودية ليس���ت دولة خالية من المشكالت،
وثمة حقيقة ف���ي االدعاء أنها أضعف مم���ا تبدو عليه من
الخارج .وهناك مبالغة في محاولة وصف السعوديين وسائر
دول الخليج ك���دول عظمى إقليمية كلية القدرة ،والقول إن
انضمام إسرائيل إليها سيحل جميع المشكالت وسيسمح
لها بإقامة جبهة قوية ف���ي مواجهة نظام آيات الله ،وربما
الدفع قدمًا بحل سياس���ي مع الفلسطينيين .لكن كما كان
األردن في عهد الملك حس���ين ،فإن للسعودية قوة كبيرة.
ربما في واش���نطن وفي أوروبا يأس���فون ألن إيران ليس���ت
الدولة المحورية التي تعتم���د عليها المصالح الغربية في
المنطقة كما كانت عليه الحال في حقبة الش���اه .لكن حاليًا
إيران هي حليفة روس���يا ،وتخدم وتدف���ع قدمًا بتطلعاتها
للتوس���ع في المنطق���ة ،بينما تركيا أس���يرة نزوات رئيس
متقلب وغير مستقر على حال .في المقابل ،يكشف سلوك
الس���عودية عن ثبات واستمرارية .مع كل االحترام أو عدمه
لولي العهد الش���اب ،محمد بن سلمان ،فما نتحدث عنه هو
نظام لم يس���مح قط لش���خص منفرد ب���أن يقودها ،وعرفت
كيف توازن نزوات حكامها.
وتابع زيس���ر :إن ش���بكة العالقات اآلخذة في الترسخ بين
ّ
إسرائيل والسعودية يجب فحصها بأعين مفتوحة .يجب أال
نتأث���ر كثيرًا بالقوة التي تظهرها هذه المملكة ،لكن أيضًا
يجب عدم التقليل من مصادر قوتها .الصحيح حتى اآلن أن
ليس إلسرائيل وللواليات المتحدة حليف آخر في المنطقة
موثوق به ومستقر مثل السعودية.
لقد أخطأ السعوديون بقتلهم الصحافي جمال خاشقجي
على أرض تركية ،ونتيجة ذلك تحولوا إلى «المجرم المناوب»
ال���ذي يوجه الجميع إليه الضربات .لك���ن هذه الضربات لن
تحول الس���عودية ،مثل أماكن أخرى ف���ي العالم ،إلى جنة
الصحف الحرة وحقوق اإلنسان .على العكس فهي ستقوي
قوى إقليمية مثل إي���ران التي قتلت ليس فقط صحافيين
وأط���راف معارضة ب���ل قتلت مؤخ���رًا أيضًا نص���ف مليون
س���وري ،ونواياها تجاه إس���رائيل معروفة وواضحة .وحسنًا
تفعل إسرائيل لو تحش���د نفوذها ،وخصوصًا في الواليات
المتحدة ،للمس���اعدة على إيجاد حل لألزمة التي تواجهها
عالقات الغرب بالسعودية.
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نتنياهو :عملية «درع الشمال» ستستمر إلى أن تنجز هدفها وهو «تجريد حزب الله من سالح األنفاق»!
اس���تمرت أم���س ( )2018/12/17لليوم ال���ـ 14على التوالي
عملية «درع الش���مال» العس���كرية التي يقوم بها الجيش
اإلسرائيلي ضد األنفاق الهجومية لمنظمة حزب الله ،والتي
أك���د رئيس الحكومة ووزي���ر الدفاع اإلس���رائيلي بنيامين
نتنياهو أنها واسعة وغير محدودة ،وأشار إلى أنها تعتمد
عل���ى تكنولوجيا خاصة تم تطويرها في إس���رائيل في إثر
عدم العثور على تكنولوجيا شبيهة لها في العالم.
وأعلن بيان صادر عن الناطق بلس���ان الجيش اإلسرائيلي
(األح���د) أن الجيش تمكن م���ن العثور على نف���ق رابع من
األنف���اق الهجومي���ة التي حفرها ح���زب الل���ه وتمتد من
األراض���ي اللبنانية إل���ى داخل األراضي اإلس���رائيلية على
أعماق مختلفة.
وأش���ار البيان إلى أن هذا النفق هو الرابع الذي يمتد من
األراضي اللبنانية ويتم الكشف عنه ،وأكد أنه تحت سيطرة
الجي���ش وجرى تفخيخه ،وأن كل من يدخل إليه من الجانب
اللبناني ُي ّ
عرض نفسه للخطر.
ّ
وكرر بيان الناطق العسكري أن الجيش اإلسرائيلي يعتبر
أن مسؤولية هذه األنفاق تقع على كاهل الحكومة اللبنانية،
وأن إس���رائيل ترى فيها انتهاكًا خطرًا لقرار مجلس األمن
الدولي رقم  1701وللسيادة اإلسرائيلية.
وقال البي���ان إن الجيش اإلس���رائيلي يقوم باس���تكمال
نش���اطاته وفقًا للعملية ف���ي مواقع أخرى ،وأش���ار إلى أن
الجيش على علم بوجود أنفاق أخرى ،لكنه لم يكشف عنها
بالكامل بعد.
وال يمكن نش���ر الع���دد المح���دد لألنفاق الت���ي تعتقد
إس���رائيل أنه تم حفرها من لبنان ،وكذلك نش���ر معلومات
أخرى حول العملية ،بأمر من الرقابة العسكرية اإلسرائيلية.
ّ
وكرر نتنياهو ،في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم
في مس���تهل االجتماع الذي عقدته الحكومة اإلسرائيلية،
أن عملية «درع الشمال» ستستمر إلى أن تنجز هدفها وهو
«تجريد منظمة حزب الله من سالح األنفاق».
وأعلن الجيش اإلسرائيلي ،في أول أيام العملية ،اكتشاف
أول نف���ق ،وأكد أنه من ضمن أنف���اق هجومية أخرى كثيرة
حفرها ح���زب اللهُ .
وعثر عل���ى النفق جنوب بل���دة المطلة
اإلسرائيلية في منطقة الحدود اللبنانية.
وقال الجيش إن طول النفق يبلغ نحو  200متر وعمقه نحو
 25مت���رًا ،ويبلغ عرضه مترين وارتفاع���ه مترين ،وامتد إلى
نحو  40مترًا داخل األراضي اإلسرائيلية .وهو أكبر بكثير من
معظم األنفاق التي تحفرها حركة «حماس» في قطاع غزة.
ّ
وادعى الجيش أن حفر هذا النفق اس���تغرق عامين بس���بب
التضاريس القاس���ية تحت منطقة الحدود ،وش���مل خطوط
كهرباء واتصاالت ،كما أنه ُم ّ
زود باألكسجين.
وقال ضابط كبير في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية
(ي���وم  )2018/12/6إن الهدف التكتيك���ي لهذا النفق كان
االس���تيالء على ج���زء من طريق رقم  90وع���زل بلدة المطلة
الواقعة ف���ي منطقة الحدود مع لبن���ان .وأضاف أن عناصر
ح���زب الله قاموا بحفر النفق بوتيرة بطيئة ،وأش���ار إلى أن
ً
عملي���ة حفره لجعله قابال لالس���تعمال كانت ستس���تغرق
شهرين.
وتط���رق الضابط إلى عملي���ة «درع الش���مال» فقال إنها
تقتص���ر على تدمي���ر األنف���اق المتوغلة داخ���ل األراضي
اإلس���رائيلية فقط .وأضاف أن الجيش اإلسرائيلي بدأ قبل
ش���هرين بنش���ر أجهزة تكنولوجية في منطقة الحدود مع
التنصتّ ،
ّ
وشدد على أن
لبنان تعتمد بش���كل أس���اس على

ّ
س���هلت تنفيذ المهمة أكثر من
الطبيعة الجبلية للمنطقة
المناطق األخرى .وقال إن اكتشاف مشروع أنفاق حزب الله
سيعزز من قوة الردع اإلسرائيلية.
وأكد الضابط استعداد الجيش اإلسرائيلي لهذه العملية
من���ذ الصي���ف الفائت ،وأن رئي���س هيئ���ة األركان العامة
للجيش الجن���رال غادي أيزنكوت كان يضغط دائمًا لتنفيذ
العملية ،مش���يرًا إل���ى أن تنفيذ العملي���ة كان ممكنًا قبل
شهرين.
وذكرت قناة التلفزة اإلس���رائيلية العاش���رة أن ردة فعل
الجيش على اكتشاف النفق كانت منضبطة ،ولفتت إلى أن
القوات العس���كرية اإلسرائيلية لم تدخل إلى أراضي لبنان
لتدميره ،ورجحت أن يكون سبب ذلك عائدًا بشكل كبير إلى
توقعات بأنه سيكون على الجيش اإلسرائيلي إطالق عملية
أكبر في المس���تقبل القريب للتعام���ل مع جهود حزب الله
إلضافة توجيه دقيق لترس���انته التي تضم عش���رات آالف
الصواريخ.

ّ
التحدي األكثر أهمية وقف مشروع الصواريخ الدقيقة!
وقال محللون عس���كريون إنه من المه���م أن يتم تدمير
األنف���اق قبل إطالق إس���رائيل لعملية عس���كرية واس���عة
النطاق كهذه.
وأك���د الل���واء احتياط عام���وس يادلين ،رئي���س «معهد
دراسات األمن القومي» والقائد السابق لشعبة االستخبارات
العس���كرية («أمان») ،أن التحدي األكث���ر أهمية وهو وقف
ً
مش���روع الصواريخ الدقيقة ال يزال ماثال أمام إسرائيل مع
وجود مخاطر تصعيد على مستوى مختلف تمامًا ،لكنه في
الوق���ت ذاته أكد أن العملية توجه رس���الة مهمة إلى حزب
الله.
وأضاف أن الكش���ف عن األنفاق يبعث برس���الة إلى حزب
الل���ه ،الذي يبن���ي عملياته على الس���رية والعمل الس���ري
والمفاج���أة ،فحواها أن علي���ه أن يعتبر أنه ف���ي الحقيقة
وم ّ
مكشوف ُ
عرض لالستخبارات اإلس���رائيلية ،وأن مواقعه
اآلمنة والسرية قد تكون بمثابة مصائد موت لعناصره.
وكت���ب المحلل العس���كري لموقع «واين���ت» اإللكتروني
التابع لصحيف���ة «يديعوت أحرونوت» ،رون بن يش���اي ،أن
األنفاق بالرغم من كونها خطرًا كبيرًا على أمن إسرائيل ،إال
إنها ليست على رأس قائمة التهديدات ،وأكد أن الصواريخ
الدقيق���ة هي الخط���ر األكبر .وأضاف بن يش���اي أن الحملة
العس���كرية ضد األنفاق قد تمهد الطريق لعملية عسكرية
واس���عة ضد الصواريخ أو لمعركة دبلوماسية للضغط على
الحكوم���ة اللبنانية وح���زب الله لوقف مش���روع الصواريخ
الدقيقة الذي تقف إيران من ورائه.
ّ
وش���دد بن يش���اي على أن منظمة حزب الل���ه لن تصعد
إزاء العملية اإلس���رائيلية ألن ذلك س���يؤدي إلى مواجهة
ّ
وستجر إدانات
عسكرية قد تشارك فيها الواليات المتحدة،
للحكومة اللبنانية ألن حفر األنفاق في الجانب اإلسرائيلي
يعد اختراقًا سافرًا للسيادة اإلسرائيلية.

نتنياهو :احتالل أجزاء من الجليل من طرف حزب الله
كان «تهديدًا حقيقيًا»!
قال رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو ،في
مؤتمر صحافي عقده في أول أيام عملية «درع الشمال» ،إنه
ستكون هناك المزيد من التحركات في المستقبل.
وأضاف نتنياهو« :قلت قبل أس���بوعين فقط إنه من أجل

											
الحملة اإلسرائيلية على الحدود مع لبنان :على حافة االشتباك.

ّ
ضمان أمن إس���رائيل يجب التحلي بالصبر وبرباطة الجأش.
وقلت أيضًا إن المخفي أعظم .وأريد أن أقول لكم اليوم إن ما
تم كش���فه لكم هو جزء صغير من استعداداتنا والعمليات
التي نحضرها لضمان أمن إس���رائيل على جميع الجبهات.
وتم أخذ كل ش���يء بالحس���بان وتم اتخاذ جميع اإلجراءات
بأكبر قدر من الرشد».
وأوضح نتنياهو أن الجهود اإلس���رائيلية لتدمير األنفاق
التي بناه���ا حزب الله عملي���ة متواصلة وواس���عة النطاق
هدفها األوس���ع هو منع المنظم���ة المدعومة من إيران من
االستيالء على أجزاء من الجليل من إسرائيل .وقال إن هدف
حزب الله كان حفر األنفاق إلى داخل األراضي اإلسرائيلية،
وهذا هو جزء من جهد يتس���م باالتساع والعمق لم نره من
قب���ل .وقال إن احتالل أجزاء م���ن الجليل من طرف حزب الله
هو تهدي���د حقيقي ،وه���و أيضًا جزء من جه���ود إرهابية
إقليمية ودولية تقودها إيران ،وأشار إلى النشاط العسكري
اإلس���رائيلي في سورية في السنوات األخيرة فأكد أنه أدى
إل���ى تقليص عدد القوات اإليراني���ة العاملة في البلد الذي
مزقته الحرب بنسبة  10بالمئة.
وفي محاولة الس���تباق االدع���اءات بأن ق���رار إطالق «درع
الش���مال» كان مرتبطًا بتوصيات الشرطة األخيرة بتقديمه
للمحاكمة في إط���ار «الملف  ،»4000ق���ال نتنياهو إن قرار
ُ
التحرك اتخذ قبل بضعة أس���ابيع ،وش���كر بالتحديد وزير
الدفاع الس���ابق أفيغدور ليبرمان الذي ش���ارك في تحضير

العملية .وكان ليبرمان استقال من منصبه الشهر الماضي
احتجاج���ًا على رفض نتنياهو إطالق هجوم كبير على حركة
«حماس» في غزة بعد إط�ل�اق األخيرة أكثر من  500صاروخ
على إسرائيل.
وق���ال رئيس هيئ���ة أركان الجي���ش اإلس���رائيلي غادي
أيزنكوت ،الذي تحدث مباش���رة بع���د نتنياهو ،إن الجيش
عرض قب���ل نحو ش���هر توصيات عل���ى المجل���س الوزاري
اإلس���رائيلي المصغ���ر للش���ؤون السياس���ية -األمني���ة
(الكابينيت) ببدء العملية بمجرد أن تكون الظروف ناضجة.
وأض���اف أن الكابينيت صادق على العملية يوم  7تش���رين
الثاني الماضي .وقال إنه من المتوقع أن تس���تمر العملية
بضعة أس���ابيع وس���يقودها قائ���دة المنطقة العس���كرية
الشمالية اللواء يوئيل ستريك.
وقال أيزنكوت« :هذا الصباح بدأنا بتحرك إلحباط تس���لل
حزب الله إلى أراضينا ،ولتحسين واقعنا األمني في الشمال،
ولمواصلة ضرب محاوالت إيران ترس���يخ وجودها العسكري
في الشمال».
وأكد أن���ه تم إطالق عملية «درع الش���مال» قبل أن تصبح
األنف���اق عمالنية وتتحول إلى تهديد فوري ومباش���ر على
البلدات وقواعد الجيش في الشمال.
وق���ال أيزنكوت إن���ه في أعق���اب الحرب في غ���زة العام
 ،2014الت���ي كانت فيها أنفاق حركة «حماس» هي القضية
الرئيس���ية ،قام الجيش اإلس���رائيلي ببناء قدرة هندسية

(أ.ف.ب)

واس���تخباراتية عمالني���ة وتكنولوجية متط���ورة لتحييد
األنفاق الهجومية ،س���واء في الشمال أو في الجنوب .وأكد
أنه تم إبالغ رؤساء الس���لطات المحلية في شمال إسرائيل
بالعملي���ة مس���بقًا قبل إطالقها ،وأش���اد به���م إلظهارهم
المسؤولية في عدم الكشف عن موعدها.
وأضاف أن الجيش اإلس���رائيلي يمتلك خطط أنفاق حزب
الله الهجومية ،ودعا اإلس���رائيليين إلى الش���عور باألمان،
واالس���تمرار في حياتهم اليومية واالس���تمرار بالسفر إلى
الشمال.
وعلى الرغم من أن عملية الجيش اإلسرائيلي تقتصر في
الوقت الحالي على الجانب اإلس���رائيلي من «الخط األزرق» -
وهو خ���ط الهدنة المعترف به دولي���ًا ُ
ويعتبر الحدود بين
إس���رائيل ولبنان بحكم األمر الواقع  -فإن الجيش أشار إلى
أنه قد يتم تدمير أنفاق أخ���رى داخل لبنان أيضًا .وقال إن
الجيش مس���تعد لجميع االحتماالت ،وأكد أن إنجاز تحييد
األنفاق ال يمكن أن يتم داخل األراضي اإلسرائيلية فقط.
وأعلن الجيش اإلس���رائيلي أنه استدعى عددًا صغيرًا من
جنود االحتياط ،في الوقت الذي يس���تعد فيه لرد انتقامي
محتم���ل من قبل ح���زب الله عل���ى عملية كش���ف األنفاق
الهجومية وتدميرها .وقال الجيش انه يعتقد أنه تم حفر
هذه االنفاق أله���داف هجومية ،خالف���ا لألنفاق والمالجئ
تحت االرض التي اس���تخدمها حزب الل���ه خالل حرب لبنان
الثانية ( ،)2006التي كانت عبارة عن إجراءات دفاعية عامة.

الـمـقـربـون مـن نـتـنـيـاهــو:

ّ
عملية «درع الشمال» تقلص احتمال نشوب حرب بمبادرة من حزب الله في المستقبل القريب!
*المعارضة :الهدف الرئيسي من العملية هو توفير درع لرئيس الحكومة لحمايته من االنتقادات الموجهة إليه
على خلفية تراجعه أمام حركة «حماس» وبالتزامن مع نشر توصيات جديدة للشرطة بمقاضاته في قضايا فساد*
في الوقت الذي دافع فيه المقربون من رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو عن عملية «درع الش���مال» العس���كرية
التي يقوم بها الجيش اإلسرائيلي منذ نحو أسبوعين ضد
األنف���اق الهجومية لمنظمة ح���زب الله ،أبدت أصوات من
المعارضة دهش���تها من توقيت هذه العملية ،وتساءلت
فيم���ا إذا كان اله���دف الرئيس���ي منها ه���و توفير درع
لرئيس الحكوم���ة لحمايته من االنتقادات الموجهة إليه
عل���ى خلفية تراجعه أمام حركة «حماس» في قطاع غزة؟،
وبالتزامن مع نش���ر توصيات جديدة للشرطة بمقاضاته
في قضايا فساد.
وقال اللواء احتياط يعقوب عميدرور ،الرئيس الس���ابق
لمجلس األم���ن القومي ،في نهاية األس���بوع الفائت ،إن
عملية «درع الش���مال» تحققت بفض���ل إنجاز تكنولوجي
جنبًا إلى جنب مع جمع معلومات استخباراتية تفصيلية،
ّ
جرى بواس���طتها حل لغ���ز األنفاق على مه���ل ،وبعد أن
ُ
عرض���ت الجهات العس���كرية خطة فهم منه���ا أنها إذا
ُ
نفذت كما يجب ستحقق النتيجة المنتظرة .وكان الهدف
اقتالع «المكون اإلضافي» الذي بناه حزب الله اس���تعدادًا
لقتال ضد إسرائيل ،وكان من المفترض أن يشكل مفاجأة
كبيرة في الحرب ،وهو قدرة الهجوم على الجبهة الخلفية
لقوات الجيش اإلسرائيلي.
وب���رأي عمي���درور ف���إن نية ح���زب الله كان���ت مزدوجة:
الس���يطرة على مناطق مش���رفة إلثارة فوضى كبيرة داخل
أراضي إسرائيل  -كي تضطر قوات الجيش اإلسرائيلي التي
تقاتل في مواجه���ة المنظومات المعقدة التي بناها حزب
الله إلى التوجه إلى الخلف .وما ال يقل أهمية بالنس���بة إلى
الحزب السيطرة على مستوطنة وخطف أكبر عدد ممكن من
المواطنين .هكذا في نهاية القتال سيبقى الفشل مخيمًا
فترة طويلة ،ألن مفاوضات إطالق المخطوفين ستس���تغرق
ً
وقتًا طويال وستجعل إسرائيل تركع.
وأكد أن العملية التي تجري في الش���مال س���تزيل هذا
الخطر .وس���يضطر حزب الله إلى دراسة خطواته من دون

خدعة يخرجها م���ن جعبته .وم���ع أن الصواريخ الكثيرة
(بعضها دقيق) ما تزال تش���كل التهدي���د المركزي من
ناحيت���ه ،وقدرته عل���ى الدفاع عن الجن���وب اللبناني لم
تتض���اءل ،لكن م���ن دون الورق���ة الرابحة الت���ي كان من
المفترض أن تكون مفتاحًا لتحقيق نجاح على مس���توى
مختلف ،فإن ح���زب الله هو في وضع أدنى بكثير .وبذلك
ّ
ازداد احتم���ال أن يصبح أكث���ر حذرًا ،وتقل���ص احتمال
نشوب حرب بمبادرة منه في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن عملية «درع الشمال» تطرح أسئلة معقدة
تتعل���ق بمبادرة إس���رائيل واس���تعدادها لخوض «حرب
وقائي���ة» لمواجه���ة الخطر الج���اري بناؤه أم���ام أعينها.
ورأى أن���ه في المجال الن���ووي كانت هن���اك وجهة نظر
معروفة في إس���رائيل مسماة «عقيدة بيغن» ،وهي التي
اس���تخدمها رئيس الحكومة الس���ابق مناحيم بيغن في
هجوم���ه على المفاعل النووي في العراق .كما اس���تخدم
رئيس الحكومة إيهود أولمرت وجهة النظر هذه ()2007
عندم���ا قرر مهاجمة المفاعل في س���ورية .وفي مواجهة
قوة تقليدية خاضت إس���رائيل مرة واحدة «حربًا وقائية»
ه���ي عملية قادش ( )1956التي بادر إليها رئيس األركان
موش���يه داي���ان قب���ل أن تتخطى قوة الجي���ش المصري
ق���درات الجيش اإلس���رائيلي .وهذه المعرك���ة الناجحة
منح���ت إس���رائيل  11عامًا من الهدوء النس���بي ،في فترة
صعب���ة ركزت فيه���ا الدول���ة جهودها على اس���تيعاب
الهج���رة الكب���رى التي وصلت قب���ل العملي���ة ،وفي بناء
بنيتها التحتية االقتصادية والعسكرية.
ولفت عميدرور إلى أن إس���رائيل سمحت لحزب الله بأن
يتعاظم إلى ما ال نهاية ،وأن يحصل على أفضل الصواريخ
من إنتاج إيران وسورية ،وحتى من إنتاج روسيا ،ونشرها.
ومع أن إس���رائيل تحدثت بصوت عال جدًا بعد االنسحاب
األح���ادي الجانب من لبنان (أي���ار  )2000وبعد حرب لبنان
ّ
الثانية في  ،2006لكنها لم تفعل شيئًا لوقف تسلح حزب
الله في لبنان .وفقط عندما نقلت سورية وإيران تحت غطاء

فوضى الحرب الداخلية في س���ورية ،التي بدأت في ،2011
سالحًا متطورًا إلى التنظيم اإلرهابي ،قررت إسرائيل منع
ذلك بالقوة ،لكن سياسة عدم التدخل في لبنان استمرت.
وخت���م هذا المس���ؤول العس���كري الس���ابق :هل هذه
العملية الت���ي تتركز في مراحلها األول���ى داخل أراضي
إس���رائيل ،يمك���ن أن تؤدي إل���ى تدهور عاب���ر للحدود؟
بالتأكيد ،س���واء عن قصد أو عن طري���ق الخطأ .لكن أيضًا
حتى لو بقيت األعمال داخل أراضي إسرائيل ،إذا استمرت
العملي���ة وألحقت ضررًا بأرص���دة كبيرة تابع���ة للحزب،
وبكرامة الحزب ،فإنه���ا يمكن أن تؤدي إلى رد عنيف من
جانبه .صحيح أن احتماالت ذلك ليس���ت كبيرة حتى اآلن،
لكن هذا يجب أن يشكل فرضية عمل الجيش اإلسرائيلي
وأن يح���دد درجة جهوزيته .ويطرح هذا الوضع الس���ؤال
ّ
للمس
التال���ي :إلى أي مدى الجيش مس���تعد ألن يذهب
بقدرة حزب الله ،وهل «هج���وم وقائي» ،أي عملية كبيرة
ُ
في لبنان ،يمكن أن تط���رح على جدول األعمال بعد نجاح
تحييد األنفاق؟.
ّ
المقدم مئير إيندور أن ما أسماه «هروب إسرائيل
ورأى
من جن���وب لبنان» هو ال���ذي خلق تهديدًا اس���تراتيجيًا
ً
متواصال برعاية إيرانية في الجبهة الشمالية.
وكت���ب إين���دور أمس :ص���دق معارضو االنس���حاب من
ّ
لبنان حين ح���ذروا من أن الفراغ الذي س���يخلفه الجيش
اإلس���رائيلي وراءه هناك سرعان ما سيمتلئ بقوات حزب
الل���ه .لكن حتى هؤالء لم يكونوا يتوقعون هذه الكميات
الهائل���ة من الصواريخ طويلة الم���دى والقذائف قصيرة
المدى التي ستمأل كل منطقة «الحزام األمني» .فقد أصبح
ه���ذا الحزام منطق���ة تجميع وانتظام وانطالق بالنس���بة
ّ
لمخربي حزب الل���ه ،كمبعوثين لإليرانيين ،في طريقهم
إلى «احتالل تل أبيب» ،على حد تعبيرهم ،وشمال الجليل.
ولم يتوقع ه���ؤالء ،بالتأكيد ،هذه األنف���اق الذكية التي
ّ
أع���دت لنقل قوات الكومان���دوز التابعة لح���زب الله إلى
داخل األراضي اإلس���رائيلية .وحت���ى عندما انكب إيهود

باراك ويوسي بيلين ،مهندسا االنسحاب من جنوب لبنان،
عل���ى التخطيط له ،لم يتوقع حت���ى المعارضون لهما أن
يضع حزب الله خططا الحتالل أجزاء من إسرائيل .وأقصى
ما كان في تقديرات هؤالء هو استئناف عمليات القصف
على مدينة كريات شمونه ومنطقة شمال الجليل.
وبرأي����ه فإن إس����رائيل على عتبة مرحلة أخ����رى ،وعليها أن
تفهم أنها بحاجة ماس����ة إلى «أحزمة أمني����ة» ثابتة ودائمة
عند حدودها المرش����حة لالنفجار على الدوامّ .
وشدد على أنه
ً
«بدال من تحصين أنفس����نا بجدران من اإلسمنت ،تحت األرض
وفوقها ،ينبغي علينا العودة إلى سياسة السيطرة على حزام
أمني في الش����مال ،كي نطرد من هناك عشرات آالف منصات
إطالق الصواريخ التي تهدد شمال إسرائيل ووسطها».

أحزاب المعارضة :درع واق لنتنياهو!
مع أن أحزاب المعارضة اإلسرائيلية أعربت عن تأييدها
لعملية «درع الش���مال» العس���كرية إال إنه ُسمعت بينها
أص���وات أب���دت دهش���تها من توقي���ت ه���ذه العملية،
وتساءلت فيما إذا كان الهدف الرئيسي منها هو توفير
درع لرئيس الحكومة نتنياه���و لحمايته من االنتقادات
الموجهة إليه على خلفي���ة تراجعه أمام حركة «حماس»
في قطاع غزة؟.
كما يواجه نتنياهو مشكالت قانونية ،إذ أوصت الشرطة
بتوجيه تهم فساد له ولزوجته سارة .ويؤكد البعض أنه
اخت���ار تدمير األنفاق اآلن لصرف األنظار عن هذه التهم
أيضًا.
واتهمت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية عضو الكنيست
تسيبي ليفني («المعسكر الصهيوني») رئيس الحكومة
بالتهويل في قضية اكتش���اف األنفاق .وقالت إنها في
حين ّ
تثمن اكتش���اف الجيش األنف���اق وتدميرها ،فإنه
يجب إبقاء العملية ضمن حجمها الحقيقي.
وقالت «نحن لس���نا في وضع يتواجد فيه جنودنا خلف
خطوط العدو .نحن نتحدث عن نشاط هندسي على أرض

ضمن سيادة دولة إسرائيل» ،واتهمت نتنياهو بتضخيم
حج���م حدث يتص���ل بالهندس���ة الدفاعية إل���ى عملية
عس���كرية دراماتيكية ،وأكدت أن ذلك تم لس���ببين :إما
أن رئيس الحكومة يش���عر بالهلع ،أو أنه يريد أن ينش���ر
الذعر لتبرير تصرفاته ،أي تأخير االنتخابات ،والتخلي عن
سكان جنوب إسرائيل.
ووجه رئيس كتلة «المعس���كر الصهيوني» البرلمانية
عضو الكنيس���ت يوئيل حسون رس���الة إلى رئيس لجنة
الخارجية واألمن البرلمانية عضو الكنيس���ت آفي ديختر
(الليك���ود) كتب فيها« :إن المعارض���ة تطلب أجوبة ،هل
هذه عملية درع الش���مال أم عملية درع واق لنتنياهو؟».
وأضاف حس���ون« :هل توقيت هذه العملية أتى من قبيل
المصادف���ة ،أم أنه توقيت مش���بوه يه���دف إلى صرف
األنظ���ار عن الملف  4000من أج���ل تعزيز صورة نتنياهو
بصفته حامي حمى أمن إسرائيل وسكانها؟».
وقال رئيس كتل���ة «يوجد مس���تقبل» البرلمانية عضو
الكنيست عوفر شيلح إن نتنياهو يحاول أن يزرع الخوف
في أوساط الرأي العام اإلسرائيلي كي يصرف األنظار عن
شبهات الفساد التي تحوم حول رئيس الحكومة.
وأكد عض���و الكنيس���ت عومر ب���ار -ليف («المعس���كر
الصهيوني») ،رئيس اللجنة البرلمانية الفرعية لش���ؤون
جهوزي���ة الجيش اإلس���رائيلي للح���رب ،أن عملية «درع
الش���مال» مهمة للغاية ،لكنه في الوقت عينه أش���ار إلى
أنها تش���كل بالنس���بة إلى نتنياهو حجة لتبرير تراجعه
أمام حركة «حماس» قبل عدة أسابيع.
أما عضو الكنيس���ت حاييم يلين («يوجد مس���تقبل»)،
الذي أشغل في السابق منصب رئيس المجلس اإلقليمي
أشكول المحاذي لقطاع غزة ،فقال إنه ال يجوز إطالق اسم
عملية عس���كرية على «درع الش���مال» ،غير أن إطالق مثل
هذا االس���م عليها جاء للتغطية عل���ى تلكؤ الحكومة في
القيام بأي عملية عس���كرية ّ
ردًا على إطالق  1000صاروخ
من القطاع باتجاه األراضي اإلسرائيلية.
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“المشهــــد” االقتصـــادي
تقرير 365 :من اآلبار
الجوفية ملوثة!
*اآلبار الجوفية تضمن أكثر من %40
من استهالك المياه في إسرائيل*
ّبين تقرير جديد لس���لطة المياه اإلس���رائيلية أن 365
بئ���را من آبار المياه الجوفية تش���هد تلوثا ،إال أن االدعاء
هو أن القسم األكبر منها ال يشكل خطرا على الجمهور.
ويأتي هذا التقرير الجديد في ظل أزمة مياه متعاظمة
في إس���رائيل ،وفي ظل خطر شديد على مستقبل بحيرة
طبريا ،التي هبطت إلى أدنى مس���توى لها منذ س���نوات
طويل���ة ،وهي أزمة تؤكد من جديد فش���ل كل الحكومات
في العمل على مواجهة خطر نقص المياه ،وبشكل خاص
زيادة كميات تحلية المياه وإعادة تكرير المياه العادمة
للصناعة والزراعة.
ويقول تقرير سلطة المياه إنها أجرت فحصا آلبار المياه
الجوفية المنتشرة في مختلف أنحاء البالد ،وتبين وجود
 365بئرا مصابة بالتلوث بهذا القدر أو ذاك .وأكد أن أشد
حاالت التلوث هي الموجودة عند الس���احل ،وبقدر كبير
في منطقة مدينة الرملة ،جنوب مدينة يافا ،وأن مصانع
كبرى س���اهمت في ه���ذا التلوث .وكانت س���لطة المياه،
والجهات المسؤولة بهذا الشأن ،قد أغلقت في السنوات
األخيرة العديد من اآلبار الجوفية ،بس���بب التلوث ،الذي
من مسبباته أيضا انخفاض مستويات المياه فيه.
وتشكل اآلبار الجوفية أكثر من  %40من حجم استهالك
مياه الش���رب والزراعة في إسرائيل .ففي العام  ،2017تم
اس���تهالك 3ر 2مليار متر مكعب من المي���اه ،من بينها
 940ملي���ون من اآلبار الجوفي���ة ،و 600مليون متر مكعب
م���ن تحلية المياه ،و 400مليون مت���ر مكعب من الينابيع
والودي���ان ،ومن بحيرة طبريا ،التي توقف س���حب المياه
منه���ا في اآلون���ة األخيرة .في حي���ن أن  360مليون متر
مكع���ب تم ضمانها للزراعة والصناع���ة من إعادة تكرير
المياه العادمة.
وحس���ب تقرير س���لطة المياه ،فإن  265بئرا جوفيا ،من
أص���ل اآلبار ال���ـ  365التي يوجد تلوث فيها ،كان س���بب
تلوثها من الوقود ،بينم���ا كان مصدر تلوث اآلبار الـ 100
األخرى من التلوث الصناعي والنفايات.
ويقول أس���اف بن نيريا ،مس���ؤول المي���اه في منظمة
«إنس���ان وطبيعة وقانون» ،التي تعنى بش���ؤون البيئة،
«إن الخطر الكبير على الصحة يكمن في أن غازات س���امة
تتس���رب من المياه الجوفية الملوثة ،إلى س���طح األرض،
وقد يستنش���قها الجمهور .كذلك ف���إن الخطر اآلخر هو
أن المياه الجوفية تس���تخدم أيضا للتعويض عن نقص
المياه في سنوات محل».
وقالت س���لطة المي���اه إن الخطر على صح���ة الجمهور
يكمن في تلوث  156بئرا ،من أصل اآلبار الـ  365الملوثة،
وإن الس���لطة تقوم بأعمال إصالح وإع���ادة تأهيل لـ 120
بئرا.
ويضيف بن نيريا أن التلوث من الوقود يمتد إلى مئات
األمتار من مصدر التلوث األس���اس ،أما التلوث الصناعي
فإنه يتمدد إلى مس���افات أبعد ،ومنه ما وصل إلى بعد 6
ِّ
الملوث.
كيلومترات ،عن مكان المصنع
ويقول خبراء إن التلوث الذي يتحدث عنه تقرير سلطة
المي���اه لم يطرأ في اآلونة األخي���رة ،بل هو نتيجة عملية
تلويث تراكمية ،قائمة بش���كل خاص من���ذ نحو  20عاما
وأكثر ،قبل أن تتطور عملية الكش���ف عن التلوث ،وأيضا
قبل س���ن أنظمة مش���ددة لمن���ع التلوث .لك���ن التقرير
الجديد يكش���ف عجز الحكومات ،وبضمنها الحالية ،عن
مالحقة ظاهرة التلوث ،ومحاصرة أسبابها ومنعها.
وتظهر هذه القضية في الوقت التي تستفحل فيه أزمة
مخزون المياه في إس���رائيل ،على ضوء التراجع الحاد في
مخزون المياه الطبيعية ،في ظل شح األمطار في السنوات
األخيرة ،وتزايد أعداد السكان .وكانت إسرائيل قد لمست
أزمة المياه لديها منذ نهاية س���نوات التسعين والحقا،
وتلكأت كل الحكومات في إقرار مش���اريع إلقامة محطات
تحلية مياه ،لمختلف األس���باب ،منه���ا ارتفاع الكلفة ،أو
األض���رار المتوقعة للطبيعة ،نتيجة عمل هذه المحطات.
وبعد جدل دام سنوات توجد حاليا خمس محطات تحلية
لمياه البحر ،لكنها لم تعد تكفي للمستقبل القريب.
وكانت إس���رائيل تعتمد حتى قبل ثالثة عقود بدرجة
كبيرة على مياه بحي���رة طبريا ،التي كانت تضمن ما بين
 %25وحت���ى  %30من احتياج���ات المياه في البالد كلها،
لكن منذ مطلع س���نوات التسعين بدأ مستوى المياه في
البحيرة يتراجع بوتيرة عالية ،وفي غالب سنوات العقود
الثالثة األخي���رة تكون البحيرة أقل من مس���توى المياه
المح���دد لها ،بما بين  3أمتار وحتى ما يالمس  5أمتار ،ما
يهدد البحيرة الحقا بالجفاف ،أو بارتفاع نس���بة الملوحة
فيه���ا ،رغم أنها تتمي���ز بكونها بحيرة المي���اه العذبة.
كذلك فإن مخزون المياه ف���ي اآلبار الجوفية ،إن كان في
جبال الش���مال ومنطق���ة القدس ،أو الجب���ال القريبة من
الس���احل ،تراجعت هي أيضا في السنوات األخيرة ،وفي
عدد منها توقف سحب المياه.
ويق���ول تقرير لصحيف���ة «ذي مارك���ر» االقتصادية إن
التراج���ع في مخزون مياه بحيرة طبريا س���اهم فيه أيضا
تراجع مس���توى المي���اه في نهر األردن م���ن منابعه في
س���ورية ولبنان ،ومن أبرز مسببات هذا شح كميات الثلوج
السنوية على جبل الشيخ ،الذي كانت ترتفع الثلوج على
قمته في موسم الش���تاء إلى  10أمتار ،وعند سفوحه إلى
 5أمتار ،بينما في الس���نوات األخي���رة فإن كميات الثلوج
أصيحت أدنى بكثير مما ذكر.
وحسب توقعات س���لطة المياه اإلسرائيلية فإنه حتى
الع���ام  2040س���تكون  %70من المياه المس���تهلكة في
إس���رائيل مياه���ا «صناعية» ،بمعنى ليس���ت من مخزون
المياه الطبيعي ،وهذا بحد ذاته بدأ يطرح أس���ئلة جدية
في دوائر الحكم ذات الش���أن ،وأيضا لدى مختصين ،ومن
بين أبرز األس���ئلة المطروحة م���دى تأثير هذا على صحة
ً
الجمهور ،وعلى جودة البيئة ،وصوال إلى سعر كلفة هذه
المياه.

إعـــداد :برهوم جرايسي

الحكومة اإلسرائيلية تسعى إلجراءات تؤجل موجة الغالء إلى ما بعد االنتخابات!
*ارتفاع األسعار يطال الكهرباء حتى  %8والمياه حتى  %6ومواد غذائية أساسية بمعدل 5ر* %4موجة الغالء تداهم الشارع لكن تضغط الحكومة
في عام انتخابات *اإلجراءات التي تعدها الحكومة ال تعالج األسعار بشكل جذري بل تؤجل موجة الغالء لبضعة أشهر أو لعام واحد*
قال���ت التقاري���ر الص���ادرة في مطل���ع هذا األس���بوع إن
الحكومة اإلس���رائيلية تس���عى إلى سلس���لة إجراءات من
ش���أنها أن تؤجل موجة الغالء القريب���ة ،المتوقعة بدءا من
مطل���ع العام الجديد المقب���ل ،2019 ،إلى ما بعد االنتخابات
البرلمانية المقبلة ،إذ أن موجة الغالء هذه تأتي في الوقت
األكثر حرجا لحكومة بنيامين نتنياهو في عام االنتخابات.
واإلجراءات التي يجري الحديث عنها هي تعويض مرحلي
ألصحاب المخابز ،للجم ارتفاع أسعار الخبر ،وإجراءات للجم
ارتفاع أس���عار الكهرباء ،ما سينعكس مباشرة على أسعار
المياه ،بمعنى ليس���ت إجراءات جذرية من شأنها أن تمنع
الغالء كليا.
وتعص���ف بالش���ارع اإلس���رائيلي ،ف���ي األي���ام األخيرة،
األنب���اء التي تصدر تباعا ،وتعلن عن ارتفاعات في أس���عار
البضائع والخدمات األساس���ية ،بنسب لم يشهدها الشارع
اإلس���رائيلي منذ سنوات ،وبش���كل خاص ،منذ العام ،2011
الذي ش���هد في صيفه حملة احتجاجات شعبية على كلفة
المعيشة .والصخب أساسا يعود إلى أن الحديث عن موجة
غالء عامة ،تبدأ من المياه والكهرباء ،وكذلك من المنتوجات
الغذائية األساسية ،مثل الخبز ومنتوجات الحليب وغيرها.
ويجري الحدي���ث عن أن موجة الغالء الكبرى س���تبدأ في
األيام األولى م���ن العام المقبل  ،2019مثل ارتفاع أس���عار
الكهرباء بنس���ب مختلفة تتراوح ما بين 5ر %6وحتى .%8
في حين س���ترتفع أس���عار المياه بالمعدل بنحو  .%6وكان
هذان اإلعالنان المتالحقان س���ببا مركزيا في االحتجاجات
التي بدأت تصدر أصواتا وليس أفعاال حتى مطلع األسبوع
الجاري ،في حين تهدد أطر ش���عبية وحزبية بش���ن معركة
احتجاجات ش���عبية ضد موجة الغالء ،الت���ي توجه أصابع
االتهام بشأنها إلى الحكومة.
لكن الغالء س���يطال تقريبا كافة نواحي السوق ،وبشكل
خاص المواد الغذائية ،التي تشهد منذ مطلع العام الجاري
ارتفاعا زاحفا في األس���عار .فبعد ارتفاع أس���عار منتوجات
الحلي���ب لدى الش���ركات الكبرى في منتص���ف هذا العام،
بنسب تتراوح ما بين 5ر %2وحتى 5ر ،%4فإن الحديث يدور
اآلن عن ارتفاع آخر ،وبنسب مشابهة.
كذلك أعلنت ش���ركة المواد الغذائية اإلسرائيلية األكبر
«أوسم» عن عزمها رفع أسعار عدة منتوجات لديها بنسب
مختلفة ،لكنها في محيط 5ر .%4وتقول التقارير إن شركات
صغيرة كثيرة تنتظر الشركات االحتكارية لتقول كلمتها،
بمعنى رفع األسعار ،لتتبعها بخطوة مماثلة ،بمعنى أنه لم
تعد هناك منافسة في األسعار.
وتقول التقاري���ر الصحافية االقتصادي���ة إنه في مطلع
الع���ام المقبل ،بع���د أيام ،تكون ما ال يقل عن  10ش���ركات
مواد غذائية ،وهي الش���ركات اإلسرائيلية األكبر ،منتجة أو
ّ
مسوقة ،قد أعلنت عن رفع أسعار بضائعها.
ويدعي أصح���اب الش���ركات الكبرى أن الس���بب في رفع
األس���عار هو الحكومة ،التي لم تتخ���ذ إجراءات للجم كلفة
اإلنتاج والتس���ويق؛ ّ
ويدعون أن نس���بة األرب���اح الصافية
لش���ركات قطاع الم���واد الغذائية ،تتراوح م���ا بين  %7إلى
 ،%8وهي نس���ب أرباح متدنية ،حسب زعمهم ،مقارنة مع
معدالت األرباح في العالم .كما ّ
يدعون أن ارتفاع األس���عار
في المواد الغذائية ناجم أيضا عن نسبة القيمة المضافة،
 ،%17وه���ي م���ن أعلى النس���ب على الم���واد الغذائية في
العالم.
وكما هو معروف فإن ضريبة القيمة المضافة ّ
موحدة في
إسرائيل ،وتسري على كافة البضائع ،باستثناء الخضراوات
والفواك���ه المعفية من هذه الضريب���ة ،في حين أن الكثير
م���ن دول العالم إما أنها تعفي الم���واد الغذائية من هذه
الضريبة ،أو أنها تفرضها بدرجة أقل .ويقول مسؤولون في
الش���ركات الكبرى إن من بين مسببات ارتفاع كلفة اإلنتاج
ارتفاع الحد األدنى من األجر بنسبة  %30في غضون عامين.
كذلك يطرح أولئك المس���ؤولون القضي���ة المزمنة ،التي
ّ ُ
مرة تطرح فيها مس���ألة أسعار
تثور بش���كل خاص في كل
الم���واد الغذائي���ة ،وهي كلفة ضمان «الح�ل�ال اليهودي»،
التي تؤكد الكثير من األبحاث ،على مر السنين ،أنها تقف
وراء  %20من ارتفاع كلفة المواد الغذائية بشكل عام ،وفي
 %30في أسعار اللحوم بشكل خاص.
وه���ذه اح���دى القضاي���ا الملتهبة ،الت���ي واجهتها كل

الغالء في إسرائيل :أسباب بنيوية.

الحكومات اإلسرائيلية على مر السنين ،لكن الحديث عنها
بات أوس���ع في الس���نوات األخيرة .وقد نج���ح المتدينون،
وخاص���ة «الحريدي���م» ،في إحباط سلس���لة م���ن اإلجراءات
الحكومي���ة ومش���اريع القواني���ن ،التي س���عت إلى خفض
كلفة الحالل ،وكس���ر احتكار المؤسسة الدينية المتشددة
لشهادات الحالل.

الحكومة تسارع إلى إجراءات
كما ذكر ،فإن الحكومة ،وخاصة وزارتي المالية واالقتصاد،
تس���عى إلى إجراءات من ش���أنها أن تلجم بعض األس���عار
المه���ددة باالرتفاع ،وخاصة المي���اه والكهرباء .فهذا ُيعد
ملفا ملتهبا ف���ي وجه وزير المالية موش���يه كحلون ،زعيم
حزب «كوالنو (كلنا)» ،ومع���ه وزير االقتصاد من حزبه ،إيلي
كوهين ،المس���ؤول المباشر عن الصناعة والتجارة ،ومعهما
أيضا وزير البناء واإلس���كان م���ن ذات الحزب ،يوآف غاالنت.
وهذا يعني أن المتضرر األول في الحكومة من موجة الغالء
العامة ،الت���ي بضمنها اس���تمرار ارتفاع أس���عار البيوت،
ه���و حزب «كوالنو» ،الذي قد يواجه س���هاما في االنتخابات
المقبلة تتهمه بالفشل االقتصادي .لكن ال يمكن أن يكون
بنيامي���ن نتنياهو ،ال���ذي يقف عل���ى رأس الحكومة ،وهو
المسؤول األول عن السياس���ة االقتصادية ،بعيدا عن هذه
الس���هام ،إذ أنه لطالما تفاخر على مدى السنين بسياسته
االقتصادية.
لكن األنظار س���تتجه ف���ي هذه المرحلة إل���ى مدى نجاح
حمل���ة االحتجاج���ات الش���عبية ،في حال اندلع���ت ،خاصة
وأن اس���تطالعات الرأي العام ما ت���زال تمنح قوة أكبر لحزب
الليكود واالئت�ل�اف الحاكم .كذلك ف���إن حملة احتجاجات
كهذه ستتأثر ال محالة من المنافسة الحزبية التي احتدت
أكثر في األشهر األخيرة أمام األجواء االنتخابية التي باتت
تطغى على المشهد السياسي.
كذل���ك فإن األوضاع االقتصادية االجتماعية ،بين اليهود
وحده���م ،ومن دون «الحريديم» ،تبق���ى بالمجمل أقرب إلى
النس���ب القائمة في الدول األوروبية المتطورة ،ما يعني أن
الغالبية الس���احقة في هذا الجمهور تبقى ضمن الشرائح
العليا من الطبقة الوسطى ،ما قد يؤثر على زخم االحتجاجات

الشعبية في حال اندالعها في هذه المرحلة.
وبحسب التحليالت االقتصادية ،التي انتشرت في األيام
األخيرة ،فإن الحديث عن رفع أسعار الكهرباء بما بين 5ر%6
إلى  ،%8هو من أبرز األس���باب التي س���اهمت في الحديث
عن رفع أس���عار المياه بمعدل  ،%6وأيضا رفع أسعار الخبز
األساسي بمعدل 4ر.%3
ومن بين اإلج���راءات التي تحدثت عنها مصادر الحكومة،
عرض وزير االقتصاد إيلي كوهين على أصحاب المخابز دفع
تعوي���ض بقيمة  18مليون ش���يكل (8ر 4مليون دوالر) ،من
أجل منع رفع أس���عار الخبز األس���اس .إال أن أصحاب المخابز
ليسوا متحمس���ين لهذا العرض ،ويطالبون برفع القيود عن
باقي أصناف الخبز ،بش���كل يضمن رفع أس���عارها بنس���ب
أعلى ،ما ّ
يعوض عن رفع أس���عار الخبز األساس الخاضع كليا
للرقابة الحكومية.
وقالت مصادر في وزارة المالية إن وزيرها موشيه كحلون
يبحث مع المس���ؤولين المختصين في وزارته بشأن تغيير
تركيبة الحس���ابات التي تحدد أس���عار الكهرباء ،بش���كل
يلجم رفع األس���عار ،وتكون بنس���بة أقل .كذلك فإن كحلون
يعتزم إصدار قرار يمدد فيه فترة تخفيضات جمركية على
سلس���لة من البضائع الكهربائية ،إل���ى نهاية العام ،2019
بكلفة إجمالية للخزينة العامة تصل إلى 5ر 1مليار شيكل،
بما يعادل تقريبا  400مليون دوالر.
وتثير مس���ألة رفع أس���عار الكهرباء غضبا بشكل خاص،
فق���د تم وعد الجمهور اإلس���رائيلي ،بعد اكتش���اف حقول
الغاز الضخمة في البحر األبيض المتوس���ط ،التي سيطرت
عليها إس���رائيل ،بخفض أس���عار الكهرباء ،في سعي لصد
االحتجاج���ات عل���ى منح الحكوم���ة هذه الحق���ول الحتكار
حيتان مال كبار .إال أنه يتضح أن الغاز الذي تشتريه شركة
الكهرباء اإلسرائيلية من هذه الحقول أعلى بأربعة أضعاف
من سعره في العالم ،وأعلى بذات القدر مما تبيعه شركات
الغاز لدول أخرى ،مثل األردن ومصر ودول أوروبية.
غي���ر أن مس���ؤولين ف���ي وزارة المالية ّ
يدعون أن س���عر
الكهرب���اء للمس���تهلك تتداخل فيه ع���دة مركبات ،وليس
فقط س���عر مواد الطاقة المنتجة للكهرباء ،ولذا فإن الوزارة
تسعى إلى «تحسين» التركيبة التي تحدد أسعار الكهرباء،

بهدف لج���م االرتف���اع أو حت���ى إلغائه .وتعتقد أوس���اط
حكومية أنه في حال تم لجم رفع أس���عار الكهرباء وبالتالي
المياه ،فإن من شأن هذا لجم ارتفاع أسعار أخرى ،وبضمنها
المواد الغذائية األساسية.

التضخم المالي يتراجع
وكان���ت مكتب اإلحص���اء المركزي قد أعل���ن في منتصف
الش���هر الجاري أن التضخم المالي سجل في شهر تشرين
الثاني الماضي انخفاضا بنسبة 3ر ،%0وهو ذات االنخفاض
الذي تم تس���جيله في ذات الشهر من العام الماضي .2017
وجاء التراجع انعكاسا لتراجع أسعار موسمية.
وبهذا يكون التضخم المالي منذ مطلع العام الجاري ،2018
قد س���جل ارتفاعا بنسبة 1ر ،%1في حين سجل التضخم في
األشهر الـ  12األخيرة ارتفاعا بنسبة 2ر .%1لكن هذه النسب
تبقى في الحد األدنى من الهدف ،وهو  %1إلى  .%3وحسب
التقديرات ،فإن التضخم المالي في الش���هر األخير الحالي
من هذا العام س���يتراوح ما بي���ن  %0إلى انخفاض طفيف،
بفعل تراجع أس���عار الوقود بنس���بة 2ر ،%7وتراجع أسعار
موس���مية ،وبدء حم�ل�ات التخفيضات في قط���اع المالبس
واألحذية الش���توية .وهذا يعن���ي أن اجمالي التضخم في
العام الجاري س���ينتهي قريبا من توقعات بنك إس���رائيل،
بأن يكون في محيط 8ر.%0
والالفت أن هذا العام ،وخالفا لألعوام األربعة التي سبقت،
لم تشهد األش���هر الـ  11السابقة سوى تراجع التضخم في
ش���هرين فقط ،في الشهر األول والش���هر الماضي ،بينما
االرتفاعات الش���هرية كانت متفاوتة .وحس���ب التقديرات
ف���إن إجمالي التضخم في الش���هرين المتبقيين س���يكون
«سلبيا».
وكان بنك إس���رائيل قد فاجأ ،في نهاية الشهر الماضي،
برف���ع الفائدة البنكية من 1ر %0إلى 25ر ،%0وذلك ألول مرة
منذ العام  ،2011وبعد أن اس���تمرت الفائدة المتدنية فترة
 45ش���هرا متواصال .وبحس���ب التقديرات ،فإن البنك أقدم
عل���ى رفع الفائدة كخطوة اس���تباقية لموجة الغالء العامة،
التي باتت على األبواب ،عدا عن االرتفاعات التي ش���هدتها
السوق في األشهر األخيرة.

ّ
 OECDتحذر إسرائيل من مغبة زيادة العجز وتخفض تقديرات النمو االقتصادي!
*المنظمة الدولية تخفض تقديرات النمو بقدر طفيف للعامين الجاري والمقبل وتتوقع نموًا أضعف في العام 2020
*وزارة المالية تدعي تراجع العجز ليكون قريبًا جدًا من السقف الذي حددته الحكومة*

حذرت منظمة التعاون بين الدول المتطورة  OECDمن
زيادة العجز المالي في الموازنة اإلسرائيلية العامة ،ما
سيؤدي حتما إلى رفع قيمة الدين العام ،مقارنة بحجم
الناتج العام .وخفضت بشكل طفيف تقديراتها للنمو
االقتصادي اإلس���رائيلي ،للعام الجاري ،من 7ر %3إلى
6ر .%3وهذا في حين قال مس���ؤولون في وزارة المالية
إن العجز في الموازنة العامة س���يكون مع نهاية العام
الجاري ما بين  %3إلى 2ر ،%3بدال من نسبة 9ر %2التي
حددته���ا الحكومة ،في حين أن العجز بلغ حتى نهاية
تشرين الثاني 5ر.%3
فقد س���جل العجز في الموازنة العامة ،في األش���هر
الـ  12الماضية ،نس���بة 5ر %3م���ن إجمالي حجم الناتج
العام ،بتراج���ع طفيف عما كان حتى نهاية تش���رين
األول ،وسط مؤشرات إلى أن العجز سيتجاوز في نهاية
العام الجاري  2018هذه النسبة ،إذا لم تسارع الحكومة
في اتخاذ إجراءات الجمة ،خاصة وأن نسبة العجز التي
على أساسها تم اعداد ميزانية  ،2018كانت 9ر.%2

وكان الهدف األس���اس للعجز ف���ي الموازنة العامة
في الع���ام الج���اري  2018هو نس���بة  ،%1وفق مخطط
اقتصادي سابق ،إال أن الحكومة الحالية رفعت السقف
إلى 9ر %2من الناتج العام .وقد ابتعدت إس���رائيل في
الس���نوات األخيرة ،وبالذات ابتداء من العام  ،2012عن
سقف العجز في الموازنة العامة ،وكانت كل واحدة من
الحكومات تزيد صرفها في الش���هرين األخيرين ،كي
تصل إلى العجز المحدد ،وقس���م كبير من الميزانيات
كان يتح���ول أساس���ا إل���ى وزارة الدف���اع ،بمعنى إلى
ميزانية الجيش الش���رهة التي تطلب سنويا إضافات
بمليارات الشواكل.
وحس���ب تقارير وزارة المالية ،فإن عاملين مركزيين
قادا إلى هذا العجز في الموازنة ،أولهما زيادة الصرف
في ال���وزارات ،وغالبيتها صرف���ت  %101من الميزانية
المخطط���ة ،حتى نهاية تش���رين الثان���ي (جزئيا من
الموازنة) ،بزيادة  %1عن تش���رين األول .وثانيا ،هو أن
جباية الضرائب لم تحقق إضافات تذكر ،ففي السنوات

الخمس الماضية س���جلت مداخيل س���لطة الضرائب،
زيادة س���نوية بنس���بة  %6بالمعدل ،عم���ا هو مخطط،
وكان ه���ذا الفائض يتجه بمعظمه لتس���ديد الديون،
وتقليص حجم المديونية من الناتج العام ،ما عمل على
تحسين درجة اعتماد إسرائيل في المؤسسات المالية
العالمي���ة ،ما م���ن ش���أنه أن يخفض عليه���ا الفوائد،
ويشجع االس���تثمارات األجنبية على الدخول أكثر في
االقتصاد اإلسرائيلي.
وتقول  OECDإنه بناء على أداء الحكومة اإلسرائيلية
االقتص���ادي ،فقد خفض���ت تقديراتها للنم���و للعام
الج���اري ،من 7ر %3إلى 6ر ،%3وفي العام المقبل ،2019
من 6ر %3إل���ى 5ر .%3أما في الع���ام  ،2020فقد أبقت
المنظم���ة تقديراته���ا عن���د نمو أق���ل3 ،ر .%3وقالت
 OECDإن من ش���أن ارتفاع العجز في الموازنة العامة
أن يزيد حجم الدين العام ،إلى نس���بة 6ر %61من حجم
الناتج العام ،بدال من نسبة 4ر %60هبط اليها االقتصاد
اإلسرائيلي مع نهاية العام .2017

ودعت  OECDالحكومة اإلس���رائيلية إلى لجم زيادة
الصرف الحاصلة ف���ي ميزانيتها ،باس���تثناء الصرف
الذي من شأنه أن يدفع بعجلة النمو االقتصادي.
في المقاب���ل ،قال مس���ؤولون ف���ي وزارة المالية إن
إجمال���ي العجز في الموازنة العامة قد يصل مع نهاية
العام الجاري ،إلى نسبة  %3وحتى 2ر ،%3بدال من نسبة
5ر %3التي كانت حتى نهاية الشهر الماضي ،تشرين
الثاني .في حين أن الس���قف ال���ذي حددته الحكومة
للعجز كان 9ر .%2وحسب حجم الناتج العام ،فإن وزارة
المالية تتحدث عن عجز إضافي عن السقف المحدد ،بما
بين  330مليون إلى مليار دوالر .وفي حال وصل العجز
إلى 2ر ،%3فإن حجم العجز الكلي سيكون في حدود 10
مليارات دوالر ،في حي���ن أن الميزانية اإلجمالية بلغت
في العام الجاري في حدود  107مليارات دوالر.
وحسب الوزارة ،فإن خفض العجز القائم ليس ناجما
عن تأجيل مدفوع���ات للعام المقبل ،ب���ل إن الحكومة
ستنهي كل التزاماتها للعام الحالي حتى نهايته.
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قضـايـا وآراء

حزب غانتس الجديد على وشك الظهور رسميًا لكن على ما يبدو حتى اآلن لن يقلب موازين القوى!
*استطالعات الرأي العام تواصل منح الحزب الذي سيترأسه رئيس هيئة األركان السابق غانتس قوة جدية في الكنيست ،لكنها لن تغير موازين القوى القائمة
ّ
*للمرة الثانية يترأس نتنياهو حكومة تعمل ألربع سنوات*
*غانتس ال يحظى بهالة الجنراالت السابقين وقوته ستكون أساسًا من األصوات العائمة
كتب برهوم جرايسي:
تبين في األيام األخيرة أن الرئيس الس���ابق لهيئة أركان
الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس ( 59عاما) قد شرع في بلورة
حزبه الجدي���د ،الذي تحدثت عنه وس���ائل اإلعالم كثيرا في
الس���نة األخيرة ،وحتى أن���ه بات العبا افتراضي���ا في غالبية
االس���تطالعات التي ظهرت في األش���هر األخيرة ،وتبين أن
حزبه قد يكون القوة الثانية في الكنيست بعد الليكود .لكن
بين هذه االستطالعات االفتراضية والواقع الذي سيكون في
ّ
فجر اليوم التالي لالنتخابات ،ثمة بون شاسع ،حسبما علمت
التجربة .كما أن بريق الجنراالت في الش���ارع اإلس���رائيلي لم
يعد كما كان في س���نوات خلت ،حينما كان يدخل إلى الحلبة
السياسية جنراالت قادوا حروبا استراتيجية وتوسعية .وقد
عرف���ت االنتخابات في العقود الثالث���ة الماضية عدة قوائم
انتخابية قادها جنراالت ،لكن قوتها لم تكن كما تم التوقع
لها من قبل.
وقد كشف النقاب ،في األيام األخيرة ،عن أن رئيس األركان
الس���ابق بين���ي غانتس اس���تكمل تعبئة النم���اذج وضمان
الوثائق المطلوبة ،لتقديمها إلى مس���جل األحزاب؛ واإلعالن
تالي���ا عن حزب جديد؛ وبحس���ب م���ا أوردته القن���اة الثانية
للتلفزيون اإلس���رائيلي ،فإن غانتس عمل بهدوء وبعيدا عن
األضواء ،على جمع  130ش���خصا كمؤسسين للحزب الجديد،
من دون تحديد اس���مه بعد .لكن من الناحية الرسمية ،فهو
ما يزال ليس حزبا ،إال حين يقدم األوراق رس���ميا إلى مسجل
األحزاب ،ويحصل على موافقته القانونية.
ومن���ذ قرابة عام بدأ الحديث عن انخراط غانتس في الحلبة
السياس���ية ،وعن أنه س���يخوض االنتخابات بهذا الشكل أو
ذاك .وتحدثت الفرضيات أن غانتس س���يخوض االنتخابات
بقائمة مس���تقلة ،أو يترأس تحالف «المعسكر الصهيوني»،
الذي يضم حزب العمل وحزب «الحركة» الذي تتزعمه تسيبي
ليفني .وقد منحت اس���تطالعات الرأي ح���زب غانتس ما بين
 12إلى  17مقعدا ،من أصل  120مقعدا ،بحس���ب استطالعات
مختلف���ة .في حين قالت اس���تطالعات أخرى إنه إذا ما ترأس
غانتس تحالف «المعس���كر الصهيوني» فإنه سيبقيه على
قوته الحالية  24مقعدا ،إذ أن كل االس���تطالعات تش���ير إلى
أن ه���ذا التحالف سيخس���ر حت���ى نصف مقاع���ده الحالية،
في حال خاض االنتخابات ب���ذات التركيبة الحزبية الحالية.
إال أن التجرب���ة علمت أن القوة الحقيقي���ة ألحزاب جديدة ال
يمكن معرفتها ،إال حين تتكشف تركيبتها الكلية ،وقائمة
مرشحيها لالنتخابات.

بريق الجنراالت
في كل واحدة م���ن االنتخابات البرلماني���ة التي جرت في

العق���ود الثالثة األخي���رة على وجه الخصوص ،كنا نش���هد
نجم���ا انتخابيا يقود قائمة انتخابي���ة تدخل البرلمان لدورة
أو اثنتين ولربما أكثر ،قبل أن تختفي عن الحلبة السياسية.
وه���ذه قوائم تجرف أساس���ا م���ن األصوات العائم���ة ،التي
ال تجد لها عناوين سياس���ية من بين األط���ر القديمة تالئم
توجهاتها ،أو أنها يئست من األحزاب القائمة.
واليأس ينتش���ر أساس���ا لدى الجمهور الذي يصوت عادة
ألحزاب ما يس���مى «اليس���ار الصهيوني» ،بحسب المفاهيم
الصهيونية اإلس���رائيلية «لليس���ار» ،الذي ي���درج فيه حزب
العم���ل وح���زب ميرتس .لكن ف���ي حال ش���ارك غانتس في
االنتخابات المقبلة ،فإنه س���يكون في مس���ار من سبقه من
جنراالت جدد ،قرروا اختبار قوتهم السياسية.
وعلى مدى السنين سعت األحزاب الكبرى لتعزيز قائمتها
االنتخابية البرلمانية بجنراالت وضباط كبار بارزين س���ابقين
ف���ي الجيش ،من باب جلب أصوات أكث���ر .ولكون حزب مباي،
والحقا ح���زب العمل ،انفرد تقريبا في الحكم في الس���نوات
ال���ـ  29األولى ،فإنه كان طيلة تلك الس���نوات وفي العقدين
التاليين العنوان األفضل للجن���راالت ،الذين يقررون خوض
السياسة ،فور خلع بزاتهم العسكرية ،ولربما أبرزهم رئيس
األركان يتسحاق رابين ،والحقا إيهود باراك ،كمن توليا أيضا
رئاسة الحزب.
وكان غيرهما العش���رات من ذوي الرتب العسكرية األعلى
وجدوا لهم مقاع���د برلمانية من خالل قائم���ة حزب العمل،
ال���ذي أطلق عليه في مرحلة ما «ح���زب الجنراالت» .لكن ليس
هذا الحزب وحده ،بل أيضا الحزب المنافس الليكود ،لجأ اليه
جنراالت كبار ،لربما أبرزهم أريئيل شارون.
كذلك رأينا جنراالت ورؤس���اء هيئة أركان اختاروا تشكيل
قوائ���م وأحزاب خاصة بهم ،مثل موش���يه داي���ان ،ويغئال
يادي���ن ،ورفائي���ل إيتان .وف���ي العامين األخيرين س���معنا
أيض���ا أن رئيس هيئة األركان األس���بق ،الذي خلعه بنيامين
نتنياهو في العام  2016عن حقيبة الدفاع ،موش���يه يعلون،
أعلن عزمه عل���ى خوض االنتخابات بقائمة مس���تقلة .وعلى
مدى أشهر طويلة بعد خروجه من الوزارة في منتصف العام
 ،2016منحته استطالعات الرأي ما بين  6إلى  12مقعدا ،حتى
اختفى في األشهر األخيرة عن هذه االستطالعات.
وباإلمكان القول إنه كان للجنراالت بريق خاص في الش���ارع
اإلس���رائيلي ،وفي حال دخلوا الحلبة السياس���ية كانت لهم
مكان���ة خاصة .لكن كل هذا البريق والمكانة تراجعا بش���كل
كبي���ر في العقدين األخيرين .ولربما أن آخر الجنراالت الذين
حظوا بهالة خاصة كان رئيس األركان األس���بق والحقا رئيس
الوزراء إيهود باراك ،الذي ُب ْ
عيد خلعه البزة العس���كرية في
منتصف س���نوات التسعين ،تم انتخابه رئيسا لحزب العمل
في الع���ام  ،1997وبعد ذل���ك بعام ونصف الع���ام قاد حزبه

النتص���ار والعودة إلى الحكم ،وهي ع���ودة لم تدم أكثر من
 20شهرا.
وهناك سلسلة من العوامل ،التي يمكن القول إنها ساهمت
في خل���ق الهالة للجن���راالت ،وأبرزها أن هؤالء ش���اركوا في
الحروب االستراتيجية األولى إلسرائيل ،الحروب التوسعية.
ُ
وتضاف لهذا مسألة عسكرة المجتمع اإلسرائيلي ،المستمرة
كأج���واء عامة .لكن لم نعد نرى أمثال أولئك الجنراالت ،وهذا
تشهد عليه السنوات العشرون األخيرة ،إذ لم ينضم أي من
الجنراالت ،أو من رؤس���اء أجهزة المخاب���رات ،ولم يحتل أية
مكانة في أي من الحكومات األخيرة.
ونذك���ر م���ن ه���ؤالء رئي���س جه���از المخاب���رات العامة
«الش���اباك» آف���ي ديخت���ر ،ال���ذي تنق���ل بي���ن حزب���ي
كديما والليكود ،وسلفه يعقوب بيري ،الذي دخل الكنيست
ضمن حزب «يوجد مس���تقبل» ،واس���تقال من الكنيست قبل
أقل من عام.
وحتى موش���يه يعلون ،ال���ذي دخل الكنيس���ت في العام
 ،2013لم يحظ مباشرة بحقيبة رفيعة ،كما كانت حال ديختر
وبي���ري ،بل حص���ل لمدة عام واح���د في الوالي���ة البرلمانية
الحالية على حقيبة الدفاع ،حتى أطاح به نتنياهو لسلس���لة
خالفات شخصية.
وحينما غ���ادر يعلون حكومة نتنياه���و غاضبا أعلن عزمه،
كما ذكر ،على خوض االنتخابات البرلمانية بقائمة مستقلة،
ومنحته اس���تطالعات ال���رأي ما بين  6إل���ى  12مقعدا ،وهذا
لم يكن من باب نجومية زائدة لش���خص يعلون ،وإنما كردة
فعل في استطالعات الرأي متأثرة من الضجة اإلعالمية التي
رافق���ت خروجه من الحكومة .أما اليوم فال يوجد ذكر ليعلون
في االستطالعات.
اليوم تتح���دث االس���تطالعات ،كما ذكر ،ع���ن احتمال أن
تحص���ل قائمة مس���تقلة يقودها بيني غانت���س على مثل
ه���ذه القوة ،إال أنه ال يوجد ما يضم���ن أن هذه القوة يحصل
عليها بفعل مكانته العس���كرية ،فهو ل���م يكن نجما خاصا
ف���ي الجيش ،وأيضا حينما تولى رئاس���ة األركان .كذلك فإن
غانتس لم يكش���ف بعد عن أجندته السياسية ،إال أنه على
األغلب س���يكون في اتجاه اليمين التقليدي مع ضوابط ،كما
أنه م���ن دعاة الحل م���ع الجانب الفلس���طيني ،وإقامة كيان
مس���تقل لهم ،لكن لي���س واضحا بأي مضم���ون ،حتى اآلن.
وبحس���ب تقديرات ،فإن غانتس سيس���عى إلبعاد ذاته عن
اليمين االستيطاني المتطرف ،الذي يقوده شخص بنيامين
نتنياهو ،كرئيس لحزب الليكود.

النتيجة الحقيقية ما تزال بعيدة
علم���ت التجربة أنه من الس���ابق ألوانه تحدي���د قوة حزب
بيني غانتس الذي س���يخوض االنتخابات .ففي العام ،1999

بيني غانتس ..من العسكر إلى حلبة السياسة.

مثال ،تحالف عدد من الجن���راالت البارزين حتى تلك الفترة،
وش���كلوا حزب «المركز» ،ومن شخصياته البارزة نائب رئيس
هيئة األركان ووزير الدفاع األسبق إسحاق مردخاي ،ورئيس
األركان األس���بق أمنون ليبكين -شاحك ،ومعهما شخصيات
سياس���ية ب���ارزة ذات وزن م���ن بينها دان مري���دور ،وكانت
التقديرات تتحدث عن احتالل هذا الحزب المركز الثالث من
بين األحزاب ،لكن في نهاي���ة المطاف حصل على  7مقاعد،
وانحل الح���زب في االنتخابات البرلماني���ة التالية في العام
.2003
ونضي���ف إلى ه���ذا أنه عل���ى خان���ة األص���وات العائمة
س���تتنافس في االنتخابات المقبلة قائمة أخرى ،تترأس���ها
النائبة المنش���قة عن حزب «إس���رائيل بيتن���ا» أورلي ليفي-
أبكس���يس ،وتتنبأ لها االس���تطالعات ،حت���ى اآلن ،الحصول
بالمع���دل على  6مقاعد .كما أنه لي���س واضحا القرار األخير
ال���ذي س���يتخذه يعلون ،برغ���م ضعف فرص���ه للدخول إلى
الكنيست ،وفق ما ترويه استطالعات الرأي.
بالمجم���ل ،من الممك���ن الق���ول إن غانتس مهم���ا كانت
نتيجته ،ووفق كل اس���تطالعات ال���رأي ،لن يحقق تحوال في
موازين القوى ،وإنما سيزيد من شرذمة التركيبة البرلمانية،
ويجعلها أكثر تعقيدا .فاالس���تطالعات كلها تظهر أن حزب
الليكود س���يحافظ تقريبا على قوته الحالية المؤلفة من 30

مقع���دا ،وأن الحزب التالي من بعده قد ال يصل إلى حاجز 18
مقعدا .وهذا يق���ول إن نتنياهو ،وفي ح���ال بقي على رأس
حزبه ،سيش���كل الحكومة المقبلة ،وقد يضطر إلى إش���راك
ع���دد أكبر من األحزاب ،مما هو قائم الي���وم .وكلما كثر عدد
الكتل البرلمانية التي تش���كل الحكوم���ة زادت تعقيداتها
وخالفاتها الداخلية وتأججت أزماتها.
ّ
وبالنس���بة إلى نتنياهوُ ،يش���ار إلى أنه للمرة الثانية في
حياته السياس���ية يقود حكومة صمدت لمدة أربع سنوات.
وف���ي العقود الثالث���ة األخيرة كانت هن���اك ثالث حكومات
كهذه ،اثنتان برئاس���ة نتنياهو ،وقبلهما حكومة إس���حاق
رابين ،التي تمم عامها الرابع شمعون بيريس بعد االغتيال.
وبموجب ما نشر ،في شهر تموز المقبل ،إذا ما بقي نتنياهو
رئيس���ا للحكومة ،يكون قد س���جل الفت���رة األطوال كرئيس
حكومة ،من بين كل رؤس���اء حكومات إس���رائيل ،وبضمنهم
دافيد بن غوريون.
لك���ن االنطباع الس���ائد هو أن���ه حتى لو ت���رأس نتنياهو
الحكوم���ة المقبلة بعد االنتخابات ،فإن نهايته السياس���ية
باتت قريبة ،على ضوء سلس���لة قضايا الفساد التي تالحقه،
لكن ما هو ليس أقل أهمي���ة أن حلقة المعارضين لنتنياهو
في حزبه ومعس���كر اليمين االس���تيطاني باتت أكبر من ذي
قبل.

عن نتائج انتخابات التجديد النصفي في الواليات المتحدة األميركية

عـلـى إسـرائـيـل إعـادة احـتـسـاب مـسـار عـالقـاتـهـا مـع واشـنـطـن!
بقلم :باروخ بينا (*)
تمك���ن الجمهوري���ون ف���ي انتخاب���ات التجدي���د النصف���ي
للكونغرس األميركي ،التي جرت في تشرين الثاني الفائت ،من
الحفاظ على غالبيتهم في مجلس الشيوخ ،وحتى زيادتها .في
المقابل ،نجح الديمقراطيون في استعادة السيطرة على مجلس
النواب .لكن منذ هذه اللحظات بدأت معركة االنتخابات القادمة
على الرئاسة وعلى مجلسي الكونغرس في العام .2020
ّ
تتوس���ط الجدل
األعصاب مكش���وفة والنبرات ترتفع ،حيث
الشخصية الخالفية للرئيس الحالي دونالد ترامب.
قبيل االنتخابات ،في مس���اء ماطر في أواخر الخريف ،اجتمع
في أحد بيوت واش���نطن نحو  30ش���خصا (وأن���ا بينهم) على
مائ���دة الئقة من النبي���ذ الفاخر ،األجب���ان ،المخبوزات والجدل
السياسي الساخن .كانت غالبية الحاضرين من الديمقراطيين
المناهضين للرئيس ترام���ب الذين يتمنون نصرا ديمقراطيا
س���احقا في الكونغرس .ولقد عكس الجدل الراقي في الغرفة
اللطيفة والس���خية مدى عم���ق الفجوة .ت���م تصوير الرئيس
ككاره للنس���اء ومعتد عليه���ن جنس���يا ،كاذب ،عنيف وزارع
لالنقسامات؛ كمقامر يختلق من دون أساس خطر هجرة كاسحة
وعنيفة وضرورة وضع ألوف الجنود على الحدود الجنوبيةِّ .
صور
كزارع لالنقس���امات ال يتورع عن نعت خصومه الديمقراطيين
بأسماء األعداء .إنه دمية بيد الروس يفرط بمصالح أميركية وال
يعرف كيفية الحفاظ على حلفاء .باختصار ،إنه ش���خصية في
غاية الس���لبية .لكن في المقابل كان هناك من ش���دد على أنه

مؤيد متحمس إلسرائيل قام بنقل السفارة إلى القدس ووضع
خصومه كال في موقع���ه .ولقد ألغى االتفاق البائس مع إيران،
وعالوة عل���ى ذلك فاالقتصاد مزدهر .باختصار كان في الغرفة
من رأى فيه قائدا حقيقيا.
هذه االنتخابات تش���كل دائما استفتاء على الرئيس الراهن،
لكن ترامب ذهب أبعد من هذا فوضع نفسه في قلب العاصفة.
عل���ى مس���توى الحقائ���ق ،كان احتف���اظ الجمهوريين بمجلس
الش���يوخ احتماال حس���ابيا واضحا منذ البداية عل���ى ضوء عدد
المقاعد الديمقراطية الت���ي وقفت أمام انتخابات مجددة ،لكن
ترامب ينس���ب هذا لنفس���ه وإلى حمالت االنتخاب���ات الكثيرة
الت���ي أجراها .في المقابل يصف فقدان الس���يطرة على مجلس
الن���واب كتطور ال يمكن منعه وغير متعل���ق به ،وال يهم بالمرة
إلى أية درجة اس���تعطفه كبار مس���ؤولي حزبه كي يخفف من
تهجمه على الديمقراطيين في آخر س���اعات معركة االنتخابات
الملتهبة ،وهي تعابير قاسية أضرت بالهدف الجمهوري فقط.
ومثلما قال في يوم االنتخابات المؤرخ الرائد في شؤون الرئاسة،
مايكل باش���لوس ،فإن أبراهام لينكولن ل���م يكن ليتعرف على
الحزب الذي أسسه مثلما يظهر اليوم في عهد ترامب.
ال يذكر أحد في العقود األخيرة للسياسة األميركية كراهية
حزبي���ة بمثل هذا العمق الس���حيق .كب���ار الديمقراطيين من
ّ
الفئة التي لديها ما تتذكره ،أقس���موا أمامي في ذلك المساء
أنه حتى في فترة ريتش���ارد نيكس���ون بجميع فضائحه ،بدءًا
بووترغيت وحتى التنصت الس���ري واألكاذيب التي أش���اعها
حول إجراءات إدارته في فيتنام ،لم تكن األعصاب مكش���وفة
والكراهي���ة بمثل هذا العمق والفظاظ���ة .في خطاب الهزيمة

الذي ألق���اه بعد معرفة النتائ���ج ،قال المرش���ح الديمقراطي
لمجلس الشيوخ في تكساس روبرت «بيتو» أورورك إن الواليات
المتحدة لم تكن في تاريخها بمثل هذا التقاطب.
زعيمة األقلي���ة الديمقراطية في مجلس النواب نانس���ي
بلوس���ي (التي يتوقع أن تصبح رئيس���ة المجلس إذا لم يثر
عليها ش���باب الح���زب الديمقراطي) دعت ف���ي خطابها بعد
االنتخاب���ات إلى الوح���دة .هناك فائ���زون ديمقراطيون في
مجل���س النواب مث���ل أدام ش���يف (الذي يتوق���ع أن يصبح
رئيس���ا للجنة االس���تخبارات) يتحدثون عن إعادة الشراكة
الحزبي���ة الثنائية .ويبدو أن ال أح���د يعتقد بإمكانية حدوث
ذل���ك .فاألجندة القومية للواليات المتحدة مثلما س���يتضح
اآلن في الكابيتول قد تتميز بحوار الطرش���ان :بينما يتحدث
الديمقراطيون عن التأمين الصحي وتقييد انتش���ار السالح
الش���خصي ،فإن الجمهوريين يتحدثون باألس���اس عن منع
الهجرة غير الشرعية.
ما الذي سيحدث حقًا؟
يمكن لترام���ب أن يمرر تعيينات ويوق���ع اتفاقيات ،فهذه
إج���راءات من صالحية مجلس الش���يوخ ،الذي ظ���ل جمهوريًا،
ووظيفت���ه «التوصية والمصادق���ة» (.)advise and consent
ويمكنه أن ّ
يعين س���فيرا جديدا في األم���م المتحدة بدال من
نيكي هيل���ي التي اس���تقالت مؤخرًا ،ووزيرًا للدف���اع بدال من
جيمس ماتيس ،الذي يطمح إلقالته.
لكن ال يمكن لترامب أن يقي���ل المدعي الخاص روبرت ميلر،
ّ
الذي يحقق في احتمال تدخل روسي في انتخابات  ،2016ألنه
لو أقاله فس���وف يثور مجلس النواب الديمقراطي ضده ويبدأ

صـــدر عـــن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

الجمهور
لمعاينة ُ
ُ

الفلسطينيون في األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية
تأليف وإعداد :رونة سيلع

ترجمة :عالء حليحل

ّ
س���تصعب عليه النتائ���ج تمرير قوانين
بإجراء العزل .كذلك
الميزانية ،ألن مجلس النواب يقبض على «س���لطة المحفظة»،
التي تمنحه السيطرة على األموال.
وفقا للنظام األميركي ،يبدأ كل قانون في اللجان ذات الصلة
ف���ي مجلس النواب ،ث���م ينتقل إلى اللج���ان الموازية لها في
مجلس الش���يوخ ،ليعود إلى نقاش مشترك للمجلسين ،وفقط
بع���د االتفاق عليه ينتق���ل إلى الرئيس لك���ي يوقعه ويصبح
قانونًا س���اري المفعول .م���ن الوارد أن يق���وم الديمقراطيون
بعرقل���ة إج���راءات تش���ريعية ولن يس���ارعوا إل���ى تخصيص
الميزانيات التي يكون الرئيس معنيًا بها .وهم قادرون أيضًا
على الدعوة إلى جلس���ات استماع مكثفة الواحدة بعد األخرى،
وال ش���ك في أنهم س���يفعلون هذا ،على كل قضية ماثلة على
األجن���دة .وسيكتش���ف الرئيس عندها أنه م���ن الصعب جدًا
ممارسة الحكم حين يكون أحد مجلسي الكونغرس ناشطًا ضد
إدارتك في كل قضية وشأن تقريبًا.
وبالطبع من الممك���ن التوصل إلى اتفاق���ات ،وقد حدث في
ّ
مش���رعون من الحزبين عن سواعدهم ونجحوا
الماضي أن شمر
مع البيت األبيض بالعثور على حلول جيدة .هذا يسمى «الحكم
من المركز» .لكن في عهد تعيش السياسة األميركية – وليس
وحده���ا – كل هذا التقاطب ،فإن احتمال حدوث ذلك ضعيف.
هذا يسمى «مراضاة القاعدة األميركية».
يمكن من���ذ اآلن رؤية كيف أن ترامب يلصق بمجلس النواب
وصف���ًا مهين���ًا« ،كونغرس زائ���ف» .لكن من غي���ر المتوقع أن
مجلس النواب الديمقراطي سيتأثر ،ألنه ملزم بتعزيز قاعدته
نحو انتخابات .2020

ماذا يعني هذا بالنسبة إلى إسرائيل؟
ماذا يعني هذا بالنسبة إلسرائيل؟
مجلس النواب قد يفاجئ .أوال س���يضم نس���اء أكثر من كل
سابقيه ،وبينهن للمرة األولى نائبتان مسلمتان (إحداهما من
أصل فلسطيني سبق أن ّ
تعهدت بمضايقة إسرائيل) .كذلك
ُ
مثلية ّ
انتخبت أميركية أصالنية وهي ّ
علنية.
العناص����ر المجهولة ف����ي المعادلة كثي����رة ،من ناحية
إس����رائيل .ربما أن التع����اون الحزبي الثنائ����ي قد انتهى
بخصوص المس����ائل المتعلقة بإسرائيل أيضًا .الكثير من
ّ
ّ
يتعرفوا عن قرب
المش����رعين الديمقراطيي����ن الجدد ل����م
على األطروحات اإلس����رائيلية .إنهم ال يعرفون إس����رائيل
وليسوا شركاء في أمثولتها .كان من الممكن في الماضي
التخمين بأن المشرعين القدامى ،ومنهم يهود كثر (كان
في الكونغرس الس����ابق  21عضو مجل����س نواب و 9أعضاء
مجلس ش����يوخ يهود م����ن الحزب الديمقراط����ي) ،قادرون
على ترس����يخ األطروحات المالئمة في صفوف المشرعين
الج����دد .ولكن بفع����ل القطيعة التي طرأت في الس����نوات
األخيرة بين حكومة إسرائيل وبين المجتمع اليهودي غير
األرثوذكس����ي ،وهو يشكل الغالبية الس����احقة من يهود
الوالي����ات المتحدة ،يجب أن نخش����ى م����ن درجة ّ
تحمس
ّ
المش����رعين في المس����ائل المتعلقة
منخفضة لدى هؤالء
بإسرائيل.
لك���ن هذا الوض���ع ال يفترض أن يؤدي إلى تش���ويش فعلي
التفاقيات وأش���كال تعاون قائمة ،حت���ى من طرف كونغرس
والمبال نسبيًا نحو اسرائيل.
معاد للرئيس
ٍ
ٍ
ليس واضحًا في الوضع السياس���ي الجديد في واش���نطن إلى
ّ
أي حد س���يكون الرئيس قادرًا على دفع «صفقته النهائية» لحل
النزاع اإلس���رائيلي -الفلسطيني ،وقد نشاهد المزيد من الضغط
األميركي على الفلس���طينيين والدعم غير المشروط بإسرائيل.
لكن من الممكن أيضًا أن تبشر انتخابات  2020بانقالب .في مثل
هذه الحالة ،يجب على إس���رائيل إعادة احتساب المسار ،وإعادة
تشكيل نفس���ها كمس���ألة تهم الحزبين في الحلبة السياسية
األميركية.
ً
لهذا ،وعينيًا أيضًا ،يجب على إسرائيل أن تقوم أوال بترميم
ّ
األخ���وة مع المجتم���ع اليهودي ،ال���ذي رأى كثيرون
عالق���ات
م���ن أبنائه ف���ي الرد اإلس���رائيلي على المذبح���ة األخيرة في
بيتس���بورغ ليس أكثر من «س���يطرة غير مرغ���وب فيها» من
طرف إس���رائيل على حدث يهودي -أميركي ،في حين تواصل
إسرائيل التمييز ضد غالبية مجاميع وأبناء المجتمع اليهودي
في الواليات المتحدة األميركية.
(*) دبلوماسي إسرائيلي سابق أشغل منصب نائب المدير العام لوزارة
الخارجية اإلسرائيلية لشؤون أميركا الشمالية .المصدر :شبكة االنترنت.
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سيطرة نتنياهو على وسائل إعالم
إسرائيليـة كشفـت فسـادًا عميقـًا!
*سيطرة حيتان مال على وسائل اإلعالم فتحت الباب أمام سيطرة سياسيين
لغرض االستفادة الشخصية *نتنياهو كسر كل الحواجز لضمان تغطية ودودة له
*المحلل غاي رولنيك :على الئحتي االتهام ضد نتنياهو أن تقودا إلى تغيير عميق
في شبكة العالقات في الصحافة اإلسرائيلية*
أوص���ت وح���دة التحقيق في الش���رطة اإلس���رائيلية،
الخاص���ة بجرائم الغش والخ���داع ،بتقديم الئحة اتهام
ض���د بنيامين نتنياه���و وزوجته ،في ما يعرف بـاس���م
«الملف  ،»4000المتعلق بسعي نتنياهو لضمان تغطية
ودودة له في موق���ع «والال» االخباري ،حينما كان بملكية
الثري ش���اؤول ألوفيتش ،الذي كان يملك أيضا بالتوازي
الس���يطرة على ش���ركة االتصاالت األرضية «بيزك» ،في
مقابل امتيازات.
وهذا ه���و الملف الثان���ي المتعلق بس���عي نتنياهو
للس���يطرة على وس���ائل اإلعالم ،والذي أوصت الش���رطة
بمحاكمة نتنياهو على خلفيته.
والملف األول هو ما عرف باسم «الملف  ،»2000ومحوره
محاول���ة نتنياهو عقد صفقة مع صاحب الس���يطرة على
صحيفة «يديعوت أحرون���وت» ،وموقعها على االنترنت
«واين���ت» ،أرن���ون م���وزس ،بموجبها يحظ���ى نتنياهو
بتغطية ودودة ،في مقابل أن يعمل نتنياهو على س���ن
قانون ّ
يقيد انتشار صحيفة «يسرائيل هيوم» المجانية
المنافسة ،التي يملكها صديق نتنياهو الثري األميركي
ش���لدون إدلس���ون ،بالرغم من أن هذه الصحيفة مجندة
من���ذ صدورها ف���ي منتصف  2007للدفاع عن ش���خص
نتنياهو والترويج ألجندته.
وتكش���ف تفاصيل الملفين حجم انش���غال نتنياهو،
وبش���كل دؤوب ،بضمان تغطي���ة إعالمية ودية له ،وهذا
معروف عل���ى مدى س���نين .فقد س���عى نتنياهو ،منذ
عودته إلى رئاس���ة الحكومة في العام  ،2009للس���يطرة
على وزارة اإلعالم ،وعلى المؤسسات الرسمية ذات الصلة،
وبشكل خاص سلطة البث ،وس���لطة البث الثانية .وقبل
حوالي عامي���ن اختار نتنياهو وزي���را مخلصا له ليتولى
وزارة اإلعالم ،هو أيوب قرا ،لضمان اس���تمرار الس���يطرة
على الوزارة .كما س���عى نتنياهو حتى قبل ثالث سنوات
لضرب القناة العاشرة للتلفزيون.
ومنذ منتصف سنوات التسعين من القرن الماضي ،بدأ
وجه اإلعالم اإلسرائيلي يتغير ،بعد أن ّ
تحول إلى تجاري
بقدر كبير .وكان بداية عنوانا لالس���تثمار ،إال أنه سرعان
ما تبين أن وس���ائل اإلعالم ليس���ت حق�ل�ا لجني األرباح،
إال أنها ذراع لتحقيق نفوذ قوة داخل مؤسس���ة الحكم،
وهذا ما دفع مس���تثمرين كبارا ،وباألس���اس حيتان مال،
للس���يطرة على أسهم وسائل إعالم ،بهدف ضمان نفوذ
لهم في أروقة الحكم ،بحيث تصبح وسيلة اإلعالم ّ
مروجة
لهذا السياسي أو ذاك ،طالما يحرص على مصالح حيتان
المال االقتصادية.
وقبل أيام قليلة نش���ر المحلل االقتصادي غاي رولنيك
مقاال مطوال في صحيفة «ذي ماركر» االقتصادية التابعة
لصحيفة «هآرتس» .ونس���تحضر هنا مقاطع واسعة من
هذا المقال لعرض جانب مركزي من هذه القضية ،التي
تشغل الحلبة اإلسرائيلية منذ سنوات.
يقول المحلل رولنيك إن ملفي  2000و 4000لم يهبطا
فجأة ،وإنما هم���ا حصيلة لعملية بدأت في أعقاب حملة
االحتجاجات الش���عبية على كلفة المعيشة ،في صيف
العام  ،2011والتي تضمنت نقاش���ا ش���عبيا حول القوة
السياسية لكبار المس���تثمرين ،الذين وقفوا على رأس
ش���ركات ضخمة ،وكانوا أيضا ذوي س���يطرة اقتصادية
باألس���هم على وس���ائل إعالم مركزية .وس���بق كل هذا
حدثان مركزيان ،لم يصال إلى حد التحقيقات الجنائية،
لكنهما كشفا عما يجري من وراء الكواليس في الصحافة
اإلسرائيلية ،هما :س���يطرة نوحي دانكنر على صحيفة
«معاريف» ،وإفالس إليعازر فيش���مان ،صاحب السيطرة
على صحيفة «غلوبس».
ويتاب���ع رولنيك أن الح���دث األول ،بمعنى ما جرى في
صحيفة «معاريف» ،والذي وصل إلى حافة تقديم الئحة
اتهام جنائية ،سلط الضوء أكثر على ما يجري في موقع
«والال» .فعلى الرغم من االنتش���ار الواس���ع نسبيا لموقع
«والال» ،إال أنه كان ذا تأثير قليل على جدول األعمال العام،
وبالنس���بة إلى الكثيرين من المهتمين بالش���أن العام
والسياس���ات ،ومتخذي القرارات في السلطة المركزية،
لم يكن هذا الموقع على رأس وس���ائل اإلعالم المفضلة
له���م .إال أن قضية «معاريف» لفت���ت النظر إلى العالقة
بين رأس المال والسلطة الحاكمة والصحافة ،وأيضا في
وسائل إعالم من الدرجة اإلخبارية الثانية ،كما هو موقع
«والال» .وفي السنوات السبع األخيرة كشفت سلسلة من
األحداث عما يجري في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
ّ
س���جل له كشف
وكان الصحافي رفيف دروكر ،الذي ُي
العديد من قضايا الفس���اد وبضمنه���ا قضايا نتنياهو
وسعيه للسيطرة على وسائل اإلعالم ،قد قال في برنامج
تلفزيوني قبل نحو ثالثة أسابيع إن الكثيرين من الذين
عملوا في موقع «والال» ،ومن بينهم من جاء إلى الموقع من
صحيفة «يديعوت أحرونوت» ،قالوا لتحقيق تلفزيوني،
دون كش���ف هويتهم« ،إن ما كان يجري في وقع «والال»
رهيب للغاية ،ولم يكن مريحا» .وحسب دروكر ،فإن ما كان
في «يديعوت أحرونوت» ،بمعن���ى التدخل بالمضامين،
والتوجيه نحو جهات مس���تهدفة ،كان يتم بشكل أكثر
ذكاء ،ولذا كانوا يحققون نتائج أشد قسوة ،مما كان يتم
تحقيقه في موقع «والال» وصحيفة «يسرائيل هيوم».
ويقول رولنيك إن القارئ والمش���اهد ،الذي ليس لديه
معرفة عميقة أو أي مس���توى معرفة بقضية عالقة رأس
الم���ال بالس���لطة ،ووس���ائل اإلعالم ،بقي مشوش���ا أمام
نصف ساعة من التحقيق التلفزيوني ،وما تم عرضه من
شهادات قاسية عن الفساد الصحافي من الدرجة العليا،
في العالق���ة بين بي���ن العاملين واإلداريي���ن في موقع
«والال» مع رئيس الحكومة.
ويضيف رولنيك :لماذا تتركز غالبية الشهادات حول
ما جرى في «وال�ل�ا» و «معاريف» و«غلوبس»؟ التفس���ير
بسيط :إن أصحاب الس���يطرة على وسائل اإلعالم الثالث

هذه أعلنوا افالس���هم ،وخالل انهيارهم االقتصادي تم
هدر دمائهم .بمعنى هم فقدوا مكانتهم السياس���ية
واالجتماعية واالقتصادية .فمن ناحية ،نشأ مسار يمنح
ش���رعية للبحث بش���أن عمل هذه الجه���ات الثالث ،ومن
ناحية ثانية ،انخفض مستوى األخطار الشخصية ،التي
كان من الممكن أن يتعرض لها من قرروا فتح أفواههم،
والكشف عما لديهم.
إن انهيار نوحي دانكنر وش���اؤول ألوفيتش وإليعازر
فيشمان ،وباألساس توقيته ،مرتبط بشكل مباشر بحملة
االحتجاج���ات الش���عبية التي اندلعت ف���ي العام ،2011
وبتغير الحوار العام ،الذي أدى إلى إصالحات وتشريعات
قانونيةّ ،
مس���ت بهرمية شركات اقتصادية واحتكارات
حيتان المال .والمش���ترك لوس���ائل اإلعالم الثالث هذه
هو أنها تحت سيطرة مستثمرين ،كانت وسائل اإلعالم
هذه بالنس���بة لهم اس���تثمارا هامش���يا ضمن ش���بكة
اس���تثماراتهم ،وكان الهدف من االستثمار في وسائل
اإلعالم هذه هو ضمان قوة سياسية لهم.
ويقول رولنيك إنه أم���ام كل هؤالء يبرز صمت محرري
وصحافي���ي «يديع���وت أحرونوت» ،وف���ي الموقع التابع
ل���ذات الصحيف���ة «واينت»؛ فوس���يلتا اإلع�ل�ام هاتان
تش���كالن اس���تثمارا مركزيا ألصحاب السيطرة عليهما،
وعل���ى مدى عقود من الزمن باس���تثناء الفترة التي كان
فيها ذات المس���تثمرون يستثمرون بش���كل فاعل في
ش���ركة الكوابل التلفزيونية «هوت» .وغالبية الجمهور
الذي شاهد التحقيق التلفزيوني عن الفساد في وسائل
اإلع�ل�ام ،خاب أملهم وهم يس���معون محررين وإداريين
في موقع «والال» ،كيف كانوا يوجهون األخبار والتقارير
في اتجاهات بحسب طلب أصحاب السيطرة على الموقع،
ومديره الع���ام .ولكن ما برز أكثر هو النفور الذي س���اد
بين العاملين من األوامر العليا التي كانت تهبط عليهم
من فوق ،وما قاله مح���ررون عن الضغوط التي ال تنتهي
عليه���م من جانب نتنياهو وزوجت���ه ،والمقربين منهم.
ومحاوالت نتنياهو الس���يطرة على موقع «والال» س���جلت
نجاحا جزئيا فق���ط ،إذ أن العاملين في الموقع لم يكفوا
عن االعتراض على هذا الحال.
ويقول رولنيك :ها نحن أمام السؤال المهم :هل إيهود
أولم���رت كان عليه أن يتصل بأرن���ون موزس والمحررين
والمراس���لين في صحيفة «يديع���وت أحرونوت» وموقع
«واينت» ،في الفترة التي ش���رعت وسليتا اإلعالم هاتان
بحملة دع���م له؟ وهل الصور والصياغ���ات الودية حيال
أفيغدور ليبرمان في وس���يلتي اإلعالم هاتين ،على مدى
سنين ،كانت بفعل ممارسة ضغوط ال تتوقف على الناشر
والمحرري���ن؟ هل تأييد «يديعوت أحرونوت» البني العم
داني ونوحي دانكنر في بنك «هبوعليم» وشركة «إي دي
بي» ،ومعارضة الصحيفة لإلصالحات التي ّ
مست بمصالح
حيتان المال ،كانت نتيجة ضغوط كتلك الضغوط التي
مورس���ت في موقع «والال» ،وضغوط مارس���ها سياسيون
ومستثمرون وحيتان مال على محرري الصحيفة وبعض
المحللين الكبار؟
وب���رأي المحل���ل ،فإن هذه أس���ئلة مهم���ة ،والطريقة
األفضل لفهمها هي إجراء مقارنة بين ثقافة العمل في
موقع «والال» ،وبين نهج العمل الذي س���اد في «يديعوت
أحرونوت» .فهناك فوارق بين ألوفيتش وموزس ،والبارز
فيها هو شبكة العالقات التي كانت قائمة بين أصحاب
الس���يطرة وبين الصحافيين في كل واحدة من وس���ائل
اإلعالم تلك .فألوفيتش كان كالجندي المبتدئ (نفر) في
سوق اإلعالم ،ولم تكن لديه مجموعة صحافيين ومقربين
مخلصين .وهو شخصيا قال في البرنامج التلفزيوني إنه
لم يكن لديه مفهوم لوظيفة الصحيفة ،ومن تخدم.
ّ
تصرف بش���كل
وحس���ب رولني���ك ،ف���إن ألوفيت���ش
استبدادي ،لكن أيضا بشكل عشوائي ،ما جعله يترك من
خلف���ه إثباتات وبصمات في كل مكان .بينما موزس بنى
على مر السنين حلقة صغيرة من األشخاص ،الذين طوروا
نموذجًا من اإلخالص له ،والشراكة في المصير ،والتعلق
التام بزعيمهم في الصحيفة .وقس���م منهم اس���توعب
بشكل كامل ما هي مصالح الناش���ر ،ولم يتجادلوا معه،
وكانوا كاألصفار في موقع «والال».
ولهذا الس���بب يتحدث موزس بحرية مع نتنياهو ،كما
ورد ف���ي تحقيقات «الملف  ،»2000حول ش���كل «توجيه
الس���فينة» ،بمعن���ى توجي���ه التقاري���ر اإلخبارية في
الصحيفة ،لتكون ودودة لش���خص نتنياهو ،وأن يصدر
تعليمات لعش���رات المحررين والمراسلين ليغيروا خط
نهج الصحيفة.
وحس���ب رفي���ف دروك���ر فإن األم���ور ف���ي «يديعوت
أحرونوت» تدار بشكل أكثر فس���ادا ،لكنها أكثر حكمة
وذكاء ،وتحق���ق نتائ���ج أكبر من وس���ائل إع�ل�ام أخرى.
فنتنياهو وألوفيتش لم يس���تطيعا الوصول إلى درجة
التناغ���م بين الناش���ر م���وزس والعاملين ف���ي صحيفة
«يديع���وت أحرون���وت» ،واإلخالص للعالق���ة بين موزس
وأش���خاص وجهات في الحلبة السياس���ية .في المقابل،
فإن المش���هد في موق���ع «والال» كان مختلف���ا ،فقد كان
ينتشر فيه فساد مهني وفظ ،لكن في ذات الوقت كانت
هناك حاالت تمرد من الصحافيين على التعليمات التي
كانوا يتلقونها.
ويق���ول رولنيك إن الئحتي االته���ام ،اللتين كما يبدو
س���تقدمان ض���د نتنياه���و ،ف���ي ملف���ي  2000و،4000
س���تكونان ضد رئيس الحكومة وضد الناشرين ،لكنهما
في ذات الوقت ستكونان ضد جهات في الصحافة ،ممن
س���محت ألصحاب الق���وة االقتصادية والسياس���ية في
إسرائيل أن يصدروا تعليماتهم وأوامرهم للصحافة في
كيفية عرض األمور والسياس���ات .وأكد أن على الئحتي
االته���ام هاتي���ن أن تقودا ليس فقط إل���ى إدانة ،وإنما
أيضًا إلى تغيير عميق في الصحافة اإلسرائيلية.

										
عنف االحتالل :تجليات متعددة ومتصاعدة تغطي كامل األراضي الفلسطينية.

(أ.ف.ب)

في مناسبة الذكرى الـ 70لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

مديـر عـام «بـتـسـيـلـم» :جـمـيـع أجهـزة الـدولـة
ُ ّ
اإلسرائيلية متورطة في عنف االحتالل المنظم!
ق���ال حجاي إلع���اد ،مدي���ر ّ
ع���ام منظم���ة «بتس���يلم» الحقوقية
ّ
اإلس���رائيلية ،إن االحتالل هو ُعنف منظم ومتواصل تمارسه الدولة
ّ
المحتلة وهو يجلب ّ
السلب والقتل واالضطهاد .وأكد أن جميع أجهزة
الدولة اإلسرائيلية ّ
متورطة في هذا العنف ،من وزراء وقضاة ّ
وضباط
ّ
ّ
ّ
ومخططي مدن وأعضاء كنيس���ت وموظفين .وشدد على أن من يقود
ُ
المعارضة لهذا الواقع الذي ينتج البؤس هم منظمات حقوق اإلنسان
ّ
ّ
ّ
والمس بالمواطنين رفضًا قاطعًا.
وذلك بالضبط ألنها ترفض العنف
جاءت أقوال إلعاد هذه في أثناء مراس���م تس���ليم «جائزة فرنس���ا
لحقوق اإلنس���ان للعام  »2018إلى منظمة «بتس���يلم» والتي عقدت
في وزارة العدل الفرنس���ية يوم العاش���ر من كانون األول الجاري في
اليوم العالمي لحقوق اإلنسان ،والذي تصادف فيه الذكرى السبعون
لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والذكرى العشرون لإلعالن المتعلق
بالمدافعين عن حقوق اإلنسان.
وحصلت منظمة «بتسيلم» ومؤسسة «الحق» الفلسطينية ،وتعمل
ّ
الممولة
كل منهما على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ،على هذه الجائزة
من رئيس الوزراء الفرنس���ي ،إلى جانب خمس مؤسس���ات أخرى من
ّ
الصين وكولومبيا ونيجيريا وروسيا البيضاء (بيالروسيا).
وق���د منح���ت الجائزة هذا العام بش���كل خاص للمؤسس���ات التي
تتع���رض للعديد من المضايق���ات والضغوطات أثن���اء دفاعها عن
حقوق اإلنس���ان .وحصل على هذه الجائ���زة في األعوام الماضية كل
من نيكاراغوا وس���احل العاج وهاييتي وكمبوديا وكولومبيا ورواندا
وفرنسا إلى جانب العديد من الدول األخرى.
وش���كر إلعاد المجلس االستشاري الفرنس���ي لحقوق اإلنسان على
منحه هذه الجائزة وأش���ار إلى أنه في ّ
األيام الماضية حاولت جهات
ّ
مختلفة داخل حكومة إسرائيل الضغط على صناع القرار في فرنسا
لكي يتراجع���وا عن قرار منح الجائزة .وعن ذل���ك قال« :إن ّرد الفعل
الهس���تيري من جانب جهات في حكومة إسرائيل ومحاولتهم منع
من���ح هذه الجائزة يعكس بوضوح الواقع ال���ذي نعمل فيهّ :
الدعاية
الكاذبة واالفت���راءات ومحاوالت التهديد من قب���ل الحكومة إذ هي
تعتقد ّأن إسكاتنا وطمس الحقائق يتيح لها مواصلة انتهاك حقوق
ّ
األخالقي نعمل ليس فقط
اإلنسان .ونحن في مواجهة هذا اإلفالس
ّ
ّ
على كشف الحقائق وإنما نسعى إلى إنهاء الظلم».
ّ ُ
ّ
الفرنس���ية لحقوق اإلنس���ان هي جائزة س���نوية تمنح
والجائ���زة
ّ
باسم الحكومة تحت ش���عار «حرية ومساواة وإخاء» منذ العام 1988
ّ
ّ
ّ
الفرنسي لحقوق اإلنسان.
االستشاري
ويقدمها المجلس
ُيش����ار إل����ى أن إلعاد ألقى في تش����رين األول الفائ����ت خطابًا في
مجلس األمن الدولي أش����ار في س����ياقه إل����ى أن الواقع في األراضي
الفلس����طينية المحتلة يوصف في معظم األحي����ان بعبارة «الوضع
ّ
القائم» رغم أنه ال ش����يء قائم����ا وال ثابتا في ه����ذا الواقع ،لكون ما
يج����ري فيه ّ
عملية محس����وبة ومقصودة لتجزئة الش����عب وتفتيت
ّ
أرضه وش����رذمة حياته؛ فصل غزة عن الضفة الغربية؛ فصل الضفة
الش����رقية؛ تشظية ّ
ّ
بقية أراضي الضفة الغربية
الغربية عن القدس
ّ
إل����ى جيوب منفصلة وإنش����اء جدار يعزل القدس ع����ن بقية أراضي
ّ
ّ
الغربية .وما يتبقى في نهاي����ة المطاف قطع منفصلة من
الضف����ة
ّ
األسهل التحكم بها.
ّ
عشوائيًا .ولفت إلى اثنين من أكثر
وأكد أن ال شيء من هذا يجري

األمثلة وضوحًا مؤخرًا :ممارس����ات إسرائيل في مواجهة احتجاجات
ّ
ّ
التجمع
غزة األخيرة والمخططات التي وضعتها لقرية الخان األحمر،
ّ
الر ّ
ّ
الفلس����طيني ،الذي يضم أكثر من  200شخص ال تفصلهم
عوي
عن القدس س����وى بضعة كيلومترات يعيش����ون في منطقة عزمت
ّ
الفلس����طيني فيها ألجل توس����يع
إس����رائيل على تقليص الوجود
المستوطنات.
ّ
التجمع بدعوى أنّ
ّ
وقال إلعاد :وضعت إس����رائيل خطة القتالع هذا
جمي����ع مبانيه مخالفة للقانون حيث أقيم����ت بدون ترخيص .عالوة
على ذلك ّ
تدع����ي الحكومة ّأنها ّ
ّ
التجمع إلى
تكرمت وعرض����ت نقل
ّ
ّ
ّ
مس����تعدة ّ
لتحمل تكالي����ف النقل .كذلك
موق����ع بديل وحتى أنها
ّ
ّ
ّ
تدعي إس����رائيل ّأن لممارس����اتها ش����رعية قانوني����ة :ألم تمنحها
لكن هذه ّ
المحكمة العلي����ا مصادقتها؟ ّ
االدع����اءات ال تعدو كونها
ّ
ّ
مغالطات هزلية صيغت بدقة على يد محامي النيابة المتحمس����ين
تحت تشويه واضح لروح القانون إذ ترتكز على االلتفاف الفارغ على
ً
القان����ون والتي ال صلة لها بالعدالةّ .أوال ال جدال في ّأن تلك المباني
المختصة ّ
ّ
ّ
لكن هذا
اإلسرائيلية
أقيمت دون ترخيص من الس����لطات
يحدث ليس ّ
ألن الفلس����طينيين في طبيعتهم يميلون إلى مخالفة
ّ ّ
القان����ون كم����ا ّ
يدعي البعض في إس����رائيل وإنما ألن����ه ال خيار آخر
ّ
أمامهم .من شبه المستحيل أن يحصل الفلسطينيون على تراخيص
اإلسرائيلية ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي الذي
ألن نظام التخطيط
بناء من الس����لطات
ّ
الغربية قد جرى تصميمه لخدمة المس����توطنين
أقيم ف����ي الضفة
ّ
الفلسطينيين .ثانيًا ،لقد تجاهلت الحكومة في إعالنها هذا
وسلب
ّ
ّ
ب����أن الموقعين البديلين الذين تكرمت وعرضتهما بعيدان جدًا عن
تحقيق السقف األدنى للظروف الدنيا ،أحد الموقعين يتاخم مكبّ
نفايات واآلخر يتاخم منش����أة لتطهير مياه المجاري .أكثر من ذلك
ّ
فس����وف ّ
ّ
التجمع قدرتهم على كس����ب رزقهم.
يقوض نقل س����كان
ّ
وأخيرًا أصدرت المحكمة العلي����ا قرارها في تجاهل تام لواقع نظام
التخطيط في الضفة الغربية وهكذا فمصادقة المحكمة العليا على
ّ
ّ ّ
ً
قانونيًا .إنها فقط تجعل
قرار الحكومة ال تجعل الهدم عادال أو حتى
ّ ّ
ّ
القضاة ش����ركاء في جريمة حرب أي النقل القسري لسكان محميين
ّ
أراض محتلة.
في
ٍ
َ
ّ
أما قطاع غزة الذي يبلغ عدد س���كانه نحو مليوني نس���مة فأصبح
ّ
في األس���اس سجنًا مفتوحًا .وخرج نزالء الس���جن في األشهر الستة
ّ
محتجين عل���ى أوضاعهم بع���د أن عانوا طيل���ة أكثر من
الماضي���ة
ّ
عشر س���نوات تحت وطأة حصار تفرضه إس���رائيل ،أدى إلى انهيار
اقتصاد القطاع وارتفاع ّ
حاد في ّ
معدالت البطالة ّ
وتلوث مياه الشرب
ّ
وتناق���ص إمدادات الطاقة الكهربائية وفي نهاية المطاف أدى إلى
حالة يأس عميق .ومنذ الـ 30من آذار ُجرح آالف الفلسطينيين بنيران
ّ ُ
إسرائيلية وقتل أكثر من  170بينهم  31قاصرًا ومنهم أطفال صغار.
وكما في حالة خان األحمر قررت محكمة العدل العليا في إسرائيل
«قانونية» ف���ي ّ
ّ
عدة قضايا
ّأن سياس���ات إس���رائيل تجاه قطاع غزة
مختلفة منها ش���رعنة بعض أبعاد الحصار وشرعنة تعليمات إطالق
ّ
ّ
اإلس���رائيليين مواصلة قنص المتظاهرين
النار التي تبيح للقناصة
داخل القطاع من بعيد.
ّ
ّ
ّ
وشدد إلعاد على أن المشكلة الوحيدة مع هذا كله هي أنه ال شيء
ّ
ّ
ّ
ّ
أخالقي .ومع ذل���ك طالما أن هذه العملية
قانوني أو
من���ه في الواقع

مس���تمرة دون أن تثير غضبًا أو ّ
ّ
تحركًا
الجاري���ة الممنهجة والدؤوبة
ّ
دوليًا عندها يمكن إلس���رائيل أن تواصل بنجاح حمل التناقض بين
ّ
مصطلحي االضطهاد والديمقراطية ،أن تضطهد ماليين األشخاص
ُ
ّ
«ديمقراطية» في الوقت نفسه.
وأن تعتبر
ّ
وتابع إلعاد :باختصار ش���ديد هذا هو النمط الذي يتبعه االحتالل:
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية التي ال تمثيل فيها للفلسطينيين تتبادل
المؤسسات
ّ
ّ
قطع���ًا من ال���ورق في إج���راءات مصممة جيدًا على طريقة «ش���ريط
ّ
ّ
ّ
قانونية على هدم
ش���رعية
المتحرك» .كيف يمكننا إضفاء
اإلنت���اج
ّ
التجم���ع؟ كيف يمكننا «تبيي���ض» ّ
عملية قت���ل أخرى؟ كيف
ه���ذا
يمكننا ش���رعنة سلب قطعة األرض الفلس���طينية هذه؟ نحن لدينا
ّ
تجربة أكث���ر من  50عامًا هي ّ
لنتعلم كيف ّ
نجمل هذه
مدة كافي���ة
ّ
«مزيتة» ّ
تس���تمر كآلة ّ
جيدًا .نحن اآلن خبراء في بناء
المهزلة بحيث
ّ
ّ
ّ
هذه الواجه���ة من الش���رعية القانونية الزائفة بحي���ث مكنتنا من
أي تبعات ّ
تفادي ّ
دولية حقيقية بنجاح كبير.
ّ
ّ
وعل���ى عكس م���ا تدعي إس���رائيل ال عالقة ألي من ه���ذه األفعال
ّ
المسمى
والممارس���ات باألمن ولكن لها تأثير على الش���يء المبهم
ّ
ّ
العملية ،سنرى بوضوح
عملية السالم .وإذا نظرنا خلف كواليس هذه
ّ
ّ
كيف أنه رغم الحديث عن نتائج ينبغي التوصل إليها عبر مفاوضات
ّ
إس���رائيلية
يج���ري في الواقع فرض إمالءات مس���تمرة عبر خطوات
ّ
أحادية الجانب .وهكذا ال توجد هنا عملية س�ل�ام بل القول س�ل�اما،
أي وداعا فلسطين.
وق���ال إلع���اد إن إس���رائيل ش���طبت أيض���ًا إمكاني���ة تصوي���ت
ّ
الفلسطينيين الواقعين تحت
الفلسطينيين من أساسها ،وطالما ّأن
ّ
االحت�ل�ال هم غير مواطنين فهذا يعني أن���ه ال يمكنهم التصويت
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية التي تتحكم
المؤسس���ات
وفوق ذلك ال تمثيل لهم في
ّ
بجمي���ع تفاصيل حياته���م .وهناك مث���ال آخر :انظروا إل���ى آليات
ّ
التمييزية وجه���ازي القانون المنفصلي���ن في األراضي
التخطي���ط
ّ ّ
ّ
المحتلة .إنها تذكرن���ا بنظام الفصل العنصري الممنهج في جنوب
ّ
التاريخيتين المذكورتين ال
أفريقيا .ومن المفه���وم ّأن المقارنتين
ّ
ّ ّ
التطابق ّ
ُ
التام لكن هذا هو حال التاريخ ال يوفر لنا الدقة لكنه
تعنيان
ّ
ّ
يوفر لنا بوصلة تش���ير إلى رفض اضطهاد إسرائيل للفلسطينيين
بالقناعة ّ
ّ
اإلنس���انية تلك
الراس���خة نفس���ها التي رفض بها ضمير
ّ
ّ
المظالم الكبرى .لكن يبدو أن إس���رائيل تتبع بوصلة تشير إلى غاية
أخ���رى وحيث هي تثابر في س���عيها فهي تنش���غل أيضًا بإزالة ّ
أي
ّ
لس���ن
عقب���ات قد تعيقها عن تحقيق غايتها؛ المس���اعي الحثيثة
القوانين ّ
ّ
اإلسرائيلية يالزمها جنبًا إلى
ضد منظمات حقوق اإلنسان
جنب المساواة بين رفض االحتالل والخيانة.
وأش���ار إلع���اد إلى أن���ه واحد من فري���ق يضم نحو  40إس���رائيليًا
ّ
األساس���ية ف���ي نظرهم ه���ي إحقاق حقوق
وفلس���طينيًا والنقطة
ّ
ّ
اإلنس���ان .ولذا فهم يرفضون االحتالل ألن الواق���ع الحالي يتعارض
ّ
ّ
التام ّ
الس���لب ّ
الحق ومعايير العدل؛ ّإنه واقع ّ
لحرية
كل ّيًا مع معايير
ّ
ّ
واإلسرائيليين
الفلس���طينيين
وكرامة  13مليون إنس���ان هم جميع
الذين يعيش���ون بين النهر والبحر .وق���ال إن نقيض هذا الواقع هو
ّ
المستقبل الذي نس���عى إليه ،وحتى إذا بدت تلك الرؤيا بعيدة اآلن
بل وتتالشى أكثر فأكثر فنحن قادرون على أن نجعلها واقعًا معيشًا،
ّ
دولية ّ
ويمكن لخطوات ّ
جدية وحازمة أن تحقق ذلك.

صدر عن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

في غربــة الوطن
تحرير :روضة كناعنة وإيزيس نصير
ترجمة :سالفة حجاوي
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تقاريــر خــاصـــــــة
استطالع «مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية» :2018

في ضوء ّ
تطور التحقيقات مع نتنياهو

فقط  %28من اإلسرائيليين يعتقدون أن هناك توازنًا
بيـن ّ
المكونيـن اليهـودي والديمقراطـي لنظام الحكم!

كيف يبدو المشهد السياسي االنتخابي في إسرائيل؟

*تحليالت :ازدياد الهوة بين اليسار  -الوسط
واليمين بشأن مسألة ما هي الديمقراطية*

*آخر استطالعات الرأي العام في إسرائيل تشير إلى أن مكانة نتنياهو لم تتأثر من توصيات الشرطة
بمقاضاته سواء في «الملف  »4000أو في الملفين السابقين  1000و*2000

أظهر استطالع «مؤشر الديمقراطية
اإلسرائيلية» للعام  ،2018الذي نشره
«المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية»
في القدس في كان���ون األول الحالي،
أن  %28م���ن المش���تركين فيه فقط
يعتق���دون أن هن���اك توازن���ًا بي���ن
ّ
المكوني���ن اليه���ودي والديمقراطي
ُ
لنظام الحكم في إس���رائيل ،في حين
ّ
المك���ون
يعتق���د 5ر %45منه���م أن
اليه���ودي أق���وى م���ن الديمقراطي،
ّ
المك���ون
ويعتق���د  %21منه���م أن
الديمقراطي أقوى من اليهودي.
وش���مل االس���تطالع  851ش���خصًا
يهوديًا و 190ش���خصًا عربيًا يمثلون
جميع فئ���ات الس���كان البالغين في
إسرائيل.
وق���ال  %61م���ن المس���تطلعين
ّ
المكون اليه���ودي أقوى
اليه���ود إن
م���ن الديمقراط���ي ،وأك���د  %59م���ن
اليه���ود الحريدي���م (المتش���ددين
ّ
المك���ون الديمقراط���ي
ديني���ًا) أن
أقوى م���ن اليه���ودي .وأع���رب %70
من المس���تطلعين العرب ،و %75من
ناخبي أحزاب «اليس���ار الصهيوني»،
و %55م���ن ناخب���ي أحزاب الوس���ط،
و %28من ناخبي أح���زاب اليمين ،عن
اعتقادهم بأن النظ���ام الديمقراطي
في إسرائيل يواجه خطرًا شديدًا.
وأك���د  %53م���ن المش���تركين
ف���ي االس���تطالع أن وضع إس���رائيل
جيد أو ّ
االقتصادي ّ
جيد جدًا ،فيما أكد
5ر %29منهم أنه متوسط ،وأكد %16
منهم أنه سيء أو سيء جدًا.
وق���ال  %68من المش���تركين إنهم
يهتم���ون بالسياس���ة ،ف���ي حين لم
تتع���د نس���بة المش���تركين العرب
الذين قالوا إنهم يهتمون بالسياسة
الثلث .وقال  %54م���ن اليهود و%27
من العرب إنهم ش���اركوا هذه السنة
في نش���اط سياس���ي .وأكد  %79من
مجمل المس���تطلعين أنهم يشعرون
ب���أن تأثيرهم على الحكومة ضئيل أو
معدوم .وأعرب  %56ع���ن اعتقادهم
ب���أن أعض���اء الكنيس���ت ال ي���ؤدون
مهماتهم بالشكل المطلوب.
وفيم���ا يتعلق بالثقة بمؤسس���ات
ُ
الحكم ،قال  %78من المس���تطلعين
إنه���م يثقون بالجيش اإلس���رائيلي،
وقال  %61منهم إنهم يثقون برئيس
الدولة اإلس���رائيلية رؤوفين ريفلين،
وق���ال  %52منه���م إنه���م يثق���ون
بالمحكمة اإلسرائيلية العليا.
وق���ال  %53من المس���تطلعين إنه
يثق���ون بالس���لطات المحلي���ة ،وقال
 %42منهم إنهم يثقون بالمستشار
القانوني للحكومة.
وارتفع���ت ثق���ة المس���تطلعين
بالشرطة من  %42في استطالع السنة
الفائتة إلى  %48في استطالع السنة
الحالية.
واحتلت المراتب الس���فلى من حيث
ثق���ة الجمه���ور اإلس���رائيلي كل من
وس���ائل اإلع�ل�ام ( ،)%31والحكوم���ة
(5ر ،)%30والكنيس���ت (5ر،)%27
واألحزاب (.)%16

والدة شرخ مهم جديد:
الشرخ الديمقراطي!
تعقيب���ًا عل���ى ه���ذه النتائ���ج قال
ش���وكي فريدم���ان ،مدي���ر «مرك���ز
قومية ،دي���ن ودولة» ف���ي «المعهد
اإلس���رائيلي للديمقراطي���ة» ،إنه إذا
كنا نتحدث حت���ى اآلن عن توتر بين
العرب واليه���ود ،وبي���ن المتدينين
والعلمانيي���ن ،وبين يمين سياس���ي
ويس���ار سياس���ي ،فإن نتائج مؤشر
الديمقراطي���ة الذي أج���راه «المعهد
اإلس���رائيلي للديمقراطي���ة» للع���ام
 2018يكش���ف عن والدة ش���رخ مهم
جديد :الشرخ الديمقراطي .وأكد أنه
في إسرائيل  2018يوجد شرخ مركزي
يزداد حدة هو مسألة تعريف ما هي
الدولة الديمقراطية.
وأض���اف :ل���م يح���دث ه���ذا فجأة.
فالنظ���رة العميق���ة إل���ى النزاع���ات
األخيرة في الكنس���يت وفي الساحة
العامة ش���كلت مؤشرات واضحة على
ذلك :الصراع ح���ول «قانون القومية»
وإزال���ة المك���ون الديمقراط���ي الذي
يميز الدولة منه؛ والصراع حول مكانة
المحكم���ة العليا والرقاب���ة القانونية
التي تمارسها على قوانين الكنيست؛

والص���راع عل���ى مكان���ة م���ن يخدم
الجمهور في مواجهة السياس���يين؛
والصراع بش���أن مكانة حقوق اإلنسان
التي تتجاوز المكونات األكثر حيوية
ف���ي الديمقراطي���ة  -كل ه���ذه هي
صراعات حول الديمقراطية نفسها.
وتاب���ع :تش���ير نتائ���ج مؤش���ر
الديمقراطي���ة الت���ي نش���رت اليوم
إل���ى عم���ق الش���رخ الديمقراطي في
إس���رائيل .ويظه���ر ف���ي كل أج���زاء
المؤشر أن كتلتي اليسار والوسط من
جهة ،وكتلتي اليمي���ن والمتدينين
من جهة أخرى ،لديهما نظرة مختلفة
تج���اه الديمقراطي���ة ،وتج���اه دولة
إس���رائيل .وتعتق���د أغلبي���ة كبيرة
من ناخب���ي اليمي���ن ( )%65أن وضع
الديمقراطي���ة في إس���رائيل جيد أو
جيد ج���دًا ،بينم���ا أقلية م���ن ناخبي
الوسط واليسار ( )%20تعتقد أن هذا
هو وضع الديمقراطية في إس���رائيل؛
وأغلبية ناخبي اليسار ( )%75ونصف
ناخب���ي الوس���ط ( )%48يعتقدون أن
الديمقراطية في إس���رائيل في خطر
كبير ،مقاب���ل أقلي���ة يمينية ()%23
تعتقد كذلك .وفي نفس الخط ،كلما
كان الذي���ن أجاب���وا على االس���تطالع
يعتب���رون أنفس���هم متدينين ،كلما
كانوا واثقين من أن الديمقراطية في
إسرائيل ليست في حالة سيئة .وفي
الوقت الذي تعتقد أغلبية العلمانيين
( )%57أن الديمقراطي���ة ف���ي خطر،
ف���إن أقلي���ة فق���ط م���ن المتدينين
التقليديين تعتق���د كذلك؛ وأغلبية
ناخب���ي اليمي���ن (حوال���ي )%60
يعتق���دون بأن���ه يجب من���ع محكمة
العدل العليا من استخدام صالحيتها
إلبط���ال قوانين في الكنيس���ت ،في
مقابل أقلية (حوالي  )%30من ناخبي
الوسط واليس���ار .وردًا على سؤال هل
من المحتمل أن تكون وسائل اإلعالم
تصور الوضع س���يئًا إلى ه���ذا الحد؟
أغلبية ناخب���ي اليمين ( )%70تعتقد
أن وس���ائل اإلعالم تصور الوضع أسوأ
ً
مما ه���و عليه فعال ،بينما فقط نصف
ناخب���ي الوس���ط وأقلي���ة ( )%28من
ناخبي اليسار يعتقدون كذلك.
وب���رأي الكات���ب تجل���ى الش���رخ
الديمقراطي أيض���ًا في عدم االتفاق
على قيمة ديمقراطية أساسية ،مثل
الحق في االنتخاب ومساواة الشريك
في اتخاذ الق���رارات .وتعتقد أغلبية
اليهود الذي���ن ّ
يعرفون أنفس���هم
كتقليديي���ن أو متدينين (أي نصف
األغلبي���ة الس���كانية اليهودية) أنه
يجب ع���دم إعطاء حق التصويت لمن
يرفض اإلعالن أن إسرائيل هي دولة
قومية للش���عب اليه���ودي .وأقلية
فق���ط م���ن العلمانيي���ن توافق على
ذلك .وتعتق���د أغلبية اليمين وأيضًا
أغلبي���ة ناخبي الوس���ط أن القرارات
المصيرية السياس���ية المهمة يجب
أن تتخذه���ا فقط أغلبي���ة يهودية.
وأقلية من ناخبي اليس���ار يعتقدون
كذلك .وتجلى الش���رخ بي���ن اليمين
والمتدينين ،وبين اليس���ار والوسط،
بوض���وح أيض���ًا في مس���ألة العالقة
بي���ن الطاب���ع اليه���ودي للدول���ة
والطاب���ع الديمقراط���ي .وبص���ورة
عامة في الوقت ال���ذي يريد اليمين
والمتدينون أن تصبح إسرائيل دولة
أكث���ر يهودية مما ه���ي عليه اآلن،
يريد الوس���ط واليساريون دولة أكثر
ديمقراطية.
وخت���م فريدم���ان :ليس���ت جميع
ه���ذه المعطي���ات جدي���دة ،لك���ن
التوج���ه الذي تعبر عن���ه واضح .في
إس���رائيل تزداد الهوة بين اليسار -
الوس���ط وبين اليمين بش���أن مسألة
تح���دد بص���ورة أساس���ية الدولة :ما
ه���ي الديمقراطي���ة؟ .وبينما يتطلع
اليمين والمتدينون إلى ديمقراطية
أق���ل مما ه���ي علي���ه الي���وم ،وهم
مستعدون للتنازل عن قيم أساسية
وتغيير التوازن بين س���لطات الحكم،
يطالب اليس���ار بالمحافظة ،بل بجعل
الديمقراطي���ة أكث���ر زخم���ًا مما هي
علي���ه حاليًا ،وتحويل إس���رائيل إلى
ديمقراطي���ة أكث���ر ليبرالي���ة .وبناء
عل���ى ذل���ك م���ن الواضح أن الش���رخ
الديمقراطي س���يتحول إل���ى محدد
أس���اس للخالف���ات السياس���ية في
إسرائيل في األعوام المقبلة.

قدمت الش���رطة اإلس���رائيلية ،في مطلع شهر
كان���ون األول الحال���ي ،توصياتها ف���ي القضية
المعروف���ة باس���م «المل���ف  ،»4000وأوصت فيها
بتقديم الئحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو وزوجته س���ارة ،بتهمة تلقي الرش���وة،
وهي تهمة قاسية في كتاب القانون اإلسرائيلي،
عالوة على االحتيال وإساءة االئتمان.
وتش���تبه الش���رطة ،في إطار ه���ذا الملف ،بأن
نتنياهو ،الذي كان في العام  2015وزيرًا لالتصاالت
إل���ى جانب رئاس���ته الحكومة ،منح مالك ش���ركة
االتصاالت األرضية اإلسرائيلية العمالقة «بيزك»
ش���اؤول ألوفيتش امتيازات ،في مقابل قيام هذا
األخير بمنحه مع أف���راد عائلته تغطية صحافية
ودية في موقع «والال» اإلخباري اإلس���رائيلي الذي
يمتلكه.
كما أوصت الش���رطة بتوجيه التهم نفسها إلى
ألوفيتش وزوجته إيريس وابنه أور ،وإلى المديرة
العام���ة الس���ابقة لـ»بي���زك» وموظ���ف كبير في
الش���ركة ،وإلى رجل األعمال زئيف روبنش���تاين،
ّ
المقرب من عائلتي نتنياهو وألوفيتش.
واتخ���ذت هذه القضية منح���ى يهدد نتنياهو
ش���خصيًا بعد أن ّ
تحول مستش���اره اإلعالمي نير
حيفتس ،والمدير العام السابق لوزارة االتصاالت
شلومو ِفيلبر ،إلى شاهدي ملك ضده.
تجدر اإلشارة إلى أن هناك شبهات ضد نتنياهو
ُ
ُ
في قضيتي فساد أخريين أيضًا تعرفان بـ»الملف
 »1000و»الملف  .»2000وأنهت الشرطة التحقيق
فيهما وأوصت كذلك بتوجيه تهمة تلقي رشوة
إلى رئيس الحكومة.
ُ
ويش���تبه في «الملف  »1000بأن نتنياهو حصل
على عطايا بقيمة مليون ش���يكل من أثرياء يهود
بينهم أرنون ميلتشين ورجل األعمال األسترالي
جيمس باكر في مقابل توفير خدمات لهم.
ويتعل���ق «الملف  »2000بصفق���ة غير قانونية
بين نتنياهو وناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»
أرنون (نوني) موزس ،كان رئيس الحكومة سيقوم
بموجبها بإضع���اف صحيفة «يس���رائيل هيوم»
المدعومة من الثري األميركي ش���يلدون أدلسون
والمنافس���ة لصحيف���ة «يديع���وت» ،ف���ي مقابل
الحصول على تغطية أكثر ودية في هذه األخيرة.

ردة فعل نتنياهو والمعارضة
هاجم نتنياهو توصية الش���رطة اإلس���رائيلية
ّ
وشن هجومًا حادًا
بمقاضاته ضمن «الملف .»4000
على جهاز الش���رطة اإلسرائيلي ،وأش���ار إلى أنه
ّ
يتعين على القائد العام الجديد للش���رطة القيام
بحملة إعادة تأهيل واس���عة للجهاز ،وإلى أن ثقة
الجمهور بجهاز الش���رطة لم تع���د في القمة كما
كانت في السابق.
وشهدت الحلبة السياس���ية اإلسرائيلية كثيرًا
م���ن ردات الفع���ل ف���ي ض���وء توصية الش���رطة
اإلس���رائيلية بمقاضاة رئي���س الحكومة وزوجته
سارة بشبهة تلقي رشوة وإساءة االئتمان.
وفي الوقت الذي دع���ت المعارضة نتنياهو إلى
تقديم االس���تقالة ،أعرب وزراء حزب الليكود عن
دعمهم له.
وقال المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية
أفيحاي مندلبليت إنه سيحسم قراره بشأن قبول
توصيات الشرطة.
وأش���ار مندلبليت ،خالل اجتم���اع عقدته لجنة
مراقبة الدولة في الكنيست ،إلى أنه قام قبل عدة
أش���هر بزيادة عدد أفراد الطاقم الذين يفحصون
هذا الملف لمس���اعدته على التوص���ل إلى القرار
الصحيح بشأنه.
من ناحي���ة أخرى داف���ع المستش���ار القانوني
للحكوم���ة ع���ن الش���رطة اإلس���رائيلية وأكد أنه
يدعمه���ا ف���ي مواجه���ة جميع الهجم���ات التي
ّ
تتعرض لها.

هجوم غير مسبوق على مؤسسات القانون
كان هجوم نتنياهو على مؤسسات القانون في
الدولة غير مسبوق .ومع أن رئيس الحكومة هاجم
هذه المؤسس���ات في الس���ابق ،إال أن خطابه هذه
المرة كان األكثر حدة وعنفا.
ويحاول نتنياهو عبر المثابرة على هذا الخطاب
عرض نفس���ه كضحية في المش���هد السياسي،
والزعم ب���أن النخب القديمة ال ت���زال تعمل على
إس���قاطه عبر التحقيقات والمالحقات القانونية.
ويتبنى نتنياهو دائما خطاب الضحية ُ
والمطارد،
بالرغم مما قامت به حكومته في السنوات العشر
األخيرة من حكمه من تشريعات وإجراءات حثيثة
من أجل تغيير النظ���م واللوائح القائمة ،وتغيير
النخ���ب في أجهزة الدولة ،حت���ى أن القائد العام
للشرطة كان اختياره في الدورة األخيرة بالشراكة
مع وزير األمن الداخلي غلعاد إردان.
ويعتبر المؤرخ اإلس���رائيلي عوف���ري إيالني أن
ّ
الضحوية ،ال���ذي عززه نتنياهو وحوله إلى
خطاب
مشروع سياسي على المس���توى الشخصي وعلى
المستوى القومي ،س���اهم في تعزيز قيادته في
المعس���كر اليميني ،ويشير إلى أن نتنياهو ورث

نتنياهو وسارة :بطولة ثنائية لمسلسل فساد طويل.

ّ
الضحوية من حزب الليكود وأخذه خطوات
خطاب
متقدم���ة إلى األمام ،ولكن ال يمكن التقليل أيضا
ّ
الضحوية الذي ورثه من بيته أيضا.
من خطاب
ويضيف إيالن���ي حول دور نتنياهو في تحويل
ّ
الضحوية إلى خطاب مركزي في حكمه السياسي:
ّ
الضحوي����ة
«إن الوج����ه القبي����ح لسياس����ة
يتكش����ف بصورته الظالمية بالذات في دولة
إس����رائيل .فبحسب تعريفها ،إس����رائيل هي
ّ
الضحوية ،ضحية اإلج����رام النهائي في
دول����ة
التاريخ الحديث .ويحكمها الليكود ،وهو حركة
اس����تندت ف����ي بدايتها على خط����اب ضحوي،
ويرأس����ها ش����خص يعتبر في نظ����ر مؤيديه
ضحية اإلع��ل�ام ،النخب (القديم����ة) والقضاء.
ُ
ويعبر الوضع الحالي لدولة إسرائيل عن مرحلة
انحط����اط أخالقي وفكري ،وصلت إلى هناك من
ّ
الضحوي».
خالل توجهها
ويتبن���ى نتنياه���و خطابًا ش���عبويًا ف���ي صدّ
توصيات الش���رطة بتقديم لوائ���ح اتهام ضده.
فباإلضافة إل���ى اعتماده على خط���اب الضحوية
والمالحقة ،فإن���ه يخاطب ش���رائحه االجتماعية
الت���ي ال يزال يحاف���ظ على تماس���كها من خالل
الحفاظ على سردية التمازج بين النخب القديمة
وبين اليسار ،معتبرا أن النخب القديمة اليسارية
تحاول إس���قاط الليكود عن الحكم .وتتميز هذه
الش���رائح االجتماعية بتفضيلها بقاء اليمين في
الحك���م ،وخاص���ة نتنياهو ،حتى ل���و تم تقديم
لوائح اته���ام ضده ،وبالنس���بة لها ف���إن القيم
الديمقراطي���ة ونظاف���ة اليدين ليس���ت أهم من
الحف���اظ على الليكود في الحك���م بزعامة (وليس
بقيادة) نتنياهو.
ع�ل�اوة على ما ّ
تقدم حاول نتنياهو اس���تحضار
خطاب ثالث ،في ه���ذه الفترة ،لتحييد االهتمام
بقضاي���اه الجنائي���ة ،وه���و التحري���ض عل���ى
المواطني���ن العرب ف���ي إس���رائيل ،حيث انضم
نتنياهو إلى جوق���ة المطالبين بمنع عضو بلدية
حيفا ع���ن الجبه���ة الديمقراطية ،رج���ا زعاترة،
من تعيينه نائبًا لرئيس���ة بلدي���ة حيفا .ويبحث
نتنياهو بشكل ممنهج عن قضايا صغيرة تتعلق
بالمواطنين العرب ،ويقوم باس���تغاللها من أجل
مخاطب���ة جمه���وره العنصري من جه���ة ،وحرف
النقاش قدر المس���تطاع من خالل التحريض على
المواطنين العرب من جهة أخرى.
ويس���تغل نتنياهو هذا الوضع ويعيد إنتاجه
دائمًا من خالل ثالثة أمور:
ً
أوال ،خطاب الضحوية األبدية بالرغم من تواجده
في الحكم نحو عشر سنوات.
ثانيًا ،خطاب شعبوي يعتمد على إبقاء سردية
اليمين حول مطاردة النخب اليس���ارية المتنفذة
في الحكم (الدول���ة العميق���ة) لليمين وحكمه،
ومحاولة إس���قاطه خارج قواعد لعب���ة الصندوق
االنتخابي.
ثالث���ًا ،التحري���ض على المواطني���ن العرب في
إس���رائيل ف���ي كل مناس���بة يرى فيه���ا الحاجة
الشخصية والسياسية لذلك.

المشهد االنتخابي بعد توصية الشرطة
يتعل���ق المش���هد االنتخابي اإلس���رائيلي ،في
الوقت الحاضر ،بعوامل ثالثة:

العامل األول :موقف نتنياهو نفسه
يرفض نتنياهو حتى اآلن االستقالة من منصبه
أو تقدي���م موع���د االنتخابات العام���ة ،حيث أنه
يتبنى خطًا إعالميًا وسياس���يًا يشير فيه إلى أن

التحقيقات جاءت بالذات إلس���قاط حكم اليمين،
والليك���ود ،وهو ش���خصيًا .لذلك فإنه س���يبقى
ف���ي منصبه في الوقت الحال���ي ،ولن يتنحى عنه
حت���ى بعد تقديم الش���رطة توصيات ضده ،وهو
العرف اإلس���رائيلي السياس���ي في هذا الشأن،
وإن كان القانون يس���مح لرئيس الحكومة بالبقاء
ف���ي منصبه حتى اتخ���اذ قرار قضائ���ي نهائي
بش���أنه .ويمتلك نتنياهو نقاط قوة تس���مح له
باتخاذ موقف كه���ذا .فمن جهة هو بطاقة نجاح
اليمي���ن عموما ،وبطاقة نج���اح الليكود خصوصا.
وبقاء نتنياهو في المش���هد يضمن لليكود فوزا
في االنتخابات ،على األقل كما تشير استطالعات
ال���رأي ،وغالبية قواعد الليكود لن تحاس���به على
فس���اده ،ولن تتأثر ش���عبيته بينها بعد تقديم
توصية الش���رطة .لذلك فإن أعض���اء الليكود من
وزراء وأعضاء كنيست ،وقيادات خارج الكنيست،
لم تخرج لتتحدى نتنياهو في هذا الخصوص ،ولم
يجرؤ أحد على مطالبته باالستقالة من منصبه ،أو
تقديم موعد االنتخابات .ل���ذا ال يواجه نتنياهو
تحديًا داخليًا في الحزب الحاكم حول ش���رعيته،
فليس هناك استئناف على قيادته المطلقة في
المرحلة الحالية لليكود ولرئاسة الحكومة ،حتى
بعد تقديم توصية الش���رطة بذلك .ويدفع ذلك
نتنياهو إل���ى التصرف وكأن ال ش���يء حدث ،بل
ويقوم بمهاجمة مؤسسات فرض القانون ،وأيضا
ال يحرك أحد من الليكود س���اكنًا ،بل إن هناك من
الوزراء وأعضاء الكنيس���ت من يؤي���دون موقفه،
ويخرجون يدافعون عنه ويتبن���ون موقفه الحاد
من الش���رطة .في ضوء ذلك فإن نتنياهو وموقفه
هم���ا أحد العوامل المهمة في تحديد المش���هد
االنتخابي في إسرائيل ،وحتى اللحظة فإنه مصر
على البقاء في منصبه وإدارة شؤون الدولة وكأن
ال توصية شرطة بحقه.

العامل الثاني :المستشار القانوني للحكومة
يلعب المستش���ار القانوني للحكومة ألفيحاي
مندلبلي���ت دورًا كبي���رًا ف���ي تحديد المش���هد
االنتخابي في إس���رائيل ،فهن���اك من يعتقد أن
تبنيه أو رفضه لتوصيات الش���رطة س���وف يؤثر
على المش���هد االنتخاب���ي ،حيث تره���ن أحزاب
ف���ي االئت�ل�اف الحكوم���ي إضافة إلى أف���راد من
الليكود موقفهم الحاس���م من الموضوع بموقف
المستش���ار القانون���ي للحكوم���ة .ف���إذا تبن���ى
المستش���ار القانوني للحكومة توصيات الشرطة
فإن المشهد االئتالفي قد يتحرك باتجاه تفكيك
االئتالف ،وإذا لم يتبن المستشار موقف الشرطة،
ّ
ف���إن ذلك يعزز م���ن قوة نتنياهو في المش���هد
االنتخابي والسياس���ي اإلسرائيلي .واألخيرة هي
أيض���ا نقطة مهمة ،ففي حال تبني المستش���ار
القانوني للحكومة توصيات الشرطة فإن الضغط
على نتنياهو س���وف يزداد ،وقانونيًا يس���تطيع
نتنياه���و االس���تمرار بالحكم حتى ص���دور قرار
قضائ���ي نهائي ،لكن س���يكون من الصعب عليه
إيجاد ش���ركاء في حكومته إذا تبنى المستش���ار
القانوني توصيات الش���رطة ،حتى لو قرر الليكود
إبقاءه رئيس���ا للحزب وخوض االنتخابات معه .أما
إذا رفض المستشار القانوني للحكومة توصيات
الش���رطة ،فإن ذلك س���وف يعزز أكث���ر من قوة
نتنياهو في المش���هد السياسي ويؤكد سردية
المالحقة والضحوية في خطابه.
اإلش���كالية ف���ي ه���ذا العام���ل ه���ي أن قرار
المستشار القانوني للحكومة لم يصدر بعد ،وهو
متباطئ في هذا الشأن ،وحتى بعد اتخاذ موقف،

فإنه يعطي لمحام���ي نتنياهو حق الرد على قرار
المستش���ار القانوني ،في جلس���ة اس���تماع في
مكتب هذا األخير.

العامل الثالث :أعضاء االئتالف الحكومي
يتعلق المشهد االنتخابي أيضا بموقف أعضاء
االئتالف الحكوم���ي من توصية الش���رطة .وكما
يتضح من تحليل مواقفهم فإن توصية الشرطة
لم تحدث ش���رخًا يذكر في الحكومة ،تحت ادعاء
أنهم بانتظار قرار المستشار القانوني للحكومة،
ومعرفة ح���دة االتهامات الموجه���ة له .ويتبنى
هذا الموق���ف حزبان في االئتالف الحكومي ،هما
حزب كوالنو («كلنا») برئاسة وزير المالية موشيه
كحلون ،وح���زب «البيت اليهودي» برئاس���ة وزير
التربية والتعليم نفتال���ي بينيت .وكالهما أكدا
أنهما بانتظار قرار المستشار القانوني للحكومة
م���ن أجل اتخاذ موقف م���ن حكومة نتنياهو ومن
رئيسها شخصيًا .أما باقي أحزاب االئتالف ،وهما
الحركتان الدينيتان ش���اس ويه���دوت هتوراه،
فإنهما يدعمان بقاء الحكومة برئاس���ة نتنياهو
في كل األحوال ،وفق القانون اإلسرائيلي الجاف.

مكانة نتنياهو لم تتأثر من توصيات الشرطة
أشارت آخر استطالعات الرأي العام إلى أن مكانة
نتنياهو لم تتأثر م���ن التوصيات التي قدمتها
الش���رطة ضده ،س���واء في «الملف  ،»4000أو في
الملفين الس���ابقين ،حيث أنها لم تؤد إلى زعزعة
مكانته الجماهيرية .وقد أشار الكثير من الكتاب
إلى أن ذلك يعود إلى الحالة غير العقالنية التي
تميز أعضاء القواع���د االجتماعية لحزب الليكود،
الذين يتصرفون بعاطفية وتمجيد للقائد تشبه
النزعة القبلية غير الحديثة.
ويمك���ن في هذا الس���ياق إضاف���ة نقطة أخرى
تتمثل في أن جزءًا من هذه القواعد مقتنع بخطاب
نتنياه���و أن النخب القائم���ة تالحقه وأن هناك
ازدواجي���ة في التعامل القانوني مع نتنياهو في
مقابل ش���خصيات أخرى ،وأن هذه النخب تهدف
في النهاية بالتعاون مع اليسار إلى إسقاط حكم
الليكود واليمين كما يروج نتنياهو منذ سنوات.
وتش���ير اس���تطالعات الرأي العام ،التي أجريت
في األس���ابيع األخي���رة ،إلى أن تمثي���ل الليكود
في الكنيس���ت يحاف���ظ على ثباته عل���ى األقل،
بينما يأتي حزب «يوجد مستقبل» برئاسة يائير
لبي���د في الم���كان الثاني بف���ارق كبير يصل إلى
اثني عش���ر مقعدا ،وهذا يؤكد أنه حس���ب كافة
االستطالعات التي أجريت في الفترة األخيرة فإن
الليكود ونتنياهو س���وف يس���تمران في رئاسة
الحكومة اإلسرائيلية.
أما فيما يتعلق بالمعارضة اإلسرائيلية الحالية،
فإن الس���جال يدور باألساس حول إمكانية خوض
رئي���س هيئ���ة األركان العام���ة الس���ابق ،بيني
غانتس ،المعترك السياس���ي ،إما من خالل حزب
جديد يترأس���ه ،أو من خالل انخراطه في صفوف
ح���زب العمل وتنصيبه رئيس���ا ل���ه ،أو من خالل
انخراطه ف���ي كتلة معارضة كبي���رة كتلك التي
تقترحها تسيبي ليفني ،رئيسة حزب «الحركة»
وزعيم���ة المعارض���ة الحالية .وفي ه���ذا الصدد
فإن النق���د على رئيس حزب العم���ل ،آفي غباي،
ازداد في الشهور القليلة الماضية ،وتصاعد في
الفترة األخيرة ،بس���بب تراجع ح���زب العمل في
اس���تطالعات الرأي ،وانحداره إلى المكان الثالث
من حي���ث التمثيل البرلماني بع���د حزب «يوجد
مستقبل».
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التماس قدمه ائتالف لعدة تنظيمات نسوية ونسائية ومنظمات مجتمع مدني:

عوضًا عن تقليصه ،الحكومة اإلسرائيلية تفتح ثغرات جديدة لغمر المجتمع بالسالح القاتل أكثر فأكثر!
كتب هشام نفاع:
ُ
قتلت حتى اليوم خالل العام الجاري ،وقبل انتهائه 25 ،امرأة في إس���رائيل.
في قس���م من الحاالت اقترف المجرم جريمته بسالح ّ
ناري .وسائل القتل هذه
ّ
متوفرة بس���خاء في الفضاء المدني اإلس���رائيلي .بعضها بترخيص وبعضها
ّ
ّ
بغالبيته مرخصًا قبل
اآلخ���ر بدون ترخي���ص ،علمًا أن غير المرخص منه���ا كان
ّ
يتحول من أيدي الجيش الى أي���دي الجريمة ،المنظمة منها (المافيا) وغير
أن
ّ
المنظمة.
في أواخر الشهر الفائت ،تشرين الثاني ،قام ائتالف لعدة تنظيمات نسوية
ونس���ائية ومنظمات مجتم���ع مدني« ،في ظل ارتفاع حاد بحاالت قتل النس���اء
في الع���ام  ،»2018كما أكد ،بخطوة إضافية على الطريق الش���اق صعب العبور
ّ
النارية ،وه���ذه المرة خرج «االئتالف» ليس
نحو تقليص انتش���ار أدوات القتل
ّ
َ
في مواجهة القتلة المباش���رين الفعليين ،بل في مواجهة حكومة ممثلة بأحد
قررت ،بدال من العمل ّ
وزرائهاّ ،
للحد من الس�ل�اح ،أن تفتح ثغرات جديدة لغمر
المجتمع بمخاطره القاتلة أكثر فأكثر.
ّ
قدم «االئتالف» التماس���ًا ال���ى «محكمة العدل العليا» ض���د قرار لوزير األمن
ّ
«يوس���ع دائرة اس���تحقاق الحصول على الس�ل�اح ،ويرفع
الداخلي غلعاد إردان
عدد الرخص الممنوحة لحيازة األس���لحة النارية» .خلفية هذا تعود إلى أواسط
آب الماضي ،حين ّ
«وس���عت وزارة األمن الداخلي سياس���ة منح رخص األسلحة،
وفي إطارها يحق أللوف األش���خاص الذين خدم���وا في وحدات قتالية الحصول
على رخصة س�ل�اح .وزير األمن الداخلي صادق على إجراء تعديالت بشأن حمل
الس�ل�اح ،تس���مح لمليون مواطن آخر بالحصول على رخصة سالح ،بعد أن كانت
هناك حاجة إلى استيفاء شروط كثيرة للحصول عليها» (موقع الوزارة).
في إطار هذه التعديالت ،يمك���ن أن يحصل المتطوعون ،أيضًا ،في الوحدات
المالئمة في الش���رطة و»قوات اإلنقاذ» على رخصة سالح .إضافة إلى ذلك ،قرر
الوزير إردان أن ال داع���ي لقيام الضباط والعناصر الذين يخدمون خدمة دائمة
في الجيش اإلس���رائيلي بإعادة الس�ل�اح الذي بحوزتهم بعد تس���ريحهم من
«خدمة االحتياط» ،ويمكن أن يطلبوا السماح لهم بحمل السالح بعد تسريحهم
أيضا ونيل رخصة لذلك .ما المعنى الفعلي لهذا؟

«سياسي ديماغوغي ال يقوم بواجبه كمسؤول
عن أمن وأمان المواطنين والمواطنات»!

تق���ول المنظم���ات ّ
مقدمة الش���كوى القضائية إن ه���ذه المعايير الجديدة
بمبادرة وزير األمن الداخلي توس���ع بش���كل متطرف منالية األس���لحة النارية
وتكثف وجود الس�ل�اح في ّ
الحيزين ،العام والخاص .هذا القرار غير المس���بوق
والالمنطقي يزيد عدد المواطنين المخولين بحيازة س�ل�اح خاص بأكثر من 600
ّ
جندي
ألف ش���خص (وفقًا لمعطي���ات وزاره األمن الداخلي نفس���ها) ،إذ أن كل
مس���رح حصل على تدريب ف���ي الوحدات القتالية ،ولو بع���د مرور  50عامًا على
انتهاء خدمته العس���كرية ،يس���تحق وفقًا للمعايير الجديدة أن يحمل سالحًا
ناريًا .للمقارنة ،فإنه خالل س���تة أش���هر فقط (بين تشرين األول  2015الى أيار
 ،)2016تم منح تراخيص لـ  105آالف قطعة س�ل�اح جديدة (معطيات نش���رتها
الوزارة).
تعليقًا على هذا جاء في نص االلتماس« :إن المعرفة التي بنيناها بواس���طة
بحث مكثف وبواس���طة الرقاب���ة المدنية على مدار ثماني س���نوات من العمل
الحثيث ،تكش���ف بوض���وح القاعدة الهش���ة والنوايا الس���يئة للوزير [إردان]،
ّ
نتحدث عن سياس���ي ديماغوغي ال يقوم بواجبه كمسؤول عن أمن وأمان
حيث
المواطنين والمواطنات».
النارية في ّ
ّ
الحيز
تفيد اس���تنتاجات االلتماس بأن تكثيف وجود األس���لحة

َ
ّ
المدن���ي يزيد من حاالت القتل ويرفع الخطر المحدق بالنس���اء بـ  5-3أضعاف.
وبن���اء عليه يطال���ب المحكمة العليا بإصدار أمر مش���روط يأم���ر بالتالي :إلغاء
المعايير والش���روط لحيازة أس���لحة خاصة وفقًا للمنش���ور ال���ذي أصدره وزير
األمن الداخلي في ش���هر آب من هذه الس���نة ،وإعادة المعايير السابقة؛ إلغاء
األمر الطارئ الذي صدر في ش���هر أيار هذه الس���نة ،والذي يتيح حيازة أسلحة
لش���ركات الحراسة خارج س���اعات ومكان الدوام؛ سن تشريعات قانونية تحدد
المعايير المطلوبة للحصول على ترخيص لألسلحة بنوعيها :خاصة وتنظيمية
(الذي يحمله أفراد ضمن العمل في منظمات) ،وعدم االكتفاء بتعليمات إدارية
او منشورات وزارية.
ي���ورد االئتالف مقارنة دولية تش���ير ال���ى أنه في العام  2014نش���رت وزاره
األمن الداخلي «مؤش���ر العنف الوطني للعام  ،»2014وهو يش���ير الى معطيات
ومعلومات خطيرة تدرج دولة إسرائيل في مرتبة فوق المعدل العام لمجموعة
دول الـ  OECDفيما يتعلق بحاالت القتل بأس���لحة نارية .فالمعدل اإلسرائيلي
ُ
لحاالت القتل التي اقترفت بأس���لحة نارية ه���و  %40بينما المعدل العام لدول
الـ  OECDهو .%28
سياسة إشباع الحيز المدني باألسلحة النارية ،تتنافى مع وتناقض سياسات
س���ابقي الوزير الحالي ،اذ اعتمدت الس���لطات اإلس���رائيلية على مدار  20سنة
ّ
ّ
النارية في
تقييدية تهدف إلى التقليل من انتشار األسلحة
متتالية سياسة
ّ
ّ
المدني لما يشكله من خطورة لحياة األفراد واألمن الداخلي ،نسبيًا وعلى
الحيز
المستوى التصريحي على األقل.
ليس���ت وحدها معايير الوزير الجديدة التي يطالب «االئتالف» بإلغائها،
بل ّ
يندد في االلتماس أيضًا بالتمديد المنهجي المتواصل منذ العام 2016
لألمر الطارئ و»المؤقت» الذي يتيح للعاملين في ش���ركات الحراس���ة بحمل
األسلحة النارية خارج مكان وساعات العمل ،وبشكل مناف لقانون صريح آخر
ّ
النارية (للعام  .)1949ويقول االئتالف في التماسه« :في
هو قانون األس���لحة
العقدين األخيرين تشكل وعي لمخاطر السالح التنظيمي ،وخاصة الحراسة
الذي ّ
يتم جلبه إلى المنزل بشكل مناف للقانون ،واتضحت العالقة المباشرة
ً
ّ
النارية وبين سلس���لة ت���زداد طوال من حاالت
الرابطة ما بين توفر األس���لحة
القتل واالنتحار التي جرت في منازل العاملين في ش���ركات الحراسة ،والتي
تم تنفيذها باستخدام أس���لحتهم المخصصة للحراسة» .هذه المعطيات
ّ
تصر الحكومة اإلس���رائيلية ممثلة بوزير األمن الداخلي على ضربها بعرض
الحائط.

ّ
ّ
ّ
مشددة
رقابية
انخفاض منهجي في نسب قتل النساء كلما وجدت ظروف

ّ
ّ
النارية داخل العائالت يقلل من عدد حاالت القتل
إن تقليص عدد األس���لحة
ّ
ّ
في هذه ّ
الحي���زات ويقلص الخطر المحدق بالنس���اء على وجه الخصوص -هذا
ما يؤكده «االئتالف» على هامش تحركه القضائي الراهن .وهو يش���ير الى أنه
ّ
ّ
تمت مراكمة واستيعاب هذه المعرفة خالل ّ
المنهجية
عملية جمع المعطيات
التي يعرضها االلتماس ،وهي ما أدت الى تحريك المبادرة وتش���كيل االئتالف
ّ
الرامي إلى نزع ّ
الس�ل�اح من عش���رات آالف المنازل ،وبذلك خففت من التهديد
ّ
كبير من الرجال.
وعدد
المحلق فوق رؤوس آالف النساء واألطفال
ٍ
ٍ
ّ
اإلشارة الى المبادرة التي حملت عنوان« :المسدس على طاولة المطبخ» .ومن
أهم تأثيراتها أنه بعد تس���ليط الضوء على ه���ذه الظاهرة ،لم يعد ُينظر إلى
ّ
ش���خصية ومتفرقة» .صارت العالقة
حاالت القتل واالنتحار باعتبارها «مآس���ي
ّ
أوضح للعيان والوعي بين هذه الظاهرة وبين ّ
السياس���ة المس���تمرة المتمثلة
ّ
ويقدر «االئتالف»
في عدم تطبيق القانون وإش���باع الحيز المدني باألس���لحة.
أنه كان لنش���اط هذه المبادرة ٌ
دور أس���اس في لفت انتباه الجمهور وتعريفه
ّ
بحقيقة وجود هذه الظاهرة أساس���ًا« ،واالعتراف بأن هذا ش���أن عام يستدعي

السالح "غير القتالي" في إسرائيلّ :
منالية عالية للمدنيين.

ّ
ّ
ّ
ويس���وغ إجراء تغيير في ّ
العام
السياس���ات .فقد جذرت المبادرة داخل الوعي
ٍ
السالح الخفيف في ّ
فهمًا متزايدًا مفاده أن وجود ّ
ّ
المنزلي يضاعف عدة
الحيز
ّ
مرات المخاطر على النس���اء بالذات ،وتعريض النس���اء لخطر القتل ،عبر زيادة
احتماالت القتل وأعمال االنتحار بشكل ّ
عام».
ٍ
ّ
ّ
دامغة تشير إلى
ش���هادات
للتحرك القضائي كش���ف ورسخ
البحث المرافق
ٍ
ٍ
ّ
االنخف���اض المنهجي في نس���ب قتل النس���اء داخل العائلة ف���ي العالم وفي
ّ
رقابية مش���ددة أكثر ،وكلما تم تش���ديد
إس���رائيل أيضًا ،كلما وجدت ظروف
القوانين المتعلقة ّ
بالسالح وتشديد تطبيقها.

رفض االدعاء «األمني»
ورفض االئتالف بش���كل قطع���ي االدعاء «األمني» ال���ذي يعتمده وزير األمن
الداخلي لتسويغ توسيع دائرة الترخيص وتكثيف األسلحة النارية في الحيز
المدني .فهو يفترض أن زيادة التس���ليح تس���اهم في ب���ث األمن واألمان بين
الجمهور .هذه فرضية نظرية فقط ،يقول الملتمس���ون ،حيث لم تثبت صحتها
بسبب غياب أي معلومات دقيقة حول نجاعتها ،بل إنها تتعارض مع توصيات
وضعتها جهات مهنية تعمل منذ سنين في هذا الحقل ،بينها« :اتحاد العمال
االجتماعيي���ن» و «البرنامج الوطني للحد من ح���االت االنتحار» .ويجزم االئتالف
ضد توسيع رقعة ترخيص السالح أن «هذه السياسة ال تتعدى كونها استغالال
مضرًا لمصطلح ش���عبوي وديماغوغي في حكومة تق���دس كلمة «أمني» لتبرير
أهداف غير شرعية».
وكتبت هذا االلتماس بجهد مشترك محاميات من عدة جمعيات وتنظيمات:

المحامي���ة أن سوش���يو ،جمعيه حق���وق المواط���ن؛ المحامية عن���ات طهون-
أش���كنازي ،جمعيه ايتاخ -معك؛ محاميات من أجل عدالة اجتماعية؛ المحامية
سمدار بن نتان ،مش���روع المسدس على طاولة المطبخ التابع ل ِـ «امرأة المرأة» –
ّ
النسوي حيفا ،الكاتبة ومؤسسة المبادرة ريال مزالي .وشارك في العمل
المركز
عليه وتقديمه أيضًا :لوبي النس���اء في إسرائيل ،بروفايل جديد ،أطباء لحقوق
اإلنس���ان ،تنظيم عائ�ل�ات القتلى والقتيالت ،جمعية نعم -نس���اء عربيات في
المركز ،وجمعية نساء ضد العنف.
تؤكد هذه المنظمات «نقولها بوضوح إن الزيادة الطارئة على كميات األسلحة
ّ
ّ
ّ
الضارة ،القاتلة ،والتي تنطوي
النارية ال توفر األمان .االلتماس يلفت إلى اآلثار
ّ
ّ
ّ
على التهديد الكامن في األس���لحة النارية الموجودة في الحيز المدني ،فهي
ّ
ّ
ّ
االجتماعي���ة القائمة .وعبر
التي تخرق ،بل وتش���ل في بع���ض األحيان ،النظم
فحص مجموعة من الحاالت التي ّ
تم التس���بب فيها بالضرر لكل من المواطنات
ّ
والمواطنين (بش���كل أس���اس) ،فإن هذا االلتماس يقوم باس���تحضار جزء من
النارية ،ويعزز من ّ
ّ
الرؤى
المخاطر واألضرار المرتبطة بحضور وانتش���ار األسلحة
التي ّ
تم���ت صياغتها في الماضي من قبل دوائر صن���ع القرار وذوي المناصب
ّ
ّ
ّ
ّ
العليا ،األمنية والمدنية ،وهي رؤى تقول إن الحيز المدني في إس���رائيل وفي
المناطق التي تقع تحت س���يطرتها ،مش���بع بكميات من األس���لحة بأكثر مما
تستدعي الحاجة .وكما تشير استنتاجات االلتماسّ ،
فإن هذا التسلح الفائض
ّ
عن الحاجة يترافق ،بل ويجد دعامته ،في النقص الخطير الكامن في المعطيات
والمعلوم���ات وفي ّ
الرقابة غير الصارمة على األس���لحة الت���ي تقع ضمن نطاق
ّ
مسؤولية إسرائيل».

سياسـة تكثيـف ترخيـص السالح الحاليـة مناقضة لتوصيـات
خمس لجان وزارية إسرائيلية سابقة بين عامي  1990و2000
من���ذ التس���عينيات على األقل ،يقول الملتمس���ون ،تش���كل لدى الجهات
المهنية ووزارات الحكومة ذات الصلة االعتراف والمعرفة بأن منالية السالح
الن���اري في ّ
الحيز المدني تفرض مخاطر جدية على حياة وأمن الجمهور ،ومن
ّ
ّ
ّ
هنا يجب اعتماد سياس���ة مقيدة ومقلصة إلعطاء أسلحة مدنية ،أي غير تلك
التي بحوزة منظمات عسكرية وأمنية.
كان ه���ذا موقف خمس لجان وزارية ج���رت إقامتها بين عامي  1990و2000
لغرض مراقبة وضبط وتنظيم ترخيص الس�ل�اح .إح���دى هذه اللجان أقيمت
بعد قتل عاملة اجتماعية بس�ل�اح مرخص للحراسة عام  .1992وأكدت اللجنة
على مخاطر اتس���اع نطاق السالح ،ومما قالته« :يجب االستمرار في السياسة
ّ
ُ
ّ
المقيدة والمقلصة» .وفي العام  1998نشر تقرير إضافي صدر عن لجنة عامة
كان عنوان وظيفتها «لجنة منع العنف في العائلة» ،وهي األخرى شددت على
المخاطر الكامنة في وجود األس���لحة في ّ
الحيز الش���خصي والعام ،وخصوصًا
على جمهور النس���اء ،وق���د كتبت ف���ي تقريرها« :يجب مواصلة السياس���ة
ّ
المقلصة والمسؤولة بخصوص إعطاء الرخص الشخصية لتلقي السالح».
ّ
وتعزز هذه الفهم على امتداد الس���نين كلما ازدادت قائمة األبرياء الذين
يقتلون بس�ل�اح مدني عموما وبسالح حراس���ة على نحو خاص .فبين األعوام
ُ
 2013-2002قتل بالسالح المخصص للحراسة  35شخصًا على األقل ،معظمهم
من النساء ،داخل البيوت أو على مقربة منها .وإن  %40من جرائم القتل وقعت
بسالح ناري .واستخدمت األسلحة النارية أيضًا على مر السنين كأداة رئيسة
لتنفيذ انتحارات في المجتمع عمومًا وفي الجيش خصوصًا.
وتش���ير المعطيات إلى أن سياس���ة تقليص وجود وحيازة السالح في الحيز
ّ
المدني أثرت على نحو إيجابي فتراجعت حاالت االنتحار وجرائم قتل النس���اء
بسالح الحراسة بصورة ملموس���ة وجدية .ويجزم االلتماس بأن هذه السياسة
قد تجاوزت المجتمع العربي داخل إس���رائيل ،فلم تنفذ بش���كل مشابه مثلما
تم في المجتمع اليهودي ،ولذلك نرى أن نطاق السالح غير المرخص قد اتسع
ّ
بش���كل ضخم وكذلك الجرائم المنفذة به عموما وجرائم قتل النس���اء بشكل
خاص .لقد كانت نسبة جرائم إطالق النار في المجتمع العربي أكبر بـ 5ر 17مرة
منها في المجتمع اليهودي ،كما أشار تقرير لمراقب الدولة في آب الماضي.

مزاعم ينفيها الواقع حول جهود تقليص السالح في المجتمع العربي

نش���ير إل���ى أن وزارة األمن الداخل���ي خرجت ّ
ّ
متنصل من المس���ؤولية،
برد

ّ
وعددت مزاعم حول جهودها لتقليص الس�ل�اح ف���ي المجتمع العربي ،األمر
ّ
الذي ينفيه الواقع وتفنده الوقائع.
ّادع���ت الوزارة في ردها أنها «تعطي أهمي���ة كبرى لتعزيز تطبيق القانون
وتوسيع خدمات الشرطة في البلدات العربية إلى جانب تعزيز الثقة بشرطة
إس���رائيل .تقدم الوزارة مع الشرطة برنامجا بتكلفة شاملة نحو مليار شيكل،
يهدف لتعزيز األمن الشخصي من خالل زيادة الحضور البوليسي في البلدات
العربية ،وذلك لمكافحة الجريمة ،والعنف والقتل على الشوارع من أجل جعل
المجتمع العربي يش���عر بسيادة القانون والنظام ،بما في ذلك منع استعمال
السالح غير المرخص» .هذا ما يدحضه قادة المجتمع العربي تمامًا ،بل تشير
الهيئ���ات التمثيلية المختلفة إل���ى العكس تمامًا – إل���ى تقاعس وإهمال
إجرامي لمحاربة الس�ل�اح غير المرخص داخل البلدات العربية في طول البالد
وعرضها .مثال ،جزمت لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب أن «عدد ضحايا
الجريمة منذ بداية عام  2018هو  70ضحية ومنهم  37عربا ،بمعنى آخر نحن
نشكل  %20من مجموع السكان إال أننا نشكل  %52من ضحايا جرائم القتل!»،
وش���ددت على أن «المجرمين القتلة هم أعداء المجتم���ع ،وإذا كانت التربية
وتعزيز المنظومة األخالقية هي مسؤوليتنا ،فإن مواجهة واجتثاث عصابات
الجريمة هما مس���ؤولية الش���رطة ،ونحن نوجه أصابع االتهام للشرطة التي
بتواطؤها وبتخاذلها ساهمت في انتش���ار عصابات الجريمة وإغراق الشارع
العربي بالس�ل�اح .في أكثر من مناسبة الشرطة نفس���ها اعترفت بازدواجية
التعاطي مع الحدث ،فإذا كان الضحية عربيًا يتم اعتبار القضية جنائية وإذا
كان الضحية يهوديًا يتم اعتبار القضية أمنية ويتم تجنيد كل اإلمكانيات
لكشف النقاب عن الجريمة ومعاقبة المجرم».

عن الحملة التي أسفرت عن جمع عدد ضئيل جدا من قطع السالح

ال���وزارة تقول كذلك في مع���رض ّردها على تقرير المراقب إنه «بالنس���بة
لموضوع جمع األس���لحة ،فقد قامت وزارة األمن الداخلي والشرطة وبالتعاون
مع الس���لطات المحلية العربية في الربع األخير من العام  2017بحملة واسعة
لجمع الس�ل�اح غير المرخص الموجود بأيدي الجمهور .في نطاق هذه الحملة
تقرر أن المواطنين الذين يس���لمون الس�ل�اح ووس���ائل القتال خالل الحملة
يحظون بحصانة وال تقدم ضدهم لوائح اتهام بارتكاب مخالفة حيازة أسلحة
ووسائل قتال غير مرخصة .ومن المقرر أن تجري حملة مشابهة العام .»2018

وقد اتضح الحقًا أن هذه الحملة ،التي حملت طابعًا إعالميًا أكثر منه عمليًا،
قد أس���فرت عن جمع عدد ضئيل جدا من قطع الس�ل�اح .وبيان الش���رطة في
حينه (أيلول  )2017يكشف ما اعتبره مراقبون ومعلقون ،بالعربية وبالعبرية
أيض���ًا ،بمثابة مهزل���ة .فقد جاء فيه (يت���م إيراده حرفي���ًا دون تنقيح!) أن
«الحمل���ة الخاصة جاءت عق���ب توجهات قيادات ورؤس���اء س���لطات محلية
عربية لقيادات الش���رطة ووزارة األمن الداخلي في مساهمة ومسعى إضافي
مس���اند وراء تقليص ظاهرة السالح والتس���لح والعنف داخل الوسط العربي
جنبا إلى جنب مواصلة الش���رطة بذل جل جهوده���ا الحثيثة العلنية الجلية
والس���رية الخفية المتواصلة في مكافحتها كافة جوانب هذه الظاهرة .هذه
الحملة الخاصة كان أحد أسس���ها عدم تعريض المواطن العربي الذي يعيد
س�ل�احه غير القانوني خالل فترة الحملة ،للمس���اءلة القانونية وال القضائية
حول حيازتها»ّ .
فعماذا أس���فرت هذه الحملة؟ تمت إعادة مسدس���ين اثنين
وبندقية وكمية من الذخيرة! وال حاجة للتعليق.

التزامن الضروري ما بين التردي األمني والتسليح المدني
إذا كانت وزارة األمن الداخلي قد اس���تندت إلى حالة سياس���ية -أمنية في
قرار وزيرها فتح الس���دود ليغمر السالح المجتمع والحيز المدني ،فقد سبق
هذه التزامن الض���روري ما بين التردي األمني والتس���ليح المدني مفترقات
أخرى مشابهة .وااللتماس يشير إلى أن قيادة الجيش اإلسرائيلي طلبت في
أواخر التسعينيات توسيع رقعة تطبيق المعايير التي تتيح لضباط مواصلة
حمل رخصة حيازة الس�ل�اح الناري ،بعد انقضاء فترة خدمتهم العس���كرية
أيضًا .وبالتزامن مع اندالع االنتفاضة الثانية العام  2000أقيمت لجنة وزارية
جديدة لفحص األمر وخرجت بقرارات في جوهرها تس���هيل معايير مواصلة
حيازة رخص السالح ألصحاب رتب عسكرية وسطى فما فوق ،وكذلك لعناصر
عسكرية خدمت في وحدات قتالية .أي أن اللجنة أوصت بتقييد إعطاء الرخص
إال في حالة المجموعات المش���ار إليها أعاله .لك���ن ،كما ّ
ينوه االلتماس «على
الرغم من توصي���ات اللجان الوزارية بتقليص كمية قطع الس�ل�اح المرخصة
الخاصة ،وبتحسين الرقابة على حملة السالح ،ففي النصف األول من سنوات
ال���ـ 2000طرأ ارتف���اع كبير وجدي على عدد قطع الس�ل�اح التنظيمية (بأيدي
عناصر حراسة وأمن مدنيين)».
ّ
ّ
هن���ا يتطرق االلتماس إلى أن ّ
القانونية كانت
النارية غير
أغلبية األس���لحة

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

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

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

ّ
مرخصة في الماضيّ .
ّ
القانونية هي المصدر األساس الذي
إن ترسانة األسلحة
ُّ
ّ
قانوني في إسرائيل ،مما يجعل سياسة الوزير
سالح غير
يؤول إلى تحوله إلى
ٍ
إردان مصدرًا لس�ل�اح غير قانوني إضافي في المجتمع الفلس���طيني .يش���ير
االلتماس هنا إلى ما ّ
سجله مراقب الدولة اإلسرائيلية في تقريره الخاص بهذا
الصدد ،وتش���ديده على أن «انعدام التنس���يق والتعاون بين وحدات الشرطة
وبين ّ
ّ
األساس���ية التي خلص إليها،
قوات األمن والش���رطة» هو بين النواقص
ّ
العربي من ثالثة مصادر رئيسة:
حيث أن معظم األس���لحة تصل إلى المجتمع
ّ
ّ
اإلس���رائيلي ،التهريب من األردن والتصنيع في الضفة
السرقات من الجيش
ّ
الغربية .كما تصل أسلحة أخرى مصدرها السرقات من المنازل والسيارات.

ٌ
ّ
القانوني بين العرب مرتبط بزيادة األسلحة بين اليهود
انتشار السالح غير

ُّ
تجدر اإلش���ارة إلى أنه اتفق في حزيران  2017على تشكيل وحدة مشتركة
ّ
العس���كرية وشرطة إسرائيل للقضاء على ظاهرة سرقة األسلحة من
للشرطة
ّ
وحتى شباط  2018لم يكتمل تشكيل هذه الوحدة بعدُ،
الجيش اإلسرائيليّ.
كم���ا يؤكد تقرير المراق���ب .فالتعاون بين جميع الجه���ات ذات العالقة في
ّ
العربي تشوبه النواقص والعيوب،
الشرطة في موضوع األسلحة في المجتمع
ّ
ً
فمثال يعم���ل كل لواء على هذا الموضوع بش���كل منفصل؛ ليس هناك نقل
ّ
ّ
المركزية في األلوية وبين مراكز الش���رطة؛
منظ���م للمعلومات بين الوحدات
ّ
ّ
ّ
المركزية
االس���تخباراتية بي���ن الوحدات
ليس هناك نقل منظم للمعلومات
ّ
المركزية في لواء يهودا والس���امرة (الضفة الغربية)
نفس���ها وبين الوحدة
ّ
ّ
ّ
ّ
على الرغم من أن���ه قد تم تعريفه على أنه «مصدر لإلجرام» .و»يؤدي انعدام
االس���تخباراتية ،كما ّ
التع���اون ّ
ّ
أن هناك حاالت
التام إلى فق���دان المعلومات
ّ
تعاملت فيها وحدات ش���رطة مختلفة مع األهداف االس���تخباراتية نفسها
وفي الوقت نفسه».
بناء عل���ى ذلك ،يقول االئت�ل�اف :إن قائمة مصادر ّ
ّ
القانوني
الس�ل�اح غير
تظهر بش���كل واضح من خ�ل�ال مجموعة متعددة من الوثائق وهي تش���مل
العسكريةّ .
ّ
ّ
الخاصة ومخازن ّ
إن هذا االنتشار
السالح
أيضا شركات الحراس���ة
ّ
ّ
ّ
واسع في التجمعات
بشكل
توثيقه
تم
والذي
،
القانوني
المتزايد للسالح غير
ٍ
ٍ
ٌ
ّ
ّ
الس���كانية الفلسطينية في إس���رائيل ،مرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة األسلحة
ّ
في أوس���اط اليهود اإلس���رائيليين كنهج عام .وهذا ما تعززه بشدة وخطورة
سياسة وزارة األمن الداخلي في حكومة اليمين الحالية.

هذا الملحق بدعم من
وزارة الثقافة الفلسطينية

