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كلمة في البـدايـة

بنك إسرائيل المركزي 
يستأنف تدخله في سعر 
صرف الدوالر للجم انهياره!

عن استقواء إسرائيل 
بإدارة ترامب...

بقلم: أنطـوان شلحـت

بات من »األس���رار المفضوحة« أن الحكومة اإلسرائيلية اليمينية 

الحالية تس���تقوي بإدارة الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب من أجل 

الدفع قدمًا بسياس���تها ال فيما يخص الفلس���طينيين فحسب، إنما 

أيضًا فيم���ا يرتبط بكل م���ن يخالفها الرأي في الحلبة السياس���ية 

الداخلية. 

ل المق���ال الخاص بقل���م المدي���ر العام لمنظمة »بتس���يلم« 
ّ
وُيش���ك

اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان حجاي إلعاد، الذي ننشره في هذا العدد من 

»المشهد اإلسرائيلي« )طالع ص 3(، بمثابة برهان آخر على حقيقة هذا 

االس���تقواء، إلى ناحية اإلقدام على مزيد م���ن إجراءات تضييق الخناق 

حول الحّيز المدنّي داخل إسرائيل، والتي تحت وطأتها أصبح من العادّي 

جّدًا في إسرائيل الحالّية، وصف المنظمات غير الحكومية التي تعارض 

االحتالل بالخيانة والعمالة لجهات أجنبّية مش���بوهة، من طرف رئيس 

الحكومة فن���ازاًل. وكما يقول إلعاد، في هذا الواقع أصبحت الممارس���ة 

الدائمة قوامها خليط من الترهيب واالنتهاك وس���ّن القوانين، محّددة 

ّحيت جانبًا الحاجة إلى الحفاظ 
ُ
بذلك معي���ار “العادّي الجديد”. كذلك ن

بدلت 
ُ
على ممارس���ات تنس���جم ظاهرّيًا مع معايير الديمقراطّية، واست

بشهّية سياسّية مفتوحة لهتاف جمهور ُمعجب بحكومته التي تالحق 

الطابور الخامس. 

ويورد الكاتب مثااًل على ذلك »قانون الجمعيات« الذي جرى في البداية 

تس���ويقه تحت غطاء »تعزيز الشفافية« من جانب تلك المنظمات غير 

الحكومية، لكن الشفافية لم تكن أبدًا هي المسألة األساسية، نظرًا إلى 

ه ومنذ إقراره ُيس���تخدم هذا القانون منّصة انطالق إلى تش���ريعات 
ّ
أن

ها تستهدف 
ّ
 إلى »الشفافية« بِصلة سوى أن

ّ
أبعد مدى وخطورة، ال تمت

بشفافية ووضوح منظمات حقوق اإلنسان عبر التضييق عليها بالقيود 

اإلدارية والتشهير بها. 

ويلفت إلعاد إلى أن »قانون الش���فافية« ال يقّيد الوصول إلى التمويل 

د رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
ّ
األجنب���ي. لكن في حزيران 2017، أك

ه أوعز إلى الوزير ياريف ليفين بصياغة قانون جديد من ش���أنه 
ّ
علنًا أن

أن يس���ّد أبواب تمويل الحكوم���ات األجنبية للجمعيات اإلس���رائيلية، 

مات حقوق اإلنسان التي تعارض 
ّ
وهو مسًعى يس���تهدف صراحة منظ

االحتالل في أراض���ي 1967. وبصدد موضوع االس���تقواء بإدارة ترامب، 

يكتب أنه في س���ياق مقابلة مع صحيفة “هآرتس” شرح الوزير ليفين 

خلفّية التحّول في موقف الحكومة، من س���ّن قان���ون قبل عام لم يقّيد 

التمويل المقّدم من حكومات أجنبية، إلى السعي لتشريع قانون جديد 

يقّي���د مثل هذا التمويل. وجاهر ليفي���ن بأّن ما أتاح إمكان حدوث ذلك 

هو صعود إدارة جديدة إلى س���ّدة الحكم في الواليات المتحدة، قائاًل: 

“لم يكن تحقي���ق ذلك ممكنًا في عهد إدارة ب���اراك أوباما. فلقد كانوا 

ممتعضي���ن من مش���روع القانون، بينم���ا اإلدارة األميركي���ة الحالّية ال 

مشكلة لديها في هذه المسألة بتاتًا”.

وقد س���بق لليفين نفس���ه، في إطار مقابلة أخرى أدلى بها في نهاية 

الع���ام الفائت إلى صحيفة يمينية إس���رائيلية )»مكور ريش���ون«(، أن 

 السير فيها في 
ّ
حّدد الوجهة التي ينوي اليمين في إس���رائيل أن يغذ

المس���تقبل المنظور، وخصوصًا على المس���توى الداخلي، في ظل هذه 

األوضاع الخارجية. 

ومما قاله ليفين إن إس���رائيل تشهد تدهورًا خطرًا في كل ما يتعلق 

بمنح مزي���د من الصالحيات إل���ى المحكمة العليا والجه���از القضائي، 

فه���ذه المحكمة ت���دوس برأيه الحكوم���ة والبرلمان وتنّصب نفس���ها 

كحاكم مطلق وتتبنى أجندة ما بعد صهيونية. وأش���ار إلى أن مجموعة 

من القضاة تختار نفس���ها بنفس���ها داخل غرف مغلقة، تفرض وجهة 

نظره���ا على الجمهور العري���ض برمته. وجزم بأن���ه ال يجوز قبول هذا 

الوضع، وال ُبّد من إجراء تغيير جذري بهذا الشأن.

ولدى الدخول في التفاصيل أكد ليفين أنه ال ُيعّول على إمكان تغيير 

الجهاز القضائي والمحكمة العليا من الداخل، كما تسعى وزيرة العدل 

الحالية م���ن حزب »البيت اليه���ودي«، أييلت ش���اكيد، بل يجب فرض 

تغيير كهذا يتماش���ى مع أجندة اليمين من الخارج، أي بالقوة. وسارع 

إلى ش���رح أن هذا يبدأ من طريق خفض جيل خروج القضاة إلى التقاعد، 

ومن ثّم تغيير تركيبة اللجنة الخاصة التي تختار هؤالء القضاة، وإقرار 

 مكان الدستور 
ّ

أمر يقضي بأن تخضع جميع قوانين األساس التي تحل

ها بأغلبية 61 عضو من أعضاء البرلمان اإلسرائيلي ال�120، 
ّ
ولم يتم س���ن

إلى إجراءات تش���ريع متجّددة بما يتيح إلغاءها في حال عدم حصولها 

على هذه األغلبية. وس���ّدد مهدافه على وجه التخصيص صوب قانون 

أساس »كرامة اإلنس���ان وحريته« الفتًا إلى أن البرلمان صادق على هذا 

القانون في العام 1992 بأغلبي���ة أقل من ثلث أعضائه المذكورين، وبذا 

منح المحكمة العليا ذخيرة من فائض الصالحيات في مقابل السلطتين 

التنفيذية والتشريعية. 

ال ُيعتبر مش���روع ليفين هذا المصوغ بأوضح العبارات، والس���اعي 

باألس���اس لتقييد صالحي���ات المحكمة العليا، جدي���دًا إنما متجّدد 

وهو يشكل جزءًا مكّماًل من حرب تش���ريعية متواصلة يثابر اليمين 

اإلسرائيلي في ش���نها على مدار األعوام األخيرة. لكنه هجوم يأخذ 

منحى أكثر منهجية وتصميمًا مما س���بق، وبالتأكيد س���وف تترتب 

عليه أبع���اد ترتبط بكل ما يمكن إدراجه في نطاق حقوق اإلنس���ان. 

فقانون أساس »كرامة اإلنس���ان وحريته« الذي توقف عنده، حسبما 

نوهنا مرارًا وتكرارًا، يعتبر في واقع إس���رائيل القانوني والقضائي، 

بمثابة »ميثاق حقوق اإلنسان« غير الُمكتمل. كما أن المحكمة العليا 

ليست س���وى ُمجّرد عنوان ظاهرّي، بينما الهدف المقصود فعاًل هو 

حقوق اإلنس���ان. وفي آخر تقرير صادر ع���ن جمعية حقوق المواطن 

اإلسرائيلية وتطرقنا إليه في السابق، ورد في مقدمته أن القيم التي 

 في 
ّ

ها أصبحت بمرور األع���وام مفهومة ضمنًا، كالحق
ّ
ظ���ّن البعض أن

ى 
ّ
ها ما زالت تحتاج إلى حماية. وحت

ّ
المساواة وحّرية التعبير، تبّين أن

الخصائص األساس���ية للديمقراطية يتهّددها الخطر، مثل س���لطة 

ية 
ّ
القانون، فصل السلطات، َصْون حقوق اإلنسان وحماية حقوق األقل

من دكتاتورية األغلبية.

ما يقوله إلعاد بوضوح وصدق إن القادم حتى بعد هذا كله، قد يكون 

أشّد وأدهى. 

قال معهد »عكيفوت« المتخّصص ببحث الصراع اإلس���رائيلي- الفلسطيني 

ف���ي ورقة معلوم���ات أصدرها ف���ي أيلول 2017، إن القس���م األكب���ر من مواد 

األرش���يفات اإلس���رائيلية محجوب عن الجمه���ور. وعلى الرغم م���ن أن قانون 

األرش���يفات في إس���رائيل يحدد مبدأ مفاده أن »كل ش���خص مخول باإلطالع 

على المادة األرش���يفية المودعة في أرش���يف الدولة«، فإن المعطيات تظهر 

أن الجمهور ُيمنع من حق الوصول إلى الغالبية الس���احقة من مواد األرشيفات 

الحكومية الكبرى، خصوصا أرش���يف الدولة، وأرشيف الجيش واألمن. والسبب 

في هذا هو قرارات الجهات المس���ؤولة عن المواد األرش���يفية بعدم كشفها، 

دون أية صالحية وال أي تسويغ. 

كذلك يجري االمتن���اع عن فتح مواد أمام الجمهور حت���ى بعد انتهاء فترة 

التقيي���د التي نّصت عليها األنظم���ة. وال يتم تخصيص موارد كافية لتمويل 

ضاف سياس���ة أرشيف 
ُ
مهام فحص المواد قبل كش���فها العمومي. الى هذا ت

الدولة منذ نيس���ان 2016 بتمكين اإلطالع على مواد تم نشرها الكترونيًا فقط، 

مم���ا أدى هو اآلخر إلى تقليص منالية المواد األرش���يفية للجمهور، وذلك ألن 

معظم المواد التي س���مح بكش���فها في الماضي ليس���ت موجودة على موقع 

االنترنت والذي بات يش���كل عمليا وس���يلة اإلطالع الحصرية تقريبا في مواد 

أرشيف الدولة. 

وين���ّوه المعهد: »إلى ه���ذا كله أضيفت ف���ي تم���وز 2017 تعليمات نائب 

المستش���ار القانوني للحكومة التي أمرت أرشيف الدولة بعدم القيام بنفسه 

بأعمال كش���ف المواد، وحصر الصالحية ف���ي الجهات التي قامت بإيداع تلك 

المواد لكنها في الواقع تمتنع عن القيام بذلك. والنتيجة المباشرة هي وقف 

كشف غالبية المواد الموجودة في األرشيف«. 

وتشير معطيات هذا التقرير إلى أن من بين نحو 15 مليون ملف في أرشيف 

الدولة وأرشيف الجيش وجهاز األمن، يوجد بمتناول الجمهور على األكثر نحو 

191 ألف ملف. وتوجد في أرش���يف الدولة وفقا للتقديرات ثالثة ماليين ملف 

ومن بينها تم الس���ماح باإلطالع على 400 ألف مل���ف فقط أي حوالي 13% من 

ملفات األرش���يف. على الرغم من ذلك فإن الملفات المتوفرة الطالع الجمهور 

فعليًا أقل بكثير وهي تقتصر على نحو 144 ألف ملف. وهي تشكل 8ر4% فقط 

من مجمل تلك الملفات.

في ضوء هذا الوضع الذي يقيد الحق بالمعرفة، تتش���كل في اآلونة األخيرة 

مجموع���ة متنوعة المج���االت المرتبطة باألرش���يف والتي تحتاج���ه لعملها 

وإنتاجها، وجميعهم متضررون من الوضع القائم، بينهم المهنيون في مجال 

األرشفة، المؤسس���ة األكاديمية، األعمال واإلنتاجات الوثائقية والصحافية، 

حرية المعلومات، علم األنس���اب وغيرها. وه���ذه المجموعة تعمل على تطوير 

األسس المطلوبة للكشف الالئق عن التوثيق األرشيفي للجمهور. وهي تقترح 

وتطالب بتوفير كتالوجات كاملة ومتاحة، وإعطاء إمكانية اإلطالع الواسع على 

وثائق أصلية وليس بواسطة الحاسوب فقط، اعتماد واجب الكشف في موعده 

وتحويل تقييدات الكشف إلى سيرورة شفافة ومسّوغة بحيث ال يتم انتهاك 

الصالحيات التي ينص عليها القانون. 

تجدر اإلش���ارة إلى أن جمعية حقوق المواطن كان���ت عملت في هذا المجال 

وبالذات فيما يخص المواد في أرش���يف الجي���ش. فقد توجهت بالتماس في 

مطلع 2010 باس���م باحث وصحافي ضد أرش���يف الجيش وجهاز األمن وطالبت 

بالس���ماح له باإلطالع على مواد أرشيفية في مجال بحثه، والسماح لكل شخص 

بأن يتلقى من األرش���يف أية مادة ال يش���كل كش���فها خطرا مباش���رًا ومؤكدًا 

بالمس الحقيقي في أمن الدولة. 

وأكدت الجمعية أن التقييدات القاسية على الوصول إلى مواد في أرشيف 

الجيش تقيد الحق بالمعرفة والمعلومات لدى الباحث والجمهور عمومًا، وهو 

ما يمس بالجدل الديمقراطي العام الخاص بمس���ائل أمنية وسياس���ية. لكن 

المحكمة رفضت هذا االلتماس في مطلع 2013 وتوصلت إلى استنتاج مفاده 

»لق���د جرت تغييرات جدية في مختلف الجوان���ب الخاصة بااللتماس وتلقى 

الملتمس���ون الكثير من المس���اعدة التي طلبوها«. وادعت س���لطات الجيش 

أنه���ا تعمل على إجراء تغيي���رات باألنظمة المعمول به���ا ووضع كتالوجات 

الطالع الباحثين واس���تعمال الفه���ارس بحيث تكون متاح���ة أمام الجمهور 

»ف���ي الفترة القريبة«! ويش���ار إلى أن هذا االلتماس جاء بعد س���ت س���نوات 

من توجه الصحافي والباحث غرش���ون غولدبرغ إل���ى الجمعية، بعد أن رفض 

أرش���يف الجيش الس���ماح له باإلطالع وقراءة مواد أرشيفية في موضوع بحث 

كان يعمل عليه في ذلك الوقت حول بدايات مشروع االستيطان في األراضي 

الفلس���طينية. وفي الخالصة ُس���مح له باإلطالع على مواد ف���ي نطاق محدود 

وغير كاٍف لكن المحكمة اكتفت بإصدار قرار عيني واالمتناع عن إصدار قرار 

مبدئي وشامل بهذا الخصوص. 

جهات مهنية متعددة تطالب بشفافية أكبر في كل 
ما يتعلق بكشف أرشيفات إسرائيل الرسمية!

*تقرير جديد: 15 مليون ملف في األرشيفات بمتناول الجمهور نحو 191 ألفا منها فقط! )طالع ص 8(*

طال���ب أعضاء الكنيس���ت من حزب “يه���دوت هتوراة” لليه���ود الحريديم 

)المتش���ددين دينيًا( أول من أمس األحد رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو 

باتخ���اذ خطوات ضد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بعد أن أعلن دعمه للمحالت 

التجارية التي تفتح أبوابها أيام السبت.

وقام ليبرمان )السبت( بزيارة إلى منطقة تسوق مفتوحة في مدينة أسدود 

وارتش���ف فنجان قهوته الصباحي هناك في اس���تعراض تحد لقانون إغالق 

المحالت التجارية أيام الس���بت. وفي وقت الحق من اليوم نفسه تظاهر اآلالف 

من س���كان أس���دود ضد إغالق المح���الت التجارية في المدينة أيام الس���بت 

ووصفوا هذا اإلجراء بأنه إكراه ديني.

وقال حزب “يهدوت هتوراة” في بيان صادر عنه، إن وزيرًا كبيرًا في الحكومة 

واالئت���الف قرر تأجيج األم���ور بعدوانية في خضم يوم الس���بت وحّرض على 

مجتمعات كبيرة وعلى حرمة الس���بت أماًل منه بتحقيق مكاسب سياسية من 

وراء تأجي���ج التوترات بين مجموعات متعددة وتعميق الصدع داخل المجتمع 

اإلسرائيلي. 

ودع���ا البيان رئيس الحكومة إلى تذكير ليبرمان بضرورة االنضباط وااللتزام 

بالقوانين التي يقرها االئتالف الحكومي.

وجاء هذا البيان بعد أن شن وزير الداخلية اإلسرائيلي أرييه درعي رئيس شاس 

هجومًا حادًا على ليبرمان ولّمح إلى احتمال نهاية التعاون بينهما وبين حزبيهما.

وقام ليبرمان بزيارة إلى أسدود بعد أن صادق الكنيست بالقراءتين الثانية 

والثالثة على مش���روع قان���ون يمنح وزير الداخلية صالحي���ة تجاوز القوانين 

الداخلي���ة للمدن التي تس���مح للمحالت التجارية بفتح أبوابها أيام الس���بت. 

وعارض حزب ليبرمان “إسرائيل بيتنا” هذا القانون. وقال ليبرمان خالل زيارته 

إلى أسدود، إن هذا القانون من شأنه أن يتسّبب بانقسام أكبر في إسرائيل.

]طالع المزيد من التفاصيل ص 6[

مطالبة نتنياهو باتخاذ خطوات ضد ليبرمان بعد إعالن 
دعمه لمحالت تجارية تفتح أبوابها أيام السبت

صادقت اللجنة الوزارية اإلس���رائيلية لش���ؤون س���ن القوانين أول من أمس 

)األحد( على تعديالت قانونية قدمتها كتل االئتالف الحاكم وتقضي بتطبيق 

مزيد من القوانين اإلس���رائيلية على المس���توطنات في األراضي الفلسطينية 

المحتلة. 

وتشمل هذه التعديالت 12 قانونا. 

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرون���وت” أن الحديث يدور حول أهم الخطوات 

التي بادرت إليها وزيرة العدل، أييلت ش���اكيد، لصالح المش���روع االستيطاني 

والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وكان المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي مندلبليت وبناء على 

طلب ش���اكيد، وافق قبل أسبوعين على ما يس���مى ب�”إجراء يهودا والسامرة”، 

والذي ينص على أنه في كل مش���روع قانون جديد يش���رعه الكنيست ستتم 

اإلش���ارة إل���ى الضفة الغربي���ة وتتم مالءمة مش���روع القانون ك���ي يطبق في 

المستوطنات.

وطبقا لهذا اإلجراء فإن وزارة العدل هي التي ستقرر ما إذا كان يمكن تطبيق 

القانون الجديد في الضفة الغربية المحتلة، وس���يكون الس���ؤال الرئيسي ما 

إذا كان يتف���ق مع القان���ون الدولي، ذلك بأن القانون الدول���ي ال يجيز تطبيق 

القانون اإلس���رائيلي على األراضي الفلس���طينية المحتلة إال ألسباب أمنية أو 

لتلبية “االحتياجات الخاصة للسكان”.

وكان���ت “يديعوت أحرونوت” كش���فت ألول مرة في أي���ار الفائت أن الوزيرة 

شاكيد ووزير السياحة ياريف ليفين يعمالن من أجل أال تتجاهل التشريعات 

الجديدة مئات اآلالف من المس���توطنين اإلس���رائيليين الذين يعيش���ون في 

المستوطنات، ومن ثم بدأوا بالخطوة التي تتسارع وتيرتها اآلن.

من ناحية أخرى نشرت منظمة “جيشاه- مسلك” لحقوق اإلنسان اإلسرائيلية 

)مركز الدفاع عن حرية التنقل( مؤخرًا وثيقة جديدة بعنوان “تشديد اإلغالق” 

أك���دت فيها أن عام 2017 الماضي كان عام تش���ديد الحص���ار المفروض على 

قطاع غزة.

وتس���تعرض هذه الوثيقة الجديدة وتحلل عشر خطوات اتخذتها إسرائيل 

خالل العام 2017، وأدت إلى تشديد التقييدات المفروضة على تنقل األشخاص 

م���ن وإلى قطاع غزة عب���ر معبر إيرز )بيت حانون(. وتش���مل القائمة تقييدات 

جديدة، إضافة إلى تشديد تلك المتبعة منذ سنوات. 

وقال���ت الوثيقة إنه تم اتخاذ هذه القرارات دون تبريرها، ودون إجراء نقاش 

جماهي���ري حولها، كما ت���م فرضها دون س���ابق إنذار. ومن الواض���ح أنه عند 

فرض هذه التقييدات، لم يتم األخذ بالحس���بان إسقاطاتها على سكان قطاع 

غ���زة، الذين يعانون أصال من ظروف قاس���ية جًدا. وأكدت أن تش���ديد اإلغالق 

اإلس���رائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى اإلغالق المس���تمر لمعبر رفح، أديا إلى 

انتهاك فظ إلمكانية تنقل سكان القطاع، والتي كانت محدودة جًدا أصاًل.

اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين تصادق على تعديالت تقضي 
بتطبيق مزيد من القوانين اإلسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية!

*وثيقة جديدة لمنظمة حقوق إنسان إسرائيلية: عام 2017 كان عام تشديد اإلغالق والحصار المفروض على قطاع غزة*

وأضاف���ت الوثيق���ة: تأتي ه���ذه التقيي���دات الجديدة برغ���م التصريحات 

المتكررة لكبار القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل، والذين اعتبروا 

أن أمن إسرائيل متعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وتطوير اقتصاده. وعلى عكس 

التصريح���ات، أدت الخطوات العملية إلى تقليص التنقل من قطاع غزة وإليه. 

وتشير معطيات خروج األش���خاص من القطاع عبر معبر ايرز خالل العام 2017 

إلى انخفاض كبير بحاالت خروج الفلس���طينيين، حيث بلغت نسبة االنخفاض 

51% مقارن���ة بالعام 2016 وقرابة 60% مقارنة بالعام 2015. المعدل الش���هري 

لخروج األشخاص خالل العام 2017 بلغ 5963 حالة خروج فقط، مقارنة مع 12150 

حالة بالمعدل الشهري خالل 2016 و14276 حالة خالل 2015. ويشار إلى أنه في 

العام 2014، قبل اإلعالن اإلس���رائيلي عن “تسهيالت” على تنقل سكان قطاع 

غزة، بلغ المعدل الشهري لحاالت خروج األشخاص 6270 حالة شهرًيا.

وختم���ت الوثيقة: “له���ذا اإلغالق اإلس���رائيلي المفروض عل���ى قطاع غزة، 

والمس���تمر منذ أكثر من عش���رة أعوام، إس���قاطات واس���عة وبالغة على حياة 

مليوني إنس���ان في القطاع. إن التقييدات الش���املة والعبثية المفروضة على 

تنقل األش���خاص تعرقل االقتصاد وتحجب األمل، ويجب إزالتها فوًرا. يجب أن 

يكون العام 2018 هو العام الذي تغير فيه إس���رائيل سياستها الفاشلة تجاه 

قطاع غزة بش���كل جذري، وتعترف بمسؤوليتها عن الس���ير الطبيعي للحياة 

اليومية لسكانه وتحترم حقهم بحرية الحركة والتنقل”.

االستيطان: نهب يشرعن نفسه بنفسه.

محور خاص: مستجدات واقع 
اإلكراه الديني في إسرائيل
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أصوات في الليكود: “اليسار يواصل 
الهيمنة على اإلعالم اإلسرائيلي 
وهذا هو اإلخفاق اليميني األكبر”!

*”الصراع على الهيمنة اإلعالمية 
هو الصراع السياسي المركزي

 في إسرائيل خالل السنوات األخيرة”*

اعتبر موق���ع “ميداه” اإلس���رائيلي اليميني أن 

“اليمي���ن ال يزال يخف���ق في المعرك���ة لتحقيق 

الهيمنة اإلعالمية في إس���رائيل” وأكد أن بعض 

ش���رت مؤخرا »تؤكد الفش���ل 
ُ
المعطي���ات التي ن

المتواص���ل ال���ذي يمنى ب���ه ممثل���و اليمين في 

المعركة من أجل فتح وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية 

أمام التنافس«، بينما »يواصل اليس���ار السيطرة 

على اإلعالم«! 

يأتي هذا االس����تنتاج ضمن تعلي����ق تحليلي 

كتبه موش����يه إفرجان، أحد كتاب الموقع وعضو 

اللجنة المركزية في ح����زب الليكود، على خلفية 

معطيات نشرها الموقع نفسه، األسبوع الماضي، 

ع����ن معدالت االس����تماع إل����ى البرام����ج اإلذاعية 

الت����ي تبثها إذاع����ة الجيش اإلس����رائيلي )غالي 

تساَهل(، وأفادت بأّن برنامج الصحافي اليميني 

أريئيل س����يغال يحظى بمعدالت اس����تماع تزيد 

عن معدالت االس����تماع إلى البرامج اإلذاعية التي 

يقدمها ثالثة من صحافيي اليس����ار المركزيين 

في ه����ذه اإلذاع����ة )هم، حس����ب الموق����ع: رازي 

بركائي، رينو تسرور وياعيل دان( »مجتمعة«! 

ر الكاتب بمقال سابق كان قد نشره العام 
ّ
ويذك

الماضي وادعى فيه ب����أن »الصراع على الهيمنة 

اإلعالمي����ة هو الص����راع السياس����ي المركزي في 

إسرائيل خالل الس����نوات األخيرة« وبأن »اليسار 

مس����تعد لتكبد خس����ارة تكتيكية ف����ي مجاالت 

عديدة، شريطة أن يواصل امتالك هذه السيطرة 

االس����تراتيجية«. ولكن، يب����دو أن اليمين لم ُيمن 

بالفش����ل فقط »في هذا الصراع ال����ذي تتوفر له 

فيه، بال����ذات، إمكانية حقيقي����ة لتغيير الوضع 

لصالح منتِخبيه«، وإنما هو »يس����اعد اليسار على 

مواصلة هيمنته« أيضا.

يقول الكاتب إن »الشعور بهذا الفشل السياسي 

يتعزز حين نتذكر أن هذه معطيات عن االستماع 

لإلع���الم الرقم���ي، بمعنى أن المس���تمعين أبدوا 

اهتماما خاصا بالبرامج واس���تمعوا إليها صدفة« 

ويعتبر إن »لهذه المعطيات دالالت دراماتيكية«، 

إذ تشير إلى »إقبال متعاظم على البرامج اإلذاعية 

اإلخبارية م���ن وجهة نظر يمينية محافظة، بينما 

ليس ثمة عرض يلبي هذا الطلب ويوازيه«، وذلك 

ألن »السوق اإلعالمية في إسرائيل تئن تحت وطأة 

منظومات وأنظمة إدارية متقادمة«. 

ولك����ن، خالفا لليمي����ن الذي »أخف����ق في فهم 

الص����ورة اإلعالمية«، كم����ا يقول الكات����ب، »فإن 

اليس����ار يفهمها بص����ورة جيدة ج����دا«، وهو ما 

يفسر � حس����ب رأيه � »خلفية الهجوم المستمر 

من جانب اليس����ار وممثلي����ه الكثيرين جدا في 

وس����ائل اإلعالم« على أريئيل سيغال، الصحافي 

اليمين����ي »الذي يمث����ل، في منظوره����م، مبعث 

الخوف والقلق الش����ديدين م����ن فقدان الهيمنة 

في مملكتهم هذه«. 

لكن الكاتب ال يرى »فشل اليمين« في معطيات 

االس���تماع إلى برامج إذاعة الجيش اإلس���رائيلي 

فق���ط، وإنما ف���ي »القن���اة 20« )قن���اة التلفزيون 

اليمينية( أيضا »حيث يمثل سيغال، من خاللها، 

تهديدا محتمال للهيمنة اليس���ارية السياس���ية 

عل���ى التلفزي���ون«. ذل���ك أن هذه القن���اة »التي 

تقدم بديال حقيقيا قادرا على منافس���ة القنوات 

المركزي���ة« ق���د »أصبحت هدفا مركزي���ا للتنكيل 

من جانب الجهات اإلدارية الرس���مية وللس���خرية 

من جانب اإلعالميين اليس���اريين الذين يحاولون، 

مع���ا، القضاء على البديل الحقيقي وهو ما زال في 

المهد«.   

وسيطرة اليسار على سوق اإلعالم ومعركته ضد 

أي تغيير محتمل يفسران، برأي الكاتب، ما يبدو 

أنه شذوذ وانحراف عن السائد: اإلعالميون يكررون 

العظات حول اإلعالم الحر وحرية التعبير، لكنهم 

يمارس���ون العكس تماما في الواقع: يدفعون بما 

يسمونه »اإلعالم الجماهيري« ويعمقون التدخل 

اإلداري »على حس���اب اإلعالم الحر ويدوسون أية 

حري���ة للتعبي���ر تتعلق باليمي���ن«. ففي كل مرة 

يل���وح فيها احتم���ال للتغيير من خ���الل ما يبدو 

أن���ه »مّس« بقن���وات ورجال اإلعالم المحس���وبين 

على اليس���ار »يسارع اليمين الساذج إلى الوقوف 

دفاعا عنهم«! أما حين يجري الحديث عن »قانون 

يس���رائيل هيوم« أو تنكي���ل بالقناة 20، »يتجند 

اليسار كله ويدعم المّس بهما«. 

ثم يتس����اءل الكات����ب: »أين ه����ي التبادلية؟ 

أين ه����و الوفاء لحرية التعبي����ر وللحرية عامة؟«، 

ويجيب: »ليس لدى اليس����ار وليس لدى األغبياء 

ف����ي اليمي����ن«! فبينما »يفهم اليس����ار س����احة 

المعركة جيدا، يظهر اليمين في ذروة ضعفه في 

هذا المجال المركزي بالذات«. ذلك أن »فتح سوق 

اإلعالم أمام المنافس����ة وإعطاء الجمهور إمكانية 

اختي����ار المضامين التي يرغب فيها ويفضلها ال 

بد أن يؤديا إلى خلخلة الهيمنة اليس����ارية على 

اإلعالم، ثم تالشيها تلقائيا«. 

ويخل����ص الكاتب إل����ى الق����ول إن اليمين في 

إس����رائيل »يدف����ع ثمنا سياس����يا باهظ����ا طوال 

س����نوات عديدة في مجال اإلع����الم وال ينجح في 

ترجمة قدرات����ه الكامنة وتوظيفه����ا في تغيير 

الوضع الس����ائد في����ه«، مم����ا يش����كل »اإلخفاق 

اليميني األكبر في أيامنا هذه«!

ينش���غل محللون إسرائيليون هذه األيام في 

عرض األس���باب التي تجعل حكوم���ة بنيامين 

نتنياهو تعّمر طويال، على الرغم من كل قضايا 

الفساد التي تالحق رئيسها بنيامين نتنياهو 

وعددا من الوزراء والنواب. 

ويح���ذر محللون من أن ه���ذه الحكومة قائمة 

جّراء إب���رام صفقات حزبي���ة، ال تعبر بالضرورة 

عن رأي جمه���ور الناخبين، وإنما عن مجموعات 

أقلية، ترك���ض لمصالحها الضيف���ة، وهذا ما 

يؤدي إلى س���ن قوانين ال يحبها الجمهور، ومن 

بينها قانون السبت اليهودي.

األخيرين  األس���بوعين  اس���تطالعات  وتشير 

إلى تراجع القوة اإلجمالية للكتل الس���ت التي 

تشكل االئتالف الحاكم حاليا، إذ ستهبط قوته 

االنتخابية من 67 مقعدا حققها في انتخابات 

2015، إل���ى ما بين 63 وحتى 61 مقعدا في ما لو 

جرت االنتخابات في ه���ذه المرحلة. إال أنه كما 

يبدو فإن هذه االنتخابات لن تكون قريبة، وهذا 

ما يظهر من عاملين بارزين في األيام األخيرة.

وأول هذي���ن العاملين قول مصادر في وحدة 

التحقيقات في الش���رطة اإلسرائيلية إن انهاء 

التحقيق���ات ف���ي ملفي ش���بهات فس���اد ضد 

نتنياه���و، لن يكون قبل الربي���ع المقبل، وهذا 

تأجيل مصيري بالنس���بة لنتنياهو، خاصة وأن 

توصيات الش���رطة بتقديمه إلى المحاكمة لن 

تكون الق���ول الفصل، بل ق���رار النيابة العامة 

اللذي���ن  للحكوم���ة،  القانون���ي  والمستش���ار 

سيفحصان الملف ألش���هر طويلة دون سقف 

زمن���ي مح���دد، وهذا م���ا يطيل أكث���ر في عمر 

نتنياهو السياسي وحكومته.

وثانيا، وهذا أهم، ه���و أن الحكومة صادقت، 

في األسبوع قبل الماضي، وباإلجماع على االطار 

العام وش���كل توزي���ع الموازنة العام���ة، للعام 

المقبل 2019. ولم يسبق أبدا أن سارعت حكومة 

س���ابقة لتحدي���د موازنة الع���ام التالي قبل 7 

أشهر من موعد االقرار األولي في الحكومة. 

وحسب القانون اإلسرائيلي المتبع منذ العام 

2009، فإن الحكومة والكنيست يقران ميزانية 

مزدوج���ة لعامي���ن، إال أذا كان الحديث عن عام 

يص���ادف فيه الموع���د القانون���ي لالنتخابات 

البرلمانية، فيتم اقرار ميزانية عام واحد فقط. 

وحس���ب تقارير، فإن نتنياهو ووزي���ر المالية 

موش���يه كحل���ون، ومعهم���ا الحكوم���ة كلها، 

معنيون بإقرار الموازنة العامة بالقراءة األولى 

حتى انتهاء الدورة الش���توية للكنيس���ت، في 

منتص���ف آذار المقبل، وبالقراءة النهائية بعد 

ثالثة أشهر. 

وهذا اإلس���راع في إقرار الميزانية له تفسير 

سياس���ي واحد، هو أن نتنياهو ال يريد ضغوطا 

حزبية تقود إلى حل الحكومة، إذ حسب تجارب 

الس���نين، ف���إن الكت���ل البرلمانية المش���اركة 

ف���ي الحكومة تزيد من ضغوطه���ا كلما اقترب 

موعد االنتخاب���ات القانوني. لكن كما يبدو فإن 

اس���تمرار الحكومة الحالية ه���و مصلحة ليس 

فق���ط لنتنياهو، وإنما لكتل أخرى، وأولها حزب 

وزير المالية كحلون، الذي تتنبأ له استطالعات 

ال���رأي تراجع���ا ف���ي قوت���ه. كم���ا أن تحالف 

المس���توطنين “البيت اليهودي”، وعلى الرغم 

من أن استطالعات الرأي تتنبأ له زيادة مقاعده 

بنس���بة 50% وأكث���ر، إال أن���ه ي���رى بالحكومة 

الحالية مكسبا له من ناحية سياسية، نظرا إلى 

ما يس���تطيع من خاللها تحقيقه على مستوى 

السياسات المتطرفة والبناء في المستوطنات.

حكومة فساد
يقول المحلل االقتصادي والسياس���ي البارز 

في صحيف���ة “هآرتس” نحاميا شترس���لر، في 

مقال له “إن العام 2017، س���يتم تسجيله في 

التاريخ الحزبي والسياسي اإلسرائيلي، على أنه 

عام الفس���اد األكبر. وخالفا للماضي، فإنه ليس 

واضحا ما إذا ستقود قضايا الفساد إلى سقوط 

الحكومة، إذ بتنا أشد سخافة، ومتشددين أكبر، 

ومخلصين أكبر للمعسكر السياسي الذي أتينا 

منه”.

ويقول شترسلر إن قلق نتنياهو تعاظم بعد 

أن ق���ال رئيس المحكمة العليا األس���بق، مئير 

ش���مغار، “إن على رئيس الحكومة أن يستقيل، 

بس���بب قضية الهدايا الت���ي تلقاها، إذ يجري 

الحدي���ث عن هدايا بحجم ضخم من الس���يجار 

والش���مبانيا الفاخري���ن، وأن���ا ح���ازم برأيي”، 

وش���مغار له مكانة كبيرة لدى أوس���اط اليمين 

اإلسرائيلي.

ويتابع شترس���لر كاتبا “إن صراع البقاء الذي 

يخوضه نتنياهو، يفس���ر بشكل جيد محاوالت 

الفاس���دين تمرير قوانين مش���كوك بنواياها، 

وقوانين متعارضة مع األس���س الديمقراطية، 

تتضمن قوانين لخدمة أشخاص، مثل ما ُيعرف 

)إ.ب.أ(  حكومة نتنياهو: صفقات البقاء "المشبوهة".   
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ب� “القانون الفرنس���ي”، ال���ذي يمنع التحقيق 

مع رئيس حكوم���ة جنائيا خ���الل واليته، وهو 

المحاولة التي فش���لت، والقان���ون الذي يمنع 

الش���رطة من تقدي���م توصياتها م���ع انتهاء 

التحقيقات مع منتخب���ي جمهور، وهو القانون 

الذي أقره الكنيست نهائيا”.

ويضي���ف شترس���لر “إنه يكف���ي النظر إلى 

المبادري���ن والمؤيدين له���ذه القوانين، لنرى 

ش���لة مش���بوهة بحد ذاتها بقضايا الفس���اد، 

مثل النائ���ب دافيد بيط���ان، والوزيرين آرييه 

درعي وحاييم كاتس، والمشبوه السابق الوزير 

أفيغدور ليبرمان”.  ويعدد شترس���لر سلس���لة 

من مش���اريع القوانين المطروح���ة، والقوانين 

التي أقرت إلظهار حالة الفس���اد المس���تفحل. 

ويق���ول “إن قضايا فس���اد أس���قطت حكومات 

س���ابقة. فقب���ل 40 عاما س���قطت حكومة حزب 

العمل. وقبل 25 عاما س���قطت حكومة الليكود. 

أم���ا اآلن فإن الفس���اد أش���د خط���ورة، ويجري 

الحديث عن عام )2017( فاقد للخجل، وفي ذات 

الوقت الشعور بعظمة القوة، إلى جانب التلون 

في النهج السياس���ي، ومحاوالت لضرب أسس 

الحكم، خاصة  أجه���زة  الديمقراطية”، وضرب 

القائم���ة عل���ى تطبيق القانون، مثل الش���رطة 

وجهاز القضاء.   

حكومة “تسهيالت” وصفقات
ويقول المحلل االقتصادي سامي بيرتس، في 

مقال له ف���ي صحيفة “ذي ماركر” االقتصادية 

التابعة لصحيفة “هآرتس”، إن هذه الحكومة 

تصمد بفع���ل الصفقات الحزبي���ة، على الرغم 

م���ن أن نتائج هذه الصفق���ات ال تتالءم مع كل 

األح���زاب، بل هناك من يعت���رض، ولكنه يأخذ 

بعين االعتبار مصالحه التي يسعى إليها.

ويق���ول بيرتس: “ه���ل هي حكوم���ة يمين 

متطرف؟ بالغت���م. فهذه كما يب���دو الحكومة 

األكثر تس���اهال، من بين جميع الحكومات التي 

س���بقت. أفيغدور ليبرمان متس���اهل، نفتالي 

بينيت يتس���اهل بش���كل حر، وموشيه كحلون 

تب���دو حكوم���ة نتنياهو  متس���اهل منهجي. 

الحالية مثل لملمة لبيضات القبان، ليس واحدة 

وال اثنتان، وإنما س���تة أحزاب، كل واحد منها، 

بدوره، هو بيضة قبان. وألن���ه توجد اتفاقيات 

ائت���الف وصفقات بي���ن األح���زاب، فنحن نرى 

كي���ف أن قوانين اش���كالية، ال تحظى بأغلبية 

قيمية أو بمبادئ ف���ي الحكومة، يتم تمريرها 

ألنها تحظى بأغلبي���ة ميكانيكية، نابعة فقط 

من كونها وعدا لكتلة معينة، وحتى وإن كانت 

كتلة صغيرة تمثل قضية عينية”.

ويتابع بيرتس “إن قانون فرض عقوبة اإلعدام 

على المخربين، الذي بادرت له كتلة “يسرائيل 

بيتينو”، برئاسة وزير الدفاع ليبرمان، هو مثال 

جيد. فالكتلة التي لها س���تة نواب، تنجح في 

أن تمرر بالقراءة التمهيدية قانونا إش���كاليا، 

عل���ى الرغم من أن كل الجه���از األمني يعارض 

القان���ون، وغالبي���ة الحلبة السياس���ية تفهم 

الض���رر الناجم من هذا القانون. ولكنهم وعدوا 

ليبرمان، فماذا يفعلون؟ يتس���اهلون. هل قلنا 

حكومة حل وسط؟ قلنا”.

ويقول الكات���ب ذاته “هناك نم���اذج أخرى، 

قانون توصيات الش���رطة على س���بيل المثال. 

فوزير التعليم بيني���ت، ووزيرة العدل أييليت 

ش���اكيد، وأيض���ا أعض���اء في كتل���ة “كوالنو” 

برئاس���ة وزير المالية موشيه كحلون، لم يحبوا 

قانون التوصيات. وعل���ى الرغم من هذا أيدوه. 

لم���اذا؟ ألن كتل���ة الليكود ضغط���ت. فبينيت 

وش���اكيد وكحلون، ليس لديهم مصلحة إلنقاذ 

نتنياه���و م���ن تحقيق���ات الش���رطة، ولكنهم 

يعيش���ون ضمن ائت���الف، وهن���اك دوافع، وال 

مفر، فإذن يتس���اهلون. هل بينيت وش���اكيد 

يتساهالن؟ حقيقة. وهذا يس���ري على قانون 

المحال التجارية، ال���ذي أقرته الحكومة والحقا 

الكنيس���ت، فقط ألن نتنياهو قطع وعدا لكتلة 

شاس، ورئيس���ها آرييه درعي، بأن يتم تمرير 

القان���ون، فحتى غالبية كت���ل االئتالف، وعلى 

رأس���ها الليكود، يعارض���ون القانون. فقد كان 

درع���ي متحمس���ا لتمرير القان���ون، ولم يخجل 

من الضغ���ط على النائب يه���ودا غليك ليأتي 

للتصويت في الكنيس���ت، في أيام العزاء على 

موت زوجته”.

ويضي���ف بيرت���س “أيضا في قان���ون فرض 

ضريبة على من يملك ثالثة بيوت وأكثر كانت 

معارضة من كل كت���ل االئتالف، من الحريديم 

وحتى أييليت شاكيد. كما أن نتنياهو لم يحب 

القانون. ولكن بما أن الحكومة متساهلة، عليها 

أن تتساهل، لكن إلى هذا الحد من التشوه، إلى 

درج���ة أن المحكمة العليا نقضت القانون، ألنه 

تم اقراره في مسار تشريعي ليس سليما. لكن 

تم الحفاظ على المبدأ، وهو أنهم يتس���اهلون 

في مواضيع ال يحبونها، فهذه حكومة تساهل. 

ه���ذا التس���اهل ال يعك���س بالض���رورة طابع 

السياس���يين ذوي الصلة، وإنما الواقع والنهج 

السياس���ي، الذي يفرض نهجا عملي���ا. فإذا ما 

عرق���ل حزب حزب���ا آخر، فإنه س���يتلقى بالمثل 

الحقا، وحينها لن يتم دفع مش���اريع القوانين 

التي يسعى لها”.

ويتابع بيرتس “س���تقولون إن التساهل هو 

أمر مطلوب في الحياة السياسية، خاصة بعد 

األخذ بعين االعتبار حال���ة التنوع التي فيها 

كل حزب يمص���ل قطاعا م���ا. وباإلمكان حتى 

مدح مبدأ التمثيل، الذي يس���مح لمجموعات 

صغيرة أن تدف���ع بمصالحها رغم أنها أقلية. 

إال أن حركات الع���ام األخير تثبت حجم القلق 

المتعاظ���م. بداي���ة، فإن حلول الوس���ط التي 

يتم التوصل لها ف���ي الحكومة تأتي بنتائج 

متطرفة، بشكل يش���ّوه رغبة الناخب. فالنهج 

ه���و حلول وس���ط، ولك���ن النتائ���ج متطرفة. 

فجمي���ل أن ليبرمان ينجح ف���ي تمرير قانون 

إش���كالي، بمقاعد كتلته الس���تة، ولكن هذا 

يدل على القوة الزائدة التي يمنحه إياه نظام 

الحكم. ففي ه���ذا االئتالف توج���د توازنات 

مش���ّوهة. وكذا األمر بالنسبة لكتلتي اليهود 

المتزمتي���ن “الحريديم”، اللتين تنجحان في 

فرض جدول أعمال، ين���زع من مجالس الحكم 

المحل���ي )البلديات(، صالحيات س���ن قوانين 

بلدية، لفت���ح المحال التجارية أيام الس���بت، 

وينقل تلك الصالحيات إل���ى وزير الداخلية. 

فغالبي���ة الجمه���ور تؤيد فتح المح���ال أيام 

السبت، وأصال هذا هو الواقع في البلدات ذات 

الطابع العلماني”.

ويشير بيرتس في مقاله إلى “أن استراتيجية 

نتنياه���و ف���ي تركيبة حكومته تس���تند على 

ائتالف قطاع���ات: حريديم اش���كناز، حريديم 

س���فارديم، متدينون صهاينة، مهاجرون من 

روسيا، ويمين اجتماعي معتدل صّوت لكحلون، 

ل نتنياهو هذا 
ّ

وهذا هو مصدر قوت���ه. ويفض

النم���وذج، ال���ذي يج���ر حكومته إل���ى مواقف 

متطرف���ة، بينما هو يحاول فرض نظام ويخفف 

من الوطأة، وهذا بدال من نموذج آخر تكون فيه 

كتلتا “المعس���كر الصهيوني” و”يش عتيد”، 

ألنه في نموذج كهذا، سيظهر نتنياهو بكونه 

اليميني المتطرف”.

ويمضي قائاًل: “لكن النتائج الحاصلة تؤكد أن 

كل كتلة برلمانية في االئتالف بصفتها بيضة 

قبان، تحقق لنفس���ها أكثر بكثي���ر من قوتها 

االنتخابي���ة الحقيقي���ة. وهذا ما يش���ّوه رغبة 

الناخ���ب، ويفرض على إس���رائيل جدول أعمال 

صعبا جدا: اغالق محال تجارية واقتصادية أيام 

الس���بت، عقوبة االعدام على المخربين، قوانين 

تضعف من صالحي���ات ومكانة أجهزة تطبيق 

القانون، مثل الش���رطة وجهاز المحاكم، وأيضا 

طرد بالقوة لطالبي اللجوء من أفريقيا وغير ذلك. 

إن حكومة التساهالت تصل في نهاية المطاف 

إلى توافقات عل���ى أمور متطرف���ة، ومحافظة، 

وأحيانا مظلمة. وباإلمكان حل المسألة من خالل 

القول إن هذه رغب���ة الناخب، ويجب احترامها. 

ولكن قس���ما كبي���را من القوانين، ال يتماش���ى 

مع رغب���ة الناخب، وإنم���ا مع رغب���ة المنتخب، 

وحتى رغبة قلة م���ن المنتخبين. فنظام الحكم 

القائم يس���مح لقلة منتخبة أن تدفع بسياسة 

تناقض رغبة األغلبية. وه���ذا أحد التناقضات 

الداخلية القائمة في إسرائيل، وبكثرة: حكومة 

تساهالت تأتي بنتائج متطرفة”.

إذن عل���ى م���اذا يتوافق���ون؟ لم���اذا أعضاء 

الكنيس���ت والوزراء في االئتالف مس���تعدون 

لبيع مبادئ وقيم هامة، من أجل تأييد قوانين 

ال يتفق���ون معه���ا؟ لم���اذا نحن نس���مع المّرة 

تل���و األخرى أقواال مث���ل: “أنا ال أح���ب القانون 

ولكن....”، أو “م���ن االفضل لو أن هذا القانون ال 

يكون أبدا، إال أن...”. فلماذا أعضاء الكنيس���ت 

والوزراء يسدون أنوفهم، ويصوتون تأييدا لما 

هو مناقض ألفكارهم وللصالح العام؟.

يق���ول بيرت���س “يوجد لهذا ثالثة أس���باب: 

األول، هو الس���عي لبقاء االئتالف قويا أكثر من 

أي أم���ر آخر. والثان���ي، أن الطريق الوحيد الذي 

يحقق لك اإلنجازات الحزبية هو الصفقات على 

طريق���ة أي���د اقتراحي، وأنا س���أؤيد اقتراحك. 

والس���بب الثالث، ه���و عرض األم���ور من خالل 

الس���ؤال: ما هو مجموع التس���اهالت المحبوبة، 

أمام التس���اهل األكبر الذي على إس���رائيل أن 

تفعل���ه في مرحلة ما أمام الفلس���طينيين؟. إن 

التساهالت الصغيرة التي تتم اليوم، هدفها 

رفش التساهل األكبر إلى المستقبل. ومرحليا 

هذا ينج���ح. وُيكثر نتنياهو ف���ي الحديث في 

السنوات األخيرة عن تعزيز الحكم. وهو صاحب 

تجربة في المعارك مع ش���ركائه في االئتالفات 

المتعددة، التي لم تسمح له بتطبيق سياساته 

في الحكومات األربع التي رئسها، ومن الممكن 

أنه يس���تخدم هذا االدعاء حينم���ا ال ينجح، أو 

حينما ال يريد دفع أمر ما إلى األمام. إن اختياره 

في واليت���ه الحالية لهذه الحكوم���ة، المركّبة 

من س���ت كتل برلماني���ة، هو خي���ار االعتراف 

بنظ���ام الخضوع للقطاعات الت���ي تمثلها هذه 

الكتل، بدال من خيار وضع كل مجموعة بحس���ب 

حجمها”. 

وختم بيرت���س كاتبا “لماذا فع���ل هذا؟ ألن 

الحكم الذي يس���عى له ال يمت بصلة إلى حياة 

الناس اليومية في إس���رائيل. غالء المعيش���ة، 

الفجوات االجتماعية، اإلكراه الديني، التوترات 

والش���روخ في المجتمع- كل هذه أمور أقل شأنا 

لديه م���ن القضاي���ا األمنية والسياس���ية. إن 

شخصيته السياس���ية ترتكز على مصطلحات 

مثل: “أمن”، “إي���ران”، “الحرب على االرهاب”، 

وهذا أكثر من القضاي���ا العامة. ومن أجل هذه 

األمور، هو على اس���تعداد ألن يقدم تساهالت 

حزبي���ة، يدف���ع ثمنه���ا الحقيق���ي الجمهور 

اإلسرائيلي”.
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بقلم: َحجاي إلعاد )*(

ما هو المعيار الدقي���ق لقياس »الديمقراطية 

اإلس���رائيلية« في أّيامنا هذه؟ ألجل اإلجابة عن 

ذلك، من المفيد أن ننظر بعين امرأة فلسطينّية: 

مي دعنا، فلسطينية من الخليل )26 عامًا(. فقبل 

ثالث س���نوات، ف���ي ش���باط 2015، اقتحم جنود 

إس���رائيلّيون بيته���ا في وقت متأخ���ر من ليلة 

ه جزء من واقع الحياة اليومّية لألَسر 
ّ
ش���توّية. إن

الفلس���طينية في جميع أراضي الضفة الغربية: 

يس���تطيع الجنود اقتحام منازل هذه األَسر في 

أّي وق���ت، بُحكم نّص »األم���ر المتعلق باألحكام 

األمنية«: »يج���وز لضابط أو جندي... الدخول في 

أّي وقت إل���ى أّي مكان...«. لك���ي يفعلوا ذلك ال 

يحتاج الجنود إلبراز أمر تفتيش، أو تلبية شروط 

مثل »سبب مقبول« أو »شّك معقول«.

���ة، “حالة االس���تثناء 
ّ
ف���ي األراض���ي المحتل

الدائمة” الت���ي تحّدث عنه���ا جورجيو أغامبن، 

ما هي واقع يومّي. مي 
ّ
ليست مجّرد فلس���فة وإن

دعنا وكذلك أوالدها ولدوا تحت وطأة هذا الواقع؛ 

من حيث أنه قائم فعلّيًا منذ خمس���ين عامًا - أي 

ِضْعفي عمرها. لكي نستوعب تمامًا ما معنى أن 

يكون اإلنسان مستباحًا ويعيش “حياة عارية”، 

كما وصفها أغامبن، ينبغي مش���اهدة ش���ريط 

الفيديو الذي صّورته مي في تلك الليلة: عندما 

وص���ل الجن���ود، اقتحموا منزلها، أم���روا بإيقاظ 

أوالده���ا من النوم وكان���وا يرغمونهم على ذكر 

أسمائهم.

خالفًا لدعنا، أنا مواطن إسرائيلي يهودي؛ أسكن 

في القدس الغربّية، داخل حدود إس���رائيل. نحن 

نس���كن على ُبع���د 30 كم، ولكني لس���ت مضطّرًا 

لمواجه���ة االقتحامات الليلي���ة لمنزلي، وال آالف 

األش���كال المختلف���ة الت���ي تفترق فيه���ا حياة 

الّرعايا عن حياة األسياد. ومع ذلك، فإّن فضاءاتنا 

متشابكة. هذا هو المبدأ الذي يوّجه حياتنا، مثلما 

يوّجه هذه المقالة. 

قبل عّدة س���نوات، بدأت مي دعن���ا التطّوع في 

مش���روع “ال���رّد بالتصوير” ال���ذي أقامته منظمة 

بتس���يلم. لطالما برزت النس���اء مصّورات الفيديو 

بي���ن أكثر من مئت���ي متطّوع، أو م���ا يقارب ذلك، 

الذي���ن ج���رى تمكينهم ف���ي العق���د األخير عبر 

مش���روع الصحاف���ة المدنية هذا، لك���ي ُيظهروا 

بط. من هنا، 
ّ

صورة واق���ع االحتالل كما ه���ي بالض

ال عجب أّن بتس���يلم في آب 2017 - لمناسبة مرور 

عشر س���نوات على انطالقة المش���روع - قّررت أن 

ط الضوء 
ّ
تقيم في س���ينماتك القدس عرضًا يسل

على “النساء الفلسطينيات، من االنتفاضة األولى 

إلى اليوم”. اش���تمل العرض عل���ى مقاطع فيديو، 

جميعها التقطتها نساء مصّورات فيديو - بما في 

ذلك ما صّورته مي دعنا في تلك الليلة من ش���باط 

 .2015

ع���ْرض واقع الحياة في أحد جانبي الخط األخضر 

 األخضر، 
ّ
على شاش���ات في الجانب اآلخر من الخط

 أكثر بكثير من 
ّ
أمٌر بس���يط. ولكّن ما اجتاز الخ���ط

صور عكس���ت واق���ع الخلي���ل: هذا م���ا حدث في 

أعق���اب الع���رض - مدير ع���اّم وزارة الثقافة كتب 

رس���الة معّممة إل���ى المستش���ار القانوني لوزارة 

المالّي���ة يطالب “بإعادة النظ���ر في تقديم الدعم 

المالي للسينماتك”. األساس القانوني لمثل هذه 

المطالب���ة كان قد أصبح قانونًا في إس���رائيل منذ 

عام 2011، كجزء من موجة س���ابقة من التشريعات 

المناهضة للديمقراطية. وفي األش���هر األخيرة، 

تش���ّن وزيرة الثقافة الحالية، ميري ريغف، حملة 

انين 
ّ
تس���تخدم فيها س���لطات حكومية ض���ّد فن

اب س���يناريو ومسارح، وأيضًا ضّد دور سينما، 
ّ
وكت

نع���م - إذا تجّرأوا على تنظيم أمس���يات أو عرض 

مس���رحيات أو أفالم “تحّرض ضّد إسرائيل”، وفقًا 

ق األمر بموضوع 
ّ
لتأويل وزيرة الثقافة. عندما يتعل

س���يطرة إس���رائيل على الفلس���طينيين، يصبح 

ع���رض األمور عل���ى حقيقتها تحريض���ًا ال محالة. 

تريد الوزيرة أن تمارس ما تس���ّميه - بمصطلحات 

أورويلّية أصيل���ة - “حّرية التمويل”: حّريتها هي 

في أن ال تمّول الخطاب الفني الذي يتناول “حالة 

االس���تثناء الدائم���ة” القائمة عل���ى ُبعد بضعة 

كيلومترات من سينماتك القدس. 

في األراضي المحتلة: حّرية 
التعبير خياٌر غير متاح

المواطنون الذين يعيش���ون في هذا الجانب من 

 األخض���ر، خاّصة اليهود منه���م، معتادون 
ّ
الخط

هم في حّري���ة التعبير. 
ّ
عمومًا على ممارس���ة حق

ولك���ن في األراضي المحتلة، حّري���ة التعبير خياٌر 

غير مت���اح منذ آب 1967، حيث أصبح س���اريًا بعد 

شهرين على االحتالل أمر عسكرّي رقم 101، الذي 

صدر عن القيادة العاّمة- “أمر في شأن منع أعمال 

التحريض والدعاية المعادية”. 

ان 
ّ
الس���ك أّن  األم���ر  ه���ذا  انط���الق  نقط���ة  إن 

ًا أصياًل في االحتجاج 
ّ
الفلسطينيين ال يملكون حق

من���ع حت���ى المقاومة غير 
ُ
أو حّري���ة التعبي���ر، وت

الُعنفية واالحتجاج المدنّي إذا اشتمل على تجّمع 

س���لمّي. ومنذ خمس���ين س���نة، تعّرف إسرائيل 

 معارضة فلس���طينية لنظام االحتالل 
ّ

تقريب���ًا كل

ها تحريض، وفي الوقت نفسه 
ّ
اإلسرائيلي على أن

تسلب حّرية التعبير من الماليين. هل يفاجأ أحد 

���ًا من أّن ع���رض مجموعة من أش���رطة الفيديو 
ّ
حق

 اإلس���رائيليين في 
ّ

يعتبر اليوم تحريضًا، وأن حق

حّرية التعبير أصبح هو أيضًا موضع شّك وتساؤل؟ 

س���ع لمجتمع مفتوح آخذ 
ّ
ا، إّن الفضاء الذي يت

ُّ
حق

في االنكماش في إس���رائيل. ال يمكن للمرء إنكار 

اإلحساس المرير والس���اخر بعدالة تنطوي عليها 

هذه السيرورة، إذ هي تسهم في تقارب منظمات 

إسرائيلية وفلسطينية - ليس ألّن الفضاء المدنّي 

ه يضيق 
ّ
م���ا ألن

ّ
ة، وإن

ّ
س���ع في األراضي المحتل

ّ
يت

داخل دولة االحتالل. 

بالطبع، بالنسبة إلى ماليين الفلسطينيين انهار 

الفضاء الديمقراطّي منذ زمن بعيد. فنحن نفرض 

منذ نصف عقد نظام ُحكم عس���كرّي على ماليين 

األش���خاص المجّردين م���ن الحقوق السياس���ية. 

وفي هذا الس���ياق التعسفي، تحّدد إسرائيل دون 

أّي مب���ّرر أمورًا كثيرة - من بينها: من يس���افر إلى 

الخارج، من يحصل على تصريح عمل، من يستطيع 

الزواج، من يمكنه الوص���ول إلى أرضه، من يمكنه 

بناء من���زل، وغير ذل���ك من أمثل���ة تعكس حياة 

مرتهنة في أيدي اآلخرين -  في أيدينا.

في إس���رائيل الحالّي���ة، أصبح من الع���ادّي جّدًا 

وصف المنظم���ات غير الحكومي���ة التي تعارض 

االحت���الل، بالخيان���ة والعمال���ة لجه���ات أجنبّية 

مشبوهة، من قَبل رئيس الحكومة فنازاًل. في هذا 

الواقع الحالّي، أصبحت الممارسة الدائمة قوامها 

خليط من الترهي���ب واالختراق وس���ّن القوانين، 

ّحيت 
ُ
محّددة بذلك معيار “العادّي” الجديد. لقد ن

جانبًا الحاجة إلى الحفاظ على ممارس���ة تنس���جم 

بدلت 
ُ
ظاهرّي���ًا مع معايي���ر الديمقراطّية، واس���ت

بش���هّية سياس���ّية مفتوحة لهت���اف الجمهور 

المعجب بحكومته التي تالحق الطابور الخامس. 

وهكذا، فالمساعي التي تقودها وزيرة الثقافة 

هي نزر يسير من مبادرات كثيرة تنجم عن عقلية 

ها معًا تعكس فضاء منكمش���ًا، ال 
ّ
مش���ابهة؛ وكل

سع فيه لحّرية التعبير والمجتمع المدنّي. هذه 
ّ
مت

الس���يرورة التي برزت في السنوات السبع األخيرة 

في إسرائيل، تخطو أمامًا في موازاة مثيالتها في 

هنغاريا والهند وتركيا. 

���ي ع���ن التفكي���ر الديمقراط���ي ف���ي 
ّ
إن التخل

إس���رائيل يبرز عن ُبع���د: في حزي���ران 2017 قال 

ناطق بلسان وزارة الخارجية األلمانية، إّن هنغاريا 

ها قانونًا يمنع المنظمات غير الحكومية من 
ّ
بس���ن

 إلى “جانب دول 
ّ

ي التموي���ل األجنبي تصطف
ّ
تلق

مثل روس���يا والصي���ن وإس���رائيل، تعتبر تقديم 

التبّرع���ات الخارجية لدعم نش���اط المنظمات غير 

الحكومية والمجتمع المدني عماًل عدوانّيًا أو على 

 غير وّدّي”.  بعد أش���هر قليلة من التصريح 
ّ

األقل

درجت إس���رائيل في التقرير الس���نوي 
ُ
المذكور، أ

لألمم المتحدة، الذي يش���مل الدول التي تضّيق 

على نشاط العاملين في مجال حقوق اإلنسان.

ثمة مس���اٍع كثي���رة تس���تهدف منظم���ات أو 

جمعّيات حقوق اإلنس���ان اإلسرائيلية، لكن األكثر 

دوام���ًا بينها محاوالت س���ّد س���ُبل الوص���ول إلى 

التمويل الخارجي. غير أّن الحكومة لن تسّن قانونًا 

يش���مل ملحقًا بقائمة تضّم أسماء المنظمات غير 

���ًا جّدًا. لقد 
ّ
المرغوب فيها، ألّن ذلك س���يكون فظ

ب األمر عّدة س���نوات وعددًا من التش���ريعات 
ّ
تطل

للتوّصل إلى معيار إدارّي ينطبق حصرّيًا على هذه 

المنظمات: نسبة عالية نسبّيًا من مالّية الجمعية 

مصدرها “تمويل من دولة أجنبية”. 

م���ات حقوق 
ّ
كيف يتلّب���س ه���ذا المعيار منظ

م���ات الكثيرة 
ّ
اإلنس���ان تحدي���دًا من بي���ن المنظ

ى تموياًل م���ن دول أجنبّية؟ يجري هذا 
ّ
التي تتلق

األمر من خالل اس���تغالل األفضلّية التي تمنحها 

حكومات هذه الدول لتعزيز حقوق اإلنس���ان. من 

اه المنظمات العاملة 
ّ
هنا يكون الدعم ال���ذي تتلق

ف���ي هذه المج���االت من ه���ذه الحكوم���ات عاليًا 

نس���بّيًا؛ وألج���ل التوّصل إلى قائم���ة دقيقة جّدًا 

تح���وي المنظمات المدنّية الت���ي ترغب الحكومة 

في مالحقتها، يكف���ي أن يجري توزيع المنظمات 

تبعًا لحّصتها من ذلك الدعم - وبالطبع، دون ذكر 

أيٍّ منها باالسم. 

تعديل قانون الجمعيات
إن المنط���ق أع���اله كان في ُصل���ب التعديالت 

رًا عل���ى قانون 
ّ
التش���ريعية الت���ي أجري���ت مؤخ

الجمعيات. بموج���ب التعديل الذي أقّر في 2016، 

ل التموي���ل من دول أجنبية 
ّ
الجمعية التي يش���ك

أو هيئ���ات دول أجنبي���ة 50% أو أكث���ر من مجمل 

مالّيتها، عليها أن تعّرف نفسها كوكيل أجنبي. 

ج���رى ف���ي البداية تس���ويق ه���ذا التعديل 

التشريعي تحت غطاء »تعزيز الشفافية« - لكن 

 
ّ

الشفافية لم تكن أبدًا المسألة األساسية، فكل

تب���ّرع للمنظمات غي���ر الحكومية اإلس���رائيلية 

يفوق 20 ألف ش���يكل )نح���و 5770 دوالر( يتّم 

اإلفص���اح عنه ف���ي تقاري���ر س���نوية، بموجب 

القانون. ع���الوة على ذلك، منذ ع���ام 2011، يتّم 

اإلفص���اح ع���ن التبّرعات المقّدمة م���ن دول في 

ه منذ إقراره 
ّ
تقارير فصلّية أو ُربع سنوية. غير أن

ُيستخدم القانون منّصة انطالق إلى تشريعات 

ها 
ّ
 إلى »الش���فافية« بِصلة سوى أن

ّ
أبعد، ال تمت

تس���تهدف بش���فافية ووضوح منظمات حقوق 

اإلنس���ان عبر التضييق عليها بالقيود اإلدارية 

والتشهير بها. 

التعدي���ل التش���ريعي أعاله )ويس���ّمى “قانون 

الشفافية”( ال يقّيد الوصول إلى التمويل األجنبي. 

د رئيس الحكومة علنًا 
ّ
ولكن، في حزيران 2017، أك

ه قد أوعز إلى الوزير ياريف ليفين صياغة قانون 
ّ
أن

جديد من ش���أنه أن يسّد أبواب تمويل الحكومات 

ه مس���ًعى 
ّ
األجنبي���ة للجمعيات اإلس���رائيلية. إن

مات حقوق اإلنسان التي 
ّ
يس���تهدف صراحة منظ

تعارض االحتالل. 

وفي مقابلة مع صحيفة “هآرتس” ش���رح الوزير 

ليفي���ن خلفّية التحّول في موق���ف الحكومة - من 

قانون ُسّن قبل س���نة ولم يقّيد التمويل المقّدم 

من حكومات أجنبية، إلى الس���عي لتشريع قانون 

جديد يقّيد مثل ه���ذا التمويل. قال ليفين إّن ما 

ن ذلك هو صعود اإلدارة الجديدة إلى الحكم 
ّ
يمك

ف���ي الواليات المتح���دة: “لم يك���ن تحقيق ذلك 

ممكنًا في عهد إدارة أوباما. لقد كانوا ممتعضين 

من مشروع القانون؛ بينما اإلدارة الحالّية ال مشكلة 

لديها في هذه المسألة”.

الفكر االستبدادي 
العابر للخط األخضر

 األخضر” 
ّ
ال يستطيع الفلسطينيون عبور “الخط

بس���هولة والدخول إلى إس���رائيل. ألجل ذلك هم 

يحتاج���ون إلى تصاري���ح خاّص���ة وعينّية - ألجل 

ي العالج الطّب���ي، أو احتياجات 
ّ
العمل، ألج���ل تلق

أخرى. لكّن الفكر االس���تبدادي يعبره دون الحاجة 

إل���ى تصاريح كه���ذه، إذ يكفيه ض���وء أخضر من 

 
ّ
رة. ما يبدو، أّن األمور على جانبي الخط

ّ
القوى المؤث

األخضر تحّركها الرياح التي تهّب من واش���نطن 

العاصمة. 

بع���د مرور بضعة أس���ابيع على تصري���ح الوزير 

ليفين السالف، استخدم الوزير أفيغدور ليبرمان 

اللغة نفسها تقريبًا - ولكن هذه المّرة في سياق 

 األخضر، أي 
ّ
الممارسات في الجهة األخرى من الخط

المضّي قُدمًا في هدم قًرى فلس���طينية بأكملها: 

الخان األحمر - إلى الش���رق من القدس، وسوسيا - 

جنوبّي جبال الخليل.

 
ّ
كذلك عبر الش���ريط الذي صّورته مي دعنا الخط

األخضر. فالع���رض المتواضع أمام مئة مش���اهد، 

أو م���ا يقارب ذلك، كان كافيًا في إس���رائيل 2017 

الحكوم���ة فتج���ري “مراجع���ة” على  الس���تنفار 

الطريقة المكارثّية لواحدة من أعرق المؤّسس���ات 

ه، لكي تمعن إسرائيل 
ّ
الثقافية في إس���رائيل. ألن

أكثر في قمع واضطهاد الفلس���طينيين، بات من 

الضرورّي اآلن اإلمعان في إس���كات اإلسرائيليين. 

ها هي مصائرنا يتشابك بعضها ببعض. 

إن اآللّي���ات الدولية التي أس���همت نوعًا ما في 

إبطاء هذه الس���يرورة، هي أيضًا متشابكة. ليس 

ون 
ّ
فق���ط أّن كثيرًا م���ن الفاعلين الدولّيي���ن يتلق

اإلش���ارات من واش���نطن الحالّية التي تحت ُحكم 

ترام���ب، ب���ل أيضًا حكومة إس���رائيل متش���ّجعة 

اآلن بفع���ل الرياح المؤاتي���ة التي تهّب من جهة 

األنظمة االس���تبدادية الصاعدة ف���ي أرجاء الكرة 

األرضّية. في مواجه���ة هذه الظروف، من الصعب 

 قاطع، وغالبًا يبدو األفق قاتمًا. 
ّ

إيجاد حل

تثير التطّورات السلبّية الجارية داخل إسرائيل 

ها ليست السبب في 
ّ
؛ لكن

ّ
الكثير من القلق، وبحق

ه ال يمك���ن اعتبار إس���رائيل ديمقراطية. ألجل 
ّ
أن

ذلك، ينبغي لنا النظر إلى زبدة السنوات األخيرة، 

نع���م، ولك���ن ينبغي أيض���ًا أن ننظ���ر إلى نصف 

القرن المنصرم. س���يطرة إس���رائيل على ماليين 

الفلس���طينيين المجّردين من الحقوق السياسية 

تجري عملّيًا طيلة جميع س���نوات وجود إسرائيل 

ة، ما عدا الس���نوات ال����19 األولى. 
ّ
كدولة مس���تقل

نحن نعيش في واقع الدول���ة الواحدة بين النهر 

والبحر، دولة تقوم فيها “حالة االستثناء الدائمة” 

عون 
ّ
على عالقة أس���ياد ورعايا، عالقة ماليين يتمت

بحق���وق سياس���ّية، وماليين محروم���ون من هذه 

الحقوق. 

ًا: إن قوى االس���تبداد 
ّ
وبعد، هذا ما أعتقد به حق

العالمي تعيد تنظيم صفوفها، نعم. وإن ساوركم 

أّي ش���ّك في ذلك، اس���تمعوا فقط إلى نتنياهو، 

ترامب، م���ودي، أوربان، وآخرين مّم���ن يتزاحمون 

مًا أن 
ّ
لالنضمام إلى صفوف هؤالء.  ولكن ليس محت

يكون هذا هو الشكل الوحيد إلعادة رّص الصفوف 

الذي ستش���هده البش���رية ف���ي الق���رن الواحد 

والعشرين. اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إنجاز 

ثمي���ن، وقد فزنا ب���ه بعد معاناة إنس���انّية تفوق 

التصّور. نحن نعرف ما المه���ّم اآلن. يمكننا نحن 

 كتفًا إلى كت���ف ونناضل ألجل 
ّ

أيض���ًا أن نصطف

إحق���اق “حقوق متس���اوية وغير قابل���ة للتصّرف 

لجميع أعض���اء األس���رة البش���رية”؛ ولكي تكون 

“أس���س الحّرية والعدالة والس���الم ف���ي العالم” 

متينة كم���ا ينبغي لها أن تكون. ليس���ت هنالك 

ه مستقبل 
ّ
ضمانات للنجاح، فقط هنالك يقين بأن

 أن نناضل ألجله. 
ّ

يستحق

)*( الكاتب مدير عاّم منظمة بتسيلم. ُنشرت المقالة 

 Sur International في عدد خـــاص مـــن مجلـــة

Journal on Human Rights، تناول النضال ضد 

تقليص الحّيز الديمقراطي في أنحاء العالم. لقراءة 

مقـــاالت عن الوضع في البرازيـــل، هنغاريا، الفلبين، 

نيجيريا، مصر، المكسيك، باكستان، فنزويال، تنزانيا 

sur.conectas.org :وغيرها، يمكن التوّجه الى

»حالة االستثناء الدائمة« في واقع »الّدولة الواحدة«!
ة، 

ّ
*المنظمات غير الحكومية، اإلسرائيلية والفلسطينية، تتقارب ليس بفضل توّسع الفضاء المدنّي في فلسطين المحتل

ما بسبب انكماش هذا الفضاء داخل دولة االحتالل*
ّ
وإن

عاد رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين 

نتنياهو، في نهاية األس���بوع األخير، إلى البالد 

بعد زيارة إلى الهند دامت بضعة أيام وُوصفت 

بأنه���ا »زيارة تاريخية«، إذ إنه���ا المرة الثانية 

التي يزور فيها رئيس حكومة إسرائيلية الهند 

)األولى كانت لرئيس الحكومة أريئيل ش���ارون 

في العام 2003( وتأتي بمناس���بة مرور 25 عامًا 

على إقامة عالقات دبلوماسية بين البلدين.

وقد راف���ق نتنياهو، خ���الل زيارته هذه، وفد 

ض���م نحو 130 ش���خصا من كبار رج���ال األعمال 

اإلس���رائيليين من 100 شركة إس���رائيلية في 

العس���كرية،  مجاالت مختلفة، منها الصناعات 

المي���اه، الطاق���ة، الزراع���ة، الصح���ة، األغذية 

واالنترنت، إضافة إلى ممثلين كبار عن ش���ركة 

»إيرناوتك���س« المتخصصة في إنتاج الطائرات 

بدون طيار. 

وأفادت تقارير اإلعالمية بأن الزيارة تمخضت 

عن عقد عدد من االتفاقي���ات التجارية الكبيرة 

بي���ن البلدين ف���ي المج���االت المذك���ورة، في 

مقدمته���ا صفقات لبيع أس���لحة إس���رائيلية 

مختلفة للهند تبل���غ قيمتها اإلجمالية بضعة 

مليارات من الدوالرات. 

وعل���ى خلفي���ة ه���ذه الزي���ارة، نش���ر موقع 

اليميني تقري���رًا )1/15(  »ميداه« اإلس���رائيلي 

تحت عنوان »ليس الهند فق���ط: العالقات بين 

إس���رائيل وأذربيجان تزدهر« قال فيه إن »دولة 

إسرائيل تتمتع بمكانة دولية آخذة في االرتقاء 

باستمرار« وإن »إحدى السيرورات األكثر أهمية 

بالنسبة لمس���تقبل إس���رائيل وأمنها تتمثل 

في الجه���ود المتواصلة لعقد تحالفات جديدة 

تس���تند إلى مصالح وقيم مشتركة، في العالم 

بش���كل عام وفي منطقة الشرق األوسط بشكل 

خاص«. 

وإح���دى »الدول الصديقة الهامة« في منطقة 

الش���رق األوس���ط، كما يقول التقرير، هي دولة 

أذربيجان »اإلس���المية الش���يعية« التي تشهد 

العالقات معها خالل السنوات األخيرة »ازدهارا 

غير مس���بوق«، مش���يرًا إلى أن أذربيجان »تزود 

إسرائيل بقسط كبير من استهالكها النفطّي« 

)تحت���ل أذربيجان المرتبة العش���رين دوليا من 

حيث احتياطي النفط( و«تقدم مساعدات كبيرة 

وقّيمة جدا ألجهزة االس���تخبارات اإلسرائيلية 

في التجسس ضد إيران وأهداف عسكرية أخرى 

مختلفة«. 

ورغم أن أذربيجان تصّرح رسميًا بأنها »تحاول 

التزام الحي���اد والتعاون مع روس���يا والواليات 

المتحدة، كما مع إيران وإس���رائيل أيضا«، ورغم 

الزيارات العديدة جدا التي أجراها مس���ؤولون 

إسرائيليون كبار، سياس���يون وعسكريون، إلى 

عاصمة أذربيجان، باكو، في الس���نوات األخيرة، 

إال أن »هذه العالقات ظل���ت على نار هادئة كل 

الوق���ت«! ومع ذل���ك، »يجدر بأن يتع���رف أكبر 

عدد من اإلس���رائيليين على ه���ذه الجمهورية 

الهامة جدا في منظومة العالقات اإلس���رائيلية 

الدولية«، كما ينوه التقرير.

ث���م يع���رض التقري���ر بع���ض المعلوم���ات 

األساس���ية عن أذربيجان، مشيرًا إلى أنها »تقع 

إلى الش���مال من إيران« وأن »موقعها هذا كان 

سببا في أن أجزاء منها كانت تحت سيطرة بالد 

فارس ردحا من الزمن« )فضال عن سيطرة روسيا، 

ثم االتحاد السوفييتي السابق، على أجزاء أخرى 

منها، حتى استقاللها في العام 1991(. ويشير 

التقري���ر، أيضا، إلى الن���زاع الدامي والمتواصل 

بي���ن أذربيج���ان وأرمينيا حول الس���يطرة على 

إقليم ناغورني كاراباخ. 

نفط وأسلحة و... إيران
وجدت إس���رائيل في أذربيج���ان مصدرا هاما 

للطاقة، نظرا لقربها النسبي جغرافيا، يعّوضها 

عن “استحالة حصولها على النفط من منتجاته 

الكبرى في الخليج الفارسي”، مما جعلها المزّود 

األكبر واألهّم إلس���رائيل في مج���ال النفط، عبر 

أنب���وب النفط الذي يب���دأ ف���ي العاصمة باكو 

ويم���ّر عبر جورجيا ثم مدين���ة جيهان التركية 

وصواًل إلى ش���واطئ البحر المتوسط. ويعادل ما 

تستورده إس���رائيل من أذربيجان نحو 40% من 

مجمل استهالكها النفطي.

في المقابل، تزود إسرائيل أذربيجان باألسلحة 

والوس���ائل القتالية المختلف���ة، التي “ال تزال 

أذربيجان بحاجة ماس���ية إليها، نظرا للنزاعات 

المحتدم���ة بينها وبين جاراته���ا وعلى خلفية 

موقعها المتميز بين إيران، روسيا وتركيا”! 

شرت قبل ست سنوات 
ُ
فعلى س���بيل المثال، ن

معلومات عن “صفقة كبيرة جدا” بين إسرائيل 

وأذربيجان بلغت قيمته���ا نحو 6ر1 مليار دوالر، 

زودت إس���رائيل أذربيجان بموجبه���ا بطائرات 

دون طيار ومنظومات أقمار صناعية، بينما بلغت 

القيمة اإلجمالية لصفقات الس���الح اإلسرائيلي 

إلى أذربيجان بين األعوام 2012 و 2016 نحو 5ر4 

مليار دوالر. 

بهذا تحتل إس���رائيل المرتب���ة الثانية )بعد 

روس���يا( بين الدول التي تصّدر األس���لحة إلى 

أذربيج���ان، وذل���ك على الرغم م���ن الحظر الذي 

فرضت���ه دول “منظم���ة التع���اون االقتصادي 

والتنمي���ة” )OECD( عل���ى كل م���ن أذربيجان 

وأرميني���ا ف���ي محاول���ة لخفض لهي���ب النزاع 

بينهما. 

وثم���ة “مصلحة مش���تركة هام���ة أخرى بين 

البلدين تتمث���ل في المخاوف م���ن إيران ومن 

اإلره���اب الدول���ي”، كم���ا يقول التقري���ر. فقد 

نشرت وس���ائل إعالمية مختلفة خالل السنوات 

األخيرة عن مخطط���ات لتنفيذ عمليات إرهابية 

عل���ى أراضي أذربيج���ان “تم إحباطه���ا جميعا 

بفضل معلومات استخبارية إسرائيلية”، حسب 

التقرير الذي يش���ير، أيضا، إل���ى أن “في إيران 

جالية أزرية كبيرة جدا، ونظرا للقرب الجغرافي 

بين الدولتين، من شأن ذلك أن يساعد إسرائيل 

كثيرا في التجسس على إيران وجمع معلومات 

مصافحة بين نتنياهو والرئيس االذربيجاني إلهام علييف.

اس���تخبارية عنها ف���ي المج���االت المختلفة”، 

)أذربيجان(  ع���ن “إمكاني���ة تش���كيلها  فضال 

قاعدة انط���الق ألي هجوم إس���رائيلي محتمل 

على إيران”.

وفي أذربيجان “جالية يهودية قديمة تشكل 

رابط���ة أخرى هام���ة بين البلدي���ن”، إذ يعيش 

فيها الي���وم بضع عش���رات اآلالف من اليهود، 

غالبيتهم الس���احقة في العاصمة باكو، إضافة 

إل���ى تجمع كبير قرب مدين���ة قوبا الجبلية في 

شمال البالد. 

إضافة إلى ذلك، تقيم إس���رائيل وأذربيجان 

عالقات واس���عة في مج���االت تجارية مختلفة، 

في مركزها الصادرات اإلسرائيلية في مجاالت 

الزراعة والمياه،  التكنولوجيا، الطب، الهايتك، 

من خالل نحو 40 ش���ركة إس���رائيلية تعمل في 

أذربيجان في هذه المجاالت. 

وين���وه التقري���ر، ختاما، بأن “ثمة مؤش���رات 

عدي���دة تثبت أن الدولتين معنيتان بتوس���يع 

وتعميق العالقات الثنائية والتعاون المشترك 

بينهما، في المجاالت المختلفة، خالل السنوات 

المقبلة”.   

»ازدهار غير مسبوق” في العالقات بين إسرائيل وأذربيجان!
*إسرائيل تصّدر األسلحة والتكنولوجيا و...المعلومات االستخبارية ألذربيجان وتستورد منها النفط و...التجسس ضد إيران!*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

التضخم المالي يسجل 
ارتفاعا في 2017 

بعد ثالث سنوات من التراجع

سجل التضخم المالي في شهر كانون األول الماضي ارتفاعا 

بنس���بة 1ر0%، ما رفع التضخم المالي في العام الماضي بنسبة 

4ر0%. وجاء هذا االرتفاع األول، بعد ثالث س���نوات سجل فيها 

التضخم تراجعا س���نويا، بنسب طفيفة، كان أكثرها في العام 

2015، حينما تراجع بنس���بة 1%، بينما تراجع في العامين 2014 

و2016، بنسبة 2ر0% في كل واحد من العامين.

وعلى الرغم من هذا االرتفاع بنس���بة 4ر0%، إال أنه يبقى أقل 

من توقعات بنك إس���رائيل ووزارة المالية، بأن يرتفع التضخم 

في العام الماضي بنسبة 8ر0%، إلى 1%. ويشار إلى أن الهدف 

الذي وضعته السياس���ة االقتصادية المتبعة منذ سنوات، هو 

أن يتراوح التضخم سنويا ما بين 1% إلى 3%، إال أن العام األخير 

الذي س���جل تضخما في هذا المجال، كان العام 2013، لتتبعه 

ثالث س���نوات مما يسمى “التضخم الس���لبي”، بمعنى تراجع 

التضخم كما ذكر. 

وجاء االرتفاع الطفيف في شهر كانون األول، األخير من العام 

الماضي، بنس���بة 1ر0%، مخالفا لوتيرة التضخم التقليدية في 

الش���هر األخير من كل ع���ام، إذ أنه عادة يس���جل التضخم إما 

صف���را بالمئة، أو تراجعا. ويقول مكتب االحصاء في تقريره إنه 

على مس���توى العام كله، فإن أس���عار المواد الغذائية ارتفعت 

بنس���بة 2ر0%، في حين تراجعت أس���عار الخضراوات الطازجة 

بنسبة 8ر3%، وبذات النسبة انخفضت أسعار االثاث، في حين 

أن أسعار الملبوس���ات واألحذية تراجعت بنس���بة 6ر4%. وفي 

المقابل ارتفعت أس���عار الخدمات الصحية بنس���بة 1%، وكلفة 

صيانة البيوت ارتفعت بنسبة 1ر%1.

ويش���ار إلى أن أس���عار البيوت ارتفعت خالل العام الماضي 

2017 بنسبة 4ر2%، إال أن أسعار البيوت ليست مركبا في السلة 

الشرائية، التي على أساسها يجري احتساب التضخم المالي.

ويق���ول الخبير االقتصادي يونتان كاتس إن التضخم المالي 

الطفيف تأث���ر في العام الماضي من التراجع الحاد في س���عر 

صرف الدوالر، وهذا س���اهم في خفض التضخم بنسبة نصف 

بالمئة، كما أن تخفيض أس���عار بمب���ادرة الحكومة، مثل الغاء 

جم���ارك، وتخفيض كلفة خدمات وما ش���ابه، س���اهم هو أيضا 

بخفض التضخم بنسبة 5ر%0.

وحس���ب كاتس، فإنه لوال هذي���ن العاملين ل���كان التضخم 

سجل في العام الماضي 2017 ارتفاعا بنسبة 4ر1%، وهي نسبة 

ش���بيهة بوتيرة التضخم في الدول األوروبية المتطورة، واقل 

بقليل من وتيرة التضخ���م في الواليات المتحدة. ويرى كاتس 

أن التضخ���م لن يدخل إلى المجال المح���دد، أي ما بين 1% إلى 

3%، إال ف���ي العام المقب���ل 2019، بينم���ا كان التوقع لدى بنك 

إس���رائيل المركزي أن يكون التضخم ضمن المجال المحدد في 

هذا العام، قبل أن يغير توقعاته الحقا.

وحس���ب التوقع���ات، فإن هذا الع���ام سيش���هد ارتفاعا في 

األسعار، إال أن االنخفاض الحاد في سعر صرف الدوالر الحاصل 

منذ مطلع العام 2017، ولكن بوتيرة أعلى ابتداء من مطلع العام 

الجاري، س���يلجم بعضا من البضائع والخدمات، وخاصة أسعار 

الوقود، التي عادت إلى مس���ار االرتفاع في العالم، وقد يلجمها 

سعر الدوالر المتدني أمام الشيكل.

هذا وقد أبقى بنك إس���رائيل المرك���زي الفائدة البنكية عند 

مس���تواها الذي يالم���س الصفر، 1ر0%، للش���هر ال���� 35 على 

التوال���ي، وال يبدو أن الفائدة س���تعود إلى مس���ار االرتفاع في 

االشهر القليلة المقبلة. وقالت محافظة بنك إسرائيل المركزي 

إن ارتفاع قيمة الش���يكل أمام الدوالر )طالع تقريرا عن الدوالر 

في هذه الصفحة(، يلجم احتماالت ارتفاع الفائدة البنكية، إلى 

جانب استمرار وتيرة التضخم المالي المنخفضة. 

بيع أكثر من 281 ألف 
سيارة في 2017

بلغ عدد الس���يارات الجديدة التي بيعت في إس���رائيل العام 

الماضي 281563 ألف س���يارة، وهذا أقل بنسبة 8ر1%، عما كان 

في العام الذي س���بق 2016، إذ تم بيع 286 ألف س���يارة، ولكن 

يبقى بفجوة كبيرة عما كان في العام 2015، إذ بيع فيه 254 ألف 

سيارة، وفي العام 2014 بيعت 240 ألف سيارة.

ويرى محللون أنه إذا تم استثناء ما تم بيعه في الشهر األول 

م���ن 2017، الذي كان عمليا اس���تمرارا لصفقات بدأ ابرامها في 

نهاية العام 2016، تجنبا الرتفاع األس���عار، فإن االنخفاض في 

بيع الس���يارات سيكو ن بنس���بة أعلى. وأحد أبرز األسباب لهذا 

التراج���ع هو تزاي���د القيود من البنوك على قروض الس���يارات 

الجدي���دة، تجاوبا م���ع توجهات البنك المرك���زي، الذي عبر عن 

قلقه من حجم ديون العائالت المتعاظمة، وبشكل خاص بسبب 

القروض التي تحص���ل عليها العائالت. وق���د وصلت القروض 

إل���ى حد ضمان 100% من كلفة الس���يارات، ما ش���جع الجمهور 

على ش���راء س���يارات جديدة، خاصة ذات المحركات الصغيرة، 

واالقتصادية في حرق الوقود، ما يقلل من مصروف الس���يارات 

على مستوى الوقود وأيضا الصيانة.

وق���د أصدرت مراقب���ة البنوك ف���ي بنك إس���رائيل المركزي 

تعليم���ات للبن���وك، بإج���راء تحلي���الت أدق لمخاط���ر قروض 

السيارات، تحس���با لنشوء فقاعة قروض سيارات تنعكس سلبا 

على اس���ترداد القروض من الجمهور. وم���ن بين ما طلبه البنك 

المركزي، اعتماد 60% من تقدير تخمين س���عر الس���يارة لدى 

بيعها، وتقديم القروض، لألخذ بالحس���بان ِقدم السيارة حتى 

بيعها، أو تراجع قيمتها ألسباب كهذه أو تلك. 

وأكثر سيارة مبيعا كانت س���يارة “كايا بيكانتو”- 8ر11 ألف 

س���يارة، تتبعها س���يارة “كايا س���بورتاس”- 6ر11 ألف سيارة. 

وتليهما “يونداي تانس���ون”- 2ر9 ألف س���يارة، ث���م “تويوتا 

كوروال”- 1ر9 ألف سيارة، و”سكودا أكتافيا”- 7ر8 ألف سيارة.

وعلى صعيد الشركات، استمرت يونداي في احتالل المرتبة 

األول���ى إذ بلغت حصتها من مجمل المبيع���ات 13%، ثم كايا- 

6ر12%، وتويوتا- 11% وسكودا- 7ر7% وسوزوكي 9ر%5. 

أقرت الحكومة اإلس���رائيلية في منتصف الشهر الجاري اإلطار العام وهيكلية 

الموازنة العامة للعام المقبل 2019، وهو أمر غير مس���بوق في تاريخ الحكومات، 

بأن يتم االس���راع في اقرار الموازنة العام���ة في هذا الوقت المبكر، وهو ما يؤكد 

أن هدف بنيامي���ن نتنياهو، ومعه وزير المالية موش���يه كحلون، وباقي أطراف 

الحكوم���ة، هو البقاء في س���دة الحك���م ألمد أطول، وألقرب ما يك���ون من الموعد 

القانوني لالنتخابات، في خريف العام 2019.

وحسب القانون اإلس���رائيلي المتبع منذ العام 2009، فإن الحكومة والكنيست 

يقران ميزانية مزدوجة لعامين، إال إذا كان الحديث عن عام يصادف فيه الموعد 

القانون���ي لالنتخاب���ات البرلمانية، فيتم اقرار ميزانية عام واحد فقط. وحس���ب 

تقارير، فإن نتنياه���و والحكومة كلها معنيان بإق���رار الموازنة العامة بالقراءة 

األول���ى حتى انتهاء الدورة الش���توية للكنيس���ت، في منتص���ف آذار المقبل، 

والقراءة النهائية بعد ثالثة أشهر من ذلك الحين. 

ويبلغ حجم الموازنة العامة 479 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل حوالي 139 مليار 

دوالر، بس���بب س���عر صرف الدوالر المتدني )أقل من 44ر3 شيكل للدوالر(. وهي 

ميزانية أعلى بنس���بة 6% )بالش���يكل( من موازنة العام الجاري 2018. ولكن فور 

اقرار الميزانية، صوت الوزراء على تقليص 9ر2 مليار ش���يكل من ميزانية 2019، 

وتقليص ملياري ش���يكل م���ن ميزانية العام الجاري 2018، بهدف س���د نفقات 

مخططة، على الرغم من الفائض الضريبي الذي كان في العام الماضي 2017.

كما أقرت الحكومة رفع العجز في الميزانية العامة من 5ر2% من اجمالي الناتج 

القومي، كما كان مخططا من قبل، إلى نس���بة 9ر2%، على الرغم من توصيات بنك 

إس���رائيل المركزي بتخفي���ض العجز في الموازنة العام���ة، ورفع الضرائب. ومن 

المفت���رض أن يضمن رفع 4ر0% بالعجز، ما يزيد عن 4 مليارات ش���يكل، أي أكثر 

من 15ر1 مليار دوالر.

ويقول المحلل حجاي عميت في مقال له في صحيفة “ذي ماركر”، في تعليقه 

على الجلس���ة الماراثونية للحكومة التي اس���تمرت ما يزيد عن 24 ساعة، وأيضا 

تعليقه على دور قادة المس���توطنين، “إن الس���ؤال الذي يطرح نفسه: أال توجد 

وس���يلة أخرى عدا ع���ن أن مجموعة قليلة من الناس تصوت عل���ى ميزانية دولة 

كاملة، وهؤالء أعينهم مغمضة من شدة التعب وفي ساعة متأخرة إلى هذا الحد، 

وأن يكون هّم الواحد منهم أن يذهب إلى النوم؟”.

ويتابع عميت كاتبا “لكن هناك من يعرف كيف يس���تغل قوانين اللعبة، وأن 

يكون في المكان الذي يتم فيه حس���م مصير مئات الماليين، حتى في س���اعات 

الفجر، حتى وإن لم يكونوا وزراء، أو موظفين في وزارة المالية. أحد هؤالء، شخص 

ليس من المفروض أن يكون جزءا من اللعبة، وهو يدعى زئيف حافير )زمبيش(، 

من قادة مجلس المس���توطنات، الذي مكث في مكات���ب ديوان رئيس الحكومة، 

ملتصقا بمكتب بنيامين نتنياهو، حتى ساعات الفجر”.

وق���ال “لقد اهتم حافي���ر بالتأكد من أن نتنياهو ص���ادق على تخصيص 200 

مليون ش���يكل للبنى التحتية في يهودا والس���امرة )الضفة المحتلة(. وقد بقي 

نتنياهو يقظا حتى منتصف اللي���ل، مهتما في جانب تقليص الميزانية، الذي 

طلبته وزارة المالية، ولكن أيضا لالهتمام بمطالب حافير”.

وكتب عميت أيضا “إن من أس���باب تمرير ميزانية 2019 بسهولة في الحكومة، 

هو أن الميزانية ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل 2019، وليس مضمونا أن 

يكون الوزراء على مقاعدهم في ذلك الحين. وأحد أهم انجازات وزارة المالية، هو 

تقليص حجم الميزانيات المخصصة لطلبات الكتل البرلمانية، لتوجيهها لفروع 

ص���رف خاصة هم معنيون بها. والقصد هنا، أن���ه في كل واحدة من الميزانيات 

العام���ة يتم تخصيص بضع مئ���ات ماليين من ال���دوالرات، لتوزيعها بناء على 

مطالب عينية للكتل المش���اركة في الحكومة، على قطاعات صرف تخدم جمهور 

ناخبيهم”.

ويق���ول المحلل غ���اد ليئور، في الملح���ق االقتصادي ف���ي صحيفة “يديعوت 

أحرون���وت”، إن تمرير الميزانية في هذا الوقت المبكر من الس���نة، يعد مناورة 

المعة تسجل لصالح نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون؛ فقد سارعا بكونهما 

سياس���يين مجربين، لطرح ميزانية بعيدا عن الصراعات التي كانت ستندلع مع 

اقتراب موع���د االنتخابات، بما ينعكس على هيكلي���ة الميزانية. وقال إن وزارة 

المالي���ة طرحت مطالب صعب���ة على الوزراء، بهدف التن���ازل عنها الحقا، مقابل 

تمرير ما كانت ترمي اليه فعال وزارة المالية.

وق���ال ليئور إن الجواب على س���ؤال “كي���ف الميزانية، وم���ا إذا هي جيدة أم 

سيئة؟”، منوط بمن يجيب، فمثال محافظة بنك إسرائيل المركزي، كارنيت فلوغ، 

ال يعجبه���ا أن الحكومة لم ترفع الضرائب في ميزانية العام المقبل، كما أنها لن 

تكون س���عيدة برفع نس���بة العجز المخططة من 5ر2% إلى 9ر2% من حجم الناتج 

العام. في حين أن ش���رائح في المجتمع س���تكون س���عيدة بعدد من االجراءات 

االقتصادية، خاصة تلك التي تس���اعد الش���رائح الوس���طى من األزواج الش���ابة 

العاملة، التي س���تتلقى امتي���ازات ضريبية، في س���نوات أطفالهم األولى. كما 

أن الصناعيي���ن س���يفرحهم تخصيص أكثر من 300 ملي���ون دوالر، لصالح دعم 

المصالح الصغيرة والوسطى.

الحكومة اإلسرائيلية تقر باإلجماع ميزانية 2019 
في وقت مبكر غير مسبوق!

*الميزانية هي األكبر في تاريخ إسرائيل: 479 مليار شيكل )139 مليار دوالر( *اإلجماع في الحكومة 

يعني سهولة تمريرها في الكنيست حتى منتصف العام الجاري*

أكدت مصادر في بنك إسرائيل المركزي للصحافة االقتصادية اإلسرائيلية، 

أن البنك اس���تأنف ف���ي األيام األخيرة تدخله في س���عر صرف ال���دوالر أمام 

الش���يكل، بعد أن س���جل في األس���ابيع الثالثة األولى من العام الجاري تراجعا 

اضافيا بنس���بة 3ر1%، وبات في حدود 42ر3 شيكل للدوالر، وهو المستوى الذي 

هبط اليه في العام 2014، وكما يبدو فإن التوجه قد يكون إلى انهيار اضافي.

ومع هذا االنهيار الجديد لس���عر الدوالر، يكون قد اس���تكمل انهيارا بنسبة 

13% منذ مطلع العام 2017، وانهيارا بنسبة 5ر16% مقارنة مع ما كان في مطلع 

العام 2016. والمتضرر األكبر من هذا االنهيار، هم المصّدرون، الذين تراجعت 

مداخيلهم بالعملة المحلية، وهذا ما يقود إلى أزمات في ش���ركاتهم، فيما أن 

الجمهور تقريبا ال يشعر بهذا االنهيار على مستوى األسعار. ولربما أنه يلمس 

هذا أكثر لدى السفر إلى الخارج، مع كلفة االقامة.

ويقول قس���م االستشارة للشؤون االستثمارية في بنك ليئومي، إن انخفاض 

س���عر صرف الدوالر أمام الشيكل، لم يكن بس���بب انخفاضه بشكل خاص أمام 

العمالت العالمية، وهذا ما يزيد من احتماالت تدخل بنك إس���رائيل في س���عر 

الص���رف، من خالل ش���راء دوالرات، بعد أن توقف عن هذا في األش���هر القليلة 

الماضية.

ويقول الخبير االقتصادي يوس���ي فرايمان إن ارتفاع قيمة الش���يكل يشكل 

ضربة لالقتصاد اإلس���رائيلي، وبالذات في قطاع الصادرات، إذ أن ثمن البضائع 

بالش���يكل س���يكون منخفضا. ف���ي حين يقول خب���راء آخرون إنه ليس بوس���ع 

المصّدرين رفع أس���عارهم بالدوالر، ألن في هذا خسارة للمنافسة الشديدة في 

األسواق العالمية.

والمش���كلة اآلنية التي تزيد من التبعات االش���كالية النخفاض س���عر صرف 

الدوالر، هي أن كل الشركات تقريبا، بنت ميزانياتها للعام الجديد على أساس 

معدل سعر صرف للدوالر 5ر3 شيكل للدوالر. وإن انهيار سعر الصرف، سيغير 

الكثير من صفقات الش���ركات ومردودها بالشيكل. وتزداد القضية حدة، على 

ضوء توقعات بأن يواصل س���عر صرف الدوالر انهياره، إلى ما دون 4ر3 شيكل 

للدوالر، كما جرى في العام 2011. 

وكان سعر الدوالر قد سجل قبل سنوات طويلة ارتفاعا حادا، فمثال في صيف 

العام 2004، بلغ س���عر الصرف 85ر4 ش���يكل للدوالر. وجرى في حينه الحديث 

عن أن س���عر الدوالر س���يتجاوز حاجز 5 ش���واكل، إال أنه منذ ذلك الحين تراجع 

إلى محيط 3ر4 ش���يكل للدوالر. وبدأ مسيرة تراجعه الس���ريعة والحادة ابتداء 

من النصف األول من العام 2007. وفي العام 2008، هبط س���عر الدوالر إلى 2ر3 

ش���يكل للدوالر، وبعدها بدأ يرتفع وفي غضون عامين، بدأ يتراوح سعره ما بين 

75ر3 إلى 95ر3 شيكل للدوالر. وفي العام 2014، عاد الدوالر وانهار إلى مستوى 

5ر3 ش���يكل للدوالر، كما هو اآلن، ولكنه في غضون ستة أشهر، أي حتى نهاية 

ذلك الع���ام ذاته، عاد الدوالر إلى معدل 9ر3 ش���يكل للدوالر. ث���م بدأ يتراجع 

تدريجيا في العام 2016، وازدادت وتيرة تراجعه في العام الماضي 2017. 

االستمرار في شراء الدوالرات
وقالت محافظ بنك إس���رائيل المركزي كارنيت فلوغ، في االسبوع الماضي، إن 

من عوامل ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدوالر، هو الوضع الجيد لالقتصاد، حسب 

وصفها. وأش���ارت إلى أن تراجع سعر صرف الدوالر أمام العمالت العالمية، هو 

أيضا مساهم في تراجع قيمته أمام الشيكل. 

وقالت فلوغ إن سياس���ة شراء الدوالرات في بنك إسرائيل ستستمر في العام 

الجدي���د 2018، كما كان في الس���نوات الماضية. وكانت فلوغ قد قالت في وقت 

سابق، إن سياسة شراء العمالت األجنبية هي جزء من سياسة الفائدة لدى البنك 

المركزي، وجزء من نهج البنك، لتطبيق أهداف السياس���ة االقتصادية، والتي 

هي: الحفاظ على اس���تقرار األسعار، ودعم السياس���ة االقتصادية الحكومية، 

التي تهدف إلى ضمان النمو االقتصادي، وفتح أماكن عمل، وتقليص الفجوات 

بين الشرائح المختلفة، وضمان استقرار مالي. 

وأضاف���ت فلوغ أن���ه خوفا من توجيه ضرب���ات لقطاع الص���ادرات، فإن البنك 

يتبع سياس���ة ش���راء العمالت األجنبية بش���كل متعاظم. فالبن���ك الذي يغلق 

ابوابه بس���بب تراجع مردود الصادرات، لن يفتح ابوابه مجددا. وبواس���طة شراء 

العمالت في بنك إس���رائيل يلجمون ارتفاع قيمة الش���يكل، ولكن في المقابل 

على المصدرين أن يالئموا انفس���هم لألوضاع الناشئة، وأن يضمنوا استمرار 

قدرتهم على المنافسة في االسواق العالمية.

وتقول فلوغ إنه على الرغم من ش���راء العم���الت األجنبية، وارتفاع احتياطي 

بنك إس���رائيل المركزي إلى أكثر من 100 ملي���ار دوالر، فإن االحتياطي ما يزال 

يش���كل 30% من حجم الناتج العام. بينما في دولة مثل سويس���را، فإن حجم 

االحتياط من العمالت يعادل حجم الناتج. وفي التشيك، يصل حجم االحتياط 

إلى 60% من حجم الناتج العام.

وكثف بنك إسرائيل المركزي في السنوات العشر األخيرة من شراء العمالت 

األجنبية، وخاصة الدوالر، حتى ارتف���ع احتياطي البنك من العمالت األجنبية، 

م���ن 28 مليار دوالر ف���ي نهاية الربع األول من الع���ام 2008، إلى أكثر من 100 

ملي���ار دوالر في هذه األيام. ويرى البنك أن احتياط���ي البنك كان يجب رفعه 

من أجل أن يكون مالئما لحجم النش���اط االقتصادي اإلس���رائيلي في األسواق 

العالمية، إال أن البنك اس���تخدم ش���راء الدوالرات، من أجل محاربة وقف تراجع 

سعره. 

وواجه بنك إس���رائيل مرارا انتقادات لسياس���ة ش���راء الدوالرات، إال أن فلوغ 

كانت قد دافعت عن هذه السياس���ة قبل بضعة أشهر بقولها إن توقف البنك 

عن ش���راء العمالت األجنبية، من ش���أنه أن يؤدي إلى أضرار ال يمكن اصالحها 

لالقتصاد اإلسرائيلي. 

الصناعيون قلقون
ويطالب اتحاد الصناعيين اإلسرائيلي الحكومة ووزارة المالية خاصة، بالقيام 

بسلسلة من االجراءات لمواجهة ظاهرة االتجار بأسعار العمالت، وهم من أكبر 

عوامل التالعب بس���عر صرف الدوالر أمام الش���يكل. ومن بين االجراءات التي 

يطالبون بها، فرض ضريبة أعلى بش���كل ملموس على الصفقات االستثمارية 

الخاطف���ة، بمعنى تلك التي ال تعمر طويال، وتهدف لكس���ب أرباح من س���عر 

صرف الدوالر المنخفض. كما يطالب المصدرون بتس���هيالت وتعويضات من 

الحكومة، وقد كان مثل هذا الدعم في العام 2008. 

وقال رئي���س اتحاد الصناعيين، ش���راغا بروش، في حدي���ث لصحيفة “ذي 

ماركر”، إن بنك إس���رائيل المركزي ملزم بمعالجة التغيرات في س���عر صرف 

الدوالر، الناجمة بقسمها األكبر عن نشاط المستثمرين في العمالت األجنبية. 

وق���ال “إن س���عر صرف ال���دوالر ال يمكننا تحمل���ه من ناحيتن���ا. وال يوجد أي 

منطق بالتعايش مع س���عر صرف منخفض كه���ذا، خاصة وأن التوجه الظاهر 

هو اس���تمرار انخفاض س���عر الصرف. ففقط في السنة األخيرة انخفض سعر 

الصرف بنسبة %11”.

وتابع بروش قائال إنه إذا نجح المستثمرون بالعمالت في التحكم بسعر صرف 

الدوالر بأدوات حس���ابية، من أجل أن يحققوا ارباحا، فإنه على بنك إسرائيل أن 

يحمي س���عر الصرف بأدوات أكث���ر دقة ونجاعة. كم���ا أن البنك ملزم باإلعالن 

عن أنه س���يكافح المس���تثمرين بالعمالت األجنبية بكل حزم، كي يخرجوا من 

االقتصاد اإلسرائيلي.

ويقول أحد الصناعيين الكبار، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، للصحيفة 

ذاتها، إن الدوالر خس���ر من قيمته أمام الش���يكل خالل عامين 15%، وهذا أضر 

بالصناعيين مرتين. أوال بس���بب المردود المنخفض بالش���يكل س���يكون من 

الصعب على الصناعيين أن يخططوا للمس���تقبل. وثانيا أنه بسبب تدني سعر 

الصرف تصبح أسعار البضائع المستوردة أرخص بكثير، ما يزيد من الصعوبة 

على البضائع المحلية للمنافس���ة. ما يعني أن الضرر ال يطال فقط المصدرين، 

وإنم���ا أيض���ا الصناعات المحلية، التي في األس���واق ما ينافس���ها من بضائع 

مستوردة.

وتق���ول الصحاف���ة االقتصادية إن القل���ق يتزايد لدى قط���اع التقنيات 

العالي���ة، التي ترتكز بقدر أكبر من غيره���ا على التجارة مع العالم، إن كان 

على مس���توى الصناع���ات أو على صعيد تقديم الخدم���ات للعالم. ويقول 

مس���ؤولون في قطاع التقنية العالية إن س���عر الصرف المتدني يش���كل 

ضربة خطيرة للقطاع. وأضافوا أن بنك إسرائيل المركزي أقدم على اجراءات 

اقتصادية جدية وواس���عة من أجل لجم س���عر الصرف، ولكن منذ حوالي 

ستة أشهر فإن بنك إسرائيل لم يفعل شيئا للجم سعر صرف الدوالر الذي 

يواصل تراجعه.

ف���ي المقابل، وحس���ب تقرير ف���ي الصحاف���ة االقتصادية، ف���إن عددا من 

الصناعيين قالوا إن بمقدورهم مواجهة انخفاض سعر صرف الدوالر، من خالل 

زيادة نجاعة االنتاج وعصرنة االنت���اج، ليرادف هذا فورا الحديث عن تقليص 

كلفة العمل من خالل تقليص أعداد العاملين. وهذا ما تتخوف منه األوس���اط 

االقتصادية بالذات، وهو س���عي الصناعيين إل���ى تقليص أعداد العاملين، ما 

س���يقود إلى اعادة سوق العمل إلى مس���ار البطالة، ومن هناك تكون الطريق 

قصيرة نحو أزمة اقتصادية.

كما يحذر مختصون من أن يبدأ مس���تثمرون إس���رائيليون بنقل شركاتهم 

للخارج، س���عيا إلى خفض كلفة االنتاج والتحرر من عبء س���عر صرف الدوالر 

المنخفض بالنسبة لهم.

بنك إسرائيل المركزي يستأنف تدخله في سعر صرف الدوالر للجم انهياره!
*سعر صرف الدوالر يتراجع منذ مطلع العام بنسبة 3ر1% ومنذ مطلع 2017 بنسبة 13% ومنذ مطلع 2016 بنسبة 5ر%16، 

والتوقعات تشير إلى تراجعه أكثر في حال لم تكن هناك إجراءات الجمة *اتحاد الصناعيين ينتقد ويطالب بنك إسرائيل 

بإجراءات صارمة لمواجهة مستثمرين بالعمالت األجنبية يتحكمون بـ”سعر صرف غير منطقي لالقتصاد اإلسرائيلي”*
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تغطيــة خاصـــة

ثم���ة مئات عدي���دة من الش���كاوى تقدم به���ا مواطنون فلس���طينيون 

وإس���رائيليون ضد »جهاز األمن العام« )الش���اباك( ومحققيه على خلفية 

اس���تخدام العنف وممارس���ة أش���كال مختلفة من التعذيب ضدهم خالل 

خضوعهم للتحقيق في أقبية الجهاز، منذ العام 2001 وحتى اليوم، لكنها 

ل���م تفِض إلى إجراء أي تحقيق مع أي من رجال »الش���اباك« ومحققيه، ولم 

م أية الئحة اتهام ضد أي من هؤالء! كل ما حظيت به هذه الش���كاوى  تقدَّ

العدي���دة هو مجرد »فحص« في عدد قليل جدا منها فقط: في العام 2009 

� تم »فحص« 51 ش���كوى؛ في العام 2010 – 52 شكوى؛ في العام 2011 – 29 

شكوى؛ في العام 2012 – 25 شكوى؛ في العام 2013 – 67 شكوى؛ في العام 

2014- 148؛ في العام 2015- 56 وفي العام 2016 – 57. 

على خلفية ه���ذه المعطيات )الرس���مية( التي كش���فت عنها صحيفة 

»هآرتس« )2016/12/7(، خصصت لجنة القانون، الدستور والقضاء التابعة 

للكنيست جلسة للبحث في هذا الموضوع )في مطلع كانون الثاني 2017(، 

لكّن شيئًا لم يتغّير منذ ذلك الوقت.   

الش���كاوى من هذا النوع يتم تقديمها إلى »وحدة مراِقب الشكاوى ضد 

محققي الش���اباك«، التي ت���م نقلها في العام 2013 من مس���ؤولية جهاز 

»الش���اباك« نفسه إلى مسؤولية وزارة العدل. وهي توازي »وحدة التحقيق 

مع رجال الش���رطة« )ماح���ش( التابعة للوزارة نفس���ها. وقد جاء نقل هذه 

الوحدة من مسؤولية »الش���اباك« إلى مسؤولية الوزارة في أعقاب التماس 

ّدم إلى المحكمة العليا اإلس���رائيلية وكشف أن 600 شكوى ضد محققي 
ُ
ق

دمت بين األعوام 2001 و 2008 انتهت، جميعها، بإغالقها دون 
ُ
»الشاباك« ق

أية نتائج أو استنتاجات! 

منذ إنش���اء هذه الوح���دة )المكونة من ثالثة أش���خاص فقط، واحد 

منهم فقط مس���ؤول عن »التحقيق في الشكاوى«!(، لم تجِر أي تحقيق 

جنائي مع أي من محققي »الشاباك« ولم تقدم أية الئحة اتهام ضد أي 

منهم، رغم ما تضمنته هذه الشكاوى من تفاصيل مرعبة حول أساليب 

ق معهم ورغم ما 
َّ
التعذيب التي يعتمدها محققو »الشاباك« ضد المحق

كش���فه تحقيق أجرته صحيفة »هآرتس« )2015/3/6( عن »ارتفاع حاد 

في ممارس���ة التعذيب خالل تحقيقات الشاباك«، وخصوصا في أعقاب 

عملية خطف وقتل الشبان المس���توطنين الثالثة في غوش عتصيون 

في حزيران 2014. ومنذ نقلها إلى مس���ؤولية الوزارة، لم يطرأ أي تغيير 

ج بواس���طة 
َ
عال

ُ
ف���ي منهجية التعامل مع هذه الش���كاوى التي ظلت ت

»الفح���ص«، دون إجراء أي تحقيق جنائي فيها ودون تقديم أية الئحة 

اتهام بشأنها.

وتكفي إش���ارة المحامية إفرات برغمان � س���ابير، من »اللجنة العامة ضد 

التعذيب في إس���رائيل«، لتوضيح الصورة الحقيقية عن تعامل »الوحدة« 

المذكورة مع ش���كاوى األش���خاص الذين يتعرض���ون للتعذيب في أقبية 

»الش���اباك«. فقد قالت برغمان � س���ابير إن هذه اللجنة وحدها قدمت ألف 

شكوى على األقل منذ العام 2001، »تم إغالقها جميعها، دون أن تفضي أي 

منها، ولو واحدة فقط، إلى إجراء تحقيق جنائي مع أي من محققي الشاباك 

أو إلى تقديم الئحة اتهام جنائية بحقهم«!

غالب���ًا ما يجري إغالق هذه الش���كاوى، بعد »فحصه���ا« فقط، بذريعة 

»الحاجة« )أو ما تصفه المحكمة العس���كرية بأن���ه »تحقيق غير عادي« 

أو »تحقيق باس���تخدام وس���ائل خاصة«!( � أي »الحاجة« إلى »استخدام 

العنف بصورة تناسبية« خالل التحقيق مع مشتبه بهم في »التخطيط، 

المس���اعدة أو المش���اركة« في تنفيذ »عمليات إرهابية« أو مع مش���تبه 

بهم في »االنتم���اء إلى تنظيم محظور«، وذلك ف���ي إطار ما ُيطلق عليه 

وصف »القنبلة الموقوتة«!  واألدهى أن إغالق هذه الش���كاوى يتم دون 

االس���تماع إلى إفادات األش���خاص الذي���ن تقدموا به���ا، وذلك بذريعة 

»الخشية من المّس باإلجراءات«! 

تفي���د المعطيات التي وردت في تحقيق “هآرتس”، س���واء التي تم 

جمعها من المحاكم العسكرية أو من “اللجنة العامة ضد التعذيب في 

إسرائيل”، بأّن الش���كاوى التي قدمها فلسطينيون من الضفة الغربية 

على خلفية تعرضهم للتعذيب خالل التحقيق معهم لدى “الش���اباك” 

شملت: في العام 2014 - 59 شكوى )كان بينها 19 شكوى حول “الحرمان 

من النوم”، 12 ش���كوى حول الضرب العنيف، 18 ش���كوى حول التقييد 

”(؛ في العام 2013  - 16 شكوى؛ 
ّ
والربط و 2 حول استخدام أسلوب “الهز

في العام 2012 – 30 ش���كوى؛ في العام 2011 – 27 ش���كوى وفي العام 

2010 – 42 شكوى.    

في ردها على هذه االدعاءات، اعترفت وزارة العدل بأن أيًا من الشكاوى 

ّدمت ضد رجال “الش���اباك” ومحققيه لم تؤد إلى فتح 
ُ
العدي���دة التي ق

 بأن ذلك ق���د تم “بعد فحص 
ً
تحقي���ق جنائي مع أي من ه���ؤالء، زاعمة

كل واحدة من الش���كاوى، بما في ذلك االستماع إلى إفادات المشتكين 

)الذين وافقوا على اإلدالء بإفاداتهم(، االس���تماع إلى تعقيبات محققي 

الشاباك والنظر في جميع المواد المتعلقة بالتحقيق”! وأضافت الوزارة، 

في ردها، أنه “في أعقاب هذه الش���كاوى، جرى استخالص استنتاجات 

مختلف���ة أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ع���دد من المحققين في بعض 

منه���ا”! أما عن إجراء تحقيقات جنائية مع المحققين، فقالت الوزارة إن 

“األمر مش���روط بتوفر قاعدة من األدلة والبينات التي تبرر ذلك، وليس 

بشكل تعسفي بغية تعديل معطيات إحصائية فقط”!

»الشاباك« ال يقدم أية معلومات
م���ن المعلوم أن مس���ألة التعذيب في أقبية »الش���اباك« تعتبر مس���ألة 

نش���ر عنها معلومات أو معطيات، 
ُ
»حساس���ة جدا« في إسرائيل ونادرا ما ت

س���وى في حاالت متفرقة جدا وبعد ُمطالبة مس���تمرة استنادا إلى »قانون 

حرية المعلومات« بش���كل أس���اس، ناهيك عن أن جهاز »الشاباك« يمتنع 

ع���ن اإلدالء بأية معلوم���ات أو تفاصي���ل علنية حول هذه المس���ألة، وهو 

الموق���ف الذي تتبن���اه، بص���ورة أوتوماتيكية، جميع األذرع السياس���ية 

واألمنية الرسمية المختلفة. ويحرص »الشاباك«، حرصا مشددا، على عدم 

نشر أية وثائق رس���مية علنًا عن هذا الموضوع، بينما يقدم )الجهاز( إلى 

المحاكم »وثائق س���رية« عنه ال يجوز لمحامي الدفاع عن المشتبه بهم أو 

عن المعتقلين االطالع عليها في الغالب. 

يذكر أن »محكمة العدل العليا« اإلس���رائيلية أص���درت، في أيلول 1999، 

ق���رارًا في التماس قدمته إليها مجموعة من منظمات حقوق اإلنس���ان في 

إس���رائيل ضد »اس���تخدام التعذيب كنهج« في التحقيقات التي يجريها 

»الش���اباك«. وفي قراره���ا ذاك، حظرت المحكمة على الجهاز »اس���تخدام 

التعذيب كنه���ج«، لكنها أبقت له منفذًا »صغي���رًا« جعله محققو الجهاز 

بوابة كبيرة: محقق »الش���اباك« الذي يس���تخدم أساليب التعذيب يمكنه 

االدع���اء، الحقا، بأنه كان مضط���را لذلك »بمقتضى الحاج���ة«، أي »الحاجة 

الماس���ة لخرق القانون«! وبن���اء على قرار المحكمة هذا، وضع المستش���ار 

القانوني للحكومة »قواعد س���ريان »مبدأ الحاجة« في تحقيقات الشاباك«، 

لكن هذه القواعد سرية وال يمكن االطالع عليها. 

رغم االرتفاع الحاد جدا في حاالت التعذيب خالل تحقيقات »الشاباك« وفي الشكاوى بشأنها

ال تحقيقات جنائية مع محققي »الشاباك« وال لوائح اتهام جنائية مطلقًا!

كتب سليم سالمـة:

يعتب���ر المحامي أفيغدور فيلدمان أحد أبرز وأهّم المحامين أإلس���رائيليين، 

إن لم يك���ن أبرزهم وأهّمهم على اإلطالق، الذين خاض���وا، بمنهجية ومثابرة، 

نضااًل قضائيا عنيدًا ضد أس���اليب التعذيب التي يس���تخدمها “جهاز األمن 

العام” )الش���اباك( ضد المش���تبه بهم أو المعتقلين الذي يخضعون للتحقيق 

لديه، وخصوصا من الفلس���طينيين، وضد إرس���اء هذا األساليب “نهجًا مكّرسًا 

وطبيعيًا” في عمل هذا الجهاز.   

ف���ي مقال���ة مطولة نش���رها ف���ي ملح���ق صحيف���ة “هآرتس” األس���بوعي 

 
ُ

)2017/12/28(، تحت عنوان “هكذا حاولت محاربة التعذيب في الشاباك وكدت

أنج���ح”!، روى فيلدمان عن تجربت���ه المريرة في هذا النض���ال المتواصل منذ 

 
ُ

س���نوات طويلة واعترف بأنه فش���ل في نضاله هذا: “لسنوات عديدة، حاولت

 
ُ

 وحققت
ُ

 بأنني قد نجحت
ُ

محاربة التعذيب في الشاباك، قضائيا، بل واعتقدت

 ساذجا”! 
ُ

نصرًا بتحويل إسرائيل إلى دولة أفضل. لكن، كم كنت

يستهل فيلدمان مقالته ب�”صورة النصر” التي ارتسمت في أروقة “محكمة 

العدل العليا” اإلس���رائيلية يوم 1999/9/6، حين أصدرت هذه المحكمة قرارها 

الذي يحظر “اعتماد التعذيب كنهج” في تحقيقات “الش���اباك” � “قليلة هي 

ص���ور النصر في ألبوم الص���ور خاصتي من المحاكم. ثمة ص���ور كثيرة نظهر 

فيه���ا، أنا وزمالء آخرون، نخرج من قاعة المحكمة برؤوس منكس���ة. ومن يمعن 

النظ���ر في هذه الصور يمكن���ه أن يرى، أيضا، دمعة ف���ي العين بينما يتمتم 

اللسان عبارات من قبيل “س���نقدم طلبا لبحث إضافي” أو “سنقدم طلبا إلعادة 

المحاكمة” أو شيئًا آخر عديم األمل إطالقا”.  

 بها ضد التعذيب، 
ُ

ثم يضيف: “كثيرة جدا هي االلتماسات التي تقدمت

لكن ج���واب الدولة كان واحدا موحدا على الدوام: “الش���اباك ال يس���تخدم 

التعذيب”. ولكن، ما الفائدة من تقديم االلتماس، أصاًل؟ فتجربتي في هذا 

ق معه في “الشاباك” تحصل، 
َّ
المجال تثبت أن نقطة االنكس���ار لدى المحق

عادة، ف���ي اليوم الثاني أو الثال���ث من التعذيب، بينما يس���تغرق تقديم 

االلتماس � منذ لحظة توجه العائلة إلى المحامي وحتى تحديد موعد للنظر 

في االلتماس، إذا لم يتم رفضه على الفور � ستة أيام على األقل. وهي فترة 

بين لعمل كل ما يريدون وانت���زاع اعتراف، حقيقي أو 
ِّ
زمني���ة كافية للمعذ

قين 
ِّ
ق معه فيحصل، أساسا، جراء تهديد المحق

َ
وهمي. أما انكس���ار المحق

له بأنهم لن يتوقفوا )عن تعذيبه( حتى يدلي بما لديه من معلومات وجراء 

ل غير مرة 
َ
التهديدات بما س���يفعلونه لزوجته، التي يتم جلبها إلى المعتق

ويضطرونه���ا إلى المش���ي أمامه، حتى لو لم تكن ثمة أية ش���بهات ضدها 

هي. وأحيانا، يتم إحضار والده المس���ّن إليه، ثم يقول له المحقق: أنظر إلى 

والدك كم يعان���ي، بإمكانك إنهاء هذه المعاناة بفتح فمك فقط. ليس���ت 

ق معه، وإنما 
َّ
وضعيات “الش���بح” أو “الموزة” هي التي تكس���ر إرادة المحق

قلقه وخوفه على والده وزوجته، س���وية مع حرمانه م���ن النوم لثالث ليال. 

المحققون يعرفون جيدا أن الحرب بواس���طة التعذيب الجس���دي هي، في 

أحيان كثيرة، مجرد عرض تمويهّي ألن االنكس���ار يحصل بسبب قلة النوم 

والتعذيب النفس���ي، الذي ال يترك أية آثار أو عالمات وال يظهر في التقارير 

الطبية”. 

كرسي األطفال  وراء الحائط!
يقدم فيلدمان عرضًا ألبرز أس����اليب التعذيب التي يمارسها »الشاباك« 

ق معه على كرس����ي صغير 
َّ
خ����الل التحقيقات، وم����ن بينها إجالس المحق

)لألطف����ال( في »وضعية الموزة« وهو مقّيد اليدين والس����اقين لس����اعات 

طويلة. ويقول: »رأيت هذا الكرسي بأم عيني خالل النظر في أحد الملفات 

لدى القاضي ش����لومو إيزكس����ون، الذي كان قاضيا مدني����ا ورئيس لجنة 

التسريحات في لواء المركز. في إحدى الجلسات، روى المتهم عن تعذيبه 

بواس����طة الكرس����ي الصغير المائل إل����ى األمام. لكن ممث����ل االدعاء نفى 

استخدام مثل هذا الكرسي لدى الش����اباك وكذلك فعل محققو الشاباك 

مؤكدين: لدينا كراٍس عادية، ليس لدينا أطفال وال كراسي أطفال. لكنني، 

كنت أعرف، بالصدفة، أن مركزا للتحقيقات تابعا للش����اباك موجود خلف 

حائ����ط قاعة المحكمة، في رام الله على م����ا أذكر. فاقترحت على القاضي 

الذه����اب إلى هناك ليرى بأم عينيه. خروج القضاة من قاعة المحكمة هو 

أمر جلل، عادة، لكن القاضي العس����كري إيزكس����ون، الذي يضع الطاقية 

الدينية على رأس����ه قال: لَم ال؟. وهذا ما لن أنساه له أبدًا. خرجنا، القاضي 

والمّدع����ي وأنا، من القاعة وطرقنا الباب المحاذي. »َمن هناك؟«، جاء صوت 

عصبّي. »القاضي إيزكسون«، قال القاضي فعّم صمت مطبق خلف الحائط، 

تح الب����اب ودخلنا إلى ما بدا أنه عالم مواز لم أس����مع عنه حتى تلك 
ُ
ث����م ف

اللحظة إال من زبائني. في مركز التحقيقات، الش����اباك هو الملك وال يجوز 

ألي ش����خص، بمن فيهم رجال الش����رطة و«سلطة الس����جون«، الدخول إلى 

هناك دون إذن من رجل الش����اباك المسؤول. على مرأى من رجال الشاباك، 

الذين فغروا أفواههم مصدومي����ن، قادنا المتهم حتى وصلنا إلى غرفة 

التحقيق، وفيها كرس����ي ألطفال في الخامسة من العمر، مائل نحو األمام، 

كما وصف بالضبط. تحلقنا حول الكرسي كأنه أثر متحفّي، وربما سيصبح 

كذلك في متحف الش����اباك الذي س����يقام مس����تقباًل. أذك����ر أن القاضي 

إيزكس����ون جلس على الكرسي، أو ربما أهذي اآلن. على أي حال، أنا جلست 

وش����عرت بمدى المعاناة واآلالم التي يمكن أن يس����ببها كرسي األطفال 

لشخص بالغ ُيجبر على الجلوس عليه لساعة واحدة، أو لبضع ساعات. هذا 

الكرسي هو وسيلة تعذيب أقسى بكثير من قلع األظافر«! 

ف���ي تلك األي���ام � يقول فليدم���ان � لم يك���ن يجري توثي���ق تحقيقات 

رة من بضعة أس���طر تشير إلى 
ّ
الش���اباك، بالصوت أو بالصورة، وإنما ب�مذك

ق معه، س���اعة بدء التحقيق وساعة انتهائه. 
ّ
»لقب« المحقق، اس���م المحق

كم���ا كان يش���ار، غالبا، إلى الش���طيرة التي قدمها المحق���ق للمحقق معه. 

ف���ي مثل تلك »المذك���رات«، كانت تظهر هنا وهناك، أيض���ا، كلمات مثل 

»استراحة« أو »راحة«. لكن الزبائن كانوا يروون أنهم كانوا يتعرضون خالل 

، الصفع، الضرب على 
ّ
تلك »االستراحات« ألقسى الوسائل التعذيبية � الهز

ال���رأس وضرب الرأس بالحائ���ط. ومع انتهاء التحقيق، بعد ثالثين س���اعة 

متواصلة، كان يتم إرس���ال المحقق معه إلى غرفته بينما على رأسه كيس 

نتن، مع حرمانه من النوم بواسطة تشغيل موسيقى صاخبة جدا. يشار إلى 

أن توثي���ق التحقيقات الخطي اليوم هو أكثر تفصياًل بقليل، قد يصل إلى 

أربع صفحات أحيانًا تلخص تحقيقا استمر 15 ساعة.      

الجولة األولى ـ تعذيب منظم بتعليمات دقيقة!
ف���ي الع���ام 1999، قدمت »اللجن���ة العامة ضد التعذيب في إس���رائيل« 

التماس���ًا جريئا إل���ى »محكمة العدل العلي���ا«، طالبت في���ه بحظر جميع 

أنواع وأش���كال التعذيب خالل التحقيق مع فلس���طينيين مش���تبه بهم 

بارت���كاب »مخالفات أمني���ة«. وقد تم توحيد هذا االلتم���اس مع عدد آخر 

من االلتماس���ات التي كانت تنتظر بالدور منذ س���نوات. مثّ�ل الدولة في 

الرد على هذا االلتماس المحامي ش���اي نيتسان، ممثال عن النيابة العامة 

التي يش���غل اآلن منصب رئيس���ها. »في طعونه أمام المحكمة«، يضيف 

فيلدمان، »تبين فجأة، أن الدولة ال تطرح للبحث الس���ؤال: هل يس���تخدم 

»الش���اباك« وس���ائل التعذيب أم ال؟ وإنما الس���ؤال األكثر ثق���اًل وتحديًا: 

ه���ل التعذيب ضروري للح���رب ضد اإلرهاب الذي ال قواع���د له وال حدود؟ 

وفي رأي���ي، إنها المرة األولى في العالم الت���ي تطلب فيها دولة تصريح 

التعذيب كنهج واالدعاء بأن »ثمة حاجة عمالنية إليه«. لم يدّع نيتس���ان 

بأن الش���اباك ال يس���تخدم التعذيب، وإنما بذل كل ما في وس���عه إلقناع 

المحكمة بأن في ظل »عدم وجود التعذيب ضمن صندوق األدوات في عمل 

الش���اباك، سنكون جميعًا فريس���ة لإلرهاب المتصاعد في تلك السنوات، 

أواخر التس���عينيات«. مثل هذا االدعاء، طرحته الواليات المتحدة، أيضا، 

ف���ي أعقاب عملية تفجير البرجين التوأمين ف���ي نيويورك، في 11 أيلول/ 

س���بتمبر 2001. وهن���اك، أيضا، لم يصمد هذا االدع���اء، وخاصة على ضوء 

م���ا بينته األبحاث من حقيقة أن التعذيب ال يق���ود إلى اإلدالء باعترافات 

حقيقي���ة وموثوقة بالضرورة، ب���ل إلى قول المحقق معه م���ا يتوقع منه 

سجون االحتالل اإلسرائيلي: رحلة التنكيل.. من بدايتها. 

المحامي أفيغدور فيلدمان يروي فصول النضال القضائي ضد التعذيب في أقبية “الشاباك”:

التعذيب في إسرائيل خارج اللعبة القضائية!
*وهذا ما تعنيه، بوضوح وصراحة، كلمات القاضية ورئيسة المحكمة العليا السابقة مريم ناؤور: “في منظومتنا القضائية ثمة حظر مطلق على استخدام التعذيب.

 بها ضد التعذيب، لكن جواب الدولة كان واحدا موحدا على الدوام: الشاباك ال يستخدم التعذيب”*
ُ

 ال استثناءات لهذا الحظر وال موازنات”!*”كثيرة جدا هي االلتماسات التي تقدمت

المحقق قوله بغية التخلص من التعذيب الجسدي فقط. 

ر لنا نيتس���ان مفاج���أة: اتضح أن 
ّ

»وهن���ا طرأ التح���ول في الحبكة. فقد حض

التعذيب ليس شأنا ارتجاليا يقرره المحققون، وإنما هو نهج منظم ومنصوص 

عليه بتعليمات وضعتها لجنة وزارية ترأسها القاضي موشي الندوي وأن هذه 

التعليمات دقيقة جدا: أي »ضغط جس���دي« هو المسموح، لكم من الوقت، في 

أية ظروف وَمن المخّول بالمصادقة على اس���تخدام وس���ائل خاصة. وكل هذا 

تحت عنوان س���خيف هو »ضغط جس���دي معتدل«، تحول فيما بعد إلى تعبير 

اصطالحي دارج«.  

ويضيف فيلدمان: بعد االنتهاء من تقديم الطعونات، انتظرنا صدور قرار 

الحكم. أبلغونا بأنه س���يصدر يوم 1999/9/6. وبالفعل، صدر القرار، بإجماع 

قضاة المحكمة كلهم، بأن »الش���اباك غير مخول باس���تخدام التعذيب في 

غياب نص قانوني صريح وواضح يجيزه« وأنه »يجب التوقف عن استخدام 

هذه الوس���ائل م���ن اآلن فصاع���دًا«. »وهكذا خرجت ص���ورة النصر«، يقول 

فيلدمان، ثم يس���تدرك على الفور: »لكن الفرحة كانت س���ابقة ألوانها، إذ 

أمرت المحكمة الحقا بإنشاء »وحدة ُمراقب الشكاوى ضد محققي الشاباك«. 

إنه إجراء مستهَجن، إذ لماذا هنالك حاجة لجهاز تصفية للشكاوى، خاصة 

وأن هذا الجهاز هو س���ّد منيع ال يتيح ألية ش���كوى االنتق���ال إلى مرحلة 

دمت ضد محققي 
ُ
التحقيق )مع محققي الشاباك(؟... جميع الشكاوى التي ق

الش���اباك على خلفي���ة التعذيب تم إغالقها، كما أن االلتماس���ات الكثيرة 

التي تم تقديمها إلى محكمة العدل العليا ضد إغالق هذه الملفات قوبلت 

بالرفض التام، فكان المحامون يخرجون من قاعة المحكمة أذالء يمس���حون 

الدموع عن أعينهم«!    

الجولة الثانية ـ المحكمة العليا 
تلتف على قرار سابق لها!

في تم���وز 2012، قدمت »اللجن���ة العامة ضد التعذيب في إس���رائيل« 

التماس���ًا إل���ى المحكمة العلي���ا للمطالبة بإص���دار أمر إلى المستش���ار 

القانون���ي للحكومة بفتح تحقيق جنائي ضد محققي »الش���اباك« الذين 

بوا، خالل التحقيق، ناشط »حماس« أسعد أبو غوش. في مرحلة معينة 
ّ
عذ

من النظر في الموضوع، وفي أعقاب مالحظة »وحدة مراقب الشكاوى ضد 

محققي الشاباك« بأنه »قد تم استخالص االستنتاجات المناسبة من هذا 

الحادث«، اعترفت الدولة بأن محققي الشاباك استخدموا »وسائل خاصة، 

لكن ليس التعذيب« خالل التحقيق مع أبو غوش. وفي جلس���ة المداوالت 

الت���ي عقدتها في تموز 2015، طلبت المحكمة من المستش���ار القانوني 

»توضيح وتعليل أس���باب إغالق ملف الش���كوى الت���ي قدمها أبو غوش«. 

وكانت تلك المرة األولى، بعد ألف ش���كوى سابقة، التي طلبت المحكمة 

فيه���ا االطالع على ق���رار معل�َّل من المستش���ار القانوني بش���أن إغالق 

الش���كوى ضد التعذيب. فقد اعتقدت المحكم���ة أيضا، على ما يبدو، أنه 

»ال ُيعقل أن يكون مثل هذا العدد الكبير )ألف( من الش���كاوى الكاذبة«. 

وبناء على ذلك، قدم المستش���ار تعليالته السرية إلى المحكمة وموجزا 

مقتضبا عنها قال فيه إن »اس���تخدام أساليب التحقيق االستثنائية في 

الحالة العينية قيد البحث تندرج تحت »مبدأ الحاجة«، أي أنها أس���اليب 

خاصة لم تسبب األلم مثل التعذيب«.  

في قرارها في قضية أس���عد أبو غوش، يقول فيلدم���ان، »انتزعت المحكمة 

العليا لّب القرار الذي صدر عنها في العام 1999، ش���ّوهت ما ورد فيه وس���ّوغت 

التهرب من المس���ؤولية الذي يؤدي إلى نش���وء منظمة ممأسسة للتعذيب«! 

ويضي���ف: »فلنمُح ابتس���امة النصر عن وجوهنا في تلك الص���ورة إياها، إذن. 

ج يقفون ويبتسمون ابتسامة حمقاء، بينما يعود التعذيب 
ّ
خمسة محامين سذ

إلى س���ابق عهده وتعود إلينا المنظوم���ة البيروقراطية التي تحمي التعذيب 

بصورة أقوى، من خالل قرار الحكم األخير الذي أصدرته المحكمة العليا«. ولكن، 

 الكلمات األخيرة التي س���جلتها مريم ناؤور، كقاضية 
ّ

من نص القرار إياه تطل

وكرئيس���ة للمحكمة العلي���ا: »في منظومتنا القضائي���ة، ثمة حظر مطلق على 

اس���تخدام التعذيب. ال استثناءات لهذا الحظر وال موازنات. إنه تصريح واضح 

وقاطع يعني: التعذيب في إسرائيل هو خارج اللعبة القضائية«!  
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كان م���ن المفترض أن يكون القانون الذي أقره الكنيس���ت 

قبل أسبوعين، ويقضي بتشديد التعليمات إلغالق الحوانيت 

وخاص���ة البقاالت أيام الس���بت، س���ببا لتهدئ���ة المتدينين 

المتزمتين “الحريديم”، أمام تزايد األعمال في أيام السبت. 

إال أن القانون سرعان ما تحول إلى نقطة خالف داخل جمهور 

الحريديم أنفسهم، عدا عن أنه نقطة صدام اصال مع جمهور 

العلمانيين ومدنهم الكبرى.  

ويج���ري الحديث ع���ن قانون س���عت اليه كتلة “ش���اس” 

للحريديم الش���رقيين، وزعيمها السياس���ي وزي���ر الداخلية 

آريي���ه درعي، وبدعم طبيعي من كتل���ة “الحريديم” الثانية 

لليهود الغربيين، “يهدوت هت���وراة”، ودعم أيضا من كتلة 

“البيت اليهودي”، التي أساسها التيار الديني الصهيوني. 

ويمنح القانون وزير الداخلي���ة صالحية المواقفة والرفض 

على قوانين بلدية مساعدة، بشأن فتح المحال التجارية أيام 

السبت. وهو ما من شأنه أن ينتقص من صالحيات البلديات، 

رغم أن الحكومة تدعي أن القانون لن يغير من الوضع القائم 

شيئا.

وينص القان���ون على أن كل القوانين البلدية المس���اعدة، 

بمعنى التي تقرها المجال���س البلدية لمدنها، وفق القانون 

القائم، وتقضي بالس���ماح بفتح المحال التجارية التي تبيع 

األغذية أو تق���دم خدمات الطعام عل���ى أنواعها، وكذا أيضا 

مرافق الترفي���ه مثل دور الس���ينما والفنون عل���ى أنواعها، 

والس���يرك، والرياضة، أيام السبت واألعياد اليهودية، ال يتم 

نش���رها في الجريدة الرس���مية، بمعنى أنه���ا ال تدخل حيز 

التنفيذ، إال بمصادقة وزير الداخلية عليها.

وق���د أث���ار هذا القان���ون خالفا واس���ع النطاق ف���ي الحلبة 

السياس���ية، وايضا من قبل البلديات الكب���رى، كون القانون 

سيمنع س���ن قوانين بلدية الحقا، تجيز فتح عدد من المحال 

التجارية. وقالت كتلة “يس���رائيل بيتين���و” إن هذا القانون 

ليس ضمن االتفاقيات االئتالفية، كما أن اقراره في الحكومة 

ينق���ض االتفاق على أن كل قانون ل���م تنص عليه اتفاقيات 

االئت���الف مس���بقا، يج���ب أن يحظ���ى بموافق���ة كل الكتل 

البرلمانية الشريكة في االئتالف.

وق���د عّبر رؤس���اء البلديات ال���� 15 األكبر، باس���تثناء بلدية 

االحتالل في القدس، عن اعتراضهم على القانون في رس���الة 

وجهوها إلى رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو، ومنهم من 

أعلن تمرده على القانون. وقال رؤساء البلديات في رسالتهم 

“إن الحك���م المحلي يعارض كلي���ا القانون، إذ يجري الحديث 

عن مس خطي���ر بصالحيات منتخبي الحك���م المحلي، وأيضا 

عن تغيي���ر جذري للوضع القائم في ما يتعلق بفتح المصالح 

التجارية أيام السبت، في مختلف المدن والبلدات”.

وتابعت الرس���الة التي انضم لها أيضا رئيس طاقم بلدات 

التطوير )الفقيرة(، أنه منذ س���نين طويل���ة يعمل في البالد 

آالف المصالح التجارية أيام الس���بت، بما في ذلك أكش���اك، 

وحواني���ت قائمة في محطات الوقود، إن كان في داخل المدن 

والبلدات، أو في مراكز تجارية كبيرة، خارج نطاق المدن.

وش���دد الرؤس���اء على أن القانون يلغي صالحيات منتخبي 

الجمهور، إذ ينص القانون على أنه من غير المس���موح نش���ر 

القان���ون البلدي المس���اعد ف���ي الجريمة الرس���مية، بمعنى 

دخوله إلى حيز التنفيذ، إال بمصادقة وزير الداخلية، علما انه 

بموجب الوضع القائم، ليس من صالحيات وزير الداخلية عدم 

المصادقة على قانون بلدي مساعد، إال في حاالت استثنائية. 

وما يريد قول���ه القانون الجديد أن احتم���ال المصادقة على 

قانون بلدي مساعد، يجيز فتح جزئي لمصالح تجارية، هو أمر 

شبه مس���تحيل، عدا عن أن القانون يهدد عمليا باغالق آالف 

المحال التي تعمل أيام السبت منذ سنين.

وأعلن رئيس بلدية رمات غ���ان، المجاورة لمدينة تل أبيب، 

أن في مدينته 23 حانوتا أيام الس���بت، ولن يسمح بإغالقها، 

كما أنه لن يرسل مراقبي العمل إلصدار مخالفات ضدهم. 

وبحسب مسح أجراه “المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية” 

ع���ن العام 2016، وصدر مؤخرا، فإن 4ر16% من اإلس���رائيليين 

يعملون أي���ام الس���بت، والع���دد االجمالي 620 ألف���ا، ولكن 

المفاج���أة أن غالبيته���م الكبيرة هم من اليه���ود- 400 ألف 

يهودي، يش���كلون 13% من القوة العامل���ة اليهودية. ومن 

بينه���م 250 ألف���ا يعلمون بن���اء على تصريح ع���ام، والباقي 

لديه���م تصري���ح فوري عين���ي، وفي كل األح���وال يتم دفع 

أج���ر اضافي على العمل أيام الس���بت. وللتوضيح، فإن جميع 

التصاريح للعمل أيام الس���بت في هذه القطاعات صدرت في 

سنوات الخمسين. ومنذ العام 1961 لم يتم اصدار أي تصريح 

عام آخر للعمل أيام السبت، وهذا بطبيعة الحال بسبب القوة 

المتنامية للمتدينين في السياسة، ما يمنع اصدار تصاريح 

أكثر للعمل أيام السبت.

وبحس���ب تحليل المعه���د المذكور، فإن ه���ذا يظهر وكأن 

القانون تعديل ذو ش���أن، ولكن ليس هذا هو الحال. فتعديل 

القانون يس���ري عل���ى 11 ألف عامل من أص���ل 400 ألف عامل 

يهودي يعملون أيام الس���بت، وفي كل األحوال فإن اعتبارات 

الس���بت التي س���يأخذها وزير العمل بالحس���بان لدى اصدار 

قراره ل���ن تغير الكثير م���ن الوضع القائ���م، فللجميع واضح 

أن س���لطة القطارات وش���ركة الكهرباء ملزمتان بالعمل أيام 

السبت، ولهذا ال يبدو أنه س���يطرأ تغيير جوهري في الوضع 

القائم.

وتقول المحللة في صحيفة “ذي ماركر” ميراف أرلوزوروف، 

إن هذا القانون ما هو “إال إجراء سياسي حزبي، ألنه ال يوجد ألي 

بلدية في إسرائيل قانون مساعد يتيح فتح المصالح التجارية 

أيام السبت. والمدينة الوحيدة التي لديها قانون كهذا هي 

مدينة تل أبيب، واآلن، وبالذات بس���بب هذا القانون، تسارع 

مجالس بلدية لس���ن قوانين مساعدة، تس���مح بفتح مصالح 

تجاري���ة، قبل أن يتم اق���رار القانون نهائيا في الكنيس���ت، 

ويدخل حيز التنفيذ. وإذا ال توجد ألي بلدية قوانين مساعدة 

تتي���ح فتح المحال التجارية أيام الس���بت، فكيف حصل هذا 

النمو في عدد المصالح التجارية التي تعمل أيام السبت، وأن 

يص���ل عدد العاملين في هذه المحال إلى 150 ألف عامل أيام 

الس���بت؟ والجواب ألن القوانين المساعدة في البلديات التي 

تحظر فتح المصالح أيام السبت، ال يتم فرضها، بسبب إهمال 

مقصود في تلك المدن والبلدات”.

الخالف بين الحريديم
وقبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بس���ن هذا القانون، 

س���عيا منه إلى احتواء كتلتي الحريديم، “يهدوت هتوراة” 

و”ش���اس”، بعد خالفات حول األعمال أيام السبت، وصل األمر 

إلى حد استقالة وزير الصحة يعقوب ليتسمان من “يهدوت 

هتوراة” من الحكوم���ة، ولكن ليس من االئتالف، لتعود هذه 

الكتلة األش���كنازية، إلى قرار القي���ادة الدينية لهذه الكتلة 

الذي اتخذته في العام 1952 واس���تمر حتى العام 2016، بأن 

ال يك���ون من “الحريديم” االش���كناز وزير في الحكومة، كي ال 

يتحمل المسؤولية العامة عن أشغال تتم أيام السبت، وقبلت 

في المقابل بتولي منصب نائب وزير.

واضطرت “يهدوت هتوراة” للقبول بمنصب وزير في العام 

2016، ف���ي أعقاب قرار للمحكم���ة العليا يمنع منح صالحيات 

وزي���ر كاملة لنائب وزير. وكي يتم تج���اوز هذه العقبة، فقد 

اقر الكنيست في األس���بوع قبل الماضي بمسار سريع قانونا 

يقضي بالسماح لرئيس الحكومة بمنح نائب وزير صالحيات 

وزير كاملة، كي يعود ليتسمان ويتولى مسؤولياته في وزارة 

الصحة.

لكن بعد أيام قليلة من اقرار قانون الحوانيت السابق ذكره، 

ق���ال وزير الداخلية درعي، صاحب القانون، إنه لن يعمل على 

تطبيق���ه كامال، ما أث���ار غضب كتلة “الحريديم” األش���كناز 

“يهدوت هتوراة” التي قال أحد نوابها إنه سيتم دفق مئات 

المراقبين م���ن “غير اليهود”، بمعنى عرب وغيرهم، لمراقبة 

الحوانيت أيام السبت.

وادعى درعي ف���ي مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” 

أنه لم يبادر إلى س���ن القانون اطالقا، على الرغم من أنه ظهر 

في وسائل اإلعالم كمن يضغط لتمريره، ويريد ضمان اغلبية 

له. كما ادعى درعي أنه ل���ن يعمل على تطبيق القانون الذي 

يمنح���ه صالحيات لش���طب قوانين بلدية مس���اعدة، تقرها 

المجال���س البلدية. وقال درعي في تل���ك المقابلة “لم نبادر 

ألي قانون ديني، سّجل هذا عندك خمس مرات. أنا حقا لست 

بحاج���ة إلى هذا القانون، ألنني اع���رف أنه باإلكراه الديني ال 

يمكن تحقيق انج���ازات. فأنا لم أب���ادر، وال األحزاب الدينية 

بادرت لقانون البقاالت”.

وتاب���ع درعي قائال في المقابل���ة الصحافية “ال توجد لوزير 

الداخلي���ة صالحي���ات لتطبيق القانون. وليس باس���تطاعتي 

أن أغلق حوانيت أيام الس���بت. أنا ال أس���تطيع وال أنوي فرض 

هذا القانون. فليواجه كل ش���خص ومواطن هذا القانون في 

مدينته. فإذا ال يوجد ألي ش���خص اعتراض على فتح حوانيت 

في مدينة غفعتايم مثال، أيام السبت، فال مشكلة، وفي هذه 

الحالة لست معنيا بالتدخل”.

ورد رئي���س كتلة “يه���دوت هتوراة” نائ���ب وزير الصحة 

يعق���وب ليتس���مان قائ���ال: إذا كان درعي “يعتق���د أنه من 

الصعب إلى هذا الحد تطبي���ق القانون، فإذن لماذا أصر على 

تمريره كلي���ا؟ إنني اختلف معه، وهو قادر على التنفيذ، ألن 

هذا سيحافظ على الوضع القائم”.  

وقال رئيس لجن���ة المالية البرلمانية، موش���يه غفني، من 

كتل���ة “يهدوت هت���وراة”، ف���ي اجتماع مغل���ق ألعضاء في 

طائفته الدينية: “لقد أبرم اتف���اق لدى رئيس الحكومة بأن 

يت���م تطبيق القانون، وه���ذا من المفت���رض أن يتم”. وتابع 

غفن���ي قائال: “يوجد المئات من المراقبي���ن من غير اليهود، 

يعملون في س���لطة الس���كان والهجرة، وباالم���كان أن يعمل 

هؤالء عل���ى مراقبة تطبيق قوانين الس���بت”. ويقصد غفني 

مراقبين يبحثون ويط���اردون طالبي اللجوء من أفريقيا، إال أن 

س���لطة الس���كان والهجرة قالت إن لديه���ا 400 مراقب، وقلة 

قليلة ج���دا منهم هي من غير اليهود. وقال غفني إن يهودا 

علمانيين ليس باستطاعتهم تطبيق قوانين السبت، ألنهم 

بذلك يكونون قد خرقوا بأنفس���هم قان���ون حظر العمل أيام 

السبت.

 قانون إغالق الحوانيت أيام السبت يتحول إلى قضية خالفية مزدوجة 
بين الحريديم أنفسهم وضد العلمانيين!

*بعد أيام من إقرار القانون في الكنيست ادعى وزير الداخلية أنه لم يبادر للقانون وليس في نيته تطبيقه *تصريح درعي زعيم “شاس” 

يثير غضب كتلة “الحريديم” الثانية “يهدوت هتوراة” *رؤساء المدن الكبرى يعترضون على القانون ومنهم من يرفض االنصياع له*

كتب برهوم جرايسي:

ثارت ضجة في إس���رائيل في األي���ام القليلة الماضية، في 

أعقاب دعوة أحد حاخامي المس���توطنين البارزين الجنود إلى 

عدم تأدية الخدمة العس���كرية، إذا ما فرض على الجندي أن 

يخدم في وحدة عس���كرية مختلطة للرجال والنس���اء. ووجد 

الحاخ���ام فورا من يس���انده، إال أنه في المقاب���ل أثار حفيظة 

حاخامين آخرين لدى المس���توطنين، وردود فعل غاضبة لدى 

السياسيين. في حين حذر باحث بارز مختص بشؤون الجيش 

من عملية التديين التي يواجهها الجيش اإلس���رائيلي منذ 

مطلع سنوات األلفين، وأكد أن هذه العملية، وما يرافقها من 

تطرف ديني وسياس���ي، تنعكس عل���ى أداء الجنود ميدانيا 

ضد الفلسطينيين.

وقد بدأت القضية م���ع إعالن الجيش عن ترقية مجندة في 

سالح الطيران إلى رتبة عقيد، وضابطة لسرب طيران، في حين 

تحدثت التقارير الصادرة عن الجيش اإلسرائيلي عن ارتفاع 

حاد في نس���بة الشابات المتدينات، الالتي يمنحهن القانون 

اعفاء فوريا من الخدمة العسكرية االلزامية، إلى جانب ارتفاع 

نسبة المجندات الالتي يخترن وحدات عملية وقتالية. وهذا 

كما يبدو أجج من غضب الحاخامين المتطرفين. 

وبحس���ب التقارير العس���كرية الدورية، فإن نس���بة تجند 

الش���ابات في الخدمة العس���كرية االلزامية، تصل إلى حوالي 

62%، مقابل 72% لدى الشبان، وهذا يعود الى االعفاء الفوري 

للمتدين���ات من كافة التيارات الديني���ة. وهناك ظاهرة بأن 

قس���ما من الش���ابات العلمانيات يدعين التدين لغرض عدم 

أداء الخدمة العسكرية، إال أن هذه الظاهرة تجري محاصرتها 

في السنوات األخيرة، إذ يجري التحقيق مع من تظهر شكوك 

حول تدينها.

وق���ال تقري���ر أخير إن 25% م���ن الش���ابات المتدينات من 

التيار الديني الصهيوني يقررن تأدية الخدمة العس���كرية 

االلزامي���ة، التي تمتد 24 ش���هرا للش���ابات. كم���ا أن 12% من 

المتدينات الالتي يقررن تأدية الخدمة، يتجهن نحو كليات 

الضباط. وقال تقرير آخر إن الجيش بات يس���تعد الحتمال أن 

ترتفع نس���بة المتدينات المجندات إلى 50%، إذ حسب هذا 

التقرير األخير فإن نسبة المجندات من بين المتدينات بلغت 

في آخر فوج في الصيف الماضي %34. 

وقد قال الحاخام شلومو أفنير، من أبرز الحاخامين المؤثرين 

عل���ى التيار الديني الصهيوني وبالذات في المس���توطنات، 

ف���ي أحد مواقع االنترنت الدينية الخاص���ة بذلك التيار، وردا 

على سؤال، إنه يجب على الجندي المتدين أن يرفض الخدمة 

العس���كرية في حال فرض علي���ه الجيش الخدمة في وحدات 

مختلطة بين الرجال والنس���اء. والقى أفنير دعما مباشرة من 

حاخام مدينة صفد ش���موئيل إلياه���و المعروف بعنصريته 

الشرسة ضد العرب، وطالب إلياهو بإنهاء والية رئيس أركان 

الجيش غادي أيزنكوت. كما حاول عضو الكنيست المستوطن 

المتطرف بتس���لئيل س���موتريتش تفادي التأييد الصريح 

للحاخام أفنير، إال أنه تحفظ كليا من ترقية المجندة الى رتبة 

ضابط في سالح الطيران. 

وهاجم وزير الدفاع أفيغ���دور ليبرمان تصريحات الحاخام 

أفنير، وقال “إنها تصريحات تمس بشكل خطير بأمن الدولة، 

وبالحصان���ة القومية”. وقال “إنني أدع���و الحاخامين الياهو 

وأفنير إل���ى التراجع عن تصريحاتهم���ا الظالمية، واالمتناع 

مستقبال عن تصريحات كهذه”. كما اعترض على تصريحات 

أفني���ر، وزير التعلي���م، نفتالي بينيت، ال���ذي يرأس تحالف 

احزاب المس���توطنين “البيت اليهودي”، في حين بادر عدد 

م���ن حاخامي اليمين المتطرف والمس���توطنين إلى إرس���ال 

رسالة دعم الى أيزنكوت.

والء الجنود أساسا للجيش
وبرأي المحلل العس���كري في صحيف���ة “هآرتس”، عاموس 

هارئي���ل، فإن���ه ال جديد ف���ي تصريح���ات الحاخامين، وهي 

تكرار لخالفات قائمة من س���نوات طويلة، وفي صلبها سعي 

حاخامين إلى فرض أصول لعب���ة جديدة على الجيش. وهذه 

المحاولة تجري على خلفية ارتفاع نسبة المتدينين جدا في 

سلك الضباط، أعلى بكثير من نسبتهم بين الجمهور. ويجري 

الحديث عن نس���بة باتت تتراوح ما بي���ن 30% إلى 35% من 

بين الضباط، في حين أن نسبة المتدينين من التيار الديني 

الصهيوني تصل إلى قراب���ة 13% من الجمهور وحوالي %16 

من اليهود اإلسرائيليين.

وبحس����ب هارئيل، فإن قس����ما كبيرا من تهجمات الحاخامين 

عل����ى رئي����س األركان أيزنك����وت، نابع بالذات م����ن حالة احباط 

داخل����ي لديهم، أو من عمل تكتلي ضده. في حين أن أيزنكوت 

يسعى في السنوات األخيرة، إلى خفض وتيرة الصدام الديني 

ف����ي الجيش، وبالذات بي����ن التيارات الديني����ة داخل الجيش، 

بحس����ب هارئيل، الذي قال أيضا إن أيزنكوت وافق على حاالت 

محدودة جدا من الحلول الوس����ط في قضايا عينية، وخاصة في 

ما يتعلق بمس����ألة الوح����دات المختلطة بين الرجال والنس����اء. 

ولكن في المقابل عمل على تقليص النش����اطات التربوية التي 

تقدمه����ا للجنود أطر مدنية يش����تري خدماتها الجيش، وأعاد 

تلك الخدمات إلى جهاز التثقي����ف في الجيش، وأصدر أوامره 

بأن يتم التركيز على النشاط المشترك، بدال من الفصل.   

التديين ينعكس على الجنود ميدانيا
غي���ر أن الباحث المعروف في ش���ؤون الجيش في الجامعة 

اإلسرائيلية المفتوحة ياغيل ليفي، قال في مقال له نشر في 

االس���بوع الماضي في صحيفة “هآرت���س”، إن رئيس األركان 

حاخامون يدعون إلى رفض الخدمة في وحدات عسكرية مختلطة 
ويؤججون الصراع الديني في الجيش اإلسرائيلي!

*حاخامون من التيار الديني الصهيوني يقفون من وراء فتاوى دموية ضد الفلسطينيين يصعّدون التطرف الديني في الجيش *الباحث ياغيل ليفي يحذر من مخاطر تديين الجيش 

وانعكاس ذلك على العمليات الميدانية ضد الفلسطينيين *المحلل عاموس هارئيل يدعي أن رئيس األركان يسعى للجم ظاهر تديين الجيش وهو ما يرفضه الباحث ليفي*

الحال���ي غ���ادي أيزنكوت، رف���ع وتيرة تديي���ن الجيش، رغم 

ادعائه بغير ذلك، وهذا ما يظهر من سلسلة إجراءات اتخذها 

على مدى الس���نوات الثالث الماضية، فتديين الجيش عملية 

بدأت في العام 2000 بش���كل خاص، في فترة رئاس���ة أركان 

شاؤول موفاز، واس���تمرت من بعده، ولكن بشكل عفوي تارة، 

وفوض���وي تارة أخرى، بينما أيزنكوت ذهب في هذا المس���ار 

بشكل منظم أكثر.

وقال ليف���ي في مقال���ه، إن عملية التديين ب���دأت في مطلع 

س���نوات األلفين واتس���عت أكثر الحقا في كافة المس���تويات، 

بزع���م أن زيادة مس���توى االنتماء للهوية الديني���ة اليهودية 

من ش���أنه أن يرفع مس���توى الجاهزية في الجي���ش، لمواجهة 

االنتفاضة الثانية. وعلى هذا االس���اس تم تعريف الجيش على 

أنه جيش يهودي، وفي هذا السياق تم تعزيز مكانة الحاخامية 

العسكرية، وتهويد الرسائل التثقيفية الموجهة للجنود. 

ويش���دد ليفي على أن عملي���ة تديين الجي���ش بدأت في 

القواعد الدنيا، وارتفعت إلى المس���تويات القيادية، بضغط 

من “معتمري القلنس���وات”، حس���ب تعبير ليفي، في إشارة 

إلى التيار الديني الصهيوني، وقال إن أعداد هؤالء يتعاظم، 

وبموازاة ذلك يرتفع عدد الحاخامين المتش���ددين دينيا في 

المعاه���د العس���كرية التحضيرية، والمعاه���د الدينية في 

الجيش.

وحس���ب ليفي، فإن عملي���ة التديين، من���ذ رئيس األركان 

شاؤول موفاز، في مطلع سنوات األلفين، وحتى رئيس األركان 

غابي أشكنازي، الذي بقي في منصبه حتى العام 2011، تمت 

بش���كل عفوي. وقد تعاظمت هذه العملية في فترة رئاس���ة 

بين���ي غانتس، بي���ن العامين 2011 إل���ى 2014، ومن ثم أكمل 

العملية خلفه الحالي غادي أيزنكوت، الذي بداية حاول وضع 

سد في وجه عملية التديين، والحقا ارتدع وتراجع. 

ويعطي ليفي سلس���لة من األمثلة التي تدعم اس���تنتاجه، 

وتتمثل في ع���دة تصريحات وق���رارات اتخذه���ا أيزنكوت، 

يرى فيها ليفي أنها مس���ايرة للحاخامي���ن والمتدينين في 

الجيش. كذلك فإن مراس���م قس���م يمين المجندين حديثا، 

باتت تس���يطر عليها مع الس���نين مالمح التديين، وتدريجيا 

باتت تنتقل المراس���م إلى الباحة أمام حائط البراق، المسمى 

إس���رائيليا “الحائ���ط الغربي” للهيكل المزع���وم، حيث يتم 

توزيع كتب توراة على الجنود من كل األديان، بقصد اليهود، 

وأيض���ا المجندين العرب إما قس���را كال���دروز أو المتطوعين، 

وأيضا جنود من غير اليهود وليس���وا عرب���ا. وفي مطلع العام 

2015، اعت���رض عل���ى هذا االم���ر ضابط قس���م التثقيف في 

الجيش أفنير باز تسوك، إال أن من كان وزيرا للدفاع في حينه 

موش���يه يعلون، تصدى له واعترض على انتقاده. وعمل على 

رفع مكانة الحاخامية في الجيش.

ويق���ول ليف���ي، إن عملية تديين الجيش ليس���ت مس���ألة 

ثقافية، بل لها انعكاس���ات سياس���ية، وبه���ا يبلور الجيش 

طابعه المستقبلي. فالحاخامون الذين يبلور أيزنكوت معهم 

مس���تقبل الجيش، أمثال حاييم دروكم���ان وغيره، هم أيضا 

جيش االحتالل اإلسرائيلي: تدين زاحف.

مرش���دون لحاخامين في الجيش أيضا. وهم أنفسهم الذين 

دعاهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في اآلونة األخيرة، 

لدعمه سياسيا وتجنيد الدعم السياسي له.

وقس���م من الحاخامين ف���ي المعاهد يرى أن���ه ال صالحية 

للحكومة بإخالء مس���توطنات، وهم يعظون ويرشدون الجنود 

لرف���ض الخدمة بأش���كال مختلفة. ففي أعق���اب اخالء قطاع 

غزة من المس���توطنات )2005( طوروا أجندة، هدفها تعميق 

الديانة في صفوف الجيش من أجل منع أي إخالء مس���تقبلي 

لمستوطنات. 

ويتابع ليفي كاتبا أنه في الس���نوات األخيرة، يحاول أولئك 

الحاخام���ون التأثير على أصول نهج الجيش، بش���كل يعطي 

تفسيرات للشريعة تس���مح بالمس بشكل واسع بالمواطنين 

الفلسطينيين، وعلى أس���اس أن االنضباط من شأنه أن يضر 

بالجنود. وه���ذا األمر برز في خطاب الحاخ���ام المدعو يغئال 

ليفينش���تاين، رئي���س المعه���د التحضي���ري للجي���ش في 

مس���توطنة “عيلي”، الذي عرض على طالب���ه التجند للنيابة 

العس���كرية، التي تدعو لالنضباط، من أجل التأثير من داخل 

جهاز النيابة العسكرية، وعلى أولئك الذين يقررون للجيش 

شكل إطالق النيران ومتى.

ويق���ول الباح���ث ليف���ي إن ه���ذه الرس���ائل الت���ي يبثها 

الحاخام���ون تتغلغ���ل في صفوف الجيش، حت���ى قبل خروج 

الجنود إلى القت���ال، إذ إنهم يعرضون الفلس���طينيين على 

أنه���م “العمالق���ة الفلس���تييم” )الذي���ن ورد ذكره���م في 

الت���وراة(، بمعن���ى أن دماءهم مباحة. ويش���دد الباحث على 

أن عناصر االحتالل الناش���طين في الضف���ة معّرضون لتأثير 

عملي���ة التديين في الجيش، من خ���الل تواصلهم الكبير مع 

المستوطنات والمستوطنين. 

وقال ليفي إن مقولة رئيس���ة األركان المأخوذة من التوراة 

ر واقتله”، هي أيضا من مظاهر التديين، 
ّ
“من جاء ليقتلك بك

وهي تعابير ترسخ عملية التديين برعاية رئيس األركان. 

ويرد على هذا المحلل عام���وس هارئيل في مقاله كاتبا أن 

استنتاجات ليفي ال تتوافق مع قسم من التوجهات القائمة 

ميدانيا. وبرأيه في فترة أيزنكوت انخفضت نسبة المجندات 

الالتي يعملن كموظفات، وتم فتح فروع خدمة أكثر للنس���اء 

في الجي���ش، وارتفعت النس���بة بعدة أضعاف للنس���اء في 

الوح���دات القتالية، كما ارتفعت نس���بة المجن���دات الالتي 

ش���اركن في عمليات قتالية، إلى جانب ارتفاع نس���بة النساء 

في سلك الضباط. 

وأضاف هارئي���ل مدافعا عن أيزنكوت أنه صحيح أن رئيس 

األركان لي���س عضوا فخريا في الحركة النس���وية، وأنه ليس 

أيقون���ة في النهج الليبرال���ي، إال أنه يناور ف���ي حقل ألغام 

سياس���ي، وكل خط���وة ُيقدم عليه���ا معّرض���ة لالنتقادات، 

وأحيانا تكون االنتقادات حادة جدا. 
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تقاريــر خــاصـــــــة

»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

في غربــة الوطن
تحرير: روضة كناعنة وإيزيس نصير

صدر عن

ترجمة: سالفة حجاوي

“ل���دّي تقدير كبي���ر جدا لبيب���ي )بنيامين 

نتنياه���و( وال أتعام���ل معه باس���تعالء، كما 

يفع���ل رفاقي في اليس���ار. صحيح أنه يعمل 

كل ما في وس���عه من أجل ضم���ان بقائه في 

السلطة، لكن لديه رؤية كبيرة وعميقة يؤمن 

بها بكل جوارحه � أرض إسرائيل الكاملة. إنه 

ليس مثلكم أنتم )المس���توطنون اليهود في 

الضف���ة الغربية(، ال يؤمن به���ذه الرؤية من 

منطلق ص���ّك توراتي، وإنما ألس���باب أمنية، 

ويتشبث بها بطريقة ذكية جدا. هل انتبهت 

إلى ما يقوم بتجمي���ده؟ التجميد )في البناء 

االس���تيطاني( هو في معالي���ه أدوميم وفي 

الكتل االس���تيطانية الكبيرة، التي س���تبقى 

ج���زءا من إس���رائيل ف���ي إطار أية تس���وية 

مس���تقبلية. وماذا يجري خارج ه���ذه الكتل 

 الحكومة كان هنالك 65 
ُ

الكبيرة؟ حين تركت

ألف مس���توطن، بينما هنالك اليوم 110 آالف 

مستوطن. بيبي يدرك أن هناك، خارج الكتل 

الكبيرة، يج���ري دفن حل الدولتين. إنه البناء 

الفردي الذي ال يحتاج إلى مناقصات. وبيبي ال 

يتدخل فيه مطلقا”. 

ه���ذا بعض ما قال���ه حاييم رام���ون، الوزير 

السابق وأحد قادة حزب العمل طوال سنوات 

عدي���دة، ف���ي مقابل���ة مطولة أجراه���ا معه 

شرت في صحيفة 
ُ
المستوطن يهودا يفراح ون

“مك���ور ريش���ون” اليميني���ة اإلس���رائيلية 

 .)2018/1/12(

وأضاف رامون: “إن اس���تراتيجية بنيامين 

نتنياه���و ه���ي اإلبق���اء على الوض���ع القائم 

)س���تاتيكو(، ألن���ه يعرف أن الض���ّم الفعلي 

سيسبب أضرارًا جس���يمة. الحل األفضل، من 

وجهة نظ���ره، هو اإلبقاء على الوضع القائم ل� 

150 سنة أخرى. صحيح أنه لم يكن لديه خيار 

آخر في »اتفاقية الخليل«، لكن في أي مفترق 

جدي، تجده يعود إل���ى قاعدته األصلية في 

اليمين. الفارق الوحيد بين نتنياهو وبينيت 

التربي���ة والتعليم  )نفتال���ي بينيت، وزي���ر 

ورئيس ح���زب »البيت اليه���ودي«( هو قدرة 

نتنياهو عل���ى اإلبقاء على الوضع القائم دون 

إحداث أي���ة أزمة دولية. بينيت ال يفعل أكثر 

وال بمليميتر واحد«.

وردًا على س���ؤال ما إذا كان »هذا هو س���بب 

مقت اليسار لنتنياهو؟«، قال رامون: »اليسار 

ال يمقت نتنياه���و، وإنما هو معجب به. أنظر 

إل���ى تاريخ حزب العمل منذ العام 2009 حتى 

الي���وم: إيهود ب���اراك هو ال���ذي حافظ على 

حكومة نتنياهو بإشغاله منصب وزير الدفاع، 

بينما هو يصرخ اليوم من الخارج. أنظر كيف 

تالع���ب نتنياهو بإس���حاق هيرتس���وغ حتى 

الدقيقة التسعين، أرس���له إلى لقاءات حول 

العال���م وفي لحظة الحقيقة الحاس���مة ركله. 

تس���يبي ليفني جلس���ت في حكومته حتى 

اس���تفاقت. بيبي هو حرباء ذكية جدا، يعرف 

كيف يبدل ألوان���ا ويقول ما ينبغي قوله في 

لحظة معينة، كما فعل ف���ي خطاب بار إيالن 

)الذي أعلن فيه تبني���ه لحل الدولتين(. لكن، 

مث���ل الحرباء، له لون أس���اس صلب، وهو لون 

أرض إسرائيل الكاملة«.   

وأوضح رامون أن »ح���زب العمل يعتقد بأن 

نتنياهو أس���ير األحزاب اليمينية المتطرفة 

وبأنه س���وف يتحرر من هذا األس���ر يوما ما. 

إنه العم���ى الحقيقي. كان���ت لرئيس الدولة 

)السابق( شمعون بيريس عالقات ممتازة مع 

 له: إنه يتالعب بك 
ُ

بيبي وسارة )زوجته(. قلت

وأنت تس���بغ عليه الشرعية. كان بيبي يوفده 

في مهمات إلى خارج الب���الد فيعود مبتهجا 

ومنتشيا يملؤه الش���عور بأنه حقق إنجازا ما. 

لك���ن في لحظة الحقيق���ة، وحين كان يتعين 

الخلوص إلى اس���تنتاجات وخط���وات عملية، 

كان بيب���ي يعيده إلى نقط���ة البداية ويلغي 

كل شيء«. 

وردا على س���ؤال آخ���ر حول »أزمة اليس���ار 

اإلس���رائيلي« وعجزه عن النهوض، قال رامون 

إن »الس���بب بس���يط جدا: اليمين يرفع راية 

واحدة ويح���ارب من أجلها � أرض إس���رائيل 

الكامل���ة � بينم���ا يرفع اليس���ار رايات كثيرة 

ومختلفة فُيهدر كل طاقاته. هل تعرف لماذا 

ينتصر المستوطنون؟ ألنهم اختاروا، من بين 

الوصايا ال� 613 )ال���واردة في التوراة(، وصية 

واحدة فقط ه���ي �  توطين أرض إس���رائيل. 

إنه���م مس���تعدون لخ���رق الوصاي���ا األخرى 

كلها من أج���ل تحقيق هذه الوصية، وهذا ما 

يفعلونه على أرض الواقع«.

وقال رامون إن »اليس���ار اإلسرائيلي يعيش 

أزمة ح���ادة اآلن. الق���رارات الحاس���مة التي 

اتخذها الش���عب من���ذ الع���ام 1977 )صعود 

اليمين إلى الحكم في إس���رائيل( ال تروق له، 

ولكن بدال من أن يقاتل لتغيير رأي الش���عب 

وموقفه، يحاول اليس���ار االلتفاف على نتائج 

االنتخابات الديمقراطية بواس���طة المحكمة 

العليا. أنا أومن بأن أغلبية الشعب في إسرائيل 

تؤيد االنفصال عن الفلس���طينيين وأن أقلية 

ضئيلة فقط هي التي تتش���بث بخيار الدولة 

ثنائية القومية في أرض إس���رائيل الكاملة. 

يجب حرث الب���الد وتوضيح األمور للش���عب، 

لكن اليسار ال يحترم الش���عب وخياراته. إذا 

كنت ال تحترم حكم اليمين الذي تمخض عن 

انتخاب���ات ديمقراطية، فلن يحترمك اليمين 

أيضا عندما تفرزك صناديق االقتراع«!   

الفلسطينيون  ال يهّمونني!
ردا على س���ؤال ما إذا كان »كل شيء متعلقا 

بنا نح���ن، وكأنه ليس هنالك ط���رف آخر... ال 

سلطة فلسطينية رفضية لم تترك فرصة إال 

أهدرته���ا وال منظمة إرهابي���ة في قطاع غزة 

تدأب على إجهاض أي جهد لتطبيع الوضع؟«، 

قال رامون: »هل س���ألت نفس���ك مرة لماذا ال 

يدمر نتنياهو حكم حماس في غزة؟ الجواب 

بس���يط جدا: ألن حم���اس هي مصلح���ة عليا 

بالنسبة له.  تخيل لو أن السلطة الفلسطينية 

سيطرت على قطاع غزة. كانت ستطرح مطالب 

مختلفة وكان س���يزداد الضغ���ط الدولي، مما 

كان س���يضطر نتنياهو إل���ى التحرك وفعل 

ش���يء ما. هل سألت نفس���ك: من أين تحصل 

حرك���ة »حم���اس« على الم���واد الخ���ام لبناء 

األنفاق؟ إس���رائيل هي الت���ي تمنحهم كل 

ش���يء. كان بإمكانن���ا الس���ماح بنقل كميات 

صغيرة واشتراط كل هذا بأن يكون كل شيء 

تحت إش���رافنا ومراقبتنا نحن، لكن هذا ليس 

ف���ي مصلحة نتنياه���و. في عملي���ة »الجرف 

الصام���د« )العدوان على غزة في صيف 2014( 

كان بإمكان���ه القضاء على حك���م حماس في 

قطاع غ���زة، لكنه اختار أال يقوم بذلك. العالم 

بأسره أراد أن تعود السلطة الفلسطينية إلى 

الس���يطرة على القطاع، باستثناء أربع جهات: 

إي���ران، قط���ر، تركي���ا ونتنياهو. ه���ذه هي 

استراتيجيته«. 

ال���ذي  البدي���ل  ح���ول  عل���ى س���ؤال  وردا 

يقترحه هو؟، ق���ال رامون: »خالفا لك ولجميع 

المس���توطنين، أنا أريد دولة يهودية وليس 

دول���ة ثنائي���ة القومي���ة. على إس���رائيل أن 

تعل���ن أن الكتل االس���تيطانية الكبيرة يجب 

أن تبقى تحت س���يطرتها وس���يادتها حتى 

األبد وأن تتصرف فيها كدولة س���يادية، ثم 

إغالق الج���دار من خلفها. أن���ا ال أقترح إخالء 

مس���توطنين اآلن، وإنما ع���رض التعويضات 

عل���ى العائالت التي ترغب ف���ي اإلخالء طوعا، 

وإبقاء الجيش اإلسرائيلي في المناطق حتى 

يوافق الفلسطينيون على إقامة دولة وتحمل 

المسؤوليات األمنية فيها وعنها«.

وعم���ا إذا كان ي���رى »أي ط���رف فلس���طيني 

ج���دي مس���تعد للقبول به���ذا؟«، ق���ال رامون: 

»الفلس���طينيون ال يهمونني. س���يكون وضعنا 

ف���ي العالم أفضل بكثي���ر عما ه���و عليه اآلن. 

أريئيل ش���ارون حظ���ي باس���تقبال الملوك في 

األم���م المتح���دة ف���ي أعق���اب االنفص���ال عن 

قط���اع غزة. ف���ي اللحظة التي نخ���رج فيها من 

المناطق، ال تتبقى لنا أية مس���ؤولية وأي التزام 

تج���اه الفلس���طينيين. أنا أتفق م���ع نتنياهو 

ب���أن ليس هنالك ش���ريك فلس���طيني، لكنني 

لس���ت مس���تعدا لمنح الفلس���طينيين فرصة 

تقري���ر مصيري. الفلس���طينيون بالنس���بة لي 

هم الع���دّو وأنا أري���د االنفصال عنه���م. أنتم 

تتمس���كون بالفلس���طينيين، ألنك���م تريدون 

أرض إس���رائيل الكاملة... أن���ا أريد العيش في 

دولة يهودي���ة غالبية س���كانها م���ن اليهود 

ولس���ت مس���تعدا لمنح المواطنة اإلسرائيلية 

لماليين األشخاص الذين ال يعترفون بي. الخطر 

األكب���ر يتمثل ف���ي أن ال تبقى إس���رائيل دولة 

يهودية. أنتم )المس���توطنون( ال تفهمون أنه 

من واجبكم تقديم الش���كر لي على االنفصال، 

ألنني خلصتكم به م���ن مليون ونصف المليون 

فلسطيني وأخرجتهم بذلك من المعادلة«. 

وع���ن إمكاني���ة اإلبق���اء على مس���توطنات 

إس���رائيلية تحت حكم فلس���طيني في حال 

انس���حاب أحادي الجانب، قال رامون: “لست 

مس���تعدا للقبول بوضع يعي���ش فيه يهود 

تحت حك���م أجنبي. مثل ه���ذه االتفاقية لن 

تكت���ب له���ا الحياة ول���ن تكون ق���ادرة على 

الصمود. حياة اليهود تحت حكم فلسطيني 

هي واق���ع مرعب وفظيع. هذا ك���ذب وتزوير 

ومن يقوله فإنما يذر الرماد في العيون”.  

تستعد السلطات اإلسرائيلية المختصة لإلعالن عن العام 

الجاري- 2018- كعام جفاف، بما يتبع هذا من تقنين للمياه 

باألس���اس للمزارعي���ن، حيث أن التقنين بدأ في االس���ابيع 

القليلة األخيرة. 

ويقول مسؤولون إس���رائيليون إن ش���ح األمطار وتقنين 

المياه من ش���أنهما أن يتس���ّببا برفع أس���عار الخضراوات 

والفواكه التي تعتمد على األمطار. 

وتثير هذه القضية من جديد مسألة التقصير في إقامة 

محط���ات تحلية تك���ون كافية لتزويد المياه لالس���تهالك 

البشري واالستهالك الزراعي.

وحس���ب تقرير وزارة الزراعة اإلس���رائيلية، ففي موس���م 

الش���تاء في الع���ام 2016 هطل 81% من المعدل الس���نوي، 

بعد أن فاقت األمطار معدلها في العام الذي س���بقه. وفي 

شتاء العام الماضي، 2017، هطل 71% من المعدل السنوي. 

وحس���ب التقديرات الحالية فإن موسم األمطار لهذا العام 

قد يكون شبيها بالعام الماضي، ألنه حتى األسبوع الفائت، 

تجاوزت كمية األمطار نس���بة 42% من المعدل السنوي. إال 

أن كمي���ة األمط���ار التي هطلت حتى األس���بوع الفائت في 

الشمال ال توحي بموسم جيد، حيث أن نسبة عالية جدا من 

المزروعات في البالد تأتي من س���هول الشمال، وأيضا من 

كروم مستوطنات مرتفعات الجوالن السوري المحتل.  

ويقول تقري���ر في صحيف���ة “ذي مارك���ر” االقتصادية 

اإلسرائيلية إن سلطة المياه في وزارة الزراعة قلصت حتى 

اآلن 11% من كمية المياه التي تقدمها س���نويا للمزارعين 

في ش���مال البالد وف���ي مس���توطنات مرتفع���ات الجوالن 

المحتل. كما أنه سيتم تقليص كميات المياه لري الحدائق 

في المدن والبلدات بنسبة %13. 

كذلك م���ن المتوق���ع أن تطلق س���لطة المي���اه حملتها 

التوعوي���ة لالختصار في اس���تهالك المياه، تحت ش���عار 

“إسرائيل تجف”، وهذه الحملة كانت قد انطلقت في العام 

2010، ف���ي أعقاب االرتفاع الحاد في االس���تهالك الفردي، 

الذي بلغ في سنوات التس���عين بالمعدل للفرد الواحد 115 

مت���را مكعبا، وهبط في العام 2009 إلى ما يزيد عن 90 مترا 

مكعبا، وهبط في العام 2010 في أعقاب الحملة إلى 85 مترا 

مكعبا في العام.

ووفقًا لتقرير سلطة المياه، فإن حجم االستهالك الفردي 

الس���نوي يصل إلى 500 ملي���ون متر مكع���ب، فيما كمية 

المي���اه التي يتم دفقه���ا على المزارعي���ن تصل إلى 400 

ملي���ون متر مكعب. وبضمن المياه الت���ي تنقل للمزارعين 

المياه العادمة التي يتم تكريرها، إذ إن إس���رائيل تعتبر 

من أكثر الدول في العالم التي تكرر المياه العادمة، وتصل 

فيها نسبة التكرير إلى 80% من إجمالي هذه المياه.

زيادة احتمال استيراد خضراوات وفواكه
ويق���ول مدير عام معهد األبحاث والتطوير في الش���مال، 

إلكنا بن يشار، إن ش���ح األمطار وتقليص المياه للمزارعين 

من شأنهما أن يرفعا أسعار الخضراوات والفواكه. وأضاف 

أن���ه إذا ما ارتفع���ت الكلفة على خضراوات أساس���ية مثل 

البطاطا والبندورة وأنواع من الحبوب، فإن هناك احتمااًل بأن 

تفكر الجهات الرسمية باستيرادها.

وق���ال أح���د المختصين إن إس���رائيل لم تعم���ل بما فيه 

الكفاية من أجل استيعاب وحصر مياه األمطار التي تتدفق 

كفيضانات، إذ إن 20% فق���ط من هذه األمطار تتدفق نحو 

اآلب���ار اإلرتوازية. وهناك حاجة إلى إقامة مش���اريع لحصر 

وتجميع القس���م األكبر من مياه األمطار، ومنع وصولها إلى 

البحر األبيض المتوس���ط. وبموج���ب التقديرات، فإن إقامة 

س���دود وتجمع���ات للمياه من ش���أنها أن تضمن عش���رات 

ماليي���ن األمتار المكعبة من المياه، التي يمكن تكريرها أو 

دفقها مباشرة إلى المزارعين. 

وكانت إس���رائيل تعتمد بدرجة كبي���رة حتى قبل ثالثة 

عقود، على مي���اه بحيرة طبريا، التي كان���ت تضمن ما بين 

25% وحتى 30% من احتياجات المياه في البالد كلها، لكن 

منذ مطلع سنوات التسعين بدأ مستوى المياه في البحيرة 

يتراج���ع بوتيرة عالية، وفي غالب س���نوات العقود الثالثة 

األخيرة تكون البحيرة أقل من مس���توى المياه المحدد لها، 

بم���ا بين 3 أمتار وحتى ما يالمس 5 أمتار، ما يهدد البحيرة 

الحقا بالجفاف، أو بارتفاع نس���بة الملوحة فيها، برغم أنها 

تتميز بكونها بحيرة المياه العذبة. وفي موس���م الش���تاء 

الحال���ي لم تس���جل البحيرة ارتفاعا يذك���ر، ال بل وفي أيام 

الصحو تراجع مس���توى البحيرة، بس���بب ع���دم تدفق مياه 

كافية في الوديان وفي نهر األردن، خاصة على ضوء ش���ح 

الثلوج المتس���اقطة على جبل الش���يخ هذا العام، وس���رعة 

ذوبانها.

كذل���ك فإن مخزون المياه في اآلب���ار الجوفية، إن كان في 

جبال الش���مال ومنطقة القدس، أو ف���ي الجبال القريبة من 

الساحل، تراجعت هي أيضا في السنوات األخيرة، وفي عدد 

منها توقف سحب المياه.   

وبحس���ب توقعات سلطة المياه اإلس���رائيلية، فإنه حتى 

الع���ام 2040 س���تكون 70% م���ن المياه المس���تهلكة في 

إس���رائيل مياه���ا “صناعية”، بمعنى ليس���ت م���ن مخزون 

المياه الطبيعي، وهذا بحد ذاته بدأ يطرح أسئلة جدية في 

دوائر الحكم ذات الش���أن وأيضا ل���دى مختصين، ومن بين 

أبرز األس���ئلة المطروحة ما هو م���دى تأثير هذا على صحة 

الجمهور، وعلى جودة البيئة، وصوال إلى سعر كلفة المياه؟.

ويرى محللون أنه على الرغم من أن هذه األسئلة مطروحة 

من���ذ زمن، لم يجر حتى اآلن بح���ث معمق لتقديم األجوبة. 

كذلك، وعلى الرغم من أن الجفاف بات يضرب، فإن إسرائيل 

قادرة حتى اآلن على س���د الحاجة من المي���اه، ولكن ما هو 

ضروري اآلن االستعداد إلى ما هو أسوأ في المستقبل. 

المياه “المصنعة”
يقول الباحث الرئيسي في سلطة المياه اإلسرائيلية أوري 

شاني إن هناك ثالثة أسباب تقود إلى ضرورة تطوير قطاع 

عة”. 
ّ
المياه “المصن

الس���بب األول هو أن عدد السكان في تزايد دائم. ونشير 

هنا إلى أن أحد األس���باب المركزية التي سّرعت في كشف 

أزمة المي���اه هو أنه بالتزام���ن مع تراجع كمي���ات األمطار 

السنوية في سنوات التسعين، تدفق على إسرائيل مليون 

مهاجر إضافي ش���كلوا زيادة تتج���اوز 20%، مقارنة مع ما 

كان عليه عدد السكان حتى نهاية العام 1989، إضافة إلى 

الزيادة الطبيعية للسكان في تلك المرحلة، بحوالي 2ر%2. 

وبمعنى آخر، فإن عدد الس���كان ارتف���ع خالل عقد واحد من 

الزمن بأكثر من %40.

والس���بب الثاني التغي���رات المناخية. وفي هذا الش���أن 

وفي معرض التعقيب على مس���ألة تراجع كميات األمطار، 

يقول مدير عام سلطة المياه غيورا شوحم، وهو من الخبراء 

البارزي���ن في مج���ال المياه، إنه ال توجد ف���ي منطقة البحر 

األبيض المتوس���ط وتي���رة تغييرات مناخي���ة واضحة، لذا 

ليس من المستبعد أن يكون ما يجري في السنوات األخيرة 

هو نتاج تأرجحات عابرة في المناخ تتكرر كل عدة سنوات. 

ويرى ش���وحم أن س���بب زيادة اس���تهالك المياه ال يعود 

فقط إلى ارتفاع عدد الس���كان بوتيرة عالية، وال إلى زيادة 

المناطق المزروعة، وإنما أيضا جّراء مش���اريع تخزين المياه 

في س���ورية واألردن، مثل السدود على نهر اليرموك، فهذا 

ساهم في تقليل تدفق المياه في الوديان.

والس���بب الثالث حسب شاني التس���اع الحاجة إلى المياه 

عة”، هو عدم وجود ضوابط الس���تهالك المياه في 
ّ
“المصن

مختلف المس���تويات. ويضيف: “كلهم يعرفون أننا نتجه 

نحو أزم���ة، وكلهم يفهمون أنه م���ن دون قيود على قطاع 

المياه، فإننا س���نصل إلى نقص في كمية المياه المطلوبة، 

وم���ا يجري هنا يج���ري في كل العالم، بما ف���ي ذلك العالم 

المتط���ور، إذ ال توجد إدارة ناجعة لقطاع المياه”. ويش���ير 

إل���ى أن قطاع المياه يدار في كل العالم وفق مبدأ الكميات 

ودعم األثمان، وإذا لم تكن للمياه أثمان فال يوجد سبب في 

العال���م يدفع نحو نجاعة في اس���تخدام المياه وفي إعادة 

تكريرها.

ويقول ش���اني إنه على مدى سنوات طويلة عارضت وزارة 

المالي���ة، ومعها المزارعون، إقامة محط���ات لتحلية المياه، 

أو لتكري���ر المياه العادمة لغرض الزراعة، تخوفا من ارتفاع 

كلفة المياه. وشرعت إس���رائيل في السنوات األخيرة فقط 

في إقامة خمس محطات تحلية، والعديد من محطات تكرير 

المياه العادمة. 

ويتاب���ع ش���اني “عمليا فق���د توقفنا عن االرتب���اط التام 

بالمناخ، وضمنا بذلك 100% م���ن حاجتنا للمياه”. ويضيف 

أن إس���رائيل دولة ممي���زة، لكون 80% م���ن المياه العادمة 

يتم تكريرها، وتحل في المرتبة الثانية، وبعيدة جدا عنها 

بالنسبة المئوية إسبانيا، التي تكرر 17% من المياه العادمة. 

ويق���ول إن العالم ال يوظف ميزاني���ات كافية وجهدا كافيا 

لتطوير شبكات المياه، وبحسبه فإن مدينة لندن تفقد %40 

من كميات المياه المتدفقة على المدينة بسبب سوء البنية 

التحتية لش���بكة المياه. بينما مدينة س���يدني األسترالية 

وظفت مليارات الدوالرات من أجل تخفيض نس���بة خس���ارة 

المياه من 25% إلى 15%. أما في إس���رائيل و”بفضل شركات 

المياه الحكومية فإن نسبة خسارة المياه هي %8”.

وتعمل في إسرائيل حاليا خمس محطات لتحلية مياه البحر، 

وتنتج سنويا 600 مليون متر مكعب، بينما تخطيط المحطة 

السادسة في الشمال ما يزال مشوشًا، بسبب خالف مع القرية 

التعاونية ش����ومرات )كيبوتس(، إذ إن المحطة ستكون على 

األرض التي تس����يطر عليها. ويقول مس����ؤول آخر في سلطة 

المياه، ألكسندر كوشنير، إن التقديرات السابقة توقعت أن 

يكفي عمل هذه المحطات ل����� 10 وحتى 15 عاما، حتى تكون 

هناك حاج����ة لمحطات جديدة. غير أنه مع اس����تمرار تراجع 

كميات األمطار، باتت هناك حاج����ة لزيادة الطاقة اإلنتاجية 

لهذه المحطات، باإلضافة إلى إنشاء محطات أخرى. وأشار إلى 

أن هناك عدة مخططات جاهزة، والمطلوب فقط س����حبها من 

األدراج ووضعها على الطاولة لغرض التنفيذ.

وأفاد تقري���ر لصحيفة “ذي مارك���ر” أن كلفة إنتاج متر 

مكع���ب واحد من المياه “المصنعة” يتراوح ما بين 1ر2 إلى 

1ر3 شيكل، في حين أن كلفة استخراج المياه من المخزون 

الطبيع���ي تتراوح ما بين 6ر1 إلى 2 ش���يكل للمتر المكعب 

الواحد. ونش���ير هنا إلى أن س���عر المت���ر المكعب الواحد 

للمس���تهلك البيتي، وفق التس���عيرة األول���ى لكمية الحد 

األدنى، يصل إلى 35ر8 ش���يكل للمت���ر المكعب، ويرتفع 

السعر إلى 4ر14 ش���يكل عن كل متر مكعب من االستهالك 

الزائد.

حاييم رامون، الوزير وأحد قادة حزب العمل سابقًا:

استراتيجية بنيامين نتنياهو هي “اإلبقاء 

على الوضع القائم لـ 150 سنة أخرى”!

*”نتنياهو هو حرباء ذكية جدا، يعرف كيف يبدل ألوانا ويقول ما ينبغي قوله
 في لحظة معينة، كما فعل في خطاب بار إيالن )الذي أعلن فيه تبنيه لحل الدولتين(. 

لكن مثل الحرباء له لون أساس صلب هو لون أرض إسرائيل الكاملة”!*

إسرائيل تستعد لإلعالن عن 2018 كـ”سنة جفاف”!
*البدء بتقنين المياه للمزارعين خاصة في الشمال *تقديرات بإمكانية ارتفاع أسعار الخضراوات 

التي تعتمد على األمطار في األشهر القليلة المقبلة *التقديرات تشير إلى احتمال أن تكون 

كمية األمطار هذا العام كالنسبة في العام الماضي، في حدود 71 بالمئة من المعدل السنوي*
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة 

موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:

http://www.madarcenter.org 

قال معهد بحث الصراع اإلس���رائيلي- الفلس���طيني »عكيف���وت« في ورقة 

معلوم���ات أصدرها ف���ي أيلول 2017 إن القس���م األكبر من مواد األرش���يفات 

اإلس���رائيلية محجوب ع���ن الجمهور. وعل���ى الرغم من أن قانون األرش���يفات 

في إس���رائيل يحدد مبدأ مفاده أن »كل ش���خص مخول باإلط���الع على المادة 

األرش���يفية المودعة في أرش���يف الدولة«، فإن المعطيات تظهر أن الجمهور 

ُيمنع من حق الوصول إلى الغالبية الس���احقة من مواد األرش���يفات الحكومية 

الكبرى، خصوصا أرشيف الدولة، وأرشيف الجيش واألمن.

الس���بب في هذا هو قرارات الجهات المس���ؤولة عن المواد األرشيفية بعدم 

كشفها، دون أية صالحية وال أي تسويغ. 

كذلك يج���ري االمتناع عن فتح مواد أمام الجمهور حت���ى بعد انتهاء فترة 

التقيي���د التي نّصت عليها األنظم���ة. وال يتم تخصيص موارد كافية لتمويل 

ضاف سياس���ة أرشيف 
ُ
مهام فحص المواد قبل كش���فها العمومي. الى هذا ت

الدولة منذ نيسان 2016 بتمكين اإلطالع على مواد تم نشرها الكترونيًا فقط، 

مم���ا أدى هو اآلخر إلى تقليص منالية المواد األرش���يفية للجمهور، وذلك ألن 

معظم المواد التي س���مح بكش���فها في الماضي ليس���ت موجودة على موقع 

االنترنت والذي بات يش���كل عمليا وس���يلة اإلطالع الحصرية تقريبا في مواد 

أرشيف الدولة. 

وين���ّوه المعه���د: إلى هذا كل���ه أضيفت ف���ي تم���وز 2017 تعليمات نائب 

المستش���ار القانوني للحكومة التي أمرت أرشيف الدولة بعدم القيام بنفسه 

بأعمال كش���ف المواد وحصر الصالحية في الجه���ات التي قامت بإيداع تلك 

المواد لكنها في الواقع تمتنع عن القيام بذلك. 

والنتيجة المباشرة هي وقف كشف غالبية المواد الموجودة في األرشيف. 

معطيات هذا التقرير تش���ير إلى ما يلي: 42% م���ن المواد التي تم إيداعها 

في األرش���يفات الحكومية ليست متاحة الطالع الجمهور وال تقوم األرشيفات 

الحكومية بتقديم كتالوجات ل� 94% من المواد الموجودة فيها. وهكذا فإن من 

يس���تخدمون األرشيف ال يعرفون أية معلومات موجودة فيه، ويمنع الجمهور 

من الوصول إلى المعلومات التي س���مح بكشفها وتم أصال جمعها وتخزينها 

بأم���وال الجمهور ولمصلحته، وهي معلومات يجب أن تعود إلى الجمهور لكي 

يس���تخدمها في البحث والنقاش وإثراء معرفته حول الس���يرورات المختلفة 

التي قادته الى ما وصل اليه، ولكي يستخدمها لمواصلة بناء مستقبله – وفقًا 

لتعبير التقرير.

ومن بين نحو 15 مليون ملف في أرش���يف  الدولة وأرش���يف الجيش وجهاز 

األمن يوجد بمتناول الجمهور على األكثر نحو 191 ألف ملف. وتوجد في أرشيف 

الدولة وفقا للتقديرات ثالثة ماليين ملف ومن بينها تم السماح باإلطالع على 

400 أل���ف ملف فقط أي حوالي 13% من ملفات األرش���يف. على الرغم من ذلك 

فإن الملفات المتوفرة الطالع الجمهور فعليًا أقل بكثير وهي تقتصر على نحو 

144 ألف ملف. وهي تشكل 8ر4% فقط من مجمل تلك الملفات.

وهكذا فباإلضافة إلى سياس���ة التكتم على المواد والتقتير بكش���فها هناك 

مشاكل تقنية مثل وجود نسخ لمواد فتحت بالماضي وتم مسحها ضوئيا إلطالع 

الجمهور لكن لم يتم وضعها بعد على موقع االنترنت التابع ألرشيف الدولة )كما 

سبقت اإلشارة، منذ نيسان 2016 نصت سياسة األرشيف على اإلطالع على المواد 

االلكترونية فقط وذلك وس���ط وتيرة بطيئة لرفع المواد على الموقع(. وبالنتيجة 

فان 64% من المادة األرش���يفية القليلة التي تم فحصها وسمح باطالع الجمهور 

عليها غير متوفرة بسبب منع اإلطالع على وثائق ورقية أصلية.

ألوف السنوات تفصل بين الوثائق والجمهور!
هناك إش���كالية كبيرة أيضا فيما يتعلق بالكتالوجات للفهارس. فمن 

بين 8ر14 مليون عنوان للملفات المحفوظة في أرش���يف الدولة وأرشيف 

الجيش وجهاز األمن هن���اك 918465 ملفًا فقط من العناوين الظاهرة في 

قوائ���م الكتالوجات المتاحة الطالع الجمهور. ويؤكد تقرير »عكيفوت« أن 

الكتالوج هو وس���يلة البحث االساسية في األرش���يف: هذه هي القائمة 

الكاملة لمواد المتوفرة فيه. والكتالوج الجيد هو الذي يسمح للمهتمين 

بمعرفة أية مواد موجودة في األرش���يف وأيها غير موجودة، أيها ناقصة 

وأيه���ا يوجد تقييد عل���ى اإلطالع عليها، وإلى متى ولم���اذا. الكتالوجات 

المفتوحة امام الجمهور هي ش���رط أس���اس وضروري للتوجه الالئق إلى 

تلقي المعلومات. وبدون كتالوج���ات كهذه من الصعب تقدير أية أجزاء 

م���ن التاريخ يتم ش���طبها من البحث وأية س���ياقات وأف���كار تحرم منها 

األبحاث. وحين تظل أقسام كاملة من األرشيف بدون مسح وتنظيم يزداد 

تأثير اختيارات عاملي األرش���يف وموظفي���ن آخرين على التاريخ المقدم 

للجمهور المعني. وفي نفس الوق���ت تتراجع إمكانية القيام برقابة على 

اعتبارات وعمل البيروقراطية. 

يكتب نوعم هوبش���تتر، م���ن معهد »عكيفوت«، في مقال نش���ره في موقع 

»س���يحاه ميكومي���ت«، أن المش���كلة األساس���ية في عمل كش���ف المواد في 

األرشيفات الحكومية ال تنبع من الخالف القائم حاليا، فاألرشيفات الحكومية 

في إسرائيل تعاني من مش���اكل عضال ومنها سياسة متواصلة من التمويل 

المتدني بشكل حاد لمهمات وأهداف الكشف. وهو يقدر الوقت الذي يفصل 

ما بين القيام بهذه المهمة وبين عرضها للجمهور بألوف الس���نوات. ويشير 

أيضا إلى ما يشكل تقليدًا لدى األجهزة المسؤولة عن كشف المواد األرشيفية 

ويتجس���د بتقييد إمكانية اطالع الجمهور على المواد بما يتجاوز صالحياتها 

القانونية للقيام بذلك. 

وف���ي الس���نوات  األخي���رة، يق���ول الكاتب، أضيفت مش���اكل أخ���رى منها 

نظ���ام اإلطالع على الملف���ات األصلية والذي تم عمليا ش���طبه تماما، ويعتبره 

األخصائي���ون واألخصائيات في المجال مس���ًا قاتال بالق���درة على إجراء بحث 

معّم���ق وفّع���ال وناجع في األرش���يف. وكذلك تم نقل صالحي���ة إلغاء تقييد 

اإلطالع على المواد األرش���يفية، من أرشيف الدولة نفسه إلى الوزارة أو الجهة 

الحكومية التي أنتجت تلك المواد بنفسها، »أي أن القطط عينت لكي تحرس 

اللبن« يضيف س���اخرًا. وهنا يوج���ه الكاتب اإلنتباه إلى أن أرش���يف الجيش 

اإلس���رائيلي وجهاز األمن الذي صادر منذ وق���ت طويل صالحية تحديد موعد 

تحرير المواد التي أنتجها، يكش���ف حتى اآلن كما س���بقت االشارة عن 4ر%0 

فقط مما يوجد فيه. 

يرى الكاتب أن الوضع الشامل والعريض لألرشيفات الحكومية اإلسرائيلية 

يعم���ل وفق منط���ق مقلوب: فالقاع���دة هنا هي اإلخفاء بينما االس���تثناء هو 

الكش���ف، بدال من أن يكون الوضع معكوس���ًا. وهو يرى أن هذا التوجه ملحوظ 

أيضا في االعتبارات التي تحرك الجهات المسؤولة عن األرشيفات الحكومية؛ 

فاألنظمة األرشيفية تحدد مساحة ضيقة لتسويغات تقييد اإلطالع، إذ يسود 

توّجه »حماية المؤسس���ة« وهيب���ة الدولة لدى الجهات المعنية بالكش���ف! 

وهكذا يتم توس���يع التس���ويغات التي تبّرر التقييد مثل الزعم بأن كش���ف 

الحقائق يضعف حجج الدولة أمام المحاكم، وهو ما تعتمده أيضا أرش���يفات 

أخرى مثل أرشيفات الجيش وجهاز األمن. 

أرشيفات إسرائيل الرسمية:

15 مليون ملف بمتناول الجمهور نحو 191 ألفا منها فقط!

كتب هشام نفاع: 

يثي���ر تقرير جديد كش���فه مدي���ر »أرش���يف الدولة« في 

إس���رائيل يعكوف الزوفي���ك )15 كانون الثان���ي 2018( جدال 

واس���عا في الدوائر ذات الصلة في ش���أن سياس���ة كش���ف 

المواد األرشيفية، في أرش���يف الدولة تحديدًا واألرشيفات 

الحكومية الرس���مية عموما. فقد كت���ب أن هناك الكثير من 

العوائق التي تمس بسير العمل السليم في األرشيف، وهي 

مرتبطة بمناهج/ سياس���ات كش���ف الم���واد وإتاحتها أمام 

الجمهور لالطالع. 

وه���و يب���دأ تقريره بش���كل ح���اد قائ���ال إن إس���رائيل »ال 

تعال���ج المواد األرش���يفية الخاصة بها كم���ا ُيتوقع من دولة 

ديمقراطية«، فالغالبية الساحقة من المواد األرشيفية مغلقة 

ولم يتم فتحها أم���ام الجمهور لالبد. أما المواد القليلة التي 

يتم عرضها فس���تكون ضمن تقييدات غير معقولة حيث ال 

توجد رقابة عامة على إجراء الكشف وليس هناك شفافية.

يتحدث كات���ب التقرير كيف أنه م���ع دخوله إلى وظيفتة 

في صي���ف 2011 فهم أن أرش���يف الدول���ة وفروعه تقع في 

باب غير المعقول لكنه أج���ل معالجة الموضوع. وفي االعوام 

الالحق���ة حتى 2015 يقول إنه حظ���ي بتعاون مع كثيرين من 

أجل إجراء خطة إصالح في األرش���يف، وق���د غّير هذا التطور 

)المحدود كما س���يتبّين( ما يجري في األرش���يف مما قاد إلى 

أنه في 2016 طرأ تغّير على المكانة الجماهيرية لألرش���يف. 

فعدد اس���تخداماته ارتفع من بضعة آالف في 2015 إلى نحو 

نصف مليون ف���ي 2017 وارتفع عدد الملفات التي تم طلبها 

من 5 آالف س���نويا إلى نحو 40 ألفا. وهذا باإلضافة إلى وجود 

16 مليون صفحة ممس���وحة ضوئيًا متاح���ة وال حاجة لطلبها 

مس���بقًا. لكنه يستدرك قائال: إن اس���تكمال اإلصالح وزيادة 

االهتمام الجماهيري قادا إلى زيادة ارتفاع الجدران أمام فتح 

المواد. أي أن زيادة االهتمام أدت إلى تقليص إمكانيات رؤية 

المواد. 

ه���ذا »األمر المؤس���ف« كم���ا يقول، س���ببه ه���و أن إخفاء 

الم���واد عن الجمهور يجري بدون أن يتم االس���تماع إلى رأيه 

)الجمهور(، فجميع التس���اؤالت واتخاذ القرارات تجري داخل 

نطاق سلك خدمات الدولة، لكن مجلس األرشيفات ال يعبر عن 

كل الجمه���ور، مع أن بين أعضائ���ه ممثلين للجمهور ويمكن 

مش���اركتهم في المعلومات غير المكش���وفة للجمهور. وهو 

يعبر عن أمل���ه في أن يتم اعتماد معايير »تعزز الش���فافية 

وتسريع فتح المواد والوثائق مستقبال«. 

7ر1 مليون ملف مّر موعد 
منع نشرها وفقا للقانون

يش���ير كاتب التقرير إلى المعضلة األساسية، والمتجسدة 

ف���ي اإلجابة على الس���ؤال: من يخ���دم األرش���يف، الحكومة 

أم الجمه���ور؟ وأما ع���ن الوضع في إس���رائيل فان نحو نصف 

مس���تخدمي األرش���يف حتى ع���ام 2016 كان���ت أذرع الحكم 

والس���لطة والمؤسس���ة الحاكمة. وتغّير ه���ذا الوضع في ظل 

ارتفاع االهتمام الجماهيري بالمواد المؤرشفة. وهذا مشابه 

أيضا للحاصل في أرشيف الجيش اإلسرائيلي. وهو يعادل من 

يصفهم ب�«زبائن آخرين« لألرش���يف، مثل باحثين ومؤرخين 

وحقوقيي���ن ومهتمين بعلم األنس���اب. لكنه يش���ير إلى أن 

الجمه���ور هو اله���دف األكبر، لكنه ال زال هدف���ا غير واضح. 

فش���رائح كبيرة م���ن الجمهور ال تهتم أبدا في األرش���يفات 

وهناك نسب محدودة فقط زاد اهتمامها منذ 2016.

من بين نحو 3 ماليين ملف في أرش���يف الدولة هناك 7ر1 

مليون ملف مّر موعد منع نشرها وفقا للقانون. وهناك مليون 

ملف لي���س هناك تاريخ لموعد انتهاء منع نش���رها. وهناك 

330 ألف ملف تحت غطاء الس���رية ولم يجر بحثها بعد. وهو 

يقدم معطي���ات مختلفة ليصل بالنتيجة إلى أنه لو افترضنا 

أن العامل يمكنه العمل لكش���ف 1000 ملف في السنة، فإن 

الوض���ع اإلس���رائيلي في تخل���ف يزيد عن 2000 س���نة عمل 

لكش���ف ما لم يتم فحصه بعد. وتيرة عملية كشف الوثائق 

في األرش���يف هي تقريبا 10 آالف ملف سري في السنة و20 

ألف ملف انتهى الموعد القانوني لعدم كش���فها. وهو يؤكد 

أن ه���ذه المعطيات تتطرق إلى الملف���ات الورقية فقط حتى 

مطل���ع القرن الحالي. وال تش���مل المواد الرقمي���ة المختلفة. 

وبالنسبة ألرشيف الجيش هناك مليون و 146 ألف ملف فات 

موعد منع كش���فها وفقا للقانون، ولكن من بينها تم فتح 50 

ألف ملف فقط. ووتيرة العمل هناك هي نشر 2000 ملف في 

الس���نة فقط. ويتوصل هنا إلى اس���تنتاج بأنه في ضوء هذا 

الوضع، ف�«معظم المواد في األرش���يفات الحكومية لن تفتح 

لألبد«. 

يس���تند كاتب التقري���ر إلى قاعدة قانوني���ة ينص عليها 

قانون األرش���يفات من العام 1955 وهو يقتبس: »كل إنس���ان 

مخول باإلطالع على المواد األرش���يفية المودعة في أرش���يف 

الدول���ة، ولكن يمكن تقيي���د هذا الحق بأنظم���ة وقد يكون 

التقييد وفقا لنوع المادة األرشيفية ووفقا لفترة محددة منذ 

انت���اج المادة«. صحيح أنه توجد أمام كل دولة ضرورة حماية 

قسم من المواد األرشيفية ولذلك يمكن تطبيق أنظمة تحدد 

ما الذي تشمله تلك القيود المعيارية االساسية، ولكن مقولة 

التشريع األساسي واضحة ومفهومة، أيضا بالسياق العالمي. 

)يق���ول متهكمًا ربم���ا: القانون ينص على ح���ق اإلطالع على 

كل المواد بأل التعريف وليس على قس���م منها فقط(. ففي 

الدول الديمقراطية - يؤكد- تكون األرشيفات مفتوحة، لكن 

اس���رائيل قلبت هذا النظام وذلك في إشارة إلى قلب المنطق 

كما سبقت اإلش���ارة، حيث أن األساس هو اإلخفاء واالستثناء 

هو الكش���ف. وهو يشير إلى أن اإلصرار »على نبش كل وثيقة 

وكل ورقة بل كل سطر« هو بمثابة اختراع إسرائيلي غير قائم 

في سائر دول العالم..

ويش���ير أيضا إلى أن منظومات القضاء اإلس���رائيلي تتميز 

أيض���ا بالفجوة م���ا بينها وما بي���ن الواق���ع. فاألنظمة عموما 

تش���ير إلى فتح مواد أرشيفية تم فحصها قبل انتهاء موعد 

التقييد. لكن يوج���د نظام آخر يحدده احد البنود ويقول إنه 

يحق لمن أودع الوثيقة أن يطلب ابقاء اقس���ام معينة مغلقة 

لفت���رات قادمة. الوضع نظريا هو أنه ف���ي مثل هذه الحاالت 

يجب التوجه إلى أرش���يف الدولة والطلب منه أن يتوجه إلى 

لجنة الوزراء المسؤولة عن هذه المسألة. ولكن في واقع الحال 

ال توج���د إمكانية كهذه. ألنه ال يتم أصال كش���ف المواد فور 

انته���اء مدة التقيي���د، وال يحتاج أحد لطل���ب تمديد المنع! 

وبرأي المسؤول المذكور: هناك ال مباالة ازاء انتهاك القانون 

المتمثل في اغالق معظم المواد التي فات أصال موعد تقييد 

نش���رها، وبالمقابل هناك تش���ّدد في جميع التفاصيل التي 

تبطئ العمل على فحص المواد وبالتالي كشفها. 

الجمهور ليس شريكا في اعتبارات كشف المواد!
يصف الزوفيك كيف أن الجمهور ليس شريكا في اعتبارات 

كش���ف المواد، والمسؤول عن األرش���يف يحق له التعبير عن 

موق���ف فق���ط إذا كان ه���ذا متوافقا مع موقف المستش���ار 

القانوني للحكومة. بل إن موظفا كبيرا في مكتب المستش���ار 

القانوني طلب في 2017 بأن يتم الس���ماح بالكشف فقط من 

قبل الجهة التي أودعت المادة وليس من قبل األرشيف! وهنا 

تبي���ن أن معظم مودعي المواد لم يس���معوا عن هذا الواجب 

وليسوا جاهزين ايضا للقيام به. وهو يطرح السؤال: من يقرر 

ما الذي يجب أو يمك���ن فتحه؟! وهكذا، وعلى وجه العموم، ال 

تتم استشارة أرش���يف الدولة. ويروي كيف أنه استشار في 

إحدى المرات اخصائيين قانونيين من خارج الجهاز الحكومي 

وفهم منهم أنه يمكن تفس���ير مب���دأ »حماية الخصوصية« 

)المستخدم لحظر نش���ر مواد كثيرة( بشكل مختلف عما هو 

معتمد ف���ي خدمات الدولة. ولكن ردا عل���ى ذلك »االجتهاد« 

قدمت المستش���ارة القانونية لمكتب رئيس الحكومة دعوى 

معالج���ة تأديبية ضد الزوفي���ك أمام المستش���ار القانوني 

للحكومة »بحجة أنني انتهكت األنظمة المعتمدة«.

ردًا على الس���ؤال: متى يتم فتح المواد األرشيفية؟ يقول: 

إن األنظمة تحدد مواعيد لفت���ح الملفات، ومنظومة اجراءات 

إلغالقها ف���ي الحاالت الن���ادرة. ولكن من الناحي���ة الفعلية 

لم يتم فح���ص الملفات بالمرة، وحين يتم فحصها يس���مح 

الموظف���ون ألنفس���هم بإغالقها دون أية استش���ارة. وهكذا 

فليس هناك أي معنى فعلي لمواعيد التقييد ومنع النش���ر 

التي حددته���ا أنظمة القانون المعمول بها، ومنها أن هناك 

جدوال يفصل مواعيد التقييد لجميع أنواع المواد األرشيفية، 

وغالبي���ة المواد يفترض أن تفتح في ختام 15 عاما. أما المواد 

فتح 
ُ
»الحّساسة« في مجاالت األمن والعالقات الخارجية فهي ت

بعد 25 عام���ا أو 30 أو 50 أو 70 عاما. والمواد التي تضم مبدأ 

حماية الخصوصية تفتح بع���د 70 عاما. لكن الوضع الواقعي 

معقد أكث���ر، يقول كاتب التقرير. وهو يروي كيف أنه ال يتم 

تطبيق النظام المفترض. أي أن���ه بعد انتهاء موعد التقييد 

اذا ارادت اية جهة االبقاء على قس���م م���ن المواد تحت قيد 

الس���رية، يجب عليها أن تتوجه إلى أرش���يف الدولة ليتوجه 

بدوره إلى لجنة خاصة مؤلفة من وزراء للمصادقة على الطلب. 

ولكنه يروي - بغاية قليل من السخرية – كيف أنه توّجه في 

اربع حاالت إلى لجنة الوزراء لكن االمر اس���تغرق ثالثة أعوام 

لفحص حالتين وال زالت حالتان بانتظار الرد! 

والخالصة هنا أن هناك مئات آالف الملفات التي مرت فترة 

تقييد عدم نشرها ولكن لم يجِر فحصها بعد. وبما أن الجميع 

يعرف أن ال���وزراء لن يقوم���وا بفحص العديد م���ن الحاالت، 

فقد  خّول الموظفون أنفس���هم القي���ام بإغالق ملفات بدون 

استشارة ال مع وزراء وال مع األرشيف نفسه. 

باإلضافة إلى ش���رح القيود واإلشكاليات البيروقراطية التي 

تؤدي إلى االبقاء على الغالبية الساحقة من المواد األرشيفية 

تحت طائلة الس���رية وبعي���دا عن الجمهور لممارس���ة حقه 

بالمعرفة، فهو يشير إلى خطوط عريضة سياسية تقف خلف 

اخفاء المواد الموصوفة ب� »السرية أو المحفوظة«. فهو يشير 

مثال إلى اعتماد الرقابة فيما يخص األرشيفات. 

ويقول إن إدخال جهاز الرقابة إلى المادة األرش���يفية »هو 

ممارس���ة ال يوجد لها مثيل في العال���م الديمقراطي ويجب 

اعادة التفكير به���ا«! ومثلها الحجة القائل���ة بضرورة إخفاء 

مواد ف���ي مجال الخارجية واألمن بادعاء أن هناك مواد كثيرة 

متاحة أمام الجمهور ولكن ال تتوفر وثائق رس���مية بش���أنها 

ولذلك فيجب اخفاء الوثائق حتى لو كانت الحقائق معروفة. 

»قد يكون هذا صحيحا حين تكون لدى الدولة سياسة علنية 

تنص على عدم الوضوح«، يق���ول، »ولكن الدولة ليس لديها 

سياس���ة عدم وض���وح في جميع مج���االت الحي���اة«. بل على 

العكس: إن تبرير وجود األرش���يفات ه���و تمكين المواطنين 

من معرفة كل ما يريدونه عن الحكم في المس���تقبل ويتوقع 

م���ن المواطنين بال���ذات أن يذهبوا إلى األرش���يفات لفحص 

مصداقية ما يبدو لهم بشأن الماضي.

ر متزايد منذ فرض السلطة 
ّ

تست
االسرائيلية على األراضي الفلسطينية

يقول كات���ب التقري���ر بصراحة إن���ه لن يفّص���ل الحاالت 

واألمثل���ة التي تم فيها منع كش���ف وثائ���ق تؤكد ما يعرفه 

الجمهور مسبقا! ويش���ير فقط إلى قضية األطفال اليمنيين 

المخطوفين. ولكنه ال يفصل أكثر في قضايا تعتبر »حساسة«. 

م���ع ذلك، فهو يقول بوضوح إنه كلما ازدادت الس���نوات منذ 

فرض الس���لطة اإلس���رائيلية عل���ى المناطق الفلس���طينية، 

ازدادت قائم���ة المواضي���ع التي قد يطلب احدهم التس���تر 

عليها! وهذه السيرورة قد بدأت، يضيف مؤكدًا.

يقول التقرير إن منطق تحديد فترات التقييد على المواد 

األرشيفات الرسمية اإلسرائيلية: األساس هو اإلخفاء واالستثناء هو الكشف!
شفت على أنها جرائم حرب إسرائيلية”!*

ُ
فّسر لو ك

ُ
*تقرير جديد: “بعض المعلومات األرشيفية قد ت

أرشيف الدولة في إسرائيل: صورة من الداخل.

األرشيفية هو وجود معلومات قد يؤدي كشفها الفوري  إلى 

التسبب بأضرار. ولكن كلما مّر الوقت فإن الضرر سيتقلص أو 

سيختفي. ومنطق تحديد فترات مختلفة في التقييد هو أن 

هناك أنواع معلومات تختلف األضرار المترتبة على س���رعة 

كشفها. مثال: كش���ف أوراق مفاوضات معينة قد يؤدي إلى 

القض���اء على قدرة التفاوض. ولكن ف���ي لحظة توقيع اتفاق 

يبقى القليل مم���ا يمكن إخفاؤه، وبعد انته���اء االتفاق من 

الصع���ب ذكر ما يجب مواصل���ة اخفاؤه! ولكن م���ن الناحية 

العملي���ة المعلومات في قضاي���ا الخارجية واألمن تغلق في 

الكثير من األحيان بحجة أن كش���ف المعلومة ما زال يشكل 

مصدرا للض���رر حتى لو أن فترة االنتظار ق���د انتهت. ولكن 

حسب رأيي، يقول كاتب التقرير، من يسعى إلى اغالق ملف 

أو مادة أرش���يفية بعد انتهاء موعد تقييدها، يجب عليه أن 

يفّسر بش���كل واضح ما الذي تحتوي عليه المعلومات بحيث 

أنها ما زالت تشكل مصدرا للخش���ية.. وبعد أن يفصل ذلك 

يجب عليه أن يش���رح م���ا الذي يجب أن يح���دث حتى يزول 

الخطر ويتس���نى بالتالي فتح الم���ادة!  فهو يعتبر أن ذرائع 

مث���ل أن فتح المعلوم���ات قد يؤدي إلى تأجيج المش���اعر أو 

التس���بب للدولة بحرج على المستوى الدولي، هي ذرائع غير 

الئقة. ويش���ير إلى أن االدعاء بض���رورة ابقاء معلومات تحت 

غطاء الس���رية ألن إس���رائيل موجودة في حال���ة حرب، هي 

مسألة تحتاج إلى تش���ريع واضح في القانون، ولكن ال يوجد 

أي غطاء قانوني لهذه الذريعة اليوم على الرغم من أنه يتم 

تطبيقها.

ومعظ���م صالحية الق���رار باإلبقاء على س���رية مواد معينة 

موجودة بأيدي جهات وش���خصيات أمنية مع أنه يجب إعطاء 

مساحة حرة للمختصين في القانون والقضاء. ويقول إنه »ربما 

توجد للشخصيات األمنية دراية كبيرة في المسائل األمنية 

ولكن درايتهم أقل في مس���ائل الجدل والنقاش الجماهيري 

الذي يحتاج اجراؤه بشكل سليم لتوفير المعلومات للجمهور 

بما في ذلك في  مجال ومسائل القانون والعالقات الخارجية«. 

ويؤك���د أنه م���ن المحظور في أي���ة دول���ة ديمقراطية اخفاء 

المعلوم���ات بذريعة أن »كش���فها يحرج الدول���ة«. ويؤكد أن 

الموقف المتشدد للمؤسسة األمنية في إسرائيل والى حد ما 

لمؤسسة العالقات الخارجية يجعلهما جهات تشّوش الجدل 

والنقاش العام بس���بب عدم توفير حقائق ومعلومات لالطالع 

العام.

وي���ورد التقرير ع���ددًا من الذرائع التي تس���تخدم من قبل 

هذه الجهات لمنع كش���ف معلومات معين���ة. وبدورنا نؤكد 

أن هذه الذرائع يفترض أن تش���كل بنودًا من الئحة اتهامات 

مفترضة، هناك من اهتم باإلبقاء عليها تحت قيد السرية!

بين هذه الذرائع أن »كش���ف الحقائق قد يش���كل وس���يلة 

بأيدي أعدائن���ا وخصومنا بل قد يؤدي إل���ى إضعاف عزيمة 

أصدقائن���ا«؛ »كش���ف الحقائق قد يؤدي إلى إلهاب مش���اعر 

الس���كان العرب في البالد و/ أو في المناطق الفلس���طينية«؛ 

»كش���ف الحقائ���ق قد يؤدي إل���ى إضعاف حج���ج الدولة في 

محاك���م البالد أو المحاكم في العالم«؛ »هناك خش���ية من أن 

كش���ف المعلومات قد يتم تفس���يره على أن���ه جرائم حرب 

إسرائيلية«. 

خالصة هذا التقرير فيما يخص المسألة األخيرة هو ضرورة 

إلغاء الرقابة عن المواد األرشيفية وإزالة العوائق أمام فحص 

وكش���ف العدد الكبير م���ن المواد التي ال ت���زال خارج اطالع 

الجمهور على الرغم من انتهاء فترة تقييد نشرها كما ينص 

علي���ه القانون. لكن ه���ذه المهمة تبدو مس���تحيلة في ظل 

السياسة المعتمدة والحواجز البيروقراطية.
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