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ردود فعـل غاضبـة ومتخوفـة فـي إسرائيل عقب
قرار المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية
كم���ا كان متوقعًا ،قوبل إعالن المدعي���ة العامة في المحكم���ة الجنائية الدولية في
الهاي ،فاتو بنسودا ،أنها وجدت ّ
مسوغات قانونية لفتح تحقيق شامل في جرائم حرب
محتملة ارتكبتها إس���رائيل في األراضي الفلس���طينية بردود فعل إسرائيلية غاضبة
جدًا ،مس���تنكرة ومنددة ،لكن متخوفة أيضًا ،س���واء على الصعيد الحكومي الرسمي أو
على الصعيد السياسي ـ الحزبي ،من مختلف أطياف الخارطة السياسية اإلسرائيلية.
وكان الفتًا من بين ردود الفعل اإلس���رائيلية ،بش���كل خاص ،تعقيب عضو الكنيست
تس���في هاوزر الذي ّ
حمل رئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو ،كامل المسؤولية عن هذا
القرار «بتقاعس���ه وامتناعه عن ردع أبي مازن والس���لطة الفلسطينية عن االنضمام إلى
المحكمة الجنائية الدولية»!
وذه���ب نتنياهو إلى اعتب���ار أن المحكمة الجنائية الدولية ،التي ال تضم إس���رائيل
في عضويتها« ،ليس���ت مخولة صالحية النظر في هذه القضية ،ألن المحكمة الجنائية
الدولية لها اختصاص في االلتماس���ات المقدمة من الدول ذات الس���يادة فقط ،بينما
ل���م تكن هناك دولة فلس���طينية أبدًا»! وقال نتنياهو إن قرار بنس���ودا ّ
«حول المحكمة
إلى أداة سياسية لنزع الش���رعية عن دولة إسرائيل»! وأضاف :إنه «يوم أسود للحقيقة
والعدالةّ .
يحولون محكمة الجنايات الدولية إلى «س�ل�اح سياسي» موجه ضد إسرائيل.
إنه أمر سخيف .نحن نحارب من أجل حقوقنا وحقيقتنا التاريخية بكل طريقة ممكنة»!
مخز وال أساس له»!
ووصف قرار المدعية العامة بأنه «قرار ٍ
في موازاة ذلك ،وجه نتنياهو رس���الة إلى زعماء دول في العالم كتب فيها أنه «جرى
تحويل المحكمة الدولية إلى س�ل�اح سياسي ضد إس���رائيل وضد الرابطة التي تربطنا
ببالدنا .يريدون تحويل حقيقة أن اليهود يعيشون في أرض وطنهم إلى جريمة حرب.
هذا غير معقول .س���نحارب من أجل حقوقنا ومن أجل الحقيق���ة التاريخية بكل الطرق
الممكنة».
وقال���ت وزارتا الخارجية والعدل اإلس���رائيليتان ،في بيان مش���ترك أصدرتاه تعقيبًا
على القرار ،إن هذا القرار «عبثي ومثير للغضب .الحقيقة البس���يطة هي أنه ليس ثمة
دولة فلس���طينية ولم تكن دولة كهذه ،أبدًا .وال جدال في أن إلس���رائيل ،دولة الشعب
اليهودي ،حقوقًا تاريخية وقانونية ثابتة وراسخة في أرضنا .لقد اتفق الطرفان على أن
إنهاء الصراع بينهما يتحقق عبر مفاوضات مباش���رة فقط .الفلسطينيون يتهربون من
المفاوضات وينكثون ،بصورة متواصلة ومنهجية ،جميع التزاماتهم وتعهداتهم ،بما
فيها عدم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وقالت منظمة «بتس���يلم» إن قرار المدعية العامة هو «ق���رار مطلوب ويحتمه الواقع.
أما البهلوانيات القانونية التي تقوم بها إس���رائيل في محاولة للتغطية على جرائمها
فهي ال تقنع أحدًا».
وكانت وزارة الخارجية اإلسرائيلية قد نشرت ،في وقت سابق ،الرأي االستشاري الذي
ُ
كان أعده المستش���ار القانوني للحكومة ،أفيحاي مندلبليت ،وقدم إلى المدعية العامة
ف���ي المحكم���ة الجنائية في محاولة اس���تباقية لثنيها عن ذلك .فق���د أعلن المتحدث
باس���م الخارجية اإلس���رائيلية ،قبيل إعالن المدعية العامة قرارها ،أن إسرائيل حصلت
على مؤش���رات تدل على أن «المدعية س���تعلن قرارها من دون التمعن بجدية في رأي
المستش���ار القانوني حول الموضوع ،ولذلك فقد تقرر نش���ر ه���ذه الوثيقة في العلن،
باللغتين العبرية واإلنكليزية ،بغية توضيح موقف حكومة اإلس���رائيلية القانوني أمام
العالم بأسره وبغية إرغام المدعية العامة على أخذه بعين االعتبار بصورة جدية»! (عن
مضمون رأي المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية ـ ص .)3
ووصفت عضو الكنيست أييلت شاكيد ،وزيرة العدل السابقة ،قرار بنسودا بأنه «قرار
سياسي ،متلون ومتوقع .ال تملك المحكمة الجنائية صالحية القيام بهذا ويتعين على
إسرائيل مقاومتها بكل الطرق المتاحة أمامها»!
وقال عضو الكنيس���ت إيتسيك شمولي (حزب العمل) إن «األخبار السيئة الواردة من
الهاي هي بمثابة دليل إضافي آخر على الهاوية التي تتدهور إسرائيل نحوها في ظل
سياس���ة اليمين» .وأضاف« :ومع ذلك ،فإن القرار في ح���د ذاته قرار منحاز وال عالقة له
بالواقع ،بل يثير التس���اؤل الجدي حول م���ا إذا كان هؤالء يبحثون عن العدل حقًا أم عن
شيء آخر تماما؟»! ووصف شمولي الخطوة الفلسطينية بالتوجه إلى المحكمة الجنائية
الدولي���ة بأنها «خطوة غبية نابعة من اليأس الفلس���طيني وت���ؤدي إلى إضعاف تأييد
األغلبية اإلس���رائيلية لمبدأ حل الدولتين ،إذ س���تدفع هذه الخط���وة األحادية الجانب
(التوجه إلى المحكمة الدولية) بكثيرين إلى التراجع عن تأييدهم هذا»!!

فاتو بنسودا في جلسة للجنائية الدولية.

واعتبر أحد زعم���اء تكتل «أزرق أبيض» (كحول لفان) ،رئيس حزب «يوجد مس���تقبل»
(ي���ش عتيد) ،يائير لبي���د ،أن قرار المدعية العامة هو تعبير ع���ن «رضوخ أمام الدعاية
الكاذبة والشيطانية التي اعتمدها اإلرهاب الفلسطيني»! وأضاف« :بصفتي كنت عضوا
في المجلس ال���وزاري المصغر (الكابينيت) وعضوا في لجن���ة األمن والخارجية التابعة
للكنيس���ت ،أستطيع القول إنه في تاريخ الحروب كلها ،على اإلطالق ،لم يكن ثمة جيش
كالجيش اإلسرائيلي في بذل كل ما في وسعه من أجل تجنب المس باألبرياء»!!
أما زميله في تكتل «أزرق أبيض» ،عضو الكنيس���ت تس���في هاوزر ،الذي كان أش���غل
منصب س���كرتير حكومة نتنياهو بين  2009و ،2013فقال إن «ثمة قصة من وراء الفشل
الذي حصل في الهاي اليوم» ،هي أن «نتنياهو اختار في نيس���ان  2015التجاهل وعدم
ممارسة ضغوط حقيقية على أبي مازن والسلطة الفلسطينية لثنيهما عن االنضمام إلى
محكمة الجنايات الدولية في الهاي»! وأضاف« :ها نحن نبدأ اليوم بقطف الثمار العفنة
لهذا اإلخفاق التاريخي في  2015وعلى نتنياهو أن يتحمل كامل المسؤولية»!

بنسودا :توفر مسوغات لفتح تحقيق جنائي دولي!
وكانت المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية في الهاي ،فاتو بنسودا ،أعلنت،
ي���وم الجمعة األخير ،أنها خلصت إلى االس���تنتاج بأن ثمة أساس���ًا يتيح «فتح تحقيق
جنائي بشأن الوضع في فلسطين» ،أي التحقيق مع دولة إسرائيل بشأن ممارساتها في
المناطق الفلس���طينية .وقالت بنس���ودا ،في بيان خاص أدلت به« :ثمة أساس لالعتقاد
ُ َّ
ُّ
بأن���ه قد نفذت ،أو ال تزال تنفذ ،جرائم حرب في الضفة الغربية ،في القدس الش���رقية
وفي قطاع غزة»!
وأكدت بنسودا أن هنالك بضع حاالت محددة ينبغي التحقيق فيها يحتمل أن تكون
ُ
جرائم حرب قد ارتكبت فيها.
ورغم تش���ديد بنس���ودا على اقتناعها ب���أن المحكمة الجنائي���ة الدولية تمتلك حقًا
صالحي���ة النظر في هذه القضية ،وذلك ضمن «صالحيته���ا للنظر في ما يجري في كل
المناط���ق التي احتلتها إس���رائيل في الع���ام  1967ـ في الضف���ة الغربية ،في القدس
الش���رقية وفي قطاع غزة ،والت���ي يحددها الخط األخضر» ،إال إنه���ا أعلنت أن التحقيق

لن يبدأ على الف���ور ،بل طلبت من قضاة المحكمة الجنائية تقديم رأيهم االستش���اري
المهني في المسألة في مدة أقصاها  120يومًا يجيبون فيه على السؤال المركزي بشأن
مدى صالحية المحكمة الجنائية الدولية الخوض في هذه المسألة وإجراء هذا التحقيق.
وحددت بنس���ودا ،ف���ي نص قرارها ،أربع حاالت عينية قالت إنها تش���كل مس���وغات
تس���تدعي التحقيق بشكل خاص ،هي * :األولى ـ ثالثة حوادث قام الجيش اإلسرائيلي
خاللها بش���ن «هجمات غير تناس���بية» في قطاع غزة إبان ع���دوان «الجرف الصامد» في
العام  .2014وفي هذا الصدد ،قالت إنها ال تزال تفحص ما إذا كانت اإلجراءات القضائية
التي اتخذتها إس���رائيل حيال ه���ذه الحوادث كافية وتنفي الحاج���ة القانونية ـ وفق
أح���كام القانون الدول���ي ـ إلجراء تحقيق جنائ���ي دولي * .الثانية ـ ه���ي «إطالق نيران
متعمد نحو مواطنين من قبل حركة حماس وتنظيمات فلس���طينية أخرى واس���تخدام
المواطنين دروعًا بش���رية خالل الحرب في غزة في العام  * .»2014الثالثة ـ أعمال البناء
في المس���توطنات ،والتي وصفتها المدعية العامة بأنها «جرائم حرب نفذتها جهات
إس���رائيلية كانت ضالعة في نقل مواطنين إس���رائيليين إلى الضفة الغربية ابتداء من
حزي���ران  * .»2014والرابعة ـ جر ائم حرب نفذها جنود الجيش اإلس���رائيلي الذين كانوا
متورطين في إطالق النيران الحية باتجاه الفلس���طينيين الذين ش���اركوا في مظاهرات
عند الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في آذار ( 2018مسيرات العودة).
وأوضح���ت المدعية العامة أنه على ضوء التاريخ والظروف الخاصة للوضع في المناطق
الفلسطينية ـ حقيقة أن دولة فلسطين ال تملك سيطرة كاملة على مناطقها ،حقيقة أن
حدودها ال تزال موضع خالف ،حقيقة أن إسرائيل قد ضمت القدس الشرقية إلى نفوذها،
حقيقة أن السلطة الفلسطينية ال تملك أية سيطرة على قطاع غزة وحقيقة أن ثمة خالفًا
دوليًا حول ما إذا كانت فلس���طين دولة أم ال ـ فإنه���ا تطلب من قضاة المحكمة الجنائية
الدولية تقديم رأيهم االستش���اري المهني حول م���ا إذا كانت المحكمة تملك صالحية
النظر في ما يجري في المناطق الفلسطينية ،وذلك في غضون مدة أقصاها  120يومًا.
وبعد إعداد هذا الرأي االستش���اري من جانب قضاة المحكمة الدولية ،س���يتم اتخاذ
سي َ
القرار النهائي فيما إذا كان ُ
ش���رع في إجراء تحقيق جنائي دولي في جرائم الحرب
المحتملة أم ال.

مـعـطـيـات األجـهـزة األمـنـيـة اإلسـرائـيـلـيـة:

ارتكاب  256جريمة كراهية ضد الفلسطينيين في األراضي المحتلة خالل العام الحالي!
*منظمات حقوق اإلنسان :الجزء األكبر من هذه الجرائم لم يحظ سوى بتغطية إعالمية هامشية جدًا وليس ثمة من يحقق فيها*
قالت األجهزة األمنية اإلس����رائيلية إن مجهولين يشتبه بأنهم
من عصابات «تدفي����ع الثمن» اليمينية المتطرف����ة ارتكبوا مؤخرًا
جرائم كراهية ضد الفلس����طينيين في األراضي المحتلة منذ 1967
وداخ����ل الخط األخضر  4م����رات خالل  10أي����ام ،كان آخرها في حي
الخاليلة في القدس الش����رقية يوم الخميس الماضي ،حيث قاموا
بإعطاب إطارات  18سيارة في الحي وخطوا شعارات معادية للعرب
على جدران البيوت تهدد السكان الفلسطينيين .وقبل ذلك وقعت
جرائم مماثلة في قرية منش����ية زبدة العربية البدوية بالقرب من
حيفا وفي حي شعفاط في القدس الشرقية.
وبموج����ب معطي����ات األجهزة األمني����ة ،وقعت ف����ي العام الذي
يش����ارف على االنتهاء  256جريمة كراهية ضد الفلسطينيين في
المناطق (المحتل����ة) ،من بينها  170جرى تعريفها بأنها «عنيفة»؛
أربع منها انطلقت من (مستوطنة) «يتسهار» ومجروراتها ،انتقامًا
على اإلعالن عن بؤرة «كومي أوري» منطقة عسكرية مغلقة.
ونش����رت منظمات حقوق اإلنسان قائمة بآخر هذه الجرائم خالل
األشهر القليلة الماضية وذلك على النحو التالي:
 16تشرين األول :قام معتدون بتمزيق إطارات  13سيارة وكتابة
عب����ارات عنصرية تحريضي����ة («ال مكان لألعداء في ه����ذه البالد»)
في قرية قيرة (محافظة س����لفيت) .وهاجم مستوطنون متطوعين
م����ن منظمة «حاخامين لحقوق اإلنس����ان» حضروا إل����ى قرية بورين
للمس����اعدة في قطف الزيتون ،فأصابوهم بج����راح وقاموا بتخريب
أشجار في الكرم.
 23تش����رين األول :قام معتدون بتخريب أكثر من  20سيارة في
بلدة البيرة وكتابة عبارات عنصرية تحريضية.
 25تش����رين األول :قام معتدون بتخريب أكثر من  30سيارة في
قرية يتما وكتابة عبارات عنصرية تحريضية.
 31تش����رين األول :قام معتدون بتمزيق إطارات سيارات وكتابة
عبارات عنصرية تحريضية («األغي����ار فقط هم من يمكن طردهم

من األرض») في قرية عكبرة ،المحاذية لمدينة صفد.
 10تشرين الثاني :قام معتدون بتخريب وقطع أغصان  120شجرة
زيتون في قرى الساوية ،ياسوف وبورين ،ثم سرقة معدات زراعية.
 14تش����رين الثاني :ق����ام معتدون بتخريب  25س����يارة في قرية
قراوة بني حس����ن وكتابة عبارات عنصرية تحريضية («األغيار في
هذه البالد ـ أعداء») على جدران مسجد القرية.
 22تش����رين الثاني :قام معتدون بإحراق سيارات وكتابة عبارات
عنصرية تحريضية في أربع قرى هي بيت دجن ،قبالن ،مجدل بني
فاضل وكفر الديك.
 23تش����رين الثاني :انف��ل�ات محتفلين يهود بيوم الس����بت في
«حياة س����ارة» في الخليل أس����فر ع����ن إصاب����ة  10مواطنين بجراح،
تعرض أحدهم العت����داء بغاز الفلفل ،وكان بي����ن المصابين طفل
في التاس����عة من عمره .وقام المعتدون بإلقاء الحجارة داخل منزل
عماد أبو شمسية (المصور الذي وثق حادثة الجندي إليئور أزاريا)
فأصابوا حفيده ابن السنة ونصف السنة بجراح في رأسه.
 25تش����رين الثاني :قام معتدون بتمزيق إطارات في قرية جبعة
وكتبوا عبارات عنصرية تحريضية.
 28تش����رين الثاني :أحرق معتدون سارة في قرية الطيبة وكتبوا
عبارات عنصرية تحريضية ،مزقوا إطارات ثالث س����يارات في قرية
دير عمار ورسموا عليها «نجمة داود».
 28تش����رين الثاني :مزق معتدون إطارات  40سيارة في جلجولية
وكتبوا عبارات عنصرية على باص («أيها اليهود أوقفوا الش����تات
وتوقفوا عن االختالط»).
األسبوع األول من كانون األول :تم اقتحام وتخريب شقة سكنية
في حي تل كبير ،تم تخصيصها لس����يدة عربية تستحق الحصول
على س����كن شعبي .فهمت الس����يدة العربية الرسالة ولم تعد إلى
المكان.
 8كانون األول :قام معتدون بتمزيق إطارات  160س����يارة في حي

بصمات "تدفيع" الثمن على سيارة فلسطينية.

شعفاط في القدس الشرقية وكتبوا عبارات عنصرية تحريضية («ال
مكان لألعداء في هذه البالد»).
 12كانون األول :قم معتدون بتمزيق إطارات  20س����يارة في قرية
منش����ية زبدة في مرج بن عامر وكتب����وا عبارات عنصرية تحريضية
(«محمد خنزير»« ،العرب أعداء ـ إما الطرد وإما القتل»).
وذكرت منظمات حقوق اإلنسان أن الجزء األكبر من هذه الحوادث
لم يحظ س����وى بتغطية إعالمية هامش����ية جدًا ،وليس في وسائل
اإلع��ل�ام جميعها .وأضاف����ت أن هذه الحوادث ال تمثل س����وى جزء
صغي����ر من واقع ثابت ودائ����م من أعمال االعت����داء والتنكيل التي

يمارسها مستوطنون بحق الفلسطينيين ،تحت أعين جنود الجيش
اإلس����رائيلي ومراقبتهم أحيان����ًا .وبالرغم من أن كل ش����يء َّ
مصور
َّ
وموثق ليس ثمة من يحقق .وثم����ة قائمة طويلة جمعتها منظمة
«بتسيلم» من األش����هر األخيرة فقط توثق اعتداءات ضد مزارعين
فلس����طينيين وه����م في كروم الزيت����ون التابعة له����م ـ اعتداءات
جسدية والتس����بب بإصابات ،تخريب أشجار ،إشعال حرائق ،سرقة
مع����دات ،س����رقة أكياس زيت����ون وغيرها .وتش����ير معطيات األمم
المتحدة إلى ارتفاع بنس����بة  50بالمئة في ع����دد االعتداءات هذه
مقارنة بالعام الماضي.

كلمة في البـدايـة

مالحقة إسرائيل ّ
دوليًا!
بقلم :أنطـوان شلحـت
 -1لي����س مبالغة الق����ول إن إع��ل�ان المدعي����ة العامة في
المحكم����ة الجنائية الدولية في الهاي ،فاتو بنس����ودا ،أنها
وجدت مس� ّ
���وغات قانونية لفتح تحقيق ش����امل في جرائم
حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في األراضي الفلسطينية
المحتلة أع����اد بكيفية ما القضية الفلس����طينية إلى مركز
األجندة العامة في إسرائيل الغارقة منذ نحو عام في جولة
انتخابات إثر أخرى على خلفية ش����بهات الفس����اد الحائمة
حول رئي����س الحكومة بنيامين نتنياهو وتس����ببت بإقصاء
ّ
تسبب بذلك تالشي
الموضوعات السياس����ية جانبًا ،بقدر ما
الفروق الجوهرية حيال تلك الموضوعات من طرف مختلف
ّ
الحزبي.
ألوان الطيف
وتكمن أهمية هذا اإلعالن ف����ي أنه قد يتيح إمكان «وضع
إس����رائيل في مواجهة تس����ونامي سياس����ي وقضائي غير
مس����بوق» ،كما وصف ذلك أح����د المحللين اإلس����رائيليين،
يشمل ،من ضمن أمور أخرى ،تحقيقات جنائية مع مسؤولين
رسميين إس����رائيليين ،سياس����يين وعس����كريين ،حاليين
وس����ابقين ،وإصدار مذكرات اعتقال بحق أرفع المسؤولين،
السياس����يين والعس����كريين ،اإلس����رائيليين ،إذا ما استقر
القرار في نهاية المطاف على إجراء تحقيق جنائي ،بمعنى
إقرار صالحية المحكمة الجنائية الدولية بهذا الشأن [طالع
مقال سليم سالمة -ص .]3
كما أن هذا اإلعالن يتماش����ى إلى درجة كبيرة مع المقاربة
الذاهب����ة إلى أن على العالم أن ي����درك ّ
أن االحتالل ال يمكن
ّ
ّ
ّ
إزالته بتوجيه مناش����دات مهذبة إلى المحتل وإنما بالعزم
ّ
ّ
الدولية الحاسمة .وهي المقاربة التي تلح عليها
والخطوات
منظمة «بتسيلم» لحقوق اإلنس����ان التي تحيي هذه األيام
الذكرى الس����نوية الثالثين لتأسيس����ها ،وارتأينا أن نسلط
الضوء عليها ضمن الملف الخاص لهذا العدد [طالع ص .]5
 -2م����ع االقتراب م����ن انتهاء عام جديد ص����درت معطيات
جديدة في إسرائيل بش����أن جرائم الكراهية التي ترتكبها
عصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم على
جانبي «الخ����ط األخضر» والمعروفة باس����م «عمليات تدفيع
الثمن» [طالع تقريرًا منفردًا على هذه الصفحة].
ّ
ويدعي منف����ذو هذه الجرائم من جماعات المس����توطنين
المتطرفي����ن أنها تأت����ي ّ
ردًا على أعمال عنف فلس����طينية
أو سياس����ات حكومية يعتبرونها معادية لالس����تيطان في
األراضي المحتلة ،لكنها في العمق ترمي إلى ما هو أبعد من
ذلك ،كما يؤكد األس����تاذ الجامعي اإلسرائيلي عيدان الندو
[طال����ع مقاله -ص  .]3ووفقًا لما يقوله فإن الهدف الحقيقي
من وراء جرائ����م الكراهية هذه ليس تكبي����د العرب أضرارًا
اقتصادية فقط ،إنما باألساس بث الرعب غير المحدد ـ شعور
من عدم األمن واألمان في القرية أو في الشارع .وهذا الشعور
ً
آخذ بالتسلل والتعمق فعال .كما أن ثمة خطًا متتابعًا ،حتى
ل����و كان متعرجًا ،يصل بين األعمال الحقي����رة الفردية ،غير
المنظم����ة ظاهريًا ،التي تنفذها عصاب����ات «تدفيع الثمن»،
وبين مشاريع الطرد الرسمية لدى دولة إسرائيل .وليس في
ه����ذا ما يبعث على المفاج����أة ،وال ينبغي أن يثير المفاجأة،
ُ
إذ إن «تدفي����ع الثمن» نفس����ه ق����د خلق وتبل����ور في عقول
َ
«مستخدمي جمهور» ،ممثلين رسميين لدولة إسرائيل ـ في
المجالس اإلقليمية ،وفي مقدمتها «شومرون» و»بنيامين».
وهو ذاته التيار الذي يدوس القانون إذا لم يكن لصالحه.
ً
ومن بين ما يش����ير إليه الندو مثال ،أن اس����تطالعًا واس����عًا
جدًا للرأي العام اإلسرائيلي أظهر أن مشروع طرد العرب من
إس����رائيل يحظى بتأييد  71بالمئة بين جمهور المتدينين،
وبما أن إس����رائيل تصبح أكث����ر تدينًا يومًا بع����د يوم ،فإن
الوجهة تغدو واضحة تمامًا ،وإذا ما بدأت حكومة إس����رائيل
غدًا بتنفيذ حملة تهجير ضد العرب ،فلن تواجه أي معارضة
داخلي����ة حازمة .ويتط� ّ
���وع الكات����ب لصوغ م����ا يصفه بأنه
«المهمة الواضحة جدًا والمحددة تمامًا» الماثلة أمام اليسار
اإلسرائيلي ،وهي بكلماته «الوقوف صفًا واحدًا مع شركائنا
العرب ،في إسرائيل وفي فلسطين ،من أجل ّ
صد أي محاولة
لدق إسفين بيننا ،ومن أجل التخلص من أي تنظيم أو جسم
سياس����ي يغفر هذه الجرائم ،الفردية والمؤسساتية ،ضد
العرب ويتس����امح مع صمت السلطات ،باسم وحدة يهودية
داخلية مخدرة».
ربما علينا أن نس����تعيد هنا ما س����بق أن قلن����اه مرات من
الصع����ب حصرها أنه بالرغم من تفاق����م جرائم الكراهية ما
زالت الغالبية الس����احقة من الجهات اإلسرائيلية تستعمل
آلية الكذب المتفق عليه بوجه عام حيالها ،والتي تدعي من
ضمن أمور أخرى أن الجماعات التي ترتكبها ال تعدو كونها
«أعش����ابًا ضارة» ،وال تعكس «المشهد الحقيقي» لـ «مشروع
االس����تيطان الصهيوني» .في الوقت عين����ه كان هناك من
فض����ح هذه اآللية وإن بصورة مواربة ،وفي مقدمهم الكاتب
الراحل عاموس عوز الذي أكد أن تعابير مثل «تدفيع الثمن»
و»شبيبة التالل» التي تطلق على هذه الجماعات هي تعابير
تزويقية ،وأنه حان الوقت كي نواجه هذا الوحش ونس����ميه
باسمه الحقيقي ،معتبرًا أنها جماعات نازية جديدة عبرية،
وأنه ليس هناك أي شيء يفعله النازيون الجدد في عصرنا
وال تفعله هذه الجماعات هنا .وبرأيه فإن الفارق الوحيد قد
يك����ون كامنًا في أن الجماع����ات النازية الجديدة هنا تحظى
ّ
المشرعين القوميين وربما
بدعم من طرف عدد غير قليل من
العنصريي����ن ،وكذل����ك بدعم عدة حاخامي����ن يقدمون لهم
فتاوى دينية.
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القلق األكبر الماثل أمام الليكود وحلفائه :حرق األصوات وارتفاع نسبة التصويت عند معارضيهم!
*تحرك متسارع لتحالفات داخل التيار الديني الصهيوني رغم أنها ستحمل تناقضات قد تؤدي إلى هروب مصوتين من أحزاب هذا التيار إلى الليكود *الليكود يعود إلى قائمته
التي كانت في نيسان وكحلون يغادر المنافسة االنتخابية *الحريديم جمهور ثابت ،ما يعني أنهم سيحافظون على قوتهم خالفا لتوقعات االستطالعات األخيرة*
كتب برهوم جرايسي:
يبدو أن تحالف الليكود مع أحزاب اليمين االس����تيطاني متماسك
للغاية ،بس����بب التق����اء مصالح متش����عب ،إن كان على المس����توى
السياسي ،أو على مستوى عالقة الدين بالدولة .وال توجد أي مؤشرات
لتفكك هذا التحالف ،الذي يهدف إلى حصد  61مقعدا برلمانيا ،من
دون الحزب «العاق» في هذا المعس����كر« ،يسرائيل بيتينو» ،بزعامة
أفيغدور ليبرمان .ولكنه هدف يبدو ش����به مستحيل ،وفق الظروف
القائم����ة حتى اليوم .وهذا ما تؤكده المعطي����ات على أرض الواقع،
والتي يسعى الليكود لتغييرها لصالحه.
التهدي����د األول ال����ذي يواج����ه هذا المعس����كر هو مس����ألة حرق
األصوات ،بمعنى أصوات تذهب إلى قوائم لم تعبر نس����بة الحسم،
والغالبية الس����احقة منها هي ألحزاب اليمين االس����تيطاني .ففي
انتخابات نيسان الماضي  ،2019تم حرق ما يزيد عن  256ألف صوت،
وكان����ت هذه تع����ادل  8مقاعد ،ول����و نجحت واحدة م����ن القائمتين
لتغيرت الص����ورة في حين����ه بالكامل ،ولكان لليك����ود وحلفائه من
دون ليبرم����ان أغلبي����ة  61نائبا ولربم����ا أكثر .وف����ي انتخابات أيلول
 ،2019كان حرق أخف وطأة على هذا المعس����كر ،إذ تم حرق  83ألف
صوت ،ذهبت لقائمة «عوتسما يهوديت» المنبثقة عن حركة «كاخ»
اإلرهابية ،ولكن في هذه االنتخابات األخيرة ،كان ما لم يتوقعه هذا
المعس����كر المتطرف ،بأن رفع العرب نس����بة تصويتهم من حوالي
 %50ف����ي انتخابات نيس����ان إلى حوالي  %60ف����ي انتخابات أيلول،
بينما تراجعت نسبة التصويت بين اليهود بنسبة نصف بالمئة.
وفي موازاة ذلك ،فإن «الحزب العاق» في هذا المعسكر« ،يسرائيل
بيتين����و» ،ربح من ورقة مناهضة اإلكراه الديني ثالثة مقاعد ،جاءت
على حس����اب ح����زب الليكود ،وحزب «كلن����ا» المنحل .ول����ذا رأينا أن
تحال����ف الليكود ،من دون ليبرمان ،هبط من  60مقعدا في نيس����ان،
إلى  55مقعدا في أيلول.
وفي هذا المجال ،يعرف هذا المعس����كر أنه ليس لديه ما يضيفه
في نسبة المشاركة في التصويت ،ألن أنصار هذا المعسكر يتجهون
إلى صناديق االقتراع بالنسبة القصوى ،التي يمكن الوصول اليها.
ونرى أن نسبة التصويت لدى المتدينين المتزمتين تتراوح ما بين
 %87إلى  .%90بينما نس����بة التصويت لدى جمهور المستوطنين،
الذين هم نموذج لنمط التصويت عند أمثالهم خارج المستوطنات،
تت����راوح ما بين  %84إلى  ،%87ولكنها عل����ى أرض الواقع تصل إلى
 ،%90ألن  %7من إجمالي الناخبين يصوتون خارج أماكن س����كناهم،
بموجب القانون ال����ذي يجيز ذلك ،مثل الجيش وعناصر األمن ،وهم
الجمهور األكبر من شريحة الناخبين هذه ،ويضاف إليهم المرضى
والس����جناء الجنائي����ون ،وموظفو جهاز االنتخاب����ات ،الذين يعملون
خارج أماكن س����كناهم .ما يعني أنه ليس لهذا المعسكر المتطرف
ما يزيده في نس����بة التصويت ،باس����تثناء التكاثر الطبيعي ،وفي
حالة المتدينين والمتدينين المتزمتي����ن ،فإنهم يتكاثرون خالل
نصف سنة بأكثر من 5ر.%1
وأمام هذا الوضع ،فإن الليكود وقادة معسكر اليمين االستيطاني،
يبحثون في كيفية عدم حرق األصوات ،وتوحيد القوى بين األحزاب
الصغي����رة .وفي ذات الوقت ،يفحصون عن أي وس����يلة لمنع ارتفاع
نس����بة التصوي����ت في الطرف اآلخ����ر ،وهو الطرف غي����ر المتجانس
إطالقا ،بقصد األح����زاب الصهيونية المعارض����ة لليكود ،من جهة،
والعرب من جهة أخرى.
ورأينا في أوج حملة انتخابات أيلول كيف حاول بنيامين نتنياهو
والليكود فرض أس����اليب لترهيب العرب ،مثل وضع كاميرات داخل
غرف صناديق االقتراع ،بموازاة خطاب تحريضي شرس ضد العرب،
ولك����ن كان ه����ذا ضربة مرت����دة عل����ى نتنياهو وحلفائ����ه ،ألن هذا
ّ
التحريض حث العرب على الخروج إلى صناديق االقتراع.

التحالفات بين أحزاب المستوطنين
القضية المركزية في معس����كر اليمين االس����تيطاني هي تجنب
حرق عش����رات آالف األص����وات ،كما ج����رى في جولت����ي االنتخابات
األخيرتين .والحديث يجري بشكل أدق عن القوائم االنتخابية التي
ترتكز على جمهور التيار الديني الصهيوني ،الذي يس����يطر عليه
التطرف السياسي.
وكم���ا نذكر ،فإن هذا المعس���كر خاض انتخابات نيس���ان بثالث
قوائم ،واحدة فقط اجتازت نس���بة الحسم ،وهي التي شملت ثالثة
أحزاب« ،البيت اليهودي» (المفدال س���ابقا) و»هئيحود هليئومي»
(االتحاد القومي) ،و»عوتس���ما يهوديت» (قوة يهودية) المنبثقة
عن حركة «كاخ» اإلرهابية المحظورة .بينما المست القائمة الثانية
«اليمين الجديد» نس���بة الحس���م ولم تجتزها ،وحرقت ما يقارب 4
مقاعد ،وكانت برئاس���ة الوزيرين السابقين نفتالي بينيت وأييلت
شاكيد .والقائمة الثالثة كانت «زهوت» (هوية) برئاسة المتطرف
موش���يه فيغلين ،الذي حرق ما يعادل  3مقاعد ،ولكنه حصل على
حوال���ي نصف األصوات من خارج معس���كر اليمين االس���تيطاني،
فقط ألنه نادى بش���رعنة استخدام القنب (الحشيش) لالحتياجات
الطبية.
ف����ي انتخابات أيل����ول ،اتفق الليك����ود مع موش����يه فيغلين على
االنسحاب من االنتخابات ،مقابل ضمان حقيبة وزارية له ،على حساب
حصة الليكود .ف����ي حين تحالفت ثالثة أح����زاب «البيت اليهودي»
و»اليمين الجدي����د» و»هئيحود هليئومي» ،وكان التحالف برئاس����ة
أييلت ش����اكيد العلمانية ،رغ����م أن كل القائمة تقريب����ا من التيار
الدين����ي الصهيوني .وكان ش����رط «اليمين الجدي����د» عدم انضمام
«عوتس����ما يهوديت» ،أو أن تحصل على مقاعد متأخرة في القائمة،
وهذا م����ا رفضته األخيرة ،وخاض����ت االنتخابات بقائمة مس����تقلة،
وحصل����ت على  83ألف صوت ،وهذا يع����ادل أكثر من مقعدين ،في
حين حصل����ت القائمة التحالفي����ة على  7مقاعد ،ثم انش����قت إلى
كتلتين ،بعد أس����بوع من بدء الوالية البرلمانية الـ  .22واليوم يجري
الحدي����ث مجددا عن احتم����ال تحالف األحزاب األربع����ة ،في قائمة
واحدة ،إذ أن موش����يه فيغلين أعلن أنه لن يخوض االنتخابات ،ولكن
العثرة القائمة حتى صدور هذا العدد من «المش����هد اإلسرائيلي»،
هي كيفية تركيب القائمة التحالفية ،والعقبة األس����اس س����تكون
مقاع����د «عوتس����ما يهوديت» .فالتخ����وف القائم داخل المعس����كر
الدين����ي الصهيوني هو م����ن أن تحالف األح����زاب األربعة ،ال يعني
بالضرورة أن قوتها س����ترتفع ،ألن جمهورا واس����عا م����ن هذا التيار
يتحفظ ،وحتى يع����ارض ،وجود قائمة «عوتس����ما يهوديت» ،نظرا
ألصولها في حركة «كاخ» اإلرهابي����ة .وداللة على ذلك ،أن المحكمة
العليا شطبت ترشيح المرش����ح األول من هذه الحركة في انتخابات
نيسان .وفي انتخابات أيلول شطبت المحكمة العليا ترشيح اثنين.
وفي ح����ال تم بالفعل التحالف بين األح����زاب األربعة ،فمن الممكن
أن يلج����أ جزء من جمهور التيار الديني الصهيوني للتصويت لحزب
الليكود ،الذي  8من بي����ن نوابه الـ  32الفائزين في انتخابات أيلول
هم من هذا التيار الديني ،وحتى أنه في انتخابات نيس����ان كان في
كتلة الليكود  10نواب من أصل  35نائبا من هذا التيار.
كذل����ك في حالة تحال����ف األحزاب األربعة ،س����تتركز األنظار على
موقف النائبة العلمانية المتطرفة سياسيا أييلت شاكيد ،إذا كانت
س����توافق على هذا التحالف ،الذي قادته في االنتخابات الس����ابقة،
ولكن رئاستها للقائمة لم تحقق المتوقع منها ،ولذا وبعد انشقاق
التحال����ف بعد االنتخابات ،عاد نفتالي بينيت لرئاس����ة الحزب ،وهو
يتولى حاليا منصب وزير الدفاع.
في نهاية األس����بوع الماضي ،طرأ تقدم في هذا المجال ،إذ صدر
بيان مش����ترك للبي����ت اليهودي وعوتس����ما يهودي����ت على خوض
االنتخابات بقائم����ة واحدة ،وتوجهتا لح����زب «هئيحود هليئومي»

													
اليمين اإلسرائيلي ..وقائمة مخاوف.

(االتحاد القومي) بزعامة بتسلئيل سموتريتش لالنضمام ،وال يوجد
أي مبرر لعدم انضمامه لهذا التحالف.
ولك����ن على األغلب ،فإن حزب «اليمين الجديد» برئاس����ة ش����اكيد
وبينيت س����يخوض االنتخاب����ات خارج هذا التحال����ف ،وعلى األغلب
منفردا .وكما يبدو ،فإن في تقديرات «اليمين الجديد» ،الذي المس
وحده نس����بة الحسم في نيس����ان ،أن يحصل على آالف األصوات من
تل����ك التي حصلت عليه����ا قائمة «زهوت» بزعامة موش����يه فيغلين
في انتخابات نيس����ان ،ما يعزز فرص «اليمين الجديد» لتجاوز نسبة
الحسم.

نهاية التحالف بين الليكود و«كلنا»
ف����ي انتخابات أيلول س����عى الليكود إلى توحي����د القوى ،من أجل
ضمان أكبر كتلة برلمانية ،وأيضا ليس����اهم في عدم حرق األصوات،
وكما أس����لفنا هنا ،فقد اتفق مع موشيه فيغلين على سحب قائمته
«زه����وت» من االنتخابات ،مقابل حقيب����ة وزارية ،في نهاية المطاف
لم يحصل عليها ،ألن بنيامين نتنياهو فشل في تشكيل الحكومة.
وقبل ه����ذه الخطوة ،كان الليكود قد دمج في صفوفه حزب «كلنا»
بزعامة وزير المالية موشيه كحلون ،الذي خسر في انتخابات نيسان
 6مقاعد من أص����ل  10مقاعد حققها في انتخابات  .2015إذ أنه كان
واضحا أن هذا الحزب ما كان س����يجتاز نس����بة الحسم في انتخابات
أيلول لو خ����اض االنتخابات منفردا .ما يعني نظريا أن الليكود دخل
إل����ى انتخابات أيلول وهو يرتكز على م����ا يعادل  42مقعدا برلمانيا:
 35حققها في انتخابات نيسان ،ويضاف لها  4مقاعد لحزب «كلنا»،
إضافة إلى  3مقاعد افتراضية ،لقائمة «زهوت» بحس����ب ما حققته

من أصوات في انتخابات نيسان .ولكن على أرض الواقع ،فإن الليكود
حصل على  32مقعدا فقط.
وهذه ليست ّ
المرة األولى التي يتلقى فيها الليكود ضربة كهذه.
ففي انتخابات  2013تحالف الليكود مع حزب «يس����رائيل بيتينو»،
وكان لهما  42مقعدا ،منها  27لليكود ،و 15مقعدا لحزب «يس����رائيل
بيتينو» بزعامة ليبرمان ،إال أنهما حققا معا في انتخابات  2013فقط
 31مقعدا ،منها  20لليكود.
وضمن المقاعد الـ  32التي حققه����ا الليكود في انتخابات أيلول،
كان����ت  3مقاعد لحزب «كلنا» ،ما يعني أن  6نواب من الليكود فقدوا
مقاعدهم بين نيسان وأيلول.
وف����ي األيام األخي����رة جرى اإلعالن ع����ن أن الليكود س����يعود إلى
قائمت����ه التي عرضها في انتخابات نيس����ان ،ما يعن����ي أن كحلون
وزميليه س����يخرجون م����ن القائمة ،وعمليا لن يخوض����وا االنتخابات.
وهناك أقاويل مفادها أن كحلون ق����د يواصل حمل حقيبة المالية،
ّ
في حال ش����كل نتنياهو الحكومة بع����د انتخابات آذار ،ولكن هذا لم
يعلن رس����ميا ،وعلى األغلب لن يكون ،خاص����ة وأن كحلون لم يجلب
معه الكثير لقائمة الليكود ،فنصف األصوات التي حصل عليها في
نيس����ان ،ذهبت إلى قائمة «شاس» ،وهذا ما رأيناه في فحص خاص
في معاقل اليهود الشرقيين ،وخاصة في بلداتهم في الجنوب.
وفي األسبوع الماضي ،قررت المحكمة الداخلية في حزب الليكود
وجوب إج����راء انتخاب����ات داخلية لقائم����ة الحزب ،رغ����م قلة األيام
المتبقية حتى يوم تقديم القوائم.
ومنع هذا القرار سيحتاج الى تعديل الدستور ،وليس واضحا على
ماذا سيرسو الليكود في هذا المجال.

(أ.ف.ب)

جمهور الحريديم ثابت
الحلقة الثالثة في هذا المعس����كر ه����ي الحريديم ،وهم جمهور
ثاب����ت .إذ يخ����وض االنتخابات ضم����ن قائمتين« :ش����اس» لليهود
الش����رقيين ،وحققت ف����ي انتخابات أيلول  9مقاع����د بإضافة مقعد
عن انتخابات نيس����ان ،وقائمة «يهدوت هتوراة» ،لليهود األشكناز،
ولها  7مقاعد بخسارة مقعد واحد عن انتخابات نيسان ،بسبب فارق
عشرات األصوات؛ بمعنى أن قوتها الفعلية هي  8مقاعد.
ّ
ومرة أخرى ،تقلل اس����تطالعات الرأي من ق����وة هاتين القائمتين،
وهي توقعات ال تأخذ بالحسبان أن الحديث يجري عن جمهور ثابت،
فبغالبيته الس����احقة جدا ،ولنقل  %95منه ،يصوت للقائمتين ،في
حين أن «شاس» تضيف لها أصواتًا من جمهور الفقراء والمحافظين
م����ن اليهود الش����رقيين ،الذين ثب����ت أنهم ما زال����وا يصوتون على
أس����اس طائف����ي ،رغ����م أن نمط التصوي����ت هذا تقل����ص كثيرا في
الس����نوات األخيرة .ولكن ه����ذا األمر تبين في انتخاب����ات أيلول ،إذ
حصلت «ش����اس» على ما يعادل مقعدين من األصوات التي اتجهت
لحزب موش����يه كحلون في انتخابات نيسان ،بموجب فحص أجريناه
بعد انتخابات أيلول ،لمعرفة أسباب ارتفاع قوة «شاس».
وال يوجد ،حتى اآلن ،ما يبرر خس����ارة هاتي����ن القائمتين ألصوات
في انتخابات آذار المقبل ،إال إذا ارتفعت نس����بة التصويت بش����كل
كبي����ر ،وهذا ليس متوقع����ا ،كما أنه ال توجد أي بوادر انش����قاق في
هاتين القائمتين .ولذا فعلى األغلب أن القوة المجتمعة للقائمتين
س����تبقى عند  16مقعدا ،أو حتى  17مقعدا .وهذه قوة ال يس����تطيع
الليكود غض الطرف عنها ،ما س����ينعكس عل����ى أجندة كل حكومة
يشكلها أو يشارك فيها الليكود بعد انتخابات آذار.

ّ
نتنياهو يسعى ألغلبية حاسمة في رئاسة الليكود وساعر يمهد للمنافسة التالية

*انتخابات الخميس القريب هي األكثر سخونة لرئاسة الليكود وتجري بعد  14عامًا من الهدوء الكبير *ساعر ينافس على مواقف سياسية أشد تطرفًا *أنصار نتنياهو
يصفون ساعر بـ«الخائن» ألنه تمرد على القائد المسيطر على الحزب *شخصيات عديدة ذات وزن ستنافس على رئاسة الليكود ولكن بعد مغادرة نتنياهو للمسرح السياسي*
تجري بعد غد الخميس 26 ،كانون األول الجاري ،االنتخابات لرئاس���ة
حزب الليكود .وعلى الرغم من أن نتيجة االنتخابات ش���به محس���ومة
لصال���ح بنيامي���ن نتنياهو ضد منافس���ه غدعون س���اعر ،إال أنها تعد
ّ
الجدي���ة األولى ،إن صح التعبير ،من���ذ العام  ،2005ولربما
االنتخابات
باإلمكان القول إنها االنتخابات األكثر سخونة منذ العام .1993
إال أن نتنياهو ال يكتفي بالفوز المضمون ،ألنه يطمح ألغلبية حاسمة،
ال تقل عن الثلثين ،في حين أن س���اعر يريد من هذه االنتخابات كسر
احتكار نتنياهو لحزب الليكود .وفي كل األحوال ،فإن هذه االنتخابات
س���تكون بدء عهد جديد ف���ي الليكود ،تعود في���ه الصراعات لتكون
عالنية ،منها ما هي في مواجهة رئيس الحزب نتنياهو.
وس���تكون االنتخابات مفتوحة أمام حوالي  130ألف عضو منتس���ب
لحزب الليكود ،هم بغالبيتهم الس���احقة منتسبون لغرض االنتخابات
المفتوح���ة (البرايمري���ز) .وستنتش���ر صناديق االقت���راع في جميع
أنحاء البالد .وحس���ب التقديرات ،فإن نس���بة المشاركة في التصويت
ستتجاوز نسبة .%50
ومنذ اللحظة التي أعلن فيها س���اعر عزمه منافس���ة نتنياهو ،وهو
أمر كان متوقعا لدى الجميع ،واجه هجمة شرس���ة من أنصار نتنياهو،
خاصة من أعضاء الكنيس���ت حديثي العهد ،الذي���ن ربطوا مصيرهم
بزعي���م حزبهم ،إضافة إلى هجوم من أعض���اء ميدانيين في الليكود.
فبات س���اعر «خائنا» و»طابورا خامس���ا» و»يطعن في الظهر» ،ومن هذه
التعابير ما يس���تخدمها نتنياهو وأنصاره ضد فلس���طينيي الداخل.
وليكتمل المشهد ،الداعي أحيانا للس���خرية ،فإن ساعر طالب بنصب
كاميرات ف���ي صناديق االقتراع ،إال أن نتنياهو وفريقه ،ومعهم لجنة
ّ
االنتخابات في الح���زب ،رفضوا الطلب .وهذا يذكرن���ا بطلب نتنياهو
نصب كاميرات في صناديق البلدات العربية في االنتخابات البرلمانية
األخيرة.
وال توجد منافسة سياسية بين االثنين ،ال بل إن ساعر يبدي مواقف
أش���د تطرفا ،وهو يهاجم نتنياهو لمج���رد أنه كان يذكر في ما مضى
«حل الدولتين» ،رغم أن ما عرضه نتنياهو هو كيان ممس���وخ يس���مى
«دولة» ،محاصر من الجهات األربع ومن الجو ،وال سيادة له حتى على ما
في باطن األرض ،مع إبقاء جميع المستوطنات على حالها.
ولكن س���اعر يبقى في نظر كوادر خصومه ف���ي الحزب أنه المتمرد
على «القائد» ،وأنه لم يس���اند نتنياه���و حينما تم توجيه ثالث لوائح
اتهام ضده ،وأن س���اعر يقول إن نتنياهو لن يكون قادرا على تشكيل

الحكوم���ة بعد انتخابات آذار المقبل .وفي نظر أنصار س���اعر ،فإن هذا
ُيعد جرأة الش���خصية القيادية التي تق���ول لنتنياهو :كفى إلى هذا
الحد.
وعلى الرغم من أن النتيجة شبه محسومة ،وليس واضحا بأي نتيجة
س���يفوز نتنياهو ،وفق كل التقدي���رات ،التي حولها إجماع ،إال أن هذا
يدل على مرحل���ة جديدة؛ والتعبير األصح ،مرحل���ة قديمة عادت إلى
صف���وف الح���زب ،وهو أن «الزعيم» ل���ن يكون المس���يطر الوحيد على
الحزب .وهذه من عالمات بداية النهاية السياسية لنتنياهو.
وباإلمكان القول إن آخر انتخابات س���اخنة ش���هدها الليكود كانت
في العام  ،1993بعد خس���ارة يتسحاق شامير رئاسة الحكومة .وكانت
المنافس���ة المركزية بين نتنياهو والوزير األسبق دافيد ليفي .ومنذ
العام  1996وحتى العام  2005لم يش���هد الليكود انتخابات س���اخنة،
فبعد خس���ارة نتنياهو الحك���م في الع���ام  ،1999كان انتخاب أريئيل
شارون رئيسا لليكود أمرا سلسا.
وف���ي العام  2005كانت آخر انتخابات ش���به س���اخنة ،بين نتنياهو
والوزير األسبق سيلفان شالوم ،الذي ّ
جرب حظه آخر ّمرة قبل انتخابات
 ،2009حتى توقف عن المنافسة .وكانت آخر انتخابات لرئاسة الليكود
فيها منافس���ة ،قد جرت في الع���ام  ،2014حينها حصل نتنياهو على
 %77مقابل منافسه موشيه فيغلين.
وبين نتنياهو وس���اعر خصومة قائمة منذ سنوات ،وعلى خلفيتها
قرر األخي���ر اعتزال الحي���اة البرلماني���ة في الع���ام  ،2014ولم يخض
انتخاب���ات  ،2015ولكنه عاد إلى المنافس���ة عل���ى مقعد في انتخابات
نيس���ان  ،2019وحص���ل على المقع���د الرابع ،وحافظ عل���ى موقعه في
انتخابات أيلول الماضي .ولكن هذه ّ
المرة طالب بانتخابات على رئاسة
الليكود ،وهذا ما تم.
والمنافس���ة لن تق���ف عند هذا الح���د ،كما يب���دو ،إذ أقرت محكمة
الليك���ود الداخلية بأنه واجب على الح���زب أن يجري انتخابات لقائمة
الح���زب وع���دم تثبيتها ،كم���ا جرى ف���ي انتخابات أيل���ول .ومن أجل
الغ���اء قرار المحكمة ،س���يكون عل���ى  %60من أعض���اء مجلس الحزب
ال���ذي يضم قرابة  4آالف عضو ،تعديل الدس���تور ،وق���د انتقل القرار
لمحكمة االستئناف في الحزب .وحتى صدور هذا العدد من «المشهد
اإلسرائيلي» ،ليس واضحا ما الذي سيكون ،ألن انتخابات عامة لقائمة
الحزب تتطلب تحضيرات أس���ابيع ،في حين أن تقديم القوائم للجنة
االنتخاب���ات المركزية ،س���يكون يومي  14و 15كان���ون الثاني المقبل،

بمعنى  3أسابيع من اآلن.
وعلى الرغم من أنه لم يتقرر أمر انتخابات القائمة ،إال أن ساعر تلقى
تهديدات واضحة ،على موقعه في القائمة ،بمعنى أن أنصار نتنياهو
سيعملون على دحر س���اعر إلى مكان متأخر في القائمة ،وهناك شك
في ما إذا سيكونون قادرين على تحقيق هدف كهذا.
قلن���ا إن معركة نتنياهو س���تكون على أغلبية حاس���مة ال تقل عن
الثلثين ،وليس واضحا ما إذا س���يكون بقدرت���ه تحقيق الهدف .ومن
ناحية أخرى ،فإن المتمرد س���اعر لي���س بالضرورة أن يحقق هدفه بأن
يثبت مكانه كخليفة نتنياهو ،بعد اضطرار األخير للنزول عن المسرح،
جراء محاكمته ،أو ألي سبب آخر .فشخصيات أخرى ال أقل وزنا من ساعر
في الليكود أعلنت نيتها المنافس���ة على رئاسة الحزب بعد نتنياهو،
ومن بينها وزير الخارجية الحالي يسرائيل كاتس ،ورئيس الكنيست
يولي إدلش���تاين ،الذي يقال إنه ُيفضل المنافسة على رئاسة الدولة
في االنتخابات التي س���تجري في الكنيس���ت في صي���ف العام .2021
والش���خصية الثالثة عضو الكنيست نير بركات ،الذي كان حتى العام
 2018رئيس���ا لبلدية القدس ،ولربما تظهر أس���ماء أخرى .ولكن ما هو
واضح أنه منذ اآلن ،وبالذات بعد نزول نتنياهو عن المس���رح ،فإن حرب
المعسكرات في الليكود ستعود إلى سابق عهدها ،وهذا ما سينعكس
الحقا على قوة الحزب برلمانيا.

غدعون ساعر
غدعون ساعر هو من مواليد  ،1966متزوج من الصحافية غيئوال إيفن
(الزوجة الثانية) ،يس���كن في تل أبي���ب ،وحاصل على اللقب األول في
العلوم السياس���ية ،واللقب الثاني في الحق���وق .وظهر ألول ّمرة على
الساحة السياسية ،حينما تولى منصب سكرتير الحكومة ،في النصف
األول من العام  ،1999في آخر أش���هر حكومة بنيامين نتنياهو األولى.
وتم تعيينه مجددا لهذا المنصب في ش���تاء العام  ،2001في حكومة
أريئيل شارون.
وصل ساعر إلى الكنيست ألول ّمرة في انتخابات مطلع العام ،2003
ضمن قائمة الليكود برئاسة ش���ارون ،وبرز فور دخوله إلى الكنيست.
كان ساعر في تلك الوالية البرلمانية الـ  ،16ضمن التيار المتشدد في
كتلة الليكود ،الذي رفض خطة إخالء مستوطنات قطاع غزة .وبقي في
حزبه ،بعد أن انشق شارون عن الليكود في شهر تشرين الثاني 2005
ّ
وشكل حزب «كديما».

							
جدعون ساعر يختار الوقوف على يمين نتنياهو.

وف���ي انتخاب���ات العام  2006للكنيس���ت ال���ـ  ،17دخل س���اعر إلى
الكنيس���ت مجددا ،ضمن كتلة حزبه الليكود التي حصلت وقتها على
 12مقع���دا ،داللة على انهيار الح���زب المرحلي في تلك األيام .كما تم
انتخابه للكنيس���ت ف���ي انتخابات الع���ام  ،2009وكان قد حصل على
ّ
موقع متقدم في قائمة الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو ،الذي شكل
الحكومة ،وأسند له وزارة التعليم.
وانتخب س���اعر مجددا للكنيست الـ  18في العام  ،2013وحصل على
حقيب���ة الداخلية .ولكن في تل���ك الوالية البرلمانية التي اس���تمرت
عامين ،ظه���ر صراع بين نتنياهو وس���اعر ،حينما الح���ظ نتنياهو أن
لس���اعر توجهات منافس���ة .وقد وصل األمر إلى حد تضييق نتنياهو
على عمل زوجة س���اعر الجديدة في حينه غيئوال إيفن في التلفزيون
اإلسرائيلي .واستقال ساعر من الحكومة والكنيست في أوائل خريف
العام  ،2014قبل أسابيع قليلة من حل الكنيست.

(أ.ف.ب)

ولم يخض س���اعر انتخابات العام  ،2015إال أن اس���مه بقي يلوح في
األجواء السياس���ية ،كمن يتحدى نتنياهو وينافس���ه .فعلى س���بيل
المثال ،س���اند س���اعر بعد انتخابات  ،2015زميله الوزير غلعاد إردان،
ال���ذي رغم حصوله على المقعد الثاني بع���د رئيس الحزب في قائمة
الليكود ،إال أن نتنياهو لم يس���ند له حقيبة ذات وزن ،حتى أس���ند له
بعد ش���هرين على تش���كيل الحكومة منصب وزير األمن الداخلي مع
ملفات أمنية أخرى.
وتمهيدا النتخابات نيس���ان  ،2019عاد ساعر لنشاطه ،وتنافس على
مقعد في القائمة ،وحصل على المقعد الرابع المتقدم ،رغم ما أش���يع
عن سعي نتنياهو إلى محاصرته .وحافظ على مكانته في القائمة في
انتخابات أيلول .2019
ويتمسك ساعر بمواقف يمينية غاية في التشدد ،وهو من أنصار ما
يسمى «أرض إسرائيل الكاملة».
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طلقة أولى نحو تحقيق جنائي دولي في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين:
تطور غير مسبوق في تاريخ الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني
*قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي يمهد الطريق لمعركة ربما تنتهي بـ«هزة أرضية تضع دولة إسرائيل في مواجهة تسونامي سياسي وقضائي غير مسبوق*!».
كتب سليم سالمة:
ش���كل ق���رار المدعية العام���ة في المحكم���ة الجنائية
الدولية في الهاي ،فاتو بنسودا ،كما نشرته يوم الجمعة
األخير ،تطورًا غير مس���بوق وعلى درجة عالية من األهمية
والخطورة في تاريخ الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني ،من
حيث أنه يطل���ق الطلقة األولى في مس���ار من المرجح أن
يؤدي ،في نهاية المطاف ،إلى التحقيق في ارتكاب دولة
إس���رائيل جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في
المناطق الفلسطينية المحتلة منذ حزيران  1967ـ الضفة
الغربية ،بما فيها القدس الشرقية ،وقطاع غزة.
بقراره���ا ه���ذا ،أطلقت المدعي���ة العامة صاف���رة العد
التنازل���ي للـ  120يوم���ًا القادمة التي س���تكون القضية،
خاللها ،معرك���ة قضائية دولية هي األبرز واألكثر أهمية
وخطورة التي تواجهها إس���رائيل عل���ى جبهة احتاللها
لفلسطين ،ليس منذ احتاللها الضفة الغربية وقطاع غزة
في الع���ام  67فقط ،وإنما منذ بدء الصراع اإلس���رائيلي ـ
الفلس���طيني كله .في ه���ذه المعركة ،س���يحاول الطرف
الفلسطيني إقناع قضاة المحكمة الدولية بصحة وأحقية
إس���ناد قرار المدعي���ة العامة وإتاحة الش���روع في إجراء
تحقيق جنائي ضد دولة إسرائيل؛ بينما سيحاول الطرف
اإلس���رائيلي إقناع القضاة باإلق���رار بأن المحكمة ال تملك
صالحي���ة النظر في هذا الش���كاوى وبأن الق���رار الصحيح
ً
الوحيد هو إغالق الملف نهائيًا .ومن الواضح أن دوال أخرى
س���تحاول التدخل والتأثير على قضاة المحكمة الدولية
وقراره���م ،في مقدمته���ا طبعا الوالي���ات المتحدة ودول
أوروبية مختلفة.
وإن مج���رد حص���ول المعرك���ة يض���ع دولة إس���رائيل
وحكومتها ،أي���ًا كانت تش���كيلتها القادم���ة وأيا كانت
مركباته���ا السياس���ية ـ الحزبية ،في ورط���ة تتمثل في
اضطرارها إلى االختيار :إما المشاركة في إجراءات المحكمة
ـ إذا م���ا تقرر إجراء التحقيق وعن���د بدئه ـ كطرف مدعى
عليه ،بما يمنح المحكمة الش���رعية التي دأبت إس���رائيل

على إنكارها ونزعها عنها حت���ى اآلن ،وإما مقاطعة هذه
اإلج���راءات بما يتيح المجال أمام حصول تطورات ال تحمد
عقباها بالنسبة إلسرائيل ،دولة وقيادات .خياران أحالهما
ّ
م���ر( .ثمة خيار ثالث هو اس���تخدام محامين خصوصيين
ال يمثلون دولة إس���رائيل بصورة رس���مية ،للظهور أمام
هيئات المحكمة وقضاتها ،لكنه يش���كل اعترافا واضحا،
وإن يكن غير مباشر ،بالمحكمة وصالحياتها).
لكن ،إذا ما اس���تقر القرار في خت���ام مهلة الـ  120يومًا
على إجراء تحقيق جنائي ،بمعنى إقرار صالحية المحكمة
الجنائية الدولية في هذا الصدد ،فس���يكون األمر بمثابة
«هزة أرضية» ،كما وصفها أحد المحللين اإلس���رائيليين،
«تضع دولة إس���رائيل في مواجهة تس���ونامي سياس���ي
وقضائ���ي غير مس���بوق» ،يش���مل ،من ضمن ما يش���مله،
تحقيقات جنائية مع مس���ؤولين رس���ميين إسرائيليين،
سياس���يين وعس���كريين ،حاليي���ن وس���ابقين ،وإصدار
مذك���رات اعتق���ال بحق أرفع المس���ؤولين ،السياس���يين
والعسكريين ،اإلسرائيليين.

سؤاالن مركزيان أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية
كي يتوصل قض���اة المحكم���ة الجنائي���ة الدولية إلى
قراره���م الذي يقدم رأيهم القضائ���ي ،كما طلبته منهم
المدعية العامة للمحكمة ،س���وف يتعي���ن عليهم النظر
في جملة من األسئلة واإلجابة عليها ،قبل أن يخلصوا إلى
اس���تنتاجهم النهائي :هل للمحكم���ة الجنائية الدولية
صالحية للنظر في الش���كاوى الفلس���طينية بشأن جرائم
حرب ارتكبتها إس���رائيل ضد أبناء الش���عب الفلسطيني
في المناط���ق المحتلة منذ العام 1967؟ وفي مقدمة هذه
األسئلة اثنان مركزيان هما:
الس���ؤال األول هو :ه���ل هنالك دولة فلس���طينية؟ وإن
كانت ثمة دولة فلس���طينية ،فما هي المناطق الخاضعة
لس���يطرتها ومسؤوليتها؟ وهو الس���ؤال األول والمركزي
ألن هذه المحكمة ،وفق دس���تورها ،مخولة صالحية النظر
ُ
فقط ف���ي الجرائم الت���ي ارتكبت في داخ���ل حدود دولة

عضو في «ميثاق روم���ا» ،انضمت إليه بالتوقيع عليه .في
اإلجابة على هذا السؤال ،يجري فحص ما إذا كان مصطلح
َ
المس���تخدم في سياق العضوية في «ميثاق روما»
«دولة»
وما يش���تق منه بشأن صالحية المحكمة ،مطابق لمصطلح
َ
المستخدم في الس���ياق األوسع ،الخاص بالقانون
«دولة»
الدولي عمومًا.
ثمة له���ذا الفحص أوج���ه متعددة ومعايي���ر قانونية
مختلف���ة ،ال يمكن التكهن بتلك التي س���يختارها قضاة
المحكمة وبالوجهة التي سيسيرون فيها خالل فحصهم
هذا.
وبناء على هذا الفحصُ ،ينظر ُ
ويحسم في وضعية «دولة
فلسطين» ومكانتها ـ هل هي «دولة» حقًا ،أم ال؟
الس���ؤال الثاني هو :ما هو مصدر الصالحيات الجوهرية
المخول���ة للمحكمة الجنائية الدولي���ة؟ تنبع أهمية هذا
الس���ؤال من االدعاء اإلس���رائيلي بأن صالحي���ة المحكمة
مس���تمدة من الدول األعضاء فيها (ف���ي المحكمة) ،فقط
ال غير .غي���ر أن المحكمة قد تنحو منح���ى آخر تمامًا ،كما
حصل في مرات وتجارب س���ابقة ،ف���ي جوهره أن مصدر
صالحياتها األساس���ي ه���و المجتمع الدول���ي ومصلحته
الحيوية في منع ارتكاب جرائم ضده وضد البش���رية ،كما
هو وارد في مقدمة «ميثاق روما» نفس���ه ،وكذلك مجلس
األم���ن الدولي المخول صالحية توكيل المحكمة الجنائية
الدولية بمهمات تحقيق جنائية دولية.
صحي����ح أن س����ؤال صالحي����ة المحكم����ة ه����و س����ؤال
تمهي����دي ،لكن م����ن الصع����ب تخيل وضع تس����لم فيه
الممارس����ات اإلس����رائيلية ف����ي المناطق الفلس����طينية
م����ن البحث والتمحي����ص بعدما أعلن����ت المدعية العامة
للمحكم����ة الجنائي����ة الدولي����ة أنها قد اتخ����ذت قرارها
بوجود أس����اس يتطلب ويتيح التحقيق في جرائم حرب
إس����رائيلية محتملة وبعد أن تحس����م المحك����م الدولية
في س����ؤال صالحيتها للنظر في هذا الموضوع .ويصبح
ه����ذا االحتمال أكث����ر ترجيح����ًا بالنظر إل����ى المراوغات
اإلسرائيلية المتواصلة التي تتكرر لدى «تحقيقها» هي

في الش����بهات واالتهامات بشأن ارتكاب جنودها جرائم
حرب ضد الفلسطينيين .ذلك أن أحد الشروط األساسية
النتق����ال التحقيق في مثل ه����ذه الجرائم إلى المحكمة
الجنائي����ة الدولي����ة هو ع����دم معالجة الدول����ة المعنية
هذه الش����كاوى وعدم التحقيق فيها من خالل سلطاتها
وأذرعها الخاصة المس����ؤولة عن تطبي����ق القانون .وهنا،
يعرف العالم كله أن إس����رائيل لم تحق����ق في الغالبية
الس����احقة من هذه الش����بهات واالتهامات والش����كاوى،
بينما كانت تحقيقاتها في الجزء اآلخر (األقلية القليلة)
سطحية وغير متعمقة ولم تنته بإنزال عقوبات مناسبة
بالجن����اة والمجرمين .وقد كانت آخر هذه الجرائم مهزلة
«محاكم����ة» الجن����دي القاتل إليئ����ور أزاريا وم����ا رافقها
م����ن دوس ليس للحق الفلس����طيني فقط ،ب����ل وألحكام
القوانين اإلس����رائيلية ذاتها ،ناهيك عن حملة التأييد
الواسعة جدا التي نظمت لدعمه ،وكان في مركزها قادة
سياسيون وعسكريون رسميون كبار.

موقف المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية
تتمث���ل زبدة ال���رأي الذي وضعه المستش���ار القانوني
ً
للحكومة اإلسرائيلية ،أفيحاي مندلبليت ،والذي ق ّدم إلى
مكتب المدعي���ة العامة في المحكم���ة الجنائية الدولية
من���ذ ما يزيد عن س���نة ،في نفي أي���ة صالحية للمحكمة
الدولي���ة للنظر في ش���كاوى الفلس���طينيين في الضفة
الغربية وقطاع غزة ضد إس���رائيل .ويقوم هذا الرأي على
االدعاء بأن «فلسطين ليست دولة والخالفات بين الطرفين
(اإلس���رائيلي والفلسطيني) ينبغي أن يتم حلها في إطار
مفاوضات سياس���ية ،وليس ضمن إجراء جنائي» .ويتهم
هذا الرأي الجانب الفلسطيني بأنه «يريد ،من خالل التوجه
إلى المحكمة الجنائية الدولي���ة ،اختراق وتفكيك اإلطار
المتفق عليه بين الطرفين ،ثم دفع المحكمة الدولية نحو
الحس���م في أسئلة سياس���ية ينبغي توضيحها في إطار
المفاوضات المباش���رة ....وليس لهذا الغرض تم إنش���اء
المحكم���ة الجنائي���ة الدولية وهي ال تمتل���ك الصالحية

القانونية لمعالجة هذه القضايا ،خصوصًا وبالتأكيد في
غياب موافقة من كال الطرفين».
ويضيف الموقف اإلسرائيلي الرسمي هذا أن «انضمام
الفلس���طينيين إلى دس���تور روم���ا لم يكن س���وى إجراء
تقن���ي فقط ال يكفي إلقرار مكانة فلس���طين كدولة ،ولذا
فليس���ت للمحكمة الجنائية الدولي���ة صالحية النظر في
الموضوع الفلس���طيني» .ثم« :الفلسطينيون ليسوا دولة
سيادية ،ألنهم ال يسيطرون بصورة ناجعة في المنطقة.
وال يس���تطيع الفلس���طينيون االدعاء بأنهم تحت احتالل
إسرائيلي ،من جهة ،واالدعاء بأنهم دولة يسيطرون على
المنطقة ،م���ن جهة أخرى ،في الوقت نفس���ه .عليهم أن
يختاروا وأن يقرروا :هل هم تحت احتالل ،أم هم دولة؟»!!
وتدعي الوثيقة اإلس���رائيلية ،أيضًا ،بأن الفلسطينيين
ال يمتلك���ون أية صالحية جنائية في مناطق «س���ي» ،في
الضفة الغربية وفي القدس الش���رقية ،وليست لديهم ـ
أيضا ـ صالحية جنائية على إسرائيل في الضفة الغربية،
ولذا فهم ال يس���تطيعون تخويل ه���ذه الصالحية ـ غير
الموجودة ـ للمحكمة الدولية .وعالوة على هذا ،تدعي بأن
الفلسطينيين «يطلبون من المحكمة الدولية التدخل في
تحدي���د مناطق دولتهم ،وهو إجراء سياس���ي ال قضائي،
لي���س من صالحيات المحكمة الجنائي���ة الدولية التدخل
فيه».
يذكر أن إس���رائيل لم تصادق ،حت���ى اآلن ،على «ميثاق
روما» الذي وضع األسس إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية،
وذل���ك لتذرعها بـ»مخاوف جدي���ة وحقيقية من أن يجري
اس���تغالل هذه المحكمة الدولية كأداة سياسية دون أن
تؤدي مهماتها وأهدافها التي أنش���ئت من أجلها»! لكن
الحقيقة أن السبب الرئيسي الذي ترفض إسرائيل جراءه
االنضمام إلى هذا الميثاق ،رغ���م توقيعها عليه (وقعت
عليه لكنه���ا لم ّ
تقره ول���م تجعله س���اري المفعول) هو
الحظ���ر الذي يفرضه هذا الميثاق عل���ى دولة احتالل في
كل ما يتعلق بتوطين /إس���كان س���كان من مواطنيها في
المناطق الخاضعة الحتاللها.

جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين هي القاعدة ال االستثناء!
بقلم :عيدان الندو *
خالل األش���هر األخيرة ،وم���ن وراء ظهر وس���ائل اإلعالم
ََ
ّ
قدمي بنيامين نتنياهو ،تتراكم وتتكدس
المس���تلبة عند
ُس ُ
���حب العنصرية الظالمي���ة ،تخرج من مخابئها وترس���ل
ألس���نة من النيران العنيفة في أنح���اء مختلفة من البالد،
عل���ى جانبي الخط األخضر .وال تحظى هذه األحداث س���وى
ً
بتغطي���ة موجزة فق���ط ،إن كانت تحظى به���ا أصال ،لكنها
تبق���ى على الدوام كأنها مجرد نقاط متفرقة على مس���طح
ضبابي ،منزوعة عن أي سياق تمامًا.
هنا محاولة قصيرة لتشكيل هذا السياق.
كشفت دراسة أجرتها منظمة «يش دين» (يوجد قانون)
على مدى س���نوات عدة أنه من بين جميع ملفات التحقيق
التي تم فتحها في ش���رطة «لواء يهودا والسامرة» (الضفة
الغربي���ة) بش���أن مخالف���ات ارتكبها المس���توطنون بحق
فلسطينيين ،انتهى  %80منها فقط بتقديم لوائح اتهام
انتهت  %3منها فقط باإلدانة.
والتجديد الذي نالحظه في األش���هر األخيرة هو انزالق
جرائ���م الكراهية ه���ذه إلى داخل ح���دود «الخط األخضر».
ليس معنى ه���ذا أن هذه االعتداءات ل���م تكن تحدث هنا
في الس���ابق .وحتى اآلن ،يبدو أن السلطات المسؤولة تأخذ
االعتداءات اإلجرامية بحق عرب سكان إسرائيل بجدية أكبر
مم���ا تبديه حيال الجرائم ضد العرب ف���ي الضفة الغربية.
لكن األمر ،ف���ي تقديري ،ال يتع���دى تصريحات تصدر عن
مس���ؤولين في الحكم المحل���ي ،ال وزن حقيقي���ا لهم لدى
جهات التحقيق وفرض القانون .فش���رطة إسرائيل ال تبذل
أي جهد حقيقي ،كما هو معروف ،من أجل معالجة ومحاربة
الجريمة المتفشية بين العرب أنفسهم في إسرائيل ومن
الصع���ب التصديق بأنها س���تخرج عن طوره���ا في محاربة
اليهود الذين ينفذون اعتداءات إجرامية ضد العرب.
وهك���ذا ،ومن دون أن ننتبه ،تمامًا كما «المناطق المدارة»
مؤقتا ،جدار الفصل المؤقت ،الش���ريط األمني المؤقت (في
ً
لبن���ان أوال ،ثم في غزة اليوم) ،أمر الط���وارئ «المؤقت» في
قان���ون المواطن���ة والدخول إلى إس���رائيل ـ تحولت جرائم
الكراهي���ة المؤقتة إلى عالمة الثبات في إس���رائيل؛ ليس
ً
خلال ف���ي الطريقة والنهج ،وإنما ج���زء تكويني منها .هي
األصل ،ال الجسم الغريب.
الهدف الحقيقي م���ن وراء جرائ���م الكراهية هذه كلها
ليس تكبي���د الع���رب أض���رارًا اقتصادية فق���ط .الهدف
الحقيقي هو بث الرعب غير المحدد ـ ش���عور من عدم األمن
واألمان في القرية أو في الش���ارع .وهذا الش���عور يتس���لل
ً
ويتعمق فعال .حس���ين أب���و خضير ،من ش���عفاط ،هو والد
الفتى محمد أبو خضير .قال ،بعد أن اعتدى المس���توطنون
على  160سيارة في الحي« :منذ العام  ،2014منذ أحرقوا ابني
محم���د ،وحتى اآلن ،نحن نعيش حالة م���ن الخوف الدائم».
يتملك الفلس���طينيون في الضفة الغربية ،منذ زمن طويل،
شعور بأن حياتهم وممتلكاتهم سائبة في مهب بلطجية
المس���توطنين وزعران البؤر االس���تيطانية .أم���ا اآلن ،فقد
تس���لل هذا الش���عور إلى سكان القدس الش���رقية والقرى
العربي���ة في الجليل أيضًا .إنها مس���ألة وق���ت فقط حتى
نش���هد حصول جرائم كراهية في المدن المختلطة ،إذ أن
حلم هؤالء البلطجيين المعتدين هو إشعال الغضب العربي
المكب���وت ،الذي تفجر ف���ي أكتوب���ر  2000وال يزال يتقلب
عل���ى نار هادئة منذ ذلك الحي���ن وال يحتاج إلى الكثير كي
يش���تعل ثانية ،من جديد .وفي اللحظة التي يحدث فيها
هذا ،سيصبح شعار التفوق اليهودي ـ «العرب َب َّره» (اطردوا

العرب) ـ ش���عارًا رائجًا وس���ائدًاُ ،يرفع على رؤوس األشهاد
ويستقر عميقا في القلوب .هكذا تتشكل «ثقافة اللينش»
(حكم الغوغاء).

الطرد األكبر والخيال الصهيوني
عل���ى أن الطرد األكبر ،الترانس���فير النهائي ،موجود على
الدوام في أفق الخيال والتوق الصهيوني ولم ُيمح نهائيًا،
بل ثمة ف���ي كل جيل من يهتم بالمش���روع ويضعه هدفا
للتنفي���ذ .خ���ط متتابع ،حت���ى لو كان متعرج���ًا ،يصل بين
األعمال الحقي���رة الفردية ،غي���ر المنظم���ة ظاهريًا ،التي
تنفذه���ا عصابات «تدفي���ع الثمن» ،وبين مش���اريع الطرد
الرسمية لدى دولة إس���رائيل .ليس في هذا ما يبعث على
المفاجأة ،وال ينبغي أن يثير المفاجأة ،إذ أن «تدفيع الثمن»
ُ
َ
«مس���تخدمي جمهور»،
نفس���ه قد خلق وتبلور ف���ي عقول
ممثلين رسميين لدولة إسرائيل ـ في المجالس اإلقليمية،
وفي مقدمته���ا «ش���ومرون» و»بنيامين» .ه���و ذاته التيار
الذي يدوس القانون إذا لم يكن لصالحه :هكذا يس���تطيع
مس���توطنون من منطقة «شيلو» تخريب أعمال بناء مصادق
عليها وقانونية تجرى في أرض فلسطينية خصوصية ،في
قرية ترمس���عيا ،ال لشيء سوى ألنهم ال يستسيغونها ،ثم
أن يتلقوا رس���الة دعم من الجيش الذي يقوم بوقف أعمال
البناء بغي���ة إرضائهم (كيف يقوم الجي���ش بوقف أعمال
البناء في منطقة «ب» رغم أن���ه ال يمتلك صالحيات إدارية
هناك؟  ...األمر بسيط جدا :يقوم بتعريف أعمال البناء هذه
بأنها «خطر أمني»!).
حوادث هامش���ية في الظاهر ،مث���ل إصرار بلدية القدس
على تغيير أس���ماء الشوارع في قلب سلوان العربية وإطالق
أس���ماء حاخامين يهود عليه���ا ،تردد أص���داء ذلك التوق
إلى الطرد الكبير ،الذي يحظى بدعم رس���مي في مدن مثل
العفولة ونتس���يرت عيليت .لقد أثبت الجمهور اليهودي،
باألفعال ،أن���ه ال يتحمل وجود العرب ف���ي مناطق للترفيه
مثل المتنزه���ات البلدية ،برك الس���باحة ،روضات األطفال
والمستش���فيات .لم يعد م���ن المفهوم ضمن���ًا أن للعرب
حقًا ف���ي الحضور في الحي���ز الجماهيري الع���ام وحقًا في
اس���تخدامه ،ال أقل من اليهود .خط���وة واحدة فقط ال تزال
تفصل بين ه���ذا الحق الذي يتعرض لل���دوس وبين دوس
ً
الح���ق في حي���ز عربي خاص .إجم���اال ،يعي���ش العرب هنا
كأنهم في وضع مؤقت.
ف���ي آب الماضي تس���لل نبأ عن أن مجل���س األمن القومي
ّ
«يعد خططًا» لخروج س���كان من قطاع غ���زة في اتجاه واحد
فقط .كما حصلت توجهات إلى دول في الش���رق األوس���ط
لفحص ما إذا كانت س���توافق على اس���تقبال واس���تيعاب
س���كان من قطاع غزة« ،لكن لم يتم العثور على دولة كهذه
ُ
حتى اآلن» .هذه الفكرة الجهنمية تعود وتطرح باس���تمرار
منذ اللحظة األولى التي وقعت فيها مناطق الضفة الغربية
وقط���اع غزة في قبضة إس���رائيل .وقد نش���ر غي���ر مرة عن
المراحل المختلفة التي مرت بها هذه الفكرة« .الترانسفير
اإلرادي» ليس موجودًا سوى في الهذيان الصهيوني.
إذا لم يكن إراديًا ،فربما يك���ون إكراهيًا إذن؟ أعيد قراءة
المقال���ة الت���ي كتبتها قبل تس���ع س���نوات« ،على درجات
َ
الممأس���س بحق العرب
التطهير اإلثني» ،فأتذكر أن الطرد
كان حاضرًا هنا على الدوام وأن ما تغير خالل العقد األخير
هو مدى الش���رعية التي تحظى بها الجريمة الشعبية التي
تحمل بش���رى الطرد« ،إرهاب األفراد» الذي يمارس���ه سكان
البؤر االس���تيطانية والكهانيون الذين يخدمون ،على نحو
جيد جدًا ،سياسة المؤسسة الرسمية الممتدة منذ سنوات
طويلة .وأكثر من هذا :أحيانًا ،يفلت من أيدي المش���اغبين

توقيع عصابة «تدفيع الثمن» على بيت فلسطيني.

اليه���ود اعتداء على جن���ود الجيش اإلس���رائيلي .عندها،
يكش���ر السياس���يون وينبهون ،كي نقتن���ع جميعًا بأنهم
ليسوا معهم في الخندق ذاته .يمكن القول إن هذه الدرجة
الحالية من التطهير اإلثني تجرى خلف ستار الدخان الذي
ينشأ عن بلطجيات المعتدين من البؤر االستيطانية ،والذي
يغطي المجرمي���ن الجديين والحقيقيي���ن الذين يرتدون
البدالت ويجلس���ون في االس���توديوهات بينم���ا هم الذين
يقودون سياسة الترانسفير الزاحف.

ال وجود لمعارضة داخلية حازمة ضد حمالت تهجير العرب
قبل أس���بوع ونصف األس���بوع ،نش���ر على موقع «سيحاه
ميكومي���ت» (محادث���ة محلية) تحقيق صاع���ق أجراه أورن
زيف ،لكنه م���ر مرور الكرام بصم���ت إعالمي مذهل؛ صمت
يمك���ن أن نتعلم منه الكثير عن المل���ل البليد (أو التذويت
التام) الذي تثيره بين اليهود خطة الترانسفير ضد العرب.
يقول التحقيق ،باختصار ،إن س���لطة تسوية قضايا السكن
البدوي في النقب قدمت خططا إلخالء عشرات آالف البدو من
َّ
مهجرين» ،لصالح إنشاء مشروع
بيوتهم إلى «معس���كرات
خاص في مجال البنى التحتية القومية :توس���يع المنطقة
عال وإنش���اء مفترق
الصناعية رمات بيكع ،بناء خطوط توتر ٍ
تقاطعي لش���ارع رقم  .6هل سمع أحدكم أن يهوديًا واحدًا
ق���د تم إخالؤه من بيته من أج���ل إقامة مناطق صناعية في
منطقة الساحل أو في الجليل أو لغرض تعبيد شارع جديد؟
هل س���كان القرى غير المعترف به���ا ـ وهي الظاهرة التي

خلقتها دولة إس���رائيل وكرس���تها بنفس���ها ـ هم الذين
سيس���كنون في مخيمات الالجئين في أنح���اء النقب؟ هل
ثمة من ه���و معني بدفعه���م إلى اليأس حتى ينكس���روا
ويهجروا بيوتهم وأراضيهم؟
َّ
المهجرين عند
هذه الخطة الوحش���ية تموضع مخيم���ات
ً
مداخ���ل البلدات البدوية في الجن���وب ،التي تئن أصال تحت
وطأة الضائقة السكنية والتشغيلية الحادة جدًا .من الواضح
أنه لي���س ثمة من بين الع���رب المعنيين باألمر ـ ال س���كان
القرى وال رؤس���اء المجالس المحلية ـ أي شريك في إجراءات
التخطي���ط هذه .فهم ليس���وا أكث���ر من أرقام ف���ي جداول
محوس���بة .إسرائيل  2020ال تزال تنظر بعين الغيرة والحسد
إل���ى الصي���ن ،تتلهى بهندس���ة اجتماعي���ة يميزها مرض
جنون العظمة ،ترى في البش���ر رزمًا جاهزة للتحميل والنقل،
عائق���ًا أمام التطور والتقدم ،ومصدر إزعاج يتعين إزالته من
الطريق .يري���د قباطنة الدولة اليوم ،ف���ي العقد الثامن من
عمرها ،إعادة نس���خ وتكرار الخطيئة األولى التي تمثلت في
«منطقة الس���ياج» في العقد األول من عم���ر الدولة .لم يجر
تعلم أي درس أو اس���تخالص أية عبر وال يزال التوق إلى حيز
نظيف من العرب يتفوق على أي اعتبار آخر ،أخالقي أو عملي.
كم من اليهود سيدعمون هذا ويؤيدونه؟ كشف استطالع
واحد للرأي ،على األقل ،لكنه كبير جدا ،شمل  5600يهودي،
عن أن نصف اليهود يؤيدون طرد العرب من إسرائيل .وبين
المتديني���ن ،حظي هذا المش���روع بتأييد  %71منهم .وبما
أن إس���رائيل تصبح أكثر تدينًا يومًا بعد يوم ،فإن الوجهة

واضح���ة تمامًا .إذا م���ا بدأت حكومة إس���رائيل غدًا بتنفيذ
حملة تهجير ضد الع���رب ،فلن تواجه أية معارضة داخلية
حازمة .السبب الوحيد الذي يمنع حصول هذا حتى اآلن هو
أن المجتمع الدولي ال يس���مح ـ حتى اآلن ـ بتنفيذ مثل هذا
المشروع.
فك���روا اآلن ،إذن ،يما يعنيه هذا م���ن وجهة نظر العربي
الذي يعيش هنا .ما معنى أن يدرك أن قوى عالمية مجهولة
فقط ،في هذا العالم الكبير ،هي القادرة فقط على حمايته
من س���يف الطرد والتهجير في يوم من األيام .ال جيرانه ،ال
َ
الش���رطة ،ال منتخبي الجمهور الذين يمثلونه وال أصدقاءه
اليهود .حياة معدومة األمان وعديمة الحماية.
من ش���أن هذا كله أن يضع أمام اليس���ار في هذه الفترة
مهمة واضحة جدا ومحددة تمام���ا :الوقوف صفا واحدا مع
شركائنا العرب ،في إسرائيل وفي فلسطين ،من أجل صد أية
محاولة لدق إسفين بيننا ،من أجل التخلص من أي تنظيم أو
جسم سياسي يغفر هذه الجرائم ،الفردية والمؤسساتية،
ضد العرب ويتس���امح مع صمت الس���لطات ،باس���م وحدة
يهودية داخلية مخدرة ،من أجل إدخال أكبر عدد ممكن من
العرب إلى عضوية الكنيست ،من أجل الوقوف في أي مكان
يحاول فيه يهود طرد عرب أو تخويفهم ،والتصدي لهم.
فثمة حروب أهلية قد اندلعت على أقل من هذا بكثير.
* البروفسور الندو هو أستاذ اللسانيات بجامعة «بن غوريون» في
مدينة بئر السبع بالنقب .ترجمة خاصة.
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“المشهــــد” االقتصـــادي

إعـــداد :برهوم جرايسي

موجز اقتصادي
ضغوط لخفض الفائدة البنكية
أمـام الـتـضـخـم الـصـفـري
تتجه األنظار االقتصادية الى قرار بنك إسرائيل المركزي،
ال���ذي من المفترض أن يصدر ي���وم االثنين األخير من هذا
الش���هر ،بشأن مس���توى الفائدة البنكية األساسية ،والتي
هي منذ  13ش���هرا راسية عند نسبة 25ر ،%0بعد  45شهرا
كانت فيه عند مستوى 1ر ،%0وحسب التوقعات ،فإن البنك
المركزي قد يقرر تخفيض الفائدة مجددا ،خاصة وأن وتيرة
التضخم في األش���هر األخيرة بطيئة للغاية ،وس���جلت في
األشهر الـ  11األخيرة من هذا العام ارتفاعا بنسبة 6ر.%0
وكان مكتب اإلحصاء المركزي قد أعلن األسبوع الماضي
أن التضخم المالي في ش���هر تش���رين الثاني الماضي
تراجع بنس���بة 4ر ،%0في حين س���جلت أس���عار البيوت
ارتفاعا بنسبة 6ر .%0وقد تأثر التضخم المالي من تراجع
أسعار موس���مي ،خاصة في أسعار الخضراوات والفواكه
التي تراجعت في تش���رين الثاني ،منتصف الموس���م،
مقارنة بأسعار تشرين األول في بدء الموسم الشتوي.
وكما ذكر ،فمن���ذ مطلع العام الجاري س���جل التضخم
ارتفاعا بنس���بة 6ر ،%0وفي األشهر الـ  12األخيرة ،ارتفع
التضخم بنس���بة 3ر ،%0وهي نس���ب تبق���ى دون الحد
األدنى الذي فرضته السياسة االقتصادية في العقدين
األخيرين ،بأن يكون التضخم السنوي ما بين  %1إلى .%3
وحس���ب التوقعات ،فإن التضخم في الش���هر األخير
من هذا العام ،كان���ون األول الجاري ،يتراوح ما بين صفر
بالمئة إلى تراج���ع طفيف ،ما يعني أن إجمالي التضخم
سيكون دون الحد األدنى.
وهناك جدل حول حقيقة تركيبة س���لة المش���تريات
التي على أساسها يتم احتساب التضخم ،وهي ال تأخذ
بعين االعتبار ش���كل مصروف العائ�ل�ات الفقيرة ،التي
تش���عر بارتفاع كلفة المعيش���ة ،رغم بيانات التضخم،
التي هي منذ  6سنوات دون الحد األدنى المطلوب الذي
تطلبه السياسة االقتصادية.
من ناحية أخرى ،فإن أس���عار البيوت سجلت في شهر
تشرين األول الماضي ارتفاعا بنسبة 6ر ،%0وفي األشهر
الـ  12األخيرة التي سبقت تشرين األول ،ارتفعت أسعار
البيوت بنس���بة 6ر .%2ويشار الى أن أس���عار البيوت لم
تحتسب ضمن سلة مشتريات العائلة ،وبدال منها تدخل
مصروفات البيت ،من صيانة وأثاث وغيرهما.

العبء الضريبي في إسرائيل 1ر%31
تبين م����ن تقرير جدي����د لمنظمة التع����اون االقتصادي
والتنمي����ة ( )OECDأن الع����بء الضريب����ي في إس����رائيل
انخفض قليال في العام  ،2018وبات عند نسبة 1ر ،%31بعد
أن كان في العام  2017في حدود 5ر .%32وبحسب التقرير،
فإن إس����رائيل والواليات المتحدة األميركية هما الدولتان
الوحيدتان ،اللتان سجل فيهما العبء الضريبي تراجعا.
وبموج���ب التقري���ر ،فإن ف���ي الواليات المتح���دة ،كان
االنخف���اض ح���ادا إلى ح���د م���ا2 ،ر ،%4وهذا يع���ود الى
التعديالت الضريبية الت���ي أقرها دونالد ترامب .أما في
إس���رائيل ،فكان االنخفاض ضئيال (حوالي 1ر ،)%0ويرجع
ذلك جزئيا إلى الجباية الضريبية االس���تثنائية في عام
 ،2017بس���بب ضريبة األرب���اح الموزعة في ذل���ك العام،
باإلضافة إلى التخفيضات الضريبية األخرى ،مثل الرسوم
الجمركية وضريبة المبيعات على بعض المنتجات.
وورد ف���ي التقرير أنه بع���د ركود عائ���دات الضرائب
ونم���و الناتج المحل���ي اإلجمالي المعاك���س ،عاد العبء
الضريبي في إس���رائيل إلى مستواه قبل عامين1 ،ر%31
م���ن الناتج المحل���ي اإلجمال���ي ،وفقا لبيان���ات منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية .وفي عام  2017كان العبء
الضريبي أعلى5 ،ر.%32
ويش���ير تقرير منظمة  OECDإل���ى الضرائب بمعنى
واس���ع ،كإيرادات حكومي���ة عامة ،وبالتال���ي فإن العبء
الضريب���ي المحس���وب فيه يش���مل ،ضمن أم���ور أخرى،
مدفوعات المخصص���ات االجتماعية ،والضرائب المحلية
(الضرائب البلدي���ة) والضرائب اإلقليمي���ة ،في البلدان
التي توجد فيها حكومة إقليمية ،والضرائب األخرى .وال
يمارس ذلك في إسرائيل أو يمارس بطريقة أخرى ،مثل
ضرائب الميراث والممتلكات.
ويقول التقرير إن متوس���طالعبء الضريبي في باقي
دول منظم���ة  OECDدون تغيير تقريب���ا في عام -2018
3ر .%34ويبدو أن هذا قد وصل إلى اتجاه اس���تمر عقدا
من الزمان يتمثل في زيادة متوسطالعبء الضريبي في
بلدان المؤسسات بعد األزمة االقتصادية العالمية .وفي
حوالي نص���ف دول المنظمة ،تراوح العبء الضريبي في
عام  2018من  %32إلى  .%40وتم قياس العبء الضريبي
األعل���ى بي���ن دول المنظمة في فرنس���ا في ع���ام 2018
(1ر ،)%46وأدنى معدل كان في المكسيك (1ر.)%16
وانخف���ض العبء الضريبي في إس���رائيل ،المحس���وب
كإجمالي تحصيل الضرائب كنس���بة م���ن الناتج المحلي
اإلجمال���ي ،حت���ى حوالي  10س���نوات ،في أعق���اب النمو
االقتصادي لالقتص���اد وبفضل سياس���ة الحكومة ،التي
دعت إلى خفض معدالت ضريبة الدخل وضريبة الشركات،
ومنذ عام  ،2009كان العبء الضريبي في إسرائيل بزيادة
معتدل���ة ومع ذلك ،فإن العبء الضريب���ي ما يزال أقل من
متوس���طمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،بينما في
العام  2000كان العبء الضريبي في إسرائيل 9ر ،%34في
حين أن المتوسطفي دول  OECDكان 8ر.%33
وال يتأث���ر الع���بء الضريب���ي بالسياس���ة الحكومية
فق���ط ،ففي عام  ،2018على س���بيل المثال ،تم تخفيض
مع���دل الضريبة على الش���ركات في إس���رائيل من %24
إل���ى  ،%23ولكن يتأث���ر أيضا بالتط���ورات االقتصادية
المحلية والعالمية ،بما في ذلك اإليرادات الضريبية غير
المتكررة ،على س���بيل المثال بعد بيع الشركات الكبيرة،
ودورة األعمال ،وتطورات مس���توى األجور ،وتقلبات سوق
رأس المال .كما يؤثر النمو االقتصادي أيضا على تحصيل
الضرائب ،وعلى سبيل المثال االستهالك الخاص عادة ما
يكون كثيف الضرائب.

عـائـق أمـام مـسـتـقـبـل إسـرائـيـل:

سـيـاسـة دمـج الـحـريـديـم فـشـلـت عـلـى جـمـيـع الـجـبـهـات!
*منذ العام  2015فشلت سياسة دمج الحريديم المتزمتين في الجيش والتعليم العالي وسوق العمل والتوظيف *التحسن الذي حدث في السنوات السابقة،
بسبب قرارات حكومة نتنياهو الوحيدة التي كانت دون أحزاب الحريديم ،توقف وحتى انعكس بعد أن أطاح نتنياهو بتلك الحكومة وأعاد الحريديم*
بقلم :ميراف أرلوزوروف
«عندما يفتتح موشيه غفني اجتماع اللجنة المالية ويشيد بأحمد
الطيبي ،الذي يغني ترنيمة للنائب موش����يه غفني -فنحن نتحدث
عن تع����اون .إنه تعاون بين أعضاء الكنيس����ت الع����رب والحريديم.
إنه ائت��ل�اف مناهض للصهيونية متناغم بي����ن الكتلتين .القائمة
العربية ه����ي طابور خامس ،ولألس����ف ،أصبحت أح����زاب الحريديم
مناهضة للصهيونية» ،بهذه األقوال ّ
فسر أفيغدور ليبرمان تأييده
لحكومة وح����دة ،ومعارضت����ه ألي إمكانية تش����كيل حكومة أقلية،
تستند على نواب كتلتي الحريديم.
حينما يعمل ليبرمان ألجل مصالحه السياسية ،فإنه ال يتوانى عن
التحريض الوحش����ي ،لبناء قوته من خالل خلق موجات من الكراهية
ضد أكب����ر جمهورين من بي����ن األقليات في المجتمع اإلس����رائيلي:
الحريديم والعرب.
يمر خط واضح بين الكراهية للحريدي����م والكراهية للعرب ،وفي
كلتا الحالتين ،إنها السياسة العنصرية والساخرة ،هي التي تخلق
أضرارا جسيمة للمجتمع اإلس����رائيلي .ونذكر أن مستقبل إسرائيل
يعتمد على هاتين األقليتين.
وفق����ا للتوقع����ات الديموغرافية لمكتب اإلحص����اء المركزي ،فإنه
بحلول العام  2065ستس����تقر نسبة العرب من بين السكان عند %19
( %21اليوم ،وهذه نسبة تشمل القدس المحتلة ومرتفعات الجوالن
الس����وري المحتل -المحرر) وستقفز حصة الحريديم إلى %12( %32
اليوم) ،وستش����كل المجموعتان معا  %51من الس����كان .وهذا يعني
أن األغلبية التقليدية والعلمانية اليوم ستتقلص إلى  %49فقط.
إن التحري����ض ضد كلتا األقليتين ،وتحديدهما كطابور خامس ،أو
معادية للصهيونية ،يتناقض بشكل صارخ مع المصلحة الرسمية.
ومن يتبع هذا النهج ،فإنه يكون بحد ذاته طابورا خامسا ،ألنه ّ
يخرب
بسابق توجيه مستقبل إسرائيل.
وم����ع ذلك ،ال يمك����ن التقليل من أهمية ق����راءة ليبرمان للخريطة
السياس����ية واالجتماعية :فلدى إسرائيل بالفعل مشكلة خطيرة مع
هاتين األقليتين ،وسياس����تها تجاههما تثير أسئلة قاسية .وفي
حي����ن أنه في حالة الع����رب ،هناك نجاحات جزئي����ة (على الرغم من

التحريض الوحشي ضدهم) ،والمجتمع العربي يتقدم في معدالت
التعلي����م والتوظيف ،فإن الوضع لدى الحريديم معكوس .وعمليا ،ال
يوجد اليوم خيار س����وى االعتراف بأن سياس����ة دمج الحريديم في
المجتمع اإلسرائيلي قد فشلت.
لقد فش����لت دولة إسرائيل فش��ل�ا ذريعا على الجبهات الرئيسية
الثالث ،التي حاول����ت فيها النهوض بالحريديم خالل العقد األخير:
في أهداف التجنيد العس����كري ،في مجال التعليم العالي ،واألسوأ
من ذلك كله ،الدمج في سوق العمل.
ويركز الفش����ل على الرجال الحريديم ،ففي حالة نساء الحريديم
هناك نجاحات جزئية ،وقد بدأ هذا بوضوح في العام  .2015فإذا كان
حتى ذلك العام تفاؤل بوجود رس����م بياني للتقدم في دمج الرجال
الحريدي����م على الجبهات الث��ل�اث ،فمنذ العام  2015تم اس����تبدال
التفاؤل بالتش����اؤم ،بس����بب لجم التقدم وحتى التراجع ،في العمل
والتعليم ،وفق البيانات المس����جلة .وقد بات ذلك العام عام الصدع،
وربما ليس بالصدفة.
البيانات ،على أي حال ،غير حاسمة .ففي األيام األخيرة نشرت صحيفة
هآرتس تس���ريبا للجيش اإلسرائيلي بشأن بيانات تجنيد الحريديم في
( 2018الس���نة المنتهية في حزيران) ،وفقا للنش���ر ،بلغ عدد المجندين
الحريديم  2480جنديا فقط -أي انخفاض بنسبة  %20في عدد المجندين
مقارن���ة بع���ام  ،)3070( 2017وأق���ل بكثي���ر من الهدف غير الرس���مي
المتمث���ل في  3250من المجندين الحريديم( .الحقا تم الكش���ف عن أن
هذه االحصائيات يتم تزييفها الى األعلى منذ العام  -2011المحرر).
نظرا ألن الجيش اإلسرائيلي يخفي بيانات تجنيد الحريديم ،ربما
بسبب إخفاقه في التجنيد ،خشية أن يتم استخدام الرقم سياسيا
في االنتخابات والصراعات الداخلية داخل الجيش ،فمن غير الواضح
مدى دقة ه����ذا الرقم ،والتقديرات التي وصلت إلى ذي ماركر كانت
أعل����ى في عدد المجندين ،بينهم من  2700إلى  .3020على أي حال،
تش����ير جميع التقديرات إلى انخفاض عدد المجندين ،في حين نما
التكاثر الطبيعي لدى الحريديم بنسبة  %4سنويا.
واألس����وأ من ذلك ،أن رق����م عدد المجندي����ن الحريديم غير دقيق
للغاي����ة ،ألنه يتضم����ن عددا كبيرا م����ن الذين خرج����وا من جمهور
الحريديم الى التدين أقل أو حتى العلمانية .من المحتمل أن يكون

عدد الذين غادروا الحريدية ،وما زالوا ضمن االحصائيات في الجيش
حوالي .%15
الجي����ش مرتاح لتضخي����م عدد المجندين الحريدي����م ،إلثبات أنه
يحق����ق أهداف التجنيد الت����ي حددتها الدولة .عل����ى أرض الواقع،
ال يقتصر األمر على تجنيد الحريديم فحس����ب ،ب����ل إن الزيادة في
تجنيدهم تقريبا تعود إلى أولئك الذين يتخلون عن الدين.
ف����ي جانب التعلي����م العالي ،الصورة ليس����ت أقل س����وءا .بعد ما
يقرب من عقد من النش����وة ،بس����بب االرتفاع الحاد في عدد الطالب
الحريديم ،ش����هدت الس����نوات الثالث الماضية لجما في أعدادهم.
في العام  ،2010أطلق مجلس التعليم العالي برنامج الس����نة األولى
لتش����جيع دمج الحريديم في الدراس����ات األكاديمية .كان ُينظر إلى
البرنامج الذي امتد لخمس س����نوات على أنه تقدم كبير ،فقد ارتفع
ع����دد الطالب المتدينين م����ن  6آالف طالب في عام  2010إلى 11500
طال����ب في عام  .2015في نفس العام ،ش����رع مجلس التعليم العالي
ببرنام����ج مدت����ه خمس س����نوات ،كان من المفت����رض أن يصل عدد
الط��ل�اب المتدينين فيه إلى  19ألف����ا بحلول عام  .2022ولكن هذا لن
يحدث على ضوء الوضع القائم اآلن .ففي الس����نوات الثالث األخيرة،
توقف عدد الطالب الحريديم عند حوالي  11ألف طالب ،ولم يس����جل
أي ارتفاع.
عالوة عل����ى ذلك ،فإن معظ����م الطالب من الطالب����ات ،رغم أنه من
الواضح أن مش����كلة االندماج تقع على عاتق رجال الحريديم وليس
نساء الحريديم .أس����وأ من ذلك ،فهذا الرقم لم يعد ذا صلة 11 .ألفا
هو عدد الطالب الذين يبدأون دراستهم في األكاديمية ،ولكن الحقا
تصل نسبة التسرب بين الطالب الرجال إلى  ،%46وبين الطالبات من
الحريديم إلى  ،%28ما يعن����ي أن عدد الخريجين هو أقل بكثير من
الطالب الذين يبدأون تعليمهم.
هذان اإلخفاقان يؤديان إلى األس����وأ من ذلك :االندماج في س����وق
العمل .فنس����اء الحريديم يندمجن في س����وق العمل بش����كل جيد،
على الرغم من تدني اإلنتاجية لديه����ن ،واألجور المنخفضة ،ولكن
هذا ليس هو الحال بالنس����بة للرجال الحريديم .فعلى الرغم من كل
المحاوالت الت����ي بذلتها الدولة ،فقد توقف اندماج رجال الحريديم
في سوق العمل.

ف����إذا كانت هناك زيادة ف����ي انخراط رجال الحريديم في س����وق
العم����ل بحلول عام  ،2015حتى وصلت النس����بة في أحيان قليلة الى
أعلى من  ،%52فإن االتجاه قد انعكس .اليوم ،نس����بة انخراط الرجال
الحريديم في س����وق العم����ل هبطت الى  .%48وه����ذا بالمقارنة مع
حوالي  %87بين الرجال اليهود من غير الحريديم.
التوج����ه القائم في مجتم����ع الحريديم ،منذ ع����ام  ،2015كان خط
الفش����ل المس����تمر .وبدال من التكامل ،هناك اقصاء ذاتي؛ وبدال من
التقدم ،هناك نكس����ة وابتعاد .وليس من قبيل الصدفة أن يحدث
هذا الفشل في وقت واحد في جميع المناطق ،وخط الصدع هو العام
.2015
كان ه����ذا هو الع����ام الذي أطاح في����ه رئيس الحكوم����ة بنيامين
نتنياهو بالحكومة الوحيدة التي ترأسها من دون أحزاب الحريديم،
وكان����ت حكومة بالش����راكة م����ع حزب «يوجد مس����تقبل» برئاس����ة
يائي����ر لبيد .ووضعت تلك الحكومة سياس����ة حاولت دفع الحريديم
إلى االنخراط في س����وق العمل ،ودراس����ة المواضيع األساس����ية في
المدارس ،والتوقف عن العيش على حساب المخصصات االجتماعية
التي يتلقاها طالب المعاهد الدينية.
وف����ي الوقت الذي بدأت في����ه هذه الجهود تؤت����ي ثمارها ،أطاح
نتنياهو بالحكوم����ة ،وبعد انتخابات  ،2015ش����كل حكومة جديدة،
بالطب����ع بالتعاون مع أح����زاب الحريدي����م .وجميع الخط����وات التي
أطلقتها حكومة نتنياهو ،جنبا إلى جنب مع «يوجد مس����تقبل» ،تم
إلغاؤها بل واتخذت قرارات بعكسها .وعاد الحريديم لركوب الحصان
السياسي ،واستس����لم لهم نتنياهو عن طيب خاطر .والنتيجة هي
تغيير س����لبي في الحوافز التي تشجع الحريديم على العمل ،ولهذا
رأينا التراجع في كل مجاالت العمل والتعليم والتجند في الجيش.
طبعًا من المس����تحيل االستمرار في االستس��ل�ام إلمالءات أحزاب
الحريديم ،ألن استس��ل�امهم يؤدي إلى انس����حاب دم����ج الحريديم
في االقتصاد والجيش ،وفي نهاية المطاف على حس����اب المصلحة
الوطنية .وإن الحريديم في طريقهم ألن يكونوا  %32من الس����كان،
وإذا لم ندمجهم لن يكون لنا مستقبل.

(عن «ذي ماركر»)

 %42من العائالت اإلسرائيلية تعيش على السحب الزائد من الحسابات البنكية!
* %52من العائالت التي لديها أوالد تعيش على المديونية الجارية مقابل  %30من العائالت التي ليس لديها أوالد*
قال تقرير جديد لمكتب اإلحص����اء المركزي إن  %42من العائالت
في إس����رائيل تعيش على الس����حب الزائد في حس����اباتها البنكية
الجاري����ة في البنوك ،وهو نم����ط قائم في عدد قلي����ل جدا من دول
العالم ،بحيث ُيس����مح ألصحاب الرواتب بأن يكون حسابهم الجاري
مدينا بش����كل جار (مينوس) وفق قيود يضعها البنك بحسب قدرة
العائلة أو الفرد على التسديد المستقبلي ،وتفرض على «المينوس»
فوائد بنكية.
ويق���ول التقرير إن 1ر 1مليون عائلة ،ما يعني  4ماليين نس���مة،
يعيش���ون على المديونية الجاري���ة ،عدا الق���روض العادية .وقد
اتبعت الدراس���ة االس���تقصائية ،للسنة السادس���ة على التوالي،
عينة ثابتة من حوالي  4آالف أس���رة مع حوالي  12ألف شخص على
مر الس���نين .ووفقا للنتائ���ج ،فإن  %52من العائ�ل�ات التي لديها
أطفال تعيش على الس���حب الزائد ،مقابل  %30من العائالت التي
ليس لديها أطفال.
ويتبي����ن أن  %22من العائالت كانت في الع����ام الماضي في حالة
مديونية جارية لمدة  10أش����هر وأكثر ،و %10من العائالت في حالة
مديونية من  3إلى  9أش����هر .وقالت  %26من العائالت المدينة إنها
تلقت على األقل اتصاال واحدا من البنك لترتيب الحس����اب البنكي،
وكما يبدو بع����د أن خرقت هذه العائالت حجم االعتماد المحدد لها،
وعادة تكون هذه العائالت في حالة مديونية مزمنة.

ويستدل من التقرير أن العائالت التي استخدمت الرهن العقاري،
مقابل مديونيتها الجارية ،بلغ معدل ديونها نصف مليون شيكل،
وهو م����ا يعادل  143ألف ش����يكل .وهن����ا ظهر أن نس����بة العائالت
المدين����ة مقابل ره����ن عقارات بلغ����ت  ،%31مقابل نس����بة  %4من
العائ��ل�ات العربية ،وهذا انعكاس لش����كل ملكية البيوت والعقارات
في المجتمع العربي ،والتي نسبة عالية منها ،تكون ملكية مشتركة
داخ����ل العائلة .في حي����ن أن معدل مديونية العائ��ل�ات التي ليس
لديه����ا رهن عقاري بلغ حوالي  96ألف ش����يكل ،حوال����ي 5ر 27ألف
دوالر .وهذه الديون ،كما في حالة الرهن العقاري ،ليس����ت فقط في
الحس����ابات البنكية الجارية ،بل أيضا في حسابات بطاقات االعتماد
اإلس����رائيلية ،التي تتبع هي أيضا نمط المديونية في البطاقة ،مع
حجم اعتمادات كبير.
وفي السنوات األخيرة ،تحولت مسألة ديون العائالت الى هاجس
في األوس����اط االقتصادية ،وبشكل خاص في بنك إسرائيل المركزي
الذي حذر مرارا مما أس����ماها «فقاعة الديون» ،بحيث تصل إسرائيل
ال����ى وضع تزداد فيها نس����بة ع����دم احترام االلتزام����ات المالية ،ما
س����يدحرج أزمة مالية خطيرة ف����ي االقتصاد .ويرى خب����راء أن هذه
الديون قد تش����كل الحقا أزمة اقتصادية ،في ح����ال عادت الفائدة
البنكية إلى مس����ار االرتفاع .ففي الس����نوات القليلة األخيرة ،تعمل
الكثير من المؤسس����ات المالية التجارية ،وأولها البنوك وش����ركات

بطاقات االعتماد ،ثم ش����ركات التأمين ،على تقديم ديون ،بش����روط
متنوعة ،وفي فترات عديدة تكون منافس����ة ش����ديدة على الفوائد
البنكية ،وهذا ما لعب دورا في االرتفاع الحاد في ديون العائالت في
السنوات األخيرة ،إلى جانب ارتفاع حجم القروض اإلسكانية بفعل
ارتفاع أسعار البيوت.
وكان العام الماضي ،2018 ،قد ش����هد لجما في وتيرة ارتفاع ديون
العائالت لالحتياجات االستهالكية ،عدا القروض اإلسكانية ،بنسبة
4ر ،%1مقارنة مع العام الذي س����بق ،2017 ،وال����ذي ارتفع فيه حجم
الديون بنسبة  ،%4ومنذ العام  2011وحتى  2017بنسبة .%54
وبموجب تقرير بنك إسرائيل ،فإن حجم ديون العائالت العام بما
فيها القروض اإلس����كانية تجاوز حاجز  557مليار شيكل ،ما يعادل
 159ملي����ار دوالر .ومن بينها  158مليار ش����يكل ،ما يعادل تقريبا 45
مليار دوالر ،لالحتياجات االستهالكية ،بما فيها السيارات.
وبموازاة ذلك ،قال تقرير لبنك إس����رائيل صدر في اآلونة األخيرة،
إن����ه في الحس����ابات الجارية في البن����وك اإلس����رائيلية  333مليار
شيكل ،وهو ما يعادل  95مليار دوالر .فالجمهور يمتنع عن استثمار
هذه األموال في برامج التوفير البنكية ،وال حتى ألمد طويل ،بس����بب
الفائ����دة البنكية الصفرية ،التي تتبعها ضريبة بنس����بة  %25على
األرباح الهش����ة ،عدا العموالت ،ما يعن����ي أن ال جدوى من التوفيرات
البنكي����ة .وتعود الفائ����دة الصفرية عل����ى برامج التوفي����ر لوتيرة

التضخم المالي الطفيفة ،وأحيانا التراجعية ،وأيضا بس����بب ارتفاع
قيمة الشيكل أمام الدوالر ،وباقي عمالت العالم.
والفائدة الصفرية على برامج التوفير البنكية قائمة منذ  11عاما،
حينما بدأت البنوك المركزية في العالم بتخفيض الفائدة البنكية،
بما فيها البنك المركزي اإلسرائيلي ،الذي خفض الفائدة األساسية
تدريجي����ا ،من 75ر %3في ش����هر آذار  ،2008إلى 01ر %0في ش����هر
شباط  ،2015واستمرت على هذه الحال لمدة  45شهرا ،حتى ارتفعت
قبل عام إلى 25ر.%0
ولكن الفائ����دة على توفيرات البنوك هي أق����رب إلى الصفر ،فإذا
كانت الفائدة على التوفيرات البنكية في العام  2004في حدود %10
س����نويا ،فإنها اليوم 1ر ،%0أي واحد باأللف ،تتبعها ضريبة بنسبة
 %25عل����ى أرباح الفائ����دة ،وهذا عدا عن عموالت اإليداع والس����حب،
وبذلك فإن����ه لن تكون جدوى إطالقا لهذه التوفيرات ،ولهذا يفضل
الجمهور إبقاءها في الحسابات الجارية.
ويقول التقرير إنه في العام  ،2004كانت الس����يولة في الحسابات
البنكية الجارية تعادل 5ر %1من أموال وممتلكات الجمهور ،أما في
العام الجاري  ،2019فقد ارتفعت النس����بة إل����ى 5ر .%8وإذا كان في
برامج التوفير البنكية في العام  2004حوالي  78مليار ش����يكل ،فإن
قيمة التوفيرات البنكية في العام الجاري بلغت 2ر 3مليار ش����يكل
فقط.

الثالثاء  2019/12/24الموافق  27ربيع الثاني  1441العدد  441السنة السابعة عشرة

5

مــلــف خــاص 30 :عــامــًا عــلــى تــأســيــس «بــتــســيــلــم»

ُ ّ
ّ
ال يمكن إزالة االحتالل بتوجيه المناشدات المهذبة إلى المحتل وإنما بالعزم والخطوات الدولية الحاسمة!
«بـتـسـيـلـم» فـي ذكـرى تـأسـيـسـهـا الـ:30

تحي���ي منظمة «بتس���يلم» (مركز المعلومات اإلس���رائيلي
لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة) هذا الشهر ذكرى مرور
 30عامًا على تأسيسها.
ّ
وقال���ت المنظمة في بيان صادر عنه���ا إن هناك أمور عدة
ّ
يتعلمها اإلنسان خالل ثالثين سنة من العمل.
ّ
ّ
تعلمنا المبادئ النبيلة ّ
والسامية التي تشكل أساس
وأضافت :لقد
ّ
عملنا :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ينص على ما يلي« :يولد
جميع الناس أحرارًا ومتس���اوين ف���ي القيمة والحقوق .جميعهم قد
ّ
ُوهب���وا فطنة العقل والضمير ومن هن���ا عليهم أن يعاملوا بعضهم
ّ
التوراتية التي هي مصدر اس���م
بعض���ًا بروح اإلخاء» وكذل���ك اآلية
َََ
ّ
َ َََ ُ ْ َ َ ََ ُ َ ََ
ُ
َ
ُ
الله خلقه».
منظمتنا «فخلق الله ِاإلنسان على صور ِت ِه .على صور ِة ِ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
لكننا تعلمنا أيضًا أن هذه المب���ادئ «يصح» خرقها عوضًا
ّ
ع���ن تطبيقها حي���ن تنقض عليه���ا كتائب م���ن المحامين
ّ
ّ
ويسوقونها للعالم
اإلس���رائيليين فيفرغونها من مضمونها
ّ
ّ
ّ
على أنها «عدالة» .تعلمنا أنه في المنطقة الواقعة بين النهر
والبحر حكومة واحدة تسيطر على األرض والسكان ولكن في
ّ
معتقدها ّ
ّ
ّ
اإلسرائيليون
الحرية والمساواة هم
أن من يستحق

ّ
الفلسطينيون.
فقط ال
ّ
ّ
ّ
تعلمن���ا أنه ال توجد قطعة أرض فلس���طينية تفلت من يد
ّ
تتمكن دائمًا من إيجاد ّ
مبرر لالستيالء عليها
إس���رائيل التي
ّ
ّ
ّ
وتسخيرها في أي استخدام تبتغيه .كما تعلمنا أنه ال يوجد
ّ
ّ
ّ
ّ
قانونية
إسرائيلي عن إيجاد علة
قاض
فلسطيني يعجز
منزل
ٍ
مدروسة لهدمه.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
فلسطينية يعجز جهاز الطمس
ضحية
تعلمنا أنه ال توجد
ّ
ّ
اإلس���رائيلي عن طمس جريمة قتلها بموهبة فذة  -ال الطفل
البال���غ من عمره  6أع���وام وال الفتى البالغ من عمره  14عامًا وال
ّ
حتى أس���رة بأكملها .باش���رنا التحقيق ،لم نجد ما يستدعي
ّ
التحقي���ق ،لم نعث���ر على الملف ،الفاع���ل مجهول  -تختلف
ّ
التفاصيل ّ
لكن النتيجة واحدة :يبقى القتل وش���تى أشكال
ُ
العنف دون مساءلة ومحاسبة.
ّ
ّ
ّ
تعلمنا أنه يكاد ال يوجد جانب واحد في حياة الفلسطينيين
ال تخضعه إس���رائيل بش���كل تعس���في إلص���دار التصاريح
ّ
تعلمنا ّ
أن الهندس���ة
أو الحواج���ز أو الموظفي���ن أو الجن���ود.
الديمغرافي���ة ّ
ّ
للحيز  -بواس���طة أوامر التهجي���ر أو الهدم -

ّ
ّ
رسمية.
حكومية
يمكن أن تكون سياسة
ّ
ّ
ً
تعلمنا ّ
ّ
أن الفلس���طيني قد يخلد إل���ى النوم ليال وينهض
صباح���ًا ليج���د ج���دارًا قد ُنص���ب بينه وبي���ن مدينت���هّ .
أن
ّ
ً
ّ
الفلس���طيني قد يذهب للنوم ليال ويفت���ح عينيه فجرًا على
ّ
جنود يقفون وس���ط غرفة نومه فوق رأس���ه ث���م يأمرونه أن
يوقظ أطفاله من نومهمّ .
أن الفلس���طينية قد تستيقظ من
ّ
إس���رائيلية تس���حق منزلها وأس���رتها.
نومها على صواريخ
ّ
ّ
تعلمنا أنه ال قعر لحضيض األخالق وعمى البصيرة سوى قعر
ّ
ّ ّ
الجحيم وأنه حتى مقتل  500طفل في غزة ال يثني إسرائيل
ّ
ّ
وأنهم جميعًا ّ
مخربون
عن ترداد ش���عارها «ال أبرياء في غزة»
ّ
ّ
ّ
 بمن في ذلك األطفال .تعلمنا أنه يمكنهم إطالق النار علىّ
ّ
ّ
ّ
«أخالقيون».
متظاهرين ُعزل وفي الوقت نفسه التبجح بأنهم
ّ
تعلمنا ّأنه يمكن استغالل محادثات ّ
السالم ألجل مواصلة
ّ
ّ
تعلمنا ّ
والنهب ّ
أن الحديث عن
والسلب والهدم.
االس���تيطان
ّ
ّ
ّ
ّ
«العملية السلمية» ضريبة كالمية يحب أن يدفعها الجميع.
لاّ
ّ
ّ
لكن ماذا عن الهوة الس���حيقة ما بين األقوال ال نهائية عن
ّ
تعلمنا ّ
ّ
أن مطالب
العملية والوقائع عل���ى األرض؟ نحن
ه���ذه

العدالة والحقوق والمس���اواة ّ
أهم وأول���ى بكثير من النقاش
ّ
يصح أن تقوم على هذه األرض.
حول عدد الدول
ّ
تعلمنا ّ
ّ
أن العالم لن يوقف إس���رائيل عما تفعله إذا فعلت
ّ
ّ
و»الس���امية!»
التدرج وإذا صاحت «أمن!»
ذلك بما يكف���ي من
عددًا كافيًا من ّ
المرات.
ّ
وتابع البيان :لكن كانت هناك أمور أخرى تعلمناها:
ّ
تعلمنا ّ
ّ
ّ
ّ
متش���بثون بالحياة ومتمسكون
الفلس���طينيين
أن
ّ ّ
ض���د كل االحتماالت ورغم ممارس���ات جميع أجهزة
باألرض
ّ
الدولة ّ
ّ
ضدهم وأنهم سيظلون هكذا.
ّ
تعلمنا أيضًا ّ
اإلنساني للعدالة لم ُ
ّ
يخب ولن يخبو
أن توقنا
ّ
حتى بع���د إدراك انعدام فرص تحقي���ق العدالة عبر أجهزة
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية .تعلمنا أن إسرائيل تستطيع
التحقيق والقضاء
ّ
ّ
محاولة طمس الحقائق وإسكات النقد ولكن أيضًا أن ما تصرخ
به الوقائع ال يمكن احتجازه في المطار.
ّ
تعلمن���ا ّ
أن ّ
الصحوة واالعتراف بالواقع آتيان ال محالة مهما
ّ
ّ
س���يدرك فيه العالم ّ
ُ
بأن
تأخرا وأن���ه قادم حتمًا اليوم الذي
ّ
االحت�ل�ال ال يمكن إزالته بتوجيه المناش���دات المهذبة إلى

ّ ّ
ّ
الدولية الحاسمة.
المحتل وإنما بالعزم والخطوات
ّ
ّ
ّ
تعلمنا أنه يمكن مليون ّمرة القول ّإن هذه األراضي ليست محتلة
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
وإن غزة ليس���ت محاصرة وإنه «ال يوجد
شرعية
وإن المس���توطنات
ّ ّ
ّ
ّ
فلس���طيني»  -وتعلمنا في المقابل :أن الشرب
ش���يء اسمه ش���عب
ّ
ّ
ّ
ّ
يس���مم الوعي لكن���ه ال يغير الواقع وأنه غدًا
من بئر األكاذيب هذه
ّ
فلسطينيون ويهود ،سبعة ماليين وسبعة
صباحًا سنكون كلنا هنا،
ماليين ،شعبان ينتظرهما مستقبل مشترك ودروب حياة تتشابك.
وختم البيان:
بعد ثالثين س���نة هذه هي اس���تنتاجاتنا المتواضعة .ال
ّ
للس���نوات ّ
مس���تعدون ّ
الصعبة
تعب وال كلل وال خوف ونحن
ّ
ّ
وللس���نوات ّ
القادمة ّ
الجيدة التي س���تليها حتمًا .تعلمنا أنه
ّ
ً
ّ
الفلسطيني إلى النوم ليال ليستيقظ
س���يأتي يوم يخلد فيه
جندي أو قصف .وأنّ
عل���ى انبالج نور ّ
ّ
الصباح ال على ج���دار أو
ّ
من يس���تيقظ حرًا ينعم بالمساواة والحقوق .وأن المستقبل
ّ
ّ
والمنطقي وال���ذي يقبله العقل وتصبو إليه
الحتمي
الوحيد
ّ
الروح هو مس���تقبل الحقوق الكاملة غي���ر المنقوصة لجميع
ّ
ٌ
البشر على هذه األرض .وإنه قادم ال محالة!

الـعـنـف وطـمـسـه« ..دي .إن .إيه» االحـتـالل اإلسـرائـيـلـي!
ُ
ّ
ُ
ّ
وطمسه سلسلتان تتضافران ّ
ُ
ّ
المكون لالحتالل اإلسرائيلي .ها هما أمامكم
النووي
سوية لتشكال معًا الحمض
*العنف
ّ
من خالل ثالثين حالة ،حالة واحدة من كل عام منذ إقامة «بتسيلم» في  .1989ثالثون حالة هي غيض من فيض آالف الحاالت*
بقلم :حجاي إلعاد *
عائش���ة أبو لبن والدة رفيدة بلغت الـ 70من عمرها .ثالثون عامًا
ّ
ّ
جن���دي ابنتها البالغة من
طواه���ا الزمن منذ ع���ام  1989حين قتل
ّ
العم���ر  13عامًا ولكنها لن تنس���ى ذلك اليوم إل���ى األبد( .الناطق
بلس���ان جيش إس���رائيل« :لم تكن هناك عالقة بي���ن موت الطفلة
ونش���اط الجيش في المنطقة»)ُ .قتلت رفيدة التي تقيم في ّ
مخيم
لاّ
ّ
الدهيش���ة ل جئين وه���ي عائدة إلى منزلها بعد أن ش���اركت في
ً
ً
ّ
ّ
جن���ازة فتى آخر من المخيم أرداه الجنود قتيال في اليوم الس���ابق
ُويدع���ى ناص���ر ّ
القصاص ( 16عام���ًا) .ثالثون عام���ًا وحكمة واحدة
ّ ّ
ّ
األم الثاكلة بالقول« :إن كان حاكمك ظالمك تشكي أمرك
تلخصها
لمين؟».
مضي  12س���نة ف���ي ّ
ّ
مخيم الجئين آخر ف���ي الضفة الغربية
بعد
ّ
ّ
 هذه المرة مخيم نور ش���مس  -وطفلتان ش���قيقتان تصابان منّ
إس���رائيلية وهما داخل منزلهما :حنان ( 11عامًا) وإيمان (8
قذيفة
ّ
ّ
أعوام) .والدتهما نجاح أبو ش���علة خافت من الدبابات التي طوقت
ّ
ّ
المخيم مثل جميع ّ
النار جمعت ّ
األم
اش���تد إطالق
األمهات .عندما
ّ
ّ
أس���رتها في أكثر األماكن أمان���ًا في منزلهم :ال���درج المؤدي إلى
ّ
الس���طح .وعندها س���قطت القذيفة«( .بعد فحص مجمل مالبسات
ّ ّ
الحادثة تقرر أنه ليس هناك ما يدعو وحدة التحقيقات في الشرطة
ً
ّ ّ
ُ
العس���كرية للتحقيق في األمر») .نقلت إيمان إلى مستش���فى في
ّ
ّ
ش���رقي القدس ّ
ّ
لكن والدتها نجاح لم تتمكن من مرافقتها ألنه لم
يكن في حوزتها تصريح دخول إلى إس���رائيل .مضت بضعة أشهر
ّ
ّ
ّ
األردن إلزالة
جراحية في
لعملية
وكان على الطفلة إيمان أن تخضع
ُ
ّ
شظايا القذيفة على أن يرافقها والدها .ولكن الوالد قتل قبل موعد
ً
ّ
السفر إلى األردن بأسابيع قليلة .أرداه الجنود قتيال بنيرانهم في
حاجز عنبتا حين كان عائدًا من عمله.
قبل ذلك بتس���ع س���نوات في خان يونس قتل جنود برصاصهم
ّ
(«تقرر عدم
الطفل نعي���م أبو آمنة .كان نعيم في الثالثة من عمره
ّ
ّ
قضائية ّ
ّ
ضد من أطلق���وا النار») .بعد
اتخاذ إج���راءات
ّ
ّ
مضي  27سنة تتذكر
والدته أسمهان أنّ
طفلها كان يقول
له���ا

ّ
دائمًا «أنا ّ
قوي!» .لم يخطر ببالها أبدًا أنها س���تعيش من دون ابنها
البكر ،فرحتها األولى.
مريم أبو نجم ّ
ترملت من زوجها بالل في صيف  .2014في القصف
ُ
لاّ
الذي طال منزله���ا في ّ
مخيم جباليا ل جئين قتل أيضًا والد زوجها
ُ
ّ
وجده وش���قيقاه .قتل ثالثة آخرون من الجيران من بينهم الطفلة
رغد ( 3أعوام) والفتاة ش���يماء ( 14عامًا) ّ
(«تم االس���تهداف ضمن
ّ
ّ
ّ
التناس���بية حي���ث أنه لدى اتخاذ قرار الهجوم
المحافظة على مبدأ
ّ
كانت التقديرات ّأن حجم الضرر المتوقع لن يكون مبالغًا فيه نسبة
ّ
كسبها منه»)ّ .
ّ
المتوقع ُ
فوزية أبو نجم حماة
العسكرية
إلى الفائدة
ّ
مريم ،أصيبت بجراح بليغة جراء قصف  .2014وقبل ذلك بس���نوات
ّ
ّ
عدة أثناء «جولة» قصف أخرى للقطاع ش���نتها إسرائيل في 2008
ُ
فوزية وقتل ّ
ُقصف منزل والدي ّ
جراءه  11من أفراد أسرتها.
ّ
ّ
الغربية إل���ى قرية بيت ريما.
ع���ودة إلى العام  1991إل���ى الضفة
ّ
ش���اب في الـ 23من عمره يجلس عند مدخل منزله.
محمد البرغوثي
ّ
ّ
يعاني محمد قصورًا عقليًا في أعقاب مرض التهاب الس���حايا الذي
ّ
ّ
يف���ر محمد من وجههم آنذاك
ألم ب���ه في طفولته .جاء جنود ولم
ّ
ّ
لكنه اليوم في أعقاب الصدمة النفس���ية التي خلفوها لديه («على
ّ
ّ
ضوء مالبس���ات الحادثة لم نجد أنه ينبغي اإليعاز باتخاذ إجراءات
ّ
قضائية ّأي���ًا كانت ّ
ّ
ضد الجنود وعليه فقد أغل���ق ملف التحقيق»)
أصب���ح يلوذ بالفرار مذعورًا ّ
بمجرد س���ماعه عن وج���ود الجيش في
ّ
ّ
ّ
مضي س���نوات س���ت وفي مكان آخر وفلسطيني آخر:
القرية .بعد
ّ
مجموعة من عناصر ش���رطة حرس الحدود تعتدي على جمال سكر
ّ
ّ
مخيم ّ
الدهيش���ة للاّ جئين ّ
من ّ
(«قررت إغ�ل�اق الملف حيث أننا رغم
ّ
الجهد الذي بذلناه لم نتمكن لألس���ف من العثور على المشتبه به
ف���ي ارتكاب المخالفة») .جمال اليوم م���ا زال يذكر ما حدث وما زال
ّ
ولكنه لم ّ
يحدث أوالده أبدًا عن ذلك اليوم.
يعاني أوجاعًا في ساقه
ّ
لماذا؟ لكيال يورثهم الحقد والغضب الذين يتأججان داخله.
ّ
«بت أكره األعياد» -تقول منى أبو محسن .لقد مضت  17عامًا على
ّ
مقتل ابنها نضال وال تزال تذكر مقتله وكأنه حدث أمس وينقبض
ّ
قلبها قبل مجيء كل عيد .في عام  2002في بلدة طوباس اس���تخدم
بشري («أظهر الفحص ّأن قادة ّ
ّ
القوات في المكان
جنود ابنها كدرع
لم ّ
ّ
ّ
يقدروا ّأن اس���تعانتهم بالسيد أبو محسن سوف تعرض حياته
ّ
للخط���ر») .بعد ثالث س���نوات وفي القرية نفس���ها لكنها في هذه
ّ
المرة ش���هرزاد أبو محس���ن التي ثكلت أصغر أبنائها صالح الدين
ً
وه���و في الـ 14من عم���ره .أرداه الجنود قتي�ل�ا بنيرانهم حين كان
ّ
ّ
بالس���تيكية («لم نعثر على
بمسدس���ات
يلع���ب مع أصدقائه
ّ
رس���التكم») .عندما سافرت ش���هرزاد إلى مكة ألداء فريضة
الحج شاهدت رؤيا :رأت ابنها صالح ّ
ّ
الدين
يطوف ح���ول الكعبة بمالبس العيد
ُ
التي كان يرتديها حين قتل.
كانت الطفلة هدي���ل غبن من بيت
ّ
تحب مش���اهدة ّ
غزة ّ
الرسوم
الهيا في قطاع
ّ
المتحرك���ة .عندم���ا كانت ف���ي الـ 7من
عمره���ا س���قطت قذيف���ة
مدفعية إسرائيلية
وسط صالون

ّ
ّ
العس���كرية بفتح
العس���كرية للش���رطة
منزلها (لم توعز النيابة
ّ
ّ
مض���ي  13عامًا ال يزال أفراد األس���رة الناجين
مل���ف تحقيق) .بعد
من القصف يعيش���ون مع ش���ظايا ّ
الصاروخ في أجسادهم المليئة
بالن���دوب كما أرواحهمّ .
مرة أخرى في بي���ت الهيا ولكن في بداية
ّ
ّ
ّ
عام  :2009إنها قذائف الفوس���فور في هذه المرة .ستة من أفراد
ُ
عائلة أب���و حليمة قتلوا حرقًا ومن بينهم ش���هد الطفلة ّ
الرضيعة
ُ
التي لم تتجاوز س���نتها األولى .نقل الجرحى إلى المستش���فيات
عل���ى عربة تراكتور وفي الطريق أطلق جنود النيران عليهم وقتلوا
ّ
اثنين آخرين من أفراد العائلة ّ
(«تم إغالق ملف التحقيق»).
ّ
قبل أس���بوع واحد من مقتله بنيران جن���ود غربي حلحول في عام
ّ
ّ
«( 1994أدي���ن المته���م بمخالفة تعليمات إطالق الن���ارُ .حكم على
ّ
لمدة ش���هرين مع وقف التنفيذ ّ
بالس���جن ّ
المتهم ّ
لمدة سنتين»)
اصطحب عماد بك���ر ّأمه وأبيه عددًا من إخوت���ه وأخواته في رحلة
في البحر الميت .بعد مقتله أطلق اس���مه على مواليد العائلة :على
ّ
ابن ش���قيقته وابن ش���قيقه .كذلك رمزي أبو عمشة خلد بالطريقة
نفس���ها ذكر أخيه يوس���ف الذي قتله جنود برصاصهم في العام
ّ
م���واد التحقيق ّ
قرر
 1995وهو ف���ي الـ 19من عمره («بعد النظر في
الجنوبية في الرأي الذي ّ
ّ
قدمه بعد أن صادق
وكي���ل نيابة المنطقة
ّ
عليه وكيل ّ
ّ
ّ
وجندي متورطين
عام النيابة العس���كرية إحالة ضابط
ّ
تأديبية») .أطلق الجن���ود النيران على
ف���ي الحادثة إلى محاكم���ة
يوس���ف حين كان ينبش ّ
مجمع نفايات المس���توطنات في شمال
ّ
قطاع غزة باحثًا عن قطع نح���اس وألومنيوم لكي يبيعها .لم تنته
بذلك معاناة عائلة أبو عمش���ة .في عام  2003هدم الجيش منزلها
ُ
ّ
إسرائيلي.
وفي صيف  2014قتل الوالد وزوجته الثانية في قصف
في ع���ام  1998كان صابر أب���و ّ
الروس المقيم ف���ي ّ
مخيم قلنديا
لاّ
ّ
ش���ابًا في الـ 21م���ن عمره .حينذاك خج���ل صابر أن يذكر
ل جئين
ّ
الميداني جميع تفاصيل الضرب والتنكيل
أمام باحث «بتس���يلم»
ّ
ّ
اللذين ّ
تعرض لهما («تم إغ�ل�اق الملف بعد التحقيق لعدم وجود
ّ
ّ
ّ
يتحدث بصراحة عن
أدل���ة») .ولكنه اليوم وهو في الـ 40م���ن عمره
ّ
ّ
النفس���ي الذي أصبح جزءًا دائمًا من حياته« :حتى يومنا هذا
األلم
ّ
ّ
أنا ال أتحمل مشاهدة األفالم التي تحتوي العنف أو تقارير إخبارية
ّ
يتوجب على
عن األحداث المتعلقة بالجيش اإلس���رائيلي رغم أنه
ّ
ّ
فلس���طيني أن يك���ون على دراية بما يجري م���ن حوله» .ومثله
كل
ّ
ّ
أمين حمدان الذي يخاف حتى اليوم من كل شيء له ِصلة بالجيش
ّ
ّ
اإلس���رائيلية .قبل  16عامًا اعتدى عليه جنود بالضرب
أو الش���رطة
في حاجز عين عريك أمام عدسات وسائل اإلعالم في حادثة أثارت
ّ
ّ
ّ
عالمية («لم نعثر على الملف») .في اليوم التالي على الحاجز
ضجة
نفسه منعه الجنود أنفسهم من مواصلة طريقه إلى المستشفى.
ّ
لاّ
ّ
ّ
مض���ي ثالثة ّأيام على
ل���م يتمكن أمين من تلق���ي العالج إ بعد
ُ
ّ
ّ
الضرب الذي ّأدى إلى كس���ور في فكه وأضلعه .طوال أشهر بعد
ّ
يحس ّ
ذلك كان م���ع كل حركة يأتيه���ا ّ
كأن س���كاكين تنغرز
ُ
ُ
في جس���ده إلى أن شفيت الكس���ور في أضلعه .وكانت تلك
ّ
ّ
السكاكين تنشب نصالها فيه أيضًا كلما سأله
ّ
ابنه الصغير مس���تغربًا« :يا أبي ،كيف
سمحت لهم أن يفعلوا بك هذا!؟».
بع���د أن مض���ت  12عام���ًا على قتل
الوال���د برص���اص
جنود أطلقوه
ع���ن

ُبع���د في ع���ام  «( 2004لم يجد وكيل ّ
ّ
العس���كرية ما
ع���ام النيابة
ّ
ّ
العس���كرية بفتح تحقيق») قررت االبنة
يستدعي اإليعاز للشرطة
بيان حجازي المقيمة في رف���ح أن تعمل بنصيحة والدها المرحوم
ّ
فتسجلت ّ
ّ
كلية ّ
الطب .قبل ذلك
للدراسة في
الدكتور سمير حجازي
ّ
بخمس س���نوات في مكان آخر في قطاع غزة جنود آخرون يطلقون
نيرانهم .هذه ّ
المرة على ّ
صيادين («لم نجد ما يس���تدعي اإليعاز
بإجراء تحقيق .)».س���عيد البردويل ومحمد الشريف المقيمان في
لاّ
ّ
مخي���م خانيونس ل جئين كانا على مت���ن قارب صيد لهما وأصيبا
ّ
بنيران الجنود« .لم يطلبوا منا شيئًا ولم يقولوا ّ
أي شيء حتى أنهم
لم يشتمونا .فقط أطلقوا ّ
الرصاص علينا».
ّ
ُ
لكنهم ش���تموا مدح���ت الش���ويكي وهم يش���بعونه ضربًا .في
ّ ّ
ع���ام  2000كان مدحت ف���ي الـ 23من عمره حين ارت���أى جندي أنه
ّ
الضرب المبرح الذي ّ
تعرض له مدحت استدعى معالجته
«يتواقح».
ّ
في المستش���فى  -بعد س���اعات على ضربه وهن���اك هدده عناصر
(قررت َ
الش���رطة باعتقاله ّ
«ماح���ش» -وحدة التحقي���ق مع عناصر
ّ
ّ
الش���رطة« -عدم محاكمة الش���رطي لعدم كفاي���ة األدلة») وبقيت
الن���دوب في الجس���د والنفس التي اس���توطنها االكتئاب 19 .عامًا
ّ
مضت على ذلك المس���اء ّ
ّ
الص ّ
الضوئية في التلة
يفي عند اإلشارات
ّ
ّ
الفرنس���ية إذ خالل ثانية واحدة تغير الضوء األخضر واس���تبدله
األحمر ّ
وتغيرت معه إلى األبد حياة محمد الذي اكتسب بذلك هذه
ّ
ّ
ّ
ّ
الحكمة« :ال ثق���ة لدي بأي جهاز يزعم أنه يري���د إنصاف الضحايا
ُ
العرب الذين انتهكت حقوقهم».
ّ
ّ
ش���رطي يهاجم
ومزيد من الضرب :في عام  2010في أش���كلون.
ّ
محمد دبابس���ة من ترقوميا .أغمي على محمد في محطة الش���رطة
وأفاق في المستشفى .لقد فقد القدرة على الكالم وفقد األمل في
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
أنه سيتكلم من جديد .لكنه يتذكر لحظات ال تنسى هي تلك التي
ّ
ّ
ّ
استعاد فيها صوته («قررنا إغالق الملف لعدم وجود أدلة»).
ّ
العيس���اوية في القدس الش���رقية .عناصر
وأيضًا :عام  2012في
ّ
ش���رطة يعتدون بالضرب على أمير درويش ،طفل في الـ 9من عمره،
ّ
ويخلون سبيله من محطة الشرطة بعد ساعتين .تقول جهاد والدة
أمي���ر ّإن طفولة ابنها ّ
تغيرت من بعد ذل���ك اليوم :اعتقاالت أخرى
ّ
ّ
واعتداءات وتنكي���ل (تعلمت العائلة من تجربتها أنه ال معنى من
ّ
التوجه بشكوى إلى وحدة التحقيقات لدى الشرطة العسكرية).
ّ
ّ
وبع���د :مضت  29عامًا منذ أن تعرضت آمنة فنون للضرب على يد
جنود في قرية ّبتير .هي تبلغ اليوم من العمر  77عامًا («لقد ّ
حولنا
ّ
ويتقصى
طلبكم إل���ى وكيل نيابة منطقة المركز لك���ي ينظر فيه
األم���ر») .ال تزال آمنة تذكر إلى اليوم ما ح���دث لها .تقول« :الحياة
ّ
ّ
تس���تمر رغم اآلالم» وفي الوقت نفس���ه تتابع كل يوم أحداث قتل
واعتداءات يرتكبها الجيش.
ّ لاّ
احتاجت عائلة ي���زن صافي من ّ
مخيم الجلزون ل جئين لتصاريح
ّ ّ
دخول إلى إس���رائيل ّ
المرة كل نصف س���نة طوال سنوات
مرة تلو
ّ
ّ
عالج ابنهم الفتى الذي احتاج لتركيب أس���نان اصطناعية تتطلب
ً
تعديال يتناس���ب مع ّ
نمو جسده .أحيانًا كان يسافر
من حين آلخر
ّ
ّ
وحده لتلقي العالج بسبب رفض طلب التصريح الذي قدمه والداه.
ابت���دأت رحلة عالجات يزن في عام  2008وه���و في الـ 13من عمره
ّ
ّ
جندي قنبلة غ���از أصابته في فمه («أغلق ملف
بع���د أن أطلق عليه
ّ
التحقيق بعد فحص وجهة نظر الجهات العس���كرية») .عندما بلغ
ّ
يزن ّ
سن الـ 18توقف الجيش عن إصدار هذه التصاريح.
في عام  2011كانت س���لمى ّ
الس���واركة وهي من سكان جحر
الديك ف���ي قطاع غزة ف���ي الـ 74من عمره���ا حين أطلق
ّ
عليه���ا جنود النار م���ن داخل حدود إس���رائيل عندما
ّ
ّ
كانت ترعى أغنامها داخل قطاع غزة («أرسل الملف
الس���تكمال التحقيق في وح���دة التحقيقات لدى
ّ
العس���كرية») .في أعقاب إصابتها
الش���رطة
صارت سلمى تخاف االقتراب من منطقة
ّ
ّ
الحدودي .ومسنة أخرى قبل
الشريط
 4سنوات ولكن في الخليل هذه
ّ
الم���رة :ثروت الش���عراوي
كان���ت ف���ي ال���ـ73
م���ن عمره���ا حي���ن
قتله���ا جنود

ّ
س���يارتها ّ
برصاصهم وهي داخل ّ
(«تم إغالق الملف بعد النظر في
ّ
ّ
الميداني») .كانت ثروت قد أوصت ببيع س���يارتها
نتائج التحقيق
ّ
ّ
والتبرع بثمنها للمستش���فى األهلي ولكن س���يارتها
بعد وفاتها
ُحجزت.
ّ
ّ
في عام  2019بلغ محمود عوض سن الـ .16قبل ذلك بست سنوات
ُ
في عام  2013قتل أخوه سمير وهو في الـ 16بنيران جنود عند جدار
الفصل قرب بدرس .أحمد عوض  -والد محمود وسمير وهو أب لـ13
ً
ابنًا  -أصبح عاطال عن العمل بعد أن ُسحب منه تصريح العمل داخل
ُّ
إسرائيل في أعقاب مقتل ابنه (قدمت ّ
جنديين ّ
ّ
متورطين في
ضد
ّ
ّ
ّ
بـ»التس���رع واإلهمال في اس���تخدام السالح»
الحادثة الئحة اتهام
ّ
ّ
وتم إلغاؤها بعد س���نتين ونصف الس���نة) .لقد كرس أحمد حياته
لتوثيق وكش���ف انتهاكات االحتالل ً
وفاء ل���روح ابنه وأرواح جميع
ضحايا الظلم من أبناء الشعب الفلسطيني.
ّ
ّ
ش���رقي دير
قبل هذه الحادثة بس���ت س���نوات وقرب جدار آخر
ّ ُ
ً
البل���ح في قطاع غزة قتل مهران أب���و نصير فتى في الـ 16من عمره
ّ
وأصيب صديقاه .أراد الثالث���ة التخلص من بؤس الحياة في قطاع
ّ
ّ
غزة والبحث عن عمل في إس���رائيل («أغلق الملف بعد فحص وجهة
ّ
العس���كرية») .والد مهران يذكر ك���م كان ابنه البكر
نظر الجهات
ً
فتى هادئًا ومحبوبًا.
ُولد عطا عمي���رة من نعلين يتيم األب .في العام  1996قتل جنود
ّ
وال���ده عطا الله («أوع���ز وكيل ّ
ّ
العس���كرية بإغالق ملف
عام النيابة
ً
التحقيق») حي���ن كانت والدته هناء حامال في ش���هرها الخامس.
مض���ت على ذلك  23س���نة .هناء عميرة اليوم أرمل���ة في الـ 56من
ّ
تتحدث بألم عن انهيار ما بعد مقتل األب وعن تربية األوالد
عمرها.
في غياب والدهم.
العام  1996كان أيضًا العام الذي ُحكم فيه على أربعة جنود ّ
جراء
حادث���ة أخرى بدفع «غرامة أغورة واح���دة» عقابًا لهم على «مخالفة
تم إلغ���اء هذا ُ
التعليم���ات المعمول بها في الجيش»ّ .
الحكم بعد
ً
ّ
ّ
االس���تئناف عليه وبدال منه ُحكم على الجنود بالسجن لمدة شهر
ّ
واحد مع وقف التنفيذ لمدة س���نة .صدر الحك���م على الجنود بعد
ّ
مضي ثالث س���نوات على قتلهم إياد العمل���ة من قبالن حين كان
ّ
عائ���دًا إلى قريته في س���يارة مع أصدقائه .والد إي���اد ووالدته لم
يتجاوزا صدمة مقتله حتى اليوم.
ال���رام هو وال���د محيي ّ
الع���ام  :2016محم���د الطباخي من ّ
الدين
الطباخي الذي قتله عناصر من ش���رطة حرس الحدود وهو في الـ10
من عمره .بعد مضي سنة على مقتل محيي ظل والده يناديه حين
يريد شيئًا من أوالده.
الع���ام  :2017براء كنعان من النبي صال���ح كان في الـ 19من عمره
ّ
ّ
حين أوقفه جنود ونكلوا به طوال س���اعات .كان ب���راء واثقًا بأنهم
ّ
س���يقتلونه ّ
ألن أحد الجنود قال له «اآلن س���وف أطلق عليك النار»
ُ
وكان براء وعيناه معصوبتان قد س���مع صوت خرطشة ّ
السالح .ترك
ّ
براء في س���اعة متأخرة من الليل وعاد إلى منزله بعد أن وجده عابر
سبيل .يقول والده في إفادته ّإن احتجاز ابنه والتنكيل به قد ّ
ولدا
ّ
مضي س���نة واحدة
في���ه اإلرادة لمواصلة مناهضة االحتالل .بعد
ُ
بالسجن ّ
مرة أخرى ُ
اعتقل براء ّ
وحكم عليه ّ
مدة  14شهرًا.
ّ
الع���ام  :2018عالء الدال���ي من رفح كان في ال���ـ 20من عمره حين
أصيب برصاص جنود .عالء عضو منتخب ّ
ّ
الفلس���طينيين
الدراجين
ّ
ولم يحظ أبدًا بالمش���اركة في سباق ّ
دراجات خارج قطاع غزة بسبب
الحص���ار .كان عالء قد وصل إلى مظاهرة ي���وم األرض على ّ
دراجته
ّ
النار عن ُبعد على س���اقه ُ
ّ
اليمنى .رفضت إسرائيل السماح
وأطلقت
ّ
ً
ل���ه بالخروج من القط���اع لتلقي العالج في مستش���فى في رام الله
ّ
ّ
فاضط���ر ّ
األطباء ف���ي القطاع لبتر س���اقه .إنه يحلم اليوم بس���اق
ّ
ّ
اصطناعية متطورة.
ف���ي العام ّ 2016
ق���ررت «بتس���يلم» بعد تجرب���ة  25عامًا ومئات
ّ
ّ
الطمس .منذ ذلك الحين لم ّ
نتوجه
الملفات وقف التعاون مع جهاز
ُ
ّ
إلى ّ
اإلسرائيلية بطلب التحقيق في أحداث قتل أو أصيب
السلطات
ّ
ّ
فلسطينيون من المناطق المحتلة.
فيها
ّ ّ
ّ
عام منظمة «بتس���يلم» .كل م���ا ورد أعاله
* حج���اي إلع���اد هو مدير
مص���دره أرش���يف المنظمة ،وهو
نتاج عمل طواقمه���ا منذ العام
.1989
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قضـايـا وآراء

عن عالم يهودي قام بدور أقرب إلى دور النازي
«جـوزيف منغلـه» فـي خدمـة الـواليات المتحدة!

ّ
وزارة الشؤون اإلستراتيجية ورحالت األخطبوط المكارثية ضد حركة المقاطعة!
بقلم :حاييم شدمي

تـعـريــف:

بقلم :تساح يوكيد

تـعـريــف:
يطرح الصحافي اإلس���رائيلي المقيم في الواليات المتحدة تساح يوكيد
ً
ف���ي هذا المقال الذي نش���رته صحيفة «هآرتس» س���ؤاال كالتالي« :كيف
يمك���ن لعالم يهودي نش���أ في بيت متدين ،ورج���ل عائلة لديه أحالم في
مهنة أكاديمية مرموقة ،أن يصادق على نظام تعذيب وحش���ي ويوجهه
ويش���رف عليه؟» ،ويستعرض كتابا عن هذه الش���خصية اليهودية التي
قامت بأفعال شديدة الشبه بالنازية في خدمة المخابرات األميركية ،وكل
ذلك باسم التصدي لخطر وجودي على األمن ،وهي ربما من أكثر المقوالت
ّ
ترددًا في اسرائيل أيضًا.
ّ
(المحرر)
ل���و ل���م يه���رب وال���دا س���يدني غوتليب من
هنغاريا في مطلع القرن الماضي ،فمن المحتمل
أنه كان س���ينهي حياته ،مث���ل ماليين اليهود
األوروبيين اآلخرين ،في أحد معس���كرات اإلبادة
التي أنش���أتها ألمانيا النازية .لو تم إرساله إلى
أوش���فيتس ،لكان ربما قد وق���ع في يد جوزيف
منغله.
خ�ل�ال الحرب العالمية الثاني���ة ،كان غوتليب
مقيمًا في في مدينة نيويورك الهادئة واآلمنة،
حيث هاجر والداه .هذا لم يمنعه من تبني بعض
ممارس���ات منغله التعذيبية وحتى ّ
ضم بعض
نف���س األطباء والعلماء الذي���ن عملوا في خدمة
ّ
الحزب النازي ،إلى فريق العمل الذي ش���كله في
وكالة المخابرات المركزية األميركية (س���ي آي
إيه) .يقول الصحافي والباحث األميركي ستيفن
كينزر ،مؤلف كتاب الس���يرة الذاتية Poisoner
 in Chiefالذي أصدرته دار النشر هنري هولت:
ّ
«إن غوتلي���ب هو بال ش���ك الش���يء األقرب إلى
منغله في التاريخ األميركي».
لم يقم غوتليب ،على عك���س منغله ،بتجاربه
الوحشية في خدمة النظام النازي ،بل انطالقا من
الصالحية التي منحته إياها أعلى المس���تويات
في وكال���ة االس���تخبارات األميركي���ة .لقد قام
بتخدير ،تش���ويش ،كهربة وتعذيب اآلالف من
الجئي الح���رب األجانب والس���جناء األميركيين
في سلس���لة من التجارب الوحشية التي امتدت
ألكثر من  20عامًا وأزهقت أرواح أبرياء.
وقد أجري قس���م من التجارب في مستشفيات
وس���جون في الواليات المتحدة ،والقس���م اآلخر
أجري في منشآت اعتقال سرية خلف البحار في
الخارج ،وخصوصا في ألمانيا واليابان والفلبين،
حيث عم���ل بحرية دونما خوف من االنكش���اف.
«كان بإم���كان غوتلي���ب أن يطلب من رؤس���ائه
إرس���ال  10أش���خاص إليه إلخضاعه���م لتجارب
وكان يتلقاه���م» ،يق���ول كين���زر ،وهو مراس���ل
س���ابق لصحيفة نيويورك تايمز لشؤون أميركا
الجنوبي���ة وألمانيا وتركيا ويعم���ل اليوم باحثا
كبيرا بمعهد واتسون للعالقات الدولية بجامعة
براون .ويتابع« :من كان هؤالء الناس؟ أسرى حرب
كوريون ش���ماليون ،أو عمالء مخابرات سوفييت،
أو الجئ���ون أبرياء بدون عائ�ل�ات ،اعتقدت وكالة
االس���تخبارات أن أح���دا لن يش���عر بفقدانهم.
عندم���ا زرت ألمانيا للعمل عل���ى الكتاب ،وصلت
إلى المكان الذي ُوجد فيه أول مركز اعتقال سري
تابع للس���ي آي إيه ،وذلك ف���ي منطقة معزولة
خارج فرانكفورت .وقد ش���هد األشخاص الذين
يعيش���ون على مقربة من الم���كان على كيفية
ُ
دفن السجناء الذين احتجزوا في منشأة غوتليب
الحقًا في الغابات المحاذي���ة ،التي تضم اليوم
مباني سكنية ومراكز تسوق».

«تدمير الدماغ وتدمير وعي اإلنسان
وملء الفراغ الناتج»!
خ���دم غوتلي���ب لم���دة  22عام���ًا ف���ي وكالة
المخاب���رات المركزية ،معظمه���ا كرئيس لقوة
العمل الخاص���ة التي أقامتها الواليات المتحدة
لغرض إنشاء «ش���رطة أفكار» هي األكبر واألكثر
ّ
تطورًا ف���ي العالم« .كان ل���دى غوتليب هدفان
رئيس���يان» ،يش���رح كين���زر« .األول كان تدمير
الدم���اغ وتدمير وعي اإلنس���ان والثاني هو ملء
الف���راغ الناتج بواس���طة خلق وع���ي جديد .لقد
تمكن من تدمير الدماغ البشري ،لكنه لم يحقق
نجاحًا في المرحلة الثانية من البرنامج».
ّ
تجن���د غوتليب ،وهو حامل ش���هادة دكتوراه
ف���ي الكيمي���اء الحيوية من معه���د كاليفورنيا
للتكنولوجي���ا ،لوكالة االس���تخبارات المركزية
ع���ام  .1951ويؤكد كينزر أن���ه «أول رجل جندته
الحكوم���ة األميركية على اإلط�ل�اق إليجاد طرق
للس���يطرة عل���ى الدم���اغ البش���ري» .وبعد ذلك
بعامين ،تم البدء بتنفيذ العملية التي س���ميت
في البداية «الخرشوف»  Artichokeوتم تغيير
اسمها الحقًا إلى .MK-Ultra
ويكت���ب كينزر ف���ي كتابه «في الع���ام ،1953
أصب���ح «الخرش���وف» أكث���ر المش���اريع عنف���ًا
وانته���اكًا ت���م تنفي���ذه عل���ى اإلطالق باس���م
الحكومة األميركية» .ويقتبس مذكرة من وكالة
المخاب���رات المركزية حيث ت���م تعريف مهمة
الفريق الجديدة على النحو التالي« :بحث تأثير
المخ���درات والعقاقير على الس���يطرة على األنا
البش���رية وعلى النش���اط اإلرادي ودراسة ما إذا

كان يمكن استخراج معلومات مكبوتة من خالل
اس���تخدام األدوية والعقاقير الت���ي لها تأثير
قوي على الجهاز العصب���ي» .ومثلما أن الوكالة
كانت تأمل في اس���تخراج المعلومات المكبوتة
من عمالء أجانب ،فقد كان موظفوها يأملون ،من
خالل نف���س العقاقير ،في إيج���اد طريقة لمحو
المعلومات الموجودة من الوعي .وغالبًا ما أرادوا
محو المعلومات من عقول موظفي الوكالة الذين
اطلع���وا بحكم عملهم على معلومات حساس���ة
ونشاطات س���رية من ش���أنها أن تكون محرجة
للواليات المتحدة.

«سجناء سود البشرة كانوا يتلقون
جرعات مخدرات من دون علمهم»
م���اذا فعل م���ع ه���ذه الكمي���ة الكبي���رة من
المخدرات؟
ُ«أ َ
جري���ت إحدى التجارب على س���جناء س���ود
البشرة من والية كنتاكي ،والذين كانوا يتلقون
من دون علمهم ،جرع���ة ثالثية من الدواء يوميًا
لمدة ش���هرين ونصف الش���هر .هكذا اختبروا
م���ا إذا كان باإلم���كان تدمي���ر الدماغ البش���ري
بواس���طة إل إس دي .والج���واب هو نعم» .كانت
هن���اك تجربة أخ���رى ذات طبيع���ة علمية أكثر،
ولكنها مدمرة بنف���س القدر .يقول كينزر« :أراد
غوتلي���ب أن يرى كي���ف يؤث���ر إل إس دي على
األش���خاص الذين يعان���ون من مش���اكل طبية
مختلفة» .و»نظرًا ألن وكالة السي آي إيه ال تملك
مستشفيات خاصة بها وألن غوتليب ال يريد أن
تعرف المستش���فيات أنه يتوجه اليها من قبل
الس���ي آي إيه ،فقد أنشأ منظمات وهمية قامت
باالتصال بمختلف المستشفيات وعرض عليهم
رسومًا مقابل المشاركة في تجربة فحصت تأثير
الدواء على المرضى .وفي إثر ذلك ،تم بين عشية
وضحاها إنشاء س���وق جديدة للمواطنين الذين
تعاطوا المخدر ووزعوه على أشخاص آخرين».
وفق���ًا لكينزر« ،قلي���ل جدًا من الن���اس ،حتى
في وكال���ة المخابرات المركزية نفس���ها ،كانوا
يعرفون ع���ن مش���روع  .MK-Ultraكان أحدهم
عالمًا أميركيًا يدعى فرانك أولس���ون .ولكن في
ِ
مرحلة م���ا ،في ع���ام  ،1953بدأ أولس���ون يعيد
التفكي���ر في أخالقية التجارب التي عرف عنها،
بل وتوجه الى رؤس���ائه قائال إنه ليس مستعدًا
ّ
معني بمغ���ادرة وكالة
الس���تئناف العمل وإنه
المخابرات المركزية .بع���د وقت قصير من ذلك
س���قط من نافذة غرفته في الطاب���ق الثالث من
فن���دق في مدين���ة نيويورك .في تل���ك الفترة
وصفت وسائل اإلعالم القضية بأنها انتحار ،لكن
اليوم توجد شهادات غير قليلة على أن أولسون
ُ
لم يقفز ال���ى وفاته ،بل قتل عل���ى يد غوتليب
ووكالء الس���ي آي إيه ،الذين رأوا فيه خطرا كبيرا
جدًا على استمرار البرنامج».

«هذا التفكير يمثل خطرًا كبيرًا
ليس علينا فحسب»
كي���ف يمك���ن لعالم يه���ودي نش���أ في بيت
متدي���ن ،ورجل عائل���ة لديه أحالم ف���ي مهنة
أكاديمية مرموقة ،أن يصادق على نظام تعذيب
وحش���ي يرتبط ع���ادة باألنظم���ة الدكتاتورية
ويوجهه ويشرف عليه؟ إن غوتليب هو النسخة
الكالسيكية للدكتور جيكل ومستر هايد .فمن
ناحية أج���رى أكثر التجارب عنف���ا في الواليات
المتح���دة .وف���ي كل صب���اح قبل العم���ل ،كان
يستيقظ لحلب الماعز التي رباها.
ويتابع مؤل����ف الكتاب« :بالنس����بة إليه ،كان
غوتليب بنظر نفس����ه وطنيًا عظيمًا وإنس����انيًا
كبيرًا في ذلك الوقت .ولكي يفهم المرء كيف
ّ
التطرق إلى أفعاله في
يتفق ه����ذا وذاك ،يجب
س����ياق الوقت ال����ذي عاش فيه ،في الس����نوات
األولى من الحرب الباردة ،عندما أقنعت الواليات
المتح����دة نفس����ها بأنها كان����ت تحت تهديد
ُ
���قط
وجودي كبير .وه����ذه عبرة يمكننا أن نس� ِ
منها على الوضع الراهن أيضًا .نحن اليوم نقنع
أنفسنا بأننا تحت تهديد كبير لدرجة أنه يجب
علين����ا أن نض����ع جانبا نزاهتنا وأخالقنا باس����م
حماية األم����ن الداخلي ،وه����ذا التفكير يمثل
خطرا كبيرا ليس علينا فحس����ب ،بل أيضا على
البل����دان األخرى التي تقنع نفس����ها بأن الخطر
الذي تقف في مواجهته هو خطر ضخم لدرجة
أنه يب����رر األفعال الفظيع����ة المرتكبة لحماية
نفسها!».

يتناول الصحافي االستقصائي حاييم شدمي في هذا
المقال المنش���ور في موقع «زمان يس���رائيل» الحملة
الت���ي يصفها بالمكارثية والتي تق���وم بها الحكومة
االس���رائيلية ممثلة بوزارة الشؤون االستراتيجية ضد
كل منظمة أو ش���خص ينش���ط ضمن حملة المقاطعة،
وذلك بواس���طة التعاقد مع شركات في العالم يختلط
تمويله���ا وتش���غيلها بتموي���ل جه���ات سياس���ية
إس���رائيلية داخلية ،وسط التس���تر على معلومات من
حق الجمهور معرفتها.
(المحرر)
انضم����ت عملية جديدة في الس����نوات األخيرة الى عمليات
إس����رائيل الغامضة والمحاطة بالس����رية .إسرائيل تقوم سرًا
بتموي����ل مكات����ب محاماة في جمي����ع أنحاء العال����م لمحاربة
الناشطين واألنشطة التي تشمل دعوة لمقاطعة إسرائيل من
قب����ل مواطنين أوروبيين ومنظمات غير حكومية في أوروبا (ما
ُيعرف باسم نشاط .)BDS
عل����ى مذبح الس����رية اإلس����رائيلية ،يمكن أيض����ا التضحية
ُ
بالحقيق����ة .وتظهر التجربة أنه عندما يتم تعريف ش����يء ما
في إسرائيل بأنه «سري» ،غالبًا ما يتبين أنه يسعى الى إخفاء
ش����يء أعمق وراءه ،ظالمي ،على وجه الدقة .وتهدف السرية
إلى التس����تر على حدوث جنون عام والمساعدة على تبييض
جرائم .والوزارة الحكومية المعنية بالش����ؤون االستراتيجية
والدعاي����ة التي يترأس����ها الوزير غلع����اد إردان وصلت حتى
ّ
حد تعريف منظمات ونش����طاء المقاطعة على أنهم «ش����بكة
حمراء».
البرهان على وجهة نظ����ر الدولة يتجلى في رد وزارة العدل
ُ
على التماس قدم في آب الماضي لمحكمة الش����ؤون اإلدارية.
ُ
في التم����اس قدمه المحامي إيتاي ماك طلب من المحكمة أن
تصدر تعليمات إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون اإلستراتيجية
للكشف عن معلومات حول هوية ش����ركات المحاماة الدولية
التي تعاقدت معها الدولة في صراعها ضد نشاط المقاطعة
باإلضافة إلى طبيعة الخدمة التي تقدمها هذه المكاتب إلى
إسرائيل.
ّ
ويتضح م����ن االلتماس ،أنه ف����ي حين ردت وزارة الش����ؤون
اإلستراتيجية على طلب الملتمس����ين في نطاق قانون حرية
المعلوم����ات ،بأنها ليس����ت ش����ريكة في ارتباط م����ع «أطراف
أجنبية» ،فإن وثائق وزارة العدل كشفت أن المحامين األجانب
الذين ت����م تجنيدهم لمش����روع لمحاربة مقاطعة إس����رائيل
«تقوده����م وزارة الش����ؤون االس����تراتيجية بمرافقة مش����ورة
قانونية من وزارة العدل».
باإلضاف���ة إل���ى ذل���ك ،ش���ارك مدي���ر ع���ام وزارة الش���ؤون
االس���تراتيجية ش���خصيًا في المصادقة على مكاتب المحاماة
الت���ي ارتبط���ت باتفاقات معه���ا وزارة الع���دل .بالطبع ،يجب
النظر إلى هذا الخداع في س���ياق أوس���ع :في حين أن الحكومة
اإلسرائيلية شنت معركة جماهيرية بقيادة وزارة العدل ووزيرة
العدل السابقة أييلت شاكيد لس���ن تشريعات في الكنيست
تطالب بفرض ش���فافية متزايدة عل���ى التمويل األجنبي الذي
تتلقاه منظمات حقوق اإلنس���ان في إسرائيل  -فإنها تشارك
بنفسها في تمويل ّ
سري من قبل كيانات أجنبية.
ليس هذا هو األم���ر الوحيد المحرج الذي كش���ف عنه التماس
ً
ماك .فقد اتضح أنه استجابة لطلب المعلومات وفقًا لقانون حرية
المعلوم���ات ،ق���ررت وزارة العدل إخفاء جزء م���ن «عقد مع مكاتب
محاماة وخبراء قانونيين في الخارج» ألسباب تتعلق بالخشية من
اإلضرار بالعالقات الخارجية .لكن في الرد على االلتماس ،تراجعت
وزارة الع���دل عن ردها بعد أن أصبح واضحًا أن هذه المعلومات قد
سبق اإلعالن عنها للجمهور بقرار حكومي علني.
كذل����ك تبين أنه عل����ى الرغم م����ن زعم وزارة الع����دل أنها،
بطبيعته����ا القضائية ،يمكن االعتماد عليها وال حاجة لوجود
رقابة عامة على أنش����طتها في هذا الشأن ،فقد تم استبدال
أحد مكاتب المحاماة التي اختارتها الوزارة للمش����روع بسبب
شبهات بوجود تضارب للمصالح.

الجنون وتشويه الوعي
تأسست وزارة الشؤون االستراتيجية والدعاية العام 2007

ُ
ومنذ ذاك الوقت أغلقت وأعيد تأسيس����ها عدة مرات ،مما قد
يشير إلى درجة احتياجها الحقيقية.
ولقد قالت عضو الكنيس����ت س����تاف ش����افير متحدثة أمام
لجنة الش����فافية بالكنيس����ت في آب « :2016نحن بحاجة إلى
إش����راف برلماني وجماهيري وأن صناع القرار يعرفون أنهم
س����يكونون عرضة للمس����اءلة ولن ينقلوا مكاتب وصالحيات
وزارية من وزير الى آخر كأداة تجارة سياسية دون أية عالقة
لالحتياج����ات المهنية للدول����ة .لقد تم تأس����يس وتفكيك
ال����وزارة وتغيرت مج����االت عملها بش����كل دراماتيكي مع كل
انتخابات».
ّ
وصرح����ت س����يما فاكنين -جي����ل ،المديرة العام����ة للوزارة
وضابطة الرقابة العسكرية الرئيس����ية سابقًا ،في االجتماع:
«خالصة القول ،إن دولة إس����رائيل اليوم في رأي دول العالم
هي دولة مصابة بالج����ذام ...هدفنا هو أنه حتى عام  2025ال
يعود أحد يطرح مس����ألة ما إذا كان لدولة إس����رائيل الحق في
الوجود».
تمثل هذه األقوال خالصة الجنون وتش����ويه الوعي ،اللذين
تم بس����ببهما تأسيس وزارة الشؤون االس����تراتيجية على ما
يبدو .إس����رائيل «دولة مجذومة» بس����بب االحت��ل�ال والفصل
العنصري اآلخذ في الظهور ،بس����بب اضطهاد مجموعات من
الس����كان واالنتهاكات المتكررة لحقوق اإلنس����ان المتعارف
عليها ف����ي نظام ديمقراطي ،وبس����بب ع����دم اعترافها بحق
اآلخرين التناظري في تقرير المصير وال بحقهم في الوجود.
ال ،إن إس����رائيل ليس����ت تحت تهديد لحقها في الوجود؛ إذا
أص����رت على التصرف بالطريقة الت����ي تعمل بها ،فقد تكون
هكذا في عام  ،2025وحتى هذا أمر مشكوك فيه للغاية.
إن اختي����ار تعري����ف مدنيين ومنظمات غي����ر حكومية في
أوروبا على أنهم «عدو» وش����بكة «حم����راء» ،هو أكثر من كونه
اختيارا بائس����ا ،فهو انعكاس لنفس الجنون .يقول ماك إنه
اختي����ار يس����ترجع ذكريات س����يئة عن الماض����ي ويذكر أنه
على مدار عقود ،قدمت إس����رائيل مس����اعدة لديكتاتوريات
في جميع أنحاء العالم لغ����رض مالحقة واضطهاد «الحمر» أو
َمن ُيش����تبه في دعمهم لهم  -من تشيلي بزعامة بينوشيه،
الكونغو بزعامة موبوتو ونظ����ام الفصل العنصري في جنوب
إفريقيا وصوال إلى ماركوس في الفلبين.
يوم إجراء البحث والنقاش في الكنيست ،لم يكن لدى وزارة
الشؤون االس����تراتيجية موقع على ش����بكة اإلنترنت ،أي بعد
حوالي عقد من تأسيس����ها .وهذه وزارة ،بحكم تعريفها ،من
المفترض أن تستخدم أدوات إعالمية.
ُ
لقد طرح أمر وزارة الش����ؤون االس����تراتيجية واهتمامها في
تقرير مراق����ب الدولة للعام  .2015و»حتى نهاية العام ،2015
كان هناك عدم وضوح بش����أن تقس����يم الصالحيات والموارد
بين وزارة الخارجية ووزارة الشؤون االستراتيجية فيما يتعلق
بتركيز معالجة القضية ،والملخصات التي تم التوصل إليها
في هذا الص����دد بين الوزارتين في ع����ام  ،»2012كما جاء في
تقرير المراقب.
وفقًا لقرار الحكومة ،تعاقدت وزارة الش����ؤون االستراتيجية
في عام  ،2018مع شركة «كيلع ش����لومو» لصالح «مشروع غير
ربحي  ...لكي تعمل من أجل مكافحة نزع الش����رعية» .بموجب
العقد ،س����تصوغ «كيلع ش����لومو» خطة عمل تخضع للموافقة
عليها من قبل لجنة توجيه مش����تركة وستعمل للعثور على
شركاء إستراتيجيين لتمويل المبادرة والمشروعات ،وكذلك
أطراف ثالثة ،من مهنيين «مع خبرة عالية المستوى وتجربة
مثبتة في ه����ذا المجال» و «تجنيد ش����ركاء جدد وتش����كيل
عالقات جديدة».

 40مليون شيكل سنويًا لوزارة حكومية
مهمتها جمع تمويل أجنبي!
يص����ل المبلغ اإلجمالي الذي خصصت����ه الدولة لهذا العقد
إلى  128مليون ش����يكل على مدى ثالث س����نوات .بمعنى آخر،
تخص����ص الدولة أكثر من  40مليون ش����يكل س����نويًا لوزارة
حكومية تتمث����ل مهمتها في جمع تمويل أجنبي للنش����اط
الذي تسعى هي نفسها للقيام به .هكذا يبدو الخلط ما بين
الخصخصة والباب الدوار .سوف ينمو الفساد دائمًا في مكان
تسوده القيم المعطوبة وانعدام األخالق .سوف يأتلفان معا
لنشاط مشترك.
ف����ي أعق����اب االرتب����اط بي����ن الش����ركة ووزارة الش����ؤون
االستراتيجية ،تقدم المحامي شاحر بن مئير في أيلول ،2018
بشكوى الى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت.
تقول الش����كوى« :يتض����ح أن بع����ض الهيئات السياس����ية
المشاركة في الحمالت السياسية في إسرائيل  -وبعض تلك

صدر عن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

في غربــة الوطن
تحرير :روضة كناعنة وإيزيس نصير
ترجمة :سالفة حجاوي

»

الحمالت ذات سمات فاش����ية ّ -
تمول ميزانية الدولة ونشاط
الحكومة ،بطريقة تجعل تمويل الميزانية األساس����ية لوزارة
حكومية يجري من قبل جهات سياسية ذات مصالح سياسية
في إسرائيل».
وكشف التقرير المالي لش����ركة «كيلع شلومو» للعام 2017
أن����ه تق����ف خل����ف ميزانيته مؤسس����تان فق����ط؛ األولى هي
«الصندوق المركزي إلس����رائيل» ،والت����ي تبرعت بمبلغ مليون
ش����يكل في عام  2016لحركة «إم ترتسو» .والمؤسسة الثانية
«صندوق إس����رائيلي واحد» ،والتي تبرعت هي األخرى لحركة
«إم ترتسو».
لقد ضحك ش����احر بن مئير عندما س����ئل هذا األس����بوع عن
مصير شكواه .وقال «ال أتذكر ما إذا كان المستشار القانوني
أو وزارة الع����دل قد ردا أصال ،ولو ردا ،ماذا جاء في ردهما ،لكن
المؤكد أنهما لم يفعال شيئًا بشأن الشكوى».
بالمناسبة ،الش����خص الذي أسيس «كيلع شلومو» في العام
 2016هو يوس����ي كوبرفاس����ر ،رئيس قسم األبحاث في شعبة
االس����تخبارات العسكرية س����ابقًا .لكنه كان بين  2011و2016
مدير عام نفس الوزارة للش����ؤون االس����تراتيجية .وبمناسبة
الحديث عن األبواب ّ
الدوارة ،تم الكش����ف عن أن الوزير غلعاد
إردان قد كرس العديد من االجتماعات في عام  2018إلنش����اء
«كيلع ش����لومو» ،والتي تع� ّ
���رف بأنها «ش����ركة خاصة لصالح
الجمهور».

ّ
خطر تشكل «منحدر زلق» غير ديمقراطي
ّ
من التستر واإلخفاء والتوجه العسكري
ع����ودة إل����ى توجه م����اك إل����ى وزارت����ي العدل والش����ؤون
االستراتيجية للحصول على المعلومات ،واإلجراءات القانونية
التي تم فتحها بعد رفض الوزارتين االس����تجابة للطلب ،فقد
تم فرض رقابة على الوثائق الت����ي قدمتها وزارة العدل إلى
المحكم����ة لتجس����يد ادعاءاتها ،لكي تك����ون متاحة للقضاة
فقط .ومع ذلك ،وبسبب رقابة فضفاضة ،كشفت الوثائق عن
َ
أن شركات المحاماة في العالم كانت مطالبة بتقديم تمثيل
قانوني ،وإعداد آراء قانونية وتقديم مشورة قانونية.
وفق����ًا لماك ،وزارة العدل ملزمة بالش����فافية تجاه الجمهور
اإلس����رائيلي ،الذي يحق له معرفة من ال����ذي تدفع له الدولة
ماليين الش����واكل وما هي الخدمة المقدمة مقابل ذلك .كان
ّ
هناك أيضًا خطر تش����كل «منحدر زلق» غي����ر ديمقراطي من
ّ
التس����تر واإلخفاء ،والتوجه العسكري ،والخلط بين تعريفات
في وزارة العدل ووزارة الش����ؤون االس����تراتيجية التي تقود
المشروع .فقد كانت فاكنين -جيل المذكورة وصفت سياسة
اسرائيل في العالم بأنها «معركة عسكرية» وقارنت نشاطها
بعملها في الجي����ش ضد اإلرهاب .وأضافت أنها تس����تخدم
ف����ي عملها مناهج عمل س��ل�اح الج����و في جم����ع المعلومات
االستخباراتية ،الدعاية والهجوم.
إن المكارثية والفساد دائما يسيران معا .الوزارة الحكومية
مدرجة في الميزانية .وترسل الوزارة أذرع لها خلف الحدود.
وأولئك الذين يستمتعون بالمال العام لدافعي الضرائب هم
غالبا دافعو الضرائب في بلدان أخرى.
بعد ذلك أقيمت ش����ركة مرافق عام����ة كان من المفترض أن
تكون في الواق����ع أنبوبا ،مقاوال فرعيا ،لعملي����ات الوزارة في
العال����م .والنتيجة الفعلية هي أن الش����ركة تجع����ل الوزارة
الحكومية فائضة عن الحاجة.
من قام بتأس����يس الش����ركة «م����ن أجل الصال����ح العام» هو
الشخص الذي كان حتى ذلك الحين مدير الوزارة الحكومية،
والذي ش����ارك بوضع السياس����ة واتخاذ القرارات .أما بصفته
مؤسس الشركة ،فيشرف اليوم على تنفيذ نفس السياسة.
ه����ذا هو جوهر أيديولوجية نتنياهو الحقيقية وش����ركائه
في رأس����مالية الش����ركات العابرة للدول :تجفيف واستنزاف
الديمقراطي����ة والوزارات الحكومية م����ن المضمون؛ بعد بضع
س����نوات ،يقف الناس ويقول����ون ،إذا كان األمر كذلك ،فلماذا
أحتاج حتى إلى هذا المنصب؟ نظام الصحة العامة ،والتعليم،
والجمي����ع يعمل على هذا المبدأ .في وق����ت ما يقيمون وزارة
حكومي����ة كله����ا صفقات وهمي����ة ووظيفته����ا الحفاظ على
الورطة.
إن ه����ذا األخطب����وط أعمى عن وعي للواق����ع .ويجب عليه أن
يجعل الجمهور أعمى .والجمهور الالواعي أعمى .ثم يرس����ل
األخطبوط األذرع في رحلة حول العالم .هناك يؤجج ما ابتكره
بنفس����ه ويجعل الجمهور األعمى يعتق����د أن هناك تهديدًا
يحارب����ه .وال����وزارة الحكومية تف����ي بالغرض منه����ا .ووزارة
الش����ؤون االس����تراتيجية هي انعكاس تام للوعي والسياسة
اإلسرائيليين.
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الليكود مستفيد من تضارب
وتناقض الكتل المواجهة له!
*ليبرمان يتبنى السياسات التي يلتقي عليها تحالف الليكود ولكن أجندته
العلمانية ضرورية لبقائه على الساحة *«أزرق أبيض» يبدي تماسكًا أكبر ليعزز
كل حزب قوته ومكانته البرلمانية *عمير بيرتس وحليفته أورلي ليفي يقفان
عائقًا أمام تحالف العمل وميرتس *أجواء إيجابية ترافق القائمة المشتركة
وسط توقعات بزيادة قوتها
لعل أكثر ما يستفيد منه حزب الليكود ،وشركاؤه
الفوري���ون ،أن���ه ليس���ت أمامهم كتل���ة معارضة
متماسكة ،بل هي مجموعة كتل برلمانية متضاربة
ومتناقض���ة في ما بينها ،وقس���مها األكبر ال خالف
سياسيا أو خالف جوهريا له مع اليمين االستيطاني.
وفقط قائمة واحدة« ،القائمة المشتركة» ،هي على
تناقض تام مع كل السياس���ات الصهيونية ،وكلما
زادت قوته���ا ،كم���ا في انتخابات أيل���ول ،فإن أزمة
االئتالف س���تتعمق أكثر ،خاصة إذا واصل بنيامين
نتنياهو ترؤس حزبه خالل الحملة االنتخابية ،وهذا
مؤكد ،أو بعد االنتخابات ،ليكون مرش���حا لتش���كيل
الحكومة.
وحينم���ا نقول مجم���وع الكت���ل المواجهة لحزب
الليك���ود ،فبداي���ة يجب إخ���راج حزب «يس���رائيل
بيتينو» ،بزعامة أفيغدور ليبرمان ،من هذا التعريف،
ألن هذا الحزب ينافس الليكود وجميع حلفائه على
التطرف السياسي؛ فهو من ُصلب هذا المعسكر ،إال
أن «مشكلة» هذا الحزب ،والحزب هو شخص ليبرمان
وح���ده ،أنه لم تبق لديه أجندة يمتطيها للبقاء في
الحلبة السياس���ية س���وى األجندة العلمانية ،التي
يتش���دد بها ،رغم أن هذا الحزب ومنذ ظهوره ألول
ّ
مرة على الحلبة البرلمانية ،في انتخابات ّ ،1999لوح
باألجندة العلمانية ،ولكن���ه خانها في كل حكومة
ش���ارك فيها ،في الس���نوات العش���رين الماضية.
والمش���كلة الوحيدة التي تقف عائق���ا بينه وبين
انخراط���ه في حكومة برئاس���ة نتنياهو ،هو ارتفاع
منسوب التش���دد الديني في هذا التحالف ،وليس
فقط م���ن المتدينين المتزمتي���ن الحريديم ،وإنما
أيضا من التي���ار الديني الصهيون���ي الذي يزداد
تش���ددا دينيا .ويعرف ليبرمان أنه بعد أن هجرته
الغالبية الس���احقة م���ن مصوت���ي المهاجرين في
العقود الثالثة األخيرة ،من دول االتحاد السوفييتي
السابق ،فإن أي تراخ في أجندته العلمانية ،خاصة
مقارعته للحريديم ،ل���ن يبقيه في البرلمان في أي
انتخاب���ات تالية ،إذ أنه في انتخابات نيس���ان كان
قريبا من نسبة الحسم.
والحلق���ة المركزية في الجس���م المواجه لليكود
هو تحال���ف «أزرق أبيض» ،الذي يضم ثالثة أحزاب،
أقدمها ،نس���بيا« ،يوجد مس���تقبل» ،بزعامة يائير
لبيد ،الذي تأس���س قبيل انتخابات  ،2013ثم حزب
«مناع���ة إلس���رائيل» بزعامة بين���ي غانتس ،وحزب
«تلم» بزعامة موش���يه يعلون ،اللذين تأسسا قبيل
انتخابات نيس���ان  .2019وتم تعزي���ز هذا التحالف
برئيس أركان الجيش األسبق غابي أشكنازي.
ومن حي���ث البرنامج السياس���ي له���ذا التحالف،
على صعيد االحتالل وسياس���ة الح���رب والتهديد
وتقديس اآللة العس���كرية ،لن تج���د فارقا جوهريا
بينه وبي���ن الليكود ،فـ»أزرق أبي���ض» ينادي بضم
كل الكتل االس���تيطانية وغور األردن وشمال البحر
المي���ت ،في أي اتف���اق دائم ،وحتى أن���ه وافق في
المفاوض���ات م���ع الليكود ،قبل حل الكنيس���ت في
األيام األخي���رة ،على أن يتم ضم غ���ور األردن ،فور
تشكيل حكومة جديدة .ويبقى الفارق بينهما في
الجان���ب العلماني؛ كما أن «أزرق أبيض» يتحفظ من
مش���اركة كتل اليمين االس���تيطاني األشد تطرفا،
وهذا ليس موقف���ا جامعا له���ذا التحالف ،فهناك
من ال يرى مشكلة في مش���اركة هذه الكتل في أي
حكوم���ة تقام .ولكن تخوف «أزرق أبيض» هو من أن
تش���كيل حكومة تضم كل حلفاء الليكود سيجعله
أقلية كبيرة في الحكومة ،وهذا ما ال يريده.
القضية األساس في هذا الجسم المواجه لليكود
يتركز في مستقبل كتلتي حزبي العمل وميرتس،
مع حلفاء كل واحد منهم���ا ،فكل قائمة من هاتين
القائمتين لم تحقق إنج���ازا حقيقيا في انتخابات
أيلول ،بعد الضربتين اللتين تلقتهما في انتخابات
نيس���ان .ففي تلك االنتخاب���ات ،هبط تمثيل حزب
العمل من  19مقعدا إل���ى  6مقاعد ،في حين تراجع
تمثي���ل ميرتس م���ن  5مقاعد إل���ى  4مقاعد ،وكان
بعيدا عن أصوات نس���بة الحس���م ببضعة آالف من
األصوات .وتمهي���دا النتخابات أيلول الماضي ،كان
توج���ه في ح���زب العم���ل ،بضمنه من بات رئيس���ا
للح���زب للم���رة الثاني���ة ،عمير بيرت���س ،للتحالف
مع ميرت���س؛ إال أن بيرتس انقلب عل���ى وعده بعد
فوزه برئاس���ة الحزب ،ورفض التحالف مع ميرتس،
واختار التحالف مع النائبة أورلي ليفي -أبكسيس،
المنش���قة عن «يس���رائيل بيتينو» ،والتي خاضت
انتخابات نيس���ان ،وحصلت على  73ألف صوت ،ما
كان يعادل مقعدين ،وهذا نصف ما تتطلبه نس���بة
الحسم.
ش���اء بيرتس أم أبى ،فإن رائحة الطائفية في هذا
التحالف غير المتجانس مع حزب العمل كانت بارزة
ج���دا .وكما ظهر ،ف���إن بيرتس راه���ن على أصوات
اليه���ود الش���رقيين ،خاصة بعد حل ح���زب «كلنا»
برئاسة موشيه كحلون .ولكن هذا الرهان لم يحقق
للحزب وحليفته ش���يئا يذكر ،فحقا أنه عزز حضوره
بقليل في بلدات وتجمعات اليهود الش���رقيين ،إال

أن «الغنيمة» األكبر مم���ا تركه حزب كحلون ،عادت
إلى حزب «ش���اس» الذي خس���ر ه���ذه األصوات في
انتخابات  .2015ومقابل ما كسبه حزب العمل خسر
آالفًا كثيرة من األصوات ،لذا بقي مع  6مقاعد ،منها
 5مقاع���د لح���زب العمل ،ما يعني أن الحزب خس���ر
عمليا تمثيال إضافيا ،وهذا حضيض جديد لتمثيل
الحزب المؤسس إلسرائيل ،والذي انفرد في الحكم
ف���ي العقود الثالث���ة األولى إلس���رائيل تقريبا (29
عاما).
في المقابل ،كان إجم���اع في ميرتس على أهمية
التحالف مع حزب العمل ،ولكن أمام ما فرضه بيرتس،
ورفض���ه للتحالف م���ع هذا الح���زب ،توجه ميرتس
لتحالف آخر ،أوله مع حزب «إس���رائيل ديمقراطية»
الذي أسس���ه رئيس الحكومة األسبق إيهود باراك،
ولكنه لم يترشح ش���خصيا في مكان متقدم ،وبدال
منه كان في المكان الثالث في القائمة نائب رئيس
أركان الجي���ش الس���ابق يائير غوالن ،ال���ذي أبدى
مواقف قريب���ة نوعا ما من طروح���ات ميرتس .كما
تحالف ميرتس مع النائبة المنشقة عن حزب العمل
ستاف شافير ،التي أسست حزب الخضر من جديد.
إال أن هذا التحالف لم يأت بكثير ،سوى رفع تمثيل
الكتلة بمقعد واحد ،في حين خسر ميرتس تمثيله
المباشر من  4مقاعد في نيسان إلى  3مقاعد .ويشار
هنا إلى أن ميرتس خسر في الشارع العربي  23ألف
صوت ،مما حققه في انتخابات نيسان ،حينما حصل
على  37ألف صوت ،وه���ذه أصوات أكثر من مقعد،
إال أن تل���ك النتيجة كانت أيضا ك���رد فعل غاضب
على عدم تش���كيل «القائمة المش���تركة» في تلك
االنتخابات.
والمشهد الحاصل اليوم أن عمير بيرتس يتشدد
أكثر في رفضه بالتحالف مع ميرتس ،ومعه حليفته
أورلي ليفي ،رغ���م أنها لم تحقق الكثير للحزب .وال
توجد مؤش���رات حتى اآلن لزحزحة بيرتس عن هذا
الموق���ف ،إذ أن الن���واب اآلخرين م���ن ذات الحزب
صامتون .في حين أن تقديم القوائم س���يكون في
منتصف شهر كانون الثاني المقبل ،ما يعني أنه ال
يوجد متسع من الوقت.
وتمارس ضغ���وط كبيرة على الحزبين لتش���كيل
تحالف انتخاب���ي ،والفرضية تقول إن تحالفا كهذا
من شأنه أن يغير أنماط تصويت ،ويشجع جمهورا
لي���س قليال ف���ي معاق���ل العلمانية ،عل���ى الخروج
إلى صناديق االقتراع ،ورفع نس���بة المش���اركة في
التصوي���ت بينه���م؛ تماما كما حصل في الش���ارع
العربي ،بعد إعادة تش���كيل «القائمة المشتركة»،
والتسبب برفع نس���بة المشاركة في االنتخابات من
 %52في نيسان ،إلى  %60وأكثر في أيلول ،وحققت
القائمة ثالثة مقاعد إضافية .وهذه الزيادة اعادت
توزيع المقاعد ،خاصة وأن نسبة التصويت ارتفعت
فقط بين العرب وتراجعت بنسبة نصف بالمئة بين
اليهود.
ولكن لي���س هذا فقط ،فعلى ض���وء نتائج أيلول،
فإن الجدل قائم أيضا في التحالف الذي أقامه حزب
ميرتس ،الذي يري���د فتح االتفاق وإع���ادة ترتيب
القائم���ة ،وكما يب���دو لضمان  4مقاع���د لميرتس،
بضمنها النائب العربي عيس���اوي فريج ،الذي خسر
مقعده في انتخابات نيس���ان ،وهو من مدينة كفر
قاسم.
واأليام المقبلة س���تكون حاس���مة ،لشكل خوض
حزب���ي العمل وميرت���س ،فتحالفهم���ا على األغلب
س���يحقق زيادة ما ،ولربما س���تكون هي أيضا على
حساب إعادة توزيع المقاعد ،ما قد ُيضعف تحالف
الليكود ،ولو بمقعد أو اثنين.
الحلق���ة الرابعة هي «القائمة المش���تركة» ،وكما
يب���دو عل���ى األغلب ف���إن إع���ادة ترش���يحها وفق
تركيبتها الحزبية س���يكون بشكل سلس ،إذ ليس
واضحا ما إذا سينش���ب جدل جديد حول تركيبتها.
ولك���ن من ناحية أخرى ،فإن األجواء الش���عبية حول
القائمة انقلبت في األش���هر الثالث���ة األخيرة إلى
االيج���اب ،إذ برزت قوة القائمة في الكنيس���ت ،وأن
قوتها المتزايدة تساهم في عقبة تشكيل حكومة
مستقرة ،وفق الظروف القائمة.
ورغ���م أنه ال حدي���ث إطالقا عن مش���اركة «القائمة
المش���تركة» ف���ي الحكوم���ة ،وهو موق���ف الغالبية
الساحقة في القائمة ،كما أن أمرا كهذا يلقى معارضة
لدى الغالبية الساحقة جدا إلى حد شبه اإلجماع بين
كتل ونواب في الكنيس���ت ،إال أن زيادة قوة «القائمة
المش���تركة» يقلص حي���ز المن���اورة البرلمانية لدى
الكتل األخرى التي تدور في فلك الحكم.
ولذا فإن الجهود ستتركز حتى يوم  2آذار المقبل
في كيفية رفع نسبة التصويت ،إضافة إلى القفزة
الكبيرة الت���ي تحققت في أيلول مقارنة بانتخابات
نيسان ،وهناك فرصة جيدة لرفع نسبة التصويت،
ش���رط أن تكون األج���واء في «القائمة المش���تركة»
مريحة لتنعكس على الشارع أكثر.
[ب .جرايسي]

ّ
االخـتـنـاقـات الـمـروريـة فـي إسـرائـيـل :أسـبـاب مـركـبـة.

 OECDتدعو إسرائيل إلى فرض
«ضريبة اختناقات مرورية» لتخفيف األزمة المتفاقمة!
*االختناقات المرورية تعد واحدة من أخطر األزمات الداخلية التي تواجهها إسرائيل *استمرار التدفق على منطقة
تل أبيب الكبرى يزيد األزمة *ضريبة االختناقات طرحها بنك إسرائيل منذ سنوات وتعارضها الحكومات *
تقارير :تراجع في عدد بيع السيارات الجديدة وارتفاع في عدد قتلى حوادث الطرق
دعت منظم���ة التنمية والتعاون بين الدول المتطورة
 OECDإس���رائيل إلى فرض ضريب���ة اختناقات مرورية
في المناطق التي تشهد أشد االختناقات.
وتع���د االختناقات المرورية واحدة من أش���د األزمات
الداخلية التي تشهدها إس���رائيل ،وتكلف االقتصاد
أكثر من  10مليارات دوالر سنويا.
في المقابل ،قال تقرير جديد إن عدد الس���يارات في
العام الجاري يش���هد تراجعا إضافيا ،وهو أقل بنس���بة
 %15عن العام  ،2016في حين يسجل عدد قتلى حوادث
الطرق في العام الجاري ارتفاعا بنس���بة  %10عن العام
 ،2018ولكنه أقل بنسبة  %10عن العام .2017
وقالت منظم���ة  OECDفي تقرير جديد لها صدر في
األيام األخي���رة إن االختناقات المرورية في منطقة تل
أبيب الكبرى ،من ش���أنها أن تتفاقم أكثر كلما تقدمت
السنوات ،ما سينعكس سلبا على االقتصاد اإلسرائيلي
وحج���م اإلنتاجي���ة ،إلى جان���ب االنعكاس س���لبا على
رفاهية الجمهور.
وتقول  OECDإن ضريبة االختناقات المرورية قائمة
ف���ي دول كبرى في العالم المتط���ور ،وأثبتت نجاعتها،
إذ س���يكون على السائق أن يدفع رس���وما في حال قاد
سيارته في شوارع مركزية في ساعات االزدحام ،بمعنى
ساعات الصباح والمساء ،في الطريق من وإلى العمل.
وقال تقرير  OECDإن ضريب���ة االختناقات المرورية
يجب أن تش���مل الشوارع الداخلية في منطقة تل أبيب
الكبرى ،وأيضا في الش���وارع االلتفافي���ة المؤدية إلى
داخل مدن تلك المنطقة.
وتعد قضي���ة االختناقات المرورية واحدة من أش���د
األزمات اإلس���رائيلية على المس���توى الداخلي ،واألزمة
األش���د هي في منطقة تل أبيب الكبرى ،فهي تعكس
حالة التفجر الس���كاني في ه���ذه المنطقة ،التي تعد
قلب االقتصاد اإلسرائيلي ،وخاصة الصناعات العصرية
المتطورة ،ومركز الجمهور العلماني ،لذا فهي العنوان
األول للهجرة الداخلية لهذا الجمهور ،وبش���كل خاص
األجيال الشابة .وتش���هد منطقة تل أبيب الكبرى ،في
الس���نوات األخي���رة ،حالة انفجار ف���ي المواصالت ،عدا
االنفجار الس���كاني ،إال أن فرص توس���يع الشوارع وشق
ش���وارع جدي���دة باتت صعب���ة ،وفي ح���االت أخرى في
ذات المنطقة باتت مس���تحيلة ،وخاصة في أوتوستراد
«أيالون» الذي يشق منطقة تل أبيب الكبرى من شمالها
إلى جنوبه���ا ،وتمر فيه يوميا  720ألف س���يارة ،وهذا
يش���كل زيادة بنس���بة  %50عما كان ف���ي العام .2000
وغالبي���ة الس���يارات تتحرك في س���اعات ب���دء الدوام
وانتهائ���ه ،ما يخلق اختناقات مرورية حادة جدا ،يعلق
فيها المتوجهون إلى العمل ،والعائدون منه.
وكانت تقارير إس���رائيلية قالت إن تدفق مئات آالف
السيارات الجديدة في السنوات القليلة الماضية على
الش���وارع اإلس���رائيلية ،أدى إلى زيادة االختناقات في
الشوارع ،وبش���كل خاص في العامين الماضيين والعام
الجاري ،الذي المعدل السنوي لشراء السيارات الجديدة
في حدود  285ألف س���يارة .وحسب تلك التقارير ،فإن
زيادة الس���يارات ضاعفت من الس���فر سنويا بنحو 5ر3
مليار كيلومتر ،ما جعل الش���وارع اإلس���رائيلية األكثر
اكتظاظا من بين دول منظمة .OECD
وقال تقرير س���ابق لوزارة المواص�ل�ات إنه منذ العام
 2014بات واضحا أن الش���وارع اإلس���رائيلية هي األكثر
اكتظاظا من بين دول  ،OECDإذ كان المعدل في حينه
 2500سيارة لكل كيلومتر مربع من الشوارع ،ولكن هذا
المعدل ارتف���اع في العامين الماضيي���ن .وقال تقرير

آخر لمكتب اإلحصاء المركزي ،صدر هذا العام ،إنه منذ
العام  2000وحتى نهاية العام  ،2015تم تسجيل زيادة
بنسبة  %50في عدد الكيلومترات لسفر مختلف وسائل
النقل على الشوارع .وفي حين ارتفع عدد السيارات في
ذات الفترة بنس���بة  ،%70فإن مس���احة الشوارع زادت
بنس���بة  ،%40في حين أن طول الش���وارع ازداد بنسبة
 ،%17لتكون إس���رائيل الدول���ة األكثر اكتظاظا من بين
الدول األعضاء في .OECD
ومنذ مطلع العام الجاري  ،2019وحتى نهاية الش���هر
الماضي تش���رين الثان���ي ،تم بيع 4ر 248ألف س���يارة،
وه���ذا أقل بنس���بة 3ر %5ع���ن ذات الفترة م���ن العام
الماضي  ،2018الذي ش���هد هو أيضا تراجعا عن العام
الذي سبقه ،في حين أن عدد السيارات سجل آخر ذروة
له في العام  ،2016حينما تم بيع ما يزيد بقليل عن 300
ألف سيارة؛ ما يعني أن بيع السيارات في العام الجاري
الذي ش���ارف على االنتهاء ،سيكون أقل بنحو  %15عما
كان في .2016
وباش���رت إس���رائيل في الس���نوات القليل���ة األخيرة
بسلس���لة مش���اريع مركزية ،وم���ن أبرزها مد الش���ارع
السريع المركزي ،المس���مى «شارع عابر إسرائيل» ،نحو
الشمال ،وفي أكثر من اتجاه ،في محاولة إلى التخفيف
من االكتظاظ في ش���وارع الش���مال ،وجعل الحركة نحو
ّ
ستسرع حركة
وسط البالد أس���رع .إال أن هذه المشاريع
الس���ير أكثر نحو عنق الزجاجة ،نحو المركز االقتصادي
األساس���ي ،منطقة تل أبيب الكب���رى ،من جنوب مدينة
الخضيرة ش���ماال وحتى جنوب مدينة ت���ل أبيب .وفي
المقابل ،فإن إس���رائيل تحاول تطوير شبكة القطارات،
نحو الش���مال والجنوب ،إال أن مناليتها ما زالت أضعف
من أن تشجع السفر فيها.
ومس���ألة ضريبة االختناقات المرورية ،التي تطرحها
منظمة  ،OECDمنس���جمة مع دعوات في بنك إسرائيل
المركزي قائمة في السنوات القليلة األخيرة ،على ضوء
تنامي هذه الظاهرة ،التي تنعكس على االقتصاد سلبا.
وقالت صحيفة «كالكاليس���ت» االقتصادية ،في مطلع
األس���بوع الجاري ،إن���ه صحيح أن ضريب���ة االختناقات
المرورية أثبتت نجاعتها في عدد من كبرى مدن العالم
في الدول المتطورة ،إال أنه في تلك المدن توجد شبكة
مواصالت عامة متطورة جدا ومتشعبة ،مثل المواصالت
العامة التقليدية ،حافالت الركاب ،والقطارات الخفيفة
في المدن ،إن كانت تلك التي فوق األرض ،والش���بكات
التي تحت األرض ،إضافة إلى وس���ائل مرورية ،وما زالت
إس���رائيل متخلفة عما هو قائم في الدول األخرى ،مثل
مسارات الدراجات الهوائية والكهربائية وغيرها.
ويق���ول تقرير الصحيف���ة إن اس���تخدام المواصالت
العامة في المدن اإلسرائيلية الكبرى يصل إلى حوالي
 %10من حركة المواطنين ،مقابل نس���بة تتراوح ما بين
 %30إل���ى  %40في المدن األوروبي���ة الكبرى .كما تبين
أن  %62من العاملين في إس���رائيل يتجهون إلى أماكن
عملهم بسياراتهم الخاصة ،وهي تعد من أعلى النسب
في العالم ،إن لم تكن أعالها.
وقال تقرير سابق لبنك إس���رائيل إن تحسين أوضاع
المواصالت وش���بكات الطرق في إس���رائيل يحتاج إلى
فرض رس���وم وضرائب على أصحاب السيارات الخاصة،
م���ن أجل التقليل من اس���تخدامها ،وبال���ذات من وإلى
العمل .واقترح فرض «رس���وم كثافة» ،يدفعها السائق
حينما يس���افر في شوارع تش���هد اختناقات مرورية،
وبادع���اء أن هذا أم���ر ناجع في معالج���ة االكتظاظ في
الشوارع .إال أن الحكومة ترتدع عن فرض رسوم كهذه،

كي ال تثير غضب الجمهور.
وحس���ب التقديرات اإلس���رائيلية ،ف���إن االختناقات
المروري���ة تكلف االقتص���اد اإلس���رائيلي أكثر من 10
مليارات دوالر س���نويا .وحس���ب تقرير لبنك إسرائيل
المركزي ،فإن خسائر االقتصاد من شأنها أن تتضاعف
حتى الع���ام  ،2040م���ا لم تتخ���ذ الحكوم���ة إجراءات
اقتصادية حادة ،إلى جانب الصرف أكثر على مش���اريع
البن���ى التحتي���ة ،وتطوي���ر ش���بكة الطرق م���ن جهة،
وتحسين المواصالت العامة ،من جهة أخرى.
وفي مطلع األسبوع الجاري تم عرض خطة شاركت في
صياغتها وزارة المواصالت وس���لطة األمان على الطرق
وغيرهما ،وكلفتها االجمالية تصل إلى  21مليار شيكل،
أي ما يعادل حاليا  6مليارات دوالر ،وهي خطة متشعبة،
فيها تحس���ين وتوسيع شوارع ،وإعادة تقسيم شوارع،
بحيث تش���مل وس���ائل النقل الخاص���ة الخفيفة ،مثل
دراجات على أنواعها ،إضافة إلى بناء مواقف س���يارات
متعددة الطبقات ،عند مداخ���ل المدن ،وإقامة مواقف
س���يارات إلكترونية ،كتلك المواقف متعددة الطبقات
تح���ت وفوق األرض ،وماكنات إلكترونية تقوم بتحميل
السيارة إلى ومن الموقف.
وعلى س���بيل المثال ،توصي الخطة بزيادة مس���ارات
الدراجات الهوائية في المدن ،وفرض هذه المس���ارات
على كل بلدة فيها  10آالف نس���مة وأكثر ،ما سيضيق
المساحة المخصصة للسيارات العادية.
ويشكك محللون بأن يقبل رؤساء البلديات والمجالس
القروية بخطط كهذه ،خاصة في البلدات التي ليس���ت
لديها المساحة الكافية لتغيير شبكة الطرق .في حين
أن خطة كهذه تعد من «سابع المستحيالت» في المدن
والبلدات العربية ،المحرومة من توسيع مناطق نفوذها،
وتشهد حالة انفجار سكاني متفاقمة باستمرار.

ارتفاع في عدد القتلى
ويشهد العام الجاري المنتهي ارتفاعا بأكثر من %10
في عدد قتلى حوادث الطرق ،مقارنة مع العام الماضي
 ،2018إال أن���ه يبقى أقل بش���كل ملحوظ ع���ن العامين
 ،2017و .2016وحسب تقرير س���لطة األمان على الطرق
حتى مطلع األس���بوع الجاري ،فإن عدد القتلى بلغ 334
قتيال ،مقابل  306قتلى ف���ي كل العام الماضي .2018
في حين أن عدد القتلى في العام  2017بلغ  364قتيال،
وفي العام  2016بلغ  377قتيال.
وحس���ب التقرير ،فإن نس���بة العرب م���ن بين القتلى
تقف���ز قلي�ل�ا ع���ن  ،%30في حين أن نس���بة الس���كان
الع���رب وفق التقارير اإلس���رائيلية الرس���مية تالمس
 ،%21وهذه نسبة تش���مل القدس المحتلة ومرتفعات
الجوالن الس���وري المحتل ،ومن دون هاتين المنطقتين
فإن نس���بة العرب تالمس  ،%18ولكن ضحايا الطرق في
هاتين المنطقتين مش���مولون ضمن التقرير الرسمي
العام.
ورغم هذه النسب الخطيرة ،إال أنه طرأ تحسن طفيف
عليها في السنوات الثالث األخيرة ،إذ أن نسبة القتلى
العرب من إجمالي نس���بة قتلى ح���وادث الطرق كانت
تت���راوح ما بي���ن  %33إلى  ،%34وحتى أن���ه في العام
الماضي  2018كانت نس���بتهم في ح���دود  ،%29إال أنه
هذا العام قفزت النسبة مجددا عن .%30
ووفقًا لتقرير رس���مي ص���در في بحر الع���ام الجاري،
فإن كلفة ح���وادث الطرق تصل إل���ى حوالي 5ر 6مليار
دوالر ،بموجب معدل س���عر الصرف الحالي (5ر 3شيكل
للدوالر).
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ّ
ّ
ّ
الـمـتـهـم بـالـفسـاد نتـنيـاهـو اخـتـار بـدقـة المـدعـي العـام
عنوانًا لممارسة تكتيك «الهجوم كأفضل أسلوب للدفاع»!
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كتب هشام نفاع:
مطلع هذا الشهر س���لم المستش���ار القانوني للحكومة اإلسرائيلية
أفيحاي مندلبليت ،رئيس البرلمان (الكنيست) يولي إدلشتاين ،الئحة
االته���ام التي أوصى بتقديمها ضد نتنياه���و ،وأمهل األخير  30يوما
للحص���ول على حصانة من لجان الكنيس���ت لمواجهة المحاكمة .لوائح
االتهام تضمنت تهم تلقي ّ
الرشى واالحتيال وخيانة األمانة .هنا كان
نتنياه���و بحاجة الى ّ
عدو محدد يطلق عليه س���هامه ونيرانه الرمزية،
التي يبدو أن هناك من خش���ي داخل أجهزة األمن اإلس���رائيلية من أن
ّ
ّ
ّ
فتقرر تعيين حارس ش���خصي من وحدة
فعلية،
تتحول إلى رصاصات
ّ
حراس���ة كبار الشخصيات التابعة لجهاز األمن العام (شاباك) ،للمدعي
العام المنتهية واليته ،ش���اي نيتس���ان ،الذي اختاره نتنياهو عنوانًا
ّ
التحريضية.
محددًا لحملته
يائير لبيد ،القيادي في حزب «كحول لفان» ،وصم نتنياهو بالتحريض
عل���ى العنف في جهوده إلدانة لوائح االته���ام .وقال« :لدى مندلبليت
حراس���ة شخصية .لدى المدعي العام في الدولة ،شاي نيتسان ،حراسة
ش���خصية .لدى المدعية العامة للضرائب والجرائم االقتصادية ليئات
بن آري حراسة شخصية .إنهم يواجهون تهديدات بالقتل .ال شك في
السبب .انه واضح .نتنياهو يحرض ضدهم .إنهم بحاجة إلى الحراسة،
وإال فإن شعبهم سيؤذيهم .هذا ما وصلنا إليه».
نتنياه���و كان ّ
صرح ف���ي مؤتمر صحافي فور تقدي���م لوائح االتهام
ّ
يتعرض النقالب .أراد مخاطبة عناوينه السهلة باللغة األكثر
ضده أنه
شعبوية من خالل اللعب على وبالغرائز ،في مقولة ضمنية مفادها «إن
قبيلتن���ا في خطر» ..وق���ال« :هذه محاولة انقالب ض���د رئيس حكومة..
لقد كرس���ت حياتي م���ن أجل الدولة .لقد حاربت م���ن أجلها ،وتعرضت
لإلصاب���ات من أجلها ،وأنا فخور جدا بذلك .لك���ن هذا يوم حزين .يجب
أن يك���ون المرء أعمى حتى ال يرى أن ش���يئا س���يئا يح���دث في النظام
القانوني .التحقيقات ّ
ملوث���ة بدوافع خفية» ،وبعد أن انتقد التوقيت،
دع���ا نتنياهو الى التحقيق مع المحققين المس���ؤولين عن التحقيقات
ّ
ض���دهّ .
وحدد بدقة« :نحن بحاجة إلى التحقي���ق مع المحققين والنيابة
العامة التي تطبخ هذه القضايا الموبوءة»!
أنص���ار نتنياهو فهم���وا الش���يفرة ،وانطلقت حملة مرك���زة مكثفة
ّ
ّ
«النتياهوي���ون» مظاهرة لم
ضد المدعي العام ش���اي نيتس���ان .نظم
يحضرها سوى مسؤولين اثنين من حزب الليكود ،وقال أحد منظميها:
«هناك أماكن يوجد فيها انقالب عس���كري ويعزل الجيش المسؤولين
المنتخبي���ن ،وهناك أيضًا انق�ل�اب قانوني يحدث بش���كل علني أمام
أعيننا» .وهناك انتشرت الالفتات والهتافات التي وصفت نيتسان بما
يوصف به العرب واليسار عادة :خائن وطابور خامس!
المدعي العام نيتس���ان قال في حفل خاص لمناسبة انتهاء واليته:
«من الطبيعي أن نكون مخطئين تمامًا ،لكن لنكن حذرين في عدم إراقة
الطف���ل مع الماء .النق���د الهادف للبناء  -نعم؛ أم���ا الهادف للتدمير –
ال وألف ال ...باألمس ،أنهيت س���ت س���نوات في مكت���ب المدعي العام.
عملت من أجل دولة إسرائيل ،وعملت من أجل شعب إسرائيل بكل قوة
وفخر .أحد أهداف المدعي العام هو محاربة الفساد العام .لقد تعرضنا
لهجوم ش���ديد من جانب مسؤولين حكوميين أقوياء ،ولم نضع حواجز
أمامنا وأنا متأكد من أننا لن نتوانى».
ّ
ّ
المعلقة في «هآرتس» كارولينا لندسمان حذرت منتقدي نيتسان من

ضرورة «عدم التطوع للقفز في كل مصيدة يدفنها اليمين لمن وصفه
كخصم له ،أو لعب دور المتآمرين في سيناريو «االنقالب القانوني» من
انت���اج نتنياهو ...في محاولة للهرب م���ن رعب المحاكمة ،نتنياهو حل
ّ
حكوم���ات وبكر موعد االنتخابات وأيد قانون���ا يمنع تقديمه للمحاكمة
وش���كل كتلة حصانة .وهو انض���م للكهانيين وعي���ن وزراء وفقا لقوة
الكراهية التي اظهروها تجاه النظام الذي هم مسؤولون عنه .ولم نقل
بعد أية كلمة عن االعمال الواردة في لوائح االتهام».
أما ش���موئيل فاوس���ت ،المحرر في جريدة «مكور ريشون» اليمينية،
ّ
فقد وفر س���ندًا لمزاع���م نتنياهو بقوله إن «الرياح ف���ي النيابة العامة
تهب في اتجاه واحد بشكل أساسي .هذا هو انطباع الذين يمكثون في
س���راديب النيابة .وليس هناك الكثير من المحامين الذين سيحاولون
قل���ب اتجاه الريح .ال توجد هنا مؤامرة ،وال محافل س���رية ،وإنما نتيجة
طبيعية لمجموعة متجانس���ة اآلراء وللضغ���ط االجتماعي ،أحيانًا حتى
في الالوعي».
زميله في اليمين ،زلمان شوفال ،وهو دبلوماسي سابق ،زعم في مقال
نش���رته «معاريف» ما يل���ي« :تحدثت مؤخرًا مع بعض رج���ال القانون
الكبار ،بمن فيه���م من يعملون في الخدمة العام���ة ،والذين لم يخفوا
رأيهم في أن ش���يئا ما مريض في س���لوك النيابة العامة والشرطة في
قضية رئيس الحكومة .وبالتالي ف���إن ثقة الجمهور في جهاز القضاء
ً
تض���ررت ،مؤخرًا .ثقة الجمهور هي أوال وقبل كل ش���يء عنصر معادل
لس���لوك الجهاز القضائي نفس���ه وفقًا للقواعد والمبادئ التي تناسب
دوره حس���ب القانون وليس التس���لل إلى مجاالت أخرى .من واجبه ،إذًا،
أن ينظر إلى الداخل وأن يجري مراجعة عميقة لنفسه .كثير من الناس
يعتقدون مثال أن االتهامات ضد نتنياهو تتراوح بين غير المتماسكة
وغي���ر المبررة ،ولكن توج���د بالطبع أيضا آراء أخرى .عل���ى أي حال ،في
الوض���ع الحالي من األفضل أال يصل الموض���وع على اإلطالق إلى البحث
القضائي وأن يحس���م ،إذا كان ينبغي أن يحس���م على اإلطالق ،بعد أن
يعتزل رئيس الحكومة منصبه نهائيا ،س���واء نتيجة لقرار شخصي أم
في أعقاب تغييرات في الساحة السياسية».
مردخ���اي ليفم���ان ،في مقال بموق���ع «نيوز ،»1-اتهم نيتس���ان فيما
ّ
يتعرض له .وكتب :لقد ترك ش���اي نيتس���ان كرسيه الفسيح في وزارة
الع���دل في القدس يوم االثنين  16كانون األول  2019وخرج إلى ش���ارع
القدس صالح الدين ...لقد أصبح مكتب المدعي العام ،على مر السنين،
قوة قانونية قوية وفريدة من نوعها.
وأضاف أنه بعكس أي بل���د آخر في العالم الديمقراطي حيث تضاءل
تركيز الس���لطة من حيث صالحيات المدعي العام ،فقد قام نيتس���ان
بتس���ريع س���يرورة جعل كل ش���يء قابل للمقاضاة ،من مدرسة رئيس
المحكمة السابق أهرون باراك..
ويضيف :لق���د تم ذلك عن طريق القبضة المش���دودة وبفظاظة ضد
كل معارضة مدني���ة وغيرها (أيضا من قبل خب���راء قانون آخرين) .في
البداية ،لم تكن لمقولة باراك أهمية كبيرة .لكن نيتس���ان والمدعيين
الس���ابقين ،إلى جانب قضاة المحكمة العليا ،أنتجوا مضمونًا حقيقيًا،
وفي كثير من الحاالت ،أصبح التشريع نفسه مجرد توصية فقط ،ولكن
بعد ذلك جاء النظام القانوني وأعطى المقولة محتوى عمليًا ...إن حكم
القضائيين شبه المطلق تقريبا ،قد نما واكتمل أمام أعيننا.
لقد ّ
أججت هذه االنتقادات غضبا في جهاز النيابة .ونقل الصحافيان
ب���اروخ كرا وأفيعاد غليكمان من القن���اة  13كيف هاجم المدعي العام

صورة تجمع مندلبليت مع نتنياهو.

نيتس���ان رد الفعل العنيف ضد نظام إنفاذ القانون ،عقب قرار توجيه
الئح���ة اتهام ضد نتنياهو .وقال نيتس���ان في حف���ل افتتاح البرنامج
التدريبي الس���نوي لنقابة المحامين «هناك حملة تدفعها جميع أنواع
األس���باب تهدف فقط إلى ن���زع الثقة في مكتب المدع���ي العام .كل
أس���باب ذلك معروف���ة .يضربون النيابة بالمطرقة ث���م يقولون إن ثقة
الجمه���ور قد انخفضت .هناك قوى هائلة تبذل كل جهد ممكن إللحاق
األذى بها .لقد دهشت عندما سمعت تهجمات وزير العدل أوحانا على
مكتب المدعي العام.
كذلك ،تحدث المستش���ار القانوني أفيحاي مندلبليت وقال« :أس���مع
التهديدات واألكاذيب والتشهير الذي ال أساس له  -إنها صدمة .أسمع
تعبي���رات ليس لها مكان في الخطاب الع���ام  -موجهة إلى نظام إنفاذ
القانون ،ونحو بعض كبار المس���ؤولين داخله .نيتس���ان هو موظف في
خدمة جمهور مئة بالمئة ،وهو رجل قانون ممتاز ورجل نزيه وصادق...
المدع���ي العام للدولة هو خط الدفاع عن دولة إس���رائيل ضد الجريمة
خال
الحكومية والفس���اد .بالطبع ،هذا ال يعني أن مكتب المدعي العام ٍ
من األخطاء ،أو أنه محصن من النقد .نحن لسنا خائفين من النقد ،بشرط
ً
وبناء».
أن يكون نقدًا محترمًا

«إذا نجحوا في سحق مكتب المدعي العام فكل شيء سوف ينهار»
ف���ي مقابلة تلفزيوني���ة تعتبر نادرة ،قال المدع���ي العام المنتهية
واليته« :أنا قلق للغاية من وج���ود العديد من العناصر التي ترغب في
تدمير النظام .في رأيي ،يرتبط تراجع ثقة الجمهور في النظام القضائي
بالمسألة التي اخترنا التحقيق فيها وكذلك بكبار المسؤولين .األسباب
الرئيسية لسخط الجمهور هي الهجمات المستمرة وغير العادلة وغير
الصحيحة .إذا نجحوا في سحق مكتب المدعي العام ،ال سمح الله ،فكل
شيء سوف ينهار».
نيتسان أورد مقارنة ّ
جرت عليه المزيد من النيران ،إذ قال« :لنفترض
أن هناك ش���خصية عامة اغتصبت ،ويأتي قائ���ل ليقول ولكن غالبية
الجمه���ور صوت���ت لها  -ماذا يعن���ي ذلك؟ هل نذه���ب إلى محاكمة
الجمهور وإذا كان معظم الجمهور سيقول نعم نذهب إلى المحكمة،
وإذا كان الج���واب «ال» إذن ال؟ ال يمكنك اتخاذ قرارات قانونية في ظل

ضغط الواقع ،وفق���ا لما يقوله الجمهور ،نع���م أو ال ،وال يمكن تحديد
ّ
مصير الشخص القانوني في صندوق االقتراع» .نتنياهو سارع لتلقف
المقارنة واستخدامها وأعلن« :مصدوم من أن شاي نيتسان استخدم
ضحايا االغتصاب لتبرير حمالته المهووس���ة ضدي .يبدو أنه ال توجد
ح���دود لمحاولة اإلطاح���ة بحكومة الليكود تح���ت قيادتي .يجب على
ش���اي نيتس���ان االعتذار على الفور  -وقبل كل ش���يء لضحايا جرائم
االغتصاب».
هذا ّ
الجو التراشقي بين المتهم نتنياهو وجهاز القضاء جعل فرائص
اليمين االستيطاني ترتعد من إمكانية فقدان السلطة وعرقلة مشاريعه
التوس���عية في األراضي الفلس���طينية المحتلة .فقد خرج رئيس حزب
«اليمي���ن الجديد» ،نفتالي بينيت ،بدفاع علني مفصل عن نتنياهو في
ضوء قضايا الفس���اد ضده ،متهما الجهاز القضائي «بمحاولة إسقاطه»
ألس���باب سياس���ية وترهيب قادة اليمين المس���تقبليين .ونقل موقع
«تايمز أوف إسرائيل» منشور بينيت المطول على فيسبوك معتبرًا انه
إعالن دعم نادر للسياس���ي من اليمين المتدين ،الذي غالبا ما دخل في
صدامات مع نتنياهو وعرض نفس���ه كبديل ل���ه وهاجمه في الماضي
بسبب الجرائم المزعومة التي ارتكبها.
وكتب بينيت «إذا نجح الجهاز القضائي بإس���قاط نتنياهو س���تكون
هذه ضربة موجعة لكتلة اليمين بكاملها .زعيم اليمين الذي س���يأتي
من بعده س���يكون عاجزا وسيخش���ى من اإلعالم والنظام القضائي .في
أحلك أوقاته ،قررت الدفاع ع���ن رئيس الحكومة .نتنياهو ليس مثاليا،
لكنه كان رئيس حكومة جيدا لدولة إس���رائيل وأمنها .من اللحظة التي
دخل فيها عالم السياس���ة قاموا بوضع عالمة عليه .عناصر يسارية في
الصحاف���ة وفي األوس���اط األكاديمية وفي الثقاف���ة والنظام القانوني
حول���وه إلى الرمز المطلق للش���ر .ق���د يكون الوقت قد ح���ان أو لم يحن
الستبدال نتنياهو ،ولكن حتى لو كان قد حان الوقت ،يجب أن يتم ذلك
من خالل تصويت الناخبي���ن وليس من خالل الئحة اتهام .نتنياهو لم
يأخذ أكياسا من النقود ولم يقم بتحويل المال إلى حساباته المصرفية
الش���خصية .لقد حصل على تغطية أقل عدوانية بقليل من موقع والال،
والكثير جدا من السيجار والشمبانيا ،وهذا بالفعل ليس بشيء مقبول،
ولكنه ليس شيئا يمكن بسببه اإلطاحة برئيس حكومة».

المدعي العام واجه هجوم نتنياهو بإبراز دوره في دعم قرارات تكريس االحتالل وتعزيز سلطة األمن!
خرج شاي نيتس���ان في حملة تصد للهجمة التي يقودها ضده
زعيم اليمين اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو ،شخصيا ،فباإلضافة
إل���ى تجنيد أفراد أس���رته الذين ظهروا في اإلع�ل�ام وتحدثوا في
ّ
تقاري���ر تلفزيونية ومقابالت إذاعية ،جن���د تاريخه المهني الذي
تفاخ���ر من خالله بأنه اتخذ في���ه دومًا جهة ووجهة أجهزة األمن،
وحماية مشاريع ّ
مكرسة لالحتالل أبرزها جدار الفصل العنصري.
قبل س���ت س���نوات كتبت عنه جريدة «معاريف» أنه خرجت من
ّ
تح���ت يديه العديد من المواد الحساس���ة والمثي���رة للجدل :مثل
الدولة والجيش في التماس ضد سياسة االغتياالت التي نفذتها
سلطات االحتالل بشكل منهجي .وفي إطار قرار بخصوص «التماس
التعذيب» ،والذي تناول ش���رعية التعذيب أثناء تحقيقات جهاز
األمن الداخلي (ش���اباك) ،دافع نيتس���ان عن ضرورة وجود مرافق
ّ
اعتقال س���رية؛ ومثل جيش االحتالل اإلس���رائيلي «في المطالبة
بالتحقي���ق الذي قام به الجيش اإلس���رائيلي ض���د الجنود الذين
أطلقوا النار على الفلس���طينيين في قرية نعالين» وترأس تمثيل
الدولة المدعى عليها في االلتماس ضد الجدار الفاصل.

تكتيك ناجع أمام ثقافة سياسية تقدس األمن
هذا التكتيك ناجع جدا أمام ثقافة سياسية ترفع األمن وأجهزته
ومش���اريعه وجرائمه الى مستوى القداس���ة .وحين اتهمت أبواق
نتنياهو نيتس���ان بالتهمة األشد خطورة ،االنتماء لليسار والنطق
من حنجرته والعمل بأجنداته ،كان نيتس���ان يستنكر ذلك مشيرا
الى كونه متدينا ْ
وإن كان قرر عدم وضع القلنسوة اليهودية.
يقول ياريف أوبنهايمر ،رئيس «حركة السالم اآلن»« :إن سيرته
الذاتي���ة بعي���دة عن أن تكون يس���ارية .كان عادة م���ا ينضم إلى
المؤسسة العسكرية ولم يجعل الحياة سهلة بالنسبة لليساريين.
وبصفت���ه نائبًا للمدعي العام الدولة ،لم تتم في فترة واليته هذه
مقاضاة أي من المتورطين في البناء االس���تيطاني غير القانوني،
على الرغم من جميع الوثائق التي لفتنا انتباهه إليها .بالنس���بة
لنا ،حتى في عدم قيامه بعمله ،كان يدافع عن أولئك الذين يقفون
وراء البؤر االستيطانية».

كذلك اهتم ما يسمى «مقربو شاي نيتسان» بتعريف الرأي العام
ّ
المدع���ي العام يعرف أنه
بتاريخه العائل���ي وخلفيته اليمينية.
يخاطب جمهورا يمينيا محافظ���ا ،بعضه رجعي وعنصري ،فاهتم
بترتيب ديكور صورت���ه بما يتالءم مع ما يطلبه الجمهور ،أو مع ما
يرغب فيه الزبون :قيم العائلة الموحدة المتآزرة الكالسيكية التي
باإلضافة إلى وقعها العاطفي على المتلقي ،فإنها تش���كل واحدة
من شيفرات نهج المحافظة المحسوب عادة على أوساط اليمين.
العنصر الثان����ي في مخاطبة الرأي العام يميني األهواء ،هو قرض
كالم المديح وصنوف الغزل لألمن والعنف الرس����مي الذي ينتجه .أنا
لس����ت يساريا محبا للعرب ،يقول نيتسان عمليًا للجمهور ،بل أنا مدع
ّ
عام يحظى بإعجاب الشاباك ،ومسؤول قضائي وفر االسمنت القانوني
ّ
المس����لح لبناء الجدار والمشاريع الش����بيهة به .هذا ما يستشف من
أقواله في مقابلة أجرتها معه القناة التلفزيونية  12قبل عشرة أيام.

مواقف نيتسان معادية لحقوق الفلسطينيين على طرفي الخط األخضر
بكلم���ات أخرى يح���اول نيتس���ان مواجهة نتنياه���و وتقويض
حملته بواس���طة تجاوزه م���ن اليمين ،بل التمت���رس على يمينه
كصقر عس���كري وأمني وسياس���ي .وبدال من أن يجري مراجعة وما
يسمى حساب نفس ،يستعرض هذا المسؤول القضائي عضالته
ف���ي داخل درعه المصفد المنقوش بنياش���ين بطوالته في ش���ق
ّ
الطرق لموبقات االحتالل وتوس���عه .وهنا ،في سياق متصل بشكل
وثيق ،تذكر في هذا السياق لنيتس���ان مواقفه المعادية لحقوق
الفلسطينيين على طرفي الخط األخضر...
ففي أعقاب نشر صحيفة «هآرتس» نتائج تحقيقات الشاباك في
قضية استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان من قرية أم الحيران
برصاص الشرطة عام  ،2018طالب مركز «عدالة» لحقوق المواطنين
الفلسطينيين في إسرائيل ،المستشار القانوني للحكومة ،أفيحاي
مندلبلي���ت ،بتلقي جميع مواد التحقيق في القضية ،ومن ضمنها
تقرير الشاباك وتقرير التشريح من معهد الطب الشرعي ،وكذلك
فتح تحقيق شامل من قبل جهة أو أشخاص مستقلين ومحايدين
بدون تضارب مصالح ،وأن تقوم هذه الجهة أو األشخاص بالتحقيق

في إدارة الس���لطات المختصة ،ومن ضمنها النائب العام ،وفحص
شبهات وجود تضارب مصالح ،األخذ باعتبارات دخيلة والتشويش
على مجرى التحقيق.
ضابط الش���اباك الذي تولى التحقيق ف���ي حيثيات الجريمة بأم
الحيران أكد أن استش���هاد أبو القيعان نابع من «فش���ل عملياتي
لعناصر الش���رطة» ،وأن ضابط الش���اباك أدلى بش���هادة في قسم
التحقيق مع عناصر الش���رطة (ماحش) أكد خاللها أن الشهيد «لم
ينف���ذ عملية دهس» .وق���د فند تصريح ضابط تحقيق الش���اباك
االدع���اءات التي نش���رها مكتب المدعي العام نيتس���ان في بيان
صحاف���ي بتاريخ  ،1.5.2018والتي جاء فيها أنه ال يمكن التأكد من
أن الشهيد دهس الشرطي عمدًا أم ال.
تجاهل النائب العام ،ش���اي نيتس���ان ،في هذه القضية بقصد
أو بغي���ر قص���د ،تقرير ضابط الش���اباك ولم يدرج���ه ضمن البيان
الصحاف���ي الذي صدر عن مكتب���ه .كذلك تبين أن���ه كانت هناك
اعتب���ارات دخيلة أثرت على نتيج���ة التحقيق الذي أجراه المدعي
العام ،وأن التدخ���ل جاء من قبل وزير األمن الداخلي ،غلعاد إردان،
والمفتش العام للش���رطة ،روني ألشيخ .وتبين أن إحدى الطبيبات
التابعات للشرطة تواجدت في المكان ولم تقدم أي مساعدة طبية
للش���هيد خالل الس���اعات التي مكث فيها مصابًا داخل سيارته.
وجاء في الرسالة التي أرسلها مركز عدالة ،أنه «يتضح من تسلسل
األحداث أعاله ،أنه عالوة على تجاهل أفراد عائلة الشهيد وطلبات
تلقي مواد التحقيق وتحديثات ح���ول تطوره ،إذ كانوا يعرفونها
بش���كل مفاجئ م���ن الصحافة ،هنالك ش���بهات جدي���ة أن إدارة
التحقيق احتوت على ثغرات كثيرة وغير قانونية».
وتخللت رس���الة مرك���ز «عدالة» كذلك أن «هذه الثغرات تش���ير
لوج���ود ش���بهات جدية ح���ول عرقلة مج���رى التحقي���ق من قبل
الس���لطات نفس���ها ،واألخذ باعتبارات دخيلة بسبب تدخل جهات
لها مصالح واضحة بالتحقيق ،وشبهات حول نشر نتائج التحقيق
من قبل النائب العام ال���ذي تجاهل تمامًا قاعدة األدلة المطروحة
أمامه ،وتشمل الش���بهات كذلك وجود تضارب مصالح واضح لدى
القائمي���ن على التحقيق ،وش���بهات بتدخل وزي���ر األمن الداخلي
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والمفتش العام للش���رطة اللذين أثرا على نتائج التحقيق كونهما
يملكان مصالح سياسية واضحة ،ومن ضمن الشبهات كذلك إخفاء
معلومات حيوية عن أفراد عائلة الشهيد والرأي العام حول مجرى
التحقيق ونتائجه».

أجاز ّ
وبرر استعمال االحتالل المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية أو رهائن
نظرت المحكمة العليا في تموز  2003في التماس ضد استعمال
الجي���ش اإلس���رائيلي للفلس���طينيين كدروع بش���رية أو كرهائن
بواسطة ما يعرف باسم «إجراء الجار».
وطلب الملتمس���ون م���ن المحكمة العليا إص���دار أمر فوري يمنع
فيه الجيش من اس���تخدام المدنيين كدروع بش���رية أو كرهائن.
واستجابت المحكمة العليا في حينه وأصدرت أمرًا احترازيًا تمنع
فيه الجيش من استعمال المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية
أو كرهائ���ن بواس���طة «إجراء الجار» .وبعد أن تم الكش���ف عن عدة
حاالت استخدم فيها الجيش اإلسرائيلي الفلسطينيين المدنيين
كدروع بش���رية ،تم التوجه للمحكمة العليا بمطلب تغريم الجيش
والحكومة بعد أن قاموا بخرق أمر المحكمة.
المحامي شاي نيتسان ادعى باسم الجيش ،أن االخير ال يستخدم
الفلس���طينيين كدروع بشرية وإنما «يس���تعين» بهم «لكي يمنع
المس في حياة اإلنس���ان» .وأضاف أنه وفقًا لألمر الجديد (اإلنذار
المسبق) يس���مح للجيش االس���تعانة بالمدنيين خالل العمليات
العس���كرية فق���ط إذا اعتب���ر الضاب���ط المتواجد ف���ي المكان أن
االس���تعانة بالمدني ال تشكل خطرًا على حياته وذلك بعد موافقة
المدني الذي سيستخدمه الجيش في العملية العسكرية .وشدد
على أن «الهدف من وراء هذه اإلجراءات هو تقليص احتمال المس
في المدنيين وفي الجنود».
هذه هي المالمح «األمنية» وهناك من يقول «القومجية» للمدعي
العام نيتسان الذي يرسمه نتنياهو بألوان يسارية لكنها سرعان
ما تذوب وتتالش���ى على أرض الواقع ،فهذا وذاك في هذه الحالة
ّ
المؤسسية،
في نفس الخندق ،وإن اختلفت المصالح ،الشخصية أو
بينهما في هذا المفترق ،ليس كشخصين بل كممثلي مؤسستين.
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