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كلمة في البـدايـة

بنك إسرائيل يحذر: رفع 

ميزانية »األمن« سيكون على 

حساب الميزانيات االجتماعية!

نتنياهو بين فكي الكماشة 

في اليمين: الحريديم 

والمناهضون لهم!

عن منطوق المنظور 
التاريخي األقل أحادّيـة...

بقلم: أنطـوان شلحـت

تطالع���ون في ه���ذا الع���دد )ص 5( ترجمة 

خاص���ة لغالبي���ة مقاطع مقال���ة جديدة تحت 

عنوان »حربا 1948« للمؤرخ اإلس���رائيلي هيلل 

كوهن، ظهرت في العدد األخير )آب 2018( من 

مجلة »هذا الزم���ن« اإللكترونية الجديدة التي 

عنى 
ُ
تصدر عن »معهد فان لير« في القدس، وت

بالقضايا الفكرية والجدل الجماهيري العام. 

ويمّيز هذه المقالة ما س���بق أن أش���رنا إليه 

لدى تقديم آخر كتاب من تأليف هذا المؤرخ، 

وه���و »هّب���ة البراق: 1929 س���نة الص���دع بين 

الع���رب واليهود«، الذي ص���در بترجمة عربية 

عن منش���ورات »مركز م���دار« قبل فترة وجيزة. 

»التوّجه  ونقصد ميزة اعتماده على ما يسميه ب�

االحتوائي«، والذي هو بقراءته توّجه تاريخي، 

وغي���ر قومي. وكما في الكتاب، ال ينفك كوهن 

في المقالة يش���ير إلى أن تبنيه توجهًا كهذا 

ال يعني االفتقار إلى الحّس القومّي، أو تجاهل 

أهمية وقوة الهويات القومية، وال يعني ادعاء 

الحيادية، وإنما ألنه ال يبغي، بوعيه على األقل، 

خدمة أي رواية قومية، أو الطعن بها. 

وق���د جادلنا في حينه بأن م���ا تأّدى عن هذا 

 أحادية، 
ّ

التوّجه هو تقديم منظور تاريخي أقل

بق���در ما تأّدى عن���ه ما يمك���ن توصيفه بأنه 

نًا«، 
ّ
»تفسير ُمتفّهم«، كي ال نقول »تبريرًا ُمبط

لمعظم جوانب الرواية التاريخية الفلسطينية 

حي���ال الص���راع عموم���ًا، وحي���ال الموقف من 

الحركة الصهيونية فكرًا وممارس���ة على وجه 

الخصوص. 

ولئن ارتب���ط ذلك المنظ���ور التاريخّي األقل 

أحادية، في كتاب »هّبة البراق«، بأحداث العام 

1929 وتلك الهّبة الفلس���طينية، فإنه في هذه 

المقالة الجديدة يرتب���ط بوقائع »حرب 1948« 

وما أس���فرت عنه من النكبة الفلسطينية، ومن 

نشوء قضية الالجئين الفلسطينيين.  

قد تك���ون مثل ه���ذه المقالة مهّم���ة، اآلن 

وهنا، ضمن السياق اإلسرائيلي الداخلي، الذي 

تتكش���ف فيه يومًا بعد ي���وم حقائق جديدة 

بشأن استقتال المؤسسة السياسية اليمينّية 

في اتخ���اذ مزيد م���ن اإلج���راءات الرامية إلى 

تشديد قبضتها حيال النشاطات واإلنتاجات 

التي ترفض  والثقافية  الفنية  والمؤسس���ات 

النكبة  إمالءات سياس���ية مرتبطة بتعري���ف 

الفلس���طينية وبالموقف منه���ا، ما يقع عمليًا 

في خان���ة التضييق على الموق���ف والتعبير 

عنه والتفكير فيه، كما يش���ير إلى ذلك مقال 

اع )طالع ص 2(، لكن ال ش���ك في أن 
ّ
هش���ام نف

أهميتها ليس���ت منحصرة فقط في مترتبات 

هذا السياق.  

ولعله يتعين التنويه بأن أشّد ما يعنينا إزاء 

مثل هذه المقاالت يبق����ى متمثاًل في كونها 

 عبرها م����أزق الخطاب 
ّ

تؤش����ر إلى ثقوب يطل

لتاريخ  الرواية الصهيوني����ة  أو  الصهيون����ي 

الص����راع. وهي ثق����وب مترتبة أيض����ًا، فضاًل 

عن مس����تحصالت الكتابة ذاته����ا، على مجّرد 

النقاش الذي تثيره وعلى مجرياته ومنطوقاته 

المتعّددة. وتظل مهمتنا بإزائها أن نفهم ما 

ما من غير خ����داع للذات بأن ما 
ّ
هو موج����ود، إن

هو حاصل يش����كل ثورة ف����ي طريقة التفكير 

اإلس����رائيلية تجاه الداخل والخارج معًا. فلئن 

كانت تلك الثقوب تس����عفنا قلياًل لدى اآلخر 

في مجال س����رد روايتن����ا التاريخية المدافعة 

عن وعينا التاريخي، حتى لو أتى ذلك من لدن 

هذا اآلخر ذات����ه، فإن ما ينبغي مالحظته قبل 

أي ش����يء هو كون حدود إس����عافها ال تتخطى 

نخب����ة ثقافي����ة وأكاديمية ما تزال منش����غلة 

بالتاريخ الجديد والسوسيولوجيا االنتقادية، 

وتستحق أن نلتفت إليها. وهي نخبة تتعّرض 

اآلن إلى التضييق والحصار الصارمين، بالرغم 

م����ن أنه ليس مبالغة الق����ول إن فاعليتها في 

التأثي����ر عل����ى الوعي التاريخي الش����عبي في 

أوس����اط الرأي العام اإلسرائيلي ال توازي أكثر 

من خدش صخرة صّماء، كما كررنا القول مرات 

من الصعب حصرها. وحت����ى قبل أن تتعرض 

ه����ذه النخبة إل����ى الحصار الحال����ي بخطواته 

العدي����دة وذات المنهجي����ة الواضح����ة، ل����م 

الوسيلة لفرض  المؤسسة اإلسرائيلية  تعدم 

هامشية على النقاش حول الصهيونية عمومًا 

وعل����ى نقاش أصحاب المنظ����ور األقل أحادّية 

تخصيصًا، لجهة استحالة الرهان على أن في 

مقدوره أن يحدث ف����ي المدى المنظور انقالبًا 

في طريق����ة تفكير اإلس����رائيليين بخصوص 

المسألة الفلس����طينية، التي لم تبدأ بالنكبة 

في 1948.

صواريخ "اس 300"، عنوان الرّد الروسي على إسرائيل في سورية.                                 )إ.ب.أ(

أعلنت وزارة الدفاع الروس����ية، أمس االثنين، أنها س����تتخذ 

سلس����لة إجراءات في س����ورية بإيعاز من الرئي����س فالديمير 

بوتين، وقالت إنها تهدف إلى الحفاظ على أمن العس����كريين 

الروس، الذين ينفذون مهمة القضاء على اإلرهاب الدولي في 

سورية.

وقال وزير الدفاع الروس����ي س����يرغي ش����ويغو إن أول خطوة 

في هذه اإلجراءات س����تكون تس����ليم س����ورية بعد أسبوعين 

منظوم����ات الدف����اع الجوية المتط����ورة من ط����راز »إس 300«، 

والق����ادرة على متابعة عدة أهداف في نفس الوقت، واعتراض 

األهداف بمس����افة 250 كيلومترًا. وأضاف شويغو أن بطاريات 

هذه المنظومات ستكون محمية.

وقال شويغو إن صفقة تزويد سورية بهذه المنظومات أبرمت 

في العام 2013، وتم تأهيل وتدريب العس����كريين السوريين 

على اس����تخدامها، و«لكننا أوقفنا هذه الصفقة بناء على طلب 

إس����رائيل، إال إننا غّيرنا رأينا اليوم ألن الظروف تغّيرت، وهذا 

ليس ذنبنا«.

واإلجراء الثاني هو منح الدفاعات الجوية الس����ورية منظومة 

قدم إال للقوات الروسية. وشدد شويغو 
ُ
أوتوماتيكية وآلية، ال ت

على أن هذه المنظومة ستس����مح ل����إدارة المركزية للدفاعات 

الجوية السورية بمتابعة الوضع في األجواء، وتحديد األهداف، 

ما سيضمن تحديد هوية الطائرات الروسية.

أما اإلجراء الثالث فهو إطالق التش����ويش الكهرومغناطيسي 

قبال����ة س����واحل س����ورية، لمنع اتص����االت األقم����ار الصناعية 

والطائرات، ما من شأنه شل وإحباط الغارات في المنطقة.

وأوضح ش����ويغو أن روسيا تس����عى، من خالل هذه اإلجراءات، 

إل����ى تخفيف مش����اعر الغضب في أوس����اط المواطنين الروس 

جّراء إس����قاط الطائرة الروسية قبالة سواحل الالذقية، األسبوع 

الماضي، ما أس����فر عن مقتل جميع أف����راد طاقمها ال� 15، وكرر 

تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إسقاطها.

وقالت تحليالت إس����رائيلية إن هذه اإلجراءات تعتبر بمثابة 

تهديدات إلس����رائيل، التي كانت تتمتع بحرية التصرف في 

األجواء الس����ورية، بحجة ضرب أسلحة متطورة ودقيقة تنقلها 

إيران إلى حزب الله في لبنان عبر سورية.

ورفض الجيش اإلس����رائيلي اتهام وزارة الدفاع الروسية بأن 

المسؤولية الكاملة عن إس����قاط طائرة االستطالع الروسية من 

طرف الدفاعات الجوية الس����ورية خالل غارة إسرائيلية بالقرب 

من الالذقية األس����بوع الفائت تقع عليه، وكّرر تأكيده أن هذه 

المسؤولية تقع على عاتق سورية وحدها. 

وجاء هذا الرفض في س����ياق بيان أصدره الجيش اإلسرائيلي 

أول أم����س األحد، تعقيبًا على المعطيات التي نش����رتها وزارة 

الدفاع في موسكو بشأن إس����قاط الطائرة الروسية المذكورة، 

أصّر فيه أيضًا على روايته بأن تلك الطائرة أس����قطت بس����بب 

إطالق عش����وائي لنيران الدفاعات الجوية الس����ورية، وأكد أنه 

س����يواصل العمل لمنع التنظيمات المتطرفة من الحصول على 

أسلحة متطورة.

وقال بيان الجيش اإلسرائيلي إن التفاصيل الكاملة والدقيقة 

والحقيقية معروفة لدى الجهات المعنية في الجيش الروسي، 

وم����ن الواضح لها أن آلية تفادي التص����ادم واالحتكاك نجحت 

وتم تفعيلها في الوقت المناس����ب كما ح����دث خالل العامين 

ونص����ف العام الماضيين، في إش����ارة إلى الخط الس����اخن بين 

الجيشين اإلسرائيلي والروسي الذي يهدف إلى منع مثل هذه 

االشتباكات غير المقصودة.

وأضاف البيان أن س����الح الجو اإلس����رائيلي لم يختبئ وراء أي 

طائرة، وأكد أن الطائرات اإلس����رائيلية كانت في المجال الجوي 

اإلسرائيلي عندما ضرب السوريون الطائرة الروسية.

روسيا تتخذ سلسلة إجراءات في سورية في مقدمها 
تسليمها منظومات دفاع جوية متطورة من طراز »إس 300«!
* تحليالت: هذه اإلجراءات تعتبر بمثابة تهديدات لحرية تصّرف إسرائيل في األجواء السورّية * إسرائيل: »خطوطنا الحمراء في سورية

ستبقى كما هي حتى بعد إسقاط الطائرة الروسية«!*

ر رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي، الجنرال 
ّ
حذ

غادي أيزنكوت، من احتمال تصاعد ما أسماه »أعمال العنف« في 

مناطق الضفة الغربية، على خلفية اإلجراءات األميركية األخيرة 

المتعلقة بالفلسطينيين.

وجاء تحذير أيزنكوت هذا في سياق تقويم بشأن آخر األوضاع 

األمني���ة في األراض���ي المحتلة قدم���ه أمام المجل���س الوزاري 

اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياس���ية- األمنية )الكابينيت( 

خالل االجتماع الطارئ الذي عقده في نهاية األس���بوع الفائت، 

وأش���ار فيه أيضًا إل���ى أن احتماالت تفجر األوض���اع في الضفة 

تتراوح بين 60 بالمئة و80 بالمئة، على حّد تعبيره.

وأضاف أيزنكوت أنه في حال اندالع »أعمال عنف« في الضفة 

فستكون أكثر حّدة من تلك التي في قطاع غزة، في ضوء الحاجة 

إلى نش���ر قوات عس���كرية كبيرة في مناطق الضفة، وفي ضوء 

اختالف طبيعة االحتكاك مع السكان الفلسطينيين فيها.

وأش���ار أيزنكوت إلى أن الصدام بين الرئيس األميركي دونالد 

ترامب والقيادة الفلسطينية، واإلجراءات الدبلوماسية والمالية 

والسياسية التي اتخذتها اإلدارة األميركية ضد الفلسطينيين 

في الفترة األخيرة، تسببت بنش���وء ظروف إشكالية من شأنها 

تأجيج »أعمال العنف«.

وحذر أيزنكوت من احتمال أن يش���هد األس���بوع الحالي توترًا 

ش���ديدًا في الضف���ة بالتزامن م���ع قيام الرئيس الفلس���طيني 

محمود عباس بإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة 

في نيوي���ورك بعد غد الخميس، وتوق���ع أن يكون هذا الخطاب 

هجوميًا حيال الواليات المتحدة وإس���رائيل، وأن ينعكس ذلك 

ميدانيًا بتفجر مواجهات في الضفة، وبتنفيذ عمليات »إرهاب« 

فردية.

وأش���ار أيزنكوت إل���ى أن األميركيي���ن ال يفهم���ون بالكامل 

تداعيات كل إجراءاتهم ميدانيًا.

من ناحية أخرى شدد رئيس هيئة األركان على ضرورة التركيز 

على الجبهة الشمالية أيضًا، وأشار إلى إمكانية أن تجد إسرائيل 

نفس���ها في خضم مواجهة في 3 جبهات، هي س���ورية ولبنان 

والضفة وقطاع غزة.

يذكر أنه مع بداية س���نة عبرية جديدة في إس���رائيل نشرت 

وس���ائل إعالم إس���رائيلية مؤخرًا تقديرات بشأن ما قد تشهده 

هذه السنة من أحداث، تم الحصول عليها من شعبة االستخبارات 

العس���كرية )»أمان«(، وهيئ���ة األركان العام���ة للجيش، وجهاز 

الموساد، وجهاز األمن العام )»الش���اباك«(، وأشير فيها إلى أن 

وضع إسرائيل األمني والعسكري في كل الجبهات كان ُمستقرًا 

خالل السنة العبرية المنتهية، وإلى أنها ما تزال الدولة األعظم 

واألقوى في منطقة الش���رق األوسط، وال يتهددها أي خطر جاد، 

وبالتأكيد ال يتهددها أي خطر وجودّي. 

وقال عدد من المحللين إنه لم يتم اس���تغالل هذا االس���تقرار 

للدف���ع قدمًا بأي فرص، ولتحس���ين الوضع السياس���ي واألمني 

وتحقيق تسويات مستقرة أكثر في كل من سورية وقطاع غزة.

وج���رى التأكي���د أن األمر األكث���ر إثارة هو أنه خ���الل العام 

ونصف الع���ام األخيرين قام الجيش اإلس���رائيلي، وأساس���ًا 

بواسطة سالح الجو، بشّن 202 هجمة ضد أهداف تابعة إليران 

وحزب الله في سورية. ويمكن التقدير بأنه منذ اندالع الحرب 

األهلية في سورية، قبل سبعة أعوام ونصف العام، شن سالح 

الجو اإلسرائيلي نحو 500 هجمة كهذه. وتطلق قيادة الجيش 

اإلسرائيلي على ما يحدث في األراضي السورية صفة »معارك 

بين الحروب«، وهي عبارة عن عمليات جراحية موضعية، أحيانًا 

تكون علنية لكنها في معظم األوقات سرّية، وال تعلن إسرائيل 

أي مسؤولية عنها. ويشترك في هذه المعارك، بحسب المحلل 

العس���كري لصحيفة »معاريف« يوس���ي ميلمان وغيره، سالح 

الجو وسالح البحر ووحدات االستخبارات المتعددة. وال تقتصر 

مثل هذه المعارك/ العمليات على س���ورية ولبنان، بل تشمل 

قطاع غزة أيضًا، ويمكن التقدير بأنها تجري في أماكن أخرى. 

ويتباهى الناطقون بلسان إسرائيل بأنها قادرة على الوصول 

إلى أي م���كان، بما في ذلك إيران، كما دل���ت على ذلك عملية 

الموس���اد التي تم خاللها نقل األرش���يف الن���ووي اإليراني. 

شرت في الماضي تقارير أفادت أن الجيش اإلسرائيلي قدم 
ُ
ون

مس���اعدات للجيش المصري في ش���به جزيرة سيناء، وقصف 

مواقع في الس���ودان، واس���تعرض عضالته في ع���رض البحر 

األحمر.

وقال ميلمان ومحللون عسكريون آخرون إنه حتى اآلن ال توجد 

إش���ارات قوية إلى أن إيران ستتنازل عن وجودها العسكري في 

سورية للمدى الطويل. وما يمكن تقديره هو أن طهران لم تضح 

بالمئات من مقاتليها، وبنحو 2000 من مقاتلي حزب الله، وبآالف 

المقاتلين من الميليشيات الش���يعية، فقط من أجل بقاء نظام 

بشار األسد. فلقد قامت بذلك كله واستثمرت نحو 17 مليار دوالر 

خ���الل الحرب كي يكون بإمكانها أيض���ًا أن تحظى بإقامة هالل 

ش���يعي من طهران عبر بغداد إلى سورية ومن هناك إلى لبنان. 

وبناء على ذلك، من المتوقع أن يس���تمر الصراع بين إس���رائيل 

وإيران خالل السنة العبرية الجديدة، وقد يختلف لبوسه.

وبالنسبة إلى قطاع غزة، أكدت التقديرات اإلسرائيلية األمنية 

���ًا. وأش���ارت إل���ى أنه مع أن 
ّ

أن الوض���ع األمني فيه ما يزال هش

حرك���ة »حماس« أوقفت إطالق الصواريخ بعد أكثر من 4 أش���هر، 

فإنها ليس���ت راضية تمامًا عن النتائج التي تم الوصول إليها، 

وهي من ناحية اس���تراتيجية تتطلع لتأهي���ل قطاع غزة، ورفع 

الحصار المفروض عليه. ويبدو أن إسرائيل مستعدة لذلك فقط 

في مقابل إع���ادة جثتي الجنديين والمواطنين اإلس���رائيليين 

المحتجزي���ن لديه���ا، في حي���ن أن »حماس« تطالب إس���رائيل 

باإلفراج عن مئات األسرى من سجونها، وهذا ما ترفضه.

وف���ي ض���وء ذلك ف���إن التقدي���رات الس���ائدة ل���دى أجهزة 

االس���تخبارات هي أن احتمال اس���تئناف المواجهة العسكرية 

بي���ن الجانبين )إس���رائيل و«حم���اس«( يظل أقوى م���ن احتمال 

التوصل إلى اتفاق طويل المدى.

على أعتاب خطاب الرئيس الفلسطيني في األمم المتحدة:

أيزنكوت: إجراءات اإلدارة األميركية ضد الفلسطينيين من شأنها تأجيج »أعمال عنف«!

وش����ّدد البيان على أن الجيش اإلس����رائيلي سيواصل العمل 

بموجب توجيهات المستوى السياس����ي حيال محاوالت إيران 

المس����تمرة للتموضع عس����كريًا في س����ورية، وحيال تس����ليح 

حزب الله بوس����ائل قتالية متط����ورة. وأك����د أن تزويد عناصر 

غير مس����ؤولة بأس����لحة متطورة مثلما حدث هذه المرة يشكل 

تهديدًا للمنطقة وقد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة.

وأعرب البي����ان عن أمل الجيش اإلس����رائيلي في أن تتواصل 

جهود التنس����يق مع روس����يا، مش����يرًا إلى أن التنس����يق بين 

الجيش����ين اإلس����رائيلي والروس����ي أثبت نفس����ه في عدد من 

المناس����بات على مدى األعوام، وإلى أن استمرار التنسيق ُيعّد 

مصلحة مش����تركة للجانبين ف����ي ضوء التحدي����ات اإلقليمية 

المتعددة. كما أش����ار إلى أن الجيش اإلس����رائيلي يضع حياة 

القوات الروسية في سورية في رأس سلم أولوياته، وهي تمثل 

اعتبارًا مهمًا في الحصول على اإلذن بأي تحّرك داخل األراضي 

السورية.

وفي الوقت نفس����ه أكد وزي����ر الدفاع اإلس����رائيلي أفيغدور 

ليبرمان أن خطوط إس����رائيل الحمراء في س����ورية ستبقى كما 

هي، حتى بعد إسقاط الطائرة الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروس����ية نش����رت، في وقت س����ابق أول 

أمس، نتائ����ج تحقيقها حول حادثة إس����قاط إحدى طائراتها 

التي أس����فرت ع����ن مقتل أفراد طاقمها الذي ضم 15 ش����خصًا، 

وأك����دت مجددًا أن إس����رائيل هي المس����ؤول الوحيد عن هذه 

الحادثة، واتهمت الجيش اإلسرائيلي بعدم إشعارها بالهجوم 

في الوقت المناسب، وأش����ارت إلى أن الطيارين اإلسرائيليين 

استخدموا الطائرة الروسية كغطاء خالل هجومهم على منشأة 

أسلحة في مدينة الالذقية السورية الساحلية.

ورفض الناطق بلس����ان وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور 

كوناش����ينكوف، في مؤتمر صحافي عقد في موسكو أول أمس، 

نتائ����ج التحقيق اإلس����رائيلي حول ه����ذه الحادث����ة، وقال إن 

تصرفات الطيارين اإلسرائيليين إما أنها افتقرت إلى المهنية 

أو كانت إهمااًل جنائيًا على أقل تقدير.

وكّرر كوناشينكوف أن المسؤولية عن حادثة إسقاط الطائرة 

الروسية تقع بالكامل على سالح الجو اإلسرائيلي وأولئك الذين 

اتخ����ذوا القرار لتنفيذ مثل هذه األفع����ال. وأضاف أن ما قامت 

ع بين 
ّ
إس����رائيل به يخالف اتف����اق تفادي االحتكاك ال����ذي ُوق

البلدين في العام 2015 ويهدف إلى تجنب اش����تباكات كهذه، 

وأشار إلى أن سالح الجو اإلسرائيلي نادرًا ما ُيبلغ موسكو بخطط 

هجومه.

وقال كوناش����ينكوف إن إس����رائيل ضللت الجيش الروس����ي 

ح����ول موقع الهجوم، ولم تمنحه الوق����ت الكافي لنقل طائرته 

إلى موقع آمن. وأش����ار إلى أن ضابطًا إسرائيليًا قال إن إسرائيل 

س����وف تهاجم خالل بضع دقائق منش����آت صناعية في شمال 

س����ورية، وبعد دقيقة واحدة أطلقت 4 طائرات إس����رائيلية من 

ط����راز »إف 16« قناب����ل موجه����ة باتجاه منش����آت صناعية في 

الالذقي����ة. وأض����اف أن مدينة الالذقية تقع في غرب س����ورية 

وليس في ش����مالها، وبناء على ذلك ف����إن المعلومات المضللة 

التي وفرها الضابط اإلسرائيلي حول الهجوم الجوي لم تسمح 

للطائرة باالنتقال في الوقت المناس����ب إلى منطقة آمنة. ولفت 

إلى أن الطائرات اإلس����رائيلية بقيت قبالة الس����واحل السورية 

بعد الهجوم، في حين علقت الطائرة الروس����ية في الوسط، ما 

جعل منها هدفًا أكبر للصواريخ السورية المضادة للطائرات.

تجدر اإلش����ارة إلى أن وفد عسكريًا إسرائيليًا رفيع المستوى 

برئاس����ة قائد س����الح الجو الل����واء عميكام نوركي����ن قام، يوم 

الخميس الماضي، بزيارة إلى موسكو الطالع المسؤولين الروس 

عل����ى التحقيق األولي ال����ذي أجرته إس����رائيل لتقصي وقائع 

حادثة إسقاط الطائرة الروسية. وقال الوفد إن الجيش السوري 

أطل����ق أكثر من 20 صاروخًا مضادًا للطائ����رات ردًا على الهجوم 

اإلس����رائيلي، وهو عدد كبير نسبيًا لس����يناريو من هذا القبيل. 

وأشار إلى أن غالبية هذه الصواريخ، بما في ذلك الصاروخ الذي 

أص����اب الطائرة الروس����ية، تم إطالقها بعد مغ����ادرة الطائرات 

اإلسرائيلية. 

وأك����دت تحليالت المعلقين العس����كريين في إس����رائيل أن 

الوضع في الجبهة الشمالية لن يعود بصورة كاملة إلى الشروط 

التي كانت موجودة عشية إسقاط الطائرة الروسية. وأضافت: 

لقد تصرفت إس����رائيل في الش����مال طوال أعوام بحّرية كبيرة، 

بفضل التضافر بين اإلصرار والنشاط العدواني وبين العالقات 

السياسية الجيدة بالروس. وفي أغلب األحيان تحركت بحكمة 

إس����تراتيجية من خ����الل تحقيق جزء كبير م����ن األهداف التي 

وضعتها لنفسها. لكن إس����رائيل ليست دولة عظمى وليست 

كلية القدرة، وهي ستضطر إلى األخذ باعتبارات الروس وحتى 

مالءمة أسلوب عملياتها الهجومية. 

وقال المحلل العس����كري لصحيفة »هآرت����س« إن َمن يواصل 

ة بس����يطة فقط ومش����غول للغاية في 
ّ
االدع����اء بأن ما حدث هز

الدفاع عن صورة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هو ببساطة 

غير مستعد لتحليل الواقع بصورة موضوعية.
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عنصرية برعاية الدولة قبل 
»قانون القومية« وبعده!

بقلم: توم مهاجر )*(
 

ف���ي األس���ابيع األخيرة نش���رت ش���هادات وحاالت 

صعبة جدًا م���ن اإلقص���اء، واإلذالل، وعمليات االنتقاء 

بأش���كالها المختلفة وغيرها المزيد، وكل هذا باس���م 

الحق المش���بوه لبع���ض المجموع���ات للعيش مع من 

يش���بهها، أي إبعاد المختلف عن حيزها. وربما علينا 

أن نذك���ر أن هذه المجموعات تجلس على أراض عامة، 

وه���ي مورد للجمي���ع، وتجري عملي���ات االنتقاء بدعم 

قانوني. فقد صادق الكنيس���ت قبل عدة سنوات على 

قانون لج���ان القبول في حين رفض���ت محكمة العدل 

العلي���ا االلتماس���ات الت���ي قدمت ضده، أم���ا »قانون 

القومية« فجاء ليمنح لجان القبول شرعية إضافية.

ويجب التوقف عند الحاالت والشهادات التي نشرت 

واستيضاح المعاني االجتماعية الصعبة التي ينطوي 

عليها هذا الواقع. 

في كيبوتس دجانيا أ- »أم المجموعات والكيبوتسات 

التي وضعت األسس للمستوطنات العاملة«، كما كتب 

في تعريفه على موقع الكيبوتس- قرروا أن يقبلوا في 

طق���وس احتفالية كافة خريجي الصف الثاني عش���ر 

ليكونوا أعضاًء في الكيبوتس باس���تثناء فتاة واحدة 

لديها احتياجات خاصة. والغالبية صوتت ضد قبولها. 

وردًا عل���ى هذا الخبر، كتبت فتاة أخرى هي ش���يرلي 

ش���اني: »لم يقبلوني لكيبوتس رفاديم ألنني، بحسب 

ادعائه���م، أثير الحزازة، ولدي توجه عدائي ال يتفهم 

حي���اة المجموعة )أو باختصار ألنني تونس���ية من بئر 

السبع، وخضرية، وال تصوت لميرتس(«. 

كم���ا أن فتاة ثالثة ه���ي هدار فيورنتينو كس���رت 

صمتها وكش���فت كيف أبلغوها ب���أن عليها أن تترك 

الشقة التي استأجرتها في كيبوتس لهفوت هبشان، 

حي���ث أقامت مصلحتها التجارية، بش���كل فوري. كما 

ش���هدت بأنه تم التحرش بها جنسيًا في الكيبوتس 

ولكنه���ا طولبت بعدم تقديم ش���كوى في الش���رطة 

»ألنها جديدة في المكان«. 

وف���ي مقطع فيديو ب���ث على ش���بكة التلفزة »كان« 

أوض���ح يائير كوخاف، الذي رفضت���ه لجنة القبول في 

بلدة متدينة سكن فيها: »هذا يعني بأن تأخذ شخصًا 

وتبعده بس���بب من يكون أو بس���بب آرائه أو بس���بب 

هويته«. 

ش���ر كذلك أن مجموعة طالب من جنوب السودان 
ُ
ون

تم إسكانها في بلدة أفش���الوم من قبل وزارة الزراعة 

قلت من المكان في أعقاب 
ُ
في إطار برنام���ج حكومي، ن

احتجاج السكان. 

إن كل هذه الش���هادات هي من األس���ابيع األخيرة 

فقط.

وواضح أن من يجلس���ون خلف ج���دران لجان القبول، 

وم���ن ينفذون عملي���ات االنتقاء واالس���تبعاد، يأتون 

م���ن طرفي المعس���كرات السياس���ية في إس���رائيل، 

اليمين واليس���ار، على حد س���واء. فأكثر من 85% من 

س���كان دجانيا أ صوتوا في االنتخابات األخيرة ألحزاب 

»المركز- الوسط« )70% للمعسكر الصهيوني، حوالي 

16% لميرتس و»هناك مس���تقبل«(. ونس���ب تصويت 

شبيهه س���جلت في كيبوتس رفاديم )أكثر من %40 

للمعس���كر الصهيوني ونس���بة ش���بيهه لميرتس(، 

وكذلك ف���ي لهافوت هبش���ان صوت أكث���ر من %40 

للمعس���كر الصهيوني وأكثر م���ن 30% لميرتس. أما 

في أفش���الوم، في المقابل، فقد انتصر اليمين: أكثر 

من 30% دعموا »إسرائيل بيتنا« وأكثر من 20% دعموا 

الليكود. فأهاًل وسهاًل في المجتمع اإلسرائيلي، حيث 

يتربص االنسان ألخيه االنسان كالذئب.

وردود الفع���ل عل���ى عملي���ات االنتق���اء التي تقوم 

بها الكيبوتس���ات وغيرها من البل���دات تدل على أية 

درجة خلقت هذه الممارس���ات ش���رخًا اجتماعيًا حادًا. 

وأحد المعقبين الش���رقيين كتب: »متى س���تفهمون؛ 

الكيبوتس���ات هي س���رطان في جس���د الدولة«، وهو 

الوص���ف ال���ذي ألصقه اليس���ار بالمس���توطنات في 

الضفة الغربية. ومعقبة ش���رقية أخرى كتبت: »سكان 

الكيبوتس���ات ه���م األكثر عنصرية ف���ي الدولة.. هم 

األس���ياد«. من الجانب اآلخر كان هناك من كتب »كفى 

لمشاعر التمييز«، ومن استعمل ألقابًا تحقيرية تطلق 

على الشرقيين. ومن هناك تدهورت ردود الفعل كما 

هو متوقع.

إن هذه الحاالت تعني، على المس���توى السياس���ي، 

استمرار ترسخ حكم اليمين. 

أواًل، م���ا دام من يعتب���رون أنفس���هم »ملح األرض« 

»الحق« في العي���ش في مجموعات مغلقة،  يطالبون ب�

س���تطالب مجموعات م���ن طبقات أدن���ى بنفس الحق 

لنفسها تمامًا. ومعارضة السكان في العفولة السكن 

بالقرب من جيران عرب هي اس���تمرار مباش���ر لمنطق 

لجان القبول والحفاظ على »النسيج االجتماعي« وبقية 

الكلمات المغسولة للعنصرية.

ثانيًا، نس���ب التصويت العالية لميرتس وللمعسكر 

الصهيوني في الكيبوتس���ات الت���ي تقوم بمثل هذه 

الممارس���ات تدل على ضعف البديل اليس���اري لحكم 

اليمين. الجمهور ليس مغفاًل وهو يرى بوضوح النفاق 

الذي يتسم به المعسكر الذي يتظاهر بأنه اشتراكي 

ومتنور.

ثالث���ًا، المجموعات التي تعارض االحتالل، من جهة، 

وتصمت، من جهة أخرى، أمام االمتيازات التي يحظى 

بها األشكنازيون في داخل إسرائيل إن كان في مجال 

السكن بواسطة لجان القبول وان كان في مجال التربية 

بواس���طة توجي���ه المجموعات الضعيفة للمس���اقات 

المتدنية، س���تضعف مع الوقت أكثر فأكثر. ال يعقل 

بأن تكون هناك خطوة جدية إلنهاء االحتالل ما دامت 

العنصرية تشكل قوت دولة إسرائيل الديمقراطية.

إن المجتمع اإلسرائيلي مستمر في غرقه في مستنقع 

العنصرية والعنف الممأس���س، ولي���س هناك اآلن أي 

معسكر أصيل وأمين يخرج ضد هذه الميول الخطيرة.

)*( حقوقـــي وناشـــط اجتماعـــي. المصـــدر: موقـــع »اللســـعة« 

اإللكتروني.

تتج���ه الحكومة اإلس���رائيلية إلى تش���ديد قبضتها 

الموّجه���ة ض���د النش���اطات واإلنتاجات والمؤسس���ات 

الفنية والثقافية التي ترفض إمالءات سياسية متعلقة 

بتعري���ف النكبة الفلس���طينية وبالموقف منها. وهو ما 

يقع عمليًا في خانة التضييق على الموقف والتعبير عنه 

والتفكير فيه. وهذا التوجه هو الترجمة الخطيرة، التي 

قد تنبثق عن مس���اعي وزيرة الثقافة والرياضة عن حزب 

الليكود الحاكم، ميري ريغف، إلدخال تعديل على قانون 

الثقاف���ة والفنون، أو قانون الوالء في الثقافة، الش���هير 

باس���م »قانون النكبة«، كي تمس���ك بصالحي���ة إلغاء أو 

خفض ميزاني���ات مخصصة وفقًا للقانون للمؤسس���ات 

الثقافية التي ال تلتزم بقائمة المحظورات اإليديولوجية 

التي ينص عليها هذا القانون.

الجدي���د في األمر أن تلك الصالحية كانت ممنوحة في 

الحكوم���ة لوزارة المالية، ممثلة بمستش���ارها القانوني، 

وال���ذي رفض 98 ش���كوى تقدمت بها تل���ك الوزيرة ضد 

مؤسس���ات »انتهكت قانون النكبة«. وعليه، فقد ش���نت 

ريغ���ف حملة واس���عة كي تس���يطر وزارته���ا على تلك 

الصالحي���ة، مما يزيد بح���ّدة احتم���االت تعّمق مالحقة 

مؤسس���ات وهيئ���ات ثقافي���ة وفني���ة تتلق���ى بعض 

ميزانياته���ا من خزين���ة الدولة، أي م���ن الضريبة التي 

يدفعها المواطنون. 

وفي األسبوع الفائت رضخ وزير المالية موشيه كحلون 

وأعلن، في بيان مشترك مع ريغف، عن التوجه إلى إدخال 

تعديل عل���ى »قانون الوالء ف���ي الثقافة« يخ���ّول وزارة 

الثقاف���ة التطبي���ق، بزعم أنه »أصبح واضح���ًا أن األدوات 

التي يوفرها قانون الميزانية ال تس���مح بعالج مناس���ب 

وف���وري لظاه���رة انتهاك قان���ون النكب���ة، وأن القانون 

الحالي ال يعدو كونه حبرًا على ورق ال معنى له وغير قابل 

للتنفيذ«، كما أشارت صحيفة »هآرتس«. 

وجاء في البيان المشترك أيضًا أنه »تم تقديم مشروع 

القانون المشترك كمذكرة وسوف يتم عرضه للمصادقة 

علي���ه من قب���ل اللجنة الوزارية للتش���ريع في تش���رين 

األول الق���ادم«. وفي باب الضريبة الكالمية زعم الوزيران 

أن »إس���رائيل تراعي الحرية الفني���ة، ولكن ليس حرية 

االس���تفادة من األموال العامة لإس���اءة إلى قيم الدولة 

ورموزها«. وأشارا إلى أن »هناك مجموعة صغيرة ال تفّوت 

أية فرصة للتحريض ضد إسرائيل والجيش اإلسرائيلي«، 

على حد تعبيرهما.

نّص ضبابي يفتح مجااًل لضرب حقوق
 ومالحقات سياسية ضد الفلسطينيين خصوصًا

»قان���ون النكب���ة«، كم���ا حّدد مرك���ز عدال���ة الحقوقي 

الفلسطيني المستقر في مدينة حيفا، فور سّن القانون، 

ال���ذي صادق عليه الكنيس���ت ف���ي آذار 2011، هو قانون 

يخّول وزي���ر المالية تقليص التمويل الحكومي أو الدعم 

للمؤسس���ة التي تقوم بنشاط يعارض تعريف إسرائيل 

ك�«دولة يهودية وديمقراطية«، أو يحيي يوم اس���تقالل 

الدولة أو يوم تأس���يس الدولة على أنه يوم حزن وحداد. 

ودرج الفلسطينيون في إسرائيل على إحياء يوم استقالل 

إسرائيل الرس���مّي بكونه ذكرى وطنية للحداد وتنظيم 

نش���اطات سياس���ية مختلفة. ويؤكد المركز أن القانون 

بالتالي يم���س حق الفلس���طينيين ويقيد حريتهم في 

التعبير عن آرائهم، وسوف يسبب ضررًا كبيرًا لمؤسسات 

ثقافية وتعليمية، وسيرسخ التمييز الالحق بالمواطنين 

العرب. كما س���يلحق القانون ضررًا كبيرًا بمبدأ المساواة 

وبح���ق المواطني���ن العرب ف���ي الحفاظ عل���ى تاريخهم 

وثقافته���م، وذلك ألنه يحرمهم م���ن حقهم في إحياء 

ذك���رى النكبة الت���ي تعتبر جزءًا ال يتج���زأ من تاريخهم 

كعرب فلسطينيين، كما اختتم المركز.

ه���ذا التقييم للقانون ومخاطره ت���م تأكيده أيضًا في 

التم���اس قضائي إل���ى المحكم���ة العليا قّدم���ه المركز 

المذكور باالش���تراك مع »جمعية حق���وق المواطن«، ضد 

الحكومة اإلس���رائيلية، مطالبًا بإلغائ���ه. وجاء االلتماس 

باسم مؤسس���ات مختلفة مهددة كلها هي وشبيهاتها 

بالتض���ّرر من القانون الذي يس���مح لوزير المالية بفرض 

الغرامات، كالمدارس والجامعات والسلطات المحلية، إذا 

ما قامت بتنظيم برامج يش���ار فيها إلى »يوم االستقالل، 

أو يوم قيام دولة إسرائيل، كيوم حداد« أو تقوم بتنظيم 

مناسبات تنفي »تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية 

وديمقراطية«. بين تلك الهيئات مدارس عربية كالكلية 

العربية األرثوذكسية في حيفا، ومدارس عربية- يهودية 

مشتركة مثل مدرسة الجليل ثنائية اللغة في مسغاف، 

ومحاضرون جامعيون أحدهم البروفسور أورن يفتحئيل 

من جامعة بن- غوريون في بئر السبع.

وفقًا للمؤسسات الحقوقية النقدّية الرافضة للقانون، 

جاء في تقرير نش���رته صحيفة »معاريف« اإلس���رائيلية في 

نهاية األس���بوع الفائت أن الس���فارة الصينية في إس���رائيل 

أقامت، يوم 16 أيلول الحالي، احتفااًل في مناس���بة ذكرى مرور 

69 عامًا على تأسيس جمهورية الصين الشعبية. 

وخالل ه���ذا االحتف���ال، الذي أقي���م في متحف ت���ل أبيب، 

أش���اد الس���فير الصيني في إس���رائيل جانغ يونغ بالعالقات 

الوثيقة القائمة بين الدولتين وباتفاقيات التجارة والسياحة 

المتبادلة، وثمن دور الصين في النمو االقتصادي في العالم.

وأوض���ح الس���فير الصيني، م���ن ضمن أمور أخ���رى، أن حجم 

التجارة بين الصين والدول التي وقعت معها اتفاقيات تبادل 

تجاري خالل األعوام الخمس���ة الفائتة تج���اوز مبلغ 5 تريليون 

دوالر، وأن حجم االس���تثمارات األجنبية المباش���رة تجاوز مبلغ 

70 مليار دوالر.

وأض���اف التقرير: م���ع أن عمر منظومة العالقات المباش���رة بين 

الصين وإس���رائيل هو 26 عامًا فقط، إال إن هذه العالقات تس���جل 

ذرى جدي���دة في كل عام. وتعتبر الصين اآلن الش���ريك التجاري 

األكبر إلسرائيل في آسيا، والشريك التجاري الثالث لها في العالم. 

وخالل النصف األول من ع���ام 2018 الحالي زاد حجم التبادل 

التجاري بين الصين وإس���رائيل بنس���بة 6ر21%، وارتفع حجم 

االستيراد الصيني من إس���رائيل بنسبة 2ر47%. ومن المتوقع 

أن ترتفع هاتان النسبتان أكثر فأكثر. 

وتزامن هذا التقرير مع إعراب أصوات إس���رائيلية وأميركية 

عن حالة انزعاج من الوجود الصيني في الموانئ اإلس���رائيلية 

عن طريق التجارة واالس���تثمار، وال س���يما من اتفاقية تتولى 

بموجبها شركة صينية إدارة ميناء حيفا.

وألقت مجلة »نيوزويك« األميركي���ة الضوء على هذا الملف، 

مشيرة إلى ما يقال عن تبعات محتملة على أمن إسرائيل وعلى 

العمليات العسكرية األميركية في المنطقة.

وأش���ارت المجلة إلى أن ميناء حيفا يق���ع بالقرب من قاعدة 

لق���وات س���الح البحرية اإلس���رائيلية يعتقد أنه���ا تؤوي قوة 

الغواصات النووية اإلسرائيلية.

ويفترض أن تتس���لم مجموعة »شنغهاي إنترناشونال بورت 

غ���روب« في العام 2021 إدارة ميناء حيفا الذي تمت توس���عته 

حديثا، بموجب عقد مدته 25 عاما. وفازت شركة صينية أخرى 

بعقد لبناء ميناء جديد في مدينة أسدود جنوبي إسرائيل.

وتواصلت »نيوزويك« مع ضابط سابق كبير في سالح البحرية 

اإلس���رائيلية هو العميد احتياط ش���اؤول حوريف وأبلغها أن 

الوض���ع يقتضي آلية جديدة لمراقبة االس���تثمارات الصينية 

في إسرائيل.

وأطلع حوري���ف المجلة عل���ى وثيقة تلخ���ص نتائج مؤتمر 

عقدته جامعة حيفا في نهاية آب الماضي بش���أن مس���تقبل 

األم���ن البحري في ش���رق المتوس���ط. وبحس���ب الوثيقة، عبر 

المش���اركون في المؤتمر ع���ن قلقهم بش���أن العقد الصيني 

إلدارة مين���اء حيفا ألنه قد »يقيد أو يمنع التعاون اإلقليمي مع 

البحرية األميركية«.

وح���ذر حوريف وزمالؤه في المؤتمر من أن إس���رائيل تفتقر 

إلى آلية لتحليل ما تنطوي عليه االستثمارات االقتصادية من 

انعكاسات على األمن القومي، ودعوا إلى إنشاء هذه اآللية على 

وجه السرعة.

وأش���ارت المجلة األميركية إلى أن الهيمن���ة الصينية على 

موانئ إس���تراتيجية عديدة وممرات بحري���ة في أنحاء العالم 

تأتي في إطار »مب���ادرة الحزام والطري���ق«، التي قال الرئيس 

الصيني إنها تدمج بين العس���كري والمدني. وفي ضوء ذلك، 

يمنح عق���د إدارة ميناء حيفا الجيش الصيني نظريا منش���أة 

مفيدة في البحر المتوسط على واحد من أهم مسارات التجارة 

العالمية.

الحكومة اإلسرائيلية تسعى لمنح وزيرة الثقافة
»تفّرغًا« لتطبيق قانون النكبة وعقوباته بوتائر متسارعة!

ريغف ونتنياهو .. معًا.

بنص���ه وبأهداف���ه، فإن أخط���ر ما فيه »نص���ه الضبابي، 

ن م���ن ف���رض الغرامات على المؤسس���ة 
ّ
ال���ذي قد يمك

ف���ي حال تنظيمه���ا لنش���اط تذكر فيه نكبة الش���عب 

الفلس���طيني ليس فق���ط في ما تعتبره دولة إس���رائيل 

»يوم اس���تقاللها« وإنما طيلة أيام السنة. كما يفرض  ك�

القانون غرامات على المؤسسة التي تنتقد تعريف دولة 

إس���رائيل »كدولة يهودية وديمقراطي���ة« دون تحديد 

معايي���ر واضح���ة لنوعية النش���اطات التي تس���توجب 

غرامات، األمر الذي يبقي الباب مفتوحًا أمام وزير المالية 

لمعاقبة المؤسسات وفقًا العتبارات سياسية«.

ه���ذه النقطة األخيرة، اس���تخدام القان���ون العتبارات 

سياس���ية، تكتس���ب خطورة مضاعفة في ح���ال تم نقل 

صالحي���ة تطبي���ق القانون إل���ى الوزيرة مي���ري ريغف، 

وه���ي المعروف���ة بخطواتها وتصريحاتها وسياس���تها 

العنيفة ضد كل من ال يتساوق مع حدود اإلجماع القومي 

اإلسرائيلي. وهذا ليس ألنها صهيونية أكثر من غيرها، 

بل بسبب المخزون الديماغوغي الهائل الذي يوفر مصدر 

ق���ّوة انتخابية لهذه الوزي���رة وأمثالها في حزب الليكود 

وسائر أحزاب االئتالف اليميني الحالي الحاكم. هنا يمكن 

مقارن���ة ملفات أخ���رى بهذه الحمل���ة العدوانية ضد من 

»يجرؤ« على تس���مية أهم مفاصل التاريخ الحديث لهذه 

البالد باسمه، واإلش���ارة إلى النكبة الفلسطينية بوضوح، 

كجزء أس���اس من الذاكرة الوطنية في حالة الفلسطيني، 

���س من التاريخ في حالة اليهودي الخارج عن  وكجزء مؤسِّ

فَرض اليوم 
ُ
حدود الخطاب الصهيوني المهيمن، والتي ت

بإجراءات ترهيبية وعقابية مثل هذا القانون قيد البحث.

معاداة كل من يتحدى بل حتى 
من يختلف عن الخطاب الرسمي الصهيوني

الوزيرة ريغف أعلنت م���رارًا نواياها مالحقة كل صوت 

نقدّي، بالعربية وبالعبرية، علمًا منها وبانتهازّية واضحة، 

ز مكانتها وتدريجه���ا االنتخابي 
ّ
أن ه���ذه خطوات تع���ز

ض المحيط  داخل حزبها اليميني وفي الرأي العام المحرَّ

به. وكما س���بق القول، في مقال آخ���ر ضمن هذا الملحق، 

ع المجتمع 
ّ
فإنه لمعرفتها بالش���روخ الحساسة التي تقط

اإلسرائيلي، راحت ريغف ترتب سياستها ببنود واضحة: 

معاداة كل من يتحدى أو يعارض بل حتى يختلف بهدوء 

ع���ن الخطاب الرس���مي الصهيون���ي، ومحاب���اة ومنافقة 

مجموعات يهودية إس���رائيلية تش���عر بالغبن الحقيقي 

بفعل سياس���ات التفرقة التاريخي���ة والحقيقية بحقها، 

والتالعب بوعيها ب���ل تزييفه من خالل تركيز التحريض 

قِنَية النقمة 
َ
على الفلس���طيني وعلى العربي عموم���ًا، لت

والش���عور بوطأة القمع االجتماعي واالقتصادي والطبقي 

نحو »الخارج«، نحو »اآلخر«، نحو »العدو المشترك لليهود«، 

وفقًا لهذا التكتيك الديماغوغي. فهذا الطرح الشعبوي- 

القومجي ل���دى ريغف، وهي ليس���ت وحده���ا طبعًا في 

الحكوم���ة، يأتي ك���ي يغطي عل���ى أركان ودهاليز أخطر 

لمؤسسة الحكم اليمينية الراهنة.

لق���د ق���ّدرت المؤسس���ات الحقوقي���ة الناش���طة ضد 

القانون في التماس���ها أنه يتوقع له المس���اس على نحو 

خاص بحق���وق المواطنين العرب األساس���ّية؛ فالصيغة 

ل مص���درا للقلق 
ّ
الفضفاض���ة والضبابّية للقانون تش���ك

بشأن المساس بميزانيات الكثير من المؤسسات العامة، 

المراكز الثقافية، والمراكز التربوية، والسلطات المحلية 

ز م���ن مالحقة 
ّ
في مختل���ف أنح���اء البالد. وذلك س���يعز

المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. 

ويب���دو اآلن أن الحكومة تس���عى لمنح وزي���رة الثقافة 

»تفّرغ���ًا« لتطب���ق القان���ون وعقوباته وإمالءات���ه بوتائر 

ر منه 
ّ
متس���ارعة. وه���ذا يه���دد بتحقي���ق كل م���ا ح���ذ

الملتمسون: إنه قانون إيديولوجي يسعى لطمس هوية 

المواطنين الع���رب القومية وذاكرتهم الجماعية، ويمّس 

بش���رعية مكانتهم كمواطني���ن متس���اوي الحقوق في 

الدول���ة. كذلك: هذا قانون يهدف إل���ى تضييق الخناق 

عل���ى النقاش العام حول أس���ئلة مبدئي���ة تتعلق بطابع 

الدول���ة، وبالتالي فهو ال يمّس بحري���ة جميع المواطنين 

في التعبير فحس���ب، إنما يمس كذلك بالمصلحة العامة 

للمجتمع بأس���ره. النقاش الح���ر والثاقب- حت���ى لو دار 

حول قضايا سياس���ّية ش���ائكة- ضروري لوجود المجتمع 

الديمقراطي المنفتح. وهذا الجزء األخير يلقى ترجمة له 

في الحمالت ضد هيئات إسرائيلية ناشطة ضد سياسات 

االحتالل واالستيطان، مثل منظمة »بتسيلم« المناهضة 

لالحتالل، ومنظمة »لنكس���ر الصم���ت« المؤلفة من جنود 

وضباط س���ابقين يروون ما عايشوه وشاهدوه، وأحيانًا ما 

ارتكبوه بأنفسهم، ضد الفلسطينيين تحت االحتالل.

من جهة أخرى، وعلى صعي���د متصل بالنقطة األخيرة، 

أبدت منظم���ة الممثلين في إس���رائيل قلقه���ا من نقل 

صالحية تطبي���ق القانون والعقوب���ات المالية إلى وزارة 

الثقاف���ة، وأك���دت أن »منظمة الممثلين س���تحارب على 

حري���ة التعبير والفن من خالل الحف���اظ على القانون. لن 

نوافق على االس���تخدام االنتهازي للثقافة، ولن نس���مح 

بالمساس بميزانيات المؤسسات الثقافية بسبب النزعة 

السياس���ية لهذا الوزير أو ذاك. نحن عاكفون على دراسة 

القانون وما ينطوي عليه«.

»محاوالت إنهاء الحديث عن النكبة 
تجعل منها مسألة ملتهبة تحتاج إلى جواب«

عتت أحيانًا 
ُ
جاءت سلسلة القوانين المتشددة والتي ن

بالفاش���ّية ضم���ن توقيت محدد، ولغاي���ات محددة. على 

صعيد الغايات، وضع اليمين الحاكم وعلى رأسه بنيامين 

نتنياه���و تكتي���كًا »بس���يطًا« لتعزيز قوت���ه، يتلخص 

بش���حن الغرائز القومجية واستعداء الفلسطيني وكذلك 

اليهودي الذي يجرؤ على أدنى تضامن معه، وذلك وسط 

خل���ق جو م���ن الخ���وف الالعقالني الذي يس���تدعي رّص 

صفوف القبيلة. وهذا التكتيك مش���تق بسالس���ة من أي 

توّجه فاش���ي بتعريفه المعجمي! أما مسألة توقيت تلك 

القوانين، فقد عب���ر عنها كاتبان م���ن منظمة »ذاكرات« 

اإلس���رائيلية الناش���طة من أجل االعتراف بالنكبة وبحق 

الع���ودة لالجئي���ن الفلس���طينيين كش���رطين ال يمكن 

االس���تغناء عنهما للوصول إلى سالم عادل وشامل، مثلما 

تش���ير أدبّياتها. وفي س���ياقنا كتب إيتان برونش���تاين 

أباريس���يو وإلينور ميرزا برونش���تاين مقاال بالفرنس���ية 

تحت عنوان: »إسرائيل والنكبة من االعتراف إلى اإلنكار« 

)نش���رت ترجمته للعربية في نيس���ان 2018( ورد فيه ما 

يلي:

»حي���ن رأى النظام أن التعاطي مع النكبة خرج تمامًا عن 

ح قانونيًا لمجابهة الوضع الجديد. 
ّ
السيطرة، قّرر أن يتسل

»قان���ون النكبة«، كان  الصيغ���ة األولى لما ص���ار يدعى ب�

وحشيًا إلى درجة أن بعض أعضاء الحزب الذي طرحه، مثل 

بنيامين بيغ���ن، ضّموا أصواتهم إلى األصوات المعارضة 

له. وفي آذار 2011، تّم التصويت على صيغة أكثر اعتدااًل 

م���ن نفس القان���ون، ولكنه���ا تهدف بوض���وح إلى منع 

دراس���ة النكبة واالعتراف بها في إسرائيل. فيهدد مثاًل 

المنظمات التي تتلقى دعمًا ماليًا من الحكومة بتقليص 

هذا الدعم إذا ما أحيت ذكرى النكبة في يوم االستقالل. 

مون التضحية بحياته���م المهنية إذا ما 
ّ
ويخش���ى المعل

شاركوا في المظاهرات والفعاليات أو حتى إن هم تطرقوا 

لموضوع النكبة«.

ويتابع المؤلفان: »وف���ي نفس الوقت، بالتوازي مع هذه 

الجهود التش���ريعية، أطلق���ت منظمة إم ترتس���و حملة 

للعودة إلى حالة اإلنكار الكامل للنكبة في إسرائيل. حّررت 

المنظمة ووزعت كراسة بعنوان »النكبة، مجّرد هراء« تعيد 

بناء جميع الحجج اإلسرائيلية المتعلقة ب�«كذبة« النكبة: 

ليست سوى نتيجة حرب حاول خاللها جميع العرب طردنا 

عام 1948. وله���ذا من الطبيعي أن يدفع���وا الثمن. إال أن 

طا الضوء بش���كل غير مس���بوق على 
ّ
القانون والحملة س���ل

مس���ألة النكبة. وفي وس���ائل اإلعالم، أصبحت كلمة نكبة 

دارج���ة في اللغة العبرية. ويس���تخدمها رجال سياس���ة 

وآخرون لتوصيف كوارث مختلفة وأحداثًا خالفية«.

واختت���م المؤلف���ان: »الي���وم، ُيظهر مصطل���ح النكبة 

االستقطاب الحاصل في المجتمع والخطاب اإلسرائيليين. 

يعترف اليس���ار اإلس���رائيلي غير الصهيوني بمركزية 

ه. عدا عن ذلك، 
ّ
النكبة في خلق النزاع كما في إمكانية حل

فقد أصبح���ت المعلومات حول النكب���ة موجودة ومتاحة 

للجميع وتزداد أكثر فأكثر. من ناحية أخرى، فإن المعركة 

التي يخوضها النظام اإلس���رائيلي إلحب���اط الحديث في 

موضوع النكبة قدر المس���تطاع، تثي���ر غضب الكثيرين. 

على النقيض، هذه المحاوالت إلنهاء الحديث عن النكبة 

تجع���ل منها مس���ألة ملتهبة تحتاج إلى ج���واب، وجرحًا 

 باستمرار«.
ّ
مفتوحًا ينز

]ه�. نف��اع[

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل!
*أصوات إسرائيلية وأميركية تعرب عن انزعاجها من الوجود الصيني في الموانئ اإلسرائيلية*
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تغطيـة خاصــة: الهجوم المستمر على المحكمة اإلسرائيلية العليا

العليا  اإلس����رائيلية  المحكم����ة  رئيس����ة  رفض����ت 

الس����ابقة، القاضية )المتقاعدة( مريام ناؤور، بحزم، 

تهمة »اليسارية« التي ُيلصقها اليمين اإلسرائيلي 

بالمحكمة العليا بوصفها أنها »فرع لحركة ميرتس«، 

وأك����دت أن »المحكم����ة العليا لم تك����ن فرعًا لحركة 

ميرتس في أي يوم من األيام«! 

وجاء تأكيد ناؤور هذا في س����ياق مقابلة صحافية 

أجرته����ا معه����ا صحيف����ة »يديع����وت أحرون����وت« 

اإلس����رائيلية ونش����رتها في ملحقها األسبوعي يوم 

الخميس األخي����ر )9/20(، لتكون الم����رة األولى التي 

تتح����دث فيها ناؤور إلى وس����يلة إع����الم منذ إنهاء 

مهمات منصبها وخروجها إلى التقاعد، في تشرين 

الثاني 2017، متممة بذلك 37 عاما في سلك القضاء، 

منها 16 عاما في المحكمة العليا التي تولت رئاستها 

لمدة س����نتين ونصف السنة، من كانون الثاني 2015 

حتى تشرين األول 2017. 

وأوضحت رئيس����ة المحكمة العليا السابقة أن هذه 

المحكم����ة »لم تكن يومًا فرع����ًا لميرتس أو ألي حزب 

آخر. كذلك اليوم، أيضا، بعد تعيين القضاة الس����تة 

الجدد في عهد وزيرة العدل الحالية، أييلت شاكيد، 

لم تصب����ح المحكم����ة العليا ولن تصب����ح فرعًا لحزب 

ُمحافظ، أيًا كان«.  

وكان����ت ناؤور ت����رّد عل����ى س����ؤال الصحيفة حول 

التصريح الذي أدلت به الوزيرة شاكيد، ضمن مقابلة 

مع الصحيف����ة ذاتها قبل نحو ثالثة أس����ابيع )9/6(، 

وقال����ت فيه إن����ه »منذ الي����وم، وبفض����ل التعيينات 

التي أجريتها أن����ا في تركيبة قضاة المحكمة العليا 

الش����خصية، ل����م تعد ه����ذه المحكمة فرع����ًا لحركة 

ميرتس، بل أصبحت تمثل جميع الشرائح السكانية 

في إسرائيل«!  وأضافت شاكيد: »في الماضي، كانت 

قطاعات من المواطنين تش����عر بأن المحكمة العليا ال 

تمثلها، بينما أصبح����ت اليوم تمثل جميع الفئات... 

ظة. لكن الش����يء 
َ
أصبح����ت أكثر تنوعًا وأكث����ر محاف

الوحيد الذي ما زال ينقصها هو تعيين قاض حريدّي 

فيها«! 

)طال����ع تقري����رًا منفصاًل عل����ى ه����ذه الصفحة عن 

تصريحات ش����اكيد ضد المحكم����ة العليا وقضاتها 

وردود الفعل عليها(. 

من جهتها، قالت ن����اؤور إن »تعيين القضاة الجدد 

ف����ي المحكمة العلي����ا يتم بتس����ويات توافقية بين 

بات«، 
ّ
بات لجن����ة تعيين القض����اة )»مرك

ّ
جمي����ع مرك

بمعن����ى الكت����ل التمثيلي����ة الت����ي تتش����كل منها 

اللجنة: الحكومة، الكنيس����ت، المحكمة العليا ونقابة 

المحامي����ن( وال أعتق����د بأنه من الصحي����ح اعتبار أن 

القضاة الجدد الس����تة هم من تعيي����ن وزيرة العدل 

ش����اكيد، لمجرد أن تعيينهم جرى في عهد توليها 

هذه الوزارة... صحيح أن القضاة الستة جميعهم قد 

جرى انتخابهم من قبل لجنة تعيين القضاة الحالية 

التي ترأس����ها الوزيرة ش����اكيد، لكن هذا ال يعني أن 

هؤالء القضاة هم على صورة أعضاء اللجنة ومثالهم، 

أو على صورة أي من أعضاء اللجنة ومثاله«. وأضافت: 

»أس����تطيع القول، بن����اء على تجربتي ف����ي المحكمة 

العليا لس����نوات طويلة، إن أي إنس����ان، بمن في ذلك 

القاض����ي الذي جرى تعيينه، ال يس����تطيع أن يعرف 

كيف وماذا ستكون قراراته في المستقبل. فحقيقة 

أن القاضي متدين ليس����ت دلياًل، مطلقا، على أنه لن 

يكون ليبراليا ولن يعتمد منهج الفاعلية القضائية، 

بل س����يكون محافظا... وأقترح عل����ى الجميع التريث 

وفحص األمور بعد عشر سنوات من اليوم للتأكد مما 

إذا كانت المحكمة العليا قد حادت عن مسارها أم ال«.  

»الثورة الدستورية غير قابلة للرّد«
ردًا على س����ؤال آخ����ر ح����ول التحري����ض المتزايد 

باس����تمرار )وخاصة في أوس����اط اليمين، السياس����ي 

والديني( ضد المحكمة العليا اإلسرائيلية واتهامها 

بأنها »انتزعت وتنتزع لنفس����ها صالحيات وقوة لم 

يخوله����ا القانون إياها« منذ  ب����دء ما ُيطلق عليه في 

إس����رائيل اس����م »الثورة الدس����تورية«، في إثر سّن 

»قانون أس����اس: كرامة اإلنس����ان وحريته« في العام 

1992، وح����ول تصريحات السياس����يين م����ن اليمين، 

بصورة تهديدية، بأنه قد آن األوان وأصبحت الظروف 

مواتية اآلن إلح����داث »ثورة مض����ادة« تعيد الجهاز 

القضائي في إس����رائيل إل����ى فترة ما قب����ل »الثورة 

الدس����تورية«، قالت ناؤور إن »الثورة الدستورية هي 

تط����ور غير قابل للعكس أو ال����رّد«. وأضافت: »أعتقد، 

أيض����ا، بأن بع����ض الجه����ات التي عارض����ت »الثورة 

الدستورية« في الماضي أصبحت تقّر بها وبضرورتها 

اليوم، إقرارا فعليا. وف����ي كل األحوال، ال أفهم لماذا 

يري����د البعض جر الدول����ة إلى ال����وراء وتمييزها عن 

الدول الديمقراطية األخرى«. 

وحذرت ن����اؤور من أن »قوى كثيرة تنش����ط وتعمل 

من أجل إضعاف الديمقراطية في إس����رائيل وزعزعة 

أركانه����ا«، لكنها رفضت وص����ف »الديمقراطية« في 

إسرائيل بأنها »هشة«.  

يذكر أن ناؤور كانت ق����د أطلقت في الماضي، إبان 

إشغالها منصب رئيسة المحكمة العليا، تصريحات 

ح����ادة اللهجة تص����دت فيها للهجوم الذي يش����نه 

اليمين اإلسرائيلي وقادته، السياسيون والدينيون، 

ضد الجهاز القضائي بش����كل ع����ام والمحكمة العليا 

بشكل خاص، معتبرة أن »النقد الذي يوجهه رئيس 

الحكوم����ة وال����وزراء للمحكمة العلي����ا وقضاتها غير 

ش����رعّي«. وقالت ناؤور آنذاك )في إثر إلغاء المحكمة 

العلي����ا »مخط����ط الغ����از الطبيع����ي« ال����ذي وضعته 

الحكومة اإلس����رائيلية(: »إن بعض التصريحات التي 

صدرت ض����د المحكمة العليا، بما في ذلك من جهات 

في الس����لطة التنفيذي����ة )الحكومة( وفي الس����لطة 

التش����ريعية )الكنيست(، ال تناس����ب دولة يهودية 

وديمقراطي����ة تحترم س����لطة القانون واس����تقاللية 

الجهاز القضائي ولذا فهي غير ش����رعية«! وأضافت: 

»لكن المحكمة ستواصل السير في طريقها، من دون 

خوف أو مراءاة«! 

وكان ص����وت وزيرة العدل، أييلت ش����اكيد، من أبرز 

األص����وات الوزاري����ة، ارتفاع����ا وحدة، ف����ي مهاجمة 

المحكم����ة العليا على خلفي����ة قراره����ا المذكور، إذ 

اعتبرت ش����اكيد أن »إلغاء مخطط الغاز يشكل تدخال 

س����افرا وفظا وزائدا عن الحاج����ة في قرارات الحكومة 

ويعود بضرر جس����يم على االقتصاد اإلس����رائيلي«. 

وأضافت: »ال ُيعقل أن تكون الحكومة هي المسؤولة 

عن اقتصاد الدولة وازدهارها، بينما تجردها المحكمة 

م����ن الصالحية الالزمة لتأدية ه����ذه المهمة وتحمل 

ه����ذه المس����ؤولية. ال يمكن العمل به����ذه الطريقة 

في دولة تتمتع باإلدارة الس����ليمة«. وختمت: »إن من 

يتحمل عبء المسؤولية وواجب تقديم التقارير هو 

الذي ينبغي أن يكون مخول الصالحيات«!  

»قانون القومية« زائد عن الحاجة!
في ردها على س����ؤال عن »قان����ون القومية« )قانون 

أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي(، 

الذي سنه الكنيست اإلسرائيلي في التاسع عشر من 

تموز األخير، رأت رئيسة المحكمة العليا اإلسرائيلية 

الس����ابقة، ناؤور، أن »قانون القومي����ة هو قانون زائد 

عن الحاجة، إذ لم تكن ثمة أية حاجة لس����ن مثل هذا 

القانون، ناهيك عما يثيره من مشاعر اغتراب قاسية 

لدى مواطني إس����رائيل غير المنتمين إلى الش����عب 

اليه����ودي«. وأوضحت: »تول����د لدى أبن����اء األقليات 

المختلف����ة � ال����دروز، الع����رب، الش����ركس وغيرهم � 

ش����عور قاس بأن هذا القانون يحولهم إلى مواطنين 

م����ن الدرجة الثانية. وحتى ل����و يكن هذا صحيحا في 

المس����توى العمل����ي ولم يطرأ أي تغيي����ر فعلي على 

أوضاعهم الس����ابقة، إال أن مشاعر االغتراب واإلهانة 

تبقى قوية جدا«. 

وأكدت ناؤور أن »مع����ّدي هذا القانون ومؤيديه لم 

يحققوا أي شيء لم يكن بين أيديهم من قبل. فدولة 

إس����رائيل أنش����ئت بكونها الدولة القومية للشعب 

م 
َ
اليهودي في أرض إس����رائيل، كم����ا أن قانون الَعل

والرموز يضمن ويكرس الرموز اليهودية، لكن األهّم 

هو »قان����ون العودة«، بكونه القان����ون المركزي الذي 

يضمن الدخول إلى إسرائيل والمواطنة فيها بصورة 

أوتوماتيكية لليهود بصورة حصرية فقط«. 

وقالت ن����اؤور إنها »كانت تفضل لو أن هذا القانون 

لم ير النور أصاًل«، لكنها رفضت الخوض في »السؤال 

الرئيسة السابقة للمحكمة العليا مريام ناؤور:

المحكمة اإلسرائيلية العليا لم تكن فرعًا لحركة ميرتس في أي يوم!
*»قوى كثيرة تنشط وتعمل من أجل إضعاف الديمقراطية في إسرائيل وزعزعة أركانها«!* »قانون القومية« زائد عن الحاجة ولم يحقق شيئًا لم يكن موجودًا، سواء بتعريف 
الدولة أو رموزها، لكن األهّم هو »قانون العودة« الذي يضمن ألي يهودي حقًا أوتوماتيكيًا وحصريًا في القدوم إلى إسرائيل والمواطنة فيها* »احتمال إلغاء هذا القانون في 

المحكمة العليا ضئيل جدًا«!*

مريام ناؤور.

القانوني« بش����أن صالحية المحكمة العليا في إلغاء 

قانون أس����اس )خالفا للقانون العادي(، وهو السؤال 

المط����روح اآلن على طاولة المحكم����ة العليا من خالل 

دمت إليها للمطالبة بإلغاء »قانون 
ُ
االلتماسات التي ق

القومي����ة« بدعوى أنه »غير دس����توري«. ومع ذلك، لم 

تج����د ناؤور حرجا في التعبير عن رأيها بش����أن فرص 

هذه االلتماس����ات فقالت إنه����ا »تفترض أن احتمال 

إلغاء هذا القانون إلغاء كليا هو احتمال ضئيل جدا«. 

وأضافت: »القليل الذي يمكن ويجب عمله هو تعديل 

ضمن 
ُ
القانون بروح مبادئ وثيقة االستقالل، بحيث ت

المساواة لكل مواطني الدولة. يجب تهدئة الخواطر 

واألجواء وضمان المساواة ألبناء جميع األقليات. هذا 

هو القليل الذي يجب عمله«!      

 يذكر أن النائب الس����ابق لرئيس����ة المحكمة العليا 

ناؤور، القاضي العربي المتقاعد سليم جبران، كان قد 

تطرق هو اآلخر إلى »قانون القومية« بتوجيه انتقادات 

ه ولمؤيديه، جازما 
ّ
حادة للقانون وللمبادرين إلى سن

بأنه »قانون عنصري«. وق����ال، في مقابلة إذاعية )في 

تم����وز األخير( هي األولى منذ خروجه إلى التقاعد من 

المحكمة العليا في آب 2017، إنه لو كان ال يزال قاضيا 

في المحكمة العليا ألقّر عدم دستورية القانون وقرر 

إلغاءه، بالتأكيد، معبرا عن أمله في أن يس����ير زمالؤه 

في المحكمة العليا في هذا االتجاه. 

ووصف جبران »قانون القومية« بأنه »قانون س����يء، 

زائ����د عن الحاجة وال يضيف احتراما لكتاب القوانين 

في دولة إسرائيل. فهو يخلو من أية إشارة إلى مبدأ 

المس����اواة، باعتبار الحق في المس����اواة أحد الحقوق 

األساسية واألكثر أهمية في أية دولة من دول العالم 

الديمقراطي، وهو ما كان ينبغي أن يكون في دولتنا 

أيضا، لكن هذا لم يحدث لألس����ف، وسط تجاهل تام 

لنص وثيقة االس����تقالل ولمصادر الشعب اليهودي 

وألقوال قادته الكبار«!

ال تب���ذل وزيرة الع���دل في الحكومة اإلس���رائيلية 

الحالي���ة، أييل���ت ش���اكيد، ممثلة عن ح���زب »البيت 

اليه���ودي« اليمين���ي المتدين، أي جه���د في إخفاء 

أو طم���س أو حت���ى تلطي���ف رفضه���ا، ب���ل عدائها، 

اإليديولوج���ي � السياس���ي لنهج المحكم���ة العليا 

بكونها الهيئة األعلى في الجه���از القضائي � الذي 

تتولى شاكيد مسؤولية مباشرة عنه، بحكم منصبها 

هذا � في دول���ة تعتبر نفس���ها ديمقراطية تعتمد 

شرعة قوانين تضمن الحقوق الليبرالية. 

وال تف���ّوت ه���ذه الوزيرة أي���ة فرصة، من���ذ يومها 

األول في منصبها ه���ذا، لتأكيد هذا الخالف/ العداء 

وتأجيجه، ث���م للتوضيح بأنها ُمص���ّرة على إنجاز ما 

تعتب���ره »تغييرًا جوهريًا« � ه���و »الثورة المضادة«! � 

يتمثل في إحكام قبضة اليمين على الجهاز القضائي 

برمته، ليس فقط في تركيبة القضاة الشخصية في 

المحكمة العلي���ا وإنما في منهجي���ات عملها أيضا، 

متذرعة بض���رورة الحف���اظ على مب���دأ »الفصل بين 

السلطات« بما يضمن »القدرة على الحكم« )الحوكمة( 

للس���لطتين التنفيذي���ة )الحكوم���ة( والتش���ريعية 

)الكنيست( بكونهما »منتخبتين وتمثالن الشعب«، 

بعدما »استولت« السلطة القضائية )المحاكم عموما، 

والمحكم���ة العليا خصوص���ا(، غي���ر المنتخبة وغير 

التمثيلية، عل���ى »مقاليد الحكم« م���ن خالل »الثورة 

الدستورية« التي أحدثتها ابتداء من العام 1992، في 

إثر سن »قانون أس���اس: كرامة اإلنسان وحريته« وما 

عم���دت إليه المحكمة من تكري���س للحقوق الفردية 

الليبرالية اس���تنادا إلى هذا القانون وتفس���يراتها 

القضائية له.   

ليس من السهل اإلش���ارة إلى تصريح واحد بعينه 

من جملة تصريحات كثيرة جدا أطلقتها شاكيد في 

سياق معركتها هذه وبهذا المعنى، منذ بدء توليها 

منصبها الوزاري الحالي. لكن، من أبرزها، مثال، قولها 

إن »م���ن يتحم���ل عبء المس���ؤولية وواج���ب تقديم 

التقارير )أي الحكومة والكنيس���ت( هو الذي ينبغي 

أن يكون مخول الصالحيات«! 

ومؤخرًا، أثارت شاكيد عاصفة جديدة أخرى من ردود 

الفع���ل الغاضبة حينما قال���ت إن »القضاة يواصلون، 

خطوة في إثر أخرى، فصل أنفس���هم ع���ن القوانين 

القائمة وأخذوا يعتبرون أنفسهم واضعي ومصممي 

القوانين المرغ���وب فيها. ومن كونها مس���ؤولة عن 

تفس���ير القانون، حولت المحكمة العليا نفسها إلى 

مس���ؤولة عن وضع وتصميم السياسات«. ثم تطرقت 

ش���اكيد إلى احتمال اتخ���اذ المحكم���ة العليا قرارا 

يقضي بإلغاء »قان���ون القومية« الجديد، اس���تجابة 

لاللتماسات التي قدمت إليها ضده، فأطلقت تحذيرًا 

قال���ت فيه: »إذا ما قررت المحكم���ة العليا أن قوانين 

األس���اس أيضا هي قوانين غي���ر محصنة من الرقابة 

القضائية، فس���يكون ذلك بمثابة سلب الشعب حقه 

وقدرت���ه على التأثير وإرس���اء القواعد الدس���تورية 

خبين، في الكنيست 
َ
المناسبة، من خالل ممثليه المنت

والحكومة. وبهذا، سينهي الشعب مهمته ودوره في 

ما كان معروف���ا حتى اليوم بأنه نظام ديمقراطي في 

إسرائيل«!  

وانتقدت ش���اكيد، في خطاب ألقته ضمن »مؤتمر 

القضاء« الذي عقدته نقابة المحامين في مطلع شهر 

أيلول الجاري، عدم اتخاذ المحكمة العليا قرارًا فوريًا 

يقضي برفض وش���طب جميع االلتماس���ات المقدمة 

إليها ضد »قانون القومية«، لكونه »قانون أس���اس«، 

وقالت إن سلوك المحكمة العليا هذا »يجعل الشعب 

عديم األهمية والجدوى وُيفقده أي دور في الهيكلية 

لها 
ّ
الدس���تورية الجدي���دة الت���ي تصممها وتش���ك

المحكمة العليا«! واعتبرت ش���اكيد أن »العملية التي 

تتع���رض لها دولة إس���رائيل خالل العق���ود األخيرة 

تحدث تغيي���را جوهريا بعيد األثر ف���ي بنية الحكم 

فيها. هذا النهج س���يقودنا نحو االنتقال من سلطة 

الشعب إلى سلطة »مجلس حكماء القانون« )على غرار 

»مجلس حكماء الت���وراة«!(، ومن النظام الديمقراطي 

إلى حكم الفالسفة«!  

وخلصت ش���اكيد إلى إطالق تحذير غير مسبوق في 

لهجت���ه التهديدية الصريحة نح���و المحكمة العليا 

وقضاتها، فقالت: »إن س���لب الش���عب صالحيته في 

تحدي���د طابع دولته تحت مس���ميات مختلفة يهدم 

قاع���دة العملية الديمقراطية. فمن ش���أن التضحية 

بالمبادئ واألسس القومية على مذبح القيم الكونية 

أن تنتهي إلى التضحية بالمبادئ والقيم واألس���س 

الديمقراطي���ة نفس���ها«! وأضافت: »إذا ما مارس���ت 

المحكمة العليا الرقابة القضائية على قانون أس���اس 

)أي قانون القومية عينيًا( فسيكون هذا بمثابة هزة 

أرضية، ال قضائية فحسب بل سياسية أيضا. إنه زلزال 

س���يضرب مبنى الحكم وسيشعل حربًا بين السلطات 

المختلفة )التنفيذية والتشريعية والقضائية(«!! 

هذه التصريحات، بما تضمنته من تحذيرات ولهجة 

تهديدية صريحة مباش���رة تص���در عن وزيرة العدل 

المسؤولة المباش���رة عن الجهاز القضائي والمحاكم، 

أث���ارت � كما ذكرنا � عاصفة من ردود الفعل الغاضبة 

والمن���ددة، لم تقتصر على خصومها السياس���يين � 

الحزبيين في المعارضة البرلمانية فقط، بل تعدتها 

إلى ع���دد م���ن أب���رز الحقوقيي���ن والقضائيين في 

إس���رائيل، مم���ن رأوا فيها »إعالن حرب ش���عواء على 

المحكم���ة العليا والجهاز القضائ���ي برمته، بل على 

النظام الديمقراطي كله في دولة إسرائيل«. 

فرئيس���ة المحكم���ة العلي���ا الس���ابقة والنائب���ة 

العامة للدولة س���ابقا، دوري���ت بينيش، وصفت هذه 

التصريح���ات بأنها »تج���اوز لخطوط حم���راء« ألنها 

تتضمن »أق���وااًل خطيرة ج���دًا، ومتطرفة لم أس���مع 

مثيال لها من قبل وه���ي ال تعكس واقع نظام الحكم 

الحقيقي في إسرائيل«. 

وقال���ت بينيش إن م���ا ورد في تصريح���ات الوزيرة 

شاكيد »هي تعابير ديماغوغية مستوحاة من أنظمة 

حكم أخ���رى، مختلفة، وتعبر عن قصور حاد في فهم 

ماهية الديمقراطية ومعانيها«. 

ورفضت بينيش ما وصفته ب� »الحديث الديماغوغي 

الرام���ي إلى ب���ث التحريض« عن »هيمن���ة المحكمة 

العليا على الكنيست أو استيالء المحكمة العليا على 

إرادة الش���عب«. وقالت: »ربما كان���ت كلمة تحريض 

كلمة حادة وخطي���رة، لكن ما معنى ه���ذه المحاولة 

إلحداث شرخ بين المحكمة وبين الشعب؟«.  

وقال قاضي المحكمة العليا المتقاعد والمستش���ار 

القانوني للحكومة سابقا، البروفسور إسحاق زامير، إن 

»إسرائيل لم تش���هد هجوما فظا وخطيرا كهذا على 

المحكمة العليا من قبل«. وتساءل: »من الذي سيدافع 

عن المحكمة والجهاز القضائي إذا كانت وزيرة العدل 

ه���ي التي تقود هذا الهجوم الكاس���ح؟«. ثم أضاف: 

»القضاة ال يعيقون الحوكم���ة. الوزير الذي يتصرف 

بحكمة وبصورة الئقة يكون ق���ادرا على الحكم... إذا 

كان���ت الحوكمة تعني التس���يب واالنفالت فعندئذ 

نعم من واجب المحكم���ة العليا أن تقف في وجهها 

وتمنعها... على كل مواط���ن أن يعي أن ال صالحيات 

لدى الحكومة سوى ما خولها القانون من صالحيات وإال 

فهي حالة من الفوضى أو من الدكتاتورية«. وتساءل 

زامير: »هل يقرر الوزير ش���خصيا ما هي الصالحيات 

التي يحددها له القانون؟ هذا ما يحصل في األنظمة 

التوتاليتارية، ال في األنظمة الديمقراطية«.    

وفي وقت س���ابق، هذا العام، كان رئيس المحكمة 

العليا الس���ابق أهارون ب���اراك � »المتهم« بأنه »قائد 

الثورة الدس���تورية«� قد تطرق ف���ي مقابلة صحافية 

إلى الح���رب اإليديولوجية � السياس���ية المتواصلة 

الت���ي يش���نها اليمي���ن اإلس���رائيلي وقادت���ه، في 

الحكوم���ة والكنيس���ت وخارجهم���ا، ض���د الجه���از 

القضائي وفي مقدمته المحكمة العليا، مش���يرا إلى 

أن »إسرائيل تش���هد في الفترة األخيرة توجها يبرز 

بصورة أساسية في أوساط القيادات السياسية يقوم 

على االعتقاد بأن القوة تتفوق على الحاجة إلى فهم 

اآلخرين وتفهمهم وعلى الحاجة إلى البحث عن نقاط 

االتفاق والتوافق«. وأضاف: »إن القيادة السياس���ية 

الحالي���ة تسترش���د بمبدأ ح���ق القوة، ال ق���وة الحق. 

إنها قي���ادة عنيفة تفتعل صدام���ات وخالفات بين 

شرائح الس���كان المختلفة � بين اليهود والعرب، بين 

الحريديم وغير الحريديم«.   

 وأكد باراك أن »المحكمة العليا اإلسرائيلية تعتمد 

درجة عالية من ضبط النف���س والرقابة الذاتية، لكن 

ذ )الحكومة( أيضا ملزمان 
ِّ
المشّرع )الكنيست( والمنف

بضبط النفس وبالرقابة الذاتية. ال يجوز للمشّرع فعل 

كل ما يس���تطيع أن يفعل. عليه أن يفهم أنه يعيش 

في مجتمع مركب ومعقد، مجتمع أس���باط كما وصفه 

رئيس الدولة، وعلى المش���رع أيضا أن يبدي اهتماما 

واعتب���ارا كافيين والئقين بالفرد، باألقليات وبكل من 

ال يتفق معه«. وأضاف: »لألس���ف الشديد، ال تتعامل 

س���لطات الحكم لدينا � وخاصة الس���لطة التنفيذية 

والس���لطة التش���ريعية � مع األقلية العربية بصورة 

الئقة مبنية على التفهم واالحترام«. 

ورأى باراك أن »اس���تخدام القوة من جانب القيادة 

السياس���ية يش���كل تعبيرا واضحا عن انعدام الثقة 

بالنف���س، تعبيرا ع���ن انعدام الثق���ة بقوتها وبقوة 

كلماته���ا وأفكاره���ا. وتفتق���ر القيادة السياس���ية 

الحالي���ة إلى الثقة بأنه���ا قادرة عل���ى اإلقناع، ولذا 

فب���دال من محاولة اإلقناع، تلجأ إلى اس���تخدام القوة. 

ليس في هذا سوى دليل على انعدام الثقة واإليمان 

بنفسك وبطريقك«.

وعن الت���ذرع بالحوكمة والقدرة على الحكم لش���ن 

هج���وم تلو اآلخ���ر على المحكم���ة العلي���ا وتعميق 

اإلج���راءات العملية إلحداث تغيي���رات جوهرية في 

بنيته���ا وأدائها، قال باراك إن »الحوكمة ليس���ت إال 

ستخدم للتغطية على أعمال وتصرفات 
ُ
كلمة نظيفة ت

مخالف���ة للقانون«. وأضاف: »هذه ذريعة للتنصل من 

واجب االمتثال للقوانين واالنصياع لقرارات قضائية 

تصدر عن المحاكم. لكن في اللحظة التي نصل فيها 

إلى عدم تنفيذ قرارات المحكمة العليا، فعندئذ نكون 

قد وصلنا إلى نهاي���ة الديمقراطية. ليس إلى بداية 

نهايتها، وإنما إلى نهايتها الفعلية والحقيقية«.

حرب إيديولوجية ـ سياسية متواصلة على المحكمة العليا!
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

أرباح البنوك الخمسة الكبرى 
خالل 6 أشهر- 43ر1 مليار دوالر!

س���جلت البنوك اإلس���رائيلية الخمس���ة الكبرى في 

النص���ف األول م���ن العام الج���اري أرباح���ا صافية بلغ 

حجمه���ا مجتمعة 83ر4 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل 

34ر1 مليار دوالر، زيادة بنس���بة 3% ع���ن ذات الفترة 

من العام الماضي. وبحس���ب مؤشرات في البنوك، فإن 

أرباحه���ا النهائية مع نهاية العام الجاري س���تواصل 

ارتفاعه���ا، وهذا عل���ى الرغم من مالحقة الس���لطات 

األميركي���ة لبنكين اثنين، فيما غّرم���ت بنك ليئومي 

بحوال���ي 270 مليون دوالر، على خلفية مس���اعدة هذه 

البنوك أثرياء يهود أميركان على التهرب من الضريبة 

األميركية.

وس���جل أعلى األرباح ف���ي النص���ف األول من العام 

الجاري، بنك ليئومي، الذي يعد البنك الثاني من حيث 

الحجم، إذ حقق أرباحا بقيمة 63ر1 مليار ش���يكل، وهو 

م���ا يعادل 453 مليون دوالر. فيم���ا حل بنك هبوعليم، 

البن���ك األكبر، ف���ي المرتبة الثانية م���ن حيث األرباح، 

محققا 55ر1 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل حوالي 430 

مليون دوالر. 

وحل في المرتبة الثالثة بنك ديسكونت، الذي حقق 

أرباح���ا بقيم���ة 742 مليون دوالر، وهو م���ا يعادل 206 

ماليين دوالر.

وحل ف����ي المرتب����ة الرابعة من حي����ث األرباح بنك 

مزراحي طفاحوت، إذ حقق قرابة 53 مليون دوالر. وهو 

البنك الرابع من حيث الحجم. وقبل ش����هرين طالبته 

السلطات بدفع غرامة بقيمة 373 مليون دوالر، وهي 

أعلى بكثير مما دفعها بن����ك ليئومي. إال أن الغرامة 

المفروضة عل����ى مزراحي طفاحوت تهدد اس����تقرار 

البنك، الذي كان قد خصص ميزانية احتياطية لدفع 

الغرامة بقيمة 45 مليون دوالر، بمعنى قرابة 12% مما 

ه����و مطالب به. وقد أعلن البن����ك رفضه دفع الغرامة، 

وأنه سيش����رع بمفاوضات مع الس����لطات األميركية. 

ونذك����ر في ه����ذا المج����ال أن بنك هبوعلي����م ما زال 

يجري مفاوضات مع الس����لطات األميركية، ولكنه أعد 

حتى نهاية الع����ام الماضي ميزانية احتياطية لدفع 

الغرامة بقيمة 375 ملي����ون دوالر، ومن المفترض أن 

ت����زداد الميزانية االحتياطية هذه حتى نهاية العام 

الجاري.

وفي المرتبة الخامس���ة، حل بنك هبينليئومي، وهو 

األصغر من بين البنوك الخمس���ة الكبرى، وحقق أرباحا 

بقيم���ة 352 مليون دوالر، وهو ما يع���ادل أقل من 98 

مليون دوالر.

وقد حقق���ت البنوك الخمس���ة المذك���ورة مداخيل 

بقيمة 259ر23 مليار شيكل، وهو ما يعادل 641ر6 مليار 

دوالر، من بينها 625ر6 مليار شيكل )84ر1 مليار دوالر( 

من العم���والت البنكية، التي كانت نس���بتها 5ر%28 

من إجمالي المداخيل، فيم���ا كان حجم المداخيل من 

الفوائ���د البنكي���ة 518ر15 مليار ش���يكل، )41ر4 مليار 

دوالر(، ما يعني 1ر67% م���ن إجمالي المداخيل. وهذا 

يعن���ي أن 5ر95% م���ن مداخيل البن���وك هي فقط من 

الفوائد والعموالت، وهذا يدل على نشاط البنوك اآلخر 

لتحقيق مداخيلها. 

وبلغ حجم الصرف على الرواتب في النصف األول من 

العام الجاري، 8 مليارات ش���يكل، وهو ما يعادل 224ر2 

مليار دوالر. ومن المفترض أن صرف الرواتب سيتراجع 

حتى العام 2021، مع مباش���رة البنوك منذ العام 2015 

بتقليص أع���داد الموظفين، بموج���ب تعليمات بنك 

إس���رائيل لتقليص 6 آالف وظيفة، ابت���داء من العام 

الجاري وحتى الع���ام 2021، بعد أن قلصت البنوك في 

السنوات الثالث التي سبقت أكثر من 3 آالف وظيفة، 

نس���بة كبيرة منها هي لموظفين خرج���وا للتقاعد، أو 

اس���تقالوا برغباتهم بن���اء على اتفاقي���ات خاصة مع 

البنوك. 

تراجع أعداد العمال األجانب و»المتسللين«
أظهر تقرير إسرائيلي رسمي جديد أن عدد العمال 

األجانب في إسرائيل س���جل في العام الماضي 2017 

تراجع���ا مقارنة مع العام الذي س���بق، 2016، في حين 

ق���ال تقرير آخ���ر إن العمال األجان���ب الحاصلين على 

تراخيص عمل يخرجون سنويا إلى بلدانهم ما يعادل 

33ر1 مليار دوالر من الرواتب التي يتقاضونها، وهو ما 

يعادل 75% من إجمالي رواتبهم في البالد.

ويتضح من تقرير س���لطة الهجرة والسكان أنه في 

الع���ام الماضي كان ف���ي البالد 166 ألف���ا من العمال 

األجان���ب، مقابل 169 ألفا كانوا ف���ي العام 2016. ومن 

بينه���م هناك قرابة 94 ألفا من ذوي تراخيص العمل، 

بينم���ا الباقي تواجده���م ليس قانوني���ا. وفي العام 

الماضي تم اس���تقدام 57 ألف عامل، وكلهم بدال من 

عاملي���ن غ���ادروا. و61% من العاملي���ن الجدد هم من 

الدول اآلس���يوية، و25% من دول االتحاد السوفييتي 

السابق.

ويظهر أيضا أن أكثر من 50 ألفا من العمال األجانب 

يعملون ف���ي قطاع التمري���ض البيتي، والمس���اعدة 

البيتي���ة ل���ذوي االحتياج���ات الخاص���ة من مس���نين 

وغيره���م، وأكثر من 23 ألفا يعملون في قطاع الزراعة، 

وأقل من 14 ألفا يعملون في قطاع البناء.

وكان من المفترض أن يشهد العام الجاري تدفق 20 

ألفا من العم���ال الصينيين، بموجب قرار من الحكومة 

اإلس���رائيلية باس���تقدامهم، صدر ف���ي أوائل العام 

الماضي، للعمل في قطاع البناء، إال أنه لم يصل منهم 

س���وى عدد قليل، وفق تقارير األش���هر األخيرة، وهذا 

بس���بب القيود التي فرضتها الصين لمنع عمالها من 

العمل في المناطق المحتلة منذ العام 1967، بما فيها 

القدس المحتلة. 

ويقول التقرير أيضًا إن أعداد من تسميهم إسرائيل 

»متسللين« قد تراجع هو أيضا في العام الماضي، من 

40 ألفا في 2016 إلى 37 ألفا في 2017. 

تثي���ر المؤش���رات االقتصادي���ة اإلس���رائيلية، على 

مختلف الصع���د، قلقا جديا في األوس���اط االقتصادية 

الرسمية والخاصة اإلسرائيلية. وبحسب ما يراه محللون، 

فإن إسرائيل على شفا انتهاء سنوات جيدة لالقتصاد، 

بتضخ���م منخفض، وبطالة تالم���س الصفر، وكذا فائدة 

بنكي���ة م���ن األق���ل عالميا، وفائ���ض كبير س���نويا في 

الضرائ���ب والموازنة العامة، إذ أن كل التقارير تش���ير 

إلى انقالب في هذه المؤش���رات، ما يعني أن االقتصاد 

س���يدخل مرحلة أخرى غير تلك التي عرفتها إسرائيل 

في السنوات األخيرة. 

فق���د أظهر االقتصاد اإلس���رائيلي، في الس���نوات ال� 

12 األخي���رة على وجه الخصوص، متان���ة جعلته يجتاز 

األزمة المالي���ة العامية، ف���ي 2008- 2009، من دون أي 

أضرار تذكر على المستوى االس���تراتيجي، وقد عايش 

االقتصاد ركودا لبضعة أش���هر في الع���ام 2009، وعاد 

النمو إلى وتيرة أعلى.

وق���ال الملح���ق االقتص���ادي لصحيف���ة »يديع���وت 

أحرون���وت« إن مس���ؤولين كب���ارًا ف���ي ال���وزارات وفي 

المؤسس���ات االقتصادية الرسمية، وفي شركات كبرى، 

يش���عرون بقلق، فقد انقلبت المؤش���رات دفعة واحدة. 

وفي حين س���ّجل النمو في الربع األول من العام الجاري 

ارتفاعا بنس���بة 8ر4%، فإن الربع الثاني سجل ارتفاعا ب� 

2%، وهذه نس���بة ركود، لكونها تالمس نس���بة التكاثر 

السكاني السنوي، وهي حوالي 9ر%1.

وقد يضطر بنك إسرائيل ووزارة المالية إلى تعديل 

تقديراتهما للنم���و االقتصادي للع���ام الجاري. فقد 

أش���ارت آخر توقعات للنمو االقتص���ادي، صادرة عن 

البنك المرك���زي، أن النم���و في هذا العام س���يرتفع 

بنس���بة 7ر3%، بدال من نس���بة 4ر3% وف���ق تقديرات 

سابقة، في حين سيرتفع النمو في العام المقبل 2019 

بنس���بة 5ر3%، وهذا مطابق للتقديرات الس���ابقة. أما 

تقدي���رات وزارة المالية للنمو في العام الجاري، فهي 

ما ت���زال عند نس���بة 5ر3%، بينما تقدي���رات منظمة 

التعاون مع الدول المتطورة OECD مطابقة لتقديرات 

بنك إسرائيل المركزي، فقد سبقته بهذه التقديرات 

منذ أشهر.

وكان النمو قد سجل في العام 2017 نسبة 4ر3%، بعد 

أن كان قد س���جل ف���ي العام 2016 ارتفاعا بنس���بة %4، 

فاجأت األوساط االقتصادية.

أما التضخم المالي، فقد سجل في شهر آب الماضي 

ارتفاعا بنسبة 1ر0%، وبذلك بات التضخم في األشهر 

الثمانية األولى من العام الجاري بنسبة 1%، في حين 

أن التضخم في األش���هر ال� 12 األخيرة ارتفع بنس���بة 

2ر1%. وه���ذا عملي���ا تضخم في نط���اق الهدف الذي 

وضعته السياس���ة االقتصادية في س���نوات األلفين، 

ما بين 1% إلى 3%. وحس���ب التقدي���رات األولية، فإن 

التضخم س���يكون في العام الجاري ما بين 8ر0% إلى 

2ر%1.

وحت���ى اآلن، تتفق جميع التقديرات على أن الس���وق 

اإلسرائيلية مقبلة على موجة غالء في شتى القطاعات، 

وليس فقط في أس���عار البيوت، الت���ي تتخبط التقارير 

بشأن ارتفاعها أو تراجعها، إذ أن الحديث يجري أساسا 

عن ارتفاعات أكثر في أس���عار المواد الغذائية، وأيضا 

في أس���عار الخضراوات والفواكه، في حين أن أس���عار 

النفط في العالم باتت أعلى مما كانت عليه في النصف 

األول من العام الجاري، ما س���يقود حتما إلى رفع أسعار 

الوق���ود، إال إذا تراجع س���عر صرف ال���دوالر مجددا أمام 

الشيكل. 

وعلى صعيد البطالة، فقد سجلت في شهر آب الماضي 

نس���بة 2ر4%، بعد أن وصلت في الثل���ث األول من العام 

الجاري أدنى مستوى لها، 8ر3%. إال أن محللين يقولون 

إن البطالة ما تزال متدنية، ألن النس���بة بين من هم في 

جيل العمل من 25 عاما إل���ى 64 عاما، ما تزال في حدود 

9ر3%، وهي نس���بة تعد ال بطالة، كون الغالبية العظمى 

من هؤالء ه���م في فترة تنقل من م���كان عمل إلى آخر، 

بمعنى ال وجود لنسبة بطالة مزمنة كبيرة.

تراجع المؤشرات االقتصادية في إسرائيل يثير قلق األوساط الرسمية والخاصة!
*التضخم المالي بدأ يقفز عن حاجز الحد األدنى ألول مرة منذ خمس سنوات *جباية الضرائب تتراجع، والفائض يختفي بعد خمس سنوات 

ز احتمال أن يرفع بنك إسرائيل 
ّ
سجلت كل منها فائضًا بنسبة 6% *البطالة عادت لترتفع مجددًا رغم أنها تبقى قليلة جدًا نسبيًا *تعز

الفائدة في الشهرين األخيرين من العام الحالي*

بقلم: شيني موزس )*(

ها هي األعياد )العبرية( على وشك االنتهاء، وهذا هو 

الوقت لتلخيص سنة انتهت، ولنتفحص ما هو متوقع 

في السنة المقبلة. 

في شبكات التسوق للمواد الغذائية كانت هذه سنة 

جيدة لها. كانت س���نة عادت فيها الش���بكات لتسجل 

نموا، بعد 7 س���نوات من حملة االحتجاجات الش���عبية 

التي اندلعت في صيف العام 2011، على غالء المعيشة، 

وكانت المواد الغذائية عنصرا بارزا في الغالء في حينه.

وفي األش���هر الس���بعة األولى م���ن الس���نة الجارية 

2018، ش���هدنا نم���وا بنس���بة 5ر3% في س���وق المواد 

االس���تهالكية. وهذا ارتفاع انعك���س أيضا ليس فقط 

بالمداخي���ل المالية، وإنم���ا أيضا بالكمي���ات التي تم 

ش���راؤها، لكن جزءا من الزي���ادة المالية نابع من ارتفاع 

األسعار.

إال أننا في الس���نة المقبلة سندفع أكثر ونحصل على 

أقل، وفي خلفية الغالء ليس فقط ارتفاع أسعار المواد 

الخ���ام، وارتفاع كلفة اإلنتاج والتس���ويق، وإنما عوامل 

أخرى. فش���بكات تس���ويق األغذية الكبرى، وإن من وراء 

الكواليس، ال تس���ارع للجم ارتفاع األسعار، التي أعلنت 

عنها شركات إنتاج واس���تيراد األغذية، فإن قسما من 

الشركات تشجع شبكات التسويق على رفع أسعار، ولو 

بقروش قليلة، كي تكون ش���بكات التسويق قادرة على 

تقلي���ص حجم زيادة المصروفات لديه���ا، مثل ارتفاع 

الحد األدنى من األجر.

لربم���ا أن الجمهور لم يش���عر بعد بارتفاع األس���عار، 

ولربما أن قسما آخر من رفع األسعار سيكون بعد انتهاء 

موسم األعياد العبرية، وانتهاء حمالت التنزيالت، لكن 

بعد األعياد س���نلمس رفع أس���عار البضائ���ع، وهذا ما 

سنراه على رفوف المحالت.

وثمة أمر آخر هو التنوع. ففي السنة المقبلة سنشهد 

تنوع���ا أكبر من البضائع. إن الزيادة الحاصلة في جيوب 

الجمهور، على أثر ارتفاع الحد األدنى من األجور، وتراجع 

نس���ب البطالة، وعوامل أخرى، ستس���مح للجمهور بأن 

يشتري أكثر في السوبر ماركت، في حين أننا سنشهد 

أيض���ا عروضا للحصول على قروض بش���روط مس���هلة، 

وهي قروض صغيرة تس���مح بصرفها على االحتياجات 

االستهالكية، أو على رحالت نقاهة في الخارج، وما إلى 

ذل���ك، ما يمكن أن ينقلنا نحو واق���ع مغاير، لكن هناك 

شك في ما إذا كان هذا سيغير الواقع.

كذلك فإننا مقبلون على س���نة جديدة، ستكون فيها 

على ش���ركات المواد الغذائي���ة أن تضع عالمات حمراء 

عل���ى المواد الغذائي���ة التي تحتوي عل���ى مقدار عال 

من الس���كر والدهون وغيرهما، بموجب تعليمات وزارة 

الصحة. وفي ه���ذه األيام األخيرة ق���ال تقرير لمكتب 

اإلحصاء المركزي إن 48% من المواطنين في إس���رائيل 

يعانون من وزن زائد.

وتهدف إصالح���ات وزارة الصحة إلى مكافحة ظاهرة 

زي���ادة الوزن، لم���ا ينجم عنها من أض���رار صحية. وقد 

استوعبت ش���ركات األغذية هذه الظاهرة، وهي تبحث 

عن بدائ���ل صحي���ة للم���واد الغذائية الت���ي تنتجها 

وتسوقها. 

وقد رأينا مؤخرا أن ش���ركة »بيبسيكو«، التي تبرز في 

منتوجات ذات ترويج كبير، مثل بيبس���ي كوال، ونقارش 

ترتكز على نس���بة س���كر عالية أو ملح، اش���ترت شركة 

»صوداستريم«، في حين أن شركة »تصبار«، المختصة 

بالس���لطات والمقبالت، باعت حصتها في شركة تنتج 

أنواع المايونيز. 

وهذا يس���ري أيضا على شركات إسرائيلية استوعبت 

ه���ي أيض���ا التعليم���ات الجدي���دة، فنرى أن ش���ركة 

»يونيفيلر« باتت تضع إشارة حمراء على نقارش الصباح 

ذات السكر العالي، »كورنفليكس«. في حين أن شركتي 

»تنوفا« و»ش���تراوس« خفضتا نسبة السكر في الحليب 

الممزوج بالش���وكوالتة. وكذا بالنسبة لشركة »أوسم«، 

التي ب���دأت هي أيض���ا تنتج مواد غذائي���ة خالية من 

السكر، والقائمة تطول.

لكن كل هذا سيزيد علينا الصرف، ألن هذه الشركات 

تعرض علين���ا حقا م���واد غذائية صحية أكث���ر، لكننا 

سنكون مطالبين بدفع أكثر مقابلها. كذلك فإن شركات 

أخرى بدأت تستعد لرفع تدريجي لألسعار، بعد كل هذه 

التغيرات. وهذه الس���نة س���تقّرر أي الشركات جاهزة 

لمواجه���ة كل هذه التحدي���ات، رفع أس���عار وتغيير 

منتوجات، وأي شركات ستماطل الى موعد أبعد. 

وال يمك���ن أن نختم من دون الحديث عن التكنولوجيا، 

التي تؤثر بشكل كبير جدا على قطاع المواد الغذائية، 

وبشكل خاص حاجة شبكات تسوق المواد الغذائية إلى 

مواجهة ظاهرة البيع عن طريق شبكة االنترنت، فحتى 

اآلن ال تنجح ش���بكات التسوق في إحداث التوازن الذي 

سيس���مح لها بتطوير هذا النمط من البيع. وقد حاولت 

ش���ركات عالمية لج���م هذه الظاه���رة، إال أنها اعترفت 

بفشلها، وقررت الدفع قدمًا أكثر في هذا االتجاه.

)*( محلل اقتصادي. عن »غلوبس« بتصرف.

في السنة المقبلة سندفع أكثر ونحصل على أغذية أقل!

تراجع جباية الضرائب
ويس���تدل م���ن التقارير األخي���رة لس���لطة الضرائب، 

الصادرة ف���ي األيام األخيرة، أنه عملي���ا لم يعد فائض 

في جباي���ة الضرائب، فحتى الفائ���ض القليل الذي تم 

تسجيله في النصف األول من العام الجاري بدأ يتالشى، 

خالفا لما كان في الس���نوات الخمس األخيرة على األقل. 

يضاف إلى هذا أن صرف الميزانية العامة بات أقرب إلى 

نسبة 100%، ما أمسى يهدد االحتياط الذي تنص عليه 

موازنة العام الجاري.

ونذكر أنه في الس���نوات الخمس األخيرة كانت تسجل 

خزينة الضرائب فائضا بنس���بة 6% بالمعدل، وهذا كان 

ملي���ارات ال���دوالرات، أتاحت للحكوم���ة تقليص الدين 

العام، وتحويل قس���م منه إلى ميزانية الجيش، إضافة 

إل���ى الفائض الحاصل في الموازن���ة العامة. وطيلة تلك 

السنوات كانت الحكومة تسعى، في الشهرين األخيرين 

م���ن كل عام، لزيادة الصرف للوصول إلى س���قف العجز 

المال���ي المحدد في كل واحدة من ميزانيات الس���نوات 

األخيرة.

أما حاليا، وحسب التقارير، فإن الفائض يتراوح ما بين 

5ر1% إلى 2%، وهناك احتمال لتالش���ي هذا الفائض مع 

اكتمال العام الجاري، إذ قال تقرير لوزارة المالية، صدر 

في نهاية شهر آب الماضي، إن كل المؤشرات تدل على 

أن���ه في هذا العام لن يكون فائض في جباية الضرائب، 

بالق���در الذي كان في الس���نوات الخمس الماضية، التي 

كان فيها المعدل الس���نوي للفائ���ض 6%، أعلى مما هو 

مخط���ط، بينما يج���ري الحديث حاليا ع���ن فائض لهذا 

العام قد ال يتجاوز نسبة 2%، ما سيجمد بالضرورة برامج 

للتخفيض الضريبي، الذي وضعه وزير المالية موش���يه 

كحل���ون، مع رئي���س حكومت���ه بنيامي���ن نتنياهو، في 

النصف األول من العام الجاري. وعمليا ال يوجد اليوم أي 

حديث عن أي تخفيض ضريبي.

وتقول صحيف���ة »يديع���وت أحرون���وت« إن الحديث 

انته���ى عمليا حول تخفيض ضريب���ة القيمة المضافة، 

إذ كان كحلون قد ألمح س���ابقا إلى احتمال خفضها إلى 

نسبة 16%، بدال من 17% اليوم.

الفائدة البنكية
وأم���ام واقع التضخم المالي، فإن األنظار باتت تتجه 

أكثر نحو الفائدة البنكية، التي س���تبقى في الش���هر 

المقبل تش���رين األول عند مستواها، 1ر0%، للشهر ال� 

44 على التوالي. واالعتقاد السائد هو أن بنك إسرائيل 

قد يعلن عن رفع الفائدة البنكية، إما في شهر تشرين 

الثاني، أو كانون األول، األخير من العام الجاري، وذلك 

إلى نسبة 25ر0%، لتكون وفق تقديرات بنك إسرائيل 

في نهاية العام 2017. وبرغم أن البنك توقع مرارا رفع 

الفائدة في العامين الماضيي���ن، فإن وتيرة التضخم 

وتعزز قيمة الشيكل أمام الدوالر، كانت تمنع ذلك.

غي���ر أن محافظة بنك إس���رائيل، كارنيت فلوغ، أعلنت 

مباش���رة أنه لن يكون ارتفاع في الفائدة البنكية، طالما 

أن التضخ���م ال يتمركز لعدة أش���هر في قل���ب النطاق 

الذي حددته السياسة االقتصادية، ما بين 1% إلى %3، 

وهذا ما فّس���ره المحللون بأن البنك س���يرفع الفائدة إذا 

رس���ا التضخم لعدة أشهر عند نسبة 2%، وفي حال كان 

ه���ذا فعال قصد البنك المركزي، ف���إن الفائدة لن ترتفع 

في ه���ذا العام، وال حت���ى في النص���ف األول من العام 

المقب���ل، خاصة وأن س���عر صرف الدوالر أمام الش���يكل 

تراجع مجددا في الش���هر األخي���ر، وهبط عن حاجز 6ر3 

ش���يكل للدوالر، بعد أن قفز حتى قبل شهرين عن حاجز 

7ر3  شيكل للدوالر؛ في حين أن رفع الفائدة سيزيد من 

اقبال المستثمرين على األسواق المالية اإلسرائيلية، ما 

سيساهم في خفض أكثر لسعر الدوالر، وهو ما ينعكس 

سلبا على قطاع الصادرات.

لكن فلوغ س���تغادر منصبها في شهر تشرين الثاني 

المقبل، إذ أبلغت وزير المالية موش���يه كحلون، ورئيس 

الحكوم���ة بنيامين نتنياهو، أنها ليس���ت معنية بطلب 

تمديد واليتها إلى والية أخرى من خمس س���نوات. ومن 

شأن استبدال األشخاص أن يتبعه تغيير في التوجهات؛ 

فعلى س���بيل المثال تقول التقارير االقتصادية إن في 

اللجنة المختصة بالفائدة في بنك إسرائيل عضوا واحدا 

من أصل أربعة يطالب باستمرار برفع الفائدة البنكية. 

بين قلق وتفاؤل
ونقلت »يديعوت أحرونوت« عمن وصفته بأنه مس���ؤول 

كبير في وزارة المالية قوله: »ألس���فنا إن الفائض الكبير 

ف���ي جباية الضرائب وفي الموازن���ة العامة، الذي عرفناه 

في الس���نوات األخيرة قد انته���ى، ونحن عمليا في عهد 

جديد«. وقد كان الفائض في الس���نوات الس���ابقة ناجما 

ع���ن صفقات ضخمة في االقتصاد اإلس���رائيلي، مثل بيع 

شركات ضخمة، خالل العامين الماضيين، بينما هذا العام 

ال توجد صفقات بهذا المس���توى. كما أن سلطة الضرائب 

كان���ت قد أجلت في وقت س���ابق قس���مًا م���ن مرتجعات 

ضريبية للجمهور، وهو ما يتم تسديده في العام الجاري. 

وحسب المس���ؤول فإن هذا التراجع في جباية الضرائب 

من شأنه أن يزيد العجز في الموازنة العامة.

في المقابل تنقل الصحيفة ذاتها عن مس���ؤولين في 

محي���ط وزير المالية قولهم إنهم ليس���وا مذهولين من 

وضعية االقتصاد، ويعتبرون »أن الوضع ما زال جيدا جدا، 

وسيستمر هكذا«، وأضافوا أن االقتصاد ما زال في وضع 

جي���د، لكن في كل اقتصاد هن���اك اهتزازات في مراحل 

معينة، إال إن هذا ال يعني أن االقتصاد اإلسرائيلي دخل 

مرحلة مختلفة كليا عما كان حتى اآلن. 

وهذا يناقض ما قاله مس���ؤول آخر ف���ي وزارة المالية 

للصحيف���ة بأن مؤش���رات النم���و المنخفض���ة، وارتفاع 

نس���بة البطالة مجددا، وارتفاع أسعار البيوت من جديد، 

يس���توجب التفكي���ر من جديد في وضعي���ة االقتصاد. 

وعلى هذا األس���اس فقد تشكل في مطلع الشهر الجاري 

طاق���م ف���ي وزارة المالية يضم ممثلين عن مؤسس���ات 

مالية واقتصادية رس���مية لمتابعة ه���ذا األمر ولوضع 

آليات لمنع التدهور.
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من المس���ؤول ع���ن نكبة 1948 ف���ي إحدى نتائجه���ا الكارثية 

المركزية المتمثلة في تش���ريد مئات آالف الفلس���طينيين من 

أراضيهم وبيوتهم وتحويلهم إل���ى الجئين، في خارج الوطن أو 

في داخله؟. 

يخوض المؤرخ اإلس���رائيلي هليل كوهن غمار محاولة جديدة 

لمقارب���ة هذا الس���ؤال بكونه أحد األس���ئلة الرئيس���ة المترتبة 

على الروايتين اإلس���رائيلية والفلسطينية بش���أن »حرب 1948« 

س���ًا على القول إنه على الرغم من الهوة  والمتوالدة منهما، مؤسِّ

الس���حيقة بين هاتين الروايتي���ن، إال إنهما »ال تناقض إحداهما 

األخرى، ب���ل تكمالن بعضهما بعضًا«، ومش���ددًا عل���ى أنه برغم 

أهمية األبحاث التاريخية التي درست ظروف ومالبسات الرحيل 

والتشرد الفلس���طينيين إبان »حرب 1948«، إال إن مسألة / مأساة 

اللجوء الفلسطينية »لم تنش���أ نتيجة اقتالع الفلسطينيين من 

بيوتهم � س���واء ج���رى ذلك بالقوة أو بدافع الخوف أو اس���تجابة 

لن���داءات قي���ادات عربية � وإنم���ا جّراء منعهم م���ن العودة إلى 

بيوتهم«!

وتأتي محاول���ة كوهن هذه ضمن مقالة جدي���دة تحت عنوان 

ش���رت ف���ي الع���دد األخي���ر )آب 2018( من مجلة 
ُ
»حرب���ا 1948« ن

»هذا الزم���ن« )هزمان هزيه( الرقمية الجدي���دة التي تصدر عن 

عنى بالقضايا الفكرية والجدل 
ُ
»معهد فان لير« في الق���دس، وت

الجماهيري العام. 

وهليل كوهن هو أستاذ الدراسات اإلسالمية والشرق أوسطية 

ف���ي »الجامعة العبري���ة« في القدس، ومتخص���ص في العالقات 

المتبادل���ة بي���ن المجتمع الفلس���طيني والحرك���ة الصهيونية 

وإسرائيل، ومؤلف عدد من الكتب حول تاريخ الصراع اإلسرائيلي 

� الفلس���طيني، آخرها كتاب »1929 � س���نة الصدع« الذي صدرت 

ترجمته العربية عن مركز »مدار« مؤخرًا. 

يس���تهل كوهن مقالته الجديدة بالتنويه إلى أن »حرب 1948« 

تطرح، منذ سبعين عامًا، س���ؤااًل متكررًا ُيصاغ في الغالب كخيار 

واحد م���ن بين احتمالين ينف���ي أحدهما اآلخر: م���ن هو الطرف 

المعت���دي في تل���ك الحرب، ومن ه���و الطرف ال���ذي خاض حربا 

دفاعية مبررة؟ أي الطرفين كان الش���رير وأيهما البطل؟ هل كان 

اليهود يعتزمون تطهير البالد من سكانها العرب، أم كان العرب 

الذين أرادوا دحر المس���توطنين اليهود منها؟ ثم يس���جل بأن 

»اإلجابات على هذه األسئلة ال تزال تبدو، حتى اليوم، ضرورية من 

أجل تحديد المسؤول عن نشوء مشكلة الالجئين الفلسطينيين، 

بل وعن دينامية الصراع المستمرة«.  

يوج���ز كوهن خالص���ة التوجهي���ن المركزيي���ن »المعروفين 

تمامًا«، في اإلجابة على هذه االسئلة، على النحو التالي: الخطاب 

الصهيوني الرس���مي وجمي���ع الباحثين المقربي���ن إليه يّدعون 

بأن عرب فلس���طين االنتدابية والدول العربية التي أيدتهم هم 

الذين يتحملون المس���ؤولية الحصرية ع���ن نتائج »حرب 1948«، 

بما في ذلك نش���وء مشكلة الالجئين، ألنهم رفضوا قبول مشروع 

التقس���يم، وألنهم بادروا إلى خوض صراع مسلح بغية إجهاضه. 

أم���ا الخطاب الفلس���طيني الرس���مي والباحث���ون المقربون إليه 

فيّدعون في المقابل بأن المس���ؤولية الحصرية تقع على الطرف 

اليهودي ويعزون نش���وء مش���كلة الالجئين الفلسطينيين إلى 

الرغبة الصهيونية في إجالء العرب من فلسطين تمهيدا إلنشاء 

دولة يهودية وإلى عمليات الطرد والمجازر التي نفذتها القوات 

اليهودية ضد السكان العرب خالل الحرب. 

ويعل���ق على ه���ذا بالق���ول إن »ه���ذا الخالف لي���س مفاجئًا. 

فالشعوب، كما األفراد، تميل إلى تبرير نفسها وإلقاء اللوم على 

اآلخري���ن. ويمكن االفتراض بأن معظم المتناقش���ين اليهود، لو 

ُولدوا فلس���طينيين، كانوا س���يّدعون بأن القوات اليهودية هي 

المذنبة، والعكس صحيح«. 

حقيقة خارج الروايتين وتطهير ِعرقّي في اللد والرملة!
هل هذان االحتماالن هما الوحيدان الممكنان؟ يتساءل كوهن، 

ثم يوضح: هل ثمة رأي واحد فق���ط هو الصحيح بالمطلق، بينما 

اآلخر خاطئ تماما، وال س���بيل آخر إال اختيار أحدهما؟ ويجيب: إن 

من ش���أن نظرة تاريخية أكثر تعقيدًا أن تلزمنا برؤية التحوالت 

الت���ي حصلت في عالق���ات المعتدي � الضحية إب���ان الحرب، ثم 

اعتماد درجة متغيرة من المس���ؤولية ع���ن العمليات التي قامت 

بها القوات اليهودية الحتالل القرى واقتالع س���كانها في خضم 

المعارك المختلفة.  

يش���ير كوهن إلى أنه ال يّدعي إمكانية التوفيق بين الروايتين 

المعروفتين لكون »الحقيقة موجودة في مكان ما في الوس���ط«، 

ب���ل إن كلتا الروايتي���ن »تكمالن بعضهما البعض«، لس���بب آخر 

مختلف تمامًا هو أن كال منهما تتعلق بفترات مختلفة وسياقات 

مختلفة من تلك الح���رب. فالرواية الصهيونية »تعكس، بصورة 

صادق���ة، مراحل معينة م���ن الحرب، لكن أصحابها يس���حبونها 

عل���ى الحرب كلها، وبه���ذا فهم يجافون الحقيق���ة«. أما الرواية 

الفلسطينية، في المقابل، »فتعكس بصورة أفضل مراحل أخرى 

من الحرب، لكن أصحابها يسحبونها، هم أيضا، على الحرب كلها، 

فيجاف���ون الحقيقة التاريخية«. ومن أج���ل فهم جانب الحقيقة 

وجانب المبالغة في ادعاءات كل من الطرفين، يرى كوهن ضرورة 

»تقص���ي مراحل الحرب، م���ن بدايتها حتى نهايته���ا«، وهو ما 

يفعله بصورة تفصيلية )طالع عرض تلك المراحل في مادة أخرى 

على هذه الصفحة(.

يخلص كوهن من عرض مراحل الحرب المختلفة إلى االستنتاج 

ب���أن ثمة »فارقا كبيرا بين دوافع القت���ال لدى القوات اليهودية 

ومالبس���ات طرد الس���كان العرب في فترات مختلفة من الحرب«، 

ذلك أن كل واحدة من فترتي الحرب الرئيسيتين كانت قد بدأت 

� كما يقول � »كتحرك للدفاع عن النفس � في مواجهة اعتداءات 

الفلسطينيين في الحرب بين المجتمعات المحلية وفي مواجهة 

غ���زو الجيوش العربية في الحرب النظامية � ثم تحولت إلى دفاع 

ط واس���ع«. ويقّر كوهن بأنه »منذ 
ّ
هجومي وانتهت بهجوم مخط

مراح���ل الدف���اع الهجومّي، ج���رت عمليات اس���تهدفت تطهير 

المنطقة من س���كانها المدنيين غير الضالعين في القتال أيضا، 

ولي���س من المقاتلين فقط«، ثم يؤكد عل���ى أنه »من بين مراحل 

القتال المختلفة، كانت الهجمات التي شنها الجيش اإلسرائيلي 

عش���ية انتهاء الحرب، في تشرين األول وتش���رين الثاني 1948، 

خارجة كلي���ًا وبصورة واضح���ة تمامًا عن العملي���ات الدفاعية«، 

إذ كانت تلك »حمالت غزو وتوس���ع اس���تهدفت تقليص الوجود 

العربي في المناطق الخاضعة للسيطرة اليهودية«!  

غير أن التفكير الس���ردّي القومي، الذي يقّس���م الواقع إلى 

في مقال جديد للمؤرخ هليل كوهن:

مقاربة جديدة للسؤال: »من المسؤول عن نشوء مشكلة اللجوء الفلسطينية؟«
*»حربا 1948« – روايتان مختلفتان، غير متناقضتين، بل تكّمل إحداهما األخرى* مسألة / مأساة اللجوء الفلسطينية »لم تنشأ نتيجة اقتالع الفلسطينيين من بيوتهم ـ سواء 

جرى ذلك بالقوة أو بدافع الخوف أو استجابة لنداءات قيادات عربية ـ وإنما جّراء منعهم من العودة إلى بيوتهم«!* »يمكن الجزم بأّن ثمة فرقًا حقيقيًا بين اجتثاث القوة 
العسكرية العربية من مدينتي اللد والرملة وبين طرد السكان الذين كانوا يعيشون فيهما، وهو )الطرد( ما ينسجم تمامًا مع تعريف التطهير العرقي«!*

»حــرب 1948« ـ مراحــل مختلفــة وتطهيــر عرقــي منهجــّي!
يقس���م هليل كوهن، في مقالته الجدي���دة بعنوان »حربا 

1948«، تل���ك الح���رب إل���ى مرحلتي���ن أساس���يتين: األولى � 

تلك التي اس���تمرت نحو نصف س���نة وتس���مى »الحرب بين 

المجتمع���ات المحلية«، عل���ى خلفية كون اليه���ود والعرب 

خاللها »مجتمعين سياس���يين يتمتعان بمكانة سياس���ية 

مماثلة« � كالهما تحت س���يطرة االنتداب البريطاني. وبدأت 

هذه المرحلة مع بدء المعارك القتالية، فور انتهاء التصويت 

في األمم المتحدة على قرار التقس���يم في نهاية تش���رين 

الثاني 1947، واس���تمرت حت���ى اإلعالن الرس���مي عن إقامة 

دولة إس���رائيل، يوم 14 أيار 1948. أما المرحلة الثانية، التي 

اس���تمرت نحو سنة وش���هرين، فهي المعروفة باسم »فترة 

الحرب النظامية« أو »الحرب بين الدول«، ألنها دارت أساس���ا 

بين جيوش نظامية تابعة لدول سيادية. وبدأت هذه المرحلة 

مع بدء غزو الجيوش العربية، بعيد اإلعالن عن تأس���يس دولة 

إس���رائيل، يوم 15 أيار 1948 وانتهت، رس���ميا، لدى التوقيع 

على اتفاقية وقف إطالق النار األخيرة بين إس���رائيل والدول 

العربية، في تموز 1949.

المرحلة األولى ـ »الحرب بين المجتمعات المحلية«
يقول كوه���ن إن المرحلة األولى، الح���رب بين المجتمعات 

المحلية، ب���دأت بالهجمات العربية ضد أهداف يهودية. أي 

أنها بدأت برأيه كحرب دفاعية عن »الييشوف اليهودي« الذي 

»كان يرغب، في البداية، ف���ي تقليص دائرة القتال«. وخالل 

األش���هر األولى من هذه المرحلة، كانت الق���وات اليهودية 

تتمتع بتفوق واضح، في العدد والعتاد، لكنها حصرت دائرة 

هجماتها »بس���بب التواجد البريطاني ف���ي البالد«. لكن هذا 

ال يعن���ي أن المبادرة كانت بأيدي الق���وات العربية، إذ بدأت 

القوات اليهودية � الهاغناه، إيتسل وليحي � بشن »هجمات 

محدودة«، خالل األيام األولى من ب���دء الصدامات. وقد دارت 

المعارك في تلك المرحلة، من كال الطرفين، بواس���طة قوات 

محلية غير نظامية اس���تعانت بمقاتلين من الخارج: متطوعو 

جي���ش اإلنقاذ العربي، بقيادة ف���وزي القاوقجي، الذين هبوا 

لنج���دة عرب فلس���طين، في مقاب���ل يهود من خ���ارج البالد 

تطوعوا في صفوف القوات اليهودية المحلية.  

خالل األشهر األولى من هذه المرحلة، دار القتال في ثالث 

جبهات: 1 � ف���ي المدن المختلطة، حيث اس���تخدم الطرفان 

القناصة، العبوات الناس���فة واالقتحامات قصيرة المدى؛ 2 � 

في المحيط القروي، حيث هاجمت قوات عربية مس���توطنات 

يهودية مث���ل كفار عتصي���ون، طيرات تس���في ويحيعام، 

بينم���ا اقتحمت قوات يهودية قرى عربية، مثل بلد الش���يخ 

والخصاص؛ 3 � في الش���وارع بين المدن، حيث سيطرت قوات 

عربي���ة على محاور الط���رق المؤدية إلى الق���دس اليهودية 

ومحاور إضافية أخرى، بينما شن اليهود هجمات على محاور 

الطرق بين القرى العربية والمراكز المدينية.   

في مطلع نيس���ان 1948، نشرت صحيفة »الدفاع« معطيات 

ع���ن القتلى العرب واليه���ود منذ بدء المع���ارك: 963 قتيال 

عربيا، من بينهم 249 مقاتال، و1169 قتيال يهوديا، من بينهم 

625 مقاتال. وبعد أيام قليلة من نش���ر هذه المعطيات، التي 

صت أربعة أش���هر من القتال، حصل تحول جدي في طابع 
ّ
لخ

المعارك بين المجتمعين المحليين، اليهودي والفلسطيني. 

ف���رّدًا عل���ى الهجوم ال���ذي نفذه »جي���ش اإلنق���اذ« بقيادة 

القاوقج���ي على قافلة يحيعام وعلى مش���مار هعميق، وعلى 

النجاحات الت���ي حققتها قوات »الجه���اد المقدس« بقيادة 

عبد القادر الحسيني في هجماتها على قوافل اإلمداد لقوات 

الهاغناه في محافظة القدس، شنت قوات الهاغناه »سلسلة 

م���ن العملي���ات الهجومية« كانت ف���ي مقدمته���ا »عملية 

نحش���ون« التي أعدت لفتح الطريق إل���ى القدس، إضافة إلى 

»معركة دفاعية عن مش���مار هعيمق اس���تمرت وتحولت إلى 

حملة الحتالل القرى العربية المحيطة بالمستوطنة«. 

منطق ترانسفيرّي وجرائم حرب
اعتمد الهج���وم اليه���ودي المضاد على »الخط���ة دالت«، 

التي أعدتها قيادة الهاغن���اه في آذار 1948 »تمهيدا للجالء 

البريطان���ي والغزو المتوقع من قب���ل الجيوش العربية«. وقد 

ُحدد هدف تل���ك الخطة على النحو التالي: »االس���تيالء على 

كامل مناط���ق الدولة العبرية والدفاع ع���ن حدودها، وكذلك 

عن الكتل االس���تيطانية والس���كانية العبرية الواقعة خارج 

الحدود«. وبكلمات أخرى، »اس���تندت الخطة إلى مبدأ الهجوم 

من أج���ل الدفاع، وكان احتالل مناطق أخرى بغية الس���يطرة 

عليها أحد مركباتها األساسية«. 

يق���ول كوه���ن إن انطالق هجم���ات الهاغناه في نيس���ان 

1948 ش���كل التحول األول في مجريات الح���رب. فقد احتلت 

الق���وات اليهودية مدن طبريا وصفد وحيفا والقرى المحيطة 

لع مئات 
ُ
بها، إضاف���ة إلى مدينة ياف���ا. ونتيجة لذل���ك، اقت

آالف الس���كان الفلس���طينيين من بيوتهم وبلداتهم. وفي 

لع خالل فترة »الحرب بين المجتمعات المحلية« 
ُ
المحصلة، اقت

أكث���ر من ثالثمئة ألف فلس���طيني من بيوته���م في المدن 

والق���رى التي ت���م احتاللها خالل تلك المرحل���ة، إضافة إلى 

نحو سبعين ألف فلس���طيني ُهجروا قبل بدء الهجمات ونحو 

ُربع مليون فلسطيني ُهجروا بعد الهجمات. ومع انتهاء تلك 

الهجمات، عش���ية اإلعالن عن قيام إس���رائيل في أيار 1948، 

انتهت المرحل���ة األولى من الحرب � »الحرب بين المجتمعات 

المحلية«.

ويضي���ف أنه »من الصع���ب أن نحدد بدق���ة النقطة التي 

يتح���ول فيه���ا الدفاع ع���ن النفس، بم���ا في ذل���ك الدفاع 

الهجومي، إلى هجوم حقيقي يس���تهدف »تطهير« مناطق 

بأكملها من س���كانها العرب«. و«يتجس���د هذا التعقيد في 

صياغة »الخطة دالت« � التي ُعّرفت بأنها خطة دفاعية بينما 

تقت���رح أدوات هجومية وتقر احت���الل مناطق مختلفة وطرد 

س���كانها � كما في العمليات الميدانية التي نفذتها القوات 

ذت، 
ّ
اليهودية التي تصرفت، أحيانا، بمنطق ترانسفيرّي ونف

غير مرة، جرائم حرب ال تبررها حتى حجج الدفاع عن النفس، 

مثل طرد الس���كان المدنيي���ن غير الضالعين ف���ي القتال«. 

وبرغم ذلك � يضيف كوهن � »ال يجوز التغاضي عن أن الدافع 

األساس لعمليات االحتالل في تلك المرحلة تمثل في الدفاع 

ع���ن النفس في مواجهة خطر ملم���وس وفوري، وخاصة على 

ضوء الغزو المتوقع من جانب دول عربية«! 

المرحلة الثانية ـ »الحرب النظامية«
بدأت مرحلة »الحرب النظامي���ة« بعد يوم واحد من اإلعالن 

الرس���مي عن قيام إس���رائيل، وذلك بغزو الجي���وش العربية 

أراضي فلسطين. من وجهة النظر اإلسرائيلية، تنقسم هذه 

المرحل���ة إلى ثالث مراحل ثانوية من القتال: مرحلة دفاعية، 

ومرحلة دفاعية � هجومية، ومرحلة هجومية. 

اس���تمرت المرحلة األولى من الح���رب النظامية نحو أربعة 

أس���ابيع. في تلك الفترة، تحركت قوات الجيوش من األردن، 

س���ورية، مصر والعراق، ومعها قوات صغيرة من دول عربية 

أخرى، نحو أرض فلس���طين االنتدابية، وكان هدفها المعلن 

من���ع إقامة دولة إس���رائيل، أو كما صاغه أمي���ن عام جامعة 

ال���دول العربية عبد الرحمن عزام: »ش���ن حرب إبادة«! غير أن 

»التصريحات شيء والتقارير الداخلية شيء آخر تماما«، كما 

ين���وه كوهن. »فقد قدرت الجي���وش العربية، وبحق، أن ليس 

في مقدوره���ا هزم الق���وات اليهودية، وكان أح���د الدوافع 

الهامة وراء انخراطها في الحرب، رغم ذلك، رغبتها في وضع 

حد القتالع الفلسطينيين من بلداتهم«. كما حالت الصراعات 

الداخلية بي���ن الدول العربية دون وضع خطة اس���تراتيجية 

متفق عليها. 

في أعقاب الغزو، وجد الجانب اإلس���رائيلي نفسه في وضع 

مختل���ف تماما عما كان عليه الحال في األس���ابيع الس���ابقة، 

إذ كان أق���ل عددي���ا بكثير واضطر إلى القت���ال على جبهات 

مختلفة، مقابل تفوق عس���كري واضح، فصب جهده المركزي 

في معارك لص���د الغزو، تكلل معظمها بالنجاح، لكن الجيش 

اإلس���رائيلي لم يفلح في االنتقال إلى ش���ن هجمات مضادة 

ناجعة مقابل القوات العربية النظامية.  

كانت التغيرات اإلقليمية الت���ي ترتبت على تلك المرحلة 

محدودة النطاق. ورغم ذلك، نزح عشرات آالف الفلسطينيين 

من المناطق التي اس���تطاعت الق���وات اليهودية احتاللها، 

وخاصة من مدينة عكا والقرى المحيطة بها ومن قرى الجليل 

الشرقي.

في الحادي عش���ر من حزي���ران 1948، اتف���ق الجانبان على 

وق���ف إطالق النار بموجب اقت���راح تقدمت به األمم المتحدة 

فتوقف القتال ألربعة أس���ابيع، رغم خرق���ه من كال الطرفين 

من حي���ن إلى آخر. غي���ر أن هذه الهدنة س���رعان ما انتهت 

»حين رفض الع���رب تجديدها«، كما يق���ول كوهن. وهكذا، 

بدأت المرحل���ة الثانية من الحرب النظامي���ة، وهي المرحلة 

المعروفة باس���م »معارك األيام العشرة«، من 9 حتى 19 تموز 

1948 والتي ش���هدت انقالبا حقيقيا ف���ي موازين القوى في 

الح���رب النظامية؛ فقد انتقل الجيش اإلس���رائيلي من الصّد 

إلى الهجوم ونجح في احتالل مس���احات واسعة من المناطق 

التي خصصها قرار التقس���يم للدول���ة العربية � في منطقة 

ش���فاعمرو والناصرة، ومنطقة اللد والرمل���ة والقرى في رواق 

القدس، من دون مقاومة حقيقية وجدية، بينما دارت معارك 

قاسية جدا مع الجيش المصري على الجبهة الجنوبية.

لم يكن مصير السكان العرب في تلك المرحلة واحدًا. فمع 

انتهاء القتال، بقي معظم سكان الناصرة في بيوتهم، برغم 

محاولة ضابط في الجيش اإلسرائيلي طردهم )بسبب تدخل 

دافيد ب���ن غوريون وأوامره الصريحة باالمتناع عن ذلك، نظرا 

لمكانة الناصرة كمدينة مقدس���ة(. في المقابل، قامت قوات 

الجيش اإلس���رائيلي بطرد سكان اللد والرملة بصورة منظمة، 

كما تم اقتالع س���كان قرى عديدة في السهل الساحلي وفي 

رواق القدس، خالل أي���ام القتال تلك. وبلغ مجموع الذين تم 

طردهم وتهجيرهم في تلك المرحلة نحو 130 ألف إنسان. 

مع انتهاء »معارك األيام العشرة«، في 19 تموز، بدأت هدنة 

جديدة، اس���تمرت ما يزيد عن ثالثة أش���هر حتى تم خرقها 

بمبادرة إس���رائيلية: في 15 تشرين األول 1948، شن الجيش 

اإلسرائيلي هجوما واس���عا في جنوب البالد، ثم في شمالها. 

وهكذا بدأت المرحلة الثالثة واألخيرة من الحرب النظامية.

كانت الحمالت الهجومية التي نفذتها القوات اإلسرائيلية 

في المرحلة األخيرة تس���تهدف، إذن، تمكين دولة إسرائيل 

من الع���ودة إلى الحياة الطبيعية، وتوس���يع حدودها إلى ما 

وراء خط���وط وقف إطالق النار وإلى ما وراء حدود التقس���يم، 

إضافة إلى تقليص عدد العرب الباقين في نطاق حدود الدولة 

الجدي���دة، إلى الحد األدنى الممكن »وهو هدف يمكن وصفه 

بأنه تطهير عرقي«، كما يؤكد كوهن ويضيف: »إن المعارك 

األساسية التي خاضها الجيش اإلسرائيلي في الجنوب كانت 

موجهة ضد الجيش المصري النظام���ي فدحرته من منطقة 

الش���اطئ الجنوبي � أس���دود والمجدل )أش���دود وأشكلون( � 

ومن منطقة بئر الس���بع. س���كان البلدات والق���رى العرب في 

المناطق التي تم احتاللها، نحو مئة ألف إنسان، نزحوا سوية 

مع الجيش المصري الُمنس���ِحب. وأحفاده���م يملؤون اليوم 

مخيم���ات الالجئين في قطاع غ���زة. ووحدها القبائل البدوية 

القليلة الت���ي تعاونت مع الجيش اإلس���رائيلي أو ظلت على 

الحياد هي التي بقيت ضمن حدود دولة إسرائيل«. 

وفي الشمال، ش���ن الجيش اإلسرائيلي عملية »حيرام« التي 

احت���ل، في إطارها، منطقة الجليل األعلى، من دون قتال يذكر 

تقريبا. وبقيت بعض الق���رى العربية هناك على حالها، بينما 

جرى اقتالع أخ���رى، جراء عمليات طرد وذب���ح نفذتها وحدات 

الجي���ش اإلس���رائيلي التي احتل���ت المنطقة. وقد اس���تمرت 

عمليات الطرد هذه حتى بعد انتهاء المعارك أيضا. وبلغ عدد 

المهّجرين من قرى الجليل خ���الل »عملية حيرام« نحو ثالثين 

ألف شخص، نزحت غالبيتهم إلى مخيمات الالجئين في لبنان. 

وتمثلت إح���دى مميزات »عملية حي���رام« األبرز في أعمال 

القتل ب���دون تميي���ز بين الس���كان المدنيي���ن، والتي كان 

الهدف منها دب الرعب بين الس���كان في المنطقة وحملهم 

عل���ى الرحيل الجماعي. وهذا م���ا حصل في الصفصاف، وفي 

مجد الكروم، وفي عيلبون، وفي سعس���ع وغيرها. كما تخللت 

العمليات في الجنوب حاالت مش���ابهة أيضا: في بئر السبع � 

إطالق نيران على السكان المدنيين بدون تمييز وطرد سكان 

المنطقة، ثم مجزرة كبيرة في قرية الدوايمة عند سفح جبال 

الخليل وطرد السكان من المنطقة.  

ين دائما وإلى أش���رار معتدين دائما، س���واء من 
ّ
أخي���ار محق

وجهة النظر الفلس���طينية أو من وجهة النظر اإلس���رائيلية 

واليهودي���ة، يتجاهل � كم���ا يؤكد كوهن � الف���وارق ما بين 

مراحل الحرب المختلفة ويكّرس الخطاب الس���طحي والعقيم. 

وأكث���ر من ه���ذا، ليس من الممكن ف���ي كل مرحلة من مراحل 

الح���رب تحديد الخط الفاصل ما بي���ن الفعل الدفاعي والفعل 

الهجومي. ويسوق على هذا مثااًل عملية احتالل مدينتي اللد 

والرملة وطرد س���كانهما خالل »معارك األيام العش���رة«. فقد 

اعتبرت القيادة اإلس���رائيلية هاتين المدينتين، الواقعتين 

ف���ي وس���ط الب���الد، بمثاب���ة »تهدي���د اس���تراتيجي للدولة 

اليهودي���ة«، ولذا فقد قررت احتاللهم���ا »برغم كونهما خارج 

نطاق حدود التقسيم«. ويتساءل: هل كان احتالل اللد والرملة 

بمثابة دفاع عن النفس؟ ويجيب: من غير الممكن إعطاء إجابة 

قاطعة على هذا السؤال. لكنه يضيف، على الفور: »ومع ذلك، 

يمك���ن أن نج���زم بأّن ثمة فرق���ًا حقيقيًا بي���ن اجتثاث القوة 

العس���كرية العربية من هاتين المدينتين وبين طرد السكان 

الذين كانوا يعيشون فيهما، وهو )الطرد( ما ينسجم تمامًا مع 

تعريف التطهير العرقي«! 

التعليالن اإلسرائيليان ضد عودة الالجئين
برس���م هذا كله يبق���ى � كما يقول كوهن � س���ؤال ملّح يتعلق 

بالظروف والمالبس���ات المختلفة التي أحاطت باقتالع التجمعات 

السكانية الفلسطينية خالل الحرب. ثمة أهمية كبيرة للدراسات 

الت���ي بحثت مس���ألة الظروف والمالبس���ات ه���ذه، بالطبع، »لكن 

ينبغي أن نتذكر أساس���ًا أن اللجوء )الفلسطيني( لم يكن نتيجة 

اقتالع الفلس���طينيين من بيوتهم � سواء بالقوة أو بدافع الخوف 

أو اس���تجابة لنداءات القيادات العربية � وإنما نتيجة منعهم من 

العودة«، ذلك أن مواطنين كثيرين يضطرون إلى مغادرة المناطق 

الت���ي تدور فيها المعارك، عادة، لكنه���م ال يصبحون الجئين إال 

عند منعهم من العودة إلى بيوتهم أو عند طرد العائدين منهم 

إلى بيوتهم في إثر انتهاء المعارك، مثلما حدث بصورة منهجية 

ومتواصلة طوال السنوات التي أعقبت »حرب 1948«.       

»إن النق���اش حول مدى العدل والحق في منع العودة هو نقاش 

آخر ال مجال للخوض فيه هنا«، يقول كوهن، لكن »ينبغي االنتباه 

إلى التعليلين اإلس���رائيليين الش���ائعين والمقبولين اليوم في 

رفض ومعارضة عودة الالجئين )الفلسطينيين(، واللذين يفصل 

بينهما فارق جوهري«. التعليل األول، القائل بأن »عودة الالجئين 

س���تؤدي إلى حالة دائمة من سفك الدماء«، يجسد جانب الدفاع 

ع���ن النفس خالل الح���رب ويواصل طرحه واعتم���اده حتى يومنا 

هذا؛ وهو يبرر ذاته بمبدأ قدسية الحياة. التعليل الثاني، القائل 

بأن عودة الالجئين س���تمس بالطابع اليهودي لدولة إس���رائيل، 

يجس���د التطلع الصهيوني إلى إنشاء دولة يهودية تشمل الحد 

األدنى الممكن من الس���كان العرب؛ وهو يشكل صدى لمجريات 

الحرب التي استهدفت تحصين األغلبية اليهودية وطابع الدولة 

اليهودي. وكما األداء اإلسرائيلي طوال تلك الحرب كلها � يلخص 

كوهن � كذلك فإن هذين التعليلين اإلسرائيليين الحاليين ضد 

عودة الالجئين ينبعان من منطقين مختلفين، يختلفان في مدى 

صالحيتهما األخالقية أيضا.  

الرملة في بدايات النكبة.



الثالثاء 2018/9/25 الموافق 15 محرم 1440 هـ العدد 424 السنة السادسة عشرة6

مـلـف خـاص: إسـرائـيـل والـمـيـزانـيـات االجـتـمـاعـيـة

معطيات مؤسسة التأمين الوطني: 

كل ولد من بين 7 أوالد
في إسرائيل يعاني من الجوع!

كتب يشاي منوحين )*(: 

رنا عنوان رئيس���ي في موقع« واينت« اإللكتروني اإلخباري 
ّ

بش

أخيرًا بما يلي: »انخفاض حاد في عدد األوالد الذين يعانون من 

النقص الغذائي، لكن كمية الجياع ارتفعت قلياًل«. 

وبعد تأخيرات ال تعد وال تحصى وفي إثر طلب مشترك ألكثر 

من 100 منظمة م���ن منظمات المجتمع المدن���ي التي احتجت 

على عدم توفر معطيات محدثة منذ العام 2012، قامت مؤسسة 

التأمين الوطني )مؤسس���ة الضمان االجتماعي( مؤخرًا بتوفير 

معطيات حول انعدام األمن الغذائي في إسرائيل للعام 2016. 

وتش���ير هذه المعطيات، التي ال صلة لها بنهاية عام 2018، 

إل���ى انخفاض في عدد مواطني إس���رائيل الذي���ن يعانون من 

انعدام األمن الغذائي. وبحس���ب المعطيات، كان هناك 593ر1 

مليون مواطن في إس���رائيل يعانون من انعدام األمن الغذائي 

ف���ي العام 2016 )مقابل 855ر1 مليون في العام 2012(، 832 ألفًا 

من بينهم يعانون من الجوع )مقابل 869 ألفًا في العام 2012(.

ويكش���ف لنا تقري���ر التأمي���ن الوطني أن ع���دد األوالد الذي 

يعانون من النقص الغذائي انخفض بحوالي 20% بين السنوات 

2012 و 2016، إذ أن حوال���ي 638 ألف ولد )أي 5ر25% من األوالد 

في إس���رائيل( عانوا من انعدام األمن الغذائي في العام 2016 

)مقاب���ل 801 ألف ولد تقريبًا في العام 2012(. بيد أن المعطيات 

تظه���ر كذلك أن ع���دد األوالد الذي���ن عانوا من انع���دام األمن 

الغذائي بدرجة ش���ديدة، أي عانوا من الجوع، قد ارتفعت؛ ففي 

حين كان العدد 333 ألفًا في العام 2012، ارتفع في العام 2016 

إل���ى 353 ألفًا )1ر14% م���ن األوالد في إس���رائيل(. وهذا يعني 

أن التحس���ن الملحوظ في األمن الغذائ���ي قد طرأ على مجموعة 

الفقراء القريبة من الطبقة الوس���طى، بينما ساءت أوضاع أوالد 

الفقراء المعدومين.

في ه���ذه األيام من انع���دام األمن السياس���ي واالقتصادي، 

يحدق رئيس الحكوم���ة ووزير الرفاه االجتماع���ي في الكاميرا 

ويدعيان ب���أن الوضع االقتصادي في تحس���ن، وب���أن التدريج 

االقتصادي إلس���رائيل في تحس���ن، وبأن هن���اك إصالحات في 

األف���ق وبأن وضع الفق���راء أصبح أفضل )وربم���ا أننا نعيش في 

جن���ة الله على األرض!(. يبدو أن معطيات التأمين الوطني التي 

تش���ير إلى أن عائالت كثي���رة، بينها عائ���الت يعمل فيها كال 

الوالدي���ن، وعائالت مع معيل واحد، وعائالت معيلها يعاني من 

إعاقة، وعائالت أخرى غيرها، ما زالت تعاني من انعدام النقص 

الغذائي، قد غابت عن أعينهما. ربما غابت هذه بس���بب الوضع 

األمني أو ربما بس���بب القطاع العام الس���مين الذي يركب على 

ظهر القطاع االنتاجي النحي���ل، وقد تكون هذه مجرد ادعاءات 

يبثها اليس���ار بحق النجاحات الكبي���رة لحكومة نتنياهو. لكن 

الحدي���ث يدور حول معطيات مؤسس���ة التأمين الوطني- وهي 

مؤسس���ة حكومية- والمعطيات تقول إنه في العام 2016، واحد 

من كل أربعة أوالد كان يعاني من انعدام األمن الغذائي وواحد 

من كل 7 أوالد كان يعاني من الجوع. وحتى لو كان هذا يعكس 

تحس���نًا مقارنة باألوضاع قبل أربع سنوات، فهذه المعطيات ما 

زالت غير محتملة.

البروفس���ور دانيئي���ل غوتلي���ف، نائب مدير عام مؤسس���ة 

التأمين الوطني لش���ؤون البح���ث والتخطيط، ذك���ر في بداية 

التقرير: »ثمة استنتاج هام يجب استقاؤه من التقرير هو كون 

انع���دام األمن الغذائي مش���كلة في انعدام الدخ���ل أواًل. لهذا 

ليس من المس���تغرب أن أحد أصعب المكتش���فات في التقرير 

يتعلق بالعائ���الت بجيل العمل التي تعتم���د على مخصصات 

ضمان الدخل. يجب رفع مخصص���ات ضمان الدخل. ]…[ هناك 

حاجة لرفع مخصص���ات ضمان الدخل للعائالت في جيل العمل 

فورًا«. وهو األمر الذي يستلزم طبعًا قرارًا من حكومة إسرائيل.

قب���ل بضعة أعوام، س���معت محاض���رة للفيلس���وفة أغنيس 

هيلر قال���ت في معرضها »إن هناك مي���زات كثيرة وتعريفات 

جزئية لإنس���ان المستقيم لكن جميعها تسوق جوهرًا واحدًا: 

المس���ؤولية«. والقصد مس���ؤولية الفرد عن أفعاله، عن تصرف 

بقي���ة األعضاء في المجتمع وعن المجتمع كله. رئيس الحكومة 

ووزير الرفاه، المسؤوالن عن مواطني دولة إسرائيل، يثبتان لنا، 

تقريرًا بعد تقرير، أن »المس���ؤولية« في الخطاب السياسي هي 

مصطلح ملتبس وزلق. حكومة إس���رائيل القادرة على تحس���ين 

األوض���اع ومنع الج���وع )مثاًل عن طريق رف���ع مخصصات ضمان 

الدخل( ليس���ت قلق���ة بما فيه الكفاية لكي تج���د حاًل النعدام 

األمن الغذائي وس���ط 638 ألف ولد وجوع 352 ألفًا منهم )حتى 

أنه���ا ال تحاول توس���يع مش���روع التغذية في الم���دارس، تلك 

الوجبة الساخنة في الظهيرة التي تقدم للطالب في المدارس 

االبتدائية(.

في الماضي، عندما كانت إس���رائيل دول���ة رفاه، كانت الدولة 

تنظر ال���ى منع الج���وع كأحد واجباته���ا. الي���وم ينظر رئيس 

الحكومة ووزرائه إلى أنفسهم باعتبارهم مسؤولين بشكل تام 

عن كل شيء، وباألساس عن تشجيع النيوليبرالية في إسرائيل، 

وله���ذا من الواضح لهم، ولنا كذلك، بأنهم ليس���وا مس���ؤولين 

إطالقًا عن محاربة الجوع وس���ط البالغين واألوالد. يبدو أن الجوع 

من ناحيتهم، مع العلم بأنهم أناس متمكنون جدًا، هو مشكلة 

الجياع وليس مشكلة الحكومة، وأنه باسم النيوليبرالية الجميع 

حر بنفس القدر في أن يكون جائعًا، بما يشمل األوالد.

السياس���يون الذين يس���تطيعون العمل من أج���ل منع الجوع 

ولكنهم ال يقومون بذلك هم غير مس���تقيمين مع سبق اإلصرار 

والترص���د. وكل م���ن ص���ّوت ألح���زاب االئت���الف الحكومي، أي 

غالبيتنا في إس���رائيل، مسؤول كذلك عن الطريقة التي يتسبب 

بها السياس���يون بش���كل متواصل ف���ي تدهور أوض���اع أعضاء 

المجتمع اإلس���رائيلي المعدومي���ن. في عالم آخ���ر، حيث يأخذ 

األفراد المس���ؤولية القيمية وااللتزام تجاه األعضاء اآلخرين في 

مجتمعاتهم، خاصة عندم���ا يملكون القوة لتعديل الوضع، كان 

رئيس الحكومة ووزير الرفاه س���يقومان هم���ا كذلك باالعتراف 

بمسؤوليتهما عن القرارات التي تسببت بوجود كل هذا العدد من 

الجياع في إسرائيل. ونحن نستحق حكومة بأناس مستقيمين.

أخي���رًا ال ُب���ّد من التنويه ب���أن المعطيات تتح���دث عن العام 

2016. ومن يدري ما هو الوضع اليوم على ضوء استمرار انعدام 

المسؤولية الحكومية في موضوع األمن الغذائي.

)*( ناشط سياسي. المصدر: شبكة االنترنت.

ق����ال تقرير دوري لبنك إس����رائيل المرك����زي إن مخطط 

رفع ميزانية األمن، الذي أعلن����ه رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياه����و في الش����هر الماض����ي، يتطلب إيج����اد مصادر 

مالية عل����ى المدى األبعد، وإال فإن هذه الزيادة س����تكون 

على حساب الميزانيات االجتماعية، أو على حساب زيادة 

الديون والعجز المالي، مما س����ُيفقد إس����رائيل مكانتها 

المتقدمة لدى ش����ركات تدريج االعتمادات المالية، التي 

ارتفعت في الشهر الماضي إلى الدرجة الثالثة العالية.

وكان نتنياهو قد أعلن، في ش����ريط فيديو انتش����ر في 

وسائل اإلعالم وش����بكات التواصل االجتماعي، عزمه على 

القي����ام برفع س����نوي لميزانية األمن بما بي����ن 2ر0% إلى 

3ر0% من الناتج المحل����ي العام، وذلك حتى العام 2030، 

أو إل����ى حين يصبح حجم الناتج 500 مليار دوالر، بينما هو 

الي����وم حوالي 370 مليار دوالر. وتش����كل نس����بة ميزانية 

وزارة الدفاع حاليا حوال����ي 3ر5% من حجم الناتج المحلي 

العام، وما يقوله نتنياهو س����يعني رفع هذه النسبة إلى 

8%، م����ا يعني أربعة أضعاف معدل النس����بة القائمة في 

العالم )%2(.

ويبل����غ حجم ميزانية األمن في كل م����ن العامين الجاري 

والمقبل 71 مليار شيكل، وهو ما يعادل 7ر19 مليار دوالر. 

وه����ذا أعل����ى مما كان في الع����ام 2011، بحوال����ي 16 مليار 

ش����يكل، بمعنى أن ميزانية األمن ارتفعت خالل 6 سنوات 

بنس����بة تقارب 30%. ويبلغ حجم الموازن����ة العامة للعام 

2019 المقبل 480 مليار شيكل، من بينها 82 مليار شيكل 

لتسديد ديون وفوائد. 

ويرتفع حجم الميزانية س����نويا بما بي����ن 2% إلى 5ر%2 

كي يكون قريبا من ارتفاع نسبة السكان سنويا في حدود 

2%، ولكن في بعض الس����نوات يك����ون االرتفاع أكبر. إال أن 

نتنياه����و بمخططه ه����ذا يعلن أن ارتف����اع ميزانية األمن 

سيكون بنسبة أعلى من ارتفاع الموازنة العامة سنويا.

ويش����ار إلى أن الصرف على األمن، وما يتبعه من صرف 

على االحتالل واالس����تيطان، ال يتوقف عل����ى صرف وزارة 

الدفاع، بل يأتي أيضا م����ن وزارات أخرى، ما يرفع الصرف 

االجمال����ي على األمن بميزانيات أكب����ر بكثير، وخاصة من 

ميزانية وزارة األمن الداخلي، التي تصرف على الش����رطة، 

ولكنها تصرف أيضا على قوات ما يسمى »حرس الحدود«. 

حس����ب وكأنها ج����زء من عمل الش����رطة، إال 
ُ
وه����ي قوات ت

أن أس����اس عملها هو ف����ي الضفة والق����دس المحتلتين، 

وفي فترات الحروب، تس����ند لها أيضا مهمات عس����كرية، 

وتش����ارك الجيش في الحرب. وتبل����غ ميزانية وزارة األمن 

الداخلي 7ر17 مليار شيكل. 

كذلك فإن في غالبي����ة الوزارات ميزانية مخصصة لهذا 

الجانب أو ذاك لألمن، وهي أيضا تصب في ذات الهدف. 

ت عل����ى أن إجمالي الصرف 
ّ
وكان����ت ابحاث عديدة قد دل

عل����ى الجيش واالحتالل واالس����تيطان يصل إلى 30% من 

اجمالي الموازنة اإلسرائيلية العامة. 

بنك إسرائيل يحذر
في تقريره الدوري قال بنك إسرائيل المركزي إن اقتراح 

زيادة ميزانية األمن في السنوات العشر المقبلة، بموجب 

ارتفاع حج����م الناتج، ال يت����الءم مع مس����ار خفض العجز 

المالي في الموازنة العامة، كما نص عليه قانون الموازنة 

العام����ة األخي����ر، كما أنه ال يت����الءم مع ق����رارات الحكومة 

لتوس����يع الخدمات االجتماعية، ومخططات وبرامج الرفاه 

االجتماع����ي والبنى التحتية، وال مع خيار الحكومة بش����أن 

عدم رفع نسب الضرائب على مختلف أنواعها.

وعمليا، فإن بنك إس����رائيل المرك����زي يقول إنه ال توجد 

للحكومة مصادر تمويل كافية لزيادة ميزانية األمن، وإن 

كل تمويل إضافي لهذه الميزانية سيخلق إشكاليات، إما 

في شكل توزيع الموازنة العامة، أو في زيادة الدين العام.

ويق����ول البنك إنه في العامين الماض����ي 2017 والجاري 

2018، اتخ����ذت ق����رارات لزيادة الص����رف الحكومي، أكثر 

من نسبة االرتفاع الس����نوية المتبعة، وكذا األمر بالنسبة 

للعام المقبل 2019، إذ جرى رقع س����قف الصرف الحكومي 

بنسبة 3%، وهو ما يعادل 11 مليار شيكل، كما أن الحكومة 

قررت رفع س����قف العجز المالي للميزانية إلى 9ر2%، بدال 

من 5ر2% كحد أقصى وهي النس����بة التي أوصى بها بنك 

إسرائيل، الذي كان يفضل أن ال يرتفع العجز إلى أكثر من 

2% من حجم الناتج العام.

ويقول بنك إس����رائيل إن عل����ى الحكومة المحافظة على 

نهج صرف منضبط، »فعلى أساس األداء الجيد للميزانية«، 

أعلنت ش����ركة P&S في مطلع الشهر الماضي رفع تدريج 

االعتمادات إلس����رائيل من مس����توى A+  إل����ى -AA، وهو 

التدريج األعلى الذي حصلت عليه إس����رائيل في تاريخها. 

وهذا القرار جاء في اعقاب التزام الحكومات اإلس����رائيلية 

المختلفة بتصحيح مس����ار الميزاني����ة، بما يضمن خفض 

نسبة حجم الدين العام من إجمالي الناتج العام، حسب ما 

ورد في تقرير البنك. 

وكانت ش����ركة تدريج االعتمادات العالمية P&S رفعت 

تدريج إس����رائيل م����نA+  إلى -AA، وه����ذا يعد من أعلى 

ث����الث درجات اعتماد تض����م كلها 28 دول����ة فقط، وُيعد 

انعكاس����ا لثق����ة باالقتصاد اإلس����رائيلي، ومن ش����أنه أن 

يس����هل القروض، ويخف����ض الفوائد على دي����ون الدولة. 

ومن ش����أن هذا التدريج أيضًا تش����جيع االستثمارات على 

التدفق، وأيضا س����يكون تس����ويق س����ندات الدين العام 

أسهل. فإسرائيل دخلت عمليا إلى نادي الدول ال� 28 التي 

تدريجها األعلى، وهي من الدول التي تمتاز باالس����تقرار 

المالي، ما يش����جع االستثمارات األجنبية على الدخول إلى 

االقتصاد اإلسرائيلي.  

وفي مقابلة مع صحيفة »كالكاليست« قال رئيس مجلس 

االقتصاد القومي، ومستش����ار رئيس الحكومة للش����ؤون 

االقتصادية، آفي س����محون، إن����ه لدى إع����داد الميزانية 

األخي����رة، كان هناك بحث جاد في ش����كل توزيع الموازنة 

العامة، مشيرا إلى أنه كان من الصعب اجراء تقليصات في 

الميزانيات االجتماعية، مثل الصحة والتعليم وغيرهما.

ويقول س����محون »أنا ورئيس الحكومة نفهم حقيقة أن 

كل إضافة ف����ي ميزانية األمن تعني تنازال )في ميزانيات 

أخ����رى( ولكن ال يوجد مصدر إلج����راء تخفيض كهذا. لقد 

قرر رئي����س الحكومة ووزير المالية أن����ه ابتداء من العام 

المقبل، س����يعمل الجيش على تعزي����ز قوته في الجوانب 

الملح����ة لمواجه����ة التحدي����ات، ما يعني أن����ه من ناحية 

يس����توجب األمر زيادة أموال، ومن ناحي����ة ثانية مطالبة 

الجيش بإعادة النظر في ش����كل توزي����ع ميزانيته، وإجراء 

تقليصات داخلية. وعلى الجيش أن يعد س����لم أفضليات، 

ويتنازل عن بعض برامجه«، بحس����ب تعبير سمحون، الذي 

لم يخف تأييده لخي����ار زيادة العجز في الموازنة العامة، 

رغم أن من ش����أن هذا زيادة الدين العام، من حيث نسبته 

من إجمالي الناتج العام.

ويش����ار إلى أن����ه على مدى الس����نوات األخي����رة تطالب 

أوس����اط اقتصادية الجيش بإجراء تقليصات في نفقاته 

على القوى البش����رية لديه، من امتيازات للجيش النظامي 

وخفض رواتب ومكافآت التقاعد من الجيش، التي تعد من 

األعلى في القطاع العام، إن لم تكن أعالها.

تدهور مستمر
يقول المحلل االقتصادي أدري����ان بايلوت، في مقال له 

في صحيفة »كالكاليس����ت«، إن خط����ة بنيامين نتنياهو 

الضخمة تعني رفع ميزانية الجيش من 71 مليار ش����يكل 

ف����ي العام الج����اري، إلى 108 مليارات ش����يكل حتى العام 

2030، عل����ى أن تب����دأ الزي����ادة ابتداء من الع����ام المقبل، 

بمعدل س����نوي يتراوح ما بين 3 ملي����ارات إلى 4 مليارات 

ش����يكل )حوالي مليار دوالر سنويا(. وحذر من أن الحكومة 

تنوي رفع العجز في الموازنة العامة إلى نس����بة 3ر3% من 

إجمالي النات����ج العام، بدال من اج����راء تقليصات أو زيادة 

ضرائب.

ويتابع بايل����وت كاتبا أن بنك إس����رائيل المركزي يقول 

جازم����ا إن اقت����راح نتنياهو ال يتالءم مع سياس����ة خفض 

العج����ز المالي والدين العام، وزي����ادة ميزانيات الخدمات 

االجتماعية. وعمليا، فإن محافظة بنك إس����رائيل المركزي 

كارني����ت فلوغ، وكبار الموظفين في البن����ك، رفعوا الراية 

الس����وداء، تحذيرا من الخطورة الواضحة الكامنة في طلب 

نتنياه����و. وإذا كان هناك من لديه حيرة ولم يس����توعب 

خطورة مخطط نتنياهو، فقد تلقى جوابا واضحا من البنك 

المركزي.

وكت����ب بايل����وت: إن نظرة س����ريعة إل����ى أداء الحكومة 

س����يتضح من خاللها أنه في الس����نوات الث����الث األخيرة، 

هناك ارتفاع ح����اد بنيوي في عجز الموازن����ة العامة، من 

فائض ف����ي الموازنة، في الع����ام 2014، إلى عجز ناجم عن 

الصرف العادي، بنسبة 4ر1%، في العام 2017. ويشار إلى 

أن الحكومة تس����ارع مع اقتراب نهاية كل عام إلى صرف 

زائد، حتى تصل إلى نسبة العجز المخططة في الفائض. 

ويعزز بايلوت اس����تنتاجه بش����أن ارتفاع العجز أنه في 

حي����ن أن الفائض ف����ي خزينة الضرائب وص����ل في العام 

الماضي 2017 إلى 12 مليار ش����يكل، فإنه في العام الجاري 

عملي����ا ال يوجد فائ����ض، ما يعني أنه لن يك����ون للحكومة 

مجال لزيادة الصرف.

ويق����ول بايل����وت »بكلمات أخ����رى يوجد تده����ور واضح 

ومس����تمر دون توقف، في الس����نوات الثالث األخيرة، في 

سياس����ة الموازن����ة العامة، وهي تفقد المس����ؤولية التي 

أبدتها في س����نوات س����بقت خ����الل حكومت����ي نتنياهو 

السابقتين«. 

ماذا عن األمن االجتماعي؟
ويق���ول المحلل االقتصادي س���امي بيرتس، في مقال 

له ف���ي صحيفة »ذي ماركر«، إن الش���هر الماضي عرض 

مش���هد معركة االنتخابات البرلماني���ة المقبلة. ويبدو 

أن موضوع���ا واحدا فقط س���يلعب دورا مركزيا في تلك 

المعرك���ة: األمن. والمبرر لهذا ليس فقط الوضع األمني، 

وإنما الرس���ائل التي تبثها الحكومة، إن كان رئيس���ها 

بنيامين نتنياهو، أو وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي 

يح���اول أن يلتف على نتنياهو ووزي���ر الدفاع أفيغدور 

ليبرمان، من ناحية اليمين. وحتى وزير المالية موش���يه 

كحلون خرج مبكرا بحملة دعائية تحمل ش���عار »موشيه 

كحل���ون أمنك«. ولربما أن نتنياهو أراد أن يس���دد ضربة 

استباقية، فأعلن عزمه على رفع ميزانية الجيش حتى 4 

مليارات شيكل سنويا.

ويتاب����ع بيرتس: ظاهريًا ليس للجمهور اإلس����رائيلي ما 

يمكن أن يتذمر منه. فلديه رئيس حكومة يهتم بتخطيط 

المس����تقبل البعيد، األمن، وحتى أنه يغلف هذا بضبابية، 

بذريع����ة األمن طبع����ا، وله����ذا ال يمكن مجادلته بش����أن 

االحتياجات األمنية على المدى البعيد. وهذا جدال صعب، 

ألنه ليس ل����دى الجمهور اإلس����رائيلي ذرة معرفة بهذه 

االحتياج����ات، مثل الحاجة للطائ����رات والدفاعات الجوية، 

والقدرات التكنولوجية، ومخاطر السايبر. وميزانية األمن 

معروفة كبئر من دون قاع، تشفط ميزانيات بشكل دائم. 

فقد رأينا على مدى الس����نوات الماضية كيف أن ميزانية 

األمن تشذ دائما عما هو مقرر لها، وتحصل على ميزانيات 

إضافية في بحر كل عام.

لكن في المقابل، يقول بيرتس، إن على نتنياهو أن يقدم 

أجوبة على أسئلة أخرى في هذا المجال، ألن األمن يشمل 

عدة جوانب، وليس فقط األمن العسكري، وإنما أيضا األمن 

االقتصادي، واألمن التش����غيلي، واألمن التقاعدي، واألمن 

الش����خصي واالجتماعي. وإذا أطلق نتنياهو ش����عار »رؤية 

األم����ن حتى العام 2030«، فإن هذا يجب أن يش����مل رؤية 

اس����تراتيجية أوس����ع، ذات غايات بعيدة المدى، وعليها 

أن تتعامل م����ع كل جوانب األم����ن المجتمعي، ومواجهة 

التحديات المتوقعة.

ويضي����ف بيرتس أن خارط����ة التهدي����دات أمام األمن 

التش����غيلي في هذا العام واس����عة جدا. وخالفا لنتنياهو 

الذي يقول إنه »بطبيعة األحوال ال يستطيع شرح المخاطر 

والتحديات«، فإنه في هذا المج����ال باإلمكان أن نعرضها 

على الجمه����ور. فالتحديات أمام األمن التش����غيلي تأتي 

م����ن اتجاه����ات كثيرة: م����ن العولمة، الت����ي تنقل أماكن 

عمل إلى حي����ث األيدي العاملة الرخيص����ة، وحيث توجد 

دفيئ����ات لمتهربي الضرائب، وحيث من الممكن الحصول 

ع����ل امتي����ازات ضريبية أكث����ر، وأيضا من جه����ة التطور 

التكنولوج����ي، الذي يح����ل محل األي����دي العاملة، ويغلق 

أماك����ن عمل. لكن في ذات الوقت يخلق هذا التطور أماكن 

وفرص عمل أخ����رى جديدة، ولكنها بحاج����ة إلى كفاءات 

وقدرات علمي����ة ومهنية. وحتى الع����ام 2030 قد يتغير 

طاب����ع س����وق العمل في نواح عدة بش����كل ج����ذري، وهذا 

كاستمرار لما هو قائم منذ سنوات السبعين.

ويتاب����ع بيرتس أن كل هذا يحدث ول����م نتكلم بعد عن 

الجمهور الفقير الكبير في إسرائيل، التي تحتل المرتبة 

األول����ى بالفقر، بي����ن الدول األعضاء ف����ي منظمة التعاون 

بين الدول المتط����ورة OECD، والفجوات فيها كبيرة بين 

األغنياء والفقراء، وهناك فج����وات في الخدمات الصحية، 

وفي التحصيل العلمي في المدارس، إذ أن لألغنياء فرصة 

للحص����ول على خدمات صحية وتعليمية أفضل بكثير من 

غيرهم.

ويضي����ف بيرت����س أن����ه ال تنق����ص تهدي����دات لألمن 

التش����غيلي واالقتصادي والتقاع����دي واالجتماعي، حتى 

العام 2030، وإذا قررت الحكومة أن تبحث في المخططات 

بعي����دة الم����دى، فإن عليه����ا أيضا بل����ورة »رؤي����ة األمن 

االقتصادي 2030«، التي تش����مل كل ما يل����زم لمواجهة 

التحديات المقبلة في هذا المجال.

بنك إسرائيل يحذر: رفع ميزانية األمن سيكون على حساب الميزانيات االجتماعية!
 من 3ر5% من الناتج القومي العام 

ً
*نتنياهو يعرض ُمخططًا لرفع سنوي لميزانية األمن لتصبح في العام 2030 بنسبة 8% بدال

وعمليًا رفعها من 5ر19 مليار دوالر اليوم إلى 30 مليار دوالر بالقيمة الحالية *بنك إسرائيل يطالب الحكومة بتوضيح مصادر هذه 
الزيادة قبل إقرارها *محلل اقتصادي: مطلوب تخطيط ليس فقط لألمن العسكري بل أيضًا لألمن االقتصادي واالجتماعي*

ميزانية االحتالل واالستيطان تلتهم اقتصاد الرفاه في اسرائيل.
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تقاريــر خــاصـــــــة

مع اقتراب الحرب األهلية في سورية من نهايتها، 

وفي الوقت الذي يوش���ك نظام الرئيس بش���ار األسد 

على أن يقضي عل���ى آخر معاق���ل المتمردين، بدأت 

تتواتر في إس���رائيل تصريحات رس���مية على لسان 

ر حزب الله 
ّ
المسؤولين السياسيين والعسكريين تحذ

في لبن���ان من مغّبة »التفكير في اس���تئناف الصراع 

مع إسرائيل«، وذلك بموازاة تصريحات تؤكد أن هذه 

األخيرة س���تصّر على منع أي تموضع عسكري إيراني 

في األراضي السورية.

وفي حين أن وس���ائل اإلع���الم اإلس���رائيلية زادت 

من اهتمامها بنشاطات س���الح الجو اإلسرائيلي ضد 

أهداف إيرانّية في س���ورية، ونش���رت مؤخرًا نقاًل عن 

مصادر عس���كرية رس���مية أنه حت���ى اآلن تم تفجير 

أكث���ر من 200 ه���دف كهذا، فإن الوح���دات القتالية 

في الجيش اإلس���رائيلي تجاهر بأنها تستعد إلمكان 

ح���دوث تصعي���د في الجبهة الش���مالية، س���واء في 

منطقة الحدود مع س���ورية، أو في منطقة الحدود مع 

لبنان.

شر مثاًل أن وحدة المظليين أنهت 
ُ
وفي غضون ذلك ن

أخيرًا تدريبات واس���عة تحاكي اندالع حرب مع حزب 

الله. واش���تملت التدريبات على إطالق نيران بش���كل 

دقيق، وتفعيل مروحيات وطائرات حربية، وتعاون مع 

قوات المدفعية والدبابات، وإطالق نيران حية.

كما أعلن الجيش اإلس���رائيلي أن���ه أنهى بناء جدار 

إسمنتي على ما ُيعرف باسم »الخط األزرق« في منطقة 

الح���دود اإلس���رائيلية- اللبنانية، وهو خ���ط الحدود 

المعترف به بموجب اتفاق الهدنة بين الدولتين.

ويظ���ل األمر األكثر لفتًا لالنتب���اه هو تأكيد مصادر 

عس���كرية إس���رائيلية رفيعة المس���توى أن الجيش 

اللبناني يتعاون بش���كل وثيق م���ع عناصر حزب الله، 

وأنه في أي مواجهة عس���كرية مقبلة بين إس���رائيل 

والح���زب لن يف���ّرق الجي���ش اإلس���رائيلي بين جنود 

الجيش اللبناني وعناصر ح���زب الله، كما كانت عليه 

الحال في أثناء حرب لبنان الثانية عام 2006.

 وبرز بي���ن آخر مظاه���ر التهديدات اإلس���رائيلية 

قيام رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو، 

األسبوع الفائت، بالرّد على خطاب لألمين العام لحزب 

الله حس���ن نصر الله، محذرًا إي���اه من مغبة خوض أي 

مواجهة مع إسرائيل.

وقال نتنياهو: »س���معت التهديدات التي أتت من 

حزب الله، ومن الرجل نفسه الذي قال العام 2006 إنه 

لو كان يعرف كيف سترد إسرائيل على خطف الجنود 

���ر مرتين في ه���ذه الخطوة، 
ّ
اإلس���رائيليين لكان فك

ر 20 مرة قبل أن ينوي 
ّ
واليوم أنا أقترح علي���ه أن يفك

مواجهتنا، ألنه س���يتلقى ضربة حاسمة لن يستطيع 

تصورها«.

وكان األمي���ن العام لحزب الله أك���د، في خطابه، أن 

عملية امت���الك حزبه لصواريخ دقيق���ة ومتطورة قد 

نجزت، بالرغم من محاوالت إس���رائيل المتكررة لقطع 
ُ
أ

الطريق أمام ذل���ك عبر توجيهها ضربات عس���كرية 

في س���ورية. وأض���اف أن المقاومة بات���ت تمتلك من 

الصواري���خ الدقيقة وغير الدقيقة وم���ن اإلمكانيات 

التس���ليحية ما يسمح بأن تواجه إس���رائيل، في حال 

قيامه���ا بفرض حرب عل���ى لبنان، مصي���رًا وواقعًا لم 

تتوقعه في يوم من األيام.

وأقّر نصر الله بأن الهجمات اإلس���رائيلية في بعض 

األماكن الس���ورية لها عالقة بنقل الس���الح، لكنه في 

الوق���ت عينه أك���د أن العديد منه���ا ال عالقة له بهذا 

الموضوع بتاتًا، ويهدف إلى منع قيام جيش قوي في 

سورية.

ضابط كبير: حزب الله يسيطر 
من ناحية فعلية على الجيش اللبناني

من ناحي���ة أخرى ق���ال ضابط إس���رائيلي كبير في 

قيادة المنطقة العسكرية الشمالية إن قوة حزب الله 

تتعاظم في لبنان خالل األعوام األخيرة، وأشار إلى أن 

الحزب يسيطر من ناحية فعلية على الجيش اللبناني 

ويؤثر فيه. 

وأضاف ه���ذا الضابط، ف���ي تصريح���ات أدلى بها 

إلى مراس���لي الشؤون العس���كرية في وسائل اإلعالم 

اإلس���رائيلية مؤخرًا، أن التفريق بين الجيش اللبناني 

وحزب الله في أثناء حرب لبنان الثانية كان خطأ، وأكد 

أنه في الحرب المقبلة لن يقوم الجيش اإلس���رائيلي 

بمثل هذا الفصل، وس���وف يستهدف لبنان كله وكل 

البنية التحتية التي تس���اعد في الحرب. وقال إنه إذا 

كان هناك خيار بين تدمير لبنان أو الفصل بين حزب 

الله والجيش اللبناني فإنه يفضل تدمير لبنان.

وأفادت وسائل إعالم إسرائيلية أن مسألة التعاون، 

التي تدعيها إس���رائيل بين الجي���ش اللبناني وحزب 

الله، هي قيد النظر حالي���ًا أيضًا في كل من الواليات 

المتحدة وفرنس���ا، اللتين تزودان الجي���ش اللبناني 

بالمساعدات المادية.

وق���ال الضاب���ط اإلس���رائيلي الكبي���ر إن الجي���ش 

اإلس���رائيلي ال يعترض على حصول الجيش اللبناني 

على هذا الدعم الدول���ي، وهو يفضل في الواقع رؤية 

جيش لبناني أكثر قوة، ما دام يس���تخدم قوته هذه 

إلبقاء حزب الله تحت الس���يطرة. وقال إن من مصلحة 

إس���رائيل أن يكون هناك جي���ش لبناني قوي يضمن 

تطبيق قرار مجلس األمن رقم 1701 واستقرار الهدوء 

في منطقة الحدود الش���مالية. وأشار إلى أنه بموجب 

القرار 1701، الذي أنهى حرب لبنان الثانية في العام 

2006، ينبغ���ي إبع���اد ح���زب الله وجمي���ع الجماعات 

المس���لحة غي���ر الحكومي���ة م���ن المنطق���ة الواقعة 

جنوبي نهر الليطاني. وتلقت قوات الطوارئ الدولية 

)اليونيفي���ل(، التي تعمل على ط���ول منطقة الحدود 

بين إس���رائيل ولبنان منذ عام 1978، تعليمات بفرض 

الق���رار 1701، إال إن الصالحية الممنوحة لليونيفيل ال 

تس���مح لها بالعمل بالقوة التي كانت إس���رائيل تود 

أن تراها.

وأعرب الضابط اإلس���رائيلي عن اعتق���اده بأنه في 

إمكان اليونيفيل فعل المزيد.

وأش���ار إلى أنه كثيرا ما يقوم الجيش اإلس���رائيلي 

بتقديم ش���كاوى لقوات الطوارئ الدولية عند رصده 

ألي تعاون بين حزب الله والجيش اللبناني، لكن يبدو 

أن هذا يتم كإجراء رس���مي فقط، وليس مع توقع بأن 

يؤدي ذلك إلى تغيير الوضع فعليا. ومع ذلك، أكد أن 

إس���رائيل ما تزال تعتبر أن هن���اك قيمة لليونيفيل، 

حيث أنها تس���اهم في تحسين مس���توى الحوار بين 

إس���رائيل ولبن���ان، اللتي���ن ال تربط بينهم���ا عالقات 

رسمية.

باإلضافة إلى ذلك قال الضاب���ط الكبير في الجيش 

اإلس���رائيلي إن���ه ف���ي الع���ام الماض���ي أو العامين 

الماضيّي���ن اتخذت قوات اليونيفيل موقفا أكثر حدة 

تج���اه حزب الله وعملياته في جن���وب نهر الليطاني، 

التي تشكل انتهاكا للقرار 1701، على حّد قوله.

وق���ال الضاب���ط إن ه���ذه السياس���ات م���ن ط���رف 

اليونيفيل هي جزء من األس���باب وراء ازدياد التعاون 

بين حزب الله والجيش اللبناني.

وعلى الرغم م���ن أن حزب الله كان في الماضي أكثر 

جرأة في اإلخالل بالقرار 1701 والعمل بشكل علني في 

جنوب نهر الليطاني، إال إن الجيش اإلسرائيلي الحظ 

في األعوام األخي���رة أن المنظمة المدعومة من إيران 

طورت وس���ائل أكث���ر تعقيدا لاللتفاف ح���ول القرار. 

وإحدى هذه الوس���ائل، كما يزعم الجيش اإلسرائيلي، 

هي استخدام منظمة »أخضر بال حدود«، وهي جمعية 

بيئي���ة ظاهريا مع مواقع لها ف���ي جميع أنحاء غابات 

جن���وب لبنان، وتعتقد إس���رائيل بأنها واجهة لحزب 

الله. وقال الضابط اإلس���رائيلي الكبي���ر إن حزب الله 

موجود على الحدود كل يوم.

ورفضت األمم المتحدة مزاعم إس���رائيل بشأن هذه 

المنظمة، وقالت إنها لم تالحظ قيام أعضاء »أخضر بال 

حدود« بانتهاك القرار 1701.

الجدار الحدودي
من ناحية أخرى أش���ار الضابط اإلس���رائيلي الكبير 

إلى أن حزب الله ال يمكنه أن يفاجئ إسرائيل، بفضل 

المعلوم���ات االس���تخباراتية المتوفرة ل���دى الجيش 

اإلس���رائيلي بش���أن انتش���ار عناصر الحزب ووحداته 

وخططه الدفاعية والهجومية. 

كما أشار إلى أن حزب الله يستعد للمعركة المقبلة 

مع إس���رائيل ويخطط لشن هجمات بهدف االستيالء 

على منطقة سكنية في الجانب اإلسرائيلي من الحدود 

م���ن خالل االعتماد على قوات النخبة التابعة له، وأكد 

أن خطوة من هذا القبيل س���تتيح للجيش اإلسرائيلي 

إمكان القضاء على وحدات حزب الله، بفضل تفوقه.

ولفت الضابط العس���كري إلى وجود عش���رات آالف 

القذائ���ف الصاروخي���ة الت���ي يمتلكها ح���زب الله 

والقادرة على إصابة أهداف في معظم أنحاء إسرائيل، 

لكنه شّدد في الوقت عينه على أن الحزب ال يرغب في 

خوض ح���رب نتيجة ردعه منذ 12 عامًا، وس���يخوضها 

فقط عندما ال يكون أمامه خيار آخر.

واس���تبعد الضابط أيضًا احتمال امت���داد أي حرب 

أخرى في لبنان بالضرورة إلى س���ورية، ما يجعل منها 

حربا ف���ي جبهتين. ووفق���ا للضابط يس���تلزم نظام 

األسد س���نوات من الهدوء إلعادة بناء بالده بعد أكثر 

من س���بعة أعوام من الحرب األهلي���ة. وقال إن آخر ما 

يحتاجه األسد هو حرب.

عل���ى صعيد متصل أعلن الجيش اإلس���رائيلي، قبل 

م أعمال بناء جدار حدودي مع لبنان  أسبوعين، عن تقدُّ

بالقرب من المستوطنتين الحدوديتين شلومي ورأس 

الناق���ورة، باإلضافة إل���ى قيامه ببناء ج���دار حدودي 

بالقرب من مس���توطنتي المطلة ومسجاف عام. وقال 

الناطق بلس���ان الجيش اإلس���رائيلي إن ط���ول الجدار 

هو 13 كيلومترًا، وس���ينتهي بن���اؤه في نهاية العام 

الحالي. 

وأضاف أنه خ���الل األعوام الثالث���ة األخيرة أقيمت 

في باقي المناطق القريبة من الحدود مع لبنان عوائق 

جرفية، وتم تطهير األرض هندس���يًا، بغية تصعيب 

أي عمليات تسلل مستقبلية لمقاتلي حزب الله.

وت���م تصميم الجدار الحدودّي لهدفين رئيس���ين: 

حماية المدنيين اإلس���رائيليين والجنود من هجمات 

قناص���ة، ومنع التس���لل إلى داخل إس���رائيل من قبل 

عناصر من حزب الله.

وبحس���ب الضابط الكبير، قبل نحو س���بعة أعوام بدأ 

عرف باس���م 
ُ
حزب الله بتش���كيل وحدة قوات خاصة ت

»وحدة رضوان« وه���ي وحدة مكلفة بالتحديد بمهمة 

اجتياز الحدود إلى داخل إس���رائيل والتس���بب بأكبر 

قدر ممكن م���ن الفوضى به���دف التدمير وأيضا من 

أجل الرمزية في تنفيذ القوات لهجمات في إسرائيل. 

وقال الضاب���ط إن هدفهم الرئيس هو قتل أكبر عدد 

ممكن من األشخاص في البلدات والقواعد العسكرية 

اإلسرائيلية.

وك���ّرر الضاب���ط الكبير أن���ه ال يعتقد ب���أن حربا مع 

حزب الله هي أمر وارد في المس���تقبل القريب، فهذه 

المنظمة المدعومة من إيران قضت األعوام الخمس���ة 

األخي���رة تقريبا في القت���ال في س���ورية إلى جانب 

نظام بشار األس���د، وفي حين أن هذه المعارك أعطت 

المنظمة خبرة وتدريبا أكبر، إال إنها أسفرت عن مقتل 

نحو 1800 مقاتل وجرح آالف آخرين.

وقال الضابط إن ما تعلم حزب الله فعله في سورية 

يخط���ط للقيام ب���ه هنا. وعلى س���بيل المث���ال يبدو 

أن ح���زب الله اعتمد أس���لوب قصف بل���دة أو قاعدة 

عسكرية بكميات هائلة من الذخائر قبل إرسال قواته 

لالستيالء عليها.

مع اقتراب نهاية الحرب األهلية في سورية

ارتفاع منسوب التهديدات اإلسرائيلية لحزب الله!

كتب برهوم جرايسي:

كش���فت األحداث األخيرة، المتعلقة بقوانين السبت 

اليه���ودي، أن رئيس الحكوم���ة، زعيم ح���زب الليكود، 

بنيامين نتنياهو، س���وف يجد نفس���ه ف���ي االنتخابات 

المقبل���ة في مواجهة مباش���رة مع الجمه���ور العلماني 

في معس���كر اليمين المتش���دد، الذي يرفض س���طوة 

المتدينين على الحياة العامة. وفي ذات الوقت، فإنه ال 

يمكن ضمان استقرار حكم اليمين االستيطاني من دون 

التيار الديني المتزم���ت، الحريديم. ولذا فإن نتنياهو، 

وحسب تقارير مستجدة، بدأ في البحث عن مخرج لهذه 

المعضل���ة، خاصة وأن جمه���ور العلمانيين في اليمين 

المتشدد له وزن، وحمل في الماضي كتال برلمانية بعدة 

مقاعد الى الكنيس���ت، وأش���ير إلى أن من يحاول جذبه 

إليه في هذه المرحلة، هو أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب 

»يسرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(«.

وكان الحدث األبرز في األسابيع القليلة الماضية بهذا 

الصدد، هو مسألة بناء جسر للمشاة في مدينة تل أبيب، 

س���يمر فوق الش���ارع األضخم العابر لمنطق���ة تل أبيب 

الكبرى، الذي يش���هد يوميا عبور مئات آالف الس���يارات 

في االتجاهين. فإغالق مس���ار واحد ف���ي أي اتجاه، في 

س���اعات النهار والمس���اء، في بحر األسبوع، من شأنه أن 

يتسبب بأزمة سير خانقة، في المنطقة السكنية األكثر 

اكتظاظا في إسرائيل.

وعلى ضوء ه���ذا، جاء الطلب بأن يتم البناء في الليالي 

بي���ن الجمعة والس���بت، وعلى عدة مراح���ل. وعلى الفور 

احتجت كتلت���ا الحريديم في االئتالف الحاكم، يهدوت 

هتوراة وشاس، ما دفع وزير المواصالت يسرائيل كاتس 

)الليكود(، إلى سحب موافقته فورا، وحتى قبل التشاور 

م���ع نتنياهو. وفي جولة س���ابقة ش���بيهة، كان كاتس 

قد س���مح لش���ركة القطارات الحكومي���ة أن تنفذ أعماال 

بنيوية يوم سبت، فاحتج الحريديم، واستخدم نتنياهو 

صالحيات���ه كرئيس حكومة، وألغى تصريح الوزير، الذي 

يتوق للجلوس على كرسي رئاسة الوزراء بعد نتنياهو. 

وكم���ا يبدو فإن كات���س ال يريد أن يكون في مش���هد 

محرج له مرة أخرى، فاتخذ قراره بس���رعة، وسط احتجاج 

واضح من بلدية تل أبيب ورئيس���ها رون خولدائي. وفي 

هذه القضية اختار نتنياهو الصمت، على غير عادة.

يمين مناهض للحريديم
مناهضة جمهور الحريديم، غير العامل، وغير المنتج، 

وغير المستهلك، والذين ال يخدم في الجيش، ويرفض 

»تقاس���م العبء«، ال تقتصر على الجمهور العلماني ذي 

التوجهات اليس���ارية، بل أيضا هن���اك جمهور علماني 

يميني، ارتك���ز عليه في الماضي حزب���ان. وكان أولهما 

حزب »تس���ومت«، ال���ذي تزعمه رئي���س أركان الجيش 

ز إيتان، الذي مات قبل نحو 
ّ
األسبق رفائيل إيتان. وقد رك

13 س���نة، وكان من أشد العنصريين ضد العرب، حملته 

االنتخابي���ة في العام 1992 على الع���داء للعرب، والعداء 

للحريديم، وحصل يومها على 7 مقاعد، بعد أن حصل في 

العام 1988 على مقعدي���ن. وحصوله على 7 مقاعد كان 

ش���أنا كبيرا في تلك الفترة، التي كان ما زال فيها حزبا 

العمل والليكود يحصالن معا على ما بين 60% إلى %66 

من مقاعد البرلمان. ولكن هذا الحزب تالش���ى تدريجيا، 

حتى اختفائه عن السياسة في انتخابات 1999.

وفي انتخابات العام 1999 ظهر مجددا حزب »شينوي«، 

الذي تأسس في مطلع س���نوات الثمانين، وانصهر في 

حرك���ة ميرتس في الع���ام 1992. وقاد الح���زب المتجدد 

اليميني المتش���دد يوس���ف )طومي( لبيد، والد النائب 

الحالي يائير لبيد. وخ���اض لبيد األب وحزبه االنتخابات 

في ذلك العام على أس���اس حمل���ة مناهضة للحريديم، 

الذي���ن اعتبرهم مبتزين للخزين���ة العامة وما إلى ذلك، 

وكل هذا إلى جانب خطاب سياسي يميني واضح.

وصّعد لبيد األب خطابه ض���د الحريديم في انتخابات 

العام 2003، ليحصل على 13 مقعدا، مقابل 6 مقاعد في 

انتخابات 1999. ونشير هنا إلى أن نواب كتلة »شينوي« 

ل���م يكونوا كله���م على ش���اكلة لبيد األب م���ن ناحية 

سياسية، بل كان من بينهم من هم أقرب إلى ما يسمى 

»اليسار الصهيوني«. 

ومن���ذ انتخابات 2006 وحت���ى انتخابات 2015 األخيرة 

)4 انتخاب���ات(، ل���م يظهر أي حزب جع���ل من مناهضة 

الحريدي���م موضوع���ا مركزي���ا ل���ه في أي م���ن حمالت 

االنتخابات. 

هواجس نتنياهو
الهاجس الذي يالحق بنيامين نتنياهو على المستوى 

الحزبي مزدوج، فهو أوال يريد االستمرار في الجلوس على 

رأس هرم الُحكم، ولهذا فإن���ه يواصل دحر أي صوت أو 

مجرد مؤشر ألي شخص في حزبه قد يفكر في منافسته، 

رغم أنه ال يوجد اآلن من يعلن نيته منافسة زعيم حزبه 

على رئاسة الحزب. والهاجس الثاني هو أن يكون زعيم 

الكتلة األكبر من دون منافس، بمعنى مع فارق كبير عن 

أي كتلة برلمانية أخرى على اإلطالق، ولكن بالذات أيضا 

بفارق كبير عن باقي األحزاب الحليفة له في حكوماته. 

وحتى ه���ذه المرحلة، فإن اس���تطالعات ال���رأي تتنبأ 

بالمش���هد ال���ذي يريده نتنياهو ويس���عى ل���ه، وقوة 

حزب الليكود تأتي أساس���ا على حس���اب األحزاب داخل 

المعسكر اليميني االس���تيطاني وحتى الحريديم، في 

حين أن ه���ذا المعس���كر ككل ينتقص قلي���ال من قوة 

األحزاب التي تجلس حاليا في المعارضة.

لكن مع تزايد حاالت الص���دام داخل االئتالف الحاكم 

حول قوانين الس���بت، بضغط من كتلتي الحريديم، لكن 

أيض���ا بتفهم وصمت من كتلة »البي���ت اليهودي«، فإن 

هذا يجعل نتنياهو يقلق من أن تتسرب أصوات اليمين 

المتشدد المناهض لإكراه الديني الى عنوانين: األول، 

ش���ريك في حكوم���ة، وهو ح���زب »يس���رائيل بيتينو«، 

وزعيمه األوحد أفيغ���دور ليبرمان. والثاني حزب »يوجد 

مستقبل«، الذي يجتهد زعيمه األوحد يائير لبيد طيلة 

الوق���ت في التمركز في معس���كر اليمين وحتى اليمين 

المتش���دد، وهذا الحزب يجلس في صفوف المعارضة، 

لكنه قد يكون عنوانا قويا للشراكة في حكومة نتنياهو 

المقبلة، إذا كان عدد المقاعد التي سيحصل عليها أكبر 

م���ن قوة كتلتي الحريديم مش���تركة، وهذا ما توحي به 

االستطالعات حتى اآلن.

بين لبيد وليبرمان
بعد أن تلقى أفيغدور ليبرم���ان، الزعيم األوحد لحزب 

»يس���رائيل بيتينو«، ضربة في االنتخاب���ات البرلمانية 

األخي���رة، في ربيع 2015، وتحّجم���ت قوته الى 6 مقاعد، 

بع���د 15 مقعدا حققها في الع���ام 2009، و11 مقعدا من 

خالل ش���راكته مع ح���زب الليكود ف���ي انتخابات 2013، 

فإنه بدأ يبحث عن جمهور مصوتين جديد يدعمه، بعد 

أن فقد بنس���بة كبيرة جدا جمه���ور المهاجرين الجدد، 

الذين خّيب آمالهم على مدى الس���نين، إضافة الى أنه 

ليس عنوانا للمس���توطنين واليمين المتشدد، فهناك 

من ينافس���ه ف���ي عنصريته، وله���ذا رأى أن بقاءه على 

الساحة السياس���ية في االنتخابات المقبلة مشروط بأن 

يصل إلى جمهور جديد يكون عنوانا له. وأظهر ليبرمان 

عدة مؤش���رات إلى أنه سيس���تميل الجمهور اليميني 

المتشدد المناهض لإكراه الديني ولضغوط الحريديم.

وقد جاهر ليبرم���ان بتوجهاته في مؤتمر للحزب عقد 

بعد 7 أش���هر من انتخابات 2015، إذ قال فيه حينذاك: 

»نحن نمث���ل قطاعا هاما ف���ي إس���رائيل، القطاع الذي 

يعمل ويخدم المجتمع، ويضم العاملين الذين يدفعون 

ضريب���ة الدخل، ومن دون ه���ذا القطاع، ف���إن الحزب ال 

يمكنه االس���تمرار. إن الم���س بقانون تقاس���م العبء، 

وإلغاء مقياس المدخول من العمل للحصول على أحقية 

الس���كن، وإلغاء القانون الذي يخف���ف من قيود تهويد 

األشخاص، هي أمور نحاربها، ونحن نريد استمرارها في 

كتاب القوانين«.

إال أنه من���ذ أن قرر ليبرمان التراجع ع���ن موقفه األول 

بعدم دخول الحكومة كش���ريك لكتلتي الحريديم، في 

ش���هر حزيران 2016، خفت هذا الص���وت، لكن ليبرمان 

ح���اول أن يكون ندا للحريديم في الحكومة في مس���ألة 

قان���ون التجني���د، إال أن���ه حتى ه���ذه الندية ليس���ت 

بالمس���توى الذي س���بق دخوله إلى الحكومة، وكما يبدو 

كي ال يقطع حبال ش���راكته في حكومة منحته الحقيبة 

التي حلم بها سنوات: حقيبة الدفاع.

وهناك ش���ك في أن ينجح ليبرم���ان في مخططه الذي 

أعلن���ه قبل دخوله للحكومة، ألنه ل���م يرفع صوته عاليا 

على مدى عامين، ضد القي���ود التي يفرضها الحريديم 

على الحكومة، في كل ما يتعلق بقوانين السبت والزواج. 

بمعنى أن ليبرم���ان عاد الى مربعه األول، أي أنه علماني 

مناهض لقوانين اإلكراه الديني، فقط من خالل صفوف 

المعارضة، بينما يظهر متواطئا حينما يكون شريكا في 

الحكومات.

أم���ا يائير لبيد فقد ظهر من���ذ بدايته كحزب علماني، 

وأظهر مواقف واضحة ضد اإلكراه الديني، وضد ضغوط 

الحريديم. لكن الحقا ظهرت تقارير تقول إنه يس���عى 

للتقارب مع الحريديم، وخاصة مع حزب ش���اس تحس���با 

الحتمال أي ش���راكة في أي حكوم���ة مقبلة. غير أنه في 

األشهر األخيرة أعلم لبيد الحكومة بأنه سيدعم القانون 

الذي يفرض التجنيد اإللزامي على شبان الحريديم، في 

كل األحوال، لكن خاص���ة في حال لم تكن لديها أغلبية 

بس���بب اعتراض كتلتي الحريديم أو قس���م منهما على 

القانون. 

قانون التجنيد خشبة انقاذ محتملة
المه���رب األفض���ل لنتنياه���و ليخرج س���الما من بين 

فكي الكماش���ة: الرضوخ للمتدينين من جهة، والظهور 

بأنه يقاومهم من جهة أخرى، هو قانون تجنيد ش���بان 

الحريديم، ال���ذي ما زال عالقا. فق���د كان على الحكومة 

أن تمرر القانون نهائيا حتى منتصف الش���هر الجاري، 

بموجب ق���رار المحكمة العلي���ا منذ ما قبل ع���ام. إال أن 

الحكومة حصلت على تمديد لثالثة أش���هر إضافية من 

المحكم���ة بدال من 6 طلبتها، كي تس���ن الحكومة قانونا 

يف���رض الخدمة العس���كرية بش���كل كامل على ش���بان 

الحريديم، الذين ترفض غالبيتهم الس���احقة جدا أداء 

ه���ذه الخدمة من منطلق���ات دينية وش���رائعية، برغم 

مواقفهم السياسية اليمينية المتشددة.

وبحس���ب م���ا قالته مص���ادر حكومية لوس���ائل إعالم 

إسرائيلية فإنه حتى اآلن توجد صعوبة في التوصل إلى 

صيغة توافقية بش���أن القانون. وق���د نجح نتنياهو في 

إحداث شرخ في الموقف لدى الكتلتين شاس ويهدوت 

هتوراة، إذ تؤيد كتلة ش���اس للحريديم الشرقيين ولها 

7 ن���واب نص القانون المقترح، ف���ي حين أن المعارضة 

باتت ل���دى 4 نواب من أصل 6 نواب ف���ي كتلة يهدوت 

هت���وراة للحريدي���م األش���كناز )الغربيي���ن(. وتمترس 

النواب األربعة في موقفهم س���يقود الى خروجهم من 

االئتالف، ليبقى مرتكزا على 62 نائبا من أصل 120 نائبا.

وفي ح���ال قرر نتنياهو ح���ل الحكوم���ة والتوجه إلى 

انتخابات مبكرة، على خلفية ع���دم حصوله على أغلبية 

لقانون التجنيد، فإنه س���يخرج وس���طيا ل���دى جمهور 

الحريديم الذي نجح في ش���قه حول هذا الموقف، ولدى 

الجمه���ور المناه���ض للحريديم، بدع���وى أنه تصدى 

لضغوط هؤالء األخيرين بشأن التجنيد.

الحريديم والمناهضون لهم! اليمين:  الكماشة في  نتنياهو بين فكي 

*تزايد ضغوط الحريديم على الحكومة بشأن قوانين السبت بات يهدد نتنياهو من جهة الجمهور 
اليميني المتشدد المناهض لإلكراه الديني *نتنياهو يبحث عن مهرب يسمح له بالحصول على رضى 

الجمهورين ويخرج منتصرا من االنتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة*

نتنياهو: »بطيختان« في اليد.
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة 

موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:

http://www.madarcenter.org 

كتب هشام نفاع:

الشرطة اإلسرائيلّية أخفقت في معالجة آفة انتشار السالح 

غير القانوني في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل؛ جهاز 

األمن الّعام )الش���اباك( والجيش االس���رائيلي ال يتعاونان وال 

ُينّس���قان مع الش���رطة في هذه القضايا؛ الحّد م���ن الجريمة 

الخطيرة في المجتمع العربّي يتطلب خطوات حكومّية واسعة 

النطاق وفّعال���ة- هذه الخالصات، التي تش���كل إدانة للجهاز 

الرس���مي اإلس���رائيلي الحاكم ل���م تصغها قي���ادة المجتمع 

ده مراقب الدولة اإلس���رائيلية القاضي 
ّ
العربي، ب���ل هذا ما أك

الُمتقاِعد يوس���ف ش���ابيرا، في تقريٍر جديد بعنوان »تعامل 

شرطة إس���رائيل مع حيازة األس���لحة غير القانونّية وحوادث 

إط���الق النار في بلدات المجتمع العرب���ّي والبلدات المختلطة« 

)أواسط آب 2018(.

يع���ود التقرير، من وجهة نظر واضعيه الرس���ميين، حوالي 

عقدي���ن من الزمن الى الوراء لتحديد منظور معالجة موضوعه، 

فيكتب في المقدمة أنه »في أعقاب المواجهات بين مواطنين 

عرب وقّوات ش���رطة إسرائيل )في ما يلي الشرطة( التي وقعت 

في تشرين األّول 2000، قّررت الحكومة في تشرين الثاني من 

العام نفسه تشكيل »لجنة التحقيق الرسمّية في المواجهات 

بين قّوات األمن ومواطنين إسرائيلّيين في أكتوبر 2000« )في 

ما يلي لجنة أور(. من بين ما شملته توصيات لجنة أور، تحسين 

العالقات بين الشرطة والمجتمع العربّي وتعزيز إنفاذ القانون 

فيه«.

مسألة »تحس���ين العالقات« هي االس���م الحركي لما يصفه 

المواط���ن العرب���ي ب� »الع���داء للع���رب في صفوف الش���رطة 

وقيادته���ا«، وه���و موقف تبنته لجن���ة التحقي���ق المذكورة 

خذت 
ّ
بصيغة أخ���رى تكاد تكون مطابقة. ويتاب���ع التقرير: »ات

الحكومة بين الس���نوات 2010 َو 2016 عّدة قرارات تناولت هذه 

ّصصت مئات ماليين الش���واكل لتنفيذ مشاريع 
ُ
المواضيع وخ

ق بالش���رطة في المجتم���ع العربّي. في 
ّ
مدنّي���ة وأخ���رى تتعل

خذت���ه الحكومة عام 2015 في موضوع »التطوير 
ّ
أعقاب قرار ات

ّيات« بين الس���نوات 2016 َو2020 
ّ
االقتص���ادّي في وس���ط األقل

ة العمل المتعّددة السنوات لوزارة األمن الداخلّي 
ّ
وحس���ب خط

لت في إطار قسم التخطيط 
ّ
ك

ُ
التي وضعت في نيسان 2016، ش

والتنظيم في الش���رطة »مديرّية تطوير خدمات الش���رطة في 

المجتمع العربّي«.

نسب عالية إلطالق النار وضحاياه 
بين العرب تفوق بأضعاف حجمهم السكاني

الخدم���ة األولى التي يطال���ب بها المواطن���ون العرب اليوم 

هي آخر ما تظهر الش���رطة اإلسرائيلية نّية لتقديمه: محاربة 

الجريمة المتفش���ية والسالح الناري المنتشر بكميات مخيفة. 

فمثال، بعثت في مطلع الش���هر الجاري كل من لجنة المتابعة 

العليا للجماهير العربية، والقائمة المش���تركة في الكنيست، 

واللجنة القطرية لرؤس���اء الس���لطات المحلية العربية، برسالة 

مشتركة إلى وزير األمن الداخلي والقائد العام للشرطة، تتهم 

الشرطة فيها بأن نهجها يساهم مباشرة في تفشي الجريمة 

ومأسس���ة مكانة عصابات الجريمة في المجتمع العربي. ومما 

ج���اء في الرس���الة: »إن عصاب���ات الجريمة معروفة للش���رطة، 

وتحركاتها معروفة، والعالق���ات بينها معروفة، والتهديدات 

التي تطلقها ضد األبرياء وضد منافسيها معروفة هي األخرى، 

وإن للش���رطة اتصاالتها مع تلك العصابات، وهي تس���تطيع 

اس���تعمال تلك االتصاالت للجم حركة هذه العصابات، لكنها 

تختار أال تفعل عن سابق قصد وترصد«.

ي���ورد تقري���ر المراق���ب معطيات الش���رطة ع���ن الجريمة، 

ان العرب المتوّرطين في جرائم 
ّ
ووفقًا لها »فإّن نس���بة الس���ك

العنف الجس���دّي هي أكبر بضعفين من نس���بتهم من ُمجمل 

ان، ونس���بة المتوّرطين في جرائم القتل أعلى بضعفين 
ّ
السك

ونصف ضعف. ظواهر إجرامّية أخرى تبرز في الوس���ط العربّي 

هي الحي���ازة غير القانونّية لألس���لحة أيضًا، مث���ل: البنادق، 

المسّدس���ات، القناب���ل اليدوّي���ة، قناب���ل الص���وت والعبّوات 

الناس���فة، وكثرة حوادث إطالق النار والتخري���ب التي تهّدد 

حياة المواطنين«. 

وعينيًا يشير التقرير الى ما يلي:

بين عامي 2014 َو 2016 كانت نسبة مخالفات إطالق النار لدى 

المواطنين في المجتمع العربّي أعلى ب� 5ر17 ضعف من نسبة 

المخالفات نفسها لدى المواطنين اليهود.

نس���بة المصابين م���ن المواطنين العرب من ج���ّراء حوادث 

خدمت فيها األس���لحة أعلى ب���� 5ر2 إلى 12 
ُ
العنف التي اس���ت

ضعف من نس���بة المصابين من ج���ّراء أحداث عنف كهذه في 

أوساط أخرى من المجتمع اإلسرائيلّي. 

بلغ عدد ضحايا العنف ف���ي المجتمع العربّي منذ عام 2000 

ى تشرين الثاني 2017 حوالي 1236 رجاًل وامرأة.
ّ
وحت

تلت 30 
ُ
وفقًا لمعطيات الش���رطة، بين عامي 2014 َو 2016، ق

ِتلن 
ُ
امرأة عربّية، أي ما يعادل 42% من ُمجمل النس���اء الالتي ق

خالل هذه الفترة في إسرائيل. وينّوه التقرير بأّن نسبة النساء 

ِتلن بلغت ضعفي نس���بتهّن اإلجمالّية من 
ُ
العربّي���ات الالتي ق

ِتلن 
ُ
بين النس���اء في إسرائيل )أربع نساء من أصل عشر نساء ق

ى تش���رين الثاني من 
ّ
ُه���ّن عربّيات( . منذ مطلع عام 2017 وحت

ت عش���ر نس���اء في المجتمع العربّي بسبب 
َ
تل

ُ
العام نفس���ه، ق

حوادث العنف.

كثرة األسلحة في المجتمع العربّي
ق 

ّ
يعترف التقرير الرسمي بحقيقة أن »المخالفات التي تتعل

باألس���لحة، وخاّصة إطالق النار، منتشرة في المجتمع العربّي. 

 النزاعات 
ّ

ل الغايات الرئيسة الستخدام األسلحة في حل
ّ
تتمث

بي���ن الخارجين على القانون والعائ���الت، إظهار القّوة والدفاع 

عن النفس. كما يتّم استخدام األسلحة في أحداث ومناسبات 

خاّصة كاألعراس مثاًل. تشير معطيات الشرطة إلى أّن أكثر من 

70% م���ن مخالفات إطالق النار ف���ي المجتمع العربّي يرتكبها 

هم أشخاص عادّيون«.
ّ
مدنّيون ُيعّرفون بأن

ر األس���لحة بكثرة في 
ّ
بناء على ذل���ك يقّر المراقب بأّن »توف

المجتمع العربّي يؤّدي إلى زيادة عدد حوادث العنف الخطيرة، 

مث���ل: القتل العمد، القتل غير العم���د واالعتداء«. تقع أحداث 

العنف هذه ف���ي البلدات العربية خاّصة، ويكون ضحاياها من 

ل المخالفات التي 
ّ
أبناء المجتمع العربّي بشكل أس���اس. تشك

ق باألس���لحة وإطالق النار تهدي���دًا للحياة وتمّس ليس 
ّ
تتعل

بالمتوّرطين فيها فحسب، بل أيضًا باألمن الشخصّي لمواطنين 

أبرياء وبجودة حياتهم.

بموج���ب التقرير، يتبّي���ن من معطيات الش���رطة بين عامي 

2014 و2016، أّن 95% من المش���تبه بهم بجرائم إطالق النار في 

مناط���ق مأهولة كانوا من المجتمع العربّي. باإلضافة إلى ذلك، 

ه في هذه الس���نوات كانت زيادة بنسبة حوالي %36 
ّ
يتبّين أن

تحت في قضايا 
ُ
ات التي ف

ّ
في المركز والش���مال على عدد الملف

ات في 
ّ
جرائم إطالق نار في مناطق سكنّية، إذ ارتفع عدد الملف

مركز شرطة الناصرة ب� 51% )من 107 في عام 2014 إلى 162 في 

عام 2016( وفي مركز شرطة الطيبة بلغت نسبة الزيادة حوالي 

16% )م���ن 276 في عام 2014 إلى 320 في ع���ام 2016(؛ ومركزا 

الشرطة هذان هما المسؤوالن عن المنطقة المأهولة بمعظمها 

بمواطنين عرب، يشدد التقرير، الفتًا الى أن معطيات الشرطة 

ى 2017  تش���ير إلى ارتفاع 
ّ
 س���نة من الس���نوات 2014 حت

ّ
لكل

تحت في 
ُ
ات قضايا جرائم إطالق النار التي ف

ّ
رد في عدد ملف

ّ
مط

جميع ألوية الشرطة.

تحت العنوان الفرعي »إج���راءات الرقابة« يتابع التقرير أنه: 

ف���ي األش���هر آذار – أيلول 2017 فحص مكت���ب مراقب الدولة 

ق باألس���لحة 
ّ
جوانب في تعامل الش���رطة م���ع مخالفات تتعل

وإط���الق النار في المجتمع العرب���ّي. كما فحص الخطوات التي 

خذها الش���رطة للتعام���ل مع مثل هذه األح���داث والموارد 
ّ
تت

المخّصصة لذل���ك. ضّم الفحص وزارة األم���ن الداخلّي وجهاز 

الش���رطة أيض���ًا، خاّص���ة األقس���ام واأللوي���ة التالية: قس���م 

التحقيقات واالستخبارات، قس���م أعمال الشرطة )حفظ األمن 

والنظام العاّم(، قسم األمن والمجتمع، قسم الموارد البشرّية، 

لوائي الشمال والمركز وكذلك لواء »يهودا والسامرة« )الضفة 

الغربية المحتلة(. باإلضافة إلى ذلك جرت عملّية بحث وتقّص 

في أذرع مختلفة في الش���رطة والجيش اإلس���رائيلّي. ويشير 

التقرير: »التقى مندوبو مكتب مراقب الدولة بمنتخبي جمهور 

ومواطنين م���ن المجتمع العربّي الذين وق���ع بعضهم ضحايا 

للعنف واس���تخدام األس���لحة، لمعرفة المزيد عن مش���اعرهم 

وسماع وجهات نظرهم حول هذا الموضوع«. 

اللجنة التي لم تقم لمواجهة انعدام التنسيق
بين الشرطة والجيش!

يؤكد مراقب الدولة اإلس���رائيلية على أن »انعدام التنسيق 

والتعاون بين وحدات الش���رطة وبين قّوات األمن والش���رطة« 

ه���و بي���ن النواقص األساس���ّية الت���ي خلص اليه���ا حيث أن 

معظم األس���لحة تصل إلى المجتم���ع العربّي من ثالثة مصادر 

رئيسة: السرقات من الجيش اإلسرائيلّي، التهريب من األردّن 

والتصنيع في الضفة الغربية. كما تصل أسلحة أخرى مصدرها 

فق على 
ُّ
الس���رقات من المنازل والسّيارات. في حزيران 2017 ات

تشكيل وحدة مش���تركة للشرطة العسكرّية وشرطة إسرائيل 

للقضاء على ظاهرة س���رقة األس���لحة من الجيش اإلسرائيلّي. 

ى شباط 2018 لم يكتمل تشكيل هذه الوحدة بعُد، يؤكد.
ّ
حت

وه���و يجزم ب���أّن »التعاون بين جميع الجه���ات ذات العالقة 

في الش���رطة في موضوع األسلحة في المجتمع العربّي تشوبه 

 لواء على هذا الموضوع 
ّ

النواق���ص والعيوب، فمثاًل يعم���ل كل

���م للمعلومات بين 
ّ
بش���كل منفصل؛ لي���س هناك نق���ل منظ

الوحدات المركزّية في األلوية وبين مراكز الشرطة؛ ليس هناك 

م للمعلومات االس���تخباراتّية بين الوحدات المركزّية 
ّ
نقل منظ

نفس���ها وبين الوحدة المركزّية في لواء يهودا والسامرة على 

هام القليلة تشير إلى فشل الشرطة«!
ّ
»الفجوة بين عدد حوادث اإلجرام باألسلحة وعدد لوائح االت

تقريــر رســمي إســرائيلي يكشــف تفاصيــل اإلخفــاق البوليســي
فـــي مواجهـــة الـســـالح والجـريمـــة بيـــن المـواطنيـــن العـــرب!

ة الخمس���ّية من 
ّ
يتوقف مراق���ب الدولة في تقريره عند واقع »تنفيذ الخط

ِقَبل مديرّية تطوير خدمات الشرطة في المجتمع العربّي«، والتي تهدف »إلى 

جاه الشرطة«، فيقول إنه 
ُ
إحداث تغيير جوهرّي في موقف المجتمع العربّي ت

من أجل تنفيذ الخطة، »تّم إنشاء مديرّية تطوير خدمات الشرطة في المجتمع 

العربّي في أّيار 2016 بهدف تعزيز عالقات الش���رطة بالمجتمع العربّي. ووفقًا 

ة، ستس���اعد المديرّية في افتتاح 11 مركز ش���رطة جديدًا في المجتمع 
ّ
للخط

العربّي وتعزيز 10 مراكز ش���رطة قائمة. كما س���تضيف إلى مالكات الشرطة 

ة نقاطًا هاّمة 
ّ
600 وظيفة مخّصصة لرجال ش���رطة مسلمين. لم تتضّمن الخط

لمتابعة تنفيذها وفحص نجاعتها«.

هنا يأت���ي التقرير بمبررات مثيرة لعالمات الس���ؤال والتعجب إذ جاء فيه: 

»واجه العثور على أراٍض وبنايات لغرض إنش���اء مراكز الش���رطة الجديدة في 

البل���دات العربّية صعوب���ات، من بينها صعوبة العثور ف���ي البلدات المعنّية 

ة األراضي والبنايات 
ّ
على أراٍض وبنايات مخّصص���ة للمباني العاّمة، وذلك لقل

م���ن هذا النوع. باإلضافة إلى ذلك، هن���اك صعوبة في الحصول على ترخيص 

ّية إلنشاء مراكز للشرطة 
ّ
لبناء مراكز الش���رطة بسبب معارضة السلطات المحل

داخل مناطق نفوذها«. فمن جهة يضيف مراقب الدولة اعترافًا رسميًا جديدا 

بانعدام مساحات األرض لألغراض العامة في البلدات العربية )فمعظمها قد 

ص���ودر وتحولت هذه البلدات لمع���ازل مخنوقة(، لكنه في التفافة س���ريعة 

يحمل قيادات محلية مس���ؤولية غياب الش���رطة. يصعب تصديق تمتع هذه 

القيادات بصالحيات وقدرات ضخمة كهذه!

أما بخص���وص برنامج »مدينة بال عنف«، التابع ل���وزارة األمن الداخلّي، فهو 

يش���مل تركيب ش���بكة من الكاميرات األمنّية، إضافة إل���ى مراقبة ومتابعة 

قت فيها العديد من أحداث العنف والجريمة والتي ُيخشى 
ّ
المناطق التي ُوث

ّية في المجتمع العربّي التي 
ّ
تكرارها. فقط في 18 )26%( من الس���لطات المحل

كمل وضع البنية التحتّية المطلوبة 
ُ
ُيطّبق في مجال نفوذها هذا البرنامج، است

ّية المذكورة عملّية 
ّ
لتركيب ش���بكة الكاميرات. وفي 50% من السلطات المحل

وض���ع البنية التحتّية موجودة في مراح���ل مختلفة، وفي حوالي 15% ما زالت 

عملّية وضع البنية التحتّية لش���بكة الكاميرات في بداياتها. يرجع ذلك إلى 

الفرق بين تكلفة وضع البنية التحتّية الالزمة والميزانّية السنوّية المخّصصة 

ّية غير 
ّ
ّية. كما أّن معظم الس���لطات المحل

ّ
له���ذا الغرض في الس���لطات المحل

قادرة على وضع بنية تحتّية تتيح نشر الكاميرات بطريقة ناجعة. لذلك، جزء 

من الميزانّية التي خّصصتها وزارة األمن الداخلّي، والبالغة 9 ماليين شيكل، 

ّية ف���ي المجتمع العربّي 
ّ
. فقط في 12 من أصل 18 س���لطة محل

ّ
ل

َ
غير ُمس���تغ

استكملت في منطقة نفوذها عملّية نشر الكاميرات مرتبطة بمراكز إقليمّية. 

ّية التي تّم تركيب كاميرات في 
ّ
ه في 33% من السلطات المحل

ّ
النتيجة هي أن

مناطق نفوذها، ال ترتبط الكاميرات بمرك���ز مراقبة مأهول، وبالتالي ال تجري 

مراقبة ومتابعة مناطق نفوذها في وقت حقيقّي. )كل هذا طبعا دون التوقف 

ف���ي هذا اإلطار عند ك���م كبير من الجوانب الس���لبية المترتبة على »تفخيخ« 

الحيز العام المدني بالكاميرات البوليسية!(.

ضرورة وضع حد لسرقة السالح من الجيش ووصوله الى »سوق الجريمة«
بي���ن التوصي���ات الت���ي يفّصله���ا التقرير يؤك���د أنه يجب عل���ى الجيش 

اإلسرائيلّي والشرطة »إنهاء اإلجراءات الالزمة إلنشاء وحدة مشتركة من دون 

خاذ إجراءات حاسمة إلحداث تغيير في طريقة العمل على موضوع 
ّ
تأجيل، وات

منع سرقة األسلحة من قواعد الجيش اإلسرائيلّي«.

 ظاهرة حيازة األس���لحة في المجتمع العربّي والتهديد 
ّ

وينّوه بأنه »في ظل

ة األجهزة األمنّية التعاون 
ّ
له هذه األس���لحة، على الش���رطة وكاف

ّ
الذي تش���ك

د 
ّ
بشكل جاٍر ومستمّر، ليس على أساس معلومات محّددة فحسب، وذلك للتأك

يها االستخبارات واألمن على الحدود مع األردّن. 
ّ
من عدم ترك أّي ثغرات ال تغط

كما أّن عليها وضع أهداف واضحة والعمل على انطالق »حملة وطنّية شاملة« 

لمكافحة هذه الظاهرة. فقط شراكة بين جميع األطراف المعنّية ستؤّدي إلى 

االستغالل الصحيح والحكيم لعملها وإلى النهوض بالمصالح المشتركة«.

وهو ينّبه أيضا الى محدودية الجهود المبذولة لمواجهة الجريمة، إذ »يجب 

على الش���رطة فحص ما هي النسبة المنش���ودة بين حجم الجهاز التنفيذّي 

د من وجود ت���وازن بينهما، بحيث ال يذهب 
ّ
وحجم جه���از التحقيقات، والتأك

النش���اط التنفي���ذّي أدراج الرياح. يج���ب أن تكون عملّية إضاف���ة المالكات 

إلى جه���از التحقيق مصحوبة بفحص ش���امل لمعالجة مكت���ب التحقيقات 

واالستخبارات لمخالفات العنف في المجتمع العربّي، مع إضافة أدوات فّعالة 

للتعامل مع هذه الظاهرة«.

أما »في ضوء الزيادة في أعداد األس���لحة وحوادث إطالق النار في المجتمع 

العربّي في السنوات األخيرة، وبالنظر إلى زيادة توّرط أبناء الشبيبة في هذه 

الجرائم«، يؤكد مكتب مراقب الدولة أنه »يجب على الشرطة توسيع وتعميق 

التعامل مع الش���باب المتوّرطين في مخالفات األس���لحة غي���ر القانونّية. كما 

س���اع وترّس���خ ظواهر اإلجرام 
ّ
يجب مراجعة نتائج هذا العالج من أجل منع ات

الخطيرة في المجتمع العربّي. على الشرطة، بالتعاون مع وزارة األمن الداخلّي، 

ة ما إذا كانت المالكات والقوى العاملة حالّيًا تس���مح لمكاتب 
ّ
أن ت���درس بدق

التحقيق واالس���تخبارات في مراكز الش���رطة التي تق���ّدم الخدمات للمجتمع 

العربّي بش���كل أس���اس، بالتعامل مع حج���م وتعقيدات األح���داث والقضايا 

وإح���داث التغيير في هذا المجال. مثل ه���ذا الفحص ضرورّي من أجل تنفيذ 

قرار الحكومة الصادر في كانون األّول 2015 والذي تناول تحس���ين وضع األمن 

الشخصّي في المجتمع العربّي«.

ارتباطًا بما س���لف، يركز التقرير على قلة لوائح االتهام المقدمة في جرائم 

خذ على الفور خطوات 
ّ
إطالق النار، فيخلص الى أنه »يجب على الش���رطة أن تت

هام في 
ّ
ة الالزمة لتقدي���م لوائح االت

ّ
هاّمة للمس���اعدة في وض���ع قاعدة األدل

جرائم إطالق النار في المناطق الس���كنّية، بهدف زي���ادة هذا العدد القليل 

���ة كافية لتقديم لوائح 
ّ
 الصعوبة في بلورة أدل

ّ
هام. وفي ظ���ل

ّ
م���ن لوائح االت

ق باألسلحة غير القانونّية وإطالق 
ّ
هام ضّد المش���تبه بهم بمخالفات تتعل

ّ
ات

 واقع كثرة ه���ذه الجرائم، على وزارتي 
ّ

الن���ار في المجتمع العرب���ّي، وفي ظل

األمن الداخلّي والقضاء وعلى الشرطة إعادة النظر في التعديالت التشريعّية 

الالزمة لتكثيف كبير في إنفاذ القانون والردع«.

المراق���ب يعيد التأكيد على وجوب حضور الش���رطة ف���ي البلدات العربية 

ة الخمسّية 
ّ
ويوصي بأنه »إذا لم يتس���نَّ تحقيق األهداف التي حّددتها الخط

بخصوص إنشاء المزيد من مراكز الشرطة في البلدات العربّية، بسبب العقبات 

التي تعوق إنش���ائها، س���يتّعين على الش���رطة دراس���ة طرق أخرى لتعزيز 

وجودها في البلدات العربّية.«

ان العرب«
ّ

»الجرائم الخطيرة تلحق الضرر الفادح في أوساط السك
ر المّس به في 

ّ
»إّن األمن الشخصّي لإنسان هو حاجة أساسّية ووجودّية، ويؤث

جودة حياته مباشرة«، يخلص التقرير. ومن هنا يعيد تسليط الضوء على الواقع 

القاتم قائال: »تش���ير المعطيات حول الجرائم الخطيرة ف���ي المجتمع العربّي 

وحوادث العنف، بما في ذلك مخالفات األس���لحة وإط���الق النار، إلى أّن الجرائم 

الخطيرة قد ازدادت على مّر الس���نين. ال تتناسب هذه المعطيات بالنسبة إلى 

طرّي من حيث 
ُ
المجتمع العربّي مع معطيات ارتكاب الجرائم على المس���توى الق

ان في المجتمع 
ّ
لحق الجرائم الخطيرة في أوس���اط الس���ك

ُ
حجمها وخطورتها. ت

العربّي الضرر الفادح ليس بالضالعين فيها مباش���رة فحسب، بل أيضًا بجميع 

المواطنين العرب في إسرائيل الذين يعانون أيضًا من انعدام األمن الشخصّي، 

إضافة إلى الضرر الكبير الذي يلحق بجودة حياتهم«.

ب 
ّ
المراق���ب يؤكد أن »هناك حاجة إلى النظر في عّدة قضايا رئيس���ة تتطل

ق باس���تعداد الدول���ة للتعامل مع ظاهرة 
ّ
خاذ القرار في ما يتعل

ّ
الفح���ص وات

خذت خطوات في 
ُّ
ه ق���د ات

ّ
الجريمة الخطيرة ف���ي المجتمع العربّي، صحيح أن

هذا المجال، لكن هناك شكوك بشأن قدرة هذه الخطوات على إحداث تغيير 

واس���ع وهاّم بالنس���بة إلى الجريمة الخطيرة في المجتم���ع العربّي، بحجمها 

ع مراكز الش���رطة عاّمة، ومكات���ب التحقيقات 
ّ
وخصائصه���ا الفري���دة. تتمت

دة 
ّ
والشرطة خاّصة، بقدرة محدودة على التعامل مع المهاّم العديدة والمعق

قة باألس���لحة وإطالق النار 
ّ
المفروضة عليها بس���بب طبيع���ة الجرائم المتعل

في هذا المجتمع. هناك حاجة إلى تحس���ين التعاون بين جميع األطراف في 

الشرطة وبين بقّية قّوات األمن والشرطة«.

إن الفجوة بين عدد حوادث اإلجرام التي تنطوي على اس���تخدام األس���لحة 

هام القليلة المقّدمة إلى المحاكم، تش���ير إلى فشل الشرطة 
ّ
وعدد لوائح االت

ة، وإلى ضعف في إجراءات التحقيق التي تقوم بها 
ّ
ف���ي وضع قاعدة من األدل

الشرطة وإلى نجاعتها المنخفضة. و«هذا األمر يستوجب تحلياًل واستخالص 

النتائج بهدف فرض القانون بش���كل أوس���ع وأكثر نجاعة«، يوصي التقرير، 

متابعًا على صعيد آخر حّس���اس: »التعاون، في السنوات األخيرة، بين الجيش 

ر األس���لحة في المجتمع العربّي لم يكن 
ّ
اإلسرائيلّي والش���رطة للحّد من توف

كافيًا. إلى جانب ذلك، في المس���تقبل القريب، س���يكون من الضرورّي فحص 

ما إذا كان النش���اط المش���ترك من قبل الجيش اإلسرائيلّي والشرطة من خالل 

وحدة مشتركة مخّصصة لمكافحة سرقة األسلحة من قواعد الجيش سيقضي 

على هذه الظاهرة«.

ب حجم ظاهرة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربّي 
ّ
وفي الخالصة: »يتطل

وممّيزاتها تعزيز النشاط الحكومّي على المستويات: االجتماعّي، االقتصادّي، 

ّي والتربوّي وعلى مس���توى الرفاه أيضًا... يتطلب الحّد من 
ّ
المجتمعّي- المحل

الجريمة الخطيرة في المجتمع العربّي خطوات حكومّية واسعة النطاق وفّعالة. 

خاذ مثل هذه الخطوات تأثير كبير في المجتمع اإلسرائيلّي 
ّ
س���يكون لعدم ات

عاّمة والمجتمع العربّي خاّصة«، كما يؤكد مراقب الدولة اإلسرائيلية.

ه »مصدر لإجرام«. يؤّدي 
ّ
���ه قد تّم تعريفه على أن

ّ
الرغم من أن

انعدام التعاون التاّم إلى فقدان المعلومات االس���تخباراتّية، 

كما أّن هناك حاالت تعاملت فيها وحدات ش���رطة مختلفة مع 

األهداف االستخباراتّية نفسها وفي الوقت نفسه«.

ل في لواء 
ّ
ك

ُ
طرأ في العام الماضي تحّسن على التعاون، إذ ش

مات، ضّم 
ّ
يهودا والس���امرة طاقم اس���تخباراتّي متعّدد المنظ

لين عن شرطة إسرائيل، الجيش اإلسرائيلّي وجهاز األمن 
ّ
ممث

ى من 
ّ
العام )الش���اباك(. ومع ذلك، فإّن الش���رطة ال تزال ال تتلق

الجيش والشاباك معلومات بشكل جاٍر كجزء من روتين العمل 

المعتاد وهناك فجوات في المعلومات االستخباراتّية.

التقرير الرس���مي يحدد مكمنًا آخ���ر للنواقص والصعوبات، 

وهو في كيفّية تعامل الشرطة مع مخالفات السالح، ويتوقف 

عند »جهاز التحّري���ات« قائال إنه »على الرغم من أهّمّية جهاز 

التحّري���ات باعتباره الجهة التنفيذّية الرئيس���ة التي تعتمد 

ق باألسلحة 
ّ
عليها مراكز الش���رطة في محاربتها لجرائم تتعل

 إّن معظم مهاّم جهاز 
ّ

غي���ر القانونّية في مناطق نفوذه���ا، إال

التحّري���ات في مركز ش���رطة الطيبة كانت ف���ي مجاالت األمن، 

الحراسة واالهتمام باألشخاص المهّددين والمعتقلين، وليس 

في المجال الرئيس الذي ُيفترض أن يعمل فيه. باإلضافة إلى 

ذلك، يعمل جهاز التحّريات بقّوات ال تناسب احتياجات مركز 

الشرطة، مّما يمّس بقدرته على توفير الرّد والتغطية الالئقة 

لألحداث«.

ق باألسلحة 
ّ
كذلك: »يواجه تعامل الشرطة مع مخالفات تتعل

غي���ر القانونّية وإطالق النار عوائ���ق فعلّية: القدرات محدودة 

لدى أجهزة التحقيق واالستخبارات في مراكز الشرطة- أجهزة 

ي البالغات، 
ّ
التحقيق���ات، التقييم والتحّريات، نقص ف���ي تلق

هام التي 
ّ
���ة لوائح االت

ّ
صعوبة ف���ي وضع قاعدة من األدلة وقل

يتّم تقديمها. وتنش���أ بي���ن هذه العوائ���ق منظومة تغذية 

متبادل���ة تؤّدي إلى الم���ّس بثقة المجتمع العربّي بالش���رطة، 

ح وعدم كشف حوادث إطالق النار«. 
ّ
وبالتالي زيادة التسل

السالح في أراضي 48: »فلتان« موجه.

هذا الملحق بدعم من 

وزارة الثقافة الفلسطينية


