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نتنياهو ..انقالب غير مفاجئ على االتفاق مع «أزرق أبيض»  .

االنتخابات المبكرة انطلقت ولكن احتمال تأجيلها وارد!
كتب برهوم جرايسي:
ّ
علمت التجربة السياس���ية اإلس���رائيلية أن إقرار الكنيست قانون حل
نفس���ه بالقراءة التمهيدية ،أو حتى األولى ،ليس نهاية المطاف ،فقد
حصل وتم توقيف مس���ار التشريع إلطالة عمر الحكومة ،أو حتى تغيير
االئت�ل�اف ،في اللحظة األخيرة ،كما ج���رى في ربيع العام  .2012وهذا قد
يحدث اآلن أيضا ،ولكن س���يكون على الحكوم���ة أن تقر ميزانية واحدة
على األقل ،حتى يوم  23الشهر الجاري ،وإال فإن الكنيست سيحل نفسه
تلقائيا ،بفعل عدم إقرار ميزانية ،وتكون إسرائيل ألول ّ
مرة في تاريخها
تدير شؤون ماليتها من دون ميزانية لعامين ،ولهذا انعكاسات سلبية
على االقتصاد اإلس���رائيلي ،بحسب كل التحليالت؛ خاصة وأن المانع هو
حسابات بنيامين نتنياهو الشخصية.
وكان الكنيست أقر بالقراءة التمهيدية (األولية) مشروع قانون حل
الكنيست ،يوم األربعاء الماضي 2 ،كانون األول الجاري ،وعلى القانون
ال���ذي عارضه الليك���ود وحلفاؤه ،وأيدته كتل���ة «أزرق أبيض» ،أن يمر
بالقراءات الثالث ،حتى يصب���ح نافذا ،وهذه عملية ممكن أن تتم في
غضون ي���وم واحد ،ولكن قد تمتد أياما ،وس���تكون أيام مد وجزر بين
الشريكين األكبرين في الحكومة :الليكود و»أزرق أبيض» .وال يدور أي
خالف سياس���ي بين الفريقين ،بل إن كل المس���ألة تدور حول انقالب
نتنياه���و على االتفاق المبرم مع «أزرق أبيض» ويتضمن نقل رئاس���ة
الحكومة لبيني غانتس ،في خري���ف  ،2021وال يريد نتنياهو الوصول
إل���ى ذلك التاري���خ .كما أن نتنياهو ش���عر بأن االتف���اق يفرض عليه
قي���ودا في التعيينات الكبرى ،خاصة في كل ما يتعلق بجهاز القضاء
والش���رطة والنيابة العام���ة ،وكلها تعيينات عل���ى عالقة بمحاكمته
بقضايا الفساد.
الجدل في األيام المقبلة س����يكون ح����ول تاريخ االنتخابات ،وفعليا فإن
انتخاب����ات ش����هر آذار المقبل ،في حال تم حل الكنيس����ت حتى يوم 23
كانون األول الجاري ،ليس في صالح الليكود ،الذي سيمضي رئيسه أيام
الحملة االنتخابية في قاعة المحكمة لالس����تماع لشهود االثبات ،هذا إذا
لم ينجح في تأجيل المحاكمة؛ وليس في صالح «أزرق أبيض» الذي تنذره
اس����تطالعات الرأي بخس����ارة مقاعد كثيرة ،في الوقت الذي تتبلور أمامه
تحالفات يقودها جنراالت ،وقد تكون قوتها على حساب غانتس وفريقه.
وكال الفريقين بحاجة لتمرير فصل الش���تاء ،حتى استكمال التطعيم
ض���د كورونا ،وبدء عهد جديد ،ولك���ن «أزرق أبيض» يعتقد أن انتخابات
آذار س���تكون أقس���ى على الليكود ونتنياهو ،من قس���وتها على «أزرق
أبيض».
وف���ي ظل كل هذا ،تتس���ارع التحركات الحزبية تمهي���دا لالنتخابات
المقبل���ة ،التي قد تجري ما بي���ن آذار وأيار المقبلي���ن .وكما يبدو فإننا
سنكون أمام مشهد حزبي مختلف كثيرا عن الجوالت االنتخابية الثالث
األخيرة ،التي كانت أولها في نيس���ان  .2019والثابت في هذا المش���هد
س���يكون الليك���ود وكتلتي المتديني���ن المتزمتين الحريديم ،ش���اس
ويهدوت هتوراة .وكل ما عداهم مرش���ح للتغيير .واألعين باتت ُمسلطة
اآلن ،نح���و العبين جدد في الحلب���ة البرلمانية :رئي���س بلدية تل أبيب
رون خولدائ���ي ،الذي يجلس في البلدية منذ العام  ،1998وفاز برئاس���ة
البلدي���ة في خم���س جوالت انتخابي���ة؛ ورئيس أركان الجيش الس���ابق
غادي أيزنكوت؛ كما يجري الحديث عن عودة الوزيرة الس���ابقة تسيبي
ليفني ،التي لم تشارك في الجوالت االنتخابية الثالث .وحسب التقارير،
فإن هذه الش���خصيات الثالث قد تكون مرتك���زا لتحالف جديد يخوض
االنتخابات ،وقد ينضم له حزب «تلم» برئاسة موشيه يعلون ،المتحالف
حاليا مع حزب «يوجد مس���تقبل» برئاس���ة يائير لبيد؛ إال أن يعلون أعلن
في األيام األخيرة أن األفضل هو فك الشراكة ،ملمحا إلى أن هذا يجعله
يجذب أصواتا من معس���كر اليمين المتش���دد أكثر .ولكن من الس���ابق
ألوانه الحكم على تقديرات يعلون ،المعروف عنه بأنه ال يحظى بشعبية
كافية ،تجعله يتجاوز نسبة الحسم القائمة ،من دون تحالفات.
ف���ي المقابل ،فإن «تصريحات المص���ادر» ،مجهولة الهوية ،من حزبي
«يوجد مس���تقبل» و»أزرق أبيض» حول احتماالت إعادة التحالف بينهما
تتزايد يوما بعد يوم ،ولكن يبقى الس���ؤال من سيترأس هذا التحالف:
لبيد الذي يظهر حزبه في اس���تطالعات ال���رأي بقوة تعادل ضعفي قوة
«أزرق أبيض» أم بيني غانتس؟
وفي حين تمنح اس���تطالعات الرأي تحالف أحزاب اليمين االستيطاني

المتطرفة ،المسمى «يمينا» ،قوة كبيرة جدا ،من  6مقاعد اليوم إلى معدل
 20مقع���دا ،فإن ه���ذا التحالف في حالته اآلن ليس مضمونا أن يس���تمر،
وقد يش���هد انشقاقا؛ وفي خلفية هذا ،خالف حول التشدد الديني ،الذي
ُ
سيبعد قطاعات مصوتين علمانيين في جمهور اليمين االستيطاني.
كذلك فإن حزب ميرتس الذي تطمئنه استطالعات الرأي بأنه سيتجاوز
نس���بة الحس���م من دون تحالفات ،بدأ هو أيضا يبحث في شكل خوضه
االنتخابات .وحس���ب تقارير صحافية ،فإن الج���دل يدور حول أي قائمة
ستكون لميرتس ،هل للحزب وحده ،الذي من المتوقع أن يحصل على ما
بي���ن  5إلى  7مقاعد ،أم يتجه لتحالف جديد ،في قائمة يهودية عربية،
تهاجم القائمة المش���تركة في معقلها األساس ،المجتمع الفلسطيني
في إسرائيل .إال أن استطالعا للرأي بادر له ميرتس ،أظهر أن أقل من %1
من مصوتي جمهور ما يسمى يسار -وسط يؤيد قائمة يهودية عربية،
وكانت النسبة  .%0.7وهذا الجمهور يشكل في أعلى حاالته نسبة %34
من إجمالي المصوتين اليهود ،وحسب تحليل للنتائج ،نشرته صحيفة
هآرتس ،فإن االستطالع يقول إنه فقط ما بين  3آالف إلى  4آالف مصوت
يهودي يؤيدون قائمة يهودية عربية.
والمبادرة لقائمة كهذه قامت بها شخصيات حزبية سابقة في أحزاب
ميرت���س والعم���ل وكديما .ومن أبرز األس���ماء فيها رئيس الكنيس���ت
والوكالة الصهيونية األس���بق أبراهام بورغ ،ورئيس بلدية حيفا السابق
يونا ياهف وغيرهما ،إال أن حراك هذه الش���خصيات األساس يجري في
الش���ارع العربي ،وليس في الش���ارع اليهودي ،وفق تقارير متعددة ،ما
يطرح عالمات س���ؤال ح���ول حقيقة هذه المب���ادرة ،إذا لم يكن هدفها
اختراق الشارع اإلسرائيلي.
وأمام كل هذا ،فإن االنش���قاق يتهدد القائمة المشتركة ،التي حازت
على  %90من أصوات الفلس���طينيين في إس���رائيل ف���ي انتخابات آذار
الماض���ي ،على ضوء خالف سياس���ي ح���اد بين ثالثة أح���زاب من جهة،
وحزب «القائمة العربية الوحدة» المنبثقة عن الحركة اإلسالمية (الشق
الجنوبي) وبالذات مع عضو الكنيس���ت منصور عباس ،الذي كش���ف عن
اتصاالت متش���عبة مع نتنياهو وحزبه الليك���ود .وبلغت األزمة ذروتها،
حينم���ا لم يش���ارك ن���واب القائم���ة األربعة ف���ي التصوي���ت على حل
الكنيست ،خالفا لموقف الغالبية الساحقة في القائمة المشتركة لدعم
حل الكنيست .وحسب تقارير ،فإن الخالف قائم أيضا بين نواب الحركة
اإلس�ل�امية األربعة حول نهج منصور عباس .وأيضا حسب التقارير ،فإن
قرار منص���ور عباس في خلفيته اتصاالت مع فري���ق بنيامين نتنياهو،
حول قضايا مدنية تتعلق باحتياجات المجتمع العربي.
اتض���اح صورة الوض���ع س���تحتاج أليام ال أكث���ر ،حتى يتق���رر موعد
االنتخابات ،فاحتمال االتفاق بين الليكود و»أزرق أبيض» في الدقيقة الـ
 89لتمرير ميزانية يبقى واردا ،ما يدفع االنتخابات نحو ش���هر حزيران،
وال يمكن تحديد ما س���يكون منذ اآلن ،ف���إن  16يوما ،هي «فترة طويلة»
للمناورات الحزبية في الساحة اإلسرائيلية.
وكل هذا يجري في الوقت الذي تغوص فيه إسرائيل أكثر في أزمتيها
الصحية واالقتصادية.

أزمة موازنة غير مسبوقة
حل الكنيس���ت والتوجه النتخابات مبكرةّ ،
للمرة الرابعة خالل عامين،
س���يضع الحكوم���ة اإلس���رائيلية أمام قضي���ة لم تش���هد مثلها طوال
الس���نوات الـ  ،72إذ أنه س���ينتهي العام  2020م���ن دون إقرار ميزانية،
فيما ميزانية العام  ،2021س���تقر في أحسن أحوالها في منتصف العام
ذاته ،أو أكثر.
وحسب القانون اإلسرائيلي ،إذا تم حل الكنيست وتعذر إقرار ميزانية
وفق ما ينص عليه قانون األس���اس ،حتى الي���وم األخير من العام الذي
س���بق ،أو حتى نهاية آذار من العام ذاته ،فإن الحكومة تدير ش���ؤونها
المالية اس���تنادا آلخر ميزانية تم إقرارها ،وعلى أس���اس شهري .ولكن
القانون ال يتطرق لحالة عدم وجود ميزانية لعامين.
ف���كل ميزانية جديدة ،وقبل أن يت���م تقليصها ،يتم رفعها عن العام
الذي سبق بنسبة  %2كحد أدنى ،بموجب نسبة التكاثر السكاني ،ولكن
في أحيان كثيرة ،تكون النس���بة أعلى ،استنادا لسلسلة معطيات ،منها
إذا كان النم���و في العام المنتهي عاليا ،وفي الموازنة الس���ابقة فائض
مال���ي ،وغيرها من العوام���ل .ولكن عدم إقرار ميزاني���ة  ،2020يعني أن
ميزانية العام  2021س���تكون على أساس العام  ،2019رغم الفارق الكبير

في الظروف ،إذ أن إس���رائيل غارقة بأزمة اقتصادي���ة ،وتراجع حاد في
مداخيل الضرائب ،كما أن ميزانية  2021يجب أن تكون أعلى بنس���بة %4
ع���ن ميزانية  2019كحد أدنى ،وعدم توفير ه���ذه الزيادة في الميزانية
سيمنع الصرف على الكثير من النواحي ،أو تقليص الصرف بما يتناسب
مع الميزانية التي يتيحها القانون.
أكثر من هذا ،إذا ل���م تقر ميزانية  2020على األقل ،لن يكون باإلمكان
رفع مخصصات اجتماعية للشرائح الفقيرة والضعيفة ،وفق برنامج وضع
قبل سنوات.
الواض���ح اآلن أن إق���رار ميزانية  2020س���يكون عمليا تثبيت مش���هد
الموازنة الحاصل طوال الس���نة في كت���اب الميزانية ،مع ما نتج من عجز
مالي كبير ،قد يكون في حدود  %13من حجم الناتج العام ،وهو  4أضعاف
نس���بة العجز التي كانت في العام  .2019ولكن في حال تم االتفاق على
إقرار موازنة  ،2020فإن صرف ميزانية مؤقتة للعام المقبل ،على أساس
 ،2020سيكون مؤلما للشرائح الفقيرة والضعيفة ،التي ستكون محرومة
من عالوات تحتاجها بس���بب ارتفاع كلفة المعيش���ة ،واتس���اع البطالة.
كذلك فإن مش���اريع بنى تحتية عديدة س���يتأخر الش���روع بها ،كما من
الممكن أن تتعرقل مش���اريع قيد التنفيذ ،وهذا س���ينعكس سلبا على
وظيفة الحكومة في خلق أماكن عمل جديدة ،ما يزيد من أزمة البطالة.
إلى جانب كل هذا ،فإن المعطيات االقتصادية ،للعام  2020س���تخرج
س���يئة للغاية ،وتعيد االقتصاد اإلس���رائيلي عدة س���نوات إلى الوراء،
بحس���ب كل مقياس من مقايي���س االقتصاد ،وهذا لي���س حالة خاصة
باالقتصاد اإلس���رائيلي ،بل هذه هي حال كل الدول تقريبا .إال أن الدول
الكبرى ذات االقتصاد المتش���عب الكبير ،قادرة على الخروج من أزمتها
االقتصادية بشكل أسرع ،بينما االقتصاد اإلسرائيلي ،رغم كل ما تحقق
فيه في الس���نوات األخيرة ،يبقى محدودا من حي���ث تنوعه ،ومحركات
النمو فيه أقل عدديا ،مما هي في الدول المتطورة.
وهناك تقديرات بأن نس���بة البطالة الفعلية سترتفع مع نهاية العام
الج���اري من  %3.4في نهاية العام الماض���ي  ،2019إلى أكثر من  %9في
نهاية  .2020وسيش���هد االقتصاد انكماش���ا يتراوح م���ا بين  %5.5إلى
 ،%6.5بينم���ا كان التخطيط لنمو بنس���بة  ،%3.5بمعن���ى أن االقتصاد
س���ينكمش فعليا بنسبة  %10كما كان مخططا له .وسيرتفع حجم الدين
الع���ام من  %60من حج���م الناتج العام في نهاي���ة  ،2019إلى  %76في
نهاية العام الجاري ،ويتوقع بنك إسرائيل أن يواصل الدين ارتفاعه في
العام المقبل  2021ليصل إلى  %78من حجم الناتج العام ،وهذه النسبة
التي كان عليها االقتصاد اإلسرائيلي في العام .2006
وتنشغل الصحافة االقتصادية كثيرا بسوء إدارة االقتصاد ،واستخدام
بنيامين نتنياهو الميزانية كأداة سياس���ية ليتحكم بمصير الحكومة،
وفق مصالحه الشخصية ،التي تتطلب منه حل الحكومة كي ال يصل إلى
تاريخ التناوب على رئاسة الحكومة ،في خريف العام المقبل.
ولكن األمر لم يتوقف عند حد أن الحكومة س���تعمل عامين تقريبا من
دون ميزانية مقررة ،بل إن وزارة المالية ش���هدت هزة كبيرة ،باستقالة
كبار المس���ؤولين فيها ،مثل مس���ؤول قس���م الميزاني���ات ،ومدير عام
الوزارة ،والمحاسب العام للدولة ،وهي وظائف أساسية ،وكل المغادرين
اس���تقالوا احتجاجا على نهج وزير المالية يسرائيل كاتس ،الذي يطبق
رغبات رئيس حكومته.
ويقول تقرير لصحيفة «كالكاليس���ت» ش���ارك فيه عدد من المحللين
والمراس���لين االقتصاديين «إن أول أمر نجح فيه وزير المالية يسرائيل
كات���س ورئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو ،هو تحوي���ل وزارة المالية
إلى ش���ظايا وزارة ،في غضون ستة أش���هر ،وهي فترة ال تصل حتى إلى
ُربع والية برلمانية» .ويق���ول المحلل االقتصادي في صحيفة «يديعوت
أحرونوت» س���يفر بلوتس���كر ،إن الجدل القائم هو ح���ول ميزانية العام
 ،2021في حين أن ميزانية  2020انتهت دون إقرار ،وال يدور حول مبادئ
اجتماعية ،وال حول س���لم أفضليات بش���أن شكل الصرف العام ،وال حول
ش���كل تس���ديد النفقات الضخمة جدا على متض���رري كورونا ،وال حتى
حول توصيات بنك إسرائيل المركزي بعدم فرض ضرائب واإلقدام على
تقليصات في ميزاني���ة  ،2021وإنما حول الخالفات الحزبية بين الليكود
و»أزرق أبيض» ،وحول موعد تقديم الميزانية للحكومة.
ويح���ذر الكثير م���ن المحللين من أن توجه إس���رائيل إل���ى انتخابات
برلماني���ة مبكرة ،دون إقرار ولو ميزانية واحدة ،س���ينعكس س���لبا على
إدارة االقتصاد اإلسرائيلي في السنوات القليلة المقبلة.

(س ّ
عاد «قانون القومية اإلس���رائيلي» ُ
���ن في تموز )2018
وثم���اره ُ
الم ّرة إلى صدارة األحداث في إس���رائيل ،األس���بوع
الفائت ،على خلفية حدثين:
األول ،رفض محكمة الصلح ف���ي الكرايوت (منطقة حيفا)
دعوى قضائية اتهمت بلدي���ة كرميئيل (التي أقيمت على
أراضي الس���كان الفلس���طينيين من منطقة الش���اغور في
الجلي���ل) بانتهاك التزامها بش���أن توفير مواصالت للطالب
الع���رب ف���ي المدينة إل���ى المدارس ف���ي الق���رى العربية
المج���اورة ،بحجة أن انتهاك هذا االلتزام جاء لحماية الطابع
اليهودي للمدينة ،كما أكد قاضي المحكمة ،الذي كتب في
قرار حكمه أن تقديم الخدمات إلى الس���كان العرب سيغير
تركيب���ة كرميئيل التي قال إنه���ا «مدينة يهودية تهدف
إلى تعزيز االس���تيطان اليهودي في الجلي���ل» .وأضاف أن
بناء مدرسة عربية أو توفير وسائل نقل للطالب العرب أينما
كان ولمن يريد ذل���ك ،يمكن أن ّ
يغير الميزان الديموغرافي
وهوية المدينة.
وق���دم القاض���ي العدي���د من المب���ررات لرف���ض الدعوى
القضائي���ة ،ومنها أنه كان على المدعي���ن أن يقدموا طلب
التماس وليس دعوى قضائية ،وعدم وجود أي التزام قانوني
من طرف البلدية لتوفير هذا التمويل للمواصالت ،وأن طلب
ً
االلتماس يجب أن ُي ّ
قدم إلى وزارة التربية والتعليم بدال من
بلدية كرميئيل .لكن القاضي لم يكتف بهذه المبررات ،بل
أكد أن من حق البلدية الحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة.
واستش���هد بـ»قانون القومي���ة اإلس���رائيلي» الذي يكرس
إس���رائيل باعتباره���ا «الدولة القومية للش���عب اليهودي»
ويؤك���د أن الحق في ممارس���ة تقرير المصي���ر القومي في
دولة إس���رائيل حصري للش���عب اليه���ودي كما ينص على
أن الدولة تعتبر تعزيز االس���تيطان اليهودي قيمة قومية
وينبغي العم���ل على ترس���يخها .وكتب القاض���ي« :لذلك
فإن تطوير االس���تيطان اليهودي هو قيمة وطنية راس���خة
في قانون أس���اس .ويجب أن يكون اعتبارًا مناسبًا ومهيمنًا
في اعتبارات البلدية ،بما في ذلك مس���ألة إنش���اء المدارس
وتمويل المواصالت».
الثاني ،إعالن المستش���ار القانوني للحكومة اإلسرائيلية
أفيح���اي مندلبليت معارضته أي تدخ���ل قانوني من جانب
المحكمة اإلس���رائيلية العليا في «قان���ون القومية» ،وذلك
في س���ياق رس���الة وجهها إلى المحكمة اإلسرائيلية العليا
واش���تملت على ّ
رد الدولة عل���ى  15طلب التماس قدمت إلى
هذه المحكمة للمطالبة بإلغاء هذا القانون األس���اس .وقال
مندلبليت إن تدخل المحكمة العليا في قانون أساس ُيعتبر
خطوة ال س���ابقة لها في التاريخ القانوني لدولة إس���رائيل،
كم���ا أن مقدمي طلبات االلتماس لم يش���يروا إلى أي عيوب
جوهرية في «قانون القومية» من ش���أنها أن ّ
تبرر مثل هذا
التدخل .وتوازت معارضة مندلبليت مع معارضة الكنيس���ت
اإلس���رائيلي تدخل المحكمة العليا اإلس���رائيلية في النظر
بجميع طلبات االلتماس بشأن تعديل هذا القانون.
وقد يك���ون في ّ
مجرد ع���ودة «قانون القومي���ة» إلى مركز
الم ّ
الجدل ،ما يستدعي التذكير بعدد من ُ
سوغات التي التجأ
ّ
اليمين اإلسرائيلي إليها لتبرير سنه .وسنتوقف عند أبرزها،
وهو اإلعادة إلى األذهان أن وثيقة تأسيس الدولة («وثيقة
ّ
تجنبت تعريف إسرائيل بأنها «دولة
االستقالل») ليس فقط
يهودية وديمقراطية» ،حيث أنها لم تتضمن أي ذكر لكلمة
ديمقراطية ،على مختلف تصريفاتها ،ولو مرة واحدة ،بل إن
كلمة ديمقراطية ُش���طبت من تلك الوثيقة عمدًا ،كما ّ
تبين
الوقائع التاريخية المرتبط���ة بعملية صوغها ،وذلك لصالح
اإلبقاء على تعريفها بأنها «دولة يهودية»! .وأشير في هذا
الش���أن إلى أن المرة األولى الت���ي ظهر فيها مصطلح «دولة
يهودية ديمقراطية» في كتاب القوانين اإلسرائيلي كانت
في العام  ،1992مع ّ
ّ
قانوني األساس اللذين أرسيا قاعدة
سن
ما يسمى بـ»الثورة الدستورية» التي قادها القاضي أهارون
باراك ،الرئيس السابق للمحكمة العليا ،وهما «قانون أساس:
كرامة اإلنس���ان وحريت���ه» ،و»قانون أس���اس :حرية العمل».
وقد ّ
حدد النص هدف هذي���ن القانونين بأنه «تثبيت قيم
دولة إس���رائيل كدولة يهودي���ة وديمقراطية ضمن قانون
أس���اس» .وقال إن هذا الهدف يسري ،عمليًا ،على الدستور
المس���تقبلي المتكامل إلسرائيل ،لكنها ما تزال تفتقر إلى
دستور ،حتى اآلن .وقد ّ
نصت وثيقة إعالن تأسيس إسرائيل
على أن دس���تور الدولة الجديدة سيوضع «في موعد أقصاه
األول من تش���رين األول  ،»1948إال إن الكنيست لم ينجح في
ّ
فتقرر التقدم نحو
التوصل إلى اتفاق على وضع الدس���تور،
الدس���تور بصورة تدريجية ،من خالل قوانين أس���اس يتم
تجميعها ،في الوقت المناسب ،في صورة دستور متكامل.
ّ
بسن «قانون أساس :كرامة
وبرأي اليمين اإلسرائيلي ،فإنه
اإلنس���ان وحريته» ،حصلت ثورة دستورية في مكانة حقوق
اإلنسان في إس���رائيل باتت تؤثر في القوة السلطوية .كما
أحدثت تراجعًا دراماتيكيًا في الوزن الذي تقيمه المحكمة
اإلسرائيلية العليا لهوية إسرائيل اليهودية ،بالمقارنة مع
الوزن ال���ذي تمتعت به هذه القيمة خالل الس���نوات األربع
واألربعين األولى من عمر الدولة ،أي قبل «الثورة الدستورية».
وهكذا ربط اليمين اإلس���رائيلي بصريح العبارة ليس فقط
بين المصادقة على هذا القانون وبين اإلقصاء والتمييز ضد
العرب في مجاالت المواطن���ة ،والممتلكات واألرض ،واللغة
والثقاف���ة ،وترس���يخ دونيتهم في كل مج���االت الحياة ،بل
وأيضًا بين المصادقة عليه وضرورة ّ
الحد من حقوق اإلنسان،
ووجوب كبح احتكام الجهاز القضائي إليها.
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نتنياهو في مواجهة اتهامات الفساد :محاوالت مثابرة لرفع الشرعية عن سلطات إنفاذ القانون   .

الشعبوية والتحريض ضد أذرع إنفاذ القانون -من أسلحة الفساد السلطوي ورموزه!
كتب سليم سالمة:
الحرب ضد الفساد السلطوي هي سلسلة من المعارك
المس���تمرة والمتتالية ،دائمًا .لي���س باإلمكان تحقيق
نصر حاسم فيها ،وخاصة حيال قوة اإلغراء في الفساد
واإلفساد وحيال القوة غير المحدودة تقريبًا ،في أحيان
كثي���رة ،التي يتمتع به���ا أصحاب الس���طوة والنفوذ،
مما يمنحهم ش���عورًا (ولو مزيف���ًا) بأنهم ّ
محصنون وال
يمك���ن للقانون أن يطالهم .وتش���كل الش���عبوية أحد
أسلحة الفاسدين والمفس���دين السلطويين المركزية،
وخصوصًا ف���ي حربهم التحريضية التش���ويهية ضد
س���لطات وهيئات إنفاذ القانون ف���ي الدولة ،بغية نزع
الش���رعية عنه���ا ،إضعافه���ا ووضعها موضع الش���ك
واالتهام ،بما يمكن ـ وفق أجندة هؤالء ـ أن يقيد أيدي
هذه الهيئات وخطواتها في محاربة الفساد السلطوي
ومعاقبة الفاسدين.
هذه العالق���ة التداخلي���ة الخطيرة ما بين الفس���اد
الس���لطوي والش���عبوية ،بخلفياته���ا وإس���قاطاتها،
تش���كل محور المؤتمر الدراسي الذي ينظمه «المعهد
اإلس���رائيلي للديمقراطي���ة» ،الي���وم االثني���ن ،تحت
عنوان «ش���رعية الكفاح ـ الفس���اد الس���لطوي في ظل
النزع���ات الش���عبوية» ،ويخصصه للبحث في مس���ألة
الفس���اد الس���لطوي ،في ضوء مجموعة من الدراس���ات
ُ
التي أجراها باحثو المعهد حول الموضوع ونشرت في
مجموع���ة من الكتب صدرت عن المعهد في الس���نوات
األخيرة ،كان آخرها اثنان صدرا خالل الس���نة الجارية،
ضمن البرنامج البحثي الذي يطبقه المعهد «لمكافحة
الفساد الس���لطوي» ،في إطار «مركز القيم والمؤسسات
الديمقراطية في المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية»،
وذلك في إط���ار الرؤية المبدئية التي تعتبر الفس���اد
الس���لطوي واحدًا من أخطر التهديدات الوجودية على
دولة إسرائيل ،إن لم يكن أخطرها على اإلطالق.
يه���دف المؤتمر إل���ى «خل���ق وتوفير حي���ز للبحث
األكاديم���ي والمهني الذي يدم���ج المعرفة والتجربة،
المحلية والعالمية؛ عرض معطيات وأبحاث سياساتية
جديدة وإتاحة النقاش المهني والجماهيري سعيًا إلى
صياغة وتقديم توصيات سياساتية ،انطالقا من الرغبة
في التأثير على مفهوم مكافحة الفساد ،ثم دفعه في
اتجاه تطبي���ق التوصيات السياس���اتية لدى واضعي
السياس���ات وصن���اع الق���رارات من مختلف الش���رائح
والطبقات» ،كما جاء في نص الدعوة إلى المؤتمر.
يش���مل المؤتمر ثالث جلس���ات مهنية تس���تضيف
مهني���ات ومهنيي���ن وخب���راء يمثل���ون اختصاصات
ومواقف متنوعة في مجال مكافحة الفساد السلطوي.
الجلس���ة األول���ى ،االفتتاحية ،بعن���وان «الكفاح ضد
الفاس���د الس���لطوي ،الرأي العام والبيئة الش���عبوية»،
ّ
تناقش مس���ألة الوعي الجماهيري كمركب مركزي في
الحرب ضد الفس���اد الس���لطوي وش���رعيتها .ويستند
النق���اش في هذه الجلس���ة إل���ى مخرجات اس���تطالع
ال���رأي الذي أجري خالل ش���هر تش���رين الثاني األخير
واس���تهدف اس���تقصاء الرأي العام حيال الكفاح ضد
الفساد الس���لطوي ومدى تأثير السيرورات االجتماعية
والسياس���ية عليه .وتتطرق هذه الجلس���ة ،أيضًا ،إلى

ال���دروس التي يمكن اس���تخالصها من تص���دي الرأي
العام في إيطاليا للفس���اد الس���لطوي والعالقة ما بين
الفساد والشعبوية.
تتمحور الجلسة الثانية حول «قضايا مؤسساتية في
مكافحة الفساد الس���لطوي والتأثيرات الشعبوية» ،إذ
يخصص القس���م األول منها للبحث في مكانة كاشفي
الفس���اد عمومًا ومكانتهم في إس���رائيل خصوصًا ،من
خالل بحث مقارن لوضعيتهم وكيفية التعامل معهم
في أنظمة سياسية وقضائية مختلفة .ويبحث القسم
الثان���ي من هذه الجلس���ة ف���ي االقتراح الذي نش���ره
«المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية» قبل بضعة أشهر
بش���أن إقامة جس���م خاص توكل إليه مهم���ة معالجة
قضايا الفس���اد الس���لطوي بصورة منظومية ـ بنيوية.
ويرتكز ه���ذا االقتراح عل���ى فحص عدد م���ن النماذج
ألجس���ام أقيمت في العالم لمحاربة الفساد ويتلخص
في التوصية بإنشاء جس���م خاص لمحاربة الفساد في
إس���رائيل بصورة منظومية ـ بنيوية ،مع ترسيم حدود
ُ
وت َ
عرض خالل هذا القس���م
صالحياته ،بنيته وأهدافه.
من هذه الجلس���ة خالصات فحص مقارن ونقدي إلقامة
وحدات من هذا القبيل (لمحاربة الفس���اد الس���لطوي)
والدروس المس���تفادة من التجارب المختلفة في أنحاء
المعمورة ،إضافة إلى مناقش���ة تأثيرات الس���يرورات
الش���عبوية عل���ى الجه���ات /الهيئات المؤسس���اتية
الرس���مية المكلفة بمس���ؤوليات وصالحي���ات محاربة
الفساد السلطوي ،ضمن مسؤولياتها وصالحياتها في
مجال تطبيق القوانين وإنفاذها.
أم���ا الجلس���ة الثالثة فتبح���ث في «أخطار الفس���اد
السلطوي إبان األزمة االقتصادية والركود االقتصادي،
عل���ى خلفية الس���يرورات الش���عبوية» ،وذلك في ضوء
األزمة االقتصادية في إسرائيل والعالم أجمع والركود
االقتص���ادي المتوق���ع نتيج���ة األزمة الصحي���ة التي
اجتاح���ت العالم ف���ي العام الجاري ،والتي من ش���أنها
التأثير أيضًا على الفس���اد الس���لطوي ،مدى تفش���يه
وخطورة نتائج���ه .ويجري البحث في ه���ذا المجال في
ضوء تحذيرات ش���ديدة صدرت عن مؤسس���ات مالية
واقتصادي���ة عالمي���ة مركزي���ة ،مث���ل البن���ك الدولي
و»منظمة دول التعاون االقتصادي والتنمية» (،)OECD
وذل���ك على خلفية التبصرات الدولية ،وضع إس���رائيل
الفري���د وبنية نظ���ام الحك���م فيها وما يش���هده من
س���يرورات اجتماعية وسياس���ية ،بما فيها تلك التي
يمكن اعتبارها ،بس���هولة فائقة ،س���يرورات شعبوية
خالصة.

فساد فردي وفساد مؤسساتي
خالل السنوات األخيرة ،أصدر «المعهد اإلسرائيلي
للديمقراطي����ة» ،كما أس����لفنا ،سلس����لة من الكتب
المخصصة لقضايا الفس����اد السلطوي تضمنت بين
دفاتها خالصات دراس����ات وأبح����اث عديدة أجراها
باحثو المعهد حول الفس����اد السلطوي بشكل عام،
والفس����اد الس����لطوي في إسرائيل بش����كل خاص.
وق����د صدر ضم����ن هذه السلس����لة ،خالل األش����هر
األخي����رة ،كتابان كان آخرهم����ا بعنوان «عالج جذري
للفس����اد الس����لطوي ـ إقامة جس����م خ����اص للعالج

ّ
ّ
البنيوي» ،أش����رف عل����ى تحريره ثالثة
المنظومي ـ
من باحث����ي المعهد ه����م :ياعيل في����زل ،مردخاي
كريمنيتس����ر وعدنه هرئيل فيش����ر؛ وسبقه كتاب
آخر بعنوان «مكافحة الفس����اد الس����لطوي ـ خطوط
توجيهية للسياسات» ،أشرف على تحريره مردخاي
كريمنيتسر وعدنه هرئيل فيشر.
يتضم���ن الكت���اب الثان���ي (األخير) أربع���ة فصول،
تس���بقها مقدمة وتليها خالصة ،موزعة على العناوين
ّ
نظري :مسببات الفساد وأهداف الجسم
التالية .1 :إطار
َ
المقت َرح؛  .2مكافحة الفساد :صورة عن الوضع؛  .3نظرة
مقارن���ة على معالج���ة جوانب بنيوية من الفس���اد؛ .4
ِ
َ
تفاصيل النموذج المقت َرح.
ف���ي صلب هذا الكتاب مقترح إلنش���اء جس���م خاص
لمحاربة الفساد السلطوي في إسرائيل ،يشمل ترسيمًا
تفصيلي���ًا لبنيت���ه ،صالحياته وأهداف���ه ،انطالقًا من
فكرة أساس���ية مفادها أن الحرب الفعالة ضد الفس���اد
ال تنحصر ف���ي العقاب الجنائي على أعمال فس���اد قد
ّ
حصل���ت ،وإنما من الضروري أن تش���مل ،أيضًا ،مركبات
وقائي���ة ،ف���ي مقدمتها النش���اط اإلعالم���ي التوعوي
وتكري���س التغييرات المنظومي���ة ـ البنيوية .ويعتبر
هذا الكتاب أن الحرب الناجعة ضد الفس���اد السلطوي
ينبغ���ي أن تكون متع���ددة المنظوم���ات واألوجه وأن
تعالج األعراض والجذور ،على حد سواء.
يقترح الكتاب إنشاء جسم خاص يجمع في توجهاته
َ
والمعتمدة في مجال
وعمله جمي���ع الطرق المعروف���ة
محاربة الفساد السلطوي ،من جذوره ،من دون االنتقاص
من عمل أي من األجس���ام األخرى في القطاع العام التي
تنشط في مجال مكافحة الفساد السلطوي.
إلى جان���ب الهدف الوقائي ،يقت���رح الكتاب توكيل
الجس���م الجدي���د بقيادة أنش���طة إعالمي���ة ـ توعوية
وأخالقية من خ�ل�ال قناتين أساس���يتين ـ األولى ،رفع
مس���توى الوعي بين الجمهور الع���ام في كل ما يتعلق
بالفس���اد الس���لطوي ودالالته ،أضراره وطرق مكافحته؛
والثاني���ة ،بل���ورة وصياغ���ة قواعد ومعايي���ر أخالقية
وتأديبية ونش���رها بين العاملين ف���ي قطاع الخدمات
العامة.
يلف���ت الكتاب االنتباه إلى حقيق���ة أن األبحاث التي
أجريت في مجال الفس���اد الس���لطوي ومكافحته تميز
بين «نوعين» من هذا الفساد ـ الفساد الفردي والفساد
المؤسس���اتي .الفس���اد الفردي هو الذي ّ
يعرف ،عادة،
بأنه انحراف عاملين /مس���ؤولين في القطاع العام عن
َ
المعتمدة بغية تحقيق مكاس���ب
القواع���د والمعايير
ذاتية ،فردية .أما مصطلح «الفس���اد المؤسساتي» فقد
نشأ في وقت الحق بقصد نقل التركيز من الفرد الفاسد
إلى المؤسسة الفاسدة ،مع التوضيح أن الفرد ال يفسد،
ً
إجماال ،إال إذا كانت المؤسسة تتيح له ذلك ،على األقل
وفي أحس���ن األحوال ،أو إال إذا كانت المؤسسة موبوءة
ً
بالفاسد أصال ،في أسوأ الحاالت.
ّ
َ
المقترح أن
فالمعول على الجس���م الجديد
على هذا،
يكش���ف خيوط العناصر المنظومي���ة والبنيوية التي
تش���كل أساس الفس���اد وأرضيته الخصبة ،بكل نوعيه
المذكوري���ن ،ثم وضع الحلول لها .أي أن على الجس���م
الجدي���د المقت���رح أن يبحث ع���ن العناص���ر والعوامل

المنظومي���ة الت���ي تتي���ح الفس���اد الف���ردي ،ثم عن
الترتيبات المنظومية التي قد تش���كل أرضية مواتية
للفس���اد المؤسس���اتي .بمعنى آخر ،يميز الكتاب بين
محاربة «الحش���رات» (التي هي األعراض) وبين تجفيف
المستنقع الذي ترتع فيه هذه الحشرات (جذور الفساد
ومس���بباته) .ومن بين المس���ببات التي يش���ير إليها
الكتاب باعتبارها جذورًا للفس���اد الس���لطوي وتفشيه:
البيروقراطي���ة المبالغ فيها أو ع���دم رضى المواطنين،
الجمهور عمومًا ،عن الخدمات الحكومية ـ الرسمية في
مجال ما.
يش���ير الكت���اب إل���ى أن األبحاث التي اس���تعرضت
واقع الفس���اد السلطوي في إس���رائيل ،وخصوصًا في
كل ما يتعل���ق بالجانبين الوقائ���ي والعالجي ،أفضت
إل���ى االس���تنتاج بضرورة إنش���اء جس���م جديد يكون
ً
مس���ؤوال عن رصد وكش���ف مسببات الفس���اد بصورة
منظومية متكاملة وجذرية ،كي يكون قادرًا على وضع
التوصيات الصحيحة والمناس���بة للمنع والوقاية .وهو
َ
االس���تنتاج ذاته الذي يس���تخلص أيضًا من دراس���ة
مقارنة للهيئات المماثلة في دول أخرى ،في مقدمتها
الواليات المتحدة ،أستراليا ،إنكلترا وهونغ كونغ .ومن
ش���أن عملية الرصد والكش���ف هذه للعوامل البنيوية
والتنظيمية التي تتيح أعمال الفس���اد وتس���اعد على
تفش���يها ،ثم الرغبة ف���ي اجتثاثها م���ن جذورها ،أن
تفض���ي إلى تعريف مهمات هذا الجس���م الجديد في
مس���تويين أساسيين :األول ـ هو مس���توى رد الفعل،
ُ
أي رد الفع���ل عل���ى ما كش���ف عن���ه من فس���اد ،على
التحقيق الذي أجري ،على التقارير اإلجمالية وما شابه.
والمس���توى الثاني ـ هو مس���توى الفعل التالي ،وهو
مجال عمل الجس���م الجديد المقترح ويتلخص ،بصورة
أساس���ية ،في اتخاذ إج���راءات في مجال االستش���ارة
المنظومية ،األخالقية والتنظيمية.
في مجال المنع والوقاية ،يتركز عمل الجسم الجديد
المقترح في الحاالت التي يثار فيك ش���ك ما ،ولو بالحد
األدن���ى ،بأنه قد حصل ـ أو قد يحصل ـ فعل فس���اد ما
في أية مؤسسة سلطوية ،إذ يتعين عليه أن يشرع في
أعمال التحري عن الثغرات المنظومية أو البنيوية التي
سمحت ـ أو قد تس���مح ـ بحصول فعل الفساد المحدد.
مثل هذه الش���كوك قد ترتكز ـ حسب ما يوضح الكتاب
ـ على مؤشرات محددة ،مثل إغالق ملف تحقيق جنائي
وعدم تقديم الئحة اتهام بش���أنه «النع���دام األدلة أو
نقصه���ا»؛ إج���راء تحقيق جنائي في ش���بهات تتعلق
بالفس���اد السلطوي؛ تلميحات إلى أعمال فساد سلطوي
في تقرير مراقب الدولة أو غيره من التقارير الرسمية؛
أو تقييم���ات مهني���ة تتحدث عن مخاطر الفس���اد في
مؤسسة سلطوية معينة.
في الخالص���ة ،يوصي هذا الكتاب بأن يبدأ الجس���م
الجديد المقترح عمله وتنفي���ذ مهماته كطاقم مكون
من ممثلي وزارات مختلفة يترأسه المستشار القانوني
َ
للحكومة ويضم ف���ي عضويته منتخبي جمهور ،خبراء،
باحثين ومحققين ،إلى جانبهم لجنة استشارية ودائرة
إعالمية ،على أن يجري في وقت الحق منح هذا الجس���م
ً
صالحيات إضافية ،يلي ذلك جعله جس���مًا مس���تقال،
ً
منفصال عن الحكومة وأذرعها بصورة تامة.

ضرورة تصعيد الحرب ضد الفساد السلطوي وتنجيعها
الكتاب قبل األخير الذي أصدره «المعهد اإلسرائيلي
للديمقراطية» ضمن هذه السلسلة كان بعنوان «محاربة
الفس���اد الس���لطوي ـ خطوط توجيهية للسياس���ات»
وتضمن خمس���ة فصول ،س���بقتها مقدمته���ا وتلتها
مجموعة من الملحق���ات ،وردت بالعناوي���ن التالية.1 :
آليات التصدي لظواهر الفس���اد العام ،المؤسس���اتي
والف���ردي؛  .2تكثيف المعركة ضد الفس���اد في مجال
ّ
مبدئي التزام الجمهور
السلطة التشريعية؛  .3تعزيز
واإلخالص للجمه���ور كمبدئين أساس���يين من مبادئ
عم���ل الس���لطة التنفيذية؛  .4آلي���ات لتعميق وتعزيز
األخالقيات ،الكياسة واالس���تقامة في قطاع الخدمات
العام���ة؛  .5بلورة خط���وط توجيهي���ة لتكريس الوعي
السياسي واألخالقيات السياسية في جهاز التعليم.
يس���تند هذا اإلصدار إل���ى «برنامج محاربة الفس���اد
الس���لطوي في إس���رائيل» ،الذي كان أصدره «المعهد
اإلس���رائيلي للديمقراطية» في العام  2017وخلص إلى
التوصية بالعمل من أجل تعزي���ز الوعي بين الجمهور
الواس���ع من جهة ،وبين العاملين ف���ي قطاع الخدمات
العام���ة من جهة أخ���رى ،على مدى الخط���ر الكامن في
الفساد السلطوي ليس على واقع العالقة بين المواطن
والسلطة ومستوى الثقة بينهما فقط ،وإنما ـ وباألساس
ـ على الدولة برمتها ومجرد وجودها.
يوصي ه���ذا الكتاب ـ اس���تمرارًا لتوصي���ة البرنامج
المذك���ور ـ بالتركيز على إج���راءات تكميلية في مجال
إنفاذ القوانين ،إضافة لما هو قائم اليوم ،بغية تنجيع
الحرب ضد الفس���اد وتصعيدها س���عيًا إل���ى اجتثاث
الفس���اد السلطوي من جذوره ،وذلك انطالقًا من اإلدراك
بأن الفساد السلطوي هو «وباء اجتماعي شرس وخطير»،
يشكل خطرًا حقيقيًا وملموس���ًا على مصلحة الجمهور
والمصال���ح العام���ة الحيوية وعلى تكاف���ؤ الفرص ،كما
َ
يتعارض مع واجب منتخبي الجمهور باإلخالص للجمهور
ً
وخدمته أوال؛ يمس بالتماسك االجتماعي ،بجودة حياة
مواطني الدولة وس���كانها وبالنم���و االقتصادي؛ يفتك
بثقة الجمهور بمؤسس���ات السلطة وأذرعها وممثليها،
كما بالنظام الديمقراطي بشكل عام.
يؤكد الكتاب أن البرنامج المقترح «يلتزم باالستقامة،
بس���لطة القانون وس���يادته وبالنضال المنهجي وغير
المهادن ضد الفس���اد الس���لطوي» ،مؤكدًا أن «الغالبية
الساحقة من العاملين في خدمة الجمهور في إسرائيل
يتصرف���ون باس���تقامة وبدون أية ش���وائب ،إال أن ثمة
مظاهر كثيرة من الفس���اد التي تش���وه ص���ورة هؤالء
جميع���ًا» .وعليه ،يؤكد الكتاب على ضرورة الش���فافية
التامة في عمل السلطات الرسمية المختلفة وأذرعها،
في مختل���ف درجاتها ومجاالت عمله���ا ،مما يمكن أن
يش���كل كابحًا ضروريًا وس���دًا قويًا في وجه الفساد أو
تعارض المصالح وس���وء اس���تغالل المنصب الرسمي،
إضافة إلى س���وء استغالل الموارد واألموال العامة .كما
تش���كل الشفافية ،أيضًا ،شرطًا مس���بقًا وضروريًا لثقة
الجمهور باستقامة األجهزة السلطوية المختلفة ،ولذا
فكلما كانت المعلومات عن عمل الس���لطات الرس���مية
أكثر انكش���افًا ،أكث���ر وضوحًا وأكث���ر موصولية ،كانت
الرقابة على هذه السلطات وأدائها أكثر قوة ونجاعة.
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إس��رائ��ي��ل ت����راود ال��ق��ارة ال��س��م��راء ..ال��وق��ائ��ع وال��خ��ل��ف��ي��ات وال��ت��داع��ي��ات
كتب نهاد أبو غوش:
بعد وقت قصير من اإلعالن عن سلس���لة خطوات
التطبيع ،اإلماراتي ثم البحريني وبعده السوداني
مع إس���رائيل ،بدأت التكهنات بشأن نية مجموعة
أخرى من الدول العربية واإلس�ل�امية إقامة عالقات
دبلوماس���ية كاملة مع إس���رائيل ،وعقد اتفاقيات
تعاون تجاري واقتصادي معها .ولم يتوقف األمر
عند التكهن���ات والتوقعات فوزير االس���تخبارات
اإلس���رائيلي إيل���ي كوهي���ن أعلن ف���ي مقابلة مع
«يديعوت أحرونوت» في الثالث عش���ر من تشرين
الثان���ي الماضي أن جهودا تبذل إلقامة عالقات مع
خمس دول عربية وإسالمية هي السعودية وعمان
وقطر والمغرب والنيجر.
كان يمك���ن توقع الدول العربية األربع المذكورة،
فه���ي إم���ا تقيم عالقات م���ع إس���رائيل من تحت
الطاول���ة أو من فوقها ،وس���بق أن كان بينها وبين
إس���رائيل مكات���ب تمثي���ل تجاري ف���ي الماضي
القريب ،ولكن لماذا النيجر؟ وما مصلحة إس���رائيل،
الدولة صاحبة السجل اإلشكالي في مواقفها تجاه
التمييز العنصري ،مع هذه الدولة األفريقية التي
تتناهش���ها المجاعة والح���روب األهلية والعرقية
والفساد؟

عنصرية سافرة
إس���رائيل الت���ي توص���ف ممارس���اتها تج���اه
الفلس���طينيين س���واء في الضف���ة والقطاع أو في
المناط���ق المحتلة عام  1948بأنها عنصرية ويمتد
األمر ليش���مل القواني���ن والتش���ريعات بما فيها
قوانين األس���اس كقانون الع���ودة لليهود وقانون
القومي���ة ،امت���دت عنصريته���ا لتش���مل اليهود
المهاجري���ن م���ن أثيوبيا (الفالش���ا) الذين نظموا
سلسلة من االحتجاجات ضد هذا التمييز الرسمي
والمجتمع���ي ،ول���م يكن غريب���ا أن تك���ون «دولة
اليه���ود» هذه عنصرية أيضا تج���اه األفارقة ،فقد
طرح رئي���س الحكومة بنيامين نتنياهو علنا ،ومن
دون أي مواربة ،ش���عار تحري���ر جنوب تل أبيب من
األفارقة ،وجعل نتنياهو ه���ذا األمر مادة للدعاية
والتحريض منذ ثالث س���نوات ،فهاجم هو وأركان
حكومته قرارا لمحكمة العدل العليا اإلس���رائيلية
يمنع حب���س طالبي اللجوء األفارق���ة ألكثر من 60
يوما بس���بب رفضهم مغادرة إس���رائيل إلى دولة
ثالثة ،وقد تعهد نتنياهو في ذلك الوقت (صيف
 )2017بإيج���اد حلول عملية وسياس���ية من بينها
بناء جدار على الحدود مع مصر ،واالتفاق مع أطراف
ثالث���ة على اس���تقبال الالجئين ،وهو ما تكش���ف
الحقا بالم���داوالت التي أجراه���ا نتنياهو مع دول
مثل رواندا التي عرض عليها اس���تقبال الالجئين
مقابل خمسة آالف دوالر لكل الجئ ،ومع أن حكومة
رواندا ورئيس���ها بول كاغامي نف���ى هذا االتفاق
الذي ال يختلف كثيرا عن صفقات االتجار بالبش���ر،
إال أن كاغامي نفس���ه اعترف في تصريحات أخرى
بإمكانية اس���تقبال بالده لهؤالء الالجئين بس���بب
حاجتها أليدي عاملة ،وإلى طلبه معونات مالية من
إسرائيل الستيعاب هؤالء الالجئين المطرودين.
اختراقات مهمة
وقد بدأت إس���رائيل مؤخرا في تحقيق اختراقات
مهمة في قارة أفريقيا التي تزيد مس���احتها عن
ثالثين مليون كيلومتر مرب���ع ،ويعيش فيها نحو
سدس س���كان العالم (مليار وثالثمائة مليون) في
 54دولة مستقلة ،وتأتي هذه اإلنجازات بعد عقود
مضطرب���ة من العالق���ات اإلس���رائيلية -األفريقية
وحاالت المد والجزر ،فعلى امتداد الحقبة الناصرية
خالل عقدي الخمسينيات والستينيات ،مثلت مصر
نموذجا ملهما لعديد الدول األفريقية المس���تقلة
حديث���ا ،وارتب���ط وجود إس���رائيل وسياس���اتها
الخارجية لدى األفارقة باالستعمار وجرائمه قريبة
العهد ،بل إن إسرائيل لم تخف عالقاتها الوطيدة
والممي���زة مع نظام بريتوريا العنصري ،وقد تعاون
النظامان في جميع المجاالت ،بل إن تحقيقا نشرته
صحيفة «يديع���وت أحرونوت» وأع���ده الصحافي
روني���ن برغمان في  8كانون األول  ،2016يكش���ف

أن إس���رائيل وجنوب أفريقيا تعاونتا في مختلف
المجاالت األمنية والعسكرية ،ووصل هذا التعاون
إلى حد تنفي���ذ تجربة نووية ف���ي جنوب المحيط
األطلسي بتاريخ  22أيلول  ،1979وتضمنت التجربة
إج���راء تفجي���ر هائل رصدت���ه أقمار االس���تطالع
األميركية.
من المؤك���د أن أنش���طة بهذا الحجم واالتس���اع
والخطورة كانت معروفة ومرصودة من قبل الدوائر
الغربي���ة ،واألميركية تحديدا ،ال ب���ل إن كثيرا من
األنشطة األمنية اإلس���رائيلية في أفريقيا والعالم
كانت بالتنس���يق الكام���ل مع الدوائ���ر األميركية
الحاكم���ة ،والت���ي يقيده���ا الدس���تور والقوانين
المحلي���ة ،فيحد م���ن قدرتها عل���ى القيام ببعض
األدوار غي���ر المرغوب���ة من الجمه���ور ،كدعم نظام
عنصري على غرار نظام بريتوريا أو أنظمة مستبدة
في أمي���ركا الالتيني���ة ،فتجري إحالة ه���ذا الدور
إلى إس���رائيل التي تقوم به بالوكالة عن الواليات
المتح���دة ،م���ع اإلش���ارة إل���ى أن عالق���ات الحركة
الصهيونية بجنوب أفريقيا العنصرية سبقت حتى
قيام دولة إس���رائيل ،حيث أن صناعة صقل الماس
وهي صناعة رائدة ومتقدمة في إسرائيل بدأت في
حضن المجتمعات االستيطانية العبرية قبل قيام
الدولة ،وكان���ت مناجم دولة جنوب أفريقيا والدول
المرتبطة بها المصدر األساس للماس الخام .

حليفة العنصرية والثورات المضادة
خالل العقود األولى من قيامها ،اكتفت إسرائيل
بدعم األنظمة والحركات المناوئة للنفوذ الناصري
ولح���ركات التح���رر الناهضة ،كنظ���ام موبوتو في
الكونغو ،كما سعت إلى توثيق عالقاتها مع أثيوبيا
نكاي���ة بمص���ر ،وكانت له���ا أيضا عالق���ات جيدة
مع أنظمة اس���تبدادية متفرقة ،كنظ���ام الرئيس
األوغندي األسبق والغريب األطوار عيدي أمين الذي
كان���ت له عالق���ات مميزة مع إس���رائيل ،ثم انقلب
عليها ليتحول إلى عدو لدود.
ومع استمرار سياستها المعادية لتطلعات الدول
المس���تقلة ،وتحالفها م���ع نظام جن���وب أفريقيا
العنص���ري ،والتأثي���ر الصاع���د لمنظم���ة التحرير
الفلس���طينية ،تلقت إس���رائيل ضربة دبلوماسية
موجعة بقيام معظم ال���دول األفريقية التي تقيم
إس���رائيل عالق���ات معه���ا بقطع ه���ذه العالقات،
حي���ث قطعت أربع دول هي غينيا وأوغندا وتش���اد
والكونغو عالقاتها بين عامي  1967و ،1972ثم ّ
كرت
سبحة قطع العالقات الدبلوماسية فشملت  22دولة
أخ���رى بين عام���ي  1973و ،1976وهو ما حفزه أيضا
قرار مجلس وزراء منظمة الوحدة األفريقية ،وظلت
دولة جنوب أفريقيا وحدها مع الدول الخاضعة لها
في ذلك الوقت (روديسيا وسوازيالند وماالوي) هي
فقط التي تقيم عالقات مع إسرائيل.
ل���م يكن لدى إس���رائيل حينئذ ،م���ا يمكنها من
االس���تجابة لمطال���ب ال���دول األفريقي���ة الخارجة

لتوها م���ن جحيم االس���تعمار والعبودي���ة ،ولكن
في عق���ود الحق���ة ،ومع انحس���ار الم���د الناصري
وتراجع التأثير العربي عل���ى أفريقيا ،وبعد توالي
االعترافات والعالق���ات العربية بإس���رائيل ،بدأت
هذه األخيرة بالعودة التدريجية البطيئة ألفريقيا،
عبر استهدافات فردية متفرقة في مختلف أنحاء
هذه القارة الشاس���عة ،وهي اس���تهدافات وجدت
مداخ���ل لها إما في تدخالت إس���رائيل في الحروب
األهلية والنزاع���ات الداخلية المريرة كما في حالة
دولة تش���اد ،العض���و المراقب ف���ي جامعة الدول
العربية وفيه���ا قبائل عربية كبي���رة ومؤثرة ،وقد
كان لرئيسها إدريس ديبي ونظامه عالقات مميزة
مع إس���رائيل .وفي أحيان أخ���رى كان يتم تقديم
مس���اعدات فنية وطبية اس���تثنائية كما في عالج
الرئيس األريتيري أسياس أفورقي ،أو في العالقات
الوثيق���ة الت���ي كانت وما ت���زال قائمة م���ع دولة
أثيوبي���ا ورئيس وزرائها الس���ابق ميليس زيناوي،
والتي تطورت الحقا إلى درجة المش���اركة الفاعلة
في تخطيط وتنفيذ س���د النهضة ،كما تحس���نت
عالقات إسرائيل بنظام الرئيس يوري موسيفيني
في أوغن���دا ،وكانت أول من احتض���ن دولة جنوب
السودان المنقسمة عن السودان.

انحسار عربي وتمدد إسرائيلي
جه���ود إس���رائيل البطيئ���ة ،ولك���ن الموصولة
والحثيثة ،الخت���راق أفريقيا بدأت تؤتي أكلها في
العقد األخير ،تزامنا مع حال���ة االنكماش والتراجع
العربي���ة التي ارتبطت باألزم���ات والحروب األهلية
الداخلية ،وما عرف بثورات الربيع العربي ،ونش���وء
مح���اور عربية في مواجه���ة محاور عربي���ة أخرى،
ونكتفي هنا باإلش���ارة إلى مثالين واضحين :مثال
ليبي���ا المنكفئة على نفس���ها منذ س���نوات بينما
كان الرئيس الراحل معمر القذافي نش���طا بش���كل
ملحوظ عل���ى الس���احة األفريقية وداعم���ا لعديد
الدول المتوافقة مع سياساته ،والمثال الثاني هو
التحالف العربي العس���كري الذي بنته السعودية
لدع���م حربها في اليمن وضم عددا كبيرا من الدول
العربي���ة واألفريقية الت���ي ال ناقة لها وال جمل في
هذه الحرب ولكنها طامعة في سخاء السعوديين.
وس���ط ه���ذا التراج���ع العربي الملح���وظ حققت
إس���رائيل ع���دة اختراقات في أفريقي���ا ،بدا بعض
ه���ذه االختراق���ات مفاجئا مث���ل امتن���اع دولتي
نيجيريا ورواندا عن التصويت لصالح مش���روع قرار
في مجل���س األمن الدولي يطال���ب بإنهاء االحتالل
اإلس���رائيلي ،وجاء هذا الموقف معاكسا للمواقف
التقليدي���ة الثابتة للدول األفريقي���ة في دعمها
للمطالب العربية والفلسطينية ،بعض التفسيرات
عزت هذا التغيي���ر إلى االتصاالت النش���طة التي
أجراه���ا مس���ؤولون أميركي���ون وإس���رائيليون مع
مس���ؤولي الدولتي���ن األفريقيتين ،لك���ن تحقيقا
أجراه الصحافي اإلسرائيلي أريئيل كهانا ونشرته

نتنياهو في عنتيبي األوغندية مجتمعا مع سبعة من قادة الدول األفريقية.

صحيفة «مكور ريش���ون» في مطل���ع كانون الثاني
 ،2015يش���ير إلى أن وزارة الخارجية اإلس���رائيلية
توقعت منذ سنوات انتخاب كل من نيجيريا ورواندا
لمجلس األمن ،فاستعدت إس���رائيل لذلك وعملت
على توثيق اتصاالتها مع قادة الدولتين ،فدعمت
نيجيريا في مواجهتها لجماع���ة بوكو حرام ،وقام
رئيس هذه الدولة غودالك جوناثان بزيارة رسمية
إلس���رائيل .أما رواندا التي يشهد اقتصادها طفرة
نمو ملحوظة ،فقد قدمت لها إس���رائيل دعما أمنيا
وفني���ا وتقنيا .كما اس���تثمرت نفوذها في توفير
دع���م دولي لحكوم���ة الرئيس كاغام���ي في كل ما
يتعلق بالتحقيقات بش���أن مجازر اإلبادة الجماعية
في هذا البلد.

شرق القارة وغربها
ث���م جاء االخت���راق األبرز الذي حققته إس���رائيل
من خ�ل�ال الجولة التي قام به���ا بنيامين نتنياهو
لعدة دول في وس���ط أفريقيا وش���رقها ،زار خاللها
أوغندا وكيني���ا ورواندا وأثيوبيا ،وعقد اجتماعا في
عنتيب���ي األوغندية حضره قادة س���بعة دول ،هي
زامبيا وجنوب الس���ودان وتنزانيا ،باإلضافة للدول
األرب���ع التي زارها ،وقام في تش���رين الثاني 2017
بزي���ارة إلى كيني���ا حضر خاللها مراس���م تنصيب
الرئي���س الكيني الجديد وقتها أوه���ورو كينيان،
والالفت في زيارة رواندا وأوغندا هو تركيز وسائل
اإلع�ل�ام العبرية وبعض الدولية عل���ى أن نتنياهو
اصطحب خالل زيارته  80رج���ل أعمال يمثلون 50
ش���ركة إلى جانب عش���رات الخب���راء والفنيين ،ما
يوحي بأن إسرائيل مهتمة بتقديم الدعم العلمي
والفن���ي لدول أفريقيا في المجاالت التي تحتاجها
هذه الدول بش���دة ،مثل الط���ب ومكافحة األوبئة،
والتقنيات الزراعية ،والتكنولوجيا.
اختراق آخر حققته إس���رائيل ف���ي غرب أفريقيا
هذه الم���رة وتحديدا ف���ي دولة توغ���و ،التي قام
رئيس���ها فاورا غناس���ينغبي بزيارة إلسرائيل في
ش���هر آب  ،2018وكتب في س���جل الزوار حسب ما
يق���ول موق���ع وزارة الخارجية اإلس���رائيلية «أحلم
بعودة إس���رائيل إلى إفريقيا وبعودة أفريقيا إلى
إس���رائيل» ،وكان مقررا أن ينظم غناسينغبي هذا
اجتماع���ا مماثال الجتماع عنتيبي في عاصمة بالده
لومي ،لوال التدخ�ل�ات المغربية والجنوب أفريقية،
والجهود الفلسطينية التي منعت هذا اللقاء وأعلن
الرئيس التوغولي عن تأجيله لموعد لم يحدد.
وبالع���ودة إل���ى النيجر ،التي تتش���ابه حالها مع
أحوال كثير من الدول األفريقية جنوب الصحراء من
حيث الفقر والصراعات األهلية الداخلية ،فالنيجر
بالتحدي���د تحتل مرتب���ة جد متأخرة ف���ي جداول
التنمية البش���رية ،فهي في المرتب���ة األخيرة أي
 189من بين  189دولة مصنفة على مؤش���ر التنمية
الذي وضعت���ه منظم���ات األمم المتح���دة بعالمة

 377م���ن ألف ،ومراتب متأخ���رة (بين من  180إلى
 )190ف���ي جداول نصيب الفرد م���ن الناتج القومي
اإلجمالي ،ولكن لهذه الدول���ة مجموعة من المزايا
التي تثير شهية أي مستعمر ،وبالطبع سوف تثير
اهتمام اإلسرائيليين ،فهي أكبر دول غرب أفريقيا
بمساحة تزيد عن مليون وربع مليون كيلومتر مربع،
وهي تجاور الجزائر وليبيا ،وتمتلك واحدة من أكبر
احتياطات اليورانيوم ف���ي العالم فضال عن فرص
غير مكتش���فة بعد للثروات الطبيعية ،ويمكن لها
أن تشكل رأس جسر لنفاذ إسرائيل من جديد نحو
دول غرب أفريقيا.

تعددت األسباب
إن أية مس���اعدات ومهما كانت ش���حيحة يمكن
له���ا أن تحدث فارق���ا مهما لدى كثي���ر من الدول
األفريقي���ة ذات الخزائ���ن الخاوية ،وف���ي العقود
الس���ابقة أنفقت العربية السعودية مئات ماليين
ال���دوالرات على إنش���اء م���دارس تحفي���ظ القرآن
والتبشير باإلسالم في أفريقيا من دون أن ينعكس
ذلك إطالقا على التنمية والحاجات الحقيقية لهذه
البلدان ،وعلى األرجح أن هذه المساعدات ساهمت
في انتشار وانتعاش جماعة بوكو حرام المتطرفة،
وفعل القذافي أمرا مماث�ل�ا بإنفاقه الماليين على
شراء والءات وذمم بعض قادة الدول األفريقية كما
جرى مع أوغندا وبوركينا فاسو وبعض أجنحة تشاد
المتصارعة ،في حين أن الصراع الجزائري المغربي
الطوي���ل على قضي���ة الصحراء جع���ل من موقف
دول أفريقي���ا تجاه هذه القضي���ة معيارا لتعامل
الشقيقتين العربيتين معها.
ومع انكف���اء العرب على أنفس���هم وخالفاتهم،
وتراجع دورهم في المحافل القارية وخاصة منظمة
الوح���دة األفريقية ،باتت أفريقيا على اتس���اعها
س���احة مفتوحة لتناف���س ال���دول الطامحة وقوى
االس���تعمار القديم عل���ى أدوار وحصص جديدة
من أس���واق هذه القارة ومواردها ،ويمكن مالحظة
التنافس األميركي والصين���ي على ملء الفراغات
التي خلفها االستعمار األوروبي ،وفي هذا السياق
باتت إس���رائيل تلعب دورا محوريا في هذا التوجه
سواء بدافع من مصالحها وحس���اباتها الذاتية أو
من موق���ع تحالفها العضوي مع الواليات المتحدة،
وتجد إسرائيل أن لها مصالح أكيدة وأسبابا كثيرة
في تعميق تغلغلها في القارة الس���مراء ،وبخاصة
مع وفرة القدرات المالية والخبرات الفنية واألمنية
واالقتصادية لدى إس���رائيل ،والحاجات األفريقية
الماس���ة ألي مس���اعدة مهما كان مصدرها ومهما
كانت شروطها.
فمن تجارة السالح ،حيث تحتل إسرائيل المرتبة
السابعة عالميا في حجم صادرات السالح ،واألولى
في مقياس حصة الفرد من صادرات السالح ،بحسب
تقرير معهد س���توكهولم الدولي ألبحاث السالم
(س���يبري) ،وهي دائما تبحث عن أس���واق جديدة
متخطية الحواجز القديمة التي كانت تغلق بعض
األسواق في وجهها ،ويس���هل العثور على أصابع
التدخل اإلس���رائيلي في شتى النزاعات اإلقليمية
والداخلي���ة على امتداد القارات كالصراع األرميني
األذري ،ومش���اكل ميانم���ار مع أقلي���ة الروهينغا
وحتى بنزاعات دول أميركا الوسطى والكاريبي ،إلى
تصدير الخبرات األمني���ة والفنية والتكنولوجية،
وبرامج التجسس كبرنامج بيغاسوس الذي تنتجه
شركة إن .إس .أو وهو يمكن األجهزة القمعية من
تعقب المعارضين والتنصت على مكالماتهم.
لق���د دأبت إس���رائيل على نق���د ومهاجمة األمم
المتحدة بعد كل قرار لصالح الفلس���طينيين ،كما
فع���ل نتنياهو في أواخر الع���ام  2017حين وصف
المنظم���ة الدولي���ة بأنها بي���ت األكاذي���ب ،لكن
ذلك ل���م يمنعها من بذل جه���ود مكثفة لتغيير
هذه الص���ورة وكس���ر حال���ة االنحي���از التلقائي
للفلس���طينيين ،فإس���رائيل التي تظهر حفاوة ال
مثيل له���ا بدول صغي���رة جدا مث���ل ميكرونيزيا
وباالو وناورو والتي بات���ت تصوت لصالحها دائما،
من المؤكد أنها س���تبدي اهتماما أكبر بدول ذات
أهمية إس���تراتيجية كبيرة وأسواق واعدة ،وموارد
وثروات ال حصر لها.
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قراءة في تقرير «الحياة المنتهكة» :اقتحامات االحتالل لبيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية
كتب محمد قعدان:
في شهادة ّ
ّ
منظمة «يش دين» («يوجد قانون»)
دونها طاقم
ٍ
بيته جاء على لسانه« :لقد ّ
ّ
دمروا بالكامل
لفلس���طيني اقتحم ِ
ّ
الش���عور الذي ينتاب كل شخص ،بأن البيت هو أكثر األماكن
ه���دوءًا وأمانًا .ما فعلوه هو نوع من أن���واع اإلرهاب» ،موضحًا
ّ
واس���تمراريتها هي انته���اك وهيمنة على
أن االقتحام���ات
ّ
ّ
ّ
والشخصي ،وهي تندرج تحت محاولة «إثبات
األساسي
الحيز
ّ
حضور» دائم لالحتالل ،مما يعكس ش���دة هذ ِه الممارس���ات
حي���اة الفلس���طينيين وتكوينه���م ومس���تقبلهم.
عل���ى
ِ
ّ
لبيوت الفلسطينيين ،ال تندرج تحت
ة
المس���تمر
االقتحامات
ِ
ّ
قانوني���ة ،وفقًا لتعريفات القانون
دوائر وأوامر وتصريحات
ّ
الدولي .وفيما اعتبرت اقتحامات البيوت أمرًا اس���تثنائيًا في
ّ
ّ
ّ
الغربية ،فإنها في
الديمقراطية
الدولي والقواني���ن
القانون
حالة الفلس���طينيين ،أصبحت تعتبر أم���رًا اعتياديًا ،وأقصدُ
ِ
باالعتيادي فقط من ناحية أنها ّ
ّ
تتكرر باستمرار بدون ضابط
ّ
وش���دتها على العائالت
وهولها
أو ناظم لهذ ِه الممارس���اتِ ،
ُ
ويتعاظم أثره.
يزداد
ّ
المراجعة للتقرير الص���ادر عن منظمة
ه
هذ
في
س���أحاول
ِ
ِ
ّ
العس���كرية
«يش دي���ن»« :الحياة المنتهك���ة -االقتحامات
ّ
ّ
ّ
الغربي���ة» أن أوض���ح
لبي���وت الفلس���طينيين ف���ي الضف���ة
صورة االنتهاكات والممارس���ات التي تق���وم بها المنظومة
ّ
ّ
قمع إرادة الفلسطينيين
االستعمارية االستيطانية ،من أجل ِ
ُ
ّ
التحرر والمقاومة لالحتالل ،على أس���اس ما أعدته «يش
ف���ي
ّ
دين» مع جمعيات أخرى« ،أطباء لحقوق اإلنس���ان» و»لنكس���ر
الصمت» وغيرهما ،م���ن مقابالت وتقارير ح���ول االقتحامات
ُ
ّ
المس���تمرة للفلس���طينيين ،حي���ث أن س���نتي  2017و2018
شهدتا ارتفاعًا كبيرًا في ّ
ّ
الشهري ووصلت
معدل االقتحامات
إلى أكثر من  250اقتحاما وتفتيشا في بيوت الفلسطينيين،
ومعظمها َ
منتصف الليل.
بعد
ِ
ً
ّ
ّ
ّ
والقضائي لهذ ِه
القانون���ي
س���أتحدث بداية عن الس���ياق
االقتحامات ،على أس���اس حقوق اإلنس���ان والقانون الدوليّ،
ّ
االتفاقيات التي وقعتها س���لطات االحتالل إزاء المناطق
ثم
ّ
ّ
التي تديرها الس���لطة الفلسطينية .ثم سيجري الكشف عن
س���مات هذ ِه االقتحامات ،ومجريات االقتح���ام ،بالموازاة مع
ّ
ّ
ّ
ّ
تتجسد
االس���تعمارية لدى الجنود كما
العنصرية
الخاصيات
ّ
في س���لوكهم وعدوانيتهم تجاه العائل���ة والبيت وما ينتج
عن ذلك من آثار ّ
هدامة على الفلس���طينيين ،وخصوصًا على
ّ
ّ
النفسية وبالذات األطفال.
صحتهم

ّ
القانوني لالقتحامات
السياق
ّ
ّ
ّ
حاول التقرير تفكيك المش���روعية القانونية واإلنس���انية
ّ
ّ
الدولي
العس���كرية ،اعتمادًا على القانون
لهذ ِه الممارس���ات
ّ
وحقوق اإلنس���ان ،التي تش���كل بدورها شبكة لحماية حقوق
ّ
وخصوصيته في مجمل الحاالت والظروف والش���روط،
الف���رد
ّ
المس���لح ،والح���رب ،واالحتالل ،إال أنهُ
ومنها في أوقات النزاع
ّ
القانونية تكم���ن ثغرات ،فيما
ف���ي ُصلب هذ ِه المنظوم���ات
ّ
ّ
يتعلق بحقوق الش���عوب غير األوروبي���ة ،في تقرير مصيرها
ّ
والتطوي���ر والتنمي���ة وحقها ف���ي الدفاع ع���ن أرضها أمام
ّ
االعتداء واالحتالل واالس���تعمار .ويوضح التقرير أن االحتالل
ّ
اإلس���رائيلي والقواني���ن الت���ي يتبناه���ا ف���ي التعاطي مع
ّ
الفلسطينيين ال تلتزم بأدنى الحقوق للسكان تحت االحتالل،
ّ
ّ
يخ���ص االقتحامات ال
القانون���ي فيما
ويضي���ف أن المنطق
ّ
ّ
للديمقراطية.
القانونية الحديثة وال
ينتمي للدائرة
ُ
ّ
ّ
تعتم���د قوات االحتالل على التش���ريعات العس���كرية،
ّ
لبيوت الفلس���طينيين في الضفة
ممارس���ة االقتحامات
في
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
الغربية ،وخصوصًا «األمر الخاص بالتعليمات األمنية ،المادة
 »67التي تتي���ح لجنود االحتالل القيام به���ذ ِه االقتحامات،
ّ
الديمقراطية
ودون أية تقييدات ،كتلك التي تتبناها الدول
المراعي���ة لحقوق اإلنس���ان ،وفقًا للتقري���ر .وأقتبس« :ضابط
ّ
بش���كل
بش���كل عام أو
جندي حصال على تخويل من ضابط
أو
ٍ
ٍ
ّ
ّ
خاص ،يحق لهما الدخول في أي وقت ،إلى أي مكانّ ،
س���يارة،
ُ
مركبة ّ
بحرية أو طائرة ،يمكن أن ُيش���تبه بأنها تس���تخدم ،أو
ّ
أنه���ا اس���تخدمت ،ألي غاية تمس بس�ل�امة الجمهور ،وبأمن
ّ
يبين ّ
اإلسرائيلي» .وهذا ّ
ّ
ّ
القانوني
أهمية األمر
قوات الجيش
ّ
الصادر عن الجس���م العسكري في  )1تشريع هذ ِه الممارسات
ّ
األمنية؛  )3خلق
بدون تقييد؛  )2تدعيم االقتحامات بالدوافع
ّ
ّ
ّ
ّ
استعمارية من خالل نزع إنسانية
عنصرية/
عسكرية/
ذوات
ّ
وخصوصية الفلس���طيني .وأش���ار التقرير إلى أن األس���باب
ّ
ّ
«المادة
والمسوغات لممارس���ة اقتحام البيوت كما جاءت في
ّ
ّ
ضبابي���ة وبدون تعيين وبدون تحدي���د .بالتالي ،كل ما
،»67
ُ
ّ
يقول���ه الجندي لتس���ويغ هذ ِه االقتحامات س���يصبح مقبوال
ُ
ّ
ّ
ّ
صالحي���ات مطلقة للجنود
الم���ادة تعطي
وش���رعيا ،حيث أن
ّ
عل���ى أرض الواقع ،فيما يخ���ص اقتحام البي���وت ،والنتيجة
ّ
ّ
المحتمة هي ّ
الفردية
تعسف وانتهاك حقوق الفلسطينيين
ّ
وخصوصيتهم.
ّ
ّ
لمثل
وأضاف التقرير أن عدم وجود رقابة خارجية وقانونية ِ
هذ ِه الممارس���ات ،أو وجوب إصدار أم���ر قضائي لالقتحامات،
كما ّ
ّ
ّ
«صالحية مطلقة وبدون
العس���كرية
نصت التش���ريعات
ّ
ّ
تقييد» ،تق���ف بالضد أم���ام جميع التش���ريعات القانونية
ّ
ّ
تش���دد على
الدولية ،التي
الراهنة والمعتمدة في القوانين
ّ
حاالت
خصوصي���ة الف���رد ،وضرورة ع���دم انتهاكه���ا ،إال في
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
استثنائية ومقيدة .ويبين التقرير أن التشريعات العسكرية
ّ
الدولي
ال تس���توفي أدنى المعايير التي جاءت ف���ي القانون
ُ
ّ
العسكري ،بالتالي فهي ال تخرق قوانين
ضمن حالة االحتالل

ممارسات االحتالل :انتهاك يومي للقوانين واألعراف الدولية.

ّ
مش���روعيتها غير ّ
مثبتة ،واألذى الناتج عن
أعلى مكانة منها
ّ
هذ ِه الممارس���ات واالقتحامات المستمرة والمنتهكة لحقوق
ّ
ّ
االستعمارية
القانوني للمنظومة
الفلسطينيين تعكس الدور
ّ
ّ
ّ
في تثبيت هذ ِه العالقة بين الفلسطيني والجندي في الضفة
ّ
الغربية.
ّ
ّ
مش���روعية
القانوني بأن
ولف���ت التقرير إل���ى أن االدع���اء
ّ
ّ
للحياة الفلس���طينية ،مستمدة
هذ ِه الممارس���ات المنتهكة
ِ
ّ
َ
بالنس���بة
ه
محل
في
ليس
ادعاء
والحرب»،
من «قواني���ن النزاع
ِ
ّ
للغالبية الس���احقة من الممارس���ات واالقتحامات التي تقوم
بها ّ
قوات االحتالل ،بس���بب أنها ال تالئم واقع «الحرب وأوقات
ّ
النزاع المس���لح» بل معتمدة على أنها واقع وروتين االحتالل.
ّ
ّ
مركزية في
قانونية
وفي إثر ذلك ،خرقت إس���رائيل مب���ادئ
ّ
ّ
الدولية لحقوق اإلنسان ،وعلى
تش���كل المواثيق واالتفاقيات
ّ
س���بيل المثال يذك���ر التقرير أن إس���رائيل لم تلت���زم بحق
ّ
ّ
الدولي ،وحقوق
والخصوصية كما جاء في القان���ون
الكرام���ة
ّ
ّ
العامل
هنا
ويبرز
،
االس���رائيلي
الدستوري
والقانون
اإلنسان،
ِ
ّ
ّ
األبارتهايدي ضمن المنظومة االستعمارية ،في التعاطي مع
ّ
إنسانية.
الفلسطينيين ضمن قوانين مختلفة وغير
ّ
وأما فيما يتعلق بمس���ألة األطفال والعائلة ،فيحظر القانون
ّ
ّ
ّ
«المتهم» أو
الم���س بكرامة
الدولي ومواثيق حقوق اإلنس���ان
عائلته واألطف���ال .وبالتالي،
«المش���تبه به» من خ�ل�ال إقحام
ِ
جميع الممارس���ات واالقتحامات الت���ي تنتهك حرمة البيوت
ّ
ّ
ّ
ّ
والجسدي،
النفسي
وتتعرض لألطفال وأمنهم
الفلسطينية،
ّ
تعتبر أيضًا انتهاكًا لجميع الحق���وق والمواثيق ،كما فصلت
ذلك ضمن «ظ���روف االحتالل» .وأيضًا يضي���ف التقرير حول
ّ
الجماع���ي والتخوي���ف والترهيب» ،أن
مب���دأ «حظر العق���اب
اتفاقيات جنيف ّ
ّ
معاقبة أي محمي عن
نصت على أنه «ال يجوز
ِ
ّ
مخالفة لم يقترفها هو شخصيًا .وتحظر العقوبات الجماعية
ٍ
وبالمث���ل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب .الس���لب محظور.
وتحظر تدابير االقتصاص من األشخاص وممتلكاتهم» ،ولكن
إس���رائيل ُ
ّ
الروتينية
تقوم بهذ ِه الممارس���ات واالقتحام���ات
ّ
مخطط للترويع ،كما جاء على لس���ان ّ
ضباط ومسؤولين،
ضمن
ُ
لف���رض نوع من الخوف
فهي تقوم دوريًا بهذ ِه الممارس���ات
ِ
ّ
الفلسطيني عمومًا.
بأكمله ،والمجتمع
والصدمة وترويع البيت
ِ
ّ
ّ
ويجمل التقرير فيما يتعلق بالسياق القانوني أن إسرائيل
ّ
ّ
أبارتهايدية في
عنص���ري وتفرض سياس���ات
بفصل
تق���وم
ٍ
ّ
ّ
ّ
القانونية إزاء الفلس���طينيين في الضفة الغربية
التطبيقات
ً
ّ
القانوني الذي
مقارن���ة مع االمتي���ازات والحماي���ة والنف���وذ
ّ
ّ
الغربية،
يمتلكه المس���توطنون اإلس���رائيليون في الضف���ة
مؤكدًا «إن وجود منظومتي قوانين ساريتين على مجموعتين
قوميتي���ن منفصلتي���ن ،والذي يتمثل في ه���ذا التقرير في
س���ياق قوانين الدخول إلى ّ
حيز الف���رد ،يدعم االدعاء القائل
ّ
ّ
العنص���ري في الضفة
إن إس���رائيل ترتكب جريم���ة الفصل
ّ
الغربية».

معطيات وسمات ومجريات االقتحامات
وصلت االقتحامات إلى ّ
حد مرتفع في السنتين األخيرتين،
ّ
عس���كريا شهريًا في شتى المقاطعات
يزيد عن  250اقتحاما
ّ
ّ
والبلدات والقرى في الضفة الغربية .ووصلت االقتحامات في
الخليل إلى أكبر ع���دد ،1631 -وفي بيت لحم وصلت إلى 1223
اقتحاما ،ورام الله إل���ى  997اقتحاما .وضمن هذ ِه االقتحامات
ّ
نس���بة
الجس���دي في
يقوم جنود االحتالل بالضرب والعنف
ٍ

صــدر عــن

تص���ل إلى  %25من االقتحامات ،وأيضًا وصلت نس���بة كس���ر
ش���بابيك وخلع األبواب إلى  %25من مجم���ل االقتحامات ،وما
َ
بي���ن منتصف الليل
يق���ارب الـ  %90م���ن االقتحامات تجري
ّ
وس���اعات الفجر ،ضمن مخطط تكثيف الخوف والصدمة عند
العائلة .ويضيف التقرير أنه في غالب االقتحامات يكون عدد
الجنود أكثر م���ن  ،10وجميع هذ ِه الممارس���ات واالقتحامات
ُ
نفذت بدون «أمر تفتيش قضائي».
ّ
ويعدد التقرير أربع ممارسات أثناء اقتحامات البيوت.
ُ
حيث أنه���ا تمتدّ
به���دف تفتيش البي���وت،
األول���ى هي
ِ
أغلب الح���االت ،وأحيان���ًا كثيرة تجري
ف���ي
س���اعة
ألكثر من
ِ
ُ
التفتيش���ات بمرافقة كالب .ويش���مل التفتيش الدخول إلى
جميع غ���رف البيت ،بما فيها غرف الن���وم ،وال ّ
يمر التفتيش
دون تخريب وكس���ر وتمزيق أغراض وممتل���كات البيت ،دونَ
َ
ُ
أن ت���درك العائل���ة الس���بب وراء التفتيش .وي���روي التقرير
اقتحام جرى ف���ي بيته وما
ش���هادة أحد الفلس���طينيين عن
ٍ
فيه بعدما أنهوا التفتيش بعد مرور س���اعتين تقريبًا،
حصل ِ
ً
قائال« :في الس���اعة الخامس���ة صباحًا تركوا المكان تمامًا .بدا
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
البيت وكأن هزة أرضية ضربته .كان كل ش���يء مكس���رًا وكان
قم���اش الكنبايات ممزقًا ،والخزائن والجوارير مكس���ورة .كان
المطبخ مكسوًا بشظايا زجاج الكؤوس والصحون ،وكان هناك
ّ
وحل في كل مكان بس���بب هطول المطر ،إذ أنهم دخلوا وهم
ينتعلون أحذية ملطخة بالوحل .لم يأخذوا ش���يئًا ،لكن الضرر
ً
ّ
هائال»ّ .
القانونية
ويبي���ن هذا الوصف مدى الخروق���ات
كان
ّ
ّ
واالنس���انية التي تص���ل إليها قوات االحت�ل�ال ،في انتهاك
ّ
النفسية على البيت ما
البيوت ،وتدمير الممتلكات ،والصدمة
بين منتصف الليل وساعات الفجر.
ُ
ّ
وأش����ار التقرير إل����ى أن التش����ريعات العس����كرية تختلف
ّ
والحي����ز ّ
ّ
الخاص عند
جوهري����ًا فيم����ا يتعلق بحقوق اإلنس����ان
المجموع����ات الواقع����ة تح����ت االحت��ل�ال ،عن القان����ون الدولي
ُ
ّ
الديمقراطي����ة؛ حيث أن منطق هذ ِه التش����ريعات
والدس����اتير
ّ
ّ
ّ
الصالحيات أمام الجن����دي أو الضاب����ط ،ويمكنهما من
يوس����ع
ُ
ّ
ّ
ونفس����ي
«العمل» ب����دون قيود ،لتحدث أكبر ضرر ممكن مادي
ّ
الفلسطينية في بيوتها ّ
ّ
الخاصة ،بالمقابل توجه
على العائالت
القوانين والدساتير األخرى التي تعمل ضمن منطق نحو فرض
الحيز ّ
قيود ،وحصر «عمل» الجنود أو الش����رطة في ّ
الخاص لدى
األفراد .وأضاف التقرير أن ضابطًا في أدنى المرتبات يستطيع
ّ
يس����مونه «حال����ة ّ
فورية».
أن يواف����ق عل����ى االقتحامات ،فيما
ً
ّ
ّ
ودونت «لنكس����ر الصمت» شهادة لجندي ،قائال إنه «عند إجراء
ّ
تفتيش في بيت تابع لفلسطيني ،ليست هناك حاجة ألمر من
المحكمة .يجب وجود رغب����ة بفعل ذلك ،وعندها يفعلونه .في
الخليل ،إذا كنت فلسطينيًا فعندها يمكنني دخول البيت متى
ُ
أرغب وأن أجري تفتيشًا ّ
عما أريد ،وأن أقلب لك البيت لو رغبت.
ً
األمر ذات����ه لو افترضنا مثال أننا في جولة س����يرًا على األقدام،
ورغبنا بالراحة على ظهر ش����خص ما ،وإجراء رصد» .وفي جميع
ً
ّ
األحوال مهما كانت رتبة ّ
مش����روعية االقتحام أوال
الضباط فإن
ُ
ّ
قانوني.
بشكل غير
يتخلله االقتحام ،يجري
وما
ٍ
بهدف «المسح»،
الممارس���ة الثانية أثناء االقتحامات هي
ِ
ُ
الترس���يم وإع���داد الخرائ���ط ،حي���ث يعملون عل���ى توثيق
ّ
ً
البيت وجمع المعلومات ،حول مبناه وغرفه وس���كانه ،ش���امال
التصوي���ر .وهذ ِه الممارس���ة تجري قس���ريًا ،وتعتبر انتهاكا
ّ
وصف هذ ِه الممارسة
للخصوصية .ويس���تند التقرير في
آخر
ِ
إلى مئات الش���هادات التي جمعتها «لنكسر الصمت» ،حول

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

قضايا إسرائيلية «»79
مــحــور الــعــدد:
المجتمع الحريدي والدولة في إسرائيل

اقتحامات يمكن تفس���يرها على أنها بهدف «المسح» فقط.
وتج���ري هذه االقتحامات من خالل إص���دار أوامر ّ
عامة إلجراء
ِ
مس���ح في مناط���ق وقرى ّ
معين���ة ،وفقًا للمصال���ح والحاجات
ّ
ّ
ّ
ّ
الغربية ،بالتالي تقتحم
العسكري في الضفة
األمنية للجسم
ّ
بشكل مكثف
الوحدات بيوت الفلس���طينيين بالتوازي ،سواء ً ٍ
في ليلة واحدة ،أو في ّ
عدة ليال ،إلتمام المسح كامال .والهدف
ّ
منها هو جمع معلومات اس���تخباراتية وإنتاج قاعدة بيانات،
ّ
وفهم واس���تيعاب المكان والبيوت والسكان ،وقد تستخدم
ّ
مس���تقبلية ،كما جرى
هذ ِه المعلومات الرتكاب جرائم حرب
في اقتحامات ومالحقة الفلس���طينيين عبر أس���طح وحيطان
البيوت في جنين على سبيل المثال أثناء االنتفاضة الثانية.
ولفت التقري���ر إلى أن هذا النوع م���ن االقتحامات ال يجري
ّ
خطة ّ
محددة ،إنما لتعزيز السيطرة والهيمنة والنفوذ
ضمن
ّ
ّ
العس���كري في داخل القرى والبلدات والمدن الفلس���طينية،
ُ
ّ
الميداني ،حي���ث يذكر أح���د الجنود في
وإثب���ات الحض���ور
ش���هادته ُ
أنه «في ّ
غالبية الحاالت التي أعرفها ،المس���ح هو
ِ
ّ
ُ
ّ
العمليات التي ننفذها كي نري مس���توى القيادة أننا
إحدى
ُ
ً
ننجز عمال ما ،أننا نعمل ،وأننا نس���يطر على المنطقة» .وهذ ِه
ّ
الشهادة ضمن العديد من شهادات جنود االحتالل تدل على
ً
أوال هو حاجة ّ
أمنية الستيعاب المكان والمباني
أن «المس���ح»
ّ
والمناط���ق وبناء بيانات تحت عنوان «قم���ع التمرد» ،في حال
وقوع انتفاضة جديدة أو مظاهرات واش���تباكات .وثانيًا ،من
ّ
الفلس���طينية ،عبر إثبات الحضور
أجل الهيمنة على الذوات
ّ
ّ
االستعماري الدائم.
العسكري
ّأما الممارسة الثالثة فهي بهدف االعتقاالت ،و %95من هذ ِه
االقتحام���ات ُ
ّ
وتمتد
تقع بين منتصف الليل وس���اعات الفجر،
ألكثر من س���اعة ف���ي ّ
غالبية الحاالت ،م���ن المكوث في البيت
والتفتيش ،وهذ ِه الممارس���ات ال تس���تهدف فقط «الشخص
المتهم» بل عائلته وبيتهَ ،
ّ
ّ
قضائية ،وأحيان كثيرة
ودون أوامر
ِ
ِ
تجري هذه الممارسة في إثر ُ
ّ
جنائية» أو مخالفات تسمى
«جنح
ِ
ّ
«مخالفات ّ
أمني���ة» وفق درجات خطورة مختلف���ة ،كما يوضح
ُ
ويجدر القول إن االعتقال في ّ
ُ
تس���تخدمه
ذاته
التقري���ر.
حد ِ
ّ
ّ
السلطات للحد من حقوق الفرد «المتهم» الستكمال إجراءات
ّ
الجنائي ،وإجراء االعتقال في أنظمة الحكم
التحقيق والمسار
ّ
الديمقراطية ّ
ّ
مقيد ومشروط .في المقابل ،االقتحامات الليلية
بهدف االعتقال ،هي «أحداث صعبة وصادمة وتؤثر على حياة
ُ
ّ
تستهدف ّ
كلهم»ّ ،
قوات االعتقال
وخاصة حينما
أفراد البيت
ّ
القاصرين .ووفقًا لإلحصائيات ،اعتقل في الخمس���ة األش���هر
ّ
ّ
ّ
الغربية ما ال يقل عن 1189
األول���ى من العام  2019في الضف���ة
شخصًا بينهم  144قاصرًا ،ونفذت ّ
غالبيتها من خالل ممارسة
ّ
االقتحام���ات .وتغيب الرقاب���ة القضائية عن ه���ذا النوع من
ّ
العسكرية تأمر بإصدار
االقتحامات أيضًا ،علمًا أن التشريعات
ّ
«مذكرة اعتقال» ،إال أن ّ
ضباط الش���رطة بالرغم من أنهم ليسوا
ّ
العس���كري،
جزءا من س���لطة إنفاذ القانون ،أو منظومة الحكم
ّ
يس���تطيعون إصدار هذ ِه المذكرات .وفي أحيان كثيرة ُينفذ
ُ
ّ
ّ
عس���كري وال مذك���رة ،وتصدر
االعتق���ال واالقتح���ام دون أمر
ّ
بالتال���ي هذ ِه المذكرات بعد االعتقال ،وفي حال لم تصدر أية
ّ
والصالحية على اعتقال «المتهم»ّ
ّ
مذكرة ،لدى الجيش القدرة
أليام طويلة.
ٍ
ّ
القضائي���ة على هذ ِه
ويتاب���ع التقري���ر أن غياب الرقاب���ة
ّ
ّ
للتعس���ف وارتكاب
التعرض
االقتحام���ات يزيد احتم���االت

ُ
لحقوق األطفال؛ حيث أن
أذى وضرر ألف���راد العائلة وانتهاك
ِ
ّ
العس���كرية التي تتبعها قوات االحتالل والجسم
السياسات
ّ
التش���ريعي ،ال تولي حماية لحق���وق المعتقلين وعائالتهم،
ُ
ّ
الليلي إلثارة الخوف والترويع كما أوردنا
تعتمد االقتحام
بل
ّ
أعاله ،وتنفذ بمنهجية.
ّ
العسكرية تسمى «السيطرة
الممارسة الرابعة لالقتحامات
ّ
لغرض ّ
عملياتي» ،أي االستيالء على البيت من أجل العمليات
ّ
واحتياجاته ضمن مخطط
ألغراض���ه
التي يقوم بها الجيش،
ِ
ِ
ّ
ّ
مه���ام أو تدريب���ات عس���كرية .ويتعلق ذل���ك بموقع البيت
ّ
وتمتد هذ ِه
والمنطقة والمكان ،دون عالقة بالعائلة واألفراد.
العمليات أحيانًا لس���اعات أو ّ
ّ
أليام ،مما يعني االستيالء على
أراض وبيوت ّ
خاصة ،بشكل قسريّ.
ٍ
ّ
العمليات هي لدواع ّ
ّ
أمنية؛ الرصد
مسوغات وأس���باب هذ ِه
ِ
ّ
ّ
ويفصل
اس���تراتيجية.
والمراقبة واالس���تيالء عل���ى مناطق
التقرير أن «هذه الحاالت تكون الس���يطرة أحيانًا على أسطح
البيوت أو عل���ى جزء من مبنى .ويمكن لمثل هذ ِه الس���يطرة
ً
أن تح���دث مثال في بيت موجود بجوار طريق أو ش���ارع وقعت
فيه أحداث رشق حجارة أو أعمال مشابهة ،وذلك بغية تأمين
ِ
الطريق أو تهديد المس���افرين فيها منه» .وأيضًا في أحيان
ّ
والعمليات ،اقتحام وسيطرة
كثيرة تجري هذ ِه الممارس���ات
ّ
عل���ى بيت ،في منتص���ف الليل من أج���ل التحضير لعمليات
ّ
عسكرية في القرية أو البلدة.
َ
وس���مة هذ ِه االقتحامات أنها تدمج ما بين صعوبة وصدمة
ّ
الليلي ،بالموازاة مع االعتق���ال وتقييد الحركة في
االقتح���ام
ُ
داخل البيت .ويذكر التقرير حاالت كثيرة تحتجز فيها عائلة
ّ
جندي لساعات طويلة ،وبدون أية
كاملة داخل غرفة ،ويحرسها
ّ
ّ
قضائية ،بالتالي فإن التعسف في هذ ِه الممارسات من
رقابة
ّ
الممكن أن يتعاظم جدًا .ووفقًا لشهادات فلسطينية ،وأيضًا
شهادات «لنكسر الصمت» ،فهذا النوع من ممارسة االقتحام
ُ
ّ
الشخصية ،وبدون الحاجة إلى
يس���تخدمه الجنود لحاجاتهم
إبراز أي مستند سواء أمر قضائي أو عسكري ،مما يجعل هذ ِه
ّ
الدولية
الممارس���ات انتهاكًا واضحًا للقوانين والتشريعات
ّ
ّ
فيما يتعلق بالمناطق المحتلة.

عقوبات جماعية
ُ
تفتيش
من
الممارس���ات
يخلص التقرير إلى أن جميع هذ ِه
ٍ
ّ
لجمع
بغرض عملياتي ،وحتى «المس���ح»
واعتقال وس���يطرة
ِ
ِ
ّ
المعلوم���ات االس���تخباراتية ،ال تتوافق مع الض���رورات التي
ّ
وتقييداته بشأن اقتحام البيوت.
ينص عليها القانون الدولي
ِ
لجميع
في ضوء ذلك ،تعتبر هذ ِه الممارسات انتهاكًا صريحًا
ِ
ُ
ّ
ّ
االنس���انية ،حيث أنها
واالتفاقي���ات والمواثي���ق
القواني���ن
ُ
بقصد «إثبات
أمنها،
زعزع
وت
للعائ�ل�ات
دائمًا
ًا
د
تهدي
تخلق
ِ
ُ
ُ
ّ
الحضور» العس���كري ،وما ينت���ج عنه م���ن تخويف وتهديد
ّ
الحيز ّ
للفلس���طيني كما ّ
مس���تمر في ّ
ّ
ّ
العام،
الشخصي
الحيز
ّ
وتق���ع اقتحامات البيوت ضم���ن دائرة العقوب���ات الجماعية
المحظورة قانونيًا إال باس���تثناءات وتقيي���دات غير متوفرة
غالبية ممارس���ات ّ
في ّ
قوات االحتالل .وتبرز هذ ِه الممارسات
ّ
ّ
ّ
العنصري الممنهج القائم ضد الفلس���طينيين عند
التوج���ه
ّ
ّ
االستعمارية بأسرها ،والتي تؤدي
قوات االحتالل والمنظومة
ّ
ّ
بدورها إلى تعزيز البنية العسكرية االستيطانية القائمة في
ّ
ّ
الغربية وفي فلسطين عمومًا.
الضفة
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خطط الحكومات اإلسرائيلية لخفض حوادث الطرق :أهداف لم تتحقق
كتب هشام نفاع:
خلص بحث جدي���د أصدره معهد األبحاث والدراس���ات
التابع للكنيست اإلس���رائيلي حول حوادث الطرق ،إلى أن
الحكومات في إس���رائيل لم تلتزم في أية مرة بما وضعته
وحددته وصاغته بنفسها ،أو في هيئات رسمية خاضعة
له���ا ،من خط���ط وبرامج لمكافح���ة الح���وادث ،على الرغم
من االجتماع���ات والقرارات واللجان اإلداري���ة العليا التي
تم تش���كيلها لغرض تحديد سياسة ش���املة ومتكاملة
لمواجه���ة الح���وادث ،التي تقتل وتصيب في إس���رائيل
ع���ددا كبيرا جدا من الس���كان ،مقارن���ة بمجموعات الدول
التي ترغب المؤسس���ة اإلسرائيلية ّ
وتروج لالنتماء إليها.
وه���و يتناول عل���ى نحو خاص ما طرأ عل���ى المعطيات في
السنة الحالية التي تقارب على االنتهاء ،وسط التقييدات
الكبيرة على التحرك والتنقل في ظل وباء كورونا.
وفقًا للبحث ،بحس���ب بيانات الجه���از المركزي لإلحصاء
خالل الفترة من كانون الثاني إلى أيلول  ،2020كان هناك
 7745حادث طرق يشمل إصابات ،بانخفاض نسبته %20.1
مقارن���ة بنفس الفترة م���ن العام الماض���ي .كذلك ،وفقًا
لس���لطة األمان على الط���رق ،فبين ش���هري كانون الثاني
وتش���رين األول  ،2020وقع  243حادث طرق مميتًا مقارنة
بـ  260حادثًا في الفترة المماثلة من عام  ،2019بانخفاض
قدره  .%7في الفترة من كانون الثاني إلى تش���رين األول
ُ
 ،2020قت���ل  258ش���خصًا ف���ي حوادث ،بانخف���اض قدره
حوالي  %10مقارنة بعدد الوفيات في الفترة المماثلة من
العام الماضي ( 286ش���خصًا في عام  .)2019إال أنه في إثر
تفشي فيروس كورونا في إس���رائيل ،بدءًا من آذار ،2020
كانت هناك قيود على حركة الس���كان في األماكن العامة،
وتغي���رت أنماط تنقل الكثيرين نتيج���ة للزيادة الكبيرة
في نس���بة العمال والمتعلمين الذين لم يعودوا يخرجون
بنف���س الوتيرة من منازلهم .ونتيجة لذلك تغيرت أنماط
الم���رور على الطرق الداخلية وبين الم���دن .من هنا جاءت
أهمي���ة فحص عدد ح���وادث الطرق واإلصاب���ات في ضوء
هذه القيود ،وكذلك فحص خصائص حوادث الطرق التي
وقع���ت خالل هذه الفترة (الط���رق الداخلية مقابل الطرق
بي���ن المدن) ،وكذل���ك المجموعات الس���كانية المتضررة
من الحوادث كالمش���اة ،وراكبي الدراجات النارية ،وراكبي
الدراج���ات الكهربائية المخصص���ة لمن هم في عمر فوق
.65

األهداف الحكومية في مجال السالمة على الطرق
تبنت الحكومة اإلسرائيلية في السنوات الخمس عشرة
الماضي���ة ،ع���ددًا من البرامج ف���ي مجال ح���وادث الطرق،
ووضعت أهدافًا طويلة األجل وأخرى قصيرة المدى لتقليل
حاالت الموت الناجمة عن حوادث الطرق .في العام ،2005
تبنت الحكومة خطة وطنية متعددة الس���نوات للس�ل�امة
على الطرق ،حيث تم تحديد هدف يكون بموجبه مستوى
ً
الس�ل�امة على الطرق في إسرائيل خالل  10سنوات مماثال
لمس���توى الدول الرائدة في المجال .في ذلك الوقت كان
عدد القتلى في إسرائيل أعلى بـ %65من تلك الدول .لهذا
الغرض ،تم تحديد رقم :بحلول العام  2010لن يتجاوز عدد
القتلى في حوادث الطرق  360شخصًا في السنة ،وبحلول
الع���ام  2015ينخف���ض إل���ى أقل من  300ش���خص يقتل
سنويا .ولكن وفقًا للبحث ،لم تحقق الحكومة الهدف الذي
حددته لنفسها.
ف���ي العام  ،2013ح���دد وزير المواص�ل�ات هدفًا جديدًا
تكون فيه دولة إس���رائيل بحلول الع���ام  2020واحدة من
خم���س دول رائدة في مجال الس�ل�امة عل���ى الطرق ،وفقًا
للمؤشر التالي :عدد حاالت الموت لكل مليار كيلومتر يتم
قطعها .اعتبارًا من العام  ،2017احتلت إس���رائيل المرتبة
الخامسة عش���رة في عدد حاالت الموت بين مجموعة دول
 .OECDفي تشرين الثاني  ،2019خالل جلسة خاصة عقدت
في الكنيس���ت بمناسبة «أس���بوع الس�ل�امة على الطرق»
بحضور وزير المواصالت آنذاك عضو الكنيس���ت بتسلئيل
س���موتريتش ،أعلنت سلطة األمان على الطرق أنها تصوغ
برنامجًا متعدد السنوات (خطة « 50إلى  ،)»30أحد أهدافه
الرئيسة :حتى العام  ،2030خالل حوالي  10سنوات ،سيتم
تخفيض عدد حاالت الموت في حوادث الطرق بنسبة %50
مقارن���ة بنهاي���ة ( 2021باألرقام 127 :حالة موت س���نويًا
حتى نهاية عام  .)2030في تشرين الثاني األخير صاغت
سلطة األمان على الطرق خطة متعددة السنوات تتضمن
مفهومًا واس���عًا لمجاالت السالمة على الطرق ،وتوجيهات
مختلف���ة للعمل ته���دف إلى تحقيق األه���داف في هذا
المجال .وس���تكون الخطوة التالية هي العمل باإلجراءات

خطط «على الورق» لمكافحة حوادث السير في إسرائيل.

المتفق عليها مع جميع الجهات ذات الصلة ،بحيث يمكن
اعتماد الخطة النهائية من قبل الحكومة.
في  8تش���رين الثان���ي  2020قدمت وزي���رة المواصالت
ّ
الحالية مي���ري ريغف ف���ي اجتماع مجلس ال���وزراء خطة
لتش���كيل فري���ق م���ن المديري���ن العامين في ال���وزارات
برئاس���ة مدير مكتب رئيس الحكوم���ة ووزارة المواصالت
لصياغة خطة عمل وطنية للس�ل�امة على الطرق وفق عدد
من األهداف .وأش���ارت الوزيرة إلى هدف مطروح بموجب
اتفاقية س���توكهولم الدولية « 50إل���ى  »30يهدف إلى
خفض عدد حاالت الموت في الحوادث بنسبة  %50بحلول
العام  ،2030مش���يرة إلى أنه بعد ع���رض هذه الخطة في
اجتماع مجلس الوزراء في الع���ام  – 2019ولم يتم تبنيها
– تعتزم الوزيرة تعيين فريق عمل يضم مديري الوزارات
الحكومي���ة ذات الصلة لصياغة التوصي���ات ،وفي الوقت
نفس���ه ،ناش���دت وزارة المالية توفير الميزانية المطلوبة
لتنفيذ توصيات الموظفين.
تش���ير البيان���ات إلى أنه ف���ي الع���ام  2018كان هناك
انخفاض بنس���بة  %7.9ف���ي جميع أنواع ح���وادث الطرق
مقارنة بالعام  .2017ومع ذلك ،في العام  ،2019كانت هناك
زيادة بنس���بة  %4.13في جميع أن���واع حوادث الطرق ذات
اإلصابات ،مقارنة بالعام  .2018وطرأت زيادة بنسبة %24.8
في عدد الحوادث الخطيرة ،وزيادة بنس���بة  %11.1في عدد
حوادث الطرق المميتة.
بين ش���هري كان���ون الثاني وتش���رين األول  ،2020كان
هناك ارتفاع بنس���بة  %12في ع���دد الوفيات في حوادث
الطرق في المناطق الحضرية مقارنة بالفترة نفس���ها من
العام الماضي ،بينما كان هناك انخفاض بنس���بة  %26في
ع���دد الوفيات في ح���وادث الطرق الت���ي وقعت في داخل
البلدات.
في الفترة م���ن كانون الثاني إلى تش���رين األول ،2020
كانت هن���اك زيادة بنس���بة  %3في عدد المش���اة الذين
قتلوا ،وزيادة بنسبة  %14في عدد راكبي الدراجات النارية
الذين قتل���وا ،وزيادة بنس���بة  %6بين راكب���ي الدراجات
البخارية والدراجات الكهربائي���ة الذين قتلوا في حوادث
مقارنة بالفترة نفس���ها من العام الماض���ي .في المقابل،
كان هناك انخفاض بنسبة  %64في عدد القتلى من راكبي
الدراجات ،وانخفاض بنس���بة  %32في ع���دد الوفيات في
حوادث المركبات الثقيلة مقارنة بالفترة نفسها من العام
الماضي.

تقصير في تنظيم وضبط المرور في المجتمع العربي
بحسب سلطة األمان على الطرق فإن العديد من اإلشارات
المرورية في بل���دات المجتمع العربي ال تعمل وفقًا لخطة
الفتات طريق منظمة ،ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تكلفة
تخطي���ط وتنفيذ مثل ه���ذه الخطط ،وغي���اب تخصيص

ميزانيات للس���لطات المحلي���ة لغرض تحدي���د وتركيب
إش���ارات مرور في مناطق نفوذ بلداتهم .بعد ذلك أعلنت
سلطة األمان على الطرق التزامًا بوضع خطط إشارات الطرق
لـ  37س���لطة محلية بمبلغ تراكم���ي يبلغ حوالي  5ماليين
شيكل.
أما من الناحية العملية ،فمن بين  37س���لطة ،نفذت 30
س���لطة إشارات طرق لتحس���ين أوجه القصور في السالمة
في منطقتهم ،والتي بلغت قيمتها التراكمية  3.4مليون
ش���يكل .كما أثيرت انتقادات لعدم استخدام الميزانيات
لتحس���ين الس�ل�امة على الط���رق في عدد من الس���لطات
المحلي���ة وفقا لتقري���ر مراقب الدولة للفترة من تش���رين
الثاني  2019حتى حزيران  .2020فقد فحص مكتب مراقب
الدولة األنشطة الرامية إلى زيادة السالمة على الطرق في
خمس س���لطات محلية في المجتمع العربي ،وطرح العديد
من القضايا الرئيسة المتعلقة بأوجه القصور والفشل في
هذا المجال ،على س���بيل المثال :خلل في س���لطات محلية
بش���أن توثيق حوادث الطرق في مناط���ق نفوذها وتعزيز
إصالح أوجه القصور التي ربما تس���ببت في هذه الحوادث؛
فشل في رصف البنية التحتية (األرصفة والطرق)؛ قصور
في ترتيبات المرور وأجهزة الس�ل�امة مما يضر بس�ل�امة
مس���تخدمي الطري���ق؛ عدم االس���تفادة م���ن الميزانيات
المخصص���ة م���ن وزارة النق���ل لوضع العالمات وإش���ارات
المرور؛ عدم تفعيل المخالفات المرورية.
وفقا لمعطيات س���لطة األمان على الطرق :شكل الضحايا
من المجتمع العربي ،في المتوس���ط خالل العقد الماضي،
ُ
ثل���ث الذي���ن قتلوا ف���ي ح���وادث الط���رق ،أي  1.5ضعف
معدلهم النس���بي في السكان .وش���كل المشاة أيضًا ثلث
ُ
الذي���ن قتل���وا في حوادث الط���رق خالل العق���د الماضي.
وبمقارن���ة دولية ،كانت النس���بة المئوية للمش���اة الذين
ُ
قتلوا من جميع الوفي���ات الناجمة عن حوادث الطرق أعلى
بمقدار  1.5مرة من المتوس���ط ف���ي دول منظمة التعاون
ّ
والتنمية االقتصادية ُ .OECDيش���كل األش���خاص الذين
تت���راوح أعمارهم بين  75وما فوق الفئ���ة العمرية األكثر
ً
عرضة للخطر بين المشاة.
وفيات األطفال حتى سن  14عامًا في حوادث الطرق تماثل
ّ
المس���جل في دول منظمة التع���اون االقتصادي
المعدل
والتنمية  OECDنس���بة إلى نس���بتهم في السكان .خالل
األعوام  ،2017-2016وفي المتوس���ط ،بلغ عدد الضحايا من
األطفال العرب الذين تقل أعمارهم عن  4سنوات  11ضعف
عددهم في المجتمع اليهودي.
نسبة وفيات األش���خاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65
ّ
ضعفي عددهم النس���بي
عامًا وما فوق في حوادث الطرق
ّ
من بين عدد السكان ،مع معدل أقل بقليل من المسجل في
دول منظمة التعاون االقتص���ادي والتنمية .اذ يزيد خطر
الوف���اة نتيجة لحادث طرق مع التقدم في العمر من س���ن

 65عام���ًا وما فوق .على مدى العق���د الماضي كانت هناك
زيادة بنسبة  %75في عدد الوفيات من سائقي الدراجات
النارية في حوادث الطرق ،وقد شكلوا  %13من بين جميع
الوفيات .في المجتمع العربي ،تبلغ نسبة الوفيات من بين
راكبي الدراجات النارية العرب  5أضعاف نس���بة الوفيات
بين اليهود.

خلل في توفير المعلومات والميزانيات وتحديد األولويات
ط����رح البحث ال����ذي وضعه معه����د أبحاث الكنيس����ت
عددًا من القضاي����ا ضمن توصيته لمزيد من الفحص في
المستقبل:
*الهيئة الش����املة المسؤولة عن الس��ل�امة على الطرق
الت����ي يحددها القانون والمكلف����ة بصياغة خطط العمل
ومراقبة تنفيذها هي س����لطة مكافحة ح����وادث الطرق.
تع����رض الوثيق����ة مواقف هذه الس����لطة فيم����ا يتعلق
ّ
تصعب عليها أن تعمل كهيئة متكاملة،
بالحواجز التي
بما في ذلك االفتقار إل����ى الصالحيات وعدم اليقين في
الميزانية .وهذا يثير التس����اؤل حول ما إذا كان تقسيم
الوظائف المعم����ول به بين الهيئات المختلفة في مجال
الس��ل�امة على الطرق هو األمثل ك����ي تكون أفضل هيئة
شاملة لهذا المجال.
*مس���ألة نقص الميزاني���ات لتنفيذ مش���اريع مختلفة
في جمي���ع المجاالت .وقد تم التأكي���د على هذه القضية
بشكل أكبر في  2020 - 2019حيث لم يتم تحديد ميزانية
للدول���ة ولم يتم تحويل الميزانيات المطلوبة إلى مختلف
المشاريع ،وال سيما إلصالحات البنية التحتية في البلدات
وبين المدن ،مما أدى إلى تجميد العديد من المشاريع .على
س���بيل المثال ،بيانات م���ن وزارة المواصالت فيما يتعلق
بمعالج���ة مواقع خطرة ،وخط���ة إلقامة مواقف س���يارات
للراحة ومسارات للمركبات الثقيلة .قضية نقص الميزانية
أثيرت حتى فيما يتعلق بمش���روع «حراس الطرق» ،حيث
جاء أن حاجز الميزانية يجعل من الصعب تحقيق الهدف
السنوي المحدد لنقل التقارير من متطوعي المشروع إلى
الش���رطة .وقال معدو البحث :إن هذا يثير تساؤالت حول
كيفية تحديد أولويات المش���اريع وتوزيع الميزانية بين
الهيئات المختلفة .وتجدر اإلش���ارة في هذا السياق إلى
أن ش���رطة المرور أفادت بأنها «حسب علمها لم تواجه أي
عقب���ات أو صعوبات في تحويل الميزانيات إلى مش���اريع
إدارة المرور خالل العام الماضي».
* العدي���د م���ن الهيئات ل���م تقدم تقاري���ر جارية إلى
لجن���ة االقتصاد البرلمانية حول تنفيذ خطط العمل تحت
مس���ؤوليتها .في الوقت نفسه ،لم يس���فر قرار الحكومة
في مجاالت السالمة على الطرق ،والذي تضمن سلسلة من
التوجيهات وخطط العم���ل للجهات الحكومية المختلفة،
بما في ذلك الميزانية المخصصة لتنفيذ هذه اإلجراءات،

صــدر عن المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

عن تقارير مس���تمرة من قب���ل الجه���ات المختلفة حول
تنفيذ القرارات المفروضة عليها .سلطة األمان على الطرق
مسؤولة عن تنفيذ خطط العمل في بعض المجاالت ،ولكن
ليس من الواضح ما إذا كانت هذه آلية رصد مستمرة تشمل
تنفيذ التوصيات والمبادئ التوجيهية وخطط العمل في
مجال السالمة على الطرق .على سبيل المثال ،فيما يتعلق
بالميزانيات المحولة إلى الس���لطات المحلية إلصالح أوجه
القصور في البني���ة التحتية التي تهدد الحياة ،يبدو أنه
بعد تحويل الميزانيات إلى السلطات ،ال توجد آلية موحدة
لمراقب���ة الطريقة التي يتم بها اس���تخدام الميزانية من
قبل س���لطات المرور وتنفي���ذ اإلصالح���ات الفعلية .هذا
يجعل م���ن الصعب الترويج لسياس���ة وطني���ة متكاملة
وطويلة األجل في مجال السالمة على الطرق.
*نشر المعلومات والبيانات  -تظهر الوثيقة أنه ال توجد
منش���ورات كاملة بش���أن البيانات والميزانيات وتفاصيل
خط���ط العمل الموج���ودة في مج���االت نش���اط الهيئات
المختلف���ة« .الطرق الحمراء» ليس���ت معروف���ة للجمهور،
وليست هناك إش���ارات أو تحذيرات بشأن الوصول إليها.
وبالتالي يجدر فحص طرق لجعل البيانات متاحة بش���كل
كامل لعموم الناس.

أنماط الحوادث واإلصابات في  2020أمام أزمة كورونا
ي���رى البحث أن من بين األس���ئلة المهمة التي تثار في
ظل البيان���ات المقدمة في فترة تحديث هذه الوثيقة ،ما
يتعلق بحوادث الطرق التي وقعت أثناء تفش���ي فيروس
كورونا بشكل عام .وسيكون من المفيد دراسة ما إذا كانت
التغييرات في أنماط التنقل التي تش���مل انخفاضًا عامًا
في الخروج من المنزل وخاصة إلى أماكن العمل ،وانخفاض
حجم حركة المرور على الطرق ،وزيادة القيام بالمشي في
داخل البلدات ،وانخفاض استخدام وسائل النقل العام قد
أثر أيضًا على عدد الحوادث.
ه���ذا يتطلب ،كم���ا يكتب معدو التقري���ر ،التوقف عند
خصائ���ص مختلفة ،بما ف���ي ذلك :موقع الح���وادث (على
الطرق الداخلية مقابل الطرق بين المدن) ،المشاة ،األطفال
راكبو الدراجات الكهربائية ،نوع الس���يارات المتورطة في
الحادث إلخ ...الس���ؤال هو :هل هذه التغييرات في أنماط
المرور طويلة المدى؟ قد تش���مل ه���ذه الجوانب مجموعة
متنوعة من مجاالت العمل المتعلقة بالتخطيط الحضري،
وإدارة وتخطي���ط وترمي���م البنية التحتي���ة للمواصالت،
وتخفيف حركة المرور في المناطق الحضرية وبالقرب من
المؤسسات التعليمية والتجارية ،ومناطق شرائح السكان
المعرضي���ن بش���كل متزايد لخطر التع���رض لإلصابة في
الحوادث.

»
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