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تقديرات أمنية إسرائيلية :االشتباك المقبل مع إيران مسألة وقت!
أش���ارت تقديرات أمنية اس���رائيلية أمس االثنين في أعقاب االش���تباكات
الجوية في سورية يوم السبت الفائت ،إلى أن جولة االشتباكات الحالية انتهت
لكنها في الوقت نفسه أكدت أن الجولة المقبلة مع إيران مجرد مسألة وقت.
يذكر أنه في ساعات فجر السبت دخلت طائرة مسيرة من دون طيار يشغلها
عمي���ل إيراني المجال الجوي اإلس���رائيلي بالقرب من الح���دود األردنية ،حيث
أس���قطتها مروحية عسكرية إسرائيلية من طراز «أباتشي» ،وفقا لما قاله بيان
صادر عن الجيش اإلسرائيلي.
ّ
وذكر البيان أن طائرات إس���رائيلية قامت بش���ن سلس���لة غ���ارات جوية ضد
مواقع عسكرية في سورية ،ويبدو أن طائرة عسكرية من طراز «إف  »16أصيبت
خاللها بش���ظية من صاروخ سوري مضاد للطائرات ،وسقطت الطائرة في شمال
إس���رائيل .وخرج الطياران من الطائرة .وأصيب أحدهم���ا بجروح خطيرة ،فيما
أصيب اآلخر بجروح طفيفة.
وردا على ذلك ،قام سالح الجو اإلسرائيلي بجولة ثانية من الغارات حوالي الساعة
التاس���عة من صباح الس���بت ،وواجه مرة أخرى كمية كبيرة من الصواريخ المضادة
للطائرات ،شملت عشرات صواريخ الدفاع الجوي الروسية ،بحسب ما قال الجيش.
واس���تهدفت هذه الجولة أكثر من عشرة مواقع في سورية ،من ضمنها عدة
بطاريات دفاع جوية وأربعة مواقع إيرانية .وأش���ار الجيش اإلسرائيلي إلى أن
األهداف شملت موقع قيادة نقال تم تشغيل الطائرة المسيرة منه في قاعدة
جوية بالقرب من مدينة تدمر السورية ،والتي تسيطر عليها إيران منذ أشهر.
وقالت قوى المعارضة السورية إن الغارات اإلسرائيلية ّ
تسببت بمقتل جنود
سوريين وإيرانيين.
وذكر المرصد الس���وري لحقوق اإلنسان أن الغارات أدت إلى مقتل  6مقاتلين
موالين للنظام السوري على األقل بينهم سوريون وأجانب.
وأك���د عاموس هرئي���ل ،المحلل العس���كري لصحيفة «هآرت���س» ،أمس ،أن
الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين هو الذي أطلق الصف���ارة إلنهاء المواجهة
وقبل الطرفان بحكمه.
اإلسرائيلية  -اإليرانية في سوريةِ ،
وأضاف أن هذا هو االس���تنتاج الذي يصل إليه تحليل تسلسل األحداث في
نهاية األسبوع .فبعد ظهر يوم السبت الماضي ،وبعد موجة الهجمات الثانية
التي قام بها س�ل�اح الجو ضد أهداف تابعة للنظام الس���وري ،وضد منش���آت
إيرانية في سورية ،كان مس���ؤولون كبار في إسرائيل يلوحون بخط تصعيدي
وبدا أنه يجري في إس���رائيل البحث في مواصلة العمليات العسكرية .وانتهى
النقاش في هذا الش���أن بعد وقت قصير من المحادث���ة الهاتفية بين بوتين
ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وكت���ب :لقد اس���تنكر البيان الرس���مي الصادر عن الخارجية الروس���ية خرق
إس���رائيل الس���يادة الس���ورية ،وتجاهل العملية التي أش���علت ه���ذه المرة
ّ
المسيرة اإليرانية إلى أراضي إسرائيل.
المواجهات ،أي تسلل طائرة االستطالع
ودعا بوتين في حديث له مع نتنياهو ،بعد مرور عدة س���اعات ،إلى االمتناع عن
القيام بخطوات من ش���أنها أن تؤدي إلى «جولة جديدة ذات انعكاسات خطرة
على المنطقة» .ولقد كان الروس قلقين أيضًا من اقتراب القصف اإلس���رائيلي
من مواقع يخدم فيها جنودهم ومستشاروهم ،وبينها قاعدة تيفور بالقرب من

األكاديميا اإلسرائيلية وارتهانها
لمنظومة االحتالل واالستيطان
بقلم :أنطـوان شلحـت

الـ "أف  "16الساقطة( .إ.ب.أ)

تدمر ،حيث هوجم موقع القيادة اإليرانية الذي انطلقت منه طائرة االستطالع
ّ
المسيرة .وهذه مس���ألة أثارت قلق موسكو أيضًا بعد هجوم إسرائيلي مشابه
على المنطقة ذاتها في آذار الماضي ،والذي صدر من بعده أيضًا احتجاج.
وب���رأي هرئيل ،يدل الهدوء اإلس���رائيلي بع���د محادثة بوتي���ن – نتنياهو
مرة أخرى على َمن هو الس���يد الحقيقي في الش���رق األوسط .فبعد أن أصبحت
الوالي���ات المتح���دة الحاضرة  -الغائبة في المنطقة ،ال ي���زال يجري البحث عن
سياس���ة خارجية أميركية متجانس���ة ،وصارت روس���يا هي التي تفرض سير
األمور .ولقد وظفت موس���كو كثيرًا من الجهود والموارد إلنقاذ نظام األسد في
الس���نوات األخيرة ،وهي لن تسمح إلسرائيل بإفشال مشروعها االستراتيجي.
ومن المعقول أنه جرى نقل رسائل بهذا المعنى خالل المحادثة الهاتفية بين
الزعيمين .هذا ال يعني أن إسرائيل ال تملك أوراق مقايضة خاصة بها ،ويكفي
التهديد بإدخال الس���احة الس���ورية إلى دوامة دارماتيكية إضافية .لكن ثمة
ش���ك في أن نتنياهو متحمس لالش���تباك مع الروس ،وتكفيه المواجهة التي

دخل فيها مع اإليرانيين.
وأش���ار هذا المحلل إلى أن الهجمات الجوية التي جرت حتى اآلن في الشمال
هي جزء مما يس���ميه الجيش اإلسرائيلي معركة بين الحروب ،وأساسها ضرب
المجه���ود الرامي إل���ى تعاظم القوة العس���كرية لتنظيمات مث���ل حزب الله
و«حماس» .وتابع« :عندما ُعرضت تقديرات االستخبارات في الجيش اإلسرائيلي
قبل سنة ،طرح رئيس هيئة األركان غادي أيزنكوت احتمال أن تؤدي النجاحات
العمالنية الكثيرة للجيش اإلسرائيلي في المعركة بين الحروب إلى دفع العدو
إلى محاولة الرد بطريقة يمكن أن تؤدي إلى جر المنطقة إلى حافة حرب ،وهذا
ً
ما جرى فعال في نهاية األسبوع».
وأك���د هرئيل أنه حتى بعد هدوء األجواء ،وعندم���ا ننظر إلى الوراء يبدو أننا
كنا على بعد ش���عرة واحدة من تدهور شامل .والتقدير السائد في المؤسسة
األمنية باألمس يقول إن جولة القتال الحالية قد انتهت حقًا ،لكن االش���تباك
المقبل مع إيران هو مسألة وقت.

الرئيس السابق للمحكمة اإلسرائيلية العليا :القيادة اإلسرائيلية
الحالية تستخدم “قوة مفرطة” ألنها ال تثق بنفسها وبطريقها!

ّ
*أهارون باراك ينتقد السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (الكنيست) ألنهما “ال تتعامالن مع األقلية العربية بتفهم
واحترام” ،لكنه ال يذكر السلطة الثالثة (القضائية) التي تثبت دراسات عديدة تأصل التمييز ضد العرب في نهجها وقراراتها*
أث���ارت تصريحات أدلى بها الرئيس الس���ابق للمحكمة اإلس���رائيلية العليا
( 1995ـ  )2006والمستش���ار القانوني الس���ابق للحكومة لإلس���رائيلية ( 1975ـ
 )1978وأس���تاذ القانون حاليا في “المركز المتعدد المجاالت في هرتس���ليا”،
البروفس���ور أه���ارون باراك ( 81عام���ا) ،ضمن مقابلة مطولة نش���رت في ملحق
صحيف���ة “يديعوت أحرونوت” مؤخ���را ( ،)2018/1/31ردود فعل واس���عة بين
قطاعات مختلفة ،سياس���ية وقضائية ،في المجتمع اإلسرائيلي ،خاصة وأنها
مقابلة اس���تثنائية ،من حيث كونها األولى التي يدلي بها باراك منذ سنوات
عديدة ويكس���ر من خاللها “حاجز الصمت” الذي فرضه حول نفسه طوال هذه
السنوات.
وباإلضافة إلى ردود الفعل التي نش���رناها في ص  5م���ن هذا العدد بجانب
الع���رض المفصل للمقابلة نفس���ها ،وجد المحامي اليمين���ي المتطرف يورام
���فطل في المقابلة مع أهارون باراك فرصة لش���ن هجوم كاس���ح عليه وعلى
ِش ِ
سيرته القضائية “منذ تعيينه قاضيا ،ابتداء من أوائل الثمانينيات ،ثم نائبا
لرئيس المحكمة العليا ثم رئيس���ا لهذه المحكمة ،حتى العام  ،»2006متهمًا
إياه بـ «إنشاء نظام حكم سياسي خاص تحت غطاء قضائي؛ نظام حكم سياسي
ـ قضائي ال مثيل له ،لم يكن له مثيل ولن يكون في أي مكان في العالم» ...وهو
«نظام ال مفر من تعريفه بأنه دكتاتورية المحكمة العليا»!
ّ
وع���دد ش���فطل («معاري���ف» ـ « )2018/2/10أربع���ة أس���س» قام���ت عليها
«دكتاتوري���ة المحكمة العليا» :األول ـ إلغاء مبدأ «ع���دم قابلية التقاضي» ،من
خ�ل�ال جعله «أي تصرف أو إج���راء ،حتى لو كان سياس���يا أو أمنيا ،قابال للبحث

والحس���م القضائيين» .وبهذا« ،أصبح باراك ،س���وية مع مجموعة القضاة التي
ح���رص على تعيينهم التس���اق آرائهم م���ع آرائه هو هو المق���رر األعلى في
الشؤون السياسية واألمنية»!؛ الثاني ـ إلغاء القيود على مبدأ «حق المثول أمام
المحكمة (العليا)» ،من خالل إتاحة هذا الحق ،بصورة واسعة وغير محدودة ،ألي
شخص و /أو ألي جس���م إذا كان الموضوع المطروح في االلتماس إلى المحكمة
العلي���ا «عاما ،من جهة ،ويثير تس���اؤالت تتعلق بس���لطة القانون أو ذات طابع
دس���توري أو تمس حقوق اإلنسان الفرد األساس���ية من جهة أخرى»؛ الثالث ـ
إدخال «مبدأ المعقولية» القاضي بضرورة أن يخضع أي إجراء ،أو قرار ،س���لطوي
لمعيار المعقولية ،والذي «أتاح لباراك ،ومجموعة القضاة الذين يفكرون مثله،
إمكانية النظر والحس���م في أي شأن سياسي يرغبون فيه» ،كما يقول شفطل؛
الرابع ـ التفس���ير القضائي الذي أرس���اه باراك لـ»قانون أساس :كرامة اإلنسان
وحريته» ،على ضوء «قيم دولة إس���رائيل كدول���ة يهودية وديمقراطية» وبما
ينسجم معها ،بحيث تشمل «كرامة اإلنسان وحريته» ،أيضا ،مبادئ المساواة،
حرية التعبير ،حرية المعتقد والدين ،حرية اإلبداع ،حرية التجمهر واالنتظام.
وهذا ما يعتبره ش���فطل «منح باراك نفسه صالحية س���ن تشريعات تتضمن
مب���ادئ لم يذكرها قانون األس���اس في نصه الصريح» ،وه���ي الصالحية التي
«اعتمدها باراك إللغاء أي قانون يتعارض مع تلك المبادئ»!
ّ
ويرى شفطل أن هذه «األسس األربعة» هي التي مكنت باراك من «إنجاز مهمة
تش���كيل دكتاتورية المحكمة العليا» التي ش���كلت ،منذ نهاية الثمانينيات
وحتى اليوم« ،الحكومة األعلى» في إسرائيل.

غروس :الديمقراطية اإلسرائيلية
نحمها
لن تحمينا إذا لم ِ

ودافع البروفسور عمانوئيل غروس ،أستاذ القانون الدستوري السابق في
جامعة حيفا ،عم���ا قاله أهارون باراك وأكد أن وزيرة العدل أييلت ش���اكيد
«ال تفه���م معن���ى الديمقراطية الحقيقي» ،ألن «الديمقراطية هي ليس���ت
حك���م األغلبية فقط .من الواضح ،ضمنا ،أن الديمقراطية ال تقوم بدون حكم
األغلبية ،لكن الديمقراطية هي ،أيضا ،حكم القيم ،حماية األقليات والدفاع
عن حقوق اإلنس���ان» ،ما يعني «أنك ال تس���تطيعين فع���ل كل ما يحلو لك
باس���م حكم األغلبية وبدون األخذ في الحسبان احتياجات األقليات وحقوق
اإلنسان»!
وتطرق غروس ،في مقال نشر تحت عنوان «وقاحة أييلت شاكيد» («هآرتس»
ـ  ،)2018/2/5إلى ما كتبته ش���اكيد عن «انحراف وتش���ويه الس���كة» ،فقال إنه
«كان من الحري بوزيرة العدل أن تعرف أن الس���كة لم تنحرف ولم تتشوه بسن
قوانين األس���اس المذكورة وأن كل ما فعل���ه القاضي باراك هو تطبيق أهداف
تلك القوانين وترجمتها من خالل تفسيرات مضمونية جوهرية».
ودع���ا غروس ،في ختام مقالته ،إلى «وض���ع حد للصمت المؤذي الذي تلتزمه
قطاعات هامة في المجتمع اإلس���رائيلي حيال ما تس���ببه الحكومة الحالية من
أضرار لس���لطة القان���ون» ،إذ «حان الوقت للنهوض والدف���اع عن الديمقراطية
اإلسرائيلية وحمايتها ،وإال فهي لن تحمينا»!
(طالع ص )5

المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية يوعز إلى الشرطة بتأجيل
ْ
ملفي التحقيق  1000و 2000مع نتنياهو!
نشر توصياتها بشأن
*خروج نتنياهو بال شيء من ملفات الفساد فرضية قائمة! *
أوعز المستش���ار القانوني للحكومة اإلس���رائيلية أفيحاي مندلبليت (األحد)
ْ
ملفي التحقيق  1000و 2000مع
إلى الش���رطة بتأجيل نشر توصياتها بش���أن
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وجاء إيعاز المستش���ار القانوني هذا في إثر التماس قدمه المحامي يوسي
فوكس للمحكمة اإلس���رائيلية العليا ،وجاء فيه أن الشرطة غير مخولة صالحية
تقديم توصيات تتعلق بملفات تحقيق.
وأمهلت المحكمة الدولة يومًا واحدًا لتقوم بتقديم ردها على هذا االلتماس.
وكان القائد العام للش���رطة اإلس���رائيلية روني ألش���يخ ألمح إلى أن الشرطة
انتهت من التحقيق في هذين الملفين ،وأنها مس���تعدة لتقديم التوصيات
بشأنهما خالل األسبوع الحالي.
وقالت مصادر مقربة من المستشار القانوني للحكومة إنه يفضل إرجاء نشر

كلمة في البـدايـة

توصيات الشرطة إلى حين إصدار قرار المحكمة العليا بشأن طلب االلتماس.
ً
وواصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حملته على محققي الش���رطة متسائال
كيف يمكنهم التحقيق في الملفات المنس���وبة إليه ،وتقديم توصيات موضوعية،
وهم يصدقون ادعاءات كاذبة تنطوي على هذيان بأنه يعمل ضدهم شخصيًا.
وق����ال نتنياهو في بيان نش����ره ف����ي صفحت����ه الخاصة على موق����ع التواصل
االجتماعي «فيس����بوك» يوم الجمع����ة الفائت ،إنه كان يتعي����ن على قائد وحدة
«اله����ف  »433العميد روني ريتمان أن يتنحى ع����ن التحقيق ضده ،بعد أن بعث
محاموه برس����الة إلى المستش����ار القانوني للحكومة يلمحون فيها إلى أن رئيس
الحكومة هو من أرسل الضابطة التي اشتكت ضد ريتمان ألنه تحرش بها جنسيًا.
ّ
وأكد القائد العام للشرطة روني ألشيخ ،في مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة
اإلس���رائيلية ( 12القناة الثانية س���ابقًا) األس���بوع الفائ���ت ،أن معاملة رئيس

الحكومة اإلسرائيلية له ّ
تغيرت منذ انطالق التحقيقات ضده.
ّ
وأضاف ألش���يخ أن المهمة الصعبة بالنسبة إلى الشرطة هي فهم ماذا قدم
نتنياهو في مقابل الرشاوى إن كانت ،وليس فقط إن كان تلقى رشاوى أم ال.
وأثارت المقابلة ضجة كبرى بعد أن قال ألشيخ إنه شعر بأن جهات ذات نفوذ
اس���تأجرت خدمات محققين خاصين من أجل جمع معلومات عن ضباط الشرطة
الذين يقومون بالتحقيق في ملفات نتنياهو.
وبدا أن الش���يخ يلمح إلى أن نتنياهو كان وراء هذه العملية بهدف تشويش
التحقيقات ضده.
وهاجم رئيس كتل االئتالف الحكومي عضو الكنيست دافيد أمسالم (الليكود)
المقابلة ،ووصف أقوال الشيخ بأنها محاولة إلحداث انقالب من جانب الشرطة.
(طالع ص )3

يش���ير تقري���ر ُمقتضب نش���رناه في ه���ذا العدد من «المش���هد
اإلس���رائيلي» إلى مبادرة خاصة واس���تثنائية تقوم بها مجموعة من
األكاديميين اإلس���رائيليين تأسست مؤخرًا باسم «أكاديميا من أجل
المس���اواة» ،وتتضمن إعداد وإنش���اء «بنك معلومات» س���تطلق عليه
َّ
اس���م «أكاديميا مجن َدة» يش���مل مواد وتقارير إخبارية ،ترمي أساسًا
إلى فضح زيف االدعاء اإلس���رائيلي بأن الجامعات في إسرائيل «جسم
مس���تقل ،متنور وتقدمي» من خالل كش���ف وتأكيد ال���دور العميق
الذي تؤديه الجامعات اإلس���رائيلية في تكريس االحتالل اإلسرائيلي
لألراضي الفلس���طينية في مناط���ق  ،1967عبر تعاونه���ا الوثيق مع
المس���توطنات والمش���روع االس���تيطاني ،ومع الجي���ش والصناعات
الحربي���ة ،ومع «الجهد اإلعالمي» اإلس���رائيلي ضد حرك���ة المقاطعة
الدولية (طالع التقرير ،ص .)3
ويدور في اآلونة األخيرة في إس���رائيل س���جال ح���ول غايات الهجوم
ّ
اإليديولوجي الذي تش���نه الحكومة اليميني���ة الحالية على الجامعات
ّ
ويؤججه على نحو ُمس���بق البرمجة وزير التربية والتعليم
اإلسرائيلية،
نفتالي بينيت زعيم حزب تحالف المس���توطنين في األراضي المحتلة
« 1967البي���ت اليهودي»ُ .وي ّ
عد هذا الهج���وم تصعيدًا لجوالت هجوم
أخرى خالل واليات حكومات يمينية سابقة.
ّ
س���ن قانون جديد
وتمثل آخر تجليات هذا التصعيد في العمل على
يرمي إلى تخويل «مجلس التعليم العالي اإلسرائيلي» صالحية تقليص
الميزانيات الحكومية المرصودة ألي مؤسس���ة من مؤسس���ات التعليم
العالي (جامع���ات أو كليات أو معاهد أكاديمي���ة) إذا ما كان بين طاقم
المحاضري���ن فيها َمن يؤيد مقاطعة المس���توطنات اإلس���رائيلية في
وس���ي ّ
ُ
عدل ه���ذا القانون الجديد قانونًا
الضفة الغربية ،أو يدعو إليها.
ّ
قائمًا ُيس���مى «قانون المقاطعة» ،جرى س���نه في تم���وز  ،2011ويفرض
سلس���لة من اإلجراءات والعقوبات على أشخاص أو تنظيمات تدعو إلى
مقاطعة إسرائيل والمستوطنات في الضفة.
وفي كانون األول ّ 2016
عين بينيت أحد المحاضرين الجامعيين إلعداد
توصيات ُت ّ
حدد «آداب المهنة» في مؤسس���ات التعليم العالي وتشكل
«دس���تورًا أخالقيًا» لها ،وخاصة في «النش���اط السياسي واألكاديمي»،
ال���ذي يعن���ي كل ما يتعل���ق بتفوهات سياس���ية تصدر عن أس���اتذة
جامعيين ،وأعلن أن الهدف هو تقليص ما أس���ماه «التأثير السياس���ي
لليسار في الجامعات»!
بناء على ذلك من المتوقع أن يش���كل «بن���ك المعلومات» الجديد هذا
نقطة انطالق لتناول دور المؤسسة األكاديمية اإلسرائيلية ،ال من خالل
م���ا يريد أصحاب ه���ذا الهجوم اإليحاء به ،وهو أنه���ا خاضعة لـ»تأثير»
اليسار ،وإنما من طريق كش���ف قرائن متراكمة حول انخراطها الطوعي
في تدعيم سياس���ات منظومة االحتالل في ش���تى المجاالت ،والكشف
عن كونها أداة تس���تعين بها المؤسستان السياسية والعسكرية على
الدوام.
ُ
بطبيعة الح���ال فإنه بإزاء ه���ذا الدور للمؤسس���ة األكاديمية ،يطرح
الس���ؤال حول دور األكاديميين .وهو ما تعاطى مع���ه أخيرًا أحد هؤالء
األكاديميين أس���تاذ العلوم السياسية عيدان النداو ،عبر مقاربة تعتبر
ّ
تتطرق إلى هذا الشأن.
األكثر جدة التي
ُ
ّ
وج���اء تعاطي���ه بعد أن اقترح علي���ه أن يتحدث في أح���د المؤتمرات
الت���ي ُعقدت ف���ي آذار الفائت ( )2017ع���ن الدور الع���ام لألكاديميا أو
المؤسس���ة األكاديمي���ة ،لكنه طلب عل���ى الفور االس���تعاضة عن هذا
الموضوع بموضوع دور األكاديميين ،وأن ُيضاف إلى ذلك تأكيد بعبارة
«في الوقت الحال���ي» .وهكذا أصبح عنوان مقاربت���ه «دور األكاديميين
اإلسرائيليين في الوقت الحالي».
وه���و يقول إنه اخت���ار التحدث ع���ن «دور األكاديميي���ن» وليس عن
«دور المؤسس���ة األكاديمي���ة» ،ألن مصطلح «أكاديميا» هو اس���م علم
ً
ّ
مج���رد وتعميم ج���ارف وال يمكن اعتبار صاحبه وكي�ل�ا أخالقيًا .كما أن
المؤسس���ة األكاديمية تحتوي على تناقضات بنيوية بين جهات ذات
مصال���ح متعارضة ،وبالتال���ي ال يمكن التحدث ع���ن دورها أو وظيفتها
بصورة عامة .ويرى أن الميل نحو تطبيق الخطاب األخالقي على األسماء
المج���ردة يعتبر ُم ّ
ُ
ضرًا لس���ببين :األول ،كونه يلصق بأفراد أبرياء تهمة
جماعي���ة؛ الثاني ،ألن���ه يعفي أفرادًا ،يتحملون مس���ؤولية بالفعل ،من
المحاسبة األخالقية الشخصية.
أم���ا لماذا التأكيد عل���ى أن الدور الذي يجري الحدي���ث حوله هو «في
الوقت الحالي» ،فذلك ألن الدور العام هو وظيفة سياسية ،ولذلك فإنها
ترتبط دوما بظرف وزمان .فالدور ال���ذي لعبه األكاديميون قبل ثالثين
عام���ًا لم يعد بالضرورة هو نفس الدور ال���ذي يلعبونه حاليًا .كما أن أي
مناقش���ة مبدئية لدور األكاديميين م���ن دون صلة بـ»هنا واآلن» ،والذي
ً
يمكن له أن يتجلى بالدرجة نفس���ها مثال ف���ي جامعة هومبولدت في
برلي���ن أو جامعة أكس���فورد في إنكلترا ،تعتب���ر بمثابة تهرب وتنصل
من المس���ؤولية .وال بد من التأكيد هن���ا أن هناك أدوارًا ووظائف ثابتة،
ٌ
أدوار ووظائف
ومهم���ة جدًا ،يؤديها األكاديميون في المجتم���ع ،وهي
نعلم عنها جميعًا ،وأهمها :تطوير وتنمية التفكير اإلنتقادي ،إرس���اء
وتكريس ثقافة بحثية تس���تند إلى الوقائع واألدلة والحجج والتعددية
الفكرية ،والشك والسعي للوصول إلى الحقيقة.
ويقول الن���داو إن إرث التنور يعتبر ُمهمًا دوم���ًا ،بل وأصبح اليوم
ُمهم���ًا أكثر من أي وقت مضى .وم���ع ذلك ال يريد التحدث عنه في ما
يرتبط بدور األكاديميين ،بل يريد أن يس���لط الضوء على الش���راكة
الفعلي���ة لألكاديميي���ن ف���ي أجهزة القم���ع واالس���تغالل في دولة
االحتالل ،وهي شراكة تنطوي على انعكاسات اجتماعية أو سياسية
خطرة للغاية .صحيح أنها في الغالب ش���راكة شفافة وغير متعمدة
(م���ا عدا األكاديميين المنخرطين في الدوائر الداخلية الضيقة) غير
أنها ،مع ذلك ،شراكة حقيقية وفعالة .فالمؤسسة األكاديمية توفر
ش���بكة دعم وش���رعية لهذه األجهزة ،أما خيوط هذه الشبكة فهي
األكاديميون!.
ّ
س���يتبين من «بنك المعلومات» العتي���د ،أن الجامعات
وال ش���ك ،كما
ّ
لتتحول إلى جزء أس���اس م���ن منظومة االحتالل
اإلس���رائيلية ما كانت
واالستيطان والقمع والتمييز ،لوال انخراط أكاديميين في هذه العملية
بوعي كامل منهم.
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تقرير جديد لجمعية «جيشاه  -مسلك»:

الجهاز القضائي
اإلسرائيلي يدعم انتهاك
حقوق سكان قطاع غزة!
أصدرت جمعية “جيشاه  -مسلك” (مركز
الدف���اع عن حري���ة الحركة) هذا األس���بوع
تقري���رًا جدي���دًا بعن���وان “لم نج���د داعيًا
ّ
ً
للتدخ���ل” ،قالت إنه يوف���ر تحليال قانونيًا
لعشرة قرارات حكم بارزة صدرت عن محاكم
إس���رائيلية خالل العقد الماض���ي ،تتناول
ّ
حقوق س���كان قط���اع غ���زة القابعين تحت
الحصار اإلسرائيلي.
وجاء ف���ي التقرير :تظه���ر مراجعة جمعية
“جيش���اه  -مسلك” لسلس���لة قرارات الحكم
اإلس���رائيلية ص���ورة قاتمة ،حي���ث تصادق
المحاك���م بش���كل ش���به أعمى عل���ى مواقف
ّ
ّ
التطرق إلى
اإلس���رائيلية ،وتمتنع عن
النيابة
التوازن ال���ذي يتوجب على الدول���ة مراعاته
بين احتياجاتها األمنية وبين الحقوق العامة
ّ
ْ
َ
تجاهل���ت المحاكم
لس���كان قطاع غ���زة .كما
ف���ي قراراتها أح���كام القان���ون الدولي ،وهو
اإلط���ار القانوني الوحيد ال���ذي ّ
يقدم أدوات
قضائية للدفاع عن حقوق اإلنس���ان الخاصة
بس���كان غزة .وبذا ،فإن المحاكم اإلسرائيلية
تسهم في االنتهاك الفظ للحقوق األساسية
ّ
لسكان غزة ،وعلى رأسها الحق بحرية الحركة
والتنقل.
ومن االس���تخالصات األساسية التي يفضي
إليه���ا التقرير ،أنه على مر س���نوات الحصار
اإلسرائيلي على قطاع غزة ،امتنعت المحكمة
العليا اإلس���رائيلية من النظر ف���ي الواجبات
المفروضة على إس���رائيل تجاه س���كان غزة،
بناء على القانون الدول���ي – قوانين االحتالل
وقواني���ن حقوق اإلنس���ان ،رغ���م أن هذا هو
األمر األساسي الذي كان ينبغي عليها فعله،
على ضوء كون إس���رائيل ال تزال تسيطر على
جوانب كثي���رة في حياة س���كان القطاع عبر
الس���يطرة الش���املة على ط���رق الوصول إليه
والخروج من���ه .وعمليًا ،فق���د قامت المحكمة
العليا بإعفاء إس���رائيل بشكل شبه كامل من
ّ
أي واج���ب قانوني تجاه س���كان غ���زة .وحتى
الي���وم ،فإن المحكمة العلي���ا ال تقوم بتوفير
حماية للحقوق األساس���ية لس���كان القطاع،
حتى حين يكون تحقيق هذه الحقوق متعلقًا
كليًا بإسرائيل.
وف���ي الكثير من الحاالت التي لم يجد فيها
القض���اة “داعي���ًا للتدخل» في السياس���ات
ّ
المقيدة ،برروا األم���ر بحجة أن
اإلس���رائيلية
الواجبات الملقاة على إس���رائيل تجاه سكان
غ���زة هي «واجبات إنس���انية فقط» ،كالواجب
ّ
بمواصلة تزويد غ���زة بالكهرباء والوقود ،ولم
يقم القض���اة بتفصيل آماد ه���ذه الواجبات
وكيفي���ة تطبيقها .وقد تم الحفاظ على هذه
الضبابية على مدار السنوات ،باستثناء حالة
وحيدة ،عندم���ا تالءمت حماية الس���كان مع
المصلحة السياس���ية اإلسرائيلية ،وذلك في
ّ
يميني���ة (المنتدى
التم���اس قدمته جمعية
القضائي من أجل أرض إس���رائيل )2009 ،ضد
قرار الحكومة الس���ماح للسلطة الفلسطينية
بنقل أموال من الضفة الغربية إلى قطاع غزة
ّ
لدفع معاشات موظفيها في غزة.
وحتى عندما ارتأى قض���اة المحكمة العليا
أنه م���ن الواجب توجيه انتق���اد للدولة ،فقد
ُ
ّ
لزمة،
اكتفى ه���ؤالء بتوصيات لينة وغي���ر م ِ
بتقديم تس���هيالت لس���كان القطاع .فعلى
س���بيل المثال ،عندما صادق قضاة المحكمة
العليا على «سياس���ة الفصل» ،التي تمنع لم
ّ
ش���مل العائ�ل�ات المقيمة في غزة م���ع أبناء
نفس العائل���ة المقيمين في الضفة الغربية،
فق���د أوصى القضاة بتقديم تس���هيالت في
إجراءات اإلقام���ة الدائمة في الضفة الغربية
(في إطار التماس قدمه هموكيد :مركز للدفاع
عن الفرد ع���ام  ،)2012وهي توصيات لم يتم
تنفيذها حتى اليوم .أما في االلتماسات التي
انتقدت الحظر اإلسرائيلي الشامل المفروض
على خروج الط�ل�اب والطالبات الجامعيين من
ّ
قطاع غزة للدراس���ة في الضفة الغربية ،فقد
أوصى قضاة المحكمة العليا الدولة بتشكيل
«لجنة استثناءات» ،لم يجر تشكيلها بعد.
وقد كانت بعض االس���تثناءات في سياسة
المحكم���ة العلي���ا بع���دم الدفاع ع���ن حقوق
ّ
اإلنس���ان الخاص���ة بس���كان غزة ،وج���اء ذلك
ُ
فقط في إطار التماس���ات إداري���ة ق ِّد َمت ً
بناء
على قان���ون حرية المعلوم���ات ،حيث ألزمت
المحكم���ة الدولة ببلورة نهجه���ا في قرارات
إدارية علنية ،أو بنش���ر معلومات كان قد تم
إخفاؤها عن عي���ون العامة قبل البت في تلك
االلتماسات (“جيشاه – مسلك”.)2009 ،
وقالت الجمعية إن���ه بعد مرور ما يزيد على
العقد م���ن الزمن من فش���ل سياس���ة فرض
ّ
الحص���ار اإلس���رائيلية عل���ى قطاع غ���زة ،آن
األوان كي تس���تخدم المحاكم اإلس���رائيلية
صالحياته���ا وتتدخل في هذه السياس���ات
ّ
التنص���ل م���ن
بش���كل ال يتي���ح إلس���رائيل
مس���ؤولياتها القانونية تجاه سكان القطاع،
وآن األوان لكي تقوم ه���ذه المحاكم بحماية
حقوق اإلنسان العامة الخاصة بسكان القطاع.

غزة :حالة حصار( .أ.ف.ب)

الوثيقة التلخيصية لمؤتمر «معهد دراسات األمن القومي»:

ُّ
التحدي األبرز في الوقت الراهن هو تطلع إيران إلى تعزيز نفوذها في الشرق األوسط!
*«ممثل��و الحكوم��ة اإلس��رائيلية الذي��ن تحدث��وا ف��ي المؤتم��ر قدم��وا أجن��دة واضح��ة مفاده��ا أن التق��دم السياس��ي ف��ي الموضوع
الفلس��طيني لي��س مطروحًا اليوم على جدول األعم��ال ،وال فائدة من خطوة مهمة في ظل عدم وجود ش��ريك لدى الطرف الثاني»!*
عقد يومي  30 - 29كانون الثاني الماضي المؤتمر الس���نوي
الحادي عش���ر لـ«معهد دراسات األمن القومي» في جامعة تل
أبيب ،بمشاركة سياسيين ،وعس���كريين ،وإعالميين ،وخبراء،
من الحقل السياسي -األمني ،من إسرائيل والعالم.
وقال���ت وثيقة تلخيصية صادرة عن هذا المعهد األس���بوع
الفائ���ت ،إن هن���اك خالصة عام���ة من النقاش ال���ذي دار في
المؤتم���ر ،مثل تلك التي برزت العام الماضي ،هي أن «الميزان
ُ
االس���تراتيجي الع���ام إلس���رائيل إيجابي ،وه���ي تعتبر قوة
عظمى إقليمية ،مع قدرات عس���كرية تفوق قدرات خصومها
وأعدائها».
وتابع����ت الوثيقة :امتازت الس����نة األخي����رة بتوثق العالقات
بين البي����ت األبيض والحكومة اإلس����رائيلية ،إذ تتطابق وجهة
نظ����ر إدارة دونالد ترامب مع وجهة نظر الحكومة اإلس����رائيلية
بشأن التحديات في الشرق األوسط ،وفي مقدمتها اعتبار إيران
المشكلة اإلقليمية المركزية؛ وتقيم القدس عالقة استراتيجية
وثيقة جدًا مع موس����كو؛ وتنظر الدول العربية البراغماتية إلى
إس����رائيل كصديق محتمل أكثر مما ترى فيها عدوًا ،وش����ريكًا
في كبح جهود إيران لتحقيق نفوذ إقليمي واس����ع؛ كذلك فيما
يتعلق بالموضوع الفلس����طيني ،وبخ��ل�اف الماضي ،فإن تهمة
الجمود السياسي ال ُت َّ
وجه حصريًا إلى إسرائيل.
مع ذلك ال أساس لالفتراض أن ميزان التهديدات والفرص في
البيئة االستراتيجية إلسرائيل ،وما يحمله من صفات إيجابية
ً
واضحة لمصلحتها ،يمكن أن يس���تمر وقتًا طويال .عالوة على
ذل���ك ،وكما أجاد رئي���س األركان غادي أيزنك���وت في وصفه،
فإن «هوامش أمن» إس���رائيل ضيقة .ويقص���د بذلك أنه على
الرغم من االحتمال الضئيل لحدوث تغيير جوهري في البيئة
االس���تراتيجية ،وفي وضع إس���رائيل األمني ،فإن إسرائيل ال
تملك هامشًا واسعًا للمناورة والحركة ،عندما تحدث انعطافة
على إحدى الجبهتين ،الش���مالية أو الفلس���طينية ،ولذا يجب
االس���تعداد بمرونة كبيرة للرد على عدد من الس���يناريوهات
المطروحة على جدول األعمال.
ومن بين مجموعة القضايا التي جرى درس���ها في المؤتمر،
ُ
برز عدد منها بصورة خاصة ،واعتبر التحدي األساس���ي الذي
تواجهه دولة إسرائيل بعد مرور سبعين عامًا على قيامها.

إيران :من الخطر النووي
حتى الجبهة الشمالية

ُّ
قال���ت الوثيقة إن التحدي األبرز في الوقت الراهن هو تطلع
إيران إلى تعزيز نفوذها في الش���رق األوسط ،بواسطة تطوير
قدرة نووية ،وتطوير صواريخ بعيدة المدى ،وتوجيه عمليات
عسكرية ،وسياسية ،وحكومية وغير حكومية .وبعد المقاربة
الهجومية للرئي���س ترامب ضد إي���ران ،وانتقاداته العنيفة
ضد االتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ قبل عامين ،ارتفع
إم���كان خروج الوالي���ات المتحدة من االتف���اق ،وهذه خطوة ال
ترغب فيها إس���رائيل ،إذ على الرغم من سيئات االتفاق فهي
لن تستفيد من إلغائه في هذه المرحلة .فالخروج من االتفاق
ّ
يمكن أن يعيد إيران إلى تطوير سريع لقدرة نووية ،وأن يولد
أيضًا ردة فعل إقليمية واسعة ،إلى حد الوصول إلى سيناريو
مواجهة شاملة بين إس���رائيل وحزب الله كما شدد على ذلك
عضو المجلس الوزاري المصغر ،الوزير يوآف غالنت.
في مقابل ذلك ،فإن الخيار المفضل بالنس���بة إلى إسرائيل،
كم���ا جرى اقتراح���ه أكثر من مرة من قبل خب���راء المعهد ،هو
بل���ورة اتفاقات ثنائية بين إس���رائيل ،والوالي���ات المتحدة،
المشاركة في االتفاق ،هدفها منع إيران من
والدول األوروبية
ِ
تطوير صواريخ بعيدة المدى ،وكبح تمددها اإلقليمي .ويبدو
أن األوضاع نضجت لهذا األمر وس���ط ال���دول األوروبية أيضًا.
في هذا الس���ياق ،جرى طرح فكرة بلورة اس���تراتيجية ثنائية
تقضي بمواصلة محاربة اإلرهاب السلفي  -الجهادي في الدول
اإلسالمية ،ومحاربة القاعدة ،وفي المقابل ،كبح النفوذ السلبي
إليران في الشرق األوسط ،بقيادة الواليات المتحدة ومشاركة
ّ
أوروبا ،وإس���رائيل ،وال���دول العربية الس���نية البراغماتية .إن
تجنيد ال���دول األوروبية من أجل عملية في ه���ذا االتجاه أمر
ممكن إذا اس���تبعد الرئيس ترامب عن ج���دول األعمال إلغاء
االتفاق النووي مع إيران ،وأيضًا إذا اعترفت أوروبا بإس���رائيل
«كرأس حرب���ة» للغرب في المواجهة م���ع الظواهر المتطرفة
المتمثلة في اإلرهاب الجهادي والسياسي.
ويشكل نشاط إيران في سورية وفي لبنان ،بواسطة حلفاء أو
فروع ،تهديدًا ملموسًا إلسرائيل .ويشير المزاج العام السائد،
وخاصة لدى حكومة إس���رائيل ،إلى اعتبار هذا التهديد ملحًا
وأساسيًا في خريطتها االس���تراتيجية ،وذلك بعد أن تحولت
الجبهة الش���مالية ،في سورية ولبنان ،في السنة األخيرة ،إلى
جبه���ة واحدة غير منفصلة ،وإل���ى أرض خصبة لتمركز وجود

عس���كري إليران وفروعها في المنطقة .إن حزب الله هو القوة
اإليرانية المتقدمة الرئيس���ة .صحيح أن���ه ،منذ العام ،2006
يوج���د ردع متبادل بين���ه وبين إس���رائيل ،ألن المصلحة في
ُ
المحافظة على اله���دوء القائم تتغلب عل���ى اعتبارات أخرى
يمكن أن تؤدي إلى حدوث مواجهة جديدة .لكن ،إذا استمرت
إيران في السعي إلى توسيع سيطرتها وتعميقها بالقرب من
حدود إسرائيل ،فإن المواجهة يمكن أن تحدث في أي مرحلة
من المراحل .إن الرد على الهجمات اإلس���رائيلية التي تهدف
إلى منع إقامة بنية تحتية لتركيب صواريخ في لبنان ،تنطوي
عل���ى إمكان تصعيد أكبر كثيرًا من الهجمات المنس���وبة إلى
إسرائيل التي تجري في األراضي السورية.
تدل المواجهة اإلسرائيلية في الجبهة الشمالية منذ العام
 ،2011تاريخ نش���وب الحرب األهلية في س���ورية ،على سياسة
عاقلة وعلى تعاون وثيق بين المستوى السياسي والمستوى
العس���كري ،الذي يمكن أن ننس���ب إليه جزء كبير من الفضل
في االس���تقرار المس���تمر في ه���ذه الجبه���ة .إن العمليات
العسكرية في إس���رائيل المنسوبة إلى إس���رائيل ،والتعاون
األمني بين إس���رائيل وروس���يا ،والحذر من التورط في القتال
الدائ���ر ما وراء الح���دود ،كل هذا أثبت أنه سياس���ة صحيحة.
وفي المقابل ،قلصت سياس���ة عدم التدخل تأثير إس���رائيل
ف���ي بلورة صورة س���ورية في الي���وم التالي النته���اء الحرب
األهلي���ة .وردًاعلى التطورات في ه���ذه الجبهة ،يتمحور عمل
إس���رائيل في الس���نة األخيرة على منع تمركز إيران وفروعها
في س���ورية ،ومنع تعاظم قوة حزب الله ف���ي لبنان .لكن كما
س���بق ذكره ،تنطوي هذه السياس���ة على احتم���ال تصعيد
نتيجة سلسلة من عمليات ورد عليها ،باإلضافة إلى احتماالت
تقدي���رات غير صحيحة تتعلق بس���لوك إي���ران ،وحزب الله،
وحتى روس���يا .واقترح نفتالي بيني���ت عضو المجلس الوزاري
المصغر في الخط���اب الذي ألقاه في المؤتمر توس���يع مجال
عمليات إس���رائيل بصورة تتخطى حزب الل���ه ،وتدفيع الثمن
لفيلق القدس والحرس الثوري اإليراني ،الخلية التي تنش���ط
بين طهران ودمشق وبيروت .وفي رأيه ،وحدها عملية جريئة
ضد إيران« ،رأس األخطبوط» ،ستخلق ردعًا كافيًا ،وستؤدي إلى
انسحاب أذرعها الطويلة في المنطقة إلى الوراء.
ُ
في هذا الش���أن أيضًا ،على الرغم م���ن األهمية التي أعيرت
للجبهة الش���مالية ،التي تض���م الجبهة الس���ورية والجبهة
اللبناني���ة ،ووصف الح���رب المقبلة بـ»حرب الش���مال األولى»،
ف���إن جزءًا مهم���ًا من الحديث ترك���ز على الجبه���ة اللبنانية،
وعل���ى مصطلحات ح���رب لبنان الثالثة ض���د المعقل اإليراني
في لبنان ح���زب الله .وفيما يتعلق بمواجهة مس���تقبلية قد
تنش���ب مع حزب الله ،ع���رض وزير الدفاع أفيغ���دور ليبرمان
والوزي���ر بينيت خط���ًا واضحًا ،وكثيرون يش���اطرونهما الرأي:
تحميل الدولة اللبنانية المس���ؤولية عن أي عملية تنطلق من
ّ
األراضي اللبنانية ،األمر الذي يعني أن إسرائيل ستدفع لبنان
الثمن في المواجهة مع حزب الله ،بصفته رب البيت ،ويتحمل
المسؤولية عن حزب الله.
وفي هذا الموضوع برزت في المؤتمر وجهتا نظر مختلفتان
لإلدارة األميركية ،إذ ش���رح المس���ؤول عن الشرق األوسط في
وزارة الخارجية السفير ديفيد ساترفيلد ،السياسة األميركية
الراهن���ة التي تدع���و إلى تعزي���ز الجيش اللبنان���ي والدولة
اللبنانية ،كس���بيل إلى إضعاف حزب الله .وفي المقابلّ ،ادعى
السفير نيثان ساالس ،المسؤول عن محاربة اإلرهاب في وزارة
الخارجي���ة ،أن الجيش اللبناني هو أداة في يد حزب الله ،لذا ال
فائدة من تقويته.
ُ
ُ
طرح���ت وجهة نظر أخ���رى تتعلق بالمواجه���ة في الجبهة
الش���مالية ،وهي قدرة الجبه���ة الداخلية اإلس���رائيلية على
ُّ
تحمل الضربات ،واس���تمرارية أداء أجهزة الدولة الحيوية في
حال حدوث مواجهة عسكرية.
وم���ن المتوقع أن تش���كل الجبهة الداخلي���ة الهدف األول
بالنس���بة إل���ى حزب الله وش���ركائه الذين تعم���ل إيران على
تزويدهم بمنظومات صواري���خ أرض  -أرض دقيقة ومتطورة،
وهي غير مستعدة حاليًا كما هو مطلوب لمواجهة هذا الحجم
من األضرار.

الصراع اإلسرائيلي -الفلسطيني
وتطرق���ت الوثيق���ة إلى الصراع اإلس���رائيلي -الفلس���طيني
فكتبت :على خلفية الجمود السياسي المستمر ،فإن التطورات
المتعلقة بساحة الصراع ،التي حدثت مؤخرًا ،زادت حدة الخالف
بين الطرفين وعدم الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأدى اعتراف الواليات المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل إلى
صب���غ اإلدارة األميركية بصبغة الوس���يط غي���ر النزيه ،وقد ّ
جر
ذلك رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس إلى رد حاد.

ُ
وتبدد توقع أن تتوص���ل اإلدارة األميركية إلى تحقيق «صفقة
العصر» لحل الصراع ،بسبب عدم اإليمان بإمكان تحريك عملية
سياس���ية ّ
فعالة حاليًا ،وأي اقتراح أميرك���ي ُيظهر اقترابًا من
مواقف إس���رائيل سيحش���ر الفلس���طينيين في الزاوية ،وربما
ُ
س���يدفعهم أيضًا إلى طريق العنف .من جهة أخرى ،يمكن أن
يشجع الرفض الفلسطيني ،وتحميل الفلسطينيين تهمة عدم
وجود أمل سياسي ،من يطالب بالضم في الحكومة اإلسرائيلية
على ف���رض وقائع عل���ى األرض .فقد دعا وزي���ر األمن الداخلي
غلع���اد إردان إل���ى الدفع ُ
ّ
ض���م في الضفة
قدم���ًا نحو خطوات
الغربية ،وكخطوة أولى أش���ار إل���ى معاليه أدوميم .لذا ،من غير
المس���تبعد أن تقت���رح إدارة ترامب ،في محاولتها اس���تعادة
صورتها كوس���يط موضوعي ،على الفلسطينيين بادرات ُحسن
ني���ة إلعادتهم إلى طاولة المفاوضات ،مثلما منحت إس���رائيل
بادرة االعتراف بالق���دس كعاصمة لها ،وفي موازاة ذلك قررت
تقليص المس���اعدة المقدمة لمنظمة األونروا ،التي تعمل على
إدامة مش���كلة الالجئين الفلس���طينيين إلى األب���د .ومن بين
ُ
األفكار التي طرحت في نقاش���ات المؤتم���ر ،بهدف التخفيف
من الجمود السياس���ي ،االعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود
موقتة ،بحسب المرحلة الثانية من خريطة الطريق.
ّ
وق���دم ممثلو الحكوم���ة اإلس���رائيلية الذي���ن تحدثوا في
المؤتم���ر ،أجندة واضح���ة مفادها أن التقدم السياس���ي في
الموضوع الفلسطيني ليس مطروحًا اليوم على جدول األعمال،
وال فائ���دة من خط���وة مهمة في ظل عدم وجود ش���ريك لدى
الط���رف الثانيُ .ويعتبر الرئيس عباس رئيس���ًا ضعيفًا وكمن
انته���ى دوره ،فكيف باألحرى بعد أن ع���ارض حق قيام دولة
اليهود ف���ي الخطاب الذي ألقاه مؤخرًا ف���ي اجتماع المجلس
الوطني الفلسطيني.
وم���ع ذلك ،تعتقد حكومة إس���رائيل أن ف���ي االمكان الدفع
ّ
ُ
قدمًا نحو عالقة سياس���ية علنية مع الدول العربية الس���نية،
التي تبحث عن تعاون مع إس���رائيل ضد تهديدات مشتركة،
وخصوص���ًا إيران .وبحس���ب وجهة النظر ه���ذه ،من الصائب
اس���تخدام مصالح ال���دول العربية من أجل خل���ق ضغط على
الفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات من دون شروط مسبقة،
وفي الوق���ت عينه ،الدفع ُ
قدم���ًا نحو نظ���ام إقليمي ال يكون
مرتبطًا بحل الصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني.
تج���در اإلش���ارة إلى أن ضيوف���ًا من دول عربي���ة وخبراء في
العالم العربي شاركوا في المؤتمر ،دحضوا التقدير القائل إن
إس���رائيل قادرة على الدفع ُ
قدمًا نحو عالقات رسمية مع دول
ّ
عربية س���نية من خالل االلتفاف على العملية السياس���ية مع
الفلسطينيين.
لك���ن في الوقت عينه ،ب���رز في الجانب اآلخ���ر صوت الذين
يعتقدون أن الصراع اإلس���رائيلي  -الفلسطيني هو المشكلة
األخط���ر الت���ي تواجهها إس���رائيل حاليًا ،ول���ذا يجب اتخاذ
خط���وات فورية لمواجهتها ،وخصوص���ًا للمحافظة على دولة
إس���رائيل كدولة يهودي���ة وديمقراطية .ولي���س فقط أنه ال
يمك���ن التوصل إلى نظام إقليمي م���ن دون حدوث تقدم في
الموضوع الفلس���طيني ،بل إن نية عدم اتخاذ قرار س���يجعل
إس���رائيل تتدهور نحو واقع الدول���ة الواحدة بين نهر األردن
والبحر أيضًا .وفي رأيهمُ ،يعتبر االنفصال عن الفلسطينيين
أمرًا حتميًا ،س���واء باتفاق أو عبر خطوات مس���تقلة ،من خالل
المحافظة على مصالح إسرائيل األمنية الحيوية .وأي خيار آخر
سيقوض أسس إسرائيل الديمقراطية واألخالقية واألمنية.
ُ
وخ ّصص اهتمام خاص خالل النقاشات لقطاع غزة ،الذي يقف
على حافة االنهيار .فاتصاالت المصالحة بين «حماس» والسلطة
الفلس����طينية وحركة «فتح» عالقة ،وعل����ى الرغم من عدم وجود
مصلحة لدى الطرفين في تصعيد الوضع ،فإن لألزمة االنسانية
ديناميتها الخاصة ،وسيش����كل التدهور نحو معركة عسكرية
في غزة ضربة قاضية للقطاع .وقد أجرى المعهد مؤخرًا بحثًا عن
الوضع في القطاع أشارت نتائجه إلى حاجة ماسة من أجل الدفع
ُ
قدمًا نحو جهد دولي وإقليمي مشترك إلعادة بناء قطاع غزة ،في
مقابل وقف «حماس» بناء قوتها.

الجبهة الداخلية
وفيم���ا يتعلق بالجبه���ة اإلس���رائيلية الداخلي���ة ورد في
الوثيقة :في السنوات األخيرة ،استوعبت إسرائيل أن الجبهة
الداخلي���ة هي أس���اس مهم ف���ي األمن القوم���ي للدولة ،وأن
وح���دة المجتمع ه���ي حجر الزاوية في صم���وده في مواجهة
التحديات الخارجية .وخالل نق���اش هذا الموضوع برز انطباع
أن���ه في الفترة األخي���رة اختل التوازن بي���ن الطابع اليهودي
وبين الطابع الديمقراطي للدولة ،وأنه تجري عمليات إلضعاف
ح���راس الديمقراطية ،وبينهم محكمة العدل العليا ،وس���ائل
ُ
اإلعالم ،والجيش ،والشرطة ،وأن حدة خطر تداعي اللحمة التي

توحد المجتمع اإلسرائيلي آخذة في االزدياد .إن مسائل عالقة
الدي���ن بالدولة ،والعالق���ة باآلخر ،وحقوق األقليات ،وس���لطة
ُ
القانون ،وحري���ة التعبير ،ومعضالت أخرى هي موضوع خالف
بين جماعات متعددة في المجتمع ،إلى حد يمكنه أن يقوض
القاسم المش���ترك الذي تس���تند إليه الدولة ،الذي نشأ منذ
قيامها ،وكان بمثابة ُعرف غير مكتوب بين مواطنيها.
وضمن س����ياق الجبهة الداخلية ،وعلى نحو له صلة بمس����ألة
الوح����دة االجتماعية ،جرى نقاش بش����أن الجيش اإلس����رائيلي
والتحديات التي يواجهها .يحافظ هذا الجيش على تفوقه في
مجال بناء القوة واس����تخدامها ،لكن ب����رز تباعد بين َ
قيمه وبين
القي����م التي ّ
توجه أجزاء واس����عة من الجمه����ور ،على الرغم من
كونه يحظى من قبل الرأي العام بالتعاطف األكبر بالمقارنة مع
مؤسسات الحكم اإلس����رائيلي .حاليًا ،يالقي الجيش اإلسرائيلي
صعوب����ة في أن يك����ون «بوتقة صهر» اجتماعي����ة ،كما كان في
العق����ود األول����ى للدولة ،ويتعي����ن عليه أن يكيف نفس����ه وفق
التغي����رات التي طرأت عل����ى المجتمع ،وأيضًا وف����ق التغيرات
المطلوبة في العقيدة العسكرية واالس����تراتيجيا األمنية .لقد
ُ
تضمنت وثيقة اس����تراتيجيا الجيش اإلس����رائيلي التي نشرت
س����نة  ،2015وج����رى تحديثها مؤخ����رًا ،وجهات نظ����ر إيجابية
وأخرى س����لبية .النظ����رة اإليجابية هي أن الجيش اإلس����رائيلي
وضع لنفس����ه إطارًا نظريًا ومحدثًا يعمل في ضوئه ،ويتدرب من
خالله على القيام بمهماته .وفي المقابل ،فإن جوهر صوغ هذه
الوثيقة يش����ير إلى مش����كالت وثغرات ناجمة عن عدم تحديد
المستوى السياس����ي لعقيدة أمنية منهجية وأهداف واضحة.
هذا الوضع ليس جديدًا في إس����رائيل التي ليس لديها عقيدة
أمنية رسمية منتظمة ،لكن بعد التغييرات الهائلة التي طرأت
على بيئتها االس����تراتيجية ،تبرز الحاجة إلى صوغ عقيدة أمن
قومي على المس����توى السياسي ،تنفذ إلى المستوى العسكري
وليس من ناحية المستوى العسكري إلى السياسي.

خالصة الوثيقة
وجاء في خالصة الوثيقة :تعتز إس���رائيل بإنجازاتها خالل
السبعين عامًا التي مرت على قيامها ،ووضعها االستراتيجي
ه���و أفضل م���ا عرفنا .ومع ذل���ك ،ال يمكن الخل���ود إلى الراحة
واالعتم���اد على القوة العس���كرية للجي���ش .والمطلوب عمل
سياس���ي من أجل الدفع ُ
قدمًا نحو مس���تقبل دولة إس���رائيل
كدولة يهودية ،وديمقراطية ،وآمنة وأخالقية.
إن تحلي���ل مجموع التحديات التي ت���م بحثها في المؤتمر،
وجزء أساس���ي منها جرى تلخيصه هنا ،يكشف ترابطًا وثيقًا
ُ
بينها :م���ن أجل مواجهة تطلع إيران إل���ى زيادة نفوذها في
المنطقة ،يتعين على إس���رائيل أن تبن���ي تعاونًا مع أطراف
من داخ���ل المنطقة ومن خارجها ،ضمن إطار جهد مش���ترك.
إن التقدم في الموضوع الفلس���طيني ،وكذلك التخلي نهائيًا
ع���ن المطالب���ة بإلغاء االتف���اق النووي بي���ن المجتمع الدولي
وإيران ،سيتيحان إلسرائيل بلورة ائتالف دولي واسع النطاق
لكبح النفوذ اإليراني الس���لبي في الشرق األوسط ،وفي الوقت
عينه ،كبح تطوير صواريخ بالستية ،وتوزيع سالح متطور على
فروعها في المنطقة.
يقود الخط الذي يجمع بين كل هذه النقاط إلى واشنطن .إن
كبح إيران لن يتحقق من دون عمل تقوم به الواليات المتحدة.
وأيض���ًا اس���تئناف العملية السياس���ية مع الفلس���طينيين
ُ
وتوس���ط م���ع دول عربية س���نية يفرض تدخله���ا .لكن فيما
يتعلق بالمسائل الداخلية – اإلس���رائيلية (الخطة المتعلقة
ً
بحائط المبكى مثال) ،أو بمسائل يهودية بحتة (صعود العداء
للسامية في شتى أنحاء العالم الغربي) ،من المهم االستعانة
بعالقات إس���رائيل بالوالي���ات المتح���دة ،وخصوصًا عالقتها
بالجالية اليهودية األميركية.
وعلى الرغم من العالقة الخاصة بالواليات المتحدة واالرتباط
بها في مجاالت معينة ،كان إلس���رائيل وما يزال لديها مجال
لتحرك مس���تقل نحو مستقبل أفضل .قبل كل شيء ،آن األوان
للتخلي ع���ن مصطلح «التهديد الوجودي» ،الذي يس���تخدمه
كثيرون لدى مناقشة التحديات التي تواجهها دولة إسرائيل.
إن إس���رائيل هي حقيقة قائمة تتمتع بمزايا اس���تراتيجية
كبيرة ،وبناء على ذلك ،يجب التعامل مع كل تهديد بحس���ب
طبيعته ،وبحس���ب الخطورة التي ينط���وي عليها ،وليس كأنه
ّ
يم���س جوهر وج���ود إس���رائيل (ينطبق هذا عل���ى التهديد
اإليراني أيضًا) .عالوة على ذلك ،يجب علينا أن ندرك أن الذي
سيضمن الس���ير نحو المس���ار المطلوب هو البحث عن فرص
تدفع إس���رائيل ُ
قدمًا في المرحلة المقبلة من وجودها ،قبيل
أن نص���ل إلى  100عام عل���ى وجودها .إن الغموض في أهداف
إس���رائيل المستقبلية وتأجيل القرارات الصعبة يمكنهما أن
ّ
يقوضا المزايا االستراتيجية.
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في «محطة القرار» لدى المستشار القانوني للحكومة والنيابة العامة

خروج نتنياهو بال شيء من ملفات الفساد فرضية قائمة!

*سلس���لة من األس���ئلة ب���دأت تظهر وقد توحي بابتع���اد نتنياهو ع���ن احتمال ّ
تعرضه إل���ى لوائح اتهام *
في قضية الهدايا قد يس���تفيد نتنياهو من قضية مشابهة نوعا ما ألولمرت *وسائل اإلعالم ليست مستقلة
ف���ي تغطيتها للقضي���ة *ماكنة مالحقة الفس���اد وضمان نزاهة الحكم اإلس���رائيلي يش���وبها عطب كبير*
كتب برهوم جرايسي:
توقعت مصادر إعالمية إس���رائيلية أن تعلن الش���رطة
هذا األس���بوع عن توصياتها في واحد من ملفي الفس���اد
اللذين يخض���ع نتنياه���و للتحقيق فيهم���ا ،وهو تحت
الش���بهة .وهناك م���ن توق���ع أن تك���ون التوصيات في
الملفين معا .وأيا تكن التوصيات ،فهي ستنتقل مباشرة
الى المستشار القانوني للحكومة ،بصفته المدعي العام
األعلى ،وصاحب القرار بش���أن لوائح االتهام ضد منتخبي
الجمه���ور .وكثي���را ما انقلب���ت عند المستش���ار قرارات
وتوصيات كهذه ،ما يعني أن توصيات الش���رطة ليست
نهائية.
وقد ظهرت في األيام األخيرة سلس���لة من المؤش���رات،
وغيرها من التس���اؤالت والتحذيرات ،التي من شأنها أن
تجعل فرضية خروج بنيامين نتنياهو من ملفات الفساد
التي يجري التحقيق بها بال ش���يء ،فرضية قائمة .كما أن
الصخب اإلعالمي القائم ال ّ
يعبر بالضرورة عن “استقاللية
صحافة” ،ومن جهة أخرى فإن لصالح نتنياهو س���ابقتين
بارزتي���ن ،تتعلقان بس���لفه إيهود أولم���رت ،والوزير في
حكومته أفيغدور ليبرم���ان .وبطبيعة الحال فإن فرضية
س���قوط نتنياهو عن المس���رح السياس���ي ولو بعد حين
بسبب هذه الملفات ،تبقى قائمة أيضا.
ومنذ تفجر قضايا الفساد في نهاية العام ُ ،2016يكثر
نتنياهو من ترديد عبارته الش���هيرة“ :لن يكون ش���يء،
ألنه ال يوجد ش���يء” .ويقصد بذلك أنه ل���ن يتم تقديم
لوائ���ح اتهام ض���ده ،ألنه ال توجد قاعدة لها ،بحس���ب ما
يقول .ولكن في ذات الوقت ،ظهر نتنياهو على مر العام
الماضي ،وأيضا ف���ي األيام األخي���رة ،بعصبية بارزة في
خطابات���ه التي تتطرق لقضي���ة التحقيقات معه ،وهو ما
ّ
فس���ره البعض بأن هناك ما بات يقل���ق نتنياهو ،وليس
ظاهرا للجمهور.
وحت���ى اآلن يواج���ه نتنياه���و ثالث���ة ملف���ات كهذه،
أولها مس���ألة اتصاالته بصاحب الس���يطرة على صحيفة
“يديع���وت أحرون���وت” ،أرن���ون موزس ،إذ تم تس���جيل
وتوثيق محادثات بينهم���ا تفاوضا خاللها على أن يدفع
ّ
يق���وض انتش���ار صحيفة
نتنياه���و قدمًا بس���ن قانون
ّ
“يس���رائيل هيوم” المجاني���ة ،المجندة كليا لتس���ويق
ّ
تحس���ن “يديع���وت أحرونوت” من
نتنياه���و ،مقابل أن
لهجتها وش���كل تغطيته���ا لنتنياهو ،وه���ذه القضية
معروفة باسم “الملف .”2000
والقضي���ة الثانية هي حصول نتنياه���و وزوجته على
هدايا بمئات آالف الدوالرات على مر الس���نين ،من الثري
أرنون ميلتش���ين ،على ش���كل زجاجات ش���مبانيا فاخرة
بكميات كبيرة لسارة نتنياهو ،وسيجار كوبي لنتنياهو،
وغيرها من الهدايا .وهذه القضية معروفة باسم “الملف
.”1000
والقضي���ة الثالثة ،التي أعلن عن ق���رار بإجراء التحقيق
مع نتنياهو بش���أنها ،هي قضية صفقة شراء الغواصات
األلماني���ة ،التي ظهرت فيها قضية رش���اوى متش���عبة
ألش���خاص هم ف���ي الحلقة األضي���ق لنتنياه���و .وهذه
القضية معروفة باسم “الملف .”3000
وفي ما يلي نس���تعرض المؤش���رات والتساؤالت التي
تحوم حول كل واحدة من هذه القضايا ،وقد تس���اهم في
فرضية خروج نتنياهو “بال شيء” من هذه الملفات.

الملف 3000
هذه القضية ،هي صفقة شراء ثالث غواصات عسكرية
من ألمانيا ،كان الجيش اإلس���رائيلي قد أعلن عدم حاجته
لها ،إال أن نتنياهو أصر قبل أكثر من عامين على شرائها،
ليتضح الحقا أن وكالء الشركة األلمانية هم من المقربين
لنتنياهو ،وأبرزهم محامي نتنياهو الشخصي وابن خاله
دافيد شيمرون.

وأعل���ن في األيام األخي���رة عن قرار باج���راء تحقيق مع
نتنياه���و في قضي���ة الغواصات .لكن ف���ي اليوم التالي
إلعالن الش���رطة عزمها اجراء تحقيق ،صدر بيان عن وزارة
الع���دل ،بمعنى النياب���ة ،تقول في���ه إن النيابة هي من
طلبت التحقيق مع نتنياهو وليس الشرطة .ولربما أن في
هذا رس���الة مفادها أن تحقيقات الشرطة المتشعبة لن
تتوصل إلى خيوط تربط نتنياه���و بالقضية ،على الرغم
م���ن أن التحقيقات ش���ملت ،كم���ا ذكر ،أق���رب المقربين
لنتنياهو على مر الس���نين ،وأولهم محاميه الخاص ،وهو
ابن خاله ،وموظفون كب���ار عملوا في مكتب نتنياهو .كما
أنه في األس���ابيع القليلة الماضية ظهر اس���م المبعوث
الخاص لنتنياهو ،إس���حاق مولخو ،كأحد األشخاص الذين
يتم التحقيق معهم.
والعقل الس���ليم م���ن الصعب عليه أن يس���تبعد وجود
عالق���ة لنتنياه���و به���ذه القضي���ة ،خاصة عل���ى ضوء
إلحاحه إلتم���ام الصفقة ،وتصادمه م���ع وزير الدفاع في
حينه موش���يه يعلون بش���أن الصفقة .غير أنه من جملة
«التس���ريبات الصحافية» ،قيل إن الش���رطة لم تجد بعد
ما يرتبط بش���خص نتنياهو .والحقا قيل إن الشرطة تعد
قاعدة أدلة لتحقق بشأنها مع نتنياهو.
ويقول الصحافي والمحلل السياس���ي دان مرغليت في
مق���ال له في صحيفة “هآرتس”“ ،إن الكثيرين ش���ككوا
برواية المحامي دافيد ش���يمرون ،الذي يقول إن نتنياهو
ال يعرف أنه وش���ريكه ونس���يبه ،إس���حاق مولخ���و ،كانا
يعمالن في خدمة ش���ركة أحواض بناء الس���فن األلمانية
في إس���رائيل .لكن “الشك” ليس حقيقة صلبة ،ويعتقد
المستشار القانوني ،أفيحاي مندلبليت ،أنه بعد أن رفض
شيمرون أن يكون “شاهد ملك” ضد نتنياهو ،تم تجميد
الوضع ،وال يتم االش���تباه برئيس الوزراء على اإلطالق ،وال
ينبغي التحقيق معه في الملف .”3000
ويضي���ف مرغليت “حتى أولئ���ك الذي���ن يقبلون رأي
مندلبليت ،الذي يمنح نتنياهو االفتراض الشامل بالبراءة،
ال يفهم���ون كيف يمكن إعفاء رئيس ال���وزراء من اإلدالء
بإفادت���ه الحيوية .يدرك المستش���ار القانوني أنه حتى
وفقا لنهجه الذي يحمي نتنياه���و ،عليه أن يفعل ذلك.
وإذا ل���م يفعل ،فإن المحامي إلعاد ش���راغا ،رئيس حركة
جودة الحكم ،سيستأنف إلى المحكمة العليا ويجبره على
جباية اإلفادة”.

الملف 2000
القضي���ة المعروفة باس���م “المل���ف  ،”2000كما ذكر،
تتعل���ق بمحادث���ات نتنياهو مع صاحب الس���يطرة على
صحيف���ة “يديعوت أحرونوت” ،أرن���ون موزس ،كي يدفع
ّ
يق���وض انتش���ار صحيفة
نتنياه���و قدمًا بس���ن قانون
ّ
تحسن “يديعوت
“يسرائيل هيوم” المجانية ،مقابل أن
أحرونوت” ش���كل تغطيتها لنتنياه���و .ومنذ أن ظهرت
هذه القضية على الس���طح ،أثيرت سلس���لة من األسئلة
حول جدية ما كان .وس���اعد على ه���ذا أنه بعد مرور وقت
طويل على تلك المحادثات ،لم يجر أي شيء ،على صعيد
تقييد انتشار “يسرائيل هيوم”.
والس���ؤال األكبر المطروح :كيف م���ن الممكن أن يفكر
ّ
نتنياه���و بض���رب صحيفة مجن���دة كليا لش���خصه ،منذ
اللحظة التي ظهرت فيها ،كصحيفة يومية صغيرة توزع
في ش���بكة القطارات ،ومن ثم في منطقة تل أبيب .ومنذ
أن كان نتنياهو في صف���وف المعارضة في العام ،2007
ورافقته م���ع وصوله مجددا إلى رئاس���ة الحكومة وحتى
اليوم ،وهي تعد حاليا األوس���ع انتشارا في البالد بسبب
مجانيتها.
وثانيا ،أنه من���ذ أن تفجرت القضية ،قب���ل أكثر من 14
ش���هرا ،لم تغير الصحيفة من لهجتها تجاه نتنياهو ،ال
ّ
بل واصلت تقييد الكتاب والصحافيين ،بموجب موقفهم
م���ن نتنياهو .فمث�ل�ا ،قبل بضعة أش���هر أوقفت المقال

الدائم للصحاف���ي والمحلل دان مرغليت الس���ابق ذكره،
ألنه أكثر في اآلونة األخي���رة من في انتقاد نتنياهو في
مقاالته.
وقبل نحو أس���بوعين ،خضع للتحقيق في هذه القضية،
عضو الكنيس���ت البارز في حزب “العم���ل” ،إيتان كابل،
صاحب مش���روع القان���ون الذي أقره الكنيس���ت بالقراءة
التمهيدية في شهر تش���رين األول  ،2014وكان يهدف
إلى تقييد انتش���ار الصحف اليومية المجانية ،والقصد
“يس���رائيل هيوم” .وف���ي حينه نجح كاب���ل في اختراق
االئت�ل�اف .والحقا بادر نتنياهو إلى ح���ل الحكومة ،لمنع
الدفع بهذا القانون في مس���ار التش���ريع أكث���ر ،وفق ما
اعترف به في بحر العام الماضي  .2017وحس���ب ما نشر،
ف���إن التحقيق مع كابل كان تحت التحذير بتوجيه تهمة
له .وفي خلفية هذ ،ش���بهة أن كابل تلقى من “يديعوت
أحرون���وت”“ ،تغطية ودودة” ،مقابل ط���رح هذا القانون.
ويق���ول الصحافي ناتي طوكر ،ف���ي مقال له في صحيفة
“ذي مارك���ر” ،إن هذه ش���بهة من الصع���ب إثباتها أمام
المحكم���ة .إال أن طوكر حذر من اس���تخدام كابل من أجل
التغطية على جانب نتنياهو األساس في هذه القضية.
ويقول طوكر “إن الملف  2000كشف عن عصب حساس
جدا ،يحرك أخطبوط عالقات رأس الحكم بالحكم واإلعالم.
ونه���ج أرنون م���وزس ف���ي العقدين األخيرين تكش���ف
أكثر عل���ى المأل .فهو والمحررون الذي���ن عينهم على مر
الس���نين ،عملوا بشكل فاسد ،من أجل مساعدة األصدقاء،
والمقربين ،والزمالء والش���ركاء في الصفقات .وإذا الملف
 2000اختفى من الوجود ،بالش���كل ال���ذي ظهر فيه ،فإن
هذا س���يكون بمثابة ش���هادة لضمان اس���تمرار الفساد
الرسمي األخطر في إسرائيل”.
ولع���ل أحد مؤش���رات التش���كيك باحتم���ال أن يواجه
نتنياه���و الئحة اته���ام في ه���ذه القضي���ة ،وجدناها
في صحيف���ة “ذي ماركر” التابع���ة لصحيفة “هآرتس”
ّ
تصدر الصفحة
يوم األحد األخير  10ش���باط الج���اري ،إذ
األول���ى من الصحيفة ،عنوان ب���ارز يقول“ :ال أحد يتحدث
ع���ن المل���ف  ،2000ولكن قبره س���يكون خط���را حقيقيا
على الديمقراطي���ة” .وقد خصص���ت الصحيفة في ذات
الع���دد عدة صفحات النتق���اد أداء “يديعوت أحرونوت”،
وفرضيات حول ما الذي كانت س���تجنيه من أرباح لو تمت
الصفقة مع نتنياه���و ،ما يعني أن الصحيفة باتت تطرح
أس���ئلة حول هذا الملف ،في حين أن المحكمة ال تتعامل
مع فرضيات واحتماالت ،وإنما مع أدلة قاطعة.

قضايا فساد نتنياهو :النهايات مجهولة( .إ.ب.أ)

أولمرت كهدايا على مر السنين ،من الكثير من أصدقائه،
الذين منهم مستثمرون كبار طلبوا منه تدخله في شؤون
اقتصادية تخصهم ،بما ف���ي ذلك تدخل أولمرت لصالح
هؤالء لدى مؤسسات حكم ووزارات.
وعلى الرغ���م من أن الحدي���ث عن مجم���وع أقالم يقدر
ثمنها الكلي بنحو مليون دوالر ،إال أن المستشار القانوني
للحكومة مناحي���م مزوز ،وهو اليوم ق���اض في المحكمة
العلي���ا ،ق���رر إغالق المل���ف ،واالكتف���اء بتوجيه مالحظة
ألولمرت ،لكونه س���اعد صديق له لدى ما يس���مى “دائرة
أراضي إس���رائيل” ،وفي المقابل حصل أولمرت منه على
قلم حبر سائل فاخر.
وإذا م���ا تبين حقا أن كل ما قدمه نتنياهو لميلتش���ين
هو فقط مساعدة من أجل الحصول على تأشيرة للواليات
المتح���دة األميركي���ة ،فإن قضية أولمرت تلك س���تكون
حاضرة ،لدى حس���م القرار بشأن تقديم الئحة اتهام ضد
نتنياهو في هذه القضية.

الملف 1000

ما بين والشرطة ووسائل اإلعالم

ه���ذه القضية هي الش���غل الش���اغل أكثر م���ن غيرها
لإلع�ل�ام اإلس���رائيلي ،وهي كم���ا ذكر تتعل���ق بحصول
نتنياه���و وزوجت���ه على هداي���ا بمئ���ات آالف الدوالرات
على مر الس���نين ،من الثري أرنون ميلتش���ين ،على شكل
زجاجات ش���مبانيا فاخرة بكميات كبيرة لسارة نتنياهو،
وسيجار كوبي لنتنياهو ،وغيرها من الهدايا.
وحتى اآلن ،فإن المقابل الوحيد الذي سعى له نتنياهو،
هو مس���اعدة ميلتش���ين للحصول على تأشيرة لسنوات
إل���ى الواليات المتح���دة األميركية .وحس���ب تقارير فإن
ميلتش���ين الذي له اس���تثمارات في الوالي���ات المتحدة
وخاص���ة في قطاع الس���ينما في هوليوود ،ارتبط اس���مه
بنشاط لجهاز الموس���اد على األراضي األميركية ،ولذا لم
يحصل على تأش���يرة دخول ،وبع���د ضغوط كثيرة حصل
على تأشيرة س���نوية ،إال أن ميلتش���ين يطالب بتأشيرة
لمدة عشر س���نوات .وهذا يعني أنه حتى اآلن لم تظهر
ش���بكة فس���اد اقتصادي بين نتنياهو وميلتشين ،وإنما
عالقات لها ارتباط بفس���اد الحكم ،ولكن لم تسبب ضررا
اقتصاديا ،بموجب المقاييس والتعريفات القائمة.
في هذه القضية العينية ،نس���تذكر قضية أقالم الحبر
الفاخ���رة ،التي تلقاه���ا رئيس الحكومة الس���ابق إيهود

كما تبين في مطلع الش���هر الماضي كانون الثاني ،فإن
الش���رطة أعلنت أن توصياتها بش���أن ملفي  1000و2000
ستس���تغرق وقت���ا أطول ،حت���ى يتم تقديمه���ا للنيابة
العام���ة ،وبالذات للمستش���ار القانون���ي للحكومة ،الذي
بيده صالحيات بشأن تقديم لوائح االتهام ضد منتخبي
الجمهور .وهذا بحد ذاته يمنح نتنياهو وقتا أطول بعيدا
عن الضغوط المباشرة.
ف���ي المقابل ،ف���إن حملة االحتجاجات الش���عبية ،التي
انطلقت ف���ي مطلع الش���هر األخير من الع���ام الماضي،
بمظاهرات ضمت عشرات اآلالف في مساء كل يوم سبت،
ضعفت كثيرا في اآلونة األخي���رة ،وهبطت من العناوين
الرئيس���ية للصفحات األولى للصحف ،إلى أخبار جانبية
صغيرة في الصفحات الداخلية.
ويبقى الجانب اإلعالمي والصخب اإلعالمي الذي ال حدود
له أساس���ا في اإلعالم التجاري ،لكن الضجة فيه تنعكس
بالض���رورة على اإلعالم الرس���مي ،وتدخل جميع وس���ائل
اإلع�ل�ام في منافس���ة ال حدود لها .لكن ف���ي هذا المجال
يجب اإلش���ارة إلى أنه ال يوجد إعالم مستقل ،فالكثير من
الصحافيين ،ممن تضرروا من سياس���ات نتنياهو ،أو من
صدور واتساع انتشار صحيفة “يسرائيل هيوم” ،لديهم

حسابات عسيرة ش���خصية ومهنية مع شخص نتنياهو،
وهذا يلعب دورا في شكل التغطية.
وعلى س���بيل التوضيح ،فإنه على م���ر العام الماضي
 ،2017ظه���رت سلس���لة م���ن التقاري���ر الصحافية ،في
وسائل إعالم مختلفة ،تدعي اقتراب موعد تقديم لوائح
اته���ام ضد نتنياهو ،وه���ذا كان في أس���اس التقارير
التي تحدثت كثيرا ع���ن قرب االنتخابات المبكرة ،التي
عمليا زالت على جدول األعمال اإلعالمي والسياس���ي في
األس���ابيع األخيرة ،بعد أن اتضح أكثر تماسك االئتالف
الحكم ،الذي بادر إلى اقرار أساس الموازنة العامة للعام
المقبل  ،2019ويعت���زم تمرير الميزانية بالقراءة األولى
في الكنيس���ت ،حتى أواخر ش���هر آذار المقبل .وهذا ما
يزيد أكثر من عمر الحكوم���ة ،التي إن لم تظهر عوامل
أخرى ،ليست ظاهرة للعيان حاليا ،تقضي بحل الحكومة،
فإنه���ا باقية حتى منتصف العام المقبل  ،2019أو حتى
لخريف ذلك العام ،بموجب الموعد القانوني لالنتخابات
البرلمانية.
يش���ار هنا إلى أنه إذا ما صدق���ت آخر التقارير ،وأوصت
الش���رطة بتقديم الئحة اته���ام أو أكثر ضد نتنياهو في
نهاية آذار أو في ش���هر نيسان ،فإن هذا سيخلق ضغطا
ش���عبيا على نتنياه���و ،ولكنه لن يك���ون نهاية المطاف
بش���أن تقديم الئحة اتهام ضده ،ألن القرار النهائي بيد
المستش���ار القانوني للحكومة ،الذي سيطلب وقتا ليس
محدودا حتى يبت باألمر.
وقلنا في البداية إن لصالح نتنياهو س���ابقتين ،األولى
تتعلق بأولمرت ،السابق ذكرها ،والثانية هي ملف قضايا
الفس���اد ضد من هو اليوم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان،
الذي واجه على مدى س���نوات طوال تحقيقات بش���بهات
فس���اد تتعل���ق بماليين ال���دوالرات ،لتنته���ي كل هذه
القضايا بقضية إدارية هامش���ية ،فرضت عليه المحكمة
بس���ببها غرامة هزيلة ،ليواصل حياته السياسية دون أي
عائق.
وهذا يعني أنه من الس���ابق ألوان���ه الحكم على مصير
قضاي���ا نتنياهو من خالل الصخ���ب اإلعالمي ،في الوقت
نفس���ه هذا ال يعن���ي أن نتنياهو قد يك���ون واقعا تحت
ظلم م���ا ،وإنما أن ماكنة مالحقة الفس���اد وأجهزة نزاهة
الحكم مع���روف عنها أنها تعاني من عطب كبير جدا في
إسرائيل.

«بنك معلومات» جديد يكشف ويوثق:

الجامعات اإلسرائيلية جزء أساس من منظومة االحتالل واالستيطان والتمييز والقمع!
تعك���ف مجموعة من األكاديميين اإلس���رائيليين تأسس���ت مؤخرا تحت
اس���م “أكاديميا من أجل المس���اواة” على إعداد وإنش���اء “بنك معلومات”
َّ
تطل���ق عليه اس���م “أكاديميا مجن َدة” يش���مل مواد وتقاري���ر إخبارية ،من
وسائل اإلعالم اإلس���رائيلية واألجنبية ،ووثائق وتقارير رسمية صادرة عن
الجامعات ،ويرمي أساس���ًا إلى كشف زيف االدعاء اإلسرائيلي بأن الجامعات
في إس���رائيل “هي جسم مس���تقل ،متنور وتقدمي” ـ وهو االدعاء المركزي
َ
المستخدم ،عادة ،في مقاومة مبادرات المقاطعة التي تنضم إليها جامعات
مختلفة في أنحاء العالم ضد الجامعات اإلسرائيلية ـ وذلك من خالل كشف
وتأكي���د الدور العمي���ق الذي تلعب���ه الجامعات اإلس���رائيلية في تكريس
االحتالل اإلسرائيلي في المناطق الفلس���طينية ،من خالل تعاونها الوثيق
مع المس���توطنات والمشروع االس���تيطاني ،مع الجيش والصناعات الحربية
ومع “الجهد اإلعالمي” اإلسرائيلي ضد حركة المقاطعة الدولية.
وتقول نتالي روتمان ،أستاذة التاريخ في جامعة تورنتو وإحدى المبادرات
إلى تأس���يس مجموعة “أكاديميا من أجل المساواة” ،إن الفكرة األساسية
من وراء مش���روع “بنك المعلومات” هي الرغبة في الكش���ف عن الممارسات
العدي���دة المختلفة التي تلجأ إليها الجامعات اإلس���رائيلية في قمع اآلراء
والمواق���ف المعارضة ،ف���ي التميي���ز المنهجي والممأس���س ضد الطالب
والمحاضرين الفلس���طينيين من مواطني إسرائيل ،إلى جانب الدور العميق
الذي تؤديه في خدمة االستيطان واالحتالل.
وتؤكد روتمان“ :إن بنك المعلومات س���يزود األكاديميين في إس���رائيل
وف���ي العالم ب���األدوات الالزم���ة والمالئمة لفهم كيفية تع���اون الجامعات

اإلس���رائيلية ،تعاونا تاما ،مع االحتالل ،على عكس الصورة المرتس���مة لها
دوليًا وكأنها تش���كل جبهة معارضة ومقاومة للسلطة اليمينية” .وتوضح،
أيضا ،إن “األكاديميا اإلسرائيلية ،من مجلس التعليم العالي (المسؤول عن
الجامعات) وحت���ى التنظيمات الطالبية المختلفة ،تتعاون تعاونا وثيقا مع
االحتالل ،بطرق ش���تى .ولذلك ،كان من المهم جدا بالنس���بة لنا توثيق هذا
التعاون وكشف خيوطه ومجاالته سعيًا إلى البحث عن طرق جديدة مناسبة
لمواجهته والتصدي له”.
وال يقتص���ر الهدف من وراء إنش���اء “بنك المعلومات” ،بحس���ب روتمان،
على تنفيد ودحض المفاهيم المغلوطة عن األكاديميا اإلس���رائيلية فقط،
ب���ل يتعداه إلى “وض���ع عالقاتها مع الحكومة واالحتالل ف���ي دائرة الضوء
وكش���ف طابعها الحقيقي” .وتضيف“ :صحيح أن ثمة مجموعة صغيرة من
المعارضين السياسيين في األكاديميا اإلسرائيلية ،بيد أن هذه المؤسسات
تقيم منظومة من التعاون الوثيق مع النظام ،على أساس يومي .ولهذا ،ثمة
فرصة أمامنا اآلن لكش���ف حقيقة هذا التعاون الذي يسبغ الشرعية على ما
يجوز شرعنته”!
ب���دأت مجموعة “أكاديميا من أجل المس���اواة” عملها على إنش���اء “بنك
المعلوم���ات” في مطلع الع���ام الماضي ،2017 ،وكانت نقط���ة انطالقها من
مجموع���ة مق���االت جمعها الباح���ث االقتصادي اإلس���رائيلي ش���اي حيفر،
تكش���ف وتوضح مجاالت التعاون االقتصادي ما بي���ن الجامعات ،من جهة،
والمس���توطنات والجيش والصناعات الحربية من جه���ة أخرى .ثم انتقلت
المجموع���ة ،الحق���ا ،إل���ى جمع مق���االت ووثائق ح���ول قم���ع األكاديميين

الفلسطينيين في إس���رائيل وفي الضفة الغربية .وتتوزع المواد في “بنك
المعلومات” ـ وجميعها مواد علنية منش���ورة ـ على أربعة أبواب :األكاديميا
العالمية ،التمويل الدولي ،األكاديميا اإلسرائيلية واألكاديميا الفلسطينية.
ويتيح «بن���ك المعلوم���ات» للمتصفحي���ن ،أيضا ،متابع���ة ورصد حاالت
انته���اك الحريات األكاديمية ف���ي الجامعات اإلس���رائيلية ،مثل محاوالت
رئيسة «جامعة بن غوريون» في بئر السبع ،ريفكا كرمي ،فرض قيود ورقابة
مش���ددة على النش���اط السياس���ي في الحرم الجامعي .كما يتيح «البنك»
للجمهور الواس���ع ،أيضا ،متابعة ورصد الوجه���ات المركزية في األكاديميا
اإلس���رائيلية في الوقت الراهن ،مثل العدد المتزايد من البرامج الرامية إلى
«مقاومة محاوالت نزع الش���رعية عن دولة إس���رائيل في العالم»؛ العنصرية
الممأسسة ضد الطالب الفلسطينيين في الجامعات والكليات اإلسرائيلية،
بدءا من شروط القبول ،مرورا بمنع استخدام اللغة العربية وانتهاء بالرقابة
المفروض���ة عليهم وتضييق حريتهم في التنظيم والنش���اط السياس���ي؛
ازدهار «البرامج والمس���اقات الخاصة» التي توفرها الجامعات اإلس���رائيلية
المختلفة لجنود الجيش اإلس���رائيلي ورجال األجه���زة األمنية األخرى «من
خالل خفض جدي للمعايير والمتطلبات األكاديمية ،في كثير من األحيان»؛
التعاون الزاحف ما بين مؤسسات التعليم العالي في داخل «الخط األخضر»
والكلي���ات في الضفة الغربية والجوالن المحتلي���ن؛ التعاون بين الجامعات
اإلسرائيلية ومؤسسات رسمية في مشاريع عسكرتارية ،مثل المشاركة في
تسويق المصنوعات العسكرية اإلسرائيلية.
ويش���مل باب «األكاديميا الفلسطينية» توثيقا واس���عا جدا لالقتحامات

العس���كرية اإلس���رائيلية للجامعات ومؤسس���ات التعليم الفلسطينية في
الضفة الغربية ،بما يتخللها من اعتقاالت للطالب وأعضاء السلك التعليمي،
إلى جانب القيود المش���ددة عل���ى حرية الحركة والتنق���ل المفروضة على
الط�ل�اب في قطاع غزة ،مع التأكيد ـ من خالل مقاالت ،وثائق وتقارير عديدة
ـ على صمت رؤس���اء وكبار األكاديميا اإلسرائيلية المطبق حيال القمع الذي
يعاني منه زمالؤهم الفلسطينيون.
َّ
تقول روتمان إن بنك المعلومات «أكاديميا مجندة» ،الذي يش���ارف العمل
في بنائه على االنتهاء على أمل إطالقه رس���ميا (عل���ى موقع «أكاديميا من
أجل المس���اواة») خالل األس���ابيع القليلة القادمة ،سيشكل ما يمكن وصفه
بـ «مكتبة لألكاديميين في الخارج» يس���تطيع كل منهم التعرف من خاللها
على العالقة بين المؤسس���ة األكاديمية التي يعم���ل أو يدرس فيها وبين
ّ
«مع���د لخدمة
مؤسس���ات التعليم العالي ف���ي إس���رائيل .لكنه ،تضيف،
األكاديميين اإلس���رائيليين والفلس���طينيين ،أيضا» ،إذ «م���ن الضروري أن
يكون هذا الكم من المعلومات متاحا لهم ،أيضا» .ولهذا ،فجميع المواد في
«بنك المعلومات» ستكون متوفرة باللغتين العبرية والعربية أيضا.
يش���ار ،في هذا الس���ياق ،إلى أن مندوب «مجلس التعليم العالي» كان قد
صرح في جلس���ة للجنة التعليم التابعة للكنيست في أواخر كانون الثاني
المنصرم ،بأن هذا المجلس (المس���ؤول عن الجامعات اإلس���رائيلية والتابع،
رس���ميا ،لوزارة التعليم اإلسرائيلية ويرئسه وزير التعليم ،نفتالي بينيت)
يؤيد فرض القانون اإلس���رائيلي على المؤسس���ات األكاديمية في المناطق
الفلسطينية المحتلة.
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“المشهــــد” االقتصـــادي
موجز اقتصادي
ألول مرة :الدين الحكومي اإلسرائيلي
أقل من  %60من إجمالي الناتج العام
أعلن المحاس���ب العام في وزارة المالية اإلسرائيلية أن حجم
إجمالي الدين العام للحكومة س���يهبط ألول مرة عن حاجز %60
من اجمالي الناتج العام ،وحس���ب التوقعات األولية فمن شأنه
أن يكون مع نهاية العام الماضي  ،2017بنس���بة 4ر ،%59مقابل
أعل���ى بقليل من  %61في العام  .2016كما أن الدين العام ،الذي
يجمع ما بين الدين الحكومي ودين ُ
الحكم المحلي ،من شأنه هو
أيض���ا أن ينخفض ،ويصل الى حدود  ،%61بعد أن كان في 2016
أكثر بقليل من .%62
وساهم في هذا التراجع الفائض في جباية الضرائب ،وتقليص
العج����ز المالي في الموازنة العامة ،وأيضا انخفاض س����عر صرف
الدوالر أمام الشيكل ،الذي يقلل من حجم الديون بالدوالر.
وحسب التوقعات اإلس���رائيلية ،فإن من شأن هذا التراجع أن
يعزز مكانة إسرائيل في تدريج االعتمادات المالية اإلسرائيلية،
التي وصلت في العام الماضي الى درجة  .+Aوتقول التوقعات
إنه في حال انخفضت نس���بة الدين حقا ،فهذا إما سيثبت هذه
الدرجة أو يرفعها الى درجة واحدة أفضل.
وكان حجم الدين العام مصدر قلق لالقتصاد اإلسرائيلي ،في
س���نوات ما قبل األزمة االقتصادية العالمية ،ففي العام ،2006
كان حج���م الدين أكث���ر من  ،%80وقد وضع���ت حكومة إيهود
اولمرت في حينه هدفا لخفض الدين تدريجيا إلى نسبة ،%60
حتى العام  ،2015وخالل األزمة االقتصادية العالمية ،تم تأجيل
الهدف إلى العام .2020
إال أن الدي���ن بدأ يس���جل تراجعات من حيث نس���بته من
الناتج العام ،على ضوء نس���ب النم���و العالية ،على الرغم من
األزمة االقتصادية العالمية .فف���ي العام  2007وحده ،وهو
العام الذي اندلعت فيه األزمة االقتصادية ،تراجعت نس���بة
الدين بـ .%11

انخفاض بنسبة  %14في بيع
السيارات خالل الشهر الماضي
س���جل بيع الس���يارات الجديدة في الش���هر األول من العام
الجاري  ،2018انخفاضا بنس���بة  %14مقارنة مع ذات الشهر من
العام الماضي ،إذ تم بيع  39ألف س���يارة جديدة مقابل  45ألف
سيارة بيعت في كانون الثاني .2017
وكان بيع الس���يارات الجديدة قد س���جل ف���ي العام الماضي
تراجعا يالمس نسبة  ،%2مقارنة مع عام الذروة في العام ،2016
ال���ذي تم فيه بيع  286ألف س���يارة ،مقابل أكث���ر من  281ألف
سيارة في  ،2017ولكن يبقى العام  ،2017بفجوة كبيرة عما كان
في العام  ،2015إذ بيعت فيه  254ألف س���يارة ،وفي العام 2014
بيعت  240ألف سيارة.
ويرى محللون أنه إذا تم استثناء ما تم بيعه في الشهر األول
م���ن  ،2017الذي كان عمليا اس���تمرارا لصفقات بدأ إبرامها في
نهاية العام  ،2016تجنبا الرتفاع األس���عار ،فإن االنخفاض في
بيع الس���يارات في  2017كان بنس���بة أعلى .وأحد أبرز األسباب
لهذا التراجع هو تزايد القيود من البنوك على قروض السيارات
الجدي���دة ،تجاوبا م���ع توجهات البنك المرك���زي ،الذي عبر عن
قلقه من حجم ديون العائالت المتعاظمة ،وبشكل خاص بسبب
القروض التي تحصل عليها العائالت .وقد وصلت القروض إلى
حد ضمان  %100من كلفة السيارات ،ما شجع الجمهور على شراء
سيارات جديدة ،خاصة ذات المحركات الصغيرة واالقتصادية
في حرق الوقود ،ما يقلل من مصروف الس���يارات على مستوى
الوقود وأيضا الصيانة.
وقد أص����درت مراقبة البنوك في بنك إس����رائيل المركزي
تعليم����ات للبنوك ،تقض����ي بإجراء تحلي��ل�ات أدق لمخاطر
قروض الس����يارات ،تحس����با لنش����وء فقاعة قروض سيارات
تنعكس س����لبا على اس����ترداد القروض من الجمهور .ومن
بين م����ا طلبه البن����ك المرك����زي ،اعتماد  %60م����ن تقدير
تخمين سعر السيارة لدى بيعها ،وتقديم القروض ،لألخذ
بالحس����بان ِقدم الس����يارة حتى بيعه����ا أو تراجع قيمتها
ألسباب كهذه أو تلك.

االستهالك اإلسرائيلي للمياه خالل 2017
بلغ 65ر 1مليار كوب مكعب
أعلنت س���لطة المياه اإلسرائيلية أن االستهالك العام للمياه
في العام الماضي  2017س���جل ذروة كبي���رة ،إذ بلغ 65ر 1مليار
متر مكعب ،مقابل 6ر 1مليار في العام  .2016وحس���ب التقرير،
فإن إسرائيل اس���تهلكت مرتين فقط خالل السنوات الثالثين
الماضية 5ر 1ملي���ار متر مكعب من المي���اه ،قبل زيادة تنجيع
اس���تخدام المياه العادمة بإعادة تكريرها .ويتبين من التقرير
أنه تم في العام الماضي اس���تخدام  294مليون متر مكعب من
المياه العادمة ،بعد تكريرها لصالح الزراعة.
ويستدل أيضا أن كمية المياه التي استخدمها قطاع الزراعة
بلغ���ت  739مليون متر مكعب ،وهذه زيادة بنس���بة 2ر %5عما
كان في  .2016في حين سجل االستهالك البيتي ارتفاعا بنسبة
6ر ،%1وبلغت كمية المياه  908ماليين متر مكعب.
وكانت إس���رائيل في النصف األول من الشهر الماضي كانون
الثاني ،على وشك اإلعالن عن سنة جفاف ،إال أن األمطار هطلت
في الشهر الماضي ،وشكلت ما يعادل  %50من المعدل السنوي
العام ،م���ا رفع إجمالي هطول األمطار حت���ى اآلن إلى ما يقارب
 %63من إجمالي المعدل السنوي.
وحس���ب تقارير إسرائيلية ،فإن الس���لطات أرادت اإلعالن عن
إزالة “سنة الجفاف” عن جدول األعمال ،إال أنها تراجعت ،بسبب
ش���ح األمطار في شهر ش���باط الجاري .وحسب توقعات االرصاد
اإلس���رائيلية فإن الشهر المقبل آذار قد يش���هد أمطارا ،ترفع
الكمية اإلجمالية الى أكثر من  ،%70ما يعني أكثر مما كان في
موسم أمطار العام الماضي.
ووفق تقرير وزارة الزراعة اإلسرائيلية ،فإنه في موسم الشتاء
ف���ي العام  2016هطل  %81من المعدل الس���نوي ،بعد أن فاقت
األمطار معدلها في العام الذي س���بق .2015 -وفي ش���تاء العام
الماضي  ،2017هطل  %71من المعدل السنوي.

إعـــداد :برهوم جرايسي

الكنيست يقر بالقراءة األولى ميزانية  2019بقيمة  480مليار شيكل!
* 82مليار ش���يكل لتس���ديد دي���ون وق���روض *ألول مرة ف���ي التاريخ تتج���اوز ميزانية
وزارة التعلي���م ميزاني���ة وزارة الدف���اع التي تم���ول الجيش كميزانية أس���اس *ميزانية
الجي���ش تتجاوز ميزاني���ة وزارة التعليم بعد زيادة مخططة تقارب  10مليارات ش���يكل*
من المفترض أن يقر الكنيس���ت هذا األس���بوع ،بالق���راءة األولى ،ميزانية
الدول���ة للعام المقبل  ،2019تمهيدا إلقرار نهائ���ي للميزانية إما في نهاية
الشهر المقبل آذار ،أو في مطلع الدورة الصيفية ،في نهاية نيسان المقبل،
وهو موعد مبكر غير مس���بوق أقدمت عليه الحكومة لتبعد نفسها عن أزمات
ائتالف ،ولضمان اس���تمرارية عمل الحكوم���ة للعام المقبل ،وألقرب ما يكون
م���ن الموعد القانوني لالنتخابات ،في خريف العام  ،2019في حال لم تحصل
تط���ورات تلزم بنيامين نتنياهو باالس���تقالة ،خاص���ة وأن الميزانية تحظى
بإجماع االئتالف.
ويبلغ حجم الميزانية حوالي  480مليار ش���يكل ( 137مليار دوالر) ،من بينها 82
مليار شيكل لتسديد ديون وقروض.
وحسب القانون اإلس���رائيلي المتبع منذ العام  ،2009فإن الحكومة والكنيست
يق���ران ميزانية مزدوجة لعامي���ن ،إال إذا كان الحديث يدور عن عام يصادف فيه
الموعد القانوني لالنتخابات البرلمانية ،فيتم اقرار ميزانية عام واحد فقط.
ويبلغ حجم الميزانية العامة ما يالمس  480مليار شيكل ،وهو ما يعادل حوالي
 137مليار دوالر (وفق سعر صرف 5ر 3شيكل للدوالر) ،وهي ميزانية أعلى بنسبة
( %6بالشيكل) من موازنة العام الجاري .2018
كما أقرت الحكومة رفع العجز في الميزانية العامة من 5ر %2من إجمالي الناتج
القومي ،كما كان مخططا من قبل ،إلى نسبة 9ر ،%2خالفا لتوصيات بنك إسرائيل

المرك���زي بتخفيض العجز في الموازنة العامة ،ورفع الضرائب .ومن المفترض أن
يضمن رفع 4ر %0بالعجز ما يزيد عن  4مليارات شيكل.
ومن حيث الميزانيات األساسية الثابتة للوزارات ،فإنه ألول مرة تتجاوز ميزانية
وزارة التعلي���م ميزاني���ة وزارة الدفاع التي تصرف على الجي���ش .فقد بلغ حجم
ميزانية التعليم  59مليار ش���يكل ،مقابل حوالي  56مليار شيكل لميزانية األمن،
إال أن الجيش س���يتلقى زيادة بقيمة 4ر 9مليار شيكل ،لمرة واحدة ،بموجب ما هو
مخط���ط .كما أن الصرف على الجيش واألمن يأتي أيضا من وزارات أخرى ،ما يرفع
الص���رف اإلجمالي على األم���ن بميزانيات أكبر بكثير ،وخاص���ة من ميزانية وزارة
األمن الداخلي ،التي تصرف على الشرطة ،ولكن أيضا على قوات ما يسمى “حرس
ُ
الحدود” ،وهي قوات تحس���ب وكأنها جزء من عمل الش���رطة ،إال أن أساس عملها
هو ف���ي الضفة والقدس المحتلة ،وفي فترات الحروب تس���ند لها أيضا مهمات
عس���كرية ،وتشارك الجيش في الحرب .وبلغت ميزانية وزارة األمن الداخلي 7ر17
مليار شيكل.
وتحل في المرتبة الثالثة من حيث حجم الميزانية ،مؤسسة الضمان االجتماعي
الحكومية (مؤسس���ة التأمين الوطني) ،إذ بلغ حجم ميزانيتها  44مليار ش���يكل،
إال أن حصة األس���د من ه���ذه الميزانية تتم جبايتها من الرس���وم التي يدفعها
العاملون من أصل رواتبهم غير الصافية ،وكذا من الش���ركات .وهذه المؤسس���ة
مكلفة بدفع كافة المخصصات االجتماعية.

وفي المرتبة الثالثة وزاريا تحل ميزانية وزارة الصحة ،التي بلغت ما يقارب 38
مليار ش���يكل .ثم ميزانية وزارة المواصالت -ما يقارب  22مليار شيكل .وبلغ حجم
ميزانية التعليم العالي 4ر 11مليار ش���يكل ،وحصة كبيرة من هذه الميزانية هي
رسوم التعليم التي يدفعها الطالب للجامعات والكليات الرسمية.
وكما هي الحال منذ العام  ،1985فإنه يرافق قانون الميزانية العامة ما يس���مى
“قانون التسويات االقتصادية” ،وهو يقر سوية مع الميزانية ،ويتضمن سلسلة
كبي���رة من االجراءات االقتصادي���ة ،التي تطلبها وزارة المالي���ة ،لضمان تطبيق
ميزانية الدولة ،وعادة يش���مل هذا القانون تجميد تطبيق قوانين كان قد أقرها
الكنيس���ت في س���نوات مضت ،كي ال يتم الصرف عليها ،م���ن بينها مثال قانون
مجانية التعليم ما قبل االلزامي ،الذي أقره الكنيس���ت في العام  ،1997ومنذ ذلك
الحين يتم تأجيل دخوله إلى حيز التنفيذ.
وليس واضحا متى س���يتم إدراج الميزانية للتصويت عليها بالقراءة النهائية،
إذ حس���ب القانون القائم على الكنيس���ت أن يقر الميزانية بعد وقت ال يزيد عن
 45يوم���ا من موعد اقرار الميزانية بالقراءة األولى ،م���ا يعني أن بإمكان الحكومة
أن تطل���ب التصويت عل���ى الميزانية بالقراءة النهائية ،في األس���بوع األخير من
الدورة الش���توية ،التي تنتهي يوم  21آذار المقبل ،أو أن تطلب الحكومة جلس���ة
اس���تثنائية في عطلة الربيع ،ولكن الموعد األبعد إلقرار الميزانية ،س���يكون مع
افتتاح الدورة الصيفية ،في اليوم األخير من نيسان المقبل.

الدوالر يسترجع 7ر %3من قيمته أمام الشيكل في غضون أسبوعين
*البنك اإلسرائيلي المركزي شرع بإجراءات متسارعة للجم انهيار الدوالر بعد أن فقد  %13من قيمته أمام الشيكل خالل عام واحد*
سجل س����عر صرف الدوالر أمام الشيكل ارتفاعا بنس����بة 7ر %3منذ مطلع شهر
شباط الجاري .فبعد أن وصل في نهاية كانون الثاني إلى 39ر 3شيكل للدوالر ،عاد
في اليومين الماضيين وقفز عن حاجز 5ر 3شيكل للدوالر .وهذا كما يبدو انعكاس
لسلس����لة إجراءات أقدم عليها بنك إسرائيل المركزي في األيام األخيرة .وقد وعد
مس����ؤولون في البنك اللجنة المالية البرلمانية ،بأن س����عر الدوالر سيشهد تغيرا
أكبر حتى نهاية الشهر الجاري.
وقد تحول س���عر صرف الدوالر في العام األخير إلى قضية قلق في االقتصاد
اإلس���رائيلي ،نظرا النعكاس هبوط س���عره أمام الش���يكل على المردود المالي
للصادرات .وقد سجل س���عر صرف الدوالر منذ مطلع العام  ،2017وحتى نهاية
الشهر األول من العام الجاري ،هبوطا بنسبة  ،%13وهبوطا بنسبة 5ر %16مقارنة
عما كان في مطلع العام .2016
وكان بنك إسرائيل قد أعلن في الشهر الماضي عن استئناف تدخله في سعر
صرف الدوالر أمام الشيكل .وقالت محافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوغ،
إن من عوامل ارتفاع قيمة الش���يكل أمام الدوالر ،الوضع الجيد لالقتصاد ،حس���ب
وصفها .وأش���ارت إلى أن تراجع س���عر صرف الدوالر أمام العمالت العالمية ،هو
أيضا مساهم في تراجع قيمته أمام الشيكل.
وقالت فلوغ إن سياس���ة شراء الدوالرات في بنك إسرائيل ستستمر في العام
الجاري ،كما كان في الس���نوات الماضية .وكانت فلوغ قد قالت في وقت س���ابق
إن سياس���ة ش���راء العمالت األجنبية ،هي جزء من سياس���ة الفائدة لدى البنك
المرك���زي ،وجزء من نهج البنك ،لتطبيق أهداف السياس���ة االقتصادية ،والتي

هي :الحفاظ على اس���تقرار األسعار ،ودعم السياس���ة االقتصادية الحكومية،
التي تهدف إلى ضمان النمو االقتصادي ،وفتح أماكن عمل ،وتقليص الفجوات
بين الشرائح المختلفة ،وضمان استقرار مالي.
وكان اتحاد الصناعيين قد مارس في األشهر األخيرة ضغوطا كبيرة على بنك إسرائيل
ووزارة المالي���ة من أجل صد تراجع س���عر صرف الدوالر ،الذي تس���بب بتراجع في أرباح
ّ
المصدرين ،ومنهم من هدد بتقليص خطوط االنتاج ،ما يعني فصل آالف العاملين.
كما أن لجن���ة المالية البرلمانية عقدت في مطلع الش���هر الجاري بحثا خاصا
في مس���ألة سعر صرف الدوالر .وطلب مسؤولو البنك المركزي الذين شاركوا في
االجتماع ،النواب إمهال البنك ش���هرا واحدا ليروا نتائج سلسلة االجراءات التي
اتخذها البنك ،ما من ش���أنه أن يرفع س���عر صرف الدوالر .وقال المس���ؤولون إن
سلسلة عوامل تلعب دورا في تراجع سعر صرف الدوالر ،وليس فقط بسبب تجار
العمالت في البورصات ،الذي���ن يبرمون صفقات قصيرة المدى ،لغرض تحقيق
ارب���اح كثيرة .كما أن وضعية الدوالر في األس���واق العالمية لها حصة بارزة في
تحديد سعر الصرف ،أمام باقي العمالت في العالم.
وقالت صحيف���ة “كالكاليس���ت” االقتصادية التابعة لصحيف���ة “يديعوت
أحرونوت” ،إن بنك إس���رائيل بدأ في اآلونة األخيرة في اس���تخدام برنامج قادر
عل���ى مراقبة وتتبع جهات عالمية ،تس���عى إلى تحقيق ارب���اح كبيرة في وقت
قصير في االقتصاد واألس���واق المالية اإلس���رائيلية ،بمن فيهم تجار العمالت
في البورصات .وحس���ب ما نش���ر ،فإن البنك يتخذ وسائل عدة ،لم يتم الكشف
عنها ،لصد مثل هذه التحركات االقتصادية ،والتقليل من جدواها المالية.

حملة مالحقة السوق المالية السوداء تحقق نتائج
*م���ن أص���ل  2200ش���خص يعمل���ون ف���ي الس���وق الس���وداء ق���دم  938منه���م
طلب���ات ترخيص إل���ى المراق���ب الجديد في س���لطة أس���واق المال *ه���ذه الحملة
تس���اعد إس���رائيل أم���ام انتق���ادات المنظم���ة الدولية لمن���ع تبيي���ض األموال*
بقلم :ميراف أرلوزوروف
بعد نحو شهر يصل إلى إسرائيل وفد عن “المراقبة الدولية”  ،FAFTEوهي
المنظمة الدولية التي تعمل لمن����ع تبييض األموال وتمويل االرهاب .وكل
أذرع الحكومة ،وعلى رأس����ها س����لطة منع تبييض األموال ،بإدارة شوالميت
فيغمان ،يعملون ليل نهار ،من أجل أن تجتاز إسرائيل الفحص بنجاح .وإذا
ما فشلت حاشا وكال ،فإن البنوك اإلسرائيلية ستدخل إلى القائمة السوداء،
ما سوف يؤثر على التجارة اإلسرائيلية ،واالقتصاد اإلسرائيلي عامة ،بشكل
ّ
هدام.
وعشية الزيارة ،نشرت س����لطة حظر تبييض األموال تقريرا ،يضع خارطة
لكافة األخطار الماثلة أمام إسرائيل في نشاط تبييض األموال .وقد وضعت
السلطة موضوعين أساسيين من أجل معالجتهما بشكل عاجل.
األول ،هو المصادقة على قانون تقييد حجم المدفوعات باألموال نقدا ،إذ
أن كل الدول المتطورة تقريبا ،مررت في الس����نوات العش����ر األخيرة قوانين
مشابهة ،بينما إسرائيل هي من آخر الدول التي ال يوجد فيها تقييد كهذا.
والموض����وع الثان����ي ،وهو بالذات قي����د العالج ،وحتى بوتيرة متس����ارعة:
نش����رت سلطة أس����واق المال ،برئاس����ة دوريت س����لينغ ،المراقبة الجديدة
على س����وق االعتمادات المالية خارج البنوك ،تقريرا حول منح رخص أولية،
بموج����ب القانون الجديد للمراقب����ة على الخدمات المالي����ة المنظمة ،الذي
أقره الكنيس����ت قبل نصف عام .وتبين منه أن الشركتين المتداولتين في
البورصة فانينس����وال وناوي ،وأيضا الشركتين الجديدتين فرفيد وسيالريو،
حصلوا على رخص لتقديم اعتمادات مالية .وهذه خطوة ممهدة لما هو أكبر
سيكون الحقا ،تمهيدا النهيار عام للسوق المالية السوداء في إسرائيل.
فحتى س����ن هذا القان����ون قبل نحو نص����ف عام ،لم تكن هن����اك مراقبة
لس����وق االعتم����ادات المالية ،التي خارج قطاع البنوك ،بما في ذلك الس����وق
الس����وداء الخاصة .وعلى أس����اس هذا الواقع ،اس����تنتج طاقم وزاري برئاسة
نائب المستشار القانوني للحكومة آفي ليخت ،أنه في العام  ،2015عمل في
إسرائيل  2200صراف ومقدمي خدمات مالية واعتمادات .وكان يقدر حجم
األموال المتداولة بـ  150مليار شيكل .ويجري الحديث عن سوق محجوب عن
األنظار ،وحجم نشاطه يعادل  %10من حجم نشاط البنوك.
وق����د وقعت هذه المعطيات كالرعد في يوم ص����اف ،إذ أنه لم يتوقع أحد
حجم السوق السوداء في إسرائيل ،وأن تكون بهذه الضخامة .وقد ساعدت

هذه المعطيات على تمرير استنتاجات الطاقم الوزاري ،بأن إسرائيل ملزمة
بأن تراقب السوق السوداء .وكان التهديد بأنه في حال لم تفرض إسرائيل
رقابة كهذه ،فس����يتم ادراجها ضمن القائمة الس����وداء للدول التي تسمح
بتبييض األموال وتمويل االرهاب ،وهذا ما حفز الحكومة على اإلس����راع في
سن القانون.
ومنذ ذلك الحين شرعت سلطة أسواق المال بفرض أنظمة الرقابة ،ونشرت
قائم����ة متطلبات من طالبي رخص العم����ل ،بما في ذلك االفصاح عن مصادر
الرأس����مال الش����خصي ،وتقارير مالية منظمة ،وتقارير من مراقب حسابات،
وغيرها م����ن األمور .ويج����ري الحديث عن طلبات ش����رعية ومقبولة لس����وق
االعتم����ادات ،ولكنها اش����كالية جدا ،لمن يعمل طيلة الوقت بش����كل ليس
ش����رعيا ،وبش����كل خاص من يعمل بالسوق الس����وداء من أجل التغطية على
تنظيمات اإلجرام .وليس س����را أن السوق السوداء في إسرائيل ،كانت طيلة
الوقت ملعبا خلفيا لعائالت اإلجرام ،وهذا بس����بب األرباح الكبيرة جدا فيها،
وأيضا لكون تصريف األموال وصرف الش����يكات ،هو أحد أس����اليب تبييض
األموال.
ف����ي نهاية كانون األول  ،2017كان الموعد األخير لتقديم طلبات الحصول
على تراخيص من س����لطة أس����واق المال .ومن تحليل أجراه قس����م أس����واق
المال ف����ي المعهد متعدد المجاالت في هرتس����ليا ،يتض����ح أن  938جهة
طلبت تراخيص من الس����لطات ،وأن  %99من ه����ؤالء طلبوا تراخيص لتقديم
اعتمادات مالية ليس����ت بنكي����ة .وهذا يعني أن صرافين س����يتوقفون عن
صرف شيكات ،وتقديم اعتمادات مالية بشكل غير شرعي .كما أن  %86من
طالبي التراخيص طلبوا تراخيص لتقدي����م اعتمادات بحجم اجمالي يصل
حتى  25مليون ش����يكل لكل جهة .و %14كان الحج����م االجمالي العتماد كل
جهة منهم حتى  4ماليين شيكل .وفقط  4جهات طلبت تراخيص لتشغيل
توفيرات للجمهور ،وطلب واحد إلصدار بطاقات اعتماد.
كما يتضح من المعطيات أن قس����ما كبيرا م����ن مقدمي طلبات التراخيص
لتقديم اعتمادات مالية ،ينش����طون في المناط����ق البعيدة عن مركز البالد.
وهؤالء عادة يقدمون قروضا لشرائح ضعيفة اقتصاديا ،تواجه صعوبة في
الحصول على قروض من البنوك.
وفق����ط أربعة من أصل  938مقدمي الطلب����ات ،حصلوا على تراخيص حتى
اآلن .وباق����ي الجهات ما تزال قيد الفح����ص ،وتعمل بترخيص مؤقت .واألمر
المثير في هذا المجال هو االنهيار الحاصل في عدد الجهات العاملة .ففي

حي����ن عمل في العام  2015حوالي  2200جهة ،هب����ط العدد في العام 2016
إلى  .1800وهذا قبل أن يبدأ جهاز الرقابة بالعمل .وكان االنهيار األكبر في
مقدمي القروض الس����وداء .وباإلمكان االفتراض أن القسم االكبر من الذين
اختفوا من الس����وق هم التجار الصغار ،الذين عرفوا مس����بقا أنهم ما كانوا
يس����تطيعون تلبية الش����روط المطلوبة ،فغادروا هذا القطاع مس����بقا .لكن
من جهة أخرى ،فإن قس����ما كبيرا أيضا اختاروا الن����زول عن الواجهة ألنهم
يرفضون تلبية الشروط.
ويقول داني مزراحي ،مدير عام شركة “أوبل بالنس” العاملة في البورصة،
لصحيفة “ذي ماركر”“ :أنا لست سوق سوداء .أنا أدير الشركة بشكل شرعي
بالكامل .وتسمية “السوق الس����وداء” جاءت من البنوك ،كي ال نمس بحجم
عمله����ا .لكن صحي����ح أنه في قط����اع عملنا يعمل كثيرون ممن هم ليس����وا
مناس����بين ،وآن األوان إلنهاء عملهم في هذا القط����اع .وجيد أنه اآلن توجد
رقاب����ة ،ويتم وض����ع مقاييس واضح����ة للحصول عل����ى التراخيص ،من أجل
تنظيف هذا القطاع المالي”.
إن الضرر الذي تس����ببت به الجهات الجنائية لس����وق قط����اع االعتمادات
ال��ل�ا بنكية ،س����اهم في تس����مية هذا القطاع بكنية “الس����وق الس����وداء”،
وهذه حقيقة حازمة ليس����ت قابلة للتش����كيك .أما الي����وم ،مع تنظيم قطاع
االعتمادات هذا ،واستبعاد الجهات الجنائية منه ،فليس باإلمكان تسميته
بتل����ك الكنية ،خاصة بعد دخول جه����از الرقابة ،والبدء بتنظيف القطاع من
الجهات الجنائية ،األمر الذي س����ينقذ إس����رائيل من االنتق����اد الدولي من
المنظمة العالية.
إن ترخيص هذا القطاع س����يضعه على مسار المنافسة الشرعية للبنوك.
وفي س����لطة أس����واق المال ّ
يقدرون أن  %90من مقدم����ي طلبات التراخيص
قادرون على تلبية كافة الشروط المطلوبة منهم للحصول على التراخيص.
وأحد مؤشرات هذا االستنتاج ،هو االرتفاع بـ  %350في تقارير صرافين حول
ش����كوك في حركات مالية لدى زبائن ،إذ إن هذا مؤش����ر إلى رغبة الصرافين
بالعمل بشكل منظم ،في كل ما يتعلق بالشبهات لتبييض األموال.
لك����ن حتى اآلن ،ف����إن غالبية طالبي التراخيص لم يس����تكملوا الش����روط
المطلوبة منهم ،ولهذا يجب عدم اإلس����راع في اس����تخالص النتائج ،فهذا
يحتاج وقتا حتى نرى كيف يتقدم عمل جهاز الرقابة.
(عن “ذي ماركر” -بتصرف)
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تغطية خاصة :وقائع آخر جدل حول تآكل «الديمقراطية اإلسرائيلية»

الرئيس السابق للمحكمة اإلسرائيلية العليا أهارون باراك في مقابلة استثنائية:
القيادة اإلسرائيلية الحالية تستخدم “قوة مفرطة” ألنها ال تثق بنفسها وبطريقها!
*ب���اراك ينتق���د الس���لطتين التنفيذي���ة (الحكومة) والتش���ريعية (الكنيس���ت) ألنهما “ال
ّ
بتفه���م واحترام” ،لكنه ال يذكر الس���لطة الثالثة (القضائية)
تتعام�ل�ان مع األقلية العربية
الت���ي تثب���ت دراس���ات عدي���دة تأص���ل التمييز ض���د الع���رب ف���ي نهجه���ا وقراراتها*
أث���ارت التصريحات الت���ي أدلى بها الرئيس الس���ابق
للمحكمة اإلس���رائيلية العليا ( 1995ـ  )2006والمستشار
القانوني الس���ابق للحكومة لإلس���رائيلية ( 1975ـ )1978
وأس���تاذ القانون حالي���ا في “المركز المتع���دد المجاالت
في هرتس���ليا” ،البروفس���ور أه���ارون ب���اراك ( 81عاما)،
ضمن مقابلة ُم ّ
طولة نشرت في ملحق صحيفة “يديعوت
أحرون���وت” مؤخرا ( ،)2018/1/31ردود فعل واس���عة بين
قطاع���ات مختلف���ة ،سياس���ية وقضائية ،ف���ي المجتمع
اإلس���رائيلي (اقرأ عنها على هذه الصفحة) ،خاصة وأنها
مقابلة اس���تثنائية ،من حيث كونه���ا األولى التي يدلي
بها باراك منذ س���نوات عديدة ويكسر من خاللها «حاجز
الصمت» الذي فرضه حول نفس���ه طوال هذه السنوات...
«فق���د قررت كس���ر الصم���ت وإطالق صرخت���ي اآلن ...قد
يكون ه���ذا مفيدًا .وإن لم يكن ،فل���ن يقولوا ،على األقل،
أنن���ي كنت بين الصامتين في وق���ت تتكرس فيه قواعد
وممارسات موبوءة ،في أذرع الحكم المختلفة».
في مس���تهل المقابلة معه ،قال باراك ـ ردا على سؤال
عم���ا إذا كانت «الديمقراطية اإلس���رائيلية في خطر» ـ إن
«الخطر هو تعبير ح���اد جدا .لكن ،مع ذلك ،ثمة توجه قد
يؤدي ،إذا ما تصاعد واش���تد ،إلى ه���ذا الخطر .نحن اآلن
في منحدر زلق ال نعرف كيف وأين يمكن أن يتوقف .قد
ال يتوقف ،وعندئذ س���يحصل تدهور تام .إذا ما تواصلت
الوجه���ة الحالية ،فقد تقودنا إلى خط���ر يطلق عليه في
األدبيات القضائية اس���م «اس���تبداد األغلبي���ة» ،أو كما
وصفه القاضي ألفرد فيتكون (قاض س���ابق في المحكمة
العلي���ا) ذات مرة بأنه «دكتاتوري���ة األغلبية» .أنا ال أقول
إننا موجودون هناك ،لكن إذا ما اس���تمر الوضع على حاله
كما هو اآلن ،فسنقترب منه كثيرا».

ّ
متجبرة غير واثقة
قيادة
بنفسها وطريقها

من بين ّ
مكونات «المنحدر الزل���ق» وجوانب القلق التي
يثيرها ،أش���ار باراك إل���ى ما يلي« .1 :ثمة ل���دى القيادة
السياس���ية في إس���رائيل مؤخرا توجه يعتقد بأن القوة
ّ
أهم م���ن الحاجة لفه���م الغير والحاجة إل���ى البحث عن
ّ
قواس���م مش���تركة ونقاط اتفاق ...قيادة متجبرة تعتمد
مبدأ حق القوة ،بدال من قوة الحق ،تخلق وتغذي مواجهات
وصراع���ات بين ش���رائح وقطاعات مختلفة من الس���كان ـ
بين اليهود والعرب ،بي���ن الحريديم وغير الحريديم»؛ .2
تآكل الطابع التناسبي للديمقراطية البرلمانية المعمول
به���ا في إس���رائيل .فالسياس���يون يقولون إن���ه ينبغي
على المحكمة العليا أن «تضبط نفس���ها» .و»هذا صحيح
والمحكم���ة العليا تعتمد ضبط النف���س ،فعليا ،وبدرجة
ّ
المشرع (الكنيست) ،أيضا،
كبيرة جدا» ،يقول« ،لكن على
أن يضبط نفسه ...عليه أن يعي أنه ال ينبغي له فعل كل ما
يستطيع فعله .عليه أن يعي أنه يعيش في قلب مجتمع
مركب ومعقد ،مجتمع أس���باط كما وصفه رئيس الدولة».
ِّ
المشرع أن يأخذ في حساباته،
وأوضح باراك ،أيضا« :على
أيضا ،اإلنسان الفرد واألقلية .وحتى لو كان يمتلك القوة
التي تخوله تس���جيل نقاط ضد األقلية ،فليس من الالئق
أن يفعل ذلك ،فكم بالحري إن كان يفعل ذلك بصورة غير

تناسبية كما نرى اليوم؟»؛  .3التصريحات المتكررة التي
يدلي بها قادة سياس���يون في مركزه���ا التأكيد على أن
«الشعب انتخبنا كي نطبق إيديولوجيتنا» .يوضح باراك:
«هذا القول صحيح إلى ح���د معين فقط ،ألنه في اللحظة
التي يتم فيه���ا انتخاب قيادة ما ،فإنه���ا تصبح قيادة
جميع أبناء المجتمع ،بمن فيهم أولئك الذين لم ينتخبوا
تلك القيادة .ومن هن���ا ،لزام على هذه القيادة األخذ في
االعتبار تش���كيلة التوجهات واآلراء ،ثم العمل بما ّ
يوحد
ّ
ويقرب ش���رائح المجتمع المختلفة ،ال بم���ا يحطمها إلى
ّ
شظايا ...فسر عظمتنا هو في إيجاد القاسم المشترك ،ال
في التشديد على ما ّ
يفرق».
يرى أهارون باراك أن اس���تخدام القي���ادة ،التنفيذية
(الحكومة) والتشريعية (الكنيس���ت) ،قوتها السياسية
به���ذه الدرجة من اإلف���راط (في اإلج���راءات الحكومية ـ
اإلداري���ة وفي التش���ريعات القانونية) ،ه���و «تعبير عن
انع���دام الثقة .تعبير عن انعدام اإليمان والثقة بقوتها،
بقوة كلماتها ،بقوة أفكارها وطروحاتها».
ويضيف« :ال تمتلك القيادة الحالية ثقة كافية بالنفس
لتحاول إقناع المواطنين بما ترى وتعتقد ،ولذا فهي تلجأ
إلى استخدام القوة .إنه انعدام الثقة بنفسك وبطريقك.
القيادة السياس���ية في إسرائيل ليست واثقة بقدراتها،
ولذا فهي تلجأ إلى القوة ،القوة ثم المزيد من القوة».

السلطات «ال تتعامل مع
ّ
العرب بتفهم واحترام»!
حي���ن يتحدث باراك عن «اس���تخدام الق���وة» من جانب
الكنيس���ت ويطالبه بـ»ضبط النفس» فهو يقصد ،أساسا،
«النش���اط التش���ريعي غير المنضبط الذي ّ
يمس بنسيج
العالقات بين الفئات المختلفة في المجتمع اإلسرائيلي..
بين اليهود والعرب في داخل دولة إس���رائيل نفس���ها،
أوال ـ ف���ي «قانون النكبة» و»قانون لج���ان القبول» اللذين
ّ
تم س���نهما واعتمادهما ،وفي اقتراح���ات قوانين أخرى
مطروحة على جدول أعمال الكنيس���ت ،مثل اقتراح قانون
الدولة القومية واقتراح قانون منع اآلذان وغيرهما».
«صحي���ح أن قيادة العرب في إس���رائيل ترتكب الكثير
م���ن األخطاء» ،يقول ث���م يضيف« :لكن ه���ذا ليس مبررا
تعتمده قيادة األغلبي���ة للتصرف على نحو ُيقصي عددا
كبي���را جدا من المواطنين ويدفعهم إلى الش���عور بعدم
االنتماء إلى الدولة» .ويس���تذكر هنا م���ا ورد في «وثيقة
استقالل إسرائيل» عن «دعوة أبناء الشعب العربي سكان
دولة إسرائيل إلى الحفاظ على السلم والمشاركة في بناء
الدولة على قاعدة المواطنة الكاملة والمتساوية»!!
يعب���ر أهارون باراك ع���ن «إيمانه التام» ب���أن «األغلبية
اليهودي���ة واألقلي���ة العربي���ة في الدولة تس���تطيعان
العيش بتفاهم مشترك واحترام متبادل»ّ ،
لكن «السلطات
اإلس���رائيلية ـ التنفيذي���ة (الحكوم���ة) والتش���ريعية
ّ
بتفهم
(الكنيس���ت) ـ ال تتعام���ل م���ع األقلية العربي���ة
واحترام»! ويش���ير ،برضى وارتياح ،إل���ى «ضخ ميزانيات
ال بأس بها ،مؤخرا ،لتحس���ين الظ���روف االقتصادية لدى
األقلي���ة العربية» وإلى «زيادة ع���دد األكاديميين العرب
ودمجهم في المجتمع» ويقول« :هذا ّ
هام أيضا ،لكن فوق

كل ش���يء وقبله يجب احترام اإلنس���ان العربي كإنسان
وكمواطن متس���اوي الحقوق .يجب إعطاؤه االحترام الذي
تعتقد أنك تستحقه ،ألنه يستحقه أيضا».
لكن باراك ،الذي يش���ير بإصبع االتهام الواضح هنا إلى
الس���لطتين التنفيذية والتش���ريعية ،يتناسى السلطة
الثالثة ـ القضائية (الجهاز القضائي) ـ التي ترأسها هو
ردحا من الزمن وكان من أبرز من أرسى قواعد عملها ورسم
مالمحها األساسية طوال سنوات عديدة ،إذ تثبت الوقائع
والدراس���ات العديدة أن هذه الس���لطة أيضا تتعامل مع
المواطني���ن العرب ليس فقط بالصورة نفس���ها وبالنهج
ذات���ه (دون ّ
تفه���م ودون احت���رام) ،ب���ل بتمييز فاضح
وصارخ ،سواء في األحكام أو في العقوبات التي تفرضها
المحاك���م اإلس���رائيلية عل���ى العرب مواطني إس���رائيل
مقارنة بتل���ك التي تفرضها على المواطنين اليهود ،في
المخالف���ات واالتهامات ذاتها .وه���ذا ناهيك عن مماألة
المحاك���م للنيابة العامة واإلذعان التام لسياس���تها في
تقدي���م لوائح االتهام ،إذ يك���ون المواطنون العرب عادة
ـ وفق ما تثبته الدراس���ات أيض���ا ـ «الحلقة األضعف» من
حيث س���هولة تقديم لوائح االته���ام بحقهم ومن حيث
خطورة بنود االتهام الموجهة إليهم.

يهودية الدولة وديمقراطيتها ـ «ال تناقض»!
يرى أه���ارون ب���اراك أن مح���اوالت اليمين السياس���ي
(البرلماني والحكومي) إجراء تغييرات دستورية جوهرية
في المنظومة القانونية والقضائية في إسرائيل تنطلق
من «فهم خاطئ بأن المحاكم قد أخضعت القيم اليهودية
للقيم الديمقراطية»! ذل���ك أن «الموقف الثابت والمثابر
الذي أكدته وكرس���ته المحكمة العليا على مدى تاريخها
كله ،هو أن قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية متساوية،
في القيمة واألهمية ،م���ع قيمها كدولة ديمقراطية ...ال
تناقض بينهما ،بل تكام���ل» .ومن هنا ،بالذات ،معارضة
باراك القتراح قانون الدول���ة القومية ،كما أوضح« :إذا لم
يتضمن اقت���راح القانون نصا صريح���ا وواضحا يقول إن
دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي التي
تمنح حقوقا متساوية ألي إنس���ان يعيش في إسرائيل،
يهودي���ا كان أو غي���ر يهودي ،فس���يكون ه���ذا القانون
مناقض���ا لقيم إس���رائيل كدولة يهودي���ة وديمقراطية
ومناقضا لوثيقة االستقالل»!
ث���م يتقدم درج���ة أخ���رى ليق���ول إن «ال تناقض بين
قيم دولة إس���رائيل كدولة يهودي���ة وديمقراطية وبين
الصهيوني���ة»! ولذلك ـ يضيف ـ «حين تجس���د المحكمة
قيم دولة إس���رائيل كدولة يهودية وديمقراطية ،فهي
تجسد الصهيونية أيضا ،على نحو صادق وأمين»!

الهجوم على الجهاز القضائي ـ
هجوم على اإلنسان البسيط!
يقول باراك إن الهجوم (من قبل رئيس الحكومة ووزراء
وأعضاء كنيست) على المؤسسات الرسمية وأذرع تطبيق
القان���ون بش���كل خاص ،مثل الش���رطة والنياب���ة العامة
ومراق���ب الدول���ة وغيرها« ،ه���و بمثابة حلق���ة أخرى في
السلسلة التي تحدث عنها ـ استخدام القوة بما يعبر عن

غياب الثقة بالنفس وبالطريق ...ثمة توجه نحو إضعاف
ه���ذه المؤسس���ات واألذرع ،وخصوصا إضعاف الش���رطة
والجهاز القضائي ،بذريع���ة «الحاجة إلى الحوكمة» .لكن
«الحوكمة» على ألسن الوزراء وأعضاء الكنيست المعنيين
ليس���ت س���وى كلمة «نظيفة» للقيام بعمل ضد القانون،
عمل يمس بالوضع الدستوري».
َ
ويضيف أنه «حي���ن يصرح منتخبو الجمهور بأن الوقت
قد حان للتفكي���ر في ما إذا كان ينبغ���ي احترام قرارات
المحاكم وتنفيذها ،بينما يلتزم الجميع الصمت ،بمن في
ذل���ك رئيس الحكومة ووزيرة العدل ورئيس الكنيس���ت،
فإنني أتس���اءل :إلى أين وصلنا وإلى أين سنصل بعد؟؟...
عندما نصل إلى لحظة ال يتم فيها تنفيذ قرارات المحاكم،
نك���ون قد وصلنا عندها إلى نهاي���ة الديمقراطية .ال إلى
بداية نهاية الديمقراطية ،إنما إلى نهايتها تماما».
واعتبر ب���اراك أن «مح���اوالت االعتداء عل���ى صالحيات
المحاك���م ه���ي ،ف���ي حقيقة األم���ر ،مح���اوالت لالعتداء
على اإلنس���ان البس���يط ،على حقه في نيل حقوقه وعلى
قدرته على نيل حقوقه .ألن اإلنس���ان البسيط حين يأتي
إلى المحكم���ة متظلما جراء إجراء س���لطوي ما يقف أمام
المحكمة قويا مثل الس���لطة التي يش���كو أمرها .هذا هو
معنى استقاللية الجهاز القضائي».
وحين س���ئل عمن يقصد بـ «محاوالت االعتداء هذه» ،رد
باراك« :الجميع .الجميع يقولون واألغلبية تلتزم الصمت»!

حكم األغلبية وحقوق
اإلنسان وفهم وزيرة العدل
يؤكد باراك أن أوساطا واسعة في المجتمع اإلسرائيلي
وقيادات���ه السياس���ية «ال تتمت���ع بفه���م كاف لمعنى
الديمقراطي���ة ومضمونه���ا ،وال تفه���م أن الديمقراطية
ليس���ت مفهوما أحادي البعد ينحصر في حكم األغلبية».
ويوض���ح قائال« :من المؤك���د أن ال ديمقراطية بدون حكم
األغلبي���ة .ولكن ،إلى جانب حك���م األغلبية ،ثمة مجموعة
من القيم والمبادئ الت���ي يجب على النظام الديمقراطي
تطبيقه���ا :س���لطة القان���ون ،الفص���ل بين الس���لطات،
استقاللية الس���لطة القضائية ،وفوق هذه كلها ـ حقوق
اإلنس���ان .حقوق اإلنس���ان الفرد .اإلنس���ان أيا كان .وكما
أن ال ديمقراطي���ة بدون حك���م األغلبية ،كذل���ك أيضا ال
ديمقراطية بدون س���يادة هذه القيم التي تشكل حقوق
اإلنس���ان مركزها وجوهرها ...الديمقراطية بدون حقوق
إنسان ليست ديمقراطية ،وإنما استبداد».
وي���رى باراك أن «ثمة توترا مس���تديما بي���ن مبدأ حكم
األغلبي���ة وس���يادة القي���م وحق���وق اإلنس���ان .لكن حل
التناقض والص���دام بين هذين الطرفي���ن ال يتم بتنازل
أحدهم���ا عن اآلخ���ر ،وإنما بالتجس���ير والموازنة بينهما،
على قاعدة التناس���بية» .وأضاف« :أعتقد أن وزيرة العدل
الحالية ال تفهم هذا األمر األساس».

 25سنة إلى الوراء!
يؤك���د باراك أنه إذا ما تكلل���ت بالنجاح محاوالت وزيرة
الع���دل الحالي���ة ،أييلت ش���اكيد ،وائتالفه���ا اليميني
عموما في س���ن «قانون أس���اس :القض���اء» الذي يخول

باراك

الكنيس���ت صالحية إعادة س���ن أي قانون ،أو بند قانون،
تقوم المحكم���ة العليا بإلغائه نظرا لعدم دس���توريته
وتناقض���ه مع قوانين أس���اس قائمة ،وخاص���ة «قانون
أساس :كرامة اإلنس���ان وحريته» و»قانون أساس :حرية
العمل» ،فسيكون ذلك «بمثابة إعادة القضاء اإلسرائيلي
 25س���نة إلى الوراء»! خاصة وأن اقتراح «قانون أس���اس:
القضاء» الجديد يخول الكنيس���ت القيام بذلك بأغلبية
عادية وضئيل���ة قوامها  61عضو كنيس���ت فقط ،بينما
يعتقد باراك أن األغلبية الالزمة لتغيير قانون أس���اس
هي  80عضو كنيس���ت على األقل ،لكنه يش���دد على أن
«ما يريدونه حق���ا وفعليا هو تكريس نظام القوة ،بينما
كان من بين أهداف القوانين الدستورية المركزية :منع
اس���تخدام القوة بصورة غير مبررة وغير متعقلة ووضع
ِّ
المشرع العادي».
قيود على

قانون اإلعدام والقضية الفلسطينية
ي����رى ب����اراك أن «مجرد طرح موضوع اإلع����دام ال يؤدي
إال إل����ى توترات ال حاجة لها» .فالقانون الس����اري اليوم
َ
«فلم الحاج����ة إلى قانون
يتي����ح تنفيذ حكم اإلع����دام،
خاص ،س����وى مغازل����ة جمه����ور معين ،من خ��ل�ال زرع
الش����قاق بين مؤيدي القانون ومعارضيه؟» .وأضاف أنه
إذا ما تم س����ن مثل هذا القانون فعال ،فسيكون عرضة
للرقابة القضائية بالتأكي����د «ألن عقوبة اإلعدام تمس
بحق اإلنس����ان في الحياة ،وهو حق دس����توري» .وخالل
تطبي����ق الرقاب����ة القانوني����ة ـ قال ـ ينبغ����ي النظر في
اعتبارات وأس����ئلة عديدة ومختلفة« ،من بينها بالطبع:
م����دى نجاعة هذه العقوبة ،التي تعلن األجهزة األمنية
معارضته����ا لها ،إضافة إلى اعتبارات هامة جدا تتعلق
بأخالقيات دولة إسرائيل وصورتها تجاه الداخل وتجاه
الخارج ،على حد سواء».
ورفض باراك الب���وح بموقفه من قضي���ة طالبي اللجوء
األفارقة في إس���رائيل والسعي المحموم لطردهم بالقوة
متذرع���ا بالقول“ :أتحدث عن ه���ذا الموضوع بحذر ألنني
أع���رف أنه س���تقدم التماس���ات بش���أنه إل���ى المحكمة
العليا”!! وأض���اف“ :أكتفي فقط بط���رح اإلطار القضائي
لبحث متعقل في الموضوع”!
برغ���م كل ما قاله أهارون باراك ف���ي المقابلة مع ملحق
“يديعوت أحرونوت” وما اعتبره “كس���را لحاجز الصمت”،
ّ
فض���ل مواصلة التزام الصمت في قضايا أساس���ية أخرى
منوه���ًا بأنه “يهرب م���ن السياس���ة”(!) ،أبرزها وأهمها
القضية الفلسطينية والصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني،
والتي اكتفى بالقول بش���أنها“ :أعي أنني لم أتطرق إلى
القضية الفلس���طينية .هذا بسبب التقييدات المفروضة
ّ
علي .أتجنب التعبير عن موقف بشأن الصراع اإلسرائيلي
ـ العرب���ي ،برغم العالق���ة الوثيقة بين حل ه���ذا الصراع
وتطبي���ق الصهيونية وتحقي���ق قيم إس���رائيل كدولة
يهودي���ة وديمقراطية .آمل أن يعم الس�ل�ام بيننا وبين
جيرانن���ا .آم���ل أن الحل الذي س���يتم التوص���ل إليه ،أيا
كان ـ وأن���ا أومن بأن حال ما س���يكون ف���ي نهاية المطاف
ـ س���يحقق نبوءة الش���عب ومعتقداته ،كما عبرت عنها
وثيقة االستقالل”!!

ردود فعل على تصريحات الرئيس السابق للمحكمة العليا

شاكيد :باراك أرسى «طغمة األقلية»!
شنت وزيرة العدل ،أييلت ش���اكيد ،هجوما حادا على
رئي���س المحكمة العليا األس���بق ،أهارون ب���اراك ،على
خلفية م���ا أدلى به خالل المقابلة م���ع ملحق «يديعوت
أحرون���وت» ،واتهمته بـ»تقس���يم العال���م إلى فئتين:
الفئة التي تتفق معك ومع آرائك والفئة التي ال تفهم
ـ لي���س أنها ال تفهك أنت ،وإنم���ا ال تفهم إطالقا ،بكل
بساطة»!!
وكتب���ت ش���اكيد ،في مدون���ة خاصة نش���رتها على
صفحته���ا الخاص���ة على موق���ع التواص���ل االجتماعي
«فيس���بوك» ( ،)2018/2/3أنه���ا ،من���ذ توليها منصب
وزي���رة العدل قبل نحو ثالث س���نوات ،تعمل كل ما في
وسعها «إلصالح الس���كة التي انحرفت وتشوهت جراء
الثورة الدستورية التي أحدثتها أنت قبل ربع قرن»! ّ
ألن
«الديمقراطية اإلس���رائيلية ال ت���زال تلعق الجراح التي
تسببت بها ثورتك الدستورية هذه»!
وسخرت شاكيد من ادعاء باراك بأنه «ال أهمية للميول
والمعتقدات الش���خصية ،المحافظ���ة أو الليبرالية ،في
تعيين القضاة» وبأن «ال فرق بي���ن الفاعلية القضائية
والمحافظة القضائية» في هذا الس���ياق ،وقالت« :نعم،
ربم���ا كان األمر كذل���ك حقا ،ألن الجميع ف���ي «العائلة»
(«عائل���ة القض���اة») يفك���رون بالطريقة نفس���ها .أما
م���ن يختلف عنا ،ف�ل�ا نتزاوج معه»! وأضافت ،س���اخرة:
«س���نواتك الطويلة كرئيس للمحكم���ة العليا تثبت أن
تعييناتك كانت ،كلها ،متنوع���ة وخالية من أي اعتبار
ألهمي���ة األجندات التي يحملها مرش���حوك لكرس���ي
القضاء»!
واتهمت ش���اكيد باراك بأنه «كان ش���ريكا مركزيا في
إرس���اء المنظومة القضائي���ة اإلش���كالية التي قامت،
بصورة منهجية ومثابرة ،على معادلة بسيطة مؤداها:

المحافظة القضائية تعني التخلي عن حقوق اإلنسان»!
ودافعت ش���اكيد عن نفس���ها إزاء اته���ام باراك لها
بأنه���ا «ال تفهم معن���ى الديمقراطي���ة الحقيقي وأن
ّ
الديمقراطية بدون الحقوق ليست ديمقراطية» ،مذكرة
بأنها «قالت ،مرارا عديدة ،إن حقوق اإلنس���ان مقدس���ة
في نظرها» ،لكنها «تصر على احترام كامل الحقوق ،في
موازاة اإلص���رار المثابر على أهمية مبدأ حكم األغلبية»
وعلى «عدم االس���تعداد للتضحية بمبدأ حكم األغلبية
على مذبح حقوق اإلنسان»!!
كما اتهمت شاكيد باراك بأنه «أقام تماثيل دستورية
ضخم���ة» على قاعدة أن «قوانين األس���اس تتفوق على
قوانين الكنيس���ت ،لكن ش���ريطة أن ال تشمل (قوانين
األساس) قانون أساس :التشريع وقانون أساس :الدولة
القومية» ،وهما القانونان األبرز اللذان تحاول ش���اكيد
وأوساط اليمين عامة ،من خاللهما وبواسطتهما ،إعادة
العجلة إلى الوراء وخاصة بتغليب يهودية الدولة على
ديمقراطيتها وبس���حب صالحية المحكم���ة العليا في
إلغاء قوانين يسنها الكنيست بدعوى عدم دستوريتها
لتناقضها مع قوانين أس���اس ،وخاصة قانون أس���اس:
كرامة اإلنس���ان وحريته ،الذي تعتقد شاكيد بأنه ُ
«سن
بأصوات ُربع عدد أعضاء الكنيس���ت فق���ط ،من دون أن
يكون قصدهم الوصول إلى التفسير القضائي العميق
َ
والبعيد األثر الذي فرضته أنت عليهم ،بعد سنتين من
سن القانون»!
وخلصت ش���اكيد إلى اته���ام باراك بإرس���اء «طغمة
األقلي���ة» من خالل «التفس���يرات القضائية الواس���عة
َ
ج���دا التي وضعتها» ،بينما «أتمس���ك أن���ا بمبدأ فصل
الس���لطات وبالديمقراطية الحقيقية التي تعني حكم
األغلبية ،بجانب حقوق اإلنسان»!

إلياكيم روبنشطاين« :الديمقراطية
اإلسرائيلية منيعة!»
في مقابلة أجريت معه نش���رتها صحيفة «يسرائيل
هيوم» اليمينية ( ،)2018/2/8بعد أيام قليلة من نش���ر
المقابلة مع ب���اراك ،في ما يبدو أن���ه ليس صدفة على
اإلط�ل�اق ،اختار نائب رئي���س المحكمة العليا س���ابقا،
القاض���ي (المتقاع���د) إلياكيم روبنش���طاين ،التحفظ
على ما قاله ب���اراك عن الخطر المح���دق بالديمقراطية
اإلس���رائيلية مؤك���دا أنها «ليس���ت في خط���ر»! وقال:
«الديمقراطية اإلسرائيلية منيعة .فمنذ سبعين سنة،
نصون نظام���ا ديمقراطي���ا يضمن حري���ة االنتخابات،
حرية الصحافة ،حرية التعبير ،حتى في ظل تهديدات
ومخاطر أمنية عديدة»!
ّ
لكن روبنش���طاين لم يستطع الدفاع عن «الديمقراطية
اإلس���رائيلية» في الجوان���ب التي تطرق إليه���ا أهارون
ب���اراك تحديدا ،فاضطر إلى اإلش���ارة إلى أنه «برغم ذلك،
ثمة ظواهر ال يمكن عدم الش���عور بالقل���ق إزاءها»! ومن
بي���ن هذه «الظواهر» ،أش���ار روبنش���طاين إل���ى «فائض
التشريعات»! ،إذ «يعرف أعضاء الكنيست والوزراء تماما
أن عددا من القوانين الجديدة ال حاجة لها ،على اإلطالق»!
وق���ال« :ال حاجة إل���ى هذا الفائض من التش���ريعات.
ّ
طبق���وا القواني���ن المتوف���رة أوال وال تضيف���وا قوانين
جديدة»! منوها ،بشكل خاص ،إلى «قانون اإلعدام» الذي
تسعى كتل اليمين اإلسرائيلي إلى تشريعه وتساءل:
«من الذي س���يطبق هذا القانون؟ م���اذا لم نفعل حتى
اليوم كي نكون في حاجة إلى مثل هذا القانون؟»!!
ورفض روبنش���طاين ،الذي أشغل في السابق مناصب
رسمية رفيعة من بينها منصب سكرتير الحكومة (في

شاكيد

حكومات إسحاق ش���مير ،ثم في حكومة إسحاق رابين،
م���ن  1986حت���ى  ،)1994ثم منصب مستش���ار قانوني
للحكومة (في حكومات بنيامين نتنياهو وإيهود باراك
وأريئيل ش���ارون ،من  1997حتى  )2003وش���ارك خالل
ذلك في مفاوضات سياسية عديدة بين إسرائيل وكل
من مصر ،األردن ،لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية ـ
رفض «القول بأن دولة إسرائيل دولة فاسدة ،لكن ثمة
فيها فس���اد»! وقال« :األمر الجيد هنا هو سيادة سلطة
القانون :الكش���ف عن الفس���اد ،محاكم���ة المتورطين
فيه���ا وتجريم بعضهم ...فالدول���ة لم تتردد عن الزج

بمسؤولين كبار في السجن»!
وعن الهجوم المتواصل على المحكمة اإلسرائيلية العليا،
من جانب أواس���ط وأح���زاب اليمين ،اكتفى روبنش���طاين
بالق���ول إن «ال ص���راع بي���ن المحكم���ة العلي���ا واألغلبي���ة
البرلمانية» ،لكن «ثمة رغبة في إضعاف المحكمة العليا من
جانب أوس���اط سياسية ال تدرك حقيقة أن المحكمة العليا
هي ذخر استراتيجي لدولة إسرائيل».
وعب���ر روبنش���طاين عن رأي���ه بأن «المحكم���ة العليا
تمتل���ك صالحية إلغ���اء قوانين ،على أس���اس «قانون
أساس :كرامة اإلنسان وحريته» ،مثال».
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وثيقة جديدة للجنة المتابعة العليا لشؤون
فلسطينيي  :48نسعى إلقامة شبكة تضامن
دولية لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل
أصدرت لجن����ة المتابع����ة العليا وثيقة لمناس����بة اليوم
العالم����ي لدعم حقوق الفلس����طينيين ف����ي الداخل أكدت
فيها أن مطالب هؤالء الفلس����طينيين ه����ي إلغاء القوانين
العنصري����ة والتمييزي����ة ،وتنفيذ المالحظ����ات الختامية
لهيئات معاهدات حقوق اإلنس����ان التابعة لألمم المتحدة
والمتصل����ة بهذه القوانين والممارس����ات ،ورفض مش����روع
قان����ون القومية ألنه يجعل الفلس����طينيين م����ن مواطني
الدول����ة مواطنين من الدرج����ة الثانية ،وتعزي����ز الحق في
المس����اواة لجميع المواطنين في القوانين األساسية وحظر
التمييز القائم على االنتم����اء القومي والعرق والدين ونوع
الجنس.
وتحت عنوان “خلفية” جاء في الوثيقة:
ّ
إن المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل هم جزء
من الشعب الفلسطيني الذي ُحرم من وطنه عام  ،1948خالل
النكبة .وأضحت األغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني
من الالجئين ،ألول مرة على يد العصابات الصهيونية وفي
وقت الحق من قبل الجيش اإلس����رائيلي .بقي نحو  153ألف
فلسطيني داخل إسرائيل في عام  1948وأصبحوا مواطنين
في الدول����ةُ .ه ّجر حوالي ُربعهم داخليًا ،بعد أن أجبروا على
ً
مغادرة قراهم ومنازلهم المدمرة .وفضال عن كونهم جزءًا
من العالم العربي ،فالمواطنون العرب الفلس����طينيون في
إس����رائيل يمثلون أقلية قومية ووطنية وثقافية ودينية،
أقلية وطن في إسرائيل.
حتى منتص����ف عام  1966فرضت دولة إس����رائيل الحكم
العس����كري على مواطنيها العرب .وخالل هذه الفترة التي
شهدت قيودًا صارمة على حرية الحركة ،ومجازر وتهجيرا،
ومص����ادرة أراض ،واصل����ت جماهيرنا العربي����ة النضال من
أج����ل الحفاظ على هويته����ا ولغتها وانتمائها لش����عبها،
والتأكيد على حقوقها .وبلغ����ت ذروة هذا النضال يوم 30
آذار  ،1976ي����وم األرض الخالد ،عندما اندلعت االحتجاجات
بعد أن أعلنت الحكومة عن نيتها مصادرة مساحات واسعة
م����ن األراضي التي يملكها العرب ف����ي الجليل .وأصبح يوم
ّ
ً
األرض منعطفًا تاريخيًا في مسيرة جماهيرنا ،وشكل تحوال
جذريًا ف����ي نضالنا الوطني من أجل حقوقنا في وطننا الذي
ال وطن لنا س����واه .واس� ّ
���تمر هذا النضال .وهناك اليوم نحو
5ر 1مليون مواطن فلس����طيني ،يش����كلون حوالي  20بالمئة
من سكان إس����رائيل .وعلى الرغم من تعريف هذا المجتمع
بموجب القانون الدولي كأقلية ،ترفض إس����رائيل منحهم
االعتراف أو الحماية القانونية كأقلية قومية.
ّ
وقدم للوثيقة رئيس لجن����ة المتابعة العليا محمد بركة،
فقال:
ّ
ش����كلت األقلي����ة العربي����ة الفلس����طينية في إس����رائيل
عل����ى مدار الس����نوات األخيرة هدفًا أساس����يًا لحملة القمع
والتحري����ض المتزايدة ،كج����زء من الجه����ود الصهيونية
واإلس����رائيلية العامة وسياس����ات الرقابة القاس����ية ونزع
الشرعية عن الفلسطينيين وحقوقهم األساسية في تقرير
المصي����ر والعودة والمس����اواة في وطنه����م .وتحقق هذه
الحملة التي تقودها الحكومة اإلسرائيلية تقدمًا كبيرًا في
الحي����ز العام وفي ّ
ّ
الحيز القانوني .فهذا هو االتجاه الطاغي
في مجال التش����ريع ،إذ يجري تقويض المبادئ األساس����ية
للديمقراطية  -بما في ذلك العملية الديمقراطية نفس����ها
 عل����ى نحو كبير .ويتم ضرب مب����ادئ حرية التعبير ،ونظامالضوابط والتوازنات في الحكومة ،واس����تقالل القضاء .وقد
اضط����رت األقلية العربي����ة مرارًا إلى الدفاع عن ش����رعيتها
ومكانتها وحرية النش����اط السياس����ي وحق����وق المواطنة
األساسية.
إن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إس����رائيل
هي الهيئة التمثيلية الرسمية للمواطنين الفلسطينيين
في إس����رائيل ،وتش����مل جميع األحزاب السياسية ،وأعضاء
الكنيست العرب ورؤساء البلديات العربية ورؤساء المجالس
المحلي����ة العربية ،ومنظمات المجتمع المدني الرئيس����ية.
وخالل الس����نوات الثالث الماضية ،عقدن����ا “اليوم العالمي
لدع����م حقوق الفلس����طينيين في الداخل” ،حيث نس����عى
إلى إقامة ش����بكة تضامن دولية لدعم حقوقنا األساس����ية.
وس����يعقد هذا العام في  30كانون الثاني  ،2018وس����وف
يركز على رفع مس����توى الوعي في المجتم����ع الدولي حول
التشريعات العنصرية والتمييزية ،ومشروع قانون أساس
(مادة دس����تورية) اقترح مؤخرًا بعنوان :إس����رائيل الدولة
القومية للشعب اليهودي (قانون القومية) .وستقدم هذه
الوثيقة لمحة موجزة عن بعض التشريعات الحديثة ووصفًا
أكثر إسهابًا لمشروع قانون القومية .ونأمل االنضمام إلينا
في االنخراط في أنش����طة دعم حقوق اإلنس����ان للمواطنين
الفلسطينيين في إسرائيل يوم  30كانون الثاني .2018

قوانين التمييز العنصري

وجاء في الوثيقةّ :
تعرف اس����رائيل نفسها ،في القانون
وفي الممارسة ،كـ “دولة يهودية وديمقراطية” ،في حين
ّأن ّ
النص اإلس����رائيلي األكثر ليبرالية ،في قانون أس����اس:
كرامة اإلنسان وحريته ( ،)1992يمنح الحماية من انتهاكات
ّ
لـ”حياة أو هيئة أو كرامة” المواطنين ،وهذا الحق مش����تق
من قيم إس����رائيل كدولة يهودية .ه����ذا ّ
ّ
يتضمن
النص ال
ّ
والتحرر من
االعت����راف بالحقوق األساس����ية في المس����اواة
التميي����ز ،ال بل يؤكد الطابع اليهودي للدولة .إن عدم وجود
ضمان صريح للحق في المس����اواة في القانون األساس����ي أو
ف����ي أي قانون يجعل األقلية الفلس����طينية في إس����رائيل
عرض����ة للتميي����ز .ويعتمد إنفاذ المس����اواة على تفس����ير
المحكمة اإلس����رائيلية العليا للوقائع والقانون على أساس
كل حالة على حدة .وفي حين أن إس����رائيل تعرف نفس����ها
أيض����ا بأنه����ا “ديمقراطية” ،ففي الواقع ه����ذا يترجم في
كثير من األحيان إلى طغيان األغلبية اليهودية.
وعلى م����دى العق����ود الس����بعة الماضية ،س� ّ
���ن البرلمان
اإلس����رائيلي (الكنيس����ت) عددًا من القواني����ن التمييزية
وغي����ر الديمقراطي����ة .وهذا يؤثر س����لبا عل����ى المواطنين
الفلس����طينيين في إسرائيل والس����كان الفلسطينيين في
األراضي المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية.
وقدمت الوثيقة قائمة بأكثر التشريعات ضررًا (القوانين

والمش����اريع المقترحة) للش����عب الفلس����طيني على مدى
الس����نوات ال����ـ  15الماضية ،ف����ي مقدمها مش����روع قانون
القومية.

“مشروع قانون القومية”
حظي مش����روع القانون هذا ،الذي يقص����د به أن يكون ذا
مكانة دس����تورية ،بتأييد حكومي ،ويشكل تهديدا جديدا
للمواطنين الفلسطينيين في إس����رائيل ،ألنه ينطوي على
سلس����لة من المشاكل الجوهرية .أوال وقبل كل شيء ،يرسخ
القانون الهوية الدستورية لدولة إسرائيل كدولة يهودية
حصرية ،حيث يحق للش����عب اليهودي فقط ممارس����ة حق
تقرير المصير .وينص مش����روع القانون أيضا على أن رموز
الدول����ة  -وكلها مس����تمدة من الدين اليه����ودي والتراث -
س����يكون لها وضع دس����توري .وعالوة على ذلك ،فإنه يوفر
للدولة سلطة “للس����ماح للمجتمعات المحلية ،بما في ذلك
أعضاء الجماعات الدينية أو الوطنية ،بإنش����اء مستوطنات
مجتمعية منفصلة”؛ وهذا من شأنه أن يسمح بفصل شامل
وغير مشروط في مجال التخطيط والبناء على أساس الدين
والجنس����ية .كما س����ينال القانون من مكانة اللغة العربية،
ّ
ويحوله����ا من لغة رس����مية إل����ى لغة ذات وض����ع “خاص”.
فاللغة العربية هي عنصر أساس في ثقافة وتقاليد وهوية
األقلية العربية الفلسطينية ،في حين أن اللغة العربية أقل
حضورا من العبرية في المشهد اللغوي اإلسرائيلي ،وإزالة
هذا الحق الجماعي الثقافي يمثل سابقة خطيرة يمكن أن
تكون لها عواقب بعيدة المدى.
ّ
ويعمق أوجه
وفي حال تمريره فإن هذا القانون س���يخلق
عدم المس���اواة القائمة بين اليهود والعرب الفلسطينيين
في إس���رائيل .وبما أنه ينش���ئ االنتم���اء القومي اليهودي
كأس���اس لالمتيازات الجماعية ،فإنه قد يحد بشدة من قدرة
المحكم���ة العليا على البت بنزاهة .وبالنظر إلى أن مش���روع
القانون ال يش���ير إلى القيم الديمقراطية أو األقلية العربية،
فمن الواضح أن القصد من مش���روع القانون هو ضمان ّ
تفوق
الطابع اليه���ودي للدولة على القي���م الديمقراطية وحقوق
األقليات .ومن ش���أن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تحيز قانوني
رس���مي لصال���ح األغلبي���ة اليهودية وعلى حس���اب األقلية
العربية .ومن ش���أن هذا األساس الدس���توري للتمييز الذي
تفرضه الدولة أن يزيد من تآكل حقوق المواطنة المتساوية
التي يحق للفلسطينيين الحصول عليها على أساس فردي،
ّ
المرجح أن يعمق الخالف بين المواطنين الفلسطينيين
ومن
واليهود في إس���رائيل .والواقع أن مروره  -الذي يبدو محتمال
 يمك���ن أن تكون له تداعيات س���لبية بعي���دة المدى علىالعالق���ات بين الع���رب واليهود في إس���رائيل وعلى الطابع
الديمقراطي إلس���رائيل .واألهم من ذلك أن هذا التش���ريع
يشكل انتهاكا مباشرا للقانون الدولي.
وأشارت الوثيقة إلى أن لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم
المتح����دة ،التي ترص����د الميثاق الدولي الخ����اص بالحقوق
المدني����ة والسياس����ية ،ولجنة األم����م المتح����دة المعنية
بالقض����اء عل����ى التمييز العنص����ري ،التي ترص����د اتفاقية
القض����اء على التمييز العنصري ،تقوم����ان بمراجعة دورية
المتثال إس����رائيل له����ذه االتفاقيات ومعاه����دات حقوق
اإلنس����ان التي ّ
صدقت عليها إسرائيل .وقدمت مالحظاتها
الختامي����ة بعد االس����تماع إلى موقف دولة إس����رائيل فيما
يتعل����ق بالعديد م����ن القواني����ن المذكورة واس����تعراض
التقارير المقدمة من منظمات حقوق اإلنس����ان .وقد حثت
هذه اللجان ،بع����د مراجعاتها في عامي  2013و  ،2014دولة
إس����رائيل على إلغاء العديد من ه����ذه القوانين العنصرية
والتمييزية.

خالصة
وخلصت الوثيقة إلى ما يلي :الفلسطينيون في إسرائيل
هم في الوقت نفس����ه جزء من الشعب العربي الفلسطيني
ومن المواطنين في إسرائيل .ومنذ قيامها ،فرضت إسرائيل
سياسات التمييز المنهجي ضد المواطنين الفلسطينيينن
وهي تقصيهم وتمنعهم من ممارسة حقوقهم األساسية.
لقد تعرض الفلسطينيون في إسرائيل للتمييز المنهجي
منذ تأس����يس الدولة في القانون ،ولكن بش����كل أساس في
الممارس����ة وعلى مس����توى صنع السياس����ات .غير أنه في
الس����نوات األخيرة ،تزاي����د التمييز ف����ي القوانين كما هو
مبين في القائمة الس����ابقة للقوانين والمشاريع التمييزية
والعنصرية التي ال تغطي سوى مجموعة فرعية من مجموع
التش����ريعات التي ت����م إصدارها ضد الفلس����طينيين في
إسرائيل ،ذلك أن آثار سياسة الدولة تجاه األقلية القومية
ّ
موجهة ضد جميع جوانب الحياة االجتماعية والسياس����ية،
وتس����تهدف س����لبا جميع أفراد المجتمع الفلسطيني ،من
الزعيم السياس����ي إلى النشطاء؛ من الرجال إلى النساء؛ من
المحتجزين إلى األطفال ،مما يجعلهم مواطنين من الدرجة
الثانية في وطنهم.
إن المكان����ة القانوني����ة واالجتماعي����ة للمواطني����ن
الفلس����طينيين ف����ي إس����رائيل تتده����ور بش����كل متزايد
مع س����عي الدول����ة إلى زيادة ترس����يخ التزامه����ا الحصري
بمواطنيه����ا اليهود .ويش����كل المناخ السياس����ي الحالي
في إس����رائيل تهديدا خطيرا للحقوق األساس����ية لألقلية
الفلس����طينية ،وللبرلمانيين الذين يمثلون األقلية العربية
الفلس����طينية في إس����رائيل ،ومنظمات حقوق اإلنس����ان،
والناشطين السياسيين المناهضين لالحتالل وللسياسات
الحكومية التمييزية .فمن ش����أن األحكام التمييزية وغير
الديمقراطي����ة المتضمن����ة في هذه القواني����ن أن تنتهك
ّ
بشدة حقوق الفلسطينيين في إسرائيل.
ً
وبناء على ذل����ك ،تدعو لجنة المتابع����ة العليا للجماهير
العربي����ة في إس����رائيل المجتمع الدولي إل����ى حث حكومة
إس����رائيل على إلغ����اء القواني����ن العنصري����ة والتمييزية
المفصلة في هذه الوثيق����ة ،وتنفيذ المالحظات الختامية
لهيئات معاهدات حقوق اإلنس����ان التابعة لألمم المتحدة
والمتصلة بهذه القوانين والممارس����ات ،ورفض مش����روع
قان����ون القومي����ة ،وتعزي����ز الحق ف����ي المس����اواة لجميع
المواطنين في قوانينها األساس����ية وحظر التمييز القائم
على االنتماء القومي والعرق والدين ونوع الجنس.

البطالة الرسمية في إسرائيل  %4وبين العرب تفوق !%10
*مكتب اإلحصاء يعلن عن انخفاض مستمر في نسبة البطالة *تقرير
اإلحصاء يدعي أن نس���بة البطالة بين العرب  %5إال أنه يس���تدل من
تقارير س���لطة التش���غيل أنها أعلى من * %10تقاري���ر بحثية تؤكد
أن البطال���ة الحقيقي���ة أعلى بكثير من النس���بة الرس���مية المعلنة*
ق���ال تقرير مكتب االحصاء المركزي إن نس���بة البطالة
في إسرائيل هبطت في الشهر األخير من العام الماضي
 ،2017إلى مس���توى  ،%4بعد أن كانت في ش���هر تشرين
الثاني الذي س���بق 3ر .%4وحس���ب مكتب اإلحصاء ،فإن
نس���بة البطالة بي���ن اليهود وحدهم في ح���دود 7ر،%3
بينما نس���بة البطالة بين الع���رب  .%5إال أن الواقع الذي
تعكس���ه تقارير س���لطة التش���غيل ّ
يبين بشكل واضح،
أن نس���بة البطالة في المجتمع العربي تتجاوز  .%10كما
أن تقارير بحثية أكدت أن نس���بة البطالة الحقيقية في
إس���رائيل من المفت���رض أن تكون أعلى ،بعد احتس���اب
من ال ينخرطون أصال في س���وق العم���ل ،أو أولئك الذين
يعملون قس���را في وظائ���ف جزئية ،كونه���م ال يجدون
وظائف كاملة تناسبهم.
وحس���ب التقرير ،فإن عدد المنخرطين في سوق العمل
في إس���رائيل بلغ مع نهاية العام الماضي 362ر 3مليون
نس���مة ،ونس���بة المنخرطين في س���وق العمل في الربع
األخير من العام الماضي ،م���ن جيل  15عاما إلى  64عاما،
ارتفع���ت إلى 5ر %61مقابل 1ر %61ف���ي الربع الثالث من
العام .أما نس���بة االنخراط في سوق العمل ،في الشريحة
العمري���ة ما بين  25عاما إلى  64عاما ،فقد بلغت 3ر،%80
مقابل 9ر.%79
ّ
كم���ا دل التقرير على زيادة طفيفة في نس���بة الذين
يعملون في وظائف جزئية بش���كل قس���ري ،من  %2في
الربع الثالث إل���ى 3ر %2في الربع األخير من العام ،2017
وعلى أن النس���اء يش���كلن ثلثي العاملين في الوظائف
الجزئية قس���را .وتجاوز عدد العاملين الذين يعملون من
خالل شركات قوى عاملة ،وبظروف استبدادية ،ومن دون
ضمان���ات اجتماعية 38 ،ألف عامل ،مقابل  36ألف عامل
في الربع الثالث من العام.
وق���ال التقري���ر إن ع���دد العاملين في قط���اع التقنية
العالية ،بكافة فروعه ،بل���غ  304آالف عامل ،ثلثاهم من
الرجال.
ف���ي حين قال تقرير آخر لس���لطة التش���غيل إن العام
الماض���ي  ،2017ش���هد تراجعا واضحا ف���ي أعداد طالبي
العمل ،ف���ي مكاتب الس���لطة ،حي���ث أن إجمالي الذين
توجهوا إلى مكاتب التشغيل في العام الماضي بلغ 406
آالف عامل ،من بينهم أكثر من  255ألف عامل ،كانوا من
مس���تحقي مخصصات البطالة ،ما يعني أنهم كانوا في
مرحل���ة انتقالية من عمل إلى آخر .في حين أن قرابة 123
ألف شخص هم من مستحقي مخصصات ضمان الدخل،
ما يعني أنه���م إما من العاطلين ع���ن العمل المزمنين،
أو أنهم في جيل متقدم في الس���ن م���ن الذين يصعب
ايج���اد أماكن عمل لهم .بينم���ا كان عدد الذين توجهوا
إلى مكاتب التش���غيل ،بطلب ايجاد فرصة عمل ،دون أن
يكونوا مس���تحقين لمخصصات بطال���ة أو ضمان دخل،
قرابة  28ألف عامل.
ويش���ار إلى أن مخصص���ات البطالة يس���تحقها من أتم
عم���ر  28عاما ،ولفترة زمنية ال تتعدى ش���هرين .ثم يبدأ
االستحقاق في االرتفاع تدريجيا ،حتى فترة سبعة اشهر،
لمن تجاوز عمره  35عاما ،ما يعني أن الكثير من الش���رائح
الشبابية العاطلة عن العمل ،ال تتوجه لمكاتب التشغيل.

نسبة البطالة بين العرب أعلى
وكم���ا ذكر ،يدع���ي تقري���ر مكتب االحصاء أن نس���بة
البطال���ة بين الع���رب  ،%5مقاب���ل 7ر %3بي���ن اليهود
وحده���م .ولغرض ه���ذا التقرير ،فحصنا نس���بة البطالة
الرسمية على مس���توى المدن والبلدات العربية ،وأيضا
اليهودية لغرض المقارنة ،وهذا وفق ما تنش���ر س���لطة
التشغيل ،وآخر تقرير لها عن شهر كانون األول ،األخير

للعام  .2017وقد أظهرت المعطي���ات تراجعا طفيفا عن
األشهر التي س���بقت ،ما يعني أن معدل البطالة في كل
واحدة من هذه البلدات في العام الماضي كانت أعلى من
النسب التي نقرأها هنا.
ونس���بة البطالة األعل���ى بين العرب نجده���ا في صحراء
النق���ب ،حيث يعيش قرابة  230ألف نس���مة منهم ،وهم
يش���كلون  %15من اجمالي فلسطينيي الداخل .وقد بلغت
البطالة في كبرى م���دن النقب ،راهط ،التي فيها أكثر من
 60ألف نس���مة3 ،ر .%12وفي البل���دات الكبرى األخرى في
النق���ب ،وجدنا :عرع���رة النقب6 -ر ،%25تل الس���بع،%16 -
اللقية6 -ر ،%15ش���قيب الس�ل�ام8 -ر .%14وفي المجلسين
االقليميين اللذين يضمان عددا كبيرا من القرى الصغيرة،
فإن نسبة البطالة هناك تتراوح ما بين  %25إلى .%30
أما في مناطق الش���مال والوسط ،فقد كانت البطالة في
الش���هر األخير من العام الماضي :ف���ي مدينة الناصرة،
كب���رى المدن العربية ،والتي يعي���ش فيها أكثر من 80
ألف نس���مة4 -ر ،%7وهذه النسبة قائمة بعد جمع القرى
الملتصقة بالمدينة ،وبذلك يكون عدد السكان االجمالي
ما يزيد عن  120ألفا ( 8بالمئة من اجمالي العرب).
وف���ي مدين���ة أم الفحم ،الت���ي فيها ما يزي���د عن 55
ألف نسمة9 -ر ،%11والنس���بة مشابهة أيضا في منطقة
البطوف ،حيث تقع مدينتا سخنين وعرابة وقرى دير حنا
والمغ���ار وكوكب أبو الهيجا ،وفي ه���ذه البلدات يعيش
أكثر من  95ألف نسمة.
وتت���راوح نس���ب البطالة في منطقة ش���فاعمرو ما بين
4ر %7وحتى  ،%10أقلها في مدينة شفاعمرو4 -ر ،%7أما
في مدينة طمرة فالنسبة 1ر ،%9وفي هاتين المدينتين
يعيش قرابة  75ألف نسمة.
ووجدنا في منطقة الش���اغور (الجليل األوس���ط) حيث
يعيش قرابة  45ألف نسمة ،نسبة بطالة في حدود 5ر%6
بالمع���دل .فمثال كبرى ه���ذه القرى ،مج���د الكروم ،تبلغ
نسبة البطالة فيها 6ر ،%6ودير األسد 4ر.%6
وأقل نس���بة بطالة في المجتمع العرب���ي وجدناها في مدن
وقرى جنوب منطقة المثلث ،وهي المنطقة األقرب إلى منطقة
تل أبيب الكبرى ،حيث تراوحت نسب البطالة ما بين 7ر %1كما
هو حال مدينة الطيرة ( 26ألف نس���مة) ،وحتى 7ر %4كما هو
في مدينة الطيبة ( 43ألف نس���مة) .كما أن نسبة البطالة في
مدينة قلنسوة ( 23ألف نسمة) بلغت 9ر.%2
وهذا العرض السريع الذي يستعرض حال قرابة نصف
الفلسطينيين في إسرائيل ،يؤكد أن نسبة البطالة التي
يقدره���ا مكتب االحص���اء المركزي هي أق���ل بكثير من
الحقيقة .وعلى أس���اس هذه المعطيات باإلمكان القول،
إن نس���بة البطالة بي���ن العرب تف���وق  .%10وهذا يعني
اس���تنادا إلى كون نس���بة البطالة  ،%4في حين أن نسبة
القوى العاملة العربية تعادل 5ر ،%15أن نس���بة البطالة
بين اليهود تقل عن 9ر.%2
وللتأكد من هذا االس���تنتاج ،فحصنا نسب البطالة في
المناط���ق اليهودي���ة الكبرى ،وخاص���ة منطقة تل أبيب
الكبرى “غوش دان” ،التي يعيش فيها  4ماليين نسمة،
م���ن بينهم حوال���ي  75ألف عربي ،بمعن���ى أن في هذه
المنطقة يعيش  %60من اليهود اإلسرائيليين .ووجدنا
في هذا الفحص أن البطالة ف���ي مدينة تل أبيب 7ر،%2
ورمات غان 3ر ،%2وريش���ون لتس���يون  ،%3وهرتس���ليا
 ،%2ورعنانا 7ر ،%1وبيتح تكفا 9ر ،%2وس���افيون 7ر،%0
وموديعين 2ر %2وحولون 9ر.%2
ووجدنا نسبة بطالة أعلى في منطقة حيفا ،ففي مدينة
حيفا 8ر( %3نس���بة العرب ف���ي المدينة أكثر من ،)%15
وفي بلدات الضواحي ،كريات آتا (كفر أتا) 9ر ،%4وكريات
موتسكين .%4

صدر عن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

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

»

البطالة الحقيقية أعلى
يش���ار إل���ى أن نس���ب البطال���ة ه���ذه الت���ي تعلنها
المؤسس���ات اإلس���رائيلية تأخذ بعين االعتبار من عملوا
ذات ّ
مرة ،وفقدوا مكان عملهم ،أو أنهم توقفوا عن العمل
لسبب ما .ولكنها ال تحسب من هم ال ينخرطون اطالقا في
س���وق العمل إراديا ،خاصة في جمهور الحريديم ،الذين
ينخرط  %51من رجالهم في س���وق العمل ،مقابل نسبة
 %82بين الرجال اليهود ،أو قس���ريا كم���ا هو الحال لدى
غالبية جمهور النساء العربيات ،الالتي نسبة انخراطهن
في س���وق العمل قرابة  ،%35مقاب���ل أكثر من  %72في
جيل العمل لدى النساء اليهوديات.
وحسب تقرير قبل سنوات في بنك إسرائيل المركزي،
فإن س���وق العمل اإلسرائيلية س���تكون في حال نقص
كبير في أماكن العمل ،في ما لو ارتفعت نس���بة انخراط
النساء العربيات ورجال الحريديم في سوق العمل.
وكان تقرير صدر في نهاي���ات العام  ،2016عن مكتب
ّ
الخبير الرئيس���ي في وزارة المالي���ة ،قد دل على أنه في
ح���ال تغيير ف���ي احتس���اب البطالة ،من ش���أن ذلك أن
يضاعف النس���بة الرسمية ،إذ أن احتس���اب البطالة في
مكت���ب االحصاء المركزي ،يرتكز على أس���ئلة عالمية ،ال
تعكس بش���كل حقيقي الواقع الميداني .كما يشار إلى
أن قانون الخدمة العس���كرية االلزامية يساهم هو أيضا
في تخفيض نس���ب البطالة .وتتجاهل كل هذه التقارير
واقع س���وق العمل في المجتمع العربي ،الذي فيه إقصاء
 %65من النس���اء عن سوق العمل ،بفعل سياسة التمييز
العنصري.
ويق���ول تقري���ر الخبي���ر ذات���ه إن معطي���ات البطالة
اإلسرائيلية منخفضة مقارنة مع البطالة العالمية ،وأيضا
مقارنة مع البطالة اإلسرائيلية في الماضي .ولكن إذا جرى
احتس���اب أولئك الذين يئسوا من البحث عن مكان عمل،
وهم يعملون في وظائ���ف جزئية ،بخالف إرادتهم ،فإن
البطالة الرسمية المعلنة ستتضاعف .فاحتساب البطالة
في إس���رائيل هو من عمل ولو ساعة واحدة في األسبوع
الذي يجري فيه مكتب االحصاء المركزي االستطالع .في
حين يقول الخبير إنه إذا ما جرى احتس���اب من لم يعمل
على مدى األس���ابيع الـ  14األخيرة ،قبل اجراء االستطالع،
فإن نس���بة البطالة ق���د تنخفض إلى نس���بة 9ر %1بدال
م���ن 7ر .%4ولكن في المقابل ،إذا تم ش���مل من يئس���وا
من البحث عن العمل خالل األش���هر ال���ـ  12األخيرة قبل
اجراء االس���تطالع ،فإن البطالة ستقفز إلى 1ر .%8ويؤكد
التقرير أن  %10من المواطنين في إس���رائيل موجودون
بش���كل دائم في هامش احتساب البطالة ،نظرا ليأسهم
م���ن احتمال العثور على مكان عمل .والقس���م األكبر من
هؤالء هم من أبناء  45عاما وحتى جيل التقاعد ،الذي هو
للرجال  67عاما ،وللنساء  62عاما.
ويقول التقرير إنه إذا ما جرى احتس����اب اليائس����ين
من العث����ور على مكان عمل ،ومعهم أيضا من يئس����وا
ولكنه����م يعملون بغير ارادتهم ف����ي وظائف جزئية،
فإن نس����بة البطالة ستقفز إلى 6ر ،%10بدال من البطالة
الرس����مية المعلنة 7ر .%4وفي هذه الش����ريحة بالذات،
تظهر الفجوة األكبر بين النس����اء والرجال ،إذ أن ظاهرة
اليأس من العثور على م����كان عمل ،أو االضطرار للعمل
في وظائف جزئية ،منتش����رة أكثر بين النساء ،إذ تبين
ف����ي المس����ح أن البطالة في ه����ذه الحالة بين النس����اء
س����تقفز إلى 3ر ،%12مقابل نس����بة 3ر %9بين الرجال،
علما أن الفارق بين النساء والرجال في البطالة الرسمية
المعلنة هامشي.
[ب .جرايسي]
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التعليم العالي ال يحمي
من السقوط في دائرة الفقر!
*ارتفاع بحوالي  %50في نسبة العائالت اإلسرائيلية الفقيرة التي فيها عامل
واحد درس  16عاما في حياته *مجلس التعليم العالي :أعداد الطالب العرب في
الجامعات والكليات اإلسرائيلية ارتفعت بنسبة  %60خالل  6سنوات *اإلحصائيات
ال تشمل قرابة  17ألف طالب عربي يتعلمون في الضفة والخارج *ارتفاع نسبة
األكاديميين العرب ال يس���قط الحواجز الموضوعة أمامهم في سوق العمل!*
ق���ال تقرير جديد لمرك���ز “أدفا” للقضاي���ا االجتماعية ،حول
األوض���اع االقتصادي���ة -االجتماعية في إس���رائيل خ�ل�ال العام
الماضي  ،2017إن الخروج إلى العمل ال يحمي مباش���رة من الخروج
من دائ���رة الفقر أو حتى من الس���قوط فيها ،بم���ن في ذلك من
بحيازتهم شهادات مهنية أكاديمية.
بموازاة ذلك ،ذكر تقرير لمجلس التعليم العالي اإلس���رائيلي
أن ع���دد الطالب العرب ف���ي المعاهد اإلس���رائيلية العليا ارتفع
بنس���بة  %60في السنوات الست الماضية ،في حين قالت تقارير
أخ���رى إن رفع الحواجز أمام العرب في س���لك التعليم العالي لم
يس���عفهم في تحسين ش���كل انخراطهم في سوق العمل ورفع
معدالت رواتبهم.
ويؤكد تقري���ر “أدفا” إن���ه بموجب تقرير الفقر اإلس���رائيلي
الرس���مي الصادر في نهاية العام الماض���ي عن العام  ،2016فإن
نس���بة الفقر بين العائالت التي لديها عامل واحد درس حتى 9
س���نوات مدرس���ية ،هبطت من  %36في العام  ،2000إلى 4ر%22
في  .2016بينما نس���بة العائالت الفقيرة ،التي لديها عامل واحد
درس  16سنة ،بمعنى مع تعليم جامعي ،ارتفعت من 3ر %11في
العام  2000إلى 5ر %17في العام قبل الماضي.
ويق���ول التقري���ر ذات���ه إنه في حي���ن أن 4ر %44م���ن خريجي
المرحلة المدرس���ية بحيازتهم ش���هادة “بجروت” ،وهي توازي
شهادة التوجيهي ،فإن نسبة الخريجين الذين تؤهلهم شهادة
“الجبروت” التي بحيازتهم للدخول إلى سلك التعليم العالي بأي
مستوى كان ،بلغت 5ر ،%38وفي نهاية المطاف فإن 4ر %32فقط
يتجهون إلى الجامعات والكليات.
لكن هذه النس���ب ليس���ت متس���اوية ،بل تتأثر م���ن األوضاع
االقتصادية -االجتماعية ،واستنادا إلى تدريج القوة االقتصادية
االجتماعية إلى عش���ر مراتب ،يتبين أن نسبة الشبان والشابات
الذين يتجهون إلى التعليم العالي ،وهم من عائالت في الشرائح
األربع األفقر ،تبلغ 6ر ،%23وترتفع النس���بة لدى الشرائح األغنى
والميس���ورة ،وهي ف���ي الدرجات الثالث العلي���ا ،إلى ما يزيد عن
.%53
وبحس���ب مجل���س التعليم العال���ي ،فإن أع���داد الطالب للقب
ّ
الجامعي األول حققت المع���دالت المقبولة في العالم ،من حيث
نس���بة الطالب الذين يتجهون إلى التعلي���م العالي ،وال يبدو أن
هذه النسب ككل سترتفع في السنوات المقبلة.

ارتفاع حاد في أعداد الطالب العرب
وكان مجلس التعلي���م العالي أصدر قبل فترة وجيزة معطيات
حول أعداد ونسب انخراط الطالب العرب في الجامعات والكليات
اإلس���رائيلية ،يتبين منها أن أعدادهم ارتفعت بنسبة  ،%60من
العام  2010وحتى العام قبل الماضي  .2016وكذا أيضا نسبتهم
م���ن إجمالي الطالب في المعاهد اإلس���رائيلية العليا .إال إن هذه
االحصائيات ال تأخ���ذ بعين االعتبار آالف الط�ل�اب العرب الذين
يدرس���ون في الضف���ة الغربية وخارج البالد .كما أن سلس���لة من
العوامل تتشابك في هذا االرتفاع الحاصل ،ومن أبرزها أن هناك
من ّ
تنبه إلى الخس���ائر االقتصادية التي يتكبدها قطاع التعليم
العالي اإلس���رائيلي واالقتصاد اإلسرائيلي ،نتيجة هذا الكم من
الطالب في الخارج الذين باإلمكان استيعابهم.
ويق���ول تقري���ر مجلس التعلي���م العالي إنه من���ذ العام 2010
وحتى العام  ،2016ارتفعت أع���داد الطالب العرب في الجامعات
اإلس���رائيلية بنس���بة  %60ف���ي مرحل���ة اللق���ب األول وحدها.
وبالمجم���ل ارتفع���ت أع���داد الطالب الع���رب ف���ي كل المراحل
الدراس���ية في الجامعات والكليات بنسبة 5ر ،%78وذلك من 26
ألف طالب في العام  ،2010إلى  47ألف طالب في العام الدراس���ي
الجامعي .2017/2016
ومن حيث النس���ب المئوية ،فإن نس���بة الط�ل�اب العرب من
مجمل الطالب في اللق���ب األول ،ارتفعت من 2ر %10في العام
 2010إل���ى 1ر %16ف���ي العام الجامعي الماض���ي .كما ارتفعت
نس���بة الطالب العرب للقب الثاني في الفترة ذاتها من 2ر%6
إل���ى  ،%13ما يعن���ي أكثر من الضعفين .كما ارتفعت نس���بة
الطالب الع���رب للقب الثالث في الفت���رة ذاتها من 9ر %3إلى
3ر .%6ولكن تبقى هذه النس���ب أقل بكثير من نس���بة العرب
في الش���ريحة العمرية التي تدرس ف���ي الجامعات وهي في
ح���دود  %24من دون القدس والج���والن المحتلين ،ومع هاتين
المنطقتين ترتفع النسبة إلى .%26
ُويش���ار هن���ا إل���ى أن كل ه���ذه االحصائي���ات تتعلق فقط
بأعداد الطالب الجامعيين الع���رب في معاهد التعليم العالي
اإلسرائيلية ،بينما حسب تقديرات ليست رسمية يتراوح عدد
الطالب الجامعيين العرب في الضفة المحتلة واألردن وأوروبا،
م���ا بين  17 - 16أل���ف طالب ،من بينهم حوال���ي  7آالف طالب
ف���ي جامعات الضف���ة ،والتجمع األضخم منه���م في الجامعة
األميركية في جنين ،التي بحس���ب التقدي���رات يتجاوز عدد
طالب الداخل فيها  4500طالب ،ثم في جامعة النجاح (نابلس)
التي يبلغ عدد أعضاء ط�ل�اب الداخل فيها حوالي  1300طالب
وطالبة ،كم���ا أن مئات الطالب يتعلمون ف���ي جامعات الخليل
وبير زيت وطولكرم وبيت لحم.

خلفية ارتفاع نسبة الطالب العرب
حس���ب التقدي���رات ف���إن  7آالف طال���ب يدرس���ون أيضا في
الجامعات األردنية ،وهذا يعد هبوطا إلى حتى النصف تقريبا ،إذ
كانت التقديرات تتحدث قبل سنوات قليلة عن وجود حوالي 13
ألف طالب من الداخ���ل في الجامعات األردنية ،ولكن التراجع بدأ
مع افتتاح الجامعة األميركية في جنين ،وتسهيل انتساب طالب
الداخل إلى جامعات الضفة.
وتتش���ابك من وراء ه���ذا االرتف���اع الكبير في نس���بة الطالب
العرب ف���ي الجامعات والكليات اإلس���رائيلية عدة عوامل .فعلى
مر الس���نوات هناك ارتفاع مس���تمر في نسبة الطالب العرب في
الجامعات والكليات اإلس���رائيلية بفعل تط���ور المجتمع ،وأيضا

ارتفاع مس���توى األوضاع االقتصادية -االجتماعي���ة ،ولو أنها ما
تزال بفجوة واسعة جدا عن المستوى القائم بين اليهود.
لكن العام���ل األكبر في الس���نوات األخيرة ه���و أن الكثير من
الحواج���ز التي كان���ت قائمة أم���ام انخراط الط�ل�اب العرب في
الجامعات اإلسرائيلية قد خفت وإن ما تزال موجودة.
ويقف وراء هذا عامالن مركزيان.
العام���ل األول ،أنه ف���ي مرحلة ما يبدو أن هن���اك من تنبه في
إس���رائيل إلى خروج آالف الطالب العرب للدراسة الجامعية خارج
البالد ،وهذا يعني بالنسبة للمؤسسة اإلسرائيلية خروج عشرات
ماليين الدوالرات س���نويا إل���ى الخارج ،للص���رف على طالب في
نهاية المطاف س���يعودون بغالبيتهم الساحقة جدا إلى الوطن،
ويجتازون االمتحانات المهنية اإلسرائيلية الرسمية ،وينخرطون
في العمل ،وهي النتيجة النهائية لمسار التعليم العالي .وكما
يبدو هن���اك من انتبه إلى هذه الحقيقة واس���تنتج أن دراس���ة
الطالب العرب بهذه النس���بة العالية تتسبب بخسائر لالقتصاد،
خاص���ة وأن للجامعات والكلي���ات االقتصادي���ة أيضا مخططات
ربحية وهي بحاجة لطالب أكثر.
والعامل الثاني ،هو أن الطالب اليهود باتوا يهجرون المواضيع
العلمي���ة الرفيعة التقليدية ،وأولها الطب والهندس���ة المدنية
وما ش���ابه ،في اتجاه العلوم الرفيعة العصري���ة ،مثل التقنيات
العالية ،وكل م���ا هو مرتبط بها .وهذا الوض���ع يخلق حاجة لدى
الجامع���ات الكبرى إلى اس���تكمال أع���داد الطالب ف���ي المقاعد
المحددة لكل واحد من هذه المواضيع ،وبالتالي فإنها تخفف من
الحواجز الكثيرة التي كان يصادفها الطالب العرب لمنع دمجهم
في تلك المواضيع.

انخراط األكاديميين العرب في العمل
ه���ذا االرتفاع الح���اد في نس���بة الحاصلين على الش���هادات
والمؤهالت األكاديمية من العرب ال يشفع لهم في سوق العمل،
إذ م���ا يزال العرب يواجهون حواجز ّ
جمة في االنخراط في س���وق
العمل بش���كل طبيعي ،وبما يالئم تحصيلهم العلمي والمهني،
وأيض���ا بمس���توى رواتب يعادل مس���تويات الروات���ب في ذات
الوظيفة والدرجة العلمية القائمة بي���ن اليهود ،إذ إن الفجوات
صارخة جدا في هذا المجال.
وق���د عرضت صحيفة “ذي ماركر” مؤخ���را نموذجا لهذه الحالة
في موضوع هندسة البناء.
وبحسب التقرير ،فإن نسبة الطالبات من إجمالي طالب هندسة
البن���اء تصل إل���ى  ،%30و %9من طالبات هندس���ة البناء هن من
الطالبات العربيات .وتقول د .وفاء الياس ،رئيس���ة قسم هندسة
البناء في كلية الهندس���ة األكاديمية  ،SCEإن القليل من النساء
العربيات يتوجهن لدراسة هندسة البناء ،ألنهن يتجهن أساسا
نحو أعمال ووظائف نس���ائية ،ومن بينها ما يساعد على االنخراط
ف���ي مجال التعلي���م ،وعلى الرغم من هذا ف���إن العدد القليل من
الطالب���ات العربيات الالتي يتجهن إل���ى هذا الموضوع يصادفن
الحقا مشاكل في االنخراط في سوق العمل.
وقدمت الياس نموذجا لمهندسة بناء من إحدى القرى العربية،
خريجة لقب ثان من أرفع جامعة إس���رائيلية للهندسة“ ،معهد
التطبيقات الهندس���ية -التخنيون” في حيفا ،ولها خبرة خمس
س���نوات في العمل ،وهي تتقاضى أجرة  30شيكل على الساعة،
في حين أن أجر الحد األدنى للساعة بشكل عام هو 5ر 28شيكل.
وبحسب ما ورد فإن راتبها الشهري يعادل نصف الراتب الذي من
المفترض أن تتقاضاه.
وال ينحصر األمر في الهندسة فقط ،فمثال قطاع الصيدلة بات
تطغ���ى عليه الخصخصة في العيادات الرس���مية ،وبموازاة ذلك
ظاهرة االحتكار للصيدلة في القطاع الخاص ،بشكل بات ُيضعف
اإلقب���ال على فتح صيدلي���ات خاصة ،وهذا أدى إل���ى انهيار في
مس���تويات الرواتب ،ومنها ما يهبط إلى م���ا يقارب الحد األدنى
من الرواتب .وهذا يفس���ر هجرة الطالب اليهود لهذا الموضوع،
الذي ارتفعت نسبة العاملين العرب فيه من نسبة هامشية إلى
ما يزيد عن  %35من إجمالي العاملين ،وهي نسبة آخذة باالرتفاع
بشكل دائم ،خاصة وأنه حسب تقارير سابقة فإن أكثر من نصف
الدراسين لهذا الموضوع في البالد والخارج هم من العرب.
وهذا نموذج لظاهرة واس���عة مترسخة يواجهها األكاديميون
العرب ،ففي صيف العام  2017نشر الخبير االقتصادي الرئيسي
في الحكومة اإلس���رائيلية تقريرا تبين منه أن ارتفاع مس���توى
التحصيل العلمي وازدياد أعداد الطلبة في الجامعات بشكل عام،
وفي مواضيع التقنية العالية بش���كل خاص ،لم يس���اعد الشبان
والش���ابات العرب على االنخراط أكثر في قطاع التقنية العالية.
فالخلفية القومية تلعب دورا في ه���ذه الحالة ،كما أن العالقات
الخاصة تشكل عامال ،ويضاف لها تفضيل من خدموا في الجيش
اإلس���رائيلي ،وبالذات في وحدات متخصصة في االس���تخبارات
والرصد اإللكتروني.
وبموجب المس���ح الذي ظهر في تقرير هذا الخبير ،فإن نس���بة
الع���رب في وظائف مهنية في التقني���ة العالية بلغت في العام
الماضي 4ر %1من إجمالي العاملين في القطاع ،على الرغم من أن
نس���بة العرب من القوة العاملة في إسرائيل هي 5ر ،%15وترتفع
إلى 4ر %17بعد شمل الفلس���طينيين في القدس بموجب قانون
الضم االحتاللي.
وأجرى مكتب الخبير االقتصادي الرئيس���ي مس���حا بالتعاون مع
مكتب مسؤول التشغيل في وزارة العمل والرفاه االجتماعي .ومن
بين نتائج المس���ح أن الطالب العرب حققوا في الس���نوات األخيرة
ارتفاعا في معدالت النجاح في امتحان الدخول للجامعات والكليات
اإلس���رائيلية ،المسمى “بسيخومتري” (مقياس القدرة الذهنية)،
وخاصة في المس���تويات التي تؤهل للدخول إلى علوم التقنيات
العالي���ة ،على الرغم من اس���تمرار وج���ود فجوة لصال���ح اليهود.
ومعروف أن الطالب الع���رب يواجهون صعوبات في هذا االمتحان
بفعل اللغة ،إذ إن الترجمة العربية ليس���ت بذلك المس���توى ،عدا
عن أن االمتحان يرتكز على مناهج التعليم العبري وليس العربي.

البحث عن طعام في القمامة في تل أبيب.

تقرير جديد لمركز «أدفا»:

السياسة االقتصادية للحكومة اإلسرائيلية
ّ
لم تساعد على سد الفجوات االجتماعية!
*الفجوات االقتصادية بين ش���رائح المجتمع اتسعت ،فمعدل مداخيل عائالت الشرائح العليا
يعادل  12ضعف معدل مداخيل عائالت الش���رائح الدنيا *الخروج إلى العمل لم يس���اعد على
الخ���روج من دائرة الفقر *معدل رواتب العرب يعادل نصف معدل رواتب اليهود األش���كناز*
قال تقرير جديد لمركز “أدف���ا” للقضايا االقتصادية
االجتماعي���ة إن السياس���ة االقتصادية الت���ي يقودها
رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو ،ووضع
أسس���ها حينما كان وزي���را للمالية ف���ي حكومة أريئيل
ش���ارون في العام  ،2003س���اهمت في اتساع الفجوات
االقتصادي���ة .فرغم ارتف���اع مس���توى المداخيل لكافة
شرائح المجتمع ،إال أن الفجوات االجتماعية بقيت قائمة،
وحتى أنها اتسعت.
ويق���ول التقري���ر إن الحكومة خفض���ت صرفها خالل
الس���نوات على الجوان���ب االجتماعية ،م���ن حيث حجم
الص���رف مقارنة بحج���م الناتج العام .فمث�ل�ا ،بلغ حجم
الصرف عل���ى القضايا االجتماعية ،التي من ش���أنها أن
تساعد الش���رائح الفقيرة ،مثل المخصصات االجتماعية
من شيخوخة وبطالة وعائالت من دون مداخيل ،ما يعادل
1ر %16من حجم الناتج العام ،بينما معدل هذه النس���بة
في منظمة التعاون بين الدول المتطورة  OECDبلغ .%21
وهذا انعكس ،حسب تقارير سابقة ،في ارتفاع الصرف
الفردي المباشر على قطاعي الصحة والتعليم ،ما زاد أكثر
من الفج���وات االجتماعية بين الش���رائح المختلفة .كما
يش���ير التقرير إلى أن ارتفاع مستوى المعيشة لم يكن
متس���اويا بين الس���كان ،إذ أنه كان أعلى بدرجات كبيرة
لدى الش���رائح العليا ،وبدرجة أقل بكثير لدى الش���رائح
الفقيرة .وكما سنرى فإن جزءا كبيرا من اتساع الوظائف
في سوق العمل ،كان في جانب تقديم الخدمات للشرائح
العليا.

ارتفاع الرواتب واتساع الفجوات
ويقول تقرير “أدفا” إنه من���ذ العام  2012وحتى اآلن،
ارتفعت مداخيل جميع الش���رائح االجتماعية ،وحس���ب
التدريج االقتصادي االجتماعي في درجاته العش���ر ،بما
بي���ن  %10إلى  .%17وعلى الرغم من ه���ذا ،فإن الفجوات
ف���ي المداخيل بقيت قائمة في العام  ،2016واس���تمرت
في العام التالي .ففي حين بلغ معدل الدخل الش���هري
غير الصافي لعائلة من الش���ريحة األغن���ى (في الدرجة
العاش���رة) في العام  ،2016ما يالمس  59ألف شيكل ،فإن
معدل دخل العائلة غير الصافي في الشريحة األشد فقرا
(األولى) يالمس  4900شيكل ،وهذه فجوة بـ  12ضعفا.
ويش���ار إلى أن التدريج يتم وفق مع���دالت المداخيل
للعائلة ،وليس بحس���ب أعداد السكان ،ما يعني أن أعداد
الس���كان في الش���رائح الفقيرة الدنيا أعلى بما ال يقاس
عمن هم في الشرائح الوس���طى العليا ،والشرائح العليا.
ويقول التقرير إن الفجوات قائمة أيضا داخل الش���رائح
الميس���ورة والغنية ،ففي الدرجة العاش���رة العليا ،فإن
معدل مدخول العائالت الـ  %10األعلى لهذه الش���ريحة،
بلغ ما يقارب  114ألف شيكل شهريا ،بينما معدل مدخول
العائ�ل�ات الـ  %90األخرى في ذات الش���ريحة أقل من 52
ألف شيكل.
وأحد أبرز العوامل التي ساهمت في رفع المداخيل في
الس���نوات األخيرة ،كان رفع الحد األدنى من األجر ،الذي
اس���تفادت منه بالضرورة الش���رائح الفقيرة ،ولكن أيضا
بعض الش���رائح الوس���طى الدنيا ،التي رواتبها مرتبطة
أيضا بمستوى الحد األدنى من األجر ،بمعنى أنها تتلقى
عالوات ،في حال تم رفع الح���د األدنى من األجر ،حتى لو
أن رواتبها أعلى.
وكان الح���د األدنى من األجر قد س���جل في الس���نوات
الماضية سلس���لة من االرتفاع���ات ،كان آخرها في مطلع
الش���هر األخير من الع���ام  ،2017إذ ارتفع إلى مس���توى

 5300ش���يكل ،زيادة بنس���بة  %6عما كان من قبل ،وهو
ما يعادل  1550دوالرا (بموجب س���عر صرف 42ر 3شيكل
للدوالر) .إال أنه بعد فحص عدة سنوات للوراء ،يتبين أنه
على الرغم من رفع الحد األدنى من الرواتب بنس���بة %48
خالل  12عاما ،إال أنه ما زال عند مس���تواه مقارنة بمعدل
الروات���ب العام .فق���د كان الحد األدنى م���ن الرواتب في
العام  ،2005يعادل ما نس���بته 8ر %50من المعدل العام
للرواتب .وفي شهر كانون االول من العام الماضي بلغت
النسبة 6ر ،%51من معدل الرواتب.
وقد ش����هد الحد األدن����ى من الرواتب جم����ودا ابتداء
من العام  2002وحتى العام  ،2011باس����تثناء ارتفاعات
هامش����ية ،حتى بدأ في مس����ار ارتفاع تدريجي ،وحتى
مطلع العام الماضي  ،2017حينما بلغ مس����توى  5آالف
ش����يكل ،ثم  5300ش����يكل في آخر ش����هر م����ن العام
الماضي.
وألن رواتب النساء هي األقل ،ونسبة تقاضيهن رواتب
ّ
الح���د األدنى أعلى ،فقد دل تقري���ر “أدفا” على أنه منذ
العام  2000وحتى العام  ،2015كانت نسبة ارتفاع رواتب
النس���اء أكثر من الرجال .ففي العام  ،2000كانت 6ر%18
من النس���اء العامالت يتقاضين روات���ب أعلى من معدل
الروات���ب .وارتفعت النس���بة في الع���ام  2015إلى %26
(بمعنى زيادة بنسبة  .)%40أما الرجال ففي العام ،2000
كان 7ر %37منه���م يتقاضون روات���ب أعلى من المعدل
العام ،وارتفعت النس���بة في العام  2015إلى ( %44زيادة
بنسبة 7ر.)%16
وكما على مر الس���نوات ،فعلى رأس سلم تدريج معدل
الرواتب ،نج���د الرجال اليهود األش���كناز -حوالي 15100
ش���يكل ،وهو يع���ادل  %155من معدل الروات���ب العام،
والرجال الشرقيين 14406 -شواكل ،وهو ما يعادل ،%148
م���ن معدل الرواتب الع���ام .بينما مع���دل رواتب الرجال
الع���رب بلغ  7500ش���يكل ،م���ا يع���ادل  %76من معدل
الروات���ب ال���ذي كان قائما في الع���ام  .2016وهذا يعني
أن مع���دل رواتب العرب هو نص���ف معدل رواتب الرجال
األشكناز.
وتبقى الش���ريحة األكثر غبنا في معدالت الرواتب هي
النس���اء العربيات ،الالتي بلغ مع���دل رواتبهن في العام
 ،2016حوالي  5آالف شيكل ،وهو ما يعادل  %51من معدل
الرواتب العام ،بينما معدل رواتب النساء اليهوديات من
األش���كناز ،يزيد بقليل عن  9آالف شيكل ،وهذا  %93من
معدل الرواتب العام ،والنس���اء اليهوديات الش���رقيات
 8640شيكال ،ما يعادل  %89من معدل الرواتب العام.
وبعد دمج معدل الرجال والنساء ،نجد أن معدل رواتب
األشكناز في حدود  %131من معدل الرواتب العام ،بينما
معدل روات���ب اليهود الش���رقيين  ،%114ومعدل رواتب
العرب  %67من معدل الرواتب العام.

يتنازلون عن وجبات وأدوية
يس���تعرض تقرير “أدفا” جوانب الفق���ر المدقع لدى
ش���رائح في المجتمع ككل ،وبالذات جانب ش���كل اإلدارة
المالية للعائالت األش���د فقرا ،إذ يق���ول التقرير إنه في
الع���ام  ،2013قال قرابة  %39من الفقراء من أبناء  20عاما
وأكثر ،إنهم تنازلوا عن وجبات غذائية ،بس���بب صعوبات
مالية ،وهذه النس���بة بقيت ش���به ثابتة في الس���نوات
التالية.
ويق���ول التقرير إنه صحي���ح أن االقتصاد س���جل في
السنوات الماضية ارتفاعا في النمو ،إال أن هذا النمو في
قس���م كبير منه ارتكز على االستهالك الفردي للشرائح

العليا ،مثل استيراد السيارات ،الذي سجل في السنوات
الثالث الماضية مس���تويات غير مس���بوقة ،وبلغ عددها
حوالي  800الف س���يارة في الس���نوات الثالث مجتمعة.
ويقول التقرير إن هذا رفع من مستوى معيشة الشرائح
الوس���طى العليا ،والش���رائح العليا .ولكن ه���ذا لم يكن
شامال لكافة الشرائح.
ويضيف التقرير أن الوجه اآلخر لرفع مستوى معيشة
الش���رائح العليا ،كان اتس���اع حجم الوظائف الخدماتية
برواتب متدنية ،مثل خدمة المطاعم والبيوت والحراسة
والتنظيف ،وهذه وظائف لخدمة الش���رائح الميس���ورة
عادة .وهذا س���اهم في الفجوات االجتماعي���ة الكبيرة،
وحقيق���ة أن الخروج إلى س���وق العمل ،ل���م يكن يعني
خروج���ا فوريا من دائرة الفقر .أضف إلى هذا ،أن  %25من
أف���راد العائالت التي فيها عامل واح���د في جيل العمل
ويعمل ،يعملون في وظائف من دون ضمانات اجتماعية،
بمعن���ى تأمين تقاعدي .وهذه إش���ارة إلى العاملين في
الوظائف غير المس���تقرة ،أو لدى شركات القوى العاملة
ذات شروط العمل االستبدادية.
وكان تقرير الفقر الرسمي الصادر عن مؤسسة الضمان
االجتماعي (مؤسس���ة التأمين الوطني) ،الذي نش���ر في
نهاية الع���ام الماضي  ،2017عن الع���ام  ،2016قد أظهر
أن الفق���ر س���جل ارتفاع���ا طفيفا على مس���توى االفراد،
وتراجعا في نسبة العائالت ،مقارنة مع نسبته في العام
الذي س���بق  .2015وهذا يدل على أن الفقر بات أكثر في
العائالت كثي���رة األوالد .إال أن الفقر بقي أكثر عمقا بين
العرب ،ففي حين “أنقذت” المخصصات االجتماعية قبل
س���نوات قليلة  %11من العائالت العربي���ة ،فقد هبطت
النس���بة في  2016إلى 1ر ،%6في حي���ن أن المخصصات
ذاتها “أنقذت” 5ر %46من العائالت اليهودية.
وحس���ب تقرير الفقر ذاته ،فإن ع���دد الذين تحت خط
الفقر في العام  ،2016بلغ 809ر 1مليون نسمة ،من بينهم
 %39من العرب ،في حين أن نسبتهم وفق التقرير الذي
يس���تند على تعداد س���كاني يش���مل القدس والجوالن
المحتلين %21 ،من الس���كان .كذلك قال التقرير إن عدد
األطف���ال الفق���راء وحدهم ،بل���غ  843ألف طف���ل ،وعدد
العائالت الفقيرة بلغ  463ألف عائلة.
وق���ال التقرير إن الفقر بي���ن الجمهور العام ارتفع من
7ر %21في العام  ،2015إل���ى  %22في العام  .2016إال أنه
هبط على مس���توى العائالت ،من 1ر %19في العام 2015
إلى 6ر %18في العام  .2016وعلى مستوى الشرائح ،فقد
هبط الفقر بين عائالت اجمال���ي اليهود من 8ر %13في
العام  2015إلى 3ر %13في العام  .2016بيد أن الفقر بين
عائالت الحريديم وحدهم ارتف���ع من 6ر %44إلى 1ر%45
م���ا يؤكد أن الفقر بات يتركز أكث���ر في العائالت كثيرة
األوالد.
وبموجب تقرير الفقر ذاته ،فقد سجل الفقر بين العرب
هبوطا ،ولكن ازداد عمقا ،فقد هبط الفقر على مس���توى
االفراد من 8ر %54ف���ي  2015إلى 2ر %52في  .2016وعلى
مستوى العائالت ،هبطت النسبة من 3ر %53إلى 7ر.%49
وبين األطفال من 6ر %65إلى  %62في العام  .2016ولكن
على الرغم م���ن هذا التراجع ،الذي ق���د يكون متأثرا من
رفع الحد األدنى م���ن األجر ،ومن رفع طفيف لمخصصات
األوالد ،الت���ي تتلقاها العائالت ع���ن كل ولد لديها دون
س���ن  18عاما ،فإن الفقر م���ا زال أعمق بين العرب ،إذ كما
ذكر ،ف���إن المخصصات االجتماعية انتش���لت 1ر %6من
العائ�ل�ات الفقيرة العربية إلى م���ا فوق خط الفقر ،بينما
كانت النسبة بين اليهود أكثر من .%45
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قسم التحقيق مع الشرطة في تقريره األخير:

«ماحش» يتهم ضحايا عنف الشرطة بـ«قصور في المعرفة والثقة»!
كتب هشام نفاع:
منذ أول س���طور التقرير األخير لقس���م التحقيقات مع عناصر الش���رطة
(فيما يلي« :ماحش» ،باس���مه المختصر بالعبري���ة) التابع لنيابة الدولة ،من
العام  ،2017تظهر بوضوح لهجة المديح الذاتي ،وترس���يم األمور على أنها
بمثابة إنجازات تراكم اإلنجازات .فمدير القسم ،أوري كرميل ،يفتتح مقدمة
ّ
التقري���ر بلهجة مفاخرة نادرة من حيث «الج���رأة» لو قلناها بلهجة مخففة،
فيق���ول« :على الرغم من العواصف التي ضربت منظومة تطبيق القانون في
الفترة األخيرة ،عام  ،2017اليوبيل الفضي لتأس���يس ماحش ،فقد برز هذا
القس���م في العمل المهني المكثف والناجح عل���ى نحو خاص .إن تلخيص
معطيات العمل السنوية يبرز نتائج جيدة جدًا ،ومن خالل استغالل معقول
لموارد القسم».
هكذا يحاول التقرير وضع القارئ على درب من حرير النجاحات ،على الرغم
من أن القراء غير القابلين للتأثر بهذا الكالم المعس���ول ،س���وف يش���يرون
بالضرورة إل���ى الكثير من مكامن الخلل والتقاعس والتقصير ،وخصوصًا إذا
كانوا على علم ومعرف���ة بالقضايا التي عالجها ماحش ،وبالذات حين تكون
المعادلة هي :شرطي إسرائيلي أمام مواطن عربي.
الفص���ل األول م���ن التقري���ر يتح���دث عن «تعزي���ز الثق���ة بماحش لدى
المجموعات الس���كانية التي تعاني من نشاط ش���رطي زائد» .وهو يقول إن
هذا القسم بريء تمامًا من أي نوع من االنحياز سواء على أساس اللون ،الدين،
العرق ،أو القومية .ويشير – كمرجعية  -إلى كتاب مكافحة العنصرية الذي
نش���ر في العام  2016الذي لم يصمه بـ»االنحياز» .ويزعم التقرير أنه كشف
خصوص���ًا الفجوة ما بين عمل ماحش وجودة الخدمة المهنية التي يقدمها
لمن يعانون من س���طوة قبضة الش���رطة ،وبين النظرة إلى القس���م من قبل
هذه المجموعات الس���كانية .لكنه يضيف ،ف���ي صياغة اعترافية ،أنه على
الرغ���م من كونه يحقق تحت طائلة التحذير مع مئات الش���رطيين س���نويا،
ويستنفد نسبة هامة من التحقيقات ويقدم مئات لوائح االتهام الجنائية
والتأديبية ،فإن الرأي الس���ائد لدى مجموعات السكان التي تصل الشكاوى
من بينها هي أن القس���م ال يقوم بما يكفي وبالتالي فإن مستوى الثقة به
منخفض.
وهكذا ففي فقرة واحدة ،وبضعة س���طور ،يقوم ماحش من جهة بتنظيف
س���احته من «االنحياز» (وهو ما يجدر أن يسمى بلغة غير مغسولة :التمييز)
ولكنه في الفقرة نفس���ها يعترف من جهة أخرى بأن منس���وب الثقة فيه
تكثر من تقديم الش���كاوى ضد
منخفض ،وبالذات ل���دى المجموعات التي ِ
عناصر الش���رطة .أي بكلمات أخرى :المجموعات التي تتعرض ألش���كال من
التمييز والقمع بس���بب موقعها ومكانتها قومي���ًا واجتماعيًا وطبقيًا .وهنا
يتابع تقرير ماحش التحدث بلغة مأخوذة من الفترة التي س���ادت قبل نحو
نصف قرن .فهو يس���مي هذا الوضع أي ذلك التناقض« ،تحديًا» ،ولكن حين
يأت���ي ليتعاطى مع���ه يتحدث عن أنه عمل في الس���نة االخيرة على تعزيز
العالقات مع زعماء من بين مجموعات سكانية مختلفة ،رغبة منه في تعزيز
ّ
عقلية البح���ث عن «الوجهاء
ثقة الجمهور التي يس���تحقها هذا القس���م.
والزعم���اء» ما زالت معشش���ة هنا .وهو يخبر قارئه بكثي���ر من البهجة بأنه
اختار لس���نة  2018عددًا من المجموعات الس���كانية كي يعزز العالقات مع
وجهائها وهي :الحريديم في القدس« ،أبناء الوس���ط العربي اإلس���رائيلي»
على حد تعبيره ،واألوساط التي تعاني من مظاهر العنصرية مثل المجتمع
األثيوبي.
ما الذي يقوله التقرير عمليًا :إن االنتظار والش���عور واإلدراك السائد لدى
جميع تلك المجموعات واألقليات هو مجرد خطأ ،سوء فهم ،قصور في الوعي،
ّ
بمجرد تعزيز الروابط والعالقات مع زعماء ووجهاء .علمًا بأنه
ويمكن إصالحه
ال يع���رف أحد من هم مثال زعماء األقلية العربية الذين ينوي ماحش تقوية
العالق���ات معهم لكي يعملوا لديه بدور الوكيل لرفع منس���وب ثقة العرب
بقس���م التحقيق مع الش���رطة هذا ،والذي لم يقدم أية الئحة إتهام وال أية
شكوى وال أي نقد على عشرات حاالت القتل والتسبب بجراح لمواطنين عرب
برصاص شرطة إس���رائيل ،التي يفترض بماحش أن يحقق فيها! (جاء على
ّ
مسؤول للمحاكمة في أكثر
شرطي
موقع مركز «عدالة» أنه لم يتم تقديم أي
ٍ
م���ن  55حالة قتل لمواطنين عرب من قبل رجال الش���رطة منذ العام .)2000
وأبرز الملفات بالطبع ،هو ملف القتل الجماعي الذي اقترفته الشرطة ّ
لشبان

عرب في أكتوبر عام  .2000وك���ي ال يزعم أصحاب المصلحة بأن هذا الملف
قديم ،نش���ير مباشرة إلى أن جميع حاالت القتل التالية لم تقدم فيها هي
األخرى ال اتهامات وال حتى انتق���ادات واقتصر األمر على التبريرات ،أي أن
قس���م التحقيق مع عناصر الشرطة وقف في صف عناصر الشرطة المشتبه
بقيامهم بإطالق رصاص على مواطنين – هذه هي النتيجة الفعلية.

«الشرطيون ّ
تعرضوا الستفزازات قاسية
واضطروا الستخدام قوة معقولة»!
على س���بيل تقدي���م عدد م���ن النماذج ،فق���ط ،يقول التقري���ر مثال في
س���ياق مبادرة تعزيز الثقة التي يتح���دث عنها ،إن االعتداء على مظاهرات
الحريدي���م في القدس المعارضين لتجنيدهم بش���كل إجباري وبالرغم من
إرادتهم في الجيش االس���رائيلي ،كانت عبارة عن «احتكاك كبير ومتواصل
بين الس���كان الحريديم وعناصر الش���رطة وهو ما أدى إلى سلسلة شكاوى
إلى ماحش بسبب استخدام القوة المفرطة من قبل عناصر الشرطة» .ولكنه
في الجملة التالية مباش���رة يوفر الذريعة والمبرر لعنف الشرطة قائال إنها
«عملت في إطار واجبها للحفاظ على النظام في المدينة وتعاطت أحيانا مع
وألز َمت أيضا باستخدام القوة ولم يكن من الممكن فحص ما
أعمال ش���غب ِ
إذا وقع استخدام مفرط وزائد للقوة ،مثلما جرى االدعاء من حين إلى آخر»..
ولماذا هذا ،وفقًا لماحش؟ ،نقتبس« :بسبب غياب التعاون وانعدام الثقة
من قبل أبناء الوس���ط الحريدي ،مما تجسد أيضا برفض تقديم إفادات ممن
تم استدعاؤهم» .ويروي التقرير أنه توجه إلى «شخصيات بارزة في الوسط
الحريدي ف���ي القدس» وقام هؤالء بإقناع من كانوا ضحايا أو ش���هودا على
عنف بوليسي بتقديم إفادات .لكن التقرير ال يتحدث عن عدد الحاالت التي
تم فيها تجريم عناصر شرطة بالعنف المفرط ،بل يتحدث عن «تحليل عدة
حاالت من العنف الش���رطي غير المعقول وحتى تقديم عدد من الشرطيين
لإلجراءات الجماعية أو التأديبية» .وقبلها بس���طرين كان قد أعطى لنفس���ه
تبريرًا على التقاعس في التحليل الجدي لتس���جيالت مصورة لحاالت عنف
الش���رطة ضد المتظاهري���ن ،وذلك من خالل القول إن���ه«ُ :وجد أن المقصود
هو استفزازات أو توثيق لش���رطيين ّ
تعرضوا الستفزازات قاسية واضطروا
الستخدام قوة معقولة للقيام بواجبهم» ،وتم هنا إغالق الملفات بدون دعوة
أي عنصر ش���رطة إلى التحقيق .بكلمات أوضح يكتفي تقرير ماحش بإعطاء
ّ
مبررات العتداءات الشرطة على مظاهرات الحريديم ضد تجنيدهم للجيش
ويطلق في النهاية تصريحًا بأنه تم تقديم «عدة ش���رطيين» لمحاكمات ما.
كم عددهم؟ ال يكلف نفسه عناء التدقيق.
س���ار في حالة ما يسمى «تعزيز الثقة أمام ممثلين وقيادات
األمر نفسه
ٍ
في الوس���ط العربي – اإلس���رائيلي» .ولكنه يتحدث هنا عن لقاءات أجراها
م���ع ممثلي «مب���ادرة صندوق إبراهي���م» حيث تم ط���رح «صعوبة المجتمع
العربي في وضع الثقة بمؤسسات الدولة ومن بينها أيضا ماحش» ،على حد
ّ
وصفه .وقد لخص الطرفان  -وفقا للتقرير  -بأنه «في خطة العمل سنة 2018
سينش���ئان تماسًا من التعاون بين ممثلي القس���م وبين ممثلي الصندوق
من أجل بناء عالقات ثقة ،تعزيز الروابط وكش���ف القسم في الوسط العربي
بوسائل مختلفة»...
ه���ذا كل ما يقوله التقرير عن تقييمه وخططه لما يس���ميه بناء الثقة مع
األقلية العربية .ولكن يجب المالحظة بأنه لم يجر وفقا ّ
لنصه هو أي اجتماع
ِ
وال أي لقاء وال أي اتصال مع ممثلي األقلية العربية المنتخبين والش���رعيين.
وه���ذا الصندوق الذي يذكره ،وقد تكون النواي���ا كلها طيبة ،ال يتمتع على
االط�ل�اق بأية صفة تمثيلية لألقلية العربي���ة .ولكن ماحش يقوم كما يبدو
باستغالل بعض النوايا الطيبة لكي يزيد من نقاطه ويقلب الحقائق لدرجة
تصل حد التش���ويه والمتمثلة خصوصًا في مقولة مثل« :صعوبة المجتمع
العربي في وضع الثقة بمؤسسات الدولة ومن بينها أيضا ماحش»! فمعنى
هذا الكالم ببس���اطة هو أن مؤسس���ات الدولة بما فيها ماحش كلها على ما
وطيبة ّ
يرامّ ،
حد الكمال ،وتعمل بش���كل سليم وال تعاني من أية نواقص أو
شوائب (أو عنصرية مثال!) بل إن المسألة تتلخص في وتقتصر على صعوبة
هؤالء العرب بوضع ثقتهم في تلك المؤسسات!
يمك���ن االدع���اء بأنه يصعب العثور على أية مؤسس���ة ف���ي نظام الحكم
االس���رائيلي تبلغ به���ا «الجرأة» لقل���ب الحقائق والتنصل من المس���ؤولية
بالدرجات التي يصلها ماحش.

دورية راجلة من شرطة االحتالل في القدس المحتلة.

أقليات تقع ضحية لعنف بوليسي منهجي
وجماعي وحتى عشوائي
القاسم المشترك لتلك األقليات أو المجتمعات التي يتحدث عنها التقرير،
هو أنها تقع ضحية لعنف بوليس���ي منهجي وجماعي وحتى عشوائي .لن
يعث���ر أحد على مجموعات أخرى في المجتمع االس���رائيلي تتعرض ،اليوم،
لعنف بوليسي من هذا النمط ال من شرقيين وال من غربيين ،وال من غيرهم.
األم���ر يقتصر من ناحية اس���تخدام العنف البوليس���ي عل���ى العرب وعلى
الحريديم الذين يرفضون تجنيدهم للجيش وعلى األثيوبيين ألنهم سود
البش���رة ،والعنصرية هنا واضحة لدرجات كالسيكية ..ولكن تقرير ماحش
ّ
المبررات لقلة حاالت محاكمة عناصر الش���رطة المتهمين
يب���دع في توفير
باس���تخدام العن���ف ،وفي حاالت الع���رب هو عنف قاتل .فه���و يتحدث أن
الش���رطي الذي يرتكب مخالفة جنائية من االعت���داء على مواطن بغير حق،
يخض���ع للتحقيق في ماحش .وكلما ُجمعت أدلة كافية بش���أنه ،تصبح لدى
ماح���ش صالحية تقديمه للمحاكمة الجنائي���ة إلى جانب صالحية تقديمه
إلجراءات تأديبية في الش���رطة .ويدعي التقرير أن هذا «تش���خيص مهني
يتقنه محقق���و ماحش ومحاموه» ،وهو عبارة ع���ن «نظرية عمل» تنتقل من
جيل إلى جيل في القسم..
ولكن كيف تتم زي���ادة طبقة جديدة من الديماغوجي���ا لتبرير التقصير
الفاضح في ماحش في محاكمة ش���رطيين معتدين؟ يجري األمر باستخدام
هذا النوع من اللغة :إن عابر س���بيل يش���اهد تصويرًا لش���رطي يس���تخدم
العن���ف ضد مواطن لي���س بحوزته جمي���ع األدوات التي تمك���ن من إجراء
التش���خيص المهن���ي والتمييز بين اس���تخدام القوة بش���كل قانوني ،أو
مخالف���ة أنظمة االنضباط أو المخالفة التي تجاوزت الطقس الجنائي .وليس
كذل���ك بحوزة المذكور – والكالم لواضعي التقرير  -معرفة قانونية أو خبرة
مهنية .ولذلك ،وخصوصًا في الملفات التي تحظى بطابع شعبي والتي يتم
توثيقها في تصوير ينش���ر في ش���بكة االنترنت ،تنشأ فجوة ما بين جودة
القرار المهني في القسم ،وبين النظرة إلى الحدث لدى الجمهور أو من قبل
ّ
متمرس���ون في النظرية
جه���ات مختلفة« ،بما في ذلك خبراء قانونيون غير
الماحش���ية» .هذا المصطلح «النظرية الماحشية» ليس تهكمًا بل مقتبس
م���ن التقرير ..ويمكن القول هنا إن األمور تصل درجات عبثية حين يتحدث
ماحش باستعالء عن نظريته الماحش���ية التي يعجز حتى خبراء قانون عن
الوصول إلى أعماق كنهها.
يكث���ر التقرير م���ن الحديث ع���ن ه���ذه المعايير التي
ف���ي ه���ذا اإلطار ِ

تستخدمها «النظرية الماحش���ية» للتمييز ما بين الفعل المخالف ألنظمة
االنضب���اط ،وتلك األفعال التي تتجاوز األس���قف الجنائية ،وكيف أنه ّ
تمت
بلورته���ا والتوص���ل إليها «من خالل  25عاما من التجرب���ة والعمل» ،هذا مع
أنه «هناك حاجة إلدانة ظاهرة اس���تخدام الق���وة المفرطة من قبل عناصر
الش���رطة» ،وكذل���ك ع���ن أن «هن���اك فهمًا مهني���ًا لكون عناصر الش���رطة
يعملون في أوضاع مركبة ويتم إرس���الهم إلى مهمات تستوجب االحتكاك
والمواجه���ة مع مواطنين .ويتوجب أحيانا عليهم اس���تخدام القوة» والخ...
وبالتال���ي «يجب األخذ باالعتبار وج���ود هامش خطأ وفهم أن ليس كل كبوة
في مسيرة الوظيفة ،تبرر وضعها في خانة جنائية»..
مرة أخ���رى ،معنى الكالم الذي تفش���ل لغ���ة التقرير ف���ي إخفائه تحت
ّ
الصياغية ،ه���و أن منطق العمل وأولى فرضيات «النظرية
أكوام التحايالت
ُّ
الماحشية» هما :تفهم العنف البوليسي حين يكون موجهًا نحو مجموعات
ّ
ومحددة في المجتمع االس���رائيلي ،والتي يس���ميها التقرير بشدة
معينة
واض ِعيه بأس���مائها :عرب ،حريدي���م وأثيوبيون .ففي خاتمة المطاف
ذكاء ِ
وبع���د كل الكالم ع���ن المعايي���ر و»النظرية الماحش���ية» يضط���ر التقرير
لالعت���راف بالصفعات التي تلقاها في الس���نة الماضية وفي تقرير مراقب
الدولة بالذات.
ال يت���ردد هذا التقرير عن التحدث فجأة ،بين فصول عمله ،عن أنه احتفل
بخمس وعش���رين سنة على تأسيسه ويعدد قائمة األشخاص والمتحدثين
الذين حضروا «الحدث االحتفالي والالفت لالنتباه» كما يصف نفس���ه .ولكن
في األقس���ام الالحقة مباش���رة يضطر لتقديم ذرائع وتبري���رات لعدد من
القضايا األبرز في الس���نة األخيرة التي جرى فيها على نحو خاص استخدام
القوة بل الرص���اص أحيانًا ضد مواطنين .وأبرزه���ا بطبيعة الحال قضية أم
الحيران (اقرأ عنها في خبر منفرد).
فيما يلي األرقام التي يوردها تقرير ماحش عن القرارات التي اتخذها عام
 2018في الملفات التي حق���ق فيها :خالل  2017اتخذت في ماحش قرارات
بخصوص  641ملفا تم فيها التحقيق مع عناصر ش���رطة تحت التحذير .نحو
 %40م���ن ملفات التحقي���ق هذه انتهت بتقديم ش���رطي أو أكثر لمحاكمة
جنائي���ة أي تأديبية .في العام  2017اتخذ قرار بتقديم للمحاكمة الجنائية
في  636ملفا .في  113ملفا تقرر أن الرد المناسب الالئق هو تقديم الشرطي
المش���ار إليه إل���ى المحاكمة التأديبي���ة .نحو  %70من الملف���ات التي تم
التحقيق فيها تحت التحذير تم اس���تنفادها والوصول فيها إلى الحقيقة
– كما يقول.

متسترًا في تقريره على أنه طالب بإغالق ملف أم الحيران:

ماحش يركل الكرة الملتهبة إلى النيابة العامة!
يكت���ب تقرير ماحش عن قضية أم الحيران ما يلي ،ونورد هنا صيغته حرفيًا
تقريبًا:
كان���ت قضية أم الحي���ران إحدى القضايا المركزية التي أش���غلت القس���م
(ماحش) في س���نة العمل األخيرة ،وبذلت فيها موارد كثيرة من أجل التوصل
إلى كشف الحقيقة وتحليل الجوانب المختلفة والمتنوعة للحدث.
وملخ���ص الحدث كالتالي :في تاريخ  2017-1-18في س���اعات الصباح الباكرة
وصلت قوات ش���رطة وبينه���ا مقاتلو وحدة «متبا» للمس���اعدة في تطبيق قرار
محكمة أمرت بإخالء وهدم مواقع س���كنية غي���ر قانونية في قرية أم الحيران.
خالل العمل ،وحين تقدم المقاتلون نحو موقع السكن الخاص بالمرحوم يعقوب
أب���و القيعان الذي كان معدًا لإلخالء والهدم ،قاد يعقوب س���يارته خارج بيته.
وحين لم يستجب إلى دعوات عناصر ش���رطة له بالتوقف نفذ أحد الشرطيين
إطالق نار نحو عجالت السيارة بهدف وقفها .نتيجة إلطالق النار هذا ،بدأ إطالق
نار إضافي وفي أعقابه بدأت الس���يارة بزيادة سرعتها ،في حين كان في مسار
تحركها مقاتلو «متب���ا» إضافيون .في هذه المرحلة تم إجراء إطالق نار كثيف
نحو السيارة .في مواقع الحدث ،صدمت السيارة التي قادها المرحوم مقاتلين
ما أدى إلى موت الش���رطي المرحوم إيرز ليفي وجرح شرطي إضافي .وبمحاذاة
إصابة المقاتلين توقفت الس���يارة وهي تصطدم بس���يارة شرطة .ومع وصول
الش���رطيين إلى الس���يارة ُوجد أن المرحوم قد أصيب نتيجة إلطالق النار الذي
جرى نحوه .وتوفي المرحوم متأثرا بجراحه في موقع الحدث.
يتابع التقرير عما يصفه بتسلس����ل التحقيق كالتال����ي :صباح 2017-1-18
ب����دأ فحص الحدث من قبل الش����رطة وبموازاته طلب ماح����ش تلقي كل مواد
التحقي����ق لغرض إج����راء فحص أولي .وخ��ل�ال وقت قصير ،وفق����ا لتعليمات
المدعي العام للدولة توقفت الش����رطة ع����ن التحقيق وواصل ماحش الفحص

من أجل تقصي الحدث بمختلف جوانبه ،بما في ذلك مس����ألة وجود ش����بهة
معقول����ة للقي����ام بمخالفة من قبل ش����رطي (ومب����رر التحقيق مع ش����رطي أو
أكثر تحت التحذير) ،طابع االس����تعداد لحملة االخالء ،كيفية س����لوك السائق
ّ
ومميزاته ،مسألة العالج الطبي في المكان
المرحوم وصورة من الحدث ومجراه
ّ
وغير ذلك .في إطار إجراء الفحص تم القيام بعمليات تحقيق كثيرة ومعمقة
ّ ٌ
تعمق في تفاصي����ل التفاصيل والبحث
من خالل اس����تخدام وس����ائل خاصة،
األقصى لكش����ف الحقيقة .وقد تم أخذ إفادات جميع الشرطيين الضالعين،
الضباط في الموقع والمس����تويات العليا وكذلك أبناء عائلة يعقوب وشهود
إضافيي����ن كانوا في المكان ،تم جمع تقاري����ر من مختبرات الفحص الجنائي،
ّ
مصورة من الحدث
تقرير الطب التش����ريحي (الش����رعي) ،جمع وتحليل أفالم
وشبكة االتصاالت (البوليسية) الداخلية ،جمع معطيات من حاسوب السيارة
وتفكيك وفحص عجالت سيارة يعقوب وكذلك تمت إعادة تمثيل وإجراءات
قياس����ات في المكان بمس����اعدة ممثلين وبرفقة مصوري����ن ،تقرير خبير في
التحقيق بحوادث الطرق وكذلك تقرير ألخصائيين من البالد والخارج تتطرق
إلى معطيات الحدث.
ويتاب���ع التقرير أن الش���اباك نقل هو اآلخر إلى ماح���ش مختلف المعطيات،
التقييم���ات والمعلوم���ات ذات الصلة الت���ي قام بجمعها ف���ي كل ما يتعلق
بالحدث« .كل هذا من خالل تعاون قيمي وكامل» ،كما يضيف.
وعن نقل وجه���ة نظر ماحش إلى نيابة الدولة يقول :بعد نصف س���نة على
الحادث تم اس���تكمال إجراء الفحص ونقل ماحش وجهة نظره وتوصياته في
جوانب األمر المختلفة إلى نيابة الدولة .وعشية عيد العرش ،وحتى قبل تلقي
ق���رار المدعي الع���ام للدولة ،تنامى إلى علم ماحش أم���ر وجود وثيقة داخلية
للش���اباك تخص الح���دث ،والتي لم تك���ن معروفة بالم���رة لماحش حتى ذلك

التاريخ .وكش���ف االطالع عل���ى الوثيقة بأنها تعكس باألس���اس معلومات تم
نقلها في الماضي من الش���اباك إلى ماحش .مع ذلك وجد في الوثيقة مؤش���ر
لوج���ود دليل جديد يخص ما ج���رى في موقع الحدث ،وال���ذي لم يقدم الطالع
القس���م عليه ،مما أوجب استكماالت قصيرة للتحقيق .بعد استكمال التحقيق
ح���ول ماحش إضافة محدثة إلى تقريره ّ
ّ
وحدث توصياته وفقا لألدلة الجديدة
التي تم جمعها في إطار استكمال التحقيق .في ختام األبحاث التي جرت في
مكتب المدع���ي العام للدولة ،التي تناولت قضاي���ا قانونية مختلفة إضافية،
وبع���د أن كتبت وثائق موقف قانوني���ة مختلفة ،يفترض أن يكون قريبا اتخاذ
قرارات بالقضية.

ّ
المغيبة والمهمة التي يتنصل
النقاط
ماحش من التوقف عندها
يختتم التقرير بالقول :إن هذه قضية ذات حساس���ية جماهيرية عالية جدًا
وهي مش���حونة أيضا بتوتر العالق���ات بين العرب واليه���ود و»عالقات الدولة
َ
والوس���ط البدوي» ،وتتناول عائلتين فقدتا عزيز ْين .هناك مجموعات واس���عة
من الجمهور تنتظر ما س���تقوله المؤسسة في هذه القضية .وماحش لم يبخل
في األدوات وقام بكل ما في وس���عه للتحقيق المكثف «الذي جرى بش���فافية
عالي���ة» و»لم يترك حجرا على حجر» و»لم يق���م بتقديم أية تنازالت» ،وهذا من
أج���ل تقديم أجوبة واضحة قدر المس���تطاع لعالمات الس���ؤال المختلفة التي
نشأت في هذا الحدث المأساوي .ومثلما في حاالت حساسة واستثنائية أخرى
كان االهتمام الش���عبي فيها كبيرًا ،فإن ماحش يش���كل جه���ة موصية فقط،
أما القرارات النهائية فيقدمها المدعي العام للدولة وأحيانا حتى بمش���اركة
المستش���ار القانوني للحكومة – هذا السطر األخير يبدو أنه ،كما قد ُيستنتج،

ج���اء للقيام بدور المبرر بأثر رجعي لما س���وف ُيكش���ف مس���تقبال عن ّ
جدية
التحقيق!
ولكن في جميع األحوال ،يتجاهل التقرير الكثير من الحقائق والمحطات في
مع���رض تقديمه ّ
لقصة ما حدث في أم الحيران .وهو ال يكاش���ف الجمهور في
إسرائيلية أواخر عام  ،2017من ّ
ّ
ّ
أن ماحش
صحافية
تقريره بما أفادت به مصادر
ّ
أوصى بإغالق ملف التحقيق بمقتل المربي يعقوب أبو القيعان بنيران الشرطة
اإلس���رائيلية! مركز عدالة ،الذي ّ
ّ
قدم الش���كوى لماحش باسم زوجة الشهيد،
ّأك���د ّ
أن توصية ماحش بعدم تقديم المس���ؤولين عن جريمة القتل للمحاكمة
ّ
ّ
ّ
الدموي الذي تمارسه
هي مواصلة لسياسته التي توفر غطاء الشرعية للعنف
ّ
اإلسرائيلية بحق المواطنين العرب .ورغم أنه من الواضح ،ومنذ اليوم
الش���رطة
ّ
مبرر وبما يناقض تعليمات إطالق
أي
دون
القيعان
أبو
قتلت
الش���رطة
األول ،أن
ٍّ
ّ
النار ،إال أن ماحش يمارس دوره مجددًا في التس���تر على الجرائم الخطيرة بحق
ّ
ّ
اإلسرائيلية،
منهجية ماحش والشرطة
المواطنين العرب .هذا دليل جديد على
ش���رطي إسرائيليّ
ّ
كما ش���هدناها في أحداث أكتوبر  ،2000وعدم تقديم أي
للمحاكمة بهذه التهم.
ً ُ
ّ
كما أكد المركز ّ
بشكل معقد .وكان
دير
وأ
طويال
وقتًا
اس���تغرق
“التحقيق
أن
ً ٍ
ّ
بش���كل أس���رع وأكثر نجاع���ة ،وذلك لخطورة
م���ن المتوقع أن يجري التحقيق
ٍ
الحدث ...ورغم ّ
توجهاتنا المتكررة ،ما زالت ماحش ترفض كشف تقرير الطب
ّ
ّ
الش���رعي لعائلة الش���هيد ،وتتجاهل جميع طلباتها لتلق���ي أي معلومة حول
ّ
ّ
ّ
التمسك
الداخلي يواصالن
اإلسرائيلية ووزير األمن
مجريات التحقيق .الشرطة
باألكاذيب التي ّ
صرحوا بها يوم الحدث ،ويواصلون االدعاء بأن الش���هيد قصد
دهس رجال الش���رطة ،وهي ادعاءات ثبت كذبها قطعًا بأشرطة الفيديو التي
ّ
وثقت الحدث”.
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