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العالم

تقرير

بعد إخماد الحرائق:

إسرائيل أمام «نيران» التعويضات
على األرض ،خمدت الحرائق فعليًا ،كذلك الـحــال بالنسبة إلى
«ناشطي الفايسبوك» ،لكن حرائق من نوع آخر بقيت مشتعلة.
اليوم ،يقف العدو اإلسرائيلي أمام اختبار التعويضات ،مدركًا أن
استغالله في توظيف «النيران القومية» ،أي ُ
المشعلة عمدًا ،في
خدمة أجندة سياسية معينة ،لم يكن عبثًا
بيروت حمود
ُكنس يهودية احترقت من ّ
يعوضها؟
ي ـســأل أح ــد األع ـض ــاء امل ـشــاركــن في
ج ـل ـس ــة طـ ــارئـ ــة ل ـل ـج ـن ــة امل ــالـ ـي ــة فــي
الـكـنـيـســت اإلســرائ ـي ـلــي قـبــل يــومــن،
كانت قد عقدت لتقييم حجم أضرار
ال ـحــرائــق وكـيـفـيــة تـعــويـضـهــا .ال ـ ّ
ـرد
ال يـتــأخــر ،لكنه يــأتــي متهكمًا :الله
سـ ـيـ ـع ـ ّـوض .يـ ـس ــأل آخـ ـ ــر :إذا كــانــت
ع ــائ ــات ،م ــن بـيـنـهــا ع ــائ ــات جـنــود
ـارك ــوا فــي ح ــرب غ ــزة األخ ـي ــرة ،لم
شـ ّ
تتلق تعويضاتها حتى اآلن ،فكيف
ّ
ّ
متضرري الحرائق؟
ستعوضون
ي ـب ــدو األم ـ ــر غ ــري ـب ــا ب ـع ــض ال ـش ــيء،
خ ـص ــوص ــا أن الـ ـنـ ـق ــاش دار داخـ ــل
أروق ـ ــة «دول ـ ــة ال ـق ــان ــون» ـ ـ ـ إســرائ ـيــل
ومــواطـنـيـهــا «املــرف ـهــن» .لـكــن املـهــم،
ه ــل سـتـنـجــح األخـ ـي ــرة ف ــي اخ ـت ـبــار
تـعــويــض األض ـ ــرار ملـسـتــوطـنـيـهــا أم
ال ،م ــع األخـ ــذ بــاالع ـت ـبــار اخ ـت ـبــارات
مستقبلية كالحرب؟
ف ــي ه ــذ ال ـس ـي ــاق ،ع ـقــد وزيـ ــر املــالـيــة
اإلسرائيلي ،موشيه كحلون ،أمس،
ج ـل ـس ــة خ ــاص ــة ه ــدف ــت إل ـ ــى تـقـيـيــم

«ال يمكن إعــان أي حريق أنــه نشب
على خلفية قومية».
ون ـق ـل ــت وسـ ــائـ ــل إع ـ ــام ع ـب ــري ــة عــن
م ـس ــؤول ف ــي ال ـشــرطــة ق ــول ــه« ،خ ــال
مـ ـح ــادث ــاتـ ـن ــا مـ ــع مـ ـن ــدوب ــي سـلـطــة

ال ـض ــرائ ــب ،ح ـ ّـول ـن ــا ل ـهــم امل ـع ـلــومــات
ونـ ـت ــائ ــج ال ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـت ــي ص ـ ــدرت،
لكن لــم نــؤكــد لهم فــي أي مرحلة أن
الحديث يــدور عن أحــداث إرهابية».
وت ـ ــاب ـ ــع« :لـ ـي ــس واض ـ ـحـ ــا ل ـن ــا كـيــف
توصلوا إلى استنتاج نهائي كالذي
ّ
جرى نشره صباح اليوم (أمس) ،كأن
الحديث يدور عن عمليات عدائية».
وفــي الــوقــت الــذي تحقق فيه أجهزة
اإلسرائيلية في إمكانية أن 25
األمن
ُ
حريقًا أخــرى أشعلت بفعل فاعل ،ال
يــزال أكثر من  38شخصًا ،معظمهم
مــن فلسطينيي الـ ــ ،48معتقلني قيد
التحقيق ،مــن دون ّ
أي أدلــة واضحة
تثبت أنـهــم ش ــارك ــوا فــي ذل ــك بــدافــع

قومي .وشخص واحد من بني هؤالء
سـتـقــدم ض ــده الـنـيــابــة الـعــامــة الـيــوم
الئـحــة اتـهــام بــإشـعــال ثــاثــة حــرائــق
بصورة متعمدة في مدينة أم الفحم.
ك ــذل ــك م ـ ـ ّـددت ال ـشــرطــة اإلســرائـيـلـيــة
اعـ ـتـ ـق ــال سـ ـت ــة ق ــاص ــري ــن م ـ ــن ق ــري ــة
ج ــدي ــدة ـ ـ ـ امل ـك ــر ف ــي الـجـلـيــل األع ـل ــى،
يشتبه في أنهم أحرقوا حرجًا قريبًا
م ــن ب ـل ــدت ـه ــم ،ل ـك ــن امل ـح ــام ــي ش ــادي
ذب ــاح ،املــوكــل بــالــدفــاع عنهم ،قــال إن
«ال ـش ـب ـهــات ض ــده ــم غ ـيــر صـحـيـحــة،
وإن ـه ــم ك ــان ــوا ف ــي امل ـك ــان ال ـخ ـطــأ في
ال ــوق ــت ال ـخ ـط ــأ ،ف ـقــد س ـل ـكــوا طــريـقــا
وعـ ّ
ـريــا داخ ــل ال ـحــرج ،تـفــاديــا لزحمة
الـسـيــر الـخــانـقــة ال ـتــي تـسـ ّـبـبــت فيها

ّ
متعمدة فقط من أصل  1773حريقًا (أ ف ب)
لجنة المالية في الكنيست حددت  9حرائق

تستغل
شركات التأمين
ّ
وسم «اإلرهاب» للتهرب
من التعويض
األضـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـت ــي ن ـت ـج ــت مـ ــن م ــوج ــة
ال ـ ـحـ ــرائـ ــق ،ومـ ـن ــاقـ ـش ــة ك ـي ـف ـي ــة دف ــع
تعويضات املتضررين ،إضــافــة إلى
م ـ ــدى ج ــاه ــزي ــة ال ـج ـب ـه ــة ال ــداخ ـل ـي ــة
ملواجهة كوارث طبيعية مشابهة.
وش ـ ـ ــارك ف ــي ال ـج ـل ـســة ط ــاق ــم سـلـطــة
الـ ـض ــرائ ــب ،ووزارة األمـ ـ ــن ،ومـكـتــب
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وال ـ ــاف ـ ــت أن ـه ــا
ح ــددت تسعة حــرائــق مــن بــن 1773
على أنها حرائق أشعلت عن طريق
العمد فقط ،أي «حرائق على خلفية
ق ــوم ـي ــة» ،وهـ ــي م ـس ـتــوط ـنــات «ط ــال
إيل» ،و«زخرون يعكوف» ،و«دولف»،
و«غـيـلــون» ،و«طـلـمــون» ،و«نيريت»،
و«نـ ـط ــاف» ،و«ح ــام ـي ــش» ،ومــديـنــة
حيفا.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن األض ـ ـ ـ ــرار فــي
االماكن املذكورة هي «أضرار ناجمة
عـ ــن حـ ـ ـ ــرب» ،وك ـ ــل مـ ــا ي ـت ــرت ــب عـلــى
ذل ــك ،وف ـقــا ل ـقــانــون ضــريـبــة األم ــاك
وصندوق التعويضات اإلسرائيلي،
س ـت ـعـ ّـوضــه س ـل ـطــة ال ـض ــرائ ــب الـتــي
تتحمل املسؤولية وفقًا للقانون.
وقرر كحلون أن كل من تضرر منزله
بسبب ال ـحــرائــق ،فــي ال ـحــاالت التي
ث ـبــت ف ـي ـهــا أن ال ـح ــري ــق ن ـشــب عـلــى
«خلفية قومية» ،وال يمكنه العودة
إل ـي ــه ،سـيـحـصــل عـلــى مـنـحــة بقيمة
 2500شيكل ( 600دوالر أمـيــركــي).
وردًا ع ـلــى ق ـ ـ ــراره ،انـ ـه ــال املـعـلـقــون
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون مـ ــن ّ
رواد اإلعـ ـ ــام
الـ ـعـ ـب ــري ب ــال ـت ـع ـل ـي ـق ــات الـ ـس ــاخ ــرة،
قائلني إن «هذا املبلغ ال يكفي لشراء
عربة واحدة من حاجيات الطعام».
ّأمـ ــا «امل ـف ــاج ــأة» والـصـفـعــة الـكـبــرى،
فأتتا في إعالن الشرطة اإلسرائيلية،
ب ـع ــد وقـ ـ ــت ق ـص ـي ــر ج ـ ـ ـدًا ع ـل ــى نـشــر
كـحـلــون الئ ـحــة املـنــاطــق ال ـتــي ّادع ـ ّـى
أنها تعرضت «العتداء إرهابي» ،أنه

عباس «قائدًا عامًا أوحد» لـ«فتح»
ب ـعــد تــأخ ـيــر ل ـعــامــن ون ـص ــف عـ ــام ،نـجـحــت حــركــة
«ف ـت ــح» ،أم ــس ،فــي عـقــد مــؤتـمــرهــا الـســابــع فــي مقر
الرئاسة الفلسطينية (املقاطعة) في رام الله .لم يحمل
املؤتمر فــي الـيــوم األول أي جــديــد ،وكما هــو متوقع
ُج ـ ّـدد ملحمود عـبــاس ،منصبه قــائـدًا عــامــا ورئيسًا
للحركة باإلجماع.
وقــالــت وكــالــة األن ـبــاء الفلسطينية الــرسـمـيــة «وف ــا»،
إن املؤتمر انتخب عباس ،رئيسًا باإلجماع .ونقلت
الوكالة عن عضو «اللجنة املركزية» للحركة سليم
الزعنون ،أن اللجنة أوصت باإلجماع بترشيح الرئيس
عباس قائدًا عامًا للحركة.
وفـيـمــا ك ـ ُـان مـتــوقـعــا أن يلقي عـبــاس كلمة مـطـ ّـولــة،
يبدو أنها أ ّجـلــت إلــى الـيــوم ،قــال فــي كلمة مقتضبة
إن املؤتمر سيسعى إلــى «الــوحــدة والبناء والتحرر
الوطني».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،قـ ــال رئ ـي ــس امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
لـ«حركة املقاومة اإلسالمية ـ حماس» ،خالد مشعل،
إن حركته جاهزة للشراكة مع «فتح» وكل الفصائل
في سبيل النهوض بالقضية الفلسطينية .وأضاف
فــي رســالــة بـعــث بـهــا إل ــى املــؤتـمــر املـنـعـقــد لخمسة
أي ــام ،وتــاهــا الـنــائــب فــي املجلس التشريعي النائب
عــن «حـمــاس» أحمد الحج علي ،إن «املؤتمر ينعقد

في ظــروف معقدة واستثنائية لها انعكاسات على
القضية الفلسطينية والوضع اإلقليمي».
وواصـ ــل ال ـحــج عـلــي نـيــابــة عــن مـشـعــل« :ن ـحــن ،في
ح ـمــاس ،جــاهــزون لـكــل مقتضيات الـشــراكــة معكم
وم ــع ك ــل ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة مل ــا ف ـيــه مصلحة
شعبنا وقضيتنا وملصلحة نضالنا ومعركتنا مع
االحتالل».
كذلك طالب مشعل في رسالته بـ«الوصول إلى نتائج
إيجابية ومخرجات سديدة للمؤتمر تعزز الوحدة
الداخلية لحركة فتح أوال ،ويجدد أداءهــا النضالي».
وأوضح أن «ترتيب البيت الداخلي يمكننا من العمل
معا ملقاومة االحتالل واالستيطان والتهديد ،وكسر
الحصار عن غزة».
وشاركت في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر شخصيات
ّ
عـ ــدة ،مــث ـلــت ف ـصــائــل فـلـسـطـيـنـيــة ت ــدع ــوه ــا «ف ـتــح»
للحضور للمرة األول ــى ،منها «الـجـهــاد اإلســامــي»
و«الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة» ،كما حضر وزير
الخارجية املـصــري األسـبــق محمد عــرابــي ،وتشان
جيان وي مندوبًا عن «الحزب الشيوعي الصيني»،
إضــافــة إلــى ممثلني عــن األردن واألم ــن الـعــام لألمم
املتحدة وأحزاب تونسية وتركية وكويتية وسودانية.
(األخبار)

الحرائق ...ومصادفة عند خروجهم
اشتعل الحرج».
بالعودة إلــى جلسة تقييم األضــرار،
استغلت شركات التأمني اإلسرائيلية
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن ،خ ــاص ــة
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
الــذي قــال إن «نصف الحرائق أشعل
ع ـلــى خـلـفـيــة ق ــوم ـي ــة» ،ل ـت ـت ـهـ ّـرب من
م ـســؤول ـيــة ال ـت ـعــويــض وت ـمــاطــل في
معالجة الـشـكــاوى ،على اعـتـبــار أنه
ي ـم ـك ــن ت ـص ـن ـيــف «نـ ـص ــف ال ـح ــرائ ــق
ً
أعماال عدائية» ،وهو ما خالفه إعالن
الشرطة الالحق.
ُّ
تهر ُب شركات التأمني من مسؤوليتها
سـيـلــزم سلطة ال ـضــرائــب بــدفــع هــذه
ال ـت ـع ــوي ـض ــات .ووفـ ـ ــق اإلح ـ ـصـ ــاءات
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن الـ ـش ــرك ــات ،فـ ــإن %60
إل ــى  %65م ــن م ـن ــازل اإلســرائـيـلـيــن
مـشـمــولــة بـتــأمــن امل ـبــانــي ،ونصفها
م ـش ـم ــول ب ـت ــأم ــن ح ــاج ـي ــات امل ـن ــازل
وم ـم ـت ـل ـكــات ـهــا وم ـح ـت ــوي ــات ـه ــا ،لـكــن
ه ــذه الـتــأمـيـنــات ال تشمل الـســاحــات
والـ ـح ــدائ ــق ،وقـ ــد ت ـض ــرر عـ ــدد كبير
منها بفعل الحرائق.
رغ ـ ــم ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن أحـ ــداثـ ــا ك ـث ـي ــرة ،مــن
بينها ال ـحــروب ،أثبتت أن الحكومة
اإلسرائيلية ،واملؤسسات التي تعنى
بقضايا تعويض املتضررين ،تتخذ
قرارات في أحيان كثيرة ،لكن من دون
تنفيذها ،والهدف من ذلك امتصاص
الغضب الجماهيري.
أم ـ ـ ــا الـ ـ ـح ـ ــرائ ـ ــق األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ــا ت ـ ــزال
التحقيقات بشأنها متواصلة ،وتعمل
ع ـل ـي ـه ــا األجـ ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة وس ـل ـطــة
اإلط ـفــاء واإلن ـقــاذ ،فيما كــانــت سلطة
الـ ـض ــرائ ــب ق ــد أشـ ـ ـ ــارت ،ق ـب ــل ص ــدور
ب ـيــان ال ـشــرطــة ،إل ــى أن «التحقيقات
ت ـتــواصــل ،وف ــي ح ــال ص ــدرت نتائج
جــديــدة ح ــول حــرائــق أخ ــرى أشعلت
بدوافع قومية وعدائية ،عندها سيتم
تـحــديــث قــائـمــة ال ـحــرائــق ال ـتــي تـلــزم
الدولة دفع تعويضات للمواطنني».
وف ــي ال ـس ــؤال ع ــن إمـكــانـيــة أن تجبر
املحاكم اإلسرائيلية املتهمني الذين
قد يدانون بأنهم أشعلوا حرائق عن
طــريــق الـعـمــد ،عـلــى دف ــع تعويضات
لـلـمـتـضــرريــن ،أجـ ــاب امل ـحــامــي يــامــن
زي ـ ـ ـ ــدان ،ردًا ع ـل ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،بــأنــه
«فــي اإلجــراء الجنائي هناك إمكانية
لفرض تعويضات تصل إلى  258ألف
شيكل (نحو  77ألف دوالر) تعويضًا
عن األضرار للمتضرر».
وأض ـ ـ ـ ــاف زيـ ـ ـ ـ ــدان« :ه ـ ـنـ ــاك إم ـك ــان ـي ــة
أخ ــرى ،هــي أن يـقــدم املـتـضــرر دعــوى
تعويضات ضد (الجاني) في املسار
املـ ــدنـ ــي ،وهـ ــي دع ـ ــوى غ ـي ــر م ـح ــددة،
ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا تـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـحـ ـج ــم ال ـ ـضـ ــرر
وإث ـ ـبـ ــاتـ ــه» .واس ـ ـت ـ ــدرك« :إذا ُع ـ ّـرف ــت
الـحــرائــق عـلــى أنـهــا حــرائــق إرهــابـيــة
أو أعـمــال عــدائـيــة ،فــإن الــدولــة ممثلة
بسلطة الضرائب هي من يفترض أن
يعوض املتضررين».
ولـ ـف ــت املـ ـح ــام ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي إل ــى
أن «إسـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل كـ ـ ــان ـ ــت ت ـت ـح ـض ــر
ل ـل ـس ـي ــاق االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـت ـعــوي ـضــي
م ـن ــذ ال ـ ـيـ ــوم الـ ـث ــال ــث ال ـ ـ ــذي س ــارع ــت
فـ ـي ــه إلـ ـ ــى ت ـص ـن ـي ــف ال ـ ـحـ ــرائـ ــق عـلــى
أن ـهــا إرهــاب ـيــة ،فــالـتـعــويـضــات تــدفــع
عـ ــن ط ــري ــق ال ـ ـضـ ــرائـ ــب املـ ـجـ ـب ــاة مــن
ج ـي ــوب امل ــواط ـن ـي ــن ،ل ـك ــن األه ـ ــم مــن
ذلــك أنـهــا استغلت الـظــرف الطبيعي
خ ـ ــدم ـ ــة ألج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدات س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ض ــد
الفلسطينيني».
وت ـش ـيــر ال ـت ـق ــدي ــرات األولـ ـي ــة لحجم
الخسائر جراء الحرائق إلى أكثر من
مليار شيكل ّ
مرجحة لالرتفاع وفق
الخبراء االقتصاديني ،وهي مجموع
عشرات آالف الدونمات من األحــراج
والغابات واملناطق الطبيعية ،ودمار
ً
ً
 1784منزال ،من بينها  527منزال لم
تعد مالئمة للسكن في حيفا وحدها.

