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من أوراق »مؤتمر هرتسليا 2014«

نظرية األمن 

اإلسرائيلية ومكانة 

الجيش في المجتمع 

اإلسرائيلي

فك التحالف بين 

ليبرمان ونتنياهو- 

هل من شأنه تبكيـر 

موعد االنتخابات؟

كشف النقاب عن تفاصيل جديدة

المشتبه بهم بقتل 
الشهيد أبو خضير خططوا 
للجريمة واشتروا األصفاد 

والبنزين مسبقا!

مددت محكم���ة الصلح ف���ي مدينة بيتاح 

تكف���ا، أم���س االثني���ن، اعتق���ال الثالث���ة 

الرئيسيين المش���تبه بهم باختطاف الفتى 

الشهيد محمد أبو خضير من ضاحية شعفاط 

في القدس الش���رقية وإحراقه حيا. وسمحت 

المحكمة بالنش���ر عن تفاصيل تتعلق بهذه 

الجريمة، وبينها أن المشتبه بهم أنفسهم 

أحرقوا حانوت���ا في قرية حزما، قرب القدس، 

قبل حوالي شهر من قتل أبو خضير. كما تم 

العثور على هاتف الش���هيد أبو خضير في 

منزل أحد المش���تبه بهم الثالث���ة. ويتوقع 

أن تقدم النيابة العامة اإلس���رائيلية الئحة 

اتهام ضدهم حتى يوم الجمعة المقبل. 

وذك���رت وس���ائل إع���الم إس���رائيلية، أنه 

تبي���ن خ���الل التحقيق م���ع الثالث���ة أنهم 

نف���ذوا الجريم���ة انتقاما الختط���اف وقتل 

المس���توطنين الثالثة. وس���محت المحكمة 

بالنشر عن أن المش���تبه بهم هم مستوطن 

يبل���غ من العم���ر 29 عاما وقاص���ران، وأنهم 

خططوا مس���بقا لعملية االختط���اف والقتل 

وتزودوا بأصف���اد وبنزين. وفي المقابل، فإن 

المش���تبه بهم الثالثة اآلخرين، الذي أطلق 

س���راحهم في هذه األثناء، علموا بالجريمة 

بع���د تنفيذها. ولم تكن هن���اك أية معرفة 

س���ابقة بين المش���تبه بهم وأبو خضير وأن 

األخير اختير بصورة عفوية.

وقالت صحيفة »هآرتس«، أمس، إن الخط 

الذي س���يتبعه محامو الدفاع عن المشتبه 

»المش���كوك  العقلية  أهليته���م  بهم هو 

فيها« قبل وخ���الل تنفيذ جريمة القتل، ما 

يعني االدعاء بأنه���م غير مؤهلين للمثول 

أمام القضاء. ونقل���ت الصحيفة عن مصدر 

مقرب من اثني���ن منهما، وهما قاصران من 

منطقة القدس وبيت ش���يمش، قوله إنهما 

»يعيش���ان عل���ى هامش المجتمع وليس���ا 

عاقلين«. 

ويذك���ر أن أب���و خضير اختط���ف من مكان 

قريب م���ن بيته ف���ي ضاحية ش���عفاط في 

ش���مال القدس الشرقية، في الساعة الرابعة 

من فج���ر من ي���وم األربعاء قبل أس���بوعين، 

ونقله الخاطفون إلى منطق���ة غابة القدس، 

حيث عذبوه وأحرقوه حيا وبعد ذلك فروا من 

المكان.

وبعد ذل���ك بثالثة أيام داهم محققون في 

الشرطة وجهاز األمن العام )الشاباك( بيوت 

ستة أشخاص بش���بهة الضلوع في قتل أبو 

خضير واعتقلوهم. وفي وقت الحق تم إطالق 

س���راح ثالثة من بي���ن المعتقلي���ن، وادعى 

محاموهم، من منظمة »حونينو« التي تدافع 

عن نش���طاء اليمين المتط���رف، أنه ال توجد 

ض���د المعتقلي���ن أدلة لضلوعه���م بجريمة 

القتل وأن عالقتهم بالجريمة هي معرفتهم 

بالقتلة وحسب.

وقال���ت الصحيف���ة إنه تم منع المش���تبه 

بهم الثالث���ة من التقاء محاميهم حتى يوم 

األربع���اء الماض���ي، بموجب أمر اس���تصدره 

الشاباك من المحكمة المركزية في القدس، 

وأن هؤالء اعترفوا بارتكابهم جريمة قتل أبو 

خضي���ر في بداية التحقي���ق معهم. وخضع 

المش���تبه بهم الثالثة لفحص نفسي، وبعد 

ذلك استمر التحقيق معهم.

أنه لدى  القاص���ران  المش���تبهان  ويدعي 

اختطاف أبو خضير ل���م يكن هدفهما قتله 

وأن األمور تدحرج���ت الحقا إلى حرقه وقتله 

»من دون قصد«. وتنس���ب الشرطة والشاباك 

للمش���تبه به���م ارت���كاب جريم���ة القت���ل 

واالنتماء إلى تنظيم إرهابي والعضوية في 

تنظيم محظ���ور والتآمر على ارتكاب جريمة 

وش���راء جزء من س���الح أو ذخي���رة وارتكاب 

مخالفات بدوافع عنصرية أو عدائية.

ونش���ر موقع »يديعوت أحرون���وت« أمس، 

أن المش���تبه ب���ه البال���غ، الذي يس���كن في 

مس���توطنة قريبة من الق���دس، كان يعالج 

نفس���يا، وأنه اعتقل قبل ستة شهور بعد أن 

قال لمعالجه النفسي إنه يفكر بإلحاق األذى 

بابنته الطفلة، التي كانت تبلغ شهرا واحدا. 

وقال هذا المستوطن، وفقا ألمر اعتقال صدر 

ضده حينذاك، إنه ح���اول خنق ابنته أيضا، 

لكنه لم يفعل ذلك بسبب دخول زوجته إلى 

الغرفة.

وق���ررت قاضية المحكم���ة التي نظرت في 

تمديد اعتقال المش���تبه بهم الثالثة إلغاء 

أمر منع النش���ر عن قضية قت���ل أبو خضير، 

لكن هذا األمر ما زال يسري على نشر أسماء 

المشتبه بهم بارتكاب الجريمة.

كتب بالل ضاهر:

لم يرش���ح ش���يء تقريبا عن اجتم���اع المجلس 

الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للش���ؤون السياسي 

واألمنية )الكابينيت(، الذي عقد في ساعة متأخرة 

من مس���اء أم���س األول، األحد. لكن وس���ائل إعالم 

إس���رائيلية قالت، أمس، إنه ج���رى خالل االجتماع 

البحث في احتمال توسيع العملية العسكرية ضد 

قطاع غزة.

ونقلت صحيفة »هآرتس«، أمس، عن مس���ؤولين 

سياس���يين في الحكومة اإلس���رائيلية قولهم إن 

التقدي���رات تش���ير إلى أنه »على ضوء اس���تمرار 

إط���الق الصواريخ على إس���رائيل، من���ذ أكثر من 

أسبوع، فإنه ال مفر أمام رئيس الحكومة، بنيامين 

نتنياهو، من المصادقة على عملية عسكرية برية، 

حتى لو كانت محدودة النطاق«.

رغ���م ذلك، تش���ير التقديرات إلى أن إس���رائيل 

س���تحاول االمتناع عن شن عملية عسكرية واسعة 

من أجل إس���قاط حكم حم���اس في القط���اع، على 

خلفية تحسبها من التورط عسكريا في القطاع ومن 

تش���ديد االنتقادات الدولية تجاه عملية عسكرية 

واس���عة كهذه، خاصة في التوقيت الحالي، حيث 

تطال���ب دول، بينها الواليات المتحدة ورئيس���ها 

باراك أوباما، نتنياهو بعدم اتخاذ قرار بشن عملية 

بري���ة وإفس���اح المجال أم���ام اتصاالت الوس���اطة 

الرامية إلى التوصل التفاق وقف إطالق نار.

وعل���ى ما يب���دو أن المواقف داخ���ل الكابينيت 

اإلسرائيلي قد تغيرت اآلن عما كانت عليه األسبوع 

الماضي. وكانت تقارير وتحليالت إس���رائيلية قد 

أفادت بأن نتنياهو ووزير الدفاع، موشيه يعلون، 

وقي���ادة الجيش ال يريدون ش���ن اجتياح بري في 

القط���اع. لكن التقارير، أمس، أش���ارت إلى حدوث 

د حتى 
ّ
تطورات، بينها أن الجيش اإلس���رائيلي جن

ظه���ر يوم أم���س األول، 42 ألف جن���دي من قوات 

االحتياط من أص���ل 48 ألفا صادق الكابينيت على 

استدعائهم، استعدادا الحتمال شن عملية برية 

في القطاع.

»المش���هد  أج���رى  الموض���وع،  ه���ذا  وح���ول 

اإلس���رائيلي« المقابلة التالية مع محلل الش���ؤون 

العسكرية واألمنية في موقع »يديعوت أحرونوت« 

االلكتروني، رون بن يشاي. 

)*( »المشهد اإلسرائيلي«: ما هي التوقعات 
حيال العملية العسكرية ضد قطاع غزة، وهل 

يتوقع أن تشن إسرائيل عملية برية؟
بن يش���اي: »توقعات الحكومة هي أن تتوقف 

حم���اس عن إطالق الن���ار والصواريخ، وأن توافق 

حم���اس عل���ى التخل���ص م���ن الصواري���خ ومن 

األنف���اق التي تم حفرها وبناؤه���ا، وأن تتعهد 

حم���اس بوقف إطالق ن���ار لفت���رة طويلة. وفي 

المقابل، س���توافق إس���رائيل على اس���تئناف 

التفاهمات التي ت���م التوصل إليها في نهاية 

عملية ’عمود الس���حاب’ العسكرية )في تشرين 

الثان���ي من الع���ام 2012(. وحول ما إذا س���يتم 

تنفيذ عملية عس���كرية برية، ف���إن هذا مرتبط 

بإمكانية التوصل إلى وقف إطالق نار. وأعتقد أن 

إسرائيل س���تفضل عملية سياسية على عملية 

عسكرية، يس���قط فيها ضحايا من بين األبرياء 

غير الضالعين في القتال في غزة... األفضل هو 

عدم تنفيذ عملية بري���ة. لكن في اللحظة التي 

يتخذ فيها قرار بش���ن عملية برية، واس���عة أو 

ضيقة أو محدودة، فإن الجيش اإلسرائيلي مبنّي 

لتنفي���ذ عدة أن���واع من العملي���ة البرية، وهذا 

متعلق بقرار الكابينيت، س���واء كان القرار شن 

عملية برية واسعة واحتالل القطاع لعدة شهور 

أو تنفي���ذ توغل ضيق للقوات وانس���حابها بعد 

فترة قصيرة. واألمر هنا متعلق باألهداف التي 

يريدون تحقيقها«.

)*( يجري الحديث حاليا عن مبادرات دولية 
لوقف إطالق النار بين إسرائيل وحماس. هل 
توجد ضغوط تمارس على إسرائيل ونتنياهو 

من أجل تقصير مدة العملية العسكرية؟
بن يش���اي: »الضغ���وط التي تجري ممارس���تها 

فرص���ة  تعط���ى  أن  ف���ي  باألس���اس،  تنحص���ر، 

للمفاوضات السياس���ية، بواسطة مصر، وأال تشن 

إسرائيل عملية برية«.

)*( ما الذي تريد إسرائيل تحقيقه من هذه 
العملية العسكرية؟ هل تريد تحقيق الهدوء 

فقط؟

بن يشاي: »ال. إسرائيل تريد تحقيق أمرين. األمر 

األول ه���و أن تتوقف حماس والجهاد اإلس���المي 

الفلس���طيني عن إطالق الصواريخ على إسرائيل. 

واألمر الثاني ه���و أن يتوقفوا عن صنع الصواريخ 

وتهريب الصواري���خ، وأن يتوقفوا عن حفر أنفاق 

من أجل الدخول عبرها إلى األراضي اإلس���رائيلية 

وش���ن هجمات، وخطف مواطنين وجنود وتنفيذ 

عمليات عدائية. هذا ما تريده إسرائيل«.

)*( م���ا ه���و ت���وازن الق���وى داخ���ل الكابينيت 

اإلسرائيلي حيال التصعيد وشن عملية عسكرية 

برية؟

بن يشاي: »ال أعرف«.

)*( ه���ل تتوقع أن يكون هناك تأثير لفض 
التحالف بين حزب »إس���رائيل بيتنا« برئاسة 
وزي���ر الخارجي���ة، أفيغدور ليبرم���ان، وحزب 
برئاس���ة نتنياهو، عل���ى خطوات  الليك���ود، 

سياسية مستقبلية؟
بن يش���اي: »ال. موض���وع ليبرمان وق���راره بفض 

التحالف مع الليكود هو خطوة غايتها وضعه في 

موقع أفضل بنظر اليمين السياسي في إسرائيل. 

ولن يكون له أي تأثير على الخطوات السياسية أو 

العسكرية للحكومة«.

)*( م���ا هو مدى تأيي���د أو معارضة الجيش 
اإلس���رائيلي لعملية عسكرية برية ضد قطاع 

غزة؟
بن يش���اي: »الجيش أعد الع���دة للتوغل البري. 

وبحس���ب معلوماتي وفهمي لألم���ور، فإن قيادة 

الجيش تعتق���د أن عملية برية ه���ي أمر ضروري 

وينبغي تنفيذه«.

)*( وهذا الموقف لقيادة الجيش يؤثر على 
قرار الحكومة بهذا الخصوص؟

ب���ن يش���اي: »أداء الكابيني���ت والحكومة، حتى 

اآلن، تمي���ز بالعقالنية وضبط النفس. ولذلك، فإن 

الكابينيت، وهو ممثل الحكومة، سيفضل تحقيق 

الغايات التي تريدها إسرائيل من خالل مفاوضات 

سياس���ية ومن خالل وس���اطة طرف ثالث، فلماذا 

تنفذ إس���رائيل عملية برية ف���ي غزة. ولكن إن لم 

يكن باإلمكان تحقيق األه���داف، وإذا كانت بذور 

جولة القتال المقبلة مغروس���ة ف���ي نهاية جولة 

القتال الحالية، فماذا نكون قد فعلنا؟ وهذا األمر 

حصل ف���ي جولتي القتال الس���ابقتين. وهذا هو 

الفرق اآلن، والحكومة ال تري���د هذه المرة العودة 

إلى الوضع نفس���ه بعد س���نة أو سنتين. يكفي ما 

حدث حتى اآلن ويكفي قتل الغزيين. وإذا كنا قد 

دخلنا إلى هذا القتال اآلن وباإلمكان تسويته فإنه 

يجب أن تكون هذه جولة القتال األخيرة«.

)*( ما تقوله يعني أنه في حال التوصل إلى 
اتف���اق لوقف إطالق نار ف���إن هذا االتفاق لن 
يعتمد على التفاهم���ات التي أعقبت عملية 

»عمود السحاب«؟
بن يشاي: »هذا صحيح. في حال التوصل التفاق 

وقف إطالق النار، ستكون التفاهمات أوسع«.

مقابلة خاصة مع محلل الشؤون األمنية والعسكرية في موقع »يديعوت أحرونوت« االلكتروني

»المشهد اإلسرائيلي«: »قيادة الجيش تعتـقـد رون بن يشاي لـ
أن عمليـة بريـة في قطـاع غـزة أمر ضـروري وينبغي تنفـيـذه«!

*»إسرائيل تريد تحقيق أمرين: األول وقف إطالق الصواريخ من غزة، والثاني التوقف عن صنع الصواريخ وتهريبها وعن حفر أنفاق*

اعتب���ر رئي���س الحكوم���ة اإلس���رائيلية، بنيامين 

نتنياهو، أن هدف إس���رائيل من العملية العسكرية 

التي تش���نها ضد قطاع غزة هو إع���ادة الهدوء إلى 

الم���دن اإلس���رائيلية وتوجي���ه ضربات ش���ديد إلى 

الفصائل الفلسطينية. 

وقال وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 

إن كاف���ة الخيارات مطروحة بما فيها عملية برية في 

القطاع. 

وقال وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موشيه يعلون، إن 

إسرائيل مستمرة في »سحق« حماس. 

وف���ي المقابل دعا أعضاء كنيس���ت ف���ي االئتالف 

والمعارضة إلى وقف العملية العسكرية.

وق���ال نتنياهو، خالل محادث���ة هاتفية مع نظيره 

األس���ترالي، توني أب���وت، أمس االثني���ن، إن هدف 

العملية العسكرية ضد قطاع غزة، التي أطلق عليها 

الجيش اإلسرائيلي اسم »الجرف الصامد«، هو »إعادة 

اله���دوء إلى مدن إس���رائيل لفت���رة طويلة وتوجيه 

ضربة شديدة إلى البنى التحتية اإلرهابية«. وأضاف 

أن »إس���رائيل تعمل من أجل الدف���اع عن مواطنيها 

من منظمة حم���اس اإلرهابية، التي تطلق الصواريخ 

باتجاه مواطني إسرائيل من دون تمييز، وفي الوقت 

الذي يختبئ فيه مخربو حماس ويستخدمون السكان 

في غزة كدرع بشري«.

وكان نتنياه���و ق���د قال ل���دى افتتاح���ه اجتماع 

حكومته األسبوعي، أول من أمس األحد، إنه »سنواصل 

العمل بصبر وبرباطة جأش وبحزم ومسؤولية من أجل 

تحقيق ه���دف العملية، وهو إع���ادة الهدوء لفترة 

طويلة وضرب حماس والتنظيمات اإلرهابية األخرى 

في قطاع غزة بش���كل ملموس«. ولوح باحتمال ش���ن 

عملية عس���كرية برية، قائال إن »الجيش اإلسرائيلي 

يستعد لكل االحتماالت«. 

كذل���ك تط���رق يعلون ف���ي ختام م���داوالت حول 

العملية العسكرية� شارك فيه مسؤولون من الجيش 

اإلسرائيلي وجهاز األمن العام )الشاباك(، فقال »إننا 

مس���تمرون في س���حق حماس وبناها التحتية. وقد 

دمرن���ا حتى اآلن كنوزا كثيرة ج���دا لحماس، وبينها 

أس���لحة ومنش���آت صنع صواريخ وصواري���خ وبيوت 

مخربين ومؤسس���ات حكم، وس���نواصل هذا النشاط 

اليوم أيضا«.

وتطرق يعلون إلى إرس���ال حم���اس طائرة من دون 

طيار إلى األجواء اإلس���رائيلية، صب���اح أمس، والتي 

تم اعتراضه���ا بصاروخ أطلقته بطاري���ة »باتريوت« 

العت���راض الصواري���خ الطويل���ة الم���دى. واعتبر أن 

إرس���ال هذه الطائ���رة »هو مث���ال عل���ى المحاوالت 

لمواصلة المس بنا بأية طريق���ة ولجهوزية الجيش 

اإلسرائيلي«.  

ليبرمان: »الخيار الصحيح 
هو اجتثاث حكم حماس«

ق���ال ليبرمان ف���ي س���ياق الحديث ع���ن العملية 

العس���كرية ضد غزة، إن إسرائيل تقف أمام خيارات 

وجميعها ليس���ت جيدة. وأضاف في مقابلة متلفزة 

لموق���ع »يديعوت أحرون���وت« االلكتروني، أمس، أنه 

»إذا انتهت هذه العملية بحيث يكون واضحا للجميع 

أن هذه مجرد مهلة قبل عملية عس���كرية رابعة، فإن 

هذا )وقف إطالق النار( ال يس���اوي شيئا«. وتابع، في 

رده على س���ؤال حول احتمال ش���ن عملية برية، أنه 

»ينبغي أن ن���درك أن كافة الخي���ارات موجودة على 

الطاولة«. 

وتط���رق ليبرمان إلى مس���اع دولي���ة للتوصل إلى 

اتفاق وقف إطالق نار، وقال »إننا نشعر بأن المجتمع 

الدولي يحاول جلب الهدوء بكل ثمن ويتعامل مع أي 

اقتراح بجدية. ورأينا خالل عملية عمود السحاب )في 

العام 2012( أن الصواريخ تصل إلى مشارف تل أبيب، 

واآلن نحن نرى أن الصواريخ تجاوزت مدينة الخضيرة 

)جنوب حيفا(. وحماس تس���تغل أية مهلة من أجل 

صنع صواريخ أكثر وتحسين مداها«. 

وفيما يتعلق بالحديث في إسرائيل عن نزع سالح 

حماس كشرط لوقف إطالق النار، ألمح ليبرمان إلى أن 

هذا أمر مس���تحيل. وقال »إننا نشعر بوجود ضائقة 

حقيقية لدى حماس، والس���ؤال هو م���ا إذا كان هذا 

كافيا من أجل أن تتنازل عن أمرين أساس���يين، وهما 

صن���ع الصواريخ وحفر األنف���اق. وإذا وافقت حماس 

على التن���ازل عن أحدهما، فإنها تخادع برأيي. ورغم 

أن���ه ثمة أهمية إلعالن موافقتها على ذلك، لكن هل 

ستنفذ ذلك؟ واضح أنها لن تنفذ ذلك«.  

وق���ال ليبرمان إن���ه »عندما ترجئ حل المش���كلة 

فإنك ال تحلها، وس���وف تنفجر الحق���ا. وأنا أقول إنه 

ال يمكن���ك التوصل إلى س���الم مع حم���اس. وهم ال 

يريدون تسوية. وهم يقولون ’إننا نريد محو الكيان 

الصهيوني’. وأنا ال أري���د أن أكون فتوة الحارة، لكن 

حماس تخطط للجولة المقبلة وهي في جميع األحوال 

ستعّد المزيد من الصواريخ واألنفاق وستكون أطول 

مدى وأكثر دقة. وال يمكن منع الجولة المقبلة. لذلك 

ربما توجد ظروف مريحة أكث���ر اآلن، وال أعرف كيف 

سيكون الوضع بعد عشرة شهور«. 

وحول احتمال ش���ن عملية برية ق���ال ليبرمان إنه 

»ينبغ���ي أن يك���ون واضحا لمواطني إس���رائيل بعد 

ثالث عمليات عس���كرية أننا انتصرنا. واألهم هو أنه 

علينا القض���اء على إمكانية مهاجمتنا والوصول إلى 

جولة رابعة. وال أتح���دث عن إخفاق أو انتصار، ونحن 

اآلن أمام اتخاذ قرارات ليست بسيطة. وال توجد هنا 

بدائل جيدة. وال توجد خيارات جيدة«. 

في آخر تحديد ألهداف الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة

نتنياهو: »إعادة الهدوء إلى مدن إسرائيل لفترة طويلة
وتوجيه ضربة شديدة إلى البنى التحتية للفصائل«!

*ليبرمان: الخيار الصحيح اجتثاث حكم »حماس« * أصوات من االئتالف والمعارضة تطالب بوقف الحرب وتبني مبادرة السلطة الفلسطينية *

وأض���اف »أعتق���د أن الخيار الصحيح ه���و اجتثاث 

حكم حماس. وترحيلهم م���ن المنطقة. ورغم أن هذا 

معقد أو يبدو مرعبا، لكن البديل س���يئ أكثر. وأعتقد 

أن���ه باإلمكان تنفي���ذ ذلك. وهذا ليس بس���يطا لكنه 

ممكن. وال يمك���ن قياس حماس بمعاييرنا. وقدرتهم 

على امتصاص الضربات أكبر. إذ أنه كلما كان مستوى 

تطور الدولة متدنيا أكثر تكون قدرتها على امتصاص 

الضربات أعلى. وحماس، في جميع األحوال، تس���تعد 

للجول���ة المقبلة، وتعّد المزيد م���ن األدوات واألنفاق 

والصواريخ األكثر دقة وتحمل كميات متفجرات أكثر 

وذات مدى أطول. فلماذا ننتظر؟ الجولة المقبلة ليست 

ممتنعة. وال أحد يوهم نفسه«.  

لبيد: عملية عسكرية ليست رخيصة
وتط���رق وزير المالية، يائير لبي���د، إلى العملية 

العس���كرية، لكن من الناحي���ة االقتصادية. وقال 

إن »هذه عملية عس���كرية ليست رخيصة، لكن ال 

يوجد سعر لسالمة سكان إسرائيل. وليس بسبب 

القيود على الموازنة س���نمنع أنفس���نا من العمل 

ف���ي غزة ضد منظمة إرهابي���ة دموية. واالقتصاد 

اإلسرائيلي قوي بما فيه الكفاية، وعلى أعدائنا أن 

يعرف���وا أن مناعتنا االقتصادية تمكننا من نفس 

طويل وقدرة على الصمود، وإذا دعت الحاجة فإنها 

تمكننا من شن عملية عسكرية بحجم واسع«.  

م���ن جانبه، دعا عضو الكنيس���ت عوفر ش���يلح، 

م���ن ح���زب »يوج���د مس���تقبل«، إل���ى التفكي���ر 

بإنهاء العملية العس���كرية. وق���ال لموقع »والال« 

االلكتروني، أمس، إن »إس���رائيل ليست في وضع 

توجد في���ه ضغوط خارجية عليه���ا من أجل إنها 

العملي���ات، لكن ح���ان الوقت للتفكي���ر في إنهاء 

عملية ’الجرف الصامد’«.

وأضاف شيلح »إننا نوجه ضربات لحماس بصورة 

ش���ديدة. وأنا أؤيد مبادرة لعقد قمة سالم، لكني 

ال أعتق���د أن ه���ذا مرتبط بالعملي���ة ضد حماس. 

وينبغي تقوي���ة أبو مازن )الرئيس الفلس���طيني 

محم���ود عب���اس(. وإذا أردنا االهتم���ام بأن يكون 

سكان غزة مناهضين لحماس، فإنه يجب منحهم 

أمال سياسيا«.

ب���دوره دعا عضو الكنيس���ت عن ح���زب ميرتس 

المع���ارض، نيتس���ان هوروفيت���س، العض���و في 

لجن���ة الخارجية واألمن، نتنياهو إلى تبني مبادرة 

الس���لطة الفلس���طينية من أجل وقف إطالق النار 

ووض���ع ترتيبات أمنية في غ���زة، وذلك في موازاة 

عقد قمة دولية تحرك العملية السياسية.

ورأى هوروفيتس أن »عالجا جذريا لغزة يستوجب 

إدخالها إلى اإلطار السياس���ي واالقتصادي كجزء 

من السلطة الفلسطينية، واستئناف المفاوضات 

حول اتفاق ش���امل. وطالما أن غ���زة باقية كجيب 

منفصل من الفق���ر واإلرهاب، لن يكون هناك حل 

حقيقي للمش���كلة، وسوف نجد أنفسنا خالل عدة 

شهور في جولة قتال أخرى«. 

القصف على غزة: أهداف غير مرئية.               )أ.ب(
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غزة: تحريض يليه قصف.                                )أ.ب(

رؤية يسارية

عملية »الجرف الصامد« كتركة  كولونيالية!
بقلم: إيال كالين )*(

أوال - الحرب على تشخيص الوضع
أعتقد أن كل المصطلحات التي تحاول توصيف »الوضع« الراهن في إس���رائيل/ فلس���طين- 

الحرب، العملية العسكرية، التصعيد، الجولة الحالية، وما إلى ذلك - تخطئ عنصرا مركزيا وهو 

موقع أو موضع المواطنين، ولكن ليس المواطنين بالمعنى الدوالني كوضع الفرد مقابل الدولة، 

وإنما كمفهوم أو مصطلح يصف الناس  غير المقاتلين. 

ومن ناحية عملية فإن المواطنين- المدنيين- س���واء في قطاع غزة أو في معظم أراضي دولة 

إسرائيل، ضالعون في القتال، بشكل أو بآخر، وبالتالي ال يمكن اعتبارهم ضحايا فقط. من هنا 

فإن المواطنين المدنيين يش���كلون في المقام األول هدفا )مقصودًا أو غير مقصود( للطرفين 

المتحاربين، وهم في الوقت ذاته أيضا الس���تار الذي يختبئ خلفه المقاتلون.  ففي قطاع غزة 

يختبئ هؤالء )أي المقاتلون( في البيوت والمؤسسات العامة، وفي الجانب اإلسرائيلي تختبئ 

وتتحصن جميع القيادات والمقار القيادية )العس���كرية( ف���ي مركز المدن الكبرى )تل أبيب، 

حيفا، رامات غان، صرفند ، صفد، غيلوت، وما إلى ذلك، مع أن الفلس���طينيين ال يستهدفونها 

قط بصواريخهم( وأحيانا يتظاهرون بمظهر المدنيين )كوحدات »المس���تعربين« على سبيل 

المثال(.  كل ذلك فضال ع���ن أن المقاتلين »األبطال« بالذات يختبئون في طائرات تقصف عن 

بعد، وفي مواقع محصنة جيدًا، ويمارسون قتل الخصم بكبسة زر. 

غي���ر أن  األهم من ذلك، ه���و أن المدنيين  يعتب���رون في عداد المقاتلي���ن أيضا من حيث 

أنهم يبادرون إلى المش���اركة في العنف. وكما شاهدنا في الحوادث التي وقعت على هامش 

حادثي اختطاف وقتل الفتية اإلس���رائيليين الثالثة طلبة مدرس���ة »مك���ور حاييم« الدينية، 

والفتى الفلس���طيني من ش���عفاط، فقد ب���ادر المواطن���ون المدنيون إلى »أخ���ذ القانون في 

أيديهم« مرارًا وتكرارًا وس���عوا إلى أن يكونوا جزءا من العنف. أي أن المواطنين، أو جزءا منهم 

على األقل، يحاولون إعادة تعريف وظيفتهم ودورهم في العنف الش���رعي بين المجموعتين 

السكانيتين.  وهم ال يشاركون فقط في أعمال العنف المنظمة من جانب المنظمات المتحاربة 

)أي العس���كريين( وإنما يبادرون إلى تنظيم أعمال عنف مس���تقلة.  عل���ى هذا النحو ينبغي 

أيضا فهم الدعوات الش���عبية المؤيدة لعمليات »االختطاف« الفلسطينية، أو من جهة أخرى 

الدعوات العارمة للثأر واالنتقام ف���ي صفوف اليهود، والتي ال تعتبر منفصلة أو غير مرتبطة 

بحرق الفتى الفلس���طيني )محمد أبو خضير( حيا.  ولعل م���ن يعيش في المناطق األكثر عنفا 

)مثل االعتداءات المنتش���رة في محيط القدس والخليل ومس���توطنة »يتسهار« قرب نابلس 

وغيره���ا( يدرك أن العنف على خلفية قومية والذي يبادر إليه مواطنون مدنيون، يجري طوال 

الوق���ت، وهو عنف متبادل أيضا، وإن كان، كما في معظم الحروب، غير متناظر )من دون إغفال 

أن هذا العنف ينطوي أيضا على أنماط من القمع والمقاومة(.

ثانيا- حرب أهلية طويلة األمد
إن الحرب األهلية ليست إطارًا لفهم العالقات بين الحركة الصهيونية والشعب الفلسطيني. 

وكم���ا هو معروف، يميل المؤرخون إلى وصف المرحلة األول���ى من حرب العام 1947- 1948- أي 

حتى إقامة »جيش الدفاع اإلس���رائيلي« ومشاركة جيوش الدول العربية المجاورة في القتال- 

على أنها حرب أهلية بين المنظمات الصهيونية والفلسطينيين.

لكن عن���د التفكير بعالق���ات المجموعتين القوميتين في فلس���طين/ أرض إس���رائيل منذ 

عش���رينيات أو ثالثينيات القرن الماضي وحتى اآلن في كامل المنطقة التي ترى المجموعتان 

أنها وطنها )وتتبنى كلتاهما كما هو معلوم حدودا كولونيالية ل� »أرض إسرائيل - أو فلسطين 

التاريخي���ة« اخترعها البريطانيون واألمم المتحدة( فإنه يمك���ن عندئذ التفكير أيضا بكامل 

ه���ذه الحقبة الزمنية كحرب واح���دة طويلة األمد، تخللتها فترات تصعيد وهدوء نس���بيين.  

بمعن���ى أن الحديث ال ي���دور هنا على حروب تندل���ع بين ليلة وضحاه���ا، أو تتوقف مع طلوع 

الفجر، وإنما هو عنف مستمر )يمتلك فيه أحد الطرفين تفوقا سياسيا وعسكريا شبه مطلق(.  

وتتخل���ل الحرب، كأي حرب أهلية، عالقات من نوع مختلف أيضا بين المدنيين، فهناك فترات 

ومناطق ش���هدت هدوءا نس���بيا في العالقات بين المواطنين المدنيين من الجانبين، انبثقت 

عنه���ا آمال بحلول فترات أكثر  هدوءا، وربما بوضع حد للحرب.  ولكن من ناحية مبدئية يمكن 

الق���ول إن الحرب بين الصهيونية والفلس���طينيين لم تتوقف أبدا.  ويتس���ق هذا األمر أيضا 

م���ع الفهم الذي يتحدث عنه بعض علماء االجتماع، مثل باروخ كيمرلينغ وبن رفائيل، والذين 

يقولون بأن المجتمع اإلس���رائيلي تحديدًا يعيش في وضع تش���كل في���ه الحرب وضعا مدنيا 

دائما، وأن السالم يشكل أزمة ذات طاقة كامنة وخطيرة. 

ويع���رف كثي���رون بالتأكيد مقولة كالوزوفيتش الش���هيرة القائل���ة إن »الحرب هي امتداد 

للسياس���ة بوس���ائل أخرى«.  بمعنى أن الحرب هي إحدى األدوات في يد السياس���يين.  فيما 

يقول فوكو: في الحقيقة فإن السياس���ة ذاتها هي استمرار للحرب بوسائل أخرى. والمقصود 

ف���ي طرح فوكو هو أننا، س���واء أس���مينا ذلك على هذا النحو أم ال، موج���ودون طوال الوقت في 

ح���رب.  فالعنف ينتقل أحيانا من س���احات القتل والموت إلى وس���ائل قمع أخرى، اقتصادية 

ودبلوماس���ية وحيزية وس���ائر أساليب وأش���كال العنف الش���رعي األخرى.  بعبارة أخرى فإننا 

نعي���ش طيل���ة الوقت في حالة حرب تعبر عن نفس���ها  أحيانا فقط في عن���ف من النوع الذي 

نعتبره حربا.  من جهة أخرى فإن إحدى اإلشكاليات الكامنة في هذه الرؤية أو الفهم، تتمثل 

في أنه ال يوجد سالم على اإلطالق.  فأي سالم ما هو إال غطاء للحرب الجارية في خلفية الوضع. 

ثالثا- الحرب األهلية تجتاح الحيز بأكمله!
ما أود أن أقترحه هنا هو أنه في هذه الحالة، ولدى التفكير حول الحرب  األهلية الصهيونية- 

الفلس���طينية، التي نش���هد اآلن جولة تصعيد أخرى فيها، فإن فترة عملية »الجرف الصامد« 

)أو س���موا هذا الجنون ما ش���ئتم( تعتبر م���ع ذلك مختلفة من ناحية مفاهي���م الزمن والحيز، 

مقارنة بفترات أخرى من هذه الحرب األهلية الطويلة والمس���تمرة.  والسبب في ذلك، هو أنه 

تج���ري اآلن في كل أنحاء المنطقة )منذ فترة طويل���ة عمليا( حروب عنيفة جدًا بين مجموعات 

من المدنيين، يش���ارك فيها السكان المدنيون سواء كضحايا أو بصورة فعالة.  ولم تعد هذه 

الحروب تجري فقط في مناطق قمع األكراد أو في الساحة اللبنانية، وإنما تدور في سائر أنحاء 

س���ورية، العراق، مص���ر وغيرها.  وقد قامت في بعض هذه ال���دول أنظمة جديدة، أو جديدة - 

قديمة، فيما ال زالت الصراعات مستمرة في أخرى، لكن القاسم المشترك هنا هو أن مجموعات 

م���ن المواطنين المدنيين تتصارع فيما بينها على الس���لطة والم���وارد واألراضي والتوجهات 

السياس���ية والثقافية والدينية، بيمنا هي تئن تحت وطأة رواس���ب تاريخية فتاكة، ما زالت 

تحملها على أكتافها. 

م���ن هنا ف���إن المجموع���ات )المجتمعات( المدنية ليس���ت منفصلة عن الح���رب، وإنما هي 

الهدف والضحية، وهي في غير مرة جزء من المحاربين في س���احات الحرب والعنف، وبطبيعة 

الحال فإن هذا األمر ينس���حب على المجموعات )المدني���ة( المتماثلة مع تنظيمات المعارضة 

)كالفلسطينيين في الساحة المحلية(. 

إن مشاهد أنقاض البيوت المقصوفة وأشالء األطفال وجثثهم النازفة سواء في مدينة حماة 

في سورية أو في غزة في فلسطين؛ صور ومشاهد السيارات المحترقة في قلب بغداد وبيروت 

أو أسدود؛ مشاهد المباني المدمرة وأضرار الصواريخ الموجودة في حوزة المعارضة السورية، 

وتلك الموجودة في حوزة حركة »حماس« وإس���رائيل؛ صور الدبابات التي تجوب ش���وارع قلب 

مدن »العدو« في خدمة زعيم علوي أو صهيوني؛ مش���اهد حرق فتى )فلسطيني( حتى الموت 

في »غابة القدس«، أو ذبح مئات الرجال في محافظة تكريت العراقية... إن كل هذه المش���اهد 

والصور ال تتش���ابه فقط من الناحية البصرية أو الصدمة الشعورية العاطفية، الناجمة عنها. 

فالمش���ترك بينها أكبر من أوجه االختالف.  وإسرائيل، أو على األصح، اإلسرائيليون، يشاركون 

ف���ي حرب أهلي���ة من ضمن ح���روب أهلية عديدة يدور رحاها اآلن في الش���رق األوس���ط بين 

مجموعات مختلفة.  وهذه المجموعات المس���لحة بالكراهية تنهش لحم بعضها البعض دون 

ج بها في الساحة المختلقة للحدود الوهمية صنيعة قوى دولة الغرب. 
ُ
رحمة أو شفقة، بعدما ز

والحقيقة أن كل هذه المجموعات الشرق أوسطية،  اليهود والشيعة والفلسطينيون واألكراد 

وسواهم، لم تعد تهم اآلن أوروبا والغرب سوى بقدر ضئيل جدًا. 

خالصة األمر، عند التفكير به���ذه الطريقة حول المنطقة بأكملها، على اختالف ما فيها من 

مجموعات س���كانية، على الرغم من الفوارق الملموسة في الحاالت المختلفة، أعتقد أنه يصبح 

من الس���هل أكثر فهم إلى أي حد يمكن للحلول التي كنا نظن أنها مالئمة ومنصفة لآلخرين، 

من طراز الحدود المفتوحة والتنظيم الديمقراطي الحر، العلماني والمشترك، أن تكون مالئمة 

في حاالت قريبة منا أيضا. من جهة أخرى يمكن أيضا مالحظة إلى أي حد هي بعيدة في جميع 

هذه الحاالت، ومن ضمن ذلك حالة إسرائيل - فلسطين، عن الواقع الراهن. 

___________________________

)*( باحث وناشط إسرائيل يساري. المصدر: موقع »هعوكتس« على الشبكة. ترجمة خاصة.

كتب سليم سالمة:

طوفان جارف من الكراهية العنصرية، بل الفاشية، ضد الفلسطينيين 

أينما كانوا، غمر إسرائيل خالل األس���بوعين األخيرين بشكل خاص، ولم 

يكن اختطاف المس���توطنين الثالثة، ثم العثور على جثثهم مقتولين، 

سوى »البطاقة الرس���مية« التي أتاحت صعود كل هذا الحقد إلى ما فوق 

الس���طح فأماطت اللث���ام عن الوجه القبي���ح، الحقيقي، وهي���أت األجواء 

المواتية لهذا الفلتان غير المس���بوق. وهو ما عب���ر عنه أحد العقالء في 

أحد التعقيبات على صفحات التواصل االجتماعي حين قال مخاطبا جموع 

العنصريين والفاشيين: »الخطف والقتل لم يكونا سوى ذريعة بالنسبة 

لك���م للتعبير عن اآلراء العنيفة والظالمية ذاتها التي تتبنونها من قبل 

أيضا، مع زيادة فكرة / مبرر االنتقام اآلن كي ال يكون القتل عبثيا تماما«!

وكان من بين التجليات األبرز لهذا الطوفان، بالطبع، ما دار على شبكات 

التواصل االجتماعي التي تم إنش���اء عشرات المجموعات الجديدة عليها 

في غضون س���اعات قليلة جدا خصصت، جميعها وبصوت واحد، للدعوة 

إلى »االنتقام« الختطاف وقتل المستوطنين الثالثة، فاتحة األبواب على 

مصاريعها لس���يول من عبارات الشتم والتحريض الناضحة حقدا وكرها 

عنصريين، بل الدعوات المباش���رة والصريحة إلى تنظيم وتنفيذ حمالت 

وش���ن اعتداءات، فردية وجماعية، ضد الفلس���طينيين، سواء في داخل 

إسرائيل أو في أنحاء الضفة الغربية. 

فقد جرى هذا كله � وال يزال يجري � من دون أن يس���اور عش���رات آالف 

المش���اركين في هذه الصفحات أي خوف أو قلق يمكن أن يدفعهم إلى 

بذل ولو أدنى جهد لتمويه تفاصيلهم الش���خصية أو التستر عليها، بما 

في ذلك أس���ماؤهم الصريحة وصورهم الش���خصية، بل مقاطع الفيديو 

بالص���وت والص���ورة. جرى هذا كل���ه دون أي رقيب أو حس���يب، علما بأن 

ثمة في إس���رائيل قوانين تحظر التحريض العنصري، فضال عن القانون 

الجنائ���ي في كل ما يتعلق بصريح التحريض على االعتداء والقتل، وعلما 

بأن لدى األجهزة األمنية اإلس���رائيلية المختلفة، سواء الشرطة أو »جهاز 

األمن العام« )الش���اباك( بش���كل خاص، وحدات مهني���ة خاصة لمراقبة 

ومتابعة مختلف الحراكات على شبكات التواصل االجتماعي.  

ويبدو أن كل من أصيب بالدهش���ة، أو حتى مجرد المفاجأة، من الظهور 

العلني الكاس���ح لطوفان الكراهية والحقد العنصري هذا من المؤكد أنه 

ال يعرف وال يتابع ما يدور على ش���بكات التواصل االجتماعي اإلسرائيلية 

التي غدت العنصرية فيها، منذ س���نوات، ظاه���رة »عادية ومألوفة« ضد 

نش���طاء اليس���ار اإلس���رائيلي، ضد المهاجرين األفارقة أو ضد المثليين 

جنسيا، وضد الفلسطينيين أينما كانوا بصورة خاصة وأساسية!  

وقد درجت األجهزة األمنية والقضائية اإلسرائيلية على تبرير عجزها 

وتلكؤه���ا، ب���ل تواطئها الصريح، ف���ي كل ما يتص���ل بالتعامل مع هذه 

الحمالت العنصرية العلنية والمكش���وفة، سبل مواجهتها ومحاصرتها 

ومعاقبة القيمين عليها والمشاركين فيها، متذرعة ب�«الخشية من المس 

بحري���ة التعبي���ر«!! ويؤكد على حقيقة هذا العج���ز / التلكؤ / التواطؤ ما 

يقوله موظفون كبار في وزارة العدل )المسؤولة عن النيابة العامة للدولة 

وعن مكتب المستش���ار القانوني للحكومة( عن أن ثمة »زيادة كبيرة في 

ش���كاوى المواطنين إلى وزارة العدل حول تصريحات وتفوهات عنصرية 

على ش���بكات التواصل االجتماعي« مقابل »السياس���ة التقليصية« التي 

تعتمده���ا الوزارة في ش���أن التحقي���ق في مثل هذه الش���كاوى ثم في 

تقديم لوائح اتهام في أعقابها.  

ولكن، يب���دو أن طوفان التحريض العنصري الذي غمر دولة إس���رائيل 

ف���ي األيام األخيرة لم يترك أم���ام األذرع األمنية والقضائية المعنية أي 

مجال لمواصلة التزام الصمت وغض الطرف والتهرب من مس���ؤولياتها، 

فاضطره���ا إلى اإلع���الن � ولو تصريح���ا، على األقل � ع���ن عزمها »تغيير 

السياس���ة«، كما صرحت وزارة األمن الداخلي والش���رطة. وهذه األخيرة، 

مث���ال، كتبت عل���ى صفحتها الرس���مية الخاص���ة على ش���بكة التواصل 

االجتماعي الفيسبوك: »في أعقاب األحداث األخيرة في إسرائيل، نشرت 

تصريحات وتفوهات تحريضية خطيرة في أنحاء الش���بكة العنكبوتية، 

وخاصة شبكات التواصل االجتماعي، تحمل مضمونا يحّرض على العنف 

والعنصرية، بم���ا في ذلك دعوات إلى المس بأن���اس أبرياء. وتبعا لهذا، 

وتنفيذا لطلب المستش���ار القانوني للحكومة والنائب العام للدولة، قرر 

رئيس قسم التحقيقات واالستخبارات في الشرطة الشروع في التحقيق 

بهذه الشبهات«!

وفي أعقاب ثبوت تورط اثنين من الموظفين العاملين في وزارة العدل 

ذاتها )!!( في نش���ر مثل هذه التفوهات والدعوات العنصرية،  اضطرت 

المديرة العامة لوزارة العدل، إيمي بلمور، إلى توجيه رس���الة ش���خصية 

مباش���رة إلى جميع موظفي الوزارة والعاملين فيها، نش���ر نصها الكامل 

على موقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية، أعلنت من خاللها عن توقيف 

الموظفين المذكورين عن عملهما وعن أن وزيرة العدل، تس���يبي ليفني، 

بادرت إلى إنش���اء »خط ساخن« في الوزارة الس���تقبال شكاوى الجمهور، 

حي���ال »التصعيد الخطير في تجليات التحريض والعنصرية خالل األيام 

األخيرة«.

وقال���ت المديرة العامة للوزارة إن »ظاهرة العنصرية � من أي نوع كانت 

وضد أية فئة وجهت � هي ظاهرة بش���عة ينبغي شجبها واستنكارها«!!  

فهل تؤمن ه���ذه المديرة، حقا، بأن هذا ما يتعي���ن على وزارتها )وزارة 

العدل(، بكل هيئاتها وأذرعها المسؤولة عن تطبيق القوانين وفرضها، 

فعل���ه؟ الش���جب واالس���تنكار؟؟ وإذا كانت مدي���رة وزارة العدل تكتفي 

بالحديث عن الش���جب واالس���تنكار، دون التأكيد على اعتماد سياس���ة 

واضح���ة وحازمة ال تهاون فيها بش���أن ضرورة القب���ض على المحرضين 

العنصريي���ن ومعاقبته���م، فهل ثم���ة خير يمك���ن أن يرتجى من هذه 

المؤسسة الحكومية والرسمية في هذا المجال؟  

ونس���تعرض هن���ا أبرز المجموع���ات والصفحات التي ظه���رت أو التي 

صّعدت من تحريضها العنصري خالل األسبوعين األخيرين على شبكات 

التواصل االجتماعي:

»شعب إسرائيل يطلب االنتقام«!
المجموعة األكبر واألبرز من بين المجموعات التي أنش���ئت على مواقع 

التواص���ل االجتماعي كان���ت المجموعة الفيس���بوكية التي أطلقت على 

نفسها اسم »شعب إس���رائيل يطلب االنتقام« والتي بلغ عدد أعضائها، 

بعي���د يومين فقط م���ن إعالنها، أكث���ر من 32 ألف ش���خص، غالبيتهم 

الس���احقة من أبناء الش���بيبة، من الجنود في الجيش اإلسرائيلي وآخرين 

ممن مألوا الصفحة الخاصة بالمجموعة على ش���بكة الفيسبوك بصورهم 

الش���خصية وهم يحملون يافطات مختلفة األش���كال واألحجام تدعو إلى 

هم«! 
ّ

»االنتقام من العرب«، تحرض عليه وتشجعه، من قبيل: »دعونا نرش

و»كره العرب ليس عنصرية، بل قيمة«!

ونش���ر أعضاء هذه المجموعة على صفحتها فيضا من الصور لشعارات 

ورموز الوحدات العس���كرية المختلفة في الجيش اإلسرائيلي، مما يؤكد 

أن جن���ود الجي���ش وغيره من قوى األمن اإلس���رائيلية أعض���اء مركزيون 

وفاعلون في هذه المجموعة. 

وتوج���ه القيمون على المجموعة إل���ى رواد الصفحة وأعضاء المجموعة 

يش���جعونهم على: »صّوروا أنفس���كم مع عبارة »ش���عب إسرائيل يطلب 

االنتقام«، س���واء كتبتموها على أوراق أو على أجس���ادكم أو أي شيء آخر، 

وانشروها هنا.... وأنتم أيضا، أيها الجنود، صوروا أنفسكم وانشروها هنا 

مباشرة، أو أرسلوها إلينا ونحن نقوم بتجميعها كلها في ألبوم واحد«! 

وقد قوبلت هذه الدعوات بترحاب واس���تجابة واسعين جدا، وحين أراد 

القيمون عل���ى المجموعة التوضيح بأن »كثيرين جدا يس���ألون هنا ماذا 

نعن���ي باالنتقام؟ وم���ا إذا كان المقصود قتل أبري���اء؟ وجوابنا هو: نحن 

األكث���ر يمينية في أفكارنا وآرائنا ومواقفن���ا، لكن هدف المجموعة هنا 

هو االنتقام لدماء المخطوفين...«، انبرى لهم عدد كبير من زوار الصفحة 

وأعضائه���ا معترضي���ن فكان م���ن بي���ن التعقيبات: »لي���س ثمة عربي 

بريء، على اإلط���الق .... إنهم يتعلمون منذ س���ن مبكرة كيف يكرهوننا 

ويحاربونن���ا.... أنا أق���ول إنه ينبغي تحطيمهم جميع���ا، ألن أصغر طفل 

بينهم أيضا يكبر ليصبح مخربا، هذا هو الواقع«!!

وعقب الناطق الرس���مي بلسان الجيش اإلس���رائيلي على مشاركة عدد 

كبير جدا من جنود الجيش في هذه المجموعة وصفحتها الفيس���بوكية 

بالقول إنه »أمر خطير ال ينس���جم مع ما هو متوقع من جنود جيش الدفاع 

اإلس���رائيلي«!! متعهدا ب�«معالج���ة صارمة لكل حالة يعل���م بها القادة 

العسكريون«!!

»عصابة اليهود«
أما المجموعة األكثر »جرأة« من بين عشرات المجموعات التي أنشئت، 

فكان����ت مجموعة أطلقت على نفس����ها اس����م »عصابة اليه����ود«، التي 

اس����تخدمت كلمة اليهود بالعربية، لكن بأح����رف عبرية )وليس الكلمة 

العبري����ة: »يهوديم«(. فقد دعت هذه المجموع����ة، جهرا وصراحة، إلى 

»قتل العرب«، دون أن تعير أدنى اهتمام أو أدنى اعتبار ألي من هيئات 

الدولة ومؤسس����اتها وأذرعها ودون أن يبدي أعضاؤها والقيمون عليها 

أي ح����ذر، تحس����ب أو خوف من أي إج����راء تحقيق����ي أو عقابي يمكن أن 

يتعرضوا له ج����راء مواقفهم ودعواتهم الصريح����ة للقتل. وإيغاال في 

اس����تهتارهم بهذه الهيئات والمؤسسات واألذرع الرسمية المختلفة، 

ق����ام القيمون على هذه الصفحة بنش����ر تفاصيل عيني����ة عن »المواقع 

الجغرافي����ة« الت����ي يتواجد فيه����ا »مقاتل����و العصابة«، كما يس����مون 

أنفس����هم، س����اعة بحثهم عن العرب ومطاردتهم في الشوارع، مرفقة 

بشعار رئيسي متكرر: »إذبح العرب«!! 

وكت���ب القيمون على هذه الصفحة: »نحن ف���ي حالة حرب... يا مقاتلي 

اليه���ود من مختل���ف أنحاء الب���الد، عليك���م االنطالق فورا إل���ى تنفيذ 

العملي���ات. نحن قوة عصي���ة على اللجم. وما حصل ف���ي القدس )خطف 

الفت���ى محمد أبو خضي���ر وقتله � س. س.( هو ش���يء ال يذكر مقارنة بما 

سنفعله الحقا. الليل هو صديقنا«!! 

وقد حظيت هذه الصفحة بإعجاب نحو أربعة آالف شخص قبل أن تقوم 

إدارة ش���بكة الفيس���بوك بإغالقها، غير أن القيمين عليها أعادوا فتحها 

من جديد. 

وتبين، أيضا، أن المبادر إلنشاء الصفحة الفيسبوكية لهذه المجموعة 

يدعى تيم فورتمان، وهو الشخص ذاته الذي أنشأ صفحة أخرى ويتولى 

إدارتها تحت اس���م »عقوبة اإلعدام للمخربين«، واستطاعت خالل يومين 

تجنيد أكثر من 13 ألف متابع. 

وكان قد نش���ر في هذه الصفحة تعليق يقول: »الذين خطفوا الش���بان 

الثالثة ليس���وا مخربي���ن. إنهم عرب، ببس���اطة ش���ديدة. فهناك عرب 

يكرهون اليهود عالنية، هناك عرب يالحقون البنات اليهوديات، هناك 

عرب يمارسون اإلجرام، هناك عرب يقذفون الحجارة والزجاجات الحارقة، 

وهن���اك عرب يطلقون الرصاص / يطعنون / يتفج���رون / يختطفون. أما 

القاسم المشترك بينهم جميعا فهو: إنهم عرب!«!! 

ثم أضاف: »إن دولة إسرائيل تشجع قتلة اإلسرائيليين � األمة العربية 

� وتمن���ح العرب المالعين تمييزا تصحيحيا. نحن اليهود س���نوقف هذا 

التدهور وسنقضي على هذا الوباء الخبيث«!!

تنظيم »منع االختالط«
هذا التنظيم ليس جديدا وكذلك صفحته الفيسبوكية أيضا، علما بأن 

نشاطه ال يقتصر على الفيسبوك فقط، بل يقوم بأعمال ميدانية عديدة 

ومختلفة. وهو تنظيم أقامه أحد نش���طاء اليمين اإلس���رائيلي المتطرف 

يدعى بنتس���ي غوفش���طاين. ويطلق على هذا التنظيم بالعبرية اس���م 

»لهف���ا«،  وهو اختصار ل�: »لمنع االختالط في البالد المقدس���ة«. ويعتبر 

هذا التنظيم، في عرف عديد من المتابعين والمراقبين اإلس���رائيليين، 

»المح���ّرض األكبر« على ش���بكة التواص���ل االجتماعي الفيس���بوك، نظرا 

لمثابرته ونش���اطه المنظم. وقد وضع له هدفا يتمثل في »إنقاذ فتيات 

من الشعب اإلسرائيلي تم التغرير بهم وارتبطن بعالقات مع أغراب«!

ويع���ّد متابعو صفحة ه���ذا التنظيم على ش���بكة الفيس���بوك )هذه 

الصفحة افتتحت في تش���رين الثاني األخير( ما يزيد عن 35 ألف شخص 

يشاركون، س���وية مع القيمين على الصفحة، في نش���ر مواد تحريضية 

عنصرية ومتطرفة ضد المواطنين العرب، بصورة دائمة ومتواصلة. وكان 

من بينها، خالل األسبوع قبل األخير، مثال: »ماذا تقولون اآلن؟ ها قد قتلوا 

لكم 3 أخ���وة، 3 يهود، 3 أوالد لم يروا الدنيا بع���د. هل لديكم أي مبرر؟ 

إن هذا القرف ليس س���وى ذنبنا ومسؤوليتنا نحن، طالما لم نتخلص من 

هذه الحيوانات من دولتنا! لن نستس���لم ولن نتنازل! عليكم أن تفهموا: 

العربي الجيد هو العربي الميت!! إنها الحرب وسننتقم!!«!  

جيش الرب )تساهل(
هذه الصفحة على ش���بكة الفيسبوك تحت اسم »جيش الرب )تساهل 

� جيش الدفاع اإلس���رائيلي(« تحظى بإعج���اب ما يزيد عن 21 ألف معجب 

ومتابع. وقد نشرت عليها خالل األيام األخيرة دعوات كثيرة جدا وصريحة 

تماما لالعتداء على العرب »األبرياء«، أيضا. 

وكتب مدير هذه الصفحة: »إذا لم تقم الحكومة باالنتقام لدماء إخوتنا 

الثالثة األعزاء، فأنا مس���تعد لتنظيم عمل كبير جدا وسأكون بحاجة إلى 

مؤازرتكم. إنني بحاجة إلى أشخاص جديين جدا«!

وكانت هذه الصفح���ة قد عبرت، مرارا، عن تأييده���ا ودعمها للجرائم 

التي تقترفها حركة »تدفيع الثمن« )»تاغ محير«( ضد المواطنين العرب، 

سواء في داخل إسرائيل أو في المناطق الفلسطينية. 

»كلنا نؤيد الموت  للمخربين«!
أكثر من 71 ألف شخص يسجلون إعجابهم بهذه المجموعة ويتابعون 

صفحتها الفيسبوكية تحت اسم »كلنا نؤيد الموت للمخربين«، علما بأن 

مؤسس���ي هذه المجموعة والقيمين على صفحتها يصرحون بأنهم من 

أتباع الحاخام الفاش���ي مئير كهانا وبأنه���م يقصدون العرب جميعهم 

بكلمة »المخربين«!!

وفي األس���بوع الماضي، وجه القيم���ون على هذه الصفحة � وهم الذين 

درجوا،  منذ العام 2011، على الدعوة إلى االعتداء على العرب وعلى »نشطاء 

اليسار« �  السؤال التالي إلى زورا الصفحة والمشاركين فيها: »ماذا كنتم 

س���تقولون لوالدّي عامر أبو عيش���ة« )أحد الشابين الفلسطينيين اللذين 

ادعت إس���رائيل بأنهما اللذان اختطفا المستوطنين الثالثة(؟ وكان من 

بين اإلجابات على هذا السؤال: »يجب جّرهما من الخليل إلى ساحة رابين 

)في تل أبيب( بواس���طة شاحنة كبيرة، ببطء شديد، ثم استخدام دمهما 

لطالء الدرجات في الساحة«!!  

بذريعة عملية اختطاف المستوطنين الثالثة وقتلهم

طوفان من الكراهية العنصرية والتحريض
الفاشي على مواقع التواصل االجتماعي!

*حملة التحريض األكبر تحت شعار »كره العرب قيمة«!*
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بقلم: عيدان الندو )*(

أحجي���ة: إذا كنا محقين إلى هذه الدرج���ة، وإذا كانت كل غارة من الغارات 

الجوي���ة على غ���زة هي »جرف أخالقي صام���د » وق���وي، وإذا كان أهالي غزة 

وسكانها يس���تحقون كل ذلك، فلماذا إذن يخفون عنا المعطيات والنتائج؟! 

لماذا ال يطلعوننا على ما يستطيع سكان العالم قاطبة معرفته بكبسة زر؟!

يتحدثون هنا )في إس���رائيل( عن ديمقراطية مزعومة في الظاهر، لكنهم 

يمارس���ون من ناحية عملية، سياس���ة تعتيم وتستر على الوقائع، على غرار 

الصحافة في العهد الس���وفييتي. ه���ذا ما يبدو عليه حال وس���ائل اإلعالم 

اإلس���رائيلية طوال األيام الماضية )منذ بدء العدوان العس���كري اإلسرائيلي 

الحال���ي على قط���اع غزة(.  ال يبدو أن ما يجري قد فاج���أ أحدا، وعلى األقل كل 

من ش���هد هنا عمليتي »الرصاص المصبوب« )ع���دوان 2008- 2009( و«عمود 

الس���حاب« )2012( ضد قطاع غزة، وما زالت التجربة  تبرهن  على أن سياس���ة 

»كم األفواه« لم تزل صالحة ومجدية! وألن اإلسرائيليين ال يعرفون حقا، وغير 

مطلعين على حقيقة ما يجري، فإنه يمكن االستنتاج بناء على ذلك بأنهم ال 

يس���ارعون أيضا إلى االستيضاح وتوجيه األسئلة حول ما يدور،  ولعله ليس  

من مصلحتهم معرفة ما يجري. 

 ويعيدن���ا ذلك إلى اللغز أو األحجية: لم���اذا يخفون؟! لماذا يصر من يقف 

الحق والعدل إلى جانبه، على التعامي؟!

ف���ي مثل هذه األوضاع فإن ما يمكن لإلس���رائيليين المتزنين الذين يتحلون 

بقدر من النزاهة، القيام به، وهذا  أضعف اإليمان، هو قول الحقيقة، والمساهمة 

قدر ما يستطيعون في كس���ر طوق الصمت والالمباالة والجهل.  وفي مثل هذه 

األوقات فإن »التوثيق« هو »المهمة األكثر إلحاحًا« أمام اليسار اإلسرائيلي. 

***

مالحظ���ة تحذي���ر: إذ كان الواقع في غزة ال يهمك، فيستحس���ن أال تواصل 

القراءة، وأال تكلف نفس���ك أيضا عناء شرح وتفسير لماذا ال يعنيك، فالناس 

الذي���ن ال يعبأون بالحقائ���ق، ال يهمونن���ي.  وإذا كانت الصور والمش���اهد 

»القاس���ية« للمعاناة لدى الطرف اآلخر، تفوق قدر ة احتمالك )وما سأتحدث 

عنه الحقا يعتبر في الحقيقة ناعما وبس���يطا جدًا مقارنة مع ما يشاهد على 

شاشات محطات التلفزة والشبكة  العنكبوتية( فمن األفضل أن تتوقف عن 

المشاهدة وإذا كنت تعتقد أن القصة الحقيقية هي ساعي البريد )اليسار( 

وليس الرسالة، فمن األفضل عندئذ أيضا أن توفر على نفسك العناء.

***

إن م���ا يجري في غزة في األي���ام األخيرة هو مذبحة، وقد ب���ات من الممكن 

اس���تخدام ه���ذا التعبير من دون وضع���ه بين هاللين، وم���ن دون حذر، ذلك 

ألن المعطي���ات القاس���ية لن تتغي���ر.  ففي نهاية اليوم الراب���ع من العملية 

العس���كرية اإلس���رائيلية الحالية، بلغت الحصيلة 105 قتل���ى و785 جريحا، 

في صفوف الفلس���طينيين في قطاع غزة، ويفوق ه���ذا الرقم )عدد القتلى ( 

مرتين، عدد القتلى الفلسطينيين في األيام األربعة األولى من عملية »عمود 

الس���حاب«.  غير أن المعطى الصادم في العملية العسكرية الحالية )»الجرف 

الصام���د«( يتعلق باألعداد المرتفعة للضحاي���ا غير الضالعين )أولئك  الذين 

يس���مونهم لدينا خطأ »مواطنين« مدنيين، على الرغم من أنه ال توجد لسكان 

قط���اع غزة أية مواطنة(. فقد تحدث التقرير األخير الصادر عن  منظمة األمم  

المتحدة عن 58 قتيال مدنيا م���ن أصل 80 قتيال، فيما تحدث التقرير األخير 

للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنس���ان عن 73 قتياًل  من أصل 86، أي أن نسبة 

األبرياء الذين قتلوا )في األيام األولى من العملية  الحالية( تراوحت بين %72 

و84%، علما أن نصف عدد القتلى تقريبا هو من النساء واألطفال.  وللمقارنة، 

ففي األيام األربعة األولى )»الناعمة«( من العملية العسكرية السابقة )»عمود 

السحاب«( بلغت نسبة القتلى  في صفوف المدنيين األبرياء  في غزة %35. 

وعليه، فإن ما يجري اآلن هو مذبحة إس���رائيلية جديدة في غزة لكنها في 

هذه المرة تجري بشكل أس���رع وأكثر وحشية من أي وقت سابق. أما األضرار 

التي لحقت بالممتلكات فتقدر بآالف البيوت المدمرة.  وكما حدث في المرات 

السابقة، لم تتوان إسرائيل عن قصف العيادات الطبية والمستشفيات، التي 

يحتاجها س���كان غزة اآلن أكثر من أي وقت مضى. فقد تعرض المستش���فى 

األوروب���ي في خانيونس لقصف الطيران الحربي اإلس���رائيلي،  مما تس���بب 

بإصابة 17 مريضا من نزالء المستشفى بجروح بعدما انهارت أسقف الجبص 

في قسم العناية المركزة وقس���م األطفال، وغرفة االنتظار في المستشفى.  

كذل���ك لحقت أضرار ش���ديدة جراء القص���ف بعيادة طبية ف���ي خانيونس، 

تديرها منظمة تطوعية )Pmrs(.  وفي مخيم جباليا أغارت الطائرات الحربية 

على عيادة تابعة لمنظمة »الهالل األحمر » الفلس���طيني، مما أوقع 15 جريحا 

في صفوف الطاقم الطبي، فضال عن تعطيل سيارتي إسعاف.

***

هذه المعطيات األولية غير معروفة لدى غالبية مستهلكي وسائل اإلعالم 

اإلس���رائيلية التي تتخمهم بسيل من الصور والمشاهد ألطفال إسرائيليين 

يرس���مون على ج���دران المالجئ والغ���رف المحصنة، ولمدنيي���ن يوجهون 

أنظارهم للسماء لمش���اهدة عمليات اعتراض الصواريخ، وتحجب عنهم في 

الوقت ذاته أي مشهد غير لطيف في الطرف  اآلخر )الفلسطيني(. 

إن حقيقة أن ق���راء صحيفة »هآرتس« فقط يطالع���ون تقارير حول أعداد  

القتلى والجرحى في صفوف الفلس���طينيين في غزة، تبرهن على أن وسائل 

اإلعالم اإلس���رائيلية تعمل في غالبيتها العظمى كفرع للمتحدث الرس���مي 

بلسان الجيش اإلسرائيلي.

***

تتبع إس���رائيل )خالل العملية الحالية( سياس���ة عقوب���ات من نوع جديد: 

فهي  ال تستهدف فقط منشآت عسكرية أو أماكن يشتبه في أنها تستخدم 

كمخابئ للوس���ائل القتالية، وإنما تس���تهدف أيضا منازل وبنايات سكنية 

اعتيادية تعود لمسؤولين وقادة عسكريين في حركة »حماس«.  

إن مث���ل هذه األعمال هي جرائم حرب بكل معن���ى الكلمة، وعلى ما يبدو،  

ربما لم يسمع اإلسرائيليون شيئا عنها. 

لعل الحادث الذي نجح في »اختراق وس����ائل اإلعالم اإلس����رائيلية، هو حادث 

اإلجهاز على ثمانية أفراد من عائلة كوارع  في خانيونس، ك� »عقاب« لهم على 

صل����ة القرابة العائلية مع عودة كوارع، أحد نش����طاء الذراع العس����كرية لحركة 

»حماس«. في الثامن من تموز الجاري طبق الجيش اإلسرائيلي على بيت العائلة  

إجراء »طرق الس����قف« الذي يس����تخدم فيه صاروخا خفيفا يطلق على س����قف 

المبنى كتحذير مسبق حول نية قصفه وذلك عند  الساعة 50ر14، وفي الساعة 

00ر15،  اس����تهدف البي����ت بصاروخ  ثقيل أطلقته طائ����رة حربية من طراز  إف 

16، مما أوقع 8 قتلى بينهم س����تة أطفال.  وقد آثر أصحاب البيت عدم إخالئه 

ومغادرت����ه رغم التحذير، وهو ما »وثقت����ه« بالطبع صور الطائرة الصغيرة بدون  

طيار.  وقد ادعى الجيش اإلس����رائيلي في تعقيبه على الحادث أنه لم يكن في 

اإلمكان حرف الصاروخ عن مساره. لكن هذا إدعاء ال أساس له، يستشف منه أن 

الصاروخ يحتاج  10 دقائق  من لحظة إطالقه من الطائرة وحتى إصابته للهدف. 

إن االس���تنتاج المنطق���ي هو أن أحد الطيارين »كب���س« على زر فتاك وهو 

يعلم  مسبقا أن هذه »الكبسة« ستقتل مدنيين أبرياء.

ثم���ة حادث آخ���ر وقع في »بيت حانون« في الثامن م���ن تموز. فقد قصفت 

الطائرات منزل الناش���ط في حركة الجهاد اإلسالمي حافظ حمد )بدون إنذار 

مس���بق( قبيل منتصف الليل، مما أس���فر عن مقتل س���تة من أفراد العائلة، 

بينهم فتاة عمرها 16 عاما. 

في التاس���ع من تموز »ش���طر« صاروخ إسرائيلي إلى ش���طرين بيت عائلة 

مغازي في خانيونس فقتل صالح نواصرة )23 عاما( وزوجته الحامل »عائشة«، 

وابني ش���قيقه الطفلين نضال/ 4 سنوات ومحمد/ رضيع عمره سنتان/  قطع 

رأس���ه وعثر عليه الحقا في باحة المنزل.  في العاش���ر من تموز وعند الساعة 

25ر1 بع���د منتصف الليل أصاب صاروخ إس���رائيلي بي���ت  عائلة »الحاج« في 

خانيونس، ليتسبب بقتل كل من ياس���ر الحاج )ناشط في »حماس«( ووالده 

محمد )58 عاما( وش���قيقيه سعد )17 عاما( وطارق )19 عاما( وشقيقته أسماء 

)22 عاما(، إضافة إلى فتاتين أخريين من أقاربه، وشقيق آخر )عمره 20 عاما( 

دفن تحت األنقاض. 

وفي ليلة العاشر من تموز أيضا، كان تسعة مدنيين فلسطينيين يجلسون 

في أحد المقاهي على شاطئ خانيونس، لمشاهدة مباراة نصف النهائي في 

مونديال البرازيل بين األرجنتين وهولندا، وعندئذ اخترق صاروخ إسرائيلي 

بسهولة سقف المقهى المعمول من القش وقتل على الفور سبعة أشخاص 

وهم: محمد فوانة، الش���قيقان أحمد وسليمان األس���طل )16 و18 عاما( وابن 

عمهما موس���ى )16 عاما(، الش���قيقان محمد وإبراهيم غن���ام )24 و25 عاما(، 

والشقيقان حمدي وإبراهيم صوالحة )20 عاما و28 عاما(.

***

وفيما يجري كل ذلك، يتنافس محللون وسياس���يون إسرائيليون في كيل 

المديح ل� »ضبط النفس« من جانب المستوى السياسي ومن جانب المستوى 

العس���كري وس���الح الجو اإلس���رائيلي، وفي الثن���اء على »الدق���ة الجراحية« 

المدهشة لإلصابات. 

إن ما يمك���ن هذا »العالم الخراف���ي« من البقاء واالس���تمرار هو فقط عدم 

مواجهت���ه بالحقائق والوقائ���ع النازفة من غزة، وه���و ال يواجه بها نظرا ألن 

ال���ذراع العامة المؤتمنة على نقل الحقائق )وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية( 

تتقاعس عن القيام بمهمتها. وإذا كان ثمة من مثال ساطع على الخيانة في 

زمن الحرب، فتلك هي الخيانة بعينها. 
_______________________

)*( أستاذ جامعي إسرائيلي. المصدر شبكة االنترنت. ترجمة خاصة.

حول سياسة التعامي والصمت في إسرائيل تجاه المذبحة في غزة!

أثر القصف في غزة.                                     )رويترز(

صدر مؤخرًا عن المركز الفلس���طيني للدراسات اإلس���رائيلية- »مدار« العدد رقم 

63 من سلس���لة »أوراق إس���رائيلية« ويحمل عن���وان »جرائم الح���رب في القانون 

اإلسرائيلي - مخالفات عادية«.

ويضم هذا العدد تقريرًا أصدرته منظمة »يش دين« )»يوجد قانون«( اإلسرائيلية 

)وهي منظمة متطوعين لحقوق اإلنس���ان(، في تشرين األول 2013، يعتبر األول من 

نوعه تحت عنوان غني بالدالالت هو: »ثغرة - جرائم الحرب في القانون اإلسرائيلي 

وفي قرارات المحاكم العس���كرية«، يتوصل إلى خالصة مركزية مؤداها الدعوة إلى 

»إجراء تعديل قانوني )سّن قانون خاص( يتيح إمكان إجراء محاكمات في إسرائيل 

بتهم���ة ارتكاب جرائم حرب«. ويس���تعرض التقرير الوضع القانوني الس���ائد في 

إس���رائيل مؤكدًا أن ثمة »ثغرة« قانونية كبيرة في كل ما يتصل بتعريف وتحديد 

جرائ���م الحرب وبإمكانيات محاكم���ة المتورطين في هكذا جرائ���م طبقا للقوانين 

اإلسرائيلية في المحاكم المحلية، سواء المدنية منها أو العسكرية.  

وقال ُمعّد التقرير، ليئور يفنه: »كانت دولة إس���رائيل واحدة من الدول الرائدة 

في س���ن تش���ريع يحظر قتل ش���عب، لكنها من بي���ن الدول القليلة ف���ي العالم 

الديمقراط���ي التي لم تس���ن لغاية اليوم قوانين تدين جرائ���م الحرب. إن نتائج 

التقرير تستوجب تشريعا يعّرف جرائم الحرب ويعاقب عليها بهذه الصفة«.

وثّب���ت معّد التقرير، في مس���تهله، موجزا تلخيصيا لم���ا يتضمنه، في محاولة 

لتبيان خطوط المسألة وحدودها، خلفياتها والحاجة إلى الخوض فيها، جاء فيه: 

تعتب���ر جرائم الحرب، في ُعرف األمم، واحدًا من أصناف الجرائم األش���ّد خطورة 

وتندرج ف���ي إطار »الجرائ���م الدولي���ة« � أي الجرائم التي تم���ّس منظومة القيم 

المش���تركة للمجتمع الدولي بأسره، والتي تعتبر ملزمة لجميع الدول وبني البشر: 

الجينوسايد )إبادة شعب/ اإلبادة الجماعية(، جرائم الحرب، الجرائم ضد اإلنسانية 

وغيره���ا. وتعمد الدول المختلفة إلى تش���ريع قوانين خاص���ة لغرض إدانة هذه 

الجرائم ومعاقبة مقترفيها. وقد قامت دولة إسرائيل بسن قوانين واضحة غايتها 

حظر ومعاقبة جريمة »الجينوس���ايد«، لكن سجل القوانين اإلسرائيلي ال يتضمن 

تشريعا يحظر ارتكاب جرائم حرب ويعاقب عليها باعتبارها كذلك. 

ويعرض هذا التقرير الحاجة إلى مثل هذا التشريع في إسرائيل. فهو يستعرض 

أحكام القانون اإلس���رائيلي القائمة، ويعرض نماذج من التش���ريعات التي تدين 

جرائم الحرب، ويستقصي سياسة مؤسس���ة »االدعاء العسكري« والعقوبات التي 

تفرضها المحاكم العسكرية اإلس���رائيلية في الحاالت التي تجري فيها محاكمة 

جنود إسرائيليين بمخالفات قد تصل إلى حد جرائم الحرب. 

كل واحد من مواثيق جنيف من العام 1949، والتي وقعت عليها دولة إس���رائيل 

وصادقت عليها منذ الس���نوات األولى على قيامها، يش���مل بن���دا يتعلق بواجب 

التحقي���ق مع ومحاكمة كل من يقترف »انته���اكات خطيرة« للميثاق. فالبند رقم 

146 م���ن ميثاق جنيف الرابع، مثال، يؤكد واجب الدول األعضاء )المتبنية للميثاق( 

بش���أن تشريع القوانين المناس���بة التي تتيح التحقيق مع، محاكمة ومعاقبة كل 

من تثبت مس���ؤوليته عن ارتكاب انتهاكات خطيرة كه���ذه. أما الئحة المخالفات 

التي تش���كل جرائم حرب، لدى توفر الش���روط المالئمة، فيمكن العثور عليها في 

مواد ومرجعي���ات قضائية مختلفة، زيادة على معاه���دات جنيف، وفي مقدمها: 

المعاهدات والمواثيق الدولية، دس���اتير الهيئات القضائية الدولية المختلفة، 

فضال عن التش���ريعات واألح���كام القضائية في الدول المختلف���ة. ومع ذلك، من 

المتف���ق عليه، ع���ادة، اعتبار الئحة جرائ���م الحرب الواردة ف���ي الفصل 8 )2( من 

»ميثاق روما« قائمة شاملة لجرائم الحرب تحظى بقبول دولي واسع. 

ومع تطور القانون الجنائي الدولي، اتس���اع اس���تخدام واعتم���اد مبدأ صالحية 

القضاء الدولي بشأن الجرائم الدولية وترسخ عمل المحكمة الجنائية الدولية في 

الهاي، يجدر التذكير بأن مبدأ »التكامل« يوفر الحماية للضالعين المحتملين في 

تنفيذ جرائم دولية من مغب���ة تعرضهم لدعاوى جنائية ومحاكمات، طالما كانت 

أجه���زة تطبيق القوانين ف���ي دولتهم تقوم بدورها، ذل���ك أن المنظومة الدولية 

تمنح الدولة األم وإجراءاتها القضائية حق األولوية. وعليه، فإن النظام القضائي 

ال���ذي يؤدي واجبه، ويعتبره مراقبون أجانب كذلك، يمثل مصلحة عليا لكل معنّي 

بحماية اإلسرائيليين من أي تدخل قضائي أجنبي. 

تعتمد الدول واألعراف القضائية المختلفة طرقا ش���تى لتشريع قوانين تدين 

الجرائ���م الدولية، ومن ضمنها جرائم الحرب. والفصل )أ( من هذا التقرير يعرض، 

بإيجاز، أهم األس���س ف���ي التوجهي���ن المركزيين المعتمدين ف���ي أنحاء العالم 

المختلف���ة بخصوص إدان���ة جرائم الحرب في القانون المحل���ي. التوجه األول هو 

التش���ريع بمنهجية اإلحالة إلى القانون الدولي. أحد المس���ارات )الموديالت( في 

هذا التوجه يتمثل في »اإلحالة الس���اكنة«: وهو أشبه بعمليتي »قَ�ص وإلصاق« – 

نقل بنود المواثيق المعمول بها في القانون الدولي ونسخها إلى القانون المحلي. 

وثمة مسار )موديل( آخر يدعى »اإلحالة الديناميكية«، حينما تحيل بنود القانون 

إلى القانون الدولي الُعرفي. أما التوجه المركزي اآلخر، فهو التش���ريع المس���تند 

إلى القانون المحلي. أحد المسارات في هذا التوجه يتمثل في دمج تشريع خاص 

ف���ي القانون المحلي: قانون منفصل ُيدرج الجرائم الدولية في القانون المحلي، أو 

يــحــظــر  ـــعـــًا  ـــشـــري ت يـــتـــضـــمـــن  ــــي ال  ــــل ــــي ــــرائ الــــقــــوانــــيــــن اإلس ســـجـــل 
ـــك! ـــذل ـــا ك ـــاره ـــب ـــت ـــاع ـــــاب جـــــرائـــــم حــــــرب ويــــعــــاقــــب عـــلـــيـــهـــا ب ـــــك ارت

بدال من ذلك، س���ّن بنود قانونية كجزء ال يتجزأ من سفر القوانين الجنائية القائم. 

وتعتبر دولة إس���رائيل ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي تعتمد مس���ارا آخر: 

إنها ال���دول التي تصّرح بأن قانونها الجنائي يتضم���ن جوابا قضائيا على جرائم 

الحرب. غير أن هذا الموقف يتنافى مع التوجه الش���ائع لدى أغلبية الدول بش���أن 

الحاجة إلى وضع تشريعات مخصصة لهذا المجال. 

بعض المخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات اإلس���رائيلي يوازي، من 

حيث المبدأ، حقا، المخالفات التي تصل )في حال توفر المالبسات المالئمة( إلى حد 

جرائم الحرب. من ضمنها: التسبب بالموت عمدا، إجراء تجارب بيولوجية، التسبب 

المتعمد بمعاناة فائقة أو بأذى للجس���م أو للصحة، هدم ومصادرة ممتلكات على 

نحو واسع، دونما ضرورة عسكرية، وبعض المخالفات األخرى. ومع هذا، فإن القانون 

الجنائي اإلسرائيلي يفتقر إلى مخالفات عديدة أخرى تشكل جرائم حرب وال يمكن 

تقديم متهمين إلى المحاكمة بجريرتها. القسم األول من الفصل )ب( يستعرض 

األحكام الواردة في القانون اإلسرائيلي بخصوص الجرائم الدولية وجرائم الحرب. 

أما القس���م الثاني فيعدد المخالفات المنصوص عليه���ا في ميثاق روما، مرجعية 

المحكمة الجنائية الدولية، والتي يفتقر إليها القانون اإلسرائيلي وبعض المبادئ 

األساسية في القانون اإلسرائيلي التي ال تنسجم مع مقتضيات القانون الدولي.

في قرار حكم صدر في أواخر العام 2011، أش���ارت رئيس���ة المحكمة العليا آنذاك، 

دوريت بينيش، إلى أنه في حال توفر شرطين اثنين، مجتمعين معا، يمكن االكتفاء 

بالقانون الداخلي اإلسرائيلي، من دون تضمينه أحكام القانون الدولي. الشرط األول 

ه���و أن تعكس بنود االتهام مدى خطورة المخالف���ة التي تتضمنها الئحة االتهام، 

فيما الش���رط الثاني هو أن تعكس العقوبة المالبسات الخاصة التي تم فيها تنفيذ 

المخالف���ة بحق مواطنين محميي���ن. الفصل )ج( من التقري���ر يبّين، من خالل فحص 

التعليمات المهنية الصادرة عن االدعاء العسكري وتحليل قرارات الحكم الصادرة عن 

المحاكم العسكرية منذ العام 2000، أن تضافر الشرطين اللذين حددتهما القاضية 

بينيش ال يتحقق، فعليا، في جهاز القضاء العس���كري. فسياس���ة االدعاء العسكري 

تتح���دد في إطار »تعليم���ات المدعي العس���كري العام« – وه���ي تعليمات مهنية 

توجيهية للمدعين في النيابة العس���كرية فيما يتعلق بسياس���ة االدعاء العسكري 

بش���أن المخالفات المختلفة. ويس���تعرض التقرير تعليمات االدعاء العسكري العام 

الخاصة بمخالفات اس���تخدام السالح، مخالفات الس���رقة ومخالفات التنكيل. وبوجه 

ع���ام، ليس في تلك التعليمات أي ِذكر لقوانين الحرب أو للمخالفات الدولية. وإذا ما 

تضمنت إشارة إلى مخالفات بحق الفلس���طينيين في المناطق المحتلة، فهي تخلو 

من أي إشارة إلى الواجبات التي يفرضها القانون الدولي أو إلى الخطورة الزائدة التي 

ينبغ���ي اعتمادها في التعامل مع المخالف���ات المتعلقة بالمس بمواطنين محميين 

وفقا لقوانين الحرب، أو في الحاالت التي تثير شبهة اقتراف جرائم حرب. 

في األغلبية الساحقة من قرارات الحكم التي صدرت عن المحاكم العسكرية بشأن 

هموا بارتكاب مخالفات بحق الفلس���طينيين وممتلكاتهم، ال يمكن العثور � 
ُّ
جنود ات

وال حتى بواسطة عدسة تكبير � على أي إشارة إلى مكانة ضحايا المخالفات بوصفهم 

»مواطنين محميين« طبقا للقانون الدولي. فالجنود الذين تتم إدانتهم في المحاكم 

العس���كرية بارتكاب مخالفات بحق الفلس���طينيين وممتلكاته���م تُ�فَرض عليهم 

عقوبات مختلفة يتم تبريرها بسلس���لة طويلة من التس���ويغات. هذه التسويغات، 

التي تتطرق إل���ى اعتبارات التخفيف، أو التش���ديد، في عقوب���ات الجندي المدان، 

تس���تند بوجه عام على قرارات الحكم الصادرة عن محكمة االس���تئناف العسكرية. 

وهي تش���مل تسويغات من ش���تى األصناف، لكنها ال تتضمن، عموما، أي إشارة إلى 

خرق الجندي واجباته تجاه المواطن المحمي في منطقة محتلة. 

إحدى الحاالت االختبارية الواردة في التقرير تتناول تقديم متهمين باس����تخدام 

»الدرع البش����ري« إلى المحاكمة. فه����ذا اإلجراء يعتبر جريمة ح����رب، لكن نظرا لعدم 

احتواء القانون اإلسرائيلي على مخالفة استخدام الدرع البشري، تتم محاكمة الجنود 

َه����م طفيفة فقط. وتع����رض الحالة االختبارية 
ُ
المتهمي����ن بارتكاب هذه األعمال بت

بّين 
ُ
لمحاكم����ة ضباط وجنود في ثالث حاالت )فق����ط( منذ العام 2000 وحتى اليوم، وت

كيف جرت إدانة المتهمين بمخالفات طفيفة وفرض عقوبات مخففة جدا عليهم. 

وتتن���اول الحال���ة االختباري���ة الثانية، بالتحلي���ل، النتائج التي أس���فرت عنها 

محاكم���ة 39 جنديا بتهم���ة االعتداء العنيف على موقوفين فلس���طينيين كانوا، 

ف���ي أغلبيتهم، مكبلي األي���دي ومعصوبي األعين. إن ممارس���ات اإلذالل، التحقير 

واالعتداء الجس���دي التي يقترفها ذوو الصالحية بحق موقوفين، وخاصة المكبلين 

منه���م، وعالوة على كونها مخالفة للقانون اإلس���رائيلي، قد تش���كل جريمة حرب 

وفقا للقانون الدولي حينما تقع على خلفية مواجهة مس���لحة. ويبين االستعراض 

أنه خالل الفترة الواقعة بين أيلول من العام 2000 وحتى نهاية العام 2012، تمت 

إدانة األغلبية العظمى م���ن المتهمين باالعتداء على موقوفين مكبلين بمخالفات 

طفيفة عقوبتها القصوى، أصال، قصيرة. 

وفضال عن هذا، يقضي تعديل قانوني جديد اعتمد في األعوام األخيرة بتقصير 

فترة التس���جيل الجنائي للجنود الذين فرضت عليهم عقوبة الس���جن لفترة أدنى 

من حد معين. ونظرا ألن القانون اإلس���رائيلي يلت���زم الصمت حيال جرائم الحرب، 

ف���إن هذا التعديل القانوني أيضا ال يميز بين الجنود الذين أدينوا بارتكاب جرائم 

حرب وبين اآلخرين. وهذا التقصير الجدي في فترة التسجيل الجنائي للمتهمين 

المداني���ن بارتكاب أعمال هي بمثابة جرائ���م حرب يمّس إذن بالمبدأ الذي يضفي 

وصمة عار ش���ديدة عل���ى مخالفات م���ن هذا النوع وعل���ى المخالفي���ن المدانين 

بارتكابها. وزيادة على ذلك، يمثل هذا التعديل مسًا جديا بالحماية التي يفترض 

أن يوفرها مبدأ التكامل لألشخاص المدانين باقتراف جرائم حرب. 

ثمة دول معدودة فقط تعتمد توجها مماثال لهذا الذي تعتمده دولة إسرائيل، 

والقاض���ي بإمكانية االكتف���اء بالقانون المحلي القائم من أجل محاكمة أش���خاص 

متهمي���ن بارتكاب أعمال قد تصل حد جرائم الحرب. وترى منظمة »يش دين« أنه 

بالنظر إلى الممارس���ات التطبيقية في  المحاكم العس���كرية، وفي غياب مخالفات 

جوهرية من نص���وص القانون المحلي، ينبغي صياغ���ة وتعريف مخالفات خاصة 

لجرائم الحرب، عبر تشريعات خاصة يتم تضمينها في سجل القوانين اإلسرائيلي. 

وأعلنت المنظمة أنها س���تعمل خالل األشهر المقبلة، وبالتعاون مع شركاء آخرين، 

من أجل وضع »مسودة قانون خاصة سيكون من شأنها، إذا ما أقرت، وضع إسرائيل 

في مصاف الدول التي تعهدت ببذل كل ما في وسعها بغية اجتثاث جرائم الحرب 

من جذورها وحماية ضحاياها«.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

إسرائيل تبيع مصفحات لألمم المتحدة

كش���ف النقاب ف���ي األيام األخي���رة، ع���ن أن الصناع���ات الحربية 

اإلس���رائيلية، باعت قوات األمم المتحدة في إفريقيا سيارات مصفحة 

ناقل���ة للجند، وقادرة عل���ى مراقبة المكان، وم���زودة بمعدات قتالية 

هجومية. وبحسب ما نشر، فإن هذه المصفحة هي صناعة إسرائيلية، 

ب���دأت الصناعات الجوية في انتاجها ف���ي العام 1985، إال أن انتاجها 

األساس هو للجيش اإلسرائيلي. وبحسب المعطيات التي نشرت، فإنه 

خالل ما يقارب 30 عاما، باعت إس���رائيل 450 مصفحة كهذه لجيوش 

أخرى في العالم.

وقال الملحق االقتصادي لصحيف���ة »يديعوت أحرونوت«، »مامون«، 

إن قيمة الصفقة بين إسرائيل واألمم المتحدة بلغت 40 مليون دوالر، 

م���ا يعني أن ثمن المصفح���ة الواحدة يبلغ 400 أل���ف دوالر. وبإمكان 

المصفح���ة الواحدة أن تق���ل ثمانية جنود، وهي ق���ادرة على تنفيذ 

مهمات هجومي���ة، إذ أنها مزودة بمدفع رش���اش، وقادرة على اطالق 

قذائف صاروخية.

وعل���ى صعيد الصناع���ات األمنية، فقد أعلنت ش���ركة إس���رائيلية 

متخصصة ف���ي إنتاج »قيود معتقلين« الكتروني���ة، عن صفقات بيع 

لدول أوروبي���ة بقيمة ما يقارب 13 ملي���ون دوالر، ويجري الحديث عن 

قيود توضع في قدم المعتقل، خاصة أولئك الذين يتم إرسالهم إلى 

حبس منزلي، أو خارج السجون، ليكون باإلمكان مراقبته وحصر حركته، 

والمكان الذي يتواجد فيه.

وهذا المشروع اإلس���رائيلي يعمل في إسرائيل، وأيضا في الواليات 

المتحدة األميركية.

ارتفاع حاد في شراء السيارات الجديدة

قال تقرير التحاد وكالء شركات السيارات في إسرائيل إنه في 

النصف األول من العام الجاري، س���جل بيع الس���يارات الجديدة 

ارتفاعا حادا بنس���بة 21% ع���ن نفس الفترة م���ن العام الماضي 

2013، إذ تم تس���ليم 135 ألف س���يارة، علما أن موس���م تسليم 

الس���يارات الجديدة األكبر، يكون عادة في مطلع الخريف من كل 

عام، بعد بدء السنة العبرية.

ويق���ول التقرير إن الس���بب الرئيس لالرتفاع الحاد في ش���راء 

السيارات الجديدة، هو التراجع المستمر في سعر صرف الدوالر 

واليورو، وبالتالي اس���تمرار تراجع أس���عار السيارات، اضافة إلى 

التنويع الكبير في ش���كل قروض تمويل الس���يارات، والمنافسة 

الحادة بين البنوك وش���ركات التمويل في هذا القطاع، وتتعاظم 

المنافسة أيضا على ضوء انخفاض الفائدة البنكية.

ويضيف التقرير أن ش���ركة يونداي تربعت في هذا العام على 

رأس قائم���ة الش���ركات، ببيعها حوالي 18300 س���يارة، بارتفاع 

بنس���بة 1% عن العام الماضي، وحلت في المرتبة الثانية شركة 

تويوتا التي باعت ما يقارب 15400 سيارة، وبارتفاع بنسبة %66 

ع���ن نفس الفت���رة من الع���ام الماضي، بينما حلت ف���ي المرتبة 

الثالثة ش���ركة كايا، التي باعت ما يقارب 13900 سيارة، بارتفاع 

بنسبة 34% عن العام الماضي.

ويظهر من التقرير أن ش���ركة م���ازدا، لم تنجح هذا العام أيضا 

في العودة إلى قمة القائمة، ولكنها اجتازت بيع 10 آالف سيارة، 

وبزيادة بنس���بة 59% مقارنة بنفس الفترة ع���ن العام الماضي، 

وأحد أس���باب تراجع س���وق مازدا، هو س���عرها المرتفع وكذلك 

صيانتها.

وأول ش���ركة أوروبية في القائمة كانت ش���ركة س���كودا، التي 

س���جلت ارتفاع���ا ف���ي مبيعاته���ا بنس���بة 49% دون ذك���ر عدد 

الس���يارات التي باعتها، ولكن في المرتبة الخامسة كانت شركة 

ميتسوبيشي، التي سجلت االرتفاع األكبر في مبيعاتها، بنسبة 

.%184

وبم���ا يرتبط بقط���اع الس���فر، فقد أعلن���ت س���لطة المطارات 

اإلسرائيلية عن ارتفاع بنس���بة 5ر18% في عدد المسافرين، عبر 

مط���ار »بن غوريون« الدولي، في النص���ف االول من العام الجاري، 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عددهم 7ر6 مليون 

مسافر في االتجاهين.

وحس���ب التقدي���رات، فإن أحد أس���باب االرتفاع ه���و األنظمة 

الجديدة، التي باتت تس���مح لش���ركات الطي���ران بعرض مقاعد 

مخفضة إلى إسرائيل، مع اقتراب يوم وموعد اإلقالع.

وتق���ول المعطيات إنه في األش���هر الخمس���ة األولى كان عدد 

المسافرين اإلس���رائيليين 53ر1 مليون نسمة )في اتجاه واحد(، 

وه���ذا زيادة بنس���بة تق���ارب 14% ع���ن نفس الفترة م���ن العام 

الماضي، فيما كان عدد الس���ياح الذين مروا من المطار في نفس 

الفترة، 19ر1 مليون سائح )في اتجاه واحد(، بزيادة بنسبة 6ر%16 

عن نفس الفترة من العام الماضي.

إحصائيات: تزايد هجرة
»العقول« من إسرائيل

قال تقرير جدي���د لمكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي صدر في 

األس���بوع الماضي، إن ما يس���مى ب� »هجرة العقول« آخذة بالتزايد من 

إس���رائيل، فف���ي العالم الماض���ي 2013، هاجر نح���و 5ر10 بالمئة من 

أصحاب اللقب الثالث )الدكتوراة(  من إسرائيل.

وقال التقرير إن »هجرة العقول«، تتزايد بش���كل خاص لدى أصحاب 

الش���هادة العلي���ا، وكلما ارتفع مس���توى الخبرات لدى الف���رد، ازداد 

طموحه بالهجرة من إسرائيل، سعيا وراء آفاق عمل أوسع ومردود عمل 

أكبر، واحتماالت نجاح أكثر.

وف���ي المجمل ف���إن 5 بالمئة من أصحاب الجنس���ية اإلس���رائيلية، 

م���ن ذوي الش���هادات الجامعية من كافة المس���تويات، هم في عداد 

المهاجرين من إسرائيل، ولكن معطيات السنوات األخيرة، تشير إلى 

أن هذه النس���بة س���ترتفع أكثر، وهذا ما يثبته تزايد نس���بة أصحاب 

الشهادات العليا من عام إلى آخر.

يذكر أن أكثر من 800 ألف من أصحاب الجنس���ية اإلس���رائيلية، 

وبغالبيتهم الس���احقة جدا من اليهود، هم في عداد المهاجرين، 

وهم يش���كلون قراب���ة 10% من اجمالي الس���كان، ولك���ن القانون 

اإلس���رائيلي ال يلزم هؤالء بالتخلي عن الجنسية اإلسرائيلية، خوفا 

من اختالل الميزان الديمغرافي بين اليهود والعرب في إس���رائيل، 

إذ حس���ب التقديرات، فإن أكثر من 12% من اليهود اإلس���رائيليين 

بات���وا في ع���داد المهاجري���ن، مقابل أق���ل من 4 بالمئ���ة من بين 

فلسطينيي 48.

قال المدير العام األسبق لوزارة المالية اإلسرائيلية يورام أرياف، في »مؤتمر 

الس���الم« الذي بادرت له صحيفة »هآرتس« في األس���بوع الماضي، إن الس���الم 

س���يحقق إلس���رائيل نموا اضافيا، ينعكس في زيادة الناتج العام، وانخفاض 

مصاريف األمن. كما دعا الخبير االقتصادي مانويل تراختنبرغ، إلى استنهاض 

العملي���ة التفاوضي���ة به���دف التقدم نحو ح���ل الصراع، لئال تك���ون للجمود 

السياسي عواقب وخيمة على االقتصاد اإلسرائيلي.

وق���ال أرياف، ف���ي الندوة التي ت���م تخصيصها لالنعكاس���ات االقتصادية 

التفاق س���الم بين إس���رائيل والفلس���طينيين، »إن النمو االقتصادي عالق في 

الفترة األخيرة عند س���قف 3%، والطريق الختراق هذا الس���قف، هو العملية 

السياس���ية، إذ أن محركات النمو في فترة االنفراج السياسي ستتحرك بوتيرة 

أكبر، وس���يزداد حجم الصادرات، حيث أن اتفاق سالم سيوسع دوائر التصدير 

القريبة والبعيدة، ومن الممكن أن يصل النمو في ظل السالم في إسرائيل إلى 

6% سنويا، ما يعني زيادة الناتج العام سنويا بنحو 7ر2 مليار دوالر سنويا«.

وق���ال أرياف إنه إضافة إل���ى النمو، هناك فرصة كبيرة ج���دا الزدياد أعداد 

السياح، وقد يصل عددهم السنوي إلى 5 ماليين سائح سنويا، في الوقت الذي 

يدخل فيه إلى إسرائيل في السنوات األخيرة ما بين 3 ماليين إلى 4ر3 مليون 

سائح سنويا، كما يتوقع أرياف ازدياد االستثمارات األجنبية في إسرائيل بما 

بين مليارين إلى ثالثة مليارات س���نويا، وحسب كل هذه التقديرات مجتمعة، 

فإن الناتج العام في إس���رائيل س���يزداد خالل عقد واحد من الزمن، بعد اتفاق 

سالم، بما يعادل 180 مليار شيكل، أي نحو 52 مليار دوالر.

ويضيف أرياف أنه في فترة االستقرار السياسي واألمني، فإن ميزانية وزارة 

الدفاع، التي تش���مل الجيش، ستنخفض س���نويا بشكل تدريجي، وخالل عقد 

واحد، س���ينخفض حجم هذه الميزانية بنحو 7ر2 مليار دوالر، من أصل 16 مليار 

دوالر اليوم.

من ناحيت���ه، ي���رى الخبير االقتص���ادي مانوي���ل تراختنبرغ، رئيس قس���م 

الميزانيات في مجل���س التعليم العالي، في الندوة ذاتها، »أن التهديد األكثر 

جدية على االقتصاد اإلسرائيلي يأتي من أصدقاء إسرائيل، الذين لم يتحملوا 

أكث���ر جمود العملية التفاوضي���ة«. وأضاف »نحن مضط���رون إلجراء مفاوضات 

بنوايا طيبة، ترافقها وس���ائل تعزز ه���ذه المفاوضات، ألن المصداقية هي أمر 

حاس���م في عالم االقتصاد، ومن دون مفاوضات، وال أقول التوصل إلى س���الم أو 

حل، فإن النتيجة واضحة وبارزة، فالتهديد االقتصادي من أصدقائنا قد يتطبق 

بشكل تدريجي، ما يجعلنا نلمس تراجعا في النمو، وزيادة في مصاريف األمن«. 

وه���ذا يعني أن تراختنبرغ، يرى أن »إدارة المفاوضات«، من دون التوصل إلى 

حل، كفيلة بأن تمنع إس���رائيل من مقاطعات وعقوبات اقتصادية من حلفائها 

في العالم.

وتابع تراختنبرغ قائال »إن المجتمع اإلس���رائيلي يش���هد تقاطبا، ومستقبل 

إس���رائيل مضمون، فق���ط إذا عرفت كيف تج���د الروابط بين أج���زاء المجتمع 

المختلفة، وهذه الروابط تكمن في االقتصاد، وضمان مس���ار اقتصادي متطور 

بشكل دائم، وما يضمن هذا هو مسار تفاوضي سياسي صادق«، حسب تعبيره.

وقال س���فير االتحاد األوروبي في إس���رائيل، في الن���دوة ذاتها، إن من ثمار 

الس���الم بين إسرائيل والفلسطينيين أنه يرفع من مكانة إسرائيل في العالقة 

م���ع االتحاد األوروبي، كما هي الحال مع سويس���را والنروي���ج. وقال إن االتحاد 

األوروب���ي ال يف���رض مقاطعة على البضائ���ع من إس���رائيل، إال أن هناك نهجا 

متزايدا ضد االس���تيطان، وهذا ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات اقتصادية متفرقة 

ف���ي عدد من الدول، ورغم ذلك فإن االتحاد األوروبي وجد من الصحيح أن يحذر 

ش���ركات من األخط���ار االقتصادية الناجمة ع���ن اقامة عالق���ة اقتصادية مع 

الشركات اإلسرائيلية الفاعلة في المستوطنات.

ويذكر هنا أنه غاب هذا العام، على األقل حتى اآلن، وألول مّرة منذ س���نوات 

ط���وال، التقرير ال���دوري الذي يصدره مركز »أدفا« م���ّرة كل عامين، حول »ثمن 

االحتالل«، ورغ���م تأكيدات المركز بأنه س���يصدر في ذكرى ع���دوان حزيران، 

بمعنى الرابع من حزيران، إال أن التقرير لم يصدر!!.

وكان آخر تقرير لمركز »أدفا« قد ذكر أن االحتالل يمنع لحاق إسرائيل بالدول 

المتطورة في الغرب، ويقول إن إسرائيل بحاجة إلى نسب نمو اقتصادي كتلك 

التي في دول شرق آس���يا، مثل الصين والهند، كي يلحق بالدول المتطورة، إذ 

تسعى إس���رائيل إلى أن تصبح معطيات االقتصاد فيها، من مستوى معيشة 

والناتج العام، في مستوى تلك الدول المتطورة.

واستعرض التقرير مقارنات في نسب النمو، فتبين أن معدل النمو السنوي 

في إس���رائيل، منذ العام 2001 وحتى العام 2011، كان 3ر3%، بينما في الهند 

بلغ المعدل الس���نوي للنمو في نفس الفترة 5ر7%، وفي الصين 4ر10%، بينما 

في دول االتحاد األوروبي 6ر1%، وفي الدول الصناعية الكبرى »جي 7« 3ر%1.

وعلى الرغم من أن نسبة النمو في إسرائيل أعلى من معدل الدول المتطورة، 

إال أنها بحاجة إلى نسب النمو القائمة في دول شرق آسيا، مثل الهند والصين، 

كي تلحق بالمستوى المعيشي القائم في الدول األوروبية، في غضون سنوات 

قليلة.

ويقول التقرير إن الدمج بين األزمات االقتصادية العالمية، واألزمات الناجمة 

عن الص���راع المحلي، يخلق فجوة بين النمو في إس���رائيل وفي الدول االخرى، 

وهذه الفجوة تمس بقدرة إس���رائيل على الوصول إلى نس���ب نمو كما هي في 

ش���رق آس���يا، وإثباتا على هذا فإن التقرير يعرض مقارنة لحجم ارتفاع الناتج 

بالنس���بة للفرد، فيظه���ر أنه منذ العام 2001 وحتى الع���ام 2011 ارتفع الناتج 

العام بالمعدل للفرد الواحد بنس���بة 2ر1%، والنسبة ذاتها كانت المانيا، بينما 

ف���ي البرازي���ل 3ر2% وفي بولندا 4%، أما في الهن���د فكانت 9ر5% وفي الصين 

8ر%9.

مسؤول سابق في المالية: السالم سيحقق إلسرائيل نموًا إضافيًا وسياحة أكبر!
* المدير العام األسبق لوزارة المالية يورام أرياف: السالم سيجعل النمو االقتصادي ضعفي المعدل القائم ليصل إلى %6* 

* الخبير االقتصادي مانويل تراختنبرغ يؤكد أن مجرد إدارة المفاوضات ُيبعد أي تهديد اقتصادي عن إسرائيل *

شرعت الحكومة اإلسرائيلية في األسبوع الماضي، ببحث أولي لميزانية 

الع����ام المقبل 2015، إذ س����يكون على الحكومة بداي����ة إقرار اإلطار العام 

للميزانية، واألهداف المركزية فيها، من نس����بة عج����ز ومواطن الصرف 

والتقلي����ص، إال أن ه����ذا البحث بدأ ف����ي ظل تقارير مالي����ة واقتصادية، 

اعت����ادت وزارة المالية خاصة عل����ى بثها بالتزامن مع ب����دء عملية إقرار 

الميزانية العامة، وكما يبدو تحسبا لظهور مطالب من الحكومة وأطرافها 

بزيادة صرف وزيادة ميزانيات.

وس����تكون ميزانية العام 2015 األولى التي واحد، منذ العام 2009، بناء 

على شرط وضعه وزير المالية يائير لبيد مع توليه منصبه في ربيع العام 

2013، بأن تكون الميزانية المزدوجة للعامين 2013 و2014، هي األخيرة، 

عل����ى أن تعود الحكومة إلى إقرار ميزانية لعام واحد فقط، وش����هدنا في 

الس����نوات األخيرة أن عملية إقرار الميزانية العامة ترافقها سلسلة من 

التقارير المالية »السوداوية«، لتنقلب بعيد إقرار الميزانية العامة.

وبحسب الخطوط العريضة التي نشرت في األيام األخيرة، فإن الميزانية 

العامة ستزيد بنس����بة 6ر2%، علما أنها كانت في العام 2014 بما يتجاوز 

100 مليار دوالر بقليل، وفق س����عر الصرف الحالي )44ر3 شيكل للدوالر(، 

وفي المقابل، فإن وزير المالية يائير لبيد، قرر أن تكون نس����بة العجز في 

الموازن����ة 9ر2% من الناتج العام، وه����ذا ما يعادل 32ر9 مليار دوالر، وهذا 

يتطلب تعديل القانون القائم، في حين يطالب بنك إس����رائيل المركزي 

أن ال يتع����دى العجز نس����بة 5ر2%، إال أن زيادة العج����ز التي يطلبها لبيد 

س����تضمن للميزانية العامة زي����ادة ميزانية بنحو 4ر4 مليار ش����يكل، ما 

يعادل 28ر1 ملي����ار دوالر، يضاف اليهم ما بين 2 ملي����ار إلى 27ر2 مليار 

دوالر، من الزيادة العادي����ة للميزانية العامة، وبذلك تكون وزارة المالية 

قد تجاوزت مطلب بنك إس����رائيل إلجراء تقليص في الميزانية يتجاوز 4 

مليارات دوالر.

إال أن وزارة المالي����ة ق����د تطلب هذا العام اج����راء تعديالت طفيفة في 

الضرائب، وباألس����اس تل����ك المفروضة على مؤسس����ات تابعة للحكومة 

وللحرك����ة الصهيوني����ة، الت����ي تجعلها تزي����د من مدفوعاتها لس����لطة 

الضرائب اإلسرائيلية.

العدوان على غزة سيزيد ميزانية األمن
ويرى المحللون أن المشكلة األكبر في ميزانية العام المقبل، ستكون 

ميزاني���ة وزارة الدف���اع التي تتضم���ن ميزانية الجي���ش، وهذا جدل 

مزم���ن يرافق كل فترة إع���داد وإقرار ميزانية جديدة، ويس���تمر أيضا 

بعد إقرارها، فهناك مطلب واس���ع في الحكومة والمؤسس���ات المالية 

االقتصادية بإجراء تقليص في ميزانية الجيش، التي تتجاوز 16 مليار 

دوالر سنويا، من دون الدعم األميركي السنوي بقيمة 3 مليارات دوالر، 

وباألس���اس أن يتم التقليص في حجم الرواتب والمكافآت واالمتيازات 

المالية.

وترى جه����ات في وزارة المالية أن باإلم����كان تقليص حتى مليار دوالر 

م����ن ميزانية الجيش، إال أن قيادة الجي����ش ترفض، وتعتبر أن التقليص 

س����يضرب جاهزي����ة الجيش العس����كرية، وم����ن الواضح أن ه����ذا الجدل 

س����يختفي في هذه األيام، بس����بب العدوان على غزة، وحس����ب ما درجت 

عليه تجارب الس����نوات الماضية، فإن الجيش سيحصل خالل أسابيع على 

ميزاني����ات جديدة، تحت عنوان »تغطية تكلفة« العدوان، و«ملء المخازن 

من جديد«، ما يعني أن الجيش سيبتلع حتى نهاية العام الجاري فائض 

كل ميزاني����ات الوزارات األخرى، واالحتياطي ف����ي ميزانية العام الجاري، 

ليطلب زيادة أكبر في ميزانية العام المقبل أيضا. 

وكم����ا ذكر، فإن ميزانية الجيش تتراوح س����نويا ما بين 16 إلى 17 مليار 

دوالر، وهذه ال تش����مل الدعم األميركي العس����كري الس����نوي إلس����رائيل 

بما يزيد عن 3 مليارات س����نويات، وكان م����ن المفترض أن يتم تقليص 

ميزاني����ة الجيش في العامين الماضي والج����اري بقيمة إجمالية تتجاوز 

5ر1 مليار دوالر، إال أن الحكومة وافقت في األشهر األخيرة على اعادة كل 

هذه التقليصات، إال أن جيش االحتالل يطلب المزيد في ميزانيته للعام 

الجاري، بما يزيد عن 600 مليون دوالر. 

وتقتطع ميزانية الجيش المباشرة نحو 19% من الميزانية العامة، ولكن 

سلسلة من األبحاث اإلس����رائيلية التي صدرت على مر السنين، بّينت أن 

فاتورة الحرب واالحتالل واالس����تيطان، بما يشمل كل مصاريف »األمن«، 

الت����ي منها تدفعها ع����دة وزارات بأش����كال مختلفة، تقتط����ع نحو ثلث 

الميزانية العامة، علما أن ثلثا آخر للميزانية يذهب إلى تس����ديد الديون 

والفوائد، التي منها ما ُصرف أيضا على الجيش واالحتالل، وهذا ما ُيقّرب 

نسبة الصرف العسكري واالحتالل العام إلى %45.

والميزانية المباش����رة للجيش ال تغطي ميزانيات المخابرات، التي هي 

الميزانية األكثر سرية في كتاب الميزانية العامة، إذ أن هذه الميزانية 

����درج في الميزانية العام����ة ضمن بند »ميزاني����ة احتياطية في مكتب 
ُ
ت

رئيس الحكومة«، إال أنه في األش����هر األخيرة، وبش����كل غير مألوف، جرى 

ع����رض معطيات ع����ن هذه الميزانية، فقد كش����فت صحيف����ة »هآرتس« 

اإلس����رائيلية ع����ن أن ميزانية المخاب����رات العامة »الش����اباك« وميزانية 

المخابرات الخارجية »الموس����اد« زادت في العام الجاري 2014 بنسبة %6 

عن العام الماضي 2013، وبلغ����ت باإلجمال 03ر2 مليار دوالر، وهذه تزيد 

بنس����بة 51% عما كانت علي����ه الميزانية حتى الع����ام 2010، إذ أن رئيس 

الحكومة عمل في الس����نوات االخيرة على زيادة متس����ارعة في ميزانية 

المخاب����رات. وكانت ميزانية جهازي المخاب����رات في العام الماضي 2013 

قد وصلت إلى نحو 88ر1 مليار دوالر، بعد أن كانت في العام 2012 نحو 7ر1 

مليار دوالر، أي زيادة بنسبة 10 بالمئة.

توقعات »سوداوية«
وبالتزامن مع تقديم الخطوط العريضة لميزانية العام المقبل، نش����رت 

وزارة المالي����ة تقديراتها للنمو في العامين الج����اري والمقبل، إذ أجرت 

تخفيضا لتوقعاتها الس����ابقة، وترى أن النمو سيرتفع في العام الجاري 

بنس����بة 9ر2% وفي العام المقبل 3%، وه����ذا على الرغم من أن الصادرات 

سترتفع في هذا العام بنسبة 1ر6%، وبنسبة 5ر4% في العام المقبل 2015، 

ومن المفترض أن تس����اهم هذه الزيادة بنسب نمو أكبر، إال أن التوقعات 

لالستهالك الفردي ال ترتفع بالوتيرة ذاتها، فحسب التوقعات سيرتفع 

االس����تهالك الف����ردي بنس����بة 9ر2%، علما أن معدل ارتفاع االس����تهالك 

الفردي منذ العام 2001 وحتى العام 2012 كان في حدود 1ر%2.

وتق����ول وزارة المالية إن النمو االقتص����ادي لن يخترق حاجز 3%، حتى 

الع����ام 2019، ال بل إن النمو قد يكون في حال����ة ركود في العام 2017، إذا 

ما ارتفع بحس����ب التوقعات بنس����بة 2% فقط، وهي قريبة جدا من نسبة 

التكاثر السكاني 8ر%1.

وجاءت توقعات وزارة المالية قريبة من توقعات بنك إس����رائيل، وأقل 

بقليل من توقعات مؤسس����ات مالية واقتصادي����ة عالمية، مثل صندوق 

النق����د الدولي ومنظمة التعاون بين ال����دول المتطورة OECD، التي ترى 

أن نسب النمو في إس����رائيل في العامين الجاري والمقبل تتراوح ما بين 

1ر3% و5ر3%، ولكن هذه التوقعات صدرت قبل أس����ابيع عديدة، وقبل أن 

تخفض المؤسسات اإلسرائيلية توقعاتها. 

وتط����رح وزارة المالية في توقعاتها تخوفه����ا من وصول االقتصاد إلى 

الركود بسبب استمرار تراجع النمو، وهذا ينعكس وفق التقارير الصادرة 

تباعا، من تراجع الحركة الشرائية، ووتيرة التضخم المالي المنخفضة، إذ 

أنها ما تزال »س����لبية« منذ مطلع العام الجاري، وباتت أقرب إلى نسبة %1 

في األش����هر ال� 12 األخيرة، وهو الحد األدنى لمجال التضخم الذي تريده 

السياسة االقتصادية.

ورغم كل هذه التوقعات، إال أن وزارة المالية ترى أن حجم الدين العام، 

ونس����بته من الناتج العام في إسرائيل، سيستمر في التراجع، ففي حين 

ل الدين العام في العام 2003 ما نسبته 95% من حجم الناتج العام، 
ّ
ش����ك

فقد انخفض في العام الماضي 2013 إلى نسبة 4ر67%، ومن المتوقع أن 

يس����تمر في االنخفاض في العام الجاري، ما يقّربه إلى الهدف وهو %60، 

خالل سنوات قليلة جدا.

بدء المداوالت حول ميزانية 2015 في ظل تقارير مالية سوداوية »تقليدية«! 
*بات لدى المؤسسة اإلسرائيلية تقليد يتضمن بث تقارير مالية واقتصادية سوداوية مع بدء عملية إقرار الميزانية العامة لتنقلب بعد 

إقرارها *هذه الميزانية األولى التي ستكون لعام واحد، منذ العام 2009 *المالية ترفع العجز بنسبة طفيفة محاولة تفادي إجراء تقليصات 

*وزارة المالية تخفض توقعاتها للنمو في العامين الجاري والمقبل *توقعات أخرى بانخفاض االستهالك الفردي الذي يعكس مستوى 

المعيشة *بعد سنوات تراوح فيها النمو ما بين 5ر4% وحتى 3ر5% فإن توقعات النمو لألعوام المقبلة ال تقفز عن حاجز %3*

الجدل حول تقليص ميزانية الجيش اإلسرائيلي تالشى في خضم الحرب على قطاع غزة!
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إسرائيل: مفاتيح السياسة بيد األمن.                            )ا.ف.ب(

ترجمة وإعداد: سعيد عياش

تعريف

ننق���ل هنا ترجمة لمقاطع مطولة من »ورقة عمل« أعدها األس���تاذ الجامعي 

اإلس���رائيلي يوءاف غلبر، قدمت ونوقش���ت في نطاق أعمال »مؤتمر هرتسليا 

- السنوي - الرابع عش���ر حول ميزان المناعة واألمن القومي اإلسرائيلي« الذي 

عقد في ش���هر أيار الماضي )2014(. وتتناول الورقة، التي تندرج في سلسلة 

أوراق أعدها وأش���رف على تحريره���ا طاقم »منتدى هرتس���ليا لبلورة نظرية 

األم���ن«، وصدرت تحت عنوان »تأمالت في نظرية األمن اإلس���رائيلية – 2014«، 

باالس���تعراض والنقاش المسهبين مس���ألة »النظرية األمنية ومكانة الجيش 

في المجتمع اإلس���رائيلي« داعية إلى إجراء مراجع���ة جذرية وعملية مواءمة 

وتحديث لكل مكونات الجيش اإلس���رائيلي والركائز التقليدية التي ما زالت 

النظرية العس���كرية اإلس���رائيلية تتك���ئ عليها، وذلك في ض���وء ما تصفه 

»الورقة« ب� »الواقع المتغير للتهديدات والمخاطر« التي تواجهها إس���رائيل 

في القرن الحادي والعشرين.

في نهاية »حرب االستقالل« )حرب العام 1948( كانت إسرائيل دولة صغيرة 

وفقي���رة، وذات بنية تحتية مدمرة، تعتمد كليا على اس���تيراد رؤوس األموال 

والمواد األساس���ية، ومحاطة ببيئة لم تسلم بوجودها ولم تعترف بسيادتها، 

فض���ال عن أنها اس���توعبت في غضون أربع���ة أعوام مجموع���ات متنوعة )من 

المهاجرين اليهود( يزيد تعدادها مرتين عن عدد سكانها. 

وقد تبل���ورت النظرية األمنية لدولة إس���رائيل من خالل ه���ذا الواقع، وفي 

المقام األول استنادا إلى المعطيات الجيو- سياسية التي أفرزتها حرب العام 

 .1948

 قط في وثيقة ملزمة، غير أنها عبرت 
ْ
َصغ

ُ
وفي الواقع فإن هذه النظرية لم ت

عن منهج تفكير كان مقبوال لدى القيادة العليا للجيش اإلس���رائيلي والزعامة 

السياسية للدولة، وانعكس في بنية وهيكلية الجيش وأهدافه وخططه.  

فرضيات واستنتاجات
وقد ارتكزت هذه النظرية على فرضيتين رئيسيتين: 

أوال: أن ح���دود دولة إس���رائيل )الخط األخضر( تنطوي عل���ى صعوبة، بل وال 

يمك���ن تقريبا، من ناحية عملي���ة، الدفاع عنها. فالفارق بين مس���احة الدولة 

)20500 كيلومتر مربع( وبين طول حدودها البرية )988 كيلومترا( يعني أنها 

ال تمتل���ك عمقا وحيز مناورة حتى ولو بمصطلحات تكتيكية.  وقد كان لغياب 

العمق البري مغزى ش���ديد الخطورة ذلك ألن الحدود البرية الطويلة لم ترتكز 

في أي طرف منها على عوائق طبيعية.

ثاني���ا:  أن غالبية الس���كان داخل حدود »الخط األخض���ر« موجودة في مرمى 

مدافع معادية.  

وقد انبثق عن هاتين الفرضيتين األساس استنتاجان أوليان:

أنه يتعين على دولة إس���رائيل إيجاد العمق الذي تفتقده وذلك عن طريق 

إدارة الح���رب في م���ا وراء الحدود، داخل أراضي الع���دو.  وقد وجد هذه المبدأ 

تعبي���رًا له في البداية في مصطلحات »نقل الحرب إلى أرض العدو في أس���رع 

وقت« والحقا في »هجوم مضاد اس���تباقي« ثم في »ح���رب وقائية«، وهي في 

الواقع حرب مبادر إليها. 

أنه يتعين على إس���رائيل االحتفاظ بسالح جو قوي بحيث يكون قادرا ليس 

فقط على حماية الجيش البري والسكان إزاء أسلحة الجو المعادية، وإنما أيضا 

قادرًا على حمايتهما من مدفعية العدو، بما يمكن عمليا من حس���م المعركة 

البرية بسرعة.

وق���د انبثقت عن هذين االس���تنتاجين، وكذلك عن اعتب���ارات ومحدوديات 

الم���وارد البش���رية والمالية التي أمل���ت وجود جيش نظامي صغير مس���نود 

بميليش���يا كبيرة من أفراد ق���وات االحتياط، نظرية األمن اإلس���رائيلية التي 

حددت بني���ة الجيش وحجمه، والت���وازن بين مكوناته وعناص���ره المختلفة، 

ونظريته القتالية وخططه التنفيذية. 

وهذه النظرية اس���تنفدت بصورة جزئية في حرب سيناء )العدوان الثالثي 

عل���ى مصر- 1956(، وبص���ورة كاملة في حرب »األيام الس���تة« )حزيران 1967( 

والت���ي غيرت دافعية الدول العربية لش���ن حرب جديدة ضد إس���رائيل.  فقد 

كانت هذه الدول، لغاية تلك الحرب، ضالعة في النزاع من منطلق التضامن مع 

الفلسطينيين، أو بحكم مصالحها في »أرض إسرائيل«.  ولكن منذ ذلك الوقت 

أضحى هذا النزاع )وهو ما زال كذلك في س���ورية( نزاعا على السيادة والوحدة 

اإلقليمية والكرامة الوطنية بالنس���بة لكل من مصر وس���ورية )الوضع مختلف 

بالنس���بة ل���ألردن(.  وخالفا لتوقعات إس���رائيل، لم تؤد الح���رب إلى »صحوة« 

الدول العربية )وفق المصطلحات اإلسرائيلية( من »الوهم الفلسطيني«، وإلى 

تس���ليمها باألمر الواقع في نهاية حرب العام 1948. فقد ظنت إس���رائيل، من 

جهتها، أنها انتص���رت في الحرب، فيما اعتقد العرب أنهم خس���روا معركة 

فحسب. إلى ذلك فقد اقتضت التغييرات الجيو- سياسية إجراء مراجعة شاملة 

لنظرية األمن التي تبلورت في أوائل الخمس���ينيات، وذلك بغية مواءمتها مع 

الواق���ع الجديد.  غير أن مثل هذه المراجعة ل���م تتم، وبالتالي واصلت الدولة 

والجيش اإلس���رائيلي تبني تلك النظرية األمنية التي صيغت وتشكلت بناء 

عل���ى الواقع الذي تحدد ف���ي خضم حرب العام 1948، والذي ش���هد منذ ذلك 

الوقت تغييرا ملموس���ا. وإذا ما كان ثمة »تقصير« أو »إخفاق« أفرز نتائج حرب 

»يوم الغفران« )تش���رين األول 1973(، فقد كان ذلك )أي عدم إعادة النظر في 

نظري���ة األمن( هو اإلخفاق بعينه.  فقد خرجت إس���رائيل في العام 1973 إلى 

الحرب كم���ا لو أنها تفعل ذلك من داخل »الخ���ط األخضر« والتهديدات التي 

كان ينطوي عليها: انطالقا من خطوط صارمة ودون استغالل العمق الجغرافي 

إلدارة المعرك���ة الدفاعية في األماكن التي كان يمكن اس���تغالله فيها، ومن 

خ���الل االعتماد بص���ورة كبيرة على س���الح الجو بدون أن تؤخذ في الحس���بان 

محدودية قدراته وسلم أولوياته، وس���ط التطلع أو الرغبة في نقل الحرب في 

أس���رع وقت إلى أراضي العدو على حساب االس���تعداد التام والسليم للدفاع 

وامتصاص الضربة األولى في الظروف التي نشبت فيها الحرب.

 عالقات إسرائيل 
ْ

َحت
َ
وقد طرأت منذ حرب العام 1973 تغييرات إضافية، إذ ن

مع  الدول العربية نحو االستقرار، وعاد الفلسطينيون والمسألة الفلسطينية، 

نتيجة لذلك، إلى بؤرة النزاع، ثم ظهر اإلس���الم )السياسي( األصولي ليشكل 

تهديدا لالس���تقرار العالمي واإلقليمي، ولم يعد العدو يتمثل في دول وإنما 

في منظمات وقوى غير دوالنية.  

كذلك حدثت تغييرات كثي���رة في ميزان القوى العالمي في أعقاب انهيار 

االتح���اد الس���وفييتي، وتغيير الخط���اب الغربي من خطاب بق���اء إلى خطاب 

حق���وق. كل ذلك، مضافا إليه ظهور المنظمات غير الحكومية وإضفاء الصبغة 

القانوني���ة على العالقات الدولية، والثورة المعلوماتية، وضع إس���رائيل أمام 

بيئة مختلفة كليا.

المعطيات األساس للوضع 
الجيو- سياسي الراهن

تقل���ص تدريجي لمس���احة الدولة من���ذ االتفاقيات االنتقالي���ة التي جرى 

التوصل إليها )بين إس���رائيل وكل من مصر وس���ورية( في أعقاب حرب العام 

1973.  وفي هذا الس���ياق فإن اإلدعاء الشائع بأن قيمة األرض قلت أو تراجعت 

ف���ي ظل معطيات التكنولوجيا العس���كرية في عصر ما بع���د الحداثة، ما زال 

يحت���اج إلى برهان وإثبات، وبالتالي فإن االس���تناد عليه )أي اإلدعاء المذكور( 

في حساب المخاطر، يعتبر بمثابة مقامرة.

توجد إلس���رائيل اتفاقيات س���الم مع كل من مصر واألردن، وحدود معادية 

مع سورية ولبنان والسلطة الفلس���طينية، ومع حركة »حماس« في قطاع غزة، 

من أوراق »مؤتمر هرتسليا 2014«

نظرية األمن اإلسرائيلية ومكانة الجيش في المجتمع اإلسرائيلي

والمش���اكل القائمة على هذه الحدود، وكذلك على الحدود المصرية، هي مع 

منظمات وليس مع جيوش.

اتسع نطاق العداء الفّعال ليشمل دائرة ثانية من الدول العربية واإلسالمية: 

العراق، إيران، ليبيا، السودان، وإلى حد ما تركيا أيضا.

تغير العالم ليصبح عالم القطب الواحد.  صحيح أن إسرائيل تحتفظ بتفاهم 

اس���تراتيجي مع هذا القطب، المتمثل في الوالي���ات المتحدة، لكن ليس من 

الواضح إلى متى سيس���تمر هذا الوضع، وإلى أي حد يمكن االعتماد على هذه 

الق���وة العظم���ى الوحيدة في المس���تقبل، إذا ما تغيرت مصالحه���ا، أو إذا ما 

حدثت فيها تغييرات داخلية.  وقد تحولت الواليات المتحدة منذ العام 1974 

من راعية إلسرائيل إلى وسيط بينها وبين الدول العربية والفلسطينيين. 

انتشار إنتاج أس���لحة الدمار الش���امل )النووية والكيميائية والبيولوجية( 

ووسائل إطالقها. 

في ظل هذه المعطيات تجد إسرائيل نفسها عرضة لطائفة من التهديدات 

العسكرية )يمكن تلخيصها بما يلي(: 

 إرهاب داخلي ضد مراكز س���كانية وطرق مواصالت رئيس���ة. وقد اتضح في 

السنوات األخيرة مدى التأثير المتزايد لإلرهاب على المجتمع اإلسرائيلي في 

ظروف الهدوء النسبي، ومن المتوقع أن تتعاظم عوامل التأثير النفسي التي 

يولدها اإلرهاب في ظروف الحرب. 

انتفاضة جديدة، ومسلحة، حرب عصابات يشنها الفلسطينيون ضد الجيش 

اإلسرائيلي في محاولة للسيطرة على مناطق ب أو لمنع دخوله إلى مناطق أ.

»حرب أهلية« بين الفلسطينيين وبين المستوطنين اليهود في مناطق ج.

حرب تقليدية ضد دولة عربية في جبهة واحدة أو أكثر. 

حرب تس���تهدف الجبهة الداخلية اإلس���رائيلية من طراز حرب الخليج في 

العام 1991، أو حرب لبنان الثانية في العام 2006.

س���يناريوهات وتضافرات مختلفة تتجسد وتتطور فيها سائر التهديدات 

المذكورة إلى حرب شاملة. 

باإلضافة إلى تلك التهديدات العس���كرية، هناك مجموعة من التهديدات 

غير العسكرية التي ال تقل خطورة عن هذه األخيرة، أهمها:

حرب اقتصادية من قبيل اس���تئناف المقاطعة االقتصادية ومحاولة س���د 

ممرات المالحة البحرية والجوية الدولية، أو تهديدها بما يتطلب حمايتها.

حرب سياس���ية تهدف إلى عزل إسرائيل في الساحة الدولية تمهيدا لشن 

حرب عسكرية، أو كجزء من استثمار نجاحها وقطف ثمارها السياسية. 

حرب نفسية وسط استغالل وسائل اإلعالم العالمية والمحلية.

أعمال تآمرية داخلية، عربية ويهودية، تخدم الحرب السياس���ية والنفسية 

من الخارج.

في مواجهة مجمل هذه التهديدات يتعين على إسرائيل تحديث نظريتها 

األمني���ة والعمل على إعادة بناء قوتها العس���كرية بمقتضى ذلك، مما يعني 

بكيفية ما العودة إلى المعطيات الجيو- سياسية التي سادت في العام 1949، 

ولكن بمصطلحات مختلفة. 

التهديدات والحلول المطلوبة
تنقسم اإلجابات على التهديدات المختلفة إلى أربعة أقسام:

أوال- منع تجس���يد التهديدات بوس���ائل سياس���ية، من قبيل تجنيد حلفاء 

وتفعيلهم، و/ أو القبول بتس���ويات وتن���ازالت على أمل أن تؤدي إلى تقليص 

دافعي���ة الطرف الثاني لتجس���يد تهديداته )مثل االنس���حاب م���ن لبنان أو 

»االنفصال« األحادي الجانب عن قطاع غزة(. 

ثانيا- إعداد إجابات )حلول( محبطة لتهديدات ملموس���ة من قبيل مش���روع 

صاروخ »حيتس« و«القبة الحديدية« و«العصا الس���حرية«، بهدف منع وإحباط 

التهديدات للجبهة الداخلية، وكذل���ك »الخط الجديد« على الحدود مع لبنان 

و«ج���دار الفصل« في الضفة الغربية و«الج���دار األمني« على الحدود المصرية 

)في سيناء(.  

ثالثا - تطوير قدرة امتص���اص تضعف تأثير التهديدات المختلفة وتتيح 

الصمود في مواجهتها.

رابعا- إيجاد تهديدات مضادة تردع الطرف الثاني عن تجس���يد تهديداته 

في المجاالت العسكرية واالقتصادية والتآمرية، وتبطل أو تشوش قدرته على 

تجسيدها.

إن كثرة التهديدات وتنوعها يتطلبان وجود منظومة مؤسس���ية متس���قة 

تتول���ى معالجة هذه التهديدات كجملة واحدة على مس���توى األمن القومي.  

فالجي���ش والوزارة المس���ؤولة عن���ه ال يقدمان إجابة مالئمة لقس���م من هذه 

التهديدات.  وعلى س���بيل المثال فإن اإلرهاب هو نوع من التهديدات التي ال 

يعتبر الجيش مؤهال، في بنيته الحالية، للتصدي لها حتى في أوقات الهدوء، 

ناهيكم عن أوقات الحرب.  وينس���حب هذا األمر أيضا على مواجهة انتفاضة 

أو ح���رب أهلية، ذلك أن الجيش معد ومكرس في المحصلة لتقديم إجابة إزاء 

حرب تقليدية محدودة أو ش���املة، وبالتالي فإن انشغاله بالتهديدات األخرى 

يأتي على حس���اب االس���تعداد للحرب. من هنا تبرز الحاجة إلى وجود مجلس 

لألمن القومي، وهو ما تتوفر مبررات إضافية لوجوده. 

إن البيئة الجديدة )وهي ليست جديدة كل الجدة( تستدعي مراجعة جذرية 

للعالقات بين المس���توى السياسي والجيش، ولمفهوم القائد األعلى للجيش 

اإلس���رائيلي، وللمكانة النس���بية لرئي���س الحكومة ووزير الدف���اع والحكومة 

بأكملها إزاء الجيش واألجه���زة األخرى، األمنية والمدنّية، ذات الصلة باألمن، 

في حاالت الطوارئ. 

فالجيش اإلس���رائيلي هو الجيش الوحيد في العال���م الذي ما زال قائدة 

األعلى مجموعة تضم عش���رين ش���خصا، وهذا يعني أن���ه ال يوجد له قائد 

أعل���ى، األمر الذي يتس���بب بحدوث »انقطاع« حتى ف���ي األيام االعتيادية، 

وبالتالي قد تكون له نتائج وخيمة في زمن الحرب. ويكمن جذر المش���كلة 

ف���ي ضبابية وعدم وضوح مصدر الصالحيات )المرجعية( وفي قدرة رئيس 

هيئ���ة األركان العام���ة على المناورة بي���ن رئيس الحكوم���ة ووزير الدفاع 

والحكوم���ة بأكملها. لذلك، وحت���ى يتمكن رئيس الحكومة من ممارس���ة 

صالحياته وتحمل مسؤوليته تجاه األمن القومي، ال مناص من أن تعمل إلى 

جانبه هيئة تس���تجيب لمجمل التهديدات المذكورة، بحيث تتوفر له )أي 

لرئيس الحكومة( صالحيات التنس���يق والرقابة والتحكم بكل المنظومات 

واألجهزة ذات العالقة بش���ؤون األمن القومي، وأن تكون هذه الصالحيات 

مقنن���ة )منصوص عليها( في أنظمة ولوائح عمل الوزارات المختلفة، وذلك 

خالفا للوضع القائم حاليا.  

الفجوة بين خطورة التهديدات 
والوضع القائم

إن الرد المطل���وب على التهدي���د الصاروخي واإلرهاب���ي للجبهة الداخلية 

اإلس���رائيلية، ولشتى أنواع الحرب غير العسكرية، ال يتأتى إاّل من قبل مجتمع 

مجن���د، ولي���س فقط من جان���ب جيش مجند وحل���ول تكنولوجي���ة. ومن هنا 

فإن الفجوة القائم���ة بين خطورة التهديدات وبين الوض���ع الحالي للمجتمع 

اإلس���رائيلي المطالب بمواجهة هذه التهديدات، هي المسألة الرئيسة التي 

ينبغي لمهندسي نظرية األمن اإلسرائيلية معالجتها.  

ففيم تتجلى هذه الفجوة؟!

 في الوقت الذي يعتبر فيه التهديد وجوديا للمجموع اإلسرائيلي كله، نجد 

ف���ي المقابل أن المجتمع في إس���رائيل غارق في عملي���ات خصخصة وتفكك 

وانهيار، ومنش���غل بالفرص والمخاطر الشخصية المنعكسة على كل فرد من 

أفراده وعلى أسرته.

إن مواجه���ة مجمل التهديدات تتطلب توجه���ا براغماتيا، مرنا ومتزنا، في 

المقابل فإن المجتمع اإلس���رائيلي في غالبيت���ه، ومن ضمن ذلك طرفا الطيف 

السياس���ي، منغمس في مس���يانية )خالصية( تتجاهل الواقع والتهديدات 

المرتبطة به، وتتكل عل���ى اإلرادة اإللهية، أو على مقابلها المتمثل في فكرة 

السالم!

إن الجهوزي���ة لمواجهة التهديدات تتطلب تضحي���ات في األرواح والمال، 

وهو ثمن ال يبدو أن المجتمع اإلسرائيلي مستعد لدفعه.

إن الصم���ود في مواجهة التهديدات مره���ون بالتكاتف االجتماعي، بينما 

نجد المجتمع اإلس���رائيلي في حالة تفتت وانقس���ام إل���ى مجموعات مصالح 

وطوائف وقبائل.  وقد نش���أ وضع بات في���ه كل فرد يقول في ظروف الحرب أو 

الضغط »اللهم نفسي!«

تنجر زعامة األحزاب السياس���ية اإلسرائيلية، في عصر البرايمرز، خلف هذا 

الوضع، مسلمة به بسبب تعلقها وجريها وراء كسب تأييد وأصوات ناخبيها.

ف���ي ظل مثل هذه الظروف يتحول مفهوم »جيش الش���عب« من مصدر قوة 

إلى عامل ضعف.

وتعتبر معظ���م التهديدات التي تواجهها إس���رائيل، تهديدات كامنة أو 

محتملة، وليس���ت فورية، وبالتالي فإن خروجه���ا إلى حيز التنفيذ يحتاج إلى 

فترة م���ن الوقت، وهو ما يجعل الجمهور اإلس���رائيلي يعتق���د أن مثل هذه 

المهلة كافية لمالءمة نفسه والتأقلم مع الوضع الجديد.  

لكن الس���ؤال: هل سيتوفر لنا مثل هذا الوقت حقا لمواءمة أنفسنا لالنتقال 

من التهديد بالقوة إلى التهديد الفعلي؟! وبعبارة أخرى هل سيتوفر لنا إنذار 

في الموعد المالئم؟

نظرية األمن 
وركائزها المتهاوية

منذ حرب حزيران 1967، كانت نظرية األمن اإلسرائيلية التقليدية، وما زالت، 

تستند على ثالث ركائز:

أواًل- الردع، الذي يجعل العدو يرتدع عن تجس���يد التهديدات خش���ية من 

األضرار والخسائر التي س���يتكبدها نتيجة لذلك.  غير أن مكمن ضعف هذه 

الركيزة يتمثل في أنها ال تكون نافذة س���وى في الح���االت التي يكون فيها 

الع���دو قابال للردع، وبالتالي من الس���هل الوقوف أمام وض���ع يغدو فيه الردع 

مجرد وهم ال طائل تحته.

ثاني���ا- اإلنذار، والذي يفترض أن العدو ال يرتدع، وأنه ينوي إخراج تهديده 

إل���ى حيز التنفيذ، وفي هذه الحالة يتيح اإلنذار المبكر االس���تعداد مس���بقا 

لمواجهة التهديد.

ثالثا- الحسم: بواسطة إلحاق هزيمة بالعدو تجعله يفقد القدرة على القتال 

وإرادة االس���تمرار فيه لفترة طويلة. وتكمن نقطة ضع���ف هذه الركيزة في 

أن تقدير الجانب اإلس���رائيلي لقدرة وإرادة القت���ال لدى العدو ال يأتي دائما 

مطابقًا لواقع الحال.

غي���ر أن هذه الركائز الثالث انهارت كافتها في حرب العام 1973، إذ فقدت 

إسرائيل قدرة الردع، من دون أن تعلم بذلك، والمقصود هنا أيضا أنها فقدت 

الردع على المدى البعيد. 

وتكم���ن نقاط الضعف الرئيس���ة في نظري���ة الركائز الث���الث، في المكانة 

المركزي���ة لمكون اإلنذار واالنتقال المباش���ر منه إلى مكون الحس���م. فتجربة 

الماضي تعلم أن التهديدات يمكن أن تتجس���د )وهي تتجسد بصورة عامة( 

من دون وجود إنذار حول تجسدها. واس���تنادا على تجربة الماضي المتعلقة 

ب���كل الحروب التي لم تجر بمبادرة الجانب اليهودي- اإلس���رائيلي، في خضم 

الن���زاع اليهودي - العربي من���ذ العام 1920، فإنه يمك���ن مالحظة أن الفرصة 

للحصول على إنذار كامل من هذا النوع في المس���تقبل، هي أقرب إلى الصفر.  

كذلك فإن التجرب���ة تدل أيضا على الصعوبة في تش���خيص تحوالت جذرية 

تسبق تجسيد التهديد، يعتبر فهمها حيويا من أجل تلقي اإلنذار الملموس 

بمعناه المذكور.  وفي الحالتين )البعيدة األمد والقصيرة األمد( فإن االعتماد 

على اإلنذار المس���بق يمكن أن يظهر الحق���ا كمراهنة خطيرة فرصها ضئيلة 

أصال.  وفي حالة التهديدات المحدودة والمحلية س���يكون الثمن خسائر في 

األرواح وانهيارات مؤقتة إلى حين إعادة اس���تقرار الوضع أو تحقيق إنجازات 

تضاهي إنجازات العدو.

إن البدي���ل لإلنذار هو ق���درة االمتصاص. غي���ر أن المعطي���ات الجغرافية 

والديمغرافية واالقتصادية لدولة إسرائيل تقلص بدرجة كبيرة قدرتها على 

االمتصاص، كذلك فإن التخلي عن أراض يقلص هذه القدرة أكثر فأكثر.  ومن 

جهة أخ���رى، فإن قدرة االمتصاص منوطة أيض���ا بتكاتف المجتمع ومناعته، 

وباالنضب���اط العام واالنصياع لألوامر، وهي عناص���ر يمكن لها أن تعوض عن 

نق���اط الضعف ف���ي النواحي الجغرافي���ة والديمغرافية.  وال بد من اإلش���ارة 

في هذا الس���ياق إلى أن الخالفات واالنقس���امات األيديولوجية واالجتماعية 

والسياس���ية اآلخذة في االحتدام والتفاقم في صفوف المجتمع اإلسرائيلي، 

س���اهمت بدورها في إضعاف وتآكل قدرة االمتصاص، وربما أيضا قدرة الردع 

اإلسرائيلية.

في ضوء ما ذكر، فإن الس���ؤال المطروح هو، أيهم���ا عملي أكثر: إعادة عجلة 

التطور االجتماعي إلى الوراء، أم االس���تعداد كما ينبغ���ي للتعامل مع الواقع 

الجديد؟.

إذا كنا س���نأخذ باإلمكانية الثانية، فال بد م���ن تفحص ومراجعة الفرضيات 

األساس التي وضعت تحت وطأة ظروف السنوات األولى لقيام دولة إسرائيل، 

والعمل على مواءمتها لواقع الدولة التي مضى على قيامها 66 عاما.  فالبنية 

القيمية والديمغرافية واالقتصادية والتكنولوجية لدولة إسرائيل وجيشها، 

ش���هدت منذ ذلك الوقت تغييرات عميقة وجذري���ة، ينبغي لها أن تنعكس 

على إعادة النظر في المكونات الثالثة للجيش اإلسرائيلي )الجيش النظامي؛ 

جيش الخدمة اإللزامية؛ جيش االحتياط(، وباقي مكونات األمن القومي.

)للبحـث صـلـة(

حشد عسكري على مشارف غزة.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

اتس���عت في اآلونة األخيرة في إسرائيل ظاهرة المحامين 

الذين يمثلون نخبا سياس���ية وأثرياء، ويشتبه بهم بارتكاب 

مخالف���ات قانونية من أجل زي���ادة أرباحهم. وأش���ار تقرير 

نش���رته صحيفة »هآرتس«، ي���وم الجمعة الماض���ي، إلى أن 

المحامي رونيل فيش���ر كان س���يلقي محاضرة، يوم الخميس 

الماض���ي، أم���ام منت���دى المحامي���ن الجنائيين ف���ي نقابة 

المحامي���ن، بعنوان »اتهام���ات جنائية لمحامي���ن في إطار 

أدائهم لمهماتهم«. 

وكان يفت���رض أن تكون القضي���ة المركزية في المحاضرة 

التحقيق الجديد الذي فتحته الش���رطة ضد رئيس الحكومة 

الس���ابق، ايهود أولمرت، في »قضية تاالنس���كي«، المعروفة 

أيض���ا بقضية المغلف���ات المالية التي اته���م فيها أولمرت 

بالحصول على رشاوى. وحول التحقيق الجديد وكيل أولمرت، 

المحامي نيفوت تل تس���ور، إلى مش���تبه به بتشويش مجرى 

المحكمة وإقصاء ش���اهدة، كما أن هذا التحقيق الجديد ضد 

أولم���رت أدى إلى اس���تدعاء وكيله في »قضي���ة هوليالند«، 

المحام���ي روعي بالخر، إلى التحقيق كمش���تبه، واس���تدعي 

للتحقي���ق أيض���ا المحامي ميخ���ا فطمان، وكيل س���كرتيرة 

أولمرت، ش���وال زاكين، التي شهدت ضد رئيسها، ألن فطمان 

تلقى أجره من أولمرت.

لك���ن المحاض���ر، المحامي فيش���ر، اضطر إل���ى التغيب عن 

المحاض���رة، ألنه كان معتقال بش���بهة التوس���ط ف���ي إعطاء 

وتلقي رشوة في إطار تحقيق الشرطة في قضية رئيس نقابة 

العمال في ميناء أس���دود، ألون حسن، المشتبه به بالسيطرة 

على أعمال في الميناء وتقديم خدمات لشركات ومنع آخرين 

من الدخول إلى هذه األعمال.

ووفقا للصحيفة فإن ثمة قاس���ما مشتركا واحدا بين فيشر، 

المش���تبه به بالتوسط لدفع رش���اوى بين موكله وبين أفراد 

شرطة وتش���ويش مجرى المحاكمة، وبين المحامي تل تسور، 

الذي عم���ل لصالح أولمرت وح���اول منع زاكين م���ن التوقيع 

على صفقة ادعاء م���ع النيابة العامة تجرم أولمرت، والتعهد 

لها بأن أولمرت س���يرتب لها »دعما اقتصاديا س���خيا جدا«. 

والقاسم المشترك هو أن المحاميين يدعيان أن كل ما فعاله 

يعتبر شرعّيا وأنهما مثال قياديين في الحكم في إسرائيل. 

وإل���ى جانب أولمرت، فإن المحامي تل تس���ور يمثل الوزير 

السابق وعضو الكنيست من حزب العمل، بنيامين بن إليعازر، 

المش���تبه به بتلق���ي مبالغ طائلة كرش���وة من رج���ل أعمال. 

كذلك يمثل هذا المحامي رؤس���اء بلدي���ات متهمين بتلقي 

رش���اوى، ويمثل أيضا داني دانكنر، وه���و أكبر رجال األعمال 

في إس���رائيل، وكان قد مثل في الماضي رجل األعمال دودي 

أبل، الذي اشتبه بدفع رشوة وارتبط اسمه بقضايا فساد كان 

رئيس حكومة إسرائيل األسبق، أريئيل شارون، مشتبها بها.

وكان فيش���ر وكيل وزير الرفاه الحالي، مئير كوهين، الذي 

قدم ش���كوى ادعى فيها أن مؤامرة حيكت ضده. كذلك كان 

فيشر وكيل ضباط ش���رطة وعضو الكنيست عن حزب العمل، 

ميك���ي روزنط���ال، واألوليغ���ارخ اليهودي الروس���ي أركادي 

غايدماك. 

وقالت الصحيفة إن أوس���اط المحامي���ن تعتبر أن ثمة فرقا 

بين تل تس���ور وفيش���ر، وبينها أن األول هو محام »متمرس« 

و«جنتلمان« بينما توجد إش���كالية في أداء الثاني. وثمة فرق 

آخر بين االثنين، هو أن أوس���اط المحامين تعتبر أن فيش���ر 

تجاوز خطا أحمر، بينما الش���بهات ضد تل تسور غير واضحة 

وضبابية.

المحامون ينسقون اإلفادات بين المتهمين
وفيم���ا يتعلق بالمحامي فطمان، فق���د أدرك هذا المحامي 

بعد أن تولى الدفاع عن ش���وال زاكين، أنه س���يتقاضى أجره 

م���ن مقربين من أولمرت. وفي الوقت نفس���ه، قالت له زاكين 

إنها س���تبذل كل ما في وس���عها من أجل حماية أولمرت في 

المحكم���ة. لكن فطمان يدع���ي أنه لم ي���درك وجود مصالح 

متناقضة بي���ن الدفاع عن موكلته وبي���ن التزامه لمن يدفع 

أجره كوكيل له���ا. وما حصل، هو أن فطمان التقى مع زاكين، 

في صباح اليوم الذي كانت ستدلي فيه بإفادة أمام المحكمة، 

حامال ورقة تضمنت رس���ائل من محامي أولمرت حول الرواية 

الت���ي يتعين عليه���ا اإلدالء بها أمام المحكمة بش���أن غاية 

60 ألف ش���يكل، كانت قد حصلت عليها من ش���اهد ملك في 

القضية، وكانت قد صرحت في إفادتها األولى أن هذا المبلغ 

تم تسليمه إلى المحامي أوري ميسر، صديق أولمرت وشريكه 

السابق في مكتب محاماة. 

وبع���د أن وقعت زاكين على صفقة ادعاء مع النيابة العامة، 

اعترفت بأنه���ا كذبت بناء على طلب المحام���ي بالخر، وكيل 

أولمرت. وفي ظ���ل هذه الفوضى القضائي���ة التي أحدثتها 

قضاي���ا أولمرت، أوضح���ت الخبيرة والمحاض���رة في موضوع 

القان���ون والمتخصصة في آداب المهنة، الدكتورة ليمور زار 

غوتمان، أن »مس���ألة التمويل لم يتم حظرها في قواعد آداب 

المهنة، بشرط أن هذا األمر ال يخلق تناقض مصالح وأن يكون 

والء المحامي لزبونه وحسب«. 

ولفتت خبيرة قانونية أخرى، امتنعت الصحيفة عن نش���ر 

اسمها، إلى أن تمويل أولمرت ومقربين منه الدفاع عن زاكين 

أدى إلى عدم كش���ف حقائق أمام المحكم���ة. وقالت الخبيرة 

القانوني���ة إن »النتيجة هي أنه فقط بعد الفصل بين ش���وال 

زاكين ونادي محامي الدفاع عن أولمرت، بواس���طة اس���تئجار 

خدمات المحاميين عوفر برتال ودوف غلعاد من جانب قس���م 

المساعدة القضائية في وزارة العدل، تم تسليط الضوء على 

القضية« وكشف خفاياها.

وكش���ف إعادة فتح التحقيق في »قضية هوليالند«، التي 

أدين فيها أولمرت بتلقي رش���وة عندما كان يتولى رئاس���ة 

بلدية القدس وحكم عليه بالسجن الفعلي لسبع سنوات، عن 

أن المحامين لم يمارسوا مهامهم وواجبهم، وإنما سعوا إلى 

تنس���يق اإلفادات بين المتهمي���ن المختلفين في القضية. 

وقال الكثير من المحامين للصحيفة إن تنسيق إفادات كهذا 

هو أمر عادي في قضايا يكون عدد المتهمين فيها كثيرا. 

ووص���ف رئي���س المنتدى الجنائ���ي في نقاب���ة المحامين 

اإلس���رائيلية، المحامي أفي حيمي، تزايد الحاالت التي جرى 

فيه���ا التحقي���ق مع محامين ح���ول أدائهم خ���الل قيامهم 

بمهامه���م بأنه »ظاه���رة«. ورأى أنه ينبغ���ي تنظيم الحدود 

الضيقة جدا بين المش���ورة القانوني���ة والمخالفة الجنائية. 

وأوض���ح أنه »جدي���ر بأن تص���وغ نقابة المحامين والمش���رع 

والنيابة العامة ميثاقا يتم م���ن خالله توضيح قواعد العمل 

بصورة واضحة وصافية«.

ظاهرة منتشرة في قضايا المنظمات اإلجرامية
ظاهرة تنس���يق اإلفادات بين المتهمي���ن، وتمويل الدفاع 

القانوني عنهم م���ن جانب جهات لديها مصالح، منتش���رة 

باألس���اس في القضايا الضالعة فيها منظمات إجرامية. لكن 

في إس���رائيل، تم الكش���ف عن قضايا ذات طبيعة مختلفة، 

وهي أن محامي���ن قدموا خدمات قانوني���ة لعائالت إجرامية 

تحول���وا الحقا إلى ش���ركاء نش���طين ف���ي تل���ك المنظمات 

اإلجرامية. 

وأح���د األمثلة على ذلك، وفقا لتقري���ر »هآرتس«، هو باراك 

بوفمان، ال���ذي كان يملك نوادي في تل أبيب ومحام ش���اب، 

لديه ش���بكة عالقات واس���عة، وارتبط الحقا بإيسي أبوطبول، 

زعي���م منظمة إجرامية في مدين���ة نتانيا، وأصبح قياديا في 

هذه المنظم���ة اإلجرامية. وفي حالة أخ���رى تمكنت النيابة 

العامة، في العام 2005، من تجنيد محامي المنظمة اإلجرامية 

لعائلة موسلي، وكان شريكا في أعمالها، ليصبح شاهد ملك.

وبين المحامين المشتبه بهم بأنهم استغلوا مكانتهم 

خالل منحهم استش����ارة قانونية م����ن أجل الحصول على 

امتيازات لزيادة ثرائه����م، المحامي روعي بار، الذي عمل 

كمستش����ار خارجي للجان التخطي����ط والبناء في بلديتي 

رحوفوت وريشون لتس����يون، واعتقل في شباط الماضي 

بش����بهة تلقي رش����اوى من مقاولين لقاء دفع مصالحهم 

وبخيان����ة األمانة. ويض����اف إلى هذه القائم����ة المحامي 

آفي الفي، الذي كان وكيل الرئيس اإلس����رائيلي السابق، 

موش����يه كتس����اف، والحاخام أبراهام ألباز، وهو أحد كبار 

حاخامي حزب ش����اس. وقد هرب الفي من إس����رائيل بعد 

االشتباه بأنه بّيض 20 مليون دوالر في إطار قضية تزوير 

أعمال فنية.

وقال المحامي يوفال إلبشان، الذي يدرس موضوع العقيدة 

القانوني���ة وأخالقيات المهنة لطالب الماجس���تير »تحدثت 

أمام الطالب حول قضية فيشر، وادعيت بصورة بريئة أن هذه 

القضية س���تضره. وقال لي الطالب، وبعضه���م محامون، إن 

العكس هو الصحيح، وإن القضية التي تورط بها ستجلب له 

عددا أكبر من الزبائن، ألن الزبائن أصبحوا يعرفون أنه مستعد 

لفعل كل شيء من أجلهم«.

وأضاف إلباش���ان أن »هذا التوجه بأن المحامي الجنائي هو 

انتحاري مس���تعد لفعل كل ش���يء من أجل زبائنه هو توجه 

جدي���د. والمحامون لم يفعلوا ذلك ف���ي الماضي. فهم كانوا 

يدركون أنهم يكنون االحترام لمهنتهم«.

وخلص إلبشان إلى القول إن »عددا كبيرا جدا من المحامين 

الذين يوصفون بالكبار، أولئك الذين يكسبون كثيرا ولديهم 

عالقات واسعة، يتبنون أنماط العمل التالية: القاضي يحاذر 

منهم، والطرف اآلخر يح���اذر منهم، ولكن رغم كل االحترام، 

ه���ذا ليس أس���لوب عمل محام، وإنما هذا أس���لوب عمل رجل 

مافيا«. 

اتساع ظاهرة المحامين اإلسرائيليين الجنائيين الذين يعملون كرجال مافيا!

قال رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، لدى 

افتتاح اجتماع حكومته األس���بوعي، أول من أمس األحد، إنه 

ال يعرف متى س���تنتهي الحرب التي تش���نها إسرائيل على 

قطاع غزة، و» نحن نستعد لمواصلة القتال«. 

ويب���دو أن هذا التصري���ح بعيد عن الواقع بعض الش���يء، 

لس���ببين مركزيين. األول هو أن عقيدة الحرب اإلس���رائيلية 

تقضي بتقصير مدتها قدر اإلم���كان، والثاني هو أن تكلفة 

الحرب وس���يرها وتأثيرها على االقتصاد اإلس���رائيلي يجعل 

القيادة اإلسرائيلية تسعى نحو تقصير مدتها.

وس���تتناول الس���طور التالية الناحية االقتصادية للحرب 

اإلس���رائيلية الحالية على قط���اع غزة، اس���تنادا إلى تقارير 

نشرت في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، في األيام األخيرة.

التكاليف العسكرية
دار ص���راع كبير حول ميزاني���ة األمن اإلس���رائيلية، خالل 

الش���هور الماضي���ة، بي���ن وزارة المالية وبي���ن وزارة الدفاع 

والجي���ش. وطالبت وزارة الدفاع والجي���ش بزيادة حجم هذه 

الميزانية، فيما رفض���ت وزارة المالية ذلك وحاولت تقليص 

حجم الميزانية. وتب���ادل الجانبان االتهامات وادعى الجيش 

اإلسرائيلي بأنه سيوقف تدريب القوات، وبضمنها تدريبات 

سالح الجو.

ش���رت في األيام األخيرة، أنه في حال 
ُ
ويتبين من تقارير ن

بقي س���ير الح���رب الحالية على غزة على حال���ه، أي من خالل 

القصف الجوي ومن دون ش���ن اجتياح بري للقطاع، تستخدم 

فيه الدبابات والمدفعية وقوات برية وسالح الهندسة، فإنه 

لن يتم تعويض ميزانية األمن على الخس���ائر من الميزانية 

العام���ة. ولذلك ف���إن الحرب الت���ي تعتمد على س���الح الجو 

س���تخدم فيها وس���ائل 
ُ
تعتب���ر أرخص من غيرها، رغم أنه ت

غالية ومتطورة جدا. والس���بب هو أن���ه في الحرب البرية يتم 

استخدام فيالق عسكرية كبيرة وأنواع أسلحة كثيرة، إضافة 

إلى أن مدتها تكون أطول في معظم األحيان.

وتش���ير المعطي���ات حول الح���روب الثالثة األخي���رة التي 

ش���نتها إس���رائيل إلى حجم هذه التكاليف: بعد أن انتهت 

حرب لبنان الثاني���ة، في العام 2006، التي ش���ملت عمليات 

برية واس���تمرت 34 يوما، طالب الجيش اإلس���رائيلي بزيادة 

ميزانيته بثالثين مليار ش���يكل، لك���ن الحكومة قررت زيادة 

الميزانية ب�2ر8 مليار ش���يكل؛ وبع���د انتهاء الحرب على غزة 

في العام 2008 )عملية »الرصاص المصبوب«(، التي ش���ملت 

عمليات برية واس���تمرت 22 يوما، تم تقدي���ر كلفتها ب�8ر3 

مليار ش���يكل، وتم زيادة ميزانية األمن ب�45ر2 ش���يكل؛ ولم 

تنش���ر، حتى اليوم، معطيات رسمية حول تكلفة الحرب على 

غزة في العام 2012 )عملية »عمود السحاب«(، لكن التقديرات 

تشير إلى أن كلفتها العسكرية بلغت ملياري شيكل والكلفة 

المدنية مليار شيكل، علما أنها استمرت ثمانية أيام وشملت 

توغالت برية محدودة.

ورغ���م أن الحرب الحالية عل���ى غزة لم تنتِه بعد، وتش���ير 

التوقعات إلى أنها لن تش���مل عمليات برية واس���عة، إال أنه 

باإلمكان تقدير تكلفتها من خالل المعطيات التالية:

تبل���غ تكلف���ة البطاري���ة الواح���دة م���ن منظوم���ة »القبة 

الحديدي���ة« العتراض الصواريخ القصي���رة المدى ما بين 60 

إلى 80 ملي���ون دوالر. وتبل���غ تكلفة الص���اروخ الواحد الذي 

تطلقه ه���ذه المنظومة ما بين 40 إل���ى 50 ألف دوالر، وذلك 

من أجل اعتراض صاروخ قسام ال تزيد كلفته على بضع مئات 

الدوالرات أو صاروخ »غراد« يصل ثمنه إلى بضعة آالف قليلة 

من الدوالرات. ويوجد بحوزة الجيش في جولة القتال الحالية 

س���بع بطاريات، ويخطط الجيش ألن يصل عددها إلى ما بين 

10 - 13 بطاري���ة. وتعمل ش���ركتا »رافائيل« )س���لطة تطوير 

األس���لحة( والصناعات الجوية بصورة حثيثة على صنع عدد 

آخ���ر من بطاريات »القبة الحديدية« وتس���ليمها للجيش في 

الفترة القريبة المقبلة. 

تبل���غ تكلفة س���اعة طيران طائ���رة مقاتل���ة 15 ألف دوالر، 

وتكلفة س���اعة طي���ران مروحية مقاتلة خمس���ة آالف دوالر، 

وساعة طيران طائرة بدون طيار 1500 دوالر. 

وقررت الحكومة اإلس���رائيلية، قبل أسبوعين، استدعاء 40 

بحسب تجارب الحروب السابقـة

ميزانية األمن اإلسرائيلية لن تحصل على زيادة من دون عملية عسكرية برية في قطاع غزة!

ألف جندي من قوات االحتياط. ولم يس���تدِع الجيش كل هذا 

الع���دد وإنما جزءا منه. ووفقا للمعطي���ات فإن تكلفة تجنيد 

األربعين ألف جندي احتياط في اليوم الواحد تبلغ 18 مليون 

ش���يكل، وتكلفة تجنيد عشرة آالف جندي احتياط في اليوم 

الواحد تبلغ 5ر4 مليون شيكل، وتكلفة تجنيد جندي احتياط 

في اليوم تبلغ 450 شيكل.

التكلفة غير المباشرة للحرب
وإضافة إلى التكاليف المباشرة للحرب هناك تكاليف غير 

مباش���رة، وهي التكلفة األكبر للحرب. وتعتبر منطقة جنوب 

إسرائيل، في جولة القتال الحالية، أنها منطقة قتال. ويوجد 

في هذه المنطقة قرابة ألف مصنع وعدد مشابه من المصالح 

التجارية الصغيرة. وجميع هذه المرافق االقتصادية تقلص 

عملها في الفترة الحالية. كذلك فإنه تم إلغاء قسم كبير من 

المخيمات الصيفية، ولذلك فإن جزءا من العاملين يتغيب عن 

العمل من أجل البقاء برفقة أطفاله وأوالده في ظل التصعيد 

األمني. وهذا الحال يكبد االقتصاد اإلسرائيلي خسائر كبيرة.

من جه���ة ثانية، لحقت أض���رار بفرع الزراع���ة جراء إطالق 

الصواري���خ من قطاع غزة باتجاه جنوب إس���رائيل. فمنظومة 

»القبة الحديدية« مبرمجة بش���كل أنه���ا ترصد الصاروخ منذ 

إطالقه في قطاع غزة، وتجري حس���ابات سريعة لمعرفة مكان 

س���قوطه. وفي حال تبين أن الصاروخ لن يس���قط في مناطق 

مأهولة بالس���كان، ف���إن ه���ذه المنظومة ال تطل���ق صاروخا 

العت���راض الصاروخ الفلس���طيني، الذي يس���قط في مناطق 

مفتوحة ويؤدي إلى نشوب حرائق فيها.

وقسم كبير من هذه المناطق المفتوحة التي تقع في مناطق 

نفوذ كيبوتس���ات بلدات زراعية يهودية قريبة من الش���ريط 

الح���دودي مع القطاع ه���و حقول زراعية. وفي هذا الس���ياق، 

قال مركز الزراعة والمتحدث باس���م كيبوت���س »نير عام« في 

الجن���وب، عوفر ليبرمان، لملحق »ذي مارك���ر« االقتصادي، إنه 

»بدأنا نش���هد حدوث أضرار. وبعد يوم واحد من نشوب حريق 

في منطقة مراع مس���احتها ألف دونم، نش���ب حريق آخر في 

حقل���ي حنطة. ورغم أن الحنطة ُحص���دت، لكن لم يتم تجميع 

الق���ش، ألن العمال امتنع���وا عن المجيء للعم���ل منذ اندالع 

القتال. وسعر القش مرتفع، بحيث أنه خسرنا ماال كثيرا«.

تضرر السياحة والتجارة
ذك���رت تقارير صحافية إس���رائيلية أن أع���دادا كبيرة من 

الس���ياح المتواجدين في إس���رائيل طلبوا تقصير زيارتهم 

إليها بس���بب الوضع األمني. وفي موازاة ذلك قال مسؤولون 

في الفنادق اإلسرائيلية إن الكثيرين من اإلسرائيليين ألغوا 

حج���وزات في فنادق في أنحاء الب���الد. ونقل موقع »يديعوت 

أحرونوت« االلكتروني عن مسؤولين في فرع الفنادق قولهم، 

ي���وم الجمعة الماضي، إن س���ياحا كانوا يقض���ون إجازاتهم 

في جنوب إس���رائيل طلبوا االنتقال إلى ش���مالها، وإن سياحا 

يقضون إجازاتهم في تل أبيب طلبوا مغادرة إسرائيل كليا.

وقال مدير عام ش���بكة فن���ادق »فتائي���ل«، رؤوفين أليكس، 

إنه عل���ى ضوء س���قوط الصواريخ الت���ي تطلق م���ن قطاع غزة 

في إس���رائيل، ف���إن »هذا األمر بدأ بضيف هن���ا وآخر هناك ثم 

تزايد ذل���ك في اليومين األخيرين. ولدينا ع���دد كبير من إلغاء 

الحجوزات، سواء من جانب إسرائيليين بسبب األمر 8 )استدعاء 

ق���وات االحتياط( أو من جانب س���ياح. وقد طل���ب الكثيرون أن 

يغادروا، لكنهم يواجهون مشكلة ألن جميع الطائرات المغادرة 

مليئة بالمسافرين، ويصعب حجز تذاكر في الطائرات«.

وقال مسؤول آخر في مجال الفنادق ل�«يديعوت أحرونوت« 

إن »كاف���ة التوقع���ات الوردية بش���أن عام آخر تس���جل فيه 

الس���ياحة أرقاما قياس���ية قد تبددت«. وأوضح أنه »توقفت 

كافة الحجوزات في خارج البالد لمجموعات كانت ستأتي في 

أشهر أيلول - تشرين الثاني، وكذلك إلغاء الحجوزات بوتيرة 

عالية ف���ي خارج البالد، تؤكد لنا أننا نتجه إلى فترة ليس���ت 

هينة أبدا«.

وتبين من اس���تطالع أجرته وزارة الس���ياحة اإلس���رائيلية 

بي���ن بعثاتها في أنحاء الع���ام، أن إلغاء الحج���وزات بدأ في 

نيوي���ورك. وهن���اك توقف كام���ل لحجز تذاكر في ش���ركة 

الطيران اإلس���رائيلية »إل – عال« في شيكاغو وأتالنتا وكندا، 

وخاص���ة بين مجموعات يهودية. كذلك هناك إلغاء حجوزات 

في أميركا الجنوبية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وق���ال مدير عام ش���بكة فن���ادق »دان«، رافي س���اديه، إن 

»الوضع ال يبدو جيدا« وإنه ال توجد لديه معطيات بشأن إلغاء 

حجوزات م���ن جانب رجال أعمال وأفراد يأتون إلى إس���رائيل 

بش���كل فردي وليس ضمن مجموعات منظم���ة. وحذر من أنه 

»في حال اس���تمرار األوضاع األمنية ولو لعدة أيام أخرى فإن 

تأثير ذلك على فرع الفنادق سيكون لفترة طويلة جدة«.

م���ن جهة ثانية، قررت ش���ركة الطي���ران األلمانية »تي يو 

آي فالي« وقف تس���يير رحالتها الجوية إلى إس���رائيل، حتى 

نهاية ش���هر تموز الحال���ي، على خلفي���ة التصعيد األمني. 

وأعلنت الشركة أنها أجرت اتصاالت مع زبائنها الذين حجزوا 

تذاكر في طائراتها المتوجهة إلى إس���رائيل خالل األسابيع 

الثالث���ة المقبل���ة وأبلغتهم بقرارها وقف تس���يير رحالتها 

الجوية إلى إسرائيل.

وقال���ت اإلذاع���ة العامة اإلس���رائيلية إنه بس���بب تقليص 

المج���ال الجوي للطيران المدني فإنه يوجد تأخير في تحليق 

الطائ���رات من مطار بن غوري���ون. وعلى خلفي���ة ذلك، قررت 

ش���ركتا الطيران اإلس���رائيليتان »يس���رائير« و«أركياع« نقل 

نش���اطهما من مطار دوف في تل أبيب إلى مطار بن غوريون، 

بحيث تنطلق رحالتهما الجوية الداخلية من األخير.

وذكرت صحيفة »هآرتس، أول من أمس األحد، أن الهجمات 

الصاروخي���ة على إس���رائيل تؤثر على عمل مراك���ز الترفيه 

والتج���ارة، وأنه على الرغ���م من الطقس المري���ح في نهاية 

األسبوع، إال أن السكان لم يخرجوا من بيوتهم وفضلوا البقاء 

في مناطق آمنة. 

وباس���تثناء تجمعين تجاريين في وس���ط تل أبيب ووسط 

مدينة هرتس���ليا، فإن معظ���م أماكن الترفي���ه والتجمعات 

التجارية األخرى بقيت قفراء. كذلك فإن ميناء تل أبيب، وهو 

موقع ترفيهي وتجاري يعج بال���زوار طوال الوقت، كان خاليا 

يومي الجمعة والس���بت الماضيين، كما أن موقف الس���يارات 

القريب منه، الذي يصعب إيجاد م���كان فارغ فيه، كان خاليا 

من الس���يارات. كذلك تراجع عدد الزوار في مجمع عزرائيلي، 

رغ���م قربه من مق���ر وزارة الدفاع في تل أبي���ب والحماية من 

الصواريخ التي توفرها بطارية »القبة الحديدية«. 

وس���جلت المبيعات في شبكة أزياء كبيرة تراجعا في جميع 

أنحاء إسرائيل. وقال مس���ؤول في هذه الشبكة إن المبيعات 

ف���ي فروعها ف���ي حيفا وكري���ات آتا وكرميئيل، في ش���مال 

البالد، تراجعت يوم الجمعة األخير بنس���بة 10% قياسا بيوم 

الجمعة الذي سبقه. وتراجعت المبيعات في ريشون لتسيون 

ورحوفوت، في وس���ط إس���رائيل، بنس���بة 15%. لكن التراجع 

األكبر تم تس���جيله في فروع الش���بكة في جنوب البالد، في 

أسدود وأشكلون وبئر السبع، وبلغ حجم التراجع %60. 

بطارية »القبة الحديدية«.
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

كتب برهوم جرايسي:

أث���ار قرار وزير الداخلية اإلس���رائيلي غدعون س���اعر رفض فتح ج���زء من حوانيت 

األغذي���ة في أيام الس���بت في مدينة تل أبي���ب، المعركة المتش���عبة على قوانين 

»الس���بت اليهودي«، وقضية اإلكراه الديني، فهذه القضي���ة الثانية التي تفجرها 

بلدية تل أبيب خالل عامين، إذ سبقتها قضية حركة المواصالت العامة، التي عادت 

إلى س���بات عميق، ولكن لهذه القضية جوانب متعددة، ع���دا المعركة على »اإلكراه 

الديني«، فهناك من يتهم ساعر بأنه يتملق المتدينين، وعينه على منصب رئاسة 

ح���زب الليكود، ومن ناحية أخرى، هناك من يتهم ش���بكات تس���وق كبرى بأنها وراء 

القرار، كون أبوابها مغلقة أيام السبت، وهي تخسر من قرار بلدية تل أبيب. 

وتعد قضية السبت اليهودي والقوانين المتعلقة بها، واحدة من القضايا الخالفية 

الحارقة بين جمهوري العلمانيين والمتدينين في إس���رائيل، ومنذ عشرات السنين 

لم يتوقف الجدل في إسرائيل حول المسموح والممنوع دينيا في أيام السبت. 

وكانت بلدية ت���ل أبيب قد طلبت من وزارة الداخلي���ة المصادقة على قانون بلدي 

محلي، يس���مح بفتح حوانيت تبيع أغذية في أيام الس���بت، والقصد هنا محالت في 

األحياء اليهودية، وأصحابها من اليهود، إذ أن المحال التجارية في مدينة يافا، التي 

باتت جزءا من تل أبيب، وأصحابها عرب تعمل أيام السبت كالمعتاد.

وقضي���ة المح���ال الغذائية هي العقبة األكبر في تحري���ر الحركة العامة من قيود 

الس���بت اليهودي، فحسب ش���رائع الحالل اليهودية، فإن المحل التجاري الذي يبيع 

يوم الس���بت، يس���قط الحالل عن جميع المنتوجات التي في المحل، حتى وإن كانت 

مواصفاته���ا مطابقة للش���ريعة اليهودية. لكن يوجد جمهور واس���ع يطالب بفتح 

المحال التجارية، والس���ماح بإمكانية التس���وق في أيام الس���بت، ك���ون الكثير من 

العائالت ترغب في االستفادة من هذا اليوم لتوفير االحتياجات األسبوعية للمنزل.

إال أن وزير الداخلية »العلماني« من حزب الليكود، ساعر، رفض إقرار القانون البلدي 

إي���اه، زاعما أن القانون ال يمس فقط بقدس���ية وخصوصية الس���بت لدى اليهود، بل 

أيضا يمس بالقيم الديمقراطية، حس���ب تعبيره، ألن مس���ألة السبت ليست دينية 

فق���ط، »بل هي قضية اجتماعية ووطنية«، ويتذرع س���اعر هنا ب���رأي يدعي أن فتح 

حوانيت وأماكن عمل أيام الس���بت، يش���كل خرقا لحق العاملين بيوم عطلة جامع مع 

باقي أفراد العائلة، عدا عن أنه يوم يميز »الجمهور اليهودي في دولته«.

وأعلنت بلدية تل أبيب أنها س���تتوجه إلى المحكمة العليا لالس���تئناف على قرار 

وزي���ر الداخلية، ولكن إذا ما حكمنا على تجارب الس���نوات األخي���رة، في نهج بلدية 

تل أبيب، معقل العلمانيين األكبر في إس���رائيل، فإنها تصدر بيانات تس���اير فيها 

مواقف ومطالب العلمانيين، إال أنها ال تبدي ممارس���ة ف���ي إصرارها على إقرار تلك 

المطالب، كما فعلت في مسألة المواصالت أيام السبت، التي سنأتي عليها الحقًا.

بين المصالح الحزبية والتجارية
لك���ن الجدل حول هذه القضي���ة، لم ينحصر فقط في مس���ألة الموقف من اإلكراه 

الدين���ي، بل ولج إل���ى جوانب حزبية واقتصادية كبرى. فق���د قالت مصادر في حزب 

الليكود لوس���ائل إعالم إس���رائيلية، إن قرار الوزير س���اعر يعد غريبا من ناحيتهم، 

كونه ش���خصا علمانيا ويعيش في تل أبيب، وال يبدي أي نوع من االلتزام بالش���رائع 

اليهودية، ولذا فإن التقدير  هو أن ساعر بدأ في مسيرة التقرب من األحزاب الدينية 

وجمهور المتدينين، في اطار استعداداته للمنافسة على رئاسة حزب الليكود، أمام 

رئيس الحزب بنيامين نتنياهو.

وحس���ب تلك المصادر، فإن س���اعر قال في اآلونة األخيرة إن على حزب الليكود أن 

يجدد التحالف مع األحزاب الدينية المتزمتة »الحريديم«، ويعزز عالقاته مع كتلتي 

»ش���اس« و«يهدوت هتوراة«، خاصة بعد أن س���اندت هاتان الكتلتان مرش���ح حزب 

الليكود لرئاسة الدولة رؤوفين ريفلين.

لكن ساعر يعي حقيقة أن منافسة كهذه هي معركة محكوم عليها بالفشل، وفق 

الظروف الراهنة القائمة في حزب الليكود، إال أنه كما يبدو فإن س���اعر يريد تسجيل 

موقف ف���ي حال قرر خوض االنتخاب���ات الداخلية في حزبه فعال، كي يثّبت نفس���ه 

كالش���خص الثاني في الحزب، علما أنه ليس وحده يخطط لمنافسة كهذه، بل أيضا 

وزير األمن موشيه يعلون، ولكن كليهما لم يجاهرا حتى اآلن بنواياهما.

في المقاب���ل، أظهر تقرير لصحيف���ة »ذي ماركر« االقتصادي���ة التابعة لصحيفة 

»هآرت���س«، أن رجال أعمال كبارا من المتدينين، مّولوا من وراء الكواليس الحملة ضد 

بلدية تل أبيب وقرارها السماح بفتح حوانيت لبيع األغذية في أيام السبت، إذ إنهم 

متضررون من القرار كون محالهم مغلقة أيام السبت.

وحس���ب التقرير إياه، فإن المعركة دارت من وراء الكواليس بين حيتان المال، بين 

أصحاب ش���بكات حوانيت وتسوق تفتح أبوابها بين الس���بت، وبين أصحاب شبكات 

تغلقها، ويجري الحديث عن تمويل المعركة القضائية، بما يقدر بأكثر من 100 ألف 

دوالر، ولك���ن هذا المبلغ الظاهر، واالعتقاد الس���ائد أن التمويل يصل إلى حمالت من 

شأنها التأثير على الرأي العام، كي يساند اغالق تلك المحال.

ويقول بحث ظهر في األيام األخيرة، إن الخسائر المتوقعة إلغالق المحال التجارية 

المس���موح لها، في أيام الس���بت، قد تتجاوز 85 مليون دوالر في الس���نة، وحس���ب 

معطيات ذلك البحث، فإن المبيعات في أيام السبت، أعلى بما بين 25% إلى 50% من 

المبيعات في األيام العادية، وحسب التقديرات أيضا، فإن مبيعات المحال التجارية 

تلك في مدينة تل أبيب وحدها، تصل إلى 3ر3 مليون دوالر في يوم السبت الواحد، 

ما يعني 170 مليون دوالر سنويا.

ويق���ول البحث إن 50% م���ن تلك المش���تريات بإمكانها أن تكون ف���ي باقي أيام 

األس���بوع، بينما 50% من تلك المشتريات تنش���أ فقط بفعل يوم السبت، وكما يبدو 

يجري الحديث عن مش���تريات في مطاعم، ومحالت الطعام السريع، ولذا فإن إغالقها 

في أيام السبت، سيمنع الصرف عليها.

وكان���ت بلدية تل أبيب، في اعقاب قرار وزير الداخلية س���اعر، مضطرة إلى تفعيل 

قانون المنع القائم، وفرض غرامات مالية في حدود 200 دوالر على المحال التي تفتح 

أبوابها أيام السبت، إال أنه حسب التقارير التي صدرت في االسبوعين األخيرين، فإن 

لوا دفع الغرامة، واالس���تمرار في 
ّ

ه���ذه الغرامة لم تردع تلك المحال، فأصحابها فض

فتح محالتهم، كما يبدو ألن الغرامة ليست بذلك القدر أمام ما يجنونه من أرباح من 

مبيعاتهم في أيام السبت.

في المقابل، أعلن بعض أصحاب حوانيت بيع أغذية كبيرة، وشبكات بيع متوسطة، 

م���ن تلك التي تغل���ق أبوابها أيام الس���بت، عزمهم على رفع دع���اوى تعويض ضد 

المحال وش���بكات التسوق التي تفتح أبوابها أيام الس���بت، بزعم أن هذا يدخل في 

إطار المنافس���ة غير المتس���اوية«، وأن البيع أيام السبت في تلك الحوانيت يتسبب 

بخسائر مالية كبيرة للفريق اآلخر.

مواصالت السبت
قضي���ة المح���ال الغذائية ه���ي المعركة الثانية التي تش���نها بلدي���ة تل أبيب 

على قيود الس���بت، فقبل أكثر م���ن عامين، توجه المجلس البل���دي بطلب إلى وزارة 

المواصالت، لتش���غيل المواصالت العامة في المدينة أيام الس���بت، ولو بوتيرة أقل 

من األيام العادي���ة، بهدف ربط أحياء المدينة الكبي���رة، بمراكز النقاهة والترفيه، 

والتواصل بين األحياء المختلفة.

ويظه���ر من التقارير، أن حظ���ر المواصالت العامة أيام الس���بت مفروض كقرارات 

للشركات ش���به الرسمية التي تش���غل خطوط المواصالت العامة، إذ ال يوجد قانون 

رس���مي يحظر المواصالت العامة أيام الس���بت، ولكن هناك اتفاق غير مكتوب بين 

الحكوم���ة والتيارات الدينية المتش���ددة، ومنها االصولية، من���ذ العام 1948، بعدم 

تسيير المواصالت العامة.

كذل���ك فإن الش���وارع والطرقات مفتوحة بش���كل عام في جميع الم���دن والبلدات 

اليهودية، باس���تثناء شوارع قليلة جدا في المدن الكبرى، إما أنها تقع بحي كله من 

االصوليي���ن، أو يقع فيه الكنيس األكبر في تلك البلدة، ويمكن مش���اهدة حظر كلي 

للمواصالت حتى الخاصة في مس���توطنات يسكنها االصوليون فقط، مثل موديعين 

عيليت وبيتار عيليت وإلعاد، وبعض أحياء القدس الغربية، ومدينة بني براك. 

ويداف���ع العلمانيون عن موقفهم في مس���ألة المواصالت العام���ة، بقولهم إنه ال 

توجد دولة في العالم ال تس���ير منها مواصالت عامة في 25% من أيام السنة، بمعنى 

أيام س���بت وأعياد، وأن هذه األنظمة هي ضربة موجهة للش���رائح الفقيرة، إذ حسب 

معطيات بحثية يظهر أن 90% من عائالت الشرائح الميسورة والوسطى لديها سيارة 

عائلية واحدة على األقل، بينما هذه النس���بة تهبط إلى 20% لدى الشرائح الفقيرة، 

بمعنى أن الشرائح الفقيرة هي المحرومة أساسا من حق التنقل والحركة أيام السبت.

وبق���ي قرار المجلس البلدي لمدينة تل أبيب حبرا على ورقة كما كان متوقعا، إذ أن 

هذا القرار جاء في ظل حكومة )الس���ابقة( شارك في ائتالفها المتدينون المتزمتون 

»الحريدي���م«، كما أن وزير المواصالت يس���رائيل كاتس أعلن م���ع بدء توليه منصبه 

قبل نحو خمس���ة أعوام، أنه س���يعترض على أي مبادرة لتشغيل مواصالت عامة في 

أيام السبت.

وهذا الموقف بقي ساريا أيضا في األيام األخيرة، إذ رفضت اللجنة الوزارية لشؤون 

التش���ريعات، وبتوصية وزير المواصالت كاتس، مش���روع قانون تقدم به النائب من 

حركة »ميرتس« اليساري« نيتسان هوروفيتس، يسمح بتشغيل مواصالت عامة أيام 

السبت، وفق أنظمة تحددها كل واحدة من البلدات.

كذل���ك تالش���ت تهديدات بلدية تل أبيب، بتش���جيع إقامة ش���ركة خاصة تابعة 

للبلدية لتش���غيل حافالت أيام السبت، وحس���ب الديانة اليهودية، فإن يوم السبت 

يبدأ من مغيب شمس يوم الجمعة إلى مغيب شمس يوم السبت.

ليفني تريد »عطلة األحد«
وف���ي محاول���ة منها لله���روب من م���أزق اتخ���اذ موقف مع���ارض لمطالب 

العلمانيي���ن، أعلنت وزيرة العدل تس���يبي ليفني، ورئيس���ة اللجنة الوزارية 

لش���ؤون التشريعات، أنها ستثير من جديد مس���ألة جعل العطلة األسبوعية 

الرس���مية يومين، بإضافة يوم األحد إلى يوم السبت، مع اضافة ساعات عمل، 

أليام العمل الخمس الباقية، وأنها ستتعاون مع صاحب االقتراح بهذا الشأن 

منذ ثالث سنوات، الوزير سيلفان شالوم.

وتقول ليفني إنها ترى من المناس���ب إعادة موضوع عطلة األحد إلى جدول 

أعمال الحكوم���ة، وأعلنت أنه باإلمكان ايجاد حلول للكثير من األس���ئلة التي 

تطرح في هذا المجال، مثل أن إضافة س���اعات عمل في األيام الخمسة األخرى 

سيزيد من العبء على جمهور العاملين.

وكان رئي���س الحكومة بنيامين نتنياهو قد قرر في قبل ثالث س���نوات، في 

حكومته الس���ابقة، تش���كيل لجنة وزارية ومن مختصين لبحث اقتراح الوزير 

في حكومته، كي يكون يوم األحد يوم عطلة آخر عدا الس���بت، في حين يكون 

ي���وم الجمعة يوم عمل قصير، وإضافة س���اعات عمل لأليام األربعة المتبقية. 

والهدف من جعل يوم األحد يوم عطلة أن يتم تجاوز عقبة تشريعات السبت 

الدينية، وفس���ح المجال أمام يوم عطلة تجوز في���ه حركة المواصالت وحركة 

الجمه���ور العام، وهذه مب���ادرة ظهرت في الماضي من خالل مش���روع قانون 

حاول أعضاء كنيس���ت س���ابقون تمريره، إال أنه اصطدم بمعارضة المتدينين 

األصوليين المتشددين.

وكالع���ادة فهذا االقت���راح الذي يعلو ويخبو أثار ج���دال بين مؤيد ومعارض، 

ولك���ن بطبيعة الحال »نبش« من جديد الجدل بي���ن العلمانيين والمتدينين، 

الذي تريد المؤسسة اإلسرائيلية بث أوهام بأنه زال من األجندة اإلسرائيلية. 

وكان واضحا يومها أن نتنياهو أراد من تشكيل تلك اللجنة دفن الموضوع في 

لجنة وزارية، بموجب النهج القائم منذ عش���رات السنين في جميع الحكومات 

اإلسرائيلية.

ويحظ���ى اقتراح عطلة األحد بدعم بنك إس���رائيل المركزي، كذلك فإن بحثا 

أجري في قس���م األبحاث في الكنيس���ت، قال إن جعل ي���وم األحد يوم عطلة 

أس���بوعية سيكون ايجابيا لالقتصاد من عدة نواح، فهناك الكثير من الجهات 

االقتصادية التي تعمل مع األسواق العالمية، ستكون ساعات عملها مفتوحة 

ومالئمة أليام العمل في أكبر األسواق العالمية. كذلك وحسب قسم األبحاث، 

فإن منح جمهور العاملين يوم عطلة إضافي سيس���اهم في رفع معنوياتهم 

وجاهزيتهم للعمل اكثر بعد اس���تراحة فعلية تكون فيها حركتهم من دون 

تقييدات دينية؟

وهذا الموقف من قس���م األبحاث يس���ري أيضا على جهاز التعليم العبري، 

الذي يعمل أس���بوعيا س���تة أيام، بدعوى أن مكوث الطالب س���اعات أكثر في 

المدرس���ة ضمن أسبوع تعليمي من خمسة أيام، سيمنح الوالدين فرصة أكبر 

ليعم���ال كالهما في وظائ���ف كاملة، كما أن هذا األمر سيس���اهم في تقليص 

الفجوات بين العلمانيين والمتدينين.

فتح حوانيت األغذية في تل أبيب أيام السبت يفّجر
مجددا المعركة بين العلمانيين والمتدينين في إسرائيل

فقَد رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو حليفه األقرب 

ف���ي االئتالف الحكومي، وزي���ر الخارجية أفيغدور ليبرم���ان، الذي أعلن 

يوم االثنين الماضي انفصال حزبه، »إسرائيل بيتنا«، عن حزب الليكود، 

بعد مرور سنة وثمانية ش���هور تقريبا على تحالف الحزبين وخوضهما 

االنتخابات في بداية العام الماضي )2013( ضمن قائمة »الليكود بيتنا«.

وب���رزت الخالفات بين نتنياهو وليبرمان م���ن خالل تصريحاتهما 

في األس���ابيع األخيرة، في أعق���اب اختطاف وقتل المس���توطنين 

اإلس���رائيليين الثالثة واتهام إسرائيل حركة حماس بالوقوف وراء 

هذه العملية. واش���تدت هذه الخالفات قبل أس���بوعين، بعد أن بدأ 

ليبرم���ان يطالب ب�«احتالل غزة« وش���ن »عملية س���ور واق في قطاع 

غ���زة«، قائاًل إن »مفه���وم أن الهدوء )من جانب الفلس���طينيين في 

غزة( سيقابل بالهدوء )من جانب إسرائيل( هو أمر خطير«. من جانبه 

ادعى نتنياهو أنه ينبغ���ي »ضبط النفس«، علما أن الطيران الحربي 

اإلسرائيلي كان في ذلك الوقت يشن غارات كثيفة على القطاع.

وفي إثر ذلك، نش���بت مش���ادة كالمية بين نتنياه���و وليبرمان، 

خالل اجتماع الحكومة األس���بوعي، يوم األحد، على خلفية الس���جال 

الدائر في الحكومة حول العمليات العسكرية ضد قطاع غزة. وقالت 

الصحف اإلس���رائيلية إن الوزراء »ُدهش���وا« م���ن طبيعة المواجهة 

الكالمية بين االثنين.

وبدأت المش���ادة الكالمية، عندما انتق���د نتنياهو أمام كاميرات 

الصحافيين، في مستهل اجتماع الحكومة، ليبرمان ووزير االقتصاد، 

نفتالي بينيت، على ضوء مطالبتهما بش���ن عملية عسكرية واسعة 

ضد قطاع غزة وانتقادهما سياسة الحكومة. 

وقال نتنياهو »ف���ي مثل هذه األوقات ينبغ���ي التصرف ببرودة 

أعصاب وعدم إطالق تصريحات منفلتة ومتسرعة. سننفذ كل ما هو 

مطلوب من أجل إعادة الهدوء إلى الجنوب«. 

ووفقا للتقارير اإلسرائيلية فإنه بعد إخراج الصحافيين من قاعة 

االجتماع، اس���تمر نتنياهو ف���ي انتقاد ليبرم���ان وبينيت، وقال إن 

»من ينتقدني وينتقد الحكومة على أدائها يفتقر إلى المس���ؤولية 

ويفعل ذلك من أجل تحقيق مكاسب سياسية«. 

وس���ارع ليبرمان إلى الرد على نتنياهو قائ���ال »أنت الذي عقدت مؤتمرا 

صحافيا بعد جنازة المخطوفين وقبل اجتماع الكابينيت )المجلس الوزاري 

اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية( وأطلقت شعارات بدون 

رصيد. ما قلته أنا عن غزة وعرب إسرائيل أمور أقولها لجمهور ناخبّي منذ 

س���نين. وأنت تعهدت بإنزال ضربة ش���ديدة بحماس، لكن لم يحصل أي 

شيء من هذا، وها هم يواصلون إطالق الصواريخ على المواطنين«.

ورد نتنياهو بدوره، وهو ف���ي حالة غضب، وقال »عليك أن تحضر 

اجتماع���ات الكابينيت أوال، وبعد ذلك تتحدث إلى وس���ائل اإلعالم 

حول سياسة الحكومة«.

ورفض ليبرمان ذلك قائال »ال تعطني عالمات. كنت في ألمانيا في 

زيارة سياسية وفور عودتي إلى البالد سمعت عن جثث المخطوفين. 

خس���رت )حضور( اجتماع كابينيت واحد. وأنت قررت عقد االجتماع 

الثان���ي للكابينيت خ���الل فترة قصيرة، وكنت ف���ي لقاء مع رئيس 

البرلم���ان األلبان���ي. وال يمك���ن اتهام���ي، على األقل، بأني س���ربت 

معلومات من اجتماع الكابينيت« إلى وسائل اإلعالم.   

والتق���ى ليبرمان مع نتنياهو، في اليوم التال���ي، وأبلغه بأنه قرر 

فك التحالف بين الحزبين. وفسر ليبرمان قراره بأن »الخالفات بيننا 

أصبحت جوهرية ومبدئية في األيام األخيرة. وطالما كانت الخالفات 

تتعلق بأمور تقنية أو سياس���ية - حزبية فق���د تغلبنا عليها، لكن 

بع���د أن أصبح���ت اآلراء المختلفة تتعلق فيم���ا ينبغي تنفيذه من 

الناحي���ة األمنية في الصراع ضد حم���اس واإلرهاب من غزة، لم يعد 

باإلمكان االس���تمرار والعمل في إطار كتلة برلمانية واحدة. والواقع 

الذي تكون فيه مئ���ات الصواريخ موجودة بح���وزة منظمة إرهابية 

وبإمكانها أن تقرر في أي لحظة متى تستخدمها، هو واقع ال يحتمل 

بالنسبة لنا وعلينا أن نعمل ضده بصورة حازمة ومن دون مساومة«.  

وأضاف ليبرمان أن »اقتراحات التريث واالحتواء واإلرجاء واالنتظار 

ليست مقبولة علينا. ووزراء ’إس���رائيل بيتنا’ ونوابه في الكنيست 

سيعملون من أجل أن تفعل إسرائيل ما ينبغي فعله ضد المنظمات 

اإلرهابية التي تخرق الس���كينة وتهدد س���المة مواطني إسرائيل. 

وس���نبقى أعضاء مخلصين في االئت���الف ألن ثمة أهمية بأن تكون 

لدولة إسرائيل حكومة وطنية وهذه هي الحكومة الوطنية الوحيدة 

الممكنة حاليا وانتخابات جديدة لن تغير ذلك أيضا«. 

غضب في حزب الليكود
أثار إعالن ليبرمان عن شق كتلة »الليكود بيتنا« غضبًا في صفوف 

حزب الليكود، ووصف قياديون في هذا الحزب قرار ليبرمان بأنه جاء 

في »توقيت بائس«، إذ كانت التقديرات، منذ تشكيل التحالف بين 

هذين الحزبين، أن ليبرمان يس���عى من خالل���ه إلى توحيد الحزبين 

والوصول إلى زعامة الكتلة وأن يصبح مرش���حها لرئاس���ة الحكومة 

خلف���ا لنتنياهو. لكن قيادة الليكود كلها تقريبا كانت مجمعة على 

رفض مخطط ليبرمان هذا، ولذا كان هذا االنفصال متوقعا.

وق���ال رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيس���ت، زئيف إلكين، 

من الليكود، في أعقاب قرار ليبرمان بفصل الحزبين، إنه »كان واضحا أنه 

من���ذ اللحظة التي أدرك فيها ليبرمان أنه ل���ن يتمكن من االنضمام إلى 

الليكود، س���يتحّين الفرصة من أجل االنفص���ال. وليبرمان بحاجة لفترة 

زمنية كي يبعد نفسه عن الليكود ليخوض االنتخابات المقبلة مستقال. 

والسؤال هو ليس لماذا حدث هذا اآلن، وإنما لماذا لم يحدث حتى اآلن؟«.

وعقبت عضو الكنيس���ت تس���يبي حوطوفيللي بالق���ول »إذا كانت 

قرارات الكابينيت ال تروق له، فليتكرم وينسحب من الحكومة. فنفاق 

ليبرمان يرافقه طوال طريقه السياسية، ووفقا للمزاج القومي«. وقال 

نائب وزير الدفاع وعضو الكنيس���ت داني دانون، إن »حل الكتلة كان 

سيحدث في جميع األحوال. وقد أدرك أعضاء الليكود أن التحالف لم 

يضف نوابا لليكود. وسنس���تمر في التعاون مع حزب إسرائيل بيتنا 

ككتلتين منفصلتين لدفع قيم المعسكر القومي إلى األمام«.  

م���ن جانبها، قالت الوزيرة ليمور ليفن���ات إنه »ألمر محزن أنه في 

هذه األيام بالذات التي يتعين علينا فيها أن نكون موحدين، هناك 

وزراء يفضل���ون القيام بحراك حزبي«.  واعتبر رئيس االئتالف، عضو 

الكنيس���ت ياريف ليفين، أنه »ال شك في أن حل الكتلة المشتركة 

س���يعزز قوة الليكود على الم���دى البعيد وس���يمكننا من أن نعيد 

ناخبي الليكود الذين عارضوا التحالف مع إسرائيل بيتنا«. 

ولمحت مصادر ف���ي االئتالف الحكومي إلى أن ق���رار ليبرمان من 

ش���أنه أن يقود إلى حدوث تغييرات في تركيبة االئتالف. وترددت 

أنباء، خالل األسبوع الماضي، مفادها أن نتنياهو اقترح على رئيس 

حزب ش���اس، أريي���ه درعي، االنضم���ام إلى الحكوم���ة. لكن على ما 

يبدو أن خطوة كهذه غي���ر واردة، ألنه في حال انضمام هذا الحزب 

الحريدي فإن حزب »يوجد مس���تقبل« قد ينسحب من الحكومة، بعد 

أن اشترط انضمامه إليها بعدم ضم أحزاب الحريديم.

وكتب المحلل السياسي دان مرغليت، في صحيفة »يسرائيل هيوم«، 

التي توصف بأنه����ا »بوق« نتنياهو، أن »التوقيت الذي اختاره ليبرمان 

لش����ق الكتلة يتالءم مع طبيعة أدائه في الحكومة، إذ ال توجد حكومة 

في العالم يس����مح فيها وزير الخارجية لنفس����ه بمهاجمة سياستها 

مثلما فعل ليبرمان«. وأضاف أنه »لزام على أي وزير، ومهما يكن موقفه 

داخل الكابينيت، أن يتبنى سياس����ة الحكومة، وليس أن يش����رح لماذا 

هي مخطئة. وباإلمكان فعل ذلك في صفوف المعارضة فقط«. 

ورأى مرغلي���ت أن »ليبرمان ركب على الموجة«، أي أنه يس���ير وفقا 

لمزاج الرأي العام في إسرائيل، الذي يؤيد شن هجوم ضد قطاع غزة. 

وأضاف أنه في حال تقرر شن عملية عسكرية برية ضد القطاع »وفي 

حال حدوث أخطاء، عندها س���يكون ليبرمان أول من يوجه انتقادات 

إلى سيرها وكأنه كان سيفعل ذلك بشكل أفضل«.

أنظار نتنياهو تتجه نحو االنتخابات
وفقا لمرغليت، ومحللين آخري���ن أيضا، فإن أعين أعضاء االئتالف 

الحكوم���ي تتجه نح���و صندوق االقتراع. »وس���وف يش���ددون على 

الخالفات ويقللون من أهمية الطاعة االئتالفية في الكنيس���ت. وقد 

بدأ الفصل الذي يس���مى في أروقة الكنيست ب�’الحراك’، أي الفترة 

التي تبدأ فيها الحكومة بالتحرك نحو انتخابات مبكرة حتى لو أنها 

ال تتعمد ذلك. وربما س���تتمكن من تمرير الميزانية العامة المقبلة 

بصعوبة. لكنها ستكون األخيرة« التي ستمررها الحكومة الحالية. 

واعتبرت محللة الش����ؤون الحزبية في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 

سيما كدمون، أن »نتنياهو استنفد حتى النهاية موضوع ضبط النفس 

وامتالك المب����ادرة واالحتواء )تجاه غزة(، رغم أنه يعلم أنه يوجد لذلك 

ثمن سياسي وحتى عواقب انتخابية. وهو ووزير الدفاع، موشيه يعلون، 

متفقان تماما على أنه ال جدوى من الدخول مجددا والسيطرة على غزة، 

إذ ال يوجد في ذلك منطق عسكري. ورغم أنه لم يقل ذلك أحد علنا، لكن 

الحديث عن التسبب بانهيار حكم حماس بواسطة عملية برية هو كالم 

فارغ. وهذا لم يحدث ولن يحدث. وإذا كان هذا لن يحدث، وإذا لن يكون 

باإلم����كان تنفيذه، وإذا كان ليس واضحا ما إذا ينبغي القيام بذلك ألنه 

من يعرف من سيكون في غزة بعد حماس، فإنه ال يوجد أي مبرر للتوغل 

الب����ري. وكل ما هو أقل من القض����اء على حماس وفرض هدوء أكيد على 

غزة، ال يبرر خدش����ا واحدا يصيب جنديا إس����رائيليا... والمنطق الوحيد 

للحديث عن توغل بري هو من أجل الردع«.

ووصفت كدمون نتنياهو بأنه »وحيد في المعركة«. وأش���ارت إلى 

أن »الوحيد بين الوزراء الذين كان يتشاور معهم واعتمد على رجاحة 

رأيه وعلى حفاظه على الس���رية، هو ليبرم���ان. وبعد أن هاجم وزير 

الخارجية سياس���ة ضبط النفس التي اتبعه���ا رئيس الحكومة ورد 

عليه نتنياه���و بهجوم مضاد على تغيبه عن اجتماعات الكابينيت، 

فقد ُوضعت نهاية لهذه الثقة«.

ولفتت كدمون إلى أن نتنياهو تعرض النتقادات كثيرة من اليمين 

بس���بب عدم اتخاذه قرارا بش���ن عملية برية ضد غزة. وأضافت أنه »ال 

يمكن أن نحس���د نتنياهو في هذه األي���ام. ويبدو لي أنه أكثر رئيس 

حكوم���ة وحيدا كان هنا أب���دا«. وتابعت أن نتنياه���و ال يثق بأعضاء 

الكابينيت الذي���ن يفتقرون للخبرة، وال يث���ق بقدرتهم على ترجيح 

ال���رأي، »وهو متأك���د أن بين األس���باب التي تحركه���م رغبتهم في 

تقويض مكانته«. وأشارت إلى أن نتنياهو يشعر بأنه ال يتلقى الدعم 

م���ن حزبه، وأن الكثيرين من نواب الحزب في الكنيس���ت »ال يوافقون 

على سياسة ضبط النفس التي يتبعها، وبعضهم يقول ذلك علنا«. 

بدوره، اعتبر محلل الش���ؤون الحزبية في صحيفة »هآرتس«، يوسي 

فيرتر، أن نتنياهو كان حذرا في تصريحاته حول العملية العسكرية 

ضد غزة، وأنه لم يستخدم كلمات مثل »حسم« و«اجتثاث« و«تحطيم«. 

كذل���ك ف���إن »نتنياهو ل���م يضع أهدافا س���امية كغاي���ات للعملية 

العسكرية الحالية باستثناء جباية ’ثمن باهظ’ من حماس«.

وفيما يتعل���ق بالوضع السياس���ي الداخلي في إس���رائيل، كتب 

فيرت���ر أنه »ال يوجد أحد بين المقربي���ن المحيطين بنتنياهو يمنح 

ه���ذه الحكومة أكثر من عام، أو عامًا ونصف العام في الحد األقصى. 

وواضح لجميع الالعبين السياسيين أن ميزانية العام 2015 ستكون 

األخيرة التي ستمررها حكومة نتنياهو الثالثة. ويعتقد الكثيرون 

أن هذه الميزانية س���تصطدم بصعوبات كبيرة أيضا، وأنه س���يتم 

تبكير موعد االنتخابات إلى الربع األول من العام المقبل«.

وكت���ب فيرتر أنه »في جميع األحوال، وفيما ال يزال نتنياهو يدير 

الحملة العس���كرية، س���وية مع وزير الدفاع موشيه يعلون، ورئيس 

هيئ���ة أركان الجيش بيني غانتس، فإن رأس���ه ليس���ت نظيفة من 

الحسابات السياسية الداخلية أيضا«.

ولف���ت فيرتر إلى أنه »رغم أن األمر يبدو متناقضا، فإن الش���خص 

الوحيد، ورئيس الحزب الوحيد، الذي بإمكان نتنياهو االعتماد على 

دعمه المس���تقبلي )بأن يوصي أمام الرئيس اإلس���رائيلي بتكليفه 

بتش���كيل الحكومة( هو نفتالي بينيت من حزب البيت اليهودي، إذ 

إنه مع كل الكراهية والش���حنات والترسبات ومشاعر االنتقام، يظل 

بإمكان المشترك بينهما أن يتغلب على ما يفرق بينهما«.  

فك التحالف بين ليبرمان ونتنياهو- هل من شأنه تبكيـر موعد االنتخابات؟

نتنياهو و ليبرمان: االفتراق.
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

من نشاطات »مركز مـدار«

يعي���د العدوان اإلس���رائيلي الجديد عل���ى قطاع غزة، في م���ا أطلق عليه 

االحت���الل ه���ذه المرة اس���م »الج���رف الصامد«، إل���ى الصدارة م���رة أخرى 

مس���ألة موقف المجتم���ع الدولي حيال إس���رائيل التي تواص���ل احتاللها 

للمناطق الفلس���طينية في الضف���ة الغربية وقطاع غزة، بما يش���مله ذلك 

من مش���روع اس���تيطاني كولونيالي متواصل على الدوام دون أي توقف وال 

حتى في فترات تجرى فيها »مفاوضات س���الم« بين الجانبين اإلس���رائيلي 

والفلس���طيني. وتتمثل مس���ألة الموقف الدولي هذه، في صورة أساسية، 

بموضوعة مكانة إس���رائيل بين األمم والدول وم���ا تواجهه من عزلة دولية، 

تشتد أحيانا وتنفرج أحيانا أخرى.  

ويش���كل الظرف الحالي مناس���بة جي���دة للتوقف عند بح���ث جديد حول 

هذا الموضوع صدر قبل أش���هر قليل���ة عن »مركز م���والد � المركز لتجديد 

الديمقراطية« في إس���رائيل تح���ت العنوان التالي: »مكانة إس���رائيل في 

العالم ومسألة العزلة: حلف مأزوم«! 

وهذا البحث، الذي أش���رف على إعداده وكتابته نخبة من الباحثين ضمت: 

أس���اف شارون، ش���يبي غرينفيلد، ميخائيل منكين، عوديد نعمان، جيسي 

روكمان وداليا ش���احم، يقع في 56 صفحة موزعة على ثمانية أبواب تشمل: 

1. المدخل؛ 2. المقدمة؛ 3. الفصل األول: العزلة الجيو- سياسية؛ 4. الفصل 

الثان���ي: التغل���ب على العزلة � الحل���ف مع الغرب؛ 5. الفص���ل الثالث: أزمة 

العالقات مع الغرب؛ 6. الفصل الرابع: حل األزمة؛ 7. توصيات سياس���اتية؛ 

8. هوامش. 

 ويرى البحث، في األس���طر األولى من مدخله، أن »مكانة دولة إسرائيل في 

العالم هي بمثابة قصة نجاح فريدة من نوعها تقريبا« وأن »نبوءات الغضب 

التي تؤكد أن دولة إسرائيل ستواجه العزلة الدولية قريبا هي نبوءات مبالغ 

فيها«. لكنه يس���تدرك على الفور: »وس���وية مع ذلك، ليس ثمة شك في أن 

إس���رائيل موجودة اآلن في مس���ار تصادمي مع إجم���اع عالمي مطبق يكفر 

بشرعية سيطرتها العسكرية على المناطق« المحتلة. 

ويحلل البحث، برس���م ه���ذا التش���خيص القاعدّي وانطالق���ا منه، مكانة 

إسرائيل الراهنة في الساحة الدولية واألزمة التي ستضطر إلى مواجهتها، 

آجال أم عاجال، من جراء سياسات الحكومات اإلسرائيلية، وخاصة فيما يتصل 

باالحتالل واالستيطان بوجه أساس. 

نقاش سطحي وغير جّدي
يرى معدو البحث، في المدخل، أن مكانة إس���رائيل الدولية تمثل قضية 

هامة جدا تحتل حيزا مركزيا وثابتا في جدول األعمال العام في إس���رائيل 

منذ س���نوات عديدة، إذ تطرح تس���اؤالت كثيرة مختلفة من بينها وأبرزها، 

مث���ال: هل تقترب إس���رائيل من واق���ع العزلة الدولية؟ ما ه���و مدى الضرر 

الذي توقعه حمالت المقاطعة لمنتجات وبضائع إس���رائيلية، والتي تحظى 

بتغطية إعالمية واسعة على الصعيد الدولي؟ ما الذي يمكن فعله من أجل 

وقف هذا التدهور السريع الحاصل في العالقات مع الواليات المتحدة ومع 

الدول األوروبية؟ 

ويؤكد مع���دو البحث أن »هذه التس���اؤالت، وغيرها، تش���غل، وبحق، بال 

مواطن���ي إس���رائيل وقيادتها السياس���ية، على حد س���واء«. غي���ر أن هذا 

االنش���غال، وما يحتله م���ن حيز مركزي وثابت، كما ذك���ر آنفا، »ال يرقى إلى 

نق���اش جدي وعميق يتناس���ب مع مس���توى أهمية الموض���وع وتأثيراته 

البعيدة المدى على دولة إس���رائيل ومس���تقبلها«! ذل���ك أن »الجزء األكبر 

من هذا النقاش العام يدور في مس���توى غير عقالني ويتكئ، أساسا، على 

شعارات فارغة، ال على حقائق ومعطيات«! وبوصفه كذلك، فإن هذا النقاش 

»يتأرجح، بق���وة وبحدة، بين نبوءات نهاية العالم م���ن جهة، وبين المباالة 

مبالغ فيها وتتسم باإلهمال من جهة أخرى«. 

ومن هذا المنظور، يرى معدو البحث أنه يمثل »محاولة لفحص واستيضاح 

مكانة إس���رائيل الدولية بصورة رزينة، متعقلة وموضوعية، باالستناد إلى 

معطي���ات موثوقة ومعايير موضوعي���ة، وذلك بغية التوص���ل إلى تقييم 

دقيق، قدر اإلمكان، لوضعية إس���رائيل الحالية وللمخاطر والفرص الماثلة 

أمامها«. 

وفي مس���عاه هذا نحو تحقيق غايته هذه، يعتمد البحث دراس���ة الواقع 

والتوقعات في ثالثة مجاالت مركزية: الدبلوماس���ي � السياسي، الثقافي � 

البحثي واالقتصادي.  

عزلة شرق أوسطية 
وإنجازات دولية

وبوج���ه عام � كما ي���رى البحث � تش���كل مكانة إس���رائيل الدولية قصة 

نجاح فريدة من نوعها تقريبا. وأدرك جميع رؤس���اء الحكومات اإلسرائيلية 

المتعاقب���ة منذ قي���ام الدولة وحتى اليوم األهمي���ة العظمى التي ينطوي 

عليه���ا وجود عالقات وثيقة مع الواليات المتحدة والدول األوروبية، وخاصة 

حيال العزلة الجيو- سياس���ية التي تكابدها إسرائيل في محيطها الشرق 

أوسطي، منذ إنشائها في العام 1948. وقد أثبت العالم من طرفه أنه معني 

بالتعاون الوثيق مع دولة إسرائيل، وخاصة بفضل الموقع المركزي المتميز 

الذي تصدرته إس���رائيل على الس���احة الدولية في تشكيلة واسعة وغنية 

من المجاالت، العلمية، الثقافية، العس���كرية واالستخباراتية، الدبلوماسية 

وغيرها، وهو ما شكل إنجازا هائال يستحق المباهاة والمفاخرة. 

ويرى البحث أن نبوءات الغضب بش���أن عزلة إس���رائيل الدولية اتس���مت 

بالمبالغة، إذ يش���ير تحليل الحلبة الدولية واصطفافاتها السياس���ية إلى 

أن إس���رائيل غير معزولة ع���ن العالم وأن دوال عدي���دة تقيم معها عالقات 

متنوعة، اقتصادية، ثقافية ودبلوماس���ية وغيرها وتب���دي اهتماما كبيرا 

بتحس���ين هذه العالقات وتعزيزها ورفع مستواها. وخالفا للرأي السائد في 

إسرائيل وللرس���ائل المتواترة التي تخرج من الوزارات والدوائر الحكومية 

اإلس���رائيلية المختلفة، فإن دولة إس���رائيل ال تعاني من أية محاوالت لنزع 

ش���رعيتها، أو مجرد الطعن فيها حتى. أما المقاطعة ضد إس���رائيل فهي � 

كما يرى البحث � ظاهرة س���لبية نس���بيا ال تفلح في تثبيت ذاتها بقوة بين 

الجمه���ور العريض، وال حتى بين النخب في أنحاء العالم المختلفة.  ويعود 

الس���بب في ذلك إلى أن الغالبية الساحقة من الجهات التي تقيم اتصاالت 

وعالقات مع إس���رائيل تعترف، بصورة حازمة وقاطع���ة ال لبس فيها، بحق 

إسرائيل في الوجود وليس لديها أي شك أو تشكيك في مصداقية وأحقية 

وجوده���ا. وأكثر من ذلك، فإن ما يربط إس���رائيل بحليفاتها ال يقتصر على 

ش���راكة مصالح عينية ووقتية، بل يتعداه إلى انسجام فكري وقيمّي، أيضا 

وباألساس. 

وخالل العقد األخير، ومن���ذ صعود بنيامين نتنياهو إلى الحكم في العام 

2009 بوجه خاص، يمكن أن نالحظ في إسرائيل تقييما مبالغا فيه لقوتها، 

م���ن جهة، وتقييما منقوصا للضرر الذي قد تتكبده من جراء حصول تراجع 

جدي في العالق���ات، أو حتى القطع، مع الواليات المتحدة والدول األوروبية، 

من جهة أخرى. ويقود مثل هذا الفهم والتش���خيص إلى أداء فاش���ل على 

الصعيد الدولي يضطر إس���رائيل إلى دفع أثم���ان باهظة وثقيلة جدا. ومن 

المنطقي التوقع بأن يوقع اس���تمرار هذا األداء الفاشل أضرارا أكثر جسامة 

بكثير. 

االحتالل - سبب تدهور عالقات إسرائيل الخارجية
وي���رى البح���ث أن العقد األخي���ر في هذا المجال يبش���ر بظاه���رة أخرى 

جديدة: ففي كل مرة تنشأ فيها أزمة في العالقات ما بين إسرائيل وإحدى 

حليفاتها � وهو ما يحصل بوتيرة مرتفعة ومتزايدة في السنوات األخيرة � 

يعم���د قباطنة الدولة إلى محاولة حرف االنتباه العاّم عن بؤرة الخالف الحاد 

وتحويله إلى هدف جديد وواعد: الهند، أوروبا الش���رقية، أميركا الالتينية، 

الصين وغيرها. وتبين دراس���ة المعطيات االقتصادية عن الوضع في البالد 

وفي ما وراء البحار، س���وية مع دراسة أحوال العالقات ما بين هذه الدول، أن 

 لالدعاء بأن ثمة بديال للعالقات الوثيقة بين إس���رائيل وبين 
ّ
ال أس���اس قط

الواليات المتحدة والدول األوروبية. 

ويذه���ب البحث إلى دراس���ة مجموعة من المقاييس ف���ي ثالثة مجاالت: 

الثقافي � العلمي، االقتصادي والسياسي، ليكتشف، بمنتهى الوضوح، أن 

نحو 100 بالمئة من الحاالت التي لم تكن فيها عالقات إس���رائيل الخارجية 

على ما يرام كانت مرتبطة، ارتباطا مباشرا، بسيطرة إسرائيل االحتاللية على 

المناطق الفلس���طينية. ويؤكد البحث أن ثمة إجماعا دوليا كامال حول رفض 

سياس���ة إس���رائيل في ما وراء »الخط األخضر« ويضي���ف: تبين التقييمات 

العقالنية، أيضا، أن هذه الحال لن تتغّير! 

أما التوجه القائل بأن من الممكن تجاهل هذه الخالفات الحادة بين دولة 

إس���رائيل وبين المجتمع الدولي فهو � من وجهة نظر معدي البحث � توجه 

عديم المس���ؤولية، ال تسنده أي من الوقائع على األرض وال يمت إلى الواقع 

بأية صلة. فالسياس���ة اإلس���رائيلية حيال المناطق )الفلسطينية( ال تعود 

بالضرر على عالقات إس���رائيل مع دول العال���م المختلفة والمجتمع الدولي 

فحسب، بل أيضًا على فاعلية الدبلوماسية اإلسرائيلية وفرص نجاحها. ولذا، 

تضطر وزارة الخارجية اإلسرائيلية والجهات الدبلوماسية الرسمية األخرى 

� كما يضيف البحث � إلى اعتماد سياس���ة خارجية فصامية )شيزوفرينية(: 

فهي ملتزمة برؤية حل »دولتين لش���عبين«، على المستوى الرسمي، بينما 

ه���ي ترصد، في التطبيق الممارس���اتي العملي، م���وارد هائلة وثمينة جدا 

)اقتصادية، بشرية وزمنية وغيرها( الغاية األساسية والوحيدة منها هي: 

تكريس سياسة إسرائيل في المناطق والدفاع عنها.  

ضرر جسيم ستتعمق
آثاره في السنوات المقبلة

ويخل���ص معدو البحث، في تلخيص مدخله���م، إلى القول: »على ضوء كل 

ما تقدم، فإن القيادة اإلس���رائيلية المس���ؤولة ملزمة باألخذ في الحس���بان 

جميع األخطار المحدقة بدولة إس���رائيل من ج���راء تفاقم الخالف مع الدول 

الغربية واتس���اع هوته. وف���ي المقابل، يتعين عليه���ا أن تدرك أن أي حل 

للنزاع اإلسرائيلي � الفلسطيني ينبغي، لزاما، أن ينسجم مع القيم األساس 

في الدول الديمقراطية الغربية، وأن مواصلة رفض مثل هذا الحل وتأجيله 

يس���بب إلسرائيل ضررا جديا وجسيما س���تتعمق وتتسع آثاره وإسقاطاته 

على حياة مواطنيها في السنوات القريبة«. 

ومن هنا، فإن تجاهل هذه األخطار، محاولة تمويهها أو إنكارها، فضال عن 

تجاهل التحوالت الجوهرية العميقة الحاصلة في منظومة عالقات إسرائيل 

الدولي���ة وإنكارها، من ش���أنها أن تضع المجتمع اإلس���رائيلي تحت طائلة 

الثمن الباهظ الذي سيضطر إلى دفعه، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، أمنيا 

وقيميا � وهو ثمن باهظ ال يستطيع المجتمع اإلسرائيلي تحّمله!

وعلي���ه، فإن ه���ذا البحث / الوثيقة يرمي � كما يص���ّرح معدوه � إلى وقف 

نهج اإلنكار الخطير هذا: االعتراف بمس���ألة وواقع عزلة إسرائيل، دراستها 

بكونها جزءا ال يتجزأ من مس���ألة مكانة إس���رائيل الدولي���ة وبلورة خطوط 

عريض���ة وعامة لحل ه���ذه األزمة الراهن���ة والخروج منها. ذل���ك أن مكانة 

إس���رائيل الدولي���ة التي تحققت من قب���ل كانت تحصي���ل حاصل للجهد 

المتواصل والمثاب���ر الذي حقق نجاحا باهرا، بينم���ا تواجه هذه المنجزات 

اإلسرائيلية في هذا المجال، اليوم، أزمة حادة. 

ويق���ود التحليل الذي أج���راه هذا البح���ث إلى اس���تنتاج جلي وحازم 

بش���أن األس���باب التي ق���ادت إس���رائيل إلى ش���فا األزمة.... »اس���تمرار 

االحتالل اإلس���رائيلي في الضفة الغربية وإصرار حكومات إسرائيل على 

مواصلة مش���روع االس���تيطان في هذه المناطق، بما يتنافى مع القانون 

الدول���ي ويتعارض مع اإلجماع الغربي � من األس���باب المس���ؤولة، بصورة 

مباش���رة وحصرية، عن تآكل مكانة دولة إسرائيل الدولية. وطالما بقيت 

المس���توطنات قائمة على حالها، فال يمكن أن نتوقع س���وى تفاقم خطر 

عزل إسرائيل، أكثر فأكثر«! 

)في العدد القادم: نستعرض ما جاء في 
مقدمة البحث وأبرز التوصيات التي وضعها(

بحث لـ »موالد ـ المركز لتجديد الديمقراطية« في إسرائيل:

إسرائيل موجودة اآلن في مسار تصادمي مع إجماع عالمي 
مطبق يكفر بشرعية سيطرتها العسكرية على المناطق المحتلة!

»اس���تمرار االحتالل اإلس���رائيلي في الضفة الغربية وإصرار حكومات إس���رائيل على مواصلة مش���روع 

االس���تيطان في هذه المناطق بما يتنافى مع القانون الدولي ويتعارض مع اإلجماع الغربي � من األسباب 

المسؤولة، بصورة مباشرة وحصرية، عن تآكل مكانة إسرائيل الدولية. وطالما بقيت المستوطنات قائمة 

على حالها، فال يمكن أن نتوقع سوى تفاقم خطر عزل إسرائيل، أكثر فأكثر«!

كتاب »الُمؤسّسة األكاديمّية اإلسرائيلّية«: 
رصد شامل للواقع األكاديمي اإلسرائيلي 

وظروف نشأته وتطوره

رام الله- صدر  حديثا عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار«، كتاب 

»الُمؤسّسة األكاديمّية اإلسرائيلّية: المعرفة، السياسة واالقتصاد«  للدكتور مهند 

مصطفى،  يعالج على نحو تفصيلي وشامل بنية المؤسسة األكاديمية اإلسرائيلية، 

وظروف نشأتها ومحطات تطورها، وما يثور حولها وفي أروقتها من أسئلة.

، وكلها تدور 
ً
يتكون الكتاب من ثالثة أقسام، وتشمل مدخال وعشرة فصول، وخاتمة

حول ثالثية المعرفة، والسياسة واالقتصاد في المؤسّسة األكاديمّية اإلسرائيلية.

ويعرض الفصل األول، اإلطار التاريخي لتبلور مؤسس���ات التعليم العالي والبحث 

العلمي في إس���رائيل، وذلك من خالل قراءة تاريخية تحليلية للصيرورة التاريخية 

التي أدت إلى قيام الجامعة العبرية، والنقاش السياسي واألكاديمي الذي دار حول 

دورها في المشروع السياسي الصهيوني.

ويتطرق الفصل الثاني، إلى تطور التعليم العالي بعد قيام إس���رائيل، و«مأسسة 

التعلي���م العالي«، وقد اس���تمرت هذه المأسس���ة حتى بداية الس���بعينيات ومن 

مالمحها: س���ن قانون مجلس التعليم العالي، وانتهاء عهد بناء الجامعات في أوائل 

الس���بعينيات، حيث استقر التعليم العالي على ثماني جامعات، وبات هناك إجماع 

صل���ب على أن مرحلة االعت���راف بجامعات جديدة انتهى، إل���ى أن أعلنت الحكومة 

اإلس���رائيلية، في العام 2012، عن االعتراف بجامعة في مس���توطنة أريئيل، وشكل 

ذل���ك تصدعًا خطيرًا، من وجهة نظر المؤسس���ات الجامعية، في اإلجماع الذي تبلور 

واستقر منذ أوائل السبعينيات.

ويناقش الفصل الثالث »العقد الضائع« في المؤسّس���ة األكاديمّية اإلسرائيلية، 

وهو العق���د الذي تراجع في���ه اإلنفاق الحكوم���ي على مؤسس���ات التعليم العالي 

، يمتد هذه العقد من نهاية التس���عينيات 
ً
، وعل���ى الجامعات البحثية خاصة

ً
عامة

إلى نهاية العقد األول من القرن الحادي والعش���رين، وانحس���رت خالله المؤسسات 

 بازدي���اد عدد الطالب، وتقلص اإلنفاق 
ً
الجامعي���ة، فتراجع عدد المحاضرين مقارنة

على البحث العلمي والتطوير، ما أدى الى بروز مسألة هجرة العقول.

ويطرح الفصل الرابع، قضية انهيار العلوم اإلنس���انّية في الجامعات اإلسرائيلية 

خ���الل العقود األخيرة، والنقاش الداخلي في المجتمع األكاديمي والجماهيري حول 

ل ذلك في تراجع كبير في عدد 
ّ
األسباب التي أدت إلى تراجع العلوم اإلنسانّية، وتمث

الطالب المس���جلين للدراسة في كليات العلوم اإلنسانّية، وتراجع النظرة االعتبارية 

والجماهيرية للعلوم اإلنسانية، وتراجع اإلنفاق الحكومي عليها، وعدم اعتبارها في 

مقاييس جودة الجامعات.

ويعال���ج الفصل الخامس، مس���ألة هج���رة العقول، التي تس���مى ف���ي األدبيات 

اإلسرائيلّية »هروب العقول«. ويناقش المفارقة األكاديمية في هذا المضمار، فمن 

جهة تنغمس الجامعات اإلس���رائيلية أكثر فأكثر في العولمة األكاديمية، ولكنها 

 طرحتها الحكومة إلرجاع العقول اإلسرائيلية. 
ً
 خماسية

ً
من جهة ثانية تتبنى خطة

تنب���ع المفارقة من أن هجرة العقول هي الحال���ة الطبيعية لعولمة التعليم العالي 

والبحث العلمي، وأن الحالة غير الطبيعية في ظل العولمة هي اس���تقرار الباحث في 

دولته، بينما تحاول المؤسّس���ة األكاديمّية اإلس���رائيلية الالهثة وراء االندماج في 

العولمة إرجاع الباحثين والمحاضرين اإلسرائيليين في الخارج.

ويعرض الفصل الس���ادس، موضوع البحث العلمي والتطوير في إس���رائيل، ويناقش 

مكانة إسرائيل البحثية، وتأثيرات عولمة المؤسّسة األكاديمّية اإلسرائيلية على البحث 

العلمي والتطوير في الجامعات اإلس���رائيلية، ينطلق الفصل من ادعاء أن تطور البحث 

العلمي والتطوير في إسرائيل كان متعلقًا باإلنفاق الحكومي عليها، وقد تراجع اإلنفاق 

الحكومي على البحث بش���كل كبي���ر في العقود األخيرة، وباتت المؤسس���ات الجامعية 

 في هذا المجال للش���ركات االقتصادية وصنادي���ق دعم عالمية وعلى 
ً
البحثي���ة تابعة

رأس���ها االتحاد األوروب���ي. وظهر في هذا المحور التوتر بي���ن القومي والعالمي، أو بين 

االعتبارات الوطنية للبحث وبين االعتبارات التي تفرضها التوجهات النيو- ليبرالية.

ويعالج الفصل الس���ابع، دور مراكز األبحاث والتفكير في إس���رائيل، ويستعرض 

 من مراكز األبحاث الجامعية والخارج جامعية، ويقترح إطارًا جديدًا لتصنيفها 
ً
عينة

يعتم���د على مكان المرك���ز أو المعهد )داخل الجامع���ة أو خارجها( من جهة. وعلى 

جوه���ر عمل المرك���ز )أبحاث أكاديمية، أبحاث سياس���اتية أو أبح���اث ممزوجة بين 

السياساتي واألكاديمي(. وتم التركيز على عينة من مراكز البحث الجامعية، ومراكز 

البحث والتفكير في العلوم االجتماعية واإلنس���انية، وخاصة تلك التي تهتم ببحث 

قضايا الشرق األوسط والصراع العربي اإلسرائيلي..

يط���رح الفص���ل الثامن مس���ألة ش���رطية المعرفة ف���ي المؤسّس���ة األكاديمّية 

اإلس���رائيلية ويركز على مؤسس���ات ومراكز يمينية تقوم برصد نشاط المحاضرين 

البحثي والدراس���ي في الجامعات ومراقبته، وقد ازدادت قوة هذه المؤسس���ات مع 

ازدي���اد قوة أحزاب اليمين. ال يدعي الفصل أن ش���رطية المعرفة في الجامعات هي 

حركة جديدة ظهرت مع ظهور هذه المؤسس���ات، بل هي قديمة وتمأسست داخل 

بنية الجامعات اإلس���رائيلية، ال يعال���ج الفصل هذا النوع من الش���رطية البنيوية، 

إنما يعالج نمطًا جديدًا من ش���رطية المعرفة التي تعتمد على نش���اطات مؤسسات 

المجتم���ع المدني خ���ارج الجامعة والتي تعمل على مراقب���ة المحاضرين ورصدهم 

بطريقة بوليسية للضغط عليهم والضغط على الجامعات.

 لجدلية السياس���ة 
ً
 ويعال���ج الفصالن التاس���ع والعاش���ر حاالت دراس���ية مثيرة

واالقتص���اد في المؤسّس���ة األكاديمّية اإلس���رائيلية من جه���ة، ولجدلية المعرفة 

والسياس���ة من جهة أخرى. في المحور األول يعالج الفصل التاسع قضية االعتراف 

بجامع���ة في مس���توطنة أريئي���ل، والصراع ال���ذي خاضته المؤسّس���ة األكاديمّية 

اإلس���رائيلية داخل الخط األخضر ضد هذا االعتراف؛ ألسباب اقتصادية وأكاديمية 

حص���رًا. أما الحالة الثانية لجدلية المعرفة والسياس���ة، فتتمثل في محاولة مجلس 

التعليم العالي اإلس���رائيلي الذي يرئس���ه وزير التعليم إغ���الق كلية نظام الحكم 

والسياسة في جامعة بن غوريون، وهي كلية تصنف ضمن كليات العلوم السياسية 

والعالق���ات الدولية ف���ي الجامعات اإلس���رائيلية، وقد خاضت الكلي���ة صراعًا ضد 

 غير تقليدية في العلوم السياسية، وبسبب 
ً
إغالقها بس���بب تبنيها أنساقًا معرفية

التوجهات النقدية الحادة لمحاضريها ضد السياسات اإلسرائيلية.

دراسة حول جهات الضغط والتأثير 
على دوائر القرار في إسرائيل

رام الله- صدرت حديثا عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار« 

دراس���ة للباحث برهوم جرايس���ي، تتناول بنية دوائر الضغط والتأثير التي 

تس���هم في صناعة القرار السياس���ي في إسرائيل، وتش���خص تأثيرها على 

متخذي القرار  واألدوات المس���تخدمة في ذل���ك، وتطورها وصوال إلى العالقة 

بين اتخاذ القرار السياس���ي وبين تغلغل حيتان رأس المال في إسرائيل في 

العقدين المنصرمين.

وتفيد الدراس���ة أن إسرائيل شهدت منذ مطلع التسعينيات عدة تغييرات 

بنيوي���ة، اقتصادية واجتماعية وسياس���ية متزامنة، ع���ززت من العالقة بين 

اتخاذ القرار السياس���ي وبين الدور الذي تلعبه دوائر الضغط والتأثير، بحيث 

غّيرت الكثير من المعايير ومن أدوات العمل التي كانت قائمة منذ العام 1948 

وحتى مرحلة مطلع التس���عينيات. ومن أهم هذه التغييرات تحول إس���رائيل 

المطرد من دولة رفاه )على األقل من ناحية النزعة حتى نهاية الثمانينيات(، 

إلى دولة رأس���مالية كالس���يكية تتبنى االقتصاد الحر النيو- ليبرالي، وذلك 

بالت���وازي مع دخول مئات اآلالف من المهاجرين الجدد الذين كان على الدولة 

التكّي���ف من أجل اس���تيعابهم فيها، وعلى الرغم من أن إس���رائيل كانت وما 

زالت دولة مهاجرين، فإن هجرة التسعينيات كانت لها آثار إستراتيجية على 

إسرائيل في السنوات الالحقة.  

وتوضح  الدراس���ة ان إسرائيل وصلت إلى مطلع التسعينيات وقد أنهكتها 

السنوات التي س���بقتها، بفعل األزمة االقتصادية والسياسية التي أنتجتها 

انتفاض���ة الحجر الفلس���طينية، في النصف الثاني م���ن الثمانينيات، وحالة 

 
ً
التضخم االقتصادي الكبير التي س���بقتها، حيث لم تكن إس���رائيل س���احة

 لالس���تثمارات المحلية واألجنبية، وواجهت ف���ي الثمانينيات هجرة 
ً
مالئمة

أموال ضخمة للخارج، وهبطت الهجرة اليهودية إليها إلى أدنى مستوياتها.

وتركز الدراس���ة عل���ى ثالثة محاور تقع في صلب التغي���رات، يتمثل األول في 

تفت���ت األحزاب الكبرى والتحول باتجاه حلبة سياس���ية متع���ددة المراكز، حيث 

كانت الحلبة السياس���ية في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ومنها دوائر 

القرار السياس���ي، ش���به ثابتة في معالمها الكبرى، إذ كان في إس���رائيل حزبان 

كبي���ران، وعدة أحزاب صغيرة، منها ما هو ثابت، ومنه���ا ما هو متغير، غالبيتها 

تح���وم في فلك واحد من الحزبي���ن الكبيرين، ومن ثم الس���لطة الحاكمة، وكانت 

األحزاب الثابتة تحتكم إلى مؤسس���ات حزبية واضحة، وبرامج سياس���ية وفكرية 

تضفي طابعًا ما على الحزب، بموجب المقاييس اإلسرائيلية والصهيونية، إال أنه 

مع اتباع أسلوب البرايمرز، الذي يعتمد أسلوب االنتخابات المفتوحة، ويمنح »حق 

التصويت« لكل منتسب عابر للحزب، انتقل وزن القرار األهم من أيدي المؤسسات 

إلى قواعد )أعضاء( ليست ثابتة، وهذا أضعف مكانة الحزب بمفهومها السابق.

ويتمث���ل المحور الثاني ف���ي األوليغاركية االقتصادي���ة أو ما اصطلح على 

تس���ميته »حيتان رأس المال«، ويقصد به���ذه المجموعة كبار األثرياء الذين 

تضخمت ثرواتهم بوتائر عالية جدًا في العقدين الماضيين، بس���بب اتس���اع 

سياس���ة الخصخصة والتحول إلى سياس���ات االقتصاد النيو- ليبرالي، بما في 

ذلك خصخصة اقتصاد اتحاد النقابات اإلس���رائيلية »الهستدروت« الذي كان 

حتى الثمانينيات يس���يطر على 30% من االقتصاد اإلس���رائيلي، من شركات 

بناء وبنى تحتية وأكبر بنك إسرائيلي، وشبكة تسوق وغيرها.

وتبين الدراسة أن هؤالء عملوا طيلة السنوات األخيرة على »تحرير« االقتصاد 

اإلس���رائيلي من قوانين العمل القديمة، التي اعتبره���ا »حيتان المال« عائقًا 

أمام توس���عهم االقتصادي، وقد نجحوا في هذا كثيرًا، وما ساعدهم على هذا 

ه���و تغلغلهم في أروق���ة الحكم، من خالل تمويل األحزاب والسياس���يين، ما 

س���اعد على أن يكونوا جهة الضغط المركزية على س���دة الحكم في السنوات 

األخيرة، على وجه الخصوص.

ام���ا المحور الثالث فيتركز حول جمعيات المجتمع المدني، وهي الجمعيات 

 في ظل العولمة، وكانت البداية، 
ً
التي بدأت تظهر بكثافة في إسرائيل، خاصة

بالجمعيات الحقوقية واالجتماعية واإلنس���انية، وهذه لعبت وتلعب دورًا في 

تس���ليط األضواء على القضايا اإلنس���انية والحقوقية في إس���رائيل، ولكنها 

 على التأثير المباش���ر في س���دة الحكم، وإذا حققت مثل هذه 
ً
لم تكن قادرة

الجمعيات أيًا من اإلنجازات، فقد كان هذا في الغالب من خالل جهاز القضاء.

وف���ي المقابل، تنّب���ه اليمين اإلس���رائيلي المتطرف إلى ظاه���رة المجتمع 

المدني، فأقام حركات على شكل »جمعيات« مهمتها األساسية تطبيق أجندة 

اليمين على األرض، من خالل تجنيد المؤسس���ة الحكومية لها، فحتى وإن كان 

من هذه الجمعيات ما ظهر في السبعينيات، أو الثمانينيات )اثنتان أو ثالثة(، 

فإن طابع عملها ش���هد قفزة ابتداء من النصف الثاني من التسعينيات وفي 

سنوات األلفين.

وخلصت الدراس���ة إلى أنه بفعل أن اليمين واليمين المتشدد يسيطر على 

الحكم في الس���نوات األخيرة، فقد زاد وزن هذه الجمعيات وتأثيرها على نهج 

الحكومة، وأيضًا في تجنيد الرأي العام لصالح سياسة الحكومة.
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