تحليالت :نتنياهو يكسر
«أعرافًا إسرائيلية» سياسية
وأمنية من أجل البقاء في الحكم!

لماذا يصر سموتريتش على رفض
االنضمام إلى حكومة يمين مدعومة
من القائمة العربية الموحدة؟

صــــفـــــحـــ ( )2ـــــــة

صــــفـــــحـــ ( )4ـــــــة

ملحق أسبوعي يوزع الكترونيًا يصدر عن
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ّ
سنة «كورونا» اإلسرائيلية :تعمق األزمة الحكومية وخفض نسبة التكاثر!
كتب برهوم جرايسي:
ُ
تراوح محاوالت تش���كيل حكومة إسرائيلية جديدة ،برئاسة بنيامين نتنياهو،
مكانها بعد انقضاء أسبوع على تكليفه بمهمة إقامتها ،إذ تبدو األمور حتى اآلن
معقدة وتتركز في خيار تش���كيل حكومة أقلية ترتكز على  59نائبا من أصل 120
نائبا ،مدعومة بشكل مباش���ر أو غير مباشر من كتلة «القائمة العربية الموحدة»،
الت���ي لها  4نواب ،م���ا يضمن تثبيت الحكومة في المرحل���ة األولى ،وفرضها أمرا
واقعا ،بغية توس���يعها الحقا .وهذا يأتي في ظل خروج إسرائيل ،كما يبدو حتى
اآلن ،من أزمة كورونا الصحية ،حيث بات عدد الحاالت النش���طة في مطلع األسبوع
الج���اري ،في ح���دود  2600إصابة .إال أن أزمة كورونا الت���ي تركت آثارا كبيرة على
االقتص���اد ،تبين أنها تركت أثرا بارزا على نس���بة التكاث���ر الطبيعي ،وعلى عدد
الوفيات ،وأيضا على أعداد المهاجرين إلى إسرائيل ومنها.
وبحس���ب القانون اإلس���رائيلي ،فإن كل حكومة جديدة بحاجة إلى ثقة أغلبية
عادية في الهيئة العامة في الكنيس���ت ،أما إس���قاط الحكوم���ة فيتطلب أغلبية
عددية ال تقل عن  61نائبا ،وأن يكون النواب الـ ُ 61مجمعين على مرش���ح لرئاس���ة
الحكوم���ة البديلة .وهذا يعني بالنس���بة لبنيامين نتنياهو ،أن���ه يكفي امتناع
«القائمة العربي���ة الموحدة» عن التصويت ،ليحظى بحكومة مدعومة من  59نائبا
واعتراض  57آخرين.
وال تبدي «القائمة العربية الموحدة» برئاس���ة عضو الكنيس���ت منصور عباس،
أي معارضة لتأييد مباش���ر أو غير مباشر لحكومة تضم غالة اليمين االستيطاني،
وبضمنها كتلة «الصهيونية الدينية» ،التي تشمل حركة «قوة يهودية» ،بزعامة
إيتم���ار بن غفير ،المنبثقة عن حرك���ة «كاخ» اإلرهابية المحظورة في الكثيرة من
دول العالم .وتنش���ر وسائل اإلعالم اإلس���رائيلية تقارير متعددة عن مفاوضات
ليس���ت معلنة بين «الموحدة» والليكود ،فيما نش���رت صحيفة «يسرائيل هيوم»
قائم���ة مطالب «الموحدة» م���ن حزب الليكود ،وهي مطالب حق���وق ميزانيات وما
ش���ابه .وحس���ب الصحيفة ،فقد غاب عن المطالب ،المطلب السياس���ي األس���اس
المتعلق بالقضية الفلس���طينية ووقف االستيطان ،وإلغاء قانون القومية ،وأيضا
إلغاء ما عرف باس���م «قانون كامينيت���س» ،الذي يهدف لتس���ريع هدم البيوت
العربية ،بحجة «البناء غير المرخص» .ولم يصدر أي بيان أو تصريح من «الموحدة»
ينفي أو يؤكد ما نشرته الصحيفة.
الالف���ت في ه���ذا الس���يناريو ،أن زعيم كتل���ة «يمين���ا» ،أبرز أح���زاب اليمين
االس���تيطاني ،نفتالي بينيت ،وحس���ب التقارير الصحافية ،ال يعترض على دعم
خارجي م���ن «الموحدة» خالفا لموق���ف كتلة «الصهيوني���ة الدينية» وزعيميها
بتس���لئيل س���موتريتش وإيتمار بن غفير ،اللذين ما زاال يعارضان بش���دة دعم
«الموحدة» ،رغم عدم اعتراض «الموحدة» عليهما .وأعلن س���موتريتش وشريكه
بن غفير رفضهما المطلق لحكومة تك���ون مدعومة من كتلة «القائمة الموحدة»،
وقالت القناة الـ  12التلفزيونية اإلسرائيلية إن سموتريتش أوضح لليكود أنه لن
يس���مح بأي شكل من األشكال بسيناريو دعم «الموحدة» ،مضيفًا أنه من المفضل
أن تقوم حكومة برئاس���ة يائير لبيد (يوجد مس���تقبل) ونفتالي بينيت (يمينا)
وتعتمد هي بدورها على كتلة «الموحدة» ،من أن يقوم هو بخطوة مشابهة .ونشر
سموتريتش في حسابه الرسمي على شبكة «تويتر» كاتبا« :إذا فشل الليكود في
تش���كيل حكومة قومية ،فس���يكون ذلك ألنه يضيع األيام الثمينة التي يملكها
بالتفويض في اتجاهات خطيرة وميؤوس منها».
مقاب���ل هذا المش���هد ،ظهر بنيامي���ن نتنياهو في نهاية األس���بوع ،متوجها
بشكل علني لغريمه جدعون ساعر ،داعيا إياه لالنضمام إليه مع بينيت ،لتشكيل
«حكومة يمين ثابتة واضحة تستمر بالعمل أربع سنوات» ،حسب تعبيره ،ويقصد
نتنياهو بهذا ،انضمام س���اعر إلى الحكومة ،ب���دال من الحصول على دعم خارجي
من منصور عباس وكتلته «الموحدة» .وحكومة كهذه من شأنها أن تضم  65نائبا
من أصل  120نائبا.
إال أن أوس���اط الليكود قالت لوسائل إعالم إسرائيلية إن هذا السيناريو ميؤوس
منه ،لمعرفتهم برفض ساعر له ،فهو يعارض حكومة يترأسها شخص نتنياهو
وليس حزبه السابق الليكود .كذلك فإن المصادر ّ
المقربة من ساعر قالت لوسائل
اإلعالم إن انخ���راط كتلة «أمل جديد» لحكومة برئاس���ة نتنياهو هو أمر مرفوض
كليا.
والخالف بين ساعر ونتنياهو أخذ منحى شخصيا كليا في السنوات األخيرة ،إذ
ال خالف سياس���يا بينهما ،ال بل إن ساعر ُيعد أشد تطرفا في الموقف من التعامل
مع الضفة الغربية المحتلة والقضية الفلس���طينية ككل .وانكس���ار ساعر ليتجه
لحكومة برئاس���ة نتنياهو ،في حال حصل ،س���يكون وقعه مفاجأة موازية لش���ق
تحالف «أزرق أبيض» وانضمام بيني غانتس لنتنياهو ،بعد انتخابات آذار .2020
وفي كتلة «أمل جديد» إضافة إلى س���اعر ،هناك النائب العائد إلى الكنيس���ت
ُ
بنيامين بيغن ،الذي يعارض بش���دة نتنياهو ،من حيث شكل تعامله مع الحكم،
وفي ملفات الفس���اد ،ومن ش���به المؤكد أن بيغن الذي تج���اوز عمره  78عاما ،لن
يقب���ل باالنضمام إلى حكومة برئاس���ة نتنياهو ،كما أن ف���ي الكتلة نوابا آخرين
س���يرفضون ،وواحدة منهم ،شيران هس���كيل ،التي كشفت قبل أكثر من أسبوع
أنها تلقت توجهات واغراءات من الليكود لالنشقاق عن كتلتها ورفضت.
ما زال أمام بنيامين نتنياهو  5أس���ابيع ،بضمنها التمديد ألس���بوعين إذا طلب
ُ
التمدي���د من رئيس الدولة ،وه���ذه فترة أمام التعقي���دات القائمة تعد طويلة.
ولدى أوساط في الليكود قناعة بأن حكومة نتنياهو ستقام في الساعات األخيرة
لمهلة التكليف.
في المقابل ،تتحدث تقارير سياس���ية إس���رائيلية عن أن نفتالي بينيت ليس
معنيا حقا باالنضمام إلى حكومة برئاس���ة نتنياهو ،وهو ما يزال يحلم بأن يشكل
حكومة تناوبية تبدأ برئاس���ته ،مع حزب «يوجد مس���تقبل» برئاس���ة يائير لبيد.

كلمة في البـدايـة
ما هي أبرز المخاوف اإلسرائيلية
من سياسة إدارة بايدن؟
بقلم :أنطـوان شلحـت
يب���دو بعد انتهاء األيام المئة األولى من والية الرئيس األميركي الجديد جو بايدن،
كما ُيمكن أن ُيستش���ف من جل التحليالت اإلس���رائيلية في هذا الشأن ،أن إسرائيل
قلقة أكثر ش���يء من احتمال عودة إدارته إلى إرث الرئيس السابق باراك أوباما ،الذي
كان بايدن نائبه ،وال س���يما فيما يتعل���ق بالملفين اإليراني والفلس���طيني .وإلى أن
ينقش���ع الضباب عن الصورة الواضحة لتفاصيل هذه العودة ،في حال حدوثها ،نعيد
التذكير بأن أكثر ما س���عى رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو نحوه فور
تسلم اإلدارة األميركية السابقة برئاس���ة دونالد ترامب مهمات منصبها هو محاولة
تخليصها من ذلك اإلرث في أكثر من مجال على مس���توى السياس���ة الخارجية التي
انتهجتها الواليات المتحدة وكانت ذات صلة بإسرائيل.
وهذا ما كان بالوس���ع التأكد منه ،لمس���ًا ورؤي���ة ،عن طريق الزي���ارة التي قام بها
نتنياهو إلى الواليات المتحدة في مس���تهل والية ترامب ،في أواس���ط ش���باط ،2017
وعقد خاللها اجتماعًا مع الرئيس األميركي وقادة الكونغرس.
فقبل هذه الزيارة توقعت عدة تحليالت بأن ّ
تتميز العالقات بين إسرائيل والواليات
المتحدة خالل والية ترامب بانس���جام أيديولوجي إلى جانب االنس���جام السياس���ي،
وخصوصًا فيما يتعلق بتقييم النظامين اإلقليمي والدولي.
وم���ن ناحية الرؤية األيديولوجية ،جرى التنويه بأن نتنياهو وترامب يتبنيان مواقف
معادية لألقليات والمهاجرين والمس���لمين .وبالنسبة إلى إسرائيل تكمن أهمية عداء
ترام���ب للمس���لمين في تجاوز التباين ال���ذي كان قائمًا بينها وبي���ن اإلدارة األميركية
الس���ابقة برئاس���ة باراك أوباما إزاء هذا الموضوع .وقد اعتبرت إسرائيل أن امتناع أوباما
خالل واليته الرئاسية عن وصف العمليات اإلرهابية في الغرب بأنها “إرهاب إسالمي”،
ّ
إنما ّ
يعبر عن موقف مهادن من طرفه حيال الثقافة اإلسالمية ،بينما كان نتنياهو ُيكثر
ُ ّ
من استعمال هذا المصطلح وينظر للعالم حول “الخطر اإلسالمي” .كما أن معارضة أوباما

										
نفتالي بينيت ..بين خيارين.

وحس���ب تلك التقارير ،فإن موافقة بينيت على حكومة برئاس���ة نتنياهو ،تكون
مدعوم���ة من «الموحدة» ،ته���دف إلى أمرين :أوال أن يظه���ر بينيت أمام جمهور
اليمين االس���تيطاني بأنه عمل كل ما في وس���عه لقيام حكومة برئاسة نتنياهو
والليكود .وثانيا ،أنه في حال نش���أ وضع يكون فيه بحاجة لدعم كتلة «الموحدة»
لحكومة برئاسته هو ولبيد ،أن ال يكون مالما عليها من أوساط اليمين االستيطاني.

انخفاض في الوالدات وارتفاع في الوفيات
يس���تدل من إحصائيات مكتب اإلحص���اء المركزي اإلس���رائيلي أن عام جائحة
كورونا عكس نفس���ه على التكاثر الس���كاني ،من حيث عدد ال���والدات والوفيات،
وأيضا الهجرة إلى إس���رائيل ومنها ،وسجلت نس���بة التكاثر أدنى نسبة لها منذ
العام  ،1948وبلغت بحساب  52أسبوعا  ،%1.56مقابل  ،%1.9معدل التكاثر السنوي
في السنوات األخيرة.
فعشية ذكرى قيام إسرائيل ،في األسبوع الماضي ،وفق التقويم العبري ،أصدر
مكت���ب اإلحصاء المرك���زي تقريره الدوري لعدد الس���كان ،وهو يصدر ثالث مرات
سنويا ،عشية ذكرى تأسيس إسرائيل ،وعشية رأس السنة العبرية ،وفي الحالتين
تواريخ متغيرة بموجب التقويم العبري ،وأيضا في نهاية السنة الميالدية.
والتقرير الصادر في األس���بوع الماضي ،يبتعد  50أس���بوعا ،عن التقرير
ذاته الصادر عش���ية ذكرى قيام إس���رائيل في الع���ام  .2020وجاء فيه أن
عدد سكان إس���رائيل الرسمي 9.327 ،نسمة ،وهذا يعني المتواجدين في
البالد في هذه المرحلة ،وليس من هم مهاجرون وما زالوا يحملون الجنسية
اإلسرائيلية.
إال أن هذا العدد يشمل قرابة  320ألف فلسطيني مقدسي ،من الحاملين هويات
مقيم في القدس المحتلة ،بمعنى ليس الجنسية الكاملة ،في حين أن في القدس،
وفق التقديرات 32 ،ألف فلس���طيني ممن يحملون الجنسية اإلسرائيلية الكاملة،
وحوالي  %66منهم هم من القدس الش���رقية المحتلة الذين طلبوا وحصلوا على
الجنسية الكاملة ،فيما  %33هم بغالبيتهم من قرية بيت صفافا الشطر الغربي،
وفلسطينيون انتقلوا من مدن وبلدات أخرى إلى القدس.
كذلك فإن اإلحصاء الرس���مي يشمل حوالي  20ألف سوري في مرتفعات الجوالن
الس���وري المحتلة ،الذين رفضوا الجنسية اإلسرائيلية ،وحسب التقديرات ،هناك
ما بين  3آالف إلى  4آالف سوري طلبوا وحصلوا على الجنسية اإلسرائيلية الكاملة.
وهذا يعني أن عدد المواطنين من دون القدس والجوالن 8.987 ،مليون نس���مة،
من بينهم  1.626مليون عربي بجنس���ية كاملة ،وهم يش���كلون أكثر بقدر طفيف
م���ن  ،%18وه���ذا العام األول الذي تقفز فيه نس���بة العرب ع���ن  %18من إجمالي
المواطنين ،منذ العام  .1988إذ انخفضت النس���بة بفعل موجات الهجرة الضخمة
في العقود الثالثة الماضية.
ويقول تقرير مكتب اإلحصاء ،إن نس���بة التكاثر بين ذكرى قيام إس���رائيل في
 ،2020وحتى األس���بوع الماضي ،بفارق  50أسبوعا ،بلغ  %1.5وبحساب سنة من 52
أس���بوعا ،تكون نس���بة التكاثر  ،%1.56بينما نسبة التكاثر السنوية في السنوات
األخيرة تبلغ  .%1.9وقد س���اهم في ه���ذا الهبوط الذي يعد ح���ادا ثالثة عوامل:
تراجع الوالدات ،ارتفاع الوفيات ،وتراجع الهجرة إلى إسرائيل ،ولكن قد يكون هذا
العامل يوازيه تراجع الهجرة من إسرائيل.
ويظهر من التقرير أن عدد الوالدات بين التقريرين بلغ  167ألف مولود ،وبمعدل

اآلن يف األسواق

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

ّ
ّ
«إمــا نــحــن وإمــا هــم»
مـعـركـة الـقـسـطـل:
الساعات األربع والعشرون الحاسمة
تـرجـمـة :سـلـيـم سـالمـة

(أ.ف.ب)

 52أس���بوعا يكون عدد الوالدات  173.7ألف مولود .بينم���ا كان عدد الوالدات في
سنة  2019الميالدية 177 ،ألف طفل.
وبلغ عدد الوفيات خالل  50أس���بوعا  50ألف نس���مة ،ما يعني بمعدل سنوي 52
أل���ف وفاة ،ف���ي حين أن عدد الوفيات في س���نة  2019الميالدية كلها بلغ  45ألف
وفاة ،وهي الس���نة التي لم تتأثر من كورونا .وهذا خالف التقديرات اإلسرائيلية
التي ظهرت قبل أش���هر ،وادعت عدم تأثير كورونا على معدل الوفيات ،ونرى في
التقرير أن كورونا رفعت معدل الوفيات في  52أسبوعا بحوالي .%15.6
وف���ي مجال الهجرة إلى إس���رائيل ،فقد أعلن مكتب اإلحص���اء المركزي أن عدد
المهاجرين بلغ في الفترة بين إحياء الذكرى في نيس���ان  2020والش���هر الجاري،
 16.3أل���ف مهاجر ،وه���ذا تقريبا نصف عدد المهاجرين ف���ي العام قبل الماضي
 ،2019وباإلمكان التقدير أن عدد المهاجرين من إس���رائيل تراجع هو أيضا بشكل
ح���اد ،وفي كلتا الحالتين بس���بب أزم���ة كورونا .كما أن جزءا م���ن المهاجرين إلى
إس���رائيل ،هم م���ن العائدين ،بعد هجرة دامت س���نوات ،إذ أن الكثيرين اختاروا
العودة لالستفادة من حقوق التأمين الصحي ،التي تمنح لمن هم مهاجرون فورا.
وج���اء في التقرير أيضا ،أن عدد اليهود المعترف بهويتهم في إس���رائيل في
الفترة الممتدة من نيس���ان  2020ونيس���ان  ،2021بلغ  6.894مليون نسمة ،كذلك
فإن الغالبية الكبيرة من  467ألف نس���مة ،م���ن الذين ال تعريف محددا لهم ،هم
م���ن اليهود الذين ترفض المؤسس���ة الدينية االعت���راف بيهوديتهم ،ولكنهم
يزاولون حي���اة يهودية ،إن صح التعبير ،رغم أنهم محرومون من إبرام عقود زواج
دينية يهودية ،في حين أن إسرائيل تمنع إبرام عقود زواج مدني لديها ،ولكنها
تعترف بعقود زواج كهذه أبرمت في الخارج.
وفي سياق االحصائيات الديمغرافية ،أصدر مكتب اإلحصاء المركزي في شهر
نيس���ان الجاري ،تقريرا قال فيه إن عدد أبن���اء الديانة اليهودية في العالم حتى
نهاية العام  ،2019بلغ  14.8مليون نسمة ،وهو شبيه بعددهم الذي كان في العام
 ،1925ولكنه ما زال أقل من عددهم الذي كان عشية اندالع الحرب العالمية الثانية
في العام  ،1939إذ كان عددهم  16.6مليون نسمة.
ولك���ن في إحصائي���ة مكتب اإلحص���اء ،القائمة ف���ي غالبيته���ا العظمى على
تقديرات معاهد صهيونية ،هناك ما بين  300ألف إلى  400ألف أميركي يهودي
مختل���ف حولهم .فهذا العدد أضيف على مرحلتين ،حينما كان عدد أبناء الديانة
اليهودي���ة األميركان حتى العام  ،2013حوالي  5.25مليون نس���مة .إذ أن معاهد
إحصاء واس���تطالعات ،ومن بينها معهد بي���و األميركيّ ،غيروا التعريفات ،وبذلك
تغي���رت التقديرات ،ما رفع عددهم إلى  5.4مليون نس���مة ،والحقا تم رفع العدد
إلى  5.7مليون نسمة.
لذا فإن التقدير هو أن عدد اليهود في العالم يرتفع بش���كل بطيء ،ومصدر
الزيادة في إس���رائيل ،بينما في الغالبية الس���احقة من الدول التي فيها أبناء
الديانة اليهودية ،فإن أعدادهم في حالة جمود أو تراجع ،بفعل نسبة التكاثر
البطيئ���ة ،ولكن أكثر منها ،بفعل الزواج من أبناء ديانات أخرى ،ما يجعلهم في
فترة ما هم أو أبناؤهم خارج نطاق الديانة اليهودية.
وق���ال التقرير إن ع���دد اليهود المعترف بيهوديتهم حت���ى نهاية  2019كان
 6.8مليون في إس���رائيل 5.7 ،مليون في الواليات المتحدة (بعد الزيادة الس���ابق
ذكرها) 448 ،ألفا في فرنسا 393 ،ألفا في كندا 292 ،ألفا في بريطانيا 180 ،ألفا في
األرجنتين 155 ،ألفا في روسيا 118 ،ألفا في كل من ألمانيا وأستراليا.

اس���تعمال هذا المصطل���ح أو النطق به خالل خطاباته ،وتأكي���ده في كل خطاب يتناول
فيه هذه المس���ألة الفرق بين اإلسالم وجماعات إرهابية مثل “القاعدة” و”داعش” مبررًا
خطورة اس���تعمال هذا المصطلح ،دفع���ت عناصر من اليمين اإلس���رائيلي إلى اتهامه
بالضعف من جهة ،وإلى وصفه بأنه ال يزال مس���لمًا من جه���ة ثانية ،وإلى اتهامه بأنه
معاد للس���امية من جهة ثالثة .ف���ي المقابل فإن ترامب منذ تولي���ه الحكم وقبل ذلك
ٍ
ّ
“التطرف اإلسالمي” ،وهو ما ينسجم
يكثر من استعمال مصطلح “اإلرهاب اإلسالمي” أو
مع توجه���ات نتنياهو في ربط اإلرهاب باإلس�ل�ام ،ومن ّثم ربط الصراع الفلس���طيني-
اإلسرائيلي بقضية “اإلرهاب اإلسالمي” ،وهي استراتيجية تبناها نتنياهو منذ أعوام،
وخصوصًا بعد صعود ظاهرة “داعش” وعملياته اإلرهابية في أوروبا.
وبدا واضحًا في ذلك الوقت أن أول لقاء عمل بين نتنياهو وترامب أفضى إلى إحداث
قطيعة بين سياسة إسرائيل بحكومتها اليمينية وسياسة اإلدارة األميركية السابقة
برئاسة أوباما.
وهذا األمر برز بشكل خاص في الموضوعات التالية:
ً
أوال ،القضية الفلس���طينية :أفلح نتنياهو خالل تلك الزيارة في تحقيق انس���حاب
أميركي ولو تصريحي من التزام واش���نطن إزاء حل الدولتين .وقد تبنى ترامب مقولة
ّ
ً
نتنياه���و أن عل���ى الطرفين التوصل إلى االتفاق أوال ،وه���ذا يعني التخلي عن مرحلة
تدويل الحلّ ،
ويعبر عن انس���جام مع توجه نتنياه���و بأن أي حل يجب أن يكون ضمن
اتفاق الطرفين عليه ،وليس فرضه على إس���رائيل .كم���ا تعهد ترامب بأن الحل الذي
يتوصل إليه الطرفان هو المقبول عليه ،وهذا ش���كل انس���حابًا من التزام إدارة أوباما
بحل الدولتين.
ثاني���ًا ،المس���توطنات :اعتبر ترامب أن المس���توطنات في األراضي الفلس���طينية
المحتلة منذ  1967ليست عائقًا أمام السالم ،وبالرغم من أنه طالب نتنياهو بـ”التريث
في البناء االستيطاني وإقامة مستوطنات جديدة” ،فإن إدارة ترامب لن تكون مثابرة
في رصد الخروقات اإلسرائيلية حول المستوطنات والتنديد بإسرائيل من جراء ذلك.
ومن ناحية المبدأ فإن عدم اعتبار المس���توطنات عائقًا أمام الس�ل�ام يقف في صلب
مقاربة نتنياهو خالل األعوام األخيرة في إثر ازدياد النقد الدولي للبناء االس���تيطاني
ف���ي الضفة الغربية والقدس الش���رقية .وه���ذا ما حدا بصحيفة “يس���رائيل هيوم”
المقرب���ة من نتنياهو إلى توصيف العالق���ات بين البلدين في عهد ترامب بأنها تدل
عل���ى “روح جديدة” .كما وصف عدد من الوزراء تصريحات ترامب بأنها تعبر عن عهد
جديد ،وأش���اروا إلى أن جميع اإلدارات األميركية السابقة أيدت حل الدولتين .وأشير
ف���ي هذا الخصوص إلى أن بيان البيت األبيض برئاس���ة ترامب حول إعالن إس���رائيل
نيته���ا بناء آالف الوحدات االس���تيطانية بعد إخالء ب���ؤرة “عمونه” يوضح الفرق بين
اإلدارتي���ن ،حيث جاء في بيان إدارة ترامب“ :إننا نعتقد أن المس���توطنات ال تش���كل
عائقًا أمام السالم ،غير أن بناء مستوطنات جديدة أو توسيعها خارج حدودها الحالية
قد ال يساعد على تحقيق الهدف (السالم)”!
ثالثًا ،المؤتمر اإلقليمي :تبن���ى ترامب فكرة نتنياهو حول المقاربة اإلقليمية لحل
الصراع الفلسطيني -اإلس���رائيلي ،حيث أبدى اتفاقه مع نتنياهو على أهمية تعزيز
ً
البيئة اإلقليمية إلسرائيل وعالقاتها مع الدول العربية أوال ويتم تتويج ذلك بمؤتمر
إقليمي ،يكون من بين اهتماماته التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية.
رابعًا ،الملف النووي اإليراني :تبنى ترامب كذلك توجهات نتنياهو بش���أن الملف
الن���ووي اإليران���ي ،معتبرا إياه خطرًا على األمن اإلس���رائيلي ،ومؤك���دًا أن االتفاق مع
طهران كان س���يئًا .ومع أن ترامب كان ّ
تفوه بهذا الموقف خ�ل�ال الحملة االنتخابية،
إال إن تصريحه بهذا الش���أن وهو رئي���س الواليات المتحدة جاء يحمل جوهرًا مختلفًا.
واس���تطاع نتنياهو أن يحصل م���ن ترامب على موقف يؤيد تش���ديد العقوبات على
إيران ،وهو الموقف اإلس���رائيلي من المش���روع النووي اإليراني ،حيث أكدت إسرائيل
أن االتفاق أجهض اإلنجازات التي حققتها العقوبات على إيران في األعوام السابقة.
وأع���رب نتنياه���و عن اعتقاده بأنه يمك���ن له أن يقنع البيت األبي���ض بإلغاء االتفاق
النووي مع إيران ،كما يعتقد أن هناك انس���جامًا في ّ
تصور الخطر اإليراني ،على عكس
إدارة أوباما ،خصوصًا وأن البيت األبيض ّرد بش���كل صريح على تجربة إطالق الصاروخ
البالس���تي اإليراني بشكل يروق لتصورات نتنياهو ،حيث اعتبر أن إيران أمست “منذ
اآلن تحت اإلنذار بشكل رسمي”!
ُيشار هنا إلى أن نتنياهو نفسه أجمل زيارته هذه إلى واشنطن بالقول إنها كانت
“تاريخي���ة” .وأضاف أم���ام اجتماع الحكومة اإلس���رائيلية“ :إن التحالف بين البلدين
كان دائم���ًا متينًا ،ولكنني قل���ت هناك وأقول لكم أيضًا هن���ا ،إن هذا التحالف تعزز
ً
أكثر فأكثر لس���ببين :أوال ،هناك عالقات ش���خصية طويلة ترب���ط بيني وبين الرئيس
ترام���ب وهي مهمة؛ ثانيًا ،وجود رؤية مش���تركة حول المخاطر والفرص في الش���رق
األوس���ط .فنحن متفقان حول التهديد الرئيس والمتزايد الذي تشكله إيران وضرورة
التص���دي للعدوان اإليراني على ُ
الصعد المختلفة ،وكذلك على إمكان القيام بمحاولة
لترسيخ المصالح اإلقليمية اآلخذة بالتبلور بين إسرائيل والواليات المتحدة ودول في
المنطقة أيضًا من أجل ّ
صد إيران وكذلك من أجل تطوير فرص أخرى وتحقيق عالقات
طبيعي���ة .وفي نهاية المطاف نأمل أن يؤدي هذا أيضًا إلى تحقيق الس�ل�ام .إن هذا
التغيير الجذري رافق جميع مباحثاتنا كما أنه يشكل القاعدة للتفاهمات بيننا”.
���د من لفت النظ���ر في الختام إلى أن كل ما ّ
ال ُب ّ
تقدم س���بق بعدة أعوام إعالن خطة
الس�ل�ام األميركية المعروفة باسم “صفقة القرن” ،كما أنه سبق جميع الخطوات التي
اتخذتها إدارة ترامب ضد الفلس���طينيين واالنحي���از ال بل التماهي تمامًا مع اليمين
المتطرف في إس���رائيل ،بدءًا من االعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل ونقل السفارة
األميركية إليها ،مرورًا بإغالق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقطع
المساعدات عن السلطة الفلسطينية ،وانتهاء بوقف الدعم لمنظمة “األونروا” واعتبار
أن المستوطنات اإلس���رائيلية الكولونيالية في األراضي المحتلة منذ  1967ال تخالف
القانون الدولي .كما أنه س���بق قيام الواليات المتحدة في العام  2018باالنسحاب من
االتفاق النووي الدولي ُ
المبرم مع إيران العام  2015وفرض عقوبات ش���ديدة على هذه
ُ
األخيرة لم ترفع حتى اآلن.
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تحليالت :نتنياهو يكسر «أعرافًا إسرائيلية» سياسية وأمنية من أجل البقاء في الحكم!
كتب خلدون البرغوثي:
يتقن رئي���س الحكوم���ة اإلس���رائيلية بنيامين
نتنياه���و اس���تغالل األزم���ات الت���ي تواجهه���ا
إسرائيل ،عبر تجييرها لصالحه في ظل التحديات
السياسية والشخصية -القضائية التي يواجهها
وقد تهدد مستقبله السياسي.
وم���ع حرص���ه عل���ى بقائه ف���ي منص���ب رئيس
الحكومة ،كسر نتنياهو أعرافا متبعة في إسرائيل،
كان في السابق هو نفسه داعيا لاللتزام بها .ففي
العام  2008دعا نتنياهو  -زعيم المعارضة حينئذ-
رئيس الحكومة إيهود أولمرت لالستقالة مع ظهور
ش���بهات حول تورط األخير في قضايا فساد .ودعا
نتنياه���و أولمرت إلى االس���تقالة فورا قائال «ليس
بإمكان رئيس حكومة يخضع للتحقيق أن يستمر
في ممارس���ة مهامه ،وعليه أن يستقيل فورا ،وأن
يكافح من أجل إثبات براءته».
وم���ع فت���ح تحقيق���ات ض���ده انتهت إل���ى بدء
محاكمت���ه ،رفض نتنياهو االلت���زام بالعرف (غير
المل���زم قانوني���ا) باالس���تقالة كما فع���ل أولمرت
ومس���ؤولون إس���رائيليون سابقون (إس���حق رابين
 ،1977عيزر وايزمان  ،2000موش���يه قصاب .)2007
بل ناقض نتنياهو نفس���ه وقال إنه لن يكرر الخطأ
الذي ارتكبه أولمرت باالستقالة.
وللنج���اة من تبعات محاكمته ،يس���عى نتنياهو
إلى البقاء في الحكم والوصول إلى ائتالف حكومي
قد يس���هل مهمة إق���رار مش���اريع قوانين تمنع
محاكمته وهو في منصبه (القانون الفرنس���ي) ،أو
تمنحه الحصانة بحكم عضويته في الكنيست.
ولتحقيق هذا الهدف اس���تغل نتنياهو وال يزال
أزم���ة جائحة كورونا ،وكذل���ك التصعيد مع إيران،
للضغط على قادة األحزاب اإلسرائيلية لالستسالم
لشروطه ،وليتجنب دفع ثمن سياسي كبير (تناوب
منصب رئيس الحكومة مثال) لخصومه.

أزمة «كورونا» ..استغالل ذو بعدين
مع تفشي وباء كورونا بدءا من شهر آذار  2020كان
قد مضى على األزمة السياسية أكثر من عام ،فمنذ
اس���تقالة حكومة نتنياهو في كانون األول ،2018
كانت إس���رائيل قد خاضت جولتي���ن انتخابيتين
في نيس���ان  ،2019وأيل���ول  ،2019وفي الطريق إلى
جولة ثالثة في آذار  .2020فش���ل نتنياهو مرتين
في تشكيل حكومة ،وبات زعيم حزب «أزرق أبيض»
بيني غانتس الذي فش���ل في تش���كيل الحكومة
بعد تكليفه في إثر انتخابات أيلول  ،2019يش���كل
تهدي���دا لنتنياهو بعد االنتخاب���ات الثالثة .كان
كورونا يتفش���ى بس���رعة في إس���رائيل واستغل
نتنياهو ه���ذا الوضع للضغط عل���ى غانتس الذي
كان يواجه أزمة في حزبه بس���بب رفض ش���ركائه
خاص���ة يائير لبيد وموش���يه يعل���ون التحالف مع
حزب الليكود ف���ي ظل زعامة نتنياهو له ،وفي ظل
عجز غانتس عن تش���كيل ائتالف حكومي مدعوم
من قب���ل القائمة المش���تركة بس���بب المعارضة
الداخلي���ة في حزبه ،ما حرمه من األغلبية المطلوبة
في الكنيست للحصول على الثقة بالحكومة.
البع���د األول :كثف نتنياه���و ضغوطه في هذه
الفترة على غانتس بدعوى أن الوضع في إسرائيل
سيء جدا ،وحس���ب موقع «والال» فإن نتنياهو كان
سيلقي على غانتس المسؤولية عن تدهور الوضع
الصحي بسبب رفضه تشكيل حكومة مع الليكود.
ومع تده���ور الوضع الصح���ي وتصعيد نتنياهو
حملة ضغوط���ه على غانتس انهار األخير ،فش���ق
حزب «أزرق أبيض» ووافق على االنضمام لنتنياهو
لتش���كيل حكومة ط���وارئ حتى قب���ل أن يفاوض
نتنياهو على ش���روط الش���راكة بينهم���ا ،وحصل
على تعهد بتوليه رئاس���ة الحكومة بعد مرور عام
ونصف العام على تشكيلها.
نقلت صحيفة «هآرتس» في حينه عن يائير لبيد
زعيم حزب «يوجد مس���تقبل» والش���ريك السابق
لغانتس قوله إن «غانتس خض���ع تماما لنتنياهو
دون معركة وزحف لالنضمام لحكومته».
وكان واضحا أن نتنياهو وبعد اإلعالن عن تشكيل
حكومت���ه بالش���راكة مع غانتس سيس���تغل هذه
الحكوم���ة قدر اإلمكان لتحقيق إنجازات ينس���بها
لنفسه.
كتب ليئور كوندر ف���ي «هآرتس» بعد يوم واحد
من تشكيل الحكومة أن «نتنياهو نجح في تشكيل
حكوم���ة ،واآلن س���يكرس جه���ده لمن���ع غانتس
من دخول بلفور» ،في إش���ارة إل���ى المقر الحكومي
المخصص لرئيس الحكومة وأس���رته .أما تس���في
زارحيا فكتب بعد ش���هر على إقام���ة الحكومة أن
نتنياهو يسعى من اآلن للبحث عن طريقة لتفكيك
االئتالف الحكومي ،لكن بشكل ال يظهره المتسبب
بذلك أمام الجمهور.
دفع اس���تغالل نتنياهو ألزم���ة كورونا قبل نحو
عام 300 ،طبيب إس���رائيلي ،بينهم مديرو أقسام
في المستشفيات ومسؤولون في الجهاز الصحي،
إلى رف���ع عريض���ة للرئيس اإلس���رائيلي ،رؤوفين
ريفلي���ن ،عب���روا فيها ع���ن تخوفهم م���ن الوضع
السياسي ،المتمثل بتعطيل الكنيست ،وانتقدوا
أداء نتنياهو.
الدكتورة ياعيل فارين ،المتخصصة في األمراض
المعدية واألوبئة التي بادرت إلى إعداد العريضة،
قالت لموقع «والال» اإلخباري إن نتنياهو يس���تغل
أزمة كورونا لغايات سياس���ية ،ويكرر عبارة «أنا ،أنا
أنا ،الذي سأحميكم».
وأضاف���ت «حقيق���ة أن رئيس الكنيس���ت (يولي
إدلش���تاين -ليك���ود) ال يس���مح بالتصوي���ت على
انتخاب خلف له كما هو مطلوب منه ،هو استغالل
بش���ع للوض���ع .والحديث هنا عن انقالب س���لطوي
في إس���رائيل ،وهذا ما يقولونه في وسائل اإلعالم
الدولية أيضا .وسنس���تيقظ بعد األزمة على دولة
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مختلفة ،ليست ديمقراطية».
البع���د الثاني :الس���يناريو الذي توقع���ه زارحيا
أعاله تحقق بعد تمكن نتنياهو من اس���تغالل أزمة
كورونا ،ومع تراجع نسبة اإلصابات بشكل كبير ،بذل
جه���ودا للحصول على أكبر ق���در من جرعات اللقاح
ضد كورونا ،ليضع إسرائيل في مقدمة دول العالم
في نسبة الحاصلين على اللقاح ،وأولى الدول التي
قد تنه���ي إغالقات كورونا وقيودها .نتنياهو وعبر
الخالف على إق���رار الموازنة بين���ه وبينه غانتس،
ُ
كان يس���عى للذهاب النتخابات جديدة تجرى في
ش���هر أيار  2021عبر التوافق بين أحزاب الكنيست
على هذا الموعد ،إلن إس���رائيل ق���د تكون خرجت
م���ن أزمتها الصحية وفي الطري���ق إلى الخروج من
التبع���ات االقتصادي���ة ألزمة كورون���ا .لكن أعضاء
كنيس���ت من االئتالف الحكومي (من «أزرق أبيض»
تحدي���دا) ،صوت���وا ف���ي نهاية كان���ون األول ضد
مشروع قانون لتمديد مهلة إقرار الموازنة العامة،
ما أدى إلى حل الكنيس���ت تلقائيا وبالتالي وجوب
إجراء االنتخابات خالل تسعين يوما (أجريت الشهر
الماضي).
لذلك كثف نتنياهو جهوده للتخفيف من تبعات
أزمة كورونا ،عبر توفير اللقاحات إلس���رائيل بأسرع
وقت ممكن ،ونقلت وكالة «بلومبيرغ» اإلخبارية عن
ألبرت بورال ،الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» ،قوله
إن نتنياهو كان مهووس���ا بالحصول على اللقاحات
إلس���رائيل .وقال ب���ورال« :اتصل ب���ي  30مرة .كان
يسألني عن سالالت كورونا ،وكنت أقول له ’سيدي
رئيس الوزراء ،إنها الثالثة صباحا’ فيرد ’ال تقلق’».
رغم ذلك لم تأت هذه الجهود بالنتائج التي كان
يتوخاها نتنياهو انتخابي���ا ،فحصل حزب الليكود
عل���ى ثالثين مقع���دا ( 36مقعدا ف���ي االنتخابات
الس���ابقة) ،فيما فش���ل معس���كر اليمين (الليكود
وش���اس ويهدوت هتوراه والصهيونية الدينية)،
في الفوز بواحد وس���تين مقعدا ،بل حصل على 52
مقعدا ،وال تزال جهود نتنياهو المكلف بتش���كيل
حكوم���ة تواج���ه عقبات حت���ى لحظ���ة كتابة هذه
السطور.
وعلى الرغم من ذلك يسجل لنتنياهو قدرته على
استغالل أزمة كورونا لتحقيق مساعيه.

سياسة الغموض على المحك
الحالة األخطر التي يحاول نتنياهو اس���تغاللها
للبقاء في الحكم ،هي عبر إنهاء ما تسمى «سياسة
الغم���وض» اإلس���رائيلية ،وه���ي حس���ب المحلل
العس���كري لصحيفة «يديع���وت أحرونوت» رون بن
يشاي «سياس���ة تتبعها إسرائيل عبر عدم تبنيها
المسؤولية عن عمليات ينفذها الجيش أو الموساد
ف���ي فترات اله���دوء ض���د أعدائه���ا» .يضيف بن
يشاي أن هذه السياسة ليست مقدسة بل وسيلة،
وتهدف إلى عدم المس بكبرياء األعداء وجرهم لرد
قد يتحول إلى مواجهة أو حرب شاملة مع إسرائيل،
عبر ادعائهم أنه ليس بمقدورهم الرد ألنه ليس���ت
لديهم أدلة تثبت مسؤولية إسرائيل عن العدوان.
ويقول بن يش���اي إن هذه السياسة أثبتت جدواها
فت���رة طويلة ومكن���ت الجي���ش والموس���اد وأحيانا
الشاباك من تنفيذ عمليات تخريب وإحباط وتشويش
لدى األعداء ،لتكون النتيجة مكاسب إسرائيلية دون
دفع أي ثمن ،ودون الرد من قبل األعداء.

شرع نتنياهو بكسر هذه السياسة بشكل صريح
عبر حديثه عن مسؤولية إسرائيل عن هجمات على
أهداف سورية ،أو أهداف إيرانية في سورية.
أش���ار معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي إلى
أن كس���ر هذه السياسة تجلى في س���ماح الرقابة
العسكرية اإلسرائيلية في العام  2018باإلعالن عن
مسؤولية إس���رائيل عن تدمير ما قالت إنه مفاعل
نووي سوري في العام .2007
وفي تحلي���ل كتبه د .ش���موئيل إيف���ن ،الباحث
في المعهد ،تس���اءل عن مصير سياس���ة الغموض
اإلس���رائيلية تجاه س���ورية حينئذ ،وهي سياسة
كانت مس���تمرة عبر االمتناع عن تبني المسؤولية
عن غ���ارات جوي���ة أخرى ف���ي األراضي الس���ورية
واستهدفت مخازن وقوافل سالح كانت في طريقها
لحزب الله ،ومقار لقوات إيرانية وميلشيات شيعية
تابعة إليران.
ويرى إيفن أن التس���ريبات هي الس���بب الرئيس
الذي يمس بسياس���ة الغموض ،وكثي���را ما يكون
مصدر ه���ذه التس���ريبات هو التالع���ب بالكلمات
من قبل مسؤولين سياسيين إس���رائيليين ،أو عبر
تقديم المعلومات لوس���ائل إع�ل�ام أجنبية تكون
خارج سيطرة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية.
ويدع���و إيفن إل���ى وضع ق���رار إعالن إس���رائيل
مس���ؤوليتها عن عملية ما في الخارج من عدمه في
إطار صالحيات المجلس الوزاري المصغر للش���ؤون
األمنية والسياس���ية ،وتحت رقابة اللجنة الفرعية
للجنة الخارجية واألمن في الكنيس���ت ،أو بتوسيع
صالحيات اللجن���ة الوزارية لإلعالنات .ويقول إيفن
إن هذه الهيئات س���تكون قادرة على بحث قضية
الغموض من وجهة نظر مهنية.
وينتق���د إيف���ن إنهاء سياس���ة الغم���وض تجاه
س���ورية بالق���ول إن على إس���رائيل أن تحافظ على
الغموض قدر اإلمكان للحفاظ على جدوى عملياتها
وتأثيرها.

نتنياهو وإيران
اعترف مس���ؤول إيران���ي األس���بوع الماضي بأن
إسرائيل تمكنت من وضع يدها على أرشيف إيران
النووي ،حسبما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»
اإلسرائيلية.
ونقل���ت الصحيف���ة عن مؤمن رضائي ،مستش���ار
للمرش���د األعلى اإليراني ،قوله إن إسرائيل سرقت
األرشيف النووي للبالد ،مؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى
تجديد كبير ألمنها.
وج���اء اعتراف رضائي ضم���ن انتقادات للضعف
األمن���ي اإليراني إذ قال «البالد تعرضت النتهاكات
أمنية على نطاق واس���ع ،والمثال على ذلك أنه في
أقل م���ن عام ،وقع���ت  3حوادث أمني���ة :انفجاران
واغتي���ال واح���د ..قب���ل ذل���كُ ،س���رقت وثائق من
األرشيف النووي بأكمله ،كما جاءت بعض الطائرات
بدون طيار المشبوهة ونفذت بعض العمليات».
اعت���راف إي���ران جاء متأخ���را ثالث س���نوات عن
المؤتمر الصحافي الذي عقده نتنياهو في نيسان
 2018وكشف فيه عن تمكن الموساد من االستيالء
على األرشيف النووي اإليراني.
ف���ي تلك الفت���رة كانت التحقيقات حول فس���اد
نتنياه���و في أوجه���ا ،وكان من المتوق���ع انهيار
ائتالفه الحكومي في ظل التحقيقات ،لذلك سعى

إلى تعزيز مكانته انتخابيا عبر الكشف عن عملية
الموساد في إيران.

تفجير مفاعل نطنز
يرى رون بن يش���اي أن عملية التفجير في مفاعل
نطنز مؤخرًا اس���تغرقت عدة شهور من التخطيط،
أما التنفيذ فكان في التوقيت المناسب من وجهة
نظر الموساد ،المسؤول عن العملية بحسب مصادر
صحافية أجنبية.
يقول بن يش���اي إن سياسة الغموض تهدف في
بعض األحي���ان إلى إخفاء مصادر المعلومات ،ومنع
إدانة إس���رائيل دوليا ،ولتجنب الم���س بالعالقات
السياسية مع الدول األخرى ،كما أن هذه السياسة
تهدف إلى تعزيز أمن إسرائيل ،وإضعاف أعدائها،
والتخريب على مخططاتهم.
لكن نتنياهو جاء وقلب الوضع بش���كل يهدد أمن
إسرائيل ،حسب بن يشاي ،الذي يضيف« :نحن أمام
سياسة خطيرة ،فقرار كس���ر الغموض اإلسرائيلي
لم يتخ���ذ بعد نق���اش ف���ي المؤسس���ة األمنية/
العس���كرية وفي الكابينيت األمني -السياسي ،بل
اتخذ القرار حس���ب نزوات رجل واحد ،هو بنيامين
نتنياهو وبع���ض المقربين منه ،بمن فيهم رئيس
جهاز الموساد يوسي كوهين».
يضيف بن يشاي أن كسر سياسة الغموض يحمل
فكرة عفنة أيضا ،ألن تحمل نتنياهو المس���ؤولية
غير المباش���رة عن انفجار نطنز يهدف إلى إظهاره
«عل���ى أنه وزي���ر الدفاع الفعل���ي ،بهدف تقويض
صورة وزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي
اشكنازي».
ويرى بن يش���اي أن كسر سياسة الغموض يهدد
أمن إس���رائيل بشكل مباش���ر ،ليس فقط عبر منح
أعدائها المبرر الستهدافها بل ألن هذا الكسر «قد
يفتح الب���اب أمام صراع كبير  -إس���رائيل في غنى
عنه -بين الجيش والموس���اد وجهاز االس���تخبارات
العس���كرية ،وه���و صراع ل���ن يقدم ش���يئا لألمن
اإلسرائيلي ،بل سيضعفه».
مس العالقات مع واشنطن
وعلى مس���توى العالقات بين إسرائيل والواليات
المتح���دة يرى بن يش���اي وغي���ره م���ن المحللين
اإلس���رائيليين أن العملية اإلسرائيلية في طهران،
ووضوح مس���ؤولية إس���رائيل عنها ،س���تعتبر من
وجهة نظ���ر إدارة الرئي���س األميركي ج���و بايدن
رس���الة بعدم التزام إسرائيل بأي اتفاق مستقبلي
مع إيران .لكنها بالنس���بة إلس���رائيل فرصة للفت
النظر إليها .ويرى بن يشاي أن وضع الشرق األوسط
على حافة حرب س���يدفع اإلدارة األميركية إلى أخذ
وجهة نظر إسرائيل بعين االعتبار.
لك���ن بن يش���اي ينتقد طريقة تفكي���ر نتنياهو
والمحيطي���ن به ،فخالفا ألي���ام إدارة ترامب وحتى
إداراتي باراك أوباما وجورج دبليو بوش ،فإن الوضع
الحالي يش���هد قطيعة بي���ن نتنياهو وبايدن ،في
وقت يش���كل التنس���يق والتعاون بينهما ضرورة
حيوية أكثر من أي وقت مضى.
ويختم المحلل العس���كري لـ»يديعوت أحرونوت»
بالق���ول« :أحيان���ا من الجي���د الكش���ف للعالم أننا
مس���ؤولون عن عملية قوية ضد إي���ران ،لكن عندما
يحدث ذلك بس���بب أهواء نتنياهو والمحيطين به،

(أ.ف.ب)

وفي وقت يوجد فيه خالف فعلي بينه وبين بايدن
 فلي���س من المؤك���د أن التأثير اإلس���رائيلي علىاألميركيين سيكون في االتجاه الصحيح».

أمن اإلسرائيليين على المحك
ومثل بن يش���اي ،يرى الرئيس الس���ابق لـ»مجلس
األمن القومي» يعقوب عميدرور ،أن كس���ر سياسة
الغموض قد يؤدي إلى المس بأمن إسرائيل .ويقول
في مقابلة مع صحيف���ة «معاريف»« :ال يمكنني أن
أرى ما سيكس���به نتنياهو من التفاخر بالهجمات
األخي���رة ضد إيران ،خاصة أن ل���دى طهران القدرة
على التس���بب بضرر كبير إلس���رائيل ،فاإليرانيون
ق���د يقومون باختط���اف إس���رائيليين ،ويمكنهم
استهداف مؤسسات يهودية في الخارج ،ويكفي
معرف���ة م���ا يحاول���ون فعل���ه بالس���فن المملوكة
إلس���رائيل» ،في إشارة إلى اس���تهداف سفينتين
مس���جلتين في إس���رائيل مؤخرا في مي���اه الخليج
العربي وبحر العرب.
كذلك انتقد النائب السابق لرئيس جهاز الموساد،
رام بن باراك ،كسر سياسة الغموض ،لكنه أشار إلى
اس���تهداف إسرائيل سفينة اس���تخبارية إيرانية
في البحر األحمر ،قبل نحو أسبوعين .وقال بن باراك
إن «الهجوم اإلس���رائيلي على الس���فينة اإليرانية
يجب أن يبقى س���ريا ،وال ضرورة إلعالن إس���رائيل
المسؤولية ،وتسريب المعلومات أمر خطير جدا ،بل
خطأ فادح ،ألن جزءا كبيرا من نجاحات إسرائيل هو
عبر تنفيذ عملياتها بسرية ،وحتى قصف المفاعل
النووي في س���ورية لم نتحمل المس���ؤولية عنه إال
بعد مرور عشر سنوات».
نتنياهو -بينيت -ساعر وسياسة الغموض
كما اس���تفاد نتنياهو من أزمة كورونا في ش���ق
ح���زب «أزرق أبيض» وج���ر غانتس إل���ى حكومته،
يب���دو أنه وفي ظ���ل نتائ���ج االنتخاب���ات المخيبة
بالنسبة لليكود ،يسعى إلى خلق حالة تهديد ألمن
إس���رائيل عبر تنفيذ عمليات ضد إيران  -المفاعل
النووي والسفينة االستخبارية -والسماح بتسريب
المعلومات حول مس���ؤولية إسرائيل عنها ،بهدف
دفع منافس���يه نفتالي بينيت وجدعون ساعر إلى
العودة لمعسكر اليمين.
ويس���عى نتنياهو إلى دفع بيني���ت للتنازل عن
مطلبه برئاس���ة الحكومة بالتناوب ،واالكتفاء فقط
بالمناص���ب الوزاري���ة العليا مث���ل وزارة الدفاع له
والخارجية لشريكته أييلت شاكيد ،حسب العرض
األخي���ر الذي قدم���ه الليك���ود لبينيت ،ونش���رت
تفاصيله القناة  12العبرية.
كما صعد نتنياهو من ضغوطه على س���اعر الذي
انش���ق عن الليك���ود ،ودعاه األس���بوع الماضي إلى
الع���ودة إلى أحضانه .كما أش���ارت  -وبش���كل غير
مباشر -رس���الة وجهها  300من رؤس���اء البلديات
الليكوديين ومن قادة فروع حزب الليكود لس���اعر
إلى الهدف م���ن التصعيد الذي يق���وده نتنياهو
حاليا في المنطق���ة ،وجاء في نص الرس���الة التي
نش���رها موقع «والال» اإلخباري« :ه���ذا الوقت ليس
المناس���ب لتش���كيل حكومة يس���ار ،بل هذا وقت
الع���ودة إلى البيت وإقامة حكومة يمين مس���تقرة
لس���نوات بهدف حماية إس���رائيل من التحديات
الكبرى التي تواجهها».
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ُ
بحث إسرائيلي جديد« :جيش الشعب» فقد مضمونه ومصداقيته وأصبح ضروريًا استبداله!

																		
من يوميات جيش االحتالل :جنود على حاجز قلنديا يقطعون الطريق إلى القدس ،يوم  16نيسان الجاري.

كتب سليم سالمة:
ف���ي مطلع الع���ام  ،2011أطل���ق رئيس «مديري���ة القوى
البش���رية» في الجيش اإلس���رائيلي ،الجن���رال آفي زمير،
تحذيرًا في صلبه التخوف من أن اس���تمرار وجهة التراجع
ّ
واالنخف���اض المتواصلين في مع���دالت تجند أبناء وبنات
الش���بيبة وانخراطهم في صفوف هذا الجيش س���يؤدي
إلى «انهيار نموذج جيش الشعب حتى العام ّ .»2020
لكن
ّ
ه���ذا التحذير ظل هائمًا في اله���واء ،على غرار تحذيرات
ُ
ُ َ
طلق���ت وتطلق في إس���رائيل في مجاالت
أخ���رى عديدة أ ِ
مختلفة لكن ال أحد يصغ���ي إليها ،يتوقف عندها ويأخذ
بها ،وانتقل التحذير من المس���توى النظري إلى مستوى
التحقق الفعلي على أرض الواقع.
انقضى الع���ام  2020وأصبحنا في منتصف  2021تقريبًا
ولم تتحقق «نب���وءة» الجنرال زمير بعد .لكن حيال التآكل
المس���تمر دون توقف ف���ي نموذج «جيش الش���عب» في
إس���رائيل ،بفعل عوامل عدي���دة ،ديمغرافية واجتماعية
واقتصادية مختلفة س���نأتي عليه���ا الحقًا ،وعلى ضوء ما
يتعرض له هذا النموذج من انتقادات تتس���ع باستمرار،
يبدو أن اضطرار الدولة وقياداتها ،السياسية والعسكرية،
إلى التخلي عن هذا النموذج واستبداله بنموذج «الجيش
ّ
المهني» لم يعد سوى مسألة وقت فقط .هذا ،على األقل،
ُ
ما ترس���مه خالصات البحث الفريد من نوع���ه الذي أجري
ح���ول هذه المس���ألة وصدرت مخرجاته ف���ي كتاب خاص
عن منش���ورات «المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية» في
نهاية شهر كانون الثاني األخير تحت عنوان «صدوع في
اإلجماع ـ تحديات «جيش الشعب» ونمط التجنيد للجيش
اإلسرائيلي في واقع متغير».
قبل الخ���وض في قراءة ه���ذا الكت���اب ومحتوياته ،من
ّ
نموذج���ي «جيش
المفي���د التوق���ف عند ماهي���ة كل من
الشعب» و»الجيش المهني» وتوضيح الفرق بينهما.
النموذج األول («جيش الش���عب») هو نمط معين قديم
من تجنيد القوى البشرية للجيش يعتمد ،بصورة أساسية،
على ما يس���مى «التجنيد اإللزامي» أو «التجنيد اإلجباري»
أو «الخدمة (العس���كرية) اإللزامية» التي تكون مفروضة،
بالقانون ،على جميع السكان بشكل عام ،باستثناء حاالت
قليلة ألس���باب محددةّ .
مر هذا النموذج بمراحل وتحوالت
عديدة على مر العصور كان آخرها في إثر االنحسار الحاد
ُ
في عدد النزاعات المس���لحة التي تخاض بواسطة جيوش
ً
كبي���رة في أعقاب الحرب العالمي���ة الثانية ،مما دفع دوال
عديدة في العالم إلى التخلي عن نموذج التجنيد اإللزامي
و»جيش الشعب» واس���تبداله بالنموذج الثاني ـ «الجيش
ّ
ّ
يس���مى أيضًا «الجيش التطوعي» .ويقوم
المهني» الذي
هذا النموذج على فكرة مركزية مفادها أن مهمة الجيش
تتلخص ف���ي «حماية أم���ن الدولة والدفاع عن���ه» ،خالفًا
للتوجه���ات األخ���رى التي تضع للجي���ش أهدافًا إضافية
أخرى ،وهو ما تجس���د بصورته األبرز ف���ي نموذج «جيش
الش���عب» الذي اعتمدته دولة إس���رائيل منذ تأسيسها،
ّ
ّ
واأله���م لتنفيذ
فأع���دت الجي���ش ليك���ون األداة األولى
وتطبيق سياس���ة «بوتقة الصهر» و»توحيد الشعب» التي
كانت تعني وتقصد صهر اليه���ود المهاجرين من دول،
أوطان ومجتمعات وثقافات مختلفة في «بوتقة إسرائيلية
واحدة» .وبينما يكون التجنيد في نموذج «جيش الشعب»
إلزاميًا ويس���ري على جمي���ع المواطنين ف���ي الدولة فور
بلوغهم سن الثامنة عشرة ،إال في حاالت استثنائية قليلة
ومحددة ،يك���ون التجنيد في نموذج «الجيش المهني» أو
إلزامي وإنم���ا طوعي بإرادة ّ
ّ
حرة
«الجي���ش التطوعي» غير
ّ
مالي مرتف���ع وبامتيازات مالية
ويحظى المتجن���د براتب

عديدة ومختلفة ،كوس���يلة إلغراء المرشحين على التجند
ولضمان تجنيد األكثر مالءمة وكفاءة.

سيرورة التآكل في «جيش الشعب»
التآكل الحاصل في نموذج «جيش الشعب» هو سيرورة
متواصل���ة منذ س���نوات عديدة ،لكنه بل���غ درجة حرجة ال
يمكن الع���ودة منها إلى الوراء بل يمكن فقط التقدم إلى
ً
أمام وصوال إلى ضرورة التخلي عنه واستبداله .كانت هذه
الس���يرورة ومآالتها المحتملة ،بما فيها من انعكاس���ات
وتداعيات ،المحرك لهذا البحث الذي أجراه أس���اف ملحي،
الباحث في برنامج «الحريديم في إس���رائيل» وفي «مركز
األم���ن القوم���ي والديمقراطي���ة» التابعين ل���ـ «المعهد
اإلس���رائيلي للديمقراطي���ة» والمحاضر ف���ي «جامعة بن
غوريون» في بئر الس���بع في النقب وال���ذي تتركز أبحاثه
حول السياس���ات العامة لدمج اليهود الحريديم في سوق
العمل ،في الجي���ش وفي األكاديميا ،إضافة إلى العالقات
بين الجيش والمجتمع والتحوالت الحاصلة في الرأي العام
بشأن نمط التجنيد المعتمد في الجيش اإلسرائيلي ودمج
الفئ���ات االجتماعية الطرفية في الخدمة العس���كرية في
الجيش اإلسرائيلي.
يمت���د كت���اب البح���ث عل���ى  88صفح���ة تت���وزع على
المحتوي���ات التالية :أ .موجز؛ ب .مدخل؛ ت .الفصل األول:
خلفي���ة عامة ـ االنتقال من جي���ش المواطنين إلى جيش
مقارنة؛ ث.
أجيري���ن تطوعي ـ تش���غيلي نظرة تاريخي���ة ِ
الفصل الثاني :أس���طورة «جيش الش���عب» في إسرائيل
والس���عي نحو الوحدة القومية؛ ج .الفصل الثالث :صدوع
في نمط التجنيد وأس���باب تصاعد النقد تجاه الجيش؛ ح.
خرجات  .1 -تحالف���ات َ
الم َ
الفصل الراب���عُ :
طرفية والمركز
المهيمن؛  .2النخب والهوامش االجتماعية ـ االقتصادية
ّ
أجيالية
في مس���ألة نم���ط التجنيد للجي���ش؛  .3مح���اور
ّ
وعمرية :هروب الشباب؛  .4كيف تمت المحافظة على نمط
التجنيد اإللزامي في إسرائيل؟؛ خ .الفصل الخامس :نقاش
وخالصات؛ د .مالحق؛ ذ .الئحة بأسماء الذين أجريت معهم
مقابالت؛ ر .ملحق ب؛ ز .أنماط الخدمة العسكرية في بعض
الدول المختارة؛ س .قائمة المصادر.
تجس���د التآكل في نموذج «جيش الشعب» في إسرائيل
في جانبين أساسيين :الجانب األول ،االنخفاض المستمر
في معدالت التجنيد لصفوف الجيش اإلس���رائيلي والذي
تجس���د في انخفاض نس���بة الذكور المتجندين لصفوف
الجي���ش من ( %75من مجمل الملزمين بالتجند) في العام
 1990إلى  %69ف���ي العام  .2019لهذا االنخفاض أس���باب
عدة ومختلفة من بينها .1 :االرتفاع الحاد والمس���تمر في
معدالت طالب المدارس الدينية (ييشيفوت) بين اليهود
الحريديم ،من  400طالب خالل الس���نوات األولى على قيام
الدولة إلى نحو  7500طالب في سنة ( 2010قبل  12سنة!)،
علمًا ب���أن اليهود الحريديم أصبحوا يش���كلون اليوم نحو
 %12من مجمل عدد الس���كان في إسرائيل ،مع االنتباه إلى
أن معدالت التكاثر الطبيعي بينهم هي األعلى في البالد،
بفارق كبير عن المجموعات الس���كانية األخرى؛  .2االرتفاع
الحاد في نس���بة شريحة الش���باب بين المواطنين العرب،
بما يعن���ي بالتالي ارتفاع���ًا حادًا في نس���بة المعفيين،
بموجب القانون ،من واجب الخدمة العس���كرية اإلجبارية؛
 .3االزدياد المس���تمر ،م���ن جانب الفتي���ات اليهوديات،
في اس���تغالل بند في «قانون الخدمة األمنية» يتيح ّ
لهن
الحص���ول على إعفاء من واجب تأدية الخدمة العس���كرية
اإللزامية .الجانب الثاني ـ زيادة وتوسيع مسارات الخدمة
العس���كرية المخصصة لقطاعات مح���ددة من المواطنين
المتجندين :وحدات عس���كرية خاص���ة للمجندين الدروز،

وحدات عسكرية خاصة ألبناء وأعضاء الحركات الشبابية،
وحدات عس���كرية خاصة للمجندين البدو ،وحدة عسكرية
خاص���ة للمجندين الحريديم (أنش���ئت ف���ي العام )2002
تبعتها وحدات عسكرية أخرى للحريديم .ينبغي التنويه
هنا إلى أن مفهوم ونموذج «جيش الشعب» كانا يقتضيان
عدم إنشاء وحدات عس���كرية مخصصة لفئات معينة من
ً
أساسا ،كما
الس���كان ،غير أن إدراك القيادات العس���كرية
السياسية أيضًا ،بأنه لوال إنش���اء هذه المسارات الخاصة
لما تجند الكثيرون جدًا م���ن المجندين هو الذي دفع إلى
تخصيص هذه الوحدات العسكرية.
إذا كانت نسبة الذكور اليهود الذين يتجندون للجيش
ق���د انخفضت إلى  %69ف���ي العام  ،2019كم���ا ورد أعاله،
فمعن���ى هذا أن نح���و الثلث منهم ال يتجن���دون للجيش
اإلس���رائيلي اليوم .وإذا أضفنا إلى ه���ذا المعطى حقيقة
أن الشبان العرب ال يتجندون ،بموجب إعفائهم القانوني
(باستثناء الش���بان الدروز الذين يس���ري عليهم «قانون
الخدمة العس���كرية اإللزامية» وباس���تثناء حاالت متفرقة
م���ن العرب م���ن الطوائف األخ���رى الذي���ن ينخرطون في
صفوف الجي���ش «تطوعًا») ،فمعنى ه���ذا أن نحو النصف
فقط من الذكور في سن  18عامًا ،الملزمين حسب القانون
بتأدية الخدمة العس���كري ،يتجندون للجيش اإلسرائيلي
ويؤدون الخدمة العس���كرية (اإللزامية) في صفوفه .وهي
معطي���ات تضع عالمات اس���تفهام جوهرية عميقة حول
ماهية نموذج «جيش الش���عب» والتجنيد اإللزامي ومدى
فاعليتهما.

النقد والتحدي ـ من ثالث فئات أساسية
يب���دأ التقديم للكتاب بالتذكير باليوم الدراس���ي الذي
عقد في الكنيس���ت في ش���هر حزيران  2018بمش���اركة
«كثيري���ن من ممثلي الجمهور وأعضاء الكنيس���ت العرب
واليهود ،العلمانيين والمتدينين ،النساء والرجال ،الذين
كان يب���دو أن لي���س ثمة بينهم أي قاس���م مش���ترك من
الناحية اإليديولوجية أو السياس���ية» ،كما يسجل الكاتب
مضيفًا إن «م���ا ّ
وحد هؤالء جميعًا تمثل في الس���عي إلى
ّ
تشريعي وجماهيري في صلبه إجراء محاكمة
الدفع بإجراء
علنية لنم���وذج التجني���د اإللزامي البائ���س الذي يحتم،
ظاهريًا ،االنتقال الس���ريع إلى نم���وذج التجنيد التطوعي
بأج���ر» .وقد تمحور الجزء األكبر من االدعاءات ضد التجنيد
اإللزامي حول االعتبارات المتعلقة بواقع الالمس���اواة في
النم���وذج القائم وحول ع���دم النجاع���ة االقتصادية في
تجنيد مجموعات س���كانية غير مناس���بة لتأدية الخدمة
العس���كرية .وخلص المتناقش���ون إلى أن «ثمة حاجة إلى
إج���راء تقليص ،في أس���رع وقت ممكن ،في ق���وة اإلكراه
ُ
الدوالنية التي تستغل في عملية التجنيد للجيش باسم
قيم الحرية والحرية الفردية».
ثم يش���ير الكاتب إلى أن بحثه هذا يق���ارب المفاهيم
الس���ائدة بين الجمهور بش���أن نم���وذج التجنيد للجيش
اإلس���رائيلي و»فكرة جيش الش���عب» ويرمي إلى تحديد
وتمييز المجموعات التي تتحدى نموذج التجنيد اإللزامي
وتضع له بدائل للخدمة العسكرية مقابل أجر كامل ،وذلك
عب���ر محاولة اإلجابة على جملة من األس���ئلة المركزية في
هذا الصدد ،من بينها على س���بيل المثال :ما الذي يدفع
ممثلي الجمهور والنش���طاء االجتماعيي���ن إلى االنتظام
مع���ًا ومحاولة تغيير نم���وذج التجني���د اإللزامي العريق
الق���دم؟ ما هي الجه���ات السياس���ية واالجتماعية ـ
في ِ
االقتصادية الت���ي تتحدى نموذج التجنيد القائم بصورة
فاعلة؟ وما هي التس���ويغات ،االدع���اءات والمواقف ضد
نموذج التجنيد اإللزام���ي التي تطرحها هذه الجهات؟ ما

هي مواقف الجمهور اإلس���رائيلي ،عل���ى اختالف فئاته،
بشأن نموذج التجنيد اإللزامي؟ وغيرها من األسئلة.
تصدر األصوات التي تدع���و إلى تغيير نموذج التجنيد
القائ���م حاليًا بص���ورة جذرية عل���ى خلفي���ة االنخفاض
المس���تمر في نس���بة الذك���ور الذين يتجن���دون للجيش
ويؤدون الخدمة العسكرية (اإللزامية) في صفوفه من بين
َ
جميع الملزمين ،بموجب القانون ،بالتجند وتأدية الخدمة
العس���كرية .ذلك أن هذه الحقيقة تثير أس���ئلة جوهرية
بش���أن مدى صالحية نموذج «جيش الش���عب» والتجنيد
اإللزام���ي .وتبين نتائج هذا البحث أن هنالك ُمطالبة آخذة
في االتس���اع والتصاع���د من جانب مجموعات هامش���ية،
ً
مدنية (جمعيات ومنظمات) واجتماعية (الحريديم ،مثال)،
باتخاذ قرار مبدئي حاس���م يقضي بإلغاء نموذج التجنيد
اإللزامي في إسرائيل ،ولو بصورة تدريجية .وتقترب هذه
ُ َ
المطالبات ،تدريجيًا ،نحو المركز السياس���ي واالجتماعي
المهيمن الذي ال يزال يؤيد نموذج التجنيد القائم بدرجة
عالية.
يحدد الكاتب ثالث فئات تشكل مصدر النقد والهجوم
مطالبة
ضد نم���وذج التجنيد اإللزامي وتس���تأنف علي���ه ِ
بتغييره ،هي:
الفئ���ة األولى ـ الجمهور العلماني من اليس���ار واليمين
الذي يرفع راية التح���رر االقتصادي .وينتمي أعضاء هذه
الفئة ،أساس���ًا ،إلى المجموعات الس���كانية المقتدرة من
ً
ً
الطبقة الوسطى العلمانية ُ
والم َ
عتبرة ،إجماال ،جزءًا أصيال
من الجمهور العلماني ـ اليسار الغني ،وخصوصًا من أبناء
الجيل الشاب في هذه الطبقة .فقد بلغت هذه المجموعات
(المقتدرة) درجة الس���أم من الخدم���ة اإللزامية الطويلة
ً
(ثالث س���نوات متواصلة) التي تتطل���ب ليس وقتًا طويال
فحس���ب وإنما جهدًا كبيرًا أيضًا دون أن يحصلوا على حد
أدنى من المكافأة أو على ما يجزيهم بصورة تفضلهم عن
المجموعات السكانية األخرى .وال تخشى هذه المجموعات
من أن يمس نموذج التجنيد البديل ،القائم على أس���اس
تلقي المتجندين أجرًا شهريًا ،بمكانتها في إطار منظومة
التراتبي���ة المدنية ـ االجتماعي���ة أو بقوتها االقتصادية.
ذلك أن ه���ذه القوة مرتبطة ،ارتباطًا وثيقًا ،بالتس���ويات
المالي���ة التي كرس���تها منظومات الس���وق النيوليبرالية
التي تطورت في إس���رائيل منذ أواس���ط الثمانينيات في
القرن المنصرم.
إلى جانب هذه المجموعات المقتدرة ،تشمل هذه الفئة
أيضًا أوس���اط اليمين التي ترفع راي���ة التحرر االقتصادي
وتشكل تحديًا لنموذج التجنيد اإللزامي في إسرائيل ،من
خالل القيم والمفاهيم التي تطرحها بواس���طة ممثليها
في السياس���ة ومنظمات المجتمع المدني والتي تش���دد
على حرية الف���رد ،ضرورة تراجع الدولة عن فرض التجنيد
اإللزامي وإعالء ش���أن النجاعة االقتصادية والتش���غيلية
الكامنة في القوى البش���رية التي يتم تجنيدها للجيش
إلزاميًا كل سنة.
الفئة الثانية ـ مجموعات س���كانية هامشية ال تستفيد
من التس���ويات القائم���ة ،أي :اليه���ود الحريديم ،بصورة
أساس���ية .الجي���ش ،في نظر ه���ذه الفئة ،ال ي���ؤدي دورًا
تمدينيًا في المش���روع القومي الصهيون���ي ـ العلماني؛
ولذلك ،يس���عى ممثل���و هذه الفئ���ة إلى جع���ل الخدمة
ً
العسكرية في الجيش اإلسرائيلي خدمة تطوعية ـ مهنية
مدفوعة األج���ر بحيث يكون االنخراط فيها مثل االنضمام
إل���ى أية منظم���ة مدنية ،وهو م���ا قد يؤدي إل���ى فقدان
الجيش هيبته ومكانته المرموقة بين المؤسس���ات التي
تمثل الدولة بصورة رسمية .وعندئذ ،لن يكون المعنيون
بتأدي���ة الخدمة في ه���ذا الجيش من أبن���اء المجموعات

(أ.ف.ب)

الس���كانية المقت���درة ،على الغالب ،وهو ما من ش���أنه أن
يزيل حاجزًا أساسيًا وجوهريًا في العالقات ما بين األغلبية
التي تؤدي الخدمة في الجيش واألقلية التي تؤديها وأن
يقلل بدرجة كبيرة مستوى اإلحباط والغضب المتراكمين
لدى الجمهور العلماني واللذين يوجههما ضد الجمهور
الحري���دي الذي ال يؤدي ش���بانه الخدمة العس���كرية في
الجيش اإلسرائيلي.
الفئة الثالثة ـ أبناء الجيل الش���اب .يبين البحث موضوع
الكتاب أن أبناء الجيل الش���اب في إسرائيل ( 18ـ  34عامًا)
يؤي���دون اليوم ،أكثر من أي وق���ت مضى ،نموذج التجنيد
التطوع���ي المدف���وع األج���ر ،بالمقارن���ة مع أبن���اء الجيل
المتق���دم ـ نح���و  %55من فئة الش���باب يؤي���دون اليوم
االنتقال إلى نموذج التجني���د التطوعي بأجر ،مقابل %10
منهم فق���ط قبل عقدين من الزم���ن .ويطغى على موقف
هذه الفئة الخطاب النيوليبرالي الذي ّ
يمجد قيم المادية،
تحقيق اإلنجازات والتنافس���ية؛ وهي القيم التي تشكل
جزءًا من الدافعي���ة الفردية لتأدية الخدمة العس���كرية،
والتي تستوجب ـ في نظر أبناء الشبيبة ـ مكافأتهم ماليًا
بأجر كامل .وهذا هو ،بالتحديد ،الدافع األس���اس للتحول
ٍ
الحاصل في الجيش اإلسرائيلي في الفترة األخيرة ،إذ بدأ
باعتماد طريقة المكافأة للمتجندين في الخدمة اإللزامية،
ولو بصورة غير رسمية من خالل مسارات مختلفة.

إعادة التفكير ،ثم إجراء التغيير ـ حاجة ّ
ملحة
يؤك���د الكاتب أنه من الصعب مج���رد االفتراض بأن من
الممكن االس���تمرار في اعتماد نم���وذج الخدمة اإللزامية
في الجيش اإلس���رائيلي والمحافظة على مش���روعية هذا
النموذج حيال عالمات االستفهام الكثيرة والواضحة التي
تطرحها مجموعات س���كانية آخذة في االزدياد واالتساع
في داخل المجتمع اإلس���رائيلي .وستكش���ف األيام ،كما
يقول ،ما إذا كان الجيش س���يجري اس���تعداداته الالزمة
الس���تيعاب وتذويت التغيي���رات القيمي���ة ،االجتماعية
والثقافي���ة التي ط���رأت على المجتمع اإلس���رائيلي خالل
السنوات األخيرة ومتى س���يقوم بهذه االستعدادات ،إن
هو اقتنع بضرورتها.
لكن ثمة ما هو أكثر أهمية حتى من هذه االستعدادات
أيضًا وهو :الحاجة التي ستنش����أ في المس����تقبل القريب
ج����دًا إلى إثارة وإدارة نقاش جماهيري واس����ع ،اجتماعي
وسياس����يّ ،
جدي وعميق ،حول األس����ئلة المصيرية التي
تتعل����ق بالمبدأ الناظم للمجتمع اإلس����رائيلي ،بغية عدم
ت����رك هذه النقاش����ات وما س����تتمخض عنه م����ن قرارات
حاس����مة في أيدي قادة الجي����ش واألجهزة األمنية فقط.
ً
ّ
وج ّدة في المجتمع
هذا هو أحد أهم السجاالت األكثر صلة ِ
اإلس����رائيلي اليوم ،ألن الس����جال حول الخدمة العسكرية
والتضحي����ات المحتمل����ة إبانها لم يعد ،من����ذ زمن بعيد
ً
عامال محفزًا ُ
ومجندًا لفئات اجتماعية كثيرة آخذة
نسبيًا،
في االزدياد واالتس����اع في المجتمع اإلسرائيلي .ويخلص
هذا البحث في النهاية إلى االس����تنتاج ب����أن الحاجة قد
أصبح����ت ملحة جدًا إلع����ادة التفكير في مس����ألة الخدمة
العس����كرية في الجيش اإلس����رائيلي وطريق����ة التجنيد
لتأديتها سعيًا إلى تغيير هذه الطريقة ،من خالل إعادة
صياغ����ة «العقد االجتماع����ي» ما بين مختل����ف الطبقات
والفئات االجتماعية اإلسرائيلية ،من جهة ،وبين الجيش
اإلس����رائيلي من جهة أخرى ،ومن خالل تحديث منظومة
التوقعات حيال التغييرات المش����ار إليها آنفًا في مكانة
نموذج «جيش الش����عب» وموقعه ،وهو الذي ال يزال على
حال����ه «مثل جزيرة وحيدة وس����ط بيئ����ة يحكمها الواقع
النيوليبرالي الذي ترسخ في إسرائيل».
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سموتريتش في الكنيست :شرعنة الكهانية.

(أ.ف.ب)

لماذا يصر سموتريتش على رفض االنضمام إلى حكومة يمين مدعومة من القائمة العربية الموحدة؟
()2

كتب وليد حباس:
دفعت نتائج االنتخابات اإلس���رائيلية األخيرة في آذار
 2021قضية األحزاب العربية إلى مركز الجدل السياس���ي
الحاصل داخل معس���كر اليمين الصهيون���ي .ألول مرة
يبدي حزب عربي ،وهو القائمة العربية الموحدة برئاسة
منص���ور عباس ،عدم تحفظ���ه من التحالف م���ع اليمين
الصهيون���ي ،فيما قد يبدو أحد مخارج تش���كيل حكومة
برئاس���ة بنيامي���ن نتنياه���و .وبينم���ا أن نتنياهو قادر
ببراغماتيت���ه الفهلوية عل���ى التحول من ذل���ك القائد
الصهيوني اليميني الذي يش���يطن الناخب العربي (كما
حصل ف���ي انتخابات الكنيس���ت الع���ام  )2015إلى «أبو
يائير» الذي يرتش���ف القهوة بصحبة أصدقائه العرب،
إال أن هن���اك أصوات���ًا يمينية أخرى تنظ���ر إلى الناخب
العربي كتهديد استراتيجي ال يمكن التهادن معه .فقد
أغلق بتسلئيل س���موتريتش ،رئيس قائمة الصهيونية
الديني���ة ،الباب الذي ترك���ه نتنياهو موارب���ًا النضمام
القائمة العربية الموحدة لحكومة يعمل على تشكيلها.
وفي الس���ادس من نيس���ان  ،2021أعلن سموتريتش أنه
«ممنوع منعًا باتًا إقامة حكومة بدعم من القائمة العربية
()1
الموحدة».
من الواضح أن موقف س���موتريتش الذي يشاركه فيه
معظ���م أحزاب اليمي���ن الجديد ،ال ينبع م���ن مجرد عداء
س���اذج للعرب ،وإنما يعب���ر عن نوع جديد م���ن التنظير
السياس���ي المس���تند إلى أيديولوجيا ديني���ة واضحة
المعال���م .على العك���س من نتنياهو ال���ذي يهتم أكثر
باستمرار فترة رئاس���ته للحكومة كطوق نجاة وحيد من
الس���جن الذي يته���دده ،فإن س���موتريتش يعتقد بأن
إقامة حكومة بدعم القائم���ة العربية الموحدة قد يعود
بأبعاد كارثية على مس���تقبل العملية السياسية داخل
إس���رائيل وقد لن يتمك���ن اليمين من الس���يطرة عليها
على الم���دى البعيد .من جهة ،تطبيع العالقة مع الناخب
العربي لدرجة الس���ماح له بلع���ب دور بيضة القبان في
تشكيل أي حكومة إسرائيلية من شأنه أن يزيد من إقبال
العرب على التصويت ،وبالتالي قد يرتفع عدد مقاعدهم
في الجولة االنتخابية المقبلة إلى  20-18مقعدًا ،من جهة
أخرى .حسب سموترتيش ،هذا يعني ترجيح كفة اليسار
اإلسرائيلي وزيادة حظوظه بالعودة إلى الحكم ألن العرب

سيتحالفون معه في المستقبل ال محالة.
يترأس س���موتريتش حزب «االتحاد القومي» (وهو أحد
مكونات القائمة الصهيونية الدينية) والذي يعتبر أحد
ألوان التي���ار الحردلي (اختصار للتيار الحريدي ليئومي،
أي الدين���ي القومي) الذي يع���ود بتعاليمه إلى الحاخام
أبراهام كوك ،المنظر الدين���ي لفكرة الخالص .إن إقامة
أرض إس���رائيل ،وتف���رد اليهود في الحك���م عليها ،هي
إحدى مقدمات الخالص الدين���ي ،بيد أن الحردلية تأخذ
ه���ذه الرؤي���ة الخالصية إل���ى ميدان الفعل السياس���ي
الصهيوني وتس���خر المنظومة االستعمارية في تعجيل
الخ�ل�اص .فاحتالل الضفة الغربية ،على س���بيل المثال،
يعتب���ر خط���وة ال يمكن التن���ازل عنها كونه���ا الطريق
الصحيح إلقامة دولة إسرائيل على كامل ترابها.
كزعي���م ومنظ���ر يمث���ل الصهيونية الدينية ،نش���ر
س���موتريتش ف���ي الع���ام  2017مقالة بعن���وان «خطة
الحسم :مفتاح الس�ل�ام يكمن لدى اليمين اإلسرائيلي»،
( )3وفيه���ا ع���رض رؤيته لحل المس���ألة الفلس���طينية
مرة واح���دة وإلى األبد .في بداية «خطة الحس���م» يطرح
س���موتريتش س���بيلين لحل «المش���كلة الفلسطينية».
األول :أي فلسطيني (من س���كان الضفة الغربية) يرغب
بالتنازل عن طموحاته القومي���ة ،يمكنه البقاء والعيش
كفرد داخل دولة إس���رائيل اليهودي���ة .لكنه لن يكون
مواطنا سياس���يا كام���ل الحقوق ،وإنم���ا مقيم ذو حقوق
اجتماعية واقتصادية وصحية وحس���ب .وبشكل مشابه،
تس���عى الصهيونية الدينية إلى تقليم أظافر األحزاب
العربية التي ،بالنس���بة لها ،باتت تتجرأ على المشاركة
ف���ي صياغة وجه الحكومة ،وتتطل���ع إلى التدخل الفاعل
في الحكم الذي ال بد وأن يبقى حكرًا على اليهود.
الحل الثاني ،من ال يرغب بالتنازل عن هويته ومشروعه
القومي ،فإن الش���عب اليهودي سيساعده على الهجرة
إل���ى أي دول���ة عربية حي���ث يمكنه أن ينمي مش���اعره
القومي���ة بحرية مطلق���ة .يعتبر هذا الحل آخر مش���روع
ُ
ترانس���فير صهيوني طرح للنقاش مؤخرا وبشكل جدي.
وس���موتريتش يؤمن إيمانا قاطعا بمشروع الترانسفير
كح���ل عمل���ي قد ال يك���ون من���اص منه في المس���تقبل
القري���ب .وم���ع أن «خطة الحس���م» تس���تهدف حس���م
الصراع م���ع فلس���طينيي الضفة الغربي���ة ،إال أنها بين
يدي س���موتريتش قد ال تستثني فلس���طينيي الداخل.

وق���د عبر س���موتريتش عن هذا الموقف بش���كل صريح
في رده على النائب أحمد الطيبي في نيس���ان  2020في
إثر حادثة الحاخام ش���موئيل إلياهو .فإلياهو ،باعتباره
حاخام مدينة صف���د ،رفض تأجير عق���ارات للمواطنين
العرب في إسرائيل معتبرًا أن أرض إسرائيل هي ملكية
الش���عب اليه���ودي .وعندما اعترض الطيب���ي على هذه
األقوال العنصرية التي ال يجب أن تأتي على لسان «رجل
دين» ،ثارت حفيظة س���موتريتش وقال إن من ال يعترف
بأن أرض إسرائيل هي ملكية حصرية للشعب اليهودي
«عليه أن يغادر هذه البالد .الحاخام ش���موئيل وتالميذه
ومن بينهم نحن في الصهيونية الدينية س���نعمل على
()4
تسهيل هذه المغادرة».
يطرح س���مرتريتش هذين الحلي���ن (التنازل عن القومية
الفلس���طينية كش���رط لالس���تمرار في العيش في الضفة
مقابل االحتفاظ بالطموحات القومية وبالتالي الترانسفير)
باعتبارهم���ا األكث���ر معقولية وقابلي���ة للتطبيق .في حال
إغفالهما ،فإن إس���رائيل ستكون أمام شالل من الدم بفعل
الص���راع القومي ال���ذي ال حل له .وألن ه���ذا الخطاب يعتبر
مغ���ادرة لفكرة ح���ل الدولتي���ن التي اس���تملكت اليمين
اإلس���رائيلي التقليدي «الغبي» ،فإن س���موتريتش يسوق
ثماني نقاط توضيحية ال تخفي أبدا ثقافته االس���تعمارية
واالستشراقية المجبولة بعنجهية المستوطن الذي يحمل
بندقية في يد وفي يده األخرى قدومه ليزرع األرض:
حل الدولتين هو أمر غير واقعي وغير قابل للتطبيق.
الهويتان القوميتان اإلسرائيلية والفلسطينية تقفان
على طرفي النقيض وال يمكن أن تتعايشا معًا.
المش���روع الصهيوني ه���و أكثر مش���روع أخالقي على
الوجود من عدة جوانب .أوال ،إس���رائيل هي تحقيق للرؤية
التوراتي���ة التي تحظي بإجماع العالم .ثانيا ،اس���تطاعت
إسرائيل جلب االزدهار والنمو على العكس من دول أخرى.
التهديد الذي تواجهه إس���رائيل هو تهديد منقطع
النظير .لذا ،على الحل أن يكون كذلك منقطع النظير.
االعتقاد بأن «اليأس يولد العنف واإلرهاب» هو مقولة
خاطئة تماما .هنا يضع سموتريتش نفسه في المعسكر
المقابل لنتنياهو الذي يعتقد أن «الس�ل�ام االقتصادي»
من شأنه أن يخفف من اليأس المعيشي ،ويخلق مصالح
مادي���ة لدى الفلس���طينيين تجعلهم يدفع���ون باتجاه
إنه���اء المقاومة .في المقابل ،يعتقد س���موتريتش بأن

صــدر حــديــثــ ًا

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية «

»

ُ
األراضـي الـمـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب
تـرجـمـة :يـاسـيـن الـسـيـد

المقاومة الفلسطينية ال تنطلق من اليأس وإنما «األمل»
بأنه يمك���ن للفلس���طينيين إقامة دول���ة .وعليه ،يدعو
سموتريتش إلى قتل هذا األمل بأسرع وقت.
يعتق���د س���موتريتش بأن طم���س الهوي���ة القومية
للفلس���طينيين وإنهاء طموحاتهم ببن���اء دولة هما من
األمور الممكنة جدا ،عل���ى العكس من آراء بعض أطراف
اليمين التقليدي والذين يشككون في هذه االمكانية.
يحاول س���موتريتش تبرير هذا «الحس���م» السياسي
الذي سيقضي على فكرة حل الدولتين من خالل استبطان
فلسفة أخالقية نفعية تقيس أخالقية األفعال من خالل
الحك���م على نتائجها ومخرجاتها .فه���و يقارن الظروف
المعيش���ية في قطاع غزة قبل االنسحاب اإلسرائيلي مع
تلك الظروف التي سادت بعده من حيث نقص الكهرباء
والمياه والمس���توى المعيش���ي .وعليه ،لئن كان «قتل»
الهوية القومية للفلس���طينيين أمرا ال أخالقي من حيث
المبدأ ،إال أن اس���تيعاب الفلس���طينيين كأف���راد بدون
طموحات قومية داخل دولة إسرائيل قد يعود باالزدهار
عل���ى حياتهم ،وبالتالي فإن النتائ���ج اإليجابية لـ«حطة
الحسم» هي التي تبرر أخالقية الخطة.
على العكس من التقارير العسكرية اإلسرائيلية حول
التكلف���ة الباهظة لضم مناطق «ج» ،أال أن س���موتريتش
يعتق���د بأن تكلفة الض���م (وهنا المقص���ود كل الضفة
الغربية وليس فقط مناطق «ج») س���تكون أوفر بكثير من
تكاليف االستمرار في إدارة الصراع مع الفلسطينيين لما
يحمله ذلك من تكاليف أمنية واس���تخباراتية باإلضافة
إلى التكاليف الجسدية.
هذه المرتكزات األساس���ية التي يس���تند اليها الفكر
السياس���ي لليمين الجديد بش���كل ع���ام ،والصهيونية
الدينية بشكل خاص .ومهما يكن من أمر ،فإن المثير في
«خطة الحس���م» ليس موضوع الترانسفير رغم خطورته،
وانم���ا المرتك���زات الثمانية التي طرحها س���موتريتش
والتي قد تشكل الفكر السياس���ي لليمين الجديد فيما
يتعلق بالقضية الفلس���طينية .لقد طرح س���موتريتش
هذه الخطة عندما كان حزبه ج���زءا من تكوينات «البيت
اليه���ودي» في الع���ام  ،2017قبل أن ينش���ق ويش���كل
قائم���ة الصهيونية الجديدة والت���ي تجمع كال من حزب
تكوم���ا (برئاس���ة س���موتريتش) وعوتس���ما يهوديت
(برئاسة إيتمار بن غفير) وحزب نوعام القومي اليهودي

(برئاس���ة آفي معوز) .وقد يختلف سموتريتش مع حزب
يمينا (برئاس���ة نفتالي بيني���ت) أو باقي أطياف اليمين
اإلس���رائيلي الحريدي والعلماني وغيره���م حول قضايا
إسرائيلية داخلية تتعلق بش���كل الدولة وعالقة الدولة
بالدي���ن وغيرها؛ لكنهم قد ال يختلفون في المس���تقبل
المنظور حول هذه المرتكزات األساس���ية والتي ستلقي
بظاللها على القضية الفلس���طينية .أما بالنسبة للقائمة
العربي���ة الموحدة ،فإن اليمي���ن الجديد ما يزال يصفها
باعتبارها حزبا متطرفا «إرهابيا» ،على الرغم من الجس���ور
التي مدها منصور عباس بينه وبين اليمين الصهيوني.
فمع أن عب���اس صرح بأن م���ا يجمعه مع اإلس���رائيليين
أكثر بكثير مما يفرقهم ،في إش���ارة إلى استعداده إلى
االندماج كمواطن كامل تحت رعاية الدولة اإلسرائيلية ،إال
أنه في نفس الخطاب طالب اإلسرائيليين ،ربما لحفظ ماء
الوجه أمام جمهوره العربي ،بضرورة اعتراف المؤسس���ة
الرس���مية في إس���رائيل بوجود روايتي���ن اثنتين داخل
حدود الدولة .حس���ب سموتريتش ،المطلوب من منصور
عباس هو التنكر بش���كل كلي للرواية الفلسطينية قبل
أن يتم قبوله كالعب سياسي في صناعة شكل الحكم.

هــــوامــــش
1 .1هآرتس“ ،سموتريتش :نعمل جاهدًا على أال يبقى في
هذا المكان أي عربي ال يعترف بأن اس����رائيل هي ملك
للشعب اليهودي” ،هآرتس ٧ ،نيسانhttps:// ،2021 ،
.www.haaretz.co.il/news/elections/1.9690170
2 .2يونتان ليس“ ،س���موتريتش ف���ي أعقاب خطاب
عباس :لن نكون ش���ركاء في حكومة تس���تند الى
القائم���ة العربية الموحدة” ،هآرتس ٢ ،نيس���ان،
https://www.haaretz.co.il/news/ ،2021
.elections/1.9676629
3 .3بتس���لئيل س���موتريتش“ ،خطة الحسم :مفتاح
الس�ل�ام يكم���ن ل���دى اليمي���ن اإلس���رائيلي”،
هش���يلواح .متوفر عل���ى الموقع التال���يno. 6 ،:
(.https://bit.ly/3wLmpF ،)2017
4 .4رافيت هيخت“ ،الصدمة كلمة ضعيفة .تغريدة
س���موتريتش مأساة لدولة إس���رائيل” ،هآرتس،
https://www.haaretz.co.il/digital/ ،2020
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ّ
ّ
ّ
ّ
بين اإلنكار والتدخل الوقائي :واقع المرض النفسي في الجيش اإلسرائيلي!

دبابة إسرائيلية مدمرة في الشجاعية في تموز .2014

كتب أنس إبراهيم:
ّ
ّ
جن����دي احتياط
في الثاني عش����ر من نيس����ان الجاري أضرم
ّ
ّ
إس����رائيلي ( 26عامًا) النار في نفسه أمام قسم التأهيل التابع
ّ
اإلس����رائيلية،
لوزارة الدف����اع في بيتح تكفا؛ وبحس����ب القناة
ُّ
فالجندي ُيدعى إس����حق صعيديان ،وكان قد وصل إلى قس����م
ُ
ّ
التأهيل يحمل زجاجتين تحتويان على مادة قابلة لالش����تعال
ّ
ّ
ّ
تع����رض لصدمة
الجندي قد
ثم س����كبها عل����ى نفس����ه .وكان
ّ
ّ
ّ
نفسية قوية خالل مشاركته في الحرب اإلسرائيلية على قطاع
ّ
ّ
غ����زة العام  ،2014بع����د ّ
الفلس����طينية في ّ
حي
عملية للمقاومة
ّ
ّ
ّ
الجندي وكذل����ك رئيس اتحاد ذوي
الش����جاعية .وذكر أصدقاء
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلعاقة اإلس����رائيلي أن الجندي لم يكن يتلق����ى حتى اللحظة
النفس����ي الذي يتناس����ب ووضعه ّ
ّ
الصح ّي من قبل قسم
العالج
ّ
ّ
التأهي����ل ،إذ لم يتلق غير  %25من فوائ����د اإلعاقة الناتجة عن
ّ
عسكري.
عمل
المشاركة في ٍ
تصريحات من وزير الدفاع بيني غانتس،
وقد تبعت الحادثة
ٍ
ّ
اإلس����رائيلية بنيامين نتنياهو ،إضافة
وكذلك رئيس الحكومة
ُ َ
ّ ُ
����ب وت ِع ُد بالتحقيق في
إلى الرئيس اإلس����رائيلي؛ وكلها تطا ِل
ّ
ّ
بجندي االحتياط ّ
ّ
الس����ابق إلى
الحيثيات والظروف التي دفعت
ّ
إحراق نفس����ه أمام وزارة الدفاع والذي كان قد تم تش����خيصه
باضطراب الكرب التالي للرضح.
ّ ُ ُّ
ّ
ّ
ّ
َ
عرف اضطراب
األميركية النفسية ،ي
جمعية العالج
بحس����ب
ّ
الك����رب التال����ي للرض����ح (PTSD: Post-Traumatic Stress
ُ ُ
ّ
ّ
تحدث لألشخاص الذين
نفس����ية
 ،)Disorderعلى أنه متالزمة
َ
ّ
الطبيعية،
يش����هدون أحداثًا صادمة مثل الكوارث
يعيشون أو
ّ
عمل
في
االنخراط
أو
ة،
اإلرهابي
األعم����ال
أو
الخطرة،
أو الحوادث
ٍ
التعر ُض لالغتصاب أو التهدي����د بالموت .وتظهرُ
عس����كري ،أو ّ
ّ
ّ
لذكريات صادمة لألحداث
استرجاع قهري
شكل
المتالزمة على
ٍ
ِ
ُ
ٍ ُ
َ
وه َدت أو األحداث التي ارت ِكبت ،أو على شكل كوابيس،
التي ش ِ
أو نوبات قلق وذعر ُمفاجئة (.)1
بينما ُي ّ
ّ
ّ
اإلس����رائيلي للصدمة وضحايا
الوطني
فس����ر المرك����ز
ّ
ّ
الح����رب واإلره����اب ( ،)Natalاضط����راب الكرب التال����ي للرضح،
ّ
على ّأنه «عند ّ
ّ
النفس����ي/
لحدث صادم ،يمتلئ النظام
التعرض
ٍ
ّ
ّ
ُ ّ
َ
ّ
ّ
زات أكثر مما يستطيع التعامل معه ،وتظل تلك
العاطفي بمحف ٍ
ّ
ّ
غير ُمعالجة وأحيانًا تعودُ
المحفزات في النظام بشكلها الخامُ ،
ُّ
ّ
األصلي .نتيجة
وتش����ق طريقها غصبًا إلى الواقع في ش����كلها
ُ
ّ
ُ
لعودته����ا يعيش الش����خص األحداث ّ
الصادمة في ش����كليها
ُ ُ
ّ
ّ
ّ
والجس����ماني ّمرة أخرى كما لو أنها تحدث هنا واآلن.
العاطفي
ّ
ّ
ّ
ّ
كل ّ
ّ
الص����ور ،الروائح ،الصخب والذكريات التي ش����كلت جزءًا من
ّ
ّ
ُ
التجرب����ة ّ
تع����ود لتطغى على وجود الش����خص الذي
الصادمة
ّ ُ
ّ
ّ
ّ
ُ
العتداء مفاجئ .وبما أن هذه التجربة
يشعر كما لو أنه يتعرض
ٍ
ُ ِّ
ّ
ُ
ّ
القهرية غير المسيطر عليها هي في حد ذاتها تشكل تجربة
ّ
ّ
ّ
ّ
صادم����ة ،يلجأ الضحايا إلى بذل كل جهدهم لتجنب أي ش����يء
ُ
يمكن����ه تذكيرهم باألح����داث ّ
الصادمة ،خا ِلقي����ن بذلك دائرة
ّ
ّ
ُ
ُ
لب ما ُيدعى
ُم
غلقة من التجنب ّوالمراوغة؛ وتلك الدائرة هي ص ِ
ّ
()2
باضطراب الكرب التالي للرضح (. »)PTSD
ّ
ُتظهر األرقام ّ
ّ
النفسية في الجيش
الصحة
الصادرة عن قسم
ِ
اإلسرائيلي ّأن نس����بة الجنود الذين ّ
ّ
يطورون متالزمة اضطراب
ّ
ّ
اإلس����رائيلي هي من بين أكثر
الكرب التالي للرضح في الجيش

ّ
ّ
النسب انخفاضًا ّ
ّ
جندي واحد من بين
عالميًا؛ فعلى األقل هناك
ً
فمثالّ ،
ُ 12ي ُ
ظهر أعراض ُ
تم تشخيص  %1.5فقط من
المتالزمة.
الجنود اإلسرائيليين الذين شاركوا في الحرب اإلسرائيلية على
ُ
لبنان العام  .2006وقام  %3من الجنود الذين شاركوا في الحرب
نفسية ْ
لكن لم ّ
(.)3
ّ
يتم تشخيصهم بالمتالزمة
بطلب مساعدة
ّ
ّ
الجندي إس����حق لنفسه ،إضافة إلى تقارير
لكن حادثة إحراق
َ
ُ
إش����كاليات ُب ّ
ّ
ّ
نيوية خلف هذه األرقام
ظه ُر
صحافية س����ابقة ،ت ِ
اإلس����رائيلي والتي تظهرُ
ّ
ُ
ّ
ّ
الرس����مية الت����ي يصدرها الجي����ش
ّ
عل����ى أنها ُ
أقرب ألن تك����ون جزءًا من بروباغن����دا «الجيش الذي
ّ
ّ
ّ
ال ٌيقهر» ،نفس����يًا مثلما عس����كريًا .فقد ص����رح عدد من أصدقاء
ّ
الجندي إسحق لقناة «كان» ّأن هناك العديد من حاالت االنتحار
ّ
واالكتئاب الش����ديد بين الجنود اإلس����رائيليين الذين انتهوا
ُ
بعضهم لم ّ
ّ
يتم االعتراف بهم
العس����كرية؛
من أداء خدمتهم
ً
ُ
العسكرية ،وبعضهم اآلخر تمّ
ّ
أصال كمرضى نتيجة لخدمتهم
ّ
تش����خصيهم بأنهم كانوا يعانون من هذه المتالزمة قبل بدء
ّ
ّ
الجندي الذي أحرق نفسه.
العسكرية مثل
خدمتهم
ّ
ّ
البريطانية ،يتهمُ
ّ
ففي تقرير أعدته صحيفة «الغاردي����ان»
ع����دد من الجنود ّ
ّ
اإلس����رائيلي الحكومة
الس����ابقين في الجيش
ّ
ّ
ّ
الوطني»،
اإلسرائيلية بـ»التخلي عنهم» بعد «أدائهم واجبهم
تجاه دولة إسرائيل.
ُ ّ
النار على ش����خص ّ
ألول مرة في حياتي قبل بلوغي 19
«أطلقت
ٍ
ُ
ّ
عامًا ،وهناك من ماتوا بي����ن ذراعي» ،يقول أور إيلون ( 24عامًا)،
اإلس����رائيلي ،والذي ّ
ّ
ّ
تم تشخصيه
الجندي السابق في الجيش
س����نوات على تسريحه من خدمته
بمتالزمة ( ،)PTSDبعد ثالث
ٍ
ّ
شهور بسبب تدهور حالته
العس����كرية قبل انتهائها ببضعة
ٍ
ُ
ّ
ّ
النفس����ية أثناء أدائه خدمته العسكرية« .بدأت أصبح مجنونًا،
ّ
ّ
كنت أحرق األش����ياء ،أضرب أمي ،أصحو وأنا أتبول في فراش����ي،
أتذوق أش����ياء ،كان األمر مرعبًا»ّ .
أش����م أش����ياءّ ،
ّ
لكن
أرى صورًا،
ّ
ّ
اعتراف رسمي من قبل وزارة
إيلون لم يتمكن من الحصول على
ٍ
ّ لاّ
ّ
سنوات .وتلك
الصحية إ بعد ثالث
اإلسرائيلية بحالته
الدفاع
ٍ
ّ
ّ
ّ
ضرورية لتمكين����ه من الحصول عل����ى الرعاية الصحية
خط����وة
ّ ّ
ّ
النفس����ي« :إنه����م يريدونك أن
المجاني����ة والمالئمة لوضعه
تستس����لم ،يجعلونك تخوض الكثير من األش����ياء في س����بيل
الحصول على ذلك االعتراف» .إضافة إلى إيلون ،هناك بين غور
َ
( 39عامًا) ،وال����ذي ّ
تطورت لديه متالزمة الـ ( )PTSDبعدما قتل
ُ
ّ
ً
ّ
اإلسرائيلية
رجال فلس����طينيًا وكان عليه الضغط على الحكومة
وقس����م ّ
لس����نوات قب����ل حصوله على
الصح����ة في وزارة الدفاع
ٍ
ّ
ّ
ّ
النفس����ي« .لقد ش����خصني المعالج
رس����مي بوضع����ه
اعتراف
ٍ
ّ
ّ
ّ
النفس����ي بالـ PTSDوأنا في الجيش ،ولك����ن األمر تطلب ثماني
ّ
الصحية ،وقد حاول����وا اإلفالت من
س����نوات إلثبات تل����ك الحالة
ّ
ّ
مسؤوليتهم ،وكانوا يقولون لك :ماذا يعني أنك قتلت شخصًا؟
ّ
()4
هذا ما دربناك لتفعله» .

«هذا ما ّ
دربناك لتفعله»!
ُ
ّ
بوض����وح من حادثة إح����راق الجندي لنفس����ه وكذلك
يظهر
ٍ
ّ
ّ
شهادات الجنود اإلس����رائيليين ّ
السابقين ،أن األرقام الصادرة
ّ
اإلس����رائيلي بخص����وص مدى انتش����ار متالزمة الـ
عن الجيش
ّ
تعك ُس واقع المرض النفس����يّ
ال
ة
إحصائي
أرقام
هي
(،)PTSD
ِ
ّ ّ
ُ
ّ
في الجيش اإلس����رائيلي .إنها ،أي األرقام ،جزء من مقاومة آلية

ّ
اإلسرائيلية ّ
الر ّ
ّ
ّ
سمية ّ
لنفي
العسكرية
متأصلة داخل المؤسسة
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
أي حقيقة أخرى غير الحقيقة الرس����مية التي تقول إن الجيش
ُ
ّ
ٌ
ّ
اإلسرائيلي هو الجيش الذي ال يقهر ،وإنه في الوقت نفسه ،هو
ّ
ّ
ُ
جيش الش����عب الذي يقاتل من أجل قضية واضحة وعادلة في
ّ
ُ
اإلس����رائيلي .وتلك ّ
ّ
الرواية تتعارض
اآلن ذاته؛ ِحماية الشعب
مع س����ؤال ُ
ّ
ّ
ّ
المعالج النفس����ي اإلس����رائيلي داني بروم ،مؤسس
ّ
ّ
ّ
منظم����ة ( ،)Metivوهي المركز اإلس����رائيلي لع��ل�اج الصدمات
ّ
ُ
ّ
تخرج م����ن الجيش وتقول ّإن
النفس����ية؛ والذي يقول« :الناس
ُ
الحكوم����ة دفعت ِبنا إلى الهاوية ،ما الذي نقاتل من أجله؟» (.)5
وبحسب ُك ّتاب تقرير صحيفة «الغارديان»؛ ّ
فإن أحد التفسيرات
ّ
المعقولة لمنطق مقاومة االعتراف من قبل المؤسسة العسكرية
ّ
ّ
اإلس����رائيلية بحاالت اضطراب الك����رب التالي للرضح ،يعود إلى
ُ
س����يكون اعترافًا من قبل الجيش بخطأ بنيويّ
ّأن اعترافًا كهذا
والعس����كريةُ .
ّ
ّ
فالمتالزم����ةُ ،مضافًا إليها
األمنية
ف����ي عقيدته
ٌ
ّ
النفسية داخل الجيش اإلسرائيليّ،
أش����كال أخرى من األمراض
ُ ّ
المنفصل ،الذي ُي ُ
دفع نتيجة ّ
الثمن ُ
حروب ثالث
شن
س����تكون
ٍ
ّ
عقد واحد فقط على قطاع غزة ،ونتيجة الستمرار سياسة
خالل ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
الغربية،
الفلسطينية في الضفة
العس����كري للمناطق
االحتالل
ً
ّ
االتهامات التي ّ
وجهت للجنود اإلسرائيليين بإطالق
إضافة إلى
ّ
ّ
ّ
المحتجين على حدود قطاع
متعمد على المدنيين
بشكل
النار
ٍ
ّ
ّ
كل ذلك ُي ّ
فس����ر رفض المؤسسة
غزة أثناء مس����يرات العودة.
ّ
ّ
ّ
العس����كري على األرض التي
العس����كرية لالعتراف بأن الوضع
ُ ً
ُ
ُ
ّ
خلقته المؤسس����ة نفسها ،هو نفس����ه الوضع الذي يدفع فعال
ُ
بالجن����ود اإلس����رائيليين إل����ى «الهاوية» ،ويفاق����م من تدهور
ً
حالتهم ّ
السؤال ّ
ّ
وصوال إلى طرح ّ
عما يفعلونه
النفسية
الصح ّية
ُ«هنا».
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لكن الرواية المفضلة للمؤسس���ة العسكرية اإلسرائيلية هي
ّ
ّ
ّ
اإلس���رائيلية فورست مارسيا ،في
الرواية التي تتبناها الكاتبة
ّ
ّ
ّ
مقالها الذي يتبنى األرقام الرس���مية الصادرة عن المؤسس���ة
ُ
ّ
العس���كرية ،ويحاول اإلجابة عن س���ؤال :ما الذي يجعل نس���بة
ّ
المصابين بمتالزمة الـ ( )PTSDفي الجيش اإلس���رائيلي من بين
ُ ّ
الجزء ّ
والتجربة ُهما ُ
األول من
األكثر انخفاضًا عالميًا؟ االندم���اج
ّ
تس���تند إلى مقولة أنّ
ُ
ّ
الس ّ
ّ
اإلسرائيلية ،والتي
���ردية اليمينية
ُ
ّ
ّ
ّ
الجيش اإلس���رائيلي هو جيش الش���عب ،وذلك يعني أنه ليس
ُ
هناك ّ
يخدم
بشخص
أي شخص في إس���رائيل ليس على عالقة
ٍ
َ
َ
ّ
في الجيش ،أو خدم هو نفس���ه في الجيش اإلسرائيلي .إضافة
اإلس���رائيلي مع ما ُت ّ
ّ
س���ميه الكاتبة
إلى ذلك ،فتجربة المجتمع
ّ
ُ
ُ
أف���راده أكثر ق���درة على التعام���ل مع الواقع
باإلره���اب جعلت
ّ
ّ
اإلسرائيلي أكثر
النفسي المشحون ،وكذلك جعلت أفراد الجيش
ّ
ّ
قدرة على التحمل نفسيًا من أقرانهم في الجيش األميركي على
ُ
ّ
اإلسرائيلي ُ
ّ
المعاش ،يحض ُر
س���بيل المثال .وبالتوازي مع الواقع
ّ
ّ
اإلس���رائيلي بضحايا
التاريخ الذي يس���تدعي معرفة المجتمع
ّ
الهولوكوس���ت وما عانوه من صدمات نفس���ية م���ن قبل؛ وذلك
يعني ّأن الجيل الذي ُول َد في إسرائيل كان َ
أقدر على استيعاب
ِ
ُ
التج���ارب العصيبة التي ّمر بها جيل مهاجري الهولوكوس���ت؛
ّ
التجربة عن كثب َّول َد نوعًا من اإليمان ّ
الصلب
واالحت���كاك بتلك
ّ
اإلسرائيلي ،وذلك اإليمان جعلهم أكثر قدرة
لدى أفراد الجيش
ُ ُ
على ّ
تحمل ظروف المعركة القاسية .ذلك ما تطلق عليه الكاتبة:
ُ
ُ َ
«األم���ر يختلف عندم���ا تقاتل من أجل وطن���ك»؛ فذلك يجعلك

ّ
نفسية ّ
ّ
قوية تمكنك من
ببس���اطة أكثر قدرة على تطوير مناعة
ّ
ّ
()6
ارتكاب كل ما يتطلبه األمر «لحماية الوطن» .

ّ
ّ
ّ
العسكرية
العالجي السابق على الخدمة
من اإلنكار إلى التدخل
ّ
العس����كرية اإلس����رائيلية م����ع متالزمة
تتعامل المؤسس����ة
َ
ّ
اضط����راب الكرب التال����ي للرض����ح إذًا ضمن منطقي����ن؛ األول،
ّ
ّ
ُ
ظل وج����ود التصنيف ّ
الطبي في
منط����ق اإلنكار الذي حتى في
لاّ
ّ
ّ
حد ذاته ،إ ّأن س����لوك المؤسس����ة العس����كرية يوح����ي بأنها
ّ
ّ
ّ
الصحة
حقيقي على مس����توى
بتدهور
تفضل ع����دم االعتراف
ٍ
ُ
ُ
ّ
ّ
اإلسرائيلي .فهي تنظر إلى هذه األعراض
النفسية في الجيش
ّ
ّ
ّ
نفس����ي ال حالة صحية
وح����االت االكتئاب بوصفها مجرد إرهاق
ّ
ّ
جدي����ة تتطل ُب تفس����يرًا وبحثًا فيم����ا وراء األس����باب الظاهرة،
ُ
ّ
ُ
ّ
ّ
بحثًا قد يصل حد بحث ومس����اءلة العقيدة العسكرية األمنية
في إس����رائيل وهيمنتها على ّ
الدولة والمجتمع في إس����رائيل.
ُ
ّ
الجندي بالعقيدة
فاالفتراض األساس عند المؤسسة هو إيمان
ّ
الصهيونية إيمان����ًا ُمطلقًا ،وذلك يتناف����ى وإمكانية تطويره
ألي ش����عور بالصدمة ّ
ّ
جراء قتاله م����ن أجل تلك العقيدة ،وذلك
ٍ
نفي وجود ّ
الصدمة من األس����اس والتعامل معها  -إن تمّ
يعني ُ
ُ
ّ
روف س����ابقة أو الحقة على
االعتراف به����ا -على أنها نتيجة ظ ٍ
ّ
ّ
العسكرية نفسها.
العسكرية ،ال بسبب الخدمة
الخدمة
ُ
ُ
ّ
المنطق اآلخر الذي تستخدمه المؤسسة العسكرية للتعامل
ّ
ُ
ّ
ّ
النفس����ي
العالجي
م����ع متالزمة الـ ( ،)PTSDهو منطق التدخل
ّ
ّ
العسكري .ففي العام  2016ظهرت
الوقائي السابق على العمل
ّ
دراسة أعدها باحثان من جامعة تل أبيب باالشتراك مع القسم
ّ
ّ
اإلسرائيلي ،تناقش تطوير تدريب
العالجي في جيش االحتالل
ُْ
ُ َ ْ ُ ِّ ُ ّ
ّ
انتباه محوس����ب يقلل حتى الثلث من احتمالية تطوير الجنود
ّ
خ��ل�ال المعركة لمتالزمة اضطراب الك����رب التالي للرضح .وكان
التدريب قد ّ
تم اختباره على الجنود الذين ش����اركوا في الحرب
ّ
ّ
ّ
اإلس����رائيلية على قط����اع غزة عام  ،2014وبناء عل����ى «الفعالية»
ّ ّ ّ
قرار بتضمينها في التدريب
التي
أظهرتها التقنية ،تم اتخاذ ٍ
ّ
اإلسرائيلية ّ
ّ
ّ
البرية.
العسكرية
األساس لكل القوات
بحس����ب تقرير لصحيف����ة  ،The Jerusalem Postفالتقنية
ُ
ّ
ّ
للجندي م����ن خالل رفع
الذهن����ي
تعم����ل على تحس����ين األداء
مس����توى انتباهه لألخط����ار ُ
المحتملة في البيئ����ة التي يكون
ُ
ّ ّ
فيها؛ وذلك يعمل على إعداده للفعل العس����كري بالتوازي مع
ّ
احتمالية تطويره لمتالزمة ( .)PTSDيقول البروفسور
تخفيض
ّ
ّ
يائير بار حاييم الذي أعد الدراس����ة باالشتراك مع دكتور إيالن
ُ
فالد ،باالشتراك مع خبراء من جيش االحتالل اإلسرائيلي« :قمنا
بمراقبة أعداد كبيرة من ُ
ّ
اإلسرائيلي ابتداء
المشاة في الجيش
ّ
من تدريبهم األس����اس وحتى أدائهم على األرض»« ،واكتشفنا
ّ
ّأن الجنود أنفس����هم الذين كانوا يتجنبون االنتباه إلى األخطار
ُ
المحتمل����ة هم أنفس����هم الذين كان����وا أكثر ُعرض����ة لتطوير
متالزمة  PTSDالحقًا».
ّ ّ
ّ
ُي ّ
ّ
ّ
للجندي المش���ارك ف���ي التدريب مواد محف���زة لفظية
ق���دم
ُ
ّ
ّ
بالتهديد وأخ���رى محايدة؛ ُويطلبُ
وصورية تش���مل التي توحي
ُ
الشاش���ة بجانب هذه
من���ه تحديد األه���داف التي تظه���ر على ِ
ّ
واللفظية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لمدة عشر دقائق ،أربع مرات شهريًا.
البصرية
المحفزات
ّ
ّ
إس���رائيلي
جندي مش���اة
أجريت هذه االختبارات على 800
وقد ُ ِ
من���ذ بداية الع���ام  .2012وفي الع���ام  ،2014عندما ب���دأت الحرب
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ّ
ّ
اإلس���رائيلية على قطاع غزة ،ش���ارك الجنود الذين خضعوا لهذه
التجارب بجان���ب جنود آخرين لم يخضعوا له���ا في الحرب التي
ّ
ّ
استمرت أكثر من  50يوما على قطاع غزة .وبعد أربعة أشهر ،أعاد
البروفس���ور بار حاييم وزمالؤه اختبار الجنود الذين ش���اركوا ولم
ُيش���اركوا في تجربتهمّ ،
وتبين ّأن  %2.6من أولئك الذين خاضوا
ّ
المحوس���بة ّ
التجربة ُ
طوروا متالزم���ة  ،PTSDبالمقارنة مع %7.8
من أولئك الذين لم يش���اركوا في التجرب���ة .وتعليقًا على نتائج
ّ
ّ
ّ
التجربة ،يقول ب���ار حاييم« :إنه من الن���ادر تطوير عالج اإلدراك
ّ
الس���لوكي ُليصبح أداة تدخل ّ
ّ
وقائية فعالة» ،و»هي أخبار رائعة
ّ
ّ
ّ
للجندي اإلسرائيليّ
أن نكون قادرين على تحسين القوة الذهنية
َ
ّ
ّ
اإلس���رائيلي
وتجنب خطر متالزمة الـ  ،PTSDوذلك يض ُع الجيش
في ّ
ّ
مقدمة حقل العالج الوقائي على مستوى
عالمي» (.)7
ُ
ُ
ّ
الجندي اإلس���رائيليّ
تعمل تجربة بار حاييم إذًا على رفع قدرة
ّ
ّ
العس���كري ذهنيًا وجس���مانيًا بالت���وازي مع تقليل
عل���ى األداء
نفس���ية الحقًا؛ عل���ى افتراض أنّ
ّ
ّ
ّ
ّ
احتمالي���ة تعرضه ألي صدمة
ّ
ّ
النفس���ية ه���ي نتيجة نقص في االنتب���اه لدى الجنديّ
الصدمة
ّ
ُ
ّ
ّ
العسكري في حد ذاته؛ أي ،تحويل نقطة النظر
سابق على الفعل
ّ
ّ
ّ
ّ
أخالقية الفعل العس���كري في حد ذاته والعواقب
م���ن النظر في
ّ
ّ
ّ
ّ
النفس���ية المترتبة على جرائم الحرب اإلسرائيلية في قطاع غزة
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلنساني
الغربية ،إلى النظر في ميكانيكيات عمل العقل
والضفة
ّ
التالعب فيه وتدريب���ه ليكون آلة قتل أكثر ّ
فعالية
والعم���ل على
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وإنسانًا أقل أخالقية ،وبالتالي أقل عرضة للصدمة النفسية!
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