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الترجمة عن االنكليزية: ياسين السّيد

نتنياهو وميراث أسالفه 

 بقلم: أنطـوان شلحـت

يشمل هذا العدد من “المش���هد اإلسرائيلي” مجموعة أخرى 

من التحليالت والتقارير التي تحاول أن توسع دائرة الضوء على 

التحوالت التي خضعت لها إس���رائيل في ظل اس���تمرار واليات 

بنيامين نتنياهو في رئاس���ة الحكومة اإلس���رائيلية والية تلو 

األخ���رى على مدى م���ا يقارب العقدين، من���ذ واليته األولى عام 

 .1996

وما يمّيز ج���ل هذه التحليالت هو خروجها بما يش���به “حكم 

قيم���ة” م���ؤداه أن أكثر ما يه���م نتنياهو ويس���عى نحوه هو 

الحف���اظ على بقائه، إلى درجة تحويل ه���ذا البقاء إلى “ضرورة 

أيديولوجية”.

وقارن البعض بينه وبين رؤس���اء الحكومة السابقين وال سيما 

من حزبه الليك���ود، ليخلصوا إلى توجيه نق���د حاد وصريح إلى 

نتنياهو، في مركزه عدم مبدئيته وتفضيله مصالحه الشخصية 

والسياس���ية واالجتماعية، على أي مصلحة عامة، س���واء أكانت 

مصلحة الدولة أو مصلحة الشعب في إسرائيل. 

ومن الملفت أن جانًبا من هذا النقد إلى نتنياهو يتم توجيهه 

من طرف ما يسمى ب�«اليمين التقليدي«. 

في المقابل فإن النقد الموّجه من طرف يس���ار- الوسط هو في 

معظمه نقد يتعلق بجدل داخلي حول ما س���بق أن حددناه بأنه 

صراع على جوهر »دولة إسرائيل« في مقابل »أرض إسرائيل«.

ومؤخ���ًرا أش���ار أح���د الباحثي���ن ف���ي »المعهد اإلس���رائيلي 

للديمقراطي���ة« إلى أن النقاش بش���أن المناط���ق المحتلة منذ 

1967 يمكن أن يؤدي إلى خسارة الطابع الديمقراطي إلسرائيل- 

ليس بس���بب قرار مستقبلي يقضي بضم هذه المناطق مع عدم 

منح المساواة بالحقوق للس���كان الفلسطينيين لكون المجتمع 

الدولي لن يسمح بمثل هذا القرار- وإنما من خالل الضغط الذي 

يمارسه أش���خاص معّينون من »اليس���ار« على المجتمع الدولي 

إلخضاع إسرائيل إلرادته، أو بس���بب العنف الجسدي والكالمي 

الذي يمارسه أنصار اليمين حيال العرب واليساريين مًعا.

وكتب ه���ذا الباحث أن أنص���ار اليمين ق���د يكونون على حق 

عندما يزعمون أن إسرائيل أيام سيطرة حزب مباي )»اليساري«( 

ا بكثير من الناحية الديمقراطية- فقد فرضت  كانت أكثر س���وًء

الحكم العسكري على العرب في إسرائيل، وقامت بعملية قبية 

ومذبح���ة كفر قاس���م وغيرهما - لكنه في الوق���ت عينه أكد أن 

أنص���ار اليمين ال يفهم���ون الخطر: فالعنف الذي اس���تخدمته 

إس���رائيل في عهد حزب مباي، وبرغم إشكاليته، كان استخداًما 

للقوة من جانب الس���لطة ويستند إلى مبدأين: األول أن للسلطة 

دائًما الحق في اس���تخدام القوة؛ والثاني أن العنف المستخدم 

كان بق���رار واٍع، كم���ا أن���ه كان خاضًعا للس���يطرة، وحتى للكبح 

والضبط من جانب محكمة العدل العليا. ولكن عندما تتفش���ى 

أج���واء الكراهية والعنف في الش���ارع، يكون م���ن الصعب جًدا 

السيطرة عليها.

في األح���وال جميًعا وم���ع كل أهمية هذا النق���اش الداخلي 

وتداعياته على سياس���ة إسرائيل العامة وال سيما إزاء القضية 

الفلس���طينية، يظل األكثر أهمي���ة أن الموقف العام لنتنياهو 

 مسوغاته من ميراث أسالفه سواء من 
ّ

إزاء هذه القضية يس���تل

اليمين وحزب الليكود تحديًدا، أو من يسار- الوسط.

فالوزير الس���ابق دان مريدور )الليكود( الذي تباكى على أيام 

زعماء مثل إس���حاق ش���امير لم يبّدلوا التحالف���ات واالئتالفات 

الحكومية كي يضمنوا بقاءهم هم في الس���لطة وحس���ب، كما 

هي الحال اليوم، في إش���ارة إلى نتنياهو، شّدد على أن شامير 

»لم يكن يؤمن بحل يش���مل إقامة دولة فلس���طينية. وربما كان 

نتنياهو أيضا ال يؤمن بهذا. ال يمكن لنا أن نقرر، ألن تصريحاته 

ال تنس���جم مع ممارساته دائما. فش���امير لم يؤمن بحل الدولة 

الفلسطينية، لكن طريقته في إدارة األمور كانت واقعية«. ويرى 

فه شامير هو أنه لم يقبل التنازل عن 
ّ
مريدور إن »اإلرث الذي خل

أي ملليمتر من أرض إسرائيل، خالل كل فترة رئاسته الحكومة« 

)طالع ص 7(.

ونتنياهو نفس���ه ال يترك مناسبة إال ويؤكد فيها أن خطوطه 

الُحم�ر بالنس���بة ل�«الح���ل« هي تطوير ل�«الخط���وط الحمر« التي 

أوصى بها إس���حاق رابين خالل آخر خطاب ألقاه في الكنيس���ت 

قبل شهر واحد من اغتياله غي تشرين الثاني 1995.

وتطالع���ون في ه���ذا العدد )ص 3( ترجم���ة لفصل من كتاب 

ا 
ً
بعن���وان »عملي���ة أنابوليس � واحة أم س���راب؟« ص���در حديث

في إس���رائيل من تألي���ف عومر تس���نعاني، ويعالج مفاوضات 

السالم التي جرت بين الفلس���طينيين وإسرائيل ضمن »عملية 

أنابوليس« في العامين 2007 � 2008. 

ويتوصل الكتاب إلى خالصة مهمة تنطبق على هذه العملية 

شأن ما س���بقها من »عمليات س���الم«، فحواها أن هناك ضرورة 

لحدوث تغيير جذري، من األساس، في التوجه اإلسرائيلي العام 

حيال الس���الم، وهذا يتطلب قرارات حس���م سياس���ية � أمنية، 

وليس عس���كرية فقط. ويلفت إلى أن »اتفاقية س���الم نهائية 

دائمة وإقامة دولة فلس���طينية قابلة للحياة واالستمرار، توفر 

األمن لجارتها إس���رائيل أيضا، تستوجبان تغيير القرص المرن 

ن عليه معلومات الحاسوب( في الجانب 
ّ
)»ديس���كيت« الذي تخز

اإلس���رائيلي، وهو ما لم يحدث في إط���ار االتفاقيات المرحلية 

)أوسلو وغيرها( وال في إطار عملية أنابوليس«.   

كتب بالل ضاهر:

أعلن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة 

عن رفضه المطلق للمبادرة الفرنس���ية التي ترمي إلى عقد مؤتمر سالم دولي، 

حتى نهاية العام الحالي، من أجل إخراج العملية السياس���ية بين إس���رائيل 

والفلسطينيين من جمودها واس���تئناف المفاوضات بين الجانبين، من خالل 

منحهما محفزات سياسية وأمنية واقتصادية. 

ويعتبر نتنياهو، كما قال لوزير الخارجية الفرنس���ي، جان مارك أيرولت، أن 

المبادرة الفرنس���ية، وأية مبادرة أخرى يطرحه���ا المجتمع الدولي، تعزز آمال 

الجانب الفلس���طيني وتجعله يصر على مواقفه. وبدال من ذلك، أوعز نتنياهو 

لس���فراء إس���رائيل في العالم بأن يروجوا لما أس���ماها “مبادرة السيس���ي”، 

نسبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي، زاعما أن األخير يطرح “مبادرة 

إقليمية”. 

ودع���م نتنياهو هذا التوجه، الذي يبدو أنه وهمي وال أس���اس له في الواقع، 

بتصريحات أعقبت انضمام حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة افيغدور ليبرمان 

إل���ى الحكوم���ة، وتعيين األخير وزي���را للدفاع. ودعا نتنياهو إلى اس���تئناف 

المفاوضات اإلسرائيلية – الفلس���طينية من دون شروط مسبقة. كذلك أطلق 

تصريحات أوحى من خاللها بموافقته على مبادرة السالم العربية، التي أقرتها 

القمة العربية في بيروت، في العام 2002، ورفضتها إس���رائيل مرارا وتكرارا. 

رغم ذلك، هدد قادة كتلة “البيت اليهودي”، اليمينية المتطرفة، الش���ريكة 

في االئتالف باالنس���حاب من الحكومة وإس���قاطها في حال خطا نتنياهو ولو 

خطوة صغيرة للغاية باتجاه حل الدولتين.  

وفي هذه األثناء، يواجه نتنياهو، وزوجته أيضا، ش���بهات تتعلق بمخالفات 

فس���اد، بينها قضية “بيبي تورز” وتمويل أثرياء لس���فراته في أنحاء العالم 

وإقامته في فن���ادق فخمة، وقضية منازل رئيس الحكومة التي يش���تبه في 

إطاره���ا بتس���ديد مصاريف بيته الخاص على حس���اب ميزاني���ة بيت رئيس 

الحكومة الرسمي، وقضية تبرع سخي، بمبلغ 170 ألف يورو، قدمه له الملياردير 

اليهودي الفرنس���ي أرنو ميمران لكن نتنياهو لم يبلغ السلطات ذات العالقة 

ش���ف في األيام األخيرة عن أن الشرطة اإلسرائيلية تحقق في 
ُ
بهذا التبرع. وك

قضية جديدة تتعلق بنتنياهو.

حول هذه القضايا، أجرى “المشهد اإلس���رائيلي” مقابلة خاصة مع الباحث 

ف���ي “معهد أبحاث األمن القومي” في جامعة تل أبيب والعميد في االحتياط، 

شلومو بروم. 

)*( “المش���هد اإلسرائيلي”: هل تسمح إس���رائيل بإعطاء فرصة الستئناف 

العملية السياسية؟

ب���روم: “بدا هذا في أعقاب انضمام ليبرمان إل���ى الحكومة، وتصريحاته هو 

ونتنياه���و حول اس���تئناف المفاوضات مع الفلس���طينيين ف���ي إطار مبادرة 

إقليمية تستند إلى تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وحتى 

أنهما تحدثا عن إمكانية قبول معين لمبادرة السالم العربية كأساس لمبادرة 

إقليمية. فهل هذا يعكس حقا إمكانية الدخول في مفاوضات؟ هل س���تؤدي 

هذه التصريحات إلى استئناف المفاوضات؟ أنا أشك في هذا األمر”.

)*( هناك ادعاءات في إس���رائيل أن صعوبة اس���تئناف المفاوضات سببها 

ائتالف نتنياهو اليميني؟

بروم: “بس���بب طبيعة ائتالفه، وأيضا بس���بب نتنياهو نفس���ه. وأعتقد أن 

ما يري���ده نتنياهو هو الوصول إلى حوار مع الدول العربية الس���نية، وخاصة 

السعودية ومصر واألردن، والتوصل معها إلى تفاهمات تملي شكل العالقات 

بين إسرائيل والفلس���طينيين. لكني ال أؤمن بأن الدول العربية ستوافق على 

لعب هذه اللعبة. وأعتقد أن نتنياهو يفسر تصريحات السيسي وغيره وكذلك 

مبادرة الس���الم العربية بشكل غير صحيح. فمبادرة السالم العربية تقول إنه 

إذا رغبت إس���رائيل بدخول مفاوضات مع الفلس���طينيين وسورية ولبنان وأن 

تتوصل إلى اتفاقيات فإن العالم العربي س���يكون مستعدا لمنح دعم لذلك. 

لكن المبادرة ال تقول إن العالم العربي سيجري مفاوضات مع إسرائيل بدال من 

الفلسطينيين”.

)*( ينبغ���ي أن أذكر هنا، أن معظم األبحاث الصادرة عن معهدكم ش���ددت 

على أنه من دون تقدم في العملية السياس���ية بين إسرائيل والفلسطينيين 

سيكون من الصعب التقدم بعملية إقليمية.

 ب���روم: “هذا صحي���ح. ما يريده نتنياه���و هو الحصول عل���ى امتيازات، أي 

تحس���ين العالقات مع العالم العربي من دون دفع ثمن. والثمن هو في المجال 

اإلسرائيلي – الفلسطيني”. 

)*( عندما رفض نتنياهو المبادرة الفرنس���ية، تحدث عن “مبادرة إقليمية” 

ب���دال منها. ويبدو أن نتنياهو يتحدث عن ش���يء غير موجود، ما هي تفاصيل 

ومركبات مبادرة كهذه؟

بروم: “ه���ذا صحيح. وما يثبت ذل���ك حقيقة أن المصريين أنفس���هم ردوا 

على أقوال نتنياهو وقالوا إنه يفس���ر تصريحات السيسي بشكل غير صحيح. 

السيس���ي ال يتحدث عن مبادرة إقليمية، وإنما عن استعداد لدعم مفاوضات 

بين إسرائيل والفلسطينيين، كما أن السيسي ال يرى تناقضا بين طرحه وبين 

المبادرة الفرنسية”.

)*( لق���د تحدثت ع���ن ليبرمان، ورغم ذلك، هل تعتق���د أن انضمام ليبرمان 

إلى حكومة نتنياهو س���يعزز ه���ذه الحكومة من حيث سياس���تها اليمينية 

وامتناعها عن استئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين؟

بروم: “لس���ت متأكدا من ذلك. أعتقد أن المش���كلة في هذه الحكومة ليس 

ليبرمان، وإنما نتنياهو نفس���ه وحزبه. توجد في حزب الليكود، الذي يتزعمه 

نتنياه���و، س���يطرة لجهات يميني���ة متطرفة، مثل الوزيري���ن ياريف ليفين 

ويسرائيل كاتس. وأعتقد أنه قياسا بهما ليبرمان أقل يمينية بصورة نسبية. 

ليبرم���ان براغماتي أكثر منهما. وليبرمان قِبل بحل الدولتين منذ فترة طويلة. 

صحيح أنه يطرح صيغة خاصة به )فكرة تبادل أراض وس���كان( لكن وافق على 

مبدأ حل الدولتين منذ فترة طويلة، وهذا خالفا لنتنياهو”. 

)*( لماذا يح���ارب نتنياهو على أصوات اليمي���ن المتطرف، وحتى أنه حول 

حزب���ه إلى ح���زب يميني متطرف، واس���تبعد من���ه رموز ما يس���مى “اليمين 

الليبرالي”؟
بروم: “هذا نتيجة لصدمة شخصية أصابته. فحكومته األولى، التي شكلها 
في العام 1996، س���قطت في العام 1999 ألن حزب ’هتحيا’ أسقطها في حينه. 

وهذا حزب غير موجود اليوم لكنه كان يمثل اليمين المتطرف”. 
)*( كيف تؤثر شبهات الفس���اد ضد نتنياهو وزوجته، قضية “بيبي تورز” 
ومنازل رئيس الحكومة وتبرعات ميمران، على أداء نتنياهو واتخاذ القرارات؟

ب���روم: “من جه���ة، تؤثر ه���ذه القضية بأن���ه تجعله يول���ي اهتماما أكبر 
لالعتبارات السياس���ية الداخلية ألنه هلع جدا حي���ال هذه القضايا. وهو يرى 
فيها أنها تعكس جهدا يبذله كل خصومه من أجل إس���قاطه عن الحكم. وهو 
ي���رى بهذه القضايا كأنها مؤامرة ضده. م���ن الجهة األخرى، هناك نظرية وال 
أعرف ما مدى صحتها، هي أنه يسعى إلى نقل دعم وسائل اإلعالم إلى جانبه، 
إذ أنه يوجد رأي س���ائد في البالد يقول إن وس���ائل اإلعالم تميل نحو اليسار. 
واالدعاء هو أن هذا الرأي يدفعه إلى إطالق تصريحات معتدلة نوعا ما من نوع 
التصريح���ات التي أطلقها بعد انضمام ليبرمان حول اس���تئناف المفاوضات 

وتقبل مبادرة السالم العربية”. 

مقابلة خاصة مع الباحث في »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب

«: نتنياهو يريد حوارا مع الدول  « شلومو بروم لـ
العربية إلمالء شكل العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين!

قال وزير الخارجية الفرنس���ي، ج���ان مارك أيرولت، ف���ي اتصال هاتفي مع 

رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، إن فرنس���ا تعتزم مواصلة 

دفع مبادرتها للس���الم بين إسرائيل والفلس���طينيين رغم معارضة إسرائيل 

للمبادرة. 

وأف���ادت صحيفة “هآرت���س” أمس، االثنين، ب���أن أيرولت اتص���ل هاتفيا 

بنتنياهو ف���ي ختام اجتماع وزراء خارجية 23 دولة في باريس، في 3 حزيران 

الجاري، للتباحث في عقد مؤتمر س���الم دولي، وق���ال خالل هذه المحادثة إنه 

“أعرف أنني لم أقنعك، لكن ه���ذا القطار خرج من المحطة”. وجاءت تفاصيل 

حول هذه المحادثة في برقية دبلوماسية بعثت بها السفارة اإلسرائيلية في 

باريس إلى وزارة الخارجية اإلسرائيلية. 

وقال���ت الصحيفة إن نتنياهو وجه انتقادات ش���ديدة للمبادرة الفرنس���ية 

وعبر عن معارضته لكاف���ة بنودها، لكن أيرولت لم يتأثر بانتقادات نتنياهو، 

بحسب موظف إسرائيلي رفيع المستوى )طالع تقريرا مفصال ص 7(. 

وقال هذا الموظف اإلس���رائيلي إن موظفين في وزارة الخارجية الفرنس���ية 

أبلغوا نظراءهم اإلس���رائيليين بأنهم سيعملون في األسابيع القريبة المقبلة 

على تشكيل فرق عمل تواصل العملية التي جرى تحريكها في مؤتمر باريس 

قبل عشرة أيام. 

وتهدف فرنس���ا من وراء تش���كيل فرق العمل إلى أن تش���ارك الدول التي 

ش���ارك وزراء خارجيتها في اجتماع باريس في بلورة رزمة خطوات لبناء الثقة 

وبإمكان اإلسرائيليين والفلس���طينيين تنفيذها، ورزمة محفزات اقتصادية 

يكون بإمكان المجتمع الدولي منحها للجانبين ووضع ترتيبات أمنية إقليمية. 

ووفقا للموظف اإلس���رائيلي فإن “الفرنسيين قالوا لنا إنهم يريدون تشكيل 

فرق العمل حتى نهاية الشهر الحالي”. 

وتلقت وزارة الخارجية اإلسرائيلية تقارير من عواصم أوروبية بشأن تشكيل 

ف���رق العمل، وفوج���ئ الموظفون في وزارة الخارجية اإلس���رائيلية بأن ألمانيا 

والتشيك سارعتا إلى التطوع للمشاركة في تشكيل فرق عمل، علما أن هاتين 

الدولتين تعتبران أكثر دولتين صديقتين إلس���رائيل في أوروبا. وكانت وزارة 

الخارجية اإلسرائيلية قد أوعزت لسفرائها بأن يوضحوا أمام وزارات الخارجية 

في الدول التي يخدمون فيها بأن إسرائيل تعارض تشكيل فرق العمل. 

"نتيناهو متطرف وال يتظاهر بذلك".

وزير الخارجية الفرنسي لنتنياهو: باريس ستواصل دفع مبادرة السالم
*بيرتس: “نتنياهو ال يتظاهر بأنه يميني متطرف فهو كذلك فعال، وال توجد لديه أية نية للتغير والتوصل إلى تسوية حول قضايا الحل الدائم للصراع”*

وقال الموظف اإلس���رائيلي إن فرنس���ا تريد اس���تغالل رئاس���تها لمجلس 

األم���ن الدولي خالل حزيران الجاري من أجل إجراء نقاش حول مبادرة الس���الم 

الفرنسية والموضوع اإلس���رائيلي - الفلسطيني في مجلس األمن. ورجح عقد 

اجتماع كهذا األس���بوع المقبل وس���يحاول الفرنسيون إصدار بيان عن مجلس 

األمن يدعم المبادرة الفرنسية. 

وفي موازاة ذلك، يتوقع أن يصدر في نهاية حزيران الجاري تقرير الرباعية 

الدولية ح���ول موضوع الجمود ف���ي العملية السياس���ية، ويتوقع أن يتطرق 

التقرير إلى العقبات التي تضعها إس���رائيل أمام استئناف “عملية السالم” 

وحل الدولتين.

وفي هذه األثناء، وجه وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق، عضو الكنيست عمير 

بيرتس، من كتلة “المعس���كر الصهيوني”، الذي يرأس���ه إسحق هيرتسوغ، 

انتقادات ش���ديدة لنتنياهو وسياسته، وحمله مس���ؤولية عملية إطالق النار 

الت���ي وقعت في مركز “س���ارونا” التجاري في وس���ط تل أبي���ب، يوم األربعاء 

الماضي. وقال بيرتس، خالل ندوة “س���بت الثقافة” في مدينة غفعتايم، يوم 

الس���بت الماضي، إنه “بعد حوال 10 س���نوات يتولى خاللها نتنياهو رئاس���ة 

الحكوم���ة، باإلمكان توجيه إصبع االتهام له كمس���ؤول مرك���زي عن عمليات 

إرهابية تقع في وسط تل أبيب”. 

وأضاف بيرت���س أن “رد فعل بيبي )أي نتنياهو( على العملية في س���ارونا 

كان أش���به برد فعل موظف وليس رد فعل زعيم لديه رؤيا. والحكومة برئاسته 

تفعل الش���يء نفس���ه مرة تلو األخرى وتتوقع نتائج مختلفة، بدال من إظهار  

شجاعة وكسر الجمود السياسي” مع الفلسطينيين.  

ورف���ض بيرتس إمكانية االنضمام إلى الحكومة، وقال في هذا الس���ياق إنه 

“ليس ثمة ما نبحث عنه في حكومة كهذه، وهناك هوة س���حيقة بيننا وبينه 

في المجاالت السياس���ية واالجتماعية – االقتصادية. وقد أبلغت هيرتس���وغ 

بأنه لن أنضم لحكومة يرأسها بيبي في أي سيناريو”. 

وتاب���ع بيرتس أن “بيبي ال يتظاهر بأنه يمين���ي متطرف، فهو كذلك فعال، 

وال توجد لديه أية نية للتغير والتوصل إلى تس���وية حول قضايا الحل الدائم 

للصراع. وحقيقة أنه أجرى في أحد األيام مفاوضات مع هيرتس���وغ، ووقع في 

الغداة على اتفاق )ائتالفي( م���ع ليبرمان تثبت أن األمر الوحيد الذي يوجهه 

هو بقاؤه السياسي”. 

ورد ح���زب الليكود الحاك���م على انتقادات بيرتس بالقول إن “اليس���ار فقد 

صوابه وفقد أية عالقة مع الواقع من حولنا، واختار أن يتبنى رس���ائل منظمات 

BDS )حرك���ة مقاطعة إس���رائيل(. وعندم���ا يتحدث المخرب���ون عن االحتالل، 

فإنهم يقصدون تل أبيب”. 

بنك إسرائيل: الوضع 

االقتصادي القائم 

سيزيد الفجوة أمام 

الدول المتطورة!

»البيت اليهودي«  

يسعى للجم تمدد 

قوة الليكود في 

المستوطنات!
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كتب ب. جرايسي:

ال ش���ك في أن تكاثر التقارير بش���أن شبهات الفساد المنس���وبة إلى بنيامين 

نتنياه���و، بموازاة قرارات محاكم تدين زوجته بش���أن تعاملها الفظ مع العاملين 

في مقر اإلقامة الرس���مي لرئيس الوزراء، يعيد إلى األذهان ما جرى مع كل رؤس���اء 

الوزراء في الس���نوات العش���رين األخيرة، إذ خضع كل رؤساء الوزراء إلى تحقيقات 

في ش���بهات، بعضها يعود لس���نين عديدة الى ال���وزراء. فنتنياهو، ومنذ عودته 

إلى السياس���ة في مطلع العام 2003، كوزير للمالية، يسبح بحركات متسارعة، في 

���رهة؛ ومالطفته لبعضها وتأمين مصالحها، سيجعله عرضة 
ّ

بحر حيتان المال الش

الفتراس الحيتان الخاس���رة، أو تلك التي لم يحقق لها نتنياهو مصالحها بالقدر 

الذي توخته منه.

القضي���ة األخيرة التي تنس���ب لنتنياهو ه���ي تصريح الملياردير الفرنس���ي 

اليهودي آرنو ميمران للمحكمة الفرنس���ية، بأنه منح نتنياهو ما يعادل 170 ألف 

يورو لتمويل حملته االنتخابية، إذ يحاكم ميمران في جنح مالية ضخمة في وطنه. 

وس���ارع نتنياهو إلى النفي، زاعما أنه تلقى منه في العام 2001 مبلغ 40 ألف يورو 

لتمويل حمالته لتس���ويق إسرائيل. ولكن الصحافة اإلسرائيلية نشرت في األيام 

األخي���رة، التناقضات ف���ي البيانات التي أصدرها نتنياه���و في هذه القضية في 

الش���هرين األخيرين إلى جانب ابراز أن المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية 

يفحص الشبهات حول نتنياهو.

وس���بق هذا، قبل نحو ش���هر، تقرير مراقب الدولة العام، الذي ألمح إلى أن اغالق 

ملف التحقيق في قضية حصول نتنياهو على تمويل مزدوج لسفراته الجوية إلى 

الخارج مع أبناء عائلته، حينما كان وزيرا للمالية في حكومة إريئيل شارون )قبل 12 

عاما(، تم بظروف غير سليمة، وطرح أسئلة خطيرة على قرار إغالق الملف. 

وكل هذا بموازاة إص���دار حكمين على زوجة نتنياهو، س���ارة، بدفع تعويضات 

لموظفين في مقر االقامة الرس���مي لرئيس الوزراء، وأحدهما مدير البيت، بس���بب 

تصرفاتها الفظة م���ع العاملين. في حين أوصت الش���رطة النيابة بتقديم الئحة 

اتهام ضد س���ارة، بس���بب تمويل ترميمات في بيت العائل���ة الخاص في مدينة 

قيسارية، على حساب الخزينة العامة وبشكل غير قانوني.

أولويات نتنياهو خدمة لحيتان المال
في كل مّرة تظهر فيها ش���بهات فس���اد ضد نتنياه���و، تظهر معها من جديد 

ش���بكة عالقات نتنياهو مع حيتان المال اإلسرائيليين، وأيضا اليهود في العالم؛ 

وكل هذه التقارير من دون اس���تثناء، تس���عى إلى الربط بين سياس���ات وقرارات 

اقتصادية يتخذها نتنياهو، وبين مصالح مستثمرين على عالقة به. وقد أجهض 

نتنياهو على مر س���نوات حكوماته الثالث األخيرة، ابتداء من العام 2009، وحتى 

اليوم، سلس���لة قرارات وقوانين كان من ش���أنها أن تفرض قيودا على االحتكارات 

الكبرى. في حين دعم نتنياهو بموازاة ذلك ما من ش���أنه ضرب احتكارات قائمة، 

لصالح مس���تثمرين، يس���عون لدخول القطاع االقتصادي الذي تحتكره ش���ركات 

معينة.

وقبل أيام، اس���تعرض المحلل االقتصادي غاي رولنيك في الملحق األس���بوعي 

لصحيفة “ذي ماركر” االقتصادية، جوانب من نهج نتنياهو لصالح حيتان المال، 

وأشار بوضوح إلى أن لديه لوائح تفضيلية لبعض المستثمرين الكبار، على حساب 

آخرين. ويس���تذكر رولنيك اندالع حملة االحتجاجات الشعبية على غالء المعيشة 

في صيف العام 2011، التي أدخلت نتنياهو في نوع من الهلع؛ فسارع إلى قرارين: 

أولهما اقامة لجنة حكومية، تبحث بسرعة في اتخاذ خطوات من شأنها أن تخفف 

العبء على الجمهور، والتي رئس���ها مانويل تراختنبرغ، الذي بات اليوم نائبا عن 

 نتنياهو لجنة الكنيس���ت على اإلس���راع في 
ّ

حزب “العمل” )معارض(. وثانيا، حث

عملية تشريع قانون كان من المفترض أن يزيد من قيود االحتكارات.

ولكن بعد أن هدأت الحملة بعد بضعة أس���ابيع، رأينا نهجا مقلوبا من نتنياهو، 

فقانون القيود على االحتكارات، توق���ف عمليا، وجرى اقراره في العام 2013، بعد 

انتخابات ذلك العام، ولكن بعد افراغه من مضمونه األول. وثانيا، فإن نتنياهو لم 

ينفذ أيا من توصيات لجنة تراختنبرغ التي عينها في أوج حملة االحتجاجات، رغم 

تعهداته بتطبيقها.

ويش���ير رولنيك أيضا إلى اتفاقيات الحكومة مع ش���ركات التنقيب واستخراج 

الغ���از، والتي من ش���أنها أن تغدق أرباحا على تلك الش���ركات. وأبرز الكاتب ذاته 

العالقة الخاصة بين نتنياهو والمستثمر األكبر في قطاع الغاز، يتسحاق تشوفا.

ولك���ن الضوء األكبر الذي يب���رزه رولنيك، كان بما يتعلق بقط���اع االتصاالت، إذ 

أبقى نتنياهو لنفس���ه حقيبة االتصاالت، سوية مع حقيبتي االقتصاد والخارجية، 

اضاف���ة إلى حقيبة صغي���رة: “التعاون االقليم���ي”. ويقول الكات���ب إن نتنياهو 

أبقى لنفس���ه حقيبة االتصاالت، كي يوق���ف البرنامج االصالحي، الذي طرحه وزير 

االتصاالت الس���ابق غلعاد إردان )حاليا وزير األمن الداخلي(، وكان من ش���أنها أن 

تفكك االحت���كار في قطاع االتصاالت األرضية، الذي في مركزه ش���ركة الهواتف 

شبه الحكومية “بيزك”، التي صاحب األسهم األكبر فيها الثري الملياردير شاؤول 

الوفيتش، صديق نتنياهو، الذي في ما لو تطبقت الخطة، لكان خسر نسبة كبيرة 

من األرباح التي يجنيها من هذه الشركة سنويا.

ويقول رولنيك إنه فور تش���كيل الحكومة وابقاء حقيبة االتصاالت بيديه، أقال 

مدير عام الوزارة الذي كان يدفع بهذه الخطة، وعّين بدال منه أحد المقربين.

ونشير في هذا السياق، إلى سعي نتنياهو الدائم للسيطرة على وسائل اإلعالم 

من خالل قناتين، إما من خالل حيتان مال يس���يطرون على القنوات الخاصة وشبه 

الخاصة، أو من خالل التعيينات الرسمية في القنوات الرسمية. 

فمثال في االس���بوع الماض���ي اختار مجل���س ادارة القناة العاش���رة للتلفزيون 

اإلس���رائيلي صديق عائلة نتنياهو، رامي سدان، رئيسا إلدارة قسم األخبار فيها، 

بعد أن خاض نتنياهو في الس���نوات األخيرة معركة شرس���ة ضد القناة العاشرة، 

نظرا لما تعرضه من انتقادات لنتنياهو.

كما أن نتنياهو يحظى منذ تسع س���نوات بانتشار الصحيفة اليومية المجانية 

“يسرائيل هيوم”، لصاحبها الملياردير األميركي اليهودي شلدون إدلسون، وهي 

صحيفة مجندة بالكامل لصالح نتنياهو، الذي صّد بكل قوته في الدورة البرلمانية 

الس���ابقة، االستمرار في مش���روع قانون يهدف الى وقف مجانية هذه الصحيفة، 

بحجم صفحاته���ا الحالي. وتحدثت انب���اء في األيام األخيرة ع���ن احتمال صدور 

صحيفة مجانية أخرى، ستخدم نتنياهو، وأحد مالكيها قد يكون الثري ألوفيتش، 

الذي أنقذه نتنياهو من الخطة التي ستضرب أرباحه في قطاع االتصاالت.

ل���كل قرار اقتصادي يتعلق بالقطاع الخاص، أو على ارتباط به، س���يكون رابحون 

وخاس���رون أيضا، من بين كبار المس���تثمرين، الس���اعين لتحقيق األرباح في هذا 

القطاع أو ذاك؛ وفي حين سيلقى نتنياهو الرضى والمكرمات ممن أغدقت عليهم 

قراراته باألرباح، فإن الخاسرين سيفتشون ال محالة عن مسالك االنتقام، وسيكون 

نتنياهو في ورطة مستقبلية، مع تراكم أعداد الخاسرين.

ولربما ما كتبه المحلل السياس���ي األبرز ناحوم بارنياع، في مقال له في صحيفة 

“يديعوت أحرونوت”، يعكس أجواء في الش���ارع اإلس���رائيلي، إذ يقول: “من حق 

اإلس���رائيليين أن يس���ألوا اآلن، دون صلة بنتائج الفحص، كيف يجد شخصا مثل 

نتنياهو نفس���ه في سرير اخالقي واحد مع ش���خص مثل ميمران. لماذا على مدى 

كل حياة نتنياهو الشخصية تمسك بأناس أغنياء، يمنحونه االمتيازات، ينزلونه 

في ش���قق فاخرة وفي فنادق فاخرة ويحرصون على تدفئته بالمال. فهو ش���خص 

ذكي. وهو ملزم بان يفهم بان االدعاء بانه لم يعطهم شيئا مدحوض. فهو يعطي 

هؤالء االشخاص المشكوك فيهم، وهم موضع التحقيقات من الس فيغاس وحتى 

باريس، الكثير جدا: يعطيهم ايانا، وشرف دولة اليهود، وهذا طبق الفضة )المال( 

بصيغة إس���رائيل 2016.  لو أنه كان يحصل بالمقابل على مساعدة لدولة إسرائيل 

في صراعاتها، لكان يمكن ان نقول فليكن، حين كانت إسرائيل في مهدها تلقت 

المس���اعدة حتى من المافيا اليهودية. ولكن ما يحصل عليه بالمقابل هو زجاجة 

نبيذ روتش���يلد أو “روم س���يرفس” )خدمة الغرف الفندقية( أو المال. من رئيس 

وزراء مس���موح لنا أن نتوق���ع أكثر. نتنياهو لم يخترع ه���ذا االندفاع نحو االغنياء 

اليهود الجدد: س���بقه آخرون. ولكن مثلما كتبت عنه في س���ياق قضية مشابهة، 

في���ه خليط اس���تثنائي: من جه���ة هو محب لالس���تمتاع الذي ال يعرف الش���بع؛ 

وم���ن جهة أخرى هو بخيل اس���طوري. وه���ذا خليط فتاك. حتى ل���و لم تولد هذه 

القضية ش���يئا على المستوى القضائي، فلها معنى سياس���ي. إن كثرة القضايا 

تبعد امكانية أن ينضم المعس���كر الصهيوني إلى الحكومة وتعزز التمرد داخل 

االئتالف وداخل الليكود. السياس���يون مثل سمك القرش، يعرفون كيف يشمون 

الدم. وللدم رائحة”.  

20 عاما ورؤساء وزراء تحت التحقيق
طوال الس���نوات العش���رين األخيرة، لم يك���ن هناك رئيس وزراء إس���رائيلي إال 

وخضع لشبهات فساد، بهذا المس���توى أو ذاك، فنتنياهو ذاته خضع في واليته 

األولى )1996- 1999( إلى تحقيق بش���أن تلقي أموال غير مشروعة، لتمويل حمالته 

االنتخابية، وبعد أن خس���ر االنتخابات تعرض لتحقيق ح���ول أخذه لهدايا حصل 

عليه���ا كرئي���س وزراء، وهي ملك الخزينة العامة. كما جرى التحقيق معه بش���أن 

اس���تخدامه شركة نقليات على حساب الخزينة العامة، ولكن كل هذه التحقيقات 

لم تصل إلى المحاكم.

وكما ذكر ففي االيام األخيرة تكش���فت شبهة حصوله على أموال غير مشروعة 

من الثري الفرنس���ي اليهودي، ميمران، وقبل هذا تكش���فت قضية تذاكر السفر 

السابق ذكرها هنا، والمحاكمات ضد زوجة نتنياهو.

كما أن إيهود باراك تعّرض لتحقيق واسع حول اقامة جمعيات وهمية، لتمويل 

حملته االنتخابية في العام 1999، وخرج من التحقيق من دون ش���يء. وفلت أريئيل 

ش���ارون من تحقيق واس���ع حول أموال ضخمة تلقاها من أح���د اصدقائه األثرياء 

اليهود، وهذه القضية، التي أودعت أحد أبنائه تس���عة أش���هر في الس���جن. وقد 

فلت شارون من القضية بعد أن سقط في غيبوبة لثماني سنوات انتهت بموته.

ويقبع اآلن في السجن إيهود أولمرت، الذي تعرض منذ العام 2008، إلى سلسلة 

تحقيق���ات في عدة قضاي���ا، بعضها أغل���ق وبعضها أدين به، وه���و اآلن يمضي 

محكومية الس���جن 20 ش���هرا. ولكن في قضايا أولمرت، كانت ملفات قد مّر عليها 

سنوات عديدة، وكان واضحا أن هناك من يسعى إلسقاطه.

وبغض النظر عن خلفيات كل واحدة من هذه القضايا، وتنوع الجهات التي تقف 

م���ن وراء كل قضية، وضد كل واحد من رؤس���اء الوزراء، فإن االنطباع الوارد، أنه في 

كل األحوال سيكون من ينتظر أو يسعى لوقوع كل واحد من رؤساء وزراء إسرائيل. 

نتنياهو ليس وحده في الحكومة
بطبيعة الحال فإن قضايا الفس���اد ال تطال فقط رؤس���اء الوزراء، ففي الس���نوات 

العش���رين األخيرة جرى التحقيق مع ما يزيد عن 35 عضو كنيست ووزير ورئيسي 

دولة، عدا عن عش���رات المسؤولين في مؤسسات حكومية ورسمية مختلفة. وقبل 

اسبوعين بدأ التحقيق مع وزير الرفاه االجتماعي حاييم كاتس أيضا حول شبهات 

فساد.

لكن االس���م األبرز حاليا، هو وزير الدفاع أفيغدور ليبرم���ان، الذي افتتح حملته 

االنتخابية، في نهاية الع���ام 2014، لالنتخابات البرلمانية في ربيع العام الماضي 

2015، في ظل واحدة من أضخم قضايا الفس���اد التي عصفت بإس���رائيل؛ إذ أن من 

كانت نائبة وزير الداخلية من حزبه، ارتبطت بش���بكة فس���اد مالي ضخمة، يتورط 

فيها عش���رات الموظفين والمس���ؤولين، في مؤسس���ات حكومية وش���به رسمية 

وصهيونية كلهم على عالقة بحزب ليبرمان “يس���رائيل بيتينو”. ورغم مرور عام 

ونصف العام على تفجر هذه القضية، التي بدأت باعتقاالت أليام وأس���ابيع لعدد 

كبير من المشتبهين، إال أن المحاكمات لم تبدأ حتى اآلن. 

وقد نشر الملحق األسبوعي لصحيفة “ذي ماركر”، رسما للشخصيات األبرز التي 

تحي���ط بليبرمان، أو على عالقة خاصة ومميزة معه. وش���ملت القائمة أس���ماء 13 

ش���خصا، 9 منهم متورطون بقضايا فس���اد، منها قضايا فساد نسبت إلى ليبرمان 

ذاته، وكان قد فلت منها.

واألش���خاص هم: الملياردير األس���ترالي اليهود مارتن شالف، الذي ارتبط 

اس���مه بقضية الرش���اوى التي نس���بت إلى ليبرمان، وقد رف���ض الحضور إلى 

إس���رائيل لتقديم افادة مما أضعف ملف التحقيق، قبل اغالقه. والملياردير 

اإلس���رائيلي ميخائيل تشيرنو، الذي ارتبط اسمه بتقديم رشوى إلى ليبرمان، 

ولكن المل���ف تم اغالقه. والثري دان غيرطلير، وهو من المتدينين المتزمتين 

)حريدي���م(، وثراؤه في قط���اع المجوهرات في العالم، وارتبط اس���مه بقضية 

الش���ركات الوهمية التي نس���بت إلى ليبرمان وابنته، وقد أغلق الملف. ومثله 

في قضية الشركات الوهمية، الثري اليهودي العالمي، دانييل غيتنيشتاين، 

وهو صديق ش���خصي منذ “الطفولة” لليبرمان في جمهورية مولدافيا. وأيضا 

الثري االسترالي اليهودي روبرت نوفيكوفسكي. والمحامي الصديق لليبرمان، 

يوآف ميني.

وثالثة من المتورطين في قضية الفس���اد الكب���رى، التي ارتبطت بحزب ليبرمان 

“يس���رائيل بيتينو” هم: المختص بالعالقات العامة يسرائيل يهوشع. والمدير 

العام السابق لشركة األش���غال العامة الحكومية، أليكس فيزنيتسر. والثالث هو 

مدير مكتب ليبرمان، ش���ارون شالوم، وهو زوج المحامية س���يما ليفي، المتورطة 

بقضية الفساد في شركة الشوارع الحكومية “نتيفي يسرائيل”.

ورغم هذا، فإن ليبرمان فلت تقريبا من كل لوائح االتهام وشبهات الفساد، التي 

عد هامش���ية، لم تؤثر على حياته السياس���ية، 
ُ
وجهت ضده. وحوكم في قضية ت

وهذا األمر خلق طوال الوقت عالمات س���ؤال خطي���رة جدا حول آلية اغالق الملفات 

ضد ليبرمان، والظروف التي ق���ادت إلى اغالق ملفات أخرى، وهذا بالضبط ما أقلق 

غالبية األوساط اإلسرائيلية من اسناد حقيبة الدفاع لليبرمان. 

شبهات الفساد المتزايدة والسباحة بين الحيتان »الجائعة« 
قد تكون مؤشرا إلى نهاية نتنياهو السياسية!

*تكاثرت في الشهرين األخيرين شبهات الفساد المنسوبة إلى نتنياهو وعائلته* تقارير صحافية بدأت تسلط الضوء أكثر على تالعب نتنياهو بالسياسة االقتصادية خدمة 

لحيتان المال* نتنياهو يفلت حتى اآلن من كل القضايا المنسوبة اليه لكن هذا قد ال يدوم طويال* ليبرمان أيضا يدخل إلى الحكومة “محاطا” بأسماء متورطين بالفساد*

أكد تقرير جديد صادر عن “جمعية حقوق المواطن” في إسرائيل أنه بالرغم 

من وجود تغيرات تتعلق بالس���يطرة اإلس���رائيلية على المناطق المحتلة منذ 

1967، فإن الّسيطرة اإلسرائيلّية على الحّيز الواقع بين نهر األردن والبحر ظلت 

ه���ي القّوة األهّم واألكثر تأثيًرا في الحياة اليومّية لجميع األش���خاص الذين 

يسكنون في هذا الحّيز. وهذه القّوة والّسيطرة البالغة التي تملكها إسرائيل 

ا مسؤولّية كبيرة.
ً

لقي عليها أيض
ُ
ت

وأض���اف التقرير أن هن���اك في المعت���اد مياًل إلى الحديث ع���ن “األراضي 

ها مس���احة أو وحدة معروفة وُمحّددة. لكن في العقود الخمسة 
ّ
ة” وكأن

ّ
الُمحتل

الت���ي انقضت من���ذ العام 1967، طرأ عل���ى هذه األراضي تج���زيء فظيع، أّدى 

إل���ى إلحاق ضرر بالغ بالّس���كان الفلس���طينّيين على الّصعي���د الفردّي، وعلى 

الصعيدين الجماهيرّي والقومّي.

ا من قبل إس���رائيل منذ ش���هر حزيران  رقّية رس���مّيً
ّ

ت القدس الش مَّ
ُ

فقد ض

ان المدينة حقوقهم 
ّ
1967، وذل���ك بانتهاك للقانون الّدولي ودون إعطاء س���ك

كاملة. وأّدت الّسياس���ة اإلس���رائيلّية التي ُبلِوَرت في شرقّي المدينة إلى عزل 

رقّية وانهيارها، بعد أن كانت في الماضي موطن قّوة اقتصادّية، 
ّ

القدس الش

وسياسّية، واجتماعّية ودينّية.

ة الغربّية، 
ّ
ف

ّ
���رقّية عن الض

ّ
م القانونّي، الذي فّرق القدس الش

ّ
إضافة إلى الض

ة وذلك بهيئة جدار 
ّ
ف

ّ
من فاصل حقيقّي بين القدس والض

ّ
ُبني قبل عقد من الز

الفصل. ويفصل مس���ار الجدار اإلس���منتّي بين المجموعات الّسكانّية ويقطع 

بيعّي للمجموعة الّس���كانّية الفلس���طينّية في القدس عن تلك 
ّ
واص���ل الط

ّ
الت

المجموعات الُمحيطة بها.

 طرق تؤّدي إلى 
ّ

ا، إضافة إلى شق كما أن توّس���ع مشروع االس���تيطان تدريجّيً

ة 
ّ
ف

ّ
الُمستوطنات وبؤر االستيطان، أّديا إلى خلق فضاءات كاملة جديدة في الض

الغربّية والقدس، ال ُيسمح للفلسطينّيين فيها بأن يتحّركوا أو يسكنوا، أو قد 

ا، في حين أّن إمكانّية وصول المواطنين  ص جّدً
ّ
ُيس���مح لهم ذلك بش���كل مقل

ا بما يتنافى 
ً

اإلس���رائيلّيين إلى هناك متاحة. وجرت وتجري هذه الخطوة أيض

والقانون الّدولّي.

قصي منها 
ُ
ة والق���دس أ

ّ
ف

ّ
نِتَجت فض���اءات ُمغلقة أخرى ف���ي الض

ُ
كذل���ك، أ

ها مناطق 
ّ
الفلس���طينّيون، وذلك بواس���طة اإلعالن ع���ن مختلف المناط���ق أن

دريبات العس���كرّية، أو مناطق عسكرّية ُمغلقة، أو مواقع 
ّ
إطالق نار بهدف الت

جِبر هذه الخطوات الُمجتمعات الفلس���طينّية على 
ُ
أثرّية أو حدائ���ق وطنية. ت

تي���ح إدارة حياة طبيعّية وتؤّدي إلى 
ُ
حريمات وال ت

ّ
العي���ش تحت نظام من الت

إخالء قسرّي أو إجبارّي لعائالت وجماهير كثيرة.

ة إلى مناطق 
ّ
ف

ّ
فاقّية أوسلو تغييرات جذرّية بخصوص تقسيم الض

ّ
وجلبت ات

قسيم بحسب خطوط 
ّ
���لطة الفلس���طينّية. وجرى الت ’أ‘، ’ب‘ و ’ج‘ وإنش���اء السُّ

صلة في ما بينها في الواقع، مثل 
ّ
جغرافّية ُمصطنعة تفصل بين مناط���ق مت

رق المؤّدية من المدن الكبرى إلى القرى الُمجاورة لها. وفي مدينة الخليل، 
ّ
الط

الت���ي يقع جزء منها تحت الّس���يطرة الفلس���طينّية ويقع الج���زء اآلخر تحت 

جزيء. 
ّ
الّس���يطرة اإلس���رائيلّية، يمكننا أن نشعر بالعواقب الّس���لبّية لهذا الت

بعات الّصعب���ة التي صاحبت 
ّ
ا م���ن الت

ً
ان غ���ور األردن يعانون هم أيض

ّ
وس���ك

ة الغربّية. 
ّ
ف

ّ
الّسياسة اإلس���رائيلّية بفصل هذه المنطقة عن سائر أقسام الض

ة.
ّ
ا في قطاع غز ا حالّيً

ً
ويجري الفصل األكثر تطّرف

وأّدى إنش���اء الّس���لطة الفلس���طينّية إلى تغيير ِنطاق صالحّيات الّسلطات 

اإلس���رائيلّية وطبيعتها، وعلى رأس هذه الّسلطات – الجيش. مع ذلك، وبما أّن 

ى في المناطق التي تعمل الّسلطة 
ّ
صالحّيات الّسلطة وقّوتها محدودتان، فحت

فيها ما زال هناك قدر كبير من الّسيطرة الكامنة بين يدي القائد العسكرّي.

ة مع بداية القرن الحالّي أّدى 
ّ
وبناء جدار الفصل في داخل األراض���ي الُمحتل

إل���ى تجزيء إضافّي لهذه األراضّي، إذ خلق الجدار جيوًبا فلس���طينّية معزولة 

وسمح بتوّس���ع الُمس���توطنات برعاية حجج أمنّية. وعلى طول الجدار أنِشئت 

 أّن مرور الفلس���طينّيين 
ّ

حواجز وبّوابات، يمّر عبرها اإلس���رائيلّيون بحّرّية، إال

ة 
ّ
ى عندما تكون تحّركاتهم داخل األراضي الُمحتل

ّ
عبرها محدود أو ممنوع، حت

 
ّ
ذاتها )ال من أجل الّدخول إلى إس���رائيل(. وإلى غرب الجدار وإلى ش���رق الخط

ماس”، والتي يستطيع اإلسرائيلّيون واألجانب أن 
ّ
األخضر، نشأت “منطقة الت

يتحّركوا فيها بحّرّية، في حين أّن إمكانّية وصول الفلسطينّيين إليها للّسكن 

ى أولئك الذين سكنوا طيلة 
ّ
دة. حت

ّ
هناك أو للعمل في األراضي محدودة وُمعق

حياتهم في تل���ك المناطق اضطّروا إلى مواجهة نظ���ام تصاريح بيروقراطّي 

د ينطوي على المهانة والُعنف.
ّ
ُمعق

ماس 
ّ
ّحكم بحركة الفلس���طينّيين على طول خطوط الت

ّ
وقال التقري���ر إّن الت

ل االنش���غال المركزّي للجي���ش، وجهاز األمن 
ّ
بي���ن المناطق المختلفة ُيش���ك

حديثات 
ّ
���رطة، ووزارة الّداخلّية وسلطات إضافّية. وقد “طّورت” الت

ّ
العاّم، والش

ة، وعن���د المداخل إلى 
ّ
ف

ّ
���م في دواخ���ل الض

ّ
حك

ّ
كنولوجّي���ة إمكانّي���ات الت

ّ
الت

ماس بين القدس 
ّ
 األخضر، وفي منطقة الت

ّ
الُمس���توطنات، وبين الجدار والخط

ة وإسرائيل. 
ّ
ف

ّ
ة والض

ّ
ة والقدس، وبين قطاع غز

ّ
ف

ّ
���رقّية والغربّية، وبين الض

ّ
الش

 من 
ّ

مع مرور الّس���نوات، توّس���عت العقوبات واالعتق���االت المفروضة على كل

ه. 
ّ
ر ل���ه المأوى أو يقل

ّ
 من يوف

ّ
زمة، وعلى كل

ّ
صاري���ح الال

ّ
ُيقب���ض عليه دون الت

ا، هن���اك خطوات جديدة 
ً
صعيد. أحيان

ّ
م في فت���رات الت

ّ
حك

ّ
وي���زداد ه���ذا الت

���ى بعد هدوء 
ّ
ها تبقى س���ارية المفعول حت

ّ
خ���ذ أثناء هذه الفت���رات لكن

ّ
ت

ُ
ت

عنى بقانون 
ُ
، بخصوص أوامر الّس���اعة التي ت

ً
العاصف���ة. هذا ما ج���رى، مث���ال

انية 
ّ
المواطنة والّدخول إلى إس���رائيل، والذي ُس���ّن في أّيام أوج االنتفاضة الث

 األخضر. كان من 
ّ
عة على طرفي الخط

ّ
بهدف تقليص لّم ش���مل العائالت الموز

 أّن تحديثها يجري اآلن عاًما تلو 
ّ

ت���ة، إال
ّ
الُمفت���رض أن تكون هذه األوامر مؤق

اآلخر، فيحّول آالف الفلس���طينّيين الذين يعيشون في إسرائيل والقدس إلى 

ان يعتمدون على تصاريح إسرائيلّية من أجل 
ّ
ان غير قانونّيين، أو س���ك

ّ
س���ك

حّرك والّسكن في منازلهم.
ّ
الت

م الذي يرافق هذا 
ّ
حك

ّ
���ة والت

ّ
ولفت التقرير إلى أّن تقس���يم األراضي الُمحتل

قس���يم ينطويان على عواقب َوِخيم���ة تطال حّرّية حركة الفلس���طينّيين 
ّ
الت

تقرير جديد لـ »جمعية حقوق المواطن«:

تقسيم األراضي المحتلة والتحكم الذي يرافقه ينطويان على عواقب وخيمة بالنسبة لحقوق اإلنسان الفلسطيني!
*طريقة سيطرة إسرائيل على حدود قطاع غزة تنتهك بفظاعة حقوق اإلنسان األساسية وحرية ما يزيد عن مليون شخص*

 
ّ

ل، وم���ن بينها الحق
ّ
نق

ّ
ة م���ن حّرّية الت

ّ
وسلس���لة أخرى من الحقوق الُمش���تق

ربية. 
ّ
 ف���ي الت

ّ
 في الّصّحة وس���المة الجس���د والحق

ّ
ف���ي حي���اة عائلّية، والحق

خذها 
ّ
جارة الفلس���طينّيان هما رهن القرارات اليومّية التي يت

ّ
واالقتصاد والت

القادة العس���كرّيون، الذين يقّررون بش���أن إتاحة أو عدم إتاحة مرور البضائع 

واألش���خاص وبشأن كيفّية المرور، وبش���أن فرض أو عدم فرض تقييدات على 

حريمات المختلفة التي 
ّ
تطّور ُمختلف القطاعات، وما إلى ذلك. وتؤّدي هذه الت

يفرضها الجيش إلى توسيع دوائر الفقر والعجز.

ة، جاء في التقرير:
ّ
وفيما يتعلق بقطاع غز

ة على مّر الّسنين، ومنذ 
ّ
تغّير ِنطاق ودرجة س���يطرة إس���رائيل على قطاع غز

فّك االرتباط في العام 2005، لم تعد إسرائيل تفرض سيطرتها الفعلّية على 

مارس س���يطرتها اليوم في عدد من 
ُ
ة. مع ذلك، ما زالت إس���رائيل ت

ّ
قط���اع غز

ع، وعلى 
َ
ل المجاالت الجوهرّية، وعلى رأس���ها الّس���يطرة على تحّرك البشر والسِّ

ريبّي. إّن 
ّ

 الّس���كاني وعلى الغالف الض
ّ

ين البحرّي والجوّي، وعلى الّس���جل
َ
الحّيز

طريقة س���يطرة إس���رائيل على حدود القطاع تنتهك بفظاعة حقوق اإلنسان 

ثيًرا 
ُ
ر تا

ّ
األساسّية وحرّية ما يزيد عن مليون شخص يسكنون في القطاع، وتؤث

ة.
ّ
ا على االقتصاد والفقر في غز

ً
بالغ

ك أحد في 
ّ
 جدل ُمحتدم، ال يش���ك

ّ
وم���ع أّن مكانة القطاع القانونّية هي محط

ه نوع س���يطرة تنجم 
ّ
ريقة لها تأثير بالغ. إن

ّ
أّن س���يطرة إس���رائيل بهذه الط

عنه مس���ؤولّيات، وهي مس���ؤولّيات تتنّصل منها إس���رائيل اليوم باختيارها 

ة.
ّ
سياسة تفرقة قصوى بخصوص قطاع غز

نظام السيطرة االحتاللي: تأثير على كافة تفاصيل حياة الفلسطينيين.     )أ.ف.ب(
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»عملي���ة أنابولي���س � واحة أم س���راب؟« � هو عنوان كت���اب جديد صدر في 

إس���رائيل من تألي���ف عومر تس���نعاني يعالج مفاوضات الس���الم التي جرت 

بين الفلسطينيين وإس���رائيل في »عملية أنابوليس« في الكلية البحرية في 

مدينة أنابوليس في والية ميريالند في الويالت المتحدة في العامين 2007 � 

2008. وقد صدر الكتاب بالتعاون بين »مركز موالد � لتجديد الديمقراطية في 

إسرائيل« و«مركز تامي شطاينيتس لدراسات السالم«. 

ومن المع���روف أن جولة المفاوضات الجدية األخي���رة للتوصل إلى اتفاقية 

سالم في الش���رق األوسط، بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، كانت تلك 

التي جرت في أنابوليس، بتنظيم من الواليات المتحدة وبإش���راف مباشر من 

وزي���رة خارجيتها آنذاك، كوندوليس���ا رايس. وكانت تل���ك جولة المفاوضات 

الجدي���ة األولى منذ »مؤتمر كامب ديفي���د« الذي عقد في العام 2000 واندالع 

االنتفاضة الفلسطينية الثانية، في العام نفسه. وقد جرت جولة المفاوضات 

بع���د افتتاحه���ا ب�«مؤتم���ر أنابولي���س« الذي عق���د يومي 27 و 28 تش���رين 

الثان���ي 2007، بحضور ممثلين عن إس���رائيل )رئيس الحكومة إيهود أولمرت 

ووزيرة الخارجية تس���يبي ليفني(، منظمة التحرير الفلس���طينية والس���لطة 

الوطنية الفلسطينية )الرئيس الفلس���طيني محمود عباس ورئيس الحكومة 

الفلس���طينية س���الم فياض(، »اللجنة الرباعية حول الشرق األوسط« )االتحاد 

األوروبي، األمم المتحدة، الواليات المتحدة وروسيا( وممثلين عن غالبية الدول 

العربية، من بينها مصر، األردن، السعودية، لبنان، السودان وسورية. 

وف���ي أعقاب انته���اء »عملية أنابولي���س«، في الع���ام 2008، دون التوصل 

إلى اتفاق الس���الم المنش���ود، تبودلت االتهامات بين الجانبين الفلسطيني 

واإلس���رائيلي بشأن المسؤولية عن فشل المفاوضات وعدم إحراز تقدم جدي. 

ويأت���ي هذا الكتاب اآلن ليس���لط الضوء على ما حصل خ���الل تلك الجولة من 

المفاوضات، من خ���الل محاولة اإلجابة عن بعض األس���ئلة )مثل: أي الطرفين 

كان على حق في اتهاماته بشأن المسؤولية؟؛ ما الذي حصل فعال في العملية 

السياسية المباش���رة األخيرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين والتي أوليت 

أهمية كبرى؟؛ إل���ى أي حد حصل التقدم الجدي في اتجاه التوصل إلى اتفاق 

سالم نهائي؟ وغيرها( ومن خالل تحليل عميق للخلفيات التي دفعت إلى تلك 

هة األساس���ية التي حكمت س���ير تلك  الجولة من المفاوضات، المبادئ الموجِّ

الجولة والفجوات بين رؤى ومواقف الطرفين.   

ويق���دم الكتاب نظرة مميزة على م���ا دار حول مائدة التفاوض وما دار خلف 

الكواليس ويش���مل ما يصفه بأنه »كشوفات جديدة ومفاجئة« حول المواقف 

الحقيقي���ة التي اعتمده���ا وعرضها الطرف���ان وحول المأزق االس���تراتيجي 

والسياس���ي الذي انتهى إليه المفاوضون وشكل الدليل على إخفاق الجهود 

إلحراز التقدم المنش���ود. كم���ا يقدم الكتاب مجموعة م���ن »الخالصات« التي 

ينبغي اس���تخالصها من جولة المفاوضات في أنابولي���س »إذا كنا نرغب في 

وضع وبل���ورة توجه إقليم���ي براغماتي يوصل، في نهاي���ة المطاف، إلى حل 

للن���زاع«، كما يقول. وج���اء في تعريف المؤلف، عومر تس���نعاني، أنه »جنرال 

س���ابق في الجيش اإلس���رائيلي برتبة مقّدم، ذو تجربة طويلة وغنية ومعرفة 

وثيقة طويلة السنوات بالشأن اإلسرائيلي � الفلسطيني من خالل مهامه التي 

أشغلها في الجهازين األمني والسياسي«. وهو يؤسس تحليالته في الكتاب 

على »مجموع���ة مختلفة ومتنوعة من المصادر، بما فيها تلخيصات تفصيلية 

لوثائق سياس���ية ولجلسات تفاوضية تم تس���ريبها إلى وسائل إعالم عربية، 

فضال عن مقابالت ش���خصية أجراها بنفسه مع شخصيات مركزية شاركت في 

مفاوضات أنابوليس، من الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني«. 

يقع الكتاب في 162 صفحة من القطع المتوسط موزعة على الفصول واألبواب 

التالي���ة: 1. مقدمة؛ 2. ملخ���ص؛ 3. الفصل األول � خلفية وش���روط افتتاحية؛ 

ويشمل األبواب التالية: »هيا بنا نلعب عملية سياسية« أو »حان الوقت التفاق 

تاريخي«؛ »بيان أنابوليس« � »المش���ي بين النقاط«؛ 4. الفصل الثاني � س���ير 

هة، ما هو الهدف من  عملية أنابوليس؛ ويشمل األبواب التالية: المبادئ الموجِّ

هذه العملية: مبادئ؟ اتفاقية إطار؟ اتفاق نهائي؟؛ عملية واحدة � مس���اران؛ 

مس���ار ليفني � أبو عالء؛ مس���ار أولمرت � عباس؛ 5. الفصل الثالث � التوجهات 

األساس���ية وتطورات مواقف الطرفين في عملية أنابوليس؛ ويش���مل األبواب 

التالية: مص���ادر الصالحيات؛ ما ه���ي الدولة الفلس���طينية القابلة للحياة؟؛ 

المطالب���ة باالعتراف بإس���رائيل كدولة يهودية؛ تحليل الفج���وات � القضايا 

المركزية األربع � المساحة والحدود؛ األمن؛ القدس؛ الالجئون؛ 6. الفصل الرابع 

� مقترح أولمرت بالمقارنة مع مفاوضات طابا؛ ويشمل األبواب التالية: مالحظة 

تمهيدي���ة؛  التقدم في اإلطار الع���ام مع اإلبقاء على الفج���وات في القضايا 

المركزية؛ مقترح أولمرت � تلخيص؛ 7. الفصل الخامس � استنتاجات ودروس 

مس���تفادة؛ 8. ملحق أ � مقترح أولمرت؛  9. ملحق ب � تلخيص مواقف الطرفين 

في اللجان المهنية في عملية أنابوليس؛ 10. مراجع؛ 11. شكر؛ 12. عن المؤلف.

استنتاجات ودروس مستفادة
ونق���دم ف���ي ما يلي ترجم���ة كاملة للفص���ل الخامس من الكت���اب، بعنوان 

»استنتاجات ودروس مستفادة«:

في عملية أنابوليس، ظهرت ولوحظت معيقات بنيوية واستراتيجية كانت 

معروف���ة من قبل. في ما يتعلق بكيفية إدارة العملية التفاوضية، كان لغياب 

التوجيهات السياس���ية الواضحة ولالرتباك المفهومي أثر واضح على س���ير 

العملية برمتها وطريقة إدارتها. في مس���ار ليفني � أبو عالء، فش���ل الطرفان 

���ه كاف، ُمرض ومتف���ق عليه، بل ت���م تفضيل طريقة  ف���ي تحديد إطار موجِّ

الس���ير واالنتقال من الس���هل إلى الصعب والمعقد بدل أن يتم، في البداية، 

تلخيص المبادئ األساس���ية في مجالّي المساحة / األرض واألمن، ما أدى إلى 

إدارة ح���وار جزئي فقط إثر تأجيل النقاش حول القدس. وقد ظهرت إخفاقات 

أخ���رى تتعلق بمكانة الواليات المتحدة اإلش���كالية، إذ أدى تدخلها المتردد، 

والمتوازن ظاهريا، إلى خصي عملية التفاوض كلها وجعلها عقيمة، بل خلقت 

تباعدا وتنافرا بين الطرفين. من الجانب اإلس���رائيلي، كان الحتالل االعتبارات 

الحزبي���ة، السياس���ية � الداخلية، موقعا مركزيا تأثير كبير على س���ير عملية 

التفاوض، أيضا، فجعلتها عملية جزئية وإش���كالية، أدت � سوية مع استمرار 

البناء في المستوطنات � إلى زعزعة الثقة، المهتزة أصال، بين الجانبين. أما من 

الجانب الفلسطيني، فقد برز توجه »وحدة الدعم للمفاوضات« )NSU( بصورة 

س���لبية، إذ حّولت عملية أنابوليس إلى واضعة سياسات ولم تدفع البحث في 

المجاالت التي يبدي فيها الجانب الفلس���طيني مرونة حيال إس���رائيل. وعلى 

األرض، خلق���ت حركة “حماس” قواعد لعبة إش���كالية انعكس���ت، أيضا، على 

طاول���ة النقاش والمفاوضات، ثم جرت إس���رائيل في نهاي���ة األمر إلى عملية 

لت الفصل األخير من عملية أنابوليس ووضعت 
ّ
عس���كرية في قطاع غزة ش���ك

نهايتها.   

ثمة من يدعي بأن المقترح الذي قدمه أولمرت كان يمكن أن ينضج بتحقيق 

اتف���اق نهائي خالل وقت قصير لو أن الظروف كانت مواتية لذلك. ومما يدعم 

هذا الرأي استعداد أولمرت الحقيقي لالنسحاب من الضفة الغربية “في إطار 

اتفاق أو من دونه”، والذي عكس قرارا استراتيجيا نهائيا من طرفه، إلى جانب 

االس���تعداد المبدئي ال���ذي أبداه الرئيس عباس لمواصل���ة البحث في مقترح 

أولم���رت، والذي ب���دا � كما ذكرنا � مقترحا جديا اعتبره عباس قاعدة مناس���بة 

الس���تمرار الحوار. ومع ذلك، وخالفا لما نش���ر الحقا حول ع���دم قدرة الرئيس 

عب���اس، أو عدم اس���تعداده المبدئي، للتوصل إلى اتف���اق نهائي، فليس في 

عملية أنابوليس ما يمكن أن يش���كل أساسا لمثل هذا الرأي ويسنده. ذلك أن 

مقت���رح أولمرت لم يكن بمثابة نص ناجز التف���اق محتمل، بل كان نصًا يبقي 

على الفجوات بين الطرفين، عالوة على أن إش���كالية الش���رعية السياس���ية � 

الحزبية التي كان يعاني منها أولمرت لم تسمح لعباس باتخاذ قرارات حاسمة 

والتوصل إلى تسويات.   

م���ن عملية أنابوليس وم���ا جرى فيها يمكننا اس���تبصار عب���ر كثيرة حول 

الفج���وات بين الطرفين، على نحو يس���توجب نظرة أكثر عمقا وش���مولية إلى 

الجانب الس���يروراتي � المنظوم���ي. فمثل هذا التحليل ي���دل على أن ما كان 

ينقص في عملية أنابوليس ليس عامل الوقت فقط، وإنما أكثر منه بكثير.   

أم���ا أهم العبر وال���دروس التي يمكن اس���تخالصها من عملي���ة أنابوليس، 

والتي تستلزم إعادة البحث والفحص، من جديد، استعدادا لعملية تفاوضية 

جديدة، قادمة، بين الطرفين، فهي أن تش���مل هذه العملية، خالفا لما حصل 

في السابق، إلزام الطرفين باالنتقال من نهج إدارة الصراع � وهو نهج استنفد 

نفس���ه ويجر الطرفين إلى مزيد من التصعيد وتعمي���ق عدم الثقة المتبادل 

� إلى نهج الس���عي الجدي نحو التوصل إلى اتفاق سياس���ي دائم وثابت على 

أساس فكرة الدولتين، كحل للصراع. 

الحسم االستراتيجي التاريخي
المطلوب من الطرفين

يتوجب على الجانب اإلس���رائيلي، بداية وقبل أي شيء آخر، إدراك وتذويت 

حجم الثمن اإلقليمي )على األرض( الذي ينبغي عليه دفعه على أس���اس مبدأ 

تقس���يم البالد. وفي المقابل، ينبغي إدراك وتذويت حجم التغيير والمقابل 

التاريخ���ي المتوقع الحصول عليه نتيجة لمثل ه���ذا االتفاق، على ما فيه من 

دالالت وإس���قاطات سياسية، أمنية واقتصادية، سواء على صعيد العالقة مع 

الفلس���طينيين، أو دول المنطقة أو العالم بأسره. وكخلفية لمثل هذا الحسم، 

ينبغ���ي على الجانب اإلس���رائيلي إدراك وتذويت م���دى التعقيد الكامن في 

عدم التوازي بين الطرفين، وفي مقدمة ذلك الفهم بأن أمام إس���رائيل خيارا 

اس���تراتيجيا واحدا � تقس���يم البالد إلى دولتين � فيما أن لدى الفلسطينيين 

خيارا جذابا إضافيا آخر � دولة واحدة للشعبين.  

ف���ي موازاة ذلك، ينبغي عل���ى الجانب الفلس���طيني إدراك وتذويت عملية 

االنتقال من كيان تابع إلى دولة س���يادية س���يكون من المطلوب منها، خالل 

فترة وجيزة، االضطالع بمسؤوليات األمن واالستقرار. وزيادة على هذا، ينبغي 

على الفلس���طينيين تقليص مدى تشبثهم غير المساوم بالمبادئ األساسية 

التي قررتها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1988، وخاصة 

كل ما يتعلق منها بحق العودة. 

مثل هذا الحسم من كال الطرفين � ومن جانب األميركيين بدرجة كبيرة أيضا 

� من شأنه إنهاء الدوران في حلقة مفرغة وضمان عدم تكرار الحالة التي يجري 

ن من 
ّ
فيه���ا الطرفان مفاوضات من أجل المفاوضات وضمان نش���وء وضع يمك

الدفع نحو اتفاق نهائي، دائم وثابت. 

تحديد مصدر محّدث لصالحيات 
الطرفين كأساس للتسريع نحو اتفاق

ينبغ���ي تغيير النه���ج المغرق ف���ي القانونية � القضائي���ة والمتمثل في 

اءة« واس���تبداله بنهج يستند إلى مصادر تخويل تتيح التقدم 
ّ
»الضبابية البن

نحو نقاط االتفاق، تضمن استخدام الطرفين لغة مشتركة، تتيح تطوير توجه 

يقوم على النظر إلى األمام وتوفر درجة أعلى من االس���تقرار تس���مح بتطبيق 

االتف���اق فعليا على أرض الواق���ع. ولهذا الغرض، يجدر النظ���ر اليوم والعمل 

التخاذ قرار، يفضل أن يكون باتفاق ثنائي، يقوم على التفاهمات األساس���ية 

التي ت���م التوصل إليها بي���ن الطرفين حتى اآلن � وإذا ل���م يكن األمر ممكنا 

باالتفاق بين الطرفين، فعلى أس���اس مبادرة أميركي���ة أو قرار يتخذه مجلس 

األمن، بحيث يكون مقبوال على كال الطرفين ويش���مل مبادئ االتفاق األساسية 

على قاعدة مكّوناتها التالية:  

الحدود � تقوم على أس���اس خط���وط حزيران 1967 وتقس���يم المناطق ذات 

»الملكية المهجورة« إلى قس���مين، وسط تعديالت وتبادل أراض متفق عليها 

بنس���بة 1:1. وإلى جانب هذا، يتم إنشاء منطقة ربط برية بين الضفة الغربية 

وقطاع غزة للتنقالت والمعابر الثابتة واآلمنة، للمواطنين وللبضائع. 

األمن � تكون الدولة الفلس���طينية منزوعة الس���الح / محدودة التسلح، ذات 

قدرات كافية للحوكمة وتضطلع بمسؤوليات دولتية، إلى جانب وضع ترتيبات 

أمنية مناسبة لمحاربة واجتثاث اإلرهاب والعنف.  

الق���دس � يتم تقس���يمها إلى عاصمتين، على أس���اس مبدأ ض���م األحياء 

اليهودية إلى إس���رائيل واألحياء العربية إلى فلس���طين. ويتم وضع ترتيب 

خاص يحدد مكانة “الحوض التاريخي” )الحوض المقدس( وترتيبات إدارته، 

بالتنسيق والتعاون مع الدول ذات العالقة في المنطقة.  

الالجئ���ون � يص���ار إلى حل تدريجي بمس���اعدة ودعم دوليي���ن وإقليميين 

يضمن التعويض المناس���ب واإلقامة الدائمة المالئمة لالجئين ويمنع المس 

بطابع دولة إس���رائيل، السيادي والهوياتي. ويشكل حل هذه المسألة قاعدة 

لتطبيع العالقات بين إسرائيل والفلسطينيين وبين إسرائيل والدول العربية 

واإلسالمية، بروح مبادرة السالم العربية من العام 2002. 

اتفاق نهائي تدريجي وتوجه
تسلسلي إلنشاء دولة فلسطينية

ش����كلت عملية أنابوليس محاولة إضافية أخرى ل����م تحقق النجاح في 

الدفع نحو اتفاق ش����امل ونهائ����ي يضع حال نهائيا للص����راع وللمطالب 

المتبادل����ة بين الطرفين. وما من ش����ك في أن ه����ذه الطريقة كانت هي 

األفض����ل ل����و أن الجانبين كان����ا مؤهلين حق����ا للتوصل إل����ى تفاهمات 

واتفاقيات بواسطتها، ثم تطبيقها فعليا على أرض الواقع. ولكن، إذا لم 

ينجح الطرفان في التوصل إلى حل نهائي بهذه الطريقة، فس����يكون من 

الصحيح والجدير تجريب خي����ارات أخرى ال تتجاهل هدف إنهاء الصراع 

والمطال����ب نهائيا وال تقفز عنها، وإنم����ا تتيح للطرفين التقدم نحو هذا 

الحل بصورة تدريجية. 

وفي ظل عدم النجاح في بلورة اتفاق نهائي ودائم بالصيغة المعروفة، 

من الجدير الدفع نحو صيغة اتفاق حول إنش����اء دولة فلسطينية أواًل. أما 

التصالح النهائي بين الطرفين، على أس����اس إنه����اء الصراع تماما وبناء 

رواية مس����تقبلية مش����تركة، فيجدر تركه مؤقتا وإبقاؤه إلى وقت الحق. 

ويقوم هذا التوجه على فرضية أس����اس مؤداها أن الصراع بين الجانبين 

قاب����ل للحل، غير أن ع����دم التقدم نحو الحل نابع من ع����دم اتخاذ قرارات 

حاس����مة، من غياب الثقة بين الجانبي����ن ومن كون االتفاق النهائي غاية 

معق����دة. وعلى ه����ذا، فمن الض����روري اعتماد منهج تدريج����ي، مرحلي � 

تسلسلي، لبناء االتفاق النهائي وإلتاحة تطبيق العملية بصورة صحيحة. 

وفي هذا اإلطار، يجدر إيالء أهمية كبرى وأفضلية أولى لمسألتي الحدود 

واألمن، على نحو يس����مح بتأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة، تشكل 

مصلحة عليا بالنس����بة للطرفين وقاعدة أساسية ألي اتفاق نهائي، دائم 

وثابت، بينهما. 

وينبغي الدف���ع باتجاه هذا الحل، التدريجي � التسلس���لي، دون التقليل 

إطالقا م���ن أهمية الدف���ع باتجاه حل قضية الالجئين ومس���ألة الس���يادة 

على الح���وض التاريخي )الحوض المقدس( في الق���دس. وإضافة إلى هذا، 

تؤكد نتائج عملية أنابوليس � من حيث ش���كل إدارتها وتسييرها � ضرورة 

االرتكاز على تفاهم���ات مبدئية بين الجانبين. أي، فق���ط بعد إحراز اتفاق 

مبادئ أساسية حول القضايا المركزية، الجوهرية � والذي يستلزم، في حد 

ذاته، درجة عالية من الثقة المتبادلة بين الجانبين وحصول تحوالت كثيرة 

وعميقة، سواء على مستوى المنظومة السياسية والمهنية أو على مستوى 

الرأي العام وبين الجمهور في كال الجانبين، وليس من جانب القيادات فقط 

� سيكون باإلمكان التقدم نحو حوار جدي وذي مغزى في المسائل المهنية 

� التقني���ة. ذل���ك أن االتفاق على المب���ادئ األساس���ية المتعلقة بالقضايا 

الجوهري���ة المركزية � الح���دود، األمن، القدس وربما في مس���ألة الالجئين 

أيضا � سيكون بمثابة المؤشر الهادي للجان المهنية التي ستتولى البحث 

ف���ي طابع الدولة الفلس���طينية وطبيعتها )في مج���االت االقتصاد، المياه، 

الثقافة وما إلى ذلك( وفي مكونات ومميزات التعاون العملي بين الجانبين، 

الضرورية لتطبيق مبادئ االتفاق األساسية. 

توجه أمني جديد ـ حوكمة
ومسؤولية دولتية فلسطينية

من الحري والمه���م تطوير فهم أمني جديد لالتفاق النهائي الدائم، يقوم 

على أس���اس المس���ؤولية الدولتية والتواجد الدولي، وربم���ا بالدمج مع تدخل 

إقليمي، باعتباره عامال مكمال ومساعدا فقط. 

ويك���ون مثل هذا الفهم بديال عن االس���تناد إلى الفك���رة التي تم عرضها 

في إطار مباحثات أنابوليس بش���أن وضع قوات تابعة لحلف ش���مال األطلسي 

)الناتو( أو قوات عس���كرية أخرى من شأنها التقليل واالنتقاص من مسؤولية 

الفلس���طينيين األمنية والمس بالحوكة الفلس���طينية � قدرة الفلسطينيين 

على الحكم.

وينبغي، في هذا الس���ياق، حصول تغيير جذري، من األس���اس، في التوجه 

اإلس���رائيلي العام حيال عملية السالم، وهو ما يتطلب قرارات حسم سياسية 

� أمنية، وليس عس���كرية فقط. فإن اتفاقية سالم نهائية دائمة وإقامة دولة 

فلس���طينية قابلة للحياة واالس���تمرار، توفر األمن لجارتها إس���رائيل أيضا، 

ن عليه معلومات 
ّ
تس���توجبان »تغيير القرص المرن« )»ديس���كيت«، الذي تخز

الحاس���وب( في الجانب اإلس���رائيلي، وهو ما لم يحصل ف���ي إطار االتفاقيات 

المرحلية )أوسلو وغيرها( وال في إطار عملية أنابوليس.   

وثمة حاجة إلى تغيير في الجانب الفلس���طيني أيضا، في اتجاه االستعداد 

لتحم���ل المس���ؤولية وتطبي���ق االلتزام���ات بص���ورة جدية. ذل���ك أن الطلب 

الفلسطيني باالعتماد، بصورة ش���به كاملة، على الوجود الدولي يثير مخاوف 

بشأن مدى االس���تعداد الفلس���طيني لاللتزام بقيادة وإدارة دولة قادرة على 

الوقوف على رجليها ومؤهلة لالضطالع بمسؤولياتها.  

وفي هذا السياق، يجدر تخصيص قدر كاف من التفكير بالمرحلة االنتقالية 

الضروري���ة من أجل اإلخالء التدريجي للمس���توطنات ولس���حب قوات الجيش 

اإلس���رائيلي، كما لبلورة وصياغ���ة رؤية أمنية جديدة وتأهي���ل قوات أمنية 

فلس���طينية قادرة على مواجهة التحدي���ات التي ينطوي عليها عهد االتفاق 

النهائي. 

تطوير توجه إقليمي
أش���ار أولمرت ف���ي مقترحه إل���ى »روح مبادرة الس���الم العربية« وحاول 

االرتكاز عليها من أجل دفع أفكار محددة بشأن قضايا القدس، الالجئين 

واألمن. وتدرك إس���رائيل الي���وم، أكثر من أي وقت مض���ى، مدى الحاجة 

الملحة لتطوير رؤية وتوجهات إقليمية في إطار التس���وية النهائية مع 

الفلسطينيين. 

وما من ش���ك في أن الهزات العنيف���ة المتواصلة في المنطقة تعمق 

ه���ذه الحاجة إلى توجه إقليمي، نظرا ألن من ش���أنه تمكين إس���رائيل 

من دفع وتطوير مصالح مش���تركة مع دول معتدلة في المنطقة: حفظ 

االس���تقرار اإلقليمي، الحرب المش���تركة ضد اإلرهاب وتشكيل تحالف 

ضد اإلسالمويين الراديكاليين وضد الخطر النووي المحتمل. ومن شأن 

مثل هذا التوجه اإلقليمي أن يس���اعد، أيضا، في الدفع نحو حلول ثابتة 

ودائم���ة للقضايا الجوهري���ة المركزية في الصراع مع الفلس���طينيين 

وتوس���يع الشرعية في المجتمع اإلسرائيلي للتوقيع على اتفاق نهائي 

وإخالء مس���توطنات. وهذا التوجه اإلقليمي مهم للجانب الفلسطيني، 

أيضا، كعامل دعم وإسناد في كل ما يتعلق بالجمهور الفلسطيني، في 

الداخل وفي الش���تات، من أجل الدفع نحو تسويات في القضايا األكثر 

صعوبة وتعقيدا، وخاصة في مسألتي الالجئين واألماكن المقدسة في 

القدس.     

كتاب جديد حول مفاوضات السالم في أنابوليس )2007 ـ 2008( والدروس المستفادة منها:

اتفاق سالم نهائي وإنشاء دولة فلسطينية يستلزمان »تغيير القرص 
المرن« في إسرائيل وهو ما لم يحدث في »عملية أنابوليس«!

*مثل هذا التغيير لم يحدث في أي من االتفاقات المرحلية أيضا* الكتاب يفند المزاعم اإلسرائيلية بشأن »عدم قدرة الرئيس عباس، أو عدم استعداده المبدئي، للتوصل إلى اتفاق نهائي في عملية أنابوليس«!* »المقترح الذي قدمه

 أولمرت في أنابوليس كان نصًا يبقي على الفجوات بين الطرفين، عالوة على أن إشكالية الشرعية السياسية ـ الحزبية التي كان يعاني منها أولمرت لم تسمح لعباس باتخاذ قرارات حاسمة والتوصل إلى تسويات«!* 

»االعتبارات الحزبية، السياسية ـ الداخلية، في إسرائيل احتلت موقعا مركزيا انعكس على سير عملية التفاوض، فجعلتها عملية جزئية وإشكالية، أدت ـ سوية مع استمرار البناء في المستوطنات ـ إلى زعزعة الثقة المهتزة أصال«*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

ثروة أكبر 500 ثري إسرائيلي-
 136 مليار دوالر

قال التقرير الس���نوي لصحيفة “ذي ماركر” االقتصادية التابعة 

لصحيفة “هآرتس” اإلس���رائيلية، إن الث���روة االجمالية ألكبر 500 

ثري في إس���رائيل بلغت هذا الع���ام 3ر136 مليار دوالر، وهي تقل 

بأق���ل من 4 مليارات دوالر عن الثروة التي تم تس���جيلها في العام 

الماضي. ولكن في المجمل العام فإن الغالبية الساحقة من االثرياء 

س���جلوا زيادات واضحة في مداخيلهم، ألن الثري بارتيك ديرهي، 

الذي انضم إلى أثرياء إس���رائيل في الع���ام الماضي، بعد حصوله 

على الجنس���ية، خسر أكثر من نصف ثروته، 9ر8 مليار دوالر، وبقي 

م���ع ثروة 6ر7 ملي���ار دوالر، ما يعني أنه من دون خس���ارته وحده، 

كانت الثروة االجمالية ستسجل زيادة ملحوظة هذا العام. 

وعلى الرغم من حجم الثروة الكبير، إال أن األثرياء العشرة األوائل 

بلغت ثروتهم االجمالية 45 مليار دوالر، وهي ثلث الثروة االجمالية 

لألثري���اء ال� 500. في حين أن األثرياء ال� 37 األوائل تصل ثروتهم 

االجمالي���ة إل���ى 86 مليار دوالر، وه���و ما يع���ادل 63% من الثروة 

االجمالية لألثرياء ال� 500.

وأكبر ثري في إس���رائيل عائلة فيرتهايم���ر وتبلغ ثروتها 3ر8 

مليار دوالر، بزيادة طفيفة نسبيا عن العام الماضي بنحو 50 مليون 

دوالر، يليها الثري الس���ابق ذكره باتريك ديره���ي، مع 6ر7 مليار 

دوالر بخسارة 9ر8 مليار دوالر عن العام الماضي.

وأيضا في هذا العام، كما هي حال الس���نوات ال� 12 األخيرة، فإن 

من بين األثرياء ال� 500 هناك ثري عربي واحد، وهو صاحب ش���ركة 

البن���اء بديع طنوس من مدينة الناصرة، وتبلغ ثروته، وفق التقرير 

130 مليون دوالر، بزيادة خمسة ماليين دوالر عن العام الماضي

تقرير مراقب الدولة يعكس بؤس 
قبول العرب في أماكن العمل

ق���ال تقرير مراقب الدولة العام، الصادر في األيام األخيرة، وفي 

البند المتعلق بظروف انخراط المواطنين العرب في سوق العمل، 

إن المعطي���ات التي توصل له���ا التقرير، تعرض صورة بائس���ة 

ومقلقة لوضعية سوق العمل بين المواطنين العرب في إسرائيل، 

وصورة للفجوات بين مختلف الش���رائح. وهذا مؤشر على أن عمل 

الحكومة في هذا المجال ناقص، وحتى أنه يفتقر لسالمة أنظمة 

العمل، وهذا ما يجعل المواطنين العرب يلمسون التمييز في هذا 

المجال.

ويضيف التقرير أن كل المعطيات حول انخراط العرب في س����وق 

العم����ل، ومعدالت الرواتب، هي أقل م����ن غيرهم، وهذا ما يزيد من 

رقع����ة الفقر، ويعود التقرير إلى معطيات الفقر عن العام 2013، إذ 

يقول إن م����ا يزيد عن 47% من العائ����الت العربية كانت واقعة في 

دائرة الفقر، وهي نسبة تعادل ثالثة أضعاف ونصف  النسبة بين 

اليهود. 

وم����ن بين م����ا يتضمنه التقرير، أن نس����بة العاملي����ن العرب في 

الوزارات الحكومية أق����رب إلى الصفر، رغم أنه منذ العام 2007 إلى 

العام 2015، ارتفعت نسبة العاملين العرب في سلك خدمات الدولة 

من 6ر5%، إلى 6ر9%، ولكن الغالبية الساحقة من هؤالء يعملون في 

جهازي الصحة والتعليم.

وكان تقري���ر مكتب االحص���اء المركزي اإلس���رائيلي، عن العام 

الماضي 2015، قد ادعى أن نس���بة البطالة ف���ي المجتمع العربي 

بلغت في العام الماض���ي 8ر6%، ولكن هذا يبقى تقديرا أبعد ما 

يكون عن الواقع، إذ أن تقارير س���لطة التشغيل التي تعتمد على 

التسجيل الرس���مي في مكاتبها، تدل على أن معدل البطالة في 

الكثير من المدن والبلدات العربية الكبيرة نس���بيا تتراوح بشكل 

ثاب���ت تقريبا ما بين 22% إلى 32%. وقلما تجد بلدات عربية فيها 

نس���بة البطالة تهبط ع���ن 10%، وهذا يقود إلى االس���تنتاج بأن 

البطالة الفعلية لدى الفلس���طينيين في إسرائيل تتراوح ما بين 

21% إلى %23. 

ارتفاع حاد في بيع 
البيوت الفخمة

قال تقرير أجراه أحد مكاتب االس����تثمار اإلس����رائيلية، إن العام 

الماض����ي 2015 ش����هد 6100 عملية بيع لبيوت فخم����ة جدا، باهظة 

الثم����ن، من تلك التي ثمنها يزيد عن 3 ماليين ش����يكل، ما يعادل 

785 الف دوالر، وهذا يعد اربعة اضعاف البيوت من ذات المستوى 

التي بيعت في العام 2008.

وحس����ب التفصيل فإنه في العام الماضي ت����م بيع 200 بيت من 

سعر 10 ماليين ش����يكل وما فوق )6ر2 مليون دوالر وما فوق(، و950 

بيتا تراوحت أسعارها ما بين 3ر1 مليون دوالر إلى 6ر2 مليون دوالر، 

و1250 بيتا تراوحت أس����عارها ما بين 04ر1 ملي����ون إلى 3ر1 مليون 

دوالر، و3700 بيت تراوحت أس����عارها ما بي����ن 785 الفا إلى مليون 

دوالر.

وفي سياق متصل، س����جل الثري الروسي اليهودي فاليري كوغن 

مبلغ����ا قياس����يا للبيوت الفخم����ة القائمة في عمارات س����كنية، إذ 

يعرض بيته في تل أبيب بثمن 600 مليون ش����يكل، وهو ما يعادل 

157 ملي����ون دوالر، وهو ما يوازي س����عر 430 بيتا جديدا من 4 غرف، 

خارج منطقة تل أبيب.

ويج���ري الحديث عن بيت يقع في الطابق ال� 23، في بناية فندق 

رويال بيتش في ش���ارع هيربرت صمويل في تل أبيب، المواجهة 

للبحر. وتبلغ مس���احة البيت ألف متر مربع، ويتضمن بركة سباحة، 

ومعد بأجهزة متط���ورة جدا، ويحظى بخدمات فندقية. وحس���ب 

الئحة نش���رتها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن أغلى بيت تم 

بيعه قبل هذا البيت، كان بسعر الثلث من سعر هذا البيت بمعنى 

200 مليون ش���يكل، وما يعادل 52 مليون دوالر تقريبا، وهو أيضا 

يقع في آخر طابق لبناية س���كنية فخمة في شارع أرلوزوروف في 

تل أبيب. 

يتبين من سلس���لة تقارير وردت في األيام األخيرة، أن البنوك اإلسرائيلية 

الخمسة الكبرى تعتزم اغالق 2500 وظيفة حتى السنوات الثالث القريبة، بعد 

أن كان ع���دد العاملين فيها قد تقلص بين العامين 2013 و2015 بما يزيد عن 

2800 موظف، وهذا كله يعود إلى حوس���بة خدم���ات الزبائن، اضافة إلى نقل 

الكثير من المعامالت عبر مواقع االنترنت للبنوك المختلفة.

ويش���هد قطاع البنوك اإلس���رائيلي في الس���نوات األخيرة، عمليات تطوير 

للخدمات عبر الحاسوب، ويزداد تنوع الخدمات من حين إلى آخر. ويعمل حاليا 

في البنوك الخمس���ة الكب���رى حوالي 44 ألف موظف، ب���دال من 47 ألف موظف 

تقريب���ا في الع���ام 2013. وأكبر بنك من حيث التش���غيل، بنك ليئومي، الذي 

لدي���ه 12 ألف وظيف���ة، أقل بحوالي 500 وظيفة مم���ا كان في العام 2013. ثم 

بنك “هبوعليم” وهو أكبر البنوك اإلس���رائيلية ويعم���ل فيه 11 ألف موظف، 

أق���ل ب� 1310 موظفين مم���ا كان في 2013. ثم بنك ديس���كونت، ثالث البنوك 

اإلس���رائيلية، ويعم���ل فيه 9 آالف موظ���ف، أقل بألف موظ���ف عن قبل ثالث 

س���نوات. ثم بنك مزراحي طفح���وت الذي يعمل في���ه 6 آالف موظف، بزيادة 

240 موظف���ا منذ 2013. والبنك األخير هبينليئومي، 4 آالف موظف، أقل ب� 360 

موظفا عما كان في 2013.

وحس���ب ما هو مخطط، ف���إن غالبية الوظائف س���يتم اغالقه���ا، فور خروج 

ش���اغريها حالي���ا إلى التقاع���د، اضافة إلى دف���ع محف���زات لموظفين آخرين 

لالس���تقالة، أو الخروج للتقاعد المبكر، ف���ي حين تهدد نقابات الموظفين في 

البنوك باتخاذ اجراءات في حال جرى فصل عاملين. وتس���تخدم البنوك نسبة 

من موظفيه���ا، خاصة الذين يقدم���ون الخدمات الجاري���ة العادية، من خالل 

ش���ركات قوى عاملة، تدفع رواتب ش���حيحة، قريبة من الحد األدنى من األجور، 

دون أن يحظ���ى الموظفون بتثبيت في العم���ل، وهم بذلك يكونون محرومين 

من مخصصات تقاعد. 

وس���تتم التقليصات تحت شعار “تنجيع العمل” أو “تقليص المصروفات”، 

رغم أن البنوك اإلس���رائيلية واصلت تس���جيل أرباحها س���نويا، حتى في أوج 

األزمة االقتصادية العالمية، التي انعكست على إسرائيل في النصف الثاني 

من العام 2008، والعام 2009. فقد  كانت البنوك الخمس���ة الكبرى قد سجلت 

في العام الماضي 2015 أرباحا اجمالية وصلت إلى 24ر8 مليار ش���يكل، وهو ما 

يع���ادل 15ر2 مليار دوالر، بزيادة بنس���بة 28% عما كان في العام قبل الماضي 

2014، حينما س���جلت األرباح االجمالية، 4ر6 مليار شيكل، وهو ما يعادل 68ر1 

ملي���ار دوالر. ومصدر أرباح البنوك من العموالت البنكية، ومن الفائدة البنكية 

على القروض، الت���ي تعد عالية جدا، مقارنة مع وضعية الفائدة األساس���ية، 

التي هي في أدنى مستوى لها منذ عام ونصف العام. كما أن شركات بطاقات 

االعتماد الكبرى، سجلت هي األخرى أرباحا بما يقارب 130 مليون دوالر.

وبلغ���ت أرباح أكبر البنوك “هبوعليم” في العام الماضي 2015، حوالي 08ر3 

مليار ش���يكل، وه���و ما يعادل قراب���ة 790 مليون دوالر. وهذا بزيادة بنس���بة 

6ر13% ع���ن العام قبل الماضي 2014. وبلغت أرباح البنك الثاني “ليئومي” في 

الع���ام الماضي 2015، حوالي 835ر2 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل 727 مليون 

دوالر، وهذا يعد ضعف���ي ما حققه البنك في العام قبل الماضي، 2014، حينما 

بلغت أرباحه 42ر1 مليار شيكل، وما يعادل 360 مليون دوالر.

وبلغت أرباح بنك “ديس���كونت” في العام الماضي 2015، حوالي 750 مليون 

ش���يكل، وهو ما يعادل قرابة 192 مليون دوالر، وهذا بزيادة بنس���بة 48% عن 

العام قبل الماضي 2014. 

وبلغ���ت أرباح بنك “مزراحي طفاحوت” في العام الماضي 2015، حوالي 13ر1 

مليار شيكل، وهو ما يعادل قرابة 290 مليون دوالر. وهذا بزيادة بنسبة 4% عن 

العام قبل الماضي 2014. 

وبلغت أرباح بنك “هبينليئومي” في العام الماضي 2015، حوالي 446 مليون 

شيكل، وهو ما يعادل قرابة 114 مليون دوالر، وهذا بزيادة بنسبة 2% عن العام 

قبل الماضي 2014. 

وبموازاة ذلك، فقد س���جلت ش���ركات بطاقات االعتماد الثالث الكبرى، التي 

هي أيضا بملكية البن���وك الكبرى، في العام الماضي 2015، أرباحا بقيمة 605 

ماليين ش���يكل، وهو ما يعادل 155 مليون دوالر. وقد بلغ عدد بطاقات االعتماد 

الت���ي يملكها المواطن���ون 5ر9 مليون بطاقة اعتماد، ما يعني ارتفاع نس���بة 

المواطنين الذين بحوزتهم أكثر من بطاقة اعتماد واحدة، إذ أن عدد الس���كان 

ف���ي العام الماضي بلغ حوالي 1ر8  مليون نس���مة، م���ن بينهم 5ر5 مليون من 

البالغين.

خلفية التقليصات

ويق���ف في خلفي���ة التقليصات جانب���ان: األول كما ذكر س���ابقا هو تطوير 

الخدمات المحوس���بة، وثانيا تقرير مراقبة البنوك في بنك إسرائيل المركزي 

منذ ما يزيد عن عام، الذي طالب البنوك بتحس���ين نس���بة الصرف من اجمالي 

المداخيل، بزعم الحفاظ على س���المة البنوك، وك���ي ال تغرق الحقا في أزمات. 

وحتى اآلن أعلن بنكان هما ليئومي، وديس���كونت ع���ن بلورة خطة “تنجيع”، 

إذ أعل���ن بنك ليئومي عن خطة تش���مل اغالق الف وظيفة، وكذا أيضا في بنك 

ديس���كونت، إال أن األخير اغلق في العامي���ن األخيرين 600 وظيفة، وهو يريد 

استكمال العدد إلى ألف في غضون العامين الجاري والمقبل.

أما بنك “هبوعليم” أكبر البنوك اإلس���رائيلية، فإنه أعلن أن هذه االجراءات 

قد اتخذها في الس���نوات الثالث الماضية، بتقليص 1800 وظيفة، وأنه وصل 

إلى نس���بة مصاريف من مداخيل جيدة، مقارنة مع المعدل القائم في الدول 

المتط���ورة األعضاء في منظم���ة التع���اون OECD. إال أن المدير العام الجديد 

للبنك، الذي بدأ عمله في مطلع الش���هر الج���اري، قد يطرح الحقا خطة تنجيع 

أخرى.

وقد اعلن بنك “مزراح���ي طفحوت” أن وضعيته ال تحتاج إلى تقليص أعداد 

الموظفين، ألن نسبة المصروفات لديه مناسبة للمداخيل، وأن البنك في مسار 

نمو وفتح فروع جديدة، تستدعي استيعاب أعداد موظفين اكبر الحقا.   

أما على صعيد تطوير حوسبة الخدمات، فقد اعلن بنك ليئومي، في االسبوع 

الماضي، أنه في غضون أس���ابيع ولربما بضعة أش���هر قليلة، سيعلن عن فتح 

خدمات “بنك ديجيتال”. وقالت مس���ؤولة في البنك إن العموالت عبر مس���ار 

الخدمات هذا ستكون أقل. 

وكانت بعض البنوك قد اعلنت عن مبادرة لتطوير خدمات البنوك عبر مواقع 

االنترنت الخاصة بالبنوك، إلى درجة فتح حس���اب بنكي، إال أن بنك إس���رائيل 

تحفظ من هذا، بداية، ووضع أنظمة تمنع فتح حسابات وهمية لغرض تبييض 

األم���وال. إذ أن األنظمة القائم���ة تلزم البنوك بأن ُيقدم طالب فتح الحس���اب 

وثائق تدل على ش���كل نش���اطه المال���ي. ووضع بنك إس���رائيل أنظمة ملزمة 

لتجاوز عقبة مثول الزبون أمام البنك، ومن بينها مثال اجراء محادثة “فيديو” 

عبر االنترنت بين الزبون وبين موظف البنك، لدى قرار األول فتح حساب بنكي، 

وس���يكون مس���موحا للزبون، أن ال يتجاوز رصيده المتراكم في حس���اب كهذا 

مبلغ 85 الف دوالر، وأن ال تتجاوز قيمة عملية التحويالت المالية مبلغ 13 الف 

دوالر، وأن يسحب الزبون في اليوم الواحد مبلغ 3 آالف دوالر نقدا كحد أقصى.

التكنولوجيا تقضي على 2500 وظيفة في البنوك اإلسرائيلية
*مراقبة البنوك طالبت البنوك بتقليص حجم المصروفات مقارنة بالمداخيل *الخلفية الثانية لتقليص وظائف البنوك تعود

 إلى حوسبة الخدمات بوتيرة عالية *البنوك اإلسرائيلية تواصل تسجيل األرباح التي سجلتها أيضا في ذروة األزمة االقتصادية العالمية*

حذرت محافظة بنك إس���رائيل المرك���زي كارنيت فلوغ من أنه من دون خطة 

اس���تراتيجية، فإن الفجوات بين إس���رائيل وس���ائر الدول المتطورة ستتسع 

أكثر الحقا، في إش���ارة إلى معطيات االقتصاد اإلس���رائيلي، التي باتت تقلق 

المس���ؤولين، ولكن األهم المؤسس���ات الدولية، وكبار المستثمرين. والجانب 

األكبر في القلق، هو استمرار تراجع الصادرات اإلسرائيلية، التي شهدت في 

األشهر الثالثة، من شباط وحتى نيسان في العام الجاري، تراجعا بنسبة %22.

وقال���ت فلوغ في مؤتمر اقتصادي عقد في تل أبي���ب في األيام األخيرة، إن 

معدل الناتج للفرد في إس���رائيل أقل بنس���بة 40%، مما هو قائم في الواليات 

المتحدة األميركية، وحسب بحث أجرته منظمة التعاون بين الدول المتطورة 

OECD، وعلى أس���اس النش���اط االقتصادي القائم حاليا، فإن هذه الفجوة لن 

تتقلص في العقود الزمنية القريبة.

وتابع���ت فلوغ قائلة إن هذه نقطة غير مش���جعة، ولهذا مطلوب من الدولة 

الت���ي ال ترض���ى بمعطيات كهذه أن تط���رح خططا اس���تراتيجية، وأن تعمل 

على تطبيقها. وفي أس���اس خطط كهذه، يجب أن يكون تقييم دقيق للواقع 

الي���وم، إلى جانب وضع معالم التحديات المس���تقبلية، ومن بينها التحديات 

الديمغرافية، واألوضاع الجيو سياس���ية، والبيئة العالمية، وعلى أساس هذه 

الوقائع من الممكن طرح تحديد أدق للتحديات المستقبلية.

وقالت فلوغ إنه خالل أربعين عاما س���ترتفع نس���بة المسنين )بمعنى خارج 

جي���ل العمل( من 10% اليوم إلى 17%، ما س���يقلل نس���بة الجمهور في جيل 

العمل، إلى جانب ارتفاع نس���بة الجمهور الذي ال يش���ارك بنس���ب كافية في 

س���وق العمل. وتقصد فلوغ بذلك خاصة جمهور رجال المتدينين المتزمتين 

“الحريديم”، الذين يمتنعون عن االنخراط في سوق العمل بقدر كاف لدوافع 

ديني���ة، ومن بينها االنقطاع عن العالم المفتوح، إذ حس���ب آخر االحصائيات، 

فإن نس���بة انخراط ه���ؤالء الرجال تتراوح ما بين 39% إل���ى 43%، في حين أن 

نسبة انخراط الرجال من باقي الشرائح تتراوح ما بين 78% إلى %81.

وترى إسرائيل بارتفاع نسبة المس���نين ارتفاعا في مخصصات الشيخوخة 

الت���ي تدفعها مؤسس���ة الضمان االجتماع���ي، اضافة إلى ارتف���اع ميزانيات 

الصرف الصحي على شريحة المسنين، ما سيثقل على كاهل الميزانية العامة 

بحجمها اليوم.

انهيار الصادرات
وقد س���جلت صادرات البضائع في األش���هر الثالثة من شباط وحتى نيسان 

من العام الجاري، انهيارا بنسبة 22%، فيما كان االنهيار في صادرات التقنية 

العالية وحدها بنسبة 32%، وهذا اس���تمرار لتراجعات مستمرة منذ النصف 

الثان���ي من العام 2014. في حين أن ما يلج���م اجمالي الصادرات، في العامين 

الماضي وحاليا، وهو االرتفاع في صادرات الخدمات.

وتبين من تقرير مكتب االحصاء المركزي، أن انخفاض الصادرات في األشهر 

الثالثة المذكورة، بنس���بة 7ر21%، هو بمعدل سنوي، وهذا استمرار النخفاض 

بنس���بة 7ر13% في األش���هر الثالثة التي س���بقت األش���هر الثالثة، موضوع 

التقرير. ورغم هذا، فإن الصادرات الصناعية س���جلت في شهري شباط وآذار 

ارتفاعا بنسبة %5.

كما يقول التقرير إن صادرات التقنية العالية تراجعت في األش���هر الثالثة 

بنس���بة 32%، بينم���ا البضائع الت���ي تتداخل فيها أجه���زة التقنية العالية، 

تراجعت في الفترة ذاتها بنسبة %17.

ويقول نائب مدير عام معهد الصادرات اإلس���رائيلية شاؤولي كتسنلسون، 

إن هذا التراجع يعكس حالة االحتكارات الكبرى في االقتصاد اإلسرائيلي، ألن 

ثالثة قطاعات اقتصادية، تش���هد احتكارات كبرى، كانت مسؤولة عن تراجع 

بنس���بة 25% في اجمالي الصادرات، وهي قطاعات: الكيماويات التي تسيطر 

عليها ش���ركة “كيل”؛ واألدوية التي تسيطر عليها شركة “طيفع”، والشرائح 

االلكترونية الواقعة تحت سيطرة شركة “إنتل”.  

ويقول كتسنلس���ون إن الحديث يجري عن ش���ركات كبيرة، وصادراتها في 

وتيرة متأرجحة، ولهذا فإنها ق���ادرة على االنعكاس بقوة كبيرة على اجمالي 

الص���ادرات. ورغم هذا ي���رى كتسنلس���ون أن هناك بوادر تحس���ن في هذه 

القطاعات الثالثة، وإذا ما تم تعزيز هذا التوجه، فإن الصادرات اإلس���رائيلية 

قد تدخل إلى وتيرة أخرى افضل حتى نهاية العام الجاري.

وكان بنك إس���رائيل قد حذر في تقريره الدوري، الصادر في مطلع الش���هر 

الج���اري، م���ن أن الخطر األس���اس على النم���و االقتصادي، القائ���م حاليا، هو 

االنخفاض الحاد في الصادرات. وقال البنك إن النمو الذي تم تسجيله في الربع 

األول من العام الجاري، 8ر0% فقط، نابع من التراجع المس���تمر في الصادرات 

االجمالية. ويؤكد البنك أيضا، على ما جاء هنا على لس���ان كتسنلسون، بشأن 

مواطن ضعف الصادرات األبرز، القطاعات الثالثة السابق ذكرها. 

OECD توقعات
وعل���ى أثر معطي���ات االقتصاد اإلس���رائيلي، قررت منظم���ة التعاون للدول 

المتطورة OECD تخفيض توقعاتها للنمو االقتصادي اإلس���رائيلي في العام 

الجاري، من 2ر3% حس���ب توقعاتها في مطلع العام الجاري، إلى 4ر2% بموجب 

آخر تقدير أصدرته خالل الش���هر الحالي. وتقول OECD في تقريرها الدوري، 

إن انخفاض أس���عار الوقود، اضافة إلى س���عر الفائدة االساس���ية األقرب إلى 

الصفر، تسمح بنمو االس���تهالك الفردي في إسرائيل، وهذا بحد ذاته يسمح 

باس���تمرار النمو االقتصادي، رغم أن نسب النمو المتوقعة ليست كافية، كي 

تبقى فوق نس���بة 3%، حتى تك���ون أبعد عن الركود االقتص���ادي، نظرا لكون 

نسبة تكاثر السكان باتت في العامين الماضيين تالمس نسبة %2

وتتوقع OECD أن ينمو االقتصاد اإلسرائيلي في العام المقبل 2017، بنسبة 

1ر3%، وهي أيضا نس���بة قريب���ة لتوقعات وزارة المالية اإلس���رائيلية، وبنك 

إس���رائيل المركزي، اللذين كانا قد خفضا توقعاتهما للنمو في العام الجاري 

إلى 9ر2% و8ر2% على التوالي.

ويق���ول المحلل االقتصادي البارز في صحيفة “يديعوت أحرونوت” س���يفر 

بلوتسكر، في مقال له، إنه حينما قرر القسم االقتصادي في بنك “هبوعليم”، 

أكب���ر البنوك اإلس���رائيلية، تخفي���ض توقعاته للنمو االقتص���ادي في العام 

الج���اري، إلى أعلى بقليل م���ن 2%، ما يعني ركودا اقتصادي���ا، قالوا في وزارة 

المالية إن بنك “هبوعليم” ينتقم من الحكومة، بس���بب القانون الذي سيحد 

من حجم رواتب كبار المسؤولين في البنوك التجارية، “ولكن هذا تفسير )من 

الوزارة( يحتاج إلى تحليل نفس���ي، ألنه ال يرتكز على المعطيات االقتصادية 

القائمة، التي عليها أن تقلق المسؤولين، وتغّيب النوم من جفونهم”.

ويتابع بلوتس���كر كاتبا: إن معطيات االقتصاد اإلس���رائيلي تجعل إسرائيل 

أق���رب إلى “األزمة التقليدي���ة”، كما هي حال الوالي���ات المتحدة األميركية، 

الت���ي بدأت مع األزمة المالية في الع���ام 2007. وقال إن ما يثير القلق الكبير، 

هو اس���تمرار تراجع الصادرات اإلس���رائيلية، فالصادرات هي أكسيد الحياة 

لالقتصاد اإلسرائيلي، وما نراه هو استمرار تراجعه، بموجب التقارير الفصلية 

التي تظهر تباعا، ونسب التراجع كبيرة جدا.

ويقول بلوتس���كر إن التراجع في الص���ادرات ليس ناجما عن عوامل خارجية 

ليس للحكومة س���يطرة عليها، بل هذا ناجم عن أم���راض اقتصادية داخلية، 

والحكوم���ة تنتظر دواء لها. وأش���ار إلى أن الحكومة ال تعمل بش���كل حقيقي 

لمواجهة الظرف القائم، بل تشغل نفسها في قوانين واجراءات جانبية، مثل 

تحديد مستوى رواتب كبار المسؤولين.

بنك إسرائيل: الوضع االقتصادي القائم سيزيد الفجوة أمام الدول المتطورة!
*تنامي القلق في األوساط االقتصادية اإلسرائيلية الرسمية والخاصة من استمرار تدهور الصادرات وانعكاس ذلك على النمو االقتصادي 

*في األشهر الثالثة من شباط وحتى نيسان تراجعت صادرات البضائع بنسبة 22% وصادرات التقنيات العالية وحدها بنسبة %32*

االقتصاد االسرائيلي: هبوط التصدير.
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أمران اثنان كانا أول ما تبادر إلى أذهان اإلس���رائيليين في 

أعقاب عملية إط���الق النار في مركز “س���ارونا” التجاري في 

وسط تل أبيب، مساء يوم األربعاء الماضي، والتي أسفرت عن 

مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين. 

األمر األول، هو التأكيد أن الهبة الش���عبية الفلسطينية لم 

تنته، وأن تقييمات أجهزة األمن اإلس���رائيلية، في األسابيع 

األخيرة، بأن الهبة في حالة أفول كانت سابقة ألوانها.

األم���ر الثان���ي يتعلق بوزي���ر الدفاع اإلس���رائيلي الجديد، 

أفيغ���دور ليبرمان. فقد طرحت تس���اؤالت م���ن قبيل: كيف 

س���يتعامل مع هذه العملية، ماذا سيقول، هل سيستمع إلى 

نصائح المس���توى المهني في وزارته، أي إلى المستشارين 

وقيادة الجي���ش، أم أنه س���ينفلت بتصريح���ات تحريضية 

وعنصرية، كالتي اعتادها اإلس���رائيليون منه في الس���نوات 

الماضية؟.

وب���دا ليبرمان، في الس���اعات واألي���ام القليل���ة التي تلت 

العملي���ة، “رس���ميا” في تصريحات���ه، بحس���ب المقاييس 

اإلس���رائيلية. فقد تجول غداة العملية في مركز “س���ارونا”، 

وأطل���ق تصريح���ا مقتضبا قال فيه إنه “ال ني���ة لي باالكتفاء 

باألقوال فق���ط”، مضيفا أنه “ال أنوي إعطاء تفاصيل بش���أن 

الخطوات التي نعتزم تنفيذها”.

منفلت���ة  تصريح���ات  مطلقي���ن  آخ���رون  وزراء  وتج���اوزه 

واس���تفزازية، مثل وزير المواصالت اإلس���رائيلي، يسرائيل 

كات���س، الذي قال إن عملية إطالق النار “تس���توجب ردا غير 

مألوف وش���ديد ومؤلم”، وأن بلدة يطا “يجب أن تحصل على 

عالج جذري مانع بحيث يتذكره التاريخ لسنوات طويلة. ومن 

يمنح مأوى لإلرهاب هو جزء من اإلرهاب”. 

وق���رر المس���توى السياس���ي اإلس���رائيلي رف���ع اإلغ���الق 

المفروض عل���ى الضفة الغربي���ة عند منتص���ف الليلة قبل 

الفائتة، وتخفي���ف الطوق المفروض على بل���دة يطا، بحيث 

يس���مح بالدخول والخروج من البلدة بع���د إخضاع المواطنين 

للتفتيش، وال يسمح للشبان في سن 15 – 24 عاما بالخروج من 

البلدة أو الدخول إليها.

وقب���ل ذلك ترددت أنباء، األحد، مفادها أن ليبرمان قد يقرر 

تمديد اإلغالق الش���امل المفروض عل���ى الضفة الغربية، منذ 

منتصف ليلة الخمي���س – الجمعة ويفترض أن ينتهي عند 

منتصف الليلة قبل الفائتة، ليوم إضافي، بحيث ينتهي عند 

منتصف الليلة الفائتة. 

وذكر موقع “والال” االلكتروني أن ليبرمان سيتخذ قرارا بهذا 

الخصوص في ختام مداوالت وبناء على توصيات مستشاريه 

والجيش والشاباك، علما أن فرض اإلغالق على الضفة جاء في 

إطار سياسة االحتالل اإلس���رائيلي بإغالق الضفة في األعياد 

اليهودية، وهذه المرة بمناسبة حلول عيد “شفوعوت” )عيد 

“البواكير” أو عيد “نزول التوراة”(. 

ووفقا للموقع االلكتروني، فإن المس���ؤولين في جهاز األمن 

اإلس���رائيلي “ال يتجاهلون الصمت النسبي من جانب قيادة 

السلطة الفلسطينية وحماس في وسائل اإلعالم الفلسطينية، 

وذلك على الرغم من النشاط العسكري اإلسرائيلي الواسع في 

المناطق”.

وأضاف موقع “والال” أن “هذا الصمت ُينس���ب إلى االرتداع 

والتخوف من ليبرمان، الذي لم يصرح بتوسع عن سياسته”.  

وفي ه���ذه األثناء، يواص���ل الجيش اإلس���رائيلي محاصرة 

بلدة يطا، التي جاء منها منفذا عملية تل أبيب، محمد وخالد 

مخامرة. وكان المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للشؤون 

السياس���ية واألمنية )الكابينيت( قرر خ���الل اجتماعه، يوم 

الخميس الماضي، س���حب أكثر م���ن 200 تصريح عمل بحوزة 

عم���ال من حمولة مخامرة، وس���حب حوال���ي 83 ألف تصريح 

دخول إلسرائيل من الفلسطينيين من أنحاء الضفة. 

وأش���ار المحل���ل األمني ف���ي صحيفة “معاريف”، يوس���ي 

ميلمان، إلى أن ليبرمان وافق على موقف الش���اباك والجيش 

اإلسرائيلي بأنه “ال ينبغي تغيير السياسة التي تسمح ألكثر 

من 100 ألف فلس���طيني بالعمل في إسرائيل والمستوطنات 

وإعالة عائالتهم”. 

وأض���اف ميلم���ان أن “هذه سياس���ة تقول إن���ه يجب عزل 

منفذي اإلرهاب عن مجمل الس���كان الفلسطينيين، من خالل 

الس���ماح لهم باالس���تمرار ف���ي حياتهم كالمعت���اد. ولهذا 

الس���بب امتنعت إس���رائيل دائما عن فرض إغالقات وأطواق 

عل���ى مناطق واس���عة، مثلما كانت تفعل ف���ي االنتفاضتين 

األول���ى والثانية... ويح���رك هذه السياس���ة التخوف من أن 

العقاب الجماعي سيؤدي إلى اليأس واإلحباط وسيوسع دائرة 

أولئك الذين سينضمون إلى اإلرهاب وينفذون عمليات”.   

إال أن ميلم���ان رأى أن���ه “طالما أن الحكوم���ة ال تنفذ خطوة 

سياس���ية أو لفتة تس���مح بتغيير األجواء، فإن كل ما يتبقى 

لجه���از األمن ه���و مواجهة موج���ة اإلرهاب، عل���ى الرغم من 

استمرار التعاون والتنسيق األمني مع السلطة”. 

ليبرمان تحت المجهر
خ���الل اليومي���ن اللذين قضاهم���ا نتنياهو في موس���كو، 

األس���بوع الماضي، ت���رددت في إس���رائيل أصداء ش���بهات 

فس���اد ضده، وحتى أنها احتلت العناوين الرئيس���ية، وهذه 

الشبهات تتعلق بقضية الملياردير اليهودي الفرنسي، أرنو 

ميمران، الذي ش���هد أمام المحكمة أنه تبرع لحملة نتنياهو 

االنتخابية بمبلغ كبير نس���بيا، 170 أل���ف يورو، لكن نتنياهو 

لم يقدم تقريرا حول هذا التبرع الس���خي إلى السلطات ذات 

العالقة.

وأشار محلل الشؤون الحزبية في صحيفة “هآرتس”، يوسي 

فيرتر، يوم الجمعة الماضي، إل���ى أن نتنياهو ربما وجد عزاء 

في عملية تل أبيب. 

وكت���ب فيرتر أنه “بص���ورة طبيعية، عندم���ا يعود ’األمن’ 

إلى مقدمة المس���رح، وحتى إذا كانت عودته مرصوفة بدماء 

مواطنات ومواطنين أبرياء، يعود نتنياهو إلى طبيعته. وهذا 

تناقض معروف: عندما يتم قمع اإلرهاب، يتفاخر باجتثاثه. 

وعندما يكون هناك إرهاب، يطرح نفسه كأنه الوحيد القادر 

على معالجته. والجمهور العريض يقتنع بذلك”.

واعتب���ر هذا المحلل أن من حظ نتنياهو أن عملية تل أبيب 

وقعت بعد دخول أفيغدور ليبرمان إلى منصبه كوزير للدفاع. 

و”ال ش���ك في أن نتنياهو ش���عر براحة كبي���رة. ومن المؤكد 

أنه تخيل ماذا كان ليبرمان س���يقول وماذا كان س���يكتب في 

صفحته على فيس���بوك لو أن���ه كان ال يزال ف���ي المعارضة. 

أي مط���ر من التهجمات كان سُيس���قط على رئيس الحكومة، 

وكيف كان سيسخر من السياسة المتهادنة والمترددة التي 

يقوده���ا نتنياهو ويعالون، وكان س���يطالبهما بحماس���ة أن 

يستقيال على خلفية انتشار الفلسطينيين الذين ال يحملون 

تصاري���ح دخول إلى إس���رائيل في ش���وارعنا. )لك���ن( عندما 

يتواج���د ليبرمان داخل الخيم���ة )أي الحكومة(، فإنه عمليا ال 

توجد معارضة” ألن رئيس المعارضة، إس���حاق هيرتس���وغ، 

“منشغل في شق طريقه إلى داخل الحكومة”.

ورأى المحلل���ون العس���كريون أن أداء ليبرم���ان في أعقاب 

عملي���ة تل أبيب يتالءم م���ع التوقعات منه حت���ى اآلن، وأن 

هذا أداء يحكمه منصب وزير الدفاع اإلس���رائيلي، وأنه “أداء 

منضبط”.

ورأى المحلل العس���كري في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، 

أليكس فيشمان، أن “ليبرمان يدرك اآلن أنهم يتابعون أداءه 

تحت المجهر، ويتوقعون أن يحرق النادي. وفي الوقت نفسه، 

يدققون في حجم وزنه في القيادة األمنية، وكيف يقف أمام 

رئيس الحكومة ووزير األمن الداخلي وهيئة األركان العامة”. 

واعتبر فيشمان أن ليبرمان “ال يزال حريصا على عزل نفسه 

عنهم، يظهر ببذلة وربط���ة عنق، ليقول إنه ال يعتزم التنكر 

بزي رجل عسكري، وإنه مدني يشرف على الجيش”.

وأضاف فيشمان أنه إذا أراد ليبرمان السير على أرض صلبة، 

خالل األش���هر األولى لواليت���ه على األقل، “علي���ه أن يلتزم 

)بخب���رة( المهنيين، في الجيش واالس���تخبارات، وبالحقائق 

والمصالح الباردة، وأن يضع العواطف جانبا”.

وح���ول العقاب الجماع���ي على الفلس���طينيين في الضفة 

بتجميد 83 ألف تصريح دخول إلى إس���رائيل، كتب فيشمان 

أن “ه���ذه بطاق���ة مس���اومة” تدل عل���ى طبيع���ة االحتالل 

اإلسرائيلي. “التسهيالت هي مسألة تتغير مع الظروف: نحن 

نمنح تسهيالت لكي يكون هناك شيء يمكننا أن نأخذه”.

من جانبه أشار المحلل العس���كري في “هآرتس”، عاموس 

هرئيل، إلى أن التقديرات لدى الجيش اإلسرائيلي والشاباك 

هي أنه “تتش���كل في الضفة خاليا أخرى، س���تنفذ عمليات 

مشابهة لتلك التي وقعت في سارونا”.

وأضاف هرئيل أن “ليبرمان سيكتشف أن ترسانة الخطوات 

التي بحوزته في الظروف السياس���ية الراهنة، وفيما ال تريد 

إسرائيل كسر العالقة مع السلطة، محدودة للغاية”.

جيل جديد في السجون
غي���ر أن هرئيل لفت، ي���وم الجمعة الماض���ي، إلى جانب 

آخر يتعلق بالهبة الفلس���طينية الحالي���ة، يرتبط بالتوازن 

الداخل���ي بي���ن األس���رى الفلس���طينيين ف���ي الس���جون 

اإلسرائيلية.

وبحسب هذا المحلل يبلغ عدد األسرى اليوم حوالي 6500 

أسير، ينتمي نصفهم إلى حركة فتح، وينتمي الباقون إلى 

حركتي حماس والجهاد اإلس���المي والجبهتين الش���عبية 

والديمقراطية لتحرير فلسطين، وهناك مواطنون عرب في 

إس���رائيل أدينوا بتهم أمنية، وال ينتم���ون إلى أي فصيل 

فلس���طيني، إضافة إلى أس���رى فلس���طينيين بدون انتماء 

تنظيمي.

وأش���ار هرئيل إلى أن المجموعة األخيرة تزايدت بش���كل 

كبي���ر في أعق���اب حمالت االعتق���ال التي نفذه���ا الجيش 

اإلسرائيلي منذ اندالع الهبة الحالية.

وأضاف أنه يوجد في الس���جون اإلس���رائيلية 460 أسيرا 

قاصرا، و40 امرأة فلس���طينية وحوالي 400 أس���ير فوق سن 

18 عام���ا، وجميع هؤالء من دون انتم���اءات تنظيمية. وثلثا 

األس���رى فوق س���ن 18 عاما من الضفة والثل���ث من القدس 

الشرقية.

ووفقا لهرئيل، فإن س���لطة السجون اإلسرائيلية اعتمدت 

سياسة منذ سنوات، تقضي بالفصل بين أسرى التنظيمات 

اإلسالمية وأسرى التنظيمات األخرى، ويقبع األسرى الذين 

اعتقلوا في األشهر األخيرة إلى جانب أسرى فتح.

ونق���ل هرئيل عن مص���ادر في جهاز مخابرات الس���جون 

قولهم إن هذه الخطوة تس���ببت باس���تياء لدى قادة أسرى 

حماس، بادع���اء أنهم أرادوا تجنيد األس���رى الجدد، الذين 

ال يتوق���ع أن يقضوا فترة طويلة في الس���جن، إلى صفوف 

حم���اس واالنخراط في نش���اط الحركة بع���د اإلفراج عنهم 

وعودتهم إلى الضفة. 

وبحس���ب هرئيل، فإن هن���اك نزاعات وص���راع قوى بين 

أس���رى فتح، وهذه الصراع���ات تمزق قي���ادة الحركة خارج 

السجون. كذلك فإن معظم أسرى فتح هم قدامى ويكادون 

ال يمارسون نشاطا مناهضا لالحتالل اإلسرائيلي. 

وأضاف هرئيل أن االنطباع الس���ائد لدى س���لطة السجون 

اإلس���رائيلية هو أن الخلفية األيديولوجية لألسرى الجدد، 

الذين اعتقلوا منذ ان���دالع الهبة الحالية، ضعيفة. ويوضح 

األسرى الذين اعتقلوا أثناء تنفيذهم عمليات أنهم اتخذوا 

قرارهم بس���رعة وقب���ل التنفيذ بوقت قصير ج���دا، كما أن 

معرفتهم بتاريخ الصراع وباإلسرائيليين ضئيلة للغاية.

لكن في الوقت نفسه، ال يسارع األسرى الجدد، وغالبيتهم 

شبان صغار، إلى قبول سلطة األسرى القدامى.

وقال مصدر في مخابرات الس���جون اإلسرائيلية إن “هذا 

جيل وق���ح وُمتَحٍد. فه���م ال يكترثون بما يقول���ه الكبار. ال 

يأبهون به���م ويقولون رأيهم للكبار في وجههم: ’لس���نا 

جزءا من أالعيبكم’. وهذا التوجه يقود إلى مواجهات كثيرة 

عندما يصل األسرى الجدد إلى السجن”.

وأض���اف المص���در أن “كونهم غير منظمي���ن، ورفضهم 

للحركات الكبرى مثل حماس وفتح، يس���تمران في السجن. 

لك���ن في هذه األثناء هم ليس���وا مركزيين وال يقودون أية 

خطوة”. 

تحليالت خبراء الشؤون األمنية

إسرائيل أيقنت بعد عملية تل أبيب أن التقييمات 
حول أفول الهبة الفلسطينية سابقة ألوانها!

»البيت اليهودي«: المعركة على اصوات المستوطنين.

كتب برهوم جرايسي:

فاج���أ زعيم تحالف أحزاب المس���توطنين “البي���ت اليهودي”، وزير 

التربية والتعليم، نفتالي بينيت، في األسابيع الثالثة األخيرة، بإثارته 

خالفا م���ع رئيس الوزراء بنيامين نتنياه���و؛ وبالذات مع ظهور االتفاق 

األولي لضم أفيغدور ليبرمان وحزبه “يس���رائيل بيتينو” إلى الحكومة، 

واسناد حقيبة الدفاع إلى األخير، برغم أنه من الناحية السياسية، فإن 

هذا الش���كل لتوس���يع الحكومة هو األفضل لكتلة “البيت اليهودي”، 

نظرا لالنس���جام شبه الكامل في الرؤى السياس���ية. وهذا ما يستدعي 

الق���اء الضوء على خلفية هذا الخالف المفتعل، لنجد أن في صلبه، قلق 

“البيت اليهودي” من استمرار تمدد حزب “الليكود” في المستوطنات، 

معق���ل “البيت اليهودي”؛ وحتى القلق من احتمال تزايد قوة ليبرمان، 

الهزيلة أصال في المستوطنات. 

فقد بدأ الخ���الف، حينما ظه���ر نفتالي بينيت في وس���ائل اإلعالم، 

مه���ددا بعدم تأييد ضم ليبرم���ان وحزبه إلى الحكوم���ة، إذا لم يعين 

نتنياهو سكرتيرا عسكريا للطاقم الوزاري المقلص للشؤون العسكرية 

والسياس���ية، كي ُيطل���ع الوزراء، أعض���اء الطاقم، عل���ى كل التطورات 

العس���كرية، قبل اتخاذ القرارات. واس���تند بينيت في مطلبه هذا، إلى 

تقري���ر المراقب الع���ام للدولة، الذي قال إن أعض���اء الطاقم الوزاري لم 

يتلقوا كافة المعلوم���ات الضرورية، قبل عدوان صيف 2014 على قطاع 

غزة.

ومن الواضح أن هذا س���بب، مهما عال ش���أنه في حس���ابات السياسة 

اإلس���رائيلية، فإنه ال يمكن ب���أي حال من األحوال أن يكون س���ببا لحل 

الحكوم���ة، والتوجه إلى انتخاب���ات برلمانية، بعد ع���ام من االنتخابات 

األخي���رة، خاصة وأن هذه الكتلة التي تضم أحزابا، معقلها األساس���ي 

في المستوطنات، نجحت في تحصيل مكاسب في الحقائب الوزارية ما 

كانت تتخيل الحصول عليها في ظل حكومة أخرى. 

فلكلتة “البي���ت اليهودي” 8 نواب، ولكنها حصل���ت على 3 وزارات 

ذات ش���أن وهي: التربية التعليم، ويتوالها نفتال���ي بينيت؛ والعدل، 

وتتوالها أييليت ش���كيد؛ والزراعة ويتوالها أوري أريئيل، الوصي أيضا 

على العالقة مع ش���عبة االستيطان في الوكالة اليهودية الصهيونية. 

ويضاف اليهم، نائ���ب وزير الدفاع ويتولى المنص���ب إيلي بن دهان، 

واهتمامه األول هو شؤون المستوطنات في الضفة المحتلة.

وف���ي نهاية المطاف، ج���رى التوصل إلى حل وس���ط مرحلي، “ألغى 

تهديد” كتلة “البيت اليهودي”، الت���ي دعمت على أثره ضم ليبرمان 

وحزب���ه إلى الحكوم���ة. إال أن هذا لم ينه خط���اب المقارعة بين بينيت 

ونتنياه���و، فقد اتهم األول حكومته بأنها تبدي ضعفا على الس���احة 

الدولية، وهذا ما ش���جع جه���ات دولية على طرح مبادرات الس���تئناف 

المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وهو أيضا اتهام ليس واقعيا، ألنه 

ال توجد أي مبادرة دولية في هذه المرحلة، قرر المبادرون لها ممارس���ة 

الضغط الحقيقي والفعلي على الحكومة اإلسرائيلية.  

ممن يتشكل “البيت اليهودي”
ل تحالف “البيت اليهودي”، بتركيبته الحالية، في نهاية العام 

ّ
تشك

2012، تمهي���دا النتخابات 2013، من عدة أح���زاب، تأطرت في اطارين: 

حزب “المف���دال” التاريخ���ي، و”هئيحود هليئوم���ي”؛ واالطار األخير، 

يضم ثالثة أحزاب، كلها منشقة في مراحل سابقة عن حزب “المفدال” 

التاريخي الذي يمثل التيار الديني الصهيوني.

وقد تشكل حزب “المفدال” في العام 1956، بوحدة بين حزبين يمثالن 

التيار الديني الصهيوني، وكان هذا الح���زب ُيعد ليبراليا من الناحية 

الدينية. وفي مقاييس وتعريفات الحلبة السياسية اإلسرائيلية، فإنه 

كان شريكا في غالبية حكومات ما يسمى “اليسار الصهيوني”، بقصد 

حزب “العمل” اليوم، بتسمياته السابقة، وتنسب له “اليسارية” كونه 

عضوا في االش���تراكية الدولية. كما كان ف���ي هذا المفدال تيار واضح، 

مقّرب بالفعل للتيار الليبرالي السياس���ي، وذو توجهات أقرب ما تكون 

إلى الس���المية، وقد انشق مع الس���نين عن المفدال، وأطلق على نفسه 

حزب “ميماد”، الذي خاض االنتخابات البرلمانية ألول مّرة حليفا لحزب 

“العمل” في العام 1992، واستمر التحالف حتى انتخابات العام 2003، 

 التحالف قبل انتخابات 2006.
ّ

وتم حل

لكن منذ انتخابات 1977، ومع اتس���اع المشروع االستيطاني، وإقبال 

التيار الديني الصهيوني عليه، اضافة إلى عوامل أخرى، بدأ “المفدال” 

يغرق شيئا فشيئا، في اليمين األشد تطرفا، حتى بات عنوانه األساس، 

ل 
ّ
من���ذ النص���ف الثاني من س���نوات التس���عين وحتى يومنا. ويش���ك

“المفدال” الحزب األكبر في تحالف “البيت اليهودي”.

“هئيحود هليئومي”: هذا الحزب يتش���كل عملي���ا من ثالثة أحزاب 

صغيرة، تنتش���ر أساسا في المستوطنات، وأولها “تكوما” المنشق عن 

“المفدال”، و”موليدت” الذي أسس���ه الوزير األس���بق رحبعام زئيفي، 

و”أحي”، وهو أيضا منش���ق عن “المفدال”، ولكن مؤس���س هذا الحزب، 

الجنرال احتي���اط إيفي ايتام، انضم الحقا إلى ح���زب “الليكود”، وهو 

خ���ارج الحلبة البرلماني���ة. ويرأس تحالف “هئيح���ود هليئومي”، وزير 

الزراعة أوري أريئيل.

وفي انتخابات 2013 و2015، سعى رئيس تحالف “البيت اليهودي”، 

نفتالي بينيت، إلى ضم أش���خاص من الجمه���ور العلماني، كي تظهر 

القائمة االنتخابية كمتنوعة مفتوح���ة على كل الجمهور، وليس فقط 

على التي���ار الديني الصهيوني. وأبرز هؤالء األش���خاص وزيرة العدل، 

أييليت شكيد، شريكة نفتالي بينيت في إقامة حركة اليمين المتطرف 

“يسرائيل شيلي”، وفي كل واحدة من جولتي االنتخابات سعى بينيت 

إلى إحضار شخصيات أخرى، ولم ينجح معها.

وفي انتخاب���ات 2013، حصل “البيت اليهودي” على 12 مقعدا، وكان 

ال���ذراع اليميني المتش���دد، الممول من حيتان المال، لكس���ب أصوات 

مؤيدي حملة االحتجاجات الش���عبية على غالء المعيشة، التي اندلعت 

لبضعة أس���ابيع في صي���ف العام 2011. وقد رفع ه���ذا التحالف ضمن 

رحت في حملة االحتجاجات 
ُ
ش���عاراته االنتخابية قضايا اجتماعي���ة، ط

الشعبية، لينقلب عليها الحقا.

وخسر تحالف “البيت اليهودي”، ثلث قوته البرلمانية في انتخابات 

2015، دافع���ا ثمن انقالبه على الش���عارات االجتماعي���ة، التي طرحها 

في انتخابات 2013، وهو ما حصل أيض���ا مع القائمة العلمانية “يوجد 

مستقبل” أيضا، إذ أن الخس���ائر األكبر تكّبدها “البيت اليهودي”، في 

المدن الكبرى، التي ش���هدت حملة االحتجاجات الشعبية، مثل منطقة 

تل أبيب الكبرى. ولكن ليس هذا وحده، ففي انتخابات 2015، نجح حزب 

“الليك���ود” في لجم ق���وة “البيت اليهودي”، في معقله األس���اس في 

مستوطنات الضفة.

المعركة على المستوطنات
لت انتخاب���ات 2015 انذار “خطر” م���ن حزب “الليك���ود”، على 

ّ
ش���ك

تحالف “البيت اليهودي” الذي س���جل تراجعا ف���ي كمية أصواته في 

المس���توطنات من دون القدس، بنس���بة وصلت إلى 5ر3%، بينما حزب 

“الليك���ود” ارتفعت أصواته في هذه المنطقة بنس���بة زادت عن %24. 

وبالنسبة للبيت اليهودي، فإن الخسارة أكبر بكثير، ألن نسبة األصوات 

ارتفع���ت في تلك المنطقة بي���ن انتخاب���ات 2013 و2015 بما يزيد عن 

8% )الزي���ادة في س���جل اجمالي ذوي حق االقتراع أق���ل من 4%(، نظرا 

للتكاثر الحاد بين المستوطنين. وعدا هذا فإنه من المفترض أن تكون 

المستوطنات قاعدة التمدد األكبر للبيت اليهودي. 

ومن الضروري اإلش���ارة، إلى أن المس���توطنات ال تشكل ألي حزب من 

األحزاب القوة األكبر من بين اجمالي المصوتين لكل واحد من األحزاب. 

إال أن المس���توطنات تضم جمهورا متفاعال أكثر مع السياسة، وصوته 

أعلى، واألجواء لديه تنعكس على جمهور واس���ع خارج المس���توطنات. 

وه���ذه معطيات واس���تنتاجات ظهرت ف���ي البحث ال���ذي أجريته في 

مركز االبح���اث “مدار” في رام الله؛ وعرض في خريف العام 2015، حول 

“الخارطة السياس���ية في مستوطنات الضفة والقدس- انتخابات 2013 

و2015”.

فمثال رغم تزايد قوة “الليكود” في المستوطنات، فإن المستوطنات 

مع القدس ش���كلت نس���بة 26ر10% من اجمالي أصوات الليكود، مقابل 

1ر9% في انتخاب���ات 2013. واالرتفاع الفعلي أكب���ر بكثير، ألن الليكود 

ارتف���ع اجمال���ي أصوات���ه ككل في 2015. كما ش���كلت المس���توطنات 

والقدس نس���بة 8ر21%، من اجمالي أص���وات “البيت اليهودي”، مقابل 

4ر20%، في انتخابات 2013. وهذا ال يعد ارتفاعا، ألن “البيت اليهودي” 

خسر 32% من مصوتيه في 2015، مقارنة بنتائج 2013.

وعل���ى صعيد األصوات، وجد البحث أن حزب الليكود ارتفعت أصواته 

ف���ي المس���توطنات، م���ن دون مس���توطنات المتديني���ن المتزمتين 

)الحريدي���م( ومن دون القدس، من 1ر28% في العام 2013، الى نس���بة 

2ر31% ف���ي العام 2015. وفي كمية األص���وات عدديا، ارتفعت أصوات 

الليكود بنسبة 23%. أما تحالف “البيت اليهودي”، فقد هبطت نسبته 

في مجموعة المستوطنات ذاتها، من 2ر36% في العام 2013 إلى نسبة 

2ر32% في 2015، وفي كمية األصوات فقد تراجع بمئات االصوات. 

وما يزيد من قلق “البيت اليهودي”، أنه تراجع أيضا في مستوطنات 

التيار الديني الصهيوني، من نس���بة 64% في العام 2013 إلى نس���بة 

58% ف���ي العام الماضي. بينما ارتفع الليكود في هذه المس���توطنات 

من 12% في 2013 الى نس���بة 3ر18% في العام الماضي. وهذه الوتيرة 

وجدناه���ا أيضا في تلخيص االنتخابات في كامل مس���توطنات الضفة 

)تش���مل الحريديم( والق���دس المحتلة، إذ أن الليك���ود ارتفع في تلك 

المنطق���ة من 20% ف���ي 2013، إلى 5ر23% الع���ام الماضي، بينما هبط 

“البيت اليهودي” من 6ر17% في 2013 إلى 4ر14% في انتخابات 2015. 

أما في ما يتعلق بحزب “يسرائيل بيتينو”، بزعامة أفيغدور ليبرمان، 

فإنه ش���به غائ���ب عن المس���توطنات، وخاصة المس���توطنات الدينية 

األيديولوجي���ة، التي فيها أعلى منس���وب للتطرف، وق���د حصل على 

أصواته من المس���توطنات الكب���رى، التي تأخذ طاب���ع “مدينة”، وتقع 

بغالبيتها في األطراف الغربية للضفة. ونطرح هنا ما حصل عليه حزب 

ليبرمان “يس���رائيل بيتينو” في انتخابات 2015، كونه خاض انتخابات 

2013، ضم���ن قائمة الليك���ود، ولكن نتائج انتخاب���ات 2009، أثبتت أن 

ما حص���ل عليه في 2015 لم يكن أمرا ش���اذا، بمعن���ى أنه ضعيف في 

المستوطنات منذ ظهور حزبه في العام 1999.

واس���تنادا إلى البحث المذكور، الذي اعتمد على مس���ح دقيق لنتائج 

االنتخاب���ات في كل واحدة من المس���توطنات، تبي���ن أن ما حصل عليه 

“يسرائيل بيتينو” في المستوطنات، من دون مستوطنات المتدينين 

المتزمتي���ن “الحريديم” ومن دون الق���دس، أقل من 6%، من األصوات، 

ولك���ن 88% من األصوات حص���ل عليها في المس���توطنات الكبرى، إذ 

أن 32% م���ن اجمالي أص���وات هذا الحزب في المس���توطنات كانت في 

مستوطنة “أريئيل” وحدها.

كما وجدنا أن ما حصل عليه ليبرمان في مس���توطنات التيار الديني 

الصهيوني، هو 114 صوتا فقط، من أصل قرابة 33 ألف ش���خص مارسوا 

ح���ق التصويت، رغ���م أن ليبرمان اهتم بأن تش���مل قائمته االنتخابية 

شخصا واحدا على االقل من التيار الديني الصهيوني.

وما يراد قوله هنا، إن “البيت اليهودي”، رأى أن تزايد التطرف اليميني 

ف���ي حزب الليكود، اضافة إلى تقربه من التيار الديني الصهيوني، من 

ل 
ّ
خالل تمثيل برلماني للتيار ضمن قائمة الليكود )4 نواب حاليا(، يشك

خطرا عليه، في المنافس���ة على أصوات المستوطنات، وهذا ما ال يريده 

“البي���ت اليهودي”. وقد تزاي���د القلق لدى هذا التحالف، بعد اس���ناد 

حقيبة الدفاع ألفيغدور ليبرمان، رغم أن “البيت اليهودي” لم يعترض 

عل���ى اس���ناد الحقيبة له، ألن ليبرم���ان اتخذ خطابا ف���ي غاية التطرف 

في أش���هر الهّبة الفلس���طينية، زاعما أن الحكومة لم تقم باإلجراءات 

العس���كرية الكافية. وهذا الخطاب منح ليبرمان في استطالعات الرأي 

مقعدين اضافيين، وما من ش���ك أن األصوات الزائدة جاءت من معاقل 

اليمين المتطرف.

وفي حس���ابات “البي���ت اليهودي”، فإن���ه في االنتخاب���ات المقبلة 

ستشتد المنافس���ة على أصوات المستوطنات، من قائمتي “الليكود” 

و”يس���رائيل بيتينو”، خاصة وأن من صالحيات وزير الدفاع، المصادقة 

النهائية على المشاريع االستيطانية في الضفة، رغم أن قرارات كهذه 

يشارك فيها رئيس الوزراء ذاته.

مستقبل الخالف
هذا المش���هد الذي نعرضه هنا بإيجاز، من ش���أنه أن يفّس���ر خلفية 

الخالف الذي افتعله نفتالي بينيت. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو 

مستقبل هذا الخالف؟.

لق���د كان هذا الخالف يق���ف أيضا في خلفية األنب���اء التي تحدثت 

في األس���بوع الماضي، عن اس���تئناف االتصاالت بين حزبي “الليكود” 

و”العم���ل” بزعامة إس���حاق هيرتس���وغ، ح���ول ضم كتلة “العس���كر 

الصهيوني”، الت���ي يقودها “العمل” إلى الحكومة. إذ أن هذا الحديث 

ج���رى بموازاة التقدير بأن ضم “المعس���كر الصهيوني” إلى الحكومة، 

سيقود إلى خروج “البيت اليهودي” من الحكومة، وهذا ما يعارضه كل 

وزراء “الليكود”، بحسب مسح أجرته صحف إسرائيلية. 

وهناك ش���ك كبير في ما إذا نتنياهو معني فعال بالتخلي عن “البيت 

اليه���ودي” لصالح “المعس���كر الصهيوني”، ألن هذا س���يخل بقدر ما 

بتوجهات الحكومة القائمة، ولكن األهم سيضرب نتنياهو وحزبه لدى 

جمهور اليمين المتش���دد، لذا فإن هذه س���يناريوهات ال نأخذها على 

محم���ل الجد، إال إذا ق���رر نتنياهو قلب كل المع���ادالت، وهذا ما ال نراه 

حاليا.

ع���دا هذا، فإن ح���زب “العمل” وكتل���ة “المعس���كر الصهيوني”، ال 

يس���تطيعان االدعاء ب���أن خروج “البيت اليهودي” س���ينهي أو يقلص 

التطرف في الحكوم���ة، ألن تطرف “الليكود” يناف���س تطرف “البيت 

اليهودي”، وحزب “يسرائيل بيتينو” ينافس الحزبين معا في التطرف.

ويبقى الش���طر الثاني من الس���ؤال هو إلى أي م���دى في نية “البيت 

اليهودي” قل���ب أوراق الحكومة الحالية على خلفية أس���باب ال يقتنع 

بها الجمهور؟. 

بن���اء على تج���ارب الماضي فإنن���ا على األغلب أم���ام زوبعة قد تهدأ 

قريبا، بمنح “البيت اليهودي” انجازا ما، على ش���كل مشروع أو مشاريع 

بناء اس���تيطاني في الضفة والقدس أو ما ش���ابه. ألن اليمين المتشدد 

ما يزال “يؤنب” نفس���ه على اس���قاط حكومتين لليك���ود، في العامين 

1999، و2006، ففي العام 1999 رفض اليمين المتش���دد اتفاقية الخليل 

واس���تمرار المفاوضات بين حكومة نتنياهو والقيادة الفلس���طينية، 

ليعود إلى الحكم ف���ي ذلك العام حزب “العمل”. وفي انتخابات 2006، 

انتف���ض اليمين على خطة أريئيل ش���ارون، إلخالء مس���توطنات قطاع 

غزة، ففاز في تلك االنتخابات حزب “كديما” الذي أسس���ه شارون، قبل 

سقوطه في غيبوبة دامت ثماني سنوات.  

»السر« وراء األزمة بين بينيت ونتنياهو

»البيت اليهودي«  يسعى للجم تمدد قوة الليكود في المستوطنات!
*”البيت اليهودي” تلقى ضربة في انتخابات 2015 لصالح “الليكود” قسم منها في معقله- مستوطنات الضفة  *”البيت اليهودي” قلق من احتمال أن يواصل 

“الليكود” تمدده في المستوطنات في االنتخابات المقبلة وأن  يسجل ليبرمان لنفسه مكاسب في المستوطنات التي هو هامشي فيها حتى اآلن*
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تكررت في السنوات األخيرة االنتقادات التي يوجهها مسؤولون أمنيون 

إس���رائيليون، بعد خروجهم من الخدمة، إلى المستوى السياسي في كل ما 

يتعلق بالتعامل مع الفلسطينيين. 

وأش���ار الدبلوماسي اإلسرائيلي عيران عتصيون، الذي أشغل في الماضي 

منصب نائب رئيس مجلس األمن القومي ورئيس دائرة التخطيط السياسي 

في وزارة الخارجية، إلى فيلم »حراس العتبة«، الذي ظهر فيه س���تة رؤساء 

س���ابقين للش���اباك، »وتحدثوا عن توترات بالغة بين المس���توى السياسي 

– اإلس���تراتيجي والمس���توى التكتيكي. وأتذكر مداوالت في الشاباك قال 

خاللها أحد المش���اركين إن ’مش���كلتنا هي أننا مش���حونون جدا بالتكتيك 

وفارغون إستراتيجيا’«. 

وقال عتصيون إن المرة األخيرة التي جرى فيها تخطيط سياس���ي – أمني 

إس���تراتيجي في إس���رائيل كان لدى اإلعداد لخطة االنفصال عن قطاع غزة، 

ف���ي العام 2005. ف�”لقد عملنا في مجل���س األمن القومي على هذه العملية 

من���ذ أن كانت فك���رة خاما. وطلب ش���ارون منا أن نعد خطة لالنس���حاب من 

القطاع، تس���تند إلى الجوانب القانونية والعس���كرية والسياسية وغيرها. 

ونحن كمس���توى مهني، قلنا لشارون منذ البداية إن الطريق الصحيحة هي 

بالتنس���يق مع السلطة الفلس���طينية وحتى أننا بدأنا بإجراء اتصاالت. لكن 

شارون لم يرغب بذلك، وهذا أمر شرعي”.

وأضاف عتصيون أن���ه »في الماضي اقترحنا بدائل ب���دت لنا جيدة، لكن 

عندما أردنا استعراضها أمام المس���توى السياسي لم يكن هناك إنصات، 

ألن المؤسسة كلها متقوقعة في أداء معين وال يوجد استيعاب أن بمقدور 

األدوات السياس���ية أن تحقق أهدافا إس���تراتيجية. ومن الناحية النظرية، 

بإمكان إس���رائيل أن تقرر أن غايتها في غزة هي الحفاظ على حكم حماس 

والتوص���ل إلى هدنة، بدال من إمكانيات أخرى مثل احتالل غزة. وهذه فكرة 

تتردد منذ سنوات لكن لم يتم اختبارها أبدا«.

وتاب���ع أنه »صحي���ح أنه توج���د هدن���ة اآلن، لكنن���ا ننجر إليه���ا. وكان 

باإلم���كان تحقي���ق الهدن���ة اآلن وفي الماض���ي من دون ح���روب. ومن أجل 

أن يح���دث هذا يتعين على المس���توى السياس���ي أن ينصت للمس���توى 

المهني. فاإلس���تراتيجية المفضلة لدى المستوى السياسي في الموضوع 

الفلس���طيني هي عدم اتخاذ قرار، وصيانة الوضع القائم، أو كما يس���مون 

ذلك عندنا ’إدارة الصراع’، وعدم الحس���م، ال عسكريا وال سياسيا. ومن أجل 

منع فش���ل مستقبلي، فإن المطلوب وضع إس���تراتيجية إسرائيلية شاملة، 

م���ا هو الواقع الذي نرغب ب���ه وما هي األدوات الموج���ودة بحوزتنا من أجل 

بلورة هذا الواقع وما هي البدائل الواقعية الماثلة أمامنا. هذا هو ما يسمى 

البحث اإلستراتيجي، لكن المؤسسة اإلسرائيلية مبنية بشكل ال تجري فيه 

مداوالت كهذه«. 

وأش���ار عتصيون إلى أنه »عندما اس���تعرض رئيس ش���عبة االستخبارات 

العسكرية، هرتس���ي هليفي، مؤخرا تقديرات حول دوافع االنتفاضة وعزا 

بعض أس���بابها إلى غياب عملية سياسية، راحوا يوقفونه عن الكالم وقالوا 

له ’هذا ليس ش���أنك، ال تلمس هذا )الموضوع(’. هل وضعت وزارة الخارجية 

ورقة موقف حول المس���توطنات، بدائل وحسنات ومس���اوئ؟ لن تجد أمورا 

كهذه. صحيح أن هذا أمر سياس���ي- حزبي - داخل���ي، لكن توجد له أهمية 

سياسية«. 

»تهديدات داخلية أخطر من الخارجية«
وتط���رق عتصيون إلى ما يوصف ب�”تفكك وزارة الخارجية”، وأكد أن “هذا 

لم يبدأ اليوم، فمنذ فترة موش���يه ش���اريت ودافيد بن غوريون كانت وزارة 

الخارجية ترزح تحت المطرقة السياس���ية والس���ندان العسكري. واشتدت 

هذه الحال في الس���نوات األخيرة ألن مطرقة المس���توى السياس���ي أصبح 

وزنها خمسة أطنان وهو يستخدمها”. 

وأضاف أن “هذا التوجه قائم في العالم كله ضد وزارات الخارجية. وحتى 

وزارة الخارجي���ة األميركية، أقوى وزارة خارجية ف���ي العالم، يتم إضعافها 

على أيدي البنتاغون من جهة والبيت األبيض من الجهة األخرى”.

وأردف عتصيون أن المؤسس���ة السياس���ية “تحاول أن تنسب لحراس 

العتبة )أي المس���توى المهن���ي( دوافع غير موضوعي���ة. فموظفو وزارة 

الخارجي���ة مش���تبهون بأنه���م يس���اريون، وضباط الجيش مش���تبهون 

باس���تقاللية فكرية، والقضاة مش���تبهون بأنهم ليبراليون. وهذا ليس 

صحيح���ا تمام���ا، لكن هذه ليس���ت القضية. ثمة أهمي���ة ألن يكون لدى 

المس���توى المهني الق���وة من أجل قول موقف���ه. كان الضباط خارج هذه 

اآللية في الماضي، وفجأة أصبحوا يس���كتونهم. وإحدى أكبر المش���اكل 

هي انعدام ثقة المواطنين بالمؤسسة السياسية واألحزاب. فالمواطنون 

يدركون بالغريزة أن المؤسس���ة السياس���ية مهنَدسة لمصالح شخصية. 

وال يمكن اس���تمرار نظ���ام ديمقراطي لفترة طويلة بوجود مس���توى ثقة 

مت���دن بهذا الش���كل. وبنظري، فإن ه���ذه التهدي���دات الداخلية أخطر 

من التهدي���دات الخارجية، وأصعب ش���يء هو انعدام ثق���ة المواطنين 

بالمؤسسات الديمقراطية”.     

وخل���ص عتصيون إلى أن “األثم���ان التي ندفعها جميعنا بس���بب األداء 

الحالي باهظ���ة جدا. في دول أخرى توجد عوامل اعتدال، بينما عندنا يوجد 

اندفاع س���ريع وخطير وتشويش للمؤسسة السياس���ية. ينقصنا التفكير 

المس���تقبلي، وليس بمفهوم المس���تقبلية والخيال العلمي وإنما بمفهوم 

التخطيط اإلستراتيجي طويل األمد. هذا موجود في دول نريد أن نشبهها. 

وقد حاولت أن أربط الحكومة بتطورات كهذه، لكن هذا كان مستحيال”.  

»اإلستراتيجية المفضلة لدى المستوى السياسي اإلسرائيلي 
في الموضوع الفلسطيني هي عدم اتخاذ قرار«!

أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، في تشرين األول 2013، 

عن إلغاء تعيين الدبلوماس���ي عي���ران عتصيون في منصب 

نائب السفير في واشنطن، في موازاة تعيين السفير الجديد 

ف���ي العاصم���ة األميركية، رون ديرمر، المستش���ار الس���ابق 

لرئيس الحكوم���ة، بنيامين نتنياهو، وأحد أكثر األش���خاص 

المقربين منه سياسيا وعقائديا.

وكان عتصيون قد أش���غل عدة مناصب رفيعة في السابق، 

بينها نائب رئيس مجلس األمن القومي، أثناء والية رئيس���ي 

الحكوم���ة أريئيل ش���ارون وايه���ود أولم���رت، ورئيس دائرة 

التخطيط السياس���ي في وزارة الخارجية، وكان مس���ؤوال عن 

تحليل المصالح القومية اإلسرائيلية في السياسة الخارجية. 

كذلك أش���غل في الماضي منصب القنصل اإلس���رائيلي في 

سان فرانسيسكو. 

وف���ي م���وازاة تعيينه نائبا للس���فير في واش���نطن، أجرى 

جهاز الش���اباك تحقيقا ضده على مدار ثالثة أشهر، بشبهة 

تس���ريب معلومات حساسة وخطيرة، ومنع خروجه من البالد. 

وف���ي أعقاب ذلك تم خفض تصنيف���ه األمني، أي من ناحية 

صالحية االطالع على معلومات أمنية وسياس���ية سرية، لكن 

عرف حتى اليوم، كما أن الشاباك 
ُ
تفاصيل هذه القضية لم ت

ووزارة الخارجية يرفضان التطرق إليها.  

واستقال عتصيون من وزارة الخارجية في العام 2013. 

ونقل���ت صحيفة “معاري���ف” في حينه ع���ن موظفين في 

الوزارة قولهم إن عتصيون يعتبر أحد أكثر الدبلوماس���يين 

المهنيي���ن والموهوبين. وقبل 23 عاما عمل مس���اعدا لمدير 

عام الوزارة، أوري سافير، أثناء مفاوضات أوسلو بين إسرائيل 

ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

وقال عتصيون ف���ي مقابلة مطولة، أجرته���ا معه صحيفة 

ش���ر 
ُ
“ذي مارك���ر” ونش���رتها ي���وم الجمعة الماضي، إن ما ن

حول تحقيق الش���اباك “ليس صحيح���ا، وال يمكنني التحدث 

ش���ر أنني س���ربت معلومات لوس���ائل 
ُ
عما حدث فعال. فقد ن

إع���الم، وهذا ليس صحيحا أبدا”. وح���ول ما إذا كان التحقيق 

هو تصفية سياس���ية م���ن جانب نتنياهو ووزي���ر الخارجية 

في حينه، أفغ���دور ليبرمان، قال عتصي���ون إن “ثمة أمورا ال 

يمكنني التحدث عنها. لم يفتح ملف ضدي، ال ملف آداب وال 

جنائيا. أنا قررت االس���تقالة. وكان سيسرني أن أروي ما حدث 

لكنني ممنوع من القيام بذلك”. 

ف���ي هذه األثناء، أس���س عتصي���ون “المركز اإلس���رائيلي 

 .)ICSF( ”للمستقبالت اإلستراتيجية

ووج���ه ف���ي المقابلة م���ع “ذي ماركر” انتقادات ش���ديدة 

ألداء الحكومات اإلس���رائيلية، خاصة في النواحي السياسية 

واإلس���تراتيجية، والم���س بالمس���توى المهني السياس���ي 

والدبلوماسي والعسكري – األمني. 

مستقبل الضفة الغربية
شدد عتصيون على أن “ثقافتنا السياسية متركزة للغاية 

عل���ى ’هنا واآلن’، إلى درجة أنه تس���ري علينا المقولة الفظة 

الت���ي قالها )رئي���س أركان الجيش اإلس���رائيلي األس���بق( 

رفائيل إيتان حول ’صراصير مس���ممة ف���ي زجاجة’. وعندما 

ينجح الجيش اإلسرائيلي والش���اباك والشرطة وكذلك وزارة 

الخارجية في تحقيق الهدوء ومنح القيادة نفس���ا طويال من 

أجل اتخاذ قرارات، فإنهم عمليا يمتنعون عن اتخاذ قرارات. 

ألن القرار مقرون دائما بدفع ثمن سياسي – حزبي”.

وأض���اف عتصيون، الذي بحكم مناصبه الس���ابقة ش���ارك 

في اجتماعات للحكومة والمجلس الوزاري المصغر للش���ؤون 

السياس���ية واألمنية )الكابينيت(، إنه “عندم���ا تقع عملية، 

اختط���اف أو أزمة آنية، يجتمعون في مداوالت طارئة وس���ط 

تغطية إعالمي���ة ويتخذون قرارات تحت ضغ���وط واعتبارات 

غي���ر متوازنة، وذات مفع���ول قصير األمد طبع���ا، إن لم نقل 

شعبوية”.

وأردف عتصيون، متطرقا إلى الهبة الشعبية الفلسطينية 

الحالية، أن���ه “لن ننجح في القضاء عل���ى االنتفاضة الثالثة 

من دون إس���تراتيجية سياسية – أمنية – اقتصادية شاملة. 

وجميع حكوماتنا تقريبا امتنعت عن حس���م إستراتيجي في 

الموضوع الفلسطيني. وبعد 49 عاما من الحريق )أي االحتالل(، 

ينبغي على المواطنين مطالبة الحكومة بحس���م واضح حيال 

حدود الدولة ومس���تقبل يهودا والس���امرة )الضفة الغربية( 

والس���كان الخاضعين لسيطرتنا المباش���رة في الضفة، وغير 

المباش���رة في قطاع غزة. فنحن دولة عظمى إقليمية يتعين 

عليها وبمقدورها أن تبلور الواقع”.

ولفت إلى دور س���لبي لوس���ائل اإلعالم في هذا الس���ياق. 

“تتزاي���د القناع���ة لدي ب���أن وس���ائل اإلعالم ه���ي جزء من 

المش���كلة. وهي تتعاون مع الخط���اب التكتيكي وحرفه نحو 

اتجاهات هامشية. متى جرى هنا آِخر نقاش عام عميق حول 

مس���تقبل يهودا والس���امرة؟ والحزب الفائز في االنتخابات 

األخيرة فعل ذلك من دون برنامج سياسي، وبرسالة مزدوجة 

بش���أن ’ حل الدولتين’. وبدال من نقاش جدي، تشجع وسائل 

اإلعالم الخطاب حول وس���ائل تكنولوجية لكشف األنفاق، أو 

حول عدد البيوت التي هدمت والعائالت التي سيتم طردها. 

هذا انش���غال باألمور التافهة، ويخدم م���ن يريد منع نقاش 

إستراتيجي”.

وتاب���ع عتصي���ون أن “اجتماع الحكومة هو مس���رحية حقا. 

تحصل على ملف قبل االجتماع، وال تعرف إذا كنت ستضحك 

أم س���تبكي. وحتى أنهم ال يبحثون، وإنما يصوتون وحسب. 

لكن الحكوم���ة لم تجر م���داوالت أبدا. ولم يخت���رع بنيامين 

نتنياهو هذا األس���لوب، وكان أداء رؤس���اء حكومات آخرين، 

ايهود باراك وأريئيل ش���ارون وايهود أولمرت، بهذا الشكل. 

كذلك فإن الكابينيت السياس���ي – األمني ليس هيئة التخاذ 

القرارات. وعمليا، فإن مهمة رئيس الحكومة خالل اجتماعات 

الكابينيت هي بمثابة جمع معلومات قبل العملية. وهو يريد 

أن يعرف صورة الوضع بالنس���بة لل���وزراء. ما إذا كانوا معه أم 

ضده”. 

وأوضح أنه “توجد مجموعة من الهيئات األمنية المسبقة، 

ويفت���رض بالكابينيت أن يص���ادق عل���ى قراراتها. وهدف 

رئيس الحكومة هو التأكد من أنه ليس لديه مفس���دون، وأن 

الوزراء يس���يرون في االتجاه الذي اتفق عليه مسبقا مع وزير 

الدفاع ورئيس أركان الجيش. وهو يس���مح لهم بالتعبير عن 

رأيهم، وهك���ذا يعرف من ضد من. وفي غالب األحيان يكلف 

الكابينيت هيئة مقلصة، مؤلفة م���ن رئيس الحكومة ووزير 

الدفاع والخارجية، ولذلك فإن هذا أمر غير صحي أنه ال يوجد 

وزير خارجية إلس���رائيل” إذ أن نتنياهو نفس���ه يتولى هذه 

الحقيبة. 

اعتماد كلي على الجيش
انتقد عتصيون أداء الجيش اإلسرائيلي، خاصة على خلفية 

أنه ليس مبنيا لنوع الحروب الجديد. وأش���ار في هذا السياق 

إلى حرب لبنان الثانية، التي وصفها تقرير “لجنة فينوغراد”، 

الت���ي حققت في إخفاق���ات هذه الحرب، بأنها كانت فش���ال 

سياسيا وعسكريا، لكنها تعتبر اليوم أنها “نوع من النجاح”. 

ورأى عتصي���ون أن “هذا هراء. إن األداء خالل الحرب وإدارتها 

كان���ا عبارة عن فوضى، فالكابيني���ت اتخذ قرارات من دون أن 

يفه���م ما الذي يقرره، والجيش ورئي���س األركان قادا الحرب 

على أساس اعتبارات خاطئة، وفي نهاية األمر استصدر قرار 

األمم المتحدة. كل شيء مكتوب في تقرير فينوغراد”.

وأض���اف عتصي���ون أن “حرب ي���وم الغفران )ع���ام 1973( 

هي حالة اس���تثنائية، ألنها الحرب األخي���رة التي خضناها 

ضد جي���وش نظامية، وأيض���ا، بالطبع، ألنه���ا كانت مفاجأة 

إس���تراتيجية وفش���ل هائ���ل في مج���ال اإلن���ذار والتقييم 

االس���تخباراتي. وجمي���ع الح���روب الت���ي خضناه���ا منذئذ 

كانت باألس���اس ضد ’العبين ليس���وا دولة’. منظمة التحرير 

الفلسطينية في حرب لبنان األولى، وحزب الله في حرب لبنان 

الثانية، وحماس في العمليات العسكرية في غزة، ومنظمات 

فلس���طينية في الس���ور الواقي )اجتياح الضفة عام 2002(، 

وفتي���ات وفتية في موجة اإلرهاب الحالية. وتوجد فجوة بين 

طبيعة الجيش اإلس���رائيلي، وهو موجه باألساس لحرب ضد 

جيوش نظامي���ة، وبين القوى غير النظامية الموجودة أمامنا. 

وهذه ليست مشكلة إس���رائيلية فقط. فأفضل الجيوش في 

العالم فش���ل أمام طالبان في أفغانس���تان وأمام داعش في 

العراق وسورية”. 

ورأى عتصيون أن الس���بب المركزي لفش���ل إس���رائيل في 

حروبه���ا األخي���رة هو “عدم ق���درة حكومات إس���رائيل على 

تعريف أهداف الح���رب بأن تكون ناجمة عن إس���تراتيجية 

سياس���ية - أمنية كاملة. والمرة األخيرة التي شنت إسرائيل 

فيها حرب���ا أرادت م���ن خاللها تحقيق هدف إس���تراتيجي، 

كانت حرب لبنان األولى. فشارون، وزير الدفاع حينذاك، وضع 

أهداف الحرب التي شملت طرد منظمة التحرير الفلسطينية 

من لبنان وإنشاء نظام جديد بقيادة جهات غير إسالمية في 

لبنان. وقد ج���رى ذلك طبعا عن طري���ق االحتيال والتضليل، 

والنتائج معروفة. وهذا الفش���ل أحدث ردعا عميقا جدا لدى 

كافة المس���تويات اإلس���رائيلية من محاولة بلورة الواقع في 

المستوى السياسي – اإلستراتيجي”.     

وأضاف ح���ول الحروب التي ش���نتها إس���رائيل ضد قطاع 

غ���زة، أنه “لو رأيت ما يس���مى ’الهدف اإلس���تراتيجي’ الذي 

جرى استعراضه أما هيئة الكابينيت عشية الحروب األخيرة 

التي ش���نتها إس���رائيل ضد حم���اس في غ���زة، لرأيت أنها 

صيغت بصورة ضبابية جدا وضيقة جدا وعسكرية جدا. مثل 

’إنش���اء واقع أمني ُمحس���ن في غزة’. لم يبحث���وا في كيفية 

قياس’أمن���ي’ و’محس���ن’، وأبق���وا عملية تفس���ير تعليمات 

المستوى السياسي للجيش”.

لكن “الصياغات تخرج عادة من الجيش، ويصادق عليها في 

الكابينيت من دون تغيير، وتعود إلى الجيش. وهكذا بإمكان 

المس���توى السياس���ي غس���ل يديه وإلقاء المس���ؤولية على 

المس���توى العسكري. وفي اليوم الذي يلي الحرب، وفي حالة 

الجرف الصامد )عدوان 2014( قبل نهاية الحرب وإنما خاللها، 

بدأت ح���رب الروايات ح���ول ’هل حققنا األه���داف؟’ وعمليا 

يعي���دون تعريفها من جديد خالل الحرب، مثل ’القضاء على 

تهديد األنفاق’. وهذا مريح لجه���از األمن أيضا، الذي اعتاد 

على أنه يدير كل شيء وال يحتاج إلى أي أحد. وهو الجهة، من 

دون أية استثناءات تقريبا، التي تقود النقاش، بما في ذلك 

حول قضايا ليس���ت عسكرية. وقد ترس���خت األمور على هذا 

النحو مع مرور الس���نين، وهذا مريح للجميع، لقد طور الجيش 

اإلسرائيلي نظرية الفراغ. فعندما سألهم مراقب الدولة، على 

س���بيل المثال، لماذا يدخلون إلى كافة المجاالت في الدولة، 

يجيبون أن���ه يوجد فراغ وال أحد آخر يفع���ل ذلك. وأنا أفهم 

المنط���ق في ذلك، لكن عندما أردنا ف���ي وزارة الخارجية ملء 

الفراغ، فإنهم في المستوى السياسي لم يرغبوا بالتعاون”. 

وأض���اف عتصيون أن “وزارة الخارجي���ة لم تبِن القدرة على 

تحمل مس���ؤولية، ولذلك فإن كل ش���يء يذهب إلى الجيش. 

وبعد أس���طول المرمرة )لكس���ر الحصار عن غزة(، والذي عولج 

في المستوى العس���كري فقط، أدركوا أنه حدث إخفاق هنا، 

وحقيقة هي أنه جرى إحباط األس���طول التالي وفق ما يسمى 

ب�’إحباط سياسي’، أي معالجة سياسية”.  

وأش���ار عتصيون إل���ى أن “نتنياهو مهتم بش���كل أقل بما 

يمك���ن أن يفعل وكي���ف يغير الواقع، وه���و مهتم أكثر في 

كيفية السيطرة على األجندة العامة وكيف يؤطر األمور في 

الوعي العام. ولذلك لديه حملة إعالمية تقصف طوال الوقت. 

وقد أحضر هذا األس���لوب من الواليات المتحدة، لكنه يطوره 

طوال الوقت بمس���اعدة أم���وال كثيرة، وصحيفة يس���رائيل 

هيوم وغير ذلك. وهذا التوجه، الذي يستخدمه وزراء آخرون 

أيضا، خطير على المؤسسة السياسية”.

وق���ال إن “جميع الحاضرين في اجتماع الكابينيت يعلمون 

أنه في ساعة ما ستخرج األمور من االجتماع إلى وسائل اإلعالم 

وبصورة معينة تخدم ش���خصا معينا. وهذا جهاز يحفز على 

أمور غير صحيحة، مثل عدم قول ماذا تعتقد وإنما ما تريد أن 

يفكر الناس بأنك تعتقده، وهذا يترجم بإزهاق حياة بش���ر. 

وقد ش���اهدنا هذا األمر بوضوح خالل الج���رف الصامد. رأينا 

الح���رب على من يجري أوال إلى وس���ائل اإلعالم، ومن كان أول 

ص )األخطاء( وأول من انتقد الجيش اإلسرائيلي خالل 
ّ
من شخ

الحرب. وهذا نابع من المنافس���ة على الظهور في فترة ذروة 

المشاهدة لنش���رات األخبار، وعلى الرواية والخدع اإلعالمية. 

وهذا نوع من رد فعل صناع القرار على العالم الش���فاف الذي 

نشأ هنا. ونتنياهو يتفوق في هذا األمر”.

وأض���اف أن “العال���م القدي���م، بمعن���ى الغ���رف المليئة 

بدخان الس���جائر الت���ي تتخذ فيها القرارات بصورة س���رية، 

انه���ار. واليوم فرضية العمل ل���دى الجميع، بدءا من الرئيس 

األميركي، باراك أوباما، وحتى آخر الموظفين في جهاز األمن 

اإلسرائيلي، هي أن كل ش���يء سُيكشف في نهاية المطاف. 

وهذه ثورة، من جهة لها حس���نات م���ن وجهة نظر المواطن، 

في سياق الشفافية مثال، ومن الجهة األخرى تقلل مستويات 

الحرية وتغير من األس���اس قواعد اللعب���ة. وفي هذه األثناء 

لم تنجح أية دولة في مالءمة نفس���ها لهذا التحول، وبصورة 

تنط���وي على تناقض تمن���ح هذه الحال أفضلي���ة لدول غير 

ديمقراطية، مثل روسيا والصين، التي تقوم بالتضليل”.    

تعيين “مخلصين” رؤساء أجهزة أمنية
ورأى عتصيون أنه “توجد فجوة بنيوية بين مصلحة رئيس 

الحكومة والمصلحة العامة. ونتنياهو هو حالة متطرفة، لكن 

هذا لم يبدأ في عهده ولن ينتهي بعده طالما أن المؤسس���ة 

السياسية مستمرة في أدائها الحالي. وهذا مريح لنتنياهو. 

بل أكثر من ذلك، فرؤس���اء الحكومات يس���تخدمون الوظائف 

المختلفة التي تخضع لس���يطرتهم المباش���رة، س���واء كان 

هؤالء ’مستش���ارين’ أو أجهزة أمنية مثل الموساد والشاباك، 

كمصدر مباش���ر للمعلوم���ات وكقن���وات، متوازي���ة أحيانا، 

ألنش���طة ومهمات متنوعة. وعندما يكون هناك عمل جماعي 

منظ���م، فإنه يضع صعوب���ة أمام منطق العم���ل هذا. كذلك 

توجد هنا مسألة اإلخالص الشخصي لرئيس الحكومة، مقابل 

العمل الرسمي وعدم االنحياز، وهذا أمر مهم بالنسبة لرؤساء 

الحكومات”.  

وأوض���ح أن “التش���كيك باآلخري���ن مس���يطر. جميعه���م 

يش���ككون ببعضهم بصورة متطرفة ويميلون إلى العمل مع 

عدد محدود من األش���خاص المخلصين لهم ش���خصيا، ويتم 

اختيارهم استنادا إلى معرفة شخصية ووالء شخصي. وهذا 

النهج، الذي كان منحصرا في الماضي بتعيين مستش���ارين 

في مكتب رئيس الحكومة، أصبح يشمل في السنوات األخيرة 

تعيين رؤس���اء أجهزة أمنية، مثل رئيس الموس���اد ورئيس 

الشاباك والمفتش العام للشرطة”. 

في هذا الس���ياق، على سبيل المثال، ذكرت القناة العاشرة 

للتلفزيون اإلس���رائيلي، يوم االثنين الماض���ي، أن المفتش 

العام للش���رطة اإلسرائيلية، روني ألش���يخ، قال في محادثة 

مغلقة في أعق���اب تعيينه في المنص���ب إن نتنياهو وعده 

بتعيينه رئيس���ا للشاباك. وكانت تس���اؤالت قد تعالت حول 

س���بب موافقة ألشيخ على تعيينه في هذا المنصب، وتنازله 

كنائب لرئيس الش���اباك عن تعيينه رئيس���ا له���ذا الجهاز. 

ونقلت القناة العاشرة عن مقرب من ألشيخ قوله إن نتنياهو 

أقنع ألش���يخ بقبول منصب المفتش العام للش���رطة بعد أن 

وعده بأن يعينه الحقا رئيس���ا للش���اباك في حال بقي رئيسا 

للحكومة. ويعن���ي ذلك أن أصبح لدى ألش���يخ مصلحة ببقاء 

نتنياهو في منصبه. ويأتي ذلك في ظل ش���بهات التصقت 

بنتنياهو وزوجته حول قضايا فساد.   

وقال عتصيون إن “االنطباع السائد هو أن تعيين ألشيخ لم 

يك���ن بفضل قدراته، رغم أنني أعتقد أن لديه قدرات كثيرة، 

وإنم���ا العتبارات أخرى تم تعيينه ف���ي منصب كأنه ’وظيفة 

ثقة’ سياس���ية. فعندما تجري عملي���ة التعيينات للمناصب 

الرفيعة من جانب سياس���يين وبصورة ليست ممأسسة وغير 

مراقبة وبال شفافية، فإن هذا منفذ لتسييس أجهزة رسمية 

حساسة. وفي الدول المتطورة يخضع تعيين كبار الموظفين 

لتوازنات ومراقبة أو للجان تسير أعمالها بشفافية ومسؤولية 

مقاب���ل الجمهور. والوضع في إس���رائيل ه���و ليس أنه توجد 

“ثغ���رات في عملية التعيينات”، وإنم���ا جزء كبير من عملية 

التعيينات هو ثغرة واحدة كبيرة. وحتى عندما تكون هناك 

لجان تعيينات، مث���ل لجنة تيركل في حالة تعيين المفتش 

العام للش���رطة، فإنها معرضة لتأثيرات سياس���ية مكشوفة 

وخفي���ة بصورة غير تناس���بية. وهذا مؤش���ر على عدم وجود 

تمثيل لمصلحة الجمهور، وتمثيل زائد لمصالح سياس���يين 

وهي مصالح غير موضوعية في غالب األحيان”.   

النائب السابق لرئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي: 

»توجد فجوة بين مصالح نتنياهو ومصالح الجمهور«!

اجتماع الحكومة اإلسرائيلية.

عيران عتصيون.
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تقاريــر خــاصـــــــة

ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية متطابقة أن المسؤولين في إسرائيل 

“تنفسوا الصعداء” في أعقاب نشر البيان الختامي لمؤتمر وزراء الخارجية 

الذي ُعقد في باريس يوم 2016/6/3، في إطار المبادرة الفرنسية الرامية 

إلى عقد مؤتمر س���الم دولي بحلول نهاي���ة العام الحالي من أجل تحريك 

عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاء ف���ي البيان الختامي لمؤتمر باريس أن حل الدولتين هو الس���بيل 

الوحيد لتحقيق الس���الم، وحذر من أن المشاركين في المؤتمر “يشعرون 

بالقلق من أن أفعاال على األرض، وال سيما استمرار أعمال العنف والنشاط 

االستيطاني المستمر إنما يعرضان آفاق حل الدولتين للخطر”. 

وأكد البي���ان الختام���ي أن الوضع الحال���ي في األراضي الفلس���طينية 

المحتلة غير قابل لالس���تمرار، وش���ددوا على أهمية إظهار الجانبين، من 

خالل السياس���ات واإلجراءات، التزاما صادقا بحل الدولتين من أجل إعادة 

بناء الثقة وخلق الظروف إلنهاء كامل لالحتالل اإلس���رائيلي الذي بدأ في 

العام 1967. 

لكن مصادر سياس���ية في الحكومة اإلسرائيلية اعتبرت البيان الختامي 

“ضحال” قياس���ا بمسودة البيان األصلية، وأنه “يوجد رضى لدى الحكومة 

ألن البي���ان الختامي لم يذك���ر موعدا لعقد المؤتم���ر الدولي وال يتضمن 

مطالبة بانس���حاب إل���ى حدود الع���ام 1967”، وفقا لصحيف���ة “يديعوت 

أحرونوت”.

كذل���ك عبر مكتب رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، عن 

رضاه من تغيب وزراء خارجية روسيا وبريطانيا وألمانيا عن المؤتمر، وعزا 

ذلك إلى جهود دبلوماسية بذلتها إسرائيل بقيادة نتنياهو.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن بيان لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، 

أن “المؤتم���ر في باري���س هو إهدار فرص���ة، وبدال من مطالب���ة أبو مازن 

)الرئيس الفلس���طيني محمود عباس( باالس���تجابة لدع���وات متكررة من 

جانب رئيس الحكومة للبدء فورا في مفاوضات مباش���رة ومن دون شروط 

مس���بقة، اس���تجاب المجتمع الدولي لمطلب أبو مازن وسمح له بمواصلة 

التهرب من مفاوضات مباش���رة ثنائية من دون شروط مسبقة. وسيسجل 

في صفح���ات التاريخ أن المؤتم���ر في باريس أدى إلى تش���دد المواقف 

الفلسطينية وإبعاد السالم”. 

وكرر نتنياهو على مس���مع وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، 

ال���ذي بادر إلى االتصال به في خت���ام المؤتمر، موقف حكومته واعتبر أن 

أي بديل لمفاوضات مباش���رة من دون شروط مس���بقة مع الفلسطينيين 

“سيبعد السالم”.

وأض���اف نتنياهو أن “دولة إس���رائيل هي التي تهتم بأمن إس���رائيل، 

وليس أي أحد آخر”. 

وقال���ت “يديعوت أحرون���وت” إن “البيان المخفف” ف���ي ختام مؤتمر 

باريس جعل مس���ؤولين في مكتب نتنياهو يتندرون بالقول إن “)كعكة( 

السوفليه الفرنسية لم تنتفخ”. 

إسرائيل تفضل “مبادرة السيسي”!
عقد نتنياهو، عش���ية مؤتمر باريس، “مش���اورات سياسية - إعالمية” 

ش���ارك فيها مس���ؤولون إس���رائيليون من وزارة الخارجية ومجلس األمن 

القومي وهيئة اإلعالم الوطنية.

وتقرر خالل المش���اورات القيام بمحاولة ممارسة ضغوط على عدة دول 

مشاركة في مؤتمر باريس، من أجل التأكد من عدم اتخاذ وزراء الخارجية 

قرارات هامة، مثل وضع جدول زمني لمفاوضات مستقبلية بين إسرائيل 

والفلسطينيين، والتأكد من عدم القيام بخطوات مثل الحصول على دعم 

من جانب مجلس األمن الدولي لتحريك عملية السالم.

وتق���رر خالل المش���اورات أن توضح إس���رائيل عبر قنوات دبلوماس���ية 

وإعالمي���ة أنها تفضل دف���ع ما وصفته���ا ب�”المب���ادرة اإلقليمية” التي 

يطرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المبادرة الفرنسية. 

ونق���ل الموق���ع االلكتروني لصحيف���ة “هآرتس” ع���ن موظف حكومي 

إس���رائيلي رفيع المستوى قوله إن إس���رائيل تعتقد أن احتماالت نجاح 

“مبادرة السيسي” أكبر بأضعاف من احتماالت نجاح المبادرة الفرنسية.  

وعقد مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية، دوري غولد، مؤتمرا صحافيا 

في أعقاب هذه المش���اورات، ش���ّبه خالله المبادرة الفرنس���ية باتفاقية 

سايكس – بيكو، واعتبر أن المبادرة الفرنسية ستفشل.

وقال غولد إنه “قبل 100 عام حاول الس���يدان مارك س���ايكس وفرانسوا 

بيكو إمالء نظام جديد في الش���رق األوسط. وكان هذا في ذروة االستعمار 

في منطقتنا. وقد فش���ل هذا وسيفش���ل اليوم أيض���ا. والطريق الوحيدة 

لصنع الس���الم هي بواسطة مفاوضات مباش���رة ومن دون شروط مسبقة 

وبدعم دول عربية وليس من خالل مؤتمرات في باريس”.

وأض���اف غولد “إننا نؤمن بأن���ه توجد لدى الدول العربي���ة القدرة على 

التأثير على الفلسطينيين من أجل إجراء مفاوضات جدية ومباشرة ولذلك 

نفضل أن تؤثر الدول العربية عليهم بدال من أن يفكروا في إنش���اء بديل 

للحوار المباشر بيننا وبين جيراننا”.   

واعتب���ر غولد أن “مؤتم���رات دولية من النوع الذي س���يعقد في باريس 

تمنح الفلس���طينيين طريق���ا للهروب من المفاوضات معنا. لقد ش���هدنا 

مثل هذا األمر. وعلينا أن نعيدهم للجلوس وجها لوجه مع الدبلوماس���يين 

اإلسرائيليين. هذا ما نتطلع إليه. ونحن ال نتهرب من المفاوضات معهم، 

وإنما هم الذين يهربون من المفاوضات معنا. والفرنسيون يعترفون بقوة 

اإلجم���اع الدولي، وإذا قال المجتمع الدول���ي بصورة واضحة إن الغاية هي 

مفاوضات مباشرة وليس شارعا التفافيا، فإن ثمة احتماال ألن يحدث هذا”.

نتنياهو يرفض أي حل
االعتقاد الس���ائد في إس���رائيل هو أن نتنياهو ال يري���د أي حل للصراع 

اإلس���رائيلي – الفلس���طيني، وأنه يخش���ى، في حال اإلق���دام حتى على 

اس���تئناف المفاوضات، من أن تتفكك حكومته إث���ر تهديدات يطلقها 

قادة كتلة “البيت اليهودي”، ويخش���ى باألس���اس م���ن أن يفقد قاعدة 

ناخبيه في اليمين المتطرف. 

ويؤك���د محللون أنه في أعقاب االنتخابات العام���ة األخيرة، كان بإمكان 

نتنياهو تش���كيل حكومة يمين – وس���ط وأن يضم إليها أحزاب الوسط 

– يمين، أي “المعس���كر الصهيوني” و”ييش عتيد” )يوجد مس���تقبل( 

برئاس���ة يائير لبيد وحزب “كوالنو” )كلنا( برئاس���ة موشيه كحلون، لكنه 

اختار تشكيل أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل.

وفي هذا الس���ياق، رأى الباحثان في “معه���د أبحاث األمن القومي” في 

شر في الموقع 
ُ
جامعة تل أبيب، ش���لومو بروم وعنات كورتس، في تقرير ن

االلكترون���ي للمعهد، أن���ه “يبدو أن الصحوة الدولي���ة وخاصة اإلقليمية 

حيال استئناف عملية سياس���ية هي فرصة فعال، وإذا ما تم استغاللها، 

بإمكان إس���رائيل أن تستخدمها كوس���يلة لدفع عالقاتها قدما مع الدول 

العربية البراغماتية وكقناة س���تتمكن بواس���طتها من التقدم نحو حل 

الصراع مع الفلسطينيين”.

هدر بسبب الوضع 
ُ
وأردف الباحثان “لكن على األرجح أن هذه الفرصة ست

السياسي الداخلي )في إسرائيل( وضعف عباس. ويتوقع أن تشكل هذه 

الظروف صعوبات أمام اعتراف بخطوات سيتعين على إسرائيل تنفيذها 

مقابل تحقيق اإلمكانية الكامنة في هذه الفرصة”. 

وأضاف الباحثان أنه “لهذه األسباب، يبدو أن مصر وكذلك دول الخليج 

العربية ستس���تمر في تعاون محدود وس���ري مع إس���رائيل في مواجهة 

أعداء مشتركين، لكل على ما يبدو، االحتماالت اإليجابية الكامنة في هذه 

العالقات في الظروف الحالية لن تطبق”.  

من جانبه، اعتبر كبير المعلقين السياس���يين ف���ي صحيفة “يديعوت 

أحرونوت”، ناحوم برنياع، أن “وزراء الخارجية الذين تعهدوا بالمش���اركة 

)في مؤتمر باري���س(، وبضمنهم وزير الخارجي���ة األميركي، جون كيري، 

خبروا عل���ى جلودهم مدى صعوبة دفع حل لهذا الصراع، المس���تمر منذ 

100 ع���ام. ويصعب القيام بذلك فيم���ا الجانبان غائبان، لكن القيام بذلك 

أصعب بحضورهما”.

وأض���اف برني���اع أن “إس���رائيل بدأت تدف���ع أثمان خط���اب حكومتها 

وتش���كيلة ه���ذه الحكومة”، مش���يرا إل���ى أن كيري أعل���ن موافقته على 

المش���اركة في مؤتمر باريس بعدما رفض نتنياهو ضم كتلة “المعسكر 

الصهيوني” برئاسة إسحاق هيرتسوغ إلى حكومته.

واعتب���ر برني���اع أن الرئيس الفلس���طيني، محمود عباس، يس���عى إلى 

تدويل الصراع، وأن “عقد المؤتمر هو إنجاز له. وهو سيتسبب بأن تستمر 

إس���رائيل في دفع أثمان في الحلبة الدولية، لكنه لن يحصل على دولته. 

وحتى لو كانت إسرائيل مس���تعدة للقيام بالتنازالت المطلوبة، فإن ثمة 

شكا في ما إذا كان مستعدا للقيام بتنازالته”.

وادعى برنياع أن األحداث في الشرق األوسط تزج بالقضية الفلسطينية 

إلى الهامش، وأن “استئناف المفاوضات ربما يسهل على الحكومات في 

الس���عودية ومصر وتركيا بدء، أو تعزيز، العالقات مع إسرائيل، لكن هذا 

ليس شرطا ضروريا”. 

تقرير للرباعية الدولية سيحمل
إسرائيل المسؤولية

كتب المراس���ل السياسي لصحيفة “هآرتس”، باراك رافيد، أن الرئيس 

الفرنس���ي، فرانس���وا هوالند، ووزي���ر خارجيته “ال يعتزم���ان التنازل عن 

مبادرتهما للسالم. وينبغي أن يكون هناك سبب جيد للغاية لكي يوافقا 

على تغيير االتجاه”.

وأض���اف أن “البيان الختامي المخف���ف ال يزعجهما. ورغم أن مواقفهما 

طبت منه، فإنهما س���يواصالن دفع المبادرة كلها بحساسية 
ُ

الطموحة ش

وحزم”، مش���يرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون بعد ثالثة أسابيع، أو في 

نهاية حزيران الجاري كحد أقصى، “فالفرنس���يون معنيون بأن يقترحوا 

عل���ى جميع الدول التي ش���اركت ف���ي المؤتمر، وخاصة ال���دول العربية، 

المش���اركة في تش���كيل طواقم تعمل عل���ى بلورة محف���زات اقتصادية 

وضمانات أمنية وخطوات فورية من أجل بناء الثقة، وتقنع الفلسطينيين 

واإلس���رائيليين بالعودة إلى المفاوضات” لكنه توق���ع أن عددا قليال من 

الدول سيستجيب لهذا االقتراح. 

وفيم���ا تفاخر نتنياهو بأنه نج���ح في تخفيف لهج���ة البيان الختامي 

لمؤتم���ر باري���س، أش���ار رافيد إل���ى أن هذا لي���س صحيح���ا، وأن كيري 

ومستشاريه هم الذين سعوا إلى تخفيف لهجته، وليس بتأثير اتصاالت 

نتنياه���و مع وزير الخارجي���ة األميركي، “وإنما باألس���اس ألن كيري أراد 

التيق���ن من أن المبادرة الفرنس���ية لن تتجاوز نقط���ة الالعودة وال تطلق 

عملية ملزمة لن يكون باإلمكان السيطرة عليها”. 

وأض���اف رافيد أن كيري حضر المؤتمر ألنه أراد االمتناع عن الدخول في 

صدام مع الفرنس���يين، “وما يهمه هو االس���تمرار في الحفاظ على زمام 

إدارة عملية السالم في الشرق األوسط بيديه حتى نهاية والية أوباما في 

كانون الثاني المقبل”.

وأشار رافيد إلى أن ما ينبغي أن يثير قلق نتنياهو هو أن مؤتمر باريس 

س���تليه خطوات دولية في ذات االتجاه، “وس���تؤدي إلى زيادة الضغوط 

الدولية على إسرائيل في الموضوع الفلسطيني”. 

وذكر رافيد في هذا الس���ياق التوقعات بصدور تقرير للرباعية الدولية، 

بعد عدة أيام، عكف على صياغته في األس���ابيع الماضية دبلوماس���يون 

رفيعو المس���توى من الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم 

المتحدة، مشيرا إلى أن األميركيين هم باألساس الذين تولوا صياغة هذا 

التقرير. 

وأض���اف رافيد أن تقري���ر الرباعية الدولية يتوق���ع أن يعكس الموقف 

النهائي ف���ي الواليات المتحدة من عملية الس���الم. وبرأيه “لن يش���مل 

التقرير مديحا لنتنياهو وال لعباس. وسيس���تعرض صورة محزنة للوضع 

في الضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات ومكانة حل الدولتين حاليا”.

ووفقا لرافيد فإن “التقرير س���يتضمن انتقادا شديدا للجانبين”، لكن 

المراس���ل نقل عن دبلوماس���يين اطلع���وا على مس���ودة التقرير األخيرة 

قولهم إن “كل من سيقرأه لن يتمكن من عدم التوصل إلى االستنتاج بأن 

المسؤولية األساسية للوضع تقع على عاتق إسرائيل”.

واعتبر رافيد أن تقرير الرباعية الدولية “يمكن أن يش���كل أساس���ا ألي 

خطوة سياس���ية أميركية محتملة في األش���هر القريبة، من أجل توضيح 

تراث أوباما في موضوع الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني”.

وكتب رافيد أن الرأي الس���ائد في مكتب نتنياهو هو أن خطوة أميركية 

كهذه يمكن أن تحدث فقط بعد انتخابات الرئاسة األميركية في تشرين 

الثاني المقبل، “لكن موظفي���ن أميركيين ينثرون تلميحات متزايدة في 

األسابيع األخيرة بأن ال نية لديهم لالنتظار حتى تشرين الثاني”.

وأضاف أن التقديرات هي أن خطوة أميركية كهذه، في حال قرر كيري 

وأوباما اإلقدام عليها، س���تنطلق في الفترة ما بين نش���ر تقرير الرباعية 

الدولية والعطل���ة الصيفية في آب المقبل، أو خ���الل افتتاح دورة أعمال 

الجمعي���ة العامة في األمم المتحدة، في نهاية أيلول المقبل، وس���يكون 

الحدث الدولي األخير الذي سيشارك فيه أوباما. 

وتطرق رافيد في نهاية مقاله إلى الحديث في إس���رائيل حول “مبادرة 

السيس���ي”، وكتب أنه تحدث إلى ستة دبلوماس���يين غربيين دققوا في 

ه���ذا الموضوع مع مس���ؤولين من مصر ودول عربية أخ���رى، وكانت إجابة 

األخيرين أنهم لم يسمعوا بوجود مبادرة جدية كهذه. 

»مؤتمر باريس« في مرآة التحليالت اإلسرائيلية

“نتنياهو لن يوافق على أية مبادرة سالم في الوقت الحالي”!

أقيم في “الكلية األكاديمية نتانيا” )في مدينة نتانيا بوسط إسرائيل(، 

ي���وم األربعاء 8 حزي���ران الجاري، مؤتمر خاص إلحياء ذك���رى مرور 100 عام 

على والدة إسحاق شامير، رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق، نظمه “مركز 

الحوار االس���تراتيجي” التابع ل�”كلية نتاني���ا” و”مركز إحياء تراث مناحيم 

بيغن”، بالتعاون مع ديوان رئيس الحكومة )“مجلس تخليد رؤساء إسرائيل 

ورؤساء حكوماتها”( وبلدية نتانيا. 

وقد ش���ارك في المؤتمر عدد من المس���ؤولين السياس���يين الذين عملوا 

إبان تولي شامير رئاسة الحكومة في إسرائيل، من بينهم قاضي المحكمة 

العليا الحالي، إلياكيم روبنشطاين، والوزيران السابقان دان مريدور وإفرايم 

سنيه ورئيس جهاز “الموساد” السابق، شبتاي شفيط.   

وعش���ية هذا المؤتمر، نش���رت صحيف���ة “يديعوت أحرون���وت”، يوم 7 

حزيران الجاري، مقابالت مع ثالث من الش���خصيات المذكورة، هم: إلياكيم 

روبنش���طاين ودان مريدور وإفرايم س���نيه، تحدثوا خاللها عن شامير وعن 

فترة رئاسته الحكومة اإلس���رائيلية، فأجمعوا � من خالل مقارنات محددة � 

على توجيه نقد حاد وصريح إلى رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، 

في مركزه���ا عدم مبدئيت���ه وتفضيله مصالحه الش���خصية، السياس���ية 

واالجتماعية، على أية مصلحة عامة، س���واء كانت مصلحة الدولة أو مصلحة 

الشعب في إسرائيل. 

والمعروف أن إس���حاق شامير ولد في بولندا في تش���رين األول من العام 

1915 وهاج���ر إل���ى فلس���طين )“أرض إس���رائيل”( في الع���ام 1935، حيث 

انض���م إلى عصابة “إيتس���ل” )“المنظمة العس���كرية القومي���ة في أرض 

لت 
ّ
إسرائيل”(. وحين انشقت “مجموعة شتيرن” عنها في العام 1940 وشك

عصاب���ة “ليحي” )“لوحمي حيروت يس���رائيل” � “المقاتلون من أجل حرية 

إسرائيل”(، رفض شامير االنضمام إلى المنشقين بداية، لكنه عاد والتحق 

بهم في العام 1941، احتجاجا عل���ى ورفضا لما وصفه “التعاون الوثيق بين 

اإليتسل والبريطانيين”. وفي كانون األول من العام 1941، ألقي القبض عليه 

ووضع رهن االعتقال في “سجن المزرعة” بالقرب من مدينة عكا، لكنه هرب 

منه في أيلول 1942، ليصبح المس���ؤول المباشر عن العمليات العسكرية في 

عصابة “ليحي”، إذ اتخذ لنفسه اسما حركّيا هو “ميخائيل” )اسمه األصلي(. 

قاد ش���امير عددا من م���ن العملي���ات اإلرهابية، من بي���ن أبرزها محاولة 

اغتيال المندوب الس���امي هارولد مكمايكل واغتيال اللورد موين في مصر، 

وكلتاهما كانتا في العام 1944. وفي تموز 1946، ألقي القبض عليه وتم نفيه 

إلى معس���كر اعتقال في أريتريا، لكنه اس���تطاع الفرار من هناك، سوية مع 

آخرين من أعضاء “ليحي” ووصلوا إلى باريس عن طريق جيبوتي. وبعد أيام 

من إنشاء دولة إسرائيل، عاد شامير إليها في أيار 1948. وفي أيلول من تلك 

السنة، شارك في عملية اغتيال الكونت برنادوت.  

ثم انضم ش���امير إلى جهاز “الموس���اد” في الع���ام 1955 ونفذ من خالله 

عدة مهام اس���تخبارية وعمليات اغتيال، وبقي فيه حتى العام 1965. وفي 

الع���ام 1970، انضم إلى حزب “حيروت”، الذي أصب���ح “الليكود” فيما بعد، 

وأصب���ح من خالله عضوًا في الكنيس���ت، منذ الكنيس���ت الثامن )ابتداء من 

العام 1973( وحتى الكنيست الثامن عشر )حتى أيار 1996(. 

في أعقاب االنق���الب الذي حققه “الليكود” في االنتخابات البرلمانية في 

العام 1977، انتخب شامير رئيسًا للكنيست )التاسع( ليكون أول من يشغل 

هذا المنصب ممثال عن “الليكود” وأحزاب اليمين في إسرائيل عامة. 

وبقي شامير في هذا المنصب حتى آذار 1980، إذ استقال ليشغل منصب 

وزير الخارجية في حكومة مناحيم بيغن. 

وفي أعقاب اس���تقالة بيغن )بتأثي���رات “حرب لبنان األول���ى” في العام 

1982(، أصبح ش���امير رئيس الحكومة السابع في إسرائيل وذلك في تشرين 

األول 1983 وأش���غل ه���ذا المنصب حتى هزيمة “الليك���ود” في انتخابات 

العام 1992 لصالح حزب “العمل” برئاسة إسحاق رابين.   

ش���هدت فترة تولي شامير رئاس���ة الحكومة في إسرائيل أحداثا عاصفة 

وهام���ة كان أبرزها: اندالع االنتفاضة الفلس���طينية األولى في كانون األول 

1987، ثم حرب الخليج األولى و”مؤتمر مدريد للس���الم” في الشرق األوسط 

ف���ي العام 1991، فضال عن تهجير مئ���ات اآلالف من اليهود من دول االتحاد 

الس���وفييتي الس���ابق وتهجير اليهود الفالش���ا من أثيوبيا إلى إسرائيل 

وغيرها.   

مريدور: الليكود ـ من المبادئ 
إلى المصالح شخصية

يق����ول دان مريدور، ف����ي حديثه إلى صحيف����ة »يديع����وت أحرونوت« إن 

»القيادة من صنف شامير ومن س����بقوه كانت متحررة من اإليغو، ال كما هي 

حال قيادات اليوم... لقد آمن برسالته الصهيونية، بكل جوارحه. كان يشعر 

بأن����ه يخدم الصهيونية، بطريقته الخاصة وكان مس����تعدا لدفع الثمن لقاء 

تحقيق الصهيونية وبناء البالد«.

ويضي����ف أن الليكود بعد بيغن وش����امير مختلف تماما. ويضيف: “حينما 

كنت وزي����را للعدل في حكومة ش����امير، أحدثنا “الثورة الدس����تورية” التي 

خولت المحكمة العليا صالحية ش����طب وإلغ����اء قوانين تتعارض مع قوانين 

األس����اس. هل ترون ماذا يفع����ل الليكود اليوم؟ إنه يفع����ل العكس تماما. 

يحاولون تقليص صالحيات المحكمة. في عهد بيغن وشامير، كان الشخص 

يخدم فكرة، وليس العكس، ولم يك����ن الزعيم يبّدل التحالفات واالئتالفات 

الحكومية ال لش����يء إال لكي يضم����ن بقاءه هو في الس����لطة، كما هي الحال 

الي����وم. الليكود في زمن بيغن وش����امير كان حزبا يحمل مب����ادئ، كان حزب 

أشخاص يضعون المصلحة العامة نصب أعينهم، وليس مصالحهم الفردية 

الشخصية”.

ويؤك����د مري����دور أن ش����امير “لم يك����ن يؤمن بحل يش����مل إقام����ة دولة 

فلس����طينية”. ويضي����ف: “وربم����ا كان نتنياه����و أيض����ا ال يؤم����ن بهذا. ال 

 يمك����ن لن����ا أن نق����رر، ألن تصريحات����ه ال تنس����جم م����ع ممارس����اته دائما. 

ش����امير لم يؤمن بحل الدولة الفلس����طينية، لكن طريقته ف����ي إدارة األمور 

كان����ت واقعية. فقد كان بمقدوره، مثال، تش����كيل حكوم����ة يمينية � كهذه 

الموجودة اليوم � لكنه حينما رأى أن هذا يؤدي إلى انقس����ام الشعب، توجه 

إلى تش����كيل حكومة موس����عة مع حزب العمل. وقد فعل ذلك ألنه كان يضع 

الشعب والدولة فوق كل اعتبار”. 

فه ش����امير هو أنه لم يقبل بالتنازل عن أي 
ّ
ويرى مريدور إن “اإلرث الذي خل

ملليمتر من أرض إس����رائيل، خالل كل فترة رئاسته الحكومة”. ويروي: أذكر 

أنني وروني ميلو )زعيم سابق في “الليكود” ووزير سابق في حكومة شامير( 

أتين����ا إليه ذات مرة وحاولنا إقناعه بعرض حل ما لقطاع غزة، ألن ليس لنا ما 

نبح����ث عنه هناك وألن هذا ما يريده الش����عب. نظر ش����امير إلينا وقال: “قد 

يكون هذا ما يريده الشعب، لكنني ال أسير وفق ما يريده العشب، بل وفق ما 

أومن بأنه صحيح ويجب القيام به”. 

ويالحظ مريدور أن “ش����امير كان يفصل بين اليهودية وبين الدين، بينما 

يتم الربط بينهما اليوم لألسف واستغالل هذا الربط استغالال سيئا”.  

ويخلص إل����ى القول: “أفتقد في قادة اليوم ما كان يتحلى به ش����امير من 

صفات: االستقامة، التشبث بالمبادئ والتواضع”. 

روبنشطاين: شامير لم يكن يؤمن
بالسالم مع الفلسطينيين!

يشغل إلياكيم روبنشطاين منصب قاض في المحكمة العليا اإلسرائيلية. 

وكان قد عمل إلى جانب ش���امير طيلة 12 عام���ا، كان في بعضها مقربا جدا 

منه بوصفه سكرتيرا لحكومته، حتى استقالته من هذا المنصب في العام 

1992، ثم انتقاله إلش���غال منصب المستشار القضائي لوزارة الخارجية ثم 

مبعوث خاص في واشنطن. 

يقول روبنشطاين، في حديثه لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن شامير 

“كان يتمتع بجان���ب براغماتي. كان يدرك بأننا نعي���ش في عالم تحكمه 

العالق���ات الدولي���ة وكان يدرك أهمي���ة العالقات مع الوالي���ات المتحدة 

األميركي���ة ومع المنظومة الدولية. ولذا، فق���د طور، بمعان كثيرة، منظومة 

عالقات جيدة جدا مع الرئيس جورج بوش )األب( س���بقتها عالقات ممتازة 

مع وزير الخارجية جورج شولتز”. 

ويؤكد روبنش���طاين أن “شامير لم يكن يؤمن بأن السالم وشيك التحقق 

مع الفلس���طينيين. كانت لديه مواقف سلبية تجاه الفلسطينيين، ولذلك 

تحفظ واعترض على اتفاقيات كامب ديفيد ولم يكن سعيدا بالذهاب إلى 

مدريد، لكنه أدرك أهمية مشاركته، فسافر وشارك”.

ويروي روبنش���طاين أنه بعد اعتزال ش���امير الحياة السياس���ية، نشرت 

هم منها أنه أصدر تعليماته بجرجرة المفاوضات 
ُ
مقابل���ة صحافية معه “ف

 فيه أنني لم 
ُ

  مقااًل أكدت
ُ

ه وكتبت
ُ
مع الفلسطينيين لعشر سنوات. هاتفت

أتل���ق منه أية تعليمات تقضي بجرج���رة المفاوضات”. ثم يضيف: “لكنه 

كان ق���ادرا على إدارة مفاوض���ات صارمة أدت إلى أن يك���ون المؤتمر )في 

مدريد( مفتوحا وعلنيا وأن تجري المفاوضات بعد ذلك في مسارات ثنائية 

فقط”!

ويش���ير روبنش���طاين إلى أن “ش���امير كان إنس���انا أيديولوجيًا، بمعنى 

أنه بذل كل ما في وس���عه ليكون أمينا أليديولوجيته ومتش���بثا بها. كان 

كل هم���ه بناء الدولة، تقويتها وتحصينه���ا. كان يهّمه أمن الدولة، ال أناه 

الشخصية. وأنا ال أقصد قول أي شيء هنا عن القيادة اليوم”!

ويضيف: “عمل���ت إلى جانب ق���ادة آخرين، وتعلمت منه���م أيضا. لكن 

ش���امير كان يقاتل على مبادئه ويدافع عنها. كان يتمتع باستقامة الفتة 

ويترفع عن مصالحه وشؤونه الش���خصية.  ولألسف، هذا ما نفتقده اليوم 

تماما”!

سنيه: إرث شامير ـ الجمود
وعدم إحراز أي تقدم سياسي

يش���غل إفرايم س���نيه اليوم منصب رئيس “مركز الحوار االستراتيجي” 

في “الكلية األكاديمية في نتانيا”. وكان أشغل في الماضي منصب رئيس 

“اإلدارة المدنية” في الضفة الغربية إبان تولي ش���امير رئاس���ة الحكومة 

وكان عض���وا في طاقم حزب العمل االنتخابي الذي حقق الفوز على الليكود 

وشامير لصالح إسحاق رابين، في انتخابات العام 1992. وفي الحكومة التي 

شكلها رابين بعد تلك االنتخابات، أشغل إفرايم سنيه منصب وزير الصحة. 

يقول سنيه لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: “كانت آرائي مختلفة وبعيدة 

جدا عن آراء إسحاق شامير دائما. لكن شامير جسد نموذج القيادة الملتزمة 

باأليديولوجية والمتمسكة بها، إلى جانب التواضع الشخصي الواضح”.

وفي نق���د واضح لح���ال القيادة الحالية في إس���رائيل، وف���ي مقدمتها 

بنيامين نتنياهو، يقول س���نيه إن “شامير كان إنسانا متواضعا وليس من 

الس���اعين وراء متع ش���خصية. كان يؤمن، بكل جوارحه، بأنه يعمل لخدمة 

 مناصبه لتحقيق منافع شخصية، أيا 
ّ

مصالح شعب إسرائيل ولم يس���تغل

كانت”. 

أما الدرس األبرز واألهم من فترة ش���امير في رئاسة الحكومة، فهو � كما 

يرى س���نيه: “درس س���لبي تماما. وهو حلقة أخرى في نهج الجمود وعدم 

إحراز أي تقدم في المجال السياسي. خالل السنوات ال� 49 منذ العام 1967، 

لم نفعل أي شيء جدي وحقيقي”.  

في ثالث مقابالت صحافية بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على والدة إسحاق شامير:

القيادة الحالية في إسرائيل تتميز باألنوّية وبتفضيل 
المصالح والمتع الشخصية على مصالح الدولة والشعب!

*ثالثة من الذين عملوا مع إسحاق شامير إبان توليه رئاسة الحكومة اإلسرائيلية يتحدثون عنه 

هين انتقادات صريحة إلى رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو وحزبه* موجِّ

إسحاق شامير.



الثالثاء 2016/6/14م الموافق 9 رمضان 1437هـ العدد 381 السنة الرابعة عشرة8

»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة 

موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:

http://www.madarcenter.org 

60% م���ن مجموع االعتقاالت التي نفذتها ش���رطة إس���رائيل بين 
األع���وام 2011 و 2015 كان ضحيته���ا مواطن���ون عرب، بينما يش���كل 
المواطنون العرب عامة نحو 20% من مجموع الس���كان في إس���رائيل، 
إذ أفادت المعطيات الرس���مية األخيرة التي نشرها مكتب اإلحصاء 
المرك���زي ب���أن اليه���ود يش���كلون 8ر74% من مجموع الس���كان في 
إسرائيل. وعند الحديث عن االعتقاالت التي نفذتها شرطة إسرائيل 
بي���ن القاصرين خالل الفترة ذاتها، تكش���ف المعطيات صورة أكثر 
قتامة وخطورة، إذ شكل القاصرون العرب 56% من مجموع المعتقلين 

القاصرين!
ه���ذه المعطيات كش���ف عنها موق���ع “محادثة محلي���ة” العبري 
اإلسرائيلي في مطلع حزيران الجاري، وهي معطيات رسمية أعدتها 
وجمعتها شرطة إسرائيل نفسها وحصل عليها الموقع المذكور، بعد 
اضطرار الش���رطة إلى تزويد “الحركة من أجل حرية المعلومات” بها، 
تنفيذا ألحكام القانون اإلس���رائيلي الخاص بهذا الش���أن والمسمى 

“قانون حرية المعلومات”. 
وتشمل المعطيات الرس���مية معلومات عن جميع االعتقاالت التي 
نفذتها ش���رطة إس���رائيل خالل الس���نوات المذكورة )2011 � 2015(، 
موزعة عل���ى تصنيفات مختلف���ة، بما فيها االعتق���االت التي تبين 
أنها كانت اعتقاالت تعس���فية، إذ لم تتمخض عن تقديم أية لوائح 
اتهام بحق المعتقلين؛ بنود الش���بهات التي اعتمدتها الشرطة في 
اس���تصدار أوامر االعتقال؛ فضال عن التوزيعة حسب الفئة العمرية 

وحسب االنتماء اإلثني )يهودي/ “غير يهودي”(. 
يشار هنا إلى أن تعبير “غير يهودي” هو الذي تستخدمه الشرطة 
لدى الحديث عن المواطنين العرب، بشكل أساس، رغم أنه قد يشمل 
أيضا سياحًا أجانب، عمااًل أجانب وفلسطينيين من المناطق المحتلة 
يتواجدون في داخل إس���رائيل. هذا، مع العلم أن ش���رطة إسرائيل 
ذ أيضا ما تسميه “اعتقاالت جنائية” في المناطق الفلسطينية 

ّ
تنف

المحتلة نفسها. 
لكن هذه المعطيات، هنا، ال تشمل االعتقاالت التي ينفذها “جهاز 

األمن العام” )الشاباك( أو الجيش اإلسرائيلي. 

177393 معتقاًل »غير يهودي«!
وتبين المعطيات أن ش���رطة إسرائيل نفذت خالل األعوام الخمسة 
المذك���ورة ما مجموع���ه 295654 عملية اعتقال بح���ق مواطنين، كان 
م���ن بينهم 177393 مواطنًا »غير يه���ودي«، أي ما يزيد عن 60% من 
مجموع تلك االعتقاالت! وم���ن بين هذه االعتقاالت جميعها، انتهى 

59% منها )174436 اعتقااًل( دون تقديم أية الئحة اتهام. 
وتبي���ن معطيات االعتقاالت حس���ب الفئة العمري���ة أن التوزيعة 
اإلثني���ة هي ذاته���ا، تقريبا، بين المعتقلي���ن القاصرين أيضا. فقد 
اعتقلت الش���رطة خالل الس���نوات الخمس المذكورة 30013 قاصرا 
لوا )»غير اليهود«( م���ا يعادل 56% من 

ّ
عربي���ا )»غير يهودي«(، ش���ك

مجموع القاصرين الذين اعتقلتهم الش���رطة خالل الفترة المذكورة. 
لكّن هذه النس���بة ترتفع بصورة حادة في حاالت االعتقال بشبهات 

معين���ة، إذ وصلت نس���بة القاصري���ن العرب الذين ت���م اعتقالهم 
بش���بهات »أمنية« إلى 88% من مجموع القاصرين الذين اعتقلتهم 
الش���رطة بهذه الش���بهات في الس���نوات الخمس هذه، بينما كانت 
نس���بتهم 86% من مجم���وع القاصرين الذين تم اعتقالهم بش���بة 

ارتكاب »مخالفات ضد إنسان آخر«. 
والنس���بة ذاتها بين اليهود والعرب تبق���ى، أيضا، في عدد لوائح 
االته���ام التي انتهت إليها تلك االعتقاالت، أي: 60% من االعتقاالت 
التي انتهت بتقديم لوائح اتهام طالت مواطنين عربًا. وعند التمعن 
في المعطي���ات التفصيلية حول االعتقاالت الت���ي انتهت بتقديم 
لوائح اتهام بشبهة ارتكاب مخالفات محددة، تبدو التوزيعة اإلثنية 
أكث���ر وضوحًا: فف���ي مجال الش���بهات بارتكاب مخالف���ات »أمنية«، 
على س���بيل المثال، انتهت 38% من االعتق���االت بين اليهود بهذه 
الش���بهات بتقديم لوائح اتهام، بينما انته���ت 64% من االعتقاالت 
بين العرب بهذه الش���بهات بتقديم لوائح اتهام، ما يعني ضعفّي 

نسبتها بين اليهود، تقريبا!   

علة االعتقال تختلف باختالف االنتماء القومي!
تبين المعطيات الرس����مية، أيضا، واقع عدم المس����اواة بين اليهود 
والعرب في مجال تطبيق القانون في المخالفات المختلفة. فعلى سبيل 
المثال، اعتقلت الش����رطة خالل السنوات الخمس المذكورة 490 شخصًا 
بشبهة ارتكاب مخالفة »التحريض«، كان من بينهم 426 مواطنا عربيا، 

أي ما يعادل 86% من مجموع المعتقلين بهذه الشبهة. 
غير أن واقع عدم المس���اواة في مس���ألة االعتقاالت ال ينحصر في 
حقيق���ة أن عدد المعتقلين العرب أكث���ر بكثير من عدد المعتقلين 
اليهود، فق���ط، وإنما تبين المعطيات أن األمر ينس���حب على كل ما 

يتعلق بعلل االعتقال، أيضا. 
فف���ي مخالفات »مهاجمة ش���رطي و/ أو عرقلة عمل���ه«، تم تقديم 
لوائح اتهام بنسب متساوية ضد اليهود والعرب، على حد سواء، لكن 
نسبة المعتقلين العرب بشبهة »مهاجمة شرطي في ظروف خطيرة« 
كانت أعلى بكثير من نسبة المعتقلين اليهود بهذه الشبهة: %56 
من المعتقلين بشبهة »مهاجمة شرطي و/ أو عرقلة عمله« كانوا من 
العرب، بينما ارتفعت نسبتهم من بين المعتقلين بشبهة »مهاجمة 
ش���رطي في ظروف خطي���رة« إلى 74%. أما ع���ن القاصرين الذين تم 
اعتقالهم بهذه الش���بهة، فق���د كانت الصورة أش���د قتامة: غالبية 
المعتقلين بشبهة »مهاجمة ش���رطي« كانوا من القاصرين اليهود، 
بينما 86% من القاصرين المعتقلين بش���بهة »مهاجمة شرطي في 

ظروف خطيرة« كانوا من العرب!
ويعود س���بب هذا الفارق الكبير جدا في ع���دد المعتقلين العرب 
مقارن���ة بعددهم من اليهود، ف���ي أحد جوانبه، إلى م���ا يندرج في 
إس���رائيل ضمن باب »األمن«، وهو باب واس���ع ج���دا كما هو معروف. 
فمن النادر أن يتم اعتقال يهود بش���بهة ارتكاب مخالفات »أمنية«، 
بينما يتم هذا بصورة واس���عة بين العرب. ومع ذلك، فإن الشبهات 
»األمنية« تش���كل، في المجمل، 12% فق���ط من مجموع علل االعتقال. 

وهذه الشبهات مختلفة ومتنوعة، في درجة خطورتها وفي العقوبات 
المترتبة عليها، ومن بينها: مخالفات تتعلق بحيازة أسلحة و«وسائل 
قتالية«، »رفع العلم الفلس���طيني« )رغم أنها لم تعد تشكل مخالفة 
منذ توقيع اتفاقيات أوسلو(، رمي الحجارة والخيانة والتجسس. ومع 
ذلك، فليس في وس���ع هذا النوع من المخالفات تفسير هذه الفجوة 

الكبيرة جدا بين عدد المعتقلين العرب وعدد المعتقلين اليهود. 
ومما يؤكد عمق واقع انعدام المساواة في مجال االعتقاالت، أيضا، 
أن نسبة المعتقلين اليهود في بعض الشبهات هي أعلى بكثير من 
نس���بة العرب، كما هي الحال، مثال، في المخالفات الجنس���ية )%65 
من المعتقلين بش���بهة هذه المخالفات ه���م من اليهود(، مخالفات 
اإلخ���الل ب���األدب واألخالق )63% م���ن المعتقلين هم م���ن اليهود( 
ومخالفات تس���بيب األذى الجس���دي )53% م���ن المعتقلين هم من 

اليهود(.  
ذت خالل 

ّ
ويستدل من المعطيات الرس���مية أن شرطة إسرائيل نف

الفت���رة المذكورة )م���ن 2011 حتى 2015( ما معّدل���ه 160 اعتقاال في 
اليوم الواحد!

أبرز المعطيات  باألرقام
مجم���وع االعتقاالت )بين 2011 و 2015(: 295654 ش���خصًا، من بينهم 

11717 يهوديا )36ر39%( و 177570 عربيا )06ر%60(.
مخالف���ات “أمنية” )رمي حجارة، تحريض، رفع العلم الفلس���طيني(: 
36902 معتقل، من بينه���م 3055 يهوديا )28ر8%( و 33769 عربيا 

)51ر%91(.  
مخالفات إخالل بالنظام العام )تهديدات، عرقلة عمل شرطي، تجاوز 
ح���دود(: 168746 معتق���ال، من بينهم 67853 يهودي���ا )21ر40%( و 

387100 عربي )49ر%59(.  
مخالفات ضد أش���خاص )التس���بب بالموت، القت���ل، رمي حجارة على 
خلفي���ة قومية(: 5072 معتقل، من بينه���م 1134 يهوديا )36ر%22( 

و 3920 عربيا )29ر%77(. 
مخالفات جس���دية )التس���بب بأذى جس���ماني خطير، االعتداء على 
موظ���ف جمهور لدى تأدي���ة وظيفته(: 76295 معتق���ال، من بينهم 

36293 يهوديا )57ر47%( و 39605 عرب )91ر%51(. 
مخالفات جنسية )االغتصاب بالقوة أو بالتهديد، مضايقات جنسية، 
أعم���ال مش���ينة بالق���وة(: 8328 معتقال، من بينه���م 5146 يهوديا 

)79ر61%( و 3126 عربيا )54ر%37(. 
مخالفات مخلة باألدب وباألخالق )زراعة وإنتاج مخدرات، دفع شخص 
لممارس���ة الدعارة، إدارة أو امتالك بيت دع���ارة(: 26844 معتقال، من 

بينهم 15967 يهوديا )48ر49%( و 10805 عرب )25ر%40(. 
مخالفات ضد ممتلكات )س���رقة، حيازة مس���روقات، إشعال حريق(: 
94832 ش���خصا، من بينهم 40958 يهوديا )19ر43%( و 53646 عربيا 

)57ر%56(. 
مخالف���ات غش واحتي���ال )تزوير، إعطاء ش���يك بال رصي���د، احتيال 
ونص���ب(: 10138 معتقال، من بينهم 3190 يهوديا )47ر31%( و6909 

عرب )15ر%68(. 
مخالفات اقتصادية )مخالفات مالية، مخالفات ملكية فكرية(: 1674 
معتقال، من بينهم 1034 يهوديا )77ر61%( و 634 عربيا )87ر%37(. 
مخالفات إداري���ة: 69 معتقال، من بينهم 18 يهوديا )09ر26%( و 50 

عربيا )46ر%72(. 
مخالف���ات ترخيص )تراخيص س���ياقة ومركب���ات، ترخيص مصالح 
تجارية(: 4635 معتق���ال، من بينهم 1492 يهوديا )19ر32%( و 3138 

عربيا )70ر%76(. 
مخالف���ات مرورية: 1274 معتقال، من بينهم 426 يهوديا )44ر33%( و 

847 عربيا )48ر%66(. 
مخالف���ات أخرى: 8280 معتقال، من بينهم 1912 يهوديا )09ر23%( و 

6363 عربيا )85ر%76(. 

األرقام تثبت: شرطة إسرائيل – جهاز عنصري!
هذا، وعقب مركز »عدالة � المركز القانوني لحقوق األقلية العربية 
في إس���رائيل« على هذه المعطيات وما تضمنت���ه بالقول إن »هذه 

األرقام تثبت أن شرطة إسرائيل هي جهاز عنصري«!.
وأضاف: »إن نهج التأطير والتنميط الذي تعتمده الش���رطة حيال 
المواطني���ن العرب هو الذي يجعل أفرادها يعتبرون، مس���بقًا ودون 
أي مبرر، أي عابر س���بيل عربي مش���تبهًا به، وهو ما يقود في نهاية 
المط���اف إلى ممارس���ة العنف البوليس���ي ض���د المواطنين العرب 

وتنفيذ االعتقاالت ضدهم بصورة تعسفية«. 

وق���ال مركز »عدالة«: »وعالوة على هذا، تعتمد ش���رطة إس���رائيل 
إج���راءات عينية مح���ددة ضد المواطنين الع���رب وحدهم، مقصورة 
عليهم فقط، مثل االعتقاالت االحترازية بحق نش���طاء سياس���يين، 
االعتقاالت بحق قاصرين في س���اعات الليل المتأخرة، االستدعاءات 

لتحقيقات تنتهي باالعتقال غالبا وغير ذلك من هذه اإلجراءات«. 
وتطرق مركز »عدالة« في تعقيبه إلى سياس���ة »وحدة التحقيقات 
مع رجال الشرطة« )»ماَحش«( وممارساتها فأكد أن »مقابل هذا كله، 
ال تقوم وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة بواجبها القانوني بإجراء 
م إليها  التحقيق الجدي، الجذري والمهني في الش���كاوى التي تُ�قدَّ
من قبل مواطنين عرب وباس���مهم ضد أفراد الشرطة، بينما ُيفترض 
بهذه الوحدة أن تكون الجس���م الذي يقف إلى جانب المواطنين في 
محاربة ولجم ومعالجة عنف الش���رطة وممارس���اتها التعسفية بحق 
المواطنين. وبنهجها ه���ذا، إنما تعطي هذه الوحدة الضوء األخضر 

للممارسات البوليسية العنصرية والعنيفة«.  
أما ش���رطة إس���رائيل فرفضت من جانبها التطرق إل���ى الفجوات 
الكبيرة جدا التي تكش���ف عنها المعطيات بشأن معدالت االعتقال 
بين العرب مقابل اليه���ود، واكتفت بالقول: »تنفيذا لوظيفتها في 
الكش���ف عن المخالفات والمخاِلفين والتحقيق فيها ومعهم، تقوم 
ش���رطة إس���رائيل بتنفيذ إج���راءات وخطوات لتطبي���ق القانون من 
ضمنه���ا االعتقاالت، طبقا لما يخولها القان���ون من صالحيات وطبقا 
لعل���ل االعتقال المنصوص عليها في القانون، دون أية عالقة بهوية 

الشخص أو أصله، وال في حال من األحوال«! 

معطيات رسمية داخلية لدى شرطة إسرائيل اضطرت للكشف عنها مؤخرًا:

60% من االعتقاالت التي نفذتها الشرطة خالل األعوام 2011- 2015 طالت مواطنين عربًا!
لوا 56% من المعتقلين القاصرين! * شرطة إسرائيل نفذت خالل األعوام الخمسة المذكورة ما مجموعه 295654 عملية اعتقال بحق مواطنين، كان من بينهم 177393 مواطنًا »غير يهودي« ـ أكثر من 60% من مجموع تلك االعتقاالت! 

ّ
 *القاصرون العرب شك

ومن بين هذه االعتقاالت جميعها، انتهى 59% منها  دون تقديم أية الئحة اتهام *  نسبة القاصرين العرب الذين تم اعتقالهم بشبهات »أمنية« بلغت 88% من مجموع القاصرين الذين اعتقلتهم الشرطة بهذه الشبهات خالل األعوام المذكورة*

اعتقاالت الشرطة االسرائيلية : حصة االسد من نصيب العرب.

أشعل الصراع الذي يخوضه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، للس���يطرة على القناة التلفزيونية العش���رة في إسرائيل 
الص���راع الطائفي من جديد فأحدث له أزمة ائتالفية جديدة ال تزال 
تتفاعل بصورة تش���كل خطرًا على ائتالفه الحكومي الحالي وتهدد 
لحد ما بإس���قاط الحكومة، وذلك حيال التهديد الذي أطلقته حركة 
»ش���اس« )للمتدينين الش���رقيين(، التي تتمثل بسبعة أعضاء في 
الكنيس���ت الحالي وتش���كل ركنًا أساس���يًا في االئتالف الحكومي 

الحالي. 
فمن المعروف أن نتنياهو يش���ن حربًا قاسية ضد القناة العاشرة 
من���ذ بضع س���نوات، إذ يتهمها بأنه���ا معادية له وتح���ّرض عليه، 
وخاص���ة على خلفي���ة بعض التحقيق���ات الصحافية الت���ي أجراها 
صحافي���ون عامل���ون في هذه القناة وكش���فت عن ت���ورط نتنياهو 
في عدد من فضائح الفس���اد واس���تغالل السلطة ومنصبه لمنفعته 

الشخصية ومنفعة أفراد عائلته. 
وفي يوم 6 حزيران الجاري، انتخب مجلس إدارة القناة العاش���رة 
ش���خصية مقربة جدا من رئيس الحكومة نتنياهو وزوجته سارة هو 
خبير العالقات العامة رامي س���دان لمنصب رئيس »شركة األخبار« 
في هذه القناة، وذلك بعد أن ضمن تأييد خمس���ة من أعضاء مجلس 
اإلدارة هم ممثلو مجموعة RGE التي امتلكت غالبية أس���هم القناة 
العاشرة في حزيران من العام الماضي وسيطرت عليها، بعد سنوات 
م���ن األزمة المالي���ة الخانقة التي عصفت به���ا ودفعتها إلى حافة 

االنهيار واإلغالق. 
كما أّيد تعيين س���دان رئيسًا ل�”ش���ركة األخبار 10” المدير العام 
لموقع “نعنع” اإلس���رائيلي، يوآف هلدمان، بينم���ا عارضه “ممثلو 
الجمهور” الثالثة في مجلس اإلدارة، نظرًا ألن “ترشيحه جاء بشكل 
مفاجئ”! فقد علم أن سدان لم يكن من بين المرشحين لتولي رئاسة 
ش���ركة األخبار، ولم ُيطرح ترش���يحه إال قبل أي���ام معدودة فقط من 
جلسة مجلس اإلدارة التي خصصت النتخاب رئيس الشركة وحظي 

على الفور بدعم وتأييد ممثلي المجموعة المالكة. 
وكان سدان أشغل في السابق منصب المستشار الخاص لبنيامين 
نتنياهو وزوجته. وقبل نحو نصف س���نة فق���ط، اتخذت خاصة في 
الس���لطة الثانية لإلذاعة والتلفزيون في إس���رائيل )المسؤولة عن 
القناة العاشرة والقناة الثانية التلفزيونيتين( قرارًا بتعيينه عضوا 
ف���ي مجلس إدارة “أخبار 10”، علمًا بأن���ه يمتلك ويدير مكتبا خاصا 

للدعاية والعالقات العامة.  
وقد أثار هذا التعيين، في حينه، غضبًا وامتعاضا واس���عين بين 

الصحافيين العاملين في ش���ركة األخبار في القناة العاش���رة على 
خلفي���ة عالقاته الوثيقة جدا مع رئيس الحكوم���ة وأبدوا تخوفًا من 
أن عضوية سدان في مجلس إدارة شركة األخبار سيكون من شأنها 
“المّس بحرية العم���ل الصحافي في القناة”. لكن معارضتهم هذه 
لم تغير ش���يئا في موقف الس���لطة الثانية أو في موقف المجموعة 

المالكة. 
وفي الجلس���ة األخيرة لمجلس إدارة القناة، التي حضرها كمرشح 
لمنصب رئيس ش���ركة األخب���ار )والتي تم فيها، ف���ي نهاية األمر، 
انتخابه لهذا المنصب(، تحدث س���دان أم���ام أعضاء مجلس اإلدارة 
ومن بين ما قاله � حس���بما كشفت وس���ائل إعالم إسرائيلية الحقا � 
إن “القناة العاش���رة وش���ركة األخبار فيها تمثالن النخبة ويتعين 
عليهم���ا اختراق الحدود التي وضعتها حول نفس���ها والتوجه إلى 
مس���عودة من س���ديروت” )“مس���عودة”، هو اس���م يهودي شرقي 
للنس���اء و”س���ديروت” هي إحدى “بلدات التطوير” التي يسكنها 

يهود شرقيون في النقب في جنوب إسرائيل(. 
وحين تص���دى له أح���د أعضاء مجل���س اإلدارة بالق���ول إن “هذا 
ال���كالم تف���وح منه رائح���ة عنصرية”، رد س���دان بالق���ول: “تعالوا 
نعترف بالحقيقة، أنا مثلكم من النخبة... أكره حركة ش���اس واللص 
أرييه درعي )زعيم هذه الحركة الذي يش���غل في الحكومة الحالية 
حقيبتي���ن وزاريتين هما: وزارة الداخلي���ة ووزارة تطوير الضواحي، 
النقب والجليل( ومع ذلك، يتوجب علين���ا اختراق الحدود ومخاطبة 

جمهور الشرقيين أيضا”.  

»إسرائيل 2016 ـ عنصرية واستعالء ضد الشرقيين«
وقد أثار الكش���ف عن هذه األقوال عاصفة سياس���ية � طائفية 
واسعة في إس���رائيل، فأصدرت حركة »شاس« بيانا قالت فيه إن 
»األقوال التي نش���رت على لسان رامي سدان، رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة األخبار في القناة الثانية، هي أقوال خطيرة جدا، صادمة 
ودنيئة... إنها أقوال عنصرية واستعالئية تمس حركة سياسية 

تمثل مئات آالف المواطنين في إسرائيل«!
وأضافت »ش���اس« في بيانه���ا: »هذه التصريح���ات الظالمية 
صدرت في الجلس���ة التي عرض فيها س���دان رؤيته العامة أمام 
مجلس إدارة شركة األخبار، وهو ما يزيد من خطورتها أكثر فأكثر. 
ومن الخطير جدا أن يكون ش���خص كهذا صديق���ا مقربا لرئيس 
الحكومة ولعائلة نتنياهو«. وعليه، طالبت »ش���اس« مجلس إدارة 
القناة العاش���رة »بإع���ادة النظر في تعيين ش���خص كهذا لهذا 

المنصب الرفيع والهام جدا في شركة األخبار«.   
وف���ي تصريحات الحقة، ق���ال أرييه درع���ي إن مصوتي حركة 
»شاس« هم »مئات آالف المواطنين الشرقيين الذين قرروا التوحد 
ورفع رؤوس���هم عاليا الجتثاث ظاهرة العنصرية الطائفية وكبح 
أشخاص مثل سدان«. وقال: »في جلسات مجالس اإلدارة المغلقة، 
يسمح بعض الناس ألنفسهم بالتعبير عما في دواخلهم والبوح 
بحقيقتهم... في إسرائيل 2016 هنالك عنصرية ضد الشرقيين. 
في إسرائيل 2016 يحتقرون الجمهور الشرقي. في إسرائيل 2016 
هنالك من يجيز لنفسه االستعالء على جمهور واسع بأكمله، رغم 
أن هذا الجمهور هو جزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل ومجتمعه«! 

وأضاف درعي مهددا: “نحن هنا لكي نبقى ونواصل، لن نمر مر 
الكرام على مثل هذه التصريحات”. وكانت ترجمة هذا التهديد 
العملي���ة التوجه من قبل حركة “ش���اس” وقادته���ا إلى رئيس 
الحكوم���ة نتنياهو ومطالبته بالتدخل الش���خصي إللغاء تعيين 
سدان رئيس���ا لشركة األخبار ش���رطًا لبقاء “شاس” في االئتالف 
الحكوم���ي. وأوضح درع���ي: “إنني أطالب رئي���س الحكومة، الذي 
يش���غل منصب وزير االتصاالت المس���ؤول المباشر عن السلطة 
الثاني���ة لإلذاع���ة والتلفزيون وعن القناة العاش���رة بالتعبير عن 
موقفه من هذه التصريحات الخطيرة وماذا ينوي العمل حيالها، 
ألن هجوم���ا حقيرا كهذا على جمهور بأس���ره على خلفية أصوله 

اإلثنية ال يمكن أن يمر مر الكرام«.  
وقوبل���ت تصريحات س���دان ه���ذه باالس���تنكار والتنديد من 
قطاعات سياسية وشعبية مختلفة في إسرائيل، من غير اليهود 
الش���رقيين أيضا. فقد اس���تنكر رئيس حزب »يش عتيد«، يائير 
ضة  لبيد، ه���ذه التصريحات وقال إنها »تصريحات عنصرية، محرِّ
على الفتنة ومش���بعة بالكراهية«! وأضاف لبيد أن شخصا يحمل 
مثل هذه اآلراء والتوجهات »ال يمكن أن يتولى منصب مدير في 

شركة أخبار مركزية في دولة ديمقراطية«. 
وقال���ت عض���و الكنيس���ت ش���يلي يحيموفيت���ش )»المعس���كر 
الصهيوني«( إن رامي سدان »هو عنصري حقير. إنه يكره مسعودة، 
لكنه���ا بحاجة إليه���ا«. وطالب زميلها في الكتلة، عضو الكنيس���ت 
نحمان ش���اي، باستقالة س���دان الفورية من منصبه الجديد هذا ألن 
»أقواله هذه غي���ر مقبولة وغير محتملة. ويب���دو أنه ال يعي أهمية 
وخط���ورة ه���ذا المنص���ب«. أما عضو الكنيس���ت مي���راف ميخائلي 
)»المعس���كر الصهيوني«( فقالت إن »سدان هذا يكشف جانبا آخر 
عن مقربي نتنياهو وأصدقائ���ه: المضايقة الطائفية« )تلميحًا إلى 

ِهم���وا بارتكاب مخالف���ات المضايقة 
ُ
مقربين آخري���ن لنتنياهو ات

ل لي من ه���م مقّربوك، أقل لك 
ُ
الجنس���ية(. وأضافت ميخائيلي: »ق

من أنت«!   

سدان: »متنورون« يحاولون اإليقاع بيني وبين الشرقيين!
وف���ي رده عل���ى الضج���ة السياس���ية والطائفية الت���ي أثارتها 
تصريحاته كما نقلتها بعض وس���ائل اإلعالم في إس���رائيل، توجه 
رامي سدان إلى مكتب الوزير درعي ناقال رسالة مفادها نفي األقوال 
التي نس���بت إلي���ه واتهامه »بع���ض الذين يّدعون التن���ور بأنهم 
أصيبوا بخيبة أمل ش���ديدة من تعييني رئيس���ا لشركة األخبار في 
القناة العاش���رة ولذا فهم يحاولون اآلن اإليقاع بيني وبين اليهود 

الشرقيين وخلق نزاع على خلفية طائفية بيننا«!
وفي تصريح لموقع »س���احة السبت« اإلسرائيلي، عاد سدان ونفى 
ما نس���ب إليه من تصريحات، مش���ددا عل���ى أن »أقوالي أخرجت عن 
سياقها... االقتباسات التي نش���رت كاذبة تماما... يحاولون اإليقاع 

بيني وبين الجمهور الشرقي«. 
لكّن بعض وسائل اإلعالم اإلس���رائيلية انتبهت وأعادت التذكير 
بأنها »ليس���ت الم���رة األولى الت���ي ينفي فيها س���دان تصريحات 
منس���وبة إليه«! فف���ي تقرير قدمه إلى الس���لطة الثاني���ة لإلذاعة 
س���ب إليه ع���ن التغطي���ة اإلعالمية 

ُ
والتلفزي���ون نفى س���دان ما ن

لفضيحة »بيبي تورز« )اس���تغالل رئيس الحكومة أمواال غير شرعية 
لتمويل س���فرات ش���خصية له وألفراد عائلته إلى خارج البالد( وعن 
الصحافي رفيف دروكر )محلل الش���ؤون الحزبية في القناة العاشرة 
والذي كش���ف النقاب عن قضية »بيبي ت���ورز«(، رغم أن تلك األقوال 
مس���جلة في مقابلة إذاعية بثتها إذاعة »القناة 7« )التابعة لليمين 
والمستوطنين( ورغم أن تس���جيل تلك المقابلة موجود على شبكة 
االنترن���ت. فقد قال س���دان في س���ياق تلك المقابل���ة، لدى تطرقه 
إلى »قضية بيبي تورز« وما نش���ر عنها في وس���ائل اإلعالم: »بعض 
الصحافيي���ن يتربص���ون برئي���س الحكومة نتنياه���و وزوجته منذ 
العام 1996. ليس مهما كم من المستشارين اإلعالميين والمحامين 
يتصّدون لهؤالء الصحافيين وأكاذيبهم، فهم يواصلون نشر هذه 
القصص بصورة هوسية استحواذية.... والحقيقة أن وسائل اإلعالم 
تنشغل بهذه القضية بصورة يومية تقريبا في محاولة إلظهار وجه 

إسرائيل البشع. إنها حالة َمَرضّية«! 
ولكن، رغم نفي سدان ما نسب إليه في جلسة مجلس إدارة القناة 
العاش���رة وتأكيده أن ما نشر هو كذب، إال أن عددا من أعضاء مجلس 

اإلدارة الذين حضروا الجلس���ة أكدوا أنه تف���وه بها فعال، وذلك في 
تصريحات أدلوا بها لوس���ائل إع���الم مختلفة في إس���رائيل. وقال 
أحده���م: »أقوال س���دان صدمتن���ي«. وقال آخر: »أقوال س���دان في 
الجلس���ة كانت مثيرة للحرج وللغضب وفاحت منها رائحة استعالء 

وعنصرية«.   
ومن جهته، أكد المدير العام لش���ركة األخبار في القناة العاشرة، 
الصحافي غوالن يوخباز، أن س���دان تفوه بالتصريحات التي نس���بت 
إليه أمام أعضاء مجلس إدارة القناة، مضيفًا أنه )س���دان( »قال هذا 

الكالم لي شخصيا، أيضا«! 
كم���ا أكد صح���ة التصريحات العنصرية المنس���وبة إلى س���دان، 
أيضا، المدير العام للقناة العاش���رة، يوس���ي فارشافسكي، وطالبه 

باالستقالة الفورية من منصبه الجديد. 
وقال فارشافس���كي: »كنت حاضرا في جلس���ة مجلس إدارة القناة 
العاش���رة، التي تحدث فيها س���دان. لقد تفوه ب���كالم عنصري ضد 
 تقريرا رس���ميًا بهذا الكالم إلى إدارة الس���لطة 

ُ
ش���اس. وقد قدمت

الثانية لإلذاعة والتلفزيون«. لكن فارشافس���كي ذهب إلى أبعد من 
ذل���ك واتهم أعضاء آخرين في مجلس اإلدارة بالتفوه بكالم عنصري 
طائف���ي، إذ قال: »إذا ما نظرنا إلى أقوال أعضاء آخرين في الجلس���ة 
ذاتها، كما عرضتها السلطة الثانية نفسها، فسنحصل على صورة 

عنصرية قاسية«!

التماس إلى المحكمة العليا
وعلى أث���ر هذه التصريح���ات، تقدم أربعة نواب رؤس���اء بلديات 
إس���رائيلية ممثلون لحركة »ش���اس« بالتماس عاج���ل إلى »محكمة 
العدل العليا« مطالبي���ن بإصدار أمر بالتجميد الفوري لتعيين رامي 
سدان رئيسا لشركة األخبار في القناة العاشرة، كما طالبوا المحكمة 
بإص���دار أمر يلزم الس���لطة الثانية بالكش���ف عن جمي���ع المحاضر 

والتسجيالت من جلسة مجلس اإلدارة إياها. 
ورفض قاضي المحكمة العليا، س���ليم جبران، إصدار أمر بتجميد 
التعيين، لكنه أصدر أمرا إلى كل من المستشار القانوني للحكومة، 
أفيح���اي مندلبليت، الس���لطة الثانية لإلذاع���ة والتلفزيون ولرامي 
س���دان ش���خصيا بتقديم ردودهم على االلتماس في مدة أقصاها 
عش���رة أيام، على أن تتضمن هذه الردود تعليالت المعنيين بشأن 
س���المة التعيي���ن وقانونيته. كم���ا أمهل القاضي جبران الس���لطة 
الثانية شهرا لعرض موقفها بشأن الكشف عن محاضر وتسجيالت 

الجلسة المذكورة. 

سعي نتنياهو المحموم للسيطرة على القناة التلفزيونية العاشرة في إسرائيل يفجر الصراع الطائفي من جديد!
*مجلس إدارة القناة العاشرة يعّين أحد أصدقاء نتنياهو المقربين رئيسا لشركة األخبار في القناة وهذا يطلق تصريحات طائفية عنصرية ضد اليهود الشرقيين وحركة “شاس”*
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