
ملحق نصف شهري يصدر عن

الثالثاء 2017/3/21م الموافق 22 جمادى اآلخرة 1438هـ العدد 397 السنة الخامسة عشرة صفحـــ )6( ــةصفحـــ )4( ــة

كلمة في البـدايـة

من دون سبب واضح: 
ارتفاع قيمة الشيكل 
أمام الدوالر وباقي 
العمالت العالمية!

»معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة 
تل أبيب في دراسة جديدة:

مفهوم معّدل لـ”األمن 
القومي اإلسرائيلي” في ظل 
التحوالت في الشرق األوسط!

القضية الفلسطينية كانت 
وتبقى “التحّدي المركزّي”!

بقلم: أنطـوان شلحـت

ترى دراس���ة جديدة صدرت في ش���هر ش���باط الفائت عن “معهد 
أبحاث األمن القومي” في جامعة تل أبيب، وش���ارك في إعدادها عدد 
كبير من الباحثين في هذا المعهد، أنه ينبغي على وجه السرعة وضع 
صيغة ُمعّدلة ل�”مفهوم األمن القومي اإلس���رائيلي” في ضوء العديد 
من التغيرات اإلقليمية والدولي���ة وكذلك التحوالت الداخلية، بحيث 
تس���تجيب لهذه التغيرات والتحوالت، نظ���ًرا إلى أن مبادئ المفهوم 
القديم التي وضعها رئيس الحكومة اإلسرائيلية ووزير الدفاع األول 
دافي���د بن غوريون، في خمس���ينيات القرن العش���رين المنصرم، لم 
تعد تس���تجيب لجميع “التحديات الماثلة أمام إس���رائيل في الوقت 

الحالي” )طالع متابعات بالل ضاهر، ص 6(.  
وتتطّرق الدراس���ة، من ضم���ن أمور أخرى، إلى الوضع الناش���ئ في 
منطقة الش���رق األوس���ط في أعقاب “الربيع العربي” الذي بدأ بالثورة 
ل تداعياته الشتيتة. لكن يظل 

ّ
التونسية في مطلع العام 2011، وتحل

ا في توكيدها أنه على الرغم من أن ما تسميه 
ً
األمر الُملفت فيها كامن

“الزلزال اإلقليمي” تسّبب بإبعاد الصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني عن 
مركز الحلبة، إال إن هذا الصراع بقي ويبقى التحّدي المركزي بالنسبة 
إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنه سيتأثر كذلك من “توجهات إقليمية”.   
كم���ا تتناول الدراس���ة مجموعة تغيرات اجتماعي���ة وديموغرافية 
جارية في إس���رائيل وتؤول برأيها إلى تغيير وجه الساحة الداخلية 
برمتها، وبينها الفجوات االقتصادية اآلخذة بالتعّمق، واتّساع دائرة 
ا بين اليمين و”اليسار”. 

ً
الفقر، والفجوات العقائدية التي تزداد عمق

وفي ش���أن هذه األخيرة توض���ح أن “الخالفات بين اليمين واليس���ار 
تتعلق أساًس���ا بالسياس���ة التي ينبغي إتباعها تجاه الفلسطينيين 
وبالنسبة لمس���تقبل مناطق الضفة الغربية”، وتخلص إلى أن “هذه 
الخالفات تمنع أي إمكانية لتحديد غايات قومية يجمع عليها معظم 

السكان في إسرائيل”. 
وتعتبر الدراس���ة، في إطار تناول التحوالت اإلس���رائيلية الداخلية، 
أن ظاهرة ش���بكات التواصل االجتماعية تؤثر من جهة في ما تسميه 
“الخط���اب الديمقراطي”، ومن جهة أخرى تؤدي إلى “س���طوع نجم” 

قادة شعبويين يفتقرون إلى صفات الزعامة.
ولي���س من المبالغة ق���ول إن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية الحالي 
وزعي���م اليمين بنيامين نتنياهو ينتمي إلى هذا الصنف من القادة. 
�ة على ذلك، 

ّ
وأح���داث الفترة األخيرة قدمت المزيد م���ن القرائن الدال

وفي طليعتها آخر الُمس���تجدات المتعلقة بإعادة هيكلة المش���هد 
اإلعالمي بما يضمن بس���ط س���يطرته الُمطلقة، إدارًيا وسياسًيا، على 
وس���ائل اإلعالم، مثلما تنمذج على ذلك قضية تأسيس هيئة جديدة 
لتنظيم البث اإلسرائيلي العام لتحل محل سلطة البث القائمة )طالع 

مادة خاصة، ص 3(. 
كما ين���درج في ه���ذا اإلط���ار اس���تمرار الهجوم عل���ى المحكمة 
اإلس���رائيلية العليا والسلطة القضائية والذي انتقل رويًدا رويًدا من 
المس���عى المحموم لتغيير صورتها إل���ى المجاهرة العلنية بمرامي 
ه���ذا التغيير، وهي محاصرتها وتقليص صالحياتها “حتى وضعها 
ا لم���ا تراه أحزاب 

ً
ف���ي مكانها الصحيح وتوضي���ح حدودها”، تطبيق

اليمين اإلس���رائيلي الحاكم وقادتها حيال “ضرورة إعادة ترس���يم 
الحدود وتوضيحها بين الس���لطات الثالث وتأكي���د الفصل بينها”، 
بزعم أن “الس���لطة القضائية” )وخصوًصا المحكم���ة العليا( تفرض 
“أجندته���ا” على الس���لطتين التنفيذية )الحكومة( والتش���ريعية 
)الكنيس���ت(، من خ���الل قراراته���ا القضائية، وال س���يما تلك التي 
تتصدى لإلج���راءات اإلدارية الحكومية المعادي���ة لحقوق المواطن 
واإلنس���ان أو للتش���ريعات القانونية المعادية للقيم الديمقراطية 

)طالع مقال سليم سالمة، ص 8(.  
ومع أهمي���ة االنطباع العام الذي تثيره دراس���ة »معهد أبحاث 
األم���ن القوم���ي«، تحدي���ًدا فيم���ا يتعل���ق بتوكي���د أن القضية 
الفلس���طينية كانت وس���تبقى »التحّدي المركزي« بالنس���بة إلى 
إس���رائيل، بالرغ���م من كل ما ج���رى ويجري من تط���ورات داخلية 
�ه 

ّ
وإقليمية ودولية، وكذلك فلسطينية، ال ُبّد من مالحظة ما تثبت

ورقة جديدة ص���ادرة عن أحد مراكز األبح���اث اليمينية )»المركز 
المقدسي للش���ؤون العامة وش���ؤون الدولة«( بخصوص »التحّول 
المفاجئ« الذي طرأ على الخطاب السياسي في إسرائيل في مطلع 

العام 2016 الفائت. 
���ا لما ورد في هذه الورقة )طالع عنها ص 5(: وجد حزبا الليكود 

ً
ووفق

والعمل نفس���يهما- في م���ا تصفه بأنه »إحدى الح���االت النادرة في 
التاري���خ«- يقفان في نف���س الجانب من المت���راس، وذلك عندما أقر 
ا أنه وفي اللحظ���ة الزمنية الراهنة بات الهدف المتمثل 

ً
الحزبان علن

 عبر المفاوضات مع الفلس���طينيين استناًدا إلى 
ّ

في التوصل إلى حل
صيغة »دولتين لشعبين«، بمثابة “سراب غير قابل للتحقيق”. 

وب���رأي كاتب الورقة، يعود أحد األس���باب التي تقف وراء ذلك إلى 
أن كال الحزبي���ن الحظا أن الفلس���طينيين تبنوا ما يع���رف ب� »الخطة 
ب«، وهي تش���مل سياس���ة ترتكز على فرضية فحواه���ا أن الطريق 
األس���لم للدفع قدًما نحو تحقيق األهداف والمصالح الفلس���طينية 
تكمن في القيام بجهود ومس���اع حثيثة من جانب واحد في الساحة 
الدولية، وتكريس الواقع القائم، وذلك عبر القيام بأعمال اس���تنزاف 
عنيفة، ونزع الش���رعية عن إس���رائيل ومقاطعته���ا. ومن وجهة نظر 
الفلس���طينيين ف���إن مثل هذه األعمال والنش���اطات من ش���أنها أن 
تضعف إس���رائيل في الس���احة الدولية وأن تبقي الصراع اإلقليمي 
مطروًحا على األجندة بهدف التس���بب في انقسام داخلي وإضعاف 

المجتمع اإلسرائيلي.
كم���ا يتف���ق الحزبان الرئيس���يان في إس���رائيل حالًيا- بحس���ب ما 
يق���ول الكاتب- على أن الهدف الحقيقي للفلس���طينيين لم يعد حل 
»دولتين لش���عبين«، استناًدا لمبدأ مقايضة األرض بالسالم، وعلى أن 
الفلس���طينيين معنيون اآلن بأن يروا في نهاية العملية واقًعا يقوم 
على »دولة واحدة يصبحون فيها هم األكثرية، وأن ال يكون إلسرائيل 

وجود كدولة يهودية وديمقراطية«.
لئن كان ه���ذا الكالم، الذي ال ُيمكن دحضه في مجال التش���خيص 
الدقيق لواقع حال الحزبين اإلس���رائيليين الرئيس���يين وموقفيهما 
ا فهو يعني أكثر من أي شيء 

ً
من القضية الفلسطينية، يعني ش���يئ

آخر أن جوه���ر تعامل هذا الحزبين مع ذلك »التح���ّدي المركزي« غير 
ح، على األقل في األفق المنظور، ألن يتطّور في اتجاه التجاوب مع 

ّ
ُمرش

التطلعات الفلسطينية حتى في حدودها األدنى. 

أك���د وزير الدفاع اإلس���رائيلي أفيغ���دور ليبرمان ورئيس هيئ���ة األركان العامة 
للجيش اإلس���رائيلي الجنرال غادي أيزنكوت في مطلع األس���بوع الحالي أن الجيش 
اإلسرائيلي يعمل إلحباط أي محاولة لنقل أسلحة متطورة إلى حزب الله وسيواصل 

هذا النهج في المستقبل.
وقال أيزنكوت إن حزب الله يس���عى إلى التزود بوسائل قتالية فتاكة وذات دقة 
عالية في إصابة األهداف من أجل إلحاق األضرار بالجبهة الداخلية في إس���رائيل. 
وأض���اف أن التصريحات التي أطلقت من بيروت في الفترة األخيرة تش���ير إلى أن 
عنوان أي حرب مس���تقبلية )تخوضها إس���رائيل( س���يكون دولة لبنان والمنظمات 

العاملة بموافقتها وإذن منها.
وحذر ليبرمان دمش���ق من أن���ه في الم���رة القادمة التي تطلق فيه���ا بطاريات 
دفاعاتها الجوية النار على طائرات س���الح الجو اإلسرائيلي كما فعلت يوم الجمعة 

الفائت، سيقوم سالح الجو بتدمير هذه البطاريات. 
وج���اءت تهديدات ليبرمان وتصريحات أيزنكوت هذه بعد قيام س���ورية بإطالق 
صواري���خ مضادة للطائرات باتجاه طائرات إس���رائيلية عقب قصفها أهدافًا داخل 

األراضي السورية يوم الجمعة.
كما جاءت بعد إعالن مصادر س���ورية أن طائرات إس���رائيلية ش���نت، األحد، غارة 
جديدة على األراضي الس���ورية استهدفت فيها س���يارة على الطريق الواصل بين 
القنيطرة ودمشق وقتلت سائقها. والتزمت الجهات الرسمية اإلسرائيلية الصمت 

إزاء هذا اإلعالن.
وذكر المرصد السوري لحقوق اإلنس���ان أن الغارة اإلسرائيلية استهدفت سيارة 
كان يقودها ياس���ر السيد وهو مواطن سوري، فيما أكدت مصادر مقربة من النظام 
السوري أن السيد هو قائد إحدى الميليشيات التابعة لنظام الرئيس بشار األسد.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها طلبت من إسرائيل توضيحات 
عن الغارة التي شنتها مقاتالت سالح الجو يوم الجمعة على تدمر.

وق���ال نائب وزير الخارجية الروس���ي ميخائيل بوغدانوف إنه طلب من الس���فير 
اإلس���رائيلي في موس���كو توضيحات بشأن اختراق الطائرات اإلس���رائيلية األجواء 

السورية.
وأكد بوغدانوف أن ثمة اتفاقًا بين روس���يا وإس���رائيل ينص على مراعاة مس���ار 
العمليات الجوية فوق س���ورية. وهذه هي المرة األولى التي تس���تدعي موس���كو 
الس���فير اإلس���رائيلي بالرغم من ش���ن العديد من الغارات في سورية منذ التدخل 

الروسي.
وعلى صلة بهذه الغارة، أكد رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو يوم 
الجمعة الفائت أن سياس���ة إس���رائيل الثابتة تقضي بعدم الس���ماح بنقل أسلحة 

مخلة بالتوازن إلى منظمة حزب الله اللبنانية. 
وأضاف نتنياهو في أول تعقيب له على الغارة التي نفذتها طائرات من س���الح 
الج���و على عدة أهداف في س���ورية، أن���ه عندما يتم رصد محاوالت لنقل أس���لحة 
متقدمة إلى حزب الله تعمل إس���رائيل على منع ذلك، وأوضح أن هذا ما فعلته يوم 

الجمعة وستواصل فعله في المستقبل.
بموازاة ذلك أوضح الناطق بلس���ان الجيش اإلسرائيلي أن الصواريخ التي أطلقها 
الجيش الس���وري خالل الغارة الجوية اإلسرائيلية لم تش���كل خطرًا على الطائرات 
المغيرة. وجاء هذا التوضيح ردًا على ادعاء دمش���ق أن دفاعاتها الجوية أس���قطت 

طائرة مقاتلة إسرائيلية وأصابت أخرى.
ورأى يوس���ي ميلمان، محلل الش���ؤون األمنية في صحيفة “معاريف”، أن أحداث 
األيام األخيرة المرتبطة بسورية تشير إلى أن إسرائيل تزيد حدة الخطوط الحمراء.
وكتب ميلمان: اغتيال ياسر السيد، قائد ميليشيا جديدة تحاول إيران بالتعاون 

تحليالت: استمرار “العمليات اإلسرائيلية” داخل سورية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوتر مع روسيا!
* “أحداث األيام األخيرة المرتبطة بسورية تشير إلى أن إسرائيل تزيد حدة الخطوط الحمراء”!*

قوة إسرائيلية في تدريب في الجوالن المحتل، أمس.   )إ.ب.أ(

رفضت الحكومة اإلس���رائيلية تقديم أية معلومات إلى المحكمة العليا بش���أن 

حجم صادراتها العسكرية، من األسلحة والمعدات »األمنية« على أنواعها، وادعت 

بأن المحكمة العليا ال تملك صالحية ممارس���ة الرقابة على تصدير األس���لحة من 

إس���رائيل، والذي »ال يجري إال بموافقة وتصديق من وزارة الدفاع«، بصرف النظر 

عن الجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام تلك األسلحة! وبررت الحكومة رفضها 

هذا بالقول إن الحديث يجري هنا عن »شؤون سياسية خالصة«!

وجاء موقف الحكومة اإلسرائيلية هذا ضمن الرد الذي قدمته، األسبوع الماضي، 

دم إليها في ش���هر 
ُ
إل���ى المحكمة العليا اإلس���رائيلية التي تنظر في التماس ق

كانون الثاني األخير للمطالبة بإصدار أمر قضائي إلى وزارة الدفاع اإلس���رائيلية 

يلزمها بوقف بيع السالح للطغمة العسكرية الحاكمة في بورما، وبتفسير أسباب 

عدم توقفها عن إصدار التصاريح لتجارة الس���الح وتصدير األسلحة اإلسرائيلية 

إلى هذه الطغم���ة، وخاصة في أعقاب األنباء المتواترة ع���ن ارتكاب هذا النظام 

جرائ���م إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنس���انية بحق مواطني ب���الده من األقليات، 

اإلثنية والدينية، وخاصة من المسلمين.

وفي الوقت الذي تس���ّبب فيه هذا االلتماس بتسليط الضوء على موضوع تجارة 

السالح اإلسرائيلي مع األنظمة الظالمية في العالم، صدر في أواسط هذا الشهر، 

آذار 2017، تقرير غير مألوف تناول مشكلة السالح المتفشي في إسرائيل، ما بين 

الذي ترخصه سلطات الدولة بشكل يقترب من اإلسفاف، وبين الذي تتقاعس في 

ضبطه وجمعه، السالح العشوائي، وهو األكثر فتكًا في النطاق الجنائي اليومي. 

وقد صدر التقرير عن مبادرة تحمل اس���م »المّسدس على طاولة المطبخ«، وهي 

عبارة عن مش���روع تابع لمؤسسة »امرأة إلمرأة« – المركز النسّوي في حيفا. ويأتي 

كما تش���ير المؤسس���ة لتقليص جرائم قتل النس���اء وجرائم العنف الناتجة عن 

تواجد السالح في الحّيز المدني، وتوفير نوع من الرقابة المدنية على آالت القتل 

المنتشرة في المجتمع.

وتشمل تلك المبادرة 13 جمعية نسوية وحقوقية في إسرائيل، بدأت مسيرتها 

منذ س���نوات ف���ي تعقب الجرائم المرتكبة باس���تخدام أس���لحة ش���ركات األمن 

والحراس���ة، وأثارت هذه القضية بشكل كبير. وهي تحذر في تقريرها الجديد من 

مغّبة اإلنتش���ار الكبير لألس���لحة النارية في الحيز المدني في إسرائيل، في ظل 

سياسة »موّجهة ومتهورة لوزير األمن الداخلي االسرائيلي غلعاد إردان، تستغل 

الذريعة األمنية لتوسيع دائرة حاملي السالح المرخص بشكل غير مسبوق، إضافة 

الى سياسة تتجاهل السالح غير المرخص في المجتمع العربي بالذات«. 

وهي تقتبس أبحاثًا تش���ير الى أن »خطر تعرض النساء للقتل في العائلة يزيد 

ب�3- 5 مرات، في بيئة بيتية تحتوي على الس���الح الن���اري، إال أن هذه المعطيات 

لم تحرك الش���رطة من أجل جمع المعلومات ووضع خطط لمنع القتل في العائلة 

والمجتمع، حيث تمتنع الس���لطات المكلفة عن توثيق نوعيات السالح المضبوط، 

مصادره، وأنواعه أو حالة ترخيصه«.

ويش���ير التقرير الى أن هناك »فهمًا متزايدًا مفاده أن وجود الّس���الح الخفيف 

س���اء بالذات، وتعريض 
ّ
ف���ي الحّيز المنزلّي يضاع���ف عدة مراٍت المخاطر على الن

النس���اء لخطر القتل، عبر زيادة احتماالت القتل وأعمال االنتحار بشكٍل عاّم . وقد 

، وللمّرة األولى، شهادات دامغة تشير إلى اإلنخفاض في مستويات 
ً
باتت معروفة

 وجود ظروٍف 
ّ

س���اء داخل العائلة في العالم )وفي إسرائيل أيضًا( في ظل
ّ
قتل الن

رقابّيٍة مشددة على السالح، وفي تش���ديد القوانين المتعلقة بالّسالح وتشديد 

لل 
ّ
تطبيقها. وهو وعٌي مفاده أن تقليص عدد األسلحة النارّية داخل العائالت يق

س���اء على وجه 
ّ
لص الخطر المحيق بالن

ّ
من عدد حاالت القتل في هذه الحّيزات ويق

الخصوص«. 

)طالع مزيدا من التفاصيل عن الموضوعين ص 2(

الحكومة اإلسرائيلية ترفض تقديم أي معلومات إلى المحكمة العليا بشأن حجم صادراتها العسكرية!
ر من مغبة االنتشار الكبير لألسلحة النارية في الحيز المدني في إسرائيل*

ّ
*تقرير جديد يحذ

مع حزب الله ونظام األس���د تشكيلها بالقرب من الحدود في هضبة الجوالن، والذي 
تنسبه تقارير أجنبية إلى إسرائيل، يمكن أن يدل على المصالح األمنية و”الخطوط 
الحمراء” إلس���رائيل. وقد ازدادت هذه الخطوط حدة في األشهر األخيرة مع تزايد 
محاوالت مثلت إيران - س���ورية - حزب الله إقامة قوة من ش���أنها أن تش���كل سوطًا 

يهدد حدود إسرائيل في هضبة الجوالن.
وأض���اف أنه وفقًا للتقارير، اغتيل الس���يد بطائرة من دون طي���ار تابعة للجيش 
اإلس���رائيلي أثناء تنقله في المنطقة بس���يارته. ومن المحتمل أنه كان في مهمة 
جمع معلومات استخباراتية لهجوم، أو كان في طريقه لتنفيذه. واإلشارة الوحيدة 
التي تدل على أن إسرائيل هي التي تقف وراء االغتيال جاءت قبل وقت قصير من 
ذلك، فخالل احتفال استبدال قائد المنطقة الشمالية الذي جرى في صفد قال قائد 
المنطق���ة المنتهية واليته نائب رئي���س األركان الجديد اللواء أفيف كوخافي إنه 

ي خاليا العدو”.
ّ
فخور لكونه خدم في قيادة “تصف

وتابع هذا المحلل: جاء اغتيال الس���يد بعد نحو 50 س���اعة على هجوم سالح الجو 
ضد ما يبدو أنه ش���حنة صواريخ بعيدة المدى ودقيقة كانت متوجهة من س���ورية 
إل���ى حزب الله، وهو الهجوم الذي اعترضت خالله منظومة حيتس صاروخًا س���وريًا 
مضادًا للطائرات. وال ينبغي الربط بين الحادثين، إنما إذا كان حادث األمس نفذته 
إس���رائيل بالفعل، فإن الحادثين وقعا بسبب معلومات اس���تخباراتية واحتماالت 
عس���كرية، وهما من دون ش���ك يرفعان مس���توى التوتر بين إس���رائيل وسورية، 

وبصورة غير مباشرة أيضًا مع روسيا، راعية نظام األسد.

وأش���ار ميلمان إلى أن إسرائيل تتبنى سياسة غموض بشأن كل ما يتعلق بهذه 
العمليات، فه���ي ال تعترف وال تنفي. وفقط عندما تتعق���د العملية كما جرى في 
األس���بوع الماضي، تضطر إلى االعتراف بذلك. وباألمس أوضح وزير الدفاع ورئيس 
أركان الجيش أنهما س���يواصالن هذه السياس���ة على الرغم من معرفتهما بأنهما 
يخاطران إلى حد ما بخروج األمور عن السيطرة. في مثل هذه الحالة يمكن أن ينشأ 
تصعيد بصورة أقل مع نظام األس���د المش���غول حاليًا بموج���ة العمليات اإلرهابية 

وبتبادل إطالق النار مع المتمردين في دمشق، وبصورة أكبر مع روسيا.
من جهته قال يوآف ليمور، المحلل العس���كري لصحيفة “يس���رائيل َهيوم”، إن 
الهجوم الجوي على هدف في س���ورية وسلس���لة األحداث التي أعقبته أدت، ألول 
مرة، إلى مواجهة علنية بين إسرائيل وروسيا. وبرأيه فإن هذا التطور غير المخطط 
له، والذي يأتي بعد أس���بوع فقط من زيارة رئيس الحكومة نتنياهو إلى موس���كو، 
يجب أن يقلق إسرائيل، خش���ية من أن تغير روسيا سياسة “عدم االكتراث” التي 

أظهرتها حتى اآلن حيال العمليات المنسوبة إلى إسرائيل في سورية.
وأضاف أنه من المعقول االفتراض أن إس���رائيل ستبذل جهدًا كبيرًا لمنع حدوث 
تغير في السياس���ة الروسية، لكن األمر لن يتضح إال في لحظة الحقيقة وقت وقوع 
الهجوم المقبل. وعلى خلفية تسارع جهود حزب الله للتسلح بسالح نوعي )وخاصة 
بصواريخ دقيقة(، وتصريحات إس���رائيل العلنية بأنها ستحبط ذلك، فليس هناك 
أدنى ش���ك بأن هجومًا كهذا س���يقع قريبًا، ويمكن التقدي���ر على خلفية األحداث 

األخيرة أن مثل هذا الهجوم سينطوي على عناصر خطر أكبر بكثير من الماضي.
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رفضت الحكومة اإلسرائيلية تقديم أية معلومات إلى المحكمة العليا 

بش���أن حجم صادراتها العسكرية، من األسلحة والمعدات »األمنية« على 

أنواعه���ا، وادعت بأن المحكمة العليا ال تملك صالحية ممارس���ة الرقابة 

على تصدير األسلحة من إسرائيل، والذي »ال يجري إال بموافقة وتصديق 

من وزارة الدفاع«، بصرف النظر عن الجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام 

تلك األسلحة! وبررت الحكومة رفضها هذا بالقول إن الحديث يجري هنا 

عن »شؤون سياسية خالصة«!

جاء موقف الحكومة اإلس���رائيلية هذا ضمن الرد الذي قدمته، األربعاء 

دم 
ُ
الماض���ي، إلى المحكمة العليا اإلس���رائيلية التي تنظر في التماس ق

إليها في ش���هر كانون الثاني األخير للمطالب���ة بإصدار أمر قضائي إلى 

وزارة الدفاع اإلس���رائيلية يلزمها بوقف بيع السالح للطغمة العسكرية 

الحاكمة في بورما وبتفس���ير أس���باب عدم توقفها عن إصدار التصاريح 

لتجارة الس���الح وتصدير األسلحة اإلسرائيلية إلى هذه الطغمة، وخاصة 

في أعقاب األنباء المتواترة عن ارتكاب هذا النظام جرائم إبادة جماعية 

وجرائم ضد اإلنسانية بحق مواطني بالده من األقليات، اإلثنية والدينية، 

وخاصة من المسلمين.    

بورما - طغمة عسكرية وجرائم ضد اإلنسانية
وأشار االلتماس المقدم إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية إلى أنه يأتي 

حيال تصاعد ممارسات قوات األمن التابعة للطغمة العسكرية الحاكمة 

في ميانمار / بورما، في جنوب ش���رق آسيا، »بحق أبناء األقليات القومية 

والديني���ة«، وخاصة أبناء أقلية الروهينغ���ا )روهينغيا / روينغة(، وهي 

أقلي���ة قومية عرقية تنتم���ي إلى عائلة الش���عوب الهندية وتقطن في 

والية أراكان غربي بورما / ميانمار. وم���ن الناحية الدينية، تنتمي أقلية 

ي. وكانت التقديرات الرسمية لسنة 2012 
ّ
الروهينغا إلى اإلسالم الس���ن

قد أفادت ب���أن هنالك 800 ألف روهينجي ف���ي أراكان، تعتبرهم األمم 

المتحدة بأنه���م »أكثر األقليات اضطهادا ف���ي العالم«! وحيال عمليات 

البط���ش والقتل الجماع���ي التي تمارس���ها قوات الطغمة العس���كرية 

الحاكم���ة، والت���ي تقوم ف���ي إطارها بقت���ل المواطنين، إخف���اء آثارهم 

وممارسة صنوف رهيبة من التعذيب عليهم، اغتصاب النساء والفتيات 

وإح���راق قرى بأكملها، على من فيها من س���كان وما فيها من ممتلكات،  

فّر العديد من أبناء الروهينغ���ا إلى مناطق مختلفة خارج بورما/ ميانمار 

وأصب���ح كثيرون منهم )يزي���د عددهم عن 150 ألفا( يعيش���ون الجئين 

ف���ي مخيمات في بنغالديش المجاورة وع���دة مناطق داخل تايالند، على 

الحدود مع بورما. 

يذكر أن بورما حظيت باالس���تقالل من االستعمار البريطاني في العام 

1948، ومن���ذ ذلك الوقت تفتك بها حرب أهلية متواصلة تدور رحاها في 

مناطق مختلف���ة من البالد، التي تحكمها طغمة من العس���كريين. وفي 

الع���ام 2015، جرت فيه���ا انتخابات ديمقراطية أس���فرت عن فوز حائزة 

جائزة نوبل للسالم، أونغ سان سو تشي، وتشكيلها حكومة جديدة، غير 

أن هذه الحكومة تفتقر إلى أية س���لطة أو س���يطرة عل���ى قوات األمن أو 

على الميليش���يات العس���كرية الخاصة والتي تخضع كلها )قوات األمن 

الرس���مية والميليشيات( إلمرة الطغمة العسكرية، الحاكمة الفعلية في 

البالد.  

وقبل أي���ام قليلة، قدمت مبعوث���ة األمم المتحدة الخاص���ة إلى بورما 

تقريرها إلى »مجلس حقوق اإلنس���ان« وأش���ارت فيه إلى ما كانت أكدته 

مق���ررة األمم المتحدة الخاصة بحقوق اإلنس���ان ع���ن أن قوات األمن في 

بورما قادت خالل األش���هر الثالثة األخيرة حمل���ة أجبرت نحو 65 ألفا من 

أقلية الروهينغا المس���لمة على الفرار إل���ى بنغالديش. وأكد التقرير أن 

ما تنفذه قوات األمن الرس���مية التابعة للطغمة العسكرية الحاكمة في 

بورما »يشمل جرائم ضد اإلنسانية قد تصل إلى حد اإلبادة الجماعية«. 

“حملة مشتريات عسكرية« في إسرائيل!!
ويؤكد االلتماس الذي قدمه إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية في شهر 

كانون الثاني األخير المحامي إيتاي ماك وعدد من نشطاء حقوق اإلنسان 

في إس���رائيل، أنه على الرغم مما نشر عن جرائم الطغمة العسكرية في 

بورما، تواصل السلطات اإلس���رائيلية الرسمية تعاونها الوثيق مع هذه 

الطغمة، سواء من خالل الدعم العسكري المباشر وغير المباشر، بتدريب 

جنودها وكوادرها، أو تزويدها بكل ما تحتاجه من أنواع األسلحة والعتاد 

العس���كري، أو من خالل الدعم المعنوي. فقد اس���تقبلت إسرائيل زعيم 

الطغمة العس���كرية، الجنرال إي���ا ماونغ، على رأس وف���د كبير منها في 

ما أس���مته وسائل إعالم إس���رائيلية بأنه »حملة مشتريات عسكرية في 

الصناعات الحربية اإلسرائيلية«!! 

فخالل شهر أيلول 2015، وصل ماونغ على رأس وفد الطغمة العسكرية 

الحاكمة في بورما إلى إس���رائيل في زيارة رس���مية، لكن سرية، التقى، 

خالله���ا، برئيس دولة إس���رائيل، رؤوفين ريفلين، رئي���س هيئة أركان 

الجيش اإلس���رائيلي، الجنرال غادي آيزنكوت، ورؤس���اء األجهزة األمنية 

المختلف���ة، كم���ا زار قواعد عس���كرية تابعة لس���الحّي الج���و والبحرية 

اإلس���رائيليين. كما قام ب�«جولة« في عدد من مراكز ومجمعات الصناعات 

الحربية اإلسرائيلية. 

وفي المقابل، كش���ف النقاب عن زيارة رس���مية، لكن سرية أيضا، قام 

بها رئيس »قس���م الص���ادرات األمنية اإلس���رائيلية« ف���ي وزارة الدفاع 

اإلسرائيلية، ميشيل بن باروخ، إلى بورما خالل الصيف األخير.  

ويؤكد االلتماس أنه رغم تكتم إس���رائيل الرسمية على هذه الزيارات 

وبرامجها، إال أن المعلومات والصور التي نشرها قادة الطغمة العسكرية 

أنفسهم على حس���اباتهم الش���خصية على موقع التواصل االجتماعي 

)فيسبوك(، كشفت عن شرائهم سفنًا حربية إسرائيلية من طراز »سوبر 

دفورا«، إضافة إلى كميات كبيرة من األسلحة، كما تولت إسرائيل تدريب 

أعداد كبيرة من الجنود التابعين لهذه الطغمة. 

وفي ش���هر آب الماضي، نشرت شركة إس���رائيلية متخصصة في بيع 

المعدات العسكرية و«خدمات التدريبات العسكرية«، على موقعها على 

الشبكة، صورًا من التدريبات التي شارك فيها جنود الطغمة العسكرية 

البورمية وهم يحملون بنادق من طراز »كورنرشوت« اإلسرائيلية الصنع، 

مع اإلش���ارة إلى أن »هذه البنادق قد أصبحت قيد االستخدام العملياتي 

في بورما«! 

وأف���اد االلتماس بأن أحد أعضاء إدارة هذه الش���ركة اإلس���رائيلية هو 

المفتش العام السابق للشرطة اإلسرائيلية، شلومو أهرونيشكي! 

ونّوه، أيضا، إلى أن »تعاونًا إسرائيليا مماثال« يجري في جنوب السودان 

هذه األيام، إذ تصر وزارة الدفاع اإلس���رائيلية على مواصلة تصدير وبيع 

األسلحة لألطراف المتحاربة هناك، على الرغم من الجرائم الفظيعة التي 

ترتكب هناك والتي »يمكن منعها ووقفها«! 

كما جرى »تعاون إس���رائيلي مماثل« من قبل، أيض���ا، في عمليات اإلبادة 

الجماعي���ة التي وقعت ف���ي رواندا وفي البوس���نة في تس���عينيات القرن 

الماضي، كما في عمليات اغتيال نشطاء السالم في األرجنتين وتشيلي في 

س���بعينيات القرن الماضي.  وفي جميع تلك الحاالت، قدم المحامي إيتاي 

ماك التماس���ات إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية للمطالبة بكشف تفاصيل 

هذا »التعاون« وما تخلله من جرائم ضد اإلنسانية وبوضع حد له.

السالح مقابل تأييد المستوطنات في األمم المتحدة!
اعتبر الكاتب جون براون، في موقع »محادثة محلية« )سيحاه ميكوميت( 

العبري، أن ادعاء الدولة )الحكومة اإلسرائيلية( بأن المحكمة العليا ال تملك 

صالحية ممارس����ة الرقابة على صادرات السالح اإلسرائيلية هو »ادعاء غير 

مسبوق ومستهَجن«. وتس����اءل: لماذا تدعي الدولة بأن موضوع التصدير 

العس����كري هو »مس����ألة سياس����ية خالصة« و«يمس عالقاتها الخارجية«؟ 

ويحاول اإلجابة عن هذا الس����ؤال بسؤال آخر هو: هل الحال هنا كما كانت 

في حاالت س����ابقة؟ منه����ا، مثال، ما أظهرته الوثائق التي كش����ف النقاب 

عنها حول التعاون مع نظام الطاغية أوغس����تو بينوش����يه في تشيلي منذ 

أواسط سبعينيات القرن الماضي حتى أوائل تسعينياته؟؟ فهل تسعى 

إس����رائيل، إذن، إلى تجنيد وضمان تأييد بورما للمستوطنات اإلسرائيلية 

في الضفة الغربية في عمليات التصويت التي تجري في مؤسسات األمم 

المتحدة حول ش����رعية هذه المستوطنات؟ وهل تدعي الدولة، فعليا، بأن 

هذا هو أحد الدوافع المركزية في كل مسألة تصدير وتجارة السالح؟  

وفيم���ا يتعلق بفحوى االدعاء المذكور، بش���أن ع���دم امتالك المحكمة 

العليا صالحية ممارسة الرقابة على صادرات السالح اإلسرائيلية، تساءل 

ب���راون: هل تفتقر المحكمة العليا اإلس���رائيلية لمث���ل هذه الصالحية 

بشأن تصدير األسلحة الرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، بينما 

لم تتوان عن »انتزاع« وممارسة صالحيتها في محاكمة مجرمين نازيين 

بجريرة ارتكابهم جرائم ضد اإلنسانية؟ 

م���ن جهته، قال مقدم االلتماس إلى المحكم���ة العليا، المحامي إيتاي 

ماك، إن »إسرائيل ارتكبت خطأ تاريخيا فادحًا حينما دعت زعيم الطغمة 

العس���كرية في بورما واس���تقبلته في البالد وعقدت معه صفقات لبيع 

األس���لحة وتنظيم التدريبات العسكرية«. وأضاف: »يمكن االفتراض بأن 

إسرائيل تريد موطئ قدم في بورما، بينما الشركات األميركية واألوروبية 

ال تستطيع التحرك بحرية جراء الحظر الدولي المفروض على النظام في 

بورما... هذا ليس تصرفا جديدا، إذ غالبا ما حكمت المصالح وبررت تقديم 

المساعدات العس���كرية لألنظمة الدكتاتورية في مختلف أنحاء العالم. 

غير أن السؤال الذي يجب أن نطرحه هنا هو: أليست هنالك قيم وخطوط 

حمراء أخالقية؟«! 

ردا على التماس ضد تصدير سالح إسرائيلي إلى أنظمة تقترف جرائم حرب ضد مواطنيها:

الحكومة اإلسرائيلية: المحكمة العليا ال تملك صالحية الرقابة على تجارة األسلحة!
*هل تستثمر إسرائيل “تصدير السالح والتدريبات” في تجنيد تأييد سياسي للمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية في عمليات التصويت األممية؟*

كتب هشام نفاع:
 

أحد األخبار التي تكاد تكون يومية »ُمعتادة« هي إطالق الرصاص واستخدام 

الس���الح الناري في بل���دات المجتمع العربي، الذي تتهم قيادته السياس���ية 

والفعاليات الناشطة فيه ش���رطة إسرائيل بالتقصير والتقاعس في مواجهة 

هذا السالح وحامليه، وبالتالي بالمسؤولية عن استمرار آثاره الدموية.

وفي أواس���ط هذا الش���هر، آذار 2017، صدر تقرير غير مألوف تناول مشكلة 

الس���الح المتفشي في إس���رائيل، ما بين الذي ترخصه سلطات الدولة بشكل 

يقترب من اإلسفاف كما س���يتبين فيما يلي، وبين الذي تتقاعس في ضبطه 

وجمعه، السالح العشوائي، وهو األكثر فتكًا في النطاق الجنائي اليومي. 

التقرير صدر عن مبادرة ذات تسمية مليئة بالدالالت: »المّسدس على طاولة 

المطبخ«، وهي عبارة عن مشروع تابع لمؤسسة »امرأة إلمرأة« – المركز النسّوي 

في حيفا. ويأتي كما تش���ير المؤسس���ة: لتقليص جرائم قتل النساء وجرائم 

العنف الناتجة عن تواجد الس���الح في الحّيز المدني، وتوفير نوع من الرقابة 

المدنية على آالت القتل المنتشرة في المجتمع.

تلك المبادرة التي تش���مل 13 جمعية نسوية وحقوقية في إسرائيل، بدأت 

مس���يرتها منذ سنوات في تعقب الجرائم المرتكبة باستخدام أسلحة شركات 

األمن والحراس���ة، وأثارت هذه القضية بش���كل كبير. وهي تحذر في تقريرها 

الجديد من اإلنتش���ار الكبير لألس���لحة النارية في الحيز المدني في اسرائيل، 

في ظل سياس���ة »موّجهة ومتهورة للوزير االس���رائيلي غلعاد إردان، تستغل 

الذريعة األمنية لتوس���يع دائرة حاملي الس���الح المرخص بشكل غير مسبوق، 

إضافة الى سياسة تتجاهل السالح غير المرخص في المجتمع العربي بالذات«، 

كما تقول. وهي تقتبس أبحاثًا تش���ير الى أن »خطر تعرض النس���اء للقتل في 

العائل���ة يزيد ب����3- 5 مرات، في بيئ���ة بيتية تحتوي على الس���الح الناري، إال 

أن ه���ذه المعطيات لم تحرك الش���رطة من أجل جم���ع المعلومات ووضع خطط 

لمنع القتل في العائلة والمجتمع، حيث تمتنع الس���لطات المكلفة عن توثيق 

نوعيات السالح المضبوط، مصادره، وأنواعه أو حالة ترخيصه«.

ويشير التقرير الى أن هناك »فهمًا متزايدًا مفاده بأن وجود الّسالح الخفيف 

س���اء بالذات، وتعريض 
ّ
في الحّيز المنزلّي يضاعف عدة مراٍت المخاطر على الن

النس���اء لخطر القتل، عبر زيادة احتماالت القتل وأعمال االنتحار بشكٍل عاّم . 

، وللمّرة األولى، ش���هادات دامغة تش���ير إلى اإلنخفاض في 
ً
وقد باتت معروفة

 
ّ

ساء داخل العائلة في العالم )وفي إسرائيل أيضًا( في ظل
ّ
مس���تويات قتل الن

وجود ظروٍف رقابّيٍة مش���ددة على السالح، وفي تش���ديد القوانين المتعلقة 

بالّسالح وتشديد تطبيقها. وهو وعٌي مفاده بأن تقليص عدد األسلحة النارّية 

لص الخطر 
ّ
لل من عدد ح���االت القتل في هذه الحّيزات ويق

ّ
داخل العائالت يق

ساء على وجه الخصوص«. 
ّ
المحيق بالن

85 بالمئة من الجرائم لم ُيكشف مرتكبوها!
وفق���ًا لمعطيات نش���رها مركز »أمان«، وه���و جمعية أهلية عربية ناش���طة 

من أج���ل »مجتمع آمن«، فإن 95 بالمئة من حاالت إطالق النار على األش���خاص 

والبيوت والس���يارات تقع في المجتمع العربي. عدد الضحايا منذ العام 2000 

لغاي���ة تموز 2016 كان 1143 قتياًل و 3400 مصاب. لكن 85 بالمئة من الجرائم 

ف مرتكبوها؛ لن تكتشف الشرطة مرتكبيها..
َ

لم يكش

الخط���اب اليومي العربي يرّدد نكتة س���وداء مفادها االس���تهجان من زعم 

ها عن الوصول الى القتلة، لكنها تب���ذل جهودًا هائلة بال كلل، 
َ
الش���رطة عجز

ومعها أجهزة أمني���ة مخابراتية أخرى، فيما لو اختلفت »هوية الس���الح« من 

ار 
ّ
جنائي الى أمني. فُينظر لألخير كتهدي���د وجودي بينما لألول من باب »فخ

)عربي( يكّسر بعضه«. وهذا هو البعد العنصري في القصة.

القي���ادة التمثيلي���ة للمواطني���ن الع���رب صّرحت بل صرخت أكث���ر من مرة 

بوجوب مواجهة هذا الس���الح القاتل. بل اجتمعت مع مس���ؤولين سياس���يين 

ومس���ؤولين في الش���رطة لتأكيد مطلب نزع هذا الس���الح ال���ذي يقتل ويجرح 

ويخّرب، قيمي���ًا واجتماعيًا وبيئيًا. ف���ي أحد اإلجتماعات المذكورة )تش���رين 

الثان���ي 2012(، على س���بيل المثال، تم اإلع���راب عن »القلق م���ن ارتفاع حدة 

ظواهر العنف والجريمة في صفوف مجتمعنا العربي، ومن انتش���ار األس���لحة 

بأيدي ش���ريحة م���ن المواطني���ن، األمر الذي يش���كل تهديدًا لس���المة وأمن 

الجمه���ور وممتلكاته، ومن بقاء العديد من جرائم القتل دون توصل الش���رطة 

ال���ى الفاعلي���ن وتقديمه���م الى العدال���ة، األمر ال���ذي يثير قل���ق الجمهور 

وعدم ثقته بالش���رطة وص���دق نواياها. وهن���اك أيضًا ارتف���اع أعمال العنف 

 الموجه���ة ضد منتخبي جمه���ور، ومس���ؤولين كبار في الس���لطات المحلية«.

أمام مزاعم جهات في الس���لطة االس���رائيلية تتهم القي���ادات العربية بعدم 

معالجة القضايا اليومية، يبرز مطلب مالحقة مطلقي الرصاص وحَملة الس���الح 

الذي تقّصر فيه تلك الجهات، ليس عن غير قصد، بل كجزء من سياس���ة عامة، 

ليقّوض مزاعمها. لغة المطلب واضحة حادة: “العمل الجّدي والفّعال لمكافحة 

ظاهرة انتشار األسلحة بأيدي المدنيين، والوصول الى مرتكبي الجرائم وأعمال 

العنف وتقديمهم الى المحاكم لينالوا عقابهم، وليشكل ذلك رادعًا أيضًا«.

موقفه���ا حينذاك مثلما هو اليوم: »إن الش���رطة قادرة على ذلك إذا توفرت 

النية، وإذا م���ا تم تخصيص الموارد الالزمة لزيادة نجاعة عمل الش���رطة، من 

ميزاني���ات وتجهيزات وقوى بش���رية. إن المس���ؤولية ع���ن مكافحة الجريمة 

والوصول الى مرتكبي الجرائم، وظاهرة انتشار السالح، هي مسؤولية الشرطة 

أواًل وأخيرًا«.

105 آالف قطعة سالح جديدة خالل 6 أشهر!
األرقام األساسية التي يحددها تقرير »المّسدس على طاولة المطبخ«، صادمة. 

فهناك ما بين311 ألف و 326 ألفًا من المسدس����ات والبنادق وس����ائر األس����لحة 

صها الس����لطات، وه����ذا إضافة الى رقم تقريبي هائل 
ّ
النارية الفردية التي ترخ

ف من مئات آالف قطع السالح غير المرخصة في األيدي الجنائية.
ّ
مؤل

الرابط بين سياس���ة تضع مش���روع اإلحتالل في مركز اهتمامها، ومؤسسة 

ف في انهمار التصريحات 
ّ

حاكمة تضع ش���ركات السالح »في عيونها«، يتكش

العلنية لدعوة المواطنين في إس���رائيل إلى حمل الس���الح ضد فلسطينيين 

ُيزعم بقيامهم بما تس���ميه الس���لطات ب� »العمليات الفردية«. وتمت ترجمة 

تلك التصريحات الى توس���يع كبير لدائرة أصحاب حق حمل السالح المرخص 

من االس���رائيليين، وتس���هيل عمليات تجديد التراخيص، إضافة  الى خفض 

الجيل الذي ُيسمح ألصحابه بحمل السالح من 21 الى 20 عامًا.

لتجس���يد طفرة التسليح الفردي التي وقعت، يشير التقرير آنف الذكر الى 

معطيات وزارة األمن الداخلي االس���رائيلية:  فخالل س���تة أش���هر فقط، )بين 

تش���رين األول 2015 الى أيار 2016(، تم منح تراخيص ل� 105 آالف قطعة سالح 

جديدة. يجب التفكير هنا بسياس���يين يوّس���عون مس���احات تفشي العنف 

السياسي المحتمل، وبتّجار سالح هم الرابح األكبر في خاتمة المطاف. 

يش���ير التقرير الى مصاع���ب ومعيقات موضوعية منعت مع���ّدات التقرير 

م���ن الحصول على معطيات كافية قادرة عل���ى توصيف الوضع. ويقول إنهن، 

قرير، »لم يتمكّن من الحصول عل���ى تقدير، أّيًا كان، عن عدد قطع 
ّ
مع���ّدات الت

 هاّمًا من ترس���انة األسلحة في 
ّ

الّس���الح النارّي غير القانونّية التي تحتل محال

رطة ووزارة األمن الداخلّي تقوم 
ّ

الّدولة«. ويتس���اءل: »هل من المعقول أن الش

ببلورة سياس���ة وتعمل من دون أن تكون لديها تقديرات، حتى لو كانت هذه 

التقديرات حذرة، حول كميات الّس���الح غير القانونّي؟ أم أن هاتين الجهتين 

الحكوميتين تفضالن إخفاء هذه التقديرات؟«.

النقطة الُمش���ار اليها أعاله بعالمة اس���تفهام تكش���ف طبق���ة جديدة من 

الش���بهة التي تحوم فوق رؤوس هذه األجهزة الرسمية: تقاعس في معالجة 

الس���الح العش���وائي ألنه يضرب ويصيب ويمّس العرب أساسًا، والمجتمعات 

التي يصّح اعتبارها طرفية وهامشية في الواقع االسرائيلي.

تقرير »المّس���دس على طاولة المطبخ« يتوقف عن���د وثيقة داخلّية صادرة 

ع���ن وزارة األمن الداخل���ّي، وبموجبها: منذ الس���بعينيات الماضية ُس���رق أو 

ق 
ّ
ضاع في إس���رائيل ما يزيد على 23 ألف قطعة س���الح مدنّية. أما فيما يتعل

رًا: “إن %90 من الّسالح 
ّ
بالّس���الح العس���كرّي، فإّن وزير األمن الداخلّي قال مؤخ

غير القانونّي في ش���مالّي البالد مصدره الّجيش«. وبحسب تصريحات رسمية 

رطة في العام 2013 عدد األسلحة غير القانونّية بنحو 400 
ّ

متفّرقة، قّدرت الش

ألف قطعة س���الح، لتتح���ول الى »إحدى أهم الظواه���ر المؤلمة التي تعصف 

بالمجتم���ع العربي، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعدم تطبيق جدي للقانون من 

قبل الش���رطة«، يق���ول التقرير، مضيفًا: “14 ضحية س���قطت منذ بداية العام 

الجاري في المجتمع العربي، في جرائم  قتل نفذت غالبيتها بأس���لحة نارية ال 

يعرف مصدرها. ورغم أن عدد القتلى العرب يشكل أكثر من نصف القتلى في 

إس���رائيل سنويًا اال أن الشرطة لم تفلح بتوفير تقييم أو تقدير واحد لكميات 

السالح غير القانوني المنتشرة  في هذا الحيز«.  

السياق العسكري النتشار األسلحة الفردية
موقع »س���يحا ميكوميت« نشر في تش���رين الثاني 2015 تقريرًا حول تزاحم 

المواطنين االس���رائيليين على ش���راء األسلحة بعد ما أس���ماه »انتشار أعمال 

العنف في الش���وارع، من عمليات طعن ودهس«، األم���ر الذي دفع الكثير من 

المواطنين الى شراء األسلحة، واعتبر الموقع أن هذا يشكل خطرًا على المجتمع 

االسرائيلي، ويزيد من أعمال العنف الداخلي خاصة تجاه النساء، »الالتي نادرًا 

ما نس���مع عن الجرائم التي تحدث بحقهن في الصحف. فالش���عور باألمن في 

المجتمع اإلس���رائيلي ينبع بش���كل كبير من تطور صناعة األسلحة والتسليح 

الضخم للجيش. جوابنا لكل تهديد، سواء كان حقيقيًا أو من صنع خيالنا، هو 

األسلحة. فالجيش يلعب دورًا مهمًا في الحياة اليومية للمجتمع اإلسرائيلي، 

وفي حياة كل مواطن اسرائيلي، حتى أصبح حمل األسلحة أمرا طبيعيا«.

ويجزم: إن جزءًا كبيرًا من االقتصاد اإلسرائيلي يعتمد على صناعة األسلحة، 

س���واء أكان تطويره���ا أو اس���تيرادها أو تصديره���ا. فالحكوم���ة تدعم هذه 

الصناع���ات وتروج لها عل���ى أنها أمر ضروري لبقاء المواطن اإلس���رائيلي آمنًا 

ف���ي حياته اليومية. لكن الحقيقة أن الكثير من االش���خاص يش���عرون أنهم 

مهددون بس���بب وجود الس���الح، حيث س���معنا عن عدد من القضايا استخدم 

فيها مواطنون أو اش���خاص يعملون في الجيش أو الش���رطة أسلحتهم بشكل 

غير مناسب، وذلك باإلضافة الى أشخاص أصيبوا أو قتلوا عن طريق الخطأ.

ويخرج تقرير مبادرة مؤسس���ة »إم���رأة إلمرأة« بتوصي���ات عملية »لتطبيق 

سياسة مسؤولة في مجال األسلحة النارية، وعلى رأسها توفير قاعدة بيانات 

شفافة ومتاحة للجمهور حول أسلحة القتل المنتشرة حولهم، تشديد الرقابة 

واتباع سياس���ة تقليص لعدد األس���لحة في المجتمع المدني، والبدء بتطبيق 

تأمين إجباري لكل قطعة سالح، لحماية الضحايا«. ويؤكد: »إّن التجاهل السائد 

لدى الجمهور لس���ؤال انتشار األسلحة النارّية، سببه الجزئي هو ترّسخ ظاهرة 

حضور الّسالح العس���كرّي ووجوده الذي بات يعّد طبيعيًا وعاديًا، ظاهريًا، في 

وس���ط مجموعة األغلبية اليهودّية. الّجيش يستخدم ثقافة الحصانة األمنّية 

من أجل حرف اهتمام الجمهور عن مس���ألة التس���لح الفائض عن الحاجة في 

الحّيز المدنّي«.

            قراءة في تقرير جديد

السالح اإلسرائيلي في »الحّيز المدني«: إسراف في ترخيصه وتقاعس في ضبطه!
*”التجاهل السائد لدى الجمهور العريض لسؤال انتشار األسلحة النارّية سببه الجزئي هو ترّسخ ظاهرة حضور السالح العسكرّي 

ووجوده الذي بات يعّد طبيعيًا وعاديًا في وسط مجموعة األغلبية اليهودّية!«*
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القنبل���ة السياس���ية الت���ي ألقاه���ا رئي���س 

الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، قبيل 

صعوده إل���ى الطائرة التي أقلت���ه إلى الصين 

مساء يوم الس���بت األخير، والتي أدخلت الحلبة 

السياسية � الحزبية اإلسرائيلية في حالة ضغط 

ش���ديد تحس���بًا من معركة انتخابي���ة جديدة 

يبدو أن األحزاب جميعه���ا، تقريبا، غير معنية 

بها اآلن )لحس���ابات انتخابي���ة تتصل بقوتها 

وباحتم���االت الكس���ب االنتخابي، ال لحس���ابات 

سياس���ية وطنية!( – هذه القنبلة في طريقها 

إل���ى التفكي���ك، كما يب���دو وكما يرج���ح عدد 

كبير م���ن المعنيين والمراقبين، السياس���يين 

والصحافيين، في إسرائيل.

الحقيق���ة، أن نتنياهو أثبت من قبل وفي غير 

مناس���بة و«أزمة«، أنه »ثعلب حزبي � سياس���ي« 

يجيد المناورة واللعب »على الحافة« في الحلبة 

الداخلية، وخصوصا مقابل  الحزبية  السياسية� 

قادة أحزاب سياسية لم يثبتوا امتالكهم قدرا 

كافيا من المراس السياس���ي � الحزبي يؤهلهم 

لكشف أالعبيه وإحباط مناوراته. 

فف���ي خطوة يب���دو أنها محس���وبة تماما، بل 

يب���دو أنها حلقة في سلس���لة خطوات مخططة 

سلفًا، لم يجد نتنياهو أي حرج في إصدار »بيان 

رس���مي« )!( نش���ره على صفحته الخاصة على 

موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك( أعلن فيه 

تراجع���ه عن االتفاق ال���ذي كان قد توصل إليه 

قب���ل ذلك ب� 48 س���اعة فقط )مس���اء الخميس 

الماضي( مع وزير ماليته، موشيه كحلون، بشأن 

مس���تقبل »هيئة البث الع���ام« الجديدة، مرفقًا 

ذلك بتهديد صريح باستقالة الحكومة وتبكير 

موعد االنتخابات البرلمانية إذا ما واصل كحلون 

معارضت���ه إلغ���الق »هيئة الب���ث«، خالفًا لرغبة 

نتنياهو وموقفه. 

لم يراِع نتنياهو أيًا من أصول الزمالة وأعراف 

»القيادة المشتركة« و«المس���ؤولية الجماعية« 

ر، قبل صعوده درجات الطائرة مس���اء 
ّ
حي���ن ذك

الس���بت، وزي���ر ماليت���ه الحالي، كحل���ون، بأنه 

ر موعد 
ّ
ق���دم اس���تقالة حكومته الس���ابقة وبك

االنتخابات على خلفية خ���الف مع وزير ماليته 

آنذاك، يائير لبيد، حول نس���بة ضريبة القيمة 

المضافة. 

وقبل ذلك ببضع ساعات، عقد نتنياهو جلسة 

تشاورية مع عدد من وزراء حزبه )الليكود( حول 

الموضوع، خ���رج في نهايتها مه���ددًا: »إذا لم 

نتوصل إل���ى اتفاق مع كحل���ون فنحن ذاهبون 

إل���ى انتخابات جديدة«! وقال: »بعد االنتخابات، 

س���ُيمحى كحلون )ع���ن الخارطة السياس���ية � 

الحزبية( وعندئذ سأس���ّن قانون���ًا إلغالق هيئة 

البث«! 

واالتف���اق الذي كان توصل إلي���ه نتنياهو مع 

كحلون قض���ى بتخلي نتنياهو ع���ن معارضته 

ل�«هيئ���ة البث الع���ام« الجدي���دة والتوقف عن 

محاوالت���ه إلغالقه���ا وتفكيكها ومن���ع إطالق 

بثه���ا، حتى قبل بدئه )وه���و المقرر أن يحدث، 

حس���ب القانون، في 30 نيسان القريب(، مقابل 

الت���زام كحلون وحزبه )كوالنو( بتأييد مش���روع 

القانون الذي يضمن سيطرة الحكومة ورقابتها 

المشددة على وسائل اإلعالم في البالد.

“هيئة البث« ومخطط السيطرة
على وسائل اإلعالم

نتنياهو، الذي يشن حربًا ال هوادة فيها اآلن، 

ضد »هيئ���ة البث العام« الجديدة ويس���تميت 

إلغالقه���ا حتى قبل أن تنطلق، هو الذي أقامها، 

ه الكنيست في دورته 
ّ
من خالل قانون خاص سن

السابقة، كان ثمرة اتفاق وتعاون وثيقين حول 

الموضوع بين نتنياهو نفسه ووزير االتصاالت 

في حكومته الس���ابقة، غلعاد إردان. لكنه يريد 

إغالقه���ا اليوم بزعم أنها »هيئة بث يس���ارية« 

وبأن »غالبية المسؤولين والصحافيين فيها هم 

من اليساريين«! 

وطبق���ا للقانون إياه، تأتي »هيئة البث العام« 

الجدي���دة ه���ذه لتحل م���كان »س���لطة البث« 

القائمة في إسرائيل منذ أواسط الخمسينيات 

)القناة التلفزيوني���ة األولى وعدد من الموجات 

اإلذاعية(، إذ س���يجري إغالقها وتسريح طواقم 

العاملين فيها )بعضهم س���ينتقل إلى العمل 

في »هيئة البث العام« الجديدة(.  

و«س���لطة البث« هذه التي يتغن���ى نتنياهو 

الي���وم بحق���وق العاملي���ن فيه���ا ويرف���ع لواء 

حمايته���ا ومن���ع إغالقها وضم���ان بقائها، مع 

تنفيذ »خطة إصالحية« فيها، هي نفسها التي 

لم ي���أل نتنياهو جهدا في مح���اوالت إغالقها، 

وه���و ال���ذي كان وصف الصحافيي���ن العاملين 

فيها بأنهم »حماسيون« )»أتباع حماس«!!(.  

ه���ذا هو ه���ّم نتنياه���و وهذا هو هاجس���ه: 

إس���كات أية أصوات انتقادية له، سياس���يا أو 

ش���خصيا، أو ألي م���ن أفراد عائلت���ه )وخصوصا 

زوجته وابنه البكر، يائير، وتدخالتهما الواسعة 

ف���ي إدارة أمور الدول���ة(، وهو م���ا يدفعه إلى 

محاولة السيطرة، بأوس���ع وأعمق ما أمكن، على 

وسائل اإلعالم في إسرائيل. هذا ما يحّركه وهذا 

ما ورطه ويورط���ه، مرات كثي���رة، في صدامات 

ش���خصية مع صحافيين ش���ّن عليهم هجومات 

ش���خصية ح���ادة، وهذا م���ا ورطه ف���ي قضية 

االتصاالت الس���رية مع مالك صحيفة »يديعوت 

أحرونوت« وموق���ع »واي نت«، أرن���ون موزيس، 

والتي تواصل الش���رطة تحقيقاته���ا الجنائية 

بشأنها. 

لكن نتنياهو، الذي يش���كل بس���ط سيطرته، 

اإلداري���ة والسياس���ية، عل���ى وس���ائل اإلعالم 

بأقصى قدر مس���تطاع، هدف���ه المركزي، أوكل 

عددا من أقرب مقربيه، وخاصة وزير الس���ياحة، 

ياري���ف ليفي���ن، ورئيس االئت���الف الحكومي، 

عضو الكنيست دافيد بيتان، لمواصلة معالجة 

الموض���وع ومحاولة تفكيك قنبلته التهديدية 

الت���ي خلقت حالة م���ن الضغط الش���ديد لدى 

جميع األحزاب السياس���ية، وخاصة المش���اِركة 

في ائتالفه الحكومي وبضمنها حزب »الليكود« 

نفسه أيضا. وهذا ما عّبر عنه كثيرون من الوزراء 

وأعضاء الكنيس���ت من هذه األح���زاب، معلنين 

رفضهم تبكير موعد االنتخابات اآلن. 

وحيال حالة الضغط هذه، نشرت وسائل إعالم 

إس���رائيلية، أمس االثنين، أنب���اء عن اتصاالت 

مكثف���ة جرت وتج���ري بين األط���راف المعنية 

لحل »أزمة« االئتالف الحكومي الجديدة بش���أن 

»هيئة الب���ث العام« بحيث يتم درء خطر تبكير 

موعد االنتخابات البرلمانية. 

وتحدثت هذه األنباء عن تسوية يجري العمل 

حثيث���ًا على صياغة بنودها، من خالل محادثات 

يش���ارك فيها ممثلون ع���ن نتنياهو وممثلون 

عن كحلون، على أن يت���م االنتهاء من إعدادها 

نهائي���ا حت���ى يوم غ���د األربعاء، موع���د عودة 

نتنياهو من الصين. 

تسوية تضمن لنتنياهو 
تحقيق مراَده

ويستدل مما نشر عن بنود هذه التسوية، قيد 

اإلعداد النهائي، أنها تحقق لرئيس الحكومة، 

نتنياهو، مبتغاه في ما يتعلق بتركيبة »هيئة 

البث العام«، وخاصة من حي���ث أعضاء إدارتها 

وطواقم العاملين فيها. 

وقالت صحيفة »ذي ماركر« إن البنود المقترحة 

في هذه التس���وية ه���ي البنود نفس���ها التي 

وردت في مش���روع قانون خ���اص يجري العمل 

على إع���داده هذه األيام ف���ي وزارة االتصاالت 

)الت���ي يتواله���ا اآلن الوزير تس���احي هنغبي، 

بتوكي���ل مؤقت م���ن نتنياهو نفس���ه(. ويمنح 

مشروع القانون الجديد، الذي كشفت عنه »ذي 

ماركر« يوم 8 الجاري، المس���ؤولين السياسيين 

المباشرين، وخاصة وزير االتصاالت، صالحيات 

واس���عة ج���دا وغي���ر مس���بوقة في الس���يطرة 

السياسية والمراقبة اإلدارية على وسائل إعالم 

مختلف���ة في إس���رائيل، في مقدمته���ا بالطبع 

»هيئة البث العام« وإذاعة الجيش اإلس���رائيلي 

)غالي تساهل( وغيرهما.

 وتشمل بنود التسوية، بصورة أساسية، عزل 

رؤس���اء »هيئة البث الع���ام« الجديدة، وخاصة 

رئيس مجل���س إدارتها، غيل عوم���ر، ومديرها 

العام، إل���داد كوبلنت���س، وإخض���اع »الهيئة« 

السياس���ي«  »المس���توى  ومراقبة  لمس���ؤولية 

بصورة مطلقة. 

وكان نتنياهو طالب بع���زل كوبلنتس وعومر 

بزعم أنهما »يس���اريان« وبتعيين ممثلين عنه 

مكانهم���ا، إضافة إلى س���ن »قانون االتصاالت« 

الجدي���د الذي يعمق الس���يطرة والمراقبة على 

هيئات ومؤسسات البث اإللكتروني في البالد. 

في المقابل، من الواضح تماما أن وزير المالية، 

كحل���ون، وإْن كان قد رّد عل���ى تهديد نتنياهو 

بالق���ول إن »تبكير موعد االنتخابات ال يخيفنا«، 

إال أنه يدرك تماما أن من ش���أن هذه الخطوة أن 

تخفيه تماما عن الحلبة السياس���ية في البالد، 

وخصوصا على خلفي���ة نكثه بتعهدات عديدة 

أطلقها عش���ية االنتخابات الس���ابقة وتراجعه 

عنه���ا أو عجزه ع���ن تحقيقها )ج���راء معارضة 

نتنياهو لها(، وهو ما ينعكس في استطالعات 

ظه���ر تقدما كبيرا ليائير 
ُ
الرأي األخيرة التي ت

لبي���د وحزب »يوج���د مس���تقبل«، مقابل تراجع 

كبير وحاد لألحزاب األخرى، وفي مقدمتها حزب 

كحلون نفسه )كوالنو(. 

وحي���ال ذلك، أك���دت األنب���اء أن كحلون الذي 

ش���دد على موقفه المعارض إلغالق »هيئة البث 

العام« ومنع إطالق بثها في الموعد المقرر )30 

نيس���ان الق���ادم( لن يعارض عزل رؤس���اء هذه 

»الهيئة«، وخاصة عومر وكوبلنتس، عالوة على 

أنه كان قد أوضح من قبل أنه يؤيد »إقامة جسم 

إداري واحد لمراقبة البث ومؤسس���اته«، وهو ما 

يريده نتنياهو بالضبط. 

وتشمل التسوية التي يجري إعدادها، أيضا، 

زيادة عدد عاملي »س���لطة البث« الحالية الذين 

س���يتم اس���تيعابهم للعمل في »هيئة البث« 

الجديدة، علما بأن هؤالء يكافحون من أجل ذلك 

وقد شددوا معركتهم هذه خالل األيام القليلة 

الماضي���ة، إذ ينظم���ون مظاهرات أم���ام منازل 

مس���ؤولين حكوميين ونقابيين مختلفين، كما 

اجتمع وفد عنهم مع رئيس الحكومة، نتنياهو، 

مس���اء يوم الجمعة األخير. وهو االجتماع الذي 

جّي���ره نتنياه���و إلع���الن تراجعه ع���ن االتفاق 

الس���ابق مع كحلون، متباكيًا على »مصير مئات 

العاملين المخلصين«!  

بالتهديد الذي أطلقه بتبكير موعد االنتخابات على خلفية قضية »هيئة البث العام«

 إذعان شركائه لبسط سيطرته السياسية 
ّ
نتنياهو يبتز

ورقابته اإلدارية على مؤسسات ووسائل البث اإللكتروني!

  تجنيد الحريديم في إسرائيل: ملف متجدد.

تصاعد مؤخرا التوتر بين جمه���ور الحريديم )اليهود المتزمتين 

ديني���ا( والجيش اإلس���رائيلي، وانعك���س هذا التوتر عل���ى الحلبة 

السياس���ية، وذلك في أعقاب تعديل قانون التجنيد اإللزامي، خالل 

والية حكومة بنيامين نتنياهو الس���ابقة، التي اس���تبعدت األحزاب 

الحريدي���ة من المش���اركة فيها. وأصبح الش���بان الحريديم، بموجب 

ه���ذا التعديل القانوني، ملزمين بالخدمة العس���كرية، بعد أن كانوا 

معفيين من ه���ذه الخدمة بموج���ب نظام “تورات���ه حرفته”، الذي 

مكنهم من الدراس���ة في الييش���يفاه )المعهد الديني( واالعتكاف 

على دراسة التوراة والتعاليم الدينية اليهودية.

وتراجع هذا التوتر في أعقاب تش���كيل حكوم���ة نتنياهو الحالية 

بمش���اركة األحزاب الحريدية. فقد جرى التوصل إلى تس���وية بشأن 

تجني���د الحريديم تتمث���ل بأن يتوجه الش���اب الحريدي إلى مكتب 

التجنيد، مرة في الس���نة، من أجل تمديد فت���رة إعفائه من الخدمة 

العس���كرية لمدة سنة وبعدها يتوجه مرة أخرى إلى مكتب التجنيد 

لتمديد اإلعفاء لس���نة أخرى وهك���ذا دواليك، في مقابل اس���تمرار 

دراسته في الييشيفاه.

لك����ن على خلفية ص����راع داخلي على قيادة الحريدي����م الليتوانيين 

األش����كناز، أوع����ز الزعيم الروح����ي لمجموع����ة تعرف باس����م “الجناح 

األورشاليمي” )المقدسي(، الحاخام شموئيل أويرباخ، لشبان مجموعته 

بأال يمتثلوا في مكاتب التجني����د كي يوقعوا على وثائق إعفائهم من 

الخدمة العسكرية. وبعد اعتقال الش����رطة اإلسرائيلية لشاب حريدي 

من ه����ذه المجموعة، أثناء مظاهرة للحريديم احتجاجا على “تدنيس” 

حرمة يوم السبت، في بداية الشهر الماضي، تبين أن هذا الشاب “فار 

من الخدمة العسكرية” ألنه لم يوقع على نماذج إعفائه من الخدمة.   

ومنذئذ يشهد المجتمع الحريدي احتجاجات ضد تجنيد الحريديم 

ظمت مظاهرات وجرت مواجهات بين الشرطة 
ُ
للجيش اإلسرائيلي. ون

والحريديم، الذين أغلقوا شوارع رئيس���ة في القدس الغربية ومدن 

بني براك وبيت ش���يمش وأش���دود )أس���دود( وإلعاد ومس���توطنة 

“موديعي���ن”. وعمل���ت الش���رطة عل���ى تفري���ق ه���ذه المظاهرات 

مستعينة بقوات كبيرة وخيالة ورشاشات المياه. واعتقل خالل هذه 

المظاهرات عش���رات الحريديم. وفي إطار ه���ذه االحتجاجات أيضا، 

اعتقلت الش���رطة ما يزيد عن 100 حريدي، يوم الجمعة الماضي، بعد 

أن حاولوا تشويش س���باق الجري في القدس. وكان هؤالء الحريديم 

يلقون بأجسادهم أمام العدائين. 

كذلك انتش���رت مؤخرا ظاهرة مهاجمة حريدي���م لجنود حريديم 

واالعت���داء عليهم بالضرب بس���بب التحاقهم بالخدمة العس���كرية. 

وتكررت في األعوام القليل���ة الماضية التقارير الصحافية التي قال 

فيها جنود حريديم إنهم يضطرون إلى خلع بزتهم العسكرية قبل 

دخولهم إلى أحيائهم كي ال يتعرضوا للضرب. وفي عيد المس���اخر 

)بوريم( األخير، الذي صادف مطلع األسبوع الماضي، علقت “مشانق” 

لدمى ترتدي مالبس جنود إسرائيليين، في بعض أحياء الحريديم. 

ووفق���ا لمحللي���ن ومتخصصي���ن بش���ؤون الحريديم، ف���إن هذه 

المظاهرات هدفها إحراج التيارات المركزية في المجتمع الحريدي، 

الت���ي تعارض ه���ذه االحتجاج���ات، وأن يظه���ر الحاخ���ام أويرباخ 

كمعارض���ة “مقاتلة” للتي���ار الحريدي الليتواني وه���و أكبر طائفة 

حريدية أشكنازية في إسرائيل.  

فبعد وفاة زعيم الحريديم الليتوانيين، الحاخام يوس���ف ش���الوم 

إلياش���يف، في العام 2012، رفض الحاخام أويرب���اخ )85 عاما( قبول 

زعام���ة الحاخام أهرون اليف ش���طاينمان )103 أع���وام(، الذي خلف 

إلياش���يف في زعامة التيار الليتواني المركزي. ويش���ار إلى أن حالة 

شطاينمان الصحية تدهورت مؤخرا وهو يحتضر حاليا.  

 والخالف بين ش���طاينمان وأويرباخ يمزق المجتمع الحريدي حتى 

اليوم، ويتم التعبير عن ذلك من خالل النظرة إلى الجيش اإلسرائيلي 

وتجني���د الحريدي���م. ويته���م أويرب���اخ وأتباعه القي���ادة الروحية 

للحريديم الليتوانيين وكذلك أعضاء الكنيس���ت من كتلة “يهدوت 

هت���وراة” بأنهم يصمتون حي���ال الجهود التي تبذلها المؤسس���ة 

اإلسرائيلية من أجل تجنيد طالب الييشيفوت.

الحريديم - القوميون والتجنيد
ل���م يدخ���ل تي���ار الحريدي���م – القوميي���ن، الذي يعرف باس���م 

“الحردلي���م”، في نظ���ام إعف���اء الحريديم من الخدمة العس���كرية. 

وإنما يتجه الش���اب في هذا التيار إلى ييشيفاه لمدة سنة، أو أكثر، 

ي���درس فيها الت���وراة والتعاليم الدينية اليهودي���ة، وتكون فترة 

الدراس���ة هذه بمثابة سنة تحضيرية للخدمة العسكرية، إلى جانب 

العلمانيين وفي مؤسس���ة علمانية. ويلتح���ق “الحردليم” بالخدمة 

العسكرية بعد إنهاء دراستهم في الييشيفاه.

لكن حاخامي “الحردليم” يعارضون تجنيد الشابات المتدينات. 

وب���رزت ه���ذه المعارضة بق���وة مؤخرا، ف���ي أعقاب نش���ر الجيش 

اإلس���رائيلي معطي���ات حول ه���ؤالء المجن���دات. وتبي���ن من هذه 

المعطيات أنه في السنوات األخيرة ارتفع عدد المجندات اليهوديات 

المتدينات الالتي يرفضن االنصياع لفتاوى الحاخامين ضد التجنيد 

ويلتحق���ن بالخدمة العس���كرية. ووفقا لمعطيات الع���ام 2015، فإن 

ع���دد المجندات المتدينات بلغ 2159 مجندة، وأن عددهن يرتفع كل 

عام بنس���بة 10%. كذل���ك أفادت المعطيات ب���أن 9%  من المجندات 

المتدينات ينخرطن في الوح���دات القتالية، أي أن هؤالء المجندات 

يخدمن إلى جانب جنود شبان، وهذا واقع يرفضه “الحردليم” بشكل 

قاطع.

وأثارت تصريحات رئيس الييش���يفاه العس���كرية في مستوطنة 

“عيل���ي”، الحاخ���ام يغئ���ال ليفينش���طاين، وه���و أحد أب���رز قادة 

“الحردلي���م”، ض���د تجني���د المتدين���ات اليهودي���ات، عاصفة في 

إس���رائيل. وفي أعقاب نش���ر المعطيات أعاله، بدأت منظمة “ليّبا”، 

المقربة عقائديا من ليفينش���طاين، حملة ض���د تجنيد المتدينات 

للجيش. ويبدو أن هذه العاصفة صّعدت الصراع حول التجنيد داخل 

المعسكر اليميني االس���تيطاني المتطرف، وتحديدا بين الحردليم 

والصهيونية – الدينية. إذ أن حمل���ة “ليّبا” هاجمت رئيس “البيت 

اليه���ودي” ووزير التربي���ة والتعليم اإلس���رائيلي، نفتالي بينيت، 

بس���بب موافقته على دخول جمعيات تش���جع تجني���د المتدينات 

للجيش إلى مؤسسات تعليم دينية.      

وكان���ت القن���اة العاش���رة للتلفزيون اإلس���رائيلي كش���فت، قبل 

أسبوعين، مقطع فيديو ألقوال ليفينشطاين ضد تجنيد المتدينات، 

قال فيها إن ه���ؤالء المتدينات “يدخلن يهوديات إلى الجيش، ولن 

يكن يهودي���ات في النهاية. ولي���س بالمفهوم الجين���ي فقط، إذ 

أن منظومة قيمهن برمتها ستتش���وش، وس���لم األولويات – البيت 

والمس���تقبل المهن���ي – س���يثير جنونهن، ويحظ���ر الموافقة على 

ذلك... وأنا ال أعرف من س���يتزوجهن. فهي ستروي ألوالدها قصصا 

في الليل حول تراث القتال، ’نصبنا كمائن وألقينا قنابل’. يس���مون 

ذلك العائالت الجديدة، أليس كذلك؟ سيكون في العائلة أبوان. بيت 

مجانين. هذا سيكون بيت مجانين بكل بساطة”.

وأضاف أن »الحديث يدور عن بنت متدينة، ودعكم من العلمانيات. 

لقد أثاروا جنون البن���ات، ويجندوهن للجيش... المفاهيم الليبرالية 

ال يمكن أن تجعل اإلنس���ان يضحي بروحه... ونحن ال نقرر ش���يئا في 

البيت، نخرج في السادسة صباحا ونعود في السادسة مساء بأفضل 

األحوال، أو في التاس���عة أو في الحادية عش���رة في أس���وأ األحوال. 

وينبغ���ي أن يدير أح���د ما ش���ؤون البي���ت واألوالد. وإذا كانت امرأة 

مدفعية فس���يكون لك بيت مدفعية، امرأة مهترئة سيكون لك بيتا 

مهترئا، وأنت ستكون مهترئا أيضا«.

وأيد الزعيم الروحي للحردليم، الحاخام تس���في طاو، أقوال تلميذه 

ليفينشطاين، وحتى أنه دعا إلى عصيان مدني احتجاجا على تجنيد 

المتدين���ات اليهودي���ات. وقال في مقاطع فيديو كش���فتها القناة 

الثاني���ة للتلفزي���ون اإلس���رائيلي إن قضية خدم���ة المتدينات في 

وحدات عس���كرية مختلطة للشبان والش���ابات »هي قضية وجودية 

بالنسبة لكل الدولة ولكل األمة. ومن أجل مناهضة ذلك يجب الخروج 

إلى الشوارع، يجب الخروج بسبب ذلك، ويسمون هذا عصيانا مدنيا... 

وس���نهتم بأن يخرج الشعب لالحتجاج. والش���عب لم ُيعط تفويضا 

للجيش من أجل ذلك«. 

وأضاف “إنهم يريدون أن يغرس���وا ذلك لدينا على أنها قيم. وقد 

ب���دأوا بالمنحرفين جنس���يا واآلن يواصلون بطريق���ة كهذه. يحظر 

الس���ماح بذلك، فهذا أصبح فقدانا للعقالنية، والمعرفة، واألس���س 

األخالقي���ة. هل نحن بش���ر أم حيوان���ات؟ لن ننفذ أي أم���ر.. وأي أمر 

عسكري من هذا النوع يتنافى مع الحشمة”.

كذلك أيد رئيس حزب ش���اس ووزير الداخلية اإلس���رائيلي، أرييه 

درع���ي، أقوال ليفينش���طاين، وقال إلذاعة الجيش اإلس���رائيلي، إن 

األمر “يتطلب ش���جاعة من أجل التحدث عن قول الشريعة اليهودية 

وكل االحت���رام له ألنه ش���جاع وتحدث عن قول الش���ريعة”. وأضاف 

أن الش���ريعة اليهودية تحظر تجنيد النس���اء للجي���ش “ولذلك أنا 

أمت���دح الحاخام ليفينش���طاين”. واعتبر درع���ي أن االنتقادات ضد 

ليفينش���طاين غايتها إسكاته “وهو قال الحقيقة وال يخاف من قول 

الحقيقة، لكن األسلوب كان مبالغا فيه برأيي”.  

موقف الجيش وتالسن بين ليبرمان وبينيت
عقب الجيش اإلسرائيلي على أقوال حاخامي “الحردليم” من خالل 

الناطق العس���كري، مردخاي ألموز، الذي كتب في صفحته على موقع 

“فيس���بوك” أنه “ليس الئقا الرد على أق���وال غير الئقة. إخوتي في 

السالح، أنتم مخطئون. الجيش اإلسرائيلي للجميع، نساء ورجاال”. 

نش���ر دعوات إلى وقف 
ُ
وأضاف ألموز أنه “في الس���اعات األخيرة ت

دمج النس���اء في الجيش اإلس���رائيلي. والجيش اإلسرائيلي للجميع، 

ألبناء الصهيونية – الدينية األعزاء الموجودين س���وية مع إخوانهم 

العلمانيي���ن ف���ي جميع وحدات الجي���ش، وللمقات���الت المتدينات 

والعلماني���ات الالتي تحرس���ن بالدنا، وللحريدي���م، وألبناء الديانات 

المختلفة، للمجتمع اإلس���رائيلي كله”. وتابع أن “هدف الجيش هو 

الدفاع عن دولة إسرائيل وسكانها، ولذلك يجب أن يكون موحدا من 

أجل تنفيذ مهمته. ونحن نفعل ذلك بمس���ؤولية وحساس���ية تجاه 

كافة أجزاء المجتمع اإلسرائيلي”. 

من جانبه، أعلن وزير الدفاع اإلس���رائيلي، أفيغ���دور ليبرمان، هذا 

األحد، أنه سيتم اس���تدعاء ليفينشطاين إلى اس���تجواب في وزارة 

الدفاع غدا، األربعاء. وقال “إننا نريد الحفاظ على الييش���يفاه )التي 

يديرها ليفينش���طاين(، لكننا نريد الحفاظ على قيم الجيش أيضا. 

وكل م���ن يدع���م الحاخام ليفينش���طاين عليه أن ي���درك أنه يهدد 

الييش���يفاه في عيلي. واالنفالت ضد بنات إسرائيل ليس في مكانه 

ولن نتحمل ذلك”.   

وكان ليبرمان قد بعث برسالة إلى ليفينشطاين، األسبوع الماضي، 

طالبه فيها باالستقالة من منصبه كرئيس للييشيفاه، وأنه في حال 

لم يفعل ذلك فإنه س���يمارس صالحياته ك���ي يوقف اعتراف وزارة 

الدفاع بالييش���يفاه، وس���يعمل من أجل إلغاء االعتراف بالييشيفاه 

على أنها مؤسسة تحضيرية للخدمة العسكرية. 

ورد الوزير بينيت، الذي يمثل حزبه “الحردليم” أيضا، على تهديد 

ليبرم���ان بإغالق الييش���يفاه بالقول إنه “بعد تصفية )إس���ماعيل( 

هنية سنناقش موضوع الييشيفاه في عيلي”، وأن هذا التهديد هو 

“ثرثرة ليبرمانية نمطية”، وأن “آخر شيء يهم ليبرمان هو مجندات 

الجيش اإلس���رائيلي”. بدوره كتب ليبرمان في حس���ابه في “تويتر” 

أن “بيني���ت يدافع عن م���ن يحاول تحويل إس���رائيل إلى إيران. ولن 

نسمح بذلك. النساء في إس���رائيل متساويات مثل الرجال والخدمة 

العسكرية هي للجميع”.

وعقب���ت لجنة مجلس المؤسس���ات ما قبل العس���كرية، العلمانية 

والدينية، بدعوة الجيش اإلس���رائيلي إلى “السماح لجنود إسرائيل، 

رجاال ونس���اء، متديني���ن وعلمانيين، بتأدية الخدم���ة بكرامة ووفقا 

لمعتقداته���م، بموجب قواعد الجيش اإلس���رائيلي وم���ن أجل أمن 

إس���رائيل”. وأضافت اللجنة في إشارة إلى أقوال ليفينشطاين “إننا 

نؤك���د أن تعابير مس���يئة وإقصائية ال يمكنها أن تك���ون جزءا من 

الخطاب التربوي”، ومن الجه���ة األخرى فإن “تدخل جهات حكومية 

في نشاط مؤسسات تربوية، بضمنها المؤسسات ما قبل العسكرية، 

بسبب موقف رجل تربية فيها، هو منحدر زلق وينبغي االمتناع عنه 

بقدر اإلمكان”.

ودعا عدد م���ن حاخامي الصهيونية – الديني���ة، وبينهم حاخامون 

يعتبرون معتدلين، في بيان لهم، الجنود المتدينين إلى “عدم التجند 

إلى وحدات قتالية مختلطة وال تس���مح بااللت���زام بنمط حياة ديني”، 

وانتقدوا قرار الجيش بدمج المجندات في الوحدات الميدانية.

وكت���ب الحاخام بين���ي الو، وهو حاخام بارز في إس���رائيل ويعتبر 

معت���دال، أن “وزي���ر الدفاع أخطأ، وأس���لوبه لم ينجح أب���دا في حرب 

ثني األذرع. وفي مقابل تهديده، س���يتمترس كل من يعرف نوعية 

الييشيفاه في عيلي في موقف مؤيد لليفينشطاين. وهذا التهديد 

هو بمثابة صب الزيت على نار حرب سيئة وتقاطب خطير بين أجزاء 

المجتمع اإلسرائيلي”.  

وأضاف الو أن “الييشيفاه ليس���ت عدو ليبرمان وال دولة إسرائيل. 

واعتذار الحاخام ليفينش���طاين على األس���لوب الذي أدلى من خالله 

بأقواله يس���توجب عمال عميقا داخل الييش���يفاه. وال يمكن القيام 

بذلك بواس���طة كسر أواٍن وإنما بواس���طة بنائها. وال يوجد خطأ أكبر 

من دفع المس���ؤولين في عيل���ي إلى المناكفة. وعليه���م أن يكونوا 

مع المجتمع وليس���وا منعزلين عنه. وبدال من مد يد المس���اعدة إلى 

الحاخام إيلي س���ادان )مدير الييش���يفاه في مس���توطنة “عيلي”( 

م���ن أجل تنفيذ عمل تصحيحي مع الجيش والمجتمع، يس���عى وزير 

الدفاع إلى مد سيف له لُيغرس في أجسادنا جميعا. وهذا خطير”!. 

سجال صاخب حول تجنيد الشبان الحريديم 
والمتدينات اليهوديات للجيش اإلسرائيلي!
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

وتيرة التضخم المالي في الشهرين 
األولين تشير  إلى احتمال ارتفاعه 

في العام الجاري
قال مكتب االحصاء المركزي اإلس���رائيلي إن التضخم المالي في 

شهر شباط الماضي حافظ على مستواه، بمعنى بقي صفرا بالمئة، 

بعد أن تراجع بنس���بة 2ر0% في الش���هر الذي س���بق. وهذا يعني 

أن التضخم تراجع في الش���هرين األولين من العام الجاري بنسبة 

2ر0%، مقاب���ل تراجعه بنس���بة 8ر0% في نفس الفت���رة من العام 

الماضي، وتراجعه بنسبة 6ر1% في العام 2015.

ووتيرة التضخم في الش���هرين االولين تش���ير ال���ى احتمال أن 

يس���جل التضخم في العام الجاري ارتفاعا ف���ي حدود 1%، بعد أن 

تراج���ع في كل واحدة من الس���نوات الث���الث الماضية، كانعكاس 

النخفاض وتي���رة الحركة الش���رائية، وتباطؤ النم���و االقتصادي. 

ويتوقع بنك إس���رائيل المركزي أن يرتفع التضخم هذا العام في 

حدود 1%، وهو الحد األدنى من الس���قف الذي وضعته السياس���ة 

االقتصادية للتضخم السنوي، ما بين 1% الى %3.

وكان التضخ���م المالي االجمالي للعام الماضي 2016، قد س���جل 

تراجعا بنس���بة 2ر0%، وهو العام الثالث على التوالي الذي يتراجع 

فيه التضخم. وكانت نس���بة العام الماضي كالنس���بة التي تراجع 

به���ا في الع���ام 2014، بينما التراجع في الع���ام 2015 قبل الماضي 

كان بنسبة 1%. وقد ساهم في هذا التراجع انخفاض أسعار الوقود 

عالميا وبالتالي إسرائيليا، وأيضا انخفاض الكثير من المواد الخام 

عالميا.

ويقول التقرير إن التضخم في شهر شباط تأثر من ارتفاع أسعار 

الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 2ر5%، ومن ارتفاع طفيف في 

اسعار الوقود واألثات، بينما تراجعت اسعار الملبوسات واألحذية 

بنسبة 3ر%5.

ارتفاع بنسبة %25 
في السياحة الداخلة

س���جلت أعداد الس���ياح إلى إسرائيل في الش���هرين األولين من 

الع���ام الجاري 2017، ارتفاعا بنس���بة 25% مقارنة مع نفس الفترة 

من الع���ام الماضي. وهو امتداد لالرتفاع الذي طرأ على الس���ياحة 

الداخل���ة في النصف الثاني من العام الماضي، األمر الذي اعتبرته 

أوس���اط في قطاع الس���ياحة بأنه مؤش���ر إلى ارتفاع السياحة في 

العام الجاري، في حال استمرت أوضاع “االستقرار األمني” الحالية، 

بحسب تعبيرها.

وحس���ب تقرير لمكتب االحص���اء المركزي، فإنه في الش���هرين 

األولين دخل إلى إس���رائيل 445 ألف س���ائح، مقاب���ل 256 ألفا في 

ذات الش���هرين من العام الماض���ي 2016، وكان االرتفاع من حيث 

النس���بة المئوية أعلى من الش���هر الثاني شباط، الذي دخل خالله 

234 ألف سائح، وهم يش���كلون زيادة بنسبة 22% عن ذات الشهر 

م���ن العام الماضي. وكان الربع األخير من العام الماضي قد س���جل 

ارتفاعا بنسبة 17%، وس���اهم في رفع السياحة للعام كله، بعد أن 

شهدت الس���ياحة في األعوام الثالثة الماضية تراجعا حادا بأكثر 

من 30%، منها ما كان على خلفية الحرب على قطاع غزة في صيف 

العام 2014.

وكان تدفق الس���ياح األكبر في الش���هرين األولي���ن من الواليات 

المتحدة األميركية، 97 ألفا، ويش���كلون حوالي 22%، تليها فرنسا- 

5ر42 ألف، ثم روس���يا- 5ر34 ألف، ثم المانيا- أكثر من 27 ألفا. كما 

وص���ل من بريطانيا 25 ألفا، ما يعني أن هذه الدول الخمس وحدها، 

شكلت قرابة 51% من اجمالي السياح.

وحس���ب ما نش���ر، فإن سلس���لة من التس���هيالت الضريبية، 

ومحفزات مالية أخرى أقرتها وزارة المواصالت وسلطة المطارات 

والمعابر لش���ركات الس���ياحة والطيران، س���اعدت على خفض 

التذاكر إلى إس���رائيل. وف���ي المقابل، فإن الس���ياحة الخارجة 

من إسرائيل س���جلت هي أيضا في الشهرين األولين من العام 

الج���اري ارتفاعا بنس���بة 12% مقارنة م���ع ذات الفترة من العام 

الماضي 2016.

ارتفاع أسعار البيوت بنسبة %82 
خالل عشر سنوات

قال تقرير جديد نش���رته مجلة إيكونوميست إن أسعار البيوت 

في إس���رائيل ارتفعت في السنوات العش���ر األخيرة بنسبة %82، 

لتحل في المرتب���ة الثانية من حيث النس���بة المئوية، بعد هونغ 

كونغ، التي ارتفعت فيها األس���عار في الفترة ذاتها بنسبة %125. 

بينما قال تقرير إسرائيلي آخر إن أسعار البيوت ارتفعت خالل أقل 

من عامين، في فترة الحكومة الحالية، بنسبة %9.

ويظهر من تقرير إيكونوميس���ت أنه بعد هونغ كونغ وإسرائيل، 

تح���ل في المرتب���ة الثالثة نيوزيلندا، التي ارتفعت فيها أس���عار 

البيوت بنسبة تقارب 40%. في حين أن أسعار البيوت في الواليات 

المتحدة األميركية تراجعت في ذات الفترة بحوالي %20.

وقضية أسعار البيوت هي الشغل الشاغل لالقتصاد اإلسرائيلي 

في الس���نوات العش���ر األخيرة، على ضوء ارتفاعها المستمر. وقد 

حذر بنك إسرائيل مرارا في الس���نوات األخيرة من نشوء ما أسماه 

“فقاعة عقارية”، كتلك التي عرفتها الواليات المتحدة األميركية 

في العام 2007، وكانت السبب األول في اندالع األزمة االقتصادية، 

إذ أن أس���عار البيوت ارتفع���ت إلى أكثر من قيمته���ا الحقيقية، 

ومعها القروض االسكانية، وتال ذلك ارتفاع نسبة عدم القدرة على 

التسديد.

م���ن ناحية أخرى، أصدر مكتب االحصاء المركزي قبل أيام تقريرا 

آخر قال فيه إن أس���عار البيوت ارتفعت بنسبة 9%، في فترة والية 

وزير المالية الحالي موش���يه كحلون، بمعنى خالل أقل من عامين، 

رغم ما يعلنه من اجراءات وسياس���ات تهدف إلى تخفيض أسعار 

البيوت. وهذا ايضا هو ما كان في والية س���لفه يائير لبيد في ذات 

الحقيبة، إال أن كل هذه االجراءات الحكومية لم تنجح في تخفيض 

أسعار البيوت.

ومن بين االجراءات تسهيالت في تخصيص اراض للبناء، وفرض 

قيود على امتالك عدة بيوت، وتس���هيالت في اقرار مشاريع البناء 

الكبرى، وكل ذلك بهدف زيادة العرض في السوق.

قال تقرير إس���رائيلي صدر في االيام األخيرة إن تدفق 

مئ���ات آالف الس���يارات الجدي���دة في الس���نوات القليلة 

الماضي���ة على الش���وارع اإلس���رائيلية، أدى إل���ى زيادة 

االختناقات في الش���وارع، في الع���ام الماضي 2016 وحده 

بنسبة 2ر6%، وحس���ب التقرير فإن زيادة السيارات زادت 

مسافات سفر السيارات بنحو 4ر3 مليار كيلومتر، ما جعل 

الش���وارع اإلسرائيلية األكثر اكتظاظا من بين دول منظمة 

.OECD التعاون بين الدول المتطورة

وكان الع���ام الماضي 2016 قد س���جل ذروة جديدة في 

بيع السيارات الجديدة، ببيع قرابة 287 ألف سيارة، وهذا 

زيادة بنس���بة 12% عما تم بيعه في الع���ام قبل الماضي 

2015، الذي سجل هو أيضا ذروة في بيع السيارات. 

ويش���هد سوق الس���يارات تناميا مس���تمرا بشكل خاص 

في س���نوات االلفين. إال أن السنوات العشر األخيرة تشهد 

ارتفاع���ا متواص���ال ف���ي البيع الس���نوي للس���يارات، وهذا 

بعد دخ���ول أنماط جدي���دة لتمويل الس���يارات الجديدة، 

وفتح المنافس���ة الش���ديدة في القروض للس���يارات. وفي 

الس���نوات الس���بع األخيرة تم بي���ع 641ر1 مليون س���يارة، 

وحسب التقديرات فإنه بعد خصم السيارات التي يتوقف 

استخدامها لسلسلة من األسباب، فإنه في السنوات السبع 

األخيرة ازداد عدد السيارات في الشوارع بمليون سيارة.

ويقول التقرير إنه منذ العام 2014 بات واضحا أن الشوارع 

اإلس���رائيلية هي األكثر اكتظاظا من بين دول OECD، إذ 

كان المعدل في حينه 2500 سيارة لكل كيلومتر مربع من 

الش���وارع، ولكن هذا المعدل ارتفع في العامين األخيرين، 

وبالذات في العام الماضي، الذي سجل ذروة غير مسبوقة 

في بيع السيارات الجديدة.

وقال تقرير جدي���د لمكتب االحص���اء المركزي إنه منذ 

الع���ام 2000 وحتى نهاية العام قب���ل الماضي 2015، تم 

تسجيل زيادة بنسبة 50% في عدد الكيلومترات لمختلف 

وسائل النقل على الشوارع، في حين ارتفع عدد السيارات 

في ذات الفترة بنس���بة 70%. أما مس���احة الش���وارع فقد 

زادت بنس���بة 40%، في حين أن طول الشوارع ازداد بنسبة 
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وق���ال تقرير آخر لوزارة المواص���الت، صدر هو ايضا في 

االسبوع الماضي، إن مدة الس���فر في ساعات النهار أكثر 

بنسبة 64% من السفر ليال في ذات المسافة، مما يدل على 

عمق أزم���ة االختناقات المرورية، الت���ي باتت تطغى على 

كافة الشوارع الس���ريعة، التي شقت في سنوات األلفين، 

خصيصا لتخفيف أزمات الس���ير في وسط البالد، وبشكل 

خاص الش���ارع رقم 6، أو المس���مى “عابر إسرائيل”، وهو 

بطول حوال���ي 140 كيلومت���را، إذ أن المقطع المركزي فيه 

بطول 62 كيلومترا يش���هد اختناق���ات مرورية في جميع 

ساعات الصباح والمساء.

وذكر بح���ث جدي���د لمعه���د األبحاث واالس���تطالعات 

جيوكراتوغرافي���ا أن���ه إل���ى جان���ب خس���ارة الوقت في 

االختناقات المرورية، فإن لها خس���ائر اقتصادية فادحة، 

إذ أن األزمات األش���د في منطقة ت���ل أبيب الكبرى، تكلف 

االقتص���اد مئات ماليي���ن الدوالرات س���نويا. وأخذ البحث 

بالحس���بان خسارة ساعات العمل، وخس���ارة أوقات الراحة 

والترفيه، إال أنه لم يأخذ بالحسبان خسارة الوقود.

وتش���هد منطقة تل ابيب الكبرى في السنوات األخيرة 

حالة انفجار في المواصالت، عدا االنفجار الس���كاني، إال أن 

فرص توس���يع الشوارع وشق ش���وارع جديدة بات صعبة، 

وفي حاالت أخرى في ذات المنطقة بات مستحيال، وخاصة 

في أوتوس���تراد “أيالون” الذي يش���ق منطق���ة تل أبيب 

الكبرى من شمالها إلى  جنوبها، ويمر فيه يوميا 700 ألف 

س���يارة، وهذا يشكل زيادة بنسبة 50% عما كان في العام 

2000. وغالبية الس���يارات تتحرك في س���اعات بدء الدوام 

وانتهائه، م���ا يخلق اختناقات مرورية ح���ادة جدا، يعلق 

فيها المتوجهون إلى العمل والعائدون منه.

ويرى المختص���ون أن هذا األوتوس���تراد، وصل إلى الحد 

االقصى من امكانيات االستيعاب، وال مجال لتوسيعه. وكل 

هذا على الرغم من أن معدل عدد الس���يارات التي تمر منه 

قد انخفض عما كان في العام 2008، حوالي 745 ألف سيارة 

يومي���ا. ويعزو المختصون ه���ذا االنخفاض إل���ى بدء عمل 

برنام���ج التطبيق الهاتفي، توجيه الس���يارات “ويز”، الذي 

يعمل على قاعدة منظومة توجيه السيارات “جي بي إس”. 

من ناحية أخرى، قال تقرير لقطاع الس���يارات إن مبيعات 

الس���يارات الجديدة في شهر شباط الماضي سجلت هبوطا 

بنس���بة 44%، مقارنة مع ذات الشهر من العام 2016. وهذا 

التراجع هو اس���تمرار للتراجع الذي حصل في الشهر االول 

من العام الجاري بنس���بة 55%، مقارنة مع ذات الش���هر من 

العام الماضي. ويعزو المختص���ون هذا التراجع إلى دخول 

ضريبة جديدة على الس���يارات إلى حيز التنفيذ في مطلع 

العام الجاري. وقد تس���بب رفع الضريب���ة برفع حاد في بيع 

السيارات في الربع األخير من العام الماضي، والذي تم فيه 

بيع 287 ألف سيارة، بزيادة بنسبة 12% عن العام 2015.

وحس���ب ما نشر، فإنه في ش���هر كانون الثاني الماضي 

تم بيع قرابة 21 الف س���يارة، وهذا يعد انخفاضا بنس���بة 

55%، مقابل ذات الش���هر من 2016. بينما في شهر شباط 

الماضي تم بيع 10666 سيارة، وهذا انخفاض بنسبة %44 

عن ش���باط 2016. وفي المجمل فقد انخفض بيع السيارات 

الجديدة في الشهر األولين من العام الجاري بنسبة %48.

وع���ادة ف���إن النصف االول م���ن العام يش���هد مبيعات 

س���يارات بحجم أكبر من حجم النصف الثاني، إال إذا طرأت 

تغيرات ضريبي���ة، أو حمالت تؤدي إلى انخفاض أس���عار 

السيارات.

OECD الشوارع اإلسرائيلية األشّد اكتظاظا بين دول
*أكثر من مليون سيارة جديدة خالل سبع سنوات زادت االكتظاظ في الشوارع بنسبة 2ر6% *كلفة االختناقات المرورية- 

مئات ماليين الدوالرات سنويا *انخفاض بنسبة 48% في مبيعات السيارات في الشهرين األولين من العام الجاري*

لم تمر س���اعات على إعالن شراء ش���ركة إنتل العالمية 

لش���ركة “موبيل- أي” اإلس���رائيلية بما يزيد عن 15 مليار 

دوالر، حت���ى اندلع الجدل في األوس���اط الحكومية، ومنها 

انتقل للحلبتين السياس���ية والشعبية، حول شكل صرف 

هذه “الغنيم���ة” غير المتوقعة لخزين���ة الضرائب. ففي 

حين ب���دأ الحديث ع���ن تخفيض ضريبي جدي���د، تطالب 

أوساط اجتماعية بصرف المداخيل على قضايا اجتماعية.

وش���ركة “موبيل- أي” طّورت برنامج مجّس���ات وكاميرات 

صغيرة في السيارات، تستطيع أن ترصد انحراف السيارة، 

وأي اقتراب خطير من ماّرة وس���يارات في الش���وارع، وتنذر 

السائقين التباع الحذر. وبدأت الكثير من شركات السيارات 

بتركي���ب مث���ل ه���ذا البرنام���ج. وقال���ت وزارة المواصالت 

اإلسرائيلية إن 54% من السيارات الجديدة التي دخلت إلى 

إسرائيل في العام الماضي تم دمج هذا البرنامج فيها. كما 

أن هناك نظاما إس���رائيليا يلزم الش���حنات من انتاج العام 

2012 والحقا بتركيب هذه المنظومة.

وبعد مفاوضات لم تمتد لفترة طويلة، اش���ترت ش���ركة 

إنتل الش���ركة بما يزيد بقليل ع���ن 15 مليار دوالر، على أن 

تبقى الشركة تعمل أساسا في إسرائيل، مع احتمال فتح 

فروع لها، وأن يواصل المؤسس���ان اإلس���رائيليان للشركة 

عملهما كمديرين. 

ومن المفترض أن توظف الشركة حوالي 4 آالف مهندس 

من إسرائيل والعالم، زيادة على مئات العاملين فيها.

وحسب تقديرات في وزارة المالية، فإن اجمالي الضريبة 

على هذه الصفقة س���يتراوح ما بين ملي���ار إلى 1ر1 مليار 

دوالر، تجبى من عدة قنوات، من مالكي الش���ركة واصحاب 

االس���هم، ومن العاملين الذين س���يحصلون على عالوات 

نتيجة بيع الشركة.

وعلى الرغم من أن هذه ضريبة س���تدفع لمّرة واحدة، إال 

أن الجدل حول شكل الصرف قد تشعب في األيام األخيرة. 

وكان االقتراح األول في محيط وزير المالية موشيه كحلون 

هو خفض ضريبة المش���تريات بنصف أو واحد بالمئة، أو 

تخفيض اضاف���ي في ضريبة الش���ركات، أو تخفيض في 

درجات ضريبة الدخل للش���رائح الوس���طى. في حين ألمح 

نتنياه���و إلى تأيي���ده لخفض الضريبة على الش���ركات، 

بقوله إن���ه كلما تم تخفي���ض الضرائب، ف���إن االقتصاد 

سينمو بوتيرة أسرع.

ويظهر هذا الج���دل في الوقت الذي تواصل فيه خزينة 

الضرائب تس���جيل فائض في مداخيلها، استمرارا للحالة 

القائمة بش���كل خاص في العامين األخيرين. وقد أعلنت 

س���لطة الضرائب أن مداخيل الضرائب في شهر شباط من 

العام الماضي، س���جلت ارتفاعا بنسبة 5ر8%، وأن الزيادة 

في الش���هرين األولين م���ن العام الجاري 2017، س���جلت 

ارتفاعا بنس���بة 7ر5% عن نفس الفترة من العام الماضي 

2016. ف���ي حي���ن تقول التوقع���ات إن اجمال���ي مداخيل 

الضرائب ستس���جل في العام الجاري زيادة عما هو متوقع 

بنسبة %6. 

وحس���ب التقرير، تم في الش���هرين األولي���ن جباية ما 

يقارب 52 مليار ش���يكل، وهو ما يع���ادل 1ر14 مليار دوالر. 

وحس���ب تخطيط الموازن���ة العامة للعام الج���اري، يجب 

جباية ما يقارب 294 مليار شيكل )4ر79 مليار دوالر(. ويرى 

مختصون أن ه���ذا المبلغ ُيعد حدا أدنى، ما يعني انه في 

نهاية المطاف س���يكون فائض ف���ي جباية الضرائب عما 

حددته الحكومة.

ويتضح من التقرير أن الزيادة في الضرائب المباش���رة، 

مث���ل ضريبة الدخل وضرائب الش���ركات واألراضي، كانت 

بمع���دل 11%، ف���ي حي���ن أن الزي���ادة ف���ي الضرائب غير 

المباش���رة، مثل ضريبة المش���تريات، في ح���دود 5ر%5. 

وكانت الزيادة في الش���هر األول م���ن العام الجاري 5ر%2 

مقابل 2ر8% في شهر شباط. والضرائب غير المباشرة هي 

أحد مؤشرات الحركة التجارية.

وق���ال تقرير ل���وزارة المالي���ة إن ص���رف الحكومة في 

الش���هرين األولين من العام الجاري كان اقل من المتوقع، 

وس���جل فائض���ا بم���ا يع���ادل 351 مليون دوالر. وحس���ب 

التوقعات الجديدة، فإن العجز في الموازنة لن يصل هذا 

العام إلى السقف المحدد له، 9ر2% من حجم الناتج العام، 

كما هو مخطط له، إذ أن العجز في األش���هر ال� 12 األخيرة 

بلغ 1ر%2.

إسرائيل تشهد أكبر صفقة بيع شركة تكنولوجية

بيع شركة “موبيل- أي” يثير جدال حول صرف “غنيمة” الضرائب!
*الشركة التي اخترعت برنامجا لمنع حوادث طرق السيارات بيعت بأكثر من 15 مليار دوالر *الصفقة ستزيد 

مداخيل الضرائب لمرة واحدة بنحو مليار دوالر *مداخيل الضرائب تسجل في الشهرين األولين زيادة بنسبة 5ر%5*

عاد سعر صرف الدوالر أمام الشيكل في االسابيع األخيرة 

الشغل الشاغل للمؤسس����ات االقتصادية الرسمية، وخاصة 

وزارة المالي����ة وبن����ك إس����رائيل المركزي، وإل����ى جانبهما 

اتح����ادات الصناعيين والمصّدرين. فقد هبط س����عر صرف 

ال����دوالر في غضون عام واحد بمع����دل يزيد عن 5ر6%. وهذا 

التراجع ينعكس سلبا بش����كل خاص على قطاع الصادرات، 

ف����ي حين أن هذا التراجع لم ينعكس على أس����عار البضائع 

المستوردة، أو تلك المصنوعة من مواد خام مستوردة.

ويت���م حاليا التداول في س���عر الدوالر بم���ا بين 65ر3 إلى 

68ر3 ش���يكل، بدال من 9ر3 ش���يكل قبل عام. وهذا في حين 

أن الش���يكل تع���ززت قيمته أم���ام اليورو لعاملي���ن، أولهما 

تراجع قيمته أم���ام الدوالر عالميا، وثاني���ا، عوامل االقتصاد 

اإلس���رائيلية. ويقول خب���راء إن قيمة الش���يكل تعززت أمام 

جميع أس���عار العم���الت في العال���م. وفي حين يس���تغرب 

مس���ؤولون في بنك إس���رائيل تعزز قيمة الشيكل، فإن وزير 

المالية موشيه كحلون، ومعه مسؤولون في وزارته، يسارعون 

إلى تجيير األمر إلى ما وصفوه ب� “قوة االقتصاد اإلسرائيلي”.

وقال����ت نائب����ة محافظة بنك إس����رائيل المرك����زي نادين 

تراختنبرغ إن قيمة الشيكل قوية أكثر من الالزم، وإن البنك 

المركزي يتدخل حينما يرى أن س����عر الصرف امام العمالت 

األجنبية بات يمس أكثر باالقتصاد. وعلى هذا االساس تدار 

عملية شراء الدوالرات.

وف����ي بحث جرى في وزارة المالية ق����ال الوزير كحلون “إن 

الش����يكل القوي لي����س أزمة، بل هو نتيج����ة القتصاد قوي. 

فاالقتصاد اإلس����رائيلي أنهى عاما من أفض����ل األعوام في 

تاريخ إس����رائيل، وارتفاع قيمة الشيكل هو نتيجة مباشرة 

لمعطيات الس����وق اإلسرائيلية القوية. وعلى الرغم من هذا، 

ال يمك����ن تجاهل الم����س بالصادرات، وإلى جانب سياس����ة 

الفائدة البنكية التي ينفذها بنك إسرائيل المركزي، علينا 

اتباع سياس����ة تعزز الصناعات، وزي����ادة االنتاج على المدى 

البعيد”.

ونقل����ت صحيفة “ذي ماركر” عن مصادر في وزارة المالية 

قولها “إن ارتفاع قيمة الش����يكل هو شهادة على استقرار 

االقتص����اد اإلس����رائيلي، وم����ن ناحية الصناعيي����ن عليهم 

مواجهة ه����ذه الحقيقة. فمن الواضح له����م أن الحكومة ال 

تستطيع أن تساعد في مجال العمالت األجنبية، على المدى 

القصير، وإنما اتباع خطوات ستكون انعكاساتها فقط على 

الم����دى البعيد، وله����ذا فإن بنك إس����رائيل وحده قادر على 

المساعدة”.

ويق����ول المحل����ل االقتص����ادي ف����ي صحيف����ة “يديعوت 

أحرون����وت” غاد ليئ����ور إنه فقط خطوة جريئ����ة غير مألوفة 

ضعف الشيكل، إذ 
ُ
لبنك إس����رائيل المركزي من شأنها أن ت

دعا إلى تخفيض الفائدة البنكية إلى مس����توى 0%، وحتى 

إن اقتضت الضرورة أن تكون الفائدة س����لبية، ألول مّرة في 

تاريخ إس����رائيل. وليئ����ور هو واحد من ع����دد كبير من ذوي 

االختصاص الذين يطالبون بتخفيض اضافي للفائدة التي 

هي منذ عامين في أدنى مستوى لها- 1ر%0.

ويقول ليئور إن محافظة بنك إسرائيل كارنيت فلوغ ليست 

بحاجة إل����ى مصادقة من الحكومة أو الكنيس����ت لتخفيض 

الفائدة البنكية. وهي بحاجة فقط لشجاعة وجرأة، كما جرى 

ف����ي اليابان ودول أخرى. فالفائدة صف����ر بالمئة هي مرحلة 

أولى، قد تتبعها مرحلة ثانية بفائدة سلبية، ألنه فقط في 

هذه الحال من الممكن إضعاف الشيكل من جديد. 

وحال قيمة الشيكل امام العمالت األجنبية تسحب البساط 

من تحت توقعات بنك إس���رائيل المرك���زي، بالعودة إلى رفع 

الفائ���دة البنكية في الربع األخير م���ن العام الماضي، لتصل 

إلى مس���توى 25ر0%. فهذا بات أمرا صعبا، حتى وإن س���جل 

التضخم في العام الجاري ارتفاعا ألول مّرة منذ ثالث سنوات.

من دون سبب واضح: ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدوالر وباقي العمالت العالمية!
*الدوالر تراجع أمام الشيكل خالل عام بنسبة 5ر6% وأمام اليورو بنسبة 9% وأمام الجنيه االسترليني بنسبة %15 

*رغم تراجع سعر الدوالر واليورو فإن أسعار البضائع المستوردة لم تتأثر*

ويقول ليئور إن المس����تثمرين في العمالت في أس����واق 

المال اإلس����رائيلية يعززون قيمة الشيكل أمام كل العمالت 

األجنبي����ة في العالم. وال يوجد س����بب حقيق����ي لهذا األمر. 

وهذا ما تؤكده أيضا نائبة محافظة بنك إس����رائيل المركزي 

نادين تراختنبرغ. 

ويقول رئيس اتحاد الصناعيين شراغا بروش “إنه ال يوجد 

قطاع صناعي واحد قادر على أن يتحمل رفع قيمة الش����يكل 

أمام اليورو بنس����بة 10%، وأمام الجنيه االس����ترليني بنسبة 

15%، وال حتى نسبة 5% أمام الدوالر”. ويضيف بروش قائال 

إن أحد الحلول المطروحة هو زيادة االنتاجية في العمل، من 

خالل زيادة موارد تعزز هذا إلى جانب التطوير الصناعي.

وبحس���ب ما يقول رئيس معهد الصادرات اإلس���رائيلي 

رمزي غب���اي ف����”إن ارتف���اع قيمة الش���يكل امام س���لة 

العمالت، يتس���بب في تآكل مستمر في أرباح المصّدرين 

اإلس���رائيليين، ويقلص مجال منافس���تهم في األسواق 

العالمية المنافس���ة. وعلينا فح���ص خطوات عملية قادرة 

عل���ى من���ح أدوات للمصدرين ك���ي يكون���وا قادرين على 

مواجهة الحالة القائمة”.  
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الرفض المستمر لالحتالل: مشهد من كفر قدوم.  )أ.ف.ب(

بقلم: هيـرش غودمـان )*(

مقدمة
ف���ي مطل���ع الع���ام 2016 طرأ تح���ول مفاجئ ف���ي الخطاب 

السياس���ي في إس���رائيل. فقد وج���د حزبا الليك���ود والعمل 

نفس���يهما في إحدى الحاالت النادرة في التاريخ، يقفان في 

نفس الجانب م���ن المتراس،  وذلك عندما أق���ر الحزبان علنا 

أن���ه وفي اللحظة الزمنية الراهنة ب���ات الهدف المتمثل في 

التوصل إلى حل عبر المفاوضات مع الفلس���طينيين استنادا 

إل���ى صيغ���ة » دولتين لش���عبين«، بمثابة س���راب غير قابل 

للتحقيق. 

ويعود أحد األسباب التي تقف وراء ذلك، في أن كال الحزبين 

الحظا أن الفلس���طينيين تبنوا م���ا يعرف ب� »الخطة ب«، وهي 

سياسة ترتكز على الفرضية بأن الطريق األسلم لدفع تحقيق 

األهداف والمصالح الفلس���طينية تكمن ف���ي القيام بجهود 

ومساع حثيثة من جانب واحد في الساحة الدولية، وتكريس 

الواق���ع القائم، وذل���ك عبر القيام بأعمال اس���تنزاف عنيفة، 

ونزع الش���رعية عن إس���رائيل ومقاطعتها. وم���ن وجهة نظر 

الفلس���طينيين فإن مثل هذه األعمال والنشاطات من شأنها 

أن تضعف إس���رائيل في الس���احة الدولية وأن تبقي النزاع 

اإلقليمي مطروحا على األجندة بهدف التس���بب في انقسام 

داخلي وإضعاف المجتمع اإلسرائيلي.

ويتف���ق الحزبان الرئيس���يان في إس���رائيل حالي���ا على أن 

اله���دف الحقيقي للفلس���طينيين ل���م يعد ح���ل »دولتين 

لشعبين«، اس���تنادا لمبدأ مقايضة األرض بالسالم، وعلى أن 

الفلسطينيين معنيون اآلن بأن يروا في نهاية العملية واقعا 

يق���وم على دولة واحدة يصبحون فيه���ا هم األكثرية، وأن ال 

يكون إلسرائيل وجود كدولة يهودية وديمقراطية.

بن���اء على ذلك، يق���ول المؤيدون للنهج األح���ادي الجانب 

إن���ه يتعين عل���ى إس���رائيل أن تأخذ مصيره���ا بيديها عن 

طري���ق خلق واقع جديد في المنطقة وتغيير ال�«س���تاتيكو - 

الوضع القائم« لجهة ما يعتق���دون أنه ينطوي على أفضلية 

إلس���رائيل. ويقتضي »النه���ج األحادي الجان���ب البناء«، كما 

يصفون���ه، القيام بما يلي: أوال- انس���حاب من جانب واحد من 

مناط���ق تتراوح مس���احتها بين 80- 85 بالمئة من مس���احة 

الضفة الغربية، ومن ضمن ذلك عشرات األحياء االستيطانية 

في القدس الشرقية؛ ثانيا- إخالء مقرون بحوافز وسن قوانين 

خاص���ة، لعدد يت���راوح بي���ن 80 ألف و 100 ألف مس���توطن 

إس���رائيلي من بيوتهم ومس���اكنهم، ونقلهم إلى إسرائيل 

داخل الخ���ط األخضر، أو إلى كتل اس���تيطانية كبيرة؛ ثالثا- 

اإلنته���اء من بناء جدار األمن )جدار الفصل(؛ أخيرا، االحتفاظ 

بتواجد عسكري إسرائيلي على امتداد نهر األردن.

ويعتقد المؤيدون لالنسحاب األحادي أنه ال يمكن ل�«الوضع 

القائم« أن يس���تمر، إذ أن الزيادة السكانية اإلسرائيلية في 

الضف���ة الغربية س���تؤدي إلى خلق وضع يصب���ح فيه أي حل 

مستقبلي يرتكز على مبدأ مقايضة األرض بالسالم غير قابل 

للتحقيق، األمر الذي س���يفضي بالتال���ي، من ناحية واقعية، 

إلى نش���وء دولة واحدة ذات أغلبية عربية، وسيكون في ذلك 

نهاية إلسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

لقد انس���حبت إس���رائيل حتى اآلن بصورة أحادية الجانب 

مرتي���ن، األولى من لبنان في الع���ام 2000، والثانية من قطاع 

غزة في العام 2005. وفي الحالتين جرى اإلنسحاب من مناطق 

غير متنازع عليها، ولم تكن إلسرائيل فيها أية مطالب. وفي 

حال���ة قطاع غزة لم يكن الحديث يدور نهائيا عن منطقة لها 

صلة في سياق التوصل إلى أي إتفاق مستقبلي بين الطرفين.

هذان اإلنس���حابان األحادي���ان كانت لهم���ا نتائج لم يتم 

توقعها مسبقا، إذ أن هذه النتائج تجاوزت بكثير الفرضيات 

والتوقعات التي سادت في حينه. وقد تضمنت االنعكاسات 

الناجمة عن ذلك اندالع أربع حروب، وآالف الحوادث الحدودية، 

وتحول مشكالت تكتيكية إلى مش���كالت إستراتيجية. وقد 

ترك كل ذلك أثارا وانعكاس���ات عميقة في إسرائيل ال يمكن 

محوها. 

في ضوء ذلك، فإننا نقف اآلن أمام اقتراح ينص على القيام 

بانس���حاب أحادي الجانب دون ش���روط م���ن منطقة ال تطالب 

إس���رائيل بها لنفسها - وتتراوح مساحتها، كما أسلفنا، بين 

80- 85 بالمئة من الضفة الغربية - و«االنطواء« إلى خط حدود 

ال يعترف به أحد سواها.

ويمن���ح هذا االقت���راح األراض���ي الُمزمع اإلنس���حاب منها 

اعترافا واقعيا بأنها تعود بصورة ش���رعية للفلس���طينيين، 

بينما ستبقى هذه األراضي في الواقع أراضي متنازعا عليها 

تحتف���ظ بها إس���رائيل بموجب مس���لمات ومعايي���ر دولية، 

لريثما يتم التوصل إلى تس���وية بي���ن الطرفين. كذلك فإن 

اإلقتراح يدعو إلى التخلي بش���كل أح���ادي الجانب عن وحدة 

مدينة القدس كعاصمة إلسرائيل، وذلك خالفا إلجماع دولي 

واسع، ودون أي مقابل.

وكما حصل في اإلنس���حاب األحادي الجان���ب في المرتين 

الس���ابقتين )من جنوب لبنان- 2000، ومن قطاع غزة- 2005( 

فإن اإلقت���راح الحالي يعكس ضعفا إس���رائيليا في مواجهة 

بيئ���ة معادية، من جهة، ومؤيدة من جهة أخرى إلقامة جدار 

أو حاج���ز بين الش���عبين على أمل أن يؤدي ذل���ك بالذات إلى 

تقريبهما أكثر من السالم. 

ثمة أيضا بعد إسرائيلي داخلي من المهم التطرق إليه. إذ 

يمكن تصور االنعكاس���ات السياسية واالجتماعّية المترتبة 

عل���ى عملية أحادية الجانب  تش���مل اقتالع وإعادة توطين –  

بصورة قسرية – ل� 100 ألف مواطن )مستوطن( إسرائيلي. فإذا 

كان اإلنسحاب من قطاع غزة قد تسبب بصدمة، فإن »اإلخالء« 

من الضفة الغربية سيحدث زلزااًل.. فقد حاولت حكومة شارون 

طوال عام كامل تقريبا دفع المس���توطنين اليهود في »غوش 

قطي���ف« إلى ترك مس���توطناتهم بإرادتهم، غير أن النتائج 

كانت قاس���ية جدا. في المقابل فإن الحدي���ث يتناول، فيما 

يتعلق باإلنس���حاب األحادي من مناط���ق في الضفة الغربية، 

إخالء أوسع نطاقا بكثير. 

وال بد من اإلش���ارة هنا إلى أن ثمة فرقا بين ضرورة »التخلي 

عن البيت« في س���ياق تسوية تتوصل إليها حكومة منتخبة 

في نهاية مفاوضات، وبين القيام بذلك دون مقابل.

إن معارض���ة ه���ذا النم���ط م���ن التفكير تتخط���ى الحدود 

السياس���ية المتع���ارف عليه���ا ف���ي إس���رائيل. فالحديث 

ي���دور هنا عن ق���وس يقف على أحد طرفي���ه أولئك الذين ال 

يس���تطيعون فهم لماذا يتعين على إسرائيل أن تتنازل عن 

ورقة المس���اومة التي تحتفظ بها مقابل ال شيء، بينما يقف 

على الطرف الثاني أولئك الذين يعتقدون أن إلسرائيل الحق 

في كامل أراضي الضفة الغربية. 

لعل الناخب اإلس���رائيلي سيجد نفس���ه مطالبا بالتصويت 

على هذه المس���ألة في المس���تقبل غير البعي���د.  ففي هذه 

اآلونة تجري حملة هدفها دفع إجراء استفتاء حول الموضوع. 

مع ذلك ف���إن قالئل فقط، من كال طرفي الطيف السياس���ي، 

يفهم���ون هذه المس���ألة التي س���تطرح أمامه���م في مثل 

ه���ذا التصويت- االس���تفتاء- أو النتائ���ج المتوقعة لطريقة 

تصويتهم.

هذه الدراس���ة تس���عى إلى عرض المس���ألة على اختالف 

معانيها ودالالتها.

حزب »العمل« واإلنسحاب  األحادي الجانب
صوت مؤتمر حزب »العمل« باإلجماع  في ش���هر ش���باط من 

العام الماضي )2016( إلى جان���ب تحويل اإلنفصال األحادي 

الجانب عن الفلس���طينيين إلى مدم���اك مركزي في برنامجه، 

وهو أول تغيي���ر يجريه الحزب في ه���ذا البرنامج منذ العام 

2002. وق���د كان هناك دافعان رئيس���يان خل���ف هذا القرار: 

األول فقدان األم���ل بإمكانية قابلية تجس���يد حل الدولتين 

المرتكز إلى تس���وية إقليمية، أما الدافع الثاني فيتمثل في 

الفرضي���ة القائلة إن إس���تمرار »الوضع القائ���م«  في الضفة 

الغربية لم يعد قابال للحياة.

وتق���ول أوس���اط حزب »العم���ل« إنه إن لم تأخذ إس���رائيل 

مصيره���ا بيديها م���ن أجل تغيي���ر الديناميكي���ة الحالية، 

ف���إن الوضع الراهن س���يؤدي في نهاية المط���اف إلى دولة 

واح���دة ثنائية القومي���ة، يتحول الفلس���طينيون فيها إلى 

أغلبية، فيما س���تكف إس���رائيل عن كونها دولة ديمقراطية 

ويهودية. وتخش���ى محافل الحزب من أن السياس���ة الحالية 

التي تتبعه���ا الحكومة اإلس���رائيلية، والتي تبيح توس���يع 

المس���توطنات بمقتضى وتيرة الزيادة السكانية الطبيعية، 

س���تفضي إلى وضٍع غير قابل للتغيير ف���ي الضفة الغربية، 

وأن هذه السياس���ة لن تبقي شيئا للتفاوض حوله إذا ما قرر 

الفلسطينيون العودة إلى مائدة المفاوضات

 وأوضح زعيم الحزب إسحاق هيرتسوغ المنطق الكامن وراء 

تغيير البرنامج بقوله: 

● “إن االنفصال والحيلولة دون نش���وء واق���ع دولة ثنائية 

القومي���ة يحتالن أولوي���ة عليا بالنس���بة لدولة إس���رائيل.. 

إن ه���دف االنفصال ع���ن جيراننا الفلس���طينيين له أهمية 

إس���تراتيجية م���ن الدرج���ة األول���ى، إذ س���نضطر، في حال 

استئناف المفاوضات، إلى تفحص القيام بمبادرة من جانبنا 

)...( يمك���ن لنا أن نواصل تكرار الحدي���ث عن دولتين، بينما 

يس���ير الوضع عل���ى األرض نحو دولة واح���دة، ولن يكون في 

وسعنا عندئذ عمل أي شيء فيما يتعلق بذلك«.

ويق����ول الجنرال )إحتي����اط( عاموس يدلين، الذي ُرش����ح في 

انتخاب����ات العام 2015 لتول����ي منصب وزير الدف����اع من طرف 

حزب »العمل«، إن مصدر خط����ة االنفصال األحادية الجانب عن 

الفلس����طينيين وفق رؤية حزب »العم����ل«، يكمن في االعتراف 

بالفشل، وليس في األيديولوجيا، في اإلحباط وليس في الرؤية. 

ويضيف يدلين في مقال كتبه في العام 2015:

● “إن التوصل إلى اتفاق )مع الفلسطينيين( أصبح أصعب 

حالي���ا مم���ا كان عليه األمر ف���ي العام 2002 والع���ام 2008. 

وحت���ى المعتدلي���ن في صف���وف الفلس���طينيين يرفضون 

التن���ازل عن حق العودة واالعتراف بإنه���اء النزاع والمطالب، 

وكذلك االعتراف بإس���رائيل كدول���ة يهودية، كما يرفضون 

المطلب بش���أن ترتيبات أمنية تشكل جوابا مالئما للمخاوف 

اإلسرائيلية المشروعة«.

يبدو أن الفلسطينيين في العام 2016، لم يعودوا يرون في 

فكرة الدولتين، حسب خطة بيل كلينتون، النتيجة المفضلة 

لديهم، وعوضا عن ذلك فإن خطابهم متجذر في »حق العودة 

إلى فلسطين التاريخية بأكملها«.

بالنسبة للزعامة الفلسطينية فإن كل الطرق تؤدي إلى نفس 

الهدف: يتعين على إس���رائيل قبول ش���روط الفلسطينيين 

)التي تؤدي إلى تصفية وجود إس���رائيل كدولة يهودية( أو 

أن يس���تمر الوضع القائم، والذي يؤدي إل���ى النتيجة ذاتها 

)نهاية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية(.

اقتراح حزب »العمل« - خطوط عريضة
- يتعين على إسرائيل التقدم بمبادرة للتوصل إلى اتفاق دائم 

مع الفلس���طينيين، يرتكز إلى مبادئ خط���ة الرئيس كلينتون: 

إقامة دولة فلس���طينية منزوعة الس���الح مع ترتيبات وضمانات 

أمني���ة مالئمة إلس���رائيل، والتعه���د بوضع حد نهائ���ي للنزاع 

والمطالب، وتخلي الفلسطينيين عن تجسيد »حق العودة«. 

- يتعين على إس���رائيل، في حال فش���ل قناة المفاوضات 

الثنائي���ة )التي تعتبر القناة المفضل���ة(، االنتقال إلى قناة 

إقليمية تش���مل ال���دول العربي���ة المعتدل���ة بزعامة مصر 

والس���عودية واألردن، وذلك بهدف التوصل لتسوية دائمة. 

إذا رفض���ت ال���دول العربي���ة المعتدل���ة )أو إذا أخفقت في( 

المس���اهمة في التوصل إلى تس���وية فإنه يمكن إلسرائيل 

التوجه نحو التوصل إلى اتفاقيات انتقالية مع الفلسطينيين.

- تقتض���ي االتفاقيات اإلنتقالية التخلي عن مبدأ »ال نتفق 

على ش���يء إل���ى أن نتوصل التفاق حول كل ش���يء«، وتغيير 

النم���وذج المتعلق بالتنفي���ذ التدريجي ل���كل مجال يمكن 

التوصل إلى اتفاق أو تفاهم حوله، وس���ط تأجيل المواضيع 

الخالفية إلى موعد الحق.

- يتعي���ن على إس���رائيل، فق���ط في حال فش���ل كل هذه 

القنوات، انتهاج إستراتيجيا مستقلة وبعيدة األمد من أجل 

رسم وتثبيت حدودها.

إستراتيجيا مستقلة: سمات ومقومات
 إن ه���ذه اإلس���تراتيجيا بمجمله���ا، ينبغ���ي أن تتس���م 

بالتجديد واإلبداع، وأن تؤدي إل���ى إزالة الفيتو الفعال الذي 

يمتلكه الفلس���طينيون فيما يتعلق بمس���تقبل إس���رائيل، 

وهي تستوجب أيضا تنس���يقا وثيقا وكبيرا قدر اإلمكان مع 

الواليات المتحدة والمجتمع الدولي. كما ينبغي لها أن تبقي 

الخي���ار مفتوحا أمام العودة إلى مائدة المفاوضات والتوصل 

إلى تس���وية تس���تند إلى نموذج حل متفق عليه يقوم على 

مبدأ دولتين لشعبين.

إلى ذلك فإن هذا المس���ار يتفادى النتائج األكثر إشكالية، 

أي إس���تمرار »الوضع القائم«، أو التوصل إلى تس���وية دائمة 

دون إنهاء النزاع وترتيبات أمنية مالئمة إلسرائيل. 

بناء على ذلك فإن مثل هذه اإلستراتيجيا المستقلة سوف 

تتضمن المكونات اآلتية: 

- استعداد إسرائيل لالنس���حاب من أراٍض تتراوح مساحتها 

بي���ن 80- 85 بالمئة من الضفة الغربي���ة، وأن يعبر ذلك عن 

نفسه في خطوات عملية تقوم بها إسرائيل في المنطقة.

- أن تبادر إس���رائيل لتنفيذ انس���حابات إضافية من الضفة 

الغربي���ة على أن ال يش���مل ذل���ك مناطق غ���ور األردن و«كتل 

المستوطنات« والقدس الشرقية.

- نق���ل »مناطق ب« وجزء كبير من »مناطق ج« إلى مس���ؤولية 

فلسطينية كاملة.

- التوق���ف التام عن بناء مس���توطنات خ���ارج خطوط الحدود 

المتفق عليها.

- وضع وإقرار خطة إلعادة توطين المستوطنين اإلسرائيليين 

المقيمين إلى الش���رق من هذه الخط���وط وذلك داخل حدود 

إس���رائيل »المتفق عليها«، وأن تعط���ي هذه الخطة أفضلية 

لمناط���ق الجليل والنق���ب وكتل المس���توطنات الكبرى )في 

الضفة الغربية ومن ضمنها القدس(. 

- بقاء مس���ؤولية أمن إس���رائيل في يدي الجيش اإلسرائيلي 

وقوات األمن األخرى.

- يتعي���ن على إس���رائيل اإلحتف���اط بقدرتها عل���ى القيام 

بنشاطات وقائية وعمليات »مطاردة ساخنة«، والسيطرة على 

الحدود الخارجية والمجال )األمن( الجوي. مع ذلك يتعين على 

الجيش اإلسرائيلي السعي إلى تقليص مثل هذه النشاطات 

في المناطق التي سينسحب منها.

عيوب وانعكاسات
يقف في أس���اس التفكير ل���دى اولئك الذي���ن يقترحون 

انس���حابا أحاديا من مس���احات واس���عة من أراض���ي الضفة 

الغربية، اإلدعاء بأن »الوضع القائم« هو أمر غير محتمل، وغير 

مرغوب قطعا، وأن االس���تيطان اإلس���رائيلي الزاحف سيخلق 

وضع���ا ال رجوع فيه، والذي من ش���أنه أن يجعل حل الدولتين 

مس���تحيال، إذا ما رغب الفلس���طينيون في العودة إلى مائدة 

المفاوضات.

العيوب في الفرضية األساس: 

- في الحقيقة أن »الوضع القائم« يعتبر قابال للحياة، ويعمل 

وفق المعايي���ر المتع���ارف عليها بموجب القان���ون الدولي 

ونظام القضاء اإلس���رائيلي والمب���ادئ المنصوص عليها في  

اتفاقيات أوسلو.

- ف���ي حال ف���وز المؤيدي���ن لالنفصال من جان���ب واحد في 

االنتخابات اإلس���رائيلية وتوليهم لقي���ادة دفة الدولة، فإنه 

لن تكون هناك أية حاجة لالنس���حاب )األح���ادي(، ذلك ألنه 

س���يكون في مقدورهم وقف استمرار أنشطة البناء والتوسع 

ف���ي المس���توطنات، وأن يبقوا بذل���ك على خي���ار الدولتين 

مطروحا على المائدة.

- لقد التزمت إس���رائيل رس���ميا في اتفاقيات أوس���لو بعدم 

تغيير »الوضع القائم« في المناطق المتنازع عليها. ومن هنا 

ف���إن الفرضية القائلة إن هذا »الوضع« س���وف يتغير، تعتبر 

فرضية خاطئة.

- بن���اء على ذلك وبمع���زل عن طبيعة الحكوم���ة التي تتولى 

مقاليد الحكم في إسرائيل، فإن »الوضع القائم« ظل مفتوحا 

ويمكن مواصل���ة المحافظة عليه، دون تهديد ديموغرافي أو 

ديمقراطي إلسرائيل، سواء على المدى القصير أو البعيد.

- تحتفظ الس���لطة الفلسطينية في الضفة الغربية بسيطرة 

وصالحي���ة ف���ي المناط���ق الخاضع���ة لس���يطرتها، بموجب 

اتفاقيات أوس���لو، وم���ن ضمن ذلك م���ن الناحيتين اإلدارية 

والقانونية. 

- بقاء إمكانية قيام إس���رائيل، وإن كانت فرصة ذلك ضئيلة 

جدا، بضم مناطق الضف���ة الغربية، ولذلك فإن هذه المناطق 

ال تش���كل تهديدا للطابع اليه���ودي أو الديمقراطي للدولة 

اإلسرائيلية.

- إلى ذلك فإن المس���ألة التي بقي���ت موضع خالف، ال تتمثل 

فيم���ا إذا كان هن���اك وجود لكي���ان فلس���طيني واحد يمثل 

الفلس���طينيين، وإنم���ا ماهية الح���دود النهائي���ة والُبنية 

السياس���ية الداخلي���ة له���ذا الكي���ان، وهاتان مس���ألتان ال 

تستطيع إسرائيل أن تجيب عليهما بصورة أحادية الجانب.

- صحيح أن المؤيدين لالنس���حاب األحادي يفترضون بأنهم 

يستطيعون تجنيد االعتراف والتعاون الدولي والفلسطيني 

الالزمين لتنفيذ مثل هذا اإلنس���حاب، إال أنه سيفس���ر عمليا 

كخطوة إسرائيلية أحادية الجانب لالستيالء والسيطرة على 

مناطق تبلغ مساحتها 20 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، 

وسط اإلخالل بااللتزامات والتعهدات التي قطعتها إسرائيل 

على نفسها في اتفاقيات أوسلو.

ويق���ول مؤيدو اإلنس���حاب األحادي الجانب إنه س���يكرس 

واقع دولتين لشعبين في المس���تقبل، غير أن تغيير«الوضع 

القائم« س���يعرقل ه���ذه الجهود ويقنع الفلس���طينيين بأن 

إسرائيل معنية فقط بإقامة سور أو جدار فاصل بين الطرفين 

وليس التوصل إلى سالم.

انعكاسات اإلنسحاب األحادي الجانب
إن الوض���ع الحالي في الضفة الغربية ال يعتبر في الحقيقة 

مثاليا. كذلك فإن العالقات المشحونة والسيئة السائدة بين 

جيران، تعتبر وضعا إش���كاليا على الدوام، لكن الحل ال يكمن 

في االنهزامية أو الذعر.

وفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى طائفة من االنعكاسات 

السلبية الممكنة لمثل هذا اإلنسحاب األحادي الجانب : 

- إن ه���ذه الخط���وة لن تس���هم في تعزيز أمن إس���رائيل، 

كم���ا يدعي المؤيدون له���ا، بل على العكس س���تضر باألمن 

االس���رائيلي، فض���ال عن أنها س���تؤدي إلى توق���ف التعاون 

األمني القائم حاليا بين إس���رائيل والس���لطة الفلسطينية، 

وإلى هدر األفضليات األمنية التي يضمنها انتش���ار الجيش 

اإلس���رائيلي في مناطق الضفة الغربية، سواء في مجال الرد 

عل���ى التهدي���دات بصورة فعال���ة، أو في مجال النش���اطات 

اإلستخبارية والوقائية. 

-  إن مثل هذه الخطوة من ش���أنها أن تشجع المتطرفين، وأن 

تضر بقدرة الردع اإلسرائيلية.

- من المتوقع أن تؤدي خطوة اإلنسحاب األحادي إلى تصعيد 

في األعم���ال اإلرهابية وذل���ك في ضوء الواق���ع االقتصادي 

والسياسي الذي سينشأ في أعقابها.

- إن انس���حاب إس���رائيل من 80 بالمئة من مس���احة الضفة 

الغربية لن يعفي إس���رائيل من مس���ؤولياتها ومن كونها ما 

زال���ت قوة احتالل، كما أن مثل هذا اإلنس���حاب لن يؤدي إلى 

تراجع الجهود والمس���اعي التي يقوم بها الفلسطينيون، أو 

الجهات والمحافل المؤيدة لهم، لنزع الش���رعية عن إسرائيل 

ومقاطعتها وتقويض مطالبها التاريخية.

استنتاجات
ف���ي ضوء كل ذل���ك يب���دو أن مؤيدي اإلنس���حاب األحادي 

الجانب لم يذوت���وا ِعَبر ودروس الماضي، وه���و ما ُيحيل إلى 

ضرورة اإلش���ارة إلى عدد من اإلستنتاجات المهمة المنبثقة 

عما ورد آنفا من استعراض وتحليل  في هذا الصدد:

- في اللحظة التي ستنس���حب فيها إسرائيل من المنطقة 

بصورة أحادية الجانب، فإنه لن يكون ألحد س���يطرة مباشرة 

على مسألة ملء الفراغ الناجم عن ذلك.

- إن محاصرة الفلسطينيين داخل غيتو افتراضي، وفصلهم 

ع���ن مصادر الدخل والموارد المالية والحد من حرية تنقلهم، 

لن يش���جع االعتدال في الضف���ة الغربية، ب���ل على العكس 

سيؤدي إلى المزيد من اليأس والتطرف. 

- عوض���ا ع���ن الفرصة - مهما تكن ضئيلة - إليجاد ش���ريك 

محتم���ل للتس���وية، فإن  إس���رائيل س���تواجه مج���ددا على 

حدودها عدوا أكثر تطرفا، يستحوذ على مستودعات األسلحة 

الموجودة في حوزة الس���لطة الفلسطينية وحركة »حماس«، 

والتي يمكن بواس���طتها ضرب قلب إس���رائيل وإلحاق أضرار 

جس���يمة بها، مما س���يجبرها بالتال���ي على إع���ادة احتالل 

المناطق التي تخلت عنها بدون شروط.

- إن عودة الفلس���طينيين إلى مائ���دة المفاوضات منوطة 

بظهور إسرائيل في مظهر الدولة الحازمة والقوية، وفي هذا 

الس���ياق ينبغي أن يشكل وجود المس���توطنات حافزا لمثل 

ه���ذه العودة، وكذلك مصير »المناط���ق« التي أخذت تيارات 

»االسالم الراديكالي« تبسط سيطرتها عليها.

- يجب أن يفهم ويتقبل الفلسطينيون حقيقة أن إسرائيل 

ليست قوة غزو واحتالل أجنبية ألرضهم،  وإنما يدور الحديث 

عن ش���عب توجد له هنا، في هذه البالد، جذور وتاريخ طويل 

يبرهن على ذلك.

- إن إدع���اء أنصار الرؤي���ة األحادية الجانب ب���أن مثل هذا 

اإلنس���حاب يعني أن تأخذ إس���رائيل مصيره���ا بيديها وأن 

تضع حدا ل� »الفيتو« الفلسطيني على حياة مواطنيها، إدعاٌء 

ال أس���اس ل���ه، بل على العك���س تماما. فعن طري���ق الصمود 

والثبات، عوضا عن االنهزامية واإلنكفاء، يمكن إلس���رائيل أن 

تتحك���م بمصيرها، وأن تعزز أمنها وتحتفظ في الوقت ذاته 

بشكل كامل باألوراق الوحيدة الموجودة في حوزتها من أجل 

التفاوض على مستقبلها.

- عل����ى الرغم مما خلفه اإلنس����حاب األحادي الجانب من قطاع 

غ����زة في الع����ام 2005 من ش����رخ  عميق في صف����وف المجتمع 

اإلس����رائيلي، وما ترتب عليه من اقتالع لثمانية آالف مستوطن 

إس����رائيلي من بيوته����م وحقولهم، فإن الوض����ع فيما يتعلق 

بالضفة الغربية س����يكون مختلفا تمام����ا، مقارنة بما حصل في 

قطاع غزة، الذي ال تربط إس����رائيل واإلسرائيليون به أية رابطة 

عاطفية أو تاريخية. فالمنطقة المتنازع عليها في هذه الحالة 

)أراضي الضفة الغربي����ة( محفورة عميقا في وعي كل يهودي، 

وليس فقط في وعي المستوطنين اليهود القاطنين هناك.

من هنا فإن أي انس���حاب أحادي الجانب من الضفة الغربية 

والقدس الش���رقية دون شروط، من شأنه أن  يؤدي حتما إلى 

إحداث ش���رخ عميق وتمزق في صفوف المجتمع، وأن يشكل 

تهديدا للنظام الديمقراطي اإلسرائيلي برمته.

 إن االعتقاد بأن مثل هذه الخطوة س���تلقى قبوال وموافقة 

من جان���ب مئة ألف مس���توطن، ومن ضمنهم مس���توطنون 

بدوافع أيديولوجية، على ت���رك بيوتهم مقابل حوافز ما هو 

إال أضغاث أحالم. هذا فضال عما سينجم عن ذلك من معارضة 

في صفوف الجيش اإلسرائيلي وتصدع في الوحدة الوطنية، 

األم���ر الذي س���يخدم في المحصل���ة الفلس���طينيين، الذين 

يتطلعون إلى النيل من إسرائيل.

أخيرا فإن الفلسطينيين لن يتعاونوا مع واقع تستولي فيه 

إس���رائيل  بش���كل أحادي الجانب على 20 بالمئة من منطقة 

تعود لهم، وفق رؤيتهم، حت���ى وإن كان الحديث يدور على 

خطوة مؤقتة. في الوقت ذاته فإن خطوط حدود ترسم بصورة 

أحادية الجانب لن تحظى بموافقة أو شرعية دولية.

)*( من طاقم “المركز المقدسي للشؤون العامة وشؤون الدولة” 

)يمينـــي(. هـــذه المادة هي مقاطع واســـعة مـــن ورقة جديدة 

صادرة هذا الشهر )آذار 2017( عن المركز وتعكس وجهة نظره 

المشـــتقة من وجهة نظر اليمين الحاكم. ترجمة خاصة: سعيد 

عّيـاش.

وجهة نظر يمينية:

المخاطر الكامنة في االنسحاب اإلسرائيلي األحادي الجانب من الضفة الغربية بموجب “خطة حزب العمل”!
*”الوضع القائم« )في األراضي الفلسطينية المحتلة( يعتبر قابال للحياة ويعمل وفق المعايير المتعارف عليها 

بموجب القانون الدولي ونظام القضاء اإلسرائيلي والمبادئ المنصوص عليها في  اتفاقيات أوسلو*
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

بن غوريون )الثاني من اليسار( مع قوات إسرائيلية في سيناء، عام 1971.

تس���تند السياسة اإلسرائيلية في مجال األمن القومي إلى أسس وضعها 

رئيس الحكومة اإلس���رائيلية األول ووزير دفاعه���ا، دافيد بن غوريون، في 

خمسينيات القرن الماضي. وتشكل هذه األسس أساسا ألية محاولة لوضع 

مفهوم أمن قومي جديد. واس���تعرضت الدراسة الجديدة التي صدرت عن 

“معهد أبحاث األمن القومي” في جامعة تل أبيب، في شباط الماضي، هذه 

األسس التقليدية، التي ما زالت إسرائيل تسير بموجبها.

أوال: “دولة إس���رائيل هي البيت القومي للش���عب اليهودي. وهي تطبيق 

لحق���ه في تقري���ر المصي���ر وبدولة خاصة ب���ه. ولذلك فإن إس���رائيل رأت 

بنفس���ها، منذ قيامها، أنها ليست ملتزمة تجاه س���كانها فقط وإنما تجاه 

يهود الشتات، الذين تشكل ملجأ بالنسبة لهم وقت الضيق”. 

ثاني���ا: “إس���رائيل تدار بموج���ب قي���م ديمقراطية. ولذلك ف���إن أغلبية 

يهودية هي شرط ضروري لوجودها، من خالل قانون العودة )لليهود فقط( 

إلى جانب الحرص على حقوق األقليات”.

ثالثا: “الحاجة إلى االستناد إلى دول عظمى، أدت في العقد األول إلى حلف 

مع فرنس���ا وبعد حرب األيام الس���تة )حزيران العام 1967( إلى إقامة حلف 

إستراتيجي، فعلي وغير رس���مي، مع الواليات المتحدة. وهذا مبدأ ضروري 

على ضوء حجم إس���رائيل الصغير قياسا بأعدائها. وغاية العالقات الخاصة 

مع الواليات المتحدة هي ضمان المس���اعدات العسكرية واللوجيستية قبل 

الح���رب وخاللها وبعدها، وضمان دعم سياس���ي هام م���ن أجل دفع مصالح 

إسرائيل وتوفير دعم وضمانات اقتصادية إلسرائيل”.    

رابعا: “الس���عي إلى سالم مع الدول العربية المجاورة إلسرائيل إلى جانب 

محاوالت للمبادرة إلى شراكات إستراتيجية مع جهات ليست عربية دولتية 

وغير دولتية في الش���رق األوسط، مثل كردستان وتركيا، وإيران قبل الثورة 

اإلسالمية”. 

خامس���ا: “بذل جهود من أجل إقناع دول عربية وإس���المية من أجل تقبل 

وجود إسرائيل واالعتراف بأنها البيت القومي للشعب اليهودي، وبحقه في 

تقرير المصير في مناطق موطنه، وبحق إسرائيل في الوجود بأمان”. 

سادسا: “حفاظ إسرائيل على التفوق النوعي والتكنولوجي على أعدائها. 

وهذا مص���در قوة إس���رائيل الذي ي���ردع أعداءها ويفت���رض أن يقنعهم 

بتفضيل طريق الس���الم على طريق الحرب. وهذا التفوق يستند إلى الثروة 

البش���رية، وخاصة القدرات العلمي���ة، وعلى العالقة الخاص���ة مع الواليات 

المتحدة”.   

س���ابعا: “عقي���دة أمنية غايتها إحب���اط أي محاولة للقض���اء الفعلي على 

إس���رائيل، والتي يطلق عليها الجيش اإلسرائيلي تسمية ’عقيدة األرجل’، 

ألنها تستند إلى ثالثة أرجل: الردع، اإلنذار والحسم”. 

الردع، اإلنذار، الحسم والدفاع
يستند الردع في مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي إلى “وجود قوة فعلية 

وإصرار على استخدامها ودعم دولة عظمى وتفوق استخباراتي وتكنولوجي 

ونوعية القوى البش���رية وخاصة نوعية ضب���اط الجيش. ويتم تحقيق الردع 

بواس���طة إظهار القدرات، إحباط جهود الجانب اآلخ���ر في تحقيق أهدافه 

وتوجيه ضربة شديدة إلى قدراته وكنوزه اإلستراتيجية. ويتم التعبير عن 

ضربة كهذه من خالل فقدان كنوز في الجانب العس���كري والبنية التحتية 

وأراض وبالق���درة عل���ى تهديد بقاء نظام الخصم. وه���دف الردع هو إبعاد 

حرب مقبلة بقدر اإلمكان، أي تحقيق فترة هدوء مس���تمرة تس���مح بوجود 

مجرى حياة اعتيادي. وهدف آخر للردع هو تحديد ’قواعد لعبة’، وإمالء على 

الخصم أية عملية تكون تحت عتبة الحرب وأية عملية تكون سببا لحرب”. 

ويس���تند اإلنذار إلى “معلومات، استخباراتية باألساس، تصل مبكرا حول 

خطة للعدو بالمبادرة إلى عملي���ة عدائية. واإلنجاز المطلوب في اإلنذار هو 

تلقي المعلومات وفهمها في موعد يس���مح باالستعداد بشكل مناسب من 

أجل إحباط خطة العدو، بما في ذلك بواس���طة توجيه ضربة استباقية أو من 

خالل االستعداد لدفاع فعال ويشمل استدعاء قوات احتياط”.

والحس���م يعني “تحقيق انتصار عس���كري واضح يمنع العدو من تحقيق 

غاياته، ويس���لب منه القدرة و/أو الرغبة بمواصلة الحرب وجباية ثمن باهظ 

منه. وتحقيق االنتصار يس���توجب تركيز جهد عس���كري واس���تخدام قوة 

النيران واالجتياح البري. ويفضل تحقيق الحس���م بأسرع ما يمكن، من خالل 

نق���ل القتال األساس���ي إلى أراضي العدو. ومن أجل تحقيق الحس���م، تبنى 

الجيش اإلس���رائيلي مفهوما عس���كريا هجوميا ألنه ال يمك���ن غالبا إخضاع 

العدو بواس���طة عمليات دفاعية فقط. ونتيجة واضح���ة في ميدان القتال 

مطلوب���ة أيضا من أجل أن يكون باإلمكان ترجمة اإلنجازات العس���كرية إلى 

إنجازات سياس���ية ومن أجل منع العدو من القيام بتضليل وتحويل هزيمة 

إلى انتصار بواسطة دعاية”. 

الرجل الرابعة، الدفاع، أضيفت في مرحلة متأخرة، بعد أن أصبحت الجبهة 

الداخلية اإلس���رائيلية تتعرض لصواريخ. و”غايته���ا المركزية هي ضمان 

وجود إس���رائيل، وإحداث ردع فعال، وتحييد تهديدات وتأجيل مواجهات. 

ومع مرور الس���نين احتل الدفاع مكانا مركزيا في مفهوم األمن اإلسرائيلي، 

ألن الجبهة الداخلية تحولت إلى جبهة أساسية. وحدث ذلك نتيجة تركيز 

العدو على بناء واس���تخدام قدرات من أجل المس���اس بالس���كان المدنيين 

بواس���طة قذائف صاروخية متعددة األنواع وبواس���طة هجم���ات إرهابية. 

وكلما كانت الطبقات الدفاعية معبأة أكثر )بوس���ائل دفاعية( وناجعة أكثر، 

ت���زداد ليونة صناع القرار. وعلى س���بيل المثال، فإن الق���درة على اعتراض 

صواري���خ تحرر صناع القرار من الحاجة إلى اتخاذ قرار بش���أن ش���ن اجتياح 

بري واسع النطاق بش���كل فوري ضد مواقع منصات إطالق الصواريخ للعدو. 

وبكلمات أخرى، فإن دفاعا ناجعا يمنح صناع القرار وقتا ثمينا من أجل اتخاذ 

قرارات مدروسة وليس بصورة عاطفية حول ضرورة استخدام الرد العسكري 

المالئم ضد التهديدات”.

البن���د الثامن في المفه���وم التقلي���دي لألمن القومي اإلس���رائيلي هو 

“جيش الش���عب”، الذي يش���كل “أساس���ا لمنظومة قوات االحتياط والتي 

غايتها الجس���ر على الفج���وة الكمية بين حجم الق���وات النظامية للجيش 

اإلس���رائيلي وحجم الجيوش النظامية العربية. والق���وة النظامية للجيش 

اإلس���رائيلي تؤدي مهمات أمنية يومية في الفترات االعتيادية وتش���كل 

أساس���ا لجيش االحتي���اط. وتتحمل وح���دات االحتياط العبء األساس���ي 

أثناء الحروب. وتس���تند الخدمة اإللزامية وخدمة االحتياط إلى اس���تعداد 

المواطنين لخدمة الدولة. وتس���توجب تحديات األمن القومي تجنيد موارد 

األمة، س���واء الموارد البشرية أو الموارد المادية. وليس بالضرورة أن يكون 

تجنيد الموارد البش���رية للجيش فقط. وأحيانا يكون المطلوب من الموارد 

البش���رية أن تس���د الفجوة الحاصلة في المرافق االقتصادية جراء تجنيد 

جنود االحتياط للخدمة العسكرية”.   

األسس التقليدية لمفهوم األمن القومي اإلسرائيلي

يس���تند مفهوم “األم���ن القومي اإلس���رائيلي” إل���ى مبادئ 

بلورها رئيس الحكومة اإلس���رائيلية األول ووزير الدفاع، دافيد 

بن غوريون، في خمس���ينيات القرن الماضي، بعد سنوات قليلة 

من تأس���يس ه���ذه الدولة. وجرى الحقا تعدي���ل هذا المفهوم 

ومالءمته لألوض���اع األمنية المس���تجدة. وامتنع���ت حكومات 

إس���رائيل دائما عن بلورة مفهوم مكتوب ورسمي ومتفق عليه 

وملزم. لكن في العقدين األخيرين جرت محاوالت لبلورة مفهوم 

أمن قومي إس���رائيلي جديد، كان آخرها تش���كيل لجنة خاصة، 

في العام 2006، برئاس���ة الوزير دان مريدور، وعملت على بلورة 

مفهوم كه���ذا، إال أنها ل���م تختتم عملها ول���م تضع مفهوما 

جديدا. وفي الس���نوات األخيرة، تجري دراسة مفهوم أمني في 

مجلس األمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية. 

ويشغل هذا الموضوع قسما من السياسيين ومعاهد األبحاث 

في إس���رائيل، وأبرزها في هذا الس���ياق “معه���د أبحاث األمن 

القوم���ي” في جامعة تل أبيب، الذي أصدر في ش���باط الماضي 

دراسة، شارك في إعدادها عدد كبير من الباحثين في المعهد. 

ورأت هذه الدراس���ة، التي س���يتم اس���تعراضها في الس���طور 

التالي���ة، أنه ينبغي وضع مفهوم أمن قومي إس���رائيلي معّدل 

على ضوء التغيرات اإلقليمية والدولية، وكذلك الداخلية، بحيث 

يس���تجيب لهذه التغيرات والتحوالت، نظ���را إلى أن المفهوم 

القدي���م الذي وضع���ه بن غوري���ون لم يعد يس���تجيب لجميع 

“التحديات الماثلة أمام إسرائيل” اليوم.  

تغيرات تستوجب تعديل 
مفهوم األمن القومي

كان���ت حرب تش���رين/ أكتوبر العام 1973 آخ���ر الحروب التي 

خاضتها إسرائيل ضد جيوش نظامية عربية، ودارت في جميع 

الجبهات اإلس���رائيلية مع مصر واألردن وسورية ولبنان، وكذلك 

مع دول الدائرتي���ن الثانية والثالثة الت���ي ليس لها حدود مع 

إسرائيل. 

ورأت الدراسة أنه في السنوات التي أعقبت حرب أكتوبر تلك 

“تغير بش���كل كبير المحيط اإلستراتيجي اإلسرائيلي وتغيرت 

طبيعة المواجهات العس���كرية أيضا. وإل���ى جانب ذلك، تجري 

تحوالت دراماتيكية في الش���رق األوس���ط، ومن خالل ذلك يتم 

كسر النظام الدولتي والقيمي السابق، ولم يعد باإلمكان تقدير 

متى وكيف ستنتهي هذه التحوالت”.

واعتبرت الدراسة أن “التغييرات الهائلة تضع صعوبات أمام 

رسم طريق لحل الصراع اإلس���رائيلي – الفلسطيني، األمر الذي 

يعمق الفجوات بين اليمين واليس���ار في المجتمع اإلسرائيلي، 

ويصّعب تعريف هدف مشترك لجميع طبقات وأقسام المجتمع 

اإلسرائيلي. ونتيجة لكل ذلك تتزايد الحاجة إلى إعادة التمعن 

في مفهوم األمن القومي وتعديله”. 

ولخصت الدراسة مالمح الوضع الحالي في إسرائيل والمنطقة 

بما يلي: 

أوال: ضعف ال���دول والنظام الدولت���ي. ويتمثل ذلك بضعف 

الحكم المركزي في دول عديدة في الش���رق األوسط في موازاة 

صعود قوة جهات أخرى، ش���به دولتية وفوق دولتية، ما يعكس 

تآكل احتكار الق���وة في هذه الدول. وتقول الدراس���ة إن هذه 

الجهات الجديدة، وهي بغالبيتها منظمات أنصار أو تنظيمات 

“إرهابي���ة”، مثل “داعش”، “ال تتحمل مس���ؤولية دولتية تجاه 

الس���كان الذين تنتمي إليهم، وبينهم أقليات، أو التي تسيطر 

عليهم، وليست ملتزمة بالقواعد واألنماط الدولية، مثل قوانين 

الح���رب. وتتميز هذه الجهات الجدي���دة بقدرتها على التأقلم 

بس���رعة مع أوضاع جديدة. وهي تنش���ئ تحالفات فيما بينها 

بسرعة وتفككها بالسرعة نفسها، وفقا لمصالح يمليها الوضع. 

كما أنها تندم���ج عادة داخل بيئتها المدني���ة بصورة تصّعب 

عل���ى التعرف عليه���ا وعلى مراكزها من أج���ل القضاء عليها أو 

تحييدها”.

وتوقع���ت الدراس���ة اس���تمرار عملية ضعف ال���دول العربية 

وتفككها إلى مقاطعات تس���تند كل واح���دة منها إلى عناصر 

إثنية وقبلية متجانسة، وس���تمر سنوات كثيرة قبل أن تتبلور 

كيانات دول جديدة تكون مس���تقرة وت���ؤدي وظائفها. “وعلى 

إس���رائيل أن تكون مستعدة الس���تمرار غياب النظام الدولتي، 

الذي يرافقه عنف واسع النطاق في المنطقة سواء بسبب النزاع 

بين المعس���كرات المختلفة، وخاصة بين الس���نة والشيعة، أو 

بس���بب النزاع داخل المعسكرات، وباألس���اس داخل المعسكر 

الس���ني. ونتيج���ة لذل���ك يتعين على إس���رائيل االس���تعداد 

لمواجهة تمتد لس���نوات طويلة مع جهات كثيرة ولكل واحدة 

منط���ق مختلف، م���ن دون ’عن���وان’ واضح ومس���ؤول باإلمكان 

مطالبته باالنصي���اع لقواعد اللعبة المتع���ارف عليها وويكون 

باإلمكان جباية أثمان منها في حال خرق هذه القواعد”. 

 ثاني���ا: فقدان مركزي���ة الجيوش النظامي���ة، وخاصة القوات 

البرية، في ال���دول التي لديها حدود مع إس���رائيل، في موازاة 

صعود قوة المنظمات المس���لحة وسهولة الحصول على أسلحة 

متط���ورة، مثل طائرات من دون طيار وصواريخ تس���مح بتوجيه 

هجم���ات بدقة عالية. وقالت الدراس���ة إن ه���ذه الحال “تجعل 

الجبهة الداخلية اإلس���رائيلية معرض���ة لتهديد متواصل من 

جانب جهات يصعب ردعها”. 

ثالث���ا: أزمة موارد إقليمية، وبين أس���بابها انخفاض أس���عار 

النف���ط وارتفاع الحرارة التي تس���بب المحل، إل���ى جانب األزمة 

االقتصادية المتواصلة، في مقابل التزايد السكاني في موازاة 

تراج���ع كميات الغ���ذاء وتقلص إمكانيات التش���غيل والعيش 

بكرامة. واعتبرت الدراس���ة أن هذه األزمة أحد أس���باب الهجرة 

الكبرى من الشرق األوسط إلى أوروبا، إضافة إلى الرغبة بالهروب 

من مناطق الحروب.        

رابعا: تحدي الس���ايبر، أي الحرب في الفضاء االلكتروني، الذي 

تزايدت أهميته في السنوات العشر األخيرة، حيث باتت معظم 

المنظومات العس���كرية والمدنية تستند إلى الحوسبة، ولذلك 

فإنها معرضة لهجمات سايبر، وبالتالي تطور دفاعات السايبر.   

خامس���ا: تطور الق���درات االس���تخباراتية وتحس���ن القدرات 

الهجومية للجيش اإلس���رائيلية، األمر الذي أدى إلى “تغييرات 

كبي���رة في المفهوم العس���كري والتركيز عل���ى التدمير بدقة 

وبشكل واسع النطاق لقوات العدو وكنوزه. وعمليا، يعكس ذلك 

مبدأ نقل الحرب إلى أراضي العدو لكن من دون التعلق باجتياح 

بري عميق في عمق أراضيه”. 

سادس���ا: تزايد أهمية “القدرات الناعمة”. وأش���ارت الدراسة 

إل���ى أن أحد األمثل���ة على ذلك هو “المجهود الفلس���طيني من 

أجل تحويل إس���رائيل إلى دولة غير ش���رعية” بواسطة حمالت 

سياسية وقضائية واقتصادية وأكاديمية وثقافية. “وبإمكان 

هذه المعركة إلح���اق ضرر خطير وطويل األمد بأمن إس���رائيل 

واستقرارها وازدهارها. كما أن بإمكانها المساس بالمجتمعات 

اليهودية في أنحاء العالم”. 

“الربيع العربي”
تطرقت الدراس���ة إلى الوضع في الش���رق األوس���ط عموما في 

أعقاب “الربيع العربي” الذي بدأ بالثورة التونسية، مطلع العام 

2011. وأش���ارت إل���ى أن تنظيمات إس���المية “ركبت” على هذه 

الموج���ة ووجهتها في اتجاه يخدم مبادئه���ا، خاصة وأن هذه 

التنظيم���ات في العالم العربي أكثر تنظيما من غيرها. “ولذلك 

ف���إن النتيجة النهائية للزلزال )اإلقليمي( لم تكن إقامة أنظمة 

أكثر ديمقراطية وإنما التدهور إلى حروب أهلية وفقدان قدرة 

األنظمة على الحكم”. ووصفت الدراس���ة التحالف ضد “داعش” 

بأنه “واهن”. وأشارت إلى “اتساع المناطق التي تفتقر لسيطرة 

فعلية في أنحاء الش���رق األوس���ط” وبينها س���يناء وقطاع غزة 

وهضبة الجوالن في سورية ولبنان، وقالت إن بإمكان المنظمات 

المسلحة في هذه المناطق تشويش مجرى الحياة الطبيعي في 

إسرائيل، وخاصة في البلدات المحاذية للحدود. 

ولفتت الدراس���ة إلى تصاعد النشاط العس���كري اإلسرائيلي 

في الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة. وقالت إنه أثن���اء االنتفاضة 

الثانية “تبل���ور مفهوم قتالي إس���رائيلي رأى ضرورة تفكيك 

القاعدة اإلرهابية والقضاء عليها بواسطة هجوم متواصل ليس 

بمس���توى حرب”. وأشارت إلى االنقس���ام الفلسطيني، معتبرة 

أن كال القيادتين الفلس���طينيتين، ف���ي حركتي فتح وحماس، 

“تعاني���ان م���ن انعدام ش���رعية ف���ي أعقاب ش���عور الجمهور 

الفلس���طيني بأنهما ال تقودانه نحو استقالل سياسي وازدهار 

اقتصادي”.  

ورأت الدراس���ة بإيران أنه���ا دولة عتبة نووي���ة، وأن االتفاق 

النووي الذي وقعت عليه مع الدول الكبرى الس���ت لم يغير هذا 

الواق���ع. وأضافت أن إلي���ران مراكز تأثير في س���ورية والعراق 

واليمن ولبنان. 

من الجه���ة األخرى، فإن إس���رائيل حافظت عل���ى اتفاقيتي 

السالم اللتين أبرمتهما مع مصر واألردن. وكانت إسرائيل تنظر 

إلى جبهتها الش���رقية، قبل اتفاقية الس���الم م���ع األردن، على 

أنها تش���كل تهديدا مركزيا عليها، وخاص���ة من جهة العراق، 

“وتضاءل التهديد من الش���رق في أعقاب اتفاقية الس���الم مع 

األردن وتفكك سورية والعراق. بل إن الزلزال في العالم العربي 

عزز الحلف العسكري اإلستراتيجي بين األردن وإسرائيل والذي 

يستند إلى قاعدة أنه في أوقات المصاعب ستقف إسرائيل إلى 

جانب المملكة الهاشمية”.   

الوضع الداخلي اإلسرائيلي
يواجه اإلس���رائيليون عدة قضاي���ا هامة، رأت الدراس���ة أنه 

ينبغي أن تؤخذ بالحسبان لدى تعديل مفهوم األمن القومي. 

ومن أبرز ه���ذه القضاي���ا، أن الجبهة الداخلية اإلس���رائيلية 

تحول���ت إلى “جبهة مواجهة مركزية ليس���ت أقل من الجبهات 

الحدودي���ة، بل ربم���ا أكثر”. وينب���ع ذلك من تع���رض الجبهة 

الداخلية لهجمات صاروخية مكثفة أثناء الحروب التي شنتها 

إس���رائيل ضد حزب الله في لبنان والفصائل الفلس���طينية في 

قطاع غزة، إضاف���ة إلى العمليات التفجيري���ة، ومؤخرا عمليات 

طع���ن ودهس، وأحيان���ا إطالق نار، التي ينفذها فلس���طينيون 

من الضفة الغربي���ة. يضاف إلى ذلك إطالق تنظيمات جهادية 

مسلحة صواريخ من سيناء باتجاه جنوب إسرائيل. 

وتتزاي���د المخاوف في إس���رائيل من ق���درة منظمات، خاصة 

حزب الله، على ضرب بنى تحتية ومواقع حساس���ة في إسرائيل 

وكذلك منصات اس���تخراج الغاز في البحر المتوسط، في أعقاب 

تقدي���رات تحدث���ت ع���ن تطوير الق���درات الصاروخي���ة لهذه 

المنظمات وتحسين دقتها. 

وتطرقت الدراس���ة إلى “تغي���رات اجتماعي���ة وديموغرافية 

جاري���ة في إس���رائيل وتغّير وجه الس���احة الداخلي���ة”، بينها 

الفجوات االقتصادية اآلخذة باالتس���اع، واتس���اع دائرة الفقر، 

والفجوات العقائدي���ة التي تزداد عمقا بين اليمين واليس���ار. 

وه���ذه الفجوات “ت���ؤدي إلى تآكل الش���عور بوح���دة المصير 

والهدف المشترك، األمر الذي يمس بالتضامن االجتماعي”.

وأوضحت الدراس���ة أن “الخالفات بين اليمين واليسار تتعلق 

باألساس بالسياس���ة التي ينبغي إتباعها تجاه الفلسطينيين 

وبالنس���بة لمس���تقبل مناط���ق يه���ودا والس���امرة )أي الضفة 

الغربي���ة(. وهذه الخالف���ات تمنع أية إمكاني���ة لتحديد غايات 

قومية يجمع عليها معظم السكان في إسرائيل”. 

ولفتت الدراس���ة إلى تغّير اجتماعي آخر حاصل في إسرائيل، 

وهو تركي���ز معظم مواطنيها على قضاي���ا داخلية، مثل الرفاه 

والس���كن والصح���ة والتعلي���م والبنية التحتي���ة والمواصالت، 

ولي���س على قضايا أمنية. ورأت الدراس���ة أن ه���ذا التغيير هو 

أحد أسباب الضغط الشعبي المتزايد المطالب بخفض ميزانية 

األم���ن وتقليص حجم قوات الجيش. ولم تتطرق الدراس���ة أبدا 

إلى االس���تيطان واألم���وال الطائلة التي تضخها إس���رائيل في 

المشروع االستيطاني وتوسيعها بشكل هائل.

واعتبرت الدراس���ة ظاهرة الش���بكات االجتماعية بأنها تؤثر 

عل���ى الخط���اب الديمقراطي من جهة، ولكنه���ا من جهة أخرى 

تؤدي إلى صعود قادة ش���عبويين ال يتحدثون باس���م الجمهور 

وإنم���ا يتحدثون إلى الش���عب، ويؤثرون على األجواء الس���ائدة 

ف���ي الش���بكات االجتماعي���ة ويتطلعون إلى تحقيق مكاس���ب 

سياسية وإنشاء رأي عام مؤيد “من خالل المس بالقيم القتالية 

األساس���ية للجيش اإلس���رائيلي” مثلما تجلى ذلك في قضية 

الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد 

الفتاح الشريف في مدينة الخليل وهو مشلول الحركة. 

“اعتراف إقليمي بإسرائيل”
أشارت الدراسة إلى أن الرأي المركزي الذي ترسخ في إسرائيل 

في السنوات األخيرة هو أنه تضاءلت قدرتها على التأثير على 

التحوالت والتوجهات الحاصلة في محيطها بس���بب التغيرات 

الهائلة التي حدثت في الش���رق األوسط. “ولذلك، بحسب الرأي 

الس���ائد، من الصعب جدا دفع تسويات سياسية ليست واضحة 

صالحيتها واستمراريتها، وينبغي التركيز على الحفاظ على ما 

هو موج���ود والدفاع عن البيت أمام تهديدات داهمة وتأثيرات 

إقليمية س���لبية وانتظ���ار اتض���اح نتائج وتبع���ات التغيرات 

اإلقليمية”.

ورأت الدراس���ة أن “هذه إس���تراتيجية محافظة” وأنه ينبغي 

إع���ادة دراس���تها. وأضافت أنه في أعقاب ح���رب أكتوبر 1973، 

“ب���دأت عملية تدريجية كانت نتائجها اعتراف إقليمي واس���ع 

بوج���ود دولة إس���رائيل، إن كان ذلك بصورة رس���مية من خالل 

اتفاقيات م���ع مص���ر واألردن ومنظمة التحرير الفلس���طينية، 

أو بص���ورة فعلية من خالل عالقات غير رس���مية مع دول عربية 

عديدة. كذلك يوجد بيدي إسرائيل تعهد بأن تتحول العالقات 

غير الرس���مية إلى رس���مية مع العديد من الدول العربية، إذا ما 

تبنت مبادرة الس���الم العربية وطرأ تق���دم حقيقي في العملية 

السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين”. كذلك أكدت الدراسة 

أن “التهدي���د اإليراني لي���س داهما” طالما أن إي���ران ال تطور 

سالحا نوويا.

وقالت الدراس���ة إن الزلزال في المنطقة سيس���تمر لسنوات 

طويلة، وانعكاس���اته هي انعدام االس���تقرار وتصاعد اإلرهاب 

الجه���ادي وتآكل قواع���د اللعبة وغياب الالعبين المس���ؤولين. 

“وعل���ى الرغم من أن الزلزال اإلقليمي أبعد الصراع اإلس���رائيلي 

– الفلس���طيني عن مركز الحلبة، إال أنه بق���ي التحدي المركزي 

إلسرائيل وسيتأثر من توجهات إقليمية”.   

وأضافت الدراس���ة أن “اإلجماع في المجتمع اإلس���رائيلي إزاء 

قيمها المطلوبة وغاياتها السياس���ية آخذ بالت���آكل، ويتزايد 

عمق الشروخ والتوترات بين مجموعات سكانية مختلفة، أبرزها 

الشرخ بين اليهود والعرب في إس���رائيل، وبين أسباب ذلك أن 

الجمهور اليهودي ينسب للجمهور العربي انعدام والء للدولة، 

بينم���ا يتطلع الجمه���ور العربي إلى تغيير طبيع���ة الدولة من 

’يهودية’ إل���ى ’دولة جميع مواطنيها’. وهناك أس���باب أخرى 

تتعل���ق بالفجوة االجتماعية – االقتصادية بين اليهود والعرب 

وحقيق���ة أن البلدات العربية بقيت في الخلف في كل ما يتعلق 

بالتطوير واالستثمار”.

ف���ي المقابل، دعت الدراس���ة إل���ى عدم التن���ازل عن مركبات 

أساس���ية في مفهوم األمن القومي اإلس���رائيلي القديم، وهي 

الردع، قدرات اإلنذار االستخباراتي، حسم الحروب والدفاع. وهذا 

األخير فرضت���ه قدرات منظمات غير دولية على ش���ن هجمات، 

صاروخية باألساس، على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية. 

توصيات الدراسة
قالت الدراس���ة، ف���ي ب���اب التوصي���ات، إن “التحديات التي 

تواجهها إسرائيل”، حاليا، “تستوجب إجراء توازن بين ممارسة 

الجهود العسكرية والجهود الناعمة... ومن أجل زيادة تأثيرها 

ف���ي الحي���ز اإلقليمي وف���ي المنظومة الدولي���ة ينبغي خفض 

التهدي���دات وبن���اء وتعزيز الفرص لخدمة عمليات سياس���ية. 

وميل إسرائيل إلى تفضيل الوسائل العسكرية ال يوفر ردا كامال 

أمام التحديات الماثلة أمامها”. وأضافت أن “الهدف السياسي 

هو ترسيخ مكانة إسرائيل اإلس���تراتيجية في الشرق األوسط، 

كونها دولة عظمى عس���كريا وتكنولوجي���ا، وزيادة أفضلياتها 

النس���بية من أجل أن تتمكن من استخدام خيارات عمل متنوعة 

مقابل التحديات المستقبلية”.  

وأضاف���ت أن التوج���ه المتع���دد المج���االت يس���تند إل���ى 

اس���تخدام أدوات عدي���دة في الوقت نفس���ه، بينه���ا أدوات 

سياس���ية ودبلوماس���ية وإعالم إس���تراتيجي وميديا جديدة 

وحرب المعلومات والس���ايبر واالقتصاد والقانون. واستخدام 

هذا التوجه سيس���هم في توس���يع حيز النش���اط اإلسرائيلي 

“والتأثي���ر على تبلور البنى السياس���ية الجدي���دة” في دول 

المنطقة. لكن الدراس���ة حذرت من إقدام إس���رائيل على دفع 

“تط���ورات اصطناعية” تتعارض مع التح���والت المركزية في 

المنطقة. 

ودعت الدراس���ة إلى الحف���اظ على الليون���ة الفكرية وتطوير 

صناع القرار لقدراتهم على اس���تيعاب األحداث كي ال يضخموا 

المخاط���ر والتهدي���دات بصورة تحب���ط أية إمكاني���ة لمبادرة 

سياسية أو مدنية. 

وأوصت الدراسة بما يلي: 

أوال: “التوجه مباشرة إلى السكان في الجانب اآلخر من الحدود، 

بوس���ائل دبلوماسية عامة أو بواس���طة منح مساعدات إنسانية 

وتمكين المجتمعات المحلية من ممارسة نشاط اقتصادي”.

ثاني���ا: “ممارس���ة وس���ائل لين���ة إيجابي���ة، مث���ل رافع���ات 

اقتصادي���ة، تس���ويات في مج���ال المياه والطاقة، مس���اعدات 

أمنية وتكنولوجية ومبادرات في الس���وق الخاصة والعامة “بين 

الخصوم”. وإلى جانبها باإلمكان ممارس���ة وسائل ناعمة سلبية، 

مثل حرب المعلومات وحرب السايبر وحرب قضائية واستخدام 

أدوات تآمر سياسي وعسكري”. 

ثالثا: “تعاون متعدد األبعاد مع جهات لديها مصالح تتقاطع 

م���ع مصالح إس���رائيل”. و”يبرز الي���وم- برأي الدراس���ة- التقاء 

المصالح والتعاون بين إس���رائيل وبين األردن ومصر وحتى بين 

تب الكثير 
ُ
إسرائيل وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية. كذلك ك

عن تالق���ي المصالح الحاصل بين إس���رائيل ودول الخليج، وفي 

مقدمتها الس���عودية... وينبغي استغالل تالقي المصالح هذا 

من أجل توس���يع التعاون مع دول عربية براغماتية في مجاالت 

غير أمنية أيضا”.  

رابعا: “استغالل حرب السايبر والميديا الجديدة من أجل منع 

التحريض وتشويه صورة إسرائيل، ومن أجل بناء رافعات تأثير 

على الرأي العام في العالمين العربي واإلسالمي”.

خامس���ا: “اس���تغالل صندوق األدوات القانوني والدبلوماسي 

والتعليمي واالقتصادي من أجل منع عزل إسرائيل وإدانتها في 

الحلبة الدولية، ومن أجل إحباط المس���اس بش���رعيتها ومحاولة 

فرض قيود وعقوبات عليها، خاصة عندما تطالب بممارسة القوة 

من أجل الدفاع عن النفس”. 

سادسا: “دفع مبادرات تربوية قيمية مثل التربية على السالم 

والتعايش، والتربية التكنولوجية أيضا، من أجل تقدم الش���بان 

في العالم العربي وتوجيههم إلى أنش���طة إيجابية. والمطلوب 

إل���ى جانب ذلك بذل جه���د من أجل عقد لق���اءات في منظمات 

مجتم���ع مدني وأفراد، من أج���ل خفض التوترات وإنش���اء لغة 

مشتركة وتفاهمات متبادلة”.  

»معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب في دراسة جديدة:

مفهوم معّدل لـ”األمن القومي اإلسرائيلي” في ظل التحوالت في الشرق األوسط!
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تقاريــر خــاصـــــــة

أقرت الحكومة اإلسرائيلية قبل أيام زيادة أخرى لميزانيات 

معاه���د المتديني���ن المتزمتي���ن “الحريديم”، ب���� 52 مليون 

ش���يكل، لتدخل إلى الميزانية األس���اس، التي ارتفعت خالل 

أقل من عامين بنسبة 118%. وهذا االرتفاع الثالث الذي تحظى 

به ه���ذه المعاهد الديني���ة، التي تضم عش���رات آالف رجال 

“الحريدي���م”، الذين يمض���ون أوقاتهم في دراس���ة التوراة، 

مقابل حصولهم على مخصص���ات اجتماعية. ومن خلف هذه 

األرق���ام واالحصائيات، تكم���ن األزمة األكبر الت���ي تتوقعها 

إس���رائيل مس���تقبال، وهي اس���تمرار االرتفاع الحاد في أعداد 

“الحريديم”، الذين من وجهة نظر المؤسسة الحاكمة يشكلون 

عبئا اقتصاديا متش���عبا، وأيضا عبئا اجتماعيا يقلق الجمهور 

العلمان���ي، ثم عبئا أمنيا، كونه���م يمتنعون عن االنخراط في 

الجيش، ألسباب دينية، رغم تطرفهم السياسي اليميني. 

فعلى مدى س���نين، حاولت الكثير من التقارير الرس���مية 

عدم عرض حقيقة أع���داد “الحريديم”، في محاولة لتقليص 

الظاهرة، التي تتنامى أساس���ا بفعل التكاثر الطبيعي. إال أن 

سلس���لة من التقارير أثبتت أن ع���دد “الحريديم” باتوا أكثر 

من مليون نس���مة، وهم يش���كلون حوالي 5ر15% من اجمالي 

اليهود، وأكثر م���ن 25% من المواليد اليهود في الس���نوات 

القليلة األخيرة، وأكثر من 18% ممن دون س���ن 18 عاما، وأقل 

من 10% بين المسنين اليهود.

وعملي���ا، ف���إن االرتف���اع الحاد ف���ي معدالت ال���والدة لدى 

“الحريدي���م”، 8ر6 إل���ى 7 والدات ل���ألم، وتكاثرهم س���نويا 

بنس���بة 8ر3%، كانا العامل األكبر واألس���اس الرتفاع نس���بة 

تكاثر اليه���ود، وتقليص الفجوة بين تكاثر العرب واليهود. 

ومن جهة رأت المؤسس���ة الحاكمة أن تقليص فجوة التكاثر 

خاصة أمام التراجع المس���تمر في نسبة تكاثر العرب )6ر%2 

حاليا(، أمر ايجابي على مس���توى الع���رب واليهود. ولكن من 

ناحية أخرى، فإن المؤسسة ذاتها قلقة من مستقبل طبيعة 

المجتمع اليهودي، واالنعكاس���ات االقتصادية واالجتماعية 

الرتفاع نسبة “الحريديم” على اليهود أنفسهم.

وينبع هذا القلق من كون “الحريديم” يعيش���ون نمط حياة 

تقش���فية قائمة على الشرائع، وغالبية الرجال منهم ال تنخرط 

في سوق العمل المفتوح، إذ تقّدر نسبة المنخرطين في سوق 

العم���ل من الرجال حوالي 40%، في الش���ريحة العمرية من 15 

إلى 64 عاما، بينما النسبة في الجمهور الواسع تصل إلى %72، 

بينما بين نس���اء “الحريديم” تصل نسبة انخراطهن في سوق 

العمل إلى 52%. وتبقى النس���بة منخفضة أيضا في الشريحة 

الثانية من جيل العمل الفعلي، من 25 إلى 64 عاما، إذ حس���ب 

تقديرات نشرها مكتب االحصاء المركزي في األسبوع الماضي، 

فإن نس���بة رجال “الحريديم” من هذه الش���ريحة العمرية في 

س���وق العمل باتت 51%. وهي نسبة تعد عالية نسبيا مقارنة 

بما مضى، علما ان نسبة المشاركة لدى الرجال اليهود والعرب 

من هذه الشريحة تتراوح ما بين 79% إلى %82.

كذل���ك ف���إن “الحريدي���م” ال يتعلمون بموج���ب المنهاج 

التعليمي الرسمي العام، بل لديهم منهاج خاص بهم، بعيد 

ع���ن المواضيع العصرية، فحتى موض���وع الرياضيات مقلص 

ج���دا فقط لتعل���م األساس���يات. وهذا يقف عائق���ا امامهم 

لالنخراط في س���لك التعليم العالي، واالنتقال منه إلى سوق 

العمل العصرية. وحينما يجري الحديث عن انخراط في سوق 

العمل، ُيشار إلى ان الغالبية الساحقة من الرجال تعمل داخل 

مجتمعات “الحريديم” في مسارات عمل ليست انتاجية.

يض���اف إلى ه���ذا، امتناعهم ع���ن االنخراط ف���ي الخدمة 

العسكرية االلزامية، إال في حاالت قليلة جدا. ولدى الطوائف 

الغربية من “الحريديم”، فإن نس���بة االنخراط هامشية جدا، 

وأقرب إلى الصفر.

وتس���عى إس���رائيل في الس���نوات األخيرة إل���ى قلب هذا 

الواقع بعدة مس���ارات، وبموازاة ذلك، الفصل بين “الحريديم” 

والجمه���ور العلماني، من خالل اغ���راء “الحريديم” بتجمعات 

س���كانية خاصة بهم، باتت غالبيتها مس���توطنات في محيط 

منطق���ة القدس. ولكن المحاولة األكب���ر كانت في ظل حكومة 

نتنياهو السابقة، التي استثنت “الحريديم” مقابل ضم حزب 

“يوجد مس���تقبل” العلمان���ي، الذي القى تجاوب���ا من تحالف 

أحزاب المس���توطنين، لتوجيه ضربتين أساس���يتين لجمهور 

“الحريدي���م”، أولهما ض���رب الميزانيات للمعاه���د الدينية 

وتقليصها بأكثر من النصف، وثانيا سن قانون يفرض الخدمة 

العسكرية االلزامية على شبانهم ولكن تدريجيا.

وق���د أدى ه���ذا إل���ى ارتف���اع ملحوظ ف���ي انخ���راط رجال 

“الحريديم” في س���وق العمل، ولكن سرعان ما توقف هذا، إذ 

في اليوم التالي لخروج “يوجد مستقبل” من حكومة نتنياهو 

في خريف العام 2014، وقع نتنياهو على مرسوم يعيد قسما 

كبيرا من ميزانيات معاهد “الحريديم” مقابل دعم أحزابهم 

لنتنياهو في الحكومة التي ستنشأ بعد انتخابات ربيع العام 

2015. وهذا ما كان.

وبع���د االنتخابات تضمن���ت اتفاقية االئت���الف بين حزب 

الليكود وكتلتي “الحريديم”، إعادة ميزانيات معاهدهم إلى 

سابق عهدها، والغاء قانون التجنيد االلزامي. ولكن كما ذكر، 

فإن الميزانيات لم تعد إلى مس���تواها السابق فحسب، بل مع 

زيادة ملحوظة. وحسب تقارير االسبوع الماضي، فإن اجمالي 

ميزانيات معاهد “الحريديم” ارتفعت من 564 مليون شيكل 

بعد تقليصها في العام 2013، إلى 224ر1 مليار ش���يكل )331 

ملي���ون دوالر(، بعد رفعها في االس���بوع الماضي بأكثر من 14 

مليون دوالر.

ويحصل “الحريديم” على سلس���لة ميزانيات، ومخصصات 

اجتماعية في مس���ارات متعددة، منها ما يتم دفعه لطالب 

المعاهد الدينية، ومنها ما يس���مى “ضمان الدخل”، اضافة 

إلى أن حصتهم من مخصصات األوالد التي تتلقاها كل عائلة 

في إس���رائيل عن كل ولد دون س���ن 18 عاما، أكثر بكثير من 

نسبتهم في المجتمع، نتيجة كثرة الوالدات لديهم.

ولكن كل ه���ذه المخصصات ال تخرجهم م���ن دائرة الفقر، 

ال���ذي نس���بته بينهم تف���وق ثالثة اضعاف نس���بتهم بين 

اليهود. فحس���ب تقري���ر الفقر األخير الرس���مي الصادر في 

نهاية العام الماضي، عن العام 2015، فإن نس���بة الفقر بين 

“الحريدي���م” وحدهم بلغت 4ر55% وهذا يع���د هبوطا حادا 

قياسا بالعام 2014، حينما المست النسبة 60%. وعلى مستوى 

العائالت 6ر48%، مقابل نس���بة 3ر54% ف���ي العام 2014، في 

حين أن نس���بة الفق���ر بين اليهود م���ن دون “حريديم” هي 

كالتالي: 5ر7% إلى 8% على مس���توى االفراد، وأكثر من %10 

بين األطفال، و7ر1% بين المسنين. 

ونش���ير هنا إلى أن التقرير الرس���مي للفق���ر يتعاطى مع 

المداخيل المس���جلة لدى السلطات الرس���مية، والميزانيات 

الرس���مية التي يتلقاها الجمهور. إال أنه ل���دى “الحريديم” 

تتس���ع باستمرار ظاهرة “االقتصاد األسود”، وهي ميزانيات 

ضخم���ة يتلقونها م���ن مصادر خارجية خاص���ة بهم، ومنها 

يديرون معاهد ومؤسس���ات تدفع الروات���ب نقدا، بعيدا عن 

س���لطة الضريبة. وهذا منتشر بش���كل خاص لدى الطوائف 

الغربي���ة )األش���كناز(، واألكثر بي���ن طائفة س���اتمر، التي ال 

تعترف بإسرائيل رسميا، ويقدر عدد ابنائها بحوالي 7% من 

اجمالي “الحريديم”.

ارتفاع عدد طالب المعاهد الدينية
ويقول تقرير أخير لوزارة التعليم اإلس���رائيلية، صدر قبل 

أيام، إن أعداد طالب المعاهد الدينية للحريديم ارتفعت في 

العامين الماضيين بنس���بة 16%، مقارنة مع ما كان في العام 

2014. وحسب التقديرات، فإن عدد طالب المعاهد بلغ 74 ألفا، 

مقاب���ل حوالي 63 الف طالب في العام 2014. ونش���ير إلى أن 

هؤالء ليسوا في جيل طلبة المدارس، بل هم من كافة األعمار. 

كما أن هذه األعداد ال تش���مل الطواق���م االدارية والتعليمية 

في المعاهد، الت���ي ميزانياتها تبقى منفصلة عن الميزانية 

المش���ار اليها، والتي يتم صرفه���ا كمخصصات على طالب 

المعاهد.

وش���هدت نس���بة رجال “الحريديم” في س���وق العمل في 

العامين الماضيين جمودا تقريبا، من 2ر51% في العام 2015، 

إل���ى 7ر51% في العام الماضي 2016، مقابل نس���بة لم تتعد 

44% حتى العام 2013. وهذه نس���بة تش���كل أقل ب�63% من 

نس���بة انخراط الرجال اليهود في سوق العمل. كما أن نسبة 

انخراط نساء “الحريديم” في سوق العمل شهدت هي أيضا 

جمودا عند 72%. وفي الحالتين يجري الحديث عن الش���ريحة 

العمرية الفعلية لسوق العمل، ما بين 25 إلى 64 عاما.

وحس���ب التوقعات، فإنه م���ع ارتفاع ميزاني���ات المعاهد 

الدينية، ستس���تمر أع���داد الطالب في االرتف���اع، أيضا في 

العام الجاري على األقل، بمعدل نسبة 8%، وهي ضعفا نسبة 

التكاثر، ما يعني إما جمود نس���بة االنخراط في سوق العمل، 

أو حتى تراجعها. 

وكان تقرير آخر، صدر في االسابيع األخيرة، أكد أنه بالرغم 

من كل المحف���زات التي قدمتها الحكومات األخيرة، ومجلس 

التعليم العالي في الس���نوات القليلة الماضية، لرفع نس���بة 

“الحريدي���م” في معاه���د التعليم العالي، إال أن نس���بتهم 

هي 2ر4%، أي ثلث نس���بتهم بين الجمهور العام. وهذا يعد 

ارتفاعا بنس���بة 16% عما كان في العام 2009. وللمقارنة، فإن 

نسبة العرب في معاهد التعليم اإلسرائيلية للقب األول باتت 

14%، إذ تقلصت الفجوة مع نس���بتهم من الشريحة العمرية 

للتعلي���م العالي )21% من دون القدس(، إال أن هذه النس���بة 

تتقلص أكثر فيما لو تم ضم الطالب العرب في الخارج.

كل هذه المعطيات تقلق المؤسس���ة الحاكمة بسبب واقع 

الي���وم، وكذلك ألنها س���تتزايد مس���تقبال طالما اس���تمرت 

طبيع���ة حياة “الحريديم” من حيث معدل الوالدات ونس���بة 

التكاثر، ونمط الحياة التقشفية، وطبيعة التعليم المدرسي، 

وموقفهم من االنخراط في سوق العمل، وفي الجيش. وحسب 

أبحاث سابقة، فإن نس���بة “الحريديم” بين اليهود سترتفع 

إلى أكثر من 30% في غضون عقدين أو أقل، ونس���بة مماثلة 

للتي���ار الديني الصهيوني، مقابل اس���تمرار تراجع نس���بة 

العلمانيين، التي ستقل عن 40%، ما سيشدد أكثر القوانين 

واألنظمة الدينية المفروضة على المجتمع والتي تتدخل في 

أدق تفاصيل حياته. 

سقط أوهام إمكان محاصرتها!
ُ
ميزانيات معاهد »الحريديم« تسجل ذروة وت

*ازدياد ميزانيات المعاهد الدينية للمتدينين المتزمتين “الحريديم” خالل أقل من عامين بنسبة 118% *كل قرارات الحكومة السابقة ضد معاهد “الحريديم” 

تساقطت الواحد تلو اآلخر *نسبة المنخرطين في سوق العمل من رجال “الحريديم” في جمود تمهيدا لتراجع جديد *”الحريديم” سيصبحون 30% من اليهود خالل أقل من عقدين*

)أ.ف.ب( االستيطان: نهب مستمر لألرض الفلسطينية.  

كتب برهوم جرايسي:

كان ص���وت كتلت���ي المعارض���ة البرلماني���ة »المعس���كر 

الصهيوني« و«يوجد مس���تقبل« عاليا ج���دا في معارضتهما 

لقان���ون إس���كات اآلذان، ال���ذي أق���ره الكنيس���ت بالقراءة 

التمهيدية قبل أقل من أسبوعين. وتجندت الكتلتان بنسبة 

عالي���ة جدا للتصوي���ت ضده في الهيئة العامة للكنيس���ت. 

ولكن الكتلتين ال تستطيعان التبرؤ من ماكنة انتاج القوانين 

األش���د عنصرية ودعما لالحتالل واالس���تيطان، التي تسارع 

»انتاجها« بش���كل غير مس���بوق في الوالية البرلمانية ال� 20، 

وف���ق رصد دقيق لهذه الفئة من القوانين، نقوم به في مركز 

»مدار«.

ووفق احصائية ليس���ت نهائية ضمن مش���روع رصد هذه 

القواني���ن، تم من���ذ انتخابات ربيع الع���ام 2015، وحتى اآلن، 

طرح ومعالجة ما يزيد عن 120 مشروع قانون، وما يزيد عن 30 

قانونا دخلت مراحل التشريع، من بينها 18 قانونا على األقل 

باتت مقررة نهائيا. وهذه احصائيات ستش���هد تغيرات مع 

انتهاء الدورة الشتوية هذا األسبوع.

وهذا ك���م هائل من القوانين لم تش���هده أي من الواليات 

البرلمانية السابقة. وللعلم فكتاب القوانين اإلسرائيلي يعج 

ها منذ 
ّ
بعش���رات القوانين العنصرية المباشرة، التي بدأ سن

الع���ام 1948. والقوانين األولى كانت ذات بعد اس���تراتيجي 

عام، قسم كبير منها كان لمصادرة مئات آالف الدونمات من 

أراضي الفلس���طينيين الذين بقوا ف���ي الوطن، ومناطق نفوذ 

البلدات العربية، في حين أن أمالك المهّجرين وبلداتهم تم 

وضع اليد عليها فورا. إال أنه منذ مطلع س���نوات األلفين، بدأنا 

نشهد كما هائال من القوانين التي تدخل في تفاصيل حياة 

الفلس���طيني في جميع أنحاء فلس���طين التاريخية، بدءا من 

قانون منع لم ش���مل العائالت، التي أح���د الوالدين منها من 

المناط���ق المحتلة منذ العام 1967 عدا الق���دس، ما أدى إلى 

تمزيق آالف العائالت الفلس���طينية. كذلك تم سن عدد كبير 

من القوانين التي تفرض قيودا على حق الترش���ح للكنيست، 

وعلى مجمل النش���اط السياس���ي، والتعبير عن الرأي. وهذه 

عنى 
ُ
القوانين منها ما يطال مراك���ز حقوقية، فقط لكونها ت

بشؤون الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين التاريخية.

وفي الوالية البرلمانية الحالية، هناك كم غير مس���بوق في 

عدد القوانين التي تهدف إلى فرض ما يس���مى »الس���يادة 

اإلسرائيلية« على جميع أنحاء الضفة المحتلة، أو على الكتل 

االستيطانية، كمرحلة أولى. وكل هذا بموازاة سياسة إغداق 

األموال على المستوطنات والمستوطنين.

ومن الضروري القول إن قسما كبيرا من هذه القوانين يطرح 

بهدف قوننة سياس���ات قائمة. والهدف من جعلها قوانين، 

كي ال يكون تطبيق هذه السياس���ات خاضع���ا لمزاج وزراء أو 

حكومات قادمة.  

وعل���ى رأس قائم���ة المبادري���ن له���ذه القواني���ن أعضاء 

الكنيس���ت من حزب »الليك���ود« الحاكم، وم���ن كتلة تحالف 

أحزاب المستوطنين »البيت اليهودي«. وعلى الرغم من وجود 

الكثي���ر من القوانين التي يقدمها مع���ا نواب من الكتلتين، 

إال أن طابع المنافس���ة بين الكتلتين، وبين النواب بشكل عام 

واض���ح جدا. ومن قبله���م فإن الحكومة عدا ع���ن مصادقتها 

على هذه القوانين كش���رط لدخولها مراحل التشريع، تبادر 

بنفسها إلى مشاريع قوانين أشد خطورة.

تورط المعارضة
من الواضح أن عل���ى رأس المبادري���ن للقوانين العنصرية 

والداعمة لالحتالل واالستيطان تقف الحكومة، يليها أعضاء 

كنيست من التيار األشد تطرفا، الذين وصلوا إلى الكنيست، 

حاملي���ن مهمات عيني���ة، وخاصة النواب المس���توطنين، أو 

الداعمين لالستيطان. على سبيل المثال، النائب المستوطن 

بتس���لئيل س���موتريتش، من كتلة »البيت اليهودي«، الذي 

أس���س منذ س���نوات عصابة )جمعي���ة( رغافي���م، المختصة 

بمالحق���ة قضايا االرض والبن���اء في جميع أنحاء فلس���طين 

التاريخية. وهي تعمل بمنهجية لتحفيز المؤسسة الحاكمة 

على اصدار أوام���ر المصادرة، وأوامر ه���دم البيوت العربية. 

وتنش���ط بش���كل خاص لنهب أقصى ما يمك���ن من األراضي 

العربي���ة في صحراء النقب، واقتالع عش���رات القرى وتهجير 

أهلها. كم���ا أنها تقف من وراء تهجير القرى الفلس���طينية 

في منطق���ة غور األردن وحتى مش���ارف القدس الش���رقية. 

وهذا هو الطابع األبرز في مش���اريع القوانين التي يبادر لها 

س���موتريتش، وأخطرها ما يس���مى »قانون التسوية«، لنهب 

األراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة.

كذلك هناك النائبة المس���توطنة ش���ولي معلم، من كتلة 

»البيت اليه���ودي«، المبادرة لقواني���ن زاحفة نحو تطبيق ما 

يسمى »الس���يادة اإلسرائيلية« على الضفة المحتلة. ومثلها 

النائبة عنات بيركو، من حزب »الليكود«، التي تتميز مشاريع 

قوانينها بزيادة العقوبات على المقاومين الفلس���طينيين، 

وبضمنه���م األطفال ما دون س���ن 14 عاما، وش���رعنة قرارات 

المحاكم العسكرية أمام المحاكم المدنية وغيرها.

ولكن ليس فقط نواب اليمين األشد تطرفا في االئتالف، بل 

أيضا نواب كتلة »كوالنو« )كلنا(، بزعامة وزير المالية موشيه 

كحلون، التي حس���ب »المواصفات« اإلسرائيلية تم ادراجها 

في خانة ما يس���مى »الوس���ط«، أو »اليمين المعتدل«، فعدد 

بارز من نواب الكتلة ينافس���ون أيضا على سن هذه الفئة من 

القوانين. كذلك فإنه من حيث النس���بة المئوية، هذه الكتلة 

األكث���ر التزاما في التواجد في الهيئة العامة للتصويت على 

قوانين الحكومة واالئتالف، وبضمنها هذه القوانين.

ورغم أن نواب اليمين المتطرف يحتلون المراتب األولى في 

القائمة الس���وداء، التي نعدها ضمن مشروع رصد القوانين، 

إال أن جميع ن���واب كتلتي »المعس���كر الصهيوني« و«يوجد 

مستقبل« متورطون بماكنة التشريعات العنصرية، واالسماء 

القليلة جدا، التي لم تش���ارك في المبادرة، أو المشاركة في 

المبادرة لس���ن القوانين، وجدناها متورطة بهذا المستوى أو 

ذاك في التصويت دعما لقانون واحد على االقل وأكثر.  

ويظه���ر الرص���د أن الغالبية الس���احقة من ن���واب كتلتي 

المعارضة »المعسكر الصهيوني«، و«يوجد مستقبل« متورطة 

به���ذه القوانين، إن كان من خالل المبادرة، أو المش���اركة في 

مب���ادرات قوانين، أو ف���ي عمليات التصوي���ت، إن كان دعما 

مباشرا، أو تغيبا مخططا عن جلسات التصويت، الذي ُيعد من 

ناحية المعارضة دعما غير مباشر للقوانين.

»المعسكر الصهيوني«
تضم كتلة »المعسكر الصهيوني« التي لها 24 نائبا، حزب 

»العمل«، ال���ذي له حالي���ا 19 نائبا، وح���زب »الحركة« بزعامة 

تسيبي ليفني، الذي له 5 نواب. والتواطؤ األبرز لهذه الكتلة 

مع فئة القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان، 

ب���دأ بغياب منهج���ي مخطط عن جلس���ات التصويت، خاصة 

حينما كان الفارق بين االئتالف والمعارضة نائبين )59 مقابل 

61 لالئتالف(. 

فمث���ال مع بدء الوالي���ة البرلمانية في صي���ف العام 2015، 

كان���ت حكومة نتنياهو »منش���غلة« بالقواني���ن، التي نقلت 

استمرار تشريعها من الحكومة الس���ابقة، برئاسة نتنياهو 

ذاته. ومنها القوانين االش���د خطورة في تلك األيام:  اطعام 

قس���ري لألس���رى المضربين عن الطعام، ورفع حاد للعقوبات 

على ملقي الحجارة، وهذان قانون���ان تم اعدادهما في وزارة 

العدل، التي كانت تتوالها تس���يبي ليفن���ي، ومن باتت في 

صفوف المعارضة في الوالية البرلمانية الحالية. وهذا يقول 

إن المعارض���ة للقوانين لها ارتباط بمكانة الكتلة في الوالية 

البرلمانية، بمعنى داخل االئتالف وأو معارضة له.

ووجدن���ا أن نس���بة تصويت الكتل���ة ضد ه���ذه الفئة من 

القوانين تتراوح م���ا بين 41% إلى 44% كأقصى حد، ثم بدأت 

هذه النس���بة تتراجع الحقا. وكانت معارضة الكتلة تبرز في 

القواني���ن التي تثير غض���ب مراكز وأطر حقوقي���ة أوروبية 

عل���ى وجه الخصوص، مثل القوانين التي تس���تهدف مراكز 

حقوقية في إسرائيل.

لكن مع تقدم العمل البرلماني، بات نواب الكتلة يشاركون 

أكث���ر في ط���رح القواني���ن، إم���ا كمبادرين، أو كش���ركاء في 

المب���ادرة. والقانون األخطر هو ذلك ال���ذي وقع عليه 22 نائبا 

من أص���ل النواب ال���� 24 للكتل���ة، ويقضي باس���تكمال بناء 

جدار االحتالل في الجهتين الش���رقية والجنوبية من الضفة 

المحتلة، وبضم���ن هذا اقتطاع مناطق شاس���عة من الضفة، 

وبشكل يمهد لضم الكتل االستيطانية إلى إسرائيل.

كذلك قدم���ت النائبة أييليت نحمي���اس فيربين من حزب 

»العمل«، وكتل���ة »المعس���كر الصهيوني«، مش���روع قانون 

يقضي بفرض ما يسمى »السيادة اإلسرائيلية« على المناطق 

)ج(، التي تشكل 60% من مس���احة الضفة الغربية المحتلة. 

وعلى الرغم من أن نص تفس���ير القانون يجعله يظهر وكأنه 

نوع م���ن مماحكة حكوم���ة اليمين المتط���رف، إال أنه يبقى 

مشروع قانون داعما لالحتالل واالستيطان.

وليس هذا فحسب، بل إن نوابا في »المعسكر الصهيوني« 

بادروا إلى قوانين ستس���اهم في قمع الحريات، مثل القانون 

الذي يالحق المنشورات في شبكات التواصل، والزام شبكات 

التواصل بإزالتها إذا كان فيها »تحريض على االرهاب«، ولكن 

بموجب التعريف اإلس���رائيلي لالره���اب، الوارد في قانون ما 

يسمى »مكافحة االرهاب«. بمعنى أن دعوات مقاومة االحتالل 

نواب المعارضة و»اليمين المعتدل« متورطون في سّن سْيل القوانين العنصرية والداعمة لالستيطان!
*الكنيست يواصل تسجيل ذروات في سن القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل 

*متابعة أداء كتلتي المعارضة “المعسكر الصهيوني” و”يوجد مستقبل” يؤكد أنهما شريكان ومتواطئان في غالبية هذه القوانين*

س���تعد بموجب هذا القانون تحريضا عل���ى االرهاب، وليس 

المنشورات العنصرية لليمين اإلس���رائيلي المتطرف، التي 

تعج بها شبكات التواصل.

كذلك رأينا ان النائب نحمان ش���اي، الذي يعد على الجناح 

“المعتدل” في حزب “العمل”، بادر مع نائب من الليكود، إلى 

مشروع قانون يجيز لحاملي الجنسية اإلسرائيلية المقيمين 

في الخارج بش���كل دائم، ف���ي عداد مهاجرين، أن يمارس���وا 

الحق ف���ي االنتخابات للكنيس���ت. وهذه فك���رة صدرت في 

صفوف حزب الليكود منذ سنوات التسعين االولى، والهدف 

االساس منها، تقليص وزن المواطنين العرب في االنتخابات 

البرلماني���ة. ودالل���ة على ه���ذا، أن هذه الفك���رة صدرت عن 

الليك���ود بعد انتخابات 1992، حينما ش���كلت الكتلتان اللتان 

مثلت���ا المواطنين العرب في حين���ه، كتلة مانعة لعدم تولي 

الليكود الحكم، وضمان حكومة برئاس���ة إسحاق رابين زعيم 

حزب “العمل” في حينه.

“يوجد مستقبل”
األجواء اليمينية في كتلة “يوجد مس���تقبل” أكثر وضوحا، 

وه���ي كتلة تضم ثالثة تي���ارات، ولكنها في نهاية المطاف 

تنصاع إلى مؤس���س الحزب وزعيمه األوحد يائير لبيد، ففي 

ه���ذه الكتلة ن���واب يتناغمون مع التيار األش���د تطرفا، مثل 

اليع���ازر ش���طيرن، وهو ضاب���ط احتياط، من التي���ار الديني 

الصهيوني، وميكي ليفي قائد ش���رطة االحتالل االسبق في 

الق���دس، ويوئيل رزفوزوف. وهؤالء يتمي���زون بعدد قوانين 

بادروا أو ش���اركوا في المبادرة لها، اضافة إلى مش���اركتهم 

أكثر من غيرهم، في طرح مش���اريع القوانين من هذه الفئة. 

بينما هن���اك نائبان إلى ثالثة، من الممك���ن اعتبارهم أقرب 

للتيار اليس���اري الصهيون���ي، وهم ياعي���ل غيرمان وكارين 

الهرار وعوفر شيلح.

وم���ن أصل الن���واب ال� 11 ف���ي الكتلة، فإن تس���عة منهم 

متورطون في طرح ه���ذه القوانين. واالثنان اللذان لم يطرحا 

اي���ا من هذه القوانين، هما الوزيرة الس���ابقة ياعيل غيرمان، 

التي كانت رئيسة بلدية هرتسليا لعدة سنوات، وفي االصل 

هي من حركة “ميرتس” اليس���ارية الصهيونية. والثاني هو 

الصحافي عوفر شيلح. إال أن جميع نواب الكتلة أيدوا قوانين 

في التصويت المباشر، من 3 قوانين كحد أدنى وأكثر. 

ورأين���ا أن زعيم الح���زب يائير لبيد، والش���خص الثاني في 

الحزب، رئيس جهاز المخابرات العامة “الش���اباك” االس���بق 

يعقوب بيري، ش���اركا في المبادرة إلى مشروعي قانون، األول 

يقضي بطرد عائالت المقاومين والناش���طين الفلسطينيين 

م���ن الق���دس، والثاني ينص عل���ى محاصرة عائلة ناش���ط أو 

مقاوم فلس���طيني من الضفة، في واحدة م���ن مدن المناطق 

)أ(، ومنعها من مغادرتها. كذلك فإن يائير لبيد مش���ارك في 

قانون لمنع مراكز إس���رائيلية، حقوقية ومناهضة لالحتالل، 

من تقديم محاضرات في المدارس.

وحس���ب الرصد، فإنه في كل واحدة من الدورات الصيفية 

والش���توية الس���ابقة، تراوحت نس���بة اعتراض كتلة “يوجد 

مستقبل” على القوانين، ما بين 23% إلى 27% كأقصى حد. 

الخالصة
في المجمل، فإن المعارض���ة الفعلية والثابتة لهذه الفئة 

من القوانين تقتصر على كتلتي “القائمة المش���تركة” التي 

تمثل الش���ارع العربي، وله���ا 13 مقعدا، وكتل���ة “ميرتس” 

اليس���ارية الصهيونية، بينما أداء “المعس���كر الصهيوني” 

و”يوجد مس���تقبل” يساعد ويس���اهم من ناحية فعلية في 

وتيرة سن هذه القوانين بشكل غير مسبوق.
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»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 

تقرير لجمعية »مسلك« في »يوم المرأة العالمي«:

نساء في قطاع غزة يخترقن 
السقف الزجاجي لكن يصطدمن 

بـ”سقف من اإلسمنت”!

يع���رض تقرير جدي���د أصدرت���ه جمعية “جيش���اه” 

)َمس���لَ�ك � مركز للدفاع عن حرية الحركة( اإلس���رائيلية 

أصوات نساء يعشن ويعملن في قطاع غزة في ظل حالة 

الحصار الخان���ق المتواصل منذ س���نوات عديدة أوصل 

األوضاع المعيش���ية ف���ي قطاع غزة إلى تخ���وم الكارثة 

اإلنس���انية، على ما يشكله ذلك من أرضية خصبة لوقوع 

انفجار جديد ال بد وأن يزيد األوضاع اس���تفحاال ويعّجل 

في حدوث الكارثة اإلنسانية.

ويع���رض التقرير، الذي صدر األس���بوع الماض���ي )16 آذار( 

لمناس���بة “يوم الم���رأة العالمي”، تحت عنوان “س���قف من 

اإلس���منت: رياديات في غزة يشرحن كيف يؤثر اإلغالق على 

ّي���ات اخترقن 
ّ
النس���اء ويحّد من الفرص”، حاالت لنس���اء غز

الس���قف الزجاجي في مجاالت عدة: مديرات بنوك وشركات، 

صاحبات مبادرات تجارية، ُمؤِسس���ات جمعي���ات اجتماعّية 

وناش���طات ُيحدث���ن تغيي���رًا سياس���ّيًا واجتماعي���ًا داخل 

مجتمعاتهن.

لكّن هؤالء النس���اء، المختلفات ع���ن بعضهن في مجاالت 

جميعه���ن  يصطدم���ن  وطموحاته���ن،  اهتماماته���ن 

بالتقييدات ذاتها – س���قف اإلس���منت، المتمثل باإلغالق 

والحصار اإلسرائيليين على قطاع غزة. فقد حددت إسرائيل 

معايير مش���ددة جدا لمن ُيسمح لهم أو لهن بتقديم طلب 

للتنقل من غ���زة وإليها. وباس���تثناء المرضى ومرافقيهم 

والح���االت اإلنس���انية الحرج���ة واالس���تثنائية، ال تس���مح 

إس���رائيل بالخروج إال لمن هم من التجار الكبار باألس���اس، 

وغالبيته���م من الرج���ال بالطبع. وحتى هذا، يتم بش���كل 

محدود جدا، إذ يس���اعد قلة قليلة من التجار ورجال األعمال 

الذي���ن ال يزيد حجم أعماله���م التجارّية عن الحجم المحدد 

بالمعايير اإلس���رائيلية، والقادرين عل���ى تحمل التكاليف 

الهائلة لنقل البضائع إلى خارج غزة.

المعايي���ر الصارمة جدا التي تفرضها إس���رائيل تس���ّد 

طرق التقدم وإمكانياته أمام النس���اء بش���كل كلي، تقريبًا. 

فعلى س���بيل المثال، هنالك نس���اء كن يعل���ن عائالتهن 

بأنفس���هن قبل اإلغالق والحصار، من خالل العمل في مجال 

نقل البضائع بكميات صغيرة. وهنالك أخريات كن يعملن 

موظفات في مؤسسات المجتمع المدني، ال يتاح خروجهّن 

للمشاركة في المؤتمرات ودورات التدريب المهني بموجب 

المعايي���ر اإلس���رائيلّية الضيقة. وهنال���ك، مثال، صاحبات 

المبادرات التجارّية في ش���ركات ناشئة، ممن ال يستطعن 

تقدي���م وع���رض منتجات قم���ن بتطويره���ا والوصول إلى 

المعارض واللقاءات التي تجرى م���ع زميالتهّن وزمالئهّن، 

من أج���ل تطوير أعماله���ّن التجارّي���ة. الكثي���رات منهّن 

عقد عليهن آمال عريضة في تحسين 
ُ
ش���اّبات ومثقفات وت

أوضاع التش���غيل، المبادرة وإحداث تغييرات عميقة، لكن 

التقييدات اإلسرائيلية المفروضة عليهن تجعل هذا األمل 

بعيدا. 

ة ما يفوق ال� 
ّ
بلغت نس���بة البطالة بين النس���اء في قطاع غز

65% من مجموع النس���اء هناك، وال تمتلك المصالح التجارّية 

الصغيرة أية فرصة حقيقّية للتوسع، بينما ال يجد الكثير من 

الرج���ال أية فرصة عمل، وهو ما يعني أن فرص النس���اء هي 

أقل من بكثير.

 يس���تعرض التقرير الجديد التحديات الماثلة أمام النساء 

العام���الت في قط���اع غ���زة، بكلماتهن هن، ويق���دم وجهة 

نظ���ر هامة حول األض���رار الواقعة على النس���اء جراء االغالق 

والحصار. ويؤكد التقرير أن التقييدات اإلسرائيلية المشددة 

المفروضة عل���ى الحركة والتنقل تعيق التغيير نحو األفضل 

وتقلص األف���ق المتاح أمام النس���اء وطموحاته���ن الكبيرة 

وتنتهك حقهن ف���ي تحقيق هذه الطموحات، وهو ما يعني 

أن االغ���الق يعيق إمكاني���ات واحتماالت توفي���ر حياة الئقة 

لسكان القطاع، من الرجال والنساء على حد سواء.

حتى العام 2016، ش���كلت النس���اء 49%من مجمل الس���كان 

ف���ي قطاع غ���زة، وهو رقم يزي���د قلياًل عن 910 آالف نس���مة. 

ف���ي الع���ام 2005، قبل فرض اإلغ���الق والحص���ار، بلغ معدل 

البطال���ة بي���ن النس���اء في قط���اع غ���زة 2ر35% بينم���ا يبلغ 

 معدلها الي���وم 3ر65% مقاب���ل 4ر34% في أوس���اط الرجال.

وانخف���ض معدل النس���اء المش���اركات في الق���وى العاملة 

والعامالت في قط���اع الزراعة والصيد، وهم���ا مجاالن تعرضا 

لض���رر كبير جدا ج���راء اإلغالق والحصار، م���ن 36 %في العام 

2007 إل���ى  8ر2% فقط في العام 2016. وبل���غ معدل الراتب 

اليوم���ي للنس���اء في قطاع غ���زة 7ر75 ش���يكل، مقابل راتب 

الرجال الذي بلغ 2ر95 شيكل. 

ورغم هذه األوضاع المزرية والخانقة، يعرض التقرير حاالت 

لعدد من النس���اء الالت���ي نجحن في تح���دي المعوقات وفي 

التغلب عليه���ا، كما نجحن في التغلب على اآلراء المس���بقة 

والتقيي���دات والمصاعب االجتماعية، إال أنهن يس���تصعبن 

تحقيق انطالقة واختراق التقييدات التي تفرضها إسرائيل 

على حرية التنقل. وهو أمر يؤثر على تقدمهن المهني، إلى 

جان���ب تأثيره على إمكانية تطوير اقتصاد قطاع غزة والدفع 

به قدما.

ويش���مل التقرير مقابالت مع كل م���ن: د. ريهام الوحيدي 

)استشارة مهنية(، سهى خضر )مديرة منطقة قطاع غزة في 

“بنك القدس”(، مها أبو س���يدو )تسويق وتصميم منتجات 

التطريز(، هبة التميمي )مديرة مش���اركة في ش���ركة تعمل 

ف���ي مجال تكنولوجيا المعلومات – ه���اي تك(، مها المصري 

)القطاع الثالث(، د. صباح العويس���ي )رئيس���ة مجلس إدارة 

شبكة حضانات أطفال ومدرسة خاصة في غزة(.

كتب سليم سالمة:

ال يفّوت اليمين اإلس���رائيلي أي���ة فرصة وال يترك أي 

منب���ر في الح���رب الضروس التي يش���نها من���ذ عقود، 

باس���تمرار ودون توقف، ضد جهاز القضاء اإلسرائيلي 

بوج���ه عام، وعلى رأس���ه المحكمة العليا اإلس���رائيلية 

بوجه خاص؛ وهي حرب إيديولوجية � سياسية متعددة 

الجبهات واألدوات ال تقتصر على المحاوالت التشريعية 

الرامي���ة إل���ى تحجيم دور ه���ذه المحكم���ة وتقليص 

صالحياته���ا، تقليص إمكانيات اللج���وء إليها وتغيير 

تركيبتها الشخصية من خالل وضعها كل الوقت تحت 

وابل متواصل من الهجوم والتهديد الذي ال يطال األداء 

القضائ���ي ومخرجاته من قرارات وأحكام قضائية فقط، 

بل يتعداها ليطال قضاة المحكمة شخصيا. 

ه���ذه الحرب تش���هد ج���والت متزامن���ة ومتعاقبة ال 

تتوق���ف وال تنتهي، كان من أبرزه���ا تلك التي انتهت 

مؤخرا ب�«تسوية« توصلت إليها »لجنة تعيين القضاة« 

في ختام أش���هر م���ن المداوالت والصراع���ات »تكللت« 

بتوافق على تعيين أربعة قضاة جدد لكرسي القضاء في 

المحكمة العليا سيحتلون مواقعهم خالل العام الجاري، 

2017، خلفا ألربعة من القضاة سيخلون مواقعهم )ثالثة 

لبلوغهم سن التقاعد ورابع ألسباب شخصية(. غير أن ما 

أعلنه قاض آخر، خامس )هو القاضي يورام دانتسيغر(، 

عن قراره االستقالة ومغادرة موقعه القضائي في شهر 

ش���باط 2018، قبل بلوغه سن التقاعد الرسمي و«ألسباب 

شخصية«، من شأنه أن يعيد إشعال الصراع على جبهة 

التعيين���ات مج���ددا ودفعه إلى الواجه���ة، بكل حدته 

وأبعاده، في الفترة القريبة المقبلة.

تنبغي اإلشارة هنا إلى أن النتائج التي توصلت إليها 

»لجن���ة تعيين القضاة«، وإْن كان عرابوها السياس���يون 

قد اعتبروها »إنجازا كبيرا«، بل »انتصارا هاما«، تجس���د 

في تعيي���ن ثالثة قضاة  »محافظين«، اثنان من بينهم 

متدين���ان )قاض وقاضية(، إال أنها قوبلت بين أوس���اط 

واس���عة في اليمين اإلس���رائيلي بعدم رض���ى وبخيبة 

أم���ل عميقة ألنها ل���م تحمل، في نظرهم، أية بش���رى 

ب� »ث���ورة إيديولوجي���ة« محتملة ف���ي المحكمة العليا 

وأدائها القضائي تعيد العجلة إلى ما قبل عهد »الثورة 

الدستورية«. 

وش���دد كثيرون من بين هؤالء عل���ى حقيقة اضطرار 

وزيرة العدل ورئيس���ة »لجنة تعيي���ن القضاة«، أييلت 

شاكيد )“البيت اليهودي”(، في إطار »التسوية« المشار 

إليه���ا، إلى التنازل عن أحد المرش���حين المركزيين، بل 

ربما األكث���ر مركزية على اإلطالق، ممن كانت ش���اكيد، 

وأوس���اط اليمي���ن اإليديولوج���ي عموم���ا، ق���د طرحت 

أسماءهم إلشغال كرس���ي القضاء في المحكمة العليا. 

والمقصود هنا هو البروفسور غدعون سبير )المستوطن 

م���ن »غوش عتصيون« وأحد أبرز وج���وه الحقوقيين في 

أوساط اليمين المتدين، أو ما يسمى »تيار الصهيونية 

الدينية«(، أس���تاذ القانون الدس���توري في جامعة »بار 

إيالن« والعضو المؤس���س في »منتدى كوهيليت« الذي 

يس���عى إلى »تكريس المكانة الدائم���ة والثابتة لدولة 

إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، تعزيز الديمقراطية 

اإلسرائيلية، تعزيز حرية الفرد وتشجيع تطبيق مبادئ 

السوق الحرة في إسرائيل«. 

لكن ترشيح س���بير لمنصب قاض في المحكمة العليا 

اصط���دم بمعارضة ش���ديدة وحازمة م���ن جانب قضاة 

المحكم���ة العليا الثالث���ة األعضاء ف���ي »لجنة تعيين 

القض���اة«، وخاصة حي���ال كونه أحد أش���د المعارضين 

في األكاديميا اإلس���رائيلية لما ُيعرف باسم »الفاعلية 

القضائي���ة« في أداء المحكم���ة العليا � أي قدرتها على 

ممارس���ة الرقابة القضائية على تشريعات الكنيست، 

ثم قدرته���ا وصالحيتها عل���ى إلغاء قوانين يس���نها 

الكنيس���ت، أو بنود منها، بدعوى »عدم دس���توريتها« 

المتأت���ي من تعارضه���ا مع نصوص قانوني األس���اس 

هما الكنيست 
ّ
الخاصين بحقوق اإلنس���ان واللذين س���ن

في العام 1992 واعتبرا بمثابة »الثورة الدس���تورية« في 

إسرائيل: »قانون أساس: حرية العمل« و«قانون أساس: 

كرامة اإلنسان وحريته«.

وكان غدعون س���بير قد ع���رض آراءه ومواقفه في هذا 

الص���دد بصورة تفصيلي���ة طّي الكت���اب الخاص الذي 

أصدره في العام 2010 تحت عنوان »الثورة الدس���تورية 

� م���اض، حاضر ومس���تقبل«. ويبدو أن���ه ليس من قبيل 

الصدفة، إطالقا، نشُر موقع »ميداه« اليميني قبل بضعة 

أيام، في 16 آذار الجاري، مقالة لغدعون سبير حول هذا 

الموضوع نفسه، استنادا إلى الفصل الثاني من الكتاب 

المذكور، تحت عنوان: »25 عاما على  الثورة الدستورية 

� طريقة شبه سّرّية لتس���ريب دستور لدولة إسرائيل« 

ويخصص���ه، بش���كل أس���اس، لش���رح وتروي���ج فكرته 

المركزية بشأن انبثاق ما يسمى ب�«الثورة الدستورية« 

في إسرائيل »من خطأ وتضليل«! 

الكبح الذاتي واإلجابات األربع

يس���تعرض س���بير، بداية، تاريخ وس���يرورة »الثورة 

الدس���تورية« الت���ي انطلقت ش���رارتها األولى بس���ّن 

الكنيس���ت اإلس���رائيلي قانونّي األس���اس المركزيين 

رًا بأنه منذ قيام دولة إس���رائيل وحتى 
ّ
المذكورين، مذك

ذلك الوقت ل���م يكن فيها ولديه���ا أي »ميثاق لحقوق 

اإلنس���ان«، على الرغم من تعهد »وثيقة االس���تقالل«، 

في العام 1947، بوضع وإقرار دس���تور للبالد، لكن عوائق 

عدي���دة ومختلف���ة حال���ت دون تحقيق ه���ذا التعهد 

وتنفيذه.   

ثم يسجل س���بير هنا ما يشكل االدعاء المركزي الذي 

يشيد عليه معارضته ألداء المحكمة العليا خالل العقود 

األخيرة، إذ يكتب: »في غياب ميثاق دس���توري لحقوق 

اإلنسان، أوجدت المحكمة )العليا( آليات بديلة لحماية 

حقوق اإلنس���ان، وهو ما دفع مثقفين إسرائيليين إلى 

المفاخ���رة بالظاهرة اإلس���رائيلية المتمثلة في توفير 

حماية فعال���ة للحقوق، حتى في ظل غياب الدس���تور. 

وعلى الرغم من توجهاتها المتس���مة بالفاعلية، حيال 

غياب الدستور، نجحت المحكمة في كبح ذاتها ورفضت 

ها الكنيست( 
ّ
إلغاء تش���ريعات رئيسية )أي قوانين سن

تمّس، صراحة، بحقوق اإلنس���ان«. هذه هي الحال التي 

اس���تمرت حتى العام 1992، مع س���ّن قانونّي األس���اس 

المذكورين.  

الف���ارق الجوهري بين هذي���ن القانونين يكمن في 

حقيقة أن األول )»قانون أساس: حرية العمل«( يحمي 

وينظم حق���ًا واحدا محددا فقط، ه���و الحق في حرية 

العمل؛ بينم���ا يحمي الثاني )»قانون أس���اس: كرامة 

اإلنس���ان وحريته«( وينظم جملة من الحقوق تشمل: 

الحق في الحياة، س���المة الجسم، الممتلكات، الحركة 

)من البالد وإليه���ا(، الحرية، الكرام���ة والخصوصية. 

وقد غابت ع���ن هذين القانوني���ن، كليهما، مجموعة 

أخرى من الحقوق األساس���ية الهامة، مثل: الحق في 

المس���اواة، حرية التعبير وحرية الدين. ويرى س���بير 

أن »إس���قاط )تغييب( هذه الحقوق لم يكن سهوًا، بل 

كان فعاًل مقص���ودًا«، ثم ينّوه بحقيقة اش���تمال كل 

من القانونين على »فقرة تقييد« تحدد أربعة ش���روط 

تراكمية/ مجتمعة يجعل تحققها المسَّ بأي من هذه 

الحق���وق المذكورة ُمجازًا وقانوني���ًا ال يمكن نقضه أو 

إلغاؤه. 

غير أن هذا التطور، الثورّي، يثير لدى س���بير »س���ؤااًل 

محّي���رًا: بعد 44 عامًا م���ن اإلخفاقات واإلحج���ام عن أية 

خط���وة عملية، كيف اس���تفاق الكنيس���ت، فجأة وذات 

يوم ص���اٍف، ليصوغ ويثّبت ميثاق حقوق لإلنس���ان في 

قانون أس���اس كهذا؟ ما الذي هّي���أ األرضية لما اعتبره 

كثيرون خارج حدود الممكن؟«. ويش���ير س���بير إلى أنه 

كان قد اقترح »أربع إجابات / فرضّيات محتملة على هذا 

السؤال« وأن هذه اإلجابات »ليست متعارضة تماما، بل 

من الممك���ن أن تكون كلها، أو بعضه���ا على األقل، قد 

ش���كلت قوة دفع هائلة« حّركت عجالت ما يطلقون عليه 

اليوم اسم »الثورة الدستورية«.  

“اإلجاب���ات / الفرضيات األربع« التي يقترحها س���بير 

ه���ي: 1. نجاح »الثورة الدس���تورية« )أي، س���ن قانونّي 

األس���اس المذكورين( تحقق بفضل اس���تغالل »لحظة 

دس���تورية« قوامه���ا أزم���ة الثقة الحادة التي نش���أت 

بي���ن األذرع السياس���ية المختلف���ة، من جه���ة، وبين 

الجمهور الواس���ع، من جهة أخ���رى. فعند تلك »اللحظة 

الدس���تورية«، أدرك جمي���ع المعنيين باألم���ر ضرورة 

تغيير موازين القوى باتجاه تعزيز صالحيات المحكمة 

في مجال الرقابة والضبط؛ 2. نجاح »الثورة الدستورية« 

تحقق بفضل التكتي���ك الذي اعتم���ده المبادرون إلى 

القانون. فبداًل م���ن اإلصرار على إع���داد وإقرار »ميثاق 

حقوق إنس���ان« كامل متكامل مرة واح���دة، عمدوا إلى 

فص���ل الميثاق وتقس���يمه إلى »وح���دات ثانوية«، ثم 

عرضوا على الكنيست ما كان يحظى منها باتفاق ودعم 

واس���عين فقط، إلى جانب اعتمادهم توجها مس���اِومًا 

»استطاع التجس���ير على فوارق التوجهات والرؤى«؛ 3. 

أتيح تش���ريع قانونّي األس���اس بفضل التكتيك الذي 

تبناه المب���ادرون إليهما »بعدم الكش���ف عن الدالالت 

نهم 
ّ
الحقيقية الكاملة لهذا اإلجراء وانعكاساته، ما مك

من تنويم المعارضين التقليديي���ن له« )»المعارضون 

التقليديون« الذين يقصدهم سبير هم: ممثلو األحزاب 

الدينية في الكنيس���ت، من المتدينين الصهيونيين/ 

الوطنيين والحريديم( وهو ما كّرس »جهاًل شاماًل بشأن 

آثار تش���ريع قانوني األس���اس وتداعيات���ه«؛ 4. تحقق 

نجاح ه���ذا اإلجراء »بفض���ل تغييري���ن جوهريين في 

الواقع السياسي � الحزبي اإلس���رائيلي«: األول، انتهاء 

هيمنة ح���زب »العمل« والغموض ال���ذي اكتنف هوية 

االئت���الف الحكومي المس���تقبلي. والثاني، تعاظم قوة 

أوساط وعناصر هامش���ية مثلت تهديدًا على استمرار 

الهيمنة العلمانية � الوس���طية � القديمة. فقد أضعف 

التغيي���ر األول رغب���ة وع���زم األح���زاب االئتالفية على 

معارضة ومقاومة عملية »دسترة« المنظومة السياسية 

� الحزبي���ة، بينم���ا حّيد التغيي���ر الثاني رغب���ة أعضاء 

الكنيس���ت الممثلي���ن للنخ���ب القديمة ف���ي معارضة 

اإلجراء الدستوري ومقاومته. 

  

المحكمة خّولت نفسها صالحية الرقابة

م���ن بين اإلجاب���ات/ الفرضيات األربع التي يس���وقها 

جواب���ًا على »س���ؤاله المحّي���ر« )كيف ولماذا اس���تفاق 

الكنيس���ت، فجأة وبعد 44 عاما من الفشل وتجنب اتخاذ 

أية خطوة فعلية، ليضع ميثاقًا لحقوق اإلنسان بصيغة 

ال 
ّ
هما في العام 1992 ليشك

ّ
قانوني األس���اس اللذين سن

»ثورة دستورية« في إس���رائيل(، يختار سبير، المرشح 

إلشغال كرسي القضاء في المحكمة العليا اإلسرائيلية، 

تركيز نقاش���ه ومح���ورة بحثه في اإلجاب���ة / الفرضية 

الثالثة التي تعزو نجاح هذه »الثورة« إلى ما يصفه بأنه 

»خطأ وفعل تضليلي« تمثل في عدم كش���ف المبادرين 

إلى قانوني األس���اس ع���ن دالالتهما وانعكاس���اتهما 

الحقيقية الكاملة وتداعيات تشريعهما المستقبلية.  

يدعي س���بير بأن »ثمة ش���واهد كثي���رة تثبت هذه 

الفرضية«، ف���ي مقدمها أن قانونّي األس���اس )»قانون 

أس���اس: حرية العمل« و«قانون أس���اس: كرامة اإلنسان 

وحريته«( ل���م يلقيا أي���ة معارضة جدي���ة ووازنة، ألن 

»المعارضي���ن التقليديين كان���وا يعتقدون � خطأ، نتج 

ع���ن تضليل من جانب المبادرين لس���ن القانونين � بأن 

قانوني األس���اس الجديدين لن يتمتعا بأية أفضلية أو 

أس���بقية )قانونية(، ولذلك فلن يك���ون فيهما ما يتيح 

للمحكمة ممارس���ة الرقابة على تشريعات الكنيست«! 

أما »الدليل األق���وى« على ادعاء التضليل، فهو ما يجده 

س���بير في تصري���ح رئيس لجن���ة الدس���تور، القانون 

والقض���اء البرلمانية آنذاك، عضو الكنيس���ت أوريئيل 

لين، لدى عرضه مش���روع »قانون أساس: كرامة اإلنسان 

وحريت���ه« عل���ى الكنيس���ت للتصويت علي���ه بالقراءة 

الثانية: »القوة )الصالحية( ال تنتقل اآلن إلى المحكمة. 

القوة )الصالحية( تبقى في هذا البيت )الكنيست(. وإذا 

ما بّين���ت التجربة مع هذا القانون، حاش���ا وكال، أننا قد 

أخطأنا وأن التفسير المقدم لهذا القانون ال ينسجم مع 

المقصد الحقيقي للمشّرع، فسيكون بإمكان الكنيست 

تعديل القانون«.

 ويعتق���د س���بير ب���أن »فرضي���ة التضلي���ل، بقدر ما 

هي صحيح���ة ودقيقة، تش���كل اس���تئنافا على مجرد 

نفاذ قانوني األس���اس المذكورين وس���ريانهما«. وهو 

اس���تئناف ال يقوم على ما في التضليل من إش���كالية 

أخالقية كامنة، وإنما عل���ى النتيجة المترتبة على هذا 

التضليل: أي نف���اذ وأي مفعول يمكن أن يكون لوثيقة 

تس���مى »دستورًا« إذا تم إقرارها بينما لم يكن كثيرون 

من المؤيدين لها مدركين، بالمرة، أنهم يصوتون على 

دس���تور؟ ويضيف »على حد علمي، لي���س ثمة نموذج 

واحد في أي���ة دولة ديمقراطية ف���ي العالم لمثل هذا 

اإلج���راء الذي تقرر فيه المحكمة، الحقًا، إقرار دس���تور 

للب���الد بينم���ا لم يكن كثي���رون ممن ش���اركوا وصوتوا 

يقصدون اعتماد دستور أصاًل«!

على أّن س���بير »يقّر« بأن »فرضي���ة التضليل تعاني، 

أيضا، م���ن نقط���ة ضعف معين���ة«، تتمث���ل في عجز 

»المعارضي���ن التقليديي���ن« عن رؤي���ة وفهم الدالالت 

واالس���قاطات بعيدة األثر التي تختفي خلف الس���تار 

الدخان���ي الذي أقام���ه المب���ادرون للقانونين من خالل 

فعلهم التضليل���ي، وهو ما يضع هؤالء المعارضين في 

العام 1992 � في عرف س���بير �  ف���ي درجة أدنى بكثير 

من س���ابقيهم الذين كانوا متيقظين لمحاوالت مماثلة 

سابقة وأفلحوا في لجمها وإسقاطها.   

ومن بين »عناصر التضليل« التي يلفت إليها سبير، أنه 

طبقًا للنظرية التي سادت لدى تشريع قانوني األساس 

الجديدي���ن، كان »قانون أس���اس: حري���ة العمل«، الذي 

يكرس ويحم���ي حقا واحدا محددا فقط )هو حق الحرية 

في العمل(، الوحيد من بين القانونين الذي حمل طابعا 

دس���توريا، بينما إسباغ الدستورية على »قانون أساس: 

كرامة اإلنسان وحريته« لم يحصل في الكنيست وال من 

طرف���ه، وإنما حصل في وقت الحق )بق���رار الحكم الذي 

أصدرته المحكمة العليا ف���ي »قضية بنك همزراحي«، 

ف���ي أيل���ول 1995. وهو ق���رار الحك���م األول الذي قامت 

المحكم���ة العليا من خالله بإلغاء ن���ص قانوني، نظرًا ل� 

»عدم دس���توريته« الناج���م عن تعارض���ه مع نصوص 

»قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته« و«قانون أساس: 

حرية العم���ل«(. وبناء عل���ى ذلك، يضيف س���بير: »إذا 

كانت الثورة الدستورية لم تحصل لدى تشريع قانوني 

األس���اس وإنما في وقت الحق، وإذا كانت لم تنش���أ في 

الكنيس���ت وإنم���ا في المحكم���ة العليا، فليس���ت ثمة 

حاجة إذن إلى تفس���ير كيفية تغل���ب المبادرين إليها 

على المعارضة التقليدية في الكنيست... فالمشّرع لم 

يعارض الدس���تور، ألن الدستور لم يكن مطروحا للبحث 

أصاًل، وفق فهمه«! 

هنا ي���ورد س���بير موقف الوزي���ر وعضو الكنيس���ت 

السابق البروفسور أمنون روبنش���طاين، أستاذ القانون 

الدستوري وأحد المبادرين المركزيين لقانوني األساس 

المذكورين، والذي يرفض االدعاء بشأن »التضليل«، بل 

وبش���أن »الخطأ« أيضا، ويدحضهما تماما. فروبنشطاين 

يؤك���د أن أعض���اء الكنيس���ت كانوا واعي���ن تماما لدى 

تصويتهم على »قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته« 

وكان���وا يدركون حقيقة أنه يتمتع بمكانة دس���تورية، 

وعلي���ه فإن نجاح اإلجراء »لم ينت���ج عن خطأ أو تضليل، 

وإنما عن التسوية التي تم التوصل إليها«.    

يرى س���بير أن الوعي العام القائم في إسرائيل اليوم 

بشأن »إمكانية الرقابة القضائية« )من المحكمة العليا 

على الكنيس���ت تحديدًا( ينبع من »استخدام المحكمة 

صالحية خّولتها هي لنفسها« ومن »رد الفعل الشعبي 

الحاد على ممارسات المحكمة وخطواتها«. ولذلك، فهو 

يعتقد بأنه »لو توفرت ألعضاء الكنيس���ت المعارضين 

في العام 1992 المعرفة المتوفرة للناس اليوم، لكان من 

المرجح االفتراض بأنهم كانوا سيعارضون سن قانوني 

األس���اس، معارضة حازمة وش���ديدة«. ومن هنا، اعتبار 

تصويتهم دعمًا لقانوني األس���اس بأنه »خطأ نجم عن 

تضليل«! 

ولتأكي���د ما ذهب إليه بش���أن »من���ح المحكمة العليا 

نفسها صالحية ممارسة الرقابة القضائية«، يورد سبير 

مقتبس���ًا من أقوال كان قد أدلى به���ا رئيس المحكمة 

العليا السابق، القاضي أهارون براك، عن إنه »حتى قرار 

الحكم في قضية بنك همزراحي، كان يمكن االدعاء بأن 

قانوني األس���اس الخاصين بحقوق اإلنس���ان لم ُيحدثا 

أية ثورة دس���تورية، ال في نطاق القض���اء الموجود وال 

في نطاق القضاء المرغوب«. ثم يضيف س���بير إلى هذا 

آراء عدد م���ن الحقوقيين البارزين، م���ن بينهم رئيس 

المحكمة العليا األس���بق القاضي موش���ي الندوي، نائبا 

رئيس المحكمة العليا س���ابقًا، القاض���ي مناحيم ألون 

والقاضي ميشائيل حيشين، والبروفسور روت غابيزون، 

والذين يتفق جميعهم على أن تشريع قانوني األساس 

المذكورين لم ُيحدث أية ثورة دستورية، وهو ما يعتبره 

سبير تأكيدًا على أن هذين القانونين »ال يتمتعان بأية 

أسبقية دس���تورية على غيرهما من القوانين، وبالتالي 

فهما ال يخّوالن المحكمة العليا صالحية إلغاء تشريعات 

ها الكنيست«. 
ّ
سن

وضمن محاوالته ترسيخ االدعاء بشأن »التضليل« الذي 

مارسه المبادرون على »المعارضين التقليديين«، يورد 

سبير ما قاله رئيس الكنيس���ت السابق، شيفح فايس، 

ف���ي وصف عملي���ة التصوي���ت على قانونّي األس���اس 

المذكورين: »طريقة شبه سّرّية، شبه شرعية، لتسريب 

دستور ووضعه على جدول أعمال دولة إسرائيل«!

أحد مرشحي اليمين المتدّين المركزيين لكرسي القضاء في المحكمة العليا اإلسرائيلية:

“الثورة الدستورية” نتاج “خطأ نجم عن تضليل”!
*البروفسور غدعون سبير، أحد أشّد وأبرز المعارضين لـ”الفاعلية القضائية”: الكنيست لم ُيحدث أية “ثورة دستورية” 

ي األساس األبرز في العام 1992 لتكريس وحماية جملة من حقوق اإلنسان األساسية، 
َ
ه قانون

ّ
بسن

بل المحكمة العليا هي التي أحدثت هذه الثورة “بمنح نفسها صالحية ممارسة الرقابة القضائية”!*


