
ملحق نصف شهري يصدر عن

الثالثاء 2017/1/24م الموافق 26 ربيع اآلخر 1438هـ العدد 393 السنة الخامسة عشرة صفحـــ )6( ــةصفحـــ )5( ــة

كلمة في البـدايـة

رئيس »مركز دراسات األمن القومي« في جامعة 
حيفا وأحد أبرز المستشرقين في إسرائيل:

كل المجتمع 
الفلسطيني مدمــن 

على العنف!

عشر سنوات على حرب لبنان الثانية:

إسرائيل تسعى إلى 
تأجيل حرب مقبلة 

مع »حزب الله«!

بقلم: أنطـوان شلحـت

اتس���مت الس���نوات القليلة الفائتة، من ناحية 

أحزابه���م  عل���ى  الداخ���ل،  ف���ي  الفلس���طينيين 

ومؤسساتهم وس���لطاتهم المحلية كافة، بكونها 

س���نوات حراك كان عنوانه »نص���رة النقب«، وذلك 

في مواجهة توات���ر نيات الحكومة اإلس���رائيلية 

مصادرة مئات آالف الدونمات من الس���كان العرب 

األصالنيين في تلك المنطقة. 

في واقع األم���ر، ال يرتبط ه���ذا الموضوع بوجود 

العرب ف���ي منطقة النقب فحس���ب، وإنما ينطوي 

ا على انعكاسات خطرة تتعلق بجوهر المعركة 
ً

أيض

على األرض بين الفلس���طينيين في الداخل ودولة 

إسرائيل. 

ومع���روف أن كل م���ا بقي من األراض���ي الخاصة 

الت���ي كان يملكها فلس���طينيو 48 ف���ي منطقتي 

الجلي���ل والمثلث ال يزيد ع���ن 650 ألف دونم. ومن 

هنا رأت “لجنة المتابعة العليا لش���ؤون الجماهير 

العربي���ة في الداخ���ل” أن المش���اريع التي جاءت 

لمص���ادرة أراض���ي العرب في النق���ب تعتبر أكبر 

مخطط كولونيالي يس���تهدف وجودهم منذ نكبة 

ش���كل بالتالي معركة 
ُ
1948، وأن معرك���ة النقب ت

فاصل���ة على ما تبقى من أراض عربية، بعد أن نالت 

المؤسسة اإلسرائيلية من أراضي الجليل والمثلث 

والمدن الساحلية على مّر األعوام. 

ا لإلحصائيات التي جرت في فترة االنتداب 
ً
ووفق

البريطاني )سنة 1931( بلغ عدد البدو في النقب 65 

ألف نس���مة، وقدرت لجنة فلسطين لألراضي سنة 

1920 األراضي المفتلحة في قضاء بئر السبع بما ال 

يقل عن 75ر3 مليون دونم عدا أراضي الرعاية. كما 

تبين صور لسالح الجو البريطاني من سنة 1945 أن 

جميع مناطق السكن في قضاء بئر السبع مفتلحة 

بالكامل، وهذا يدحض فرية إس���رائيل بأن النقب 

صح���راء بالكامل وأن أهلها ب���دو رحل. وقد احتفظ 

أهالي بئر الس���بع بملكيتهم ألراضيهم بحس���ب 

قانون العرف والعادة لعدة قرون، وفلحوها وعاشوا 

فيه���ا. كم���ا أكد وزي���ر المس���تعمرات البريطاني 

ونس���تون تشرتش���ل، لدى زيارته للقدس س���نة 

1921 بحضور أول مندوب سام بريطاني هو هربرت 

صموئي���ل، نيابة ع���ن الحكوم���ة البريطانية، حق 

األهالي في ملكية أرضهم بحس���ب قانون العرف 

والعادة )“وعد تشرتش���ل للبدو”( وصدرت بيانات 

رس���مية وحكومية في هذا الشأن. وتم احتالل بئر 

الس���بع من جانب الجيش اإلس���رائيلي في الفترة 

الواقع���ة بين تش���رين األول وكان���ون األول 1948، 

واقترن ذلك بترحيل 90 بالمئة من س���كان النقب 

خارج حدود الدولة، حيث أصبحوا الجئين. واألغلبية 

العظمى منهم ج���رى تهجيرها إلى األردن وقطاع 

غزة، حيث أن عدد الالجئين من قضاء النقب، وفقا 

إلحص���اء جرى س���نة 1998، بلغ 813ر555 نس���مة، 

وم���ن تبقى في هذا القضاء بع���د حملة التهجير- 

وكانت نس���بتهم 10 بالمئة وتعدادهم ال يتجاوز 

10 آالف نس���مة- ت���م تهجيره���م وتركيزهم في 

منطقة جغرافية محدودة محاذية للحدود األردنية 

- اإلس���رائيلية آنذاك وتس���مى “منطقة السياج”، 

والممتدة ش���رقي ش���ارع بئ���ر الس���بع - الخليل، 

بمحاذاة الخط األخضر حت���ى تل عراد، ومن هناك 

حتى ديمونا - بئر السبع. 

الحكوم���ة  ب���دأت    1971 أي���ار   2 وبتاري���خ 

اإلسرائيلية حملة لتسجيل األراضي في النقب، 

به���دف تس���جيل أراض���ي الس���كان الذين تم 

ترحيلهم خارج الحدود على اسم دولة إسرائيل 

بحجة أنها “أمالك غائبين”، وقام س���كان النقب 

العرب بتقديم طلب���ات ملكية على مليون دونم. 

لكن الحكومات اإلس���رائيلية لم تعترف بالقرى 

العربي���ة في النقب بما في ذل���ك القرى القائمة 

قب���ل إقامة الدول���ة. وكانت البل���دة األولى التي 

ت���م االعتراف بها س���نة 1968 هي تل الس���بع، 

وبعد ذلك أقرت الحكومات اإلس���رائيلية تجميع 

الس���كان العرب في النقب في س���بعة تجمعات 

سكنية، وفي المقابل تبنت الحكومات اقتراحات 

طاقم حكومي بأن ال تعت���رف بملكية البدو على 

أراضيهم على أساس أن كل أراضي النقب موات، 

معتمدة على قانون صدر س���نة 1920 إبان فترة 

االنت���داب البريطان���ي يناقض قان���ون األراضي 

العثماني من س���نة 1858، ال���ذي ينص على أن 

ا يحصل عل���ى حقوق ملكية 
ً
ا موات

ً
من أحي���ا أرض

عليه���ا، أما القانون البريطان���ي الذي أقر بضغط 

م���ن الوكالة اليهودية فين���ص على أن من يفلح 

ا 
ً
ا ال يحص���ل على حقوق ويعتبر مخالف

ً
ا موات

ً
أرض

للقان���ون. غي���ر أن الحكوم���ة اإلس���رائيلية ومع 

رفضها االعتراف بحق���وق الملكية أعلنت أن أي 

مواطن عربي يتنازل عن حقوقه في أرضه يحصل 

على تعويض بأرض بديلة بنس���بة 20 بالمئة من 

مساحة أرضه، وعلى تعويض مالي عما تبقى.

وبعد أن فشلت مخططات الحكومة اإلسرائيلية 

في ترحيل العرب من النقب وتركيزهم ودفعهم 

للتنازل ع���ن أراضيهم عنوة ج���اءت المخططات 

األخي���رة، متمثل���ة بداي���ة ف���ي لجنة القاض���ي 

 28 ف���ي  ش���كلت  غولدبرغ الت���ي  المتقاع���د 

تش���رين األول 2007 وقدم���ت توصياتها في 11 

تش���رين الثان���ي 2008، وألن التوصيات لم ترق 

للحكوم���ة- رغم أنها ل���م تلب الح���د األدنى من 

مطالب عرب النقب- أقام���ت هذه الحكومة لجنة 

جديدة لبحث توصي���ات لجنة غولدبرغ، بحجة أن 

ه���دف اللجنة الجديدة هو وض���ع آليات لتنفيذ 

توصيات اللجنة السابقة. وكان الجديد في هذه 

اللجنة أن رئيس���ها إيهود براف���ر، وهو عضو في 

“مجلس األمن القومي”، ومدير قس���م التخطيط 

اإلس���تراتيجي ف���ي دي���وان رئاس���ة الحكومة، 

وبعكس لجنة غولدب���رغ الذي كان في عضويتها 

اثنان من المجتمع البدوي من بين ثمانية أعضاء 

اللجن���ة، فإن لجنة برافر ل���م تضم في عضويتها 

أي ممثل ع���ن أصحاب القضية الت���ي يبحثونها 

ويقررون مصيرها، كما أنها لم تلتق ولم تستمع 

إلى موقف أي من العرب في النقب.

وأقيمت لجنة براف���ر في 18 كانون الثاني 2009، 

وأنهت عملها وقدمت توصياتها إلى الحكومة في 

3 أي���ار 2011، وتم تحويل التوصي���ات إلى رئيس 

“مجلس األمن القومي” الجنرال يعقوب عميدرور، 

وهو معروف بتوجهاته اليمينية المتطرفة. وبعد 

إدخال التعدي���الت “األمنية” للجن���رال عميدرور 

جرى تحويل التوصيات إلى الوزراء حيث تم إدخال 

تعديالت على البند رقم 10 للقرار الحكومي بشكل 

جع���ل الخطة تتضم���ن تصفية نهائي���ة ألراضي 

العرب في النقب.

ما تجدر اإلش���ارة إليه أن كل من عمل في إعداد 

ه���ذا المخط���ط، وكذلك جمي���ع القائمي���ن على 

تنفي���ذه، ه���م من رجال المؤسس���ة العس���كرية 

واألمنية اإلس���رائيلية. ومجّرد ذل���ك يدل على أن 

حكومة إس���رائيل تتعام���ل مع فلس���طينيي 48 

بعقلية عسكرية، وعلى أنهم قضية أمنية، وخطر 

قومي.

وم���ع أن ه���ذا المخطط ت���م إرجاؤه )أساًس���ا من 

أجل نس���ج ما هو أش���د منه وأدهى(، ال يخفي كبار 

المس���ؤولين و”الخب���راء” في الش���ؤون الجغرافية 

والديمغرافية أن تنفيذ غاياته المحّددة بمصادرة 

أراض���ي الع���رب يعتب���ر بالنس���بة إلى إس���رائيل 

ا، 
ً

»مهمة قومية« من الدرجة األولى، تفرضها، أيض

الضغوط الس���كانية الشديدة في وس���ط الدولة، 

والحاجة إلى تخفيف الحضور العس���كري الكثيف 

المنتش���ر حول منطقة تل أبي���ب الكبرى، حيث أن 

ا متعددة لنقل عدد 
ً
الجيش اإلس���رائيلي أعد خطط

كبير من قواعده العسكرية إلى النقب بهدف إخالء 

أراض في مناطق الوس���ط وتخصيصها لمشروعات 

سكنية، أو لمشروعات مدنية أخرى.

وكان تقري���ر صادر ع���ن ديوان مراق���ب الدولة 

اإلسرائيلية أش���ار إلى أن 80 في المئة من أراضي 

الدولة )باس���تثناء األراضي الموجودة في الضفة 

الغربي���ة المحتل���ة( موج���ودة في يد المؤسس���ة 

األمني���ة بصورة مباش���رة أو غير مباش���رة، وتقوم 

هذه المؤسس���ة باس���تعمال نصف هذه األراضي 

ألغراضه���ا الخاصة، بينما تفرض قيوًدا مش���ّددة 

على اس���تعمال النصف الباقي، ف���ي وقت تحتاج 

فيه الدولة بصورة ماس���ة إلى األرض. كما أنه أبدى 

اس���تغرابه من قيام المؤسس���ة األمنية بمحاوالت 

فرض سيطرتها على مزيد من أراضي الدولة. 

في الوقت نفس����ه نشير إلى أنه في مطلع 2009 

ش����ر في إس����رائيل كتاب بعنوان “بل����د باللون 
ُ
ن

الخاكي- األرض واألمن في إس����رائيل” من تأليف 

الباحثين عميرام أورن وراف����ي ريغف. وقد عرضا 

فيه بش����كل مفصل خريطة االمتداد أو االنتش����ار 

األمني اإلس����رائيلي من الناحية الجغرافية، وبّينا 

أنه على الرغم من ش����ّح األرض في إس����رائيل فإن 

ما يقارب نصف مس����احة الدولة يتبع للمؤسسة 

األمني����ة أو أنه واقع تحت تأثيره����ا. وتمتد هذه 

األراضي في كل أنحاء البلد، في الوسط واألطراف، 

وفي الم����دن الكب����رى والصغ����رى، وف����ي الجبال 

وش����واطئ البحر، وكذلك في المناط����ق المأهولة 

والمفتوح����ة، وفي هذه المس����احة كلها ثمة بنى 

تحتية أمنية ومناطق عسكرية. وأكدا أن الحديث 

ي����دور حول ظاهرة جغرافية لي����س لها مثيل من 

ناحية حجمها مقارنة ب����دول العالم األخرى. كما 

أبديا دهشتهما من اكتشاف أن “دولة إسرائيل 

المدنية” من حيث المس����احة تعتبر أصغر كثيًرا 

مما كانا يعتقدان في الس����ابق، وش����ّددا على أن 

 من أن يكون 
ً

الجيش هو بمثابة “دول����ة ظل” بدال

تابًعا لدولة ذات سيادة.

إن ع���ودة موض���وع النقب إلى ص���دارة المعارك 

من خالل م���ا جرى أخيًرا في قري���ة أم حيران التي 

قمن���ا بتغطية قضيتها بتوس���ع في ه���ذا العدد، 

تعيدنا إلى ش���عار »احت���الل األرض« الصهيوني 

الكالسيكي الذي لم يكن شعاًرا للتيارات اليمينية 

ا شعاًرا لتيارات صهيونية 
ً

فحسب، وإنما كان أيض

“يس���ارية« تدعي االعتدال. وم���ا يحدث على أرض 

النقب اآلن يثبت أن هذا الشعار ال يزال منذ بداية 

المش���روع الصهيون���ي بمثاب���ة »فريضة« وهدف 

أساس لكل صهيوني، من اليمين إلى اليسار. 

م���ن الصعب رصد جميع م���ا صدر عن وزراء حكومة إس���رائيل، 

ورئيسهم في مقدمتهم، وأعضاء الكنيست التابعين ألحزابها، 

والذي يمكن اعتب���اره � في كثير من الحاالت � خروجًا متعجاًل من 

الجحور يعكس ويبث حماس���ًا ملتهبًا في استقبالهم ما يسمى 

“عه���د الرئيس األميركي الجديد دزنال���د ترامب” وفي التعامل 

مع ما أطلقه من تصريحات وتعه���دات خالل حملته االنتخابية، 

خصوص���ا، ثم خالل خطابات النصر بع���د فوزه، وصواًل إلى خطاب 

التنصي���ب، معتبرين أنه “حان وقت العم���ل اآلن” )كما جاء على 

لسان “وزيرة الثقافة”، ميري ريغف، من الليكود(. 

واعتبر وزير التربية والتعلي���م نفتالي بينيت )رئيس “البيت 

اليهودي”(، في مستهل جلسة الحكومة اإلسرائيلية صباح أول 

من أمس األحد، أن “عه���دًا جديدًا يبدأ اليوم في البيت األبيض، 

سيكون أيضًا عهدًا جديدًا في الحفاظ على أمن إسرائيل”.

وأبل���غ اثنان من قادة “لوبي أرض إس���رائيل في الكنيس���ت”، 

عضوا الكنيس���ت يوآف كيش )الليكود( وبتسلئيل سموتريتش 

)“البي���ت اليه���ودي”(، الرئي���س األميركي ب���أن “غالبية أعضاء 

اللوبي، كما الغالبية الساحقة من الجمهور في إسرائيل، تعارض 

ما يس���مى ب�”حل الدولتين” وتؤمن بأن تقس���يم دولة إسرائيل 

وتسليم بعض المناطق للس���لطة الفلسطينية قد أثبت أنه حل 

خطير جدا على دولة إسرائيل”!  

وطلب كيش وسموتريتش من ترامب، في رسالة خاصة وجهاها 

إليه، استقبالهما في لقاء خاص “للبحث في ضم معاليه أدوميم 

في أس���رع وقت ممكن”! ومن المعلوم أن هذا “اللوبي” يس���عى 

إلى س���ن “قانون الس���يادة على معاليه أدوميم”، أي ضمها إلى 

إس���رائيل، مستندًا إلى “األغلبية الهائلة من الشعب التي تدعم 

مس���عانا هذا”، كما قال “اللوبي” في بيان خاص أصدره مس���اء 

ر، 
ّ
أمس األول األح���د، تعقيبًا على قرار المجلس ال���وزاري المصغ

مساء اليوم نفس���ه، تأجيل النظر في مشروع قانون ضم معاليه 

أدوميم والتصوي���ت عليه “إلى ما بعد لق���اء نتنياهو وترامب”، 

المرتقب خالل الشهر القادم. 

وكان الوزي���ر بينيت قد ضغط، خالل جلس���ة المجلس الوزاري 

المصغ���ر، للتصويت على مش���روع القانون وإق���راره في اللجنة 

الوزارية لشؤون التش���ريع، في جلسة كانت ستعقدها في وقت 

الحق من اليوم نفس���ه، بينم���ا طلب رئيس الحكوم���ة، بنيامين 

حرج اإلدارة 
ُ
نتنياهو، التمهل “ألن من ش���أن خطوة كه���ذه أن ت

الجدي���دة في واش���نطن”! وقد وافق بينيت عل���ى طلب نتنياهو 

هذا “على أن يجرى، بدال من ذلك، اآلن، بحث سياسي شامل حول 

مسألة الس���يادة” )أي، فرض السيادة اإلس���رائيلية على مناطق 

الضفة الغربي���ة(. وفي وقت الحق، أوضح���ت “مصادر مقربة من 

نتنياهو” )كما نش���ر موقع “واال” اإلس���رائيلي( أن طلبه بش���أن 

التأجيل “مرّده رس���ائل من أوس���اط مقربة من ترامب طلبت عدم 

اتخاذ خطوات مفاجئة من جانب واحد، بل العمل وس���ط تنسيق 

بين الطرفين”.

ورّدت وزي���رة القضاء، أييلت ش���اكيد )البي���ت اليهودي(، على 

ه���ذا بالقول إنه “يجب علينا أن نبلغ اإلدارة األميركية بما نريده 

نح���ن، وليس انتظار التعليمات منه���ا”! وأضافت: “هذه اإلدارة 

متعاطف���ة جدا معنا ولي���س هنالك أي س���بب يمنعنا من اتخاذ 

خطوات أحادية الجانب نعتقد بأنها صحيحة ومناسبة”. 

وقالت ش���اكيد: “يج���ب علينا تغيير قواعد اللعبة اآلن، س���واء 

بواسطة بس���ط السيادة في معاليه أدوميم أو بواسطة تغييرات 

استراتيجية بعيدة المدى”! 

ونقلت “القناة الس���ابعة” )المقربة من “البيت اليهودي”( عن 

“مصدر إسرائيلي رفيع تحدث مع مسؤول كبير” قوله إنه “يرفض 

بش���دة ادعاءات نتنياهو وحاشيته بأن مقربي ترامب طلبوا عدم 

اتخاذ خطوات مفاجئة”! وقالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي )“غالي 

تس���اهل”( إن “مس���ؤوال كبيرا مقربا من الرئي���س ترامب اتصل 

بوزير في حكومة إس���رائيل وأبلغه بأن اإلدارة الجديدة � وخالفا 

الدع���اء ديوان رئي���س الحكومة � ال ترغب في إجهاض مش���روع 

القان���ون لضم معاليه أدوميم”! وأضافت اإلذاعة أن “المس���ؤول 

الكبي���ر أكد أن مقربي ترامب أوضحوا أن على دولة إس���رائيل أن 

تفعل كل ما هو جيد بالنس���بة لها، بس���رعة وبغية عدم تفويت 

الفرصة، كم���ا أكد أيضا أنه ليس ثمة أية ضغوطات على حكومة 

إسرائيل، قطعيا”!

من جهته، اعتبر عضو الكنيست عومر بارليف )من “المعسكر 

الصهيون���ي”( إن “اله���دف الحقيقي” لمش���روع قانون بس���ط 

الس���يادة اإلس���رائيلية عل���ى معالي���ه أدومي���م )المس���توطنة 

اإلس���رائيلية المقام���ة على أراضي بلدة أبو ديس، ش���رق مدينة 

القدس( ه���و “تكريس الخط���وة األولى نحو ض���م كامل مناطق 

يهودا والس���امرة” )الضفة الغربية(، وهو ما “س���يحّول إسرائيل 

إلى دولة ثنائية القومية”. 

وأفاد المراسل السياسي لصحيفة “هآرتس” )األحد- 22 الجاري( 

بأن وزير المواصالت واالس���تخبارات، يسرائيل كاتس )الليكود(، 

ينوي طرح “خطة سياس���ية إسرائيلية” على الحكومة للمصادقة 

عليها، وذلك بالتنسيق التم مع رئيس الحكومة، نتنياهو. 

وتقض���ي هذه “الخط���ة”، التي س���يطلق عليها اس���م “خطة 

المبادرة اإلس���رائيلية”، بضم عشرات المستوطنات اإلسرائيلية 

المقامة في منطقة القدس الش���رقية )م���ا وراء “الخط األخضر”( 

إلى السيادة اإلسرائيلية!

وأك���د كاتس � حس���بما نقل���ت “هآرتس” �  أن���ه “ينبغي على 

إسرائيل المبادرة إلى إجراء واسع، بالتنسيق مع اإلدارة األميركية 

الجديدة، وذلك على خلفية الواقع العالمي واإلقليمي الجديد”!  

أصب���ح واضح���ًا اآلن، أن المس���ؤولين السياس���يين في حكومة 

إس���رائيل كان���وا ينتظرون بف���ارغ الصبر انتهاء مراس���م تأدية 

الرئيس األميرك���ي الجديد، دونالد ترامب، اليمين الدس���تورية 

واس���تالم مهام منصبه رس���ميا، حتى يعلنوا عل���ى المأل أنهم ال 

يقيم���ون أي وزن أو اعتبار للمجتمع الدولي ويتحّدون الش���رعية 

الدولية، جاِهرين بكل ما كانوا مضطرين إلى “مداراته” وكتمانه 

من قبل عن آرائهم، مواقفهم، طروحاتهم ونواياهم السياس���ية 

الحقيقية، إذ يتخذون من ترام���ب اآلن “ظهرًا متينًا” يتيح لهم 

إطالق ما كتموه، اضطرارًا.

هذا ما أثبته رئيس ووزراء الحكومة اإلسرائيلية بتصريحاتهم 

وقراراتهم المختلفة خ���الل اليومين الماضيين، التاليين لدخول 

ترام���ب إلى البيت األبيض، والتي جاءت لتوجه صفعة مدوية إلى 

“مؤتمر باريس الدولي للس���الم في الش���رق األوس���ط” الذي عقد 

في العاصمة الفرنس���ية، باريس، األسبوع الماضي، ولقادة الدول 

وه في نص 
ّ
الذين ش���اركوا في���ه ولما اتخذوه من قرارات وم���ا تبن

بيانهم الختامي )طالع عن ذلك ص 7(. 

وكانت هذه التصريحات والقرارات قد س���بقت حتى المحادثة 

الهاتفي���ة التي جرت، أمس األول األح���د، بين الرئيس األميركي، 

ترامب، ورئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي 

أكد خاللها ترامب “التزامه غير المسبوق بأمن إسرائيل” � حسبما 

قال البيان الصادر عن البي���ت األبيض حول المحادثة، مضيفًا أن 

“السالم بين إسرائيل والفلس���طينيين يمكن تحقيقه، فقط من 

خالل التفاوض المباش���ر بين الجانبي���ن” وأن “الواليات المتحدة 

سوف تتعاون مع إسرائيل للتقدم نحو هذا الهدف”! 

وقال المتحدث بلس���ان البيت األبيض إن الجانبين اتفقا على أن 

يقوم رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، نتنياهو، بزيارة رسمية إلى 

واشنطن خالل شهر ش���باط المقبل، على أن يتم تحديد موعدها 

النهائي في وقت الحق. 

وفيم���ا يتعل���ق بنق���ل الس���فارة األميركية إلى الق���دس، قال 

المتحدث إن “الواليات المتحدة تجري الخطوات األولية بشأن نقل 

الس���فارة”، بينما رفض ترامب نفسه اإلجابة عن سؤال حول هذا 

الموضوع وجهته إليه مراسلة صحيفة “وول ستريت جورنال”. 

واعتبر وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان )رئيس “إسرائيل بيتنا”( 

بداي���ة عهد الرئيس األميرك���ي الجديد، ترام���ب، فرصة مواتية 

للتعبير عن حقيقة ما يفكر به وما يريده بشأن النزاع اإلسرائيلي 

� الفلسطيني، وهو الذي كان أعلن، أيضًا، “تأييده ل�حل الدولتين” 

في أكثر من مناسبة.  

فقد قال ليبرمان، خالل لقاء جمعه مع جنرال أميركي أمس األول 

األحد، إنه “ال أمل في التوصل إلى تس���وية ثنائية بين إسرائيل 

والفلسطينيين... حاولنا التوصل إلى تسوية كهذه طيلة 24 سنة 

خل���ت، لكن ال فائدة... لن يصل هذا النزاع إلى نهايته إال في إطار 

تسوية إقليمية شاملة”!

أما ال���دور المركزي األكث���ر حيوية الذي “يج���ب أن تضطلع به 

الواليات المتحدة في منطقة الش���رق األوس���ط اآلن وخالل الفترة 

المقبلة”، حسب ليبرمان، فهو “إقامة تحالف ضد اإلرهاب، يشمل 

الدول العربية المعتدلة وإس���رائيل لمحاربة اإلرهاب اإلس���المي 

المتط���رف”. وفي رأي���ه، أن نجاح مثل هذا التحالف “سيش���كل 

قاعدة للتوصل إلى تس���وية إقليمية شاملة بين إسرائيل والدول 

العربية، تش���مل أيضا حل المس���ألة الفلسطينية في إطار تبادل 

لألراضي والسكان”!   

وقال نتنياهو لوزراء حزبه )الليكود(، في جلستهم التي سبقت 

جلسة الحكومة األسبوعية يوم األحد وبحثت مشروع “قانون ضم 

مستوطنة معاليه أدوميم”: “ليس هنالك من هو أكثر حرصًا على 

االستيطان مني ومن حكومة الليكود. سنواصل رعايته وتطويره، 

بحكمة ومس���ؤولية، لما فيه مصلحة االس���تيطان ومصلحة دولة 

إسرائيل”. 

وش���ّن وزير العلوم، أوفي���ر أكونيس، هجوما ح���ادًا على الوزير 

نفتالي بينيت )رئيس “البي���ت اليهودي”( على خلفية الضغوط 

التي يمارسها إلقرار مشروع القانون المذكور “على نحو متسرع”، 

ث���م توجه إلى نتنياهو قائ���اًل: “أنا أيضا أع���ارض حل الدولتين، 

وهذا ه���و موقف الليكود، خالفا لما تطرحه أن���ت”! فرّد نتنياهو 

قائاًل إن “أكونيس ال يفهم حقيقة موقفي في مسألة إقامة دولة 

ه”! 
َ
 تصغي بالتفصيل لموقفي، لما عارضت

َ
فلس���طينية. ولو كنت

ثم أوضح: “ما أنا مس���تعد إلعطائه للفلسطينيين هو ليس دولة 

تمام���ا م���ع كل الصالحيات، وإنم���ا دولة ناقصة. ولهذا الس���بب، 

الفلسطينيون ال يوافقون”!

يذك���ر أن نتنياهو كان قد أعلن، للمرة األولى، تبنيه لفكرة “حل 

الدولتي���ن” خالل خطاب ألقاه في “جامعة ب���ار إيالن” )في رمات 

غان( في العام 2009، إذ ادعى بأنه يؤيد “إقامة دولة فلس���طينية 

منزوعة السالح، إلى جانب دولة إسرائيل اليهودية”! لكنه تنصل 

من خطابه هذا، في خضم المعركة االنتخابية التي جرت النتخاب 

الكنيست اإلسرائيلي في آذار 2015، معلنًا إنه “إذا ما تم انتخابي، 

فلن تقوم دولة فلس���طينية”! وهو ما عاد وتراجع عنه الحقا، بعد 

االنتخاب���ات وبعد فوزه و”الليكود” بها، حي���ن كرر “التزامه بحل 

الدولتين”! وفي أعقاب االنتخابات الرئاسية األخيرة في الواليات 

المتحدة، عاد نتنياهو وتحدث عن “تأييده لحل الدولتين” معلنًا 

أنه “سينسق األمر مع الرئيس ترامب”! 

وفي جلس���ة المجل���س ال���وزاري المصغر، التي أعقبت جلس���ة 

الحكوم���ة، أبل���غ نتنياهو ال���وزراء بأنه ق���رر “إزال���ة كل القيود 

السياسية أمام خطط البناء في القدس الشرقية”. وأفادت بعض 

األنب���اء أن إعالن نتنياهو هذا كان أحد العوامل التي أقنعت وزراء 

حزب “البيت اليهودي” بالموافقة على تأجيل إقرار مش���روع ضم 

معالي���ه أدوميم، الذي أكد نتنياهو دعمه ل���ه “إذ من الواضح أن 

هذا ما س���يكون )معاليه أدوميم تحت السيادة اإلسرائيلية( في 

أي اتفاق س���الم مس���تقبلي”، لكنه فضل إرجاءه “لتجنب مفاجأة 

اإلدارة الجديدة في واشنطن”.  

وقد وجد إعالن نتنياهو هذا تجسيدًا فوريًا على األرض، إذ أقرت 

“اللجن���ة المحلية للتنظيم والبناء” التابعة لبلدية القدس، صباح 

اليوم نفس���ه، إصدار تراخيص لبناء 566 وحد سكنية جديدة في 

مستوطنتي “راموت” و”رمات ش���لومو”، الواقعتين خلف “الخط 

األخض���ر” في القدس الش���رقية. وكانت ه���ذه اللجنة قد بحثت 

إص���دار ه���ذه التراخيص قبل أس���بوعين، لكنها أرج���أت قرارها 

“خش���ية بيان اس���تنكار من جانب إدارة أوبام���ا” و”ريثما يدخل 

الرئيس ترامب إلى البيت األبيض”!  

نتنياهو "منتشيًا" بعد االتصال بترامب.   )أ.ف.ب(

ّب الصراع!
ُ
النقـب: األرض ل

رئيس الحكومة اإلسرائيلية ووزراؤها يستمدون التشجيع من تنصيب ترامب

نتنياهو: الدولة الفلسطينية التي أقصدها »دولة ناقصة« 
و... إزالة القيود عن البناء االستيطاني في القدس!

*ليبرمان: ال أمل في تسوية ثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين...  لن يبلغ هذا النزاع نهايته إال في إطار تسوية إقليمية شاملة”!*

بينيت: بدأ عهد جديد في البيت األبيض سيكون “عهدًا جديدًا في الحفاظ على أمن إسرائيل”!
*شاكيد: “يجب أن نفهم أن قواعد اللعبة تغيرت اآلن وعلينا نحن تغييرها أيضا، سواء ببسط السيادة في »معاليه أدوميم« أو بتغييرات استراتيجية بعيدة المدى”!*
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اليهود العرب

الترجمة عن االنكليزية: ياسين السّيد

قراءة ما بعد كولونيالية

في القومية والديانة واإلثنية

يهودا شنهاف شهرباني

بقلم: شوشانا غباي )*(

حرب 1967 وانعكاسها على اليهود الشرقيين
كان الوض���ع االقتصادي لليهود الش���رقيين ف���ي البلدان 

العربي���ة أفض���ل من المس���لمين حوله���م ب���ل وأفضل من 

وضع يهود أوروبا الش���رقية، إذ عم���ل معظمهم في التجارة 

والصراف���ة والمهن الحضرية التي تطلبت مس���توى عاليا من 

التعليم والثقافة، وكانوا متحالفين لغرض حماية أنفس���هم 

م���ع الطبقات صاحبة النفوذ والس���لطة ف���ي مجتمعات تلك 

البلدان. هذا يعني أنهم لم يكونوا يشكلون جماهير الشعب 

كالعمال أو الفالحين في وطنهم القديم، ولذلك من الصعب 

التوق���ع منهم العمل عل���ى تطوير وعي بروليت���اري هنا في 

إس���رائيل، وأن يثوروا ضد األغنياء. كذلك فإن إضفاء الطابع 

البروليتاري على المجتمع اإلس���رائيلي والهامشي وسياسة 

التوزيع السكاني التي فرضت عليهم بوحشية في إسرائيل، 

لم تجعل منهم إشتراكيين.

لقد كان الس���بيل الممك���ن أمام اليهود الش���رقيين لبلوغ 

���ة االجتماعي���ة في إس���رائيل بواس���طة الحزب الذي  الحركيَّ

ش���كل بديال القتصاد المقربين والمحسوبيات المركزي الذي 

انتهج���ه حزب “مباي”. وال بد من اإلش���ارة هن���ا إلى أن نظرة 

اإلعج���اب تج���اه الرأس���مالية األميركية س���ادت في صفوف 

الش���رقيين في الوقت الذي كان فيه أش���كناز الكيبوتسات 

يبكون موت ستالين. 

في أعقاب حرب “األيام الس���تة” )ح���رب حزيران 1967(، 

حي���ن تحول���ت الدول���ة إل���ى إمبراطورية يقطنه���ا رعايا 

جدد، قلصت الس���لطة س���يطرتها على اليهود الشرقيين 

نظ���را ألنها كان���ت تحتاج لش���ركاء بغية الس���يطرة على 

الفلسطينيين وتوجيه قوة عملهم الرخيصة نحو االنخراط 

في بناء اإلمبراطورية. وقد باش���ر اليهود الش���رقيون فورا 

بإنش���اء مش���اريع صغيرة مثل مقاوالت البن���اء والتجارة 

والمطاع���م إل���ى أن تس���اوت نس���بة المس���تقلين ل���دى 

المجموعتين، األشكناز والشرقيين، لتبلغ في العام 1983 

حوالي 17% - الش���رقيون في المشاريع واألعمال الصغيرة 

واألش���كناز في الش���ركات الكبرى التي أقيمت وعملت في 

غالبيته���ا العظمى بتمويل من الدولة. كذلك فإن أكثر من 

نصف الشبان الش���رقيين الذين هاجروا من إسرائيل إلى 

الواليات المتحدة هم مس���تقلون وأصحاب أعمال، ويرون 

فيه���ا )أي الوالي���ات المتحدة( مكانا يمنح ق���درا أكبر من 

المساواة في الفرص مما هي الحال في إسرائيل. 

إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحول فيها 

اليهود الش���رقيون إلى رعايا في دور “العامة”، وذلك مقارنة 

مع يهود ش���رقيين ناجحين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة 

العليا والنخب في س���ائر الدول التي يقيم���ون فيها: أوروبا 

الغربي���ة، واألميركيتان الش���مالية والجنوبي���ة، غير أنه كان 

قد ثب���ت أن االنتم���اء اإلثني إلى مجموعة عرقية ال يش���كل، 

في ح���د ذاته، ضمانة تكفل في المس���تقبل، عندما ينتهي 

التميي���ز ضدها، توزي���ع الثروات والخي���رات المادية بصورة 

نزيهة ومتس���اوية بين أعضاء ه���ذه المجموعة ذاتها. فهذا 

األم���ر لم يحدث في فترة ما بعد نظ���ام التفرقة العنصرية – 

األبارتهاي���د – في جنوب إفريقيا، عندم���ا جرت عملية إعادة 

توزيع األراض���ي، كما أنه لم يحدث في إس���رائيل في توزيع 

الث���روات المادية بين اليه���ود في الس���نوات األولى لقيام 

الدولة، ومن هنا ليس هناك من س���بب لنش���وء أو تكون وعي 

بالمساواة والعدالة اإلجتماعية في صفوف مجموعة اليهود 

الشرقيين بالذات.

في صف���وف الجاليات اليهودية في ش���رق أوروبا )وكذلك 

في صفوف الطوائف والجاليات األش���كنازية( كان ثمة وعي 

متطور بالعدل واإلحس���ان وليس وعي���ا بالعدالة اإلجتماعية، 

وذلك عل���ى الرغم من وجود طليعة ش���يوعية بين صفوفها. 

وقد ظل تأيي���د األغنياء قائما لدى اليهود الحريديم، وهو ما 

يمكن مالحظته في صفوف أحزاب اليهود الش���رقيين )حزب 

“شاس”( والمتدينين الحريديم األشكناز، التي تتبع سياسة 

“مطاب���خ – مطاعم، الفق���راء”، كما كان متبعا في الش���تات، 

بينما تؤيد غالبية المصوتين لها النظام الرأس���مالي. ولذلك 

فإن التحال���ف مع ح���زب “الليكود” واالنخ���راط في صفوفه 

في حينه، بغي���ة إختراق طوق “مباي” الخان���ق، كان اختيارا 

منطقي���ا وعقالنيا، والحق���ا أيضا، اختي���ار بنيامين نتنياهو 

كمنقذ رأس���مالي من أميركا التي يكن لها الشرقيون المودة 

واإلعجاب.

وقد كان االختيار بين “النيوليبرالية” التي تبناها شمعون 

بيريس، الذي س���عى إل���ى زيادة ثراء األش���كنازيين القدماء 

المقربين من الحكم، وبين “النيوليبرالية” المش���ابهة التي 

تبناه���ا بنيامين نتنياهو، والذي يمك���ن لهم عن طريقه، أن 

يخترق���وا جزئيا حصون النخب. ويق���ول ليئون وكوهين في 

بحثهما إن النشطاء الش���رقيين الذين ناضلوا من أجل قبول 

مبدأ المريتوقراطيا في حركة “حيروت” كبديل للتمثيل بناء 

على األصل اإلثني، كما هو مألوف ومتبع في إس���رائيل، كانوا 

النواة التي أنشأت الطبقة المتوسطة الشرقية في ثمانينيات 

وتس���عينيات القرن الماض���ي )مريتوقراطي���ا : طريقة حكم 

وطريقة إدارة فيها أصحاب مراكز القوى يختارون أو يعّينون 

في وظائفهم بناء على قدراتهم(. 

ف���ي مقابل تضييق فج���وة المدخوالت بي���ن المجموعتين 

)الشرقية واألش���كنازية( منذ التسعينيات، اتسعت الفجوة 

ف���ي الالمس���اواة العامة في الب���الد، وذلك وفق���ا لما ورد في 

بحث د. موم���ي دهان، وهو ما يعني أن ثم���ة مغادرة جزئية 

للشرقيين لصفوف الطبقات والش���رائح اإلجتماعية الفقيرة 

أو الدني���ا، ودخ���ول إليها من جانب المهاجري���ن األثيوبيين 

وال���روس والمواطنين العرب في إس���رائيل. أي أن هناك لدى 

أغلبية الش���رقيين تطلع���ات واضحة للوص���ول إلى صفوف 

طبقة متوس���طة تهتم بالسقف الزجاجي أكثر من اهتمامها 

بالعدالة االجتماعية. 

أح���د المعطي���ات المهمة الت���ي أوردها ده���ان في بحثه، 

يتمث���ل في أنه لي���س هناك تراجع أو هب���وط جلي في حافز 

األصل العرقي ف���ي األجر، بمعنى أن الظاه���رة الرائجة التي 

يحص���ل بموجبها األش���كناز عل���ى أجر أعلى بكثير، بس���بب 

أصله���م العرق���ي وليس بس���بب مؤهالته���م أو تحصيلهم 

العلمي، ما زالت قائمة على حالها. وفي اللحظة التي نش���أت 

وتطورت فيها طبقة متوسطة شرقية تتبنى المريتوقراطيا، 

والتي ُس���ّدت أمامها إمكانات التقدم جراء التمييز العرقي، 

أتت سياسة الهويات لتقدم إجابة وحال لمسألة االحتياجات 

والمتطلب���ات الفئوية )القطاعية( له���ذه المجموعة )اليهود 

الش���رقيون في إس���رائيل(، ومن هنا فقد وجدت طريقها إلى 

النجاح لدى الجيل الشاب من الشرقيين. 

بصورة عامة يالحظ أن اليهود الش���رقيين في إس���رائيل، 

وفي أميركا أيضا، ينش���دون المساواة، ومن ضمن ذلك أولئك 

الذي���ن ينتمون إل���ى الطبقات الدنيا. إن اليهود الش���رقيين 

لم ينس���اقوا ق���ط وراء الذين رغبوا أو طالب���وا بتوزيع الكعكة 

بالتس���اوي، مثل أعض���اء حركة “الفهود الس���ود” أو منظمة 

“القوس الديمقراطي الش���رقي”. إن الرغبة تتلخص هنا في 

التقدم في السلم االجتماعي الذي ال يعرقل نجاح الموهوبين 

والمؤهلين، ذلك ألن التمييز العرقي يشكل عائقا أمام تقدم 

األفراد الموهوبين.

إن مقارنة الش���رقيين تجري دائما بي���ن وضعهم البائس 

في خمس���ينيات وس���تينيات القرن الماضي وبين التحسن 

ف���ي أوضاعهم االقتصادي���ة واإلجتماعية من���ذ نهاية عقد 

السبعينيات وحتى اآلن، أي في ظل عهد حكم حزب الليكود، 

وال���ذي قطف ثم���ار انتصار ح���رب الع���ام 1967 دون عناء أو 

مش���قة. وقد كان في وس���ع الس���لطة أن تدفع بواس���طتهم 

)أي الش���رقيين( عجلة االقتصاد واالس���تعاضة ع���ن الفقراء 

الش���رقيين بالفقراء الفلس���طينيين. وفي هذا السياق فقد 

ساهم أيضا توزيع األراضي الفلسطينية )المحتلة عام 1967( 

على اليه���ود وبناء بيوت اس���تيطانية في الضف���ة الغربية 

وقطاع غزة، في تحس���ين وضع الش���رقيين بعض الش���يء – 

فنقلي���ات الحافالت التي نظمها وأدارها أريئيل ش���ارون في 

العام 1981 إلى األراضي الفلس���طينية )المحتلة( لم تقتصر 

على مس���توطنين أش���كنازيين وحس���ب، وإنما شملت أيضا 

أبناء األحياء والبلدات الش���رقية الذين بحثوا عن شراء منازل 

بس���عر زهيد )أي في مس���توطنات الضف���ة والقطاع(. وحين 

يتحدث نتنياهو ع���ن نجاح سياس���ته االقتصادية، نجد أن 

هؤالء الش���رقيين يس���تذكرون ظروف الفقر التي عاش���وها 

في المعس���كرات االنتقالية وبالتالي من الس���هل أن يثقوا 

ويصدقوا كالمه، ال سيما وأن الطبقات الدنيا تحظى أيضا في 

دولة مثرية تسود فيها المس���اواة كبيرة، بتحسن ما مقارنة 

مع وضعها الس���ابق. إلى ذل���ك فإن الصفق���ة النيوليبرالية 

اإلس���رائيلية التي جرى فيها مقايضة الس���لع اإلستهالكية 

مقابل حالة انعدام يقين تش���غيلية )أي في مجال تش���غيل 

األيدي العاملة( وتعليم وصحة فاش���لين وتصفية الش���روط 

والمخصص���ات اإلجتماعية، كان ال ب���د من أن تتم قطعا حتى 

وإن بقي نتنياهو مواطنا أميركيا ولم يعد إلى إسرائيل.

أنا فقط... وحاشيتي!
ص���ك بنيامين نتنياهو مصطلح “النخ���ب القديمة” عندما 

عاد م���ن الواليات المتحدة بغية تش���خيص العدو، المتمثل 

في نخبة حزب “مباي” المنافس���ة والبغيضة لديه. ولم يعلن 

نتنياهو عن نفس���ه وع���ن محيطه ك� “نخ���ب جديدة” وذلك 

حت���ى ال يكون هناك نهائيا تركيز على ما يقوم به، هو ذاته، 

داني دانون وميري ريغف: قيادات "شرقية" على مقاس نتنياهو.

اليهود الشرقيون في إسرائيل: من حكم “مباي” إلى عصر نتنياهو!

اليهود الشرقيون الذين بقوا في قيادة »الليكود«
 موالون لنتنياهو يؤدون دور »جوقة مشجعين«!

فعليا. لقد استولى ببس���اطة على الحكم في إسرائيل وصاغ 

بقدر كبير من التفرد والثقة الطريق السياسية واالقتصادية 

للدولة.

كان���ت ني���ة نتنياه���و، ذل���ك الرج���ل الذي حظ���ي بدعم 

وتأيي���د القوى القوية في العالم من الناحيتين السياس���ية 

واالقتصادي���ة، تتج���ه فق���ط الس���تبدال النخ���ب القديمة 

وإحالل نفس���ه ومقربيه مكانها. وهكذا ترك عن طيب خاطر 

مصطل���ح أو لق���َب النخب الجدي���دة ألولئك الذي���ن يرغبون 

بالتباهي أو التزي���ن بها. حتى أن النخبة الجديدة، المتمثلة 

بالمستوطنين، والتي حلت مكان نخب “مباي”، تنأى بنفسها 

عن استخدام هذا اللقب المهين. 

ويدي���ر نتنياه���و، كعازف منف���رد بالتعاون م���ع رجاالته 

المقربي���ن، الذين أت���ى بهم من الخ���ارج الى الح���زب، دفة 

الحكم، وس���ط تجاوٍز تام لنش���طاء الحزب وأعضاء الكنيست 

والوزراء، كنظام رئاس���ي ب���كل معنى الكلم���ة. ويقدم أفراد 

حاش���ية نتنياهو، هؤالء الذين يقبض���ون فعليا على مقاليد 

الحكم، المؤشر األوضح بشأن من يستحق حقا أن يحكم وفقا 

لنتنياه���و – فرجاالت وكبار موظف���ي مكتب رئيس الحكومة 

والمستش���ارون هم في أغلبيتهم من األش���كناز ذوي اللكنة 

والش���ارب األميركيين ف���ي الغالب. لقد تعل���م نتنياهو من 

تجربة الليبراليين الجدد ف���ي الواليات المتحدة بأنه ينبغي 

ليس فقط اإلمس���اك بمقاليد الحك���م وإنما يجب العمل على 

تدعيمه وتوطيده وذلك عن طري���ق تغيير وعي المواطنين. 

وقد أقام نتنياهو لهذا الغرض ش���بكة م���ن معاهد األبحاث 

والدراس���ات، مث���ل “مركز ش���اليم”، ومألها مج���ددا بيهود 

يمينيين ذوي لكنة أميركية وأشكنازيين من “صنع محلي”. 

ويجني هؤالء الباحثون والخبراء أم���واال طائلة فقط لكونهم 

يقف���ون في الجانب األيديولوجي الصحيح، بمعزل عن نوعية 

وج���ودة أبحاثه���م العلمية. ويعد ه���ؤالء الدائ���رة الثانية 

لمستودع العقول الذي يحيط بنتنياهو. 

ويالح���ظ أن ه���ذه المراك���ز والمعاهد تنجح، في س���ياق 

ترويجها ل� “النيوليبرالية” في إس���رائيل جنبا إلى جنب مع 

الصهيوني���ة، في زعزعة أفكار العمومية اإلس���رائيلية، مثل 

كس���ر قوالب ومفاهيم “اليمين” و”اليسار” والتركيز على ما 

ه���و صهيوني في مقابل ما هو غي���ر صهيوني. هذه العبارة 

أو الجملة يتردد صداها لي���س فقط لدى التيار المركزي في 

إس���رائيل وإنما أيضا لدى نش���طاء ش���رقيين على صفحات 

الفيس بوك في الس���نوات األخيرة. ف���ي المقابل ثمة مكان 

في الحاش���ية المحيط���ة برئيس الوزراء ه���ذه لكثيرين من 

الش���رقيين، لكن وظيفة هؤالء تقتصر عل���ى أعمال الصيانة 

والخدمات في منزل رئيس الحكومة. 

لق���د حال نتنياه���و ط���وال العقدين اللذي���ن كان فيهما 

صاحب الس���لطة الوحي���د في الحزب الحاك���م، دون تطور أي 

طاق���ة قيادي���ة )حتى من بي���ن صفوف األش���كناز(. ويعمل 

النش���طاء السياس���يون المحليون فقط كمقاولي أصوات في 

يوم اإلنتخاب���ات، فيما أبقى نتنياهو على مكاتب فروع حزب 

الليكود فارغة وذلك منذ “ثورته األولى” في التس���عينيات. 

لق���د أضحت القوة والنفوذ في يد زعيم الحزب الذي يتواصل 

مع األمة فقط عن طريق الفيس بوك دون حاجة لوس���طاء في 

الميدان على اإلطالق.

المقعد الخلفي لحزب الليكود
إن أحادي���ث نتنياه���و الجوف���اء والس���اخرة ع���ن حك���م 

“الموهوبين” تبرز لديه ليس فقط بسبب سلطته المستندة 

إل���ى “المحس���وبيات” وإنم���ا وبش���كل خاص نظ���را لحرصه 

على تعيين أش���خاص غي���ر موهوبين من صف���وف اليهود 

الش���رقيين. فمنذ قدومه إلى اس���رائيل ف���ي العام 1986من 

أجل االستيالء على السلطة، لجأ نتنياهو في خضم بحثه هو 

ومعاونوه عن موالين في مركز حزب “الليكود”، مثل اإلعالمي 

إيال أراد وأفيغ���دور ليبرمان، إلى إقامة تحالفات مع المقاعد 

الخلفية في حزب “الليكود الشرقي” وحرص على االستعانة 

فقط بهامش���يين من البلطجي���ة والغوغاء كم���ا حرص على 

“تدليلهم” وترقيتهم إلى مناصب رفيعة. 

ف���ي المقابل ش���رع نتنياه���و ب���� “قط���ع رؤوس” الزعماء 

الشرقيين البارزين والموهوبين في الحزب. هؤالء األشخاص، 

وخالف���ا لزعماء العقد األخير، لم ينفعل���وا أو يتأثروا نهائيا، 

مثل الصحافة اإلس���رائيلية في ذل���ك الوقت، إزاء هذا الرجل 

الذي ج���اء ليطبق قيم وأع���راف الديمقراطية األميركية في 

اإلقلي���م، وإنما عمل���وا وحاربوا ضده منذ ذلك الحين بس���بب 

مي���ول األبوية والعنصرية، غير أنه تمكن من التخلص منهم 

بس���رعة. وهكذا أفلح نتنياهو مثال في العام 1995 في إقصاء  

دافيد ليفي الذي طرح نفس���ه كوري���ث لمناحيم بيغن )في 

زعامة الحزب والس���لطة(، والذي نعته نتنياهو بس���خرية ب� 

“زعيم أصيل”، وفي العام 1999 أقال نتنياهو إسحاق مردخاي، 

الذين تنافس ضده على زعامة “الليكود”، من  منصبه كوزير 

للدفاع. تحالف نتنياهو مع رجاالت الهامش الشرقيين جعله 

يصرح في زلة لس���ان فرويدية، في مقابلة تلفزيونية وصف 

فيه���ا دافيد ليفي  بقوله إنه “كبير في الليكود محاط بزمرة 

م���ن المجرمين”! وم���ن ناحية عملية ف���إن أي قدر ضئيل من 

االستقاللية يعبر عنه شرقيون في حزب الليكود، يوصف من 

جانب نتنياهو على أنه خط���ر على حكمه الفردي، ولذلك لم 

 في الليكود إال شرقيين موالين لنتنياهو في دور “جوقة 
َ

يبق

المشجعين”.

هذه الش���راكة السياس���ية الفوقية التي أقامها نتنياهو 

والت���ي تدير عالقات إثنية على أس���اس غير متس���اٍو، تعيد 

الش���رقيين في الليكود إلى مربعهم الهامش���ي في الحزب 

كم���ا كان علي���ه حتى س���بعينيات القرن الماض���ي. ويصف 

ليئ���ون وكوهين هذه العالقات بقولهما إنها جرت في حينه 

في حرك���ة “حيروت” تمام���ا مثلما جرت في ح���زب “مباي”. 

وقد ناضل نش���طاء “حيروت” ليس فق���ط من أجل ضم مزيد 

من الش���رقيين للزعام���ة، وإنما نادوا بمطلب ث���وري: أال يتم 

التوزيع نهائيا على أساس التمثيل اإلثني وإنما على أساس 

المريتوقراطي���ا للجميع، وهو ما يصفه الباحثون ب� “ش���راكة 

تنافس���ية”. هذا المطلب الذي دفعه قدما في ش���كل أساس 

دافيد ليفي، والذي الءم أيضا برنامج الليبراليين في الليكود، 

تم قبوله في نهاية المطاف بصورة رسمية.

وبما أن نتنياهو يمسك بمقاليد الحكم والسيطرة، بواسطة 

زبانيته، فإنه ال يواجه أية مش���كلة في السعي خالل واليته 

الحالية إلى تحسين التمثيل الدوني الذي تمتع به الشرقيون 

في الحكومة السابقة. وقد حرص نتنياهو على إغراق القائمة 

اإلنتخابية للكنيس���ت بموالين شرقيين مما هب ودب، فجل 

ما يهمه أن ال تثار ش���كاوى تدعي إنعدام الش���رقيين. وفي 

هذا السياق عين نتنياهو ميري ريغف وزيرة للثقافة وداني 

دانون س���فيرا إلس���رائيل في األمم المتح���دة، وعين أعضاء 

كنيس���ت كال من أورن حزان، يارون مزوز، عن���ات باركو، ونافا 

بوكر، التي جيء بها لمنصبها كعضوة كنيس���ت في مس���ار 

مباش���ر قبل ثمانية أي���ام فقط من االنتخاب���ات التمهيدية 

)البرايمرز( في ح���زب “الليكود”، وذلك من قبل زوجة رئيس 

الوزراء، سارة نتنياهو. 

بغية تفحص مؤهالت ومواهب اليهود الشرقيين الذين 

اهم نتنياه���و، يكفي أن نقارنه���م بأعضاء 
ّ
َعينه���م ورق

الكنيست من حزب شاس )وكذلك نواب أحزاب “الحريديم” 

األش���كناز(، لي���س وفق مقارن���ة لهم بش���خصية تمتلك 

كاريزما وموهبة مثل آرييه درعي، وإنما بأعضاء كنيس���ت 

آخري���ن في القائمة، فمثل هذه المقارنة تظهر بوضوح أن 

ثمة مصفاة مريتوقراطية تعمل في حركة “ش���اس” علما 

أن الحديث يدور هنا عن أشخاص أذكياء وبارعين ومتزنين 

في ميدان العمل السياس���ي. لقد كان نتنياهو مس���تعدا 

على األرجح الستبدال جميع أعضاء الكنيست األشكنازيين 

ف���ي الليكود بأعوانه وأبواقه الش���رقيين باس���تثناء وزير 

دفاع شرقي، كي ال يمارس استقاللية في المنصب الرفيع 

الوحيد في نظر الجمهور ال���ذي يمكن لوزير في الحكومة 

أن يتبوأه، أو أن يحاول أن يسرق منه )من نتنياهو( أصوات 

الشرقيين كما حصل مع إسحاق مردخاي في حينه )وُيذكر 

في هذا الس���ياق أن نتنياهو حاول أيض���ا إحداث إنقالب 

داخ���ل صفوف حركة “ش���اس” – لكنه أخف���ق في ذلك – 

وذل���ك بغية  تنحية آرييه درعي، مس���تعينا بالحزب الذي 

أقامه لصالح إيلي يشاي(.

لقد تضاءل نفوذ الشرقيين أعضاء حزب السلطة  ليس فقط 

جراء مس���ألة التمثيل، الذي توجد وفرة من���ه اآلن، وإنما ألن 

هؤالء األعضاء الشرقيين ال يستطيعون التأثير على األجندة 

الس���لطوية التي حددها نتنياهو وزبانيت���ه وحدهم فقط. 

ويحقق نتنياهو، في إعادة النش���طاء الش���رقيين إلى الوراء 

وفق أساليب “مباي”، مكسبا مزدوجا، فهؤالء لن يعيقوه في 

ممارسة الحكم، إذ يمكن دائما “تدليلهم”، بواسطة مراسم 

وألقاب محترمة. 

وم���ن المعل���وم أن نتنياهو ُيعتبر من ضم���ن أفضل زعماء 

العالم من حيث كفاءة الظهور اإلعالمي، لكن الالفت بش���كل 

خاص ه���و كفاءته في إطالق أكث���ر التصريحات ظالمية وأن 

يج���د حت���ى اآلن من يصغي إليه كإنس���ان معق���ول وكرجل 

“مرك���ز” متزن، وهو أمر يمارس���ه نتنياهو بالذت بواس���طة 

إس���تراتيجيا سياس���ية. هذه الص���ورة للرجل ال���ذي يجوب 

ويتجول بصورة طبيعية في أروقة ودوائر الحكام في العالم 

الكوني واالقتصادي، تتعزز في نظر مواطني إسرائيل بشكل 

دائم. ويش���ار في هذا الس���ياق إلى أن خطاب نتنياهو أمام 

الكونغرس األميركي وفي مقابل جمهور مؤيد ومصفق مؤلف 

من ش���خصيات أميركية رفيعة المس���توى، يعطيه أفضلية 

على السياس���يين “المحليين” و”اإلقليميي���ن”، لكن األمر ال 

يقتصر عل���ى ذلك وكفى، فنتنياهو يمثل في نظر الجمهور 

اإلس���رائيلي العاطفي قدوة لرجل متط���رف وعنصري يالقي 

مش���روعه طويل األمد في تعزيز صورة الع���رب كإرهابيين، 

نجاحا ف���ي العالم أيضا وهو في الوق���ت ذاته الضد للمنبوذ 

في نظر أمم وشعوب الغرب، بل إنه يلقى قبوال واحتراما لدى 

الدول الغربية عامة. 

ويمكن إجمال س���لوك نتنياهو بناء على التسجيالت التي 

يحبها في خطب���ه، فبمقدار ما يوثق عالقات���ه مع “منقذين 

للعالم”، نجده يعزز في المقابل من هامش���ية الشرقيين في 

معسكره، ولعل ذلك هو سر حكمه مديد السنوات. 

)*( كاتبـــة المقال صحافية وسيناريســـت ومعـــدة برامج في 

التلفزيون اإلســـرائيلي. كما أنها من مؤسســـي حركة “القوس 

الشـــرقي” الديمقراطية التي تعنى بقضايـــا وأوضاع اليهود 

الشـــرقيين في اســـرائيل. المصدر: شـــبكة االنترنت. ترجمة 

خاصة: ســـعيد عيـاش. ُنشر القسم األول من المقال في العدد 

السابق من “المشهد اإلسرائيلي”.
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كتب هشام نفاع:

تكشف لغة المحاكم اإلسرائيلية، بجميع مواقع تراتبّيتها، أنها 

منحازة في الصمي���م إلى الموقف الحكومي الس���اعي إلى تهجير 

قرية أم الحيران مس���لوبة االعتراف في النق���ب. وإذا كانت قضية 

القري���ة تدّرجت في المحاكم المختلف���ة: الصلح، المركزية والعليا، 

ا بالتهجير، ألن الس���لطة القضائية 
ً
فق���د كان محكوًما عليها س���لف

لم تخ���رج عن رؤية الس���لطة التنفيذية في الفرضي���ات والمبادئ 

األولى، على الرغم من لغة ش���به التفّهم والدعوة لتعويض س���خّي 

للمتضررين )على جريمة بحجم ترانسفير(.

امت���ّد البحث القضائ���ي في هذا المل���ف س���نوات طويلة، تقع 

ما بي���ن العام 2002 حي���ن اتخ���ذت الحكومة اإلس���رائيلّية القرار 

العنص���رّي  بهدم قري���ة عتير- أم الحيران، وتهجي���ر أهلها البالغ 

عددهم أكثر من 1000 نس���مة، وبناء بلدة حي���ران اليهودّية على 

أنقاض القرية العربّية، وبين صدور ق���رار المحكمة العليا في أّيار 

2015 بالمصادقة النهائية على سياسة الحكومة.

ت نوًعا من 
ّ
وردت في القرار النهائي إس���هابات القض���اة التي بث

سبي مع أهل القرية واإلقرار بأنهم ليسوا 
ّ
التعاطف التصريحي الن

س���ارقين نهبوا األرض )كما تكذب الحكومة حت���ى اليوم(، بل تم 

نقلهم بقرار رس���مي إلى حيث يقطنون. ولكن هذا الكالم ُبتر دوًما 

باس���تدراك: ولكن. وبعد الضريبة الكالمية عاد القضاة جميًعا إلى 

الرواية المهيمنة والزعم بأن من يملك األرض هو الدولة ومن حقها 

متى ش���اءت وقف الترتيب القاضي بإسكان أهل القرية هناك. أما 

حقيقة أن هؤالء المواطنين يقيمون هناك منذ عش���رات السنين، 

اع العدل القانوني في 
ّ
فه���ي مجّرد تفصيل تقنّي على مائ���دة صن

إسرائيل.

ا لمنش���ورات »عدالة«، المركز القانوني لحماية حقوق األقلية 
ً
وفق

ى تمثيل نضالهم 
ّ
ل أهل القرية وتول

ّ
العربية في إسرائيل، الذي مث

القضائ���ي: »ثبت بالوثائق الرس���مّية أن الدولة هي التي أمرت في 

الع���ام 1956 بنق���ل أهالي القرية إلى ه���ذه األرض بعد تهجيرهم 

من قريتهم األصلّي���ة »خربة زوبالة« في الع���ام 1948، التي ضمت 

ا إلى كيبوتس ش���وفال. كذلك اّدعت الحكومات اإلس���رائيلّية 
ً
الحق

أن المنطقة غير معّدة للس���كن بحس���ب الخرائط الهيكلّية – لكننا 

أثبتنا أن المخطط يعد األرض إلقامة بيوت ووحدات س���كنّية... إنما 

لليهود فقط«.

 
ّ

ا وطلب من المحكم���ة العليا إعادة البت
ً
وحين ع���اد »عدالة« الحق

بقراره���ا أمام هيئة قضائّية موّس���عة، رأت المحكم���ة أن القضّية 

 بها مجدًدا”. ال خصوصية 
ّ

»ليس���ت في غاية الخصوصّية ليتم البت

ا لضمائر قاضيات وقضاة محكمة إسرائيل العليا لقضية تتألف 
ً
وفق

من جريمة ترانس���فير بحق ألف مواط���ن ألنهم عرب، لهدف إقامة 

بيوٍت ليهود مكانها. ال خصوصية ف���ي هذا! الحقيقة أنه يصعب 

 هذه الحّدة من حيث طغيان األيديولوجية 
ّ

العثور على قضية بكل

القومجي���ة العنصري���ة عل���ى كافة معايي���ر الحك���م، التنفيذية 

والقضائية مًعا. القضاة هنا تمسكوا بمعيار الصهيونية األساس: 

“احتالل الب���الد«، وتنازل���وا بالكامل عن وظيفته���م كقضاة. هذه 

ليس���ت مجرد دعوى لمواطنين على س���لطة أمام محكمة حول حق 

ملكّي���ة أرض، ألنه لو كانت كذلك ألخذ القضاة باالعتبار أنهم أمام 

قرية عمرها أكثر من نصف قرن )إس���رائيل تكبرها بثماني سنين 

فق���ط( ومن غير المعق���ول القول: لقد أحضروك���م إلى هنا ويمكن 

إزاحتكم كأمتعة أو كومة حجارة؛ بل هي فصل جديد من المواجهة 

ن س���لطة في غاية القّوة والنفوذ 
ّ
القومية على األرض، وفيها تتفن

والدهاء ف���ي التنكيل بمواطنين مس���تضعفين، وتلعب المحكمة 

ا.
ً
فيها دوًرا منافق

استطرادات في النص األيديولوجي
ا، ال يمكن نقض االعتراف بحقيقة أن 

ً
���ا لقضاة المحكمة أيض

ً
وفق

القرية تأسس���ت عام 1956 بموافقة الحاكم العسكرّي اإلسرائيلّي، 

بل بقرار مس���بق منه، ألن���ه َمن قام كممثل للدول���ة بنقلهم إليها 

م���ن أرضهم األصلّية ُبعيد النكبة. ولكن في كل مّرة يضطر القضاة 

لالعت���راف بهذه الحقيقة، تراهم يتحّركون كش���ارع التفافي نحو 

مس���توطنة، وهم يرّممون رواية الس���لطة التنفيذي���ة ويرتقونها 

ويدّعمونها بواس���طة وصفها صاحبة الحق في تقرير مصير أرض 

أهل أم الحيران. ليس���ت هذه نص���وص قانونية يضعها قضاة، بل 

اس���تطرادات في النص األيديولوجي ال���ذي يحكم البالد ويحتكم 

امها، وقضاتها، في كل ملف عنوانه األرض.
ّ
إليه حك

أم���ا تحذير عدالة م���ن أن القرار »ُيعطي الش���رعّية للسياس���ات 

رة في أيديولوجيا التمييز، المصادرة والفصل 
ّ
االستعمارّية المتجذ

نتهج ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل 
ُ
العنصرّي، التي ت

هم الوجودّي 
ّ
)…( وأن  أهالي قرية عتير أم الحيران يتمّسكون بحق

واألخالقي والش���رعّي باس���تمرار حياتهم في بيوتهم وقريتهم«، 

فهو لم يؤثر في الس���مع الُمرَهف لُرّواد العدالة اإلسرائيلية. األمر 

نفسه بالنسبة إلى »األسئلة الجوهرّية التي تتهرب سلطات الدولة 

من اإلجابة عليها: لماذا ال يتم إدراج القرية ضمن المخطط الهيكلي 

الجدي���د للمنطقة؟ لماذا يجب هدم البي���وت )وتعويضهم جزئًيا( 

ف���ي بلدة حورة )المج���اورة( فقط؟ هل يحق للدول���ة اقتالع العرب 

لصالح بناء بي���وت جديدة لليهود على جزء من األرض، وإقامة مراٍع 

للمواش���ي على جزء آخر منها؟ هل يتماشى التخطيط مع المبادئ 

األساسّية للقانون اإلسرائيلي والقانون اإلنساني الدولي؟«.

 
ً
ل���م تب���رح المحكم���ة مس���احة البيروقراطّية اإلجرائي���ة رافضة

بمنهجية واضح���ة أن تدخل إلى الحّيز المبدئ���ي، ولتتمترس في 

أسئلة مثل: هل كان اتفاق نقل السكان إلى مكانهم الحالي نهائًيا 

ا لقواعد 
ً
أم يحق للدولة التراجع عنه؟ هل ُوضع المخطط الجديد وفق

القانون اإلجرائي؟ أما اقتالع بشر من قرية يسكنونها منذ 60 عاًما، 

فهو تفصيل يمكن رميه من على دَرج حصن العدل.

الدعوى التي قّدمها »عدالة« باس���م أهل القرية للمطالبة بربطها 

ا عملًيا ُوجهة 
ً
بش���بكة المياه، وقرار المحكمة فيها، كشف مس���بق

الس���لطة القضائي���ة المنحازة. منطقًي���ا: حتى لو رفض���ت الدولة 

االعتراف للس���كان بامتالك األرض التي يقيمون عليها منذ س���تة 

عقود، فال مبرر وال أس���اس قانونيا لحرمانه���م من حنفية ماء. لكن 

المحكمة رفضت إلزام الدولة بتلبية هذا الحق األساس )ماء شرب!(. 

المحكم���ة التي ترفع مفردة »العدل« ف���ي تعريفها اكتفت بوجود 

»ش���خص  يقّدم ألهالي القرية خدمة توصيل وبيع المياه بكميات 

كافي���ة«. قرار المحكمة هذا غير القاب���ل للتبرير مهما حّك القضاة 

جباههم وش���ّددوا من صرامة مالمحهم، هو قرار يثير الش���بهات، 

ألنه في المنظور التاريخي ينسجم مع مخطط تهجير القرية الذي 

انسجمت فيه المحكمة بسفور كامل بدور ختم مطاطي. هذه فعال 

س���لطة قضاء ب� أل التعريف: س���لطة القضاء على حق ووجود أهل 

أم الحيران.

هذه نتائج برافر 
؛ 

ّ
توس���يًعا للس���ياق، يجب رؤية قضية أم الحي���ران كجزء من كل

طت الحكومة/ات اإلسرائيلية لهدمها 
ّ
إنها واحدة من 35 قرية خط

بموجب مش���روع برافر سيء الصيت؛ المخطط الحكومي الذي كانت 

تجري محاولة صياغته كقانون - وهو أبعد ما يكون عن روح القانون 

والعدالة - س���عى لمص���ادرة مئات آالف الدونم���ات من أرض عرب 

النقب وبالتالي تهجير عشرات القرى. 

مص���ادرة األرض، تاريخًي���ا، هي اس���م حركي إس���رائيلي للقمع 

واالضطهاد والعنصرية ضد العرب الباقين في وطنهم. والتهجير 

هو اإلس���م الحرك���ي الجامع لقضية ونكبة الش���عب الفلس���طيني 

بأكمل���ه. وحي���ن يجتمع ه���ذا وذاك يصب���ح األمر حرًب���ا حكومية 

إسرائيلية شاملة على الوجود وفضاءات المستقبل والتطّور. 

في مقابلة سابقة مع شيخ قرية العراقيب التي هدمتها الحكومة 

مئ���ة وّعدة مرات وأصّر أهلها عل���ى البقاء، المناضل أبو عزيز صياح 

ة: »نرفض دعاية تطوير النقب، هدف 
ّ
الطوري، عّرف المش���روع بدق

برافر سلب األراضي باالحتيال. جميعنا مستهدفون. كل العرب في 

البالد. ال فرق بين مسلم ومسيحي ودرزي، كلنا عرب في النهاية«.

جرائم الهدم اإلسرائيلية في الشهر األخير طالت قرية حرفيش 

في الجليل، مدينة قلنس���وة ف���ي المثلث، وأخي���ًرا أم الحيران في 

النقب. ه���ذه األخيرة ترافقت م���ع جريمة قتل المعلم الش���هيد 

يعقوب أبو القيعان برصاص البوليس. الس���لوك الوحشي لعناصر 

البوليس اإلسرائيلي يثير دوًما التساؤل: ماذا يفكرون عن العربي؟ 

أين هم سياس���يًا؟ هل يضعون معتقداتهم جانب���ًا أو يتركونها 

ف���ي البيت حين يرت���دون الزّي األمني وال���دروع الواقية والخوذات 

ويحمل���ون بنادق قذف الغاز وس���ائر األس���لحة؟ وه���ل هذا ممكن 

أصال؟ هن���ا تعود إلى الذاكرة م���ا كتبته »لجن���ة أور« في تقريرها 

عن التحقيق في هّبة أكتوب���ر 2000: »هناك حاجة إلحداث انقالب 

مفاهيمي في تعامل الش���رطة مع المجتمع العربي )...( من المهم 

العمل على اجتثاث اآلراء الُمس���بقة السلبية التي ُوجدت حتى عند 

ضباط ش���رطة قدامى يحظون بالتقدير نحو المجتمع العربي. يجب 

أن يكون الهدف تذويت اإلدراك عند أفراد الش���رطة، بأن الجمهور 

العرب���ي عامة ليس عدوًا لهم وال يجب التعامل معه على أنه عدو«. 

في موقع آخر كتبت عن »ثقافة الكذب« المتفشية في الجهاز. 

هل تغّير شيء منذ توصيات هذه اللجنة برئاسة قاضي المحكمة 

العليا قبل أكثر من عقد؟ 

 أبدًا على تحّس���ن في حالة المريض. 
ّ

سلوك الش���رطة هنا ال يدل

بل بالعكس.

تاريخ من التهجير
 إلى كتاب المؤرخ الفلسطيني نور مصالحة 

ُ
ا للسياق، عدت

ً
تعميق

 أكث���ر وعرب أقل« 
ٌ

���ص عنوانه المس���ألة برّمتها: “أرض
ّ
ال���ذي يلخ

 .)1997(

في فصٍل تن���اول مفهوم »التهويد« كتب: “ارتبطت السياس���ة 

ا بالتفكير الرسمي، 
ً
ا وثيق

ً
اإلسرائيلية لالستيالء على األرض ارتباط

به���دف إح���الل أغلبية يهودية كبي���رة مكان الس���كان العرب في 

إقليمي النقب والجليل مًعا«. وهو يقتبس الباحث يتسحاق عوديد 

ف���ي مقال بعنوان »أرض البدو مه���ددة بالمصادرة« )1964( إلظهار 

العمق التاريخ���ي لهذه السياس���ة. يكتب عودي���د: »إن العناصر 

القوية في حكومة حزب العمل حريصة على إبعاد البدو عن النقب... 

ومنذ أربعة أعوام، رعى موش���يه دايان، وزير الزراعة في ذلك الوقت 

– وربما أشّد مساندي ترحيل البدو إلى الشمال – خطة لنقلهم إلى 

قلب البالد )في جوار الرملة(«.

مصالحة يتوقف عن���د تلك الفترة، النصف األول للس���تينيات، 

بوصفها بلورت سياس���ات الحقة لعش���رات الس���نين. وقد أصاب: 

���ا أول مرة إلى خطة لترحي���ل بدو النقب، 
ً
»عندم���ا تطرق دايان علن

تلق���ى الجميع التأكيد أن تنفيذ الترحيل س���يكون اختيارًيا كلًيا. 

ازدياد الميل إلى ممارسة الضغط، وهو الذي يمكن أن نالحظه منذ 

ذلك الحين، يبين أنه بدأ التش���ديد على اإلكراه، بطريقة أو بأخرى 

)…( لم ينقل عرب النقب إل���ى داخل البالد، إنما تم إجالؤهم تحت 

الضغط عن معظم أراضيهم في الس���نوات التالية، إلى أشباه مدن 

جديدة في النقب نفس���ه. في نهاية س���نة 1976، كانت السلطات 

اإلس���رائيلية قد ازالت 31 بلدة للبدو، وكانت تخطط إلجالء 54 بلدة 

اخرى«.

ر منظ���وًرا هاًما لفهم ما تتعّرض 
ّ
هذه المعطيات التاريخية توف

ا أن السياس���ة تتجاوز الحّيز 
ً

ل���ه أم الحيران اليوم. وتكش���ف أيض

اإلجرائي عن عالقة قانونية بين مواطنين وبين أرض واستخدامها 

وتخطيطه���ا، وكأن قومية ه���ؤالء المواطنين غي���ر ذات صلة، كما 

���ا خبراء، إس���رائيليون منافقون تصوير 
ً
يحاول مس���ؤولون، وأحيان

األمر لل���رأي العام. ألن الع���دوان على أم الحيران ف���ي العام 2017 

يرتبط بتسلسل تاريخي واضح ووثيق بسياسة إسرائيل الرسمية 

للتخلص من ه���ؤالء المواطنين، إما بترحيلهم أو  بمحاصرتهم في 

تجمعات مكتظة فقيرة ومهّمشة، ألنها ال ترى فيهم أبناء للمكان. 

ص منه.
ّ
هم بالنسبة إليها غرباء أو هّم يجب التخل

����ا العصاب����ة الت����ي أقامته����ا الحكومة 
ً

مصالح����ة تن����اول أيض

اإلسرائيلية »في محاولة للتعجيل بإجالء بدو النقب عن أراضيهم 

كلت س����نة 1976 قوة مسلحة 
ُ

واعادة توطينهم القس����ري، ]إذ[ ش

خاصة، عرفت باس����م الدوري����ة الخضراء، »لتحديد م����كان« الذين 

يعتق����د أنهم يعتدون على أراضي الدولة، أي خارج المناطق التي 

يس����مح لبدو النقب بدخولها »وإلجالئهم عنها بسرعة«. وشكلت 

»الدوري����ة الخضراء« قوة مس����اندة لهيئة المحمي����ات الطبيعية 

التابعة لوزارة  الزراعة ولهيئة إدارة األراضي في إس����رائيل. إن ما 

تفعله هذه الدورية هو في الحقيقة إبعاد عائالت البدو عن أرض 

النقب وتوجيهها نحو المدن الست التي تخطط. الدورية الخضراء 

تصادر الحيوانات وتضرب النس����اء واألطفال وتدمر البيوت، وهي 

تم����ارس الضغط أيضا على اليهود في المناطق المجاورة للتعاون 

عل����ى إبعاد الب����دو عن أراضيهم )…( ش����ردت عش����رات العائالت 

البدوية، بع����د أن ُجرفت بيوتها المبنية م����ن الصفيح أو خيامها 

أو أحرق����ت وفي داخلها ف����ي كثير من األحيان أمتعة ش����اغليها، 

صودرت قطعان الحيوانات أو ش����تتت؛ اس����تخدم إطالق الرصاص 

وقناب����ل الدخ����ان إلخ����راج الناس م����ن بيوتهم؛ دمرت الس����دود؛ 

اقتلعت أش����جار الفواكه والزيتون، وحرث����ت األرض بما فيها من 

محاصيل. )...( ويتذكر ش����موئيل طوليدانو، وهو مستشار سابق 

لرئيس الحكومة في الش����ؤون العربية، أنه سمع عشرات القصص 

المرعبة التي س����جلت على ش����رائط من أفراد تعرضوا للمضايقة 

وضربوا وأجلوا بوحش����ية عن بيوتهم، من دون إجراءات قانونية، 

واستمرت سياسة حكومة إسرائيل القائمة على إجبار بدو النقب 

على االنتق����ال من أراضيهم إلى المدن الت����ي كانت تخطط حتى 

اوائل التسعينيات. كانت أهداف هذه السياسة هي حصر البدو 

في أضيق بقعة ممكنة، بحي����ث يصبح االنتقال إلى المدن الخيار 

القانوني الوحيد المفتوح أمامهم«.

ا، وهي ما كان 
ً

هذه الوحش���ية هي ما تمارسه الحكومة اليوم أيض

يمكنها أن تس���تمر لوال الموقف المتواط���ئ لقاضيات وقضاة في 

المحكمة العليا التي تتصّرف، بدال من حصن للعدل، كذراع قضائّي 

الطابع للقبضة الحديدية المس���تخدمة على امتداد عقود ضد أهل 

النقب العرب.

عن سلطة القضاء على حق ووجود أهل أم الحيران!

تش���ير تقارير الفقر اإلسرائيلية الرس���مية السنوية، 

في الس���نوات الثالث األخيرة على األقل، إلى أن البلدات 

العربية في صحراء النقب )في الجنوب( لم يشملها مسح 

تقرير الفقر، بس���بب عدم إمكانية التواصل مع ش���ريحة 

نموذجي���ة هناك من ج���راء عدم وجود ش���بكة اتصاالت 

كافي���ة منظمة. وه���ذه العب���ارة الصادرة عن مؤسس���ة 

رس���مية، في كيان ُيعد من ال���دول المتطورة، تخفي من 

ورائها الكثير من مش���اهد البؤس السائدة في المجتمع 

الفلس���طيني في النقب، الذي يس���جل أعلى نسب الفقر 

على كافة المس���تويات، وأعلى نس���ب بطالة وحرمان من 

كثير من مقومات الحياة العصرية وفرص التطور، وبفارق 

ملح���وظ جدا ع���ن باقي مناط���ق وبلدات الفلس���طينيين 

األخ���رى التي تعاني بطبيعة الحال م���ن تمييز عنصري، 

ومن حرمان من الميزانيات والموارد. 

وهذا الملف المفتوح بشكل دائم للنقب يلقى اهتماما 

اآلن عل���ى ضوء جريمة تدمير 15 بيتا ومنش���أة في قرية 

أم الحيران، واستش���هاد المربي يعقوب أبو القيعان ابن 

القرية حينما كان في طريقه إلى عمله كمدرس لموضوع 

الرياضيات، يوم األربعاء 18 كانون الثاني الجاري.

السكان واألوضاع االجتماعية
وف���ق التقديرات يعيش في صحراء النقب حتى نهاية 

العام 2016، حوالي 248 ألف عربي فلس���طيني، ويشكلون 

نس���بة 7ر16% م���ن أص���ل 485ر1 مليون عرب���ي، من دون 

القدس والجوالن المحتلين. ونس���بة التكاثر بينهم هي 

في حدود 6ر3%، وهي النس���بة األعلى بين العرب، الذين 

معدل تكاثرهم مع النقب هو في حدود 6ر2%. وهذا نظرا 

الرتفاع عدد الوالدات لألم الواحدة، برغم أن المعدالت في 

النقب عامة في تراجع مستمر، كما هي لدى العرب بشكل 

عام، وبات���ت أقل من مع���دل الوالدات ل���دى المتدينين 

المتزمتين “الحريدي���م” )حوالي 7 والدات( والمتدينين 

من التيار الصهيون���ي )5 والدات(، مقابل 4ر3 والدة لألم 

العربية، وف���ي النقب وحده 5 والدات، بع���د أن كان هذا 

المعدل ع���ام 2007 في النق���ب 4ر7 والدة لألم الواحدة، 

وهذا مؤشر للتراجع الدائم. 

وينتش���ر المواطنون هناك في ستة تجمعات سكنية 

ثابتة ومعترف بها، أكبره���ا مدينة راهط، التي أقامتها 

الس���لطات في العام 1972 تجميعا لعدة قرى. وفي العام 

1994 جرى االعتراف بها مدينة. وحس���ب التقديرات فإن 

عدد الس���كان فيها قرابة 65 ألفا، بن���اء على إحصائيات 

الع���ام 2015 الت���ي تحدثت عن 5ر62 ألف نس���مة، ولكن 

قس���ما من السكان مسجل فيها، بينما هو في واقع الحال 

يس���كن في بلدات ترفض الس���لطات االعتراف بوجودها 

على األرض. 

وحس���ب التوقعات ف���إن راهط س���تتحول في غضون 

س���نوات قليلة إل���ى أكبر مدينة عربية م���ن حيث تعداد 

السكان. والمدينة األكبر حاليا هي الناصرة )في الشمال( 

التي يعيش فيها 84 ألف نس���مة، بنس���بة تكاثر 2ر%2، 

مقاب���ل 6ر3% في راه���ط. ولكن في ح���ال تنفيذ جرائم 

اقتالع عدد من القرى فإن عدد الس���كان في هذه األخيرة 

سيرتفع بنسبة كبيرة. 

كذلك في النقب خمس قرى أخرى، أقامتها الس���لطات 

اإلس���رائيلية في سنوات الس���بعين والثمانين من القرن 

الماضي. وحس���ب التقديرات، فإن ما بين 35% إلى %40 

م���ن أهالي النقب )من 86 ألفا إلى 99 ألفا( يعيش���ون في 

ق���رى ترفض الس���لطات االعتراف به���ا. وبعضها أعلنت 

حكومات س���ابقة االعتراف به���ا، إال أنها ما تزال محرومة 

من كاف���ة مقومات الحياة العصرية، وبعضها قائم ضمن 

مجالس إقليمية في المنطقة.

يعاني العرب في النقب من أش���د األوضاع االقتصادية 

االجتماعية بؤس���ا، وبحس���ب التقديرات فإن نسبة الفقر 

بينهم عموما تتراوح ما بين 65% إلى 70%، وبين األطفال 

وحدهم حوالي 80%. بينما النس���بة العام���ة للفقر بين 

العرب في إس���رائيل بما يش���مل النقب ه���ي 54% على 

مستوى الجمهور العام، و63% بين األطفال.

وهذا نابع من سلس���لة أوض���اع أولها الحرمان من فرص 

العمل. فوفق تقارير دورية صادرة عن س���لطة التشغيل 

اإلس���رائيلية، فإن نس���ب البطالة بين عرب النقب ش���به 

ثابتة، وتت���راوح ما بين 30% إلى 37%، وهذا ال يش���مل 

القرى المحرومة من االعتراف. في حين أن معدل البطالة 

في إس���رائيل في شهر تش���رين الثاني 2016، بلغ 6ر%4. 

وبين العرب عموما تت���راوح البطالة ما بين 14% إلى %16، 

والع���رب من دون النق���ب ما يق���ارب 5ر11%، وفق تحليل 

لمعطيات سلطة التشغيل.

والوضع أشد قساوة بين النساء، إذ أن نسبة انخراطهن 

في العم���ل ال تتجاوز 28%، وبين الرجال 61%، وهذا ليس 

نابعا م���ن طبيعة الحياة لدى العش���ائر، بموجب ما تزعم 

الس���لطات، وإنما بس���بب حرمان البلدات هناك، كما هي 

الحال في س���ائر الم���دن والبلدات العربي���ة في المناطق 

األخرى، من المناط���ق الصناعية ومرافق العمل. وما يزيد 

بلدات النق���ب بؤس���ا، أن منطقة الجن���وب ككل أضعف 

اقتصاديا من باقي مناط���ق البلد، وأن البلدات اليهودية 

التي فيها نسبة عالية من اليهود الشرقيين تعاني هي 

أيضا من نسبة بطالة أعلى مما هو قائم في سائر البلدات 

اليهودية.

هذه األوضاع االقتصادية االجتماعية تنعكس مباشرة 

على كاف���ة األوضاع االجتماعية األخ���رى، مثل التحصيل 

العلم���ي، الذي هو في أدنى مس���توياته في البالد عامة، 

وأيضا بين العرب. وحسب تقارير وزارة التربية والتعليم 

عن العام 2014، فإن نس���بة التسرب من المرحلة الثانوية 

في مدارس النقب، بلغت 36%، في حين أن النس���بة بين 

الع���رب ككل بمن فيه���م النقب 22%، مقاب���ل 16% بين 

اليهود.

كذلك فإن نس���بة الحاصلين على ش���هادة التوجيهي 

)البجروت حس���ب التسمية اإلسرائيلية( هي األدنى على 

اإلطالق: 20% في العام 2014، مقابل 12% في العام 2000، 

بينما النس���بة بين المواطنين العرب ككل رس���ميا %36، 

وفعلي���ا ما يزيد عن 44%، إذ أنه ضمن نس���بة 36% يوجد 

طالب القدس المحتلة منذ العام 1967، الذين يش���كلون 

نسبة 17% من إجمالي الطالب العرب. وهم في غالبيتهم 

الساحقة يتوجهون إلى المنهاج الفلسطيني. 

والالفت في معطيات ش���هادات التوجيهي أن النسبة 

بين الطالبات في النقب 30%، بينما النس���بة بين الطالب 

10%، وهذا أيضا دليل على أنه في المجمل العام، الشابة 

العربية ال تواجه حواجز اجتماعية للخروج إلى الدراسة.

وتقول احصائي���ات مجلس التعليم العال���ي إن أعداد 

الطالب العرب من النقب في مؤسس���ات التعليم العالي 

اإلسرائيلية سجلت زيادة بأكثر من الضعفين منذ العام 

2008، م���ن 1313 طالبا في ذلك العام، إلى 2822 طالبا في 

العام 2014. وهذا ال يش���مل عددا كبيرا نسبيا، لكن ليس 

معروفا، لطالب يتلقون الدراس���ة الجامعي���ة في الخارج 

أو في الضفة الفلس���طينية المحتلة. ولكن هذه األعداد 

تبقى نس���بيا أضعف مما هو قائم ف���ي البالد وأيضا بين 

العرب.

األرض واالقتالع
ويمل���ك أهالي النقب قرابة مليون دونم، وقس���م كبير 

من هذه الملكي���ة قائم وفق األعراف العش���ائرية، التي 

ترف���ض الس���لطات االعتراف بها رس���ميا، رغ���م أنه في 

حاالت ليس���ت قليلة جرت مقايضة أصحاب األراضي، إما 

بتبديل أو ش���راء األراضي على أساس شكل الملكية هذا. 

وحسب التقديرات، فإنه ما زال بيد أهالي النقب أكثر من 

نصف مليون دونم، بعد المصادرات الكبيرة، وال تعترف 

السلطات بملكية نسبة عالية جدا منها.

على مدى الس���نين س���عت كل حكومات إسرائيل إلى 

اقت���الع عرب النقب من أراضيه���م وتجميعهم على أقل 

بقع���ة أرض من خالل س���لب األرض، وثاني���ا عبر تجاهل 

كلي لطبيعة الحياة البدوية، حتى في التجمعات الثابتة 

المعترف بها. والهدف األس���اس هو إقامة مس���توطنات 

لليهود فقط. 

في س���نوات األلفين األولى جرى إق���رار قانون المزارع 

الخاص���ة، ال���ذي بموجب���ه “تمن���ح” الس���لطات العائلة 

اليهودي���ة، أو حتى الفرد، عش���رات الدونمات في النقب 

مجانا، أو مقابل س���عر رم���زي ال يذكر، كإيجار لس���نوات 

عديدة، على أن يقيم فيها مزرعة لمختلف التخصصات، 

إما زراعة أو تربية الدواجن والماشية. 

وعلى مدى الس���نين وضعت أو عالج���ت كل الحكومات 

اإلسرائيلية مش���اريع تهدف باألساس إلى اقتالع القرى 

الت���ي ترفض االعتراف بها، ومحاصرة العش���ائر البدوية 

في بلدات قائمة، وعمليا محاصرتها، واستكمال مصادرة 

مئات آالف األراضي. 

وآخر هذه المشاريع تبلور بصيغته النهائية في العام 

2011 في ظ���ل حكومة بنيامين نتنياهو، لكن المش���روع 

بدأت بلورته ف���ي ظل حكومة “كديما” برئاس���ة إيهود 

أولمرت )2006- 2009(. وقد اتخذ له اسم “مشروع برافر”، 

والحقا هناك من أطلق عليه اس���م “برافر- بيغن”، فاألول 

هو أحد الموظفين ف���ي الجهاز الحكومي، والثاني الوزير 

الس���ابق والنائ���ب الحال���ي بنيامين بيغن، ال���ذي أجرى 

حوارات في محاولة للتوصل إلى تفاهمات مع المواطنين 

أو من يمثلونهم للتوصل إلى صيغة ما.

وفي صلب هذا المش���روع اقتالع حوال���ي 30 قرية وما 

يقارب 40 ألف مواطن من قراهم القائمة ومن أراضيهم 

وتركيزهم في 15 قرية قائم���ة، بضمنها المعترف بها 

س���ابقا. لكن ألج���ل إتمام ه���ذا المش���روع، فقد تضمن 

سلس���لة من األنظمة التي ليس له���ا أي ذكر في أي من 

القواني���ن القائمة، التي تخص التنظي���م والبناء وحتى 

الوراث���ة وش���كل الملكية والتن���ازل عنه���ا. ومثال على 

ذلك، إذا كان يوجد خمس���ة أخوة أو أكث���ر ورثوا أراضي 

مشتركة، مهما بلغت مساحتها، فيكفي أن يوافق واحد 

منهم على التن���ازل عن أرضه أو القبول بتعويضات، كي 

يسري “االتفاق” قسرا على باقي أخوته، حتى وإن كانوا 

معارضين له.

في حينه تمت مواجهة هذا المشروع من أهالي النقب 

والمواطني���ن العرب، بنش���اطات كفاحي���ة قادتها لجنة 

المتابع���ة العليا للجماهير العربي���ة، وكان هناك ضغط 

شعبي ملموس ضد هذا المخطط.

إال أنه ف����ي المقابل ظهرت معارض����ة أيضا في داخل 

الحكوم����ة، وخاصة من أحزاب المس����توطنين، والحركات 

الداعمة لهم ميدانيا، وكان اعتراضهم على “إبقاء 150 

ألف دونم” بيد العرب، وطالبوا بمس����احة أضيق بكثير، 

لتجميعه����م في بلدات محاصرة. واالعتقاد الس����ائد أن 

هذا االعتراض كان العامل األقوى وراء تجميد “مش����روع 

برافر”.

وف���ي الحكوم���ة الحالي���ة طالبت كتلة تحال���ف أحزاب 

المس���توطنين “البيت اليهودي” وحصلت على إس���ناد 

مل���ف النقب بيد وزير الزراعة، المس���توطن أوري أريئيل، 

وه���و من المعارضين لمش���روع برافر. وعلى مر الس���نين 

السابقة وحتى اليوم، فإن مخطط الهدم والتدمير يطبق 

على األرض يوميا. وبحس���ب احصائيات، فإنه خالل العام 

2016 تم تدمير 1200 مبنى ومنش���أة ف���ي بلدات النقب، 

وغالبيتها الساحقة من بيوت الصفيح، األكثر انتشارا في 

كل القرى المحرومة من االعتراف. وبضمنها أيضا عشرات 

كثيرة من البيوت والمباني اإلسمنتية.

وبضمن هذا ت���م تدمير قرية العراقي���ب 15 مّرة خالل 

العام 2016 وحده. وفي األس���بوع األول من الشهر الجاري، 

كانون الثاني 2017، جرى تدمير القرية للمّرة ال� 108 منذ 

ش���هر تموز 2010 وحتى اآلن. وهذه القرية كانت قائمة 

حت���ى العام 1951، وفيها مقبرة، أحد القبور عليه ش���اهد 

على وفاة في العام 1908، وأراضيها مس���جلة في سجالت 

“التاب���و” ألصحابها الوارثين. وكان ادعاء الس���لطات في 

ذلك العام أن اإلخالء ألغراض عسكرية ومؤقت، ولكنها لم 

تسمح لهم بالعودة طوال السنوات الالحقة. 

وفي نهاية سنوات التسعين، قرر الشيخ صياح الطوري 

)أب���و عزيز( العودة إلى القرية، في مقدمة العش���رات من 

أبن���اء عائلته الكبي���رة، وأقاموا في القري���ة، وبنوا بيوتا 

إس���منتية، وابت���داء من س���نوات األلفي���ن األولى بدأت 

عملي���ة اإلخ���الء تتصاعد، حتى وصلت ف���ي صيف العام 

2010 إلى تدمي���ر القرية وبيوتها اإلس���منتية، ومن ثم 

لتتحول قضية القرية إلى واحدة من رموز الصمود فيها. 

فمعنى تدمير القرية 108 مرات أنه تم بناؤها من جديد 

109 م���رات. وتخلل هذه الس���نين الكثير من المواجهات 

والمحاكم واألوامر اإلدارية والمعركة ما تزال مستمرة.  

ومثل قري���ة العراقي���ب عدة ق���رى أخرى، ولك���ن أبرز 

المعارك الحالية هي قرية أم الحيران. 

جرائم الهدم والقتل في أم الحيران تفتح جروح الفلسطينيين في النقب!
*عشرات القرى التي تضم حتى قرابة 100 ألف نسمة محرومة من االعتراف الرسمي ومن فرص 
حياة طبيعية *40 ألف نسمة وأكثر مهددون باالقتالع من قراهم *نسبة البطالة بين عرب النقب 

تصل إلى 37% )النسبة العامة 6ر4%( *نسبة الفقر بينهم حتى 70% وبين األطفال %80 *

"النكبة" المتجددة في أم الحيران في النقب.   )أ.ف.ب(
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

 » من إصدارات »

يائير أرون 

المحرقة، »االنبعاث«،
النكبـــة

ترجمة: أسعد زغبي

35 ألف حساب بنكي إلسرائيليين 
في الواليات المتحدة

قال���ت س���لطة الضرائب اإلس���رائيلية إنه���ا ش���رعت باتصاالت مع 

الس���لطات األميركي���ة بموج���ب اتفاق قائ���م بين الجانبي���ن، لتبادل 

المعلومات حول الحس���ابات البنكية لمواطني كل دولة في البلد اآلخر. 

وبحس���ب التقديرات اإلسرائيلية، ففي الواليات المتحدة أكثر من 35 

ألف حساب لحاملي الجنسية اإلسرائيلية، في حين أن إسرائيل زودت 

الس���لطات األميركية بمعلوم���ات حول 70 ألف حس���اب ألميركان في 

البنوك والمؤسسات المالية اإلسرائيلية.

وكما يبدو فإن الحديث ليس فقط عن حس���ابات تجارية جارية، وإنما 

أيضا حس���ابات أفراد، إذ حس���ب التقديرات فإن حوالي نصف مليون 

من حاملي الجنس���ية اإلسرائيلية متواجدون بشكل دائم في الواليات 

المتحدة األميركية، ونسبة عالية جدا منهم هي في عداد المهاجرين.

وحس���ب مصادر س���لطة الضرائب، من المتوقع حصولها الحقا على 

معلومات متواصلة حول حركة الحس���ابات البنكية لحاملي الجنس���ية 

اإلس���رائيلية ف���ي البن���وك والمؤسس���ات المالي���ة األميركية لغرض 

المالحق���ات الضريبية، في حال س���مح القانون بذل���ك، وكما يبدو فإن 

الحدي���ث يجري حول من هم مقيمون في غالب وقتهم في إس���رائيل، 

ولديه���م مداخي���ل مالية أخ���رى ال يصّرحون بها لس���لطات الضرائب 

اإلسرائيلية.

وبموج���ب القانون اإلس���رائيلي يحق لكل مواطن أن يدير حس���ابات 

بنكي���ة في الخارج، إال أنه ملزم بإبالغ س���لطات الضرائب عن مداخيله، 

بما في ذلك أرباح البورصات واألرباح من حسابات التوفير وما شابه. 

وتقول سلطة الضرائب إنها تسعى للتوصل إلى اتفاقيات كهذه مع 

دول أخرى، بهدف الوصول إلى أكبر كم من المعلومات حول النش���اط 

االقتصادي والمالي لذوي الجنس���ية اإلسرائيلية في العالم، ومقارنته 

مع تقاريرهم المقدمة لسلطة الضرائب.

الجيش يلقي طعاما للنفايات 
بقيمة 80 مليون دوالر سنويا

قال تقرير جديد إن الجيش اإلس���رائيلي يلقي سنويا بمواد غذائية 

وطعاما للنفايات بما يعادل 80 مليون دوالر تقريبا، وهذا يشكل قرابة 

نصف بالمئة من ميزانية الجيش الس���نوية، حسب ما ذكرت صحيفة 

“ذي ماركر” االقتصادية. 

وقد أعد التقرير منظمة تعنى بتقديم األطعمة للمحتاجين. 

وبح���ث التقرير عن الجهات الت���ي تلقي بأكبر كمي���ات من الطعام 

للنفاي���ات، وكان على رأس القائمة قاعات األفراح والمناس���بات، التي 

حسب التقديرات تبيد سنويا طعاما بما يعادل 447 مليون دوالر.

ويق����ول البحث في ما يخ����ص الوضع في الجيش اإلس����رائيلي، 

إن����ه كان باإلمكان انق����اذ 40% من األطعمة التي ت����م القاؤها إلى 

النفاي����ات، وتجهيز ما ال يقل عن 5ر14 ملي����ون وجبة بقيمة مالية 

تص����ل إلى 31 ملي����ون دوالر. في حين أنه كان م����ن الممكن انقاذ 

حوال����ي 13 مليون وجبة طعام م����ن قاعات االفراح والمناس����بات، 

بقيمة 132 مليون دوالر.

كم���ا بّين البح���ث أن المؤسس���ات التعليمي���ة، الت���ي تحصل على 

ميزانيات إلطعام الطالب بقيمة تصل إلى نصف مليون شيكل سنويا 

)132 مليون دوالر(، تلقي بأطعمة للنفايات بما يعادل 21 مليون دوالر. 

كذل���ك فإن كميات الطع���ام التي تلقى في المطاع���م والفنادق وما 

شابه هي كميات ضخمة.

وحسب البحث، فإن إس���رائيل من أكثر الدول التي يتم فيها اهمال 

األطعم���ة والقاؤه���ا للنفايات، فالدول���ة األكثر في ه���ذا المجال هي 

الواليات المتحدة األميركية بمعدل 295 كيلوغراما للفرد سنويا، بينما 

المعدل في القارة األوربية 280 كيلوغراما، وإس���رائيل 278 كيلوغراما، 

والمع���دل في أفريقيا 165 كيلوغراما، وأق���ل المعدالت كان في جنوب 

شرق القارة اآلسيوية حيث بلغ المعد 130 كيلوغراما للفرد سنويا.

وفرض���ت وزارة الصحة اإلس���رائيلية في الس���نوات األخيرة أنظمة 

مشددة لطهي وانتاج األطعمة، كما تم تشديد األنظمة على نقل هذه 

األطعمة من مكان إلى آخر. 

وحسب مرافق اقتصادية كثيرة، فإن هذه األنظمة تشكل عائقا أمام 

نقل األطعمة الفائضة إلى مؤسسات محتاجين.

هبوط حاد في استخدام 
أكياس النايلون

دخ���ل إلى حيز التنفي���ذ، في اليوم األول من الش���هر الجاري كانون 

الثان���ي، القانون الذي يفرض ثمنا على كل كيس نايلون في ش���بكات 

التس���ويق وفي كافة المتاجر، في حين تقدم تسهيالت كبيرة مقابل 

استخدام س���الل خفيفة، أو أكياس من مادة بالستيكية قوية، تسمح 

باس���تخدامها عدة مرات، وذلك في محاولة لوض���ع حد إلنتاج أكياس 

النايلون، لم���ا يخلفه انتاجه���ا وابادتها من تلويث للبيئة. وحس���ب 

التقديرات، فإنه س���نويا يتم اس���تخدام 6ر1 ملي���ار كيس نايلون في 

إسرائيل.

وبموجب القانون، فإن المس���تهلك س���يكون ملزم���ا بدفع 10 قروش 

مقابل كل كي���س نايلون )ما يعادل 6ر2 س���نت(، وفي المرحلة األولى 

يحق له الحصول على األكياس ذات االستخدام المتكرر بتخفيض حاد 

أو حتى مجانا، وهذا حسب شبكات التسويق. 

وتقول التقارير األولية إن كافة شبكات التسويق الكبرى شرعت في 

تطبيق القانون، بينما ش���بكات تسويق صغيرة أو محدودة االنتشار ما 

تزال تتلكأ في تطبيق القانون، الذي ال يفرض غرامة مالية خاصة على 

من ال يطبق األنظمة الجديدة.

وق���ال الملحق االقتص���ادي »مامون« الصادر م���ع صحيفة »يديعوت 

أحرونوت«، إن الشبكات الكبرى تتحدث عن انخفاض بنسب كبيرة جدا 

في اس���تخدام األكياس الخفيفة. فقد أعلنت شبكة التسويق الكبرى 

»شوبر س���ال« عن انخفاض بنسبة 50%، ومثلها شبكة »ميغا«، وشبكة 

رامي ليفي- 75%، وشبكة فيتكوري- %90. 

وقد طرح هذا القانون على جدول أعمال الكنيس���ت منذ ما يقارب 10 

س���نوات، وتعثر إقراره في الدورات البرلمانية الس���ابقة، إذ كان الرأي 

الس���ائد في الحكومات أن تطبيقه صعب، كما أن النص األولي للقانون 

ل���دى اقراره بالقراءة األولى فرض ثمنا أكب���ر بكثير مما أقر في نهاية 

المطاف وهو 10 قروش.

س���جل التضخم المالي اإلس���رائيلي اإلجمالي للعام الماض���ي 2016 تراجعا 

بنس���بة 2ر0%، وهو العام الثالث عل���ى التوالي الذي يتراج���ع فيه التضخم. 

وهذا في حين أق���دم مكتب اإلحصاء المركزي على تعدي���ل تقديراته للنمو 

االقتص���ادي للفصول الثالثة األولى من العام الماضي نحو األعلى، ما أدى إلى 

رفع توقعات النمو االجمالي إلى 4%. وهذا نابع باألساس من ارتفاع االستهالك 

الفردي، ومن زيادة ملموسة في صادرات البضائع، التي سجلت على مدى ثالث 

سنوات تراجعات متتالية، كان يعوضها ارتفاع صادرات الخدمات.

فق���د رفع مكتب االحصاء تقديرات النمو ف���ي الربع األول من العام الماضي 

2016، إلى 3ر3%، بعد أن قال التقرير الس���ابق إن النسبة 2ر3%؛ ويذكر أن أول 

تقرير أعلنه مكتب االحص���اء مع انتهاء الربع األول، كان يتحدث عن انكماش 

االقتصاد بنس���بة 2ر0%، ولكن صدرت عدة تقارير لترفع التقديرات تباعا. كما 

رفعت تقديرات النمو إلى 5%، بدال من 3ر4% في تقرير سابق. أما الربع الثالث 

فقد تم رفع تقديرات النمو فيه إلى 6ر3%، بدال من 4ر%3.

“األعجوبة االقتصادية”
ويقول المحلل ميكي بيليد في صحيفة “كالكاليست” االقتصادية التابعة 

لصحيف���ة “يديعوت أحرون���وت”، إن حقيقة أن النمو س���جل في الربع الثالث 

ارتفاعا بنس���بة 6ر3%، والتقدير بنمو اقتصادي اجمالي للعام الماضي 2016 

بنس���بة 4%، ُيعد أعجوبة اقتصادية؛ خاصة على ضوء أن أوروبا ما تزال تواجه 

انعكاسات األزمة االقتصادية التي تفجرت في العام 2008. فالمعطيات التي 

نش���رها مكتب اإلحصاء المركزي مفاجئة لألفضل، بالذات حينما ترافق هذه 

المعطيات، معطيات البطالة، التي تتحدث عن نسبة 6ر4%، في شهر تشرين 

الثاني الماضي.

وينس���ب بيليد هذه المعطيات لصالح وزير المالية موش���يه كحلون، بزعم 

أنه قاد سلس���لة م���ن االجراءات االقتصادي���ة مع الحكومة، انعكس���ت بهذه 

المعطي���ات. ويقول إن المعطيات الواردة ستش���هد الحق���ا تعديالت أخرى، 

وليس واضحا حتى اآلن، ما هي نسبة النمو الحاصلة في الربع األخير من العام 

الماضي، وبالتالي نمو 2016 ككل. ولكن حس���ب المؤشرات الظاهرة حتى اآلن، 

لم يعد من المستبعد أن يسجل النمو ارتفاعا بنسبة 4%، ليقلب كل التوقعات 

السابقة رأسا على عقب.

ويش���ير بيليد إلى أن من أكثر مس���ببات النمو في األشهر األخيرة، االرتفاع 

الحاصل في الصادرات في الربع الثالث، وبشكل خاص صادرات البضائع التي 

سجلت ارتفاعا بنسبة 2ر11% بعد أكثر من عامين في تسجيل التراجعات، التي 

كانت تعوضها صادرات الخدمات التي ترتفع باستمرار.

إال أن بيليد يحذر من االرتفاع الحاد في االس���تهالك الفردي، الذي لعب دورا 

بارزا في ارتفاعات النمو االقتصادي في العام ونصف العام األخيرين. ويقول 

بيليد إن قس���ما جديا من هذا االس���تهالك نابع من تسهيالت القروض التي 

تقدمه���ا البنوك وبطاقات االعتماد وش���ركات التأمين. وأش���ار إلى أن تقارير 

بنك إس���رائيل تقول إن الدين العام لألفراد والعائلة يرتفع في كل ربع سنوي 

بنس���بة 2%، بمعنى 8% س���نويا، وقال إن هذا قد يقود إل���ى وضع تكون فيه 

الش���رائح الفقيرة والش���رائح األضعف ضمن الشريحة الوس���طى، عاجزة عن 

تسديد الديون، وبذلك تتحول هذه الديون إلى أزمة حقيقية. 

وحس���ب تقرير بنك إس���رائيل المركزي، فإنه حتى نهاي���ة الربع الثالث من 

العام الماضي، بلغ الحجم االجمالي لديون االفراد والعائالت 501 مليار شيكل، 

وهو ما يعادل 131 مليار دوالر، من بينه 164 مليار شيكل، هي قروض اسكانية 

وتع���ادل 43 مليار دوالر. ويقول بيليد إن ه���ذه الديون قد تتحول إلى فقاعة، 

وقد تنفجر في حال بدأت الفائدة البنكية في االرتفاع، إذ أن الفائدة البنكية 

االساسية التي يطرحها البنك المركزي منذ 22 شهرا تالمس الصفر )1ر%0(.

فائض الضرائب
ف���ي هذا الس���ياق، أعلنت س���لطة الضرائب أن خزينتها س���جلت في العام 

المنتهي 2016 فائضا بقيمة 5ر7 مليار ش���يكل، م���ا يعادل 97ر1 مليار دوالر، 

عن التقدير المعدل لجباية الضرائب، الذي كان قرابة 276 مليار ش���يكل، أقل 

من 73 مليار دوالر. إذ أن التقديرات األولى لجباية الضرائب في العام الماضي 

كانت 271 مليار ش���يكل، وجرى تعديل التقديرات إل���ى األعلى في منتصف 

العام.

وتقول الس���لطة إن مداخيل العام الماضي بلغت أكثر من 283 مليار شيكل، 

وه���و ما يعادل 5ر74 مليار دوالر. وهذا زي���ادة بقرابة 4 مليارات دوالر عما كان 

في العام 2015، أي زيادة بنسبة 6ر%5.

وبلغ العجز العام في الموازنة نسبة 15ر2% من اجمالي الناتج العام، بدال من 

نس���بة متوقعة هي 8ر2%. وقد سارعت الحكومة في الشهر األخير إلى صرف 

الكثير من الميزانيات، واجراء تحويالت س���ريعة ف���ي بنود الميزانية، لغرض 

االقتراب من العجز المخطط. وحس���ب تقديرات خبراء اقتصاديين، فإن حجم 

الدين العام س���يكون قد قارب مع نهاية العام الماضي 2016 نس���بة 60% من 

اجمالي الناتج العام، بعد أن كان في نهاية 2015، أكثر بقليل من %64. 

وتس���عى إسرائيل منذ سنوات طوال إلى تخفيض نسبة الدين إلى 60% من 

حج���م الناتج العام. إال أن خبراء اقتصاد يقولون إن هذه النس���بة القائمة في 

الدول المتطورة حتى نش���وب األزمة االقتصادية قبل ثماني سنوات لم تعد 

كافية، وعلى إسرائيل أن تواصل تخفيض نسبة الدين إلى ما دون %60. 

التضخم “السلبي”
للسنة الثالثة على التوالي يسجل التضخم المالي تراجعا، وفي العام 2016 

تراجع التضخم بنس���بة 2ر0%، كالنسبة التي تراجع بها في العام 2014، بينما 

التراجع ف���ي العام 2015 قبل الماضي كان بنس���بة 1%. وقد س���اهم في هذا 

التراجع انخفاض أس���عار الوقود عالميا وبالتالي إس���رائيليا، وأيضا انخفاض 

الكثير من المواد الخام عالميا.

وبموج���ب تقرير مكتب اإلحص���اء المركزي، فإن التضخ���م تراجع في العام 

الماضي ككل، على الرغم من أن أس���عار البي���وت واصلت ارتفاعها، وفي العام 

الماضي وحده ارتفعت بنس���بة 4ر1%، بعد أن سجلت في الربع األخير من العام 

2015 ارتفاعا بقرابة 7%. وفي المقابل تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 

5ر1%، وأسعار الخضروات والفواكه بنسبة 7ر%2.

ويتوق���ع بنك إس���رائيل المرك���زي أن ينتهي الع���ام 2017 الجديد بارتفاع 

للتضخم، على األقل بنس���بة 1%، وهي تقديرات شبيهة بتقديراته في مطلع 

الع���ام 2016 عن ذلك العام، إال أن البنك واصل تعديل تقديراته، وحافظ على 

مستوى الفائدة المنخفضة، ولم يرفعها كما توقع من قبل.

إال أن البنك المركزي يدعم توقعات���ه الحالية بارتفاع التضخم، بحقيقة أن 

أس���عار المواد الخام للمواد الغذائية في العالم، والتي تستوردها إسرائيل، 

تواصل تسجيل ارتفاعات جدية، وأنه في الربع األخير من العام الماضي 2016 

ارتفعت أس���عار المواد الخ���ام بمعدل تجاوز 12%، في حين أن أس���عار النفط 

تواصل ارتفاعها هي أيضا، وأن كل هذه االرتفاعات ستنعكس على البضائع 

اإلسرائيلية في االشهر القريبة، وحينها سيبدأ التضخم في مسار االرتفاع.

وهذا يعزز االعتقاد بأن بنك إس���رائيل س���يرفع الفائدة البنكية األساسية 

من 1ر0%، إلى مس���توى 25ر0% في الربع األخير من الع���ام الجاري. ولكن يرى 

خبراء اقتصاد أن تعزز قوة الش���يكل أمام الدوالر والعمالت األجنبية منذ الربع 

الثاني من العام الماضي، س���يلجم ارتفاع أس���عار البضائع التي في أساسها 

مواد خام مستوردة.   

التضخم المالي اإلسرائيلي »سلبي« للعام الثالث وتوقعات بنمو اقتصادي بنسبة %4!
*التضخم المالي يتراجع بنسبة 2ر0%، وخالل ثالثة أعوام بقرابة 5ر1% *مكتب اإلحصاء يعدل تقديرات النمو للفصول الثالثة األولى في العام الماضي نحو األعلى

 ما يرفع توقعات نمو 2016 إلى 4% بدال من 4ر2% في التوقعات األولية *محلل اقتصادي يحذر من تزايد ديون األفراد التي تقود إلى ارتفاع االستهالك الفردي*

بقلم: ميراف أرلوزوروف

ه���ل الفجوات االجتماعية هي مصدر للقلق؟ هذا الس���ؤال نس���معه كما لو 

أنه صدر عن أعضاء حركة “حفلة الش���اي” األميركية، بمعنى خبراء االقتصاد 

المحافظي���ن، األكثر يميني���ة. فمن الواضح للجميع أن الفج���وات االجتماعية 

هي مصدر للقل���ق. وعمليا، فإن أنخي���ل غورييه، مدير ع���ام منظمة التعاون 

االقتص���ادي والتطوير OECD، اعتاد على الق���ول بوتيرة متقاربة إن الفجوات 

مقلقة أكثر من الفق���ر، ألن الفجوات هي مصدر عدم االس���تقرار االجتماعي. 

وكما هو معروف، فإن الثورات االجتماعية قادها برجوازيون متذمرون، وليس 

الفقراء.

وعلى الرغم من هذا فإن الس���ؤال: هل ظاهرة الالمساواة هي مصدر للقلق؟ 

هو الس���ؤال الذي يتطلب بحثا معمقا، وباألساس على ضوء االستنتاج المقلق 

الذي توصلت اليه موران موشيه حنتس���يس، الخبيرة االقتصادية الرئيسية 

في وزارة المالية، والتي نش���رت الش���هر الماضي، بحث���ا تحليليا حول مصدر 

الالمس���اواة في إس���رائيل. ولم يتركز التحليل في حجم ظاهرة الالمس���اواة، 

والت���ي هي في إس���رائيل من األعلى بي���ن الدول المتط���ورة،  وإنما إذا كانت 

الظاه���رة نابعة من التكاثر الطبيعي ألعداد الفق���راء، أو من تزايد أعداد كبار 

األثرياء.

وأهمية هذا الس���ؤال تعود ألس���باب كل واحد من ش���قي السؤال: إذا كانت 

ظاهرة الالمس���اواة ناجمة من تكاثر الفقراء، فإن الدولة ملزمة بتركيز عملها 

في مكافحة الفقر. وفي المقابل، إذا كانت المشكلة نابعة من تزايد ذوي الثراء 

الفاحش، فإن على السياس���ة أن تكون مختلفة كلي���ا. ومن أجل الرد على هذا 

الس���ؤال استخدمت الباحثة طريقة احتس���اب جديدة وعصرية، تم تطويرها 

في منظمة OECD، تحاول كش���ف وزن كل جانب في ظاهرة الالمس���اواة: من 

الجانب الضعيف، أم من الجانب القوي. وتوصلت حنتس���يس إلى اس���تنتاج 

بأن القسم الكبير لمشكلة الالمساواة في إسرائيل نابع بالذات من تزايد ذوي 

الثراء الفاحش، وليس من تكاثر الفقراء باألساس.

فف���ي جانب معدل المداخيل، وجدت الباحثة أن الفجوة بالذات بين األغنياء 

وحده���م هي كبيرة ج���دا. ففي حين أن مع���دل المداخيل بي���ن من هم في 

التدريجي���ن االجتماعيين الثامن والتاس���ع متقارب جدا، ف���إن الفجوة كبيرة 

جدا بين هذين التدريجين، وبين من هم في التدريج العاش���ر األكثر ثراء. ثم 

فحص���ت معدل المداخيل بين من هم في التدريج العاش���ر وحدهم، ووجدت 

الفجوة األكبر بين من هم في عداد ال� 1% من الجمهور، وبين سائر السكان.

والمعط���ى األبرز في البحث هو أن قس���ما كبيرا من ظاهرة الالمس���اواة في 

إسرائيل مصدره ال� 1% فقط، ف� ال� 1% هذا يهرب إلى األعلى مع مستويات ثراء 

فاحش، ويزيد من ابتعاده عن جمهور ال� 99%. وهذا يذكرنا بحملة االحتجاجات 

األميركية التي حملت ش���عار “نحن ال� 99%”، وهي حملة احتجاجات للشرائح 

الوس���طى ضد الفجوات االقتصادية الضخمة جدا، بينه���م وبين من هم في 

عداد ال� 1% األميركان، وهي حملة عادلة بطبيعة الحال. 

وه���ذه بالضبط هي الظاهرة االجتماعية الت���ي يتضح أنها قائمة أيضا في 

إسرائيل، وليس فقط في الواليات المتحدة األميركية.

الفقر ليس الضائقة الوحيدة في إسرائيل
المقارن���ة العالمية التي أجرتها الخبيرة حنتس���يس تدل على أن مش���كلة 

ال� 99% اإلس���رائيلية هي حقا قريبة بحجمها للمش���كلة القائمة في الواليات 

المتحدة األميركية، حتى وإن كانت في حالتنا أقل س���وءا بقليل. ولكن حينما 

نجري مقارنة بين حجم الظاه���رة لدينا وبين ما هو قائم في الدول األوروبية، 

مثل الدانمارك أو فرنس���ا، فحينها تتكش���ف المشكلة اإلس���رائيلية بكامل 

حدتها: لدى إس���رائيل مشكلة الالمس���اواة أكثر حدة بكثير مما هو قائم في 

الدانمارك، إن كان على مستوى أوضاع الفقراء، أو على مستوى أوضاع األقوياء. 

وف���ي المقارنة مع فرنس���ا ال يوجد ما نتعلم منه، ألن المش���كلة في فرنس���ا 

مشابهة بحدتها في إسرائيل.

وبّين بحث حنتس���يس أنه إذا ما اس���تبعدنا ال� 1% من المجتمع اإلسرائيلي، 

فإن ظاهرة الالمساواة ستبدو حدتها أقل. وبموجب مصطلحات “مؤشر جيني” 

لفحص ظاهرة الالمس���اواة، فإن مس���توى الظاهرة في إسرائيل يهبط من 37 

نقطة إلى 4ر34 نقطة، ولكنه يبقى مستوى عاليا، إذ أنه من دون ال� 1%، تبقى 

مشكلة الالمساواة قائمة، ولكن بقدر أقل.

إن كشف مش���كلة ال� 99% بحدتها هو كشف جديد، ألنه حتى اآلن يتقوقع 

أصحاب القرار في مشكلة تكاثر الفقراء، وباألساس العرب والحريديم، وليس 

بتزايد ثراء األغنياء. وواضح أن مش���كلة الالمس���اواة نابعة من تكاثر الفقراء، 

ولهذا فإن مكافحة الفقر ضرورية. لكن توجد أيضا مش���كلة ال� 1%، والس���ؤال 

الذي يطرح نفسه: ما العمل مع هذه المشكلة، وإذا هي أصال مشكلة.  

تكاثر الفقراء ليس بالضرورة مشكلة
بخالف تكاثر الفقراء، الذي هو أيضا مشكلة اجتماعية وكل دولة رفاه تريد 

القض���اء عليه، فإن تكاثر األغنياء ليس بالضرورة مش���كلة. على العكس، فإن 

الدول التي تشجع االقتصاد الحر، تريد رؤية مواطنيها يغتنون، وكلما تكاثر 

أع���داد األغني���اء فإن هذا أمر محمود. إال أن مش���كلة تكاث���ر االغنياء قد تثير 

مش���كلة في جانبين، األول، مسألة الفجوات: هل تكاثر األغنياء يثير الشعور 

بالتمييز، وعدم االستقرار بين أبناء الشرائح الوسطى؟

هذا ما قص���ده غورييه بقوله إن الفجوات مقلقة أكث���ر من الفقر، ولكن في 

المقابل من الممك���ن االدعاء أيضا أنه إذا كانت الفج���وات نابعة من مؤهالت 

ومب���ادرات حرة، فإنه لي���س للدولة ما تعترض عليه. ويس���أل خبراء اقتصاد: 

“من الممكن حل مش���كلة الالمس���اواة، بواس���طة القاء التقني���ة العالية من 

النافذة، فهل هذا ما تريد إس���رائيل تحقيقه؟”. وبالتأكيد س���يرد الناشطون 

االجتماعي���ون قائلين إن المس���تثمرين في التقنية العالية ليس���وا معنيين 

بالعيش في دولة ليست مستقرة، ويعاني الجمهور فيها من شعور التمييز. 

والجانب الثاني هو مصدر ثراء ال� 1%، فهل هو نابع فقط من قدرات ومؤهالت 

مستثمرين ناش���طين، أو أنه نابع من حجم االحتكارات، وضعف المنافسة، ما 

يحقق جني أرباح طائلة لعدد قليل من الالعبين. وبحث حنتس���يس ال يرد على 

هذا السؤال.

فرض ضرائب أكثر على الـ 1% ألجل الـ %99
وكال الجانبين يثيران سؤاال: أي سياسة على إسرائيل اتباعها؟. 

إن السياس���ة المطلوبة هي االس���تمرار في مكافحة االحتكارات الكبرى، من 

أجل منع القلة من جرف األرباح الفاحش���ة إلى جيوبهم على حساب الكثيرين. 

والجانب اآلخر، الذي يج���ب البحث فيه، هو زيادة الضرائب على كبار األغنياء، 

عل���ى افتراض أن الفجوات القائمة تخلق مش���كلة. وهن���اك خالف حول هذه 

السياسة، ألن الكثيرين لن يوافقوا على وجود مشكلة في زيادة الثراء الناجم 

عن المؤهالت والقدرات، وألنه أيضا توجد مش���كلة في فرض ضرائب أكثر مما 

هو مفروض اآلن.

إن ضريبة الدخل القصوى في إسرائيل ليست منخفضة، مقارنة مع النسب 

القائم���ة عالميا، والضرائب التي تس���تطيع إس���رائيل فحصه���ا مجددا، هي 

الضرائ���ب على رأس المال، مثل الضريبة عل���ى الورثة وعلى أرباح رأس المال. 

إال أن���ه في ظل العولمة، حينما تنافس الدول بعضها على تخفيض الضرائب 

على رأس المال، فإن قدرة إسرائيل على فرض ضرائب أكبر ستكون محدودة.

على أي حال، من الصعب اإلش���ارة لسياس���ة واضحة، ق���ادرة على مواجهة 

مش���كلة الفج���وات االجتماعية بين األغني���اء وحدهم، عدا زي���ادة الضرائب 

المفروض���ة على كبار األغنياء، من أجل اس���تفادة ال� 99%، ولربما يكون حينها 

بقدرتهم الوصول هم أيضا إلى مبادرات تقنية عالية ناجحة.   

]عن صحيفة “ذي ماركر”[

الفجوات قائمة بين كبار األغنياء أيضا! 
*بحث جديد في وزارة المالية اإلسرائيلية وجد أن قسما كبيرا من ظاهرة الالمساواة ليس ناجما عن تزايد الفقراء وإنما عن تزايد ثراء األغنياء الكبار- جمهور الـ %1*
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)إ.ب.أ( االحتالل كحالة عنف: مشهد من القدس المحتلة.  

بقلم: غلعاد تسفيك

يعتبر د. دان ش���يفطان، ال���ذي يترأس “مركز دراس���ات األمن القومي” في 

جامعة حيفا، وأحد أبرز المستشرقين في إسرائيل منذ سنوات عديدة، بحكم 

خبرت���ه وتخصصه األكاديميي���ن، من المقربين من دوائ���ر صنع القرارات في 

الدولة العبرية. ويعتبر ش���يفطان أيضا ش���خصية مركزي���ة في مجال تأهيل 

المستويات العليا في المؤسسة السياس���ية واألمنية، كما أنه يقيم عالقات 

مكثفة ومس���تمرة مع شخصيات ومحافل سياس���ية ومهنية في الخارج حول 

شؤون الشرق األوسط.

وتتن���اول أبحاث ش���يفطان، من ضمن ما تتناول، عالقات إس���رائيل مع دول 

الجوار ودور وتدخل القوى العظمى في الش���رق األوسط، وشبكة العالقات بين 

الدول العربية المختلفة.

ويولي شيفطان في منشوراته اهتماما لسعي قسم كبير من الفلسطينيين، 

على جانبي الخط األخضر، من أجل “إعادة عقارب الساعة التاريخية إلى الفترة 

والظ���روف التي لم يكن فيها وج���ود لدولة يهودية”، كم���ا كتب في مؤلفه 

الّسميك األخير “فلسطينيون في إسرائيل” )إصدار: زمورا بيتان، 2011(.

عملية الدهس األخيرة التي نفذها فلس���طيني من س���كان حي جبل المكبر 

في القدس، والتي لقي فيها أربعة جنود إس���رائيليين مصرعهم وجرح أكثر 

من عش���رة جنود آخرين، تش���كل في نظر ش���يفطان تذكي���را إضافيا بإلتزام 

الفلس���طينيين الثابت والعمي���ق بتحقيق حلمهم المتمثل - حس���ب رأيه - 

في إبادة إس���رائيل، وقد صرح قائال في مس���تهل هذه المقابلة الصحافية إن 

“العنصر األخير الذي يمكن أن نعزوه لالعتداء في أرمون هنتسيف هو عنصر 

المفاج���أة”. وأضاف قائال إن “المجتمع الفلس���طيني كله مدمن على العنف. 

فقتل اليهود يعتب���ر لديه بمنزلة طقس من طقوس العب���ادة، ورجال الدين 

الذين يقومون بهذه الطقوس هم القتلة”.

ال أريد رؤية فلسطينيين
يؤي���د ش���يفطان، الذي يصف نفس���ه بأن���ه “مبائي” )أي م���ن الجيل الذي  

نش���أ وتربى في أحضان ح���زب “مب���اي” الصهيوني الُعمال���ي بزعامة دافيد 

ب���ن غوريون(، إعادة تقس���يم الق���دس وإخالء حوالي 100 ألف مس���توطن من 

مس���توطنات الضف���ة الغربية وذلك في إطار انس���حاب أح���ادي الجانب، لكن 

م���ع إبقاء قوات من الجيش اإلس���رائيلي في المنطقة، ويق���ول موضحا: “أريد 

انفصاال كامال عن الفلس���طينيين، ال أريد رؤيتهم”. مع ذلك يؤكد ش���يفطان 

عدم وجود صلة بين ما يصفه ب�”اإلرهاب الفلسطيني” وبين سياسة “توسيع 

المس���توطنات اليهودية” أو األحاديث عن النقل المحتمل لس���فارة الواليات 

المتحدة من تل أبيب إلى القدس، ويقول: “ال توجد صلة أو عالقة بين اإلرهاب 

الفلس���طيني وبين اإلجراءات والخطوات التي تقوم، أو ال تقوم، بها إسرائيل، 

أو هوية الرئي���س الموجود في البيت األبيض”، ويضي���ف “إن الحديث يدور 

هنا على دافعية يمتد عمرها ألكثر من مئة عام، للتنغيص على رغبة اليهود 

في العيش في أرض إس���رائيل.. إن اإلعتداءات – الهجمات – هي نتاج مباشر 

للتحريض الذي تمارس���ه الس���لطة الفلسطينية ورئيس���ها، إذ يعتبر كل من 

يقوم بقتل يهود بمنزلة بطل )شهيد( يخلد اسمه في المدارس وفي ساحات 

وميادين المدن الفلسطينية، كما تحظى عائلته بتعويض مالي سخي”.

ر  ش���يفطان في هذا الس���ياق بمس���يرة جرت في وقت سابق من هذا 
ِّ
وُيذك

الش���هر في بيت لحم، ُرفعت خاللها صور دالل المغربي، التي قادت في العام 

1978 مجموع���ة فدائي���ة نفذت عملي���ة اختطاف لحافل���ة ركاب على الطريق 

الساحلي )شمالي تل أبيب( أسفرت عن مصرع 35 إسرائيليا، بينهم 22 طفال، 

وه���ي فترة ما زال���ت تعتبر واحدة “فترات اإلرهاب” األكثر قس���وة في تاريخ 

دولة إسرائيل. 

ويقول شيفطان: “لقد نالت دالل المغربي إحتراما وتبجياًل ال يحظى بهما إال 

الملوك فقط لكونها )حظيت( بقتل عدد كبير من اليهود في عملية منفردة”، 

وتساءل مستغربا بشأن الشعار الذي اختاره المنظمون للمسيرة في بيت لحم 

“مس���يرة من أجل الس���الم” وأضاف قائال: “يجب أن نتذكر أمرا آخر.. فإذا كان 

الفلس���طينيون يلجأون بصورة دائمة الستخدام عنف قاس أحدهم ضد أخيه 

أو أخته، فإنه ما من س���بب يدعونا حينئذ لالفتراض بأنهم س���يتصرفون على 

نحو مختلف تجاه اليهود”.

حول عملية الدهس في القدس
حول س���ؤال وجه له في هذا السياق ذاته، بشأن مظاهر االبتهاج   

التي عّبر عنها الفلس���طينيون من خالل ش���بكات التواص���ل اإلجتماعي بعد 

مش���اهدة فيديو ُيظهر الشاحنة أثناء دهس تجمع للجنود اإلسرائيليين في 

جبل المكبر؟، قال شيفطان: “مع األسف، ليس هناك ما يدعو للمفاجأة في هذه 

الحالة أيضا.. عندما يخرج الهمجيون لتوزيع الحلوى في الشارع أو يعبرون عن 

ابتهاجهم في ش���بكات التواص���ل اإلجتماعي، نجد أن ال أح���د، ال من القيادة 

الفلس���طينية وال من الشارع الفلسطيني، يخرج ضدهم ويقول إن المحتفلين 

والمبتهجي���ن ال يمثلوننا! نحن لم نش���اهد قط فلس���طينيين يتظاهرون من 

أجل السالم، أو يطالبون قادتهم بإبداء مرونة في مطالبهم بغية التوصل إلى 

إتفاق أو تسوية مع إسرائيل. بطبيعة الحال ثمة فلسطينيون قالئل يشجبون 

اإلعتداءات، لكن المجموع الفلس���طيني نش���أ وتربى على مبدأ وجوب تصفية 

وإنهاء السيادة اليهودية في فلسطين بكل تأكيد، وأن كل الوسائل مشروعة 

لتحقيق هذا الهدف. وهم يؤثرون بشكل خاص وسائل العنف”.

مواطنو إسرائيل العرب.. ُمعادون للدولة!
عملي���ة الدهس في جب���ل المكبر أثارت مجددا مس���ألة العالق���ات المركبة 

والش���ائكة بين األغلبية اليهودية واألقلية العربية في دولة إسرائيل والتي 

ف كثيرون من بينها أنفس���هم كفلسطينيين. ولغاية كتابة  )أي األقلية( ُيعرِّ

هذه الس���طور لم يصدر عن أعضاء الكنيس���ت من القائمة المش���تركة، ومن 

ضمنهم رئيس���ها أيمن عودة، أي بيان أو تصريح يش���جب عملية الدهس في 

القدس.

وُيضاف الصمت الذي لزمه عودة وزمالؤه إزاء مش���هد قتل إسرائيليين بدم 

بارد إلى ظواهر خطيرة أخرى مثل وقوف أعضاء الكنيست العرب دقيقة صمت 

تخليدا لذكرى “مخربين” قتلى، وش���جب القرار الذي يعتبر حزب الله منظمة 

إرهابي���ة، وتأييد الجبهة الديمقراطية للس���الم والمس���اواة )حداش( لنظام 

الرئيس األس���د، ومؤخرا أيضا ما نس���ب الى عضو الكنيست باسل غطاس من 

تقديم مس���اعدة ل� “االرهاب” عن طريق تهري���ب هواتف خليوية لمعتقلين 

فلسطينيين يمضون أحكاما بالسجن في إسرائيل. 

وكتب شيفطان في مؤلفه الشامل حول مسألة األقلية العربية في إسرائيل 

)“فلس���طينيون في إس���رائيل”( إن “كثيرين من أبناء الجيل الش���اب العرب 

يعتق���دون أن من المش���روع والممكن النضال ضد إس���رائيل بكل الوس���ائل 

الناجعة، ومن ضمن ذلك وس���ائل العنف”. وقد أش���ارت اس���تطالعات نشرها 

شيفطان في كتابه إلى أن ربع المسلمين من سكان إسرائيل رأوا في العمليات 

االنتحارية التي وقعت خ���الل اإلنتفاضة الثانية، والتي قتل فيها قرابة ألف 

إسرائيلي، وسيلة نضالية مشروعة. إضافة إلى ذلك أكد أكثر من 45 في المئة 

من المواطنين العرب الذين شملهم االستطالع ذاته بأنهم ما كانوا ليعملون 

من أجل منع وقوع قتل يهود على خلفية قومية.

وتطرق ش���يفطان في كتاب���ه إلى “وثائق الرؤيا” التي ص���ادف مؤخرا مرور 

عشر س���نوات على نش���رها، والتي عرضت فيها قيادة الجماهير العربية في 

إس���رائيل المبادئ األساس التي توجه األقلية العربية للدولة العبرية. ويقول 

ش���يفطان إن هذه الوثائق التي نالت تأييد قرابة 90 في المئة من المواطنين 

العرب في إس���رائيل، تتسم ب� “رفض وانكار شرعية المشروع القومي للشعب 

اليهودي من أساسه، وبصورة تحيل إلى أن تصفية هذا المشروع فقط يمكن 

لها أن تصحح الظلم”. 

وفيما يتعلق بأعضاء الكنيست العرب كتب شيفطان “إن من يطلب لنفسه 

قي���ادة النض���ال – داخل صفوف المجتمع العربي في إس���رائيل – س���يواجه 

صعوبة في كس���ب تأييد ش���عبي واس���ع، إذا ما رفض النض���ال الهادف إلى 

تقويض الدولة اليهودية”. 

ويرى ش���يفطان تأكيدا على صحة تحليله في التصريح الذي أدلى به رئيس 

القائمة المش���تركة أيمن عودة ضمن خطابه أمام مؤتمر حركة “فتح” األخير 

وال���ذي قال في���ه: “لقد أقمنا القائمة المش���تركة كي نتمكن من اس���تخدام 

كل ثقلنا في مس���اعدة الشعب الفلس���طيني”. ووصف عودة رئيس السلطة 

الفلس���طينية أبو مازن الذي يقول ش���يفطان إنه يحرض نهارا وليال على قتل 

اإلس���رائيليين بأنه “أخي الكبير” موضحا أن أعضاء الكنيست العرب يرون في 

أب���و مازن قائدا لهم. وقال عودة الذي يترأس القائمة المش���تركة التي تمثل 

معظم مواطني إسرائيل العرب: “نحن لسنا وحدنا، بل تقف إلى جانبنا ومعنا 

قيادة وطنية حكيمة يمثلها الرئيس أبو مازن”.  

وح���ول س���ؤال  إذا ما كان يعتق���د أن المجتمع العربي في إس���رائيل ينظر 

بخطورة إلى ما ق���ام به النائب غطاس )تهريب هوات���ف خليوية للمعتقلين 

الفلسطينيين(؟، أجاب شيفطان قائال: “ربما ينظرون إلى ذلك بخطورة أقل من 

دهش أو أس���تغرب 
ُ
الطريقة التي ينظر بها اليهود إلى هذا األمر، لكنني لن أ

إذا م���ا كان ثمة أغلبية في المجتم���ع العربي ترفض ما فعله غطاس. فأكثرية 

المواطني���ن الع���رب في إس���رائيل ال يرغبون في أن يكون���وا متماهين مع أي 

مساعدة فعالة لإلرهاب”.

صحيح أن شيفطان أنهى كتابه قبل نحو ستة أعوام بأقوال تتسم بالتشاؤم 

فيما يتعلق بمس���تقبل العالقات بين اليهود والعرب في إسرائيل، ولكن في 

الوقت الذي تزداد فيه مواقف أعضاء الكنيست العرب تطرفا، يدعي شيفطان 

أن ثم���ة فرصة لتغيير إيجابي في الش���ارع العربي في إس���رائيل. ويقول إن 

“الظاهرة المس���ماة ب�الربيع العرب���ي أوجدت تغييرا عميق���ا لدى العرب في 

س���ائر أنحاء الشرق األوسط، وس���وف نرى االنعكاس���ات الدراماتيكية لذلك 

في الس���نوات القليلة المقبلة”. وأضاف موضحا: “لق���د أدى هذا التغيير في 

إسرائيل إلى صحوة لدى الكثيرين من المواطنين العرب، الذين يقدرون كثيرا 

ويقيمون بصورة إيجابية  الحياة التي ينعمون بها هنا، على الرغم من مظاهر 

التمييز المختلفة الت���ي يعانون منها والتي يتعين علينا تصحيحها. كذلك 

فإنهم يدركون أن حياتهم، بفضل إسرائيل، أفضل بكثير من حياة جيرانهم 

في الش���رق األوسط، وهذا بالذات لكونهم يعيشون في دولة يهودية، وليس 

في إحدى الدول العربية الكثيرة الموزعة في المنطقة”. 

ويس���تند شيفطان في سبيل تأكيد وإس���ناد إدعاءاته، على استطالع أجراه 

“المعه���د اإلس���رائيلي للديمقراطية” في ش���هر آب الماض���ي، والذي صرح 

في���ه 55% من بين الذين ش���ملهم االس���تطالع من س���كان إس���رائيل العرب 

بأنه���م “فخورون بكونهم إس���رائيليين”. باإلضافة الى ذل���ك أعرب 54% من 

المس���تطلعين عن تأييدهم لمحاربة إس���رائيل لإلرهاب، كما أعرب 47% عن 

ثقتهم بالجيش اإلسرائيلي. 

ويقول ش���يفطان معقب���ا “هذه معطيات مدهش���ة، مختلف���ة جوهريا عن 

المعطيات التي نشرت قبل عشر سنوات”.

)*( سؤال: هل سيقيض لنا أن نرى قريبا حزبا عربيا يضم نوابا في الكنيست 

يعترفون بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية؟

شيفطان: “هذا لن يحدث مع األسف في القريب. فمعظم مواطني إسرائيل 

العرب ما زالوا يش���عرون بأنه يتعين عليه���م حتى يكونوا فخورين ومرفوعي 

القام���ة انتخاب ممثلين يدلون بأقوال بغيضة ضد دولة إس���رائيل، حتى وإن 

كان���ت آراؤهم مختلفة كلي���ا بصورة فعلية حول الدولة. هذه س���يرورة يجب 

العم���ل من أج���ل إنضاجها. ولعل ما يجعلني أقل تش���اؤما مما كنت عليه في 

الماضي هو وجود إتجاه���ات إيجابية في صفوفهم. أما التفاؤل، إذا كان ثمة 

محل للتفاؤل، فسوف ينشأ على المدى األبعد”. 

“أوساط من اليسار اإلسرائيلي تخلت عن الديمقراطية”
يوجه ش���يفطان انتقادات ش���ديدة اللهجة للحملة التي تديرها منظمات 

يسارية متطرفة مثل “بتسيلم” و”لنكس���ر الصمت” بتمويل من “الصندوق 

الجديد إلس���رائيل”، والتي تهدف، حس���ب ش���يفطان، إلى “استدعاء ضغط 

دولي على إسرائيل كي تسحب قوات الجيش اإلسرائيلي من يهودا والسامرة 

وتنهي اإلحتالل”.

ويضيف مؤكدا “إن هذا اليسار ال يدرك أن فرض تدخل دولي على إسرائيل 

لن يتوقف عند مس���ألة البناء في المس���توطنات، وإنما سيمتد أيضا ليشمل 

تدخ���ال في المس���ائل األمني���ة.. إن ف���رض اإلرادة الدولية يمك���ن أن يعرقل 

النش���اط الهجومي الذي تقوم به إسرائيل، وأن يتسبب في وضع يشكل فيه 

اإلرهاب المنطلق من الضفة الغربية والقدس الش���رقية خطرا على إس���رائيل 

بوتائ���ر أعلى بكثير مما هو عليه األمر حاليا. هن���اك خطر كبير في الوضعية 

التي يرغب فيه���ا مواطنون في أن يفرضوا على دولتهم خطوات تفس���ر من 

قب���ل أكثرية س���احقة من الجمهور عل���ى أنها خطيرة على أمنن���ا. إن أكثرية 

الجمهور اإلس���رائيلي تعي حقيقة أن االحتالل ال���ذي تتحدث عنه منظمات 

مثل “بتس���يلم”  ليس لطيفا على أقل تقدير، وأنه مرتبط بإحتكاك مس���تمر 

بين الجيش اإلسرائيلي والسكان المدنيين الفلسطينيين، بل ويجبر إسرائيل 

عل���ى دفع ثمن دبلوماس���ي باهظ. ولك���ن خالفا ألتباع اليس���ار، فإن الجمهور 

ي���درك أيضا أن عمليات اإلحباط والنش���اطات الوقائي���ة التي تقوم بها قوات 

األمن اإلس���رائيلية ليليا في الضف���ة الغربية والقدس الش���رقية تنقذ حياة 

إسرائيليين كثيرين ومن ضمنهم أتباع هذا اليسار ذاته”. 

)*( سؤال: هل تثق برؤســـاء منظمتي “لنكسر الصمت” و”بتسيلم” عندما 

يدعون بأنهم يعملون انطالقا من دوافع وطنية؟

ش���يفطان: “أعتقد أن الغالبية العظمى من أفراد اليس���ار ال يرغبون بخراب 

الدولة، وإنما يظنون حقا أنهم مفيدون إلس���رائيل. لكن الواقع معاكس لذلك 

بطبيعة الحال. فف���ي اإلختبار العملي نجد أن تلك المنظمات والش���خصيات 

تخل���ت عن الديمقراطية اإلس���رائيلية. لم يعد في مقدوره���م اإلدعاء بإنهم 

ديمقراطيون. في ألمانيا النازية على س���بيل المث���ال يمكنك أن تقول إنهم 

مارسوا سياس���ة كم األفواه، ولذلك لم يكن هناك خيار سوى استدعاء ضغط 

من الخارج. إن الذين يدعون في إس���رائيل 2017 بأنهم مجردون من حق الكالم 

والتعبي���ر عن الرأي إنما هم بلهاء تام���ون. إن القائمين على صحيفة هآرتس 

الذين يزعمون أن إس���رائيل فاشية مطالبون بتفسير الالمعقول، من حيث أنه 

تصدر مثال في دولة فاش���ية صحيفة تتهم الدولة بالفاشية. لقد تخلى قسم 

كبير من اليس���ار عن محاولة إقناع الجمهور اإلس���رائيلي بعدالة طريقه، األمر 

الذي يدعوني لإلعراب عن أسفي الشديد”. 

)*( سؤال: بوصفك تعتبر نفسك “ُعماليا” )من أنصار حزب “مباي” العمالي 

سابقا(، ما الذي ترى أن اليسار المتطرف يفوته؟

ش���يفطان: “إنهم ال يدركون بأنن���ا وكلما جعلنا الفلس���طينيين يعتقدون 

ويثق���ون بأنهم لن يدفعوا ثمن أفعالهم، فإن ش���هية ه���ؤالء إللحاق الضرر 

بنا س���وف ت���زداد فقط. لو لم تقع حرب في الع���ام 1967 لكنت قد تنازلت عن 

تواجد إس���رائيل في حائط المبكى، ولكن منذ اللحظة التي ش���ن فيها العرب 

والفلس���طينيون الحرب، فإنه يهمني أن يدفعوا ثمنا بذلك في المكان األشد 

إيالم���ا لهم  وه���و األرض. فهم ال يولون أهمية لإلنس���ان وإنما يولون أهمية 

لألرض فقط.  لهذا الس���بب فإنني ال أوافق على اإلنسحاب من هضبة الجوالن 

وس���وف أبقى في جميع األحوال في مس���توطنات غوش عتس���يون ومعاليه 

أدوميم وأريئيل. أنا ال أس���أل الفلس���طينيين عن رأيه���م وإنما أفرض عليهم 

إرادتي ورغباتي، وذلك بعدما برهنوا لي جيدا على أنه ال يوجد أي بصيص أمل 

في التوصل معهم الى تسوية”.

)*( سؤال: قبل تنفيذ خطة االنفصال )2005(، كنت )أي شيفطان( قد نصحت 

شارون باإلنسحاب من كامل قطاع غزة، ومن ضمن ذلك منطقة الحدود الشمالية 

ومحور فيالدلفيا )جنوبي القطاع(. اآلن أنت تدعو إلى إخالء 100 ألف مســـتوطن 

من “يهودا والسامرة”. ثمة من سيقول بأنك لم تستخلص العبرة؟!

شيفطان: »لقد كان االنفصال أمرا ناجحا وذلك رغم أنني أيقنت وقتئذ تماما 

بأن حركة حماس ستس���يطر على المنطقة وأنها س���تقوم إنطالقا من هناك 

بأعمال إرهابية ضد إس���رائيل. المجتمع اإلس���رائيلي أصبح أكثر قوة ومناعة 

ب���دون قطاع غزة، وليس هناك إنس���ان عاقل يريد الع���ودة إلى غزة. تلك هي 

الخالصة أو الس���طر األخير، وهذا أمر مهم. األنفاق ال تش���كل بصراحة مشكلة 

إس���تراتيجية. كنت أود أن يدرك اإلسرائيليون أنه حتى لو قمنا بإخالء %100 

من مس���احة المنطقة، فإن الفلسطينيين سوف يبرهنون على أن رغبتهم في 

قتلنا أقوى من رغبتهم في بناء حياتهم«. 

)*( سؤال: هل ُيعتبر السالم كلمة فظة في نظرك؟!

ش���يفطان: »نع���م، فليس���ت هناك أي���ة فرص���ة للتوصل إلى تس���وية مع 

الفلس���طينيين. لهذا الس���بب يجب االنفصال عنهم. أنا أريد البقاء في كتل 

المس���توطنات )الكبي���رة( وإخالء 100 ألف مس���توطن من خ���ارج هذه الكتل 

االس���تيطانية، ولكن مع بقاء الجيش اإلس���رائيلي ف���ي المنطقة من أجل منع 

اإلره���اب. ليس لدي أدنى ش���ك بأنه حتى إذا انس���حب الجيش من المنطقة، 

فإن حماس أو ربما منظمات أس���وأ منها سوف تسيطر عليها، وحينئذ سنكون 

مضطرين إلى إعادة احتالل يهودا والسامرة، لكن في هذه المرة سنبقى هناك 

إلى األبد. ذلك هو كابوس اليس���ار. أنا ال أريد العيش مع الفلسطينيين سويا، 

ال أري���د رؤيتهم يعملون هنا )في إس���رائيل( وال أريد اإلس���تماع لقصص عن 

تعايش سلمي وعن رب عمل إسرائيلي وعمال فلسطينيين. إن الشرق األوسط 

لي���س المنطقة التي أرغب في العيش فيها من ناحية إقتصادية واجتماعية 

أو ثقافية. أنا أعلم أن )صحيفة( هآرتس ورجاالت اليسار الرومانسي ال يحبون 

مثل هذه األقوال، لكن ذلك هو األمر الجيد إلسرائيل«. 

ال يتط���رق ش���يفطان هنا جزاف���ا لصحيفة »هآرت���س«، ففي ض���وء االتصاالت 

المس���تمرة التي يقيمها مع ساس���ة ومع أوس���اط مهنية رفيعة المس���توى في 

الواليات المتح���دة وأوروبا، يقول: »إن الضرر الذي تلحقه هآرتس بإس���رائيل في 

العالم كبير جدا«. ويضيف موضحا: »ثمة أش���خاص كثي���رون في أوروبا والواليات 

المتحدة، وفي مقدمتهم الرئيس المنتهي���ة واليته باراك أوباما، يتبنون وجهة 

نظر خطيرة فحواها أن إظه���ار الضعف يعتبر قوة، وأن ثمة في الضعف ما يتيح 

نية حس���نة. إن هؤالء المؤيدين للنزاهة السياس���ية يطيب له���م اإلدالء بأقوال 

وتصريحات تشنف اآلذان. فهم، حتى وإن لم يكونوا بالضرورة معادين إلسرائيل، 

يرون في خط تحرير صحيفة هآرتس بمثابة تأكيد على أن وجهة النظر اليوتوبية 

المنفصلة عن الواقع ذاتها تحظى بقبول وإستحسان كبيرين حتى في إسرائيل.

“إن جهل أوباما التام فيما يتعلق بالمجتمع اإلسرائيلي أدى به إلى اإلعتقاد 

أن صحيف���ة هآرتس تعكس رأي قس���م ال ُيس���تهان به من أف���راد المجتمع 

اإلس���رائيلي، وليس مجرد أقلية هامش���ية ليس له���ا وزن كبير كما هي عليه 

الح���ال في واقع األمر. إن أوباما وأمثال���ه يفترضون أن قراء هآرتس ومدير عام 

منظمة بتسيلم، الذي ذهب إلى مجلس األمن ليناشد العالم ممارسة الضغط 

على إسرائيل، يمثلون اإلسرائيليين الجيدين والمتنورين. من هنا فان خطوة 

مثل عدم اس���تخدام حق الفيتو في مجلس األم���ن، والذي قوبل بالترحاب من 

جانب صحيفة هآرتس واليس���ار، تخدم حس���ب منطق إدارة أوباما، إس���رائيل 

“المتنورة”!، لكن عدم استخدام )فرض( حق الفيتو، يشكل في الواقع، خطوة 

خرقاء ذات طاقة ضرر مدمرة إلسرائيل”.

)*( ســـؤال: هل تعتقد أن أوباما عمل بشكل متعمد إللحاق الضرر بإسرائيل، 

أم أنه كان يقصد اإلضرار بنتنياهو شخصيا؟

ش���يفطان: »ربما كان هنا أيضا عامل عاطفي، غير أن الحديث يدور بش���كل 

رئيس على استمرار مباشر للسياس���ة الخارجية المدمرة التي اتبعها أوباما، 

والذي حرص طوال الس���نوات الثماني من واليته عل���ى ارتكاب أخطاء في كل 

ق���رار اتخذه. إن ل���دى أوباما وجهة نظر متخلفة فيما يتعلق بأمن إس���رائيل. 

فهو يعتقد بأن أمن دولة إسرائيل يتوقف على مساعدات أميركية بقيمة 38 

مليار دوالر وطائرات إف 35، وال ش���ك بطبيعة الحال أن ذلك مفيد جدا، ولكن 

إذا كان االختيار بين المال والطائرات وبين إلحاق ضرر شديد بمكانة إسرائيل 

في العالم بس���بب عدم فرض حق الفيتو، انطالقا من وهم غير قابل للتحقيق، 

وهو أن الس���الم بين إسرائيل والفلس���طينيين يمكن أن يتحقق إذا ما توقف 

اإلس���رائيليون عن البناء في مس���توطنة جيلو أو راموت، فقد كان من األفضل 

أن يحتفظ بملياراته وطائراته، فالضرر الذي س���يلحق بأمن إسرائيل القومي 

سيكون في هذه الحالة أقل بكثير.

»إن أوباما ببساطة ليس من الطينة التي ُجبل منها رؤساء الواليات المتحدة، 

فهو لم يكن قط مالئما لهذا المنصب. لقد أوجد أوباما واقعا غير محتمل أصبح 

فيه حلفاء الواليات المتحدة في حالة تخوف وريبة، بينما يشعر أعداء أميركا 

بالبهجة والسرور. إن السبب الوحيد الذي دفع أوباما لفرض عقوبات على إيران 

يتمثل في خش���يته من قيام إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية االيرانية، 

وهنا ُيعزى فضل كبير لبنيامين نتنياهو الذي أعد العدة لشن هجوم، وحرص 

على التأكد من أن األميركيين س���يعلمون بأنه ينوي شن هجوم، حتى وإن لم 

يكن يعتزم بالضرورة القيام بذلك عمليا. في المقابل فإن خطاب نتنياهو في 

الكونغرس األميركي لم يكن له أي داٍع، لكنه أقل ضررا من األهمية المبالغ بها 

المنسوبة لهذا الخطاب ذاته«.

)*( ســـؤال: هل تعتقد أن الرئيس األميركي الجديـــد، دونالد ترامب، يمثل 

بشرى جيدة إلسرائيل؟

ش���يفطان: »باديء ذي بدء إن حقيقة ك���ون أوباما قد رحل عن البيت األبيض 

تش���كل في حد ذاتها أمرا مفرحا جدا لدولة إس���رائيل. ستكون هناك حاجة 

لس���نوات طويلة إلصالح الضرر الهائل الذي تسبب به أوباما في أنحاء العالم، 

وخاصة في الش���رق األوس���ط. فيما يتعلق بترامب فإن أح���دا ال يعرف كيف 

س���يتصرف، إذ لم يأِت مثل هذا الرئيس إل���ى البيت األبيض في عصر ما بعد 

الح���رب العالمية الثانية. أعتقد أنه لن يس���تمر في التوجه نحو تقوية إيران 

وفي المقابل إضعاف مصر والس���عودية ومحاولة إضعاف إسرائيل. فضال عن 

ذلك، فإن مسألة ما إذا كان الرئيس األميركي يؤيد إسرائيل أم ال تبقى مسألة 

ثانوي���ة، إذ أن الوالي���ات المتح���دة تحتاج  في المق���ام األول إلى رئيس قوي 

يعيد لألميركيين قدرة الردع، وحينئذ فإن إس���رائيل أيضا كواحدة من الدول 

الحليفة األقرب لألميركيين، ستجني مكاسب من ذلك«.

 

)*( سؤال: هل يمكن لترامب أن يضع عصيا في دوالب االتفاق مع إيران؟

ش���يفطان: »أجل. صحيح أن أوبام���ا أخطأ عندما لم ُيضم���ن اإلتفاق النووي 

اختب���ارات وتجارب إط���الق الصواريخ الباليس���تية، غير أنه يمك���ن للواليات 

المتحدة أن تفرض عقوبات على إيران بسبب مثل هذه التجارب، والتي تشكل 

انتهاكا صارخ���ا لقرارات األمم المتحدة. إن من ش���أن مثل هذه العقوبات أن 

تضع صعوبات كبيرة أمام إيران ف���ي مواصلة دعم المنظمات اإلرهابية التي 

تعمل ضد إسرائيل«.

)*( سؤال: ما هو التحدي األكبر الذي ستواجهه إسرائيل في عهد ترامب؟

شيفطان: »قطع الصلة بين روس���يا وحزب الله. وإذا ما وقعت جولة مواجهة 

أخرى بيننا وبين حزب الله، فإنه س���يتعين على إس���رائيل إنزال ضربة مدمرة 

بدول���ة لبنان. ولكن اذا ما قرر الرئيس بوتين بأنه يريد أن يظهر كحامي حمى 

العالم العربي، فإن روس���يا يمكن أن تقوم بنشر صواريخ متطورة من طراز إس 

300 وإس 400 ف���ي أنحاء لبنان مما س���يخلق صعوبات كبيرة جدا أمام س���الح 

الجو اإلس���رائيلي ف���ي توجيه ضربة مدمرة كه���ذه. إن الحديث يدور هنا عن 

تهديد كبير إلسرائيل. ففي عهد أوباما إنكفأت الواليات المتحدة في كل مرة 

اس���تعرضت فيها روس���يا عضالتها. لذلك فإن الطريقة التي سيتصرف بها 

الرئيس ترامب تجاه روس���يا، ال سيما فيما يتعلق بمناطق االحتكاك في أوروبا 

الشرقية، ستنعكس أيضا على السلوك الروسي في الشرق األوسط«.

)*( سؤال: ما هي توقعاتك بالنسبة لمستقبل إسرائيل األمني؟

ش���يفطان: »أنا متفائل جدا. إن أمن إسرائيل القومي أفضل بكثير حاليا من 

أي وقت مضى، وذلك على الرغم من المخاطر المتربصة بنا. إن إسرائيل تزداد 

قوة أكثر من االتجاهات السلبية الماثلة ضدها. لقد اجتزنا ثماني سنوات من 

والية أوباما في البيت األبيض، وبإستطاعتي القول إن ثمة لدى زعماء كثيرين 

ف���ي أوروبا تفهما أكبر بكثير مما كانت علي���ه الحال في الماضي، للحاجة إلى 

إتخاذ تدابير أمنية في مواجهة اإلرهاب. وخالفا للهس���تيريا التي تعكسها 

وس���ائل اإلعالم، فإنني أش���عر أن الجمهور اإلس���رائيلي أضحى أكثر عقالنية 

ونضج���ا وإتزانا من أي وقت مضى، وأن فرصة اليس���ار أو اليمين المتطرف في 

صوغ وتش���كيل صورة الدولة باتت ش���به معدومة. تلك هي بش���ائر ممتازة 

بالنسبة إلسرائيل«.

] نقال عن موقع »ميدا« اليميني اإللكتروني. 
ترجمة خاصة: سعيد عّيـاش[

رئيس »مركز دراسات األمن القومي« في جامعة حيفا وأحد أبرز المستشرقين في إسرائيل:

كل المجتمع الفلسطيني مدمــن على العنف!
ة وليست هناك أي فرصة للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين* الضرر الذي تلحقه “هآرتس” بإسرائيل في العالم كبير جدا

ّ
*دان شيفطان: السالم كلمة فظ

* رحيل أوباما عن البيت األبيض أمر مفرح جدا لدولة إسرائيل نظرا لكونه حرص طوال السنوات الثماني من واليته على ارتكاب أخطاء في كل قرار اتخذه*
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تضمن كتاب »العقد الهادئ – حرب لبنان الثانية ونتائجها، 2006 – 2016«، 

مقاال لمستش���ار الرئيس األميركي األس���بق جورج بوش االبن، إليوت أبرامس، 

بعنوان »حرب لبنان الثانية وتبعاتها: نظرة من البيت األبيض«. 

يذك���ر أن ح���رب لبنان الثاني���ة اندلعت أثن���اء والية بوش الثاني���ة. ووفقا 

ألبرامس، فإن ه���ذه الحرب فاجأت الواليات المتحدة. واعتبر أن »نتائج الحرب 

كانت تنطوي على أهمية بالنس���بة إلدارة بوش، فقد غّيرت النظرة األميركية 

إلى الوضع بين إس���رائيل والفلسطينيين ومّس���ت بشكل كبير بالعالقات بين 

رئيس الحكومة )اإلس���رائيلية(، ايهود أولم���رت، ووزيرة الخارجية، كوندوليزا 

رايس«.

وكت���ب أبرامس أنه »في البداية لم تش���كك اإلدارة األميركية بقرار أولمرت 

ش���ن الحرب. ومثل معظم دول أوروبا والدول العربية، اعتقدنا أن هذه الحرب 

س���تدار جيدا وأن الجيش اإلسرائيلي س���ينزل ضربة شديدة وسريعة بحزب 

الله. وفرصة توجيه ضربة شديدة لحزب الله كانت ستمنح عدة فوائد للواليات 

المتحدة وحليفاتها في الشرق األوسط. فقد كان من شأنها أن تضعف الحزب 

من الناحي���ة الداخلية وأن تع���زز الحكومة الجديدة في لبنان برئاس���ة فؤاد 

السنيورة، التي حازت على دعم أميركي. كما كان من شأنها أن تضعف تأثير 

إيران وتؤدي إلى تعزيز إسرائيل ومكانتها اإلقليمية، وكانت ستضع أولمرت 

في نقطة بداية أفضل من أجل التقدم في الحلبة الفلسطينية، سواء بواسطة 

مفاوض���ات أو عن طري���ق خطوات أحادي���ة الجانب« وذلك ف���ي أعقاب تنفيذ 

حكومة أريئيل شارون خطة االنفصال عن قطاع غزة، في صيف العام 2005.

وأض���اف أبرامس أن���ه »اتضح أن الدول العربية أيض���ا توقعت هزيمة حزب 

الل���ه بصورة واضحة ومطلقة. بل إن دبلوماس���يين عربا كثيرين أيدوا الجيش 

اإلسرائيلي خلف األبواب المغلقة«. 

وأش���ار أبرامس إلى أن البي���ت األبيض عارض وقف إطالق ن���ار فوري. وبعد 

أس���بوعين على الحرب، عق���د اجتماع لوزراء الخارجية ف���ي روما، رفضت خالله 

راي���س وقف إطالق الن���ار، رغم خطاب ألقاه الس���نيورة بعي���ون دامعة ورغم 

ضغوط كافة المشاركين في االجتماع. وبحسب أبرامس، فإن تخطيط الواليات 

المتحدة كان تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي 1559، الذي دعا إلى نزع س���الح 

الميليش���يات في لبنان، وبينها حزب الله، وبسط س���يادة الحكومة اللبنانية 

خصوصا في جنوب لبنان.

لكن أبرامس أضاف أنه بعد أسبوعين من نشوب الحرب »اتضح الواقع الجديد. 

فالجيش اإلس���رائيلي لم يهزم حزب الله كما توقع الجميع، واس���تمرار الحرب 

ألحق أضرارا ال يمكن منعها بالبنية التحتية وأضرارا أخرى بالس���كان المدنيين 

في لبنان، وحزب الله نجح في حملة دعائية، استخدمت أكاذيب من أجل تعظيم 

حجم الضرر الذي ألحقته الحرب بإس���رائيل، وفيما كان يس���تعين بالس���نيورة 

وحكومته من أجل دفع هدفه إلى األمام. واجتمعت كل هذه األمور من أجل عزل 

الواليات المتحدة والضغط عليها. وبحس���ب فهم���ي لألمور، فإنه لم يكن لذلك 

تأثي���ر كبير على الرئيس بوش، لكن كان ل���ه تأثير على وزيرة الخارجية رايس. 

والحكوم���ات العربية فقدت صبرها ألن ’الش���ارع’ اطلع عل���ى التقارير الكاذبة 

ل�’الجزي���رة’ حول الدم���ار المطلق في لبنان. وكما هو متوق���ع، صفق األوروبيون 

لكنه���م لم يظه���روا أية نية للقي���ام بعمل حقيقي« بعد رفض تش���كيل قوة 

شرطية لحراسة الحدود اللبنانية – السورية ومنع نقل أسلحة إلى حزب الله.      

وتابع أبرامس، وهو أميركي – يهودي، أنه في األس���بوع الثالث للحرب، تبين 

أن الحل التي حاولت الواليات المتحدة دفعه آخذ بالتالشي »عندما اتضح أنه 

ل���ن يكون هناك انتصار إس���رائيلي واضح؛ ولم يكن هناك حلفاء يس���اعدون 

على تسوية تكون أفضل من العودة إلى الستاتيكو؛ وفؤاد السنيورة تصرف 

كمحام لحزب الل���ه العتباراته الخاصة؛ وكوندوليزا رايس اعتبرت السياس���ة 

اإلس���رائيلية فش���ال وبدأت تفقد الثقة بأولمرت والجيش اإلسرائيلي«. وكان 

أولم���رت يطالب بتمديد الحرب لعش���رة أيام أخرى، بينم���ا »لم يكن هناك أي 

دليل على أنه يتوقع إلحاق ضربة ش���ديدة ومؤثرة بحزب الله، حتى لو تم منح 

أولمرت مزيدا من الوقت. والحديث هنا عن نقطة بالغة األهمية، ألنها قوضت 

المنط���ق ال���ذي كان في صلب المعارض���ة األميركية لضغ���وط دولية ومنطق 

استمرار القتال«. 

وأشار أبرامس إلى أن السنيورة كان يطالب في كل مناسبة باستعادة لبنان 

مزارع شبعا، وأنه »بعد أسبوعين من نشوب الحرب قالت رايس ألولمرت ووزيرة 

خارجيته، تسيبي ليفني، إن أي قرار لألمم المتحدة حول إنهاء الحرب يجب أن 

يذكر مزارع شبعا، وهو موقف رفضه االثنان وبحق. وفي بداية األسبوع الثالث 

للحرب بدأنا ندرك أنه على الرغم من مقولة ’لن تكون عودة إلى الس���تاتيكو’ 

إال أنه على ما يبدو هذه هي النتيجة التي س���تكون. وعمليا، كلما طالت الحرب 

وكلما نجح حزب الله في الصمود أمام الهجمات اإلسرائيلية، تعاظمت شعبية 

حزب الله«.

رايس تفقد الثقة بأولمرت
في ظل هذا الوضع، بدأت رايس ببلورة ش���روط وقف إطالق النار بحيث تبدو 

أنها منس���جمة مع المواقف األميركية واإلسرائيلية، »وكان يتوقع أن تحظى 

ه���ذه المبادئ بموافقة ش���املة، وإن اعتق���د الكثي���رون أن الحديث عن بيان 

وحسب«. وكان يتعين على رايس أن تزور إسرائيل ولبنان وتعود إلى نيويورك 

من أجل اإلعالن عن اتفاق وقف إطالق نار. 

لكن في ليلة 29 – 30 تموز، خالل األس���بوع الثالث للحرب، وقعت مجزرة قانا 

الثانية، عندما قصفت إس���رائيل مبنى وسقط عشرات القتلى. وكتب أبرامس 

أن »التقاري���ر ح���ول الواقعة التي حولتها إس���رائيل إلينا تغيرت كل س���اعة 

تقريبا وعّمقت انعدام ثقة رايس بأولمرت والجيش اإلسرائيلي«.

ولف���ت أبرامس إلى أنه عندما وقعت مجزرة قانا كانت رايس تعتزم الوصول 

إلى بيروت من أجل الحصول على موافقتها على خطتها لوقف إطالق النار، ثم 

الع���ودة إلى األمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب واالحتفال بانتصارها. ووفقا 

ألبرامس، فإنه »بالنسبة إلدارة بوش، الذي كان يغوص في وحل الحرب الفاشلة 

في العراق وعانى من ش���عبية متدنية، كان من شأن إنجاز كهذا أن يكون بالغ 

األهمية. لكن كل شيء تبدد دفعة واحدة. واتصلت رايس بالسنيورة صبيحة 

30 تموز، فأبلغها بأال تأتي إلى بيروت«.         

وانتهت الحرب في 13 آب 2006، بصدور قرار مجلس األمن الدولي رقم 1701. 

وكت���ب أبرامس أنه »لم يكن بإمكان إس���رائيل أن تحقق في األمم المتحدة ما 

ل���م تنجح في تحقيقه في ميدان القتال، ول���م يكن بإمكان الواليات المتحدة 

أن تحقق ذلك من أجلها. فإس���رائيل لم تهزم حزب الله، والفشل في تحقيق 

األهداف العسكرية التي وضعتها لنفس���ها لم يسمح بتحقيق غاياتها في 

الحلبة السياسية«. 

وأضاف أنه »بالنسبة لرايس، كانت لذلك تبعات هامة في السياق اإلسرائيلي 

– الفلس���طيني. فقد كان���ت السياس���ة األميركية تجاه الفلس���طينيين، في 

العامين 2004 – 2005، هي دعم رئيس الحكومة شارون وسياسته باالنفصال 

ع���ن قطاع غ���زة. وعندما صع���د أولمرت إلى الحك���م، في الع���ام 2006، كانت 

السياسة األميركية تقضي بدعمه ودعم خطته ب�’االنطواء’... وبعد حرب لبنان 

الثانية أدركت الواليات المتحدة عمليا أن فكرة ’االنطواء’ في يهودا والسامرة 

)الضفة الغربية( ماتت في لبنان عمليا. وبهذا المفهوم، تم مد خط مباشر بين 

قان���ا وأنابوليس، بين اللحظة التي توصلت فيها رايس إلى االس���تنتاج أنه ال 

يمكنها االعتماد على قوة إس���رائيل وحكمتها وبين العملية السياسية التي 

بادرت إليها في محاولة للتوصل إلى اتفاق إسرائيلي – فلسطيني«.

ووفقا ألبرامس، فإن رايس أدركت عدم قدرة إس���رائيل على إدارة موضوعها 

األمني بنفس���ها، إضافة إلى انعدام ثقة شخصية بينها وبين أولمرت. »وبرأي 

رايس انتهت احتماالت أن يتوجه أولمرت إلى الفلسطينيين. وخططت رايس 

أن تمأل الفراغ الحاصل، وهكذا ُولد مؤتمر أنابوليس«.

وأك���د أبرام���س أن مؤتمر أنابوليس ل���م يكن ناجحا، لكنه »ل���م يلحق ضررا 

بإس���رائيل«، بل إن إدارة بوش »مألت الحيز السياسي بين حرب لبنان الثانية 

ونهاي���ة والية بوش، وبذلك حمت إس���رائيل من ضغ���وط إضافية، مثل خطط 

جديدة وجهود أوروبية وما إلى ذلك«. 

واعتبر أبرامس أن »الضرر الالحق بمكانة إسرائيل في المنطقة بدأ يتحسن 

فقط في أيلول العام 2007، عندما قصفت المفاعل النووي الس���وري. وعندما 

أتذكر النقاشات الداخلية في البيت األبيض حول طريقة العمل بعد اكتشاف 

المفاع���ل، علّي أن أقول إني كنت متفاجئا ف���ي البداية من قرار الرئيس بوش 

بع���دم قصف القوات األميركي���ة للمفاعل. لكن بنظرة إلى ال���وراء، من الجائز 

أنه آمن بأن مهمة كهذه يجب إبقاؤها إلس���رائيل، ألنه إذا نفذتها إسرائيل، 

س���تكون هذه خطوة هامة في ترميم الثقة بقوتها العسكرية، سواء بعينها 

نفس���ها أو بأعين ال���دول العربية المجاورة. فقوة الدول���ة اليهودية يجب أن 

تكون بيدها كي تصمد في الشرق األوسط«.  

المسؤول األميركي السابق إليوت أبرامس:

الواليات المتحدة اعتبرت أن حرب لبنان الثانية ستحرك المسار 
اإلسرائيلي - الفلسطيني نحو اتفاق أو خطوات أحادية الجانب!

 ردع متبادل: مدينة عكا بعد تعرضها لقصف حزب الله أثناء »حرب لبنان« الثانية!

يعلن الجي���ش اإلس���رائيلي أنه يجري تدريب���ات عس���كرية متواصلة منذ 

س���نوات استعدادا لحرب متوقعة بين إس���رائيل وحزب الله. وشددت وثيقة 

“إس���تراتيجية الجيش اإلسرائيلي”، التي نشرها رئيس هيئة أركان الجيش، 

غادي آيزنكوت، في نهاية العام 2015، وتشكل بوصلة لبناء القوة العسكرية 

وتفعيلها، على أن حربا ضد حزب الله هي سيناريو ينبغي االستعداد له. 

ورأى التقييم اإلس���تراتيجي األخير للحكومة اإلس���رائيلية أن حزب الله هو 

الذراع التنفيذي “للمحور الشيعي” بزعامة إيران، وأنه اآلن يشكل “التهديد 

العسكري المركزي على إسرائيل”. 

عل���ى ضوء ه���ذا المفهوم اإلس���رائيلي، صدر في مطلع الش���هر الحالي عن 

“معه���د أبحاث األمن القوم���ي” في جامعة تل أبيب كت���اب تضمن مجموعة 

دراس���ات بعنوان “العقد الهادئ – ح���رب لبنان الثاني���ة ونتائجها، 2006 – 

2016”. واستعرضت دراسات الكتاب الظروف السياسية والجيو - إستراتيجية 

التي اندلعت فيها هذه الحرب، ونتائجها وتبعاتها على إس���رائيل والش���رق 

األوس���ط والعالقات اإلسرائيلية – األميركية، إلى جانب التوقعات حيال حرب 

مقبلة محتملة. وصرح ضباط ومس���ؤولون أمنيون إسرائيليون بأن حربا كهذه 

هي مسألة وقت وحسب. 

ويعتبر هؤالء الضباط والمسؤولون األمنيون اإلسرائيليون أن الحرب الدائرة 

في س���ورية ربما أرجأت نش���وب حرب كهذه، لكنها في الوقت نفس���ه تدفع 

باحتمال نش���وبها، وذلك لعدة أسباب أولها إمكانية أن يقيم حزب الله قاعدة 

عسكرية له في هضبة الجوالن المحررة، وهو ما تعتبره إسرائيل “خطا أحمر” 

ولن تس���مح بحصوله، وتؤكد أنها س���تتعامل مع خطوة كهذه مثلما تتعامل 

مع عمليات نقل أس���لحة من س���ورية إلى حزب الله في لبنان، أي ش���ن غارات 

وقصف مواقع حزب الله في الجوالن. وس���بب آخر الحتمال نشوب حرب يتعلق 

بسعي إسرائيل إلى وقف عملية تسلح حزب الله وتعاظم قوته، وسط توجس 

إسرائيلي واضح من اكتس���اب حزب الله خبرة كبيرة جدا في القتال البري من 

خالل مشاركته في الحرب إلى جانب قوات النظام السوري.

تأجيل حرب مقبلة
أشار الباحث في الشؤون العسكرية، غابي سيفوني، في دراسة حول »دروس 

الجيش اإلسرائيلي من حرب لبنان الثانية وتطبيقها«، إلى أن انسحاب الجيش 

اإلس���رائيلي من جنوب لبنان، في أيار العام 2000، واالنتفاضة الفلس���طينية 

الثاني���ة، 2000 – 2005، »ألزمت الجيش اإلس���رائيلي بتنفيذ تغييرات بعيدة 

المدى في مفهوم ممارسة نشاطه والحرية العمالنية التي تم منحها للقوات 

في ميدان األحداث«. 

وأضاف س���يفوني أن تركيز الجيش اإلس���رائيلي على القتال ضد األنشطة 

الفلس���طينية خالل االنتفاضة والتغييرات التي مّرت على الجيش في أعقاب 

ذلك »جبت ثمنا على شكل تراجع حاد في جهوزية الجيش اإلسرائيلي للعمل 

في مواجهة )عسكرية( واسعة النطاق، تش���مل تفعيل أطر كبيرة واستيفاء 

قدرات فرق عسكرية متنوعة كما هو مطلوب في الحرب. وتضاءل حجم الموارد 

التي تم رصدها للحفاظ على القدرات القتالية المتكاملة، وبالكاد جرى تأهيل 

ضباط وتدريب وحدات«. 

إل���ى جانب ذل���ك، »تطورت بص���ورة حادة فج���وة إدراكي���ة جوهرية، إذ 

اس���تند مفهوم محاربة اإلرهاب الداخلي )االنتفاضة( باألس���اس إلى نشاط 

بوليس���ي إلحباط )عمليات(، من خالل التنس���يق مع باقي الجهات األمنية. 

وهذا المفهوم لم يوفر أساس���ا من الخبرة لقتال واسع ومتكامل )بمشاركة 

أس���لحة متعددة( في لبنان مثال. ولذلك فإنه ليس عجيبا أن قدرات الجيش 

ت 
ّ
اإلس���رائيلي كانت متدنية ف���ي محاربة حزب الله، في الع���ام 2006. ودل

التحقيق���ات التي ج���رت الحقا على وج���ود إخفاقات غير قليلة س���واء في 

بنية قوة الجيش اإلس���رائيلي أو في اس���تخدامها. وألزمت هذه اإلخفاقات 

إج���راء عملية تصحيح عميقة. وإلى جانب ذل���ك، وفي موازاته، ازداد إدراك 

الجيش اإلسرائيلي لمالمح التهديد الذي يضعه حزب الله في شمال الدولة 

وحماس والمنظمات األخرى في جنوبها. وال تزال عملية استخالص الدروس 

من حرب لبنان الثانية مستمرة«.  

ووفقا لس���يفوني، فإن الجيش اإلس���رائيلي ع���اد إلى مهمت���ه التقليدية 

المتمثلة باالعتماد عل���ى »االجتياح البري التقليدي، الذي يعتبر أداة مركزية 

في أي قتال يخوضه، وذلك إلى جانب نيران التش���كيالت العسكرية«. ولهذا 

ل الجيش اإلسرائيلي مقرات قيادة من أجل تفعيل قوات خاصة 
ّ
الغرض »ش���ك

وعملي���ات في العمق، وحتى لواء كومان���دوس. والحديث عن ضرورة االجتياح 

الب���ري يتعلق أيضا بجوانب إدراكية متعلقة بالصعوبة المتزايدة في تحقيق 

حس���م بمفهومه الكالسيكي أمام العبين غير دولتيين. ولذلك تتزايد الحاجة 

بش���كل كبير إلى بلورة رد متكامل من أجل تحقيق حس���م س���ريع ضد العدو 

والقض���اء على قدرات عمله. وباإلمكان القيام بذلك بواس���طة احتالل منطقة، 

القض���اء على بني���ة تحتية وقوات وإزال���ة تهديدات داهم���ة، من خالل نقل 

القتال األساس���ي إل���ى أرض العدو وممارس���ة القوة في وق���ت واحد وبصورة 

متعددة األبع���اد، تدمج ما بين االحتالل الفوري والعنيف مع النيران الدقيقة 

للتشكيالت العسكرية المتنوعة«.  

ولفت س���يفوني إلى أنه يتزايد اإلدراك في الجيش اإلس���رائيلي أن تأجيل 

الحرب المقبلة هو أحد أهداف الجيش المركزية. »والوسيلة التي يستخدمها 

الجيش اإلس���رائيلي من أجل تحقيق هذا الهدف هي »المعركة بين الحروب«، 

وغاياتها هي تعظيم إنجازات الحرب الماضية، الحفاظ على الردع وتصعيده، 

إضع���اف العدو وتقليص تعاظ���م قوته، خلق ظروف أفض���ل للحرب المقبلة، 

تحسين الشرعية لعملية إسرائيلية وسحب األساس الشرعي لنشاط العدو«.  

حرب ليست مطلوبة
اعتبر القائم بأعمال رئيس »معه���د أبحاث األمن القومي«، أودي ديكل، أنه 

»على الرغم من القرارات اإلش���كالية واإلخفاق���ات في جهوزية وتفعيل القوة 

من جانب الجيش اإلس���رائيلي في حرب لبن���ان الثانية، فإن الفجوة في القوة 

العسكرية بينه وبين حزب الله أبقى المنظمة اللبنانية متضررة جدا واضطرها 

إلى تغيير طبيعة أنش���طتها وأدائها اإلستراتيجي ضد إسرائيل. وكان القدر 

في الس���نوات الت���ي أعقبت الحرب أن دخل حزب الله إل���ى الحرب األهلية في 

سورية، وهكذا حظيت إسرائيل بعقد من الهدوء عند حدودها الشمالية«.

إال أن دي���كل حذر من ش���ن إس���رائيل حربا جديدة ضد ح���زب الله »من أجل 

تصحي���ح نتائج وص���ورة الحرب الس���ابقة. وينبغي دراس���ة أي حرب بموجب 

السياق اإلس���تراتيجي الخاص والمتغير وتوجيه ممارسة القوة وفقا لغايات 

إستراتيجية تضعها حكومة إسرائيل«.

وأضاف أنه »يحظر أن يؤثر شعور ’إهدار فرصة’ وعدم استنفادها في توجيه 

ضربة ش���ديدة لحزب الله في حرب لبنان الثانية على الهدف اإلس���تراتيجي 

لحرب مس���تقبلية ضد الحزب. وباإلمكان القول إنه في الوضع اإلس���تراتيجي 

الراهن، االحتمال األكبر هو أن حربا كهذه ليست مطلوبة«.   

الجبهة الداخلية اإلسرائيلية غير جاهزة
تناولت دراس���ة وضعها عدد من الباحثين موض���وع الجبهة الداخلية أثناء 

حرب لبنان الثانية، وقد لفتوا إلى أن هذه الحرب »ُوصفت من جانب الكثيرين 

بأنها كان���ت نقطة تحول في التعام���ل مع التهديد عل���ى الجبهة الداخلية 

اإلس���رائيلية واس���تعدادها للتهديدات األمنية عامة وتهديدات الصواريخ 

خاصة«. 

وأكد الباحثون أنه »في العام 2006 لم تكن الجبهة المدنية جاهزة بالشكل 

الكاف���ي للهجمات الصاروخية من جانب حزب الله. ويبدو أن الفش���ل لم يكن 

وظائفي���ا فقط، وإنما كان باألس���اس إدراكيا – إس���تراتيجيا، من ناحية غياب 

إدراك كاف للقي���ادة األمني���ة والمدنية لمركزية التهديد على الس���كان في 

الرؤية الشاملة لألمن القومي اإلسرائيلي«.

وأش���اروا إلى أنه منذ انتهاء هذه الحرب، »تركزت جل جهود أجهزة الجبهة 

المدنية في إس���رائيل على االستعداد لس���يناريوهات متنوعة من الهجمات 

بالصواريخ والقذائ���ف الصاروخية. وهكذا، طرأ تقدم ملحوظ في مركبات الرد 

اإلسرائيلي على سيناريوهات من هذا القبيل. كما أن الجبهة المدنية استعدت 

أيضا لمواجهة تهديدات إرهابية وهجمات من نوع آخر، بينها هجمات سايبر 

وكوارث طبيعية«. وش���ملت هذه االستعدادات »تطوير منظومات تكنولوجية 

متطورة في مجال الدفاع الفعال، رصد موارد أوسع، زيادة لفت أنظار الجمهور 

وغرس واسع لبرامج في مجال تعزيز المناعة المجتمعية«. 

رغم ذلك، شدد الباحثون على أن »القفزة المطلوبة من أجل سد الفجوات في 

جهوزية الجبهة الداخلية لم تحدث بعد، ألن التهديدات األمنية على الجبهة 

الداخلية ازدادت كثيرا، كما ونوعا، وكذلك ألن عملية تنظيم الجبهة المدنية 

م���ا زالت تجري ببطء. وهكذا نش���أت فجوة كبيرة بي���ن التهديدات المحتملة 

والرد المتوفر على تهديدات الس���يناريوهات األمنية، وحتى أن الفجوة أكبر 

إزاء السيناريوهات األخرى، مثل هزة أرضية هدامة«.

ردع متبادل
تناولت دراسة أخرى في الكتاب مفهوم حزب الله لردع إسرائيل بعد الحرب، 

كما تجلى من خالل خطابات أمين عام الحزب، حسن نصر الله. وكتب الباحثان 

كرميت فالنسي ويورام شفايتس���ر أن »تحليل خطاباته )نصر الله( يدل على 

تط���ور في مفهوم الردع وأسس���ه. ويعكس هذا التغيير الظ���روف الداخلية 

واإلقليمي���ة التي يعمل حزب الله في إطارها، وكذلك عملية التعلم وبناء قوة 

الحزب في السنوات األخيرة«. 

ورأى الباحثان أنه »حتى بداية سنوات ال�2000، تميز خطاب الردع لحزب الله 

ف���ي إبراز الفوائد الكامنة في حرب األنصار وعجز إس���رائيل عن مواجهة هذا 

الن���وع من التهديد. وبدءا من العام 2006، في أعق���اب إنجازات حزب الله في 

حرب لبنان الثانية، أبرزت خطابات نصر الله قدرة الحزب على مزج شكل قتالي 

تقليدي مع حرب أنصار وإرهاب، واستعرض هذا المزج على أنه مفهوم قتالي 

جديد، يتحدى بشكل أكبر قدرات الرد من جانب جيوش نظامية«.

وأضاف���ا أنه »من���ذ العام 2008، وعلى ض���وء اغتيال ’رئي���س هيئة األركان 

العام���ة’ للحزب، عماد مغنية، تناول جزء كبير من خطاب الردع من جانب نصر 

الله أنشطة حزب الله ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في العالم، وما يصفه 

ب�’الحرب المفتوحة’«. 

لكن الباحثين اعتبرا أن »الجهود من أجل تنفيذ هجمات ضد إس���رائيل في 

الحلبة الدولية نابع على األرجح من الردع الذي تمارس���ه إس���رائيل ضد الحزب 

في الحلب���ة اإلقليمية، وكذل���ك من اعتب���ارات داخلية، في أساس���ها الرغبة 

برز خطابات نصر 
ُ
باالمتن���اع عن )الدخول في( مواجهة أخرى مع إس���رائيل. وت

الله، من العقد الثاني لس���نوات األلفين، محاولته لصنع مساواة إستراتيجية 

مع إس���رائيل، أي اس���تعراض قدرات هجومية متطورة لي���س أقل من قدرات 

إسرائيلية العسكرية، وذلك إلى جانب مواصلة الجهود الهجومية للحزب في 

الحلبة الدولية«.

وتابع الباحثان أن »س���بب انش���غال نصر الله بمبدأ ’السن بالسن’ هو الضرر 

الحاص���ل في ميزان الردع لحزب الله ضد إس���رائيل في أعقاب ضلوعه العميق 

في الحرب في س���ورية، الذي أدى إلى غياب صراع الحزب المباشر ضد الجيش 

اإلس���رائيلي. وعلى هذه الخلفية، تتن���اول خطابات نصر الله، بش���كل كبير، 

الفوائد التي يس���تخلصها حزب الله من القتال في سورية، وهي فوائد نافذة 

تمن���ح الحزب ق���درات هجومية، وهي ليس���ت أقل تطورا من تلك المنس���وبة 

إلسرائيل«.

وأردف الباحث���ان أنه »فع���ال فإن خبرة حزب الل���ه المتراكمة وتطور قدراته 

العس���كرية منذ اندالع الحرب في س���ورية زادا بش���كل كبي���ر التهديد على 

إس���رائيل من جانبه. إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن االنش���غال بإسرائيل 

يحظى بمكان مقلص أكثر قياس���ا بتصريحات نصر الله منذ تدخل الحزب في 

القتال في س���ورية، فإن الحزب ما زال يرى بحرب لبنان الثانية مصدر نس���ب 

لنجاحاته وإلبراز ضعف إس���رائيل. وذكر هذه الح���رب ونتائجها ما زال مركبا 

مركزي���ا في مفهوم الردع لديه. وت���دل خطابات نصر الله على اعتراف بوجود 

ردع متبادل بين حزب الله وإسرائيل«.

وأش���ار الباحثان إلى أن حزب الله ال يريد حربا أخرى مع إسرائيل، »وعمليا هو 

يخشى منها، وذلك ليس بس���بب األضرار التي تكبدها في العام 2006، وإنما 

أيض���ا على ضوء إدراكه للتحس���ن الذي طرأ على الق���درات الهجومية للجيش 

اإلس���رائيلي منذ حرب لبنان الثانية. ويتم التعبير عن نجاح الردع اإلسرائيلي 

ض���د حزب الل���ه، أوال، من خالل موقفه بأنه ليس معني���ا بالخروج إلى حرب في 

الظ���روف الراهنة، ويتكرر صدى ذلك في خطاب نصر الله نفس���ه. إال أنه على 

الرغم من وجود الردع في الجبهة الش���مالية اإلس���رائيلية، فإن أنشطة حزب 

الله في العالم، بما في ذلك إرس���ال خاليا م���ن أجل تنفيذ عمليات في أميركا 

الجنوبية وجنوب شرق آس���يا، وكذلك جهود الحزب من أجل االنتقام الغتيال 

مغنية، تثبت أنه ال يوجد لدى إس���رائيل ردع فع���ال ضد حزب الله في الحلبة 

الدولية. والكوابح التي تمارس على الحزب هناك نابعة باألساس من تعليمات 

إيرانية أو من اعتبارات تنظيمية داخلية«.

واعتبر الباحثان، على غرار تصريحات متكررة لضباط في الجيش اإلسرائيلي، 

أن الهدوء في الجبهة اإلس���رائيلية – اللبنانية هش وقابل لالنفجار بش���كل 

سريع. ف�«تصريحات حزب الله حول عدم رغبته بالخروج إلى حرب ضد إسرائيل، 

إلى جانب الثمن الباهظ في الضحايا التي يدفعه الحزب في الحلبة السورية، 

قد يجعالن الجمهور وصناع القرار في إسرائيل يشعران أن ثمة احتماال كبيرا 

ب���أن يتم الحفاظ على اله���دوء عند حدود لبنان لفترة طويل���ة. )لكن( دروس 

الماض���ي تدل على أن ال���ردع هو مصطلح متملص وأن���ه يكفي أحيانا حدوث 

تصعي���د موضعي أو تغيير في المحيط اإلقليمي أو اللبناني الداخلي من أجل 

إح���داث تقدير وضع مختلف لدى حزب الله. والضائقات الداخلية للحزب، إلى 

جانب رؤيته األيديولوجية واإلس���تراتيجية بالحف���اظ على بعد المقاومة ضد 

إسرائيل، من شأنهما أن يقلبا األمور رأسا على عقب وإشعال مواجهة مجددة 

بين الجانبين«. 

عشر سنوات على حرب لبنان الثانية:

إسرائيل تسعى إلى تأجيل حرب مقبلة مع »حزب الله«!
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تقاريــر خــاصـــــــة

اكتفت إسرائيل الرسمية، واإلعالمية عامة � باستثناءات 

هامشية � بش���ن هجوم على »المؤتمر الدولي للسالم في 

الش���رق األوس���ط«، الذي انعقد في العاصمة الفرنس���ية 

باريس قبل أكثر من أس���بوع، وواصلت التمسك بموقفها 

الرفضي القاطع لهذا المؤتمر، منذ اإلعالن األول عن النية 

لعق���ده، بزعم أن »المؤتمرات الدولي���ة والقرارات األممية 

بعد الس���الم، ألنها تشجع الفلس���طينيين على التشبث 
ُ
ت

بموقفه���م الرافض للدخ���ول في مفاوضات مباش���رة مع 

اس���رائيل، من غير شروط مس���بقة« وأن »السبيل الوحيد 

لتحقيق الس���الم هو عبر التفاوض المباشر بين الطرفين، 

كما حصل مع مصر واألردن«.

وحاولت إس���رائيل الرس���مية، جاهدة، إبراز مدى حجم 

وأهمية »اإلنجاز« السياس���ي � الدبلوماس���ي الذي حققته 

الحكوم���ة وأذرعه���ا، وفي مقدمتها رئيس���ها ش���خصيا 

)المت���ورط في فضائح فس���اد تجري بش���أنها تحقيقات 

جنائية مختلفة!(، وذلك بالتركيز على ما يلي: 1� »عدائية« 

المؤتمر ومنطلقاته ومقاص���ده من جهة أولى؛ 2 - إحباط 

اعتماد المس���ودة األولى للبيان الختامي التي كانت »أشد 

وطأة« حيال إس���رائيل وانته���اء المؤتمر دون أن يطالبها 

باتخاذ إجراءات عينية محددة ودون أن يضع جدوال زمنيا 

واضحا لخطوات الحقة تتخذها الدول المش���اركة فيه من 

جهة ثانية؛ 3- التعاون والتنس���يق الوثيقين مع اإلدارة 

الجدي���دة في الوالي���ات المتح���دة، إدارة الرئيس دونالد 

ترامب، بما سيضمن تحييد أي ضغط جانبي من أي طرف 

ثالث ويضمن الدعم الكلي المطلق ليس لدولة إس���رائيل 

فقط، وإنما لحكومتها اليمينية وسياساتها أيضا.  

لكن المؤكد، م���ن جهة أخرى، أن مج���رد انعقاد مؤتمر 

ل هزيمة سياس���ية � دبلوماس���ية لنتنياهو 
ّ
باريس ش���ك

وحكومته، بعد الجهود الحثيثة جدا التي بذلها في إطار 

محاولته إفش���ال عقده. وهي محاوالت بلغت إحدى ذراها 

بالتعمي���م الذي وزعته وزارة الخارجية اإلس���رائيلية على 

مختلف دول العالم، وطالبت في���ه دول العالم »بمقاطعة 

المؤتمر«! ويش���كل المؤتم���ر دلياًل على عزلة إس���رائيل 

الدولي���ة، الت���ي تجلت في عق���د مؤتمر باري���س وبيانه 

الختامي، رغم معارضتها المس���تميتة، وفي قرار مجلس 

األمن األخير من قبل حول االستيطان والمستوطنات.

والمالح���ظ أن هذا المؤتمر، ببيان���ه الختامي ومداخالت 

المش���اركين في���ه، لم يحظ ب���أي تعاط يذك���ر من جانب 

األحزاب والحركات السياس���ية في إس���رائيل والتي بدت 

فس���ر هذه الحقيقة 
ُ
كأنها لم تس���مع به مطلقا )!(. وقد ت

حقيق���ة أخرى هي أن المؤتمر ل���م يحظ بتغطية إعالمية 

الئقة في إس���رائيل، كما لم يحظ ولو بجزء يس���ير، نسبيا، 

فَرد في وس���ائل 
ُ
من ك���م التعليق���ات والتحليالت التي ت

اإلع���الم اإلس���رائيلية المختلفة، في الع���ادة، لمثل هذه 

النش���اطات/ المحط���ات الدولي���ة، وال حت���ى عل���ى ضوء 

اس���تقطابه اهتمام ومشاركة 70 دولة و5 منظمات دولية 

مركزية. وقد اقتصرت الق���راءات اإلعالمية لهذا المؤتمر 

ومخرجاته، بصورة كلية تقريبا، على التوجه الذي أرس���اه 

رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياهو، بقوله 

إن ه���ذا المؤتمر »من الس���كرات األخيرة في عالم األمس، 

بينما الغد س���يكون أفضل. والغد قريب جدا«، في إشارة 

إلى انتهاء عهد الرئيس باراك أوباما )»عالم األمس«( وبدء 

عهد الرئيس دونال���د ترامب )»عالم الغد«(، الذي بدأ يوم 

ت 
ّ
العشرين من الش���هر الجاري )»الغد قريب جدا«(. وشذ

ع���ن هذا »اإلجماع«، في هذا الس���ياق، صحيفة »هآرتس« 

الت���ي أفردت مقاله���ا االفتتاحي )يوم انعق���اد المؤتمر، 

قب���ل بدء أعماله وقب���ل صدور بيانه الختام���ي!(، لموقف 

المقاطعة الذي اتخذته الحكومة اإلس���رائيلية ورئيسها، 

نتنياهو، من المؤتمر، معتب���رة إياها »مقاطعة عبثية وال 

طائل منها«!

ف”!
َّ

»بيان ُمخف
رأت »مصادر سياس���ية مس���ؤولة« في إسرائيل أن نص 

 
ّ

البيان الختامي الذي صدر ع���ن مؤتمر باريس كان »أخف

وطأة« على إسرائيل، مقارنة بالمسّودة األولية التي وزعها 

المضيفون الفرنسيون في وقت سابق. 

ونقلت وس���ائل إع���الم إس���رائيلية مختلف���ة عن هذه 

»المصادر السياس���ية المس���ؤولة« ذاته���ا قولها إن هذا 

الن���ص المخفف ج���اء »بفض���ل الضغوط التي مارس���ها 

األميركيون«! وأضافت: صحيح أن البيان الختامي )لمؤتمر 

باريس( أّيد قرار مجلس األمن األخير )حول المستوطنات(، 

لكن النص الذي دعا الدول المش���اركة إل���ى التمييز بين 

إسرائيل والمس���توطنات، والذي اعتبرته إسرائيل »بوابة 

للمقاطعة«، قد تم إس���قاطه وش���طبه! ودلل���ت »المصادر 

السياسية اإلسرائيلية« على تخفيف حدة البيان الختامي 

بالق���ول، أيضا، إن »المؤتمر ق���د أزال التخوف من احتمال 

اتخاذ قرار إضافي آخر ضد إسرائيل في مجلس األمن لدى 

���طبت من البيان الختامي 
ُ

انعقاده بعد بضعة أيام، كما ش

بنود إش���كالية بالنسبة إلس���رائيل، من ضمنها المساواة 

بين االس���تيطان والعنف، إضافة إلى ع���دم التمييز بين 

إسرائيل والمناطق« المحتلة. 

سقط من البيان الختامي للمؤتمر، أيضا، أي ذكر لحدود 
ُ
وأ

الراب���ع من حزي���ران 1967 باعتبارها أساس���ًا للمفاوضات 

س���قط البند الذي 
ُ
بين إس���رائيل والفلس���طينيين، كما أ

يدعو رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية، نتنياهو، والرئيس 

الفلس���طيني، محمود عباس، إلى »التنصل من أوساط في 

حكومتيهما تعارض حل الدولتين«! 

وقالت وس���ائل اإلع���الم اإلس���رائيلية، أيض���ا، إن وزير 

الخارجية األميركي، جون كي���ري، “كان على اتصال دائم 

من باريس” مع رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين 

نتنياهو، إذ “كان يطلعه، أواًل بأول، على المس���اعي التي 

تبذله���ا الوالي���ات المتح���دة للتخفيف من ح���دة البيان 

الختام���ي”، كم���ا أبلغه بأنه “ل���ن تكون ثم���ة أية نتائج 

اس���تمرارية لمؤتم���ر باري���س”، ألن الوالي���ات المتحدة 

“س���تعارض أي اقت���راح قد يتم طرُحه ف���ي مجلس األمن 

الحقا”. 

وق���ال موقع “واي نت” اإلس���رائيلي، نقال عن “المصادر 

السياس���ية” ذاتها، إن “نتنياهو قال لكي���ري إن الضرر 

على إس���رائيل قد حصل وأصبح ناجزا، بمجرد أن الواليات 

المتحدة لم تعارض قرار مجلس األمن السابق ولم تتصّد 

له”! ورد كي���ري “بتأكيد تعهده أمام رئيس الحكومة”)!( 

ب�”أن ال يكون أي اس���تمرار للمؤتم���ر، ال في مجلس األمن 

وف���ي في المؤتمر ذاته، في غضون الفترة المتبقية حتى 

انتهاء والية إدارة الرئيس باراك أوباما، في العشرين من 

الش���هر الجاري”!! أما إذا حصل وجرت أي���ة محاولة لطرح 

مش���روع قرار في مجلس األمن على أس���اس بيان المؤتمر 

“فس���تعارضه الواليات المتحدة وتستخدم حق النقض 

)الفيتو(”، وفق المصادر اإلسرائيلية نفسها!

وق���د أكد وزير الخارجية األميركي، جون كيري، نفس���ه، 

ما نشرته وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية في هذا الصدد، 

إذ أوض���ح للصحافيي���ن في باريس، عق���ب اختتام أعمال 

المؤتمر، أن “الواليات المتحدة س���عت في مؤتمر باريس 

للسالم في الشرق األوسط للحيلولة دون معاملة إسرائيل 

بش���كل غير منصف”! وأضاف أنه “ل���م يتم التوصل إلى 

ه���ذه النتيج���ة اإليجابية إال بع���د إصرار دبلوماس���يين 

أميركيين على تضمين البيان لغة قوية تدين التحريض 

والهجم���ات الفلس���طينيين عل���ى اإلس���رائيليين”!! كما 

أكد كيري حقيقة اتصاله، م���ن باريس، برئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو “لطمأنته”!!

ترامب ... المنقذ من محاوالت التأثير األوروبية
تبني الحكومة اإلس���رائيلية موقفها المذكور آنفا على 

اآلمال العريضة التي تعلقها على إدارة الرئيس األميركي 

ترامب، وما تبعثه تصريح���ات )وبعض تعيينات( ترامب 

في مواقع مفتاحية في إدارت���ه المرتقبة من »طمأنينة« 

في قلوب الساسة اإلسرائيليين الرسميين. 

وهي تس���عى، في بنائها هذا، إل���ى مواصلة تحييد 

دول الق���ارة األوروبي���ة خصوص���ا، ودول العالم أجمع 

عموم���ا، ع���ن كل م���ا يتعلق بالص���راع اإلس���رائيلي � 

الفلسطيني والمساعي لحله، خاصة وأن أوروبا هي أول 

وأكثر المتضررين المباشرين من استمرار هذا الصراع 

في الدائرة األوس���ع من دائرتيه المحلية واإلقليمية. 

وه���و ما يش���كل، بين أش���ياء أخ���رى، دافع���ًا مركزيا 

وجوهريا يشّد بأوروبا نحو لعب دور، وجيه قدر اإلمكان، 

في مس���اعي حل الصراع اإلس���رائيلي � الفلس���طيني 

وإنهائه. وفي المقابل، تبذل إس���رائيل جهودا كبيرة 

ه بالتالي 
ّ
من أجل إبقاء الصراع »ثنائيًا فقط«، ليكون حل

»ثنائي���ا فقط«، أيضا، من خالل ما تس���ميه »مفاوضات 

ثنائية مباش���رة« ال راعي لها وال وس���يط فيها س���وى 

الطرف الوحيد األوح���د � الواليات المتحدة األميركية، 

الحليف األكبر واألهّم، استراتيجيا وسياسيا وعسكريا 

واقتصاديا، إلسرائيل. 

ويتيح هذا »اإلطار الثنائي« إلس���رائيل مواصلة تنفيذ 

سياستها الرسمية القاضية ب�«إدارة الصراع« وفق موازين 

القوى الراجحة لصالحها بوضوح، من خالل الرفض العملي 

لمبدأ »حل الدولتين« وتكثيف كل ما من ش���أنه إجهاضه 

و/ أو جعله غير قابل للتحقق على األرض، إطالقا، سواء في 

مواصلة نهب األراضي الفلس���طينية في الضفة الغربية 

والقدس الش���رقية وتكثيف البناء االستيطاني عليها أو 

في أية ممارسات وإجراءات أخرى على أرض الميدان. 

وانطالقا من هذه الرؤية، تحديدا، اتخذ رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية موقف الهج���وم الفظ عل���ى مؤتمر باريس 

معتبرًا أنه »يعيد عجلة الس���الم إلى الوراء«، وواصفا إياه 

بأن���ه »خدعة فلس���طينية برعاية فرنس���ية، تهدف إلى 

اعتماد مواقف أخرى معادية إلسرائيل«! 

وش���نت نائبة وزي���ر الخارجية اإلس���رائيلية، تس���يبي 

حوتوبيل���ي )نتنياه���و هو الذي يش���غل منص���ب وزير 

الخارجي���ة(، هجوما ش���خصيا عل���ى الرئيس الفرنس���ي، 

فرانس���وا هوالند، وقالت إن »المساواة بين اإلرهاب وبناء 

المستوطنات تعبر عن تش���ّوه أخالقي«! وأضافت: »بينما 

تبعث إس���رائيل الحياة من خالل البن���اء، يقّدس اإلرهاب 

الفلس���طيني موت األبرياء.... إن من ال يندد باإلرهاب ضد 

إسرائيل ويس���اوي بينه وبين االس���تيطان فإنما يسحب 

البساط من تحت المعركة العالمية ضد اإلرهاب اإلسالمي 

الراديكالي«! 

كما ش���ن وزير الدفاع اإلس���رائيلي، أفيغ���دور ليبرمان، 

هجوم���ا على مؤتمر باريس واعتب���ره »محاكمة درايفوس 

بطبعتها الحديثة، مع فارق بس���يط � أن الذي يجلس في 

قفص االتهام هذه المرة كل ش���عب إسرائيل وكل دولة 

إسرائيل وليس شخصا يهوديا واحدا فقط«! 

ويفي���د ما نقل���ه مراس���ل صحيفة »هآرتس« للش���ؤون 

السياس���ية، باراك رفيد، نقاًل حيًا، م���ن مداوالت المؤتمر 

واالتصاالت على هامشه، بأن تصريحات الرئيس األميركي 

ترامب، ومستش���اريه حول نقل الس���فارة األميركية إلى 

الق���دس، وتعيين ديفي���د فريدمان المؤيد لالس���تيطان 

اإلسرائيلي سفيرا جديدا للواليات المتحدة في إسرائيل، 

ورد ترامب على قرار مجلس األمن األخير بشأن االستيطان 

وعلى خطاب كيري، إضافة إلى زغاريد الفرح في إسرائيل 

في الحكومة وفي المستوطنات في أعقاب فوز ترامب في 

االنتخابات األميركية � كل ذلك هو »جزء فقط من األسباب 

التي تثير مخاوف كبيرة لدى كثيرين من وزراء الخارجية 

الذين شاركوا في مؤتمر باريس«! 

مؤتمر باريس للسالم

إسرائيل ركزت على “إنجاز” تخفيف حّدة 
البيان الختامي وعلى أنها تنتظر إدارة ترامب!

ال شك في أن المعركة الدائرة بين وسائل إعالم إسرائيلية 

بارزة في األس���ابيع الثالث���ة األخيرة، أوضح���ت أكثر طبيعة 

اإلع���الم اإلس���رائيلي، الذي ش���هد في العقدي���ن األخيرين 

انقالبات عدة، وبات خاضعا لحيتان المال، في حين أن اإلعالم 

“الرس���مي”، خس���ر أكثر من ذي قبل من حيز االس���تقاللية 

المحدود، الذي كان يتمتع به، لصالح س���طوة سياسية أشد. 

وف���ي كال قطاع���ي اإلعالم، الخاص والرس���مي، فإن ش���خص 

نتنياهو ظاه���ر بقوة، إما داعما أو مهاجما. ولكن هذا العراك 

تخطى المنطق في حجم تغطيته، وطغى على شبهات أخطر 

بكثير تحوم حول نتنياهو، تحقق بها الش���رطة جنائيا، وقد 

يواجه نتنياهو بشأنها لوائح اتهام، رغم أن تجارب السنوات 

األخيرة، توحي بأن نتنياهو المس���يطر على مقاليد السلطة، 

ما زال بعيدا جدا عن تلك اللحظة التي سيضطر فيها للنزول 

عن المسرح السياسي.

وعل���ى الرغم م���ن الصخ���ب اإلعالمي، حول نش���ر تفاصيل 

محادثات مس���جلة بين بنيامين نتنياه���و، وصاحب صحيفة 

“يديع���وت أحرونوت” أرنون موزيس، فإن هناك ش���كا كبيرا 

في أن هذه القضية بالذات، ستقنع الرأي العام بأنها قضية 

فساد تستوجب استقالة نتنياهو، خاصة وأن وجهات النظر 

الحقوقية متناقضة، ومتماش���ية مع توجهات وسيلة اإلعالم 

التي تنش���رها. فمثال الحقوقي���ون الذين تظهر تقديراتهم 

في صحيفة “هآرتس” مص���ّرون على أن محادثات نتنياهو- 

موزيس، تس���توجب الئحة اتهام واس���تقالة نتنياهو، بينما 

في صحف أخرى، مث���ل “يديعوت أحرون���وت” وغيرها، ثمة 

تش���كيك في ما إذا س���تنتهي التحقيقات ف���ي هذا الملف 

العيني بالئحة اتهام.

ونشير إلى أن نتنياهو مشتبه أيضا بحصوله على “هدايا” 

تقدر بمئات آالف  الش���يكالت )عش���رات آالف الدوالرات( من 

أثرياء، كان نتنياهو سعى إلى مصالح لهم، إن كان في البالد 

أو ف���ي الخارج. ومث���ل هذه القضايا، التي تقن���ع الرأي العام 

بكونها فس���ادا، غابت عن واجهة اإلعالم، لصالح التركيز على 

محادثات نتنياهو- موزيس. 

هوس نتنياهو اإلعالمي
ش����كك كثيرون قبل عامين حينما قال محللون سياسيون 

إس����رائيليون إن بنيامين نتنياهو أقدم ف����ي خريف العام 

2014 على حل الكنيس����ت والتوجه إل����ى انتخابات برلمانية 

مبكرة، كي يمنع إقرار القانون الذي كان من ش����أنه أن يوجه 

ضرب����ة قاصمة لصحيفة “يس����رائيل هي����وم”، التي تصدر 

مجانا منذ العام 2007 وحتى اليوم، وتعد األكثر انتشار في 

دة لشخص 
ّ
أيام األسبوع، باستثناء الجمعة، وهي كلها مجن

نتنياهو منذ أن كان رئيسا لحزب الليكود المعارض في ذلك 

العام، والحقا رئيس حكومة.

وكان الكنيس����ت قد أق����ر في صيف الع����ام 2014 بالقراءة 

التمهيدي����ة مش����روع قان����ون يفرض قيودا عل����ى الصحف 

المجاني����ة اليومية، من حيث عدد صفحاتها، وعدد النس����خ 

اليومية. وب����ادر إلى ذلك القانون في حينه النائب من حزب 

“العمل” إيت����ان كابل، ولكنه حظي بدعم من كتلتي “يوجد 

مس����تقبل” و”البيت اليهودي”، اللتي����ن كانتا في ائتالف 

نتنياه����و الحاكم في حينه. وحظي القان����ون بأغلبية كبيرة 

رغم معارضة نتنياهو له، إال أن كل جهوده فش����لت في منع 

القانون.

وبعد ذلك بعدة أشهر، فاجأ نتنياهو بقراره حل الحكومة 

وبالتال����ي حل الكنيس����ت، رغ����م أن حكومت����ه أثبتت أنها 

متماس����كة، وقادرة عل����ى اتخاذ ق����رارات وقوانين لم تنجح 

حكومات سابقة في إقرارها. ولم يلتفت كثيرون إلى ما قاله 

عدد من المحللي����ن، وأحدهم المحلل األب����رز في “يديعوت 

أحرون����وت”، ناح����وم بارنياع ال����ذي قال إن داف����ع نتنياهو 

للتوج����ه إلى انتخابات مبكرة، كان لمنع اس����تمرار تش����ريع 

القانون الذي يوجه ضربة لصحيفة “يسرائيل هيوم”.

وفي األي����ام األخيرة، وفي محاولة نتنياه����و اثبات أنه لم 

����ده له، نش����ر على صفحته 
ّ
يس����ع للغ����در بالصحيفة المجن

 حكومته 
ّ

في ش����بكة “فيس بوك” معترفا بحقيق����ة أنه حل

بس����بب ذلك القانون، إذ كتب: “كون����ي ممنوعا من الدخول 

في تفاصي����ل التحقيق ال يمكنني اال أن أق����ول االمور التي 

ه����ي علنية ومعروفة للجميع: فال����كل يعرف بأنني عارضت 

معارضة شديدة قانون “يسرائيل هيوم”، ذاك الذي  أعده 

آخرون وبادروا اليه قبل انتخاب����ات 2013 بكثير. وعلى مدى 

أشهر طويلة منعت طرح القانون على التصويت العاجل. وما 

أن ج����اء التصويت حتى صوت ض����د القانون مع مجموعة من 

الن����واب ضمت اغلبية رفاقي في الليكود. ومعروف أيضا انه 

حتى بعد أن أجيز القانون بأغلبية كبيرة، قررت حل الحكومة 

وذهبت النتخابات برلمانية، بسبب التآمر من داخل الحكومة 

الق����رار القانون. كما أن الكل يعرف أنه م����ع اقامة الحكومة 

الجديدة بع����د االنتخابات أدخلت بندا صريحا في االتفاقات 

االئتالفية لمنع تكرار مثل هذا التشريع”. 

ويقص����د نتنياهو بندا واضح����ا في اتفاقي����ات االئتالف 

تتعه����د فيه الكتل المش����اركة في االئت����الف بعدم تأييد 

مبادرة تتعلق بوسائل اإلعالم، يعارضها نتنياهو والليكود، 

لمنع اق����رار هذا القانون مجددا، إذ أن االنتخابات البرلمانية 

أوقف����ت كليا تش����ريعه واختفى بذلك عن ج����دول األعمال. 

وحتى اعداد هذا التقرير، فإن إيتان كابل لم يطرح مش����روع 

القانون مجددا على جدول األعمال، ويبقى هذا أمرا مستغربا 

من نائ����ب المعارضة، ال����ذي يعرف اش����كالية القانون في 

صفوف االئتالف.

ولم يكتف نتنياهو ببند االتفاق هذا، بل احتفظ لنفس����ه 

بحقيب����ة االتصاالت التي هي أيضا مس����ؤولة ع����ن اإلعالم، 

وهو يش����رف بشكل دائم على س����لطة البث الرسمية، التي 

س����تتحول في شهر نيس����ان المقبل إلى ش����ركة حكومية، 

كان نتنياه����و قد ح����اول حلها قبل أكثر من ش����هر، بعد أن 

ب����ادر إلقامتها قبل أقل من ثالث س����نوات. وكان واضحا في 

محيط نتنياه����و، أن األخير لم يكن راضي����ا عن التعيينات 

في الش����ركة الحكومية الجديدة، بادع����اء أن عددا كبيرا من 

االشخاص الذين تم تعيينهم في وظائف مختلفة، لديهم 

توجهات “يسارية”. 

240 مليون دوالر خسائر “يسرائيل هيوم”
جان���ب اإلثارة األكبر ف���ي محادثات نتنياه���و مع موزيس، 

والتي تم تس���جيلها، ه���و أنهما تفاوضا حول ش���كل فرض 

قيود على انتش���ار “يس���رائيل هي���وم”، مقابل أن تحّس���ن 

“يديع���وت أحرونوت” م���ن توجهاته���ا لنتنياهو. ومعروف 

أن هذه الصحيف���ة التي أصدرها ويملكه���ا ويمولها الثري 

ش���لدون إدلس���ون، خدمة لش���خص نتنياهو، قد سجلت في 

السنوات الس���بع األولى لصدورها، بمعنى حتى نهاية 2014، 

خس���ائر بما يعادل 190 مليون دوالر. وحسب التقديرات، فإن 

الخسائر االجمالية تزايدت في العامين الماضيين إلى ما بين 

230 ملي���ون حتى 240 ملي���ون دوالر. وهناك من يرى أن هذه 

الصحيفة هي الرش���وة األكبر التي يحص���ل عليها نتنياهو 

يوميا، تحت س���مع وبصر الجمهور، ولك���ن ال يوجد من يتابع، 

كم���ا ال تتم مس���اءلة صاحب الصحيفة عن ج���دوى اصدارها 

أمام واقع هذه الخس���ائر الفادحة، التي يس���ددها واحد من 

أكبر أثرياء العالم، ويملك واحدة من أكبر ش���بكات القمار في 

العالم.  

وف���ي االي���ام األولى لنش���ر تفاصيل التحقي���ق ومضامين 

التسجيالت بين نتنياهو وموزيس، كانت تغطية “يسرائيل 

 هذا على حالة ارباك في الصحيفة، التي 
ّ

هيوم” معتدلة، ودل

اعتادت على الرد بعنف كالمي، على كل هجوم على نتنياهو. 

ولك���ن في األيام التالية، ع���ادت الصحيفة إلى خطها القائم 

منذ صدورها، بالدفاع عن نتنياهو ومهاجمة وس���ائل اإلعالم 

الت���ي تغطي بكثافة مس���ألة التحقيقات م���ع نتنياهو وكل 

المتورطين بهذه القضية، وقضية الفساد األخرى.

وم���ن الواضح أن هناك ش���يئا يتحرك م���ن وراء الكواليس، 

وعل���ى األغل���ب تطمينات م���ن نتنياه���و لصديق���ه األكبر 

شلدون إدلس���ون. وباإلمكان دعم هذا االستنتاج بما صّرح به 

رئيس كت���ل االئتالف الحاكم النائب دافي���د بيتان، لإلذاعة 

اإلس���رائيلية الرسمية، الذي قال إن المحادثات بين نتنياهو 

وموزي���س طغى عليها الخبث، ألن كل ما قيل لم يتم تنفيذه 

على أرض الواقع.

األقالم األبرز تتجند للمعركة
قبل أكثر من ثالثة أش���هر، نش���رت صحيف���ة “ذي ماركر” 

االقتصادي���ة، التابع���ة لصحيف���ة “هآرتس” اإلس���رائيلية، 

تقاري���ر حول س���طوة حيت���ان المال عل���ى وس���ائل اإلعالم 

اإلس���رائيلية. وعلى الرغم من أن هذه ظاه���رة قائمة عالميا، 

إال أن في إس���رائيل له���ا ميزات خاصة به���ا. وهذه القضية 

طرحت مرارا هنا، ومن أبرز عناوينها أن وسائل اإلعالم، خاصة 

الصح���ف الورقية منها، انتقلت ف���ي العقدين األخيرين من 

مشاريع استثمارية، إلى مشاريع خاسرة اقتصادية، ولكنها 

تسد احتياجات مالكيها، للس���طوة على الرأي العام، بموازاة 

السطوة على السياس���يين، الذين يسعون إلى وسائل إعالم 

“ودودة” لهم تسوقهم.

والقضية األبرز التي طرحته���ا تقارير “ذي ماركر”، هي 

العالقة فوق العادة التي تربط أصحاب أقالم إس���رائيليين 

بحيت���ان الم���ال وبالسياس���يين، وتس���خير كتاباتهم بما 

ينس���جم مع طبيعة تلك العالقة، وهذا موجود تقريبا في 

جميع وس���ائل اإلعالم، إن لم يكن كله���ا. وطرح الصحافي 

والكات���ب نات���ي توكي���ر نماذج عدي���دة، مرفقة بأس���ماء 

صحافيي���ن. ويقول توكير إن هذا المثلث- المس���تثمرون 

والسياس���يون والصحافيون- كان م���ن المفترض أن يكون 

مثلث���ا متس���اوي االضالع، كي ال تقع وس���ائل اإلعالم تحت 

س���طوة وتأثير اآلخرين، وكي تقوم بواجبها بشكل ناجح، 

وهو االنتقاد، والتحذير، وقي���ادة التغيير. ويكتب توكير: 

“إال أن���ه في الس���نوات األخيرة تم خرق ه���ذا التوازن بين 

الجه���ات الث���الث، إن كان على المس���توى العالمي، أو في 

إس���رائيل. وقوة وس���ائل اإلعالم أمام المستوى السياسي 

تتراجع باس���تمرار، وبدال من أن تكون كلب الحراسة، الذي 

يهاجم قوة اآلخرين، فقد تحولت الصحافة إلى أسيرة بيد 

أصحاب  رأس المال والسياسيين”.  

ويتابع توكير كاتبا “إن كون وسائل اإلعالم أسيرة بمدى 

كبير بأيدي المس���توى السياسي، وأصحاب رأس المال، هو 

ظاهرة واضحة كثيرا في إس���رائيل، ب���دءا من رأس الهرم 

اإلداري في وس���ائل اإلعالم، وصوال إلى آخر العاملين. وفي 

أعقاب هذا، تقل تدريجيا قدرة وسائل اإلعالم على الصمود 

ف���ي مواجهة التحديات. وفي أجه���زة ودوائر عديدة، فإن 

الصحافيين الذين يحاولون المب���ادرة لتقارير وتحقيقات 

ض���د جهات قوية يتم لجمهم، وبش���كل ع���ام بصورة غير 

مباش���رة، والحقا يس���توعب الصحافيون وجود جهات من 

األفض���ل لها أن ال تنش���غل بها، ولهذا ف���إن الصحافيين 

يفرضون على أنفسهم رقابة ذاتية”. 

ويرى توكير أن توطيد العالقة بين كبار أصحاب وس���ائل 

اإلعالم والسياسيين تم بشكل خاص في السنوات األخيرة، 

في أعقاب تدهور األوضاع االقتصادية في وس���ائل اإلعالم 

المختلف���ة. فالهب���وط الحاد بنس���بة 50% ف���ي مداخيل 

الصحافة المطبوعة ف���ي العقد األخير، عمق أزمة الصحف، 

من جهة، وعّمق تعلقها بالسلطة الحاكمة، من جهة أخرى، 

مثال في اطار المنافسة على مداخيل الصحف من اإلعالنات 

الحكومية، وبطبيعة الحال من الش���ركات الكبرى. ووسائل 

اإلعالم االلكترونية التجارية غارقة في أزمات مالية، ومنها 

م���ا هو واقع تحت ضغوط كبار المس���تثمرين؛ وهي تواجه 

ضغوطا ناجمة ع���ن تحركات تهدف إلى إج���راء تغييرات 

إدارية، من خالل أنظمة س���لطة البث الثانية، التي تشرف 

على البث اإلعالمي، القائم على تراخيص للملكية الخاصة.

وتش���كل صحيفة “يس���رائيل هيوم” مثاال صارخا قويا 

اع الرأي” يوجد 
ّ
على ظاهرة ش���راء االقالم، ففي خان���ة “صن

اب كانوا ذات يوم قريب محسوبين على معسكر اليسار 
ّ
كت

الصهيوني، بينما هم اليوم من أبرز أبواق الدفاع المفتوح 

عن بنيامين نتنياهو وسياسته اليمينية المتشددة. ومن 

المفارقة أن بينهم من ش���ن مع���ارك قلمية على صحيفة 

اب فيها بسبب انتقاداتهم 
ّ
“يديعوت أحرونوت” وعلى كت

لشخص نتنياهو.

وم���ا قاله توكير حص���ل على اثبات قوي ج���دا في األيام 

اع ال���رأي، للدفاع عن خط 
ّ
األخي���رة، حينما تجند كب���ار صن

صحيفتهم، ومنهم من سعى إلى تنظيف اسمه، ولكن في 

محاول���ة التفافية لتبرئة مالك الصحيفة. وهذا ما جرى في 

“يديعوت أحرونوت”، واولهم المحلل األبرز ناحوم بارنياع، 

وتلته سيما كدمون، ثم رئيس تحرير الصحيفة رون يرون. 

ونش���ر هؤالء وغيرهم مقاالت على صدر الصفحة االولى 

للصحيفة، يقولون فيها إنهم لم يكونوا في أي وقت تحت 

أمرة صاحب الصحيفة أرنون موزيس، وأن األخير لم يطلب 

منه���م في أي وق���ت كتابة مقاالت في اتجاه سياس���ي ما. 

ويرد عليهم آخرون في وس���ائل إعالم منافسة، أن موزيس 

اب مباش���رة، وتكفي 
ّ
ما كان بحاجة للتوجه إلى أي من الكت

لغة اإلش���ارة. ولكن في ما يخص بارنياع وكدمون على وجه 

التحدي���د، فإنه لم ترصد مقاالت لهما تدافع عن نتنياهو، 

بل هي مقاالت انتقادية بامتياز.   

وحس���ب ما كان ينش���ر في وس���ائل اإلعالم، فإن موزيس 

كان قد أوضح لنتنياهو أنه ال يستطيع مطالبة أحد بتغيير 

اب 
ّ
توجهاته. ولكن موزيس عرض على نتنياهو تسمية كت

جدد لضمهم إل���ى الصحيفة، ليكتب���وا بالتوجه المناصر 

لشخص نتنياهو.

توقعات المستقبل
ال يمك���ن معرفة مصير ملف نتنياهو ه���ذا، خاصة على 

ض���وء وجهات النظر المتناقضة بين خبراء الحقوق. ومجرد 

االختالف هذا يدعم االس���تنتاج بأن القرار النهائي بشأن 

نتنياهو ف���ي هذه القضي���ة العينية، بقص���د محادثاته 

مع صاحب “يديعوت أحرونوت”، س���يكون بعيدا نس���بيا. 

ويض���اف إلى هذا تجارب الس���نوات األخيرة، وخاصة ملف 

وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الذي اس���تمرت التحقيقات 

فيه ما يزيد عن 10 سنوات، وبعد أن جرى حديث عن أضخم 

ملف فس���اد، تقلص إلى تهمة ادارية هامش���ية، لم تمنع 

استمرار ليبرمان في أداء عمله السياسي.

ويب���دو أن نتنياهو لن يكون إيهود أولمرت الثاني، الذي 

تم البت في ملفه في غضون اش���هر قليلة وبتسارع أيضا 

غير معهود. فنتنياهو اليوم مسيطر على مقاليد السلطة 

بشكل غير معهود في العقود السبعة الماضية ألي رئيس 

وزراء إسرائيلي، وما من شك في أن أذرعا عدة ستعمل على 

اغراق دوائر القرار في النيابة في ابحاث قد تس���تمر فترة 

طويلة تكون كافي���ة لينهي فيها نتنياهو واليته الحالية 

على االقل، بعد أكثر من عامين.

]ب. ج[

نتنياهو وموزيس: مساومات على حساب الجمهور؟

غبار عراك وسائل اإلعالم يغطي على شبهات فساد أخطر ضد نتنياهو!
*الشبهات تشير إلى أن نتنياهو حصل على هدايا بحجم “أموال غير مشروعة” إال أن هذه الشبهات غرقت في تغطية المحادثات 

بين نتنياهو وصاحب صحيفة “يديعوت أحرونوت” *نتنياهو يسعى إلى تغيير التوجهات في الصحيفة مدعيا أنها تهاجمه 
اع الرأي وجدوا أنفسهم في معمعان التغطية ويكافحون لتنظيف أسمائهم *حسب ما نشر فإن نتنياهو مستعد 

ّ
*أبرز صن

للتضحية بالصحيفة التي صدرت ألجله مقابل تغطية أفضل في “يديعوت أحرونوت”*
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كتب برهوم جرايسي:

يشهد نظام الحكم اإلسرائيلي منذ سنوات التسعين األولى 
من الق����رن الماضي تغيرات متتالية، ب����دأت في تغير تركيبة 
الحزبين األكبرين اللذين كان����ا يتناوبان على الحكم، “العمل” 
و”الليكود”، مرورا بتغيرات اقتصادية ش����به جذرية، واالنهيار 
النس����بي للنقاب����ات المهني����ة، ومحاوالت اس����تهداف الجهاز 
القضائي، والعديد من جوان����ب الحكم، وآخرها تحطيم جدران 
الجه����از المهني في مؤسس����ات الحكم، وجعل المس����ؤوليات 

الكبرى فيه خاضعة للتعيينات الحزبية. 
والهدف من هذا هو تس����هيل ص����دور القرارات االقتصادية 
والسياسية، دون حواجز فرضتها على مر السنين األنظمة التي 
تهدف إلى ثبات الحكم وفق ما يخدم المصالح العامة، لتخدم 
ه����ذه األنظمة مصال����ح من يقودون الحكم، وهذا من ش����أنه أن 
ينعكس على كافة مجاالت الحكم، بما فيها القضايا السياسية 

الكبرى.
وهذه العملية لم تبدأ مع وصول بنيامين نتنياهو إلى الحكم. 
بل إن األخير عاد إلى رئاس����ة الحكومة ف����ي العام 2009، ووجد 
أن الكثي����ر من المتغيرات قد تحققت، ل����ذا انطلق نحو مجاالت 
أدق. ويردد نتنياهو في األش����هر األخيرة مقولة: “إن الش����عب 
اختارنا لنحكم، ونحن نريد أن نحكم وفق رؤانا”، وهذه العبارة 
أكثر نتنياهو من ترديدها بعد انتخاب دونالد ترامب لرئاس����ة 
الواليات المتحدة؛ كون طابع الحكم الرئاس����ي األميركي يرتكز 
بق����در أكبر على التعيينات في الجهاز الرس����مي على أس����اس 

سياسي حزبي، ويريد نتنياهو نسخ النموذج.
وقبل ه����ذا، كان نتنياهو يس����تخدم عبارة “كس����ر الحواجز 
البيروقراطية”، وهي العبارة التي اس����تخدمت أكثر في كل ما 
يتعلق ب����إدارة االقتصاد. ويرددها معه كبار المس����ؤولين في 
المؤسس����ات المالية الرس����مية، وأولها بنك إسرائيل المركزي. 
والبيروقراطي����ة الت����ي يعنيه����ا نتنياه����و كث����رة التراخيص 
والمعامالت لفتح المصالح االقتصادية، وأيضا تلك التي تفرض 
قيودا على الشركات والمشاريع االقتصادية الضخمة، وغيرها. 
على س����بيل المثال تعديل قان����ون القيود عل����ى االحتكارات، 
واضطرار المس����ؤول عن هذه القيود إلى االس����تقالة، كي يمرر 

نتنياهو مبتغاه، في ما يتعلق باالحتكارات في قطاع الغاز.

في البدء: األحزاب والنقابات
في مطلع س����نوات التس����عين، أدركت إس����رائيل أنها مقبلة 
على مرحل����ة عالمية جديدة، في ظ����ل “العولمة” االقتصادية، 
وب����دء مرحلة “القط����ب الواحد” بع����د تفكك منظوم����ة الدول 
االشتراكية؛ في الوقت الذي تعاظمت فيه األزمات اإلسرائيلية 
الداخلية على ضوء انتفاضة الحجر الفلس����طينية. وأقوى هذه 
األزمات غرق إس����رائيل في أزمة اقتصادية مس����تمرة، وهروب 
أصحاب رأس المال إلى الخارج لغرض االستثمارات. كذلك فإن 
الصهيونية وجدت نفس����ها أمام فرص اس����تقدام مئات آالف 
اليهود، إلنقاذ مشروعها، إسرائيل، من “الورطة الديمغرافية”. 
وهذا كل����ه تطلب، وف����ق قادة سياس����يين، إح����داث انقالبات 

متعددة في الحكم.
وباإلم����كان الق����ول إن الحدثين األبرزين اللذين ش����كال نقطة 
انطالق لسلسلة من التغيرات السياسية واالقتصادية الالحقة 
كانا ف����ي حزب “العمل”، ال����ذي كان حزبا مؤسس����اتيا، يفرض 
أنظمت����ه وأحكام����ه على منتخب����ي الجمهور الذي����ن يمثلونه. 

فبداي����ة جرى تحطيم ج����دران الهيئات الحزبي����ة، باتباع نظام 
االنتخابات المفتوحة لرئاس����ة الحزب، وللهيئات العليا، أو وفق 
ما يسمى “البرايمرز”، بحيث ينضم عشرات اآلالف من الجمهور 
الواس����ع إلى الحزب لغرض االنتخابات الداخلية. وعلى أس����اس 
هذا النظام، الذي تم اتباعه ابتداء من العام 1992، عاد إس����حاق 
رابين إلى رئاسة الحزب، وأيضا بذات النمط تم تشكيل القائمة 
االنتخابي����ة، التي ضمنت وصول جيل جديد إلى األماكن األولى 
في قائمة الحزب. والحقا امتد هذا النمط إلى حزب الليكود في 

العام 1996، ومن ثم إلى أحزاب أخرى.
وه����ذا النظ����ام الجدي����د أنهى الطاب����ع التقلي����دي لألحزاب 
المحكومة بدساتير مش����ددة وهيئات حزبية مقلصة، لينتقل 
وزن التأثي����ر إلى كبار أصحاب رأس المال، الذي فتحوا جيوبهم 
لتموي����ل الحم����الت االنتخابي����ة لرئاس����ات األح����زاب الكبرى، 
وللمرش����حين في قائمة الحزب، ولينتقل الوالء األول من الحزب 

إلى الممولين.
والح����دث الثاني التال����ي، جرى هو أيضا في ح����زب “العمل” 
تمهي����دا النتخابات اتح����اد النقابات، التي كان يش����ارك فيها 
أكث����ر من ثلث����ي البالغين م����ن الجمه����ور. فاتح����اد النقابات 
“الهس����تدروت” كان يحتكر 30% من االقتصاد اإلس����رائيلي، 
من بينه البنك اإلس����رائيلي األكبر “هبوعليم”، وأضخم شبكة 
عيادات مرضى، وإلى جانبها أكبر ش����بكة مستش����فيات. وقبل 
هذا، أكبر شركات البنى التحتية، خاصة شركات البناء، وغيرها. 
وكان يتناوب على رئاس����ة “الهس����تدروت” القي����ادة القديمة 
لحزب “العمل”، فرغم س����قوط هذا الحزب عن الحكم في العام 
1977، إال أن “الهس����تدروت” بقي مغلقا عل����ى حزب “العمل”، 

كمعقله الحزبي. 
وذات الشخص صاحب الصوت األعلى التباع نظام االنتخابات 
المفتوحة في حزب “العمل”، ه����و أيضا قاد االنقالب الداخلي 
على القيادة العجوز في الهستدروت، وهو حاييم رامون، الذي 
ل 

ّ
انش����ق صوريا عن الحزب لغ����رض انتخابات النقابات، وش����ك

قائمة موازية، حققت فوزا ساحقا على قائمة الحزب التقليدية، 
وتولى رئاسة الهستدروت.

الخط����وة األول����ى التي أقدم عليه����ا رام����ون، كان أن قرر بيع 
الش����ركات االقتصادي����ة، ولم يب����ق في المرحلة األولى س����وى 
نسبة صغيرة للنقابات، فتحولت الشركات لغنيمة كبرى لكبار 
أصح����اب رأس الم����ال، الذين كانوا في تلك المرحلة يس����حبون 
استثماراتهم في الخارج، ويستثمرون في البالد، مستفيدين 
م����ن عاملي����ن موازيي����ن: أج����واء االنف����راج السياس����ي في ظل 
المفاوضات اإلس����رائيلية الفلسطينية والعربية. وثانيا، موجة 
الهجرة التي تدفق خاللها مئات آالف المهاجرين اليهود على 
إس����رائيل، ورفعوا بنس����بة كبيرة حجم القوة الشرائية. خاصة 
وأنهم حصلوا على أموال م����ن الحكومة “للتأقلم” مع واقعهم 
الجديد. وهذا إضافة إلى مشاريع البنى التحتية الضخمة التي 

كانت الستيعاب تلك األعداد.
الخط����وة الثانية، التي ب����ادر لها رامون ونفذه����ا، كانت فك 
الربط بين عضوية النقابات وعضوية ش����بكة العيادات الخاصة 
باتحاد النقابات. إذ حس����ب ما كان قائما، فإن الهستدروت كان 
يجبي نس����بة له من الرس����وم الصحية التي كانت تدفع لشبكة 
العيادات. وهذه الحال س����اهمت في هبوط عدد المنتس����بين 
للهس����تدروت من قرابة 3 ماليين شخص، من بينهم مليونان 
م����ن ذوي حق االقت����راع )بالغي����ن(، إلى أقل م����ن نصف مليون 
شخص. وهنا فقد اتحاد النقابات قوته وتأثيره على الحكومة.

والحق����ا رأينا أن اتحاد النقابات فقد وزنه في القطاع الخاص، 
الذي انتشرت فيه االتفاقيات الخاصة. 

كذلك بدأ ينتش����ر نمط خصخصة أقس����ام من الوظائف في 
الش����ركات الكبرى، والمؤسس����ات الرس����مية وش����به الرسمية، 
لتتوالها ش����ركات قوى عاملة، تفرض ظروفا اس����تبدادية على 
العاملين، الذين يت����م حرمانهم من التثبيت في مكان العمل، 

ومن الضمانات التقاعدية. 
بمعنى أنه حتى منتصف سنوات التسعين، بدأ تغير جذري 
في هيكلية الحزبين األكبرين. وتم ضرب مكانة اتحاد النقابات 
العام “الهس����تدروت”، وبدأ عهد توغل غير مس����بوق لحيتان 
الم����ال في االقتصاد، وأيضا في األح����زاب. وكانت هذه بدايات 

لما تم الحقا.

اتساع خصخصة القطاع العام
الحلقة الثانية التي ش����هدناها في سنوات التسعين، كانت 
االرتف����اع الكبير ف����ي ظاهرة خصخص����ة القطاع الع����ام، إذ أن 
الخصخصة بدأت قبل س����نوات عديدة، ولكن وتيرة الخصخصة 
في س����نوات التس����عين والحقا، ش����كلت قفزة كبيرة، وشاركت 
فيه����ا حكومات “العمل” و”الليك����ود” و”كديما”. وفي صلبها 
اعتماد سياس����ة ما يسمى “الحكومة الصغيرة”. بقصد اعتماد 
موازنة عامة سنوية أقل، بعد تقليص الضرائب، مقابل تقديم 
خدمات أقل. والمس����تفيد المباش����ر من هذا، هم أصحاب رأس 
المال، بكونهم المس����تفيدين األكبر من تخفيضات الضرائب. 
ف����ي حي����ن أن الخاس����رين ه����م باألس����اس الش����رائح الفقيرة 
والضعيفة، وغالبية الشرائح الوسطى، التي تتضرر من تقليص 
المخصص����ات االجتماعية، بفعل تقليص مدخ����والت الخزينة 

العامة.
تحت أبوابه أمام كبار حيتان المال كان 

ُ
القط����اع األكبر الذي ف

قطاع الصحة، بعد االنقالب الذي حصل في قانون الصحة العام، 
في فترة حكومة إسحاق رابين. بينما الوزير الذي قاد التغيرات 
ه����و حاييم رامون ذاته، قبل أن يتولى رئاس����ة الهس����تدروت. 
فالنظام القائم هو انتساب كافة المواطنين لواحدة من شبكات 
العيادات الصحية شبه الرس����مية. بينما القانون الجديد جعل 
رس����وم الصحة تدفع لمؤسس����ة الضمان االجتماعي الرسمية، 

التي تدفع بدورها أمواال لشبكات العيادات.
هذا القانون قل���ص حجم خدمات الصحة األساس���ية، وفرض 
رسوما أكبر على ش���راء األدوية، وعلى خدمات صحية أخرى، عدا 
رسوم التأمين الصحي العام. وأبقى القانون الكثير من الخدمات 
المتطورة خارج تغطية التأمين الصحي العام. وفي المقابل فسح 
المجال أمام شركات التأمين، لبيع بوليصات تأمين صحي مكّمل. 
وهذه الظاهرة أدفقت المليارات س���نويا على ش���ركات التأمين، 

وفي المقابل أفرزت ظاهرة “طب لألغنياء وطب للفقراء”.
كذلك ارتفعت وتيرة خصخصة خدمات اجتماعية وتعليمية 
وصحية لش����ركات خاصة، وطالت الخصخصة الغالبية الساحقة 
من خدم����ات الدولة، إما خصخص����ة مباش����رة، أو جزئية أو غير 

مباشرة.
وه����ذه السياس����ة االقتصادية القت قفزة أكب����ر في حكومة 
أريئيل شارون الثانية مطلع 2003، وحتى نهاية 2005، حينما 
كان وزير المالية بنيامين نتنياهو، الذي اتبع سياسة تقشفية 
قاس����ية جدا، مقابل تخفيض حاد في الضرائب المفروضة على 
الش����ركات الكبرى. ولكن الخطوة األبرز، كانت تعويم صناديق 
التقاعد في أس����واق المال، والحديث يج����ري عن مئات مليارات 

الشواكل، التي باتت تحت رحمة أسواق المال وحيتان المال.

الكنيست وجهاز القضاء
ل����م يب����ق أي جانب إال وطالته تغيرات واس����عة ج����دا، ومنها 
تغيرات جذرية. فق����د بادرت حكومة حزب “كديما” برئاس����ة 
إيهود أولمرت، من ربي����ع 2006 وحتى ربيع 2009، إلى تغيرات 
ملموس����ة في عمل الكنيس����ت، وحاولت قلب الكثير من أنظمة 
جهاز القض����اء، وخاص����ة تعيين القض����اة، بموازاة اس����تمرار 
السياس����ة االقتصادية الصقرية، حت����ى وإن ظهرت تعديالت 

محدودة، بفعل تركيبة االئتالف الحاكم.
فمن تابع عمل الكنيس����ت على مدى س����نوات ط����وال، لمس 
التغير الواضح في وتي����رة العمل البرلماني، إذ في تلك الدورة 
ال����� 17، جرى تقليص ح����اد لجدول األعمال، خاص����ة للمواضيع 
التي يطرحها أعضاء الكنيس����ت. فبدال من ثالثة أيام أسبوعيا 
تش����هد صخبا كبيرا في عمل الهيئة العامة، بات العمل يتركز 
في يومين، بينما اليوم الثالث أصبح ضعيفا. وسبق هذا فرض 
قيود على القوانين التي يب����ادر لها النواب، ويحتاج تطبيقها 
لميزاني����ات، إذ ت����م فرض أغلبي����ة كبيرة لكل قان����ون يتطلب 
ميزانية س����نوية تفوق 3ر1 مليون دوالر، وهي ميزانية هزيلة 
جدا. وجرى الحديث طيلة الوقت في تلك المرحلة عن ممارسات 
حكومية إلضعاف مكانة الس����لطة التش����ريعية، أمام السلطة 

التنفيذية. 
وف����ي تلك ال����دورة، ب����دأت التح����ركات األقوى الس����تهداف 
صالحي����ات المحكم����ة العليا، وكان يومها وزي����ر العدل حاييم 
رامون، السابق ذكره في النقابات وقانون الصحة. وسعى رامون 
إلى س����ن قانون يزيد من وزن السياس����يين ف����ي لجنة تعيين 
القض����اة، إضاف����ة إلى تحديد س����نوات عمل رئي����س المحكمة 
العليا، وغيرها من األنظمة. وقد سقط رامون في قضية تحرش 
جنس����ي ضد إحدى المجندات العاملة في مكتب رئيس الوزراء، 
ليحل محله بعد االس����تقالة المحام����ي دانيئيل فريدمان، الذي 
كان حتى تعيينه يقف وراء الكواليس، لتوجيه ودعم تحركات 

رامون في كل ما يتعلق بجهاز القضاء.
وجهاز القضاء مس����تهدف م����ن عدة أوس����اط، أبرزها أحزاب 
وقوى اليمي����ن، الذين يرفضون صالحي����ة المحكمة العليا في 
نقض القواني����ن، كما أنهم معنيون بزيادة وزن السياس����يين 
ف����ي لجنة تعيي����ن القضاة. وهن����اك المتدين����ون المتزمتون 
“الحريدي����م”، المعنيون هم أيضا بإلغاء صالحية المحكمة في 
نقض القوانين، ك����ي يضمنوا بقاء واس����تمرار قوانين االكراه 

الديني التي يعج بها كتاب القوانين اإلسرائيلي.
وحت����ى اآلن، لم تنج����ح أي من الحكومات ف����ي إحداث تغيير 
جذري في جهاز القضاء، باستثناء تغيير شروط تعيين رئيس 
المحكمة العليا، بش����كل سمح للقاضي آشر غرونيس أن يتولى 
رئاسة المحكمة، بموجب ترشيح قوى اليمين. ولكن المحاوالت 
مستمرة، وهذا ما تنص عليه اتفاقيات االئتالف الحاكم الحالي 

برئاسة بنيامين نتنياهو. 

القوانين االقتصادية والجهاز المهني
في حكومتي نتنياهو الحالية والس����ابقة ش����هدنا إجراءات 

وقوانين اقتصادية، جاءت لتخدم حيتان المال. 
ففي العام 2014، أقر الكنيست قانون االحتكارات، بعد أن تم 
اجهاض النص األول، الذي كان يفرض قيودا صارمة على حجم 
االحتكارات، ومنع تعدد االحت����كارات بيد مجموعة اقتصادية 

واحدة. وقد جرى التداول بهذا القانون عدة س����نوات، حتى أقر 
نهائيا في حكومة نتنياهو، ولكن بعيدا عن هدفه األول.

وثانيا، ش����هدنا المعركة حول االحت����كارات في حقول الغاز، 
التي س����يطرت عليها إس����رائيل في البحر األبيض المتوس����ط. 
فقد س����عى نتنياهو إلى منح الش����ركات االحتكارية امتيازات 
اس����تثنائية يتطلب إقرارها معايير أمنية، وغيرها، اصطنعها 
نتنياهو بش����كل غي����ر منطقي لتمري����ر ما يري����د. وحتى قرار 
المحكمة العليا ببطالن االتفاقية االولى، لم يس����اهم كثيرا في 

تغيير جوهر االتفاقية االستثنائية.
ولغرض تمرير ما يريده نتنياهو، فقد استقال وزير االقتصاد 
آرييه درعي من هذا المنصب ليتولى حقيبة أخرى، فيما تولى 
نتنياه����و ش����خصيا حقيبة االقتص����اد. كما قرر المس����ؤول عن 
القيود على االقتصاد االس����تقالة من منصب����ه لرفضه االتفاق. 
وه����ذه عينة واح����دة الس����تهداف الجهاز المهن����ي في هذه 

المرحلة، بحسب أجندة نتنياهو وحكومته.
وقد أنهت لجنة وزارية خاصة من إعداد توصيات تهدف إلى 
زيادة التعيينات على أساس سياسي في الوزارات والمؤسسات 
الرس����مية، بموجب النمط القائم ف����ي الواليات المتحدة، وهذا 
أحد أهداف الحكومة الحالية. فالوضع القائم يس����مح لكل وزير 
أن يعين عددا من المستش����ارين وطاقم مكتبه، وأيضا تعيين 
مدير عام للوزارة. وابتداء من نواب المدراء العامين وما دون في 
مراتب التوظيف يعد الس����لك المهن����ي، الذي تتم التعيينات 

فيه بموجب عطاءات ومواصفات مهنية محددة.
وبموج����ب التوصيات الجديدة، س����يكون باس����تطاعة الوزراء 
تعيين عدد أكبر من الموظفين بما في ذلك نواب مدراء عامين. 
كم����ا أنه س����تطرأ تغييرات في ش����كل عمل لجن����ة التعيينات 
الكب����رى في الجه����از الحكومي. ولك����ن كل ه����ؤالء الموظفين 
الجدد س����يضطرون للمغادرة مع اس����تبدال الوزي����ر، وفي هذا 
ضرب للجهاز المهني الثابت، مقابل س����طوة السياسيين على 

المؤسسات الرسمية.

العالقة السياسية
ما نطرحه هنا هو عينات صغيرة لظاهرة أوسع من شأنها أن 
تغير الكثير من طابع الحكم، الذي كان ُيظهر في الماضي ثباتا 
أكب����ر، وكان ثمة دور لأليديولوجيات والبرامج الحزبية، لتفرض 
ضوابط على العمل السياسي. وقد ساهمت هذه التغيرات في 

تضاعف ظاهرة فساد الحكم عدة مرات.   
وهذه ليس����ت قضية نظام حكم داخلية، بل لها انعكاس����ات 
على السياس����ة العام����ة. ففي نهاية المطاف ه����ذه التغيرات 
بحاج����ة إلى أحزاب وقوى تقبل به����ا وتغيرها. وباإلمكان القول 
إن ق����وى اليمين واليمي����ن المتطرف قبلت بم����ا يمكن وصفه 
ب����� “الصفق����ة”، بمعنى: سياس����ة اقتصادي����ة، وتغييرات في 
أنظمة الحكم بما يخدم تلك السياس����ية، مقابل دعم سياسات 

وأيديولوجيات اليمين. 
وهذا األمر باإلم����كان اعتباره تفس����يرا لالنقالب الذي حصل 
في توجه����ات حيتان المال المس����يطرين على االقتصاد. ففي 
حين كان هؤالء على قناعة في س����نوات التس����عين أن االنفراج 
السياس����ي من ش����أنه أن يحقق ازدهارا اقتصاديا ووتيرة نمو 
عالية، فإن هؤالء باتوا داعمين من وراء الكواليس ألش����د أحزاب 
اليمي����ن تطرفا، طالما أن ه����ذه القوى ذات الص����وت الصاخب 
واألعلى في الش����ارع اإلس����رائيلي، قادرة عل����ى تأمين المصالح 

االقتصادية الكبرى ألولئك الحيتان. 

عرض وتحليل لتغيرات في أنظمة الحكم اإلسرائيلية تهدف إلى إضعاف الطابع المؤسساتي!
*التغيرات المتتالية في أنظمة الحكم في شتى المجاالت والتغيرات األخرى التي تسعى لها الحكومة الحالية تقف في مركزها سيطرة أكبر للمستوى السياسي وإضعاف المستوى المهني 

من أجل تسهيل اتخاذ القرارات االقتصادية بما يخدم توجهات من يسيطرون على رأس الهرم الحاكم *هذه الظاهرة تنعكس على السياسة االقتصادية بكل تشعباتها وتصل أيضا إلى السياسة العامة*

توجه مرك����ز “هموكيد- للدفاع عن الف����رد”، يوم 17 الجاري، 
برسالة إلى قيادة الجيش اإلسرائيلي يعترض من خاللها على 
قرار السلطات اإلسرائيلية إصدار أمر إغالق لمنزل عائلة الشاب 
ف����ادي قنبر، في جب����ل المكبر في القدس، عل����ى خلفية عملية 
الدهس التي نفذها يوم 9 الجاري في حي “أرمون هنتسيف” 

في القدس وأدت إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين. 
وأكد “هموكي����د” إن هذا األمر بحق من����زل تقيم فيه عائلة 
الش����اب )والداه وأخوت����ه وأرملت����ه وأوالده األربعة( هو “خطوة 
انتقامية ضد العائلة كلها”، إذ أن الش����اب نفس����ه ليس على 
قيد الحياة وأن أيًا من أف����راد عائلته لم يكن ضالعًا في تنفيذ 
العملية وال حتى على علم بنّيت����ه تنفيذها أصاًل! ولهذا، فأمر 

اإلغالق يشكل “عقابًا جماعيًا تحّرمه القوانين الدولية”. 
وردًا عل����ى ادعاء الجيش اإلس����رائيلي بأن “األمر ضروري لردع 
“مخربين” آخرين محتَملين”، قال مركز “هموكيد” إن إسرائيل 
هدمت خالل العامي����ن 2015- 2016 ثمانية منازل في حي جبل 
المكبر وفي حي صور باهر المح����اذي، في إطار عمليات الهدم 
العقابية، “وكما نرى، ف����إن أعمال الهدم هذه لم تكن رادعة”، 

أكد مركز “هموكيد”!
وبالتزام����ن مع هذا، أصدر مركز “هموكي����د” أيضا “تلخيصًا 
مرحليًا” عن أعم����ال هدم البيوت العقابي����ة � االنتقامية التي 
نفذتها الس����لطات العسكرية اإلس����رائيلية في مناطق الضفة 
الغربي����ة المختلفة، بما فيها القدس الش����رقية، خالل األعوام 
الثالث����ة األخيرة، م����ن 2014 حتى 2016، فبّي����ن أن 35 منزاًل قد 
ُهدم����ت ضمن هذه العمليات، كان 11 منها في ش����مال الضفة 

الغربية، 18 في جنوبها و 6 في القدس الشرقية. 
وخ����الل الفترة المذكورة، جرى إغ����الق 7 منازل: 3 في جنوب 
الضفة الغربية و 4 في القدس الشرقية، التي ثمة فيها منزالن 

إضافيان ُمعدان للهدم أيضا. 
وفي المقابل، حالت المحكمة العليا اإلسرائيلية خالل الفترة 
المذك����ورة دون هدم 8 من����ازل أخرى في مناط����ق مختلفة من 
الضف����ة الغربية، بما فيها القدس الش����رقية، وذلك بإصدارها 
ّدمت 

ُ
أوامر تمنع تنفيذ الهدم، اس����تجابة اللتماسات مختلفة ق

إليها. 
وُيضاف إلى ه����ذه، 98 منزاًل آخر أجرى الجيش اإلس����رائيلي 
“جميع القياسات الالزمة” تمهيدًا لهدمها، لكن األوامر الالزمة 
بش����أنها لم تصدر بعد: 66 منزاًل في جنوب الضفة الغربية، 14 

منزال في شمالها و 18 منزال في القدس الشرقية.
ويبّي����ن التلخيص ال����ذي أصدره “هموكي����د” لعمليات هدم 
المنازل وإغالقها والتي ينفذها الجيش اإلسرائيلي كإجراءات 
عقابية انتقامية بعد تنفيذ عمليات ضد أهداف إس����رائيلية، 
أن الهدم طال خالل العام 2014 أربعة منازل فلس����طينية، بينما 

جرى إغالق منزل آخر. 
أما خالل العام 2015، فقد هدم الجيش، في عملياته العقابية 
االنتقامي����ة هذه، 11 منزاًل فلس����طينيًا وأغلق اثنين آخرين في 

أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. 
وأما خالل العام 2016،  فقد سجل عدد هذه األعمال العقابية 
االنتقامية ارتفاعًا كبيرا، نس����بيا، إذ قام الجيش اإلس����رائيلي 
بهدم 21 منزاًل وإغالق 4 منازل، تم توثيقها على النحو التالي:  
ي����وم 2016/12/22- هدم منزل عائلة أب����و صبيح في كفر عقب/ 

القدس الشرقية )على خلفية العملية من يوم 2016/10/9(.
ي����وم 2016/11/10- إغ����الق غرفة في منزل عائل����ة زين في خربة 

رقعة/ الخليل  )عملية من يوم 2016/6/8(. 
ي����وم 2016/10/11- هدم منزل عائل����ة عليوي في نابلس )عملية 

من يوم 2015/10/1(. 

ي����وم 2016/8/30- هدم منزل عائلة عماي����رة في دورا/ الخليل 
)عملية من يوم 2016/7/1(.

ي����وم 2016/8/15- هدم الطابق الثاني )دون األول والثالث!( في 
من����زل عائلة طرايرة ف����ي بني نعيم/ الخلي����ل )عملية من يوم 

.)2016/6/30
ي����وم 2016/8/4- ه����دم الطابق العل����وي )دون الطابق األرضي( 
في منزل عائلة محم����د محامرة في خربة رقعة/ الخليل )عملية 
من ي����وم 2015/6/8(؛ وهدم منزلة عائلة خالد محامرة في يطا/ 

الخليل )عملية أخرى في اليوم نفسه � 2016/6/8(.
يوم 2016/7/18- هدم منزل عائل����ة أبو زيد في قباطية/ جنين 

)عملية من يوم 2016/2/3(.
ي����وم 2016/7/4- هدم منزلّي عائلتي حماد وعس����اف في مخيم 

قلنديا )عملية من يوم 2015/12/23(.
ي����وم 2016/6/21- ه����دم منزل عائلة مصالحة ف����ي قرية حجة/ 

قلقيلية )عملية من يوم 2016/3/9(.
يوم 2016/6/11- هدم منزل عائلة دعيس في بيت عمرة/ الخليل 

)عملية من يوم 2016/1/17(.
ي����وم 2016/5/3- هدم منزل عائل����ة عامر في نابلس )عملية من 

يوم 2015/10/1(.
يوم 2016/4/20- هدم منزل عائل����ة أبو غوش في مخيم قلنديا 

)عملية من يوم 2016/1/25(.
يوم 2016/4/11- إغالق جمي����ع الفتحات في منزل عائلة دويات 

في صور باهر/ القدس الشرقية )عملية من يوم 2015/9/13(.
يوم 2016/4/4- هدم ثالثة منازل في بلدة قباطية/ جنين تعود 

لعائالت: ناصر، كميل وأبو الرب )عملية من يوم 2016/2/3(. 
يوم 2016/3/31- هدم منزل عائلة مس����ودة في الخليل )عملية 

من يوم 2015/12/7(.

ازدياد كبير في عمليات الهدم واإلغالق العقابية االنتقامية في الضفة الغربية والقدس الشرقية!
 وإغالق أربعة*

ً
*في العام 2014- هدم 4 منازل وإغالق منزل واحد؛ في العام 2015- هدم 11 منزال وإغالق اثنين؛ وفي العام 2016- هدم 21 منزال

متوالية الهدم اإلسرائيلي: مشهد من النقب.   )أ.ف.ب(

يوم 2016/3/8- إغالق منزل عائلة س����كافي في الخليل )عملية 
من يوم 2015/11/4(.

ي����وم 2016/2/23- هدم من����زل عائلة خليل ف����ي دورا/ الخليل 
)عملية من يوم 2015/11/19(؛ وهدم منزل عائلة خروب في خربة 
دير سامت/ الخليل )عملية أخرى في اليوم نفسه- 2015/11/19(.

ي����وم  2016/1/9- هدم من����زل عائلة حلبي في س����ردا/ رام الله 
)عملية من يوم 2015/10/3(.

ي����وم 2016/1/4- هدم منزل عائلة عليان وإغالق منزل عائلة عالء 
أبو جمال وكالهما في جبل المكبر/ القدس الشرقية )عملية من 

يوم 2015/10/13(.
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