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جمعية »جيشاه« في ورقة موقف قانونية:

»سياسة الفصل« بين قطاع غزة 
والضفة الغربية ُمنافية اللتزامات 
إسرائيل بموجب القانون الدولي!

ة »فك االرتباط« 
ّ
في مناسبة الذكرى العاشرة لتنفيذ خط

اإلس���رائيلية أحادي���ة الجان���ب ع���ن قطاع غ���زة، أصدرت  
جمعية “جيشاه” )مس���لك( ورقة موقف قانونية تحلل ما 
تطلق عليه إسرائيل اسم »سياسة الفصل« بين قطاع غزة 
والضفة الغربية، بما فيها القدس الش���رقية، وإس���قاطات 
هذه السياسة على حياة السكان الفلسطينيين وحقوقهم 

بموجب القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.
وتشير الجمعية في ورقة الموقف إلى أنه خالل العقدين 
ونصف العقد األخيرين تفاقمت التقييدات التي تفرضها 
إسرائيل على تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة 
الغربية، حت���ى أصبحت القاعدة العام���ة هي الفصل بين 
جزئي األرض الفلس���طينية، وإمكانية الوصول من منطقة 
إلى أخرى هي االس���تثناء. وهذه التقييدات تمس بشكل 
كبير بالحياة المدني���ة في غزة وأيضا في الضفة الغربية، 
وأدت إل���ى فصل عائ���الت عن بعضها، وقي���دت اإلمكانية 
للوصول إلى ف���رص التعليم والخدم���ات الصحية وأضرت 
بتطور االقتصاد الفلسطيني. وحتى إن شكلت االعتبارات 
األمنية اإلس���رائيلية في البداية عام���اًل في القرار بفرض 
ه���ذه التقييدات، لكن إذا ما نظرن���ا اليوم في العام 2015 
إلى الكثير من التقييدات ال يمكن تبريرها على أنها نابعة 
م���ن اعتبارات أمنية، ومن الواض���ح أنها تنبع من اعتبارات 
سياس���ية ومن تص���ّور يقل���ص الواجب���ات المترتبة على 

إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين. 
ويش���رح الجزء األول م���ن ورقة الموقف السياس���ة التي 
ل بين غ���زة والضفة الغربي���ة، والتقييدات 

ّ
تحك���م التنق

اإلسرائيلية على التنقل في أرجاء األراضي الفلسطينية. 
وف���ي الجزء الثاني تحل���ل التقييدات عل���ى التنقل التي 
فرضتها إسرائيل، على ضوء واجبات إسرائيل المنبثقة من 
قوانين االحتالل، والتي تلزمها بتس���هيل اس���تمرار الحياة 
المدني���ة العادية في المنطقة الفلس���طينية المحتلة. كما 
تتطرق الورقة إلى الدوافع األمنية والسياسية التي تسوقها 
إس���رائيل لتبرير التقييدات التي تفرضه���ا. باإلضافة إلى 
ذلك تفترض الجمعية أن هذه التقييدات الشاملة تتناقض 
م���ع واجب���ات إس���رائيل بضمان حي���اة عامة ف���ي المنطقة 
الفلس���طينية، والحفاظ على قدرة الشعب الفلسطيني في 

مارسة سيادته على أرضه بعد جالء االحتالل. 
ويق���دم الجزء الثال���ث قراءة لسياس���ة الفصل في إطار 

القانون اإلنساني الدولي. 
وتش���ير الورقة إلى أنه فيما إذا كان���ت الضفة الغربية 
وقطاع غزة تشكالن دولة أم ال، فإن حق اإلنسان الفردي في 
حرية التنقل محفوظ لكل فلس���طيني يرغب بالتنقل بين 
جزئي األرض الفلسطينية التي تم االعتراف بها إسرائيلًيا 
وفي أوس���اط المجتم���ع الدولي كوح���دة إقليمية واحدة. 
كم���ا تؤكد أن التقييدات المفروض���ة على التنقل منافية 
لواجبات إس���رائيل بإتاح���ة المجال أمام الفلس���طينيين 
لتطوير اقتصاد ومجتمع وثقافة مش���تركة، حيث تشكل 

ا أساسًيا إلنفاذ حقوق اإلنسان. 
ً
هذه العوامل شرط

وفي الج���زء األخير تورد الورقة سلس���لة من التوصيات 
التي تهدف إلى إخضاع السياسة اإلسرائيلية لاللتزامات 
الدولية معتب���رة أن إتاحة حرية التنق���ل وإتاحة المجال 
أم���ام الفلس���طينيين لممارس���ة حياة مدني���ة طبيعية ال 
تتناق���ض مع المصالح اإلس���تراتيجية اإلس���رائيلية كما 
تشير شخصيات رفيعة في الجهاز األمني اإلسرائيلي في 

اآلونة األخيرة.

كتب بالل ضاهر:

توالت التقارير والتصريحات في اآلونة األخيرة حول محادثات غير 

مباش���رة وبوساطة تركية بين إس���رائيل وحركة حماس، تهدف إلى 

التوصل إلى تهدئة طويلة األمد مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة. 

وأكد رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس، خالد مش���عل، 

وجود اتصاالت كهذه، لكنه أشار إلى أنها لم تنضج حتى اآلن.

وفي المقابل، ال تزال المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير 

الفلسطينية متوقفة، بس���بب تعنت الجانب اإلسرائيلي ورئيس 

حكومت���ه، بنيامين نتنياهو، ال���ذي يرفض تنفيذ خطوات تعهد 

بها في الماضي، مثل اإلفراج عن أسرى قدامى، سجنوا قبل توقيع 

اتفاقيات أوس���لو، وباألس���اس بس���بب رفضه تجميد االستيطان، 

وإنما يقوم بتوس���يع المس���توطنات في الضفة الغربية والقدس 

الش���رقية المحتلتين، ومصادرة مساحات واسعة من األراضي في 

الضفة الغربية.

كذلك يخ���وض نتنياهو معركة مع اإلدارة األميركية، يس���عى 

م���ن خاللها إلى إحباط مصادقة الكونغرس األميركي على االتفاق 

الن���ووي بي���ن الدول الكبرى الس���ت وإيران، في وقت تس���ود فيه 

توقعات مفادها أنه بع���د االنتهاء من الملف اإليراني، بمصادقة 

الكونغرس على االتفاق، س���يتجه المجتم���ع الدولي إلى معالجة 

الملف الفلس���طيني وممارس���ة ضغ���وط على إس���رائيل من أجل 

استئناف المفاوضات على حل الدولتين. 

حول هذه المواضيع، أجرى »المشهد اإلسرائيلي« مقابلة خاصة 

مع المدير العام الس���ابق لوزارة الخارجية اإلس���رائيلية، الدكتور 

أل���ون ليئيل، الذي أش���غل في الماض���ي أيضًا منصب الس���فير 

اإلسرائيلي في تركيا. 

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: كي���ف تنظر إل���ى التقارير التي 

تتحدث عن مفاوضات بين إس���رائيل وحركة حماس، والتي أكدها 

مشعل مؤخرا؟

ليئي���ل: »بداية أن���ا مقتنع أنه توجد اتص���االت كهذه، حتى لو 

كانت غير مباش���رة، وأن���ا مقتنع أيضا أن تركي���ا ضالعة في هذه 

االتصاالت، وال يوجد لدي أي ش���ك في ذلك. وأعتقد أن االتجاه هو 

التوصل إل���ى نوع ما من اتفاقية وقف إط���الق النار طويلة أو غير 

طويلة، مقابل رفع الحصار عن غزة بصورة معينة، وهذا سيش���مل 

بناء ميناء، مياهه ليس���ت عميقة، وترسو السفن فيه على مسافة 

تبعد أربعة كيلومترات عن الش���اطئ. وأعتقد أن نتنياهو مهتم 

بدفع هذه االتصاالت قدما، ألن هذا س���يزيل عنه الضغوط بشأن 

الضفة الغربية. لكنني أعتقد، إذا كنت أقرأ صورة الوضع بش���كل 

صحيح وإذا كان���ت التقارير حول ذلك صحيح���ة، أن األمور عالقة 

حول موضوع التفتي���ش، أي تفتيش الس���فن والبضائع الداخلة 

والخارجة من قطاع غزة. فتركيا تقترح إجراء التفتيش لديها، في 

ميناء مرسين أو في ش���مال قبرص )القسم التركي في الجزيرة(، 

وهذا أمر لن توافق عليه المؤسس���تان األمنية والسياسية عندنا. 

ولذلك أعتقد أن األمور ليس���ت ناضجة بعد. لكن ش���عوري هو أنه 

توجد اتص���االت كه���ذه، ألن التقارير حول ذلك ج���اءت من عدة 

جهات، من حماس واألتراك وحتى النفي اإلسرائيلي ليس حازما، 

كذل���ك فإنه ليس صدف���ة أن )رئيس الوزراء البريطاني األس���بق 

والمبعوث الس���ابق للرباعية الدولية( توني بلير التقى مش���عل ال 

بطريق الصدفة«.

)*( تركيا وسيطة في هذه االتصاالت رغم وجود أزمة جدية في 

العالقات بينها وبين إسرائيل... كيف تفسر ذلك؟

ليئي���ل: »إن العالق���ات بي���ن إس���رائيل وتركيا في المس���توى 

السياس���ي والدبلوماسي ليس���ت جيدة. لكني أعتقد أنه في حال 

التوصل إل���ى اتفاق مع حم���اس، بحيث يكون بإم���كان )الرئيس 

الترك���ي رجب طي���ب( أردوغان الق���ول إنه رفع الحص���ار عن غزة، 

فإن األخير س���يعيد الس���فير التركي إلى تل أبي���ب. هذا يعني 

باعتقادي أن العالقات اإلسرائيلية – التركية باتت مرتبطة بهذه 

المفاوضات مع حماس. بل أعتقد أنه من دون اتفاق بين إسرائيل 

وحماس لن يطرأ تحسن على العالقات بين إسرائيل وتركيا. ومما 

أعلمه- وهنا أنا ال أتكهن- فقد س���حب األتراك من هنا المس���ؤول 

عن أعمال الس���فير وأعادوه إلى أنقرة، وبقي هنا اآلن قائم بأعمال 

المسؤول عن السفارة، أي بمستوى سكرتير ثان للسفارة. وبرأيي 

هذه الخطوة هدفها ممارس���ة ضغط على إس���رائيل للتوصل إلى 

صفق���ة مع حماس. واألتراك يقولون إلس���رائيل: أبرموا صفقة مع 

حماس والدبلوماس���ي التركي الذي سيعود إلى إسرائيل سيكون 

بمستوى أرفع من الدبلوماسي الموجود حاليا«.

)*( في مقابل ذلك، إس���رائيل أدخل���ت المفاوضات مع منظمة 

التحرير الفلس���طينية في حالة جمود عمي���ق، وحتى أنه ال توجد 

مؤشرات على استئنافها.

ليئي���ل: »هذا صحيح. ليس جمودا وحس���ب، وإنما أيضًا ال توجد 

أي���ة نية الس���تئناف المفاوضات. وأعتقد أنه بس���بب عدم وجود 

أي احتمال الس���تئناف المفاوضات، فإن هذه الصفقة مع حماس 

مريحة بالنس���بة لنتنياهو، ألنها تزيل عن���ه ضغطا، وكأنه فعل 

شيئا باالتجاه الفلسطيني. ربما هو يعقد األمور بالنسبة ألبو مازن 

)الرئيس الفلس���طيني محمود عباس(، لكني أتفق معك على أنه 

ال توجد مؤش���رات في األفق الس���تئناف المفاوضات. كذلك فإن 

تعيين نتنياهو سفراء جدد مثل داني دانون وداني دايان )رئيس 

مجلس المس���توطنات الس���ابق(، يهدف إلى إثارة غضب العالم 

والفلسطينيين والتلميح إلى أننا ال نسير في اتجاه الدولتين«.

)*( هذا الوضع ينط���وي على تناقض، ألن منظمة التحرير تريد 

محادثات وإسرائيل ال تجري مفاوضات معها، ومن الجهة األخرى 

إسرائيل تفاوض حماس الموجودة في حالة حرب معها. هل هذا 

يعني أن إسرائيل، كما يقول الكثيرون، تفهم لغة القوة فقط؟ 

ليئي���ل: »أعتقد أن هذا الوضع نابع من أنه توجد في إس���رائيل 

اليوم حكومة ضيقة جدا، وتعتمد على المس���توطنين، ويتحدث 

المس���ؤولون فيها، خصوصا من حزب���ي الليكود والبيت اليهودي، 

بش���كل علني وصريح ع���ن أنه لن تكون هناك دولة فلس���طينية، 

ولذلك فإن أي اقتراح باتجاه انس���حاب من الضفة أو من جزء منها 

يس���قط في الحكومة بس���رعة. من الجهة األخرى، م���ن الجائز أن 

تك���ون هناك ضغوط دولية على إس���رائيل، ربم���ا بعد المصادقة 

ف���ي الكونغرس األميرك���ي على االتف���اق مع إي���ران، مثل إعادة 

طرح الموضوع الفلس���طيني في مجلس األم���ن الدولي. واآلن نحن 

بعد س���نة من الحرب )على غزة(، ومن جه���ة نتنياهو فإن صفقة 

كهذه م���ع حماس، مع منفذ بح���ري للبضائع، وه���ذا ال يؤثر على 

أمن إس���رائيل، س���يكون ثمنا يمكنه أن يدفعه من أجل تحسين 

عالقات إس���رائيل مع دول في الشرق األوس���ط، مثل مصر وتركيا 

والسعودية، ومع المجتمع الدولي«.

)*( هل تعتقد أن إسرائيل وخصوصا نتنياهو سيخسر المعركة 

في الكونغرس األميركي على االتفاق النووي؟

ليئي���ل: »أعتقد أن الرئيس األميركي، باراك أوباما، س���يفوز في 

الجول���ة الثانية، وعلى ما يبدو أنه سيخس���ر ف���ي الجولة األولى. 

لكننا نتجه نحو مش���كلة كبيرة للغاي���ة في العالقات مع الواليات 

المتح���دة. وفي ح���ال نجح نتنياهو في إفش���ال اتخ���اذ قرار في 

الكونغ���رس بالمصادقة على االتفاق النووي، فإن المش���كلة بين 

إسرائيل والواليات المتحدة ستكون كبيرة جدا جدا. والسؤال هو: 

كيف س���يكون أوباما الذي سنلتقي به في شهري تشرين الثاني 

وكانون األول المقبلين، بعد أن يصادق الكونغرس على االتفاق مع 

إيران، وكيف سيكون مزاجه تجاه نتنياهو، في حال وافق الرئيس 

األميركي على العودة للموضوع الفلس���طيني في نهاية العام؟. 

وبرأي���ي أن الموضوع اإلس���رائيلي - الفلس���طيني ه���و الموضوع 

األهم، وإذا ما كان سيتم تنفيذ خطوات في إطار التركيبة الحالية 

لمجلس األمن الدولي، وإذا كان بإمكاني أن أوجه رسالة لألصدقاء 

الفلسطينيين، الذين يحاربون من أجل حل الدولتين، فإني أعتقد 

أن على الس���لطة الفلسطينية أن تقود باتجاه تصويت في مجلس 

األمن، ف���ي كانون األول المقب���ل وقبل تغيي���ر تركيبة المجلس، 

ومحاولة الحصول على تأييد تسع دول من 15. وحتى لو لم يحصل 

الفلس���طينيون على تأييد 9 دول لالعتراف بالدولة الفلسطينية، 

أو ما يعرف بمشروع القرار الفرنس���ي، فإنه لن تحدث أية كارثة، 

لكن في حال أيدت تس���ع دول مش���روع القرار فإن هذا سيتسّبب 

باستئناف الزخم حيال حل الدولتين في الحلبة الدولية«.     

مقابلة خاصة مع المدير العام السابق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية

»المشهد اإلسرائيلي«: تركيا سحبت المسؤول عن سفارتها  الدكتور ألون ليئيل لـ
في تل أبيب للضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق مع حماس!

التقى الرئيس اإلس���رائيلي رؤوفين ريفلين، أمس االثنين، 

مع رؤس���اء الس���لطات المحلية في المس���توطنات، واعتبر أن 

»حقنا على البالد ليس محل خالف سياسي«. 

وأض���اف أن ه���ذا الح���ق »حقيق���ة أساس���ية للصهيونية 

المتجددة. ويحظر الس���ماح ألحد بأن يش���عر وكأننا نشكك 

بحقنا على بالدنا«.

وذكرت وس���ائل إعالم إس���رائيلية أن لقاء ريفلين مع قادة 

المستوطنين جاء في أعقاب غضب المستوطنين من تعقيبه 

عل���ى االعت���داء اإلرهابي في قري���ة دوما ال���ذي راح ضحيته 

الشهيدان سعد دوابشة وطفله الرضيع علي وأصيبت زوجته 

وابنه بحروق خطيرة، والذي ندد به ريفلين.

وادعى ريفلين أنه »في الشهور األخيرة، وخاصة في األيام 

القليلة الفائتة، يواجه االس���تيطان في يهودا والس���امرة 

)أي الضف���ة الغربية المحتلة( اعتداءات إرهابية ش���ديدة. 

والثمن الذي يدفعه المستوطنون هو ثمن مؤلم. وعلينا أن 

نواجه، ولدينا القدرة على مواجهة، موجة اإلرهاب الحالية، 

ومحاربته���ا، وعدم الس���ماح ألي كان بخرق مج���رى الحياة. 

وهك���ذا، فإنه في هذه األيام، اللقاء بيننا هام للغاية. وكما 

ه���ي الحال دائما فإن ’الطالئعيين يس���بقون المعس���كر’، 

وهم الذين يصطدمون بمقاومة ش���ديدة، ويدفعون الثمن 

األكبر«. 

وأضاف »إنني أرى بالس���عي إلى القتال والحسم مثلما جرى 

التعبير عن ذلك من خالل ردود الفعل األخيرة لجنود الجيش 

اإلسرائيلي، بمثابة ردود فعل حازمة وجديرة« في إشارة إلى 

قيام الجنود اإلس���رائيليين بقتل فلس���طينيين بزعم أنهم 

حاولوا مهاجمة جنود. 

وقال ريفلي���ن إن »علينا أن نكون جدارا حديديا، درعا صلبا، 

مقاب���ل أولئك القادمي���ن لقتلنا. وإلى جانب ذل���ك، علينا أن 

نتذكر أن حربنا ليس���ت حربا من أجل الحرب. إننا نحارب على 

حياتنا، وعلى استمرار النمو واتساع المستوطنات، إنها حرب 

على التطوير والعمل واالزدهار«. 

وش���دد ريفلي���ن على أن���ه ال ي���زال »رجل أرض إس���رائيل 

الكاملة«. وقال »إنني أحب أرض إس���رائيل من كل قلبي. ولم 

أرفع يدي على أرض إسرائيل أبدا ولن أرفعها« في إشارة إلى 

تقس���يم البالد. »وبالنسبة لي، االستيطان في أرض إسرائيل 

ه���و تعبير عن ذلك الحق، حق اآلباء، حق قومي، نابع من محبة 

أرض إسرائيل، ومن معرفة جذورنا، التي تتكتل هنا. وال شك 

ل���دي أنه واضح لنا جميعا، أنه من أجل تجس���يد هذا الهدف 

األعلى ببناء أرض إس���رائيل، علينا أن نح���رص على بأن ننفذ 

ذلك باألدوات القانونية الموجودة بحوزتنا فقط ال غير«. 

واس���تطرد ريفلين أن »س���يادتنا على الب���الد تعني تحمل 

مسؤولية كل من يعيش هنا، وتلزمنا جميعا بالتقيد بمعايير 

أخالقية صارمة. وأعرف أن االستيطان كله صامد في مقولته 

األخالقية والقيمية وأريد أن أش���د على أياديكم بسبب هذا 

الموقف الواضح«. 

وادعى ريفلين »أنتم موجودون في جبهة العمل وتواجهون 

االحتياجات اليومية واالتصال اليومي مع المستوطنين. وقد 

دعوتكم لكي أس���مع صوتكم، صوت جمهور المس���توطنين، 

واالستماع إلى احتياجاتكم، ومحاولة مساعدتكم بكل طريقة 

ممكن���ة« علما أن المس���توطنين هم أكثر فئ���ة تحصل على 

مس���اعدات حكومية وبعضها ال يحصل عليها معظم السكان 

داخل الخط األخضر.

ريفلين يعقد »لقاء صلحة« مع قادة المستوطنين:

»حقنا في البالد حقيقة أساسية وليست محل خالف سياسي«!

دع���ت مجموع���ة مس���ؤولين ف���ي المؤسس���ة األكاديمية 

اإلس���رائيلية، من المتخصصين في مج���االت الطب والعلوم 

وأخالقيات المهن، إلى اإلطعام القس���ري للمرضى واألس���رى 

المضربي���ن عن الطع���ام، وذلك في موقف مع���ارض لموقف 

نقاب���ة األطباء اإلس���رائيلية التي تعارض اإلطعام القس���ري 

وتصفه بأنه تعذيب.

ونشرت هذه المجموعة بيانا أول من أمس، األحد، قالت فيه 

إنه ينبغي إطعام مريض مضرب عن الطعام، حتى لو تم ذلك 

خالف���ا إلرادته، واعتبروا أن التغذية ‘بصورة مهنية’ ليس���ت 

تعذيبا، وأن الطبيب الذي يمتنع عن اإلطعام القسري عليه أن 

يقصي نفسه عن الحالة التي يعالجها.

رغم ذلك، أعلنت هذه المجموعة أنها تعارض س���ن قانون 

يلزم األطباء باإلطعام القسري للمضربين عن الطعام.
ووق���ع على عريضة به���ذا الخص���وص 12 أكاديميا، بينهم 
رئيس���ة جامعة بن غوريون في بئر الس���بع، البروفسور ريفكا 
كرمي، مدير مستش���فى ‘ش���عاريه تس���يدك’ في القدس، 
البروفسور يونتان هليفي، والمدير السابق للمجلس الوطني 
آلداب المهن البيولوجية، البروفسور سور ميشيل رافيل، من 
معهد وايزمان في رحوفوت، والبروفس���ور أسا كاشير، أستاذ 

الفلسفة وواضع “الشيفرة األخالقية” للجيش اإلسرائيلي.

ونقل���ت صحيفة “هآرتس”، أم���س االثنين، عن عميد كلية 

الطب الس���ابق في جامعة ب���ن غوريون والمب���ادر للعريضة، 

البروفسور شمعون غليك، قوله إنه “قررنا إعداد هذا الموقف 

ألنه أزعجنا أن المنظمة الت���ي تمثلنا تطرح موقفا ال يعكس 

موقف جميع أعضائها” في إشارة إلى نقابة األطباء.

واعتب���رت العريضة أنه عندما يواج���ه المضرب عن الطعام 

خطرا على حياته، وبعد فشل جميع المحاوالت إلقناعه بوقف 

اإلضراب، فإنه يجب أن يفرض عليه “قانون حقوق المريض”. 

وفي ه���ذه الحالة يتعين عقد اجتماع للجنة أخالقيات مهنة 

الطب في المستش���فى الذي يعالج فيه المضرب عن الطعام، 

وأن يقرر األطباء، تحت إش���راف هذه اللجنة، بش���أن الطريقة 

األفضل لمعالجة المريض، وحتى لو كانت اإلطعام القسري.

واعتب���رت العريضة أن اإلطعام القس���ري ليس تعذيبا “إذا 

دعوات في المؤسسة األكاديمية اإلسرائيلية لتنفيذ 
تغذية قسرية بحق األسرى المضربين عن الطعام!

تم بصورة مهنية، جديرة، تناس���بية ومتعاطفة”، بادعاء أنه 

“طالما أن غاية العالج هي إنقاذ حياته”.

والجدير بالذكر أن هذا الموقف ال يتناقض فقط مع موقف 

نقاب���ة األطباء وإنم���ا م���ع آداب مهنة الطب وم���ع المواثيق 

الدولية المتعلقة بالموضوع.

واعتب���ر رئيس قس���م العالقات الدولية ف���ي جامعة حيفا، 

البروفس���ور ميخائي���ل غ���روس، وه���و أح���د الموقعين على 

العريض���ة، أنه “في الحاالت التي تك���ون فيها تبعات أمنية 

لإلفراج عن أس���ير مضرب عن الطعام، أو تبعات طبية في حال 

عدم معالجته، يوجد مبرر أخالقي إلطعامه عنوة”. وتابع “لكن 

يحظر القيام بذلك بأس���اليب كالتي يستخدمها األميركيون 

في معتقالت مثل غوانتانامو”.  

التغذية القسرية: انتهاك اسرائيلي جديد.

أغلبية اليهود 
األميركيين تؤيد 
االتفاق النووي 

مع إيران

حكومة إسرائيل 
تتهرب من بلورة 

مفهوم أمني 
ُمحّدث!
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رّوجت آلة الدعاية اإلسرائيلية، في نهاية األسبوع الماضي، 

أن حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، بتوجيه من إيران، 

هي التي أطلقت أربعة صواريخ من القس���م غير المحتل في 

هضبة الجوالن وس���قط اثن���ان منهما في الج���والن المحتل 

واثنان آخران في منطقة الجليل في شمال إسرائيل. 

وجاء رد إس���رائيل عنيفا ج���دا، وقصف طيرانه���ا الحربي 

ومدفعيته���ا الثقيلة مواقع للجيش الس���وري، يوم الخميس 

الماضي وليلة الخميس – الجمعة، ما أس���فر عن مقتل ضابط 

س���وري على األقل. وف���ي الي���وم التالي قصف���ت الطائرات 

اإلس���رائيلية س���يارة في عمق األراضي السورية ما أسفر عن 

مقتل خمسة أشخاص، قالت إسرائيل إنهم ينتمون للجهاد 

اإلس���المي، بينما تبين الحقا أن ضابطين س���وريين كانا في 

عداد القتلى.

وُيرجح أن هذا الرد اإلس���رائيلي جاء بهذه القوة في محاولة 

لدفع إيران لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل، بواسطة أحد أذرعها 

في س���ورية، بهدف »تس���ويد« صورة طهران، خصوصا أمام 

أعضاء ف���ي الكونغ���رس األميركي وحضهم عل���ى معارضة 

االتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى الس���ت، وفقا لمقال 

نش���ره أول م���ن أمس، األح���د، محلل الش���ؤون األميركية في 

صحيفة »هآرتس«، حيمي شاليف.

وفي أعقاب إطالق الصواريخ األربعة من األراضي الس���ورية، 

أص���در رئيس حكومة إس���رائيل ووزي���ر خارجيتها، بنيامين 

نتنياه���و، تعليمات إل���ى وزارة الخارجية تقض���ي بتقديم 

احتجاجات رس���مية إلى وزارات خارجية الدول الكبرى الست 

الت���ي وقعت على االتف���اق النووي مع إي���ران، وهي الواليات 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا.  

وجاء في رس���ائل »االحتجاج« التي قدمتها وزارة الخارجية 

إلى وزارات خارجية الدول الس���ت، ي���وم الجمعة الماضي، أن 

بحوزة إس���رائيل معلومات اس���تخباراتية مؤك���دة تدل على 

أن الجهاد اإلس���المي أطلقت الصواريخ بأمر مباش���ر من قادة 

الحرس الث���وري اإليراني، وأن »هذا مثال ص���ارخ آخر على أن 

إيران مستمرة في دعم اإلرهاب ضد إسرائيل من دون عائق«.

وأضافت هذه الرس���ائل أن »هذا الهجوم وقع قبل أن يجف 

الحبر على االتفاق النووي، وهو مؤش���ر واض���ح على أن إيران 

تنوي االستمرار في أنشطتها الرامية إلى تقويض االستقرار 

في المنطقة فيما يجري رفع العقوبات الدولية عنها. وال يمكن 

للمجتمع الدولي أن يستمر في السماح إليران بالحصول على 

شرعية سياسية نتيجة لالتفاق النووي، بينما في موازاة ذلك 

تواصل إيران ضلوعها في اإلرهاب في المنطقة كلها«. 

نتنياهو يضعف المجتمع اليهودي األميركي
من جهة ثانية، يقود نتنياهو، بالتعاون مع »لجنة الشؤون 

العامة األميركية- اإلس���رائيلية« )إيباك(، حملة بين اليهود 

في الواليات المتحدة به���دف إقناعهم »برفع صوتهم« ضد 

االتفاق النووي.

وكتب شاليف، األسبوع الماضي، أن »كافة الوسائل مشروعة 

وكافة المدافع تطلق ذخيرتها في إطار المواجهة المشحونة 

التي تقس���م اآلن يهود الوالي���ات المتحدة. فالمتبرعون ضد 

النشطاء السياسيين، والحاخامون ضد المصلين، واليمينيون 

ضد اليس���اريين، والمحافظون ض���د الليبراليين. ومعظمهم، 

وليس جميعهم، يفعل ذلك باسم محبة إسرائيل«.   

وأش���ار ش���اليف إلى أن »الصراع األكثر إثارة يجري في 151 

منظمة يهودية منتشرة في طول وعرض الواليات المتحدة. 

واعت���اد هؤالء عل���ى االبتعاد ع���ن السياس���ة والتركيز على 

احتياج���ات مجتمعاتهم والتبرع إلس���رائيل. ودخولهم إلى 

ه���ذه الحلبة المختلف حولها يثير غضب���ا وغليانا، حتى بين 

أولئك الذين يعارضون االتفاق«. 

ووفقا للمحلل نفس���ه فإن أعضاء ه���ذه المنظمات يتلقون 

اتص���االت دائمة من موظف���ي »إيباك« في واش���نطن، الذين 

يس���ألونهم حول مدى نجاحهم ف���ي تجنيد أصدقائهم ضد 

االتفاق. وبعض النش���طاء المحليين »يتذم���رون، بمحادثات 

خاصة، من ممارسة ضغوط شديدة عليهم وبشكل مباشر من 

مكتب رئيس الحكومة في القدس أو باسمه«.

وأضاف ش���اليف أنه حتى اآلن أعلن���ت 18 منظمة فقط عن 

معارضتها لالتفاق، لكن بينه���ا منظمات كبيرة كتلك التي 

تنشط في لوس أنجلوس وبوسطن وشيكاغو، بينما المنظمة 

األكبر، التي تنشط في نيويورك، فضلت الحفاظ على الحياد.  

وأض���اف ش���اليف أن “العديد م���ن قادة يه���ود الواليات 

المتح���دة، من كال الجانبين، يش���عرون بضائقة... والكثيرون 

منهم يش���عرون باإلحباط من أن إس���رائيل تضعف وتفتت 

المجتمع اليهودي األميركي في حرب شاملة تبدو احتماالت 

نجاحها ضئيلة”.  

رغ���م ذلك، يرى محللون إس���رائيليون للش���ؤون األميركية 

أن معرك���ة إس���رائيل، ونتنياهو خصوصا، ف���ي الكونغرس 

األميركي، على منع إقرار االتفاق النووي، هي معركة خاسرة.

 ويؤكد ه���ؤالء أيضا على أنه بعدما أوحت صورة الوضع في 

الشهور األخيرة بأن انشقاقا غير مسبوق حاصل بين اليهود 

األميركيي���ن، بين مؤيدين ومعارضي���ن لالتفاق النووي، فإن 

هذه الصورة تغي���رت وأصبحت أغلبية اليه���ود األميركيين 

تؤيد االتفاق، أو على األقل ال تعارضه. 

يهود أميركا واالتفاق النووي
س���يطر معارضو االتفاق النووي ف���ي المنظمات اليهودية 

األميركية بش���كل كامل تقريبا على الساحة اإلعالمية، خالل 

األس���ابيع الماضي���ة. لكن المحللين والمراس���لين للش���ؤون 

األميركي���ة في وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية يش���يرون إلى 

حدوث »تغير دراماتيكي« في هذا الملعب كان متوقعا خالل 

األسبوع الماضي، في توازن القوى الضالعة في المعركة على 

االتفاق في الواليات المتحدة لصالح تأييد االتفاق.

ووفقا للمحلل في صحيفة »معاريف«، ش���لومو ش���مير، فإن 

التغيي���ر الحاصل ليس تجاه االتفاق فقط، وإنما هناك تغير، 

في األس���ابيع األخيرة، في التعامل وفي طبيعة ردود الفعل 

للمنظمات اليهودية تجاه الرئي���س األميركي، باراك أوباما. 

»والقوى التي تع���ارض االتفاق أقصيت إل���ى هامش الحلبة 

اليهودي���ة. وج���رى إس���كات المعارضة الصارخ���ة، واحتلت 

مجموع���ات وجهات يهودية تؤيد االتفاق مقدمة المس���رح. 

ورغم أن التطرق إلى أوبام���ا ال يخلو من انتقادات، لكن النبرة 

أصبحت محترمة ومؤدبة«.  

ويدل على هذا التغيير نش���ر 340 حاخاما من جميع أنحاء 

الوالي���ات المتحدة رس���الة إلى الكونغ���رس، يوضحون فيها 

أنه���م يؤيدون االتفاق النووي ويطالب���ون أعضاء الكونغرس 

بالمصادقة عليه. ووصف الحاخامون أنفس���هم في الرسالة، 

التي نش���روها في 17 آب الحال���ي، بأنهم »مواطنون صالحون 

وحاخامو أجيال من اليهود التقدميين«. 

وفي أعقاب هذه الرسالة، نشر 26 زعيما سابقا في المنظمات 

اليهودية األميركية إعالن���ا احتل صفحة كاملة في صحيفة 

»نيوي���ورك تايم���ز«، وطالبوا م���ن خالله أعض���اء الكونغرس 

بالمصادق���ة على االتفاق. وجاء في عنوان اإلعالن اقتباس من 

أقوال رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( األسبق، 

عامي أيالون، بأن »االتفاق هو الخيار األفضل«. 

وشملت قائمة الموقعين على هذا اإلعالن شخصيات مرموقة 

في الش���ارع اليهودي األميركي، بينهم رئيس���ان س���ابقان 

للجنة رؤس���اء المنظمات اليهودية، وس���يناتور ديمقراطي 

س���ابق، وعضوان س���ابقان في مجلس النواب، وقياديون كان 

لهم حض���ور مركزي في المنظمات اليهودية في الس���نوات 

الماضية، وأحدهم هو توم دين الذي أشغل منصب مدير عام 

»لجنة الشؤون العامة األميركية- اإلسرائيلية« )إيباك( والذي 

يعتب���ر كمن بنى قوة هذا اللوبي اليهودي، الذي يقود اليوم 

الحملة ضد االتفاق النووي. 

وأعلن عضو مجل���س النواب اليهودي جيرول���د نيدلر، يوم 

الجمعة الماضي، ع���ن تأييده لالتفاق. وينتمي نيدلر للحزب 

الديمقراطي ويمثل شريحة واس���عة من اليهود في منطقة 

نيوي���ورك. وأش���ارت »نيويورك تايمز« إلى أن���ه »في منطقة 

نيدل���ر االنتخابي���ة يتواجد أكبر عدد م���ن الناخبين اليهود. 

ولنيدلر تاريخ طويل في الدعم النشط إلسرائيل«.  

واعتبر محللون إس���رائيليون أن نيدلر مطلع من دون ش���ك 

على األجواء السائدة بين ناخبيه اليهود ولم يكن ليقدم على 

ه���ذه الخطوة لو أنه ال يعلم أن غالبي���ة ناخبيه توافقه الرأي 

وستنتخبه في المستقبل. 

ويبدو أن التطور األهم في هذا السياق، الذي كسر موازين 

القوى في الش���ارع اليهودي األميركي، ه���و إعالن صادر عن 

رؤس���اء الحركة اإلصالحية اليهودية ف���ي الواليات المتحدة، 

وهي التيار ال���ذي تنتمي إليه غالبية اليه���ود األميركيين. 

ورغم أن بي���ان الحركة اإلصالحية لم يعب���ر عن تأييد صريح 

لالتفاق إال أنه لم يعترض عليه. 

وكتب رؤس���اء هذا التيار في بيانهم أن���ه »ال توجد طريق 

واضحة بإمكانها أن تساعد في بلورة موقف مؤيد أو معارض 

لالتفاق مع إيران. وعلينا أن نركز على سؤالين: كيف بإمكاننا 

أن نعبر عن قلقنا من االتفاق، وماذا س���يحدث في اليوم الذي 

يلي المصادقة على االتفاق«. 

وقال رئيس الحركة اإلصالحية، الحاخام ريك جايكوبس، 

ل�«معاري���ف« إن »الرس���الة المركزي���ة واأله���م التي أردنا 

توضيحه���ا في البيان، هي أن م���ن يؤيد االتفاق والرئيس 

أوباما هو يهودي جيد ويح���ب الدولة وصهيوني مخلص. 

وأنا أحترم أولئك الذين يعب���رون عن معارضتهم لالتفاق 

وال ش���ك لدي حيال صدقهم، ولكن ثم���ة أهمية للتوضيح 

أن م���ن يؤيد االتف���اق هو مؤيد إلس���رائيل مثلهم وال أقل 

منهم«. ويرجح أن جايكوبس أبلغ نتنياهو بموقف الحركة 

اإلصالحي���ة، خالل محادثتي���ن هاتفيتين ج���رت بينهما 

األسبوع الماضي. 

وثمة أهمية خاصة لموقف التيار اإلصالحي اليهودي، كون 

هذا التيار يشكل »جمهور ناخبين كبيرًا«، ووفقا للتقديرات 

يضم 5ر1 مليون ناخب.

ووفق���ا لش���مير فإن »ال أس���اس من الصح���ة للتقارير التي 

تحدثت عن انشقاق المجتمع اليهودي«، بينما وصف شاليف 

هذه التقارير بأنها »مبالغ فيها«، وأكدا على أن غالبية يهود 

أميركا ال تعارض االتفاق النووي. 

كذلك تش���ير المعطيات إلى أن أكثر من 80% من الناخبين 

اليهود منحوا أصواتهم ألوباما في المعركتين االنتخابيتين 

األخيرتين. 

ولم يعلن مؤتمر رؤس���اء المنظمات اليهودية في الواليات 

المتحدة عن موقفه من االتفاق النووي حتى اآلن. 

وأحد أسباب ذلك أنه من أجل اإلعالن عن موقف كهذا يجب 

أن يك���ون هناك إجماع عل���ى الموقف من جانب الخمس���ين 

منظمة التي تشكل مؤتمر الرؤساء. رغم ذلك، قال أحد رؤساء 

المنظمات إنه »كما تبدو األمور فإن قسما كبيرا من المنظمات 

األعضاء في المؤتمر يؤيد االتفاق«.  

وهناك دليل آخر على ضعف المعارضة لالتفاق بين اليهود 

األميركيي���ن وه���و أن مؤتمر رؤس���اء المنظم���ات اليهودية 

س���يمنح الرعاية لخطاب يلقيه أوباما من خالل االنترنت يوم 

الجمعة المقبل، مثلما فعل نتنياهو قبل أسبوعين. 

أوباما يتعهد بزيادة المساعدات
العسكرية إلسرائيل

كش���فت »نيويورك تايمز«، يوم الجمعة الماضي، عن رس���ائل 

بع���ث بها أوباما إل���ى أعضاء كونغ���رس ما زال���وا مترددين في 

تأيي���د االتفاق النووي، لدى التصويت عليه بعد أس���ابيع قليلة، 

وتعهد الرئيس األميركي في هذه الرسائل بزيادة المساعدات 

العس���كرية إلس���رائيل، من أج���ل طمأنة هؤالء النواب وكس���ب 

تأييدهم لالتفاق. 

كذلك تعهد أوباما في هذه الرسائل بالعمل بصورة أحادية 

الجانب، بما في ذلك ش���ن عملية عسكرية، من أجل منع إيران 

من صنع قنبلة نووية، وبأن الواليات المتحدة ستعمل، وعلى 

الرغم من االتفاق النووي، بش���كل يردع إي���ران عن التصرف 

بعدوانية. 

كما تعهد أوباما بأنه س���يكون بإم���كان الواليات المتحدة 

إعادة فرض عقوب���ات اقتصادية على إيران بصورة تدريجية 

في حال خرق االتفاق.

وتعه���د أوباما أيض���ا بزيادة التعاون األمني مع إس���رائيل 

في الش���رق األوس���ط، ومنحها مس���اعدات إضافية من أجل 

تمويل اقتناء منظومات دفاعية مضادة للصواريخ، وتس���ريع 

التطوير المشترك لمنظومات الدفاعات الصاروخية وتطوير 

تكنولوجيا الكتشاف أنفاق.

كما تعهد أوباما في الرس���الة بزيادة التعاون مع إسرائيل 

ضد أنش���طة إيرانية في الش���رق األوس���ط، وخاصة ضد نقل 

أس���لحة متطورة إلى حزب الله وضد األنش���طة اإليرانية في 

سورية.

وأحد الذين تلقوا رس���الة كهذه من أوباما هو عضو مجلس 

النواب اليهودي نيدلر الذي أعلن في نهاية األسبوع الماضي 

عن تأييده لالتفاق النووي.    

أغلبية اليهود األميركيين تؤيد االتفاق النووي مع إيران
*قادة يهود في الواليات المتحدة: إسرائيل تضعف وتفتت المجتمع اليهودي األميركي في حرب شاملة ضد إدارة أوباما  تبدو احتماالت نجاحها ضئيلة*

أك����د تقري����ر جديد صادر ع����ن “جمعية حق����وق المواطن 

في إس����رائيل” األس����بوع الماضي أنه بعد م����رور عقد على 

إقامة ج����دار الفصل العنصري في الق����دس تحولت األحياء 

الفلس����طينية في المدينة إلى منطقة عشوائية وُعزل ثلث 

الس����كان الفلس����طينيين- ويق����در عددهم ب�����120 ألفًا- عن 

مركز حياتهم ف����ي القدس، وباتوا يعانون من حياة قوامها 

اإلهمال المخزي.  

وأش����ار التقرير إلى أن جدار الفصل في القدس أقيم بعد 

أن التزمت الحكومة اإلسرائيلية أمام المحكمة اإلسرائيلية 

العلي����ا ومن ثم أصدرت قرارات حكومية تعهدت من خاللها 

ان األحياء المقدسّية 
ّ
باستمرار سير الحياة السوّي لدى سك

وا وراء الجدار، إلى جانب الحفاظ على نسيج الحياة 
ّ
الذين ظل

المشترك لمجمل السكان الفلسطينّيين عبر جهتي الجدار، 

ومن ضم����ن ذلك الق����رار الحكومي رق����م 3783 الذي اتخذ 

ف����ي تموز 2005. وق����د فرض هذا القرار مس����ؤولّية تحضير 

الجاهزّية الخاّصة على بلدّي����ة القدس والوزارات المختلفة، 

ان 
ّ
مش����ددًا على أّن إقامة الجدار ال تعني المّس بحقوق س����ك

األحياء الذين يعيشون في المنطقة التي احتلتها إسرائيل 

العام 1967 ويحملون بطاقات هوّية إسرائيلية، مستندًا على 

اإلدراك بأّن من واجب إس����رائيل، منذ لحظة فرض سيادتها 

ا 
ً

عل����ى أحياء القدس الش����رقّية بعد احتالله����ا، الحفاظ أيض

ا للقانونْين 
ً
 س����اكن/ة وفق

ّ
على مجمل الحقوق المكفولة لكل

اإلسرائيلّي والدولّي.

كما أش����ار إلى أن المحكمة العليا رفضت االلتماسات التي 

قدمت ضد الجدار بعد أن اس����تندت إل����ى فرضية قائلة بأن 

انته����اك الحقوق األساس����ّية الناجم عن إقام����ة الجدار هو 

تناس����بّي ومعقول، بما يخضع لوج����ود التزامات الدولة. كما 

أكدت قرارات الُحكم وبش����كل جلّي وواضح أّن شرعّية إقامة 

الجدار كانت مش����روطة بتطبيق جاهزّية البلدية والوزارات 

ذات الصلة، كما التزمت الدولة أمام المحكمة. 

إال أن سياس����ة الحكومة اإلس����رائيلية ف����ي العقد األخير 

وظروف الحياة الصعبة في األحياء تشكل انتهاكًا منهجيًا 

ا جس����يًما بسلس����لة 
ً
لحق انتهاك

ُ
ومتواص����اًل اللتزاماتها وت

ان، منها 
ّ
طويلة من الحقوق األساس����ّية الخاصة بآالف السك

 في الكرامة والّصحة والتربية وحرّية الحركة وغيرها.  
ّ

الحق

وق����ال التقرير إنه مع مرور عقد عل����ى اتخاذ قرار الحكومة 

ومصادقة المحكمة العليا على مسار الجدار، أرسلت “جمعية 

حقوق المواطن” رسالة مفصلة حّملت الحكومة اإلسرائيلية 

مسؤولية الوضع التي آلت إليه األحياء المقدسية، وطالبتها 

بتنفي����ذ الوعود التي قطعت، وذلك عب����ر خطة طارئة يقوم 

باإلش����راف على عملها طاقم وزاري، وتقوم بتنفيذها خالل 

فترة زمنية معقولة. 

يان 
ّ
وفّصلت الرس����الة، التي كتبتها المحامية نس����رين عل

ورونيت س����يلع من قس����م األراضي المحتلة ف����ي الجمعية،  

تعهدات الحكوم����ة في القرار 3783 مقاب����ل صورة الوضع 

القائم����ة في األحياء المقدس����ية، وذلك ف����ي كافة مناحي 

الحياة.    

ومم����ا جاء في الرس����الة أن الجدار أّدى إلى فصل عش����رات 

ان ع����ن مركز حياته����م المدنّي ال����ذي ينتمون 
ّ
آالف الس����ك

إليه. وأوجدت الحواجز في الق����دس قيوًدا ثابتة على حرّية 

ان، باسم الحفاظ على ما يسمى »أمن دولة 
ّ
الحركة لدى السك

إسرائيل«، وأصبحت أّي مغادرة لألحياء تلزم السكان بفحص 

أمنّي وس����اعات انتظ����ار طويلة.  وعلى الرغ����م من تعهدات 

إس����رائيل بإقامة »آلية وصول معقول����ة للقدس« وب�«انتقال 

للجهتّي����ن في وقت معقول«، وذلك عبر تش����ييد مس����ارات 

عبور للمش����اة والس����يارات والمواص����الت العامة في منطقة 

حاجز قلنديا وحاجز ش����عفاط، إال أنه في الواقع العديد من 

المس����ارات لم تش����ّيد حتى اللحظة والعديد من المسارات 

مغلق تمامًا.  

وذكرت الرسالة أن ممثلي الدولة وعدوا في إطار المداوالت 

التي جرت في المحكمة العليا ب����أّن أطول فترة انتظار على 

حاجز قلنديا ستكون 15 دقيقة للسيارة و25 دقيقة للمشاة.  

أّما ف����ي الواقع فإّن أوقات االنتظ����ار  طويلة أكثر ويمكن أن 

تستمّر لساعة وأكثر في أوقات الذروة.

كما ذكرت أنه إضافة إلى االزدحامات، يحول وجود »نقطة 

اختن����اق« صوب الحواج����ز ومنه����ا دون إمكانّي����ة الوصول 

بس����رعة لتلقي خدمات الطوارئ، مثل س����ّيارات اإلس����عاف 

ان لخطر على الحياة. 
ّ
وس����ّيارات المطافئ، ما ُيعّرض الس����ك

وق����د توجهت »حقوق المواطن« ف����ي العامْين األخيرْين إلى 

رت من المخاطر وطالبت 
ّ
، وحذ

ً
الجيش اإلسرائيلي مراٍت عّدة

مة لإلخالء والعناية في حاالت وقوع حادثة 
ّ
ة منظ

ّ
بإيجاد خط

ات األرضّية، لكّن 
ّ
مع إصاب����ات كثيرة، مثل الحرائق أو اله����ز

 الرّد بعد.
َ

التوجهات لم تلق

وتطرق����ت الرس����الة بإس����هاب إل����ى تعه����دات الحكومة 

اإلس����رائيلية فيما يتعلق بالتعليم، إذ فّصلت المادة ج من 

 
ّ

قرار الحكومة ث����الث خطوات مدمجة من أج����ل ضمان الحق

في التعليم ما وراء الجدار: بناء مؤّسس����ات تربوّية جديدة، 

واس����تئجار غ����رف دراس����ّية إضافّي����ة، وتش����غيل منظومة 

ذ في 
ّ
نف

ُ
 أّن غالبّية هذه االلتزامات لم ت

ّ
ب. إال

ّ
س����فرّيات للطال

ا 
ً
العقد المنص����رم. ويعاني الطالب نقًصا في المدارس وغرف

ة وغير سوّية، وسفريات تستغرقهم الوقت 
ّ
دراسّية مكتظ

الطويل. 

وتطّرق����ت المادة د من قرار الحكومة إلى الواجبات الملقاة 

قة 
ّ
عل����ى كاهل وزارة الصّح����ة. وبرغم أّن حي����اة الناس متعل

طّبق حتى اليوم. 
ُ
 أّن غالبّيتها لم ت

ّ
بتطبيق هذه الواجبات، إال

ا إلى تش����كيل  وت����ؤّدي منالية خدمات الصّحة الس����يئة جدَّ

هم في الصّحة 
ّ
ان وهي تنتهك حق

ّ
الخطر على حياة الس����ك

وس����المة الجس����د، كما جرى تعريفهما في قانون أس����اس: 

كرامة اإلنس����ان وحرّيته، وقانون التأمين الصحّي الرسمّي- 

1994، وقانون حقوق المرضى- 1996. 

وتش����ير الرس����الة إل����ى أن البن����ى التحتّية ف����ي األحياء 

الفلسطينية المقدسية خلف الجدار، مثل منظومات المياه 

والشوارع، كانت في وضع سيئ قبل إقامة الجدار، ومن وقتها 

ان الذي 
ّ
ب����دأت هذه الُبنى باالنهيار، فيما يزداد عدد الس����ك

ينتفع بها يوًما بعد يوم. ويؤّدي غياب بنى تحتّية وخدمات 

حيوّية في هذه األحياء إلى إلحاق ضرر بيئّي- صّحّي جسيم 

ومتواصل، وإلى خلق حّيز عام يليق بدول العالم الثالث. 

وعددت الرسالة أبرز ما جاء في قرار الحكومة اإلسرائيلية 

وهو إقامة مناطق خدمات حكومّية في منطقة حاجز قلنديا 

ومنطقة حاجز مخّيم ش����عفاط، يج����ري فيها توفير خدمات 

ان األحياء المقدس����ية خلف الجدار: خدمات 
ّ
حكومّية لس����ك

تأمي����ن وطن����ّي، ووزارة الترخي����ص ووزارة الداخلّية والبريد 

وخدمات التش����غيل. وأولت ق����رارات المحكمة التي صّدقت 

 أّن 
ّ

طة.  إال
ّ
ا كبي����ًرا لهذه المناط����ق المخط

ً
مس����ار الجدار وزن

الواقع يش����ير إلى أّن الس����لطات اإلس����رائيلية أخفقت في 

تطبيق هذه التعليمات.  

ففي محيط حاجز مخيم شعفاط لم تقم أّي منطقة خدمات 

 
ّ

ة. أما في حاجز قلنديا فقد أقيمت منطقة خدماتّية، إال
ّ
البت

أّن كيفية إدراك الخدمات يجعلها عديمة الجدوى. وتتجّسد 

ان يجتازون 
ّ
النتيج����ة على أرض الواقع في أّن غالبّية الس����ك

الحاجزْين المكتظْين ويس����افرون إلى مركز المدينة من أجل 

الحص����ول على  الخدم����ات التي ُوعدوا به����ا. فمثاًل المكتب 

 ليوم واحد 
ّ

الفرع����ي لخدمات التأمي����ن الوطني ال يفت����ح إال

في األس����بوع ألربع س����اعات فقط. وقد جّدد المكتب نشاطه 

في بداي����ة حزيران الماضي بع����د أن كان مغلقًا تمامًا لمدة 

عام، منذ أحداث الش����هيد أبو خضير. أما خدمات التشغيل 

فهي تفتح مرة واحدة في الش����هر ألربع ساعات، وهي توفر 

خدم����ات »توقيع« فق����ط لطالبي العمل، ف����ي حين ال يوجد 

اس����تقبال للجمهور وال يمكن الحصول عل����ى خدمات أخرى 

توفرها خدمات التشغيل.

 يومي االثنين 
ّ

أم����ا وكالة البريد، فهي ال تفتح أبوابه����ا إال

ع في األحياء الواقعة خلف 
ّ
والخمي����س. وُرغم أّن البريد ال ُيوز

 أّن وكال����ة البريد في قلندي����ا ال تحوي حتى على 
ّ

الج����دار، إال

ان. وخدمات الترخيص ال تتوفر 
ّ
صناديق بريد لخدمة الس����ك

بالمرة، رغم الوعد بتوفيرها. 

 أن األم����ر ال ينحصر فقط في أّن الخدمات الممنوحة في 
ّ

إال

صة جًدا، ب����ل أّن منالّية منطق����ة الخدمات أمام 
ّ
قلندي����ا مقل

فرغ الغاية من وراء المنطقة من مضمونها 
ُ
ان األحياء ت

ّ
س����ك

ان األحياء، إذ ُيلزم 
ّ
وهو تقريب الخدمات الحكومّية من س����ك

اَن باالنتظار في طوابير طويلة للمشاة 
ّ
دخول المنطقة السك

ي 
ّ
ان القادمون لتلق

ّ
ف����ي حاجز قلنديا. وهكذا يضطّر الس����ك

 
ّ

 بكل
ً
الخدمات في المنطقة للخضوع للفحص الكامل أس����وة

ه ليس 
ّ
من يس����عى للعب����ور باتجاه الق����دس، وذلك ُرغ����م أن

باإلم����كان أبًدا العبور من المنطق����ة الخدماتّية نحو القدس. 

ي الخدمات الممنوحة 
ّ
وعليه فإّن الش����خص الذي يرغب بتلق

ف����ي المنطقة ومن ثّم مواصلة طريق����ه إلى القدس، يضطّر 

للخروج من المنطقة الخدماتّي����ة والخضوع ثانية إلجراءات 

الفحص المنهكة. وُرغم أّن هذا الوضع الغريب معروف جيًدا 

للمسؤولين عن الحاجز، إاّل أّن أحًدا لم يبذل أّي جهد لتغييره 

ان. 
ّ
بغية التسهيل على السك

»جمعية حقوق المواطن« في تقرير جديد:

جدار الفصل العنصري حّول األحياء الفلسطينية المقدسية إلى “منطقة عشوائية”!

خنق القدس.
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باراك: نتنياهو ضعيف وال يملك الشجاعة للمضي
في المفاوضات مع الفلسطينيين حتى النهاية!

نش���رت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، في األيام األخيرة الماضية، أشرطة تسجيل بصوت 

رئيس حكومة إس���رائيل ووزير الدفاع الس���ابق ورئيس أركان الجيش اإلس���رائيلي األسبق، إيهود 

باراك، ه���ي عبارة عن مقابالت أجراها معه الكاتبان إيالن كفي���ر ودانيئيل دور، في إطار تأليفهما 

كتابا حول سيرة حياة باراك، بعنوان »حروب حياتي«، الذي نزل إلى األسواق يوم الجمعة الماضي. 

وأثارت أقوال باراك ضجة في إس���رائيل، إذ اتهم خاللها رئيس حكومة إسرائيل الحالي، بنيامين 

نتنياهو، بأنه »ضعيف« وكش���ف عن أن الوزيرين موش���يه يعلون ويوفال ش���تاينيتس، إلى جانب 

رئيس���ي أركان الجيش السابقين غابي أش���كنازي وبيني غانتس، منعا قرارا بمهاجمة إيران اتخذه 

نتنياهو وباراك.

وقال باراك في تس���جيل تم بثه أول من أمس، األحد، إن »بيبي )أي نتنياهو( ضعيف، وهو ال يريد 

تنفيذ خطوات صعبة إذا لم يرغموه عليها«. وأضاف أن نتنياهو »يكتنفه نوع من التشاؤم العميق. 

وفي الميزان بين الهلع واألمل هو يفضل دائما أن يكون هلعا بعض الش���يء. وهو وصف ذلك ذات 

مرة بأنه ’قلق’«.   

وتطرق باراك في هذه المقابلة المس���جلة إلى »قضية هارباز« التي اش���تبه في إطارها أشكنازي 

باالحتفاظ بوثيقة، زورها الضابط بوعز هارباز، بهدف تش���ويه سمعة الجنرال يوءاف غاالنت ومنع 

تعيينه رئيس���ا ألركان الجيش خلفا ألش���كنازي، رغم إقرار نتنياهو وباراك لهذا التعيين. وتطرق 

باراك إلى هذه القضية لدى تعيين المدعي العام العس���كري الس���ابق أفيحاي مندلبليت سكرتيرا 

للحكومة. وبحس���ب باراك، فإنه »قلت لنتنياهو إنك ال تدرك مدى مس���ؤولية مندلبليت، إذ أن هذا 

األخير ليس فقط س���مح له )ألش���كنازي( بإبقاء الوثيقة لديه، وإنما ألمح ل���ه طوال التحقيق كيف 

يتعين عليه التصرف«. 

وفي رده على س���ؤال حول كيف أبقى نتنياهو مندلبليت س���كرتيرا للحكومة، قال باراك إن »بيبي 

ضعيف، وهو ال يريد تنفيذ خطوات صعبة إذا لم يرغموه على ذلك. وقد زرع )وزير العدل األس���بق( 

يعقوب نئمان مندلبليت هناك. وقد حذرت بيبي قبل ذلك وقلت له ’اسمع، سيكون مخلصا لك مثل 

الكلب، ولكن في ساعة الحقيقة لن تعرف ماذا سيكون وفي النهاية هو يخدم نفسه وهو يريد أن 

يكون المستش���ار القانوني للحكومة المقبلة’. لقد قلت لبيبي مس���بقا إن ضلوعه في قضية هارباز 

لن تسمح له بأن يتولى المنصب، وستجد نفسك مع شخص ليس جديرا بأن يكون في المنصب«.

وحول المفاوضات بين إس���رائيل والفلس���طينيين، قال باراك إنه ليس لدى نتنياهو »الش���جاعة 

للمضي بذلك حتى النهاية«.  

وكانت القناة الثانية قد نش���رت تس���جيال صوتي���ا لمقابلة أجراها مؤلفا الكت���اب مع باراك حول 

البرنامج النووي اإليراني وخطط إسرائيلية لمهاجمة إيران. 

ووفقا لباراك فإنه س���وية مع نتنياهو تبنيا خالل العامي���ن 2009 و2010 مصطلح »حيز المناعة«، 

الذي يعني أنه يتعين على إسرائيل اإلسراع في مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية قبل أن يدفن 

اإليرانيون هذه المنشآت عميقا في باطن األرض أو ينشروها في مناطق عديدة ويصبح من الصعب 

على إسرائيل مهاجمتها كلها.

وأضاف باراك أنه »عندما وصلنا إلى اللحظة التي أردنا فيها أن ننقل القرار خارج ثالثتنا، بيبي وأنا 

وليبرم���ان، كان يمكن نقل المداوالت إلى هيئة الثمانية أو الحكومة األمنية المصغرة. وعندها في 

اللحظة الحاس���مة كان رد الجيش اإلسرائيلي أن القدرة التي تراكمت ال تتجاوز العتبة التي بإمكان 

رئيس أركان الجيش )أشكنازي( القول عندها إن الجيش جاهز لشن الهجوم«. 

وتاب���ع أنه “في نهاية المطاف هذا األم���ر بحاجة إلى رئيس أركان الجي���ش. واجتمعنا مجموعة 

صغي���رة في غرف���ة جانبية، بحضور رئيس الحكوم���ة ووزير الدفاع ووزي���ر الخارجية ورئيس أركان 

الجيش ورئيس الموساد ورئيس شعبة االس���تخبارات العسكرية ورئيس الشاباك. وأردنا في هذه 

الهيئ���ة أن نعرف ما هو الوضع. اإلجابة لم تكن إيجابية. لكن هو )أش���كنازي( قال ذلك فقط عندما 

ُحش���ر في الزاوية. وليس بإمكان���ك طرح هذا االقتراح في الحكومة األمني���ة المصغرة عندما يأتي 

رئيس أركان الجيش ويقول إنه قلت لكم ال”.

وقال باراك إنه عقد اجتماع موس���ع في العام 2011 في مقر الموساد. وكان شعور باراك ونتنياهو 

أن لديهما أغلبية مؤيدة لمهاجمة إيران، تس���مح بطرح الخطة على الحكومة الحقا. وتبين أن الوزراء 

بيني بيغن ودان مريدور وايلي يش���اي يعارضون الهجوم، وإلى جانبهم وقف رئيس أركان الجيش 

ورئيسا الموس���اد والشاباك وكذلك شعبة االس���تخبارات العس���كرية. وكان يخيل لهما أن يعلون 

وشتاينيتس سيؤيدان الهجوم لكن تبين أنهما يعارضانه. 

وتابع ب���اراك أن “غانتس قال إنه توجد قدرة، وأنتم تعرفون كل القيود، كل األمور وكل المخاطر. 

بيب���ي وأن���ا وليبرمان أيدنا العملية العس���كرية وأنه باإلم���كان التوجه إلى هيئ���ة الثمانية، التي 

تضم األش���خاص الذي���ن فهمهم للموضوع هو األعم���ق. وأجرى بيبي محادث���ات مطولة مع يعلون 

وشتاينيتس، وفي مرحلة معينة من المشاورات بيننا قال بيبي إنهما يؤيدان”. 

ومض���ى أنه “عقدنا اجتماعا لهيئ���ة الثمانية... ورئيس أركان الجيش )غانتس( اس���تعرض كل 

األمور، كل الصعوبات، كل التعقيدات والمش���اكل بما في ذلك إمكانية وجود خسائر بشرية، وأنت 

ترى أمام عينيك كيف أن يعلون وش���تاينيتس يذوبان )يتراجعان(. فإما أن بيبي لم يستعد لذلك 

أو أنه لم يقدر بشكل صحيح”. 

وفي المرة الثالثة التي قرر فيها باراك ونتنياهو مهاجمة إيران كانت العام 2012، لكن في حينه 

جرى التخطيط لمناورة مشتركة للجيشين اإلسرائيلي واألميركي. وقال باراك إنه “اعتزمنا أن ننفذ 

الهج���وم، وتوجهت إلى )وزير الدفاع األميركي ليون( بانيت���ا وقلت إني أطلب تأجيل المناورة. وقد 

أجلوها إلى أبعد موعد، وكان قبل أيام من االنتخابات” وهذه المناورة منعت الهجوم بسبب معارضة 

الواليات المتحدة له. 

وش���ككت المحللة السياسية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، سيما كدمون، في مقال نشرته أول 

من أمس األحد، برواية باراك، وكتبت أنه “باإلمكان االفتراض أن كل من يعرف باراك منذ سنين، تلقى 

هذه القصة بصورة محدودة الضمان. ليس ألن ش���تاينيتس ’ذاب’، فهذا أمر يمكن تخيله. وإنما ألن 

كل من يتابع خطوات نتنياهو وباراك يعرف أن احتمال شن هجوم ضد إيران كان قريبا من الصفر”.

وأردف���ت أن “كليهما، وكل واحد منهما على انفراد، أثبتا أنهما ال يبتهجان بالذهاب إلى القتال، 

وق���د توف���رت لديهما فرص عدي���دة إلثبات ذلك. أو مثلم���ا قال )أفيغدور( ليبرمان قبل ش���هر عن 

نتنياهو: كيف يمكن لمن هو غير قادر على معالجة أمر حماس أن يواجه إيران؟”.

وأضافت كدمون “هل س���يصدق أحد في الب���الد بأنه لو أراد نتنياهو وب���اراك وليبرمان مهاجمة 

إيران لتمكن أحد من منعهم من ذلك؟ ومن يفعل ذلك، شتاينيتس؟ حقا؟ ثمة حدود لما يمكن أن 

نصدق���ه. ويبدو لي أن أي ولد يدرك أنه إذا اعتق���د رئيس الحكومة ووزير الدفاع أنه يجب مهاجمة 

إيران، وحتى لو بعد ذلك بحسب رواية باراك، قال رئيس أركان الجيش بيني غانتس إن لدينا القدرة 

لتنفيذ ذلك، فإنه ليس يعلون، الذي لم يكن وزيرا هاما حينذاك، وبالتأكيد ليس دكتور الفلس���فة 

شتاينيتس، كان بإمكانهما إحباط ذلك”.

ورأت كدمون أنه “أس���هل بكثير أن نصدق أن أش���كنازي، وفي أعقابه شتاينيتس ويعلون، صنعا 

جميال كبيرا لنتنياهو وباراك. فهم اس���تجابوا بكل بساطة لدعواتهما الصامتة بأن ’أمسكوا بنا’”. 

كذلك أشار المراسل السياسي لصحيفة “هآرتس”، باراك رافيد، إلى هذا األمر.

وأضاف���ت كدمون أن يصعب فهم دوافع باراك بكش���ف هذه األم���ور اآلن، “ودوافع باراك ملتوية 

دائما، بحيث هو نفس���ه يضل الطري���ق داخلها. لكن األمر المؤكد هو أن���ه يوجد دافع، نية معينة 

خفي���ة”، ولفتت إلى عدة احتماالت في هذا الس���ياق بينها إعادة كتابة التاريخ، أو تش���ويه صورة 

خصمه اللدود أشكنازي في ظل تردد أنباء عن نيته دخول الحلبة السياسية. 

ولم تس���تبعد المحللة أن يكون باراك وراء تسريب التسجيل الصوتي إلى القناة الثانية، رغم أنه 

ادعى بأنه حاول منع نشره، أو على األقل لم يأسف على النشر.

لوح���ظ في اآلونة األخي���رة أن ثمة تركيزًا على 

الموضوع الفلس���طيني ف���ي تعليقات المحللين 

اإلس���رائيليين عل���ى الرغ���م من س���عي رئيس 

الحكوم���ة بنيامي���ن نتنياهو إلى تس���ليط كل 

االهتمام على الملف النووي اإليراني.

وداخ���ل ه���ذا التركي���ز ق���ال زلمان ش���وفال، 

وهو س���فير إسرائيلي س���ابق في واشنطن، في 

مقال نش���ره في صحيف���ة »يس���رائيل َهيوم«، 

إن الدبلوماس���ية اإلس���رائيلية تقف في الوقت 

الحالي أم���ام اختبارين: االتفاق النووي مع إيران 

والموضوع الفلسطيني.

وكتب شوفال: تقف إس���رائيل أمام اختبارين 

لهم���ا  س���يكون  مصيريي���ن  دبلوماس���يين 

انعكاساتهما على العالقة مع الواليات المتحدة. 

االختب���ار األول هو االتفاق النووي مع إيران الذي 

سوف ُيحس���م في األسابيع المقبلة، والثاني من 

بعده الموضوع الفلسطيني.

رحت تقديرات 
ُ
وأضاف: في األش���هر األخيرة ط

مختلفة بش���أن ما إذا كان الرئي���س باراك أوباما 

س���يرغب في المخاط���رة بإمكانية فش���ل جديد 

في الموضوع الفلس���طيني، سيلقي بظالله على 

ما يعتبره اإلنجاز السياس���ي األب���رز لواليته، أي 

االتفاق م���ع إيران. لقد كتب أه���رون ميلر الذي 

عمل عش���رات الس���نوات مع اإلدارات األميركية 

المختلفة في مجال شؤون الشرق األوسط، مقااًل 

في صحيفة »واش���نطن بوس���ت« ق���ال فيه: »إن 

الرئيس ح���ذر حيال احتمال فرصة التوصل قبل 

نهاية واليته إلى الوضع الدائم المتعلق بالنزاع 

اإلس���رائيلي - الفلس���طيني، لكن ال يعني ذلك 

أنه ووزي���ر الخارجية تنازال تمامًا عن الدفع قدمًا 

بهذه الفكرة حتى لو أدى هذا األمر إلى مزيد من 

التوتر مع رئيس حكومة إسرائيل«.

المختلف���ة  والتصريح���ات  ميل���ر  أق���وال  إن 

لدبلوماس���يين أميركيي���ن وأوروبيين، ليس���ت 

برئاس���ة  الفرنس���ي  التح���رك  ع���ن  منفصل���ة 

وزي���ر الخارجية ل���وران فابيوس ف���ي الموضوع 

الفلس���طيني. وق���د مر ه���ذا التح���رك بمراحل 

مختلف���ة. ففي البداية أعلن فابيوس أن فرنس���ا 

ستطرح قرارًا جديدًا على مجلس األمن في األمم 

المتحدة يحل محل القرار 242 العائد لسنة 1967 

)قرار ال يطلب من إس���رائيل االنسحاب من جميع 

المناطق ويربط االنسحابات بضمان حدود آمنة(. 

ويمكن افتراض أن هذا األمر قد جرى بالتنسيق 

مع الواليات المتحدة، عل���ى األقل في ما يتعلق 

بالخطوط العامة لالقتراح ألن الفرنسيين فهموا 

أنهم إذا لم يفعلوا ذلك س���يصطدمون كما في 

الماض���ي بالفيت���و األميركي. المرحل���ة التالية 

كان���ت زي���ارة فابيوس إل���ى الق���دس ورام الله، 

والتي أوضح���ت حكومة إس���رائيل خاللها أنها 

س���تواصل معارضتها لكل خطوة تفرض عليها 

فرضًا وتتعارض مع مبدأ المفاوضات المباش���رة 

من دون ش���روط مسبقة وتتوجه نحو إقامة دولة 

فلسطينية خالل 18 شهرًا كحقيقة منتهية.

وال���رد الفلس���طيني عل���ى المب���ادرة كان أقل 

وضوح���ًا. فلقد ش���عر الفلس���طينيون باالرتياح 

حيال مضم���ون المبادرة الفرنس���ية ورأوا فيها 

إنجازًا إلس���تراتيجيتهم الدولي���ة والمتناعهم 

المتواص���ل عن إج���راء مفاوض���ات حقيقية مع 

إس���رائيل. لكنه���م كعادته���م رفع���وا الثمن: 

االنسحاب إلى خطوط 1967 من دون تبادل أراض؛ 

القدس الش���رقية كلها؛ تحوي���ل القرار 194 غير 

المل���زم لألمم المتحدة المتعل���ق بالالجئين إلى 

قرار ملزم؛ وقف جميع النشاطات االستيطانية؛ 

إطالق األس���رى؛ رفض مطلق لالعتراف بإسرائيل 

دولة يهودية؛ رفض تجريد الدولة الفلسطينية 

من السالح.

وخت���م ش���وفال قائ���اًل: ال يمكن افت���راض أن 

فرنسا س���تقبل المطالب الفلسطينية كما هي، 

لكنها قد تتعهد بصياغ���ات غامضة تكون في 

مصلحتهم. وحتى واش���نطن فإنها لم تقرر بعد 

ما إذا كانت ستتعاون مع المبادرة الفرنسية، أم 

أنها ستتمس���ك بسياستها التقليدية الداعمة 

لمفاوضات مباش���رة بين األطراف من دون شروط 

مسبقة.

الخالصات الرئيسة 
لالنفصال عن غزة

بموازاة ذلك حفلت الصحف ووس���ائل اإلعالم 

اإلس���رائيلية بتحليالت في مناس���بة مرور عشر 

سنوات على خطة االنفصال عن غزة.

وق���ال عام���وس هرئي���ل، المحلل العس���كري 

لصحيف���ة »هآرتس«، إنه عندما ننظر إلى عش���ر 

س���نوات من االنفصال عن غزة، تب���رز خالصتان 

أساس���يتان من ذلك ومن إخالء أربع مستوطنات 

ف���ي ش���مال الضف���ة الغربية. الخالص���ة األولى 

هي عدم تحقق التوقعات المتش���ائمة بش���أن 

االنفصال نفس���ه، إذ لم يجر اس���تخدام السالح 

الناري ضد قوات األمن، وكان العنف خالل اإلخالء 

مح���دودًا. والخالص���ة الثانية ه���ي أن توقعات 

اليمين بشأن المخاطر األمنية من الوضع الجديد 

تحقق���ت بأكملها في الس���نوات الت���ي أعقبت 

االنفصال، فقد س���يطرت »حماس« على القطاع، 

وحسنت قدراتها اإلرهابية، وزادت إلى حد بعيد 

م���دى تهديد صواريخها الت���ي تصل اليوم إلى 

وسط إسرائيل.

وأض���اف: انطالق���ًا م���ن هاتي���ن الحقيقتين 

اللتي���ن ال خالف عليهم���ا الي���وم )حتى رئيس 

المعارضة عضو الكنيس���ت إسحاق هرتسوغ من 

“المعس���كر الصهيوني” قال الش���هر الماضي 

إن االنفص���ال كان “خط���أ أمنيًا”(، يس���تخلص 

كل طرف في النقاش السياس���ي في إس���رائيل 

النتائج التي تالئمه بالنس���بة للمستقبل. ففي 

اليس���ار هناك م���ن يؤمن بأن النج���اح في إخالء 

نحو 8000 من مس���توطني غ���وش قطيف وفي 

ش���مال الضفة يمكنه أن يدل عل���ى أن الجيش 

والشرطة سيكونان قادرين مستقباًل على القيام 

بمهمة إخالء نحو 100 ألف إسرائيلي على األقل 

من المس���توطنات المعزولة الواقعة خارج كتل 

المس���توطنات في الضفة الغربية. وفي اليمين 

ه���م مقتنعون بأن نتائج االنس���حاب من القطاع 

يج���ب أن تك���ون بمثابة إنذار ل���كل من يقع في 

أوهام انسحابات جديدة من الضفة. 

وبرأيه فإن���ه خالفًا للحقائ���ق الفعلية، هناك 

ما يس���توجب نقاش���ًا إضافي���ًا. فنج���اح تنفيذ 

االنفصال جاء بعكس التقديرات الس���لبية التي 

سادت وسائل اإلعالم وبعض أوساط الشخصيات 

األمنية في األش���هر التي س���بقت اإلخالء، هذا 

م���ن دون الحدي���ث ع���ن تأكي���دات الحاخامين 

للجمه���ور الديني - القومي أن “الله لن يس���مح 

بذل���ك”. فالتدخل اإللهي لم يح���دث، والجيش 

والشرطة عمال بالتنس���يق مع بعضهما البعض 

بق���وة وحكم���ة وبطريقة س���محت باالنتهاء من 

مهم���ة إخالء قطاع غزة خ���الل أربعة أيام وإخالء 

ش���مال الضفة ف���ي يومين. وتب���ددت التنبؤات 

القاتمة بش���أن استعداد عشرات نشطاء اليمين 

من المس���لحين للهجوم على الجنود والش���رطة، 

أو كبديل ينظمون أنفس���هم للقي���ام بعمليات 

انتح���ار جماعية من نوع مّس���ادا. لكن ش���ارون 

خ���رق خالل االنفص���ال عددًا م���ن تعهداته من 

خالل تجاهله النتائج الس���لبية الستفتاء أعضاء 

الليكود الذي كان هو نفس���ه بادر إليه. لم يكن 

رئيس الحكومة ديمقراطي���ًا كبيرًا، كما لم يكن 

حساس���ًا حيال احترام قواعد اللعب���ة. واألمران 

الحاس���مان ف���ي نظره هم���ا ما اعتب���ره مصلحة 

الدولة، وما أظهرته اس���تطالعات الرأي العام من 

تأيي���د جارف لقراره االنس���حاب من طرف واحد. 

وهكذا وجد المس���توطنون أنفس���هم معزولين 

جدًا وسط الجمهور اإلس���رائيلي، وحتى الجهاز 

القضائي لم يقم بمساعدتهم.

وأض���اف هرئي���ل: لق���د كان���ت ه���ذه المرة 

األخيرة منذ ذلك الحي���ن وحتى اليوم التي أخذ 

فيها زعيم إس���رائيلي قرارًا حاس���مًا بعيد األمد 

وحرص على اس���تكماله برغم جميع التحفظات. 

والزعيم���ان اللذان جاءا من بعد ش���ارون، إيهود 

أولم���رت وبنيامي���ن نتنياه���و، لم يظه���را هذا 

القدر من التصميم ف���ي أي من قراراتهما. ولقد 

امتازت الس���نوات الخمس التي قضاها ش���ارون 

رئيس���ًا للحكومة بقرارات من ه���ذا النوع، والتي 

برغم أنه���ا كانت موض���ع خالف، اتض���ح الحقًا 

صحتها عن���د االختب���ار التاريخي، مث���ل إعادة 

احتالل مدن الضفة في عملية “الس���ور الواقي” 

سنة 2002 )التي أدت تدريجيًا إلى كبح اإلرهاب 

الفلس���طيني(، وأيضًا إقامة الجدار الفاصل. ولم 

يكن باس���تطاعة ش���ارون القيام بذلك من دون 

تأييد شعبي واس���ع. وعلى الرغم من االحتضان 

المش���وب بالندم الذي يحظى ب���ه اليوم الذين 

خل���وا من غوش قطيف، يتعي���ن علينا أن نقول 
ُ
أ

الحقيقة، وه���ي أنه في اللحظة الحاس���مة قبل 

عشر س���نوات توحد المجتمع اإلس���رائيلي في 

أغلبيته وفرض بعنف قرارًا صعبًا على معس���كر 

سياس���ي كبير جدًا. لقد مر اإلخالء بسالم بصورة 

نسبية بس���بب تضافر ثالثة أمور: زعامة شارون؛ 

دع���م أغلبية الجمهور )الذي لم يعتبر قط وجود 

مجموعة يهود بين مخيم���ات الالجئين في غزة 

خطوة صحيحة(؛ والمستوى العالي في التنفيذ 

لدى الجيش والشرطة.

وقال المحلل: لقد ش���ارك قرابة 25 ألف جندي 

وش���رطي في تطبيق الخطة. وكانت هذه عملية 

ضخمة وغير مسبوقة في حجمها بالنسبة لمهمة 

غير عسكرية. وقد نفذت من دون إراقة نقطة دم 

واحدة لجندي، ومن دون استخدام حيل قذرة من 

أجل تحطيم المس���توطنين المتحصنين داخل 

المستوطنات ومؤيديهم نفسيًا. وتولى الجيش 

المهمة بعد تخطيط طوي���ل ومنظم جرى خالله 

التوصل إلى شعار منطقي ومالئم: “حزم ورأفة”.

لقد تخ���وف الجيش من س���يناريوهين يمكن 

أن يؤذيا اس���تكمال اإلخالء: عدوانية فائضة من 

جانب الجنود ورجال الش���رطة حي���ال معارضي 

اإلخالء؛ أو زيادة في التماهي من قبلهم مثل أن 

ينفج���ر جنود وجنديات بالب���كاء بداًل من القيام 

بمهمتهم. لم يحدث أي من األمرين، فالتخطيط 

المس���بق، واإلعداد النفسي الدقيق، وإلقاء الجزء 

األكبر من مهمة اإلخالء على رجال شرطة وجنود 

نظاميي���ن ف���ي الجيش ب���داًل من ف���رق قتالية 

نظامية، والتس���امح النس���بي ال���ذي ظهر حيال 

ظاهرة رفض الخدم���ة، كل ذلك أدى إلى تنفيذ 

الخطة من دون عقبات تقريبًا.

وفي رأي ضابط ق���ام بالجزء األكبر في عمليات 

التحضير لإلخالء: “يؤسفني أن أقول ذلك، ولكن 

االنفص���ال كان واحدة من المهمات الكبرى التي 

ق���ام بها الجيش كم���ا ينبغي. لق���د كانت هذه 

مهمة قذرة وال س���بب لتوزيع ميداليات بعدها، 

لكن الجيش والشرطة قاما بواجبهما”.

هل يمكن تكرار تجربة االنفصال واإلخالء 
بسهولة في الضفة الغربية؟

لكن هذا ال يعن���ي في قراءة هرئيل أنه يمكن 

تك���رار التجربة بس���هولة في الضف���ة الغربية، 

فهناك مع اتفاق أو بقرار انسحاب من طرف واحد، 

سيكون المطلوب إخالء أكثر من 100 ألف شخص 

من عش���رات المس���توطنات والبؤر االستيطانية 

ش���رقي جدار الفصل. ومن الصعب رؤية الزعامة 

اإلسرائيلية )وإلى حد بعيد الفلسطينية أيضًا( 

تتوصل إلى قرار بش���أن اتفاق دائم أو انسحاب 

جزئي. كما أن الشعور الديني األيديولوجي لدى 

الجمهور إزاء يهودا والسامرة )الضفة الغربية( 

بأنها جزء من الوطن أقوى بكثير.

بيد أن العنص���ر األكثر إش���كالية ال يكمن في 

األيديولوجيا الموجودة في اليمين، بل في التغير 

الذي طرأ على الجيش اإلس���رائيلي نفس���ه. فبعد 

حوالي س���نة على أزمة حادة أعقب���ت االنفصال، 

عادت األغلبية الس���احقة للمعس���كر الصهيوني 

– الديني إل���ى الخدمة بصورة كبيرة في الجيش. 

والمشكلة في اإلخالء المستقبلي ليست مرتبطة 

بق���ادة األلوية م���ن المتدينين الذي���ن لهم والء 

مطلق للمؤسس���ة العس���كرية، بل مرتبط بالقادة 

الصغ���ار. فعندما يراوح معدل الش���باب المتدين 

في دورة ضباط سالح البر خالل سنوات بين %30 

إلى 40%، فثمة شك كبير في نجاح تنفيذ عملية 

إخ���الء من هذا الن���وع، على افت���راض أن الجيش 

سيقوم بالجزء األكبر من المهمة.

وتساءل هرئيل: هل سينتج من االنسحاب من 

90% أو أكث���ر من أراضي الضفة، خطر أمني أكيد 

كما يّدعي الناطقون بلسان اليمين من نتنياهو 

ومن ه���م إلى اليمين منه؟ إن هذا س���يكون من 

دون شك مجازفة القرن إذا لم نأخذ في الحسبان 

القنبلة اإليرانية. وفي المقابل، تطرح في الكفة 

الثانية تس���اؤالت ال تق���ل دراماتيكية بدءًا من 

مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية وصواًل إلى 

مكانتها الدولية. ثمة شك مثاًل في أن إسرائيل 

كانت ستحظى بدعم نس���بي من الدول الغربية 

العظمى ف���ي حربها على لبن���ان أو في المعارك 

العسكرية التي شنتها منذ ذلك الحين ضد غزة، 

لو لم تظهر حس���ن نياتها من خالل استعدادها 

إلخالء المستوطنات في القطاع. ومن الواضح أن 

أي إخالء ال بد من أن يكون مدعومًا بأوس���ع غطاء 

أمني تس���تطيع إس���رائيل تحقيق���ه إذا أرادت 

المس���تقبلية )وفي هذه  الزعامة اإلس���رائيلية 

المرحل���ة المتخّيلة( أن تحش���د تأييدًا ش���عبيًا 

كافيًا لذلك.

تحليالت جديدة: 

إسرائيل تقف اآلن أمام اختبارين دبلوماسيين 
مصيريين هما االتفاق مع إيران والموضوع الفلسطيني!

*»منذ خطة االنفصال عن غزة قبل عشر سنوات لم يظهر في إسرائيل زعيم قادر 

على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق باالحتالل«!*

ايهود باراك.                )أ.ب(
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

انخفاض وتيرة نمو قطاع التقنية 
العالية يقلق االقتصاد

ت معطيات جديدة على انخفاض حاد نس���بيا في نمو قطاع 
ّ
دل

التقنيات العالية، الذي يش���كل مرتكزا أساسيا لنمو االقتصاد 

اإلسرائيلي، وكانت نس���ب النمو السنوية فيه التي تراوحت ما 

بين 8% الى 13%، تنعكس عل���ى النمو في كل االقتصاد، إذ أن 

قط���اع التقنيات العالية الذي يقدر حجم الناتج فيه الس���نوي 

بقراب���ة 20 مليار دوالر، يش���كل 11% من اجمال���ي الناتج العام 

اإلسرائيلي.

وق���ال تقرير جدي���د إن قطاع التقني���ات العالية س���جل في العام 

الماضي 2014 نموا بنسبة 4%، وهذه نسبة أفضل بكثير من نسبة نمو 

هذا القطاع في العام الذي س���بق 2013، بنسبة 1%، إال أن نسب النمو 

هذه تشكل قلقا لالقتصاد بشكل عام. 

وق���ال التقري���ر إن الطفرة التي تحقق���ت في الع���ام 2014 مقارنة 

بالعام 2013، كانت نتيجة لنجاح الش���ركات الحديثة “س���تارت أب” 

بتجنيد اس���تثمارات كبيرة، وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد الوظائف 

في هذا القطاع مس���تمر في الهبوط، منذ الع���ام 2011، حينما المس 

ع���دد الوظائف في كل القطاع 200 ألف وظيف���ة، بينما انخفض عدد 

الوظائف تدريجيا في السنوات الالحقة ليصل في العام الماضي الى 

183 الف وظيفة.

وعلى الرغم من هذا الهبوط، إال أن صادرات التقنيات العالية سجلت 

في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 14% وبلغ حجم صادراتها 6ر16 مليار 

دوالر.

“حرب” أسعار على اللحوم 
قبيل األعياد العبرية

توقعت مصادر في شبكات التسوق المركزية أن تساهم المنافسة 

الحادة على أس����عار اللحوم، بين كبرى شبكات التسوق اإلسرائيلية، 

في تخفيض أسعار “اللحوم الطازجة” المستوردة بما بين 15% الى 

20%، وحت����ى قبل بدء األعياد العبرية في منتصف الش����هر المقبل 

أيلول.

وحسب ما نشر، فإن أكبر شبكة تسويق للمواد الغذائية “شوبرسال” 

تس���تعد الس���تيراد كميات كبيرة من اللحوم الطازجة من األرجنتين، 

وم���ن المتوقع أن تجري تخفيضا بنس���بة 30% الى 40% على أس���عار 

أغلى قطع لحوم العجل. وفي المقابل، فإن شركة “تنوفا” أكبر شركة 

لمنتوجات الحليب واللحوم في إس���رائيل، تستعد الستيراد كميات 

كبيرة من بولن���دا لتنافس هي األخرى على أس���عار اللحوم الطازجة، 

وبقطع اللحوم األكثر غالء.

إال أن ه���ذه التقارير ق���د ال تنعكس فعليا على أس���عار اللحوم 

الطازجة المحلية وفي األس���واق العام���ة. كذلك، فإن كل التقارير 

اإلس���رائيلية تؤكد أن أسعار اللحوم األساسية في إسرائيل أغلى 

بنس���بة 30% الى 35% من أس���عارها في الدول المتطورة، وبعد 

المقارنة بمستوى المعيش���ة، وهذا نابع أساسا من شروط الحالل 

اليهودي. 

ويقول مستوردون للحوم إن اس���تيراد اللحوم من أميركا الالتينية 

يس���توجب إرس���ال ما بين 10 إلى 14 رجل دين إلى كل مس���لخ سيتم 

االس���تيراد منه، وكلفة كل رج���ل دين كهذا تتراوح م���ا بين 6 آالف 

إلى 7 آالف دوالر ش���هريا، اضافة إلى تكالي���ف أخرى، ما يعني كلفة 

شهرية تصل إلى 100 ألف دوالر، من أجل استيراد 500 طن من اللحوم 

المجّمدة.

انخفاض السياحة الداخلة 
وارتفاع الخارجة

سجلت السياحة الداخلة في األشهر السبعة األولى من العام 

الج���اري انخفاضا حادا بنس���بة 13% مقارنة مع الفترة المقابلة 

من العام الماضي 2014، في حين أن نس���بة الس���ياحة الخارجة 

سجلت ارتفاعا حادا في أشهر الصيف، مقارنة مع نفس الفترة 

من العام الماضي، وكان على رأس قائمة الدول التي استقبلت 

الس���ياح من إس���رائيل تركيا ثم اليونان ثم الواليات المتحدة 

األميركية.

وقال تقرير مكتب اإلحصاء المركزي إن عدد السياح الذين دخلوا 

الى إس���رائيل في األش���هر الس���بعة األولى من هذا العام بلغ 65ر1 

مليون س���ائح، وهذا أقل بنس���بة 13% عما كان في نفس الفترة من 

العام الماض���ي، كما أن هذا العدد كان أقل بنس���بة 6ر1% عما كان 

عليه في نفس الفترة من العام 2013.

وبرغم ذلك، فقد س���جل ش���هر تم���وز الماضي ارتفاع���ا حادا في 

الس���ياحة الوافدة بنس���بة 26% مقارنة مع الش���هر ذاته من العام 

2014، وأعاد مس���توى السياحة في هذا الشهر الى ما كان عليه في 

العام 2013 مع زيادة طفيفة جدا، ويعود هذا الى أن الس���ياحة في 

تموز 2014 ش���هدت انهيارا ح���ادا في الس���ياحة الداخلة على إثر 

الع���دوان على قطاع غ���زة، وكان فاتحة لتراجع الس���ياحة ككل في 

العام الماضي 2014.

وحس���ب التقرير، فقد بلغ عدد الس���ياح الوافدي���ن في تموز 

الماضي 245 الف نس���مة، من بينهم 222 الف���ا وصلوا بالطيران، 

و24 الف���ا وصلوا عن طريق البر م���ن بينهم 19 الفا عبر الحدود مع 

االردن و5 آالف عبر الحدود مع مصر. ومن بين اجمالي السياح كان 

35 ألف س���ائح ليوم واحد، وهؤالء وحدهم سجلوا ارتفاعا بنسبة 

46% مقارنة مع عدد هذه الش���ريحة من السياح في ذات الشهر 

من العام الماضي.

إلى ذلك، فقد قالت تقارير أولية إن الس���ياحة من إس���رائيل إلى 

الخارج ش���هدت في شهر تموز ارتفاعا حادا، دون عرض احصائيات 

نهائية، إال أن المعطيات الجزئية دلت على هذا االرتفاع، فقد سجل 

الس���فر إلى تركيا في ذلك الش���هر ارتفاعا بنسبة 30% مقارنة مع 

ذات الش���هر من العام الماضي وبلغ عددهم 5ر172 ألف مسافر إلى 

تركي���ا، وحلت في المرتبة الثانية اليون���ان، التي وصلها ما يالمس 

170 ألف س���ائح، بزيادة قاربت 30%، كما ش���هدت الس���ياحة إلى 

الواليات المتحدة زيادة بنس���بة 10%، ليبلغ عدد المس���افرين الى 

هناك أكثر من 136 ألف سائح.

قال تقرير جديد لس����لطة التش����غيل اإلس����رائيلية إن المش����اركة في العمل 
للش����ريحة العمرية من جيل 25 إلى 64 عاما س����جلت ارتفاعا كبيرا في السنوات 
العش����رين األخيرة، وس����اهم في هذا االرتفاع الملحوظ في نسبة المشاركة في 
سوق العمل بين النساء العربيات، التي ما تزال متدنية )33%( وأيضا ارتفاعها 
بين الرجال المتديني����ن المتزمتين “الحريديم” )46%(، مقابل نس����بة تجاوزت 

77%، بين الجمهور عامة في هذه الشريحة العمرية.
وحسب التقرير، فقد وضعت الحكومة قبل سنوات، هدفا لرفع نسبة المشاركة 
في س����وق العمل في الش����ريحة العمرية من 25 إلى 64. عام����ًا. وكان الهدف أن 
تكون نس����بة المشاركة في س����وق العمل في العام 2020، في الشريحة العمرية 
ذاتها 5ر76%، إال أن نس����بة المشاركة الفعلية حتى منتصف العام الجاري 2015 
قد تجاوزت هدف العام 2020، إذ بلغت النس����بة 2ر77%. بينما وضعت الحكومة 
هدفا برفع نس����بة المشاركة في س����وق العمل لدى الشريحة العمرية 20 إلى 24 
عاما 56% حتى العام 2020. إال أن النس����بة في منتصف العام الجاري بلغت %66، 
وحس����ب التقدير فإن هذا االرتفاع حصل بعد أن تم ضم المجندين في الجيش 
اإلس����رائيلي، وكان هؤالء دائما خارج حس����ابات التشغيل. وقال المركز المتعدد 
المجاالت في هرتسليا في بحث جديد له إن على الحكومة أن تجري تعديال على 

أهداف التشغيل حتى العام 2020.
وحس����ب تفصيل التقرير، فإن نسبة المشاركة في سوق العمل بين الرجال من 
عمر 25 إلى 64 عاما، ارتفعت من 3ر80% في العام 1995 إلى نسبة 83% حاليا، في 
حين ارتفعت نس����بة المشاركة بين النساء من نفس الشريحة العمرية من %56 
في العام 1995 إلى نس����بة 72% حاليا. وقد ارتفعت نسبة المشاركة بين النساء 
اليهوديات، من دون نساء الحريديم، من 64% قبل عشرين عاما إلى نسبة %80. 
أما نساء الحريديم، فقد بلغت نسبة مشاركتهن في سوق العمل 73%، في حين 

أن الهدف للعام 2020 كان %63.
كذلك س����جلت النساء العربيات ارتفاعا في المشاركة في سوق العمل من %19 
قبل عش����رين عاما إلى قرابة 33% حاليا، في حين أن هدف الحكومة حتى العام 
2020 هو 41%. ولكن بالنس����بة للنساء العربيات، فإن نسبة من النساء تعملن في 
أماكن عمل من دون تس����جيل رس����مي في س����جالت الضريبة، وهي ظاهرة برغم 
تقلصها في المجتمع العربي، إال أنها ما تزال قائمة. كذلك فإن نس����ب مشاركة 
النس����اء العربيات في س����وق العمل تتغي����ر من منطقة إلى أخ����رى، وأدنى هذه 
النس����بة نجدها في بلدات صحراء النقب، حيث نس����بة مشاركة النساء في سوق 

العمل ضئيل����ة جدا، في حين أن تلك المنطقة كله����ا منكوبة بالبطالة العربية، 
وتصل نس����بة البطالة هن����اك إلى ما يزيد عن 32%، بينما نس����بة البطالة العامة 

2ر%5.
ويقول التقرير ذاته إن نس����بة المش����اركة بين الرجال العرب، في الش����ريحة 
العمرية المذك����ورة بلغت حاليا 78%، وهو الهدف الذي وضعته الحكومة للعام 
2020. وترتفع نس����بة عدم المشاركة في س����وق العمل بين الرجال العرب الذين 

تجاوزوا عمر 55 عاما على وجه الخصوص، بسبب قلة فرص العمل.
أما بالنس����بة لرجال “الحريديم” فهم يمتنعون عن المشاركة في سوق العمل 
المفتوح����ة لدوافع ديني����ة، وينخرطون أكثر في المعاه����د الدينية، أو يعملون 
في ش����بكة مؤسس����ات ومعاهد “الحريديم”، التي منها ما يدار بشكل بعيد عن 
سلطات الضرائب والسجالت الرس����مية. فقد تحدثت تقارير سابقة عن جمهور 
الحريدي����م، أن ف����ي مجتمعهم المغلق، خاص����ة لدى الطائفة الت����ي ال تعترف 
بإس����رائيل ومؤسس����اتها، “اقتصادا أس����ود” تصل دورته المالية السنوية إلى 
مليارات الدوالرات تدير مؤسسات خاصة لمعاهد دينية، وتدفع رواتب لمعلمين 

ومرشدين وعاملين، وغيرها من مجاالت تقديم الخدمات لهذا الجمهور.
وقد وضعت الحكومة هدفا كي تصل نس����بة مشاركة الشريحة العمرية إياها 
من رجال الحريديم إلى 63%، بينما النسبة الحالية 46%، وال يبدو أن هذا الهدف 
س����يتحقق، رغم أن وتيرة االنخراط في س����وق العمل قد ارتفعت أكثر ابتداء من 
العام 2005، حينما كانت نسبة المشاركة في سوق العمل 32%. ويقول التقرير 
إن نسبة المشاركة في س����وق العمل لدى جمهور الحريديم ككل، بمعنى نساء 
ورجال من عمر 25 إلى 64 عاما، قد ارتفع من 43% في العام 1995 إلى 59%، وهذا 
بفعل ارتفاع نسبة مشاركة نساء الحريديم، الالتي ينخرطن في العمل أكثر من 

الرجال وبفجوة كبيرة جدا.
وكان آخر تقرير لمكتب اإلحصاء المركزي قد أعلن أن نس����بة البطالة في شهر 
حزيران الماضي سجلت ارتفاعا طفيفا من 5% في الشهر الذي سبقه، إلى 2ر%5، 
بينما قال تقرير آخر إن البطالة الموسمية ألشهر الصيف سجلت ارتفاعا بنسبة 
70%. وتبقى معدالت البطالة المعلنة أقل من النس����بة الواقعية، بموجب تقارير 
تصدر تباعا، إذ أن هذه النس����ب ال تأخذ بعين االعتبار، وجود 5ر3% من العاملين 
في وظائف جزئية رغما عن ارادتهم، بسبب عدم وجود وظائف كاملة تالئمهم. 
وق����ال تقرير مكتب اإلحصاء إن البطالة في الش����ريحة العمرية من 15 عاما إلى 
64 عاما، بلغت 2ر5% في ذلك الش����هر، إال أن مع����دل البطالة في الربع الثاني من 

هذا العام هبط إلى 5%، مقابل 4ر5% في الربع األول من العام الجاري، وهو معدل 
البطالة األدنى منذ عقود.

شركات القوى العاملة
 تقرير آخر مرتبط بس���وق العمل اإلس���رائيلية، على أن غالبية 

ّ
من جهة أخرى، دل

العاملين في ش���ركات القوى العاملة هم من جمهوري النساء والمهاجرين الجدد، 
وهما من الش���رائح الضعيفة نسبيا في س���وق العمل، ما يضطرهم للتوجه للعمل 
ف���ي مرافق متعددة، من خالل ش���ركات الق���وى العاملة، التي فيها ش���روط عمل 
اس���تبدادية، منزوعة من الغالبية الس���احقة من الش���روط االجتماعية، ومس���توى 
رواتب متدنية، وغالبا ما ينهي العامل عمله قبل أن يبدأ يس���تحق شروط الضمان 

االجتماعي من مكافآت وغيرها.
وتث���ور ضجة في إس���رائيل على مختلف المس���تويات، وكثير منه���ا في أروقة 
الكنيس���ت، ومن دون نتيجة، حول حجم اس���تخدام ش���ركات القوى العاملة، التي 
من ناحية اصحاب العمل، ومن بينهم مؤسس���ات حكومية، فإن تكلفة العمل تقل 
كثيرا، في ما لو أس���ند عدد م���ن المالكات في أماكن العمل لهذه الش���ركات، مثل 
قطاع النظافة والحراسة، وحتى وظائف أولية في الكثير من المؤسسات، من بينها 

البنوك، ووصل األمر في السنوات األخيرة إلى حد الصيدلة.
وقال تقرير لمركز “طاوب” لألبحاث االجتماعية إن نسبة المهاجرين الجدد، الذين 
هاجروا في سنوات التسعين واأللفين، العاملين ضمن شركات القوى العاملة بلغت 
قرابة 62% من اجمالي العاملين ضمن هذه الش���ركات، رغم أن نسبتهم من القوى 
العاملة في إس���رائيل 32%. وبلغت نسبة النساء من بين اجمالي العاملين في هذه 
الش���ركات قرابة 5ر57%، وكانت النسبة أعلى في سنوات مضت، كما يقول البحث، 
ولكنها تبقى نس���بة عالية جدا. كذلك فإن نسبة العاملين بوظائف كاملة في هذه 
الش���ركات أقل من 54%، وتبين أن 35% من العاملين في وظائف جزئية يرغبون في 

الحصول على وظائف كاملة ولكن هذا ليس متوفرا لهم. 
ويقس���م التقرير العاملين ضمن هذه الش���ركات إلى مجموعتين: شركات تقدم 
خدمات محددة، مثل نظافة وحراس���ة، وهي ال تعد حس���ب التقرير ضمن شركات 
الق���وى العاملة، والمجموعة الثانية هي ش���ركات قوى عاملة متعددة المجاالت، إال 
أنه في الحوار العام في إسرائيل يتم التعامل مع هاتين المجموعتين على أساس 
واحد، وهناك ش���به اجماع بين القوى االجتماعية، على أن هذه شركات استغاللية 

للقوى العاملة. 

ب���دأت في األيام األخيرة تظه���ر تقارير اقتصادية س���وداوية حول وضعية 
االقتصاد اإلس���رائيلي، وهو ما بات أش���به ب� “موسم تقارير سوداوية” تبادر له 
وزارة المالية ومؤسسات اقتصادية أخرى، في الفترة التي تسبق اقرار الموازنة 
العام���ة، فبعد أن تحدثت تقارير س���ابقة عن فائض ف���ي جباية الضرائب، وأن 
الزيادة نابعة عن حراك أقوى في األسواق، وبموازاة ذلك، استمرار تراجع البطالة 
وارتفاع نسبة المشاركة في س���وق العمل، ظهرت اآلن تقارير جديدة تتحدث 

عن توقعات هي أقرب إلى ركود اقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري.
واعتادت وزارة المالية في الس���نوات األخيرة على اصدار الكثير من التقارير 
االقتصادية التي تتنبأ بالس���وء لالقتصاد في الفترة التي يبدأ فيها الكنيست 
اق���رار الموازنة العام���ة، وكما يبدو بهدف خفض التوقعات ومس���توى مطالب 
األحزاب من الموازنة العامة. وهذا ما جرى في السنوات األخيرة، نذكر على وجه 
الخصوص في خريف الع���ام 2009، حينما جرى اقرار أول موازنة مزدوجة، وكذا 
أيض���ا في العامين 2010 قبل موازن���ة عامي 2011 و2012 وفي العام 2013 حينما 
أقرت ميزانيتي 2013 و2014. وكنا نش���هد ُبعيد اقرار الموازنة، تقارير تنقض 

التقارير التي سبقت الموازنة العامة.
وجديد اليوم، أن مكتب االحصاء المركزي أعلن أن نسبة النمو في الربع الثاني 
من الع���ام الجاري بلغت 3ر0%، بمعنى أقرب إلى الصف���ر، بعد أن كان النمو قد 
س���جل في الربع األول من العام الجاري نس���بة 2%، في حين أن الربع الثاني من 
العام الماضي كان قد س���جل نموا بنس���بة 3ر3%. في حين تتحدث التوقعات 
اإلسرائيلية، وتوقعات المؤسسات المالية العالمية عن نمو اقتصادي في العام 
الجاري 2015 يتراوح ما بين 1ر3% وحتى 5ر3%. إال أنه بموجب نس���ب النمو في 
الربعين األول والثاني، فإن النمو قد يس���جل هذا العام ارتفاعا بنس���بة 6ر%2، 
مقاب���ل 8ر2% في العام الماض���ي 2014. ويقول تقرير الدائرة إن االس���تهالك 
الفردي س���جل في الربع الثاني من هذا العام انكماش���ا بنسبة 9ر0%، ما يعني 

ركودا اقتصاديا، وهذا ما يعزز “قلق” األوساط االقتصادية.

وحس���ب التقرير ذاته، فإن العام���ل األكثر تأثيرا على التباطؤ الش���ديد في 
النمو، هو التراجع الحاد بنسبة 5ر12% في مردود الصادرات من بضائع وخدمات 
في الربع الثاني من العام الجاري. وجاء هذا التراجع كاس���تمرار للتراجع بنسبة 
11% ال���ذي كان في الربع األول من العام الجاري. وحس���ب التقرير، فإن النصف 
األول من العام الجاري س���جل تراجعا في الصادرات بنسبة 6ر8%، بعد أن كانت 

قد سجلت تراجعا بنسبة 7ر2% في النصف الثاني من العام الماضي 2014.
إال أن كل هذا التراجع يتناقض مع تقرير س���لطة الضرائب عن النصف األول 
من العام الجاري، إذ س���جلت مداخيل الضرائب ارتفاعا بنسبة 3ر6% مقارنة مع 
نفس الفترة من العام الماضي 2014. وبلغ اجمالي الجباية 6ر134 مليار ش���يكل، 
ما يعادل 6ر35 مليار دوالر. وتق���ول مصادر في وزارة المالية إن على تقديرات 
الجباية للعام الجاري أن ترتفع بقيمة 10 مليارات ش���يكل، لتصل إلى مس���توى 
262 مليار شيكل، بدال من 252 مليار شيكل، حسب التقديرات السابقة لضرائب 

هذا العام.
وقالت المحاس���بة للعامة للدولة إن جباية الضرائب في النصف األول من هذا 
العام س���جلت فائضا بقيمة 6ر3 مليار ش���يكل، ما يعادل 952 مليون دوالر، عما 
كان متوقعا لنصف العام، وقد نجم الفائض عن ارتفاع حاد في جباية الضرائب 
المباش���رة، بقصد ضريبة الدخل، بقيمة 4ر4 مليار شيكل، ما يعني أن الضرائب 
غير المباش���رة، مثل ضريبة المش���تريات والجمارك، سجلت تراجعا بقيمة 800 

مليون شيكل.
وحس���ب محللين وخبراء اقتصاديين إس���رائيليين، فإن هذا الفائض يعكس 
حراكا اقتصاديا وتزايدا في نسبة المشاركة في سوق العمل، خاصة وأن البطالة 
تسجل في األشهر األخيرة نسبة تتراوح ما بين 5% إلى 2ر5%، وهي األدنى منذ 
سنوات طوال. ويتوقع خبراء وزارة المالية أن يسجل مداخيل الضرائب في هذا 
الع���ام فائضا يتراوح ما بي���ن 3 مليارات إلى 4 ملي���ارات دوالر )11 مليار إلى 15 

مليار شيكل(.

وتخوف مس���ؤولو وزارة المالية، حس���ب تقارير صحافية، م���ن أن تفتح هذه 
التقارير االيجابية »شهية السياسيين« لدى اقرارهم الموازنة العامة، للعامين 
الحال���ي 2015 والمقبل 2016، إذ ظهرت مطالب لش���ركاء االئتالف في الحكومة 
الجدي���دة، التي س���تكلف الخزينة العام���ة مليارات، وخاص���ة رفع مخصصات 
اجتماعي���ة، وأولها مخصصات األوالد التي تتقاضاها كل عائلة عن كل ولد دون 
سن 18 عاما. والسؤال الذي ُيتداول به في أقسام وزارة المالية، هو وجهة صرف 
الفائض، ففي السنوات األخيرة كان يدعو محافظ بنك إسرائيل السابق ستانلي 
فيشر، إلى صرف الفائض على تس���ديد أجزاء من الدين العام، وبذلك تقليص 
نس���بة الدين من الناتج العام، الذي كان حتى نهاية العام الماضي 5ر67%، في 

حين أن إسرائيل وضعت هدفا للتراجع إلى نسبة 60% مع حلول العام 2020.
وكان���ت الحكومة قد أقرت االط���ار الع���ام للموازنة العام���ة للعامين الجاري 
والمقب���ل، إال أن صيغ���ة الموازنة س���يتم اقراره���ا نهائيا في األي���ام القليلة 
المقبلة، قبل طرحها رس���ميا على جدول أعمال الكنيس���ت في اليوم األخير من 
ش���هر آب الجاري، على أن تبح���ث الهيئة العامة للكنيس���ت الموازنة في يوم 
2 أيلول المقبل، في جلس���ة اس���تثنائية تقطع العطلة الصيفية التي ستمتد 
إلى منتصف ش���هر تش���رين األول، على أن يتم اقرار الموازنة المزدوجة حتى 

منتصف تشرين الثاني.
وحتى اآلن بات واضحا أن ميزانية الجيش س���تتلقى إضافة بنس���بة 8%، في 
حين أن الموازنة العامة ستشهد تقليصا في اليوم التالي إلقرارها بنسبة %4، 
وستكون نسبة عامة على كل الوزارات باستثناء ميزانية الجيش. كذلك يتضح 
أن مخصص���ات األوالد التي تتقاضاها العائالت عن كل ولد لديها دون س���ن 18 
عاما، ستس���جل ارتفاعا محدودا ولكنها لن تعود إلى مستواها الذي كانت عليه 
حتى ش���هر تموز من العام 2013، إذ س���تقتطع الحكومة قيمة 50 ش���يكال من 
المخصصات )نحو 13 دوالرا( ش���هريا، لتكون مدخرة لكل ولد حتى بلوغه عامه 

ال� 18.

ارتفاع كبير في نسبة المشاركة في العمل بمن في ذلك النساء العربيات و”الحريديم”
*نسبة المشاركة في سوق العمل تخطت األهداف التي وضعتها الحكومة اإلسرائيلية حتى العام 2020 للشريحة العمرية 

من 25 إلى 64 عاما *نسبة المشاركة العامة 2ر77% مقابل هدف 5ر76% للعام 2020 *نسبة المشاركة بين الرجال اليهود %83
 والعرب 78% ونسبة المشاركة بين النساء اليهوديات من دون الحريديم 80% وبين النساء العربيات ارتفعت من 19% إلى %33 *

»موسم تقارير سوداوية« مع اقتراب إقرار الموازنة اإلسرائيلية العامة!
*مكتب اإلحصاء المركزي يعلن عن نمو بنسبة 3ر0% في الربع الثاني من العام الجاري *االستهالك الفردي تقلص في نفس الفترة 

بنسبة 9ر0% *هذه التقارير تتضارب مع تقرير سلطة الضرائب الذي أعلن عن فائض كبير في مداخيل النصف األول من العام الجاري*
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يرسم “استطالع مركز موالد الس���نوي” للعام 2015، الذي أجراه مركز “موالد 
� لتجدي���د الديمقراطية في إس���رائيل”  ُبعيد االنتخابات األخيرة للكنيس���ت 
اإلس���رائيلي، التي جرت في آذار من العام الج���اري )2015(، “صورة غير عادية 
ومثي���رة” � كما وصفها معدو االس���تطالع � تتمثل، أساس���ا، ف���ي أن بنيامين 
نتيناهو قد مني بفشل ذريع ومطبق تماما في مختلف المجاالت، تقريبا، وذلك 
بالرغم من حقيقة فوزه في االنتخابات وتغلبه على منافس���ه األساس، إسحاق 

هرتسوغ )زعيم “المعسكر الصهيوني”( بفارق كبير. 
أما المجاالت األساس���ية التي يؤكد فيها االس���تطالع فشل نتنياهو المطبق 
فهي ثالثة مركزية على التحديد: االهتمام بأوضاع الطبقة الوسطى ومعالجة 

قضاياها، مدى االلتحام بالواقع اإلسرائيلي ومستوى القيادة.
ويهدف هذا االستطالع السنوي إلى فحص “المواقف الثابتة” لدى الجمهور 
اإلس���رائيلي في المجال السياس���ي � األمني ومدى فاعلية الرسائل السياسية 
الصادرة عن األحزاب والحركات السياس���ية الفاعلة في إس���رائيل، من اليمين 

واليسار على حد سواء. 
 GBA“ تول���ت إجراء “اس���تطالع مركز موالد الس���نوي” لهذا العام ش���ركة 
Strategies” األميركي���ة المتخصصة في إجراء االس���تطالعات والمس���وحات 

السياسية واالجتماعية. 
وقد أجري االس���تطالع على عينة مؤلفة من 1011 مواطنا إس���رائيليا، بطريقة 
االس���تطالع المتكرر )أي، معاودة توجيه األس���ئلة ذاتها أكثر من مرة واحدة( 

باللغات الثالث: العبرية، العربية والروسية. 

نتنياهو: مؤشر على سقوط مرتقب!
تبين هذه االس���تطالعات المتكررة كلها، بصورة واضحة، أن رئيس الحكومة 
اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتيناهو، المنتخ���ب لهذا المنصب م���ن جديد للمرة 
الرابعة، “ال يحظى بش���عبية بين المواطنين، عل���ى أقل تقدير”! ويقول تقرير 
مركز “موالد”، الذي نشرت فيه نتائج هذا االستطالع وقراءة تحليلية لنتائجه، 
أن خبراء استراتيجيين أجانب ممن يتمتعون بتجربة غنية وطويلة اطلعوا على 
نتائج هذا االس���تطالع ف�”أقروا، بما ال يدع مجاال للش���ك، أن مثل هذه النتائج 
البائسة تمثل عالمة مميزة للسياسيين قبيل سقوطهم وتحطمهم”! وأضاف 
بعضه���م قائلين: “تقول ه���ذه النتائج إنه لم يكن م���ن المفترض أن يحقق 

نتنياهو هذا النجاح الذي حققه في االنتخابات”! 
أما التفس���ير له���ذه “الظاهرة” فيكم���ن، على ما يبدو، ف���ي المجال الوحيد 
واألوح���د الذي ه���زم فيه نتنياهو خصم���ه، رئيس “المعس���كر الصهيوني”، 
هرتس���وغ، بفارق كبير جدا، وهو مجال األمن. فردا على س���ؤال على أي من كال 
الزعيمي���ن يمكن االعتماد أكث���ر وأيهما يبدو “زعيما قوي���ا”، جاءت اإلجابات 

لترجح الكفة لصالح رئيس “الليكود”، نتنياهو، بصورة حادة جدا.  
ويلفت تقرير “موالد” إلى أن هذه النتيجة “ليست مفاجئة”، إطالقا، عند األخذ 
في الحس���بان حقيقة أن “جناح الوسط � اليسار في إس���رائيل قد غادر المجال 
السياسي � األمني وأهمله منذ ما يزيد عن 15 عاما”. فخالل معركتي االنتخابات 
األخيرتين، بوجه خاص، اس���تطاعت أحزاب الوس���ط � اليسار في إسرائيل طرح 

أجندة اجتماعية � اقتصادية مغايرة لتلك التي يطرحها اليمين وتشكل بديال 
جديا وجديرا لها. لكنها، في المقابل، فشلت فشال ذريعا في المسائل المصيرية 
األخرى، وفي مقدمتها األمن القومي، الحل السياسي ومكانة إسرائيل الدولية. 
ففي هذه المس���ائل، نجد أن هذه األحزاب ال تتأتئ حتى، بل إما تلتزم الصمت 
المطبق )في أفضل األحوال( وإما تردد، بصورة ببغائية إذعانية، مواقف اليمين 
الت���ي تجنح إلى مزيد من التعصب والتطرف باس���تمرار. وتصبح هذه الظاهرة 
أكثر إيالما وتأريقا حيال حقيقة س���اطعة مؤداها أن مواقف اليمين في المجال 
األمني تفتقر إل���ى أية قاعدة منطقية وواقعية وتتناق���ض، تناقضا حادا، مع 

موقف اإلجماع السائد بين األوساط والقيادات األمنية المختصة. 

فشل معسكر “الوسط ـ اليسار” اإلسرائيلي
تؤكد نتائج االس���تطالع، على نحو جلي، فش���ل معس���كر الوس���ط � اليس���ار 
اإلس���رائيلي التام في عرض رؤية سياسية � أمنية مستقلة، متجددة وواضحة 
أمام الجمهور الواس���ع. وفي المقابل، يبين االستطالع أن معسكر اليمين حقق 
نجاحا ملحوظا في نقل وإيصال رسائله السياسية � األمنية إلى الجمهور حتى 
بدت )هذه الرسائل( صادقة وموثوقة “حتى بين معارضي نتنياهو األشداء”!

وثمة مثال آخر ينمذج على إخفاق معس���كر الوس���ط � اليس���ار اإلس���رائيلي 
يتمث���ل في حقيقة أن الرئيس الفلس���طيني “أبو مازن يب���دو، في نظر غالبية 
الجمهور اإلسرائيلي، ش���خصية غير موثوقة”. “فحينما سئل المشاركون في 
االستطالع عما إذا كان رئيس السلطة الفلسطينية يمثل، في نظرهم، شريكا، 
أجابت غالبيتهم الساحقة بالنفي”. ثم عرضت أمامهم، على الفور، سلسلة من 
الخطوات التي يمكن ألبو مازن اتخاذها بغية تعزيز مصداقيته وموثوقيته في 
نظرهم، ثم سئلوا “أي هذه الخطوات كان من شأنها أن تثبت إمكانية االعتماد 
علي���ه والوثوق به؟”. وظه���رت “المفاجأة” الصاعقة هن���ا، إذ تبين من إجابات 
المس���تطلعة آراؤهم أن “جزءا كبيرا من الخطوات التي أش���اروا إليها بوصفها 
ضرورية من أجل اعتبار أبو مازن ش���ريكا � مثل المعارضة العلنية الس���تخدام 
العنف أو التعاون مع الجيش لمنع العمليات � هي خطوات وإجراءات يعتمدها 
ويطبقها منذ زمن طويل”. )من الخطوات األخرى التي أش���ار إليها المشاركون 
في االستطالع بوصفها “مطلوبة وضرورية” من القيادة الفلسطينية لكي يتم 
اعتبارها ش���ريكا في عملية التس���وية السياس���ية: محاربة اإلرهاب، االعتراف 

بدولة إسرائيل كدولة يهودية والتنازل العلني عن حق العودة(. 
ف���ي المقابل، تب���دو فاعلية اليمين ونجاعته اإلعالمي���ة واضحتين تماما في 
كل واحد من أسئلة االستطالع. وتس���تحق إشارة خاصة، هنا، مطالبة نتنياهو 
باالعتراف الفلس���طيني الرس���مي والصريح بإس���رائيل كدولة يهودية، وهو 
المطل���ب الذي ظهر للمرة األول���ى في العام 2009 ويعتب���ره المواطنون اليوم 
عائقا مركزيا أمام التوصل إلى اتفاق سياس���ي. والواقع، أن هذا المطلب يفتقر 
إلى أية قيمة حقيقي���ة، إذ لم يكن في أي يوم مضى عنصرا من عناصر الحوار 
والتفاوض بين الطرفين ولم ُيعرض في إطار المفاوضات ثم اتفاقيتي السالم 
مع مصر واألردن. وعلى الرغم من هذا، فقد ترس���خ هذا المطلب بصورة عميقة 

ومثيرة جدا في الوعي اإلسرائيلي العام. 

ومن بي���ن النتائج األخرى التي توضح جيدا موازين القوى الرؤيوية هي تلك 
الخاصة بموقف الجمهور كله، بوجه عام � من اليس���ار واليمين، على حد سواء � 
حيال “عملية الجرف الصامد” )الحرب اإلس���رائيلية على قطاع غزة من 8 تموز 
حتى 26 آب 2014(. فمن جهة أولى، تقّر غالبية الجمهور اإلس���رائيلي بأن هذه 
الحرب لم تجلب أي تحس���ن في وضع إس���رائيل األمني. ومن جهة أخرى، ترى 
ها 

ّ
أغلبية كبيرة أنه على الرغم من عدم تحقيق هذه الحرب أهدافها، إال أن شن

كان مجديا. 
بكلم���ات أخ���رى، معنى هذا أنه حتى حينما يش���ن اليمين حملة عس���كرية 
فاش���لة ال تحقق أهدافها ويدرك الجمهور عدم جدواها، تخفق المعارضة في 
تأطي���ر الحدث في خانة الفش���ل واإلخفاق. وبدال من ذل���ك، فهي )المعارضة( 
تختار توفير الدعم التام ألي من خطوات الحكومة وال تضع أمامها اي تحدٍّ في 

السياق األمني، حتى حيال اإلخفاقات المدوية. 
ظهر 

ُ
وإل���ى جانب هذا الوضع التعيس عل���ى الصعيدين الفكري واإلعالمي، ت

نتائج االستطالع بعض األسباب التي تدعو إلى التفاؤل، أيضا. 
أول هذه األسباب أن الوضع الراهن ليس نتاج محاولة فاشلة، إنما نتاج العجز 
وعدم الفعل. وإذا ما استطاع معارضو اليمين تشخيص وتحديد نقاط الضعف 
بدرجة عالية من الدقة، ثم العمل على إصالحها، فس���يكون بمقدورهم تعزيز 
موقعهم كبديل جدي لتولي السلطة وإدارة شؤون الدولة. ولهذا الغرض، ثمة 
بنية تحتية مهنية متوفرة تتمثل في عدد من المجموعات التي نشطت خالل 
االنتخابات البرلمانية األخيرة، قوامها قادة بارزون سابقون في األجهزة األمنية 
وقفوا أمام عدسات التصوير محذرين الجمهور من توجهات نتنياهو ونزعاته 
األمني���ة المدمرة. غير أن الموقف الجماهي���ري المتجذر غير قابل للتغيير في 
غضون أس���بوعين، في ذروة معركة انتخابية، بل يتطلب األمر سيرورة عميقة 
وطويلة المدى يتعين أن تسبق انطالق المعركة االنتخابية بوقت طويل جدا. 

وثانيه���ا، أن التأييد الجماهيري الواضح للتوصل إلى اتفاق سياس���ي يبقى 
قائم���ا على الرغم من قصورات المعس���كر الذي كان ُيفت���رض به أن يدفع نحو 

مثل هذا االتفاق. 
ويتض���ح من االس���تطالع أن هناك بين الجمهور اإلس���رائيلي أغلبية واضحة 
مؤيدة التفاق س���الم إس���رائيلي � فلس���طيني، وهي أغلبية تزاد كلما انكشف 
المس���تطلعة آراؤهم واطلعوا على المزايا والمناف���ع المختلفة التي يمكن أن 
ينطوي عليها مثل هذا االتفاق وأن تنتج عنه. ومن هنا، فإن س���لوكا سياس���يا 
فاعال، ناجعا ومتعقال من جانب معسكر الوسط � اليسار من شأنه تعزيز قاعدة 
التأييد الجماهيري القائم، فعليا، للتس���وية السياس���ية. وإذا ما ُوضع تصور 
التفاق سياس���ي إسرائيلي - فلس���طيني على الطاولة العامة وأصبح ملموسا � 
مصحوبا بحملة جماهيرية واس���عة � فمن المرج���ح أن يحظى بتعاطف وتأييد 

جديين. 
وثالثه���ا، أن االس���تطالع يؤكد أن جزءا كبيرا من المس���لمات الس���ائدة في 
الخطاب السياس���ي � الحزبي اإلس���رائيلي ليس س���وى أوهام غير مسنودة وال 
أساس لها على اإلطالق. فعلى سبيل المثال، الجمهور الواسع ال يبدي اهتماما 
كبيرا بمس���ألة تقسيم القدس، وهي المس���ألة التي تغذي دعاية اليمين منذ 

س���نوات بينما يوليها الجمهور الواس���ع أهمية تقل بكثي���ر عن التهديدات 
والمخاطر األمنية. وكما أظهرت اس���تطالعات أخرى سابقة، أيضا، فإن الرابطة 
بين الجمهور اإلسرائيلي والمناطق )الفلسطينية المحتلة(، والقدس الشرقية 
ضمنها، ليست رابطة قوية، إطالقا، غير أن تحفظه المركزي من اتفاق سياسي 
محتمل يعود، أساسا، إلى دواعي األمن � أو: انعدام األمن، بكلمات أدق. وبالنظر 

إلى أداء مؤيدي التسوية، من الصعب توجيه إصبع االتهام إليه )الجمهور(. 
وفي المحصلة، يقول تقرير “موالد” إن نتائج االس���تطالع تؤكد حقيقة مؤسية 
في الواقع اإلس���رائيلي مؤداها أنه عل���ى الرغم من اإلجماع الواس���ع بين قيادات 
األجه���زة األمني���ة المختلفة حول تأيي���د ودعم التوصل إلى اتفاق سياس���ي مع 
الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من تأييد غالبية الجمهور لتسوية إقليمية، إال أن 
معسكر الوسط � اليسار فشل في نشر وترسيخ مواقفه وتوجهاته في هذا الشأن. 
وفي المقابل، نجح اليمين في نشر آرائه وتوجهاته وترسيخها بصورة جيدة حتى 

أصبحت تكتسب مصداقية وموثوقية حتى في نظر معارضي نتنياهو. 

نتائج أخرى في االستطالع
من النتائج األخرى األبرز التي أظهرها هذا االستطالع: 

التهديد األمني األخطر في نظر الجمهور اإلس���رائيلي هو “أنفاق اإلرهاب” 
وإطالق القذائف من قطاع غزة. ويش���كل الموضوع األمني هاجسا أساسيا لدى 
مصوتي أحزاب اليمين والوس���ط، بينما يش���كل الموضوع السياسي )المخاطر 
السياسية والمقاطعة الدولية وتدهور عالقات إسرائيل مع الواليات المتحدة( 

الهاجس األساس لدى مصوتي أحزاب اليسار. 
الحجج األهم واألقوى في تأييد التس���وية السياس���ية هي حجج اقتصادية 
)مثل: التسوية السياسية ستحسن األوضاع االقتصادية، ستقلص المصروفات 
األمنية وتتيح تحويل الميزانيات إلى القضايا االجتماعية(، بينما الحجج األقل 

أهمية وإقناعا هي تلك التي تتعلق بحقوق اإلنسان الفلسطيني. 
ثمة أغلبية تؤيد التوصل إلى اتفاق سياس���ي على أس���اس حدود الرابع من 

حزيران 1967، مع تبادل لألراضي، بما في ذلك تقسيم القدس. 
ثمة بعض المحفزات التي يمكن أن تتزامن مع االتفاق السياس���ي، من أجل 
تجنيد دعم وتأييد أوس���ع للتسوية السياسية. ومن بين أكثر هذه المحفزات 
جاذبية: االعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية )بين مصوتي اليمين، 
بوجه خاص( وضم إسرائيل إلى االتحاد األوروبي )لدى مصوتي الوسط، خاصة(. 
تعتقد غالبية الجمهور بأن المس���توطنات تحظى بتمييز إيجابي )تفضيل( 
م���ن حيث الميزاني���ات، بالمقارنة مع المناطق المختلفة في داخل إس���رائيل. 
ومن جهة أخ���رى، ثمة غالبية بين الجمهور تعتقد بأن للمس���توطنات أهمية 
من الناحية األمنية. وترى نس���بة مرتفعة جدا من مصوتي أحزاب الوس���ط أن 

االستثمار المكثف في المستوطنات يعود بالضرر على الطبقة الوسطى. 
في الجزء األكبر من المواضيع السياس���ية � األمنية الت���ي تم التطرق إليها 
وفحصه���ا، لم تظهر فوارق جدية بين الش���رقيين )الس���فاراديم( والغربيين 
)األشكنازيم(. ويظهر، بش���كل عام، ميل واضح نحو اليمين بين اإلسرائيليين 

اليهود من أصول شرقية. 

»استطالع مركز موالد السنوي«:

غالبية اإلسرائيليين تؤيد تسوية سياسية مع الفلسطينيين لكن فشل معسكر
 الوسط ـ اليسار في طرح تصّور مقِنع يمنع ترجمة الموقف الشعبي إلى دعم سياسي!
*»في المسائل السياسية ـ األمنية تراوح أحزاب الوسط ـ اليسار بين التزام الصمت المطبق )في أفضل األحوال( وترديٍد ببغائي إذعاني لمواقف اليمين التي تجنح باستمرار إلى مزيد من التعصب والتطرف«!* 

صادقت الحكومة اإلسرائيلية، األسبوع الفائت، على خطة الغاز، التي تقضي بزيادة 

كمية الغاز الطبيعي التي ستس���تخرج من حقل »تمار« وتطوير حقول الغاز الطبيعي 

»لفيتان« و«كريش« و«تنين« وحقول غاز طبيعي أخرى في البحر األبيض المتوسط.

وأيد الخطة 17 وزيرًا. وعارضها وزير واحد هو وزير شؤون البيئة أفي غباي من حزب 

»كوالنو« )كلنا(، ولم يشارك ثالثة وزراء في التصويت بسبب منع تناقض مصالح، وهم 

موشيه كحلون ويوءاف غاالنت من حزب »كوالنو«، وحاييم كاتس من حزب الليكود.

وأي���د وزير االقتص���اد أرييه درعي )ش���اس( الخطة، ولم يعلن عن اس���تخدام البند 

52 م���ن قانون القيود االقتصادي���ة، الذي يعني االلتفاف على المس���ؤول عن تقييد 

االحتكارات، الذي عارض خطة الغاز. ويتوقع تغيير هذا المس���ؤول وتعيين مس���ؤول 

آخر يؤيد الخطة، وبذلك قد ال يتم طرحها على الكنيست. وأعلن درعي أن الخطة التي 

أقرتها الحكومة هي »األقل س���وءًا«، التي تمكن الطاقم الوزاري برئاسة الوزير يوفال 

شتاينيتس من التوصل إليها.

وبرغ���م أن خط���ة الغاز ترس���خ االحت���كار في هذا الف���رع بأيدي ش���ركتي »ديلك« 

اإلس���رائيلية و«نوب���ل إنرجي« األميركي���ة، اللتين تطوران وستس���تخرجان الغاز من 

الحقلي���ن العمالقين في البحر المتوس���ط »تم���ار« و»ليفيت���ان«، إال أن رئيس حكومة 

إس���رائيل، بنيامين نتنياهو، وصف إقرار الخطة ب�«القرار التاريخي«، معتبرا أن »هذا 

القرار س���يدخل على مواطن���ي الدولة، وعلى خزينة الدولة، مئات مليارات الش���واكل. 

وهذا المال سيذهب لصالح التعليم، الصحة، الرفاه وحاجات وطنية أخرى«.

وقال نتنياهو إن الخطة س���تؤدي إلى »خفض كبير في الثمن الذي ستدفعه الدولة 

على تطوير استخراج الغاز، إضافة إلى تغييرات أخرى ستحسن الخطة كثيرا«.

وحول االنتقادات لخطة الغاز من جانب سياسيين، في االئتالف والمعارضة، وخبراء 

اقتصاديين، أضاف نتنياهو »أنني ال أتأثر من الش���عبوية، وهذه ش���عبوية وحس���ب 

بنظري، رغم أنه ربما هناك أشخاص يؤمنون بما يقولون، لكن الدولة بحاجة إلى الغاز«.

وتابع أن »موارد الغاز س���تتطور في منطقتنا بهذا الش���كل أو ذاك، وعلينا أن نهتم 

بأن تس���تخرج مواردنا بأقصى س���رعة. علينا أن نخرج الغاز من البحر. وهذا القرار هو 

عالم���ة هامة في الطريق. ونحن نتغلب على العقبات خط���وة تلو األخرى، ولن يوقفوا 

هذه العملية. وسيخرج الغاز من أعماق البحر وسيصل إلى مواطني إسرائيل، للصناعة 

في إسرائيل واالقتصاد اإلسرائيلي، لمصلحة مواطني إسرائيل«. 

ووفقا لنتنياه���و فإنه »عندما يكون األمر صائبا ينبغ���ي تنفيذه، وهو أمر مصيري 

جدا لالقتصاد اإلسرائيلي وللوضع اإلس���تراتيجي لدولة إسرائيل، ولذا فإن هذا األمر 

لن يتم إيقافه«. 

من جانبه، قال رئيس قائمة »المعسكر الصهيوني« وزعيم المعارضة اإلسرائيلية، 

إسحاق هرتسوغ، بعد إقرار خطة الغاز، إن »أي قرار حول خطة الغاز الحالية هو بمثابة 

توقيع على قالب ثلج«.

وأضاف أن »حكومة برئاس���تي س���تقر خطة غاز نزيهة ومنطقية بالنسبة لمواطني 

إس���رائيل وتشمل إش���رافا على األس���عار وتعبر عن قلق حقيقي على مستقبل دولة 

إسرائيل«. 

احتكار الغاز يحظى بمزيد من التسهيالت
يشار إلى أن الطاقم الوزاري برئاسة الوزير شتاينيتس توصل إلى صيغة خطة الغاز 

التي صادقت عليها الحكومة اإلس���رائيلية بعد مفاوضات مع شركتي »ديلك« و«نوبل 

إنرجي«، اللتين تشكالن احتكار الغاز في إسرائيل. 

ويتبين من الخطة أن الحكومة قدمت تنازالت وتسهيالت لهذا االحتكار. 

ووصف���ت صحيف���ة »ذي مارك���ر« االقتصادية )تابع���ة ل�«هآرت���س«( مضمون هذه 

المفاوض���ات ونتائجها عل���ى النحو التالي: »تأجيل آخر للموع���د األخير لتطوير حقل 

ليفيتان، شروط تجميلية وحس���ب لتعهد أصحاب الحقول بااللتزام بالجدول الزمني 

لتزويد الغاز، تقليص متوقع ومؤقت لفترة مراقبة سعر الغاز في السوق وإلزام متأخر 

ومقلص بااللتزام بشأن البيع للسوق المحلية«.

ويتهم خبراء ومحللون اقتصاديون الحكومة اإلس���رائيلية بالرضوخ لضغوط شركات 

الغ���از، وفي مقدمتها »نوب���ل إنرجي«، وبعدم أخذ مالحظات مراق���ب الدولة ومحافظة 

البنك المركزي اإلسرائيلي بالحسبان، رغم مطالبتهما بتصحيح الخطة.

ورغم حديث نتنياهو عن ضرورة اس���تخراج الغاز بس���رعة إال أن الخطة التي صادقت 

عليها الحكومة تنص على إرجاء الموعد األخير لالنتهاء من تطوير حقل »ليفيتان« إلى 

ش���هر آذار العام 2020، بدال من نهاية تموز العام 2019 كما نصت الخطة في صيغتها 

األولية، علما أن التعهد األولي من جانب شركات الغاز كان إنهاء تطوير هذا الحقل في 

آذار العام 2018، ما يعني أن الخطة أرجأت ذلك لعامين. 

كذل���ك فإن الموعد النهائ���ي لتطوير حقل »ليفيتان« في الع���ام 2020 ليس مؤكدا 

أيضا. وف���ي حال تأخر تطوير حقل الغاز، فإن الخطة ال تقضي بفرض أية عقوبات على 

ش���ركات الغاز، رغم أنه يرجح أال تلتزم الش���ركات، وخصوصا »نوبل إنرجي«، باستثمار 

مبلغ كبير يتراوح ما بين 6 – 7 مليارات دوالر في تطوير الحقل في المرحلة الحالية. 

وأدى ه���ذا األمر إلى تدخل مراق���ب الدولة، الذي طلب من الحكوم���ة إجراء تصحيح 

في الخط���ة في هذه النقطة بالذات. كذلك دعت محافظة البنك المركزي الحكومة إلى 

تصحيح هذه النقطة قبل المصادقة على الخطة. 

وتنص الخطة على اس���تثمار الشركات حتى نهاية العام 2017 مبلغ 5ر1 مليار دوالر 

في ش���راء عتاد وخدمات من أجل تطوير حقل »ليفيت���ان«، رغم أن الحكومة طالبت بأن 

يكون هذا المبلغ ملياري دوالر، لكنها رضخت للشركات في نهاية األمر. 

ورغم أن الحكومة لم تفرض عقوبات على الش���ركات بس���بب تأخير محتمل، إال أنها 

تعهدت، في المقابل، بعدم دخول شركات أخرى مكان الشركات الحالية. ووفقا للخطة 

فإنه س���يكون بإمكان الحكومة دراسة الخطة مجددا وإدخال تعديالت عليها فقط بعد 

س���ت س���نوات. وطالب مراقب الدولة ومحافظة البنك المركزي الحكومة بأن تضع خطة 

بديلة إزاء احتمال فش���ل شركات الغاز في الوفاء بتعهداتها، لكن الحكومة لم تتطرق 

إلى هذه النقطة بسبب ضغوط مارستها الشركات. 

وتتضمن الخطة بندا حول بيع الغاز لشركات خاصة تعمل في مجال تمويل الكهرباء، 

األمر الذي يثير تخوفات برفع أسعار الغاز وبالتالي رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين. 

وفيما يتعلق بحقل »تمار«، فإن الخطة تنص على أنه س���يكون بإمكان شركات الغاز 

تصدير الغاز »غير المس���تغل«، أي الغاز الذي لم تشتره شركة الكهرباء اإلسرائيلية، 

بدال من بقائه كاحتياطي. 

وتلغي خطة الغاز الجديدة قرارا اتخذته الحكومة اإلس���رائيلية قبل سنتين، وقضى 

بع���دم تصدير الغاز من حقل »تمار« إلى مصر قبل االنتهاء من تطوير حقل »ليفيتان« 

والبدء بضخ الغاز منه. كذلك فإن الخطة تنص على دعم حكومي والمشاركة في تكلفة 

مد أنبوب غاز إلى مصر. 

ولفتت صحيفة »كلكاليس���ت« )تابعة ل�«يديعوت أحرونوت«( إلى تقرير اقتصادي 

تم تقديمه إلى الحكومة اإلس���رائيلية، وأش���رف على إع���داده نائب رئيس المجلس 

االقتصادي الوطني موريس دورفمان. 

ووفقا للتقرير فإن دخل الخزينة اإلس���رائيلية م���ن الضرائب التي يتوقع جبايتها 

من بيع الغاز في العقود القريبة المقبلة سيصل إلى 100 مليار دوالر، لكنه في الوقت 

ذاته أشار إلى أن هذه التوقعات أقل من تقديرات سابقة بما بين 20 – 30 مليار دوالر. 

المستفيدون من خطة الغاز
وقالت صحيفة »كلكاليس���ت« إن المستفيدين األساسيين من المصادقة على خطة 

الغ���از هم مجموعة صغيرة من األثرياء الذي���ن يعتزمون إقامة محطات خاصة لتوليد 

الكهرباء حتى نهاية العقد الحالي. 

ويعتزم ه���ؤالء األثرياء إقام���ة أربع محط���ات لتوليد الكهرباء، األولى س���يقيمها 

رجل األعمال أبراهام نينيكش���فيلي في منطقة جنوب الس���هل الس���احلي، والثانية 

س���تقيمها شركة »دور ألون«، بينما سيقيم المحطتين األخريين رجل األعمال عيدان 

عوفر الذي يملك شركة الكيماويات اإلسرائيلية وهو شريك في مصفاة تكرير النفط 

في خليج حيفا. 

ووفقا للخطة الحكومية، فإن بإمكان محطات توليد الكهرباء الجديدة هذه أن توقع 

ف���ي آذار المقبل على اتفاقيات غاز جديدة، وأن تدفع ثمنا أساس���يا بقيمة 7ر4 دوالر 

مقابل وحدة الطاقة، وهو مبلغ رخيص نس���بيا إذ أن شركة الكهرباء اإلسرائيلية تدفع 

8ر5 دوالر مقابل وحدة الطاقة. 

وسيبلغ ثمن وحدة الطاقة الذي ستدفعه محطات توليد الكهرباء الخاصة 5ر5 دوالر 

في نهاية العقد الحالي، بينما ستدفع شركة الكهرباء في ذلك الوقت 7 دوالرات. 

وتقترح الحكومة فتح سوق الكهرباء للمنافسة، بحيث يصبح بإمكان محطات توليد 

الكهرباء الخاصة، في المس���تقبل، تزويد المواطنين بالكهرباء وليس المصانع فقط، 

كما هي الحال اليوم.  

»نتنياهو على خطى برلسكوني وبوتين«
رأى المحلل االقتصادي في »ذي ماركر«، إيتان أفريئيل، أنه بدفعه خطة الغاز قدمًا 

انضم نتنياهو إلى أسلوب الحكم الذي اتبعه رئيس الوزراء اإليطالي السابق سيلفيو 

برلسكوني، والرئيس الروسي الحالي فالديمير بوتين، اللذان »فعال كل ما يحلو لهما« 

في دولتيهما.

وأضاف أن »برلسكوني جعل من نفسه قوة عظمى جمعت الثالوث رأس مال - سلطة 

ف أعضاء برلمان في شركاته، ويمتلك صحفا 
ّ
- صحيفة. وكان رئيس حكومة، وثريًا وظ

وشبكات تلفزيون، ولديه فريق كرة قدم المع- ميالنو«. 

وتاب���ع المحلل أن »األمر نفس���ه ينطبق على بوتين، حاكم روس���يا منذ 15 عاما. فقد 

س���يطر المقربون منه على أمالك كثيرة للدولة، خاصة في فرعي النفط والغاز، ورأس 

المال الذي يس���يطر عليه يبلغ عشرات مليارات الدوالرات. ورغم أنه ليس لدى بوتين 

صح���ف وقنوات تلفزي���ون، لكن في بداي���ة حكمه جعل األوليغاركيي���ن من أصحاب 

الصحف والذين عارضوه يهربون من روس���يا وبيعت وس���ائل إعالمهم للمقربين منه 

)بوتين(«.

وكت���ب أفريئيل أن »نتنياه���و يريد في مكتبه هو اآلخر رزمة رأس مال - س���لطة - 

صحيفة«. 

وأوض���ح أنه بعد فوز نتنياهو بواليته الحالية س���عى إلى الس���يطرة على وس���ائل 

إعالم، وخاصة قنوات التلفزيون، إلى جانب صحيفة »يس���رائيل هيوم« التي أسسها 

الملياردير األميركي شيلدون أدلسون من أجل دعم سلطة نتنياهو. 

وفي أعقاب ذلك س���عى نتنياهو إلى إقالة المس���ؤول عن تقييد االحتكارات، وأقال 

األسبوع الماضي رئيسة سلطة الكهرباء، من جّراء معارضتهما خطة الغاز. 

ورأى أفريئيل أن »الجوهر األس���اس في خطة الغاز هو تس���ليم أم���الك الدولة إلى 

احتكار خاص من دون مراقبته كما يجب«. 

شركات االحتكار - المستفيد األكبر من خطة الغاز اإلسرائيلية!
*تحليالت: الجوهر األساس في خطة الغاز الُمقّرة تسليم أمالك الدولة إلى احتكار خاص من دون مراقبته* »نتنياهو يسير على خطى برلسكوني وبوتين اللذين فعال ما يحلو لهما في دولتيهما«!*

سياسة الغاز اإلسرائيلية: نتنياهو على خطى برلسكوني وبوتين. 
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

»أسس المفهوم األمني التقليدي لم تعد 
توفر ردا كامال وفعاال على التحديات 

والتهديدات اآلخذة بالتطور«!
دعت دراسة أعدها الباحثان في »معهد أبحاث األمن القومي«، أودي 

شرت قبل أسبوعين تقريبا، إلى وضع مفهوم 
ُ
ديكل وعومير عيناف، ون

أمن قومي إسرائيلي جديد. 

ووجه الباحثان انتقادا مبطنا للحكومة اإلسرائيلية، وكتبا أن »حكومة 

إس���رائيل لم تعثر حتى اآلن على مسار صحيح لتعديل مفهوم األمن 

القومي التقليدي المتأثر من التهديدات العس���كرية التي تضاءلت 

بش���كل ملموس، ولمالءمته مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي 

تمثل الدولة أمامها«. 

وأش���ارا إلى أنه على ض���وء التغيرات الجوهرية ف���ي المنطقة، فإن 

»أس���س المفه���وم األمني التقليدي ل���م تعد توف���ر ردا كامال وفعاال 

على التحدي���ات والتهديدات اآلخ���ذة بالتطور«. فم���ن ناحية الردع، 

ال���ذي »يهدف إل���ى إبعاد جول���ة المواجهة المقبل���ة وتحديد قواعد 

اللعبة«، فإنه في »عالم الالعبين الذين ال يش���كلون دوال )أي المنظمات 

والمليش���يات المسلحة( تتزايد صعوبة العثور على مراكز ِثقل لضرب 

العدو وتهديده لفترة طويلة، وكذلك بالنسبة لتقييم نقاط الضعف، 

الت���ي توقف الردع فيه���ا عن كونه فعاال وبات األم���ر يتطلب عمليات 

عسكرية هجومية، من أجل ترميم الردع«.

والنقطة الثانية تتعل���ق باإلنذار الذي توفره االس���تخبارات. ولفت 

الباحثان إلى اتس���اع وتنوع عمل االس���تخبارات في السنوات الماضية 

بحيث تجاوزت كونها جهة توفر إن���ذارا من الحرب. »والمطلوب اليوم 

هو إنذار اس���تخباراتي إستراتيجي حول تغير اتجاهات في المنطقة، 

بما في ذلك فرص لعالقات سالم وتعاون. وإلى جانب ذلك ال تزال هناك 

حاجة لإلنذار من أجل بناء جهوزية وقدرات واستنفاد القوة العسكرية 

في مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية واإلرهاب«. 

النقط���ة الثالث���ة لمفهوم األم���ن التقليدي تتعلق بحس���م الحرب. 

وفي الحروب ضد منظمات أو مليش���يات مس���لحة »ال يس���عى الهدف 

اإلس���تراتيجي إلى الحس���م، انطالقا من اإلدراك أنه ليس باإلمكان نزع 

إرادة وقدرة هذه المنظمات على ش���ن هجمات ضد إس���رائيل«. كذلك 

فإنه »ليس باإلمكان إخضاع األعداء بوس���ائل عس���كرية فقط، س���واء 

بس���بب تحديد هدف سياس���ي بالحد األدنى أو نتيجة لقيود ممارسة 

القوة، الراس���خة في القان���ون الدولي والنابعة من الش���رعية الدولية 

الضئيلة لممارسة قوة عس���كرية في بيئة مدنية، إلى جانب التخوف 

من أن تقع مسؤولية العناية بالجمهور الخصم على كاهل إسرائيل«. 

والنقط���ة الرابعة هي »الدفاع« الذي »تحول إلى أس���اس، تزايدت 

مركزيته في عص���ر المواجهات الراهنة وتح���ول الجبهة الداخلية 

إلى الجبهة المركزية بس���بب تركيز األعداء عل���ى القدرة في إلحاق 

األذى بالس���كان والجبهة الداخلية اإلس���تراتيجية بواسطة قذائف 

صاروخي���ة بأنواعه���ا وهجمات إرهابي���ة«. ورأى الباحث���ان أنه كلما 

أصبحت الطبقات الدفاعية مليئة أكثر بمنظومات مضادة للقذائف 

والصواريخ، »يتس���ع حي���ز الليونة في اتخاذ الق���رارات )لدى صناع 

القرار اإلس���رائيليين(، وفيما يتعلق بمس���ألة هل ينبغي استخدام 

القوة العسكرية ومتى«.  

ولفت الباحثان إلى أن هذا الوضع، الذي تواجه إسرائيل فيه منظمات 

وليس دوال، يضع تس���اؤالت كبيرة أمامه���ا إزاء حفاظها على مكانتها 

اإلقليمية ومنع تراجع قوته���ا وردعها تجاه خصومها. ف�«المواجهات 

العسكرية الواسعة النطاق بين جيوش نظامية باتت أقل صلة بالواقع 

بس���بب تغير ميدان القتال وتوازن القوى اإلقليمي، ونش���أت صعوبة 

ليس فقط في تحقيق مكاس���ب سياس���ية بمواجهات عسكرية وإنما 

في تقليص الضرر السياس���ي والضرر الالحق بصورة إس���رائيل جراء 

استخدام القوة العسكرية«. 

وأضافا أن »النتائج غير الواضحة لجوالت القتال في السنوات العشر 

األخي���رة ضد حزب الله وحماس واإلرهاب، وكذل���ك تبعاتها المتأخرة 

وغير المتعمدة، دفعت إس���رائيل إلى تطوير مفه���وم ’المعركة بين 

الح���روب’، وهدفه الحفاظ على فروق القوة العس���كرية وردع أعدائها. 

وتش���مل ’المعركة بين الحروب’ صندوق أدوات، غايته تعزيز وصيانة 

ال���ردع اإلس���رائيلي لفترة طويلة بواس���طة ثالثة مس���تويات: إحباط 

وتشويش جهود تس���لح األعداء؛ إثبات التفوق العسكري اإلسرائيلي 

من خالل عمليات متنوعة، س���رية ومفاجئة؛ إعداد قاعدة لشن عملية 

عسكرية وقت الحاجة«. 

وإلى جانب ذلك »الحفاظ على مكان هام لمدى حزم إسرائيل على 

العمل )عس���كريا( عندما تطالب بذلك، من أج���ل تعزيز مصداقية 

ال���ردع تجاه األعداء. و’المعركة بين الح���روب’ توفر ردا معينا على 

الفج���وات بين مصالح إس���رائيل والضرورات اإلس���تراتيجية، التي 

تعم���ل في إطارها. وهي تس���تند إلى ميل إس���رائيل إلى تفضيل 

المركبات العس���كرية في قدراتها، بموج���ب المفهوم الذي يعتبر 

أن المنطق���ة الت���ي نعيش فيه���ا تفهم لغة الق���وة فقط. إضافة 

إلى ذلك، فإنه في المجال العس���كري تقدر حكومة إس���رائيل، أنه 

توجد تحت تصرفها مؤسسة محترفة لديها قدرة عسكرية مثبتة 

وتعم���ل بموجب خطوات منتظمة في مجاالت التخطيط، ممارس���ة 

القوة والتعلم«.  

واعتب���ر الباحثان أن���ه ينبغي تعديل مفه���وم األمن القومي من 

أجل »دفع المصالح والغايات السياس���ية – األمنية لدولة إسرائيل، 

وهي إنش���اء تأثير في الحيز الواقع خارج حدود الدولة، بواس���طة 

سياس���ة تس���تند إلى منطق تفعي���ل جهود متع���ددة المجاالت. 

واله���دف الذي ينبغ���ي العمل من أجله، هو تحقي���ق أكبر قدر من 

التأثي���ر على المحيط اإلس���تراتيجي بواس���طة اس���تخدام أدوات 

متنوعة بمس���تويات مختلفة، مثل: أوال، توجه مباشر نحو الجمهور 

الخصم بواسطة دبلوماسية جماهيرية، وبمساعدة اإلعالم الجديد، 

وبتزويد مس���اعدات إنسانية حتى مس���توى المجتمعات المحلية؛ 

ثانيا، اس���تخدام وس���ائل ناعمة مث���ل حرب المعلوم���ات، رافعات 

اقتصادية، وس���ائل قضائية، أدوات تآمر سياسي، اتفاقيات مياه، 

طاقة، مس���اعدات أمنية وتكنولوجية، ومبادرات الس���وق الخاصة 

والمدني���ة؛ ثالث���ا، تعاون م���ع العبي���ن )دول وهيئ���ات(، تتطابق 

مصالحها مع مصالح إس���رائيل؛ رابعا، حرب الس���ايبر )في الفضاء 

االفتراضي(، من أجل تحييد قدرات األعداء وإنش���اء تأثير؛ خامسا، 

بناء منظومة قانونية إعالمية، هدفها تقليص حالة عزلة إسرائيل 

في الحلبة الدولية«.

واعتب���ر الباحث���ان أن »هذه ه���ي المبادئ الهامة، التي من ش���أنها 

توجيه بلورة االتجاه المتعدد المجاالت، المتعلقة بالحفاظ على ليونة 

ف���ي التفكير وتطوير دراس���ة صناع الق���رار، من أج���ل توفير رد على 

التغي���رات المتتالية والفرص الناش���ئة، من خ���الل الحرص على عدم 

’تضخيم’ المخاطر والتهديدات، كي ال يتم إحباط أية مبادرة سياسية 

أو مدني���ة. وترجي���ح الرأي والتنفيذ بش���كل مالئم للتوج���ه المتعدد 

المجاالت سيسهم في نهاية األمر في تطوير ردود عملية أكثر مقابل 

التحديات اآلخذة بالتطور«. 

رحت في إس���رائيل، خالل الفترة القصيرة الماضية، عدة وثائق ودراسات 
ُ
ط

تمح���ورت حول الجيش اإلس���رائيلي ومفه���وم األمن العام واألم���ن القومي. 

والقاس���م المشترك لجميع هذه الوثائق والدراس���ات، هو تأكيد أن الحكومة 

اإلسرائيلية لم تبحث في تغيير هذه المفاهيم، رغم التغييرات الحاصلة في 

المنطقة والتحديات األمنية، كما يرونها في إسرائيل. وتنطلق هذه الوثائق 

وتؤك���د أيضا على خضوع الجيش لس���لطة الحكومة كما ه���و متبع في الدول 

الديمقراطية.

والجان���ب اآلخ���ر لطرح الوثائ���ق التي تتمح���ور حول الجيش، ه���و الجانب 

االقتصادي والنقاش���ات المتتالية حول ميزانية األمن عشية المصادقة على 

الموازنة العامة اإلس���رائيلية، كل ع���ام. ويبرز في هذه الوثائ���ق، أنه مقابل 

الحدي���ث عن تقليص ق���وات الجيش، يتعين التركيز عل���ى جوانب أخرى في 

بنية الجيش وتطويرها وتعزيزها، وخصوصا في مجال االستخبارات والسايبر 

وسالح الجو.

ويش���ار إلى أن المفهوم األمني اإلسرائيلي الحالي وضعه مؤسس إسرائيل 

ورئيس حكومتها األول، دافيد بن غوريون، من خالل وثيقة كتبها في تشرين 

األول 1953. ويس���تند هذا المفهوم إلى وجود »حاجة أساس���ية واحدة« وهي 

»الدفاع عن وجود دولة إسرائيل ومصالحها«. وتجري عملية صناعة القرار في 

إسرائيل بناء على هذا المفهوم، أو هذه العقيدة.

ورغم أن هذا المفهوم يبدو دفاعيا، إال أنه يمنح أفضلية لعمليات استباقية 

وإحباط هجمات ضد إس���رائيل، وأيضا لتحقيق الردع. وفي هذا اإلطار ش���نت 

إسرائيل، على سبيل المثال، »عمليات االنتقام« ضد الفدائيين الفلسطينيين 

في س���نوات الخمس���ين وحرب حزيران العام 1967 واجتي���اح لبنان في العام 

1982. واعتبر صناع القرار اإلسرائيليون في حينه، أنه جرت المبادرة إلى هذه 

الحروب ألنها كانت »مطلوبة من أجل الدفاع عن الدولة ومصالحها«. 

كذلك فإن هذا المفهوم األمني اإلس���رائيلي يشدد بشكل كبير على ضرورة 

الحس���م العسكري الكاس���ح والس���ريع ضد »العدو«، بحيث يكون مرتدعا بين 

حرب وأخرى، في المعركة الكبرى بين إسرائيل والعرب، إلى حين يقبل العرب 

بوجود دولة إس���رائيل في الش���رق األوس���ط. لكن الوضع تغير حتى بالنسبة 

إلس���رائيل، التي وقعت اتفاقيتي سالم مع مصر واألردن، إلى جانب اتفاقيات 

أوسلو مع منظمة التحرير الفلس���طينية، ومنذ بداية العقد الماضي، وبشكل 

أكب���ر منذ بداية العقد الحالي، لم تع���د هناك دول وجيوش نظامية يمكن أن 

ت مكانها منظمات مسلحة. 
ّ
تدخل في حروب ضد إسرائيل، وحل

على هذه الخلفية األمنية – االقتصادية، صدرت خالل األس���ابيع الخمس���ة 

األخيرة الوثائق التالية: »خطة غدعون«، »تقرير لجنة لوكير«، »إس���تراتيجية 

الجيش اإلسرائيلي«. 

إضافة إلى ذلك، نش���ر »معه���د أبحاث األمن القومي« ف���ي جامعة تل أبيب 

دراسة حول وجوب تعديل مفهوم األمن القومي.

»خطة غدعون«
مثلما يحدث في كل عام عش���ية إقرار الموازنة العامة اإلس���رائيلية، تدور 

ف���ي هذه األثناء حرب مجددة، بين جنراالت ه���ذه المرة، حول ميزانية األمن، 

وطرفاها هما الجيش اإلس���رائيلي ورئيس أركانه، الجنرال غادي آيزنكوت، من 

جهة، وبين »لجنة لوكير« الحكومية، برئاس���ة الجن���رال في االحتياط يوحنان 

لوكير، الضابط الس���ابق في س���الح الجو اإلس���رائيلي والس���كرتير العسكري 

السابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

واستبق آيزنكوت نشر تقرير »لجنة لوكير«، باإلعالن عن »خطة غدعون« التي 

أعده���ا الجيش وهدفها منع إجراء تقليص كبير نس���بيا ف���ي ميزانية األمن، 

كم���ا تنص عليه توصيات »لجنة لوكي���ر«. ورغم أن »خطة غدعون« تتحدث عن 

تقليص���ات في الضباط والقوات والوح���دات، إال أنها تبقي الميزانية بحجمها 

وحتى أنها تطالب بزيادتها.  

ويق���ول الجيش اإلس���رائيلي إن غاية »خط���ة غدعون« هي إع���داد الجيش 

لمواجهة كافة السيناريوهات التي تمثل تهديدا على إسرائيل والدفاع عن 

حدودها، فيما يواصل الجيش اإلسرائيلي النظر إلى إيران على أنها التهديد 

األكبر على إس���رائيل اليوم، واألخذ بالحس���بان احتمال نشوب حرب رغم عدم 

وجود مؤشرات على ذلك حاليا.

ونقلت وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية عن ضابط إس���رائيلي كبي���ر قوله إن 

»خطة غدعون« تش���مل تس���ريح قراب���ة 100 ألف جندي من ق���وات االحتياط، 

خالل الس���نوات المقبلة، فيما أولئك الذين س���يبقون في الخدمة االحتياطية 

سيتلقون تدريبات أكثر وسيخدمون لفترة أطول. 

وتقض���ي هذه الخطة بإغ���الق ألوية مدرعات وكتائ���ب مدفعية، في مقابل 

اس���تمرار االتجاه نحو تعزيز قوة االس���تخبارات وحرب الس���ايبر وسالح الجو، 

م���ن خالل إضافة طائرات بدون طيار. وس���يجري الجي���ش بموجب هذه الخطة 

تغييرات ف���ي نوع األس���لحة والقذائف، بحيث س���يتم اس���تبدال القذائف 

القديمة بقنابل وصواريخ ذكية. كذلك س���يتم تقليص عدد القوى البش���رية 

في سالح التربية والتعليم.

وإلى جانب تس���ريح 2500 ضابط ف���ي الخدمة الدائمة، تتجه النية بحس���ب 

الخطة إلى تسريح عدد مماثل في السنوات المقبلة، في موازاة بدء عملية جعل 

الجيش شابا أكثر، بمعنى خفض سن الضباط الذي يقودون كتائب وألوية. 

وقال الضابط الكبير إن »هذه الخطة ستقّصر بشكل ملموس مدة االستعداد 

للحرب. وإذا كنا حتى اليوم نحتاج لفترة اس���تعداد ما بين ساعات حتى أيام، 

فإننا سنقلص هذه الفترة إلى ساعات معدودة وحتى يوم واحد«.

توصيات »لجنة لوكير«
يقترح تقرير »لجنة لوكير« تحديد ميزانية األمن ب�59 مليار شيكل للسنوات 

الخمس المقبلة، وإجراء تغييرات تنظيمية ش���املة في الجيش، فيما عارضه 

وزير الدفاع، موش���يه يعالون، واعتبره »س���طحيا ومنعزال ع���ن الواقع«. كما أن 

قادة الجيش هاجموا التقرير، الذي يش���مل 53 توصية تتناول مبنى الجيش 

وميزانية األمن، ويقترح أن يتم ربط الميزانية بغالء المعيشة، ويشتمل على 

كل المصاريف األمنية لجهاز األمن، بما في ذلك إخالء قواعد عسكرية.

كم���ا توص���ي اللجنة ب���أن يقوم الجه���از األمن���ي على أس���اس ميزانيتين 

منفصلتي���ن: األولى لتدريبات الجيش، والثانية لألبح���اث والتطوير، بحيث ال 

يمكن إجراء تغيير فيهما. وانتقدت “لجنة لوكير” إنفاق الميزانية، واعتبرت 

أن بإم���كان الجي���ش أن يوفر أكثر من 9 مليارات ش���يكل س���نويا، وأنه يمكن 

رص���د هذا المبلغ إل���ى أهداف أخرى، مثل دمج ذراع القوات البرية مع ش���عبة 

التكنولوجي���ا والنقل واإلم���داد، وتحويل بعض المنظومات العس���كرية إلى 

مدني���ة، وخفض مصاريف رواتب الجنود النظاميين. كما دعت التوصيات إلى 

تقصير مدة الخدمة العس���كرية اإللزامية للرجال والنساء إلى سنتين بحلول 

العام 2020.

وإحدى التوصيات المركزية للجنة تتعلق بزيادة ش���فافية جهاز األمن أمام 

وزارة المالي���ة ومكت���ب رئيس الحكومة ومجلس األم���ن القومي. كما اقترحت 

اللجنة أن يكون تطبيق هذه التوصيات ش���رطا للمصادقة على ميزانية وزارة 

الدف���اع. ووفقا للتقرير فإنه ل���دى طرح موازنة العام الحال���ي والعام المقبل، 

إذ س���تطرح الحكوم���ة موازنة عامة للعامي���ن 2015 – 2016، يجب أن يعلم كل 

مواطن أين يصرف كل شيكل في كل وزارة بما في ذلك وزارة الدفاع، مع األخذ 

بالحسبان القيود األمنية.

وانتق���د تقرير “لجنة لوكير” أنه بالرغم من توصيات لجان س���ابقة بخفض 

عدد القوات، فإن عدد الجنود النظاميين ارتفع منذ العام 2008 بنس���بة %12، 

وه���و أمر لم يقدم له الجيش أي تفس���ير أمام اللجن���ة. كما حصلت زيادة في 

السنوات األخيرة في عدد الضباط برتب عسكرية عالية.

ووافق���ت اللجنة عل���ى توصية الجي���ش بإتاحة المجال لخ���روج الضباط من 

الخدم���ة النظامية في جيل 36 عاما، والحصول عل���ى منحة مالية، إضافة إلى 

راتب تقاعد في جيل 67، كما وافقت اللجنة على توصية الجيش بخفض جيل 

الخروج إلى التقاعد من 47 عاما إلى 42 عاما.

لكنها انتقدت بش���دة وزارة الدف���اع ألنها “ال تقوم بدوره���ا كما يجب، وال 

تراقب الجيش”. وأضافت اللجنة أن طمس الحدود بين وزارة الدفاع والجيش ال 

يتيح للوزارة القيام بدورها. كما أشارت إلى أنه من المفترض أن يدير ويتابع 

ميزانية األمن رئيس شعبة الميزانيات، األمر الذي ال يحصل اليوم بشكل تام، 

وعليه توصي اللجنة بإعادة فحص مبنى وزارة الدفاع مجددا.

وفيما يتعل���ق بالمفهوم األمني، فإن “لجنة لوكي���ر” ترى أن على الحكومة 

بلورة مفهوم أمني يتالءم مع الواقع األمني المتغير الذي تواجهه إس���رائيل، 

إل���ى جانب البحث في مفهوم تفعيل الجي���ش وتعديله على ضوء التحديات 

األمنية. 

وانتقد يعالون تقرير “لجنة لوكير” بش���دة بالغة واعتبره “س���طحيا، وغير 

متزن بش���كل متطرف ومنعزال تماما عن الواقع حول دولة إسرائيل وداخلها”. 

وقال يعالون إن تطبيق التقرير هو مجازفة بأمن المواطنين اإلسرائيليين، وإن 

فكرة تقصير مدة الخدمة العسكرية اإللزامية لسنتين هي نتيجة عدم فهم 

مطلق للجهاز العسكري.

وقال الناطق العسكري، موطي ألموز، إنه “إذا تم تطبيق قسم من استنتاجات 

لجنة لوكير فإن هذا س���يكون بمثابة إط���الق رصاصة بين العينين”، أي قاتلة 

بالنسبة للجيش.

»إستراتيجية الجيش اإلسرائيلي«
نشر الجيش اإلس���رائيلي، قبل أسبوعين، وثيقة تحمل توقيع رئيس هيئة 

أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت، تحت عنوان »إستراتيجية الجيش 

اإلسرائيلي«، ويصفها محللون بأنها عبارة عن »عقيدة آيزنكوت«، وتم نشرها 

على المأل بعد حذف بعض المعطيات العسكرية الحساسة منها.

وتش���دد الوثيقة على أن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي هو “الوحيد الذي 

يك���ون على اتصال م���ع الحكومة” وهو الذي يقرر عدد الهجمات العس���كرية 

المطلوب���ة في بداية الح���رب وهو الذي يح���دد التهدي���دات والمخاطر، بعد 

مش���اورات مع قيادة الجيش. وجاء في الوثيقة أنه “يمكن ألي ضابط، بل ومن 

واجبه، أثناء القتال، اتخاذ قرارات مختلفة عن التخطيط األولي”.  

وتعكس الوثيقة، التي تم تعميمها قبل ذلك بشهر بصيغتها السرية على 

كبار ضباط الجيش اإلس���رائيلي، وضع إسرائيل األمني اليوم، ويتبين منها أن 

الجيش اإلس���رائيلي ال يرى أية دولة تهدد إسرائيل، وتظهر سورية في هذه 

الوثيقة، على سبيل المثال، أنها “دولة فاشلة، قيد التفكك”.

واعتب���رت وثيقة “إس���تراتيجية الجيش اإلس���رائيلي” أن أعداء إس���رائيل 

األساس���يين اليوم هم المنظمات اإلسالمية التي ال تش���كل دولة، في إشارة 

إل���ى حركة حماس وحزب الله وتنظيم “داعش”. والس���يناريو األس���اس الذي 

يبني الجيش اإلس���رائيلي نفس���ه من أجل مواجهته ه���و حدوث مواجهة مع 

منظمات كهذه، رغ���م أن القدرات الجاري تطويره���ا تالئم حروبا ضد جيوش 

نظامية لدول.  

ووصف���ت الوثيق���ة انتصار إس���رائيل في الح���رب بأنه “تحقي���ق الغايات 

السياس���ية للحرب والتي جرى تحديدها، بش���كل يقود إلى تحس���ين الوضع 

األمن���ي بعد المواجهة”. وال يش���مل “االنتصار” أو “اإلنج���ازات” القضاء على 

منظمات مثل حماس أو حزب الله، أو احتالل منطقة لفترة طويلة.

وفيما يتعلق بإيران، فإن الوثيقة تذكرها على أنها تقدم الدعم لحزب الله 

وحماس، وليس���ت كتهديد نووي على إس���رائيل، مثلما يزعم رئيس حكومة 

إس���رائيل، بنيامين نتنياهو. رغ���م ذلك، قالت الوثيقة إن���ه ضد “دول ليس 

لها حدود مش���تركة مع إسرائيل” ستستخدم “أنش���طة متواصلة ومتعددة 

المج���االت” وأن هذه العمليات هدفها تحقيق “إنجاز ملموس ومحدود غايته 

الردع من التصعيد”، وعناصره األساس���ية هي “جمع معلومات استخباراتية 

بشكل متواصل ودائم، استنفاد ُبعد العملية الجوية، قوات خاصة” إلى جانب 

تفعيل أجهزة أمنية أخرى مثل الموساد.  

وادعت الوثيقة أن “إس���رائيل هي دولة تنشد السالم وتسعى إلى االمتناع 

عن المواجهة”. لكن هذه الوثيقة ترفض في الوقت نفس���ه عناصر الس���الم، 

وبدال م���ن ذلك تتحدث عن “فت���رات تهدئة أمنية طويلة، من أجل الس���ماح 

بتط���ور المجتمع والعلوم واالقتصاد وتحس���ين الجهوزي���ة للطوارئ والحرب؛ 

فرض ال���ردع على المحي���ط اإلقليمي وض���د الجهات التي يمكن أن تش���كل 

تهديدا، على أس���اس حيازة قوة عظمى عسكرية وإصرار على ممارستها بكل 

القوة، عند الضرورة؛ إزالة التهديد بسرعة، من أجل تقليص الضرر الذي يلحق 

بإس���رائيل وتعزيز ردعها في الحيز”. وهذه الرؤية ليست جديدة وهي عبارة 

عن وصفة الرتكاب مجازر وجرائم حرب، كالتي ارتكبتها إسرائيل في الحروب 

العدوانية األخيرة، حسبما تؤكد المنظمات الدولية.  

وثمة جانب هام لنش���ر هذه الوثيقة على المأل. فحكومة إس���رائيل تتهرب 

في غالب األحيان من طرح إس���تراتيجية عليا، تكون القوة العس���كرية إحدى 

مركباته���ا، كما أكد المحلل األمني ف���ي صحيفة “هآرتس”، أمير أورن. ولذلك 

ف���إن لهذه الوثيقة غاية مركزية وهي مالءمة توقعات الجمهور اإلس���رائيلي 

لرؤية الجيش.

وتنص الوثيقة على إقامة شعبة عمليات و”مركز تنسيق للعمليات السرية 

بين األجهزة األمنية وال���وزارات”، وعلى بناء قدرات من أجل نقل جوي لقوات 

وإنزال قوات.   

وتعتم���د “عقيدة آيزنكوت” على جيش يتحّرك بمرونة وليونة. ومن الجهة 

األخ���رى، فإنه في حال تع���رض مواطنين إس���رائيليين لتهدي���د من “باطن 

األرض”، أي من أنفاق، فإنه س���يتم إخالؤهم م���ن بيوتهم. ورغم أن هذا األمر 

يمكن أن يس���مح “باحتالل أراض إسرائيلية”، إال أن الوثيقة تشدد على “منع 

العدو من تحقيق إنج���از إقليمي في نهاية المواجهة” وأنه “لن يكون هناك 

وقف إطالق نار قبل طرد الغ���زاة”. وتضمنت الوثيقة تهديدا واضحا، يتمثل 

بأن���ه في حال اندالع حرب، يتعين على الطيران الحربي اإلس���رائيلي أن يغير 

على عشرات آالف األهداف، في لبنان أو قطاع غزة.  

ورأى الباحث في العالقات بين الجيش والمجتمع في إس���رائيل، البروفسور 

ياغيل ليفي، أن وثيقة “إستراتيجية الجيش اإلسرائيلي” تعبر عن استخفاف 

الجيش بالحكومة )“هآرتس” – 17.8.2015(. 

وكتب ليفي أنه هذا االستخفاف ينعكس بمجرد نشر الوثيقة، وأن “الجيش 

لم ينتظر قيام الحكومة بنشر وثيقة تستعرض اإلستراتيجية العليا للدولة، 

التي تس���تمد منها وثيقة إس���تراتيجية للجيش”. واعتبر أنه على الرغم من 

أن الحكومة تتهرب من وضع إس���تراتيجية عليا، “إال أنه يحق للسياسيين أن 

’يتهربوا’ وواجب الجيش أن يحترم هذا التهرب ألنه أحد المبادئ المؤسس���ة 

للس���لطة السياس���ية على الجيش. لكن الجيش يس���تخف بالتهرب بإمالئه 

أولويات عمل على المستوى السياسي”. 

وأضاف ليفي أن األمر الخطير في الوثيقة، هو أنها “ليس���ت بمثابة اقتراح 

عرض عل���ى أنها حقائق”، وأن 
ُ
للنقاش، وإنم���ا هي أحكام يضعها الجيش وت

“رئي���س أركان الجيش ُيملي على الحكوم���ة التعليمات التي يتوقعها منها، 

عندما يتطلب األمر تفعيل الجي���ش”، واألخطر من ذلك هو اعتبار الجيش أن 

“عل���ى الحكومة أن تقرر تعليماتها بعد مش���اورات مع الجيش، وهذا انحراف 

عن مبدأ أس���اس، يقضي بأن���ه يتعين على الحكومة اتخ���اذ قراراتها بصورة 

مستقلة”. 

كذلك رأى ليفي أن آيزنكوت يس���تخف بوزي���ر الدفاع من خالل عدم التقيد 

بقانون أس���اس: الجي���ش، الذي ينص عل���ى أن رئي���س أركان الجيش خاضع 

ألوامر الحكومة وخاضع بش���كل مباشر لوزير الدفاع. “وعقيدة آيزنكوت تصور 

المستوى السياسي بضوء خافت، وال يوجد فيها أي ذكر لوزير الدفاع”. 

وخلص ليفي إلى أن “هذه وثيقة غير مسبوقة... ورغم أن الحكومة صادقت 

على نش���رها، إال أنه ليس مس���موحا له���ا الموافقة على الم���س بصالحياتها 

العلي���ا”. وأك���د أن “بنيامي���ن نتنياهو وموش���يه يعالون وزمالءهما ليس���وا 

المستوى السياسي، وإنما أولئك الذين يشغلونه مؤقتا وحسب”. 

وثائق ودراسات جديدة:

حكومة إسرائيل تتهرب من بلورة مفهوم أمني ُمحّدث!

آيزنكوت ونتنياهو ويعالون... »أيزنكوت استخف بالمستوى السياسي بمجرد إصدار وثيقة إستراتيجية الجيش اإلسرائيلي!«
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

تلقت الحاخامية الرئيس���ية اإلس���رائيلية ضربة، قبل أقل 
من أس���بوعين، جاءت على شكل »تمرد« حاخامين كبار أعلنوا 
عن تش���كيل محكمة دينية يهودية مستقلة بهدف تنفيذ 
إجراءات تهّود، على خلفية مش���اكل يواجهها الذين هاجروا 
إلى إسرائيل بموجب »قانون العودة« المخصص لليهود، لكن 
الس���لطات اإلس���رائيلية تعرفهم على أنهم »يفتقرون إلى 

دين«!. 
وجاء اإلعالن عن تشكيل هذه المحكمة الدينية المستقلة 
بعد شهر تقريبا من قرار الحكومة اإلسرائيلية إلغاء إصالحات 
تتعل���ق بإج���راءات التهود، ف���ي أعقاب ضغوط مارس���تها 
الكتلتان الحريديتان، شاس و«يهدوت هتوراة«، الشريكتان 

في ائتالف حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
وبادر إلى هذا »التمرد« وتشكيل المحكمة الدينية الخاصة 
حاخام���ون كبار من التيار الصهيون���ي – الديني، ومقراتهم 
في المس���توطنات، علما أنه ليس جميع حاخامي هذا التيار 
يؤيدون هذه الخطوة. فقد أعلن »شيخ« حاخامي الصهيونية 
– الدينية، حاييم دروكمان، معارضته لهذه الخطوة، كما أن 

التيار الحريدي هاجمها بشدة.
تجدر اإلش���ارة بداية إلى أن هذا الص���راع يأتي في أعقاب 
انتخاب الحاخامين األكبرين اإلسرائيليين، دافيد الو وإسحاق 
يوس���ف، اللذين يمث���الن الحاخامية الرئيس���ية، وينتميان 
للتيار الحريدي، وخس���ارة التيار الصهيون���ي – الديني في 

هذه االنتخابات. 
وم���ن بي���ن المبادرين إل���ى تش���كيل المحكم���ة الدينية 
المس���تقلة الحاخ���ام ناح���وم رابينوفيتش، وه���و أحد أبرز 
حاخامي الصهيونية – الدينية ويترأس المحكمة المستقلة، 
والحاخام رام هكوهين رئيس المعهد الديني )ييش���يفاة( 
في مس���توطنة »عتنيئي���ل«، والحاخام أريئي���ل هوالند من 
مستوطنة »تقواع«، والحاخام يعقوب ميدان رئيس ييشيفاة 
»هار عتصيون«، وحاخام مستوطنة »إفرات« شلومو ريسكين. 
وترتب���ط مجموع���ة الحاخامين ه���ذه بمبادرة أخ���رى، تم 
الكش���ف عنها مؤخرا، ومرتبطة بالوكالة اليهودية، وتتعلق 
بتشكيل محكمة حاخامية متنقلة، تساعد في تهود جاليات 
خارج إس���رائيل. والوكالة اليهودية تدعم تشكيل المحكمة 

الدينية المستقلة الجديدة، إلى جانب جمعيات مختلفة. 
وذك���رت صحيفة »هآرت���س« أن الحاخامي���ن رابينوفيتش 
وهكوهي���ن وهوالند نف���ذوا إجراءات تهود س���تة قاصرين، 
بموافقة ذويهم، في مراس���م خاصة أجريت في مس���توطنة 

»ألون« مؤخرًا.
وتأت���ي هذه التط���ورات في أعقاب مظاه���ر تمرد مختلفة 
حدث���ت في الس���نوات األخيرة ض���د الحاخامية الرئيس���ية 
اإلس���رائيلية، في مجاالت الزواج والطع���ام الحالل، بادر إليها 
يهود متدينون يسعون إلى إقامة الفرائض الدينية من دون 
تدخل المؤسسة الرسمية، رغم أن هذا األمر مخالف للقانون 

اإلسرائيلي، كما أفادت »هآرتس«.

وبتش���كيل المحكمة الدينية المستقلة، تكون هذه المرة 
األولى التي يتجرأ فيها حاخامون من التيار اليهودي المركزي 
في إسرائيل، ويعتبرون من ذوي المفاهيم الرسمية في هذا 
الس���ياق، على العمل بصورة علنية ضد الحاخامية الرئيسية 
اإلسرائيلية والمحاكم الرسمية التي تقوم بإجراءات التهود.

الهدف هو تهّود آالف القاصرين
تش���ير المعطيات الرس���مية إلى أنه يوجد في إس���رائيل 
حوالي 350 ألف مواطن يعرفون بأنهم »يفتقرون إلى دين«. 
والغالبية الس���احقة منه���م هم رجال ونس���اء وأوالدهم من 
المهاجرين من دول االتحاد الس���وفييتي الس���ابق، الذين لم 
يولدوا ألم يهودية أو أنهم مسيحيون أو مسلمون متزوجون 

من يهود.
ورغ���م أن المبادري���ن إل���ى تش���كيل المحكم���ة الجديدة 
المستقلة سيمارس���ون إجراءات تهود للبالغين، فإن الغاية 
الرئيس���ة من تشكيل ش���بكة المحاكم المستقلة هو تنفيذ 
إجراءات تهود قاصرين حتى س���ن 13 عاما، وخصوصا أولئك 
الذين يدرس���ون في جهاز التعلي���م الديني، ويقّدر عددهم 

باآلالف.
وتوفر هذه الخطوة- تشكيل شبكة محاكم مستقلة لغرض 
الته���ود- حال جزئيا بالنس���بة للذين »يفتق���رون إلى دين«، 
كونها ال تمنح تس���هيالت خاصة في إجراءات التهود. ويبدو 
أن غايتها األساسية تتمثل بوضع حاخامين بارزين تحديات 

أمام المؤسسة الحكومية الرسمية.
وقال المبادرون إلى شبكة المحاكم المستقلة إن »المحاكم 
الجديدة س���تحرص على تطبيق مطالب الشريعة اليهودية 
للته���ود بصورة كامل���ة إلى جانب مرافق���ة المتهودين بعد 
تهوده���م. وغاية ه���ذه الخطوة إعطاء رد آلالف األش���خاص 
الذين ال تس���مح بأن تكون مكانتهم الش���خصية منظمة في 

ظل الوضع القائم«.
يشار إلى أن هذه المبادرة لتشكيل شبكة المحاكم الدينية 
المس���تقلة، جاءت في أعقاب قرار الحكومة اإلسرائيلية، في 
بداية ش���هر تموز الماض���ي، إلغاء إصالح���ات التهود، التي 
كان���ت حكومة نتنياهو الس���ابقة صادق���ت عليها قبل ذلك 

بثمانية شهور. 
وكان اله���دف األس���اس من إصالح���ات الته���ود، تمكين 
حاخام���ي المدن من تنفي���ذ إجراءات تهود بصورة واس���عة 
لإلس���رائيليين الذين ال يعتبرون يهودا بموجب الش���ريعة 

اليهودية، وخاصة القاصرين، وبموافقة ذويهم. 
وفي أعقاب إلغاء الحكومة اإلس���رائيلية إصالحات التهود، 
بدأ حاخام���ون في الصهيوني���ة – الديني���ة بالعمل بصورة 
مستقلة وبمعزل عن الحاخامية الرئيسية والمحاكم الخاصة 

بتنفيذ إجراءات التهود.
وأش���ارت وس���ائل إعالم إس���رائيلية إلى أن إجراءات تهود 
قاصر، بموجب الشريعة اليهودية، ينبغي أن تكون إجراءات 

سهلة، وليست مشروطة ب�«تطبيق الفرائض« كما هو الوضع 
في حالة تهود شخص بالغ. 

رغم ذلك، هناك خالف حول م���ا إذا ينبغي تنفيذ إجراءات 
تهود طفل أو يافع فيما من الجائز أنه لن يحافظ على تطبيق 
الفرائ���ض الدينية عندم���ا يصبح بالغا. فق���د أفتى الحاخام 
موش���يه فاينش���طاين، وهو أحد أهم المفتي���ن اليهود في 
القرن العشرين، ويعيش في الواليات المتحدة، بأنه باإلمكان 

االكتفاء بأن يتلقى الفتى المتهود تعليما يهوديا.
وف���ي المقابل، قررت الحاخامية الرئيس���ية اإلس���رائيلية، 
وفي أعقابها المحاكم الحكومية للتهود، قبل عدة س���نوات، 
أنه يجب إل���زام األهل بغرس تربية وتعليم ديني في الفتى 

المتهود.
وكان أحد أهداف إصالحات التهود، بموجب قانون التهود 
ال���ذي بادر إلى تقديمه حزب »يش عتيد« )يوجد مس���تقبل( 
العلماني، تس���هيل تهود القاصرين. وحتى أن وزير التربية 
والتعليم اإلس���رائيلي السابق، ش���اي بيرون، خطط إلى دمج 
إجراءات التهود في إطار مخيمات أبناء الشبيبة خالل العطلة 

الصيفية. 
الجدير بالذكر، أنه على ضوء معارضة الحاخامية الرئيسية 
الش���ديدة للمحكمة الدينية الجديدة، وعلى األرجح أنها لن 
تعترف بإجراءات التهود الت���ي تنفذها هذه المحكمة، فإن 
ثمة شكًا في أن هؤالء المتهودين بواسطة المحاكم الجديدة 
س���يتمكنون من الزواج في المس���تقبل من خالل الحاخامية 
الرئيس���ية، وذلك ألن الحاخامي���ة تحتكر عق���د القران بين 

اليهود في إسرائيل. 
وفي هذه القضية عينيا، قال الخبير القانوني، البروفس���ور 
أفيع���اد هكوهين، إن »القانون اإلس���رائيلي ل���م ينظم أبدا 
موضوع التهود، وبالتأكيد لم يخول الحاخامية الرئيس���ية أو 
المحاكم الدينية بالعمل في مجال التهود. وقضية ’المحاكم 
الخاصة’ موضوعة حاليا أمام المحكمة العليا، التي س���تنظر 
فيها بهيئة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة، وستقول األيام 
ما إذا كان س���يتم منح ش���رعية متأخرة لعم���ل الحكومة في 

مجال التهود«. 

»فصل الدين عن الدولة«
ورغم أن الحاخامين اإلس���رائيليين األكبرين لم يعقبا على 
إعالن تش���كيل المحاكم الدينية اليهودية المستقلة، إال أن 

السجال محتدم في أوساط الصهيونية – الدينية. 
وعم���م حاخامون م���ن الجن���اح المحافظ ف���ي الصهيونية 
– الديني���ة، وفي مقدمته���م الحاخامان تس���في طاو ودوف 
ليئور، المعروفان بتطرفهما السياس���ي أيضا، رس���الة قالوا 
فيه���ا إن »إجراءات التهود الخاصة تش���كل مساس���ًا خطيرًا 
بالحاخامية الرسمية، وتقوض أسس دولتنا كدولة يهودية. 
وهذه األفعال تش���كل فصل الدين عن الدولة بش���كل فعلي 
وتتناقض مع توراتنا المقدسة، التي هي المعبر الوحيد عن 

عقيدتنا الصهيونية الدينية«.
من جانب���ه، امتنع رئيس حزب الصهيونية الدينية »البيت 
اليه���ودي«، نفتالي بيني���ت )وزير التربي���ة والتعليم(، عن 
الوق���وف إلى جان���ب المبادرة الجديدة، لكن���ه عبر عن دعمه 

لنواياها. 
ونقلت صحيفة »يديعوت أحرون���وت« عن بينيت قوله إنه 
»ف���ي وضع صحي، يجب أن توفر كاف���ة الخدمات الدينية في 
دولة إس���رائيل، ومن ضمنها إجراءات التهود، هيئة رسمية 

من قبل الدول، وهي الحاخامية الرئيسية إلسرائيل«.
وأردف بيني���ت أنه »ألس���في، ف���إن الحاخامي���ة ال تمارس 
مهمتها بالش���كل المناس���ب، ولذلك نش���أت هيئات أخرى 
للتهود. وهذه فرصة أمام الحاخامية، وربما أخيرة، وعليها أن 

تتدارك أمرها وتصحيح الخلل بصورة حازمة«.
ب���دوره، اعتب���ر حزب »يش عتي���د« في بيان، أن »تش���كيل 
المحكمة الجديدة للتهود سيس���مح إلس���رائيليين كثيرين، 
وهم مواطن���ون بكل معن���ى الكلمة ويخدم���ون في الجيش 
ويسددون الضرائب، أن يأتوا إلى أبواب التهود بغية االنتماء 

إلى الشعب اليهودي«.

التمرد على الحاخامية الرئيسة حقيقة قائمة
هاجم عضو الكنيست الس���ابق إليعازر شطيرن، الذي بادر 
إل���ى قانون التهود خالل دورة الكنيس���ت الس���ابقة، الوضع 
القائم في إس���رائيل في هذا الس���ياق، ورأى أن »الحاخامية 
الرئيس���ية، أو األصح الق���ول األوصياء السياس���يين عليها، 
اس���تخدموا اليهودية من أجل دفع أه���داف قطاعات ضيقة 
ربة )أي جاذبة( إلى يهودية ُمْبِعدة 

َ
وحولوها من يهودية ُمق

)أي منفرة(«. 
ولفت ش���طيرن، في مقال نش���رته »يديعوت أحرونوت«، إلى 
أنه ال توجد حاخامية رئيس���ية في الش���ريعة اليهودية، وأن 
»هذه مؤسسة سياسية غايتها منح دولة إسرائيل داللة بأنها 
’بداية نش���وء خالصنا’، لكن من الناحية الفعلية تس���ببت بأن 
مفاتيح الدخول إلى الش���عب اليه���ودي أودعت بأيدي أولئك 

الذي يعارض بعضهم مجرد وجودها« أي وجود إسرائيل.
وذكر شطيرن بعض المعطيات التي دفعته إلى طرح قانون 
الته���ود، وبينها أنه يعيش في إس���رائيل اليوم حوالي 130 
ألف فتى وفتاة وش���اب وشابة ُيعرفون بأنهم »يفتقرون إلى 

دين«، وأنه يولد 14 طفال كهؤالء يوميا.
من جانبه، أش���ار محلل الش���ؤون اليهودية في »هآرتس«، 
يائير إتينغر، إلى أن »تمرد التهود ال ُيعّد ثورة التهود«، ألن 
الحاخامين الذي ش���كلوا المحاكم المستقلة الجديدة أرادوا 
تنفي���ذ إجراءات ته���ود لفتية لم يبلغوا س���ن 13 عاما بعد، 

ويتعلمون في جهاز التعليم الديني.
وأوض���ح إتينغر أن هذه المبادرة »ليس���ت ثورة اجتماعية« 
وأن ه���ذه المحاكم »ليس���ت ذات عالقة بمعظ���م الصاعدين 
)المهاجري���ن( البالغين غير المعترف به���م كيهود، الذين 

يزيد عددهم عن 350 ألف إس���رائيلي. وثمة ش���ك في ما إذا 
كان جمهور الصاعدين الكبير، أوالدهم وأحفادهم، ينتظرون 

)الحل من( حاخامي الصهيونية الدينية«. 
واعتبر إتينغر أن »األهمية الدراماتيكية لهذه المحكمة هي 
سياسية في هذه األثناء. وهي متعلقة بالمكانة المتقوضة 
للحاخامي���ة الرئيس���ية وتضع إش���ارات على المعس���كرات 
الناش���ئة ل���دى الجمهور األرثوذكس���ي في إس���رائيل، وفي 
خارجها أيضا. فالهيئة التي انفصل عنها عدد كبير جدا من 
اليهود ويشعرون بغربة تجاهها )أي الحاخامية الرئيسية(، 
تهاجمه���ا اآلن النواة التي من المفت���رض أن تحافظ عليها 
بحرص شديد، وهذه النواة هي حاخامو الصهيونية الدينية 

التي ترعرعت على قدسية الحاخامية«.
وأض���اف إتينغ���ر أنه »يج���در االنتباه إلى انق���الب األدوار 
المثير بي���ن الحريديم والمتدينين القوميين )الصهيونيين 
المتديني���ن( فيم���ا يتعل���ق بالصفة الرس���مية ومؤسس���ة 
الحاخامية الرئيس���ية. لكن ينبغي اآلن ِذك���ر الفاصل اآلخذ 
بالتش���كل ل���دى الجمهور الدين���ي القومي واألرثوذكس���ي 
المعاص���ر، بين من يري���د أن يرى بالتهود ’س���ورا’ وبين من 

يسعى بطريق الشريعة إلى فتح باب التهود«. 
وتاب���ع إتينغر أن »لتش���كيل المحكمة انعكاس���ات فعلية 
وقانونية وباألس���اس سياسية«، مش���يرا إلى صعوبة الزواج 
بواس���طة الحاخامية الرئيس���ية لم���ن تهود ف���ي المحاكم 
المس���تقلة. ونقل عن أح���د الحاخامي���ن المؤيدين للمحاكم 
الجديدة قوله إنه باإلمكان تش���كيل محاكم مستقلة لغرض 

الزواج أيضا في المستقبل.
وفيما يتعلق بالناحية السياس���ية لتشكيل شبكة محاكم 
الته���ود الجدي���دة، رأى إتينغ���ر أن الخ���الف الحاص���ل بين 
الحريدي���م والصهيونيين – الدينيين، ي���ؤدي إلى »تعاظم 

الشرخ في اليهودية األرثوذكسية«. 
وأوضح أنه »عندم���ا ينضم حاخامون كب���ار ومركزيون، من 
م���دارس دينية متعددة والقس���م األكبر منهم لم يش���تبه 
أبدا بأنه ليبرالي، إلى تحالف هدفه االلتفاف على مؤسس���ة 
الحاخامين وإنش���اء محاك���م تهود خاصة، ف���إن هذه ضربة 
ش���ديدة لصالحيات الحاخامي���ة الرئيس���ية ومصداقيتها، 
وهي خصوصا مس���اس بالقدسية التي أولتها الصهيونية – 

الدينية للمؤسسة الحاخامية«.
ووفقا إلتينغ���ر، فإن »اإلجماع ح���ول الحاخامية مات، وهذا 
يحدث في ملعبها البيتي. وهؤالء الحاخامون )الذين ش���كلوا 
المحاكم الجديدة( لم يبادروا لفكرة التمرد، وإنما انضموا إلى 
التمرد الذي بدأ في الشارع اإلسرائيلي، سواء من جانب أولئك 
الذي���ن ال يتزوجون ف���ي الحاخامية الرئيس���ية، أو من طرف 
أولئ���ك المتدينين المتعصبين الذي���ن يريدون الحفاظ على 
ممارسة الفرائض من دونها. وحتى لو توصل الحاخامون إلى 
تفاهمات مع الحاخامية الرئيس���ية فمن الواضح أن س���فينة 

التمرد على الحاخامية الرئيسية بدأت باإلبحار«.  

اتساع الشرخ بين الحريديم والصهيونية الدينية في إسرائيل! 
*اإلعالن عن تشكيل محاكم مستقلة للتهّود والهدف التمّرد على الحاخامية الرئيسة التي يهيمن عليها الحريديم*

كتب برهوم جرايسي:

بدأ الكثيٌر م����ن خبايا اتفاقيات االئت����الف الحكومي القائم، 
ُيترج����م على األرض، وربما أن أكثرها ش����ائكة إس����رائيليا، هي 
االتفاقي����ة المبرمة بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، 
وبي����ن كتلة أحزاب المس����توطنين “البيت اليه����ودي”، بزعامة 
وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي تمثل كتلته أساس����ا التيار 
“الصهيوني الديني” المتش����دد المسيطر على المستوطنين 
والمس����توطنات. وه����ذا التيار يح����دد مهمات����ه بعناية تامة، 
وفق اس����تراتيجية وضعها لنفس����ه منذ س����نوات، حقق منها 
الكثير ف����ي العق����د األخير، بزي����ادة تغلغله في أروقة س����دة 
الحكم والس����يطرة على مفاتيح هامة في النظام ودوائر القرار 
وبلورة االس����تراتيجيات، ما لفت نظر وقلق الكثير من األوساط 
العلمانية، والسياسية الليبرالية، ليتضح في هذه المرحلة أن 
هذا التيار بدأ أيضا يمد يده إلى شبكة العالقات بين المؤسسة 

اإلسرائيلية الحاكمة وأبناء الديانة اليهودية في العالم. 
وم����ن هذه الخباي����ا ما هو ه����دف وزير التعلي����م بينيت من 
تسلمه أيضا حقيبة ما يسمى “يهود الشتات”، ومن مهماتها 
توثيق عالقة المؤسسة اإلسرائيلية مع أبناء الديانة اليهودية 
ف����ي العالم، وم����ن خاللها قرر بينيت لنفس����ه أن يتولى مهمة 
“تنمية الش����عور باالنتماء لليهودية” بين يهود العالم. وهو 
ما فجر خالفا قويا كان هامدا على مدى سنين، بين العلمانيين 
والمتدينين من التيار الصهيوني الديني. فكيف يمكن لتيار 
ديني متشدد دينيا وسياسيا أن يكون مكلفا بملف كهذا أمام 
تنامي االنفت����اح والليبرالية بين أبن����اء الديانة اليهودية في 
العالم، بينما تش����ير األبحاث إلى أن غالبية األجيال اليهودية 
الش����ابة في أوطانها، تبتعد أكثر من غيرها عن األطر الدينية 

اليهودية والصهيونية، وهي ظاهرة آخذة بالتنامي.
كذل����ك يأتي هذا التكليف في وق����ت يحتد فيه الخالف بين 
المؤسس����ة الدينية اليهودية اإلس����رائيلية الرس����مية، وبين 
مؤسس����ات وتيارات ديني����ة يهودية في العال����م، على خلفية 
التعامل مع الشرائع اليهودية، ففي حين تسعى تيارات دينية 
نها 

ّ
يهودي����ة إلى اتباع توجه����ات أكثر ليبرالية ديني����ا، تمك

من مالءمة نفس����ها مع توجهات االنفت����اح، وتخفيف القيود، 
فإن المؤسس����ة الدينية اإلس����رائيلية تزداد تشددا، وترفض 
االعتراف بالكثير مما يصدر عن مؤسس����ات الخارج الليبرالية، 
مث����ل التهويد، أو ش����هادات الح����الل التي تصدره����ا وغيرها. 
ولذا فإن تس����ليم ملف العالقة بين المؤسس����ة اإلس����رائيلية 
والمجتمعات اليهودية في أوطانها، من شأنه أن يؤزم العالقة 

الدينية القائمة أكثر.
وأبرز معالم هذا الخالف الذي تفجر في األيام األخيرة نشب، 
كم����ا ذكر، في أعق����اب تكليف الوزي����ر بينيت بإدارة مش����روع 
يهدف إلى تعزيز انتماء أبناء الديانة اليهودية في أوطانهم، 

لديانته����م وللحرك����ة الصهيوني����ة، بعد أن أظهرت سلس����لة 
م����ن األبحاث تراجعا ح����ادا في ه����ذا االنتماء، م����ا زاد من قلق 
الصهيونية العالمية، كون االنتماء هو مصدر أس����اس للهجرة 

إلى إسرائيل. 
وقد رص����دت الحكومة اإلس����رائيلية 150 ملي����ون دوالر لهذا 
المش����روع، عدا ما تصرفه الحركة الصهيونية بمئات الماليين. 
واعترض����ت على هذا التكليف الوكالة اليهودية- الصهيونية، 
إذ اعربت عن تخوفها من أن يتحول هذا المش����روع إلى مشروع 
حزبي يس����يطر عليه التيار الصهيوني الديني المتش����دد، ما 
يجع����ل نجاحات المش����روع محدودة، نظ����را لطبيعة مجتمعات 

يهود العالم التي تطغى عليها الليبرالية.

أزمة االنتماء
كِثر معاهد األبح����اث الصهيونية في الس����نوات األخيرة 

ُ
وت

من الحديث ع����ن تراجع االنتماء لدى أبن����اء الديانة اليهودية 
ف����ي العالم لديانتهم، ما يزيد من ابتعادهم عن المؤسس����ات 
الدينية والتربوية والتعليمية اليهودية، وبالتالي االبتعاد عن 
المؤسسات الصهيونية، وعن الشعور تجاه الكيان اإلسرائيلي. 
وما يزيد قلق إس����رائيل والصهيونية أن تراج����ع االنتماء بات 
يطال أيضا أبناء اليهود الذين هاجروا من إسرائيل منذ سنوات 

ويقيمون في الخارج.
وقال أحد أهم األبحاث المعمقة، التي أجريت في هذا المجال 
ونشر في الس����نوات األخيرة وتركز أساس����ا في الوضع القائم 
بين األمي����ركان اليهود الذين يصل عدده����م إلى 25ر5 مليون 
نس����مة، إن 50% من الش����بان األميركان اليهود يندمجون في 
ديانات أخرى، ويتخلون عن اليهودية. كما أن 50% من الشبان 
األميركان اليهود ال يش����عرون بأي انتماء إلس����رائيل، وأن %20 
فقط من األميركان اليهود دون س����ن 35 عاما يشعرون بانتماء 
ق����وي إلس����رائيل، وأن 70% من األمي����ركان اليهود ل����م يزوروا 

إسرائيل إطالقا.
وق����د أعد هذا البحث أكاديميون م����ن معهد “هيبرو يونيون 
كوليج” وجامعة “كاليفورنيا ديفيس”، في الواليات المتحدة، 
وش����مل 1700 ش����خص م����ن األميركان الش����بان أبن����اء الديانة 

اليهودية.
 عمر الش����اب من هؤالء تراجعت 

ّ
وتبين من البحث أنه كلما قل

نسبة الش����عور باالنتماء إلس����رائيل و”رؤية أهميتها بالنسبة 
لهم”، إذ لم يعر 52% من المس����تطلعين أهمية إلمكانية إبادة 
إس����رائيل، فيما اعتبر 48% منهم أن إبادة إسرائيل هو كارثة 
شخصية بالنس����بة لهم، بينما هذا الشعور “بالكارثة” يرتفع 
بين أبناء جيل 65 عاما وما فوق من األميركان اليهود إلى %78.
وقال المش����رفان على البحث البروفس����ور س����تيفان كوهين 
والبروفس����ور آري كالمان إن الهبوط الدائم في نس����بة الشعور 
باالنتم����اء إلى إس����رائيل لدى األجيال الناش����ئة ي����دل على أن 

الجمهور اليهودي في الواليات المتحدة يتجه نحو التالشي.
ويضيف األكاديمي����ان أن هذه الظاه����رة تنطوي على عامل 
ايجابي، وهو االندماج الناج����ح في المجتمع األميركي، لكن من 
جهة أخرى فإن حجم الجمهور اليهودي في الواليات المتحدة 
يتقلص، أساسا بس����بب الزواج المختلط. وقال أحد التقارير إن 
نس����بة الزواج المختلط مع ديانات أخرى في الواليات المتحدة 
يص����ل إل����ى 50% وحتى أكث����ر، بينما ترتفع النس����بة في دول 

االتحاد السوفييتي السابق إلى أكثر من %70.
ونذكر في س����ياق توقع����ات تقلص أعداد اليه����ود، أنه في 
العامي����ن األخيرين تح����اول معاهد تخصصي����ة تابعة للوكالة 
اليهودي����ة، وأخرى تق����دم خدماتها للوكالة، اعادة حس����ابات 
تع����داد األميركان اليه����ود، بأخذ م����ن ال تعترف المؤسس����ة 
الدينية اليهودية بيهوديتهم، ضم����ن أعداد اليهود، ولهذا 
ش����هدنا أعدادا مختلفة عما سبق، فبدال من 25ر5 مليون نسمة، 
مع توجه تراجع دائم في العدد، بدأنا نقرأ عن قرابة 5ر5 مليون 
يهودي. وتحدث أحد االس����تطالعات عن أكث����ر بكثير إال أن من 
تعترف بهم المؤسسة الدينية الرسمية اإلسرائيلية يبقى هو 

األساس بالنسبة إلسرائيل.

كما أش����ار بحث����ان آخران إل����ى أن أبناء اإلس����رائيليين الذين 
يول����دون في الخ����ارج لوالدي����ن هاجرا من إس����رائيل يبتعدون 
بقدر كبير عن »الهوية والثقافة اإلس����رائيلية«، حس����ب تعبير 
البحثين اللذين بحثا ما إذا العائالت اإلسرائيلية المهاجرة إلى 
الخارج تهتم بالحفاظ على »هويتها وثقافتها اإلس����رائيلية« 
خالل إقامتها في الخ����ارج، أم أنها تتبنى هوية وثقافة الدول 
التي هاجرت إليها. وتبي����ن أنه على األغلب فإن الوالدين فقط 
أو البالغي����ن من أبنائهما يحافظون بق����در ما على هذه الهوية 
والثقافة، بينما تضعف بقدر كبير لدى األبناء الذين ولدوا في 

الخارج. 
ومن أهم أسباب تراجع أعداد اليهود في العالم هو االندماج 
في ش����عوبهم، وخاصة من خ����الل الزواج المختلط، إذ حس����ب 
الش����ريعة اليهودية يتم االعتراف بيهودية الش����خص فقط 
إذا كان����ت والدته يهودية، بغض النظر ع����ن ديانة والده، في 
حين ال يتم االعتراف بأي شخص والده يهودي ووالدته ليست 
يهودية. إال أن غالبية أبناء اليهوديات، الذين آباؤهم ليس����وا 
يهودا ال يعتبرون أنفس����هم يهودا، أو أنهم في جيل متقدم 
يتخلون عن ديانة أمهاتهم، خاصة إذا كانوا خارج إس����رائيل، 
وتتراوح نس����بة الزواج المختل����ط بين اليهود ف����ي العالم من 
35% إلى 80%، وأعلى النسب نجدها في روسيا والجمهوريات 

المحيطة بها.
كذلك فإن اليهود في أوطانهم يتأثرون بثقافاتهم الوطنية 
في تلك الدول، فمثال في الس����نة األخيرة اس����تغلت إسرائيل 
تفجيرات وقعت في فرنس����ا لتحفيز الفرنس����يين اليهود على 

الهجرة اليها، إال أن الكثير من المحللين والخبراء اإلسرائيليين 
أش����اروا إلى أن الغالبية الس����احقة جدا من الفرنسيين اليهود 
لن تس����تطيع التعايش مع األجواء القائمة في إسرائيل، بسبب 

نظرتها الليبرالية وقيم حقوق اإلنسان العالية لديها.

برامج حكومات إسرائيل
وقد أوص����ى أحد تقارير »معهد تخطيط سياس����ة الش����عب 
اليه����ودي«، التابع للوكال����ة اليهودي����ة- الصهيونية، ويرأس 
مجل����س ادارت����ه دينيس روس، المستش����ار الس����ابق للرئيس 
األميرك����ي ب����اراك أوباما، بأن تنش����ط إس����رائيل بي����ن األجيال 
الش����ابة لتنمي وتعمق لديهم ش����عور االنتماء إلسرائيل، من 
خالل استخدام وس����ائل وأساليب جديدة من أجل رفع مستوى 
االندماج والعالقة بين إسرائيل واليهود في المهجر، ومن أجل 

ضمان وحدة يهود العالم على المدى البعيد.
وأوصى المعهد بعدة إجراءات ومن بينها: 1- إقامة أكاديمية 
لقيادة »الش����عب« اليهودي، تعالج األس����ئلة المصيرية التي 
يواجهها اليه����ود في العالم وكيفي����ة معالجتها على المدى 
البعيد، 2- أن تشدد إسرائيل على عدم زج »الجاليات اليهودية« 
وقادته����ا في العالم في أوضاع ينجم عنها »تضارب المصالح«، 
3- اس����تقدام ش����بان يهود إلى إس����رائيل ليقيموا فيها سنة 
واحدة على األقل، وفي المقابل إرسال شبان يهود من إسرائيل 
ليعيش����وا بين »الجاليات اليهودية«، وعلى ما يبدو فإن القصد 
هو التغلغل لتحفيز اليهود على الهجرة إلى إس����رائيل، خاصة 
وأن بندا آخر يدعو إلى إعداد برامج جديدة وسريعة تشجع على 

الهجرة إلى إسرائيل.
وأجرت الحكومات اإلس����رائيلية منذ العام 2006، إبان حكومة 
إيهود أولم����رت، وحكومات بنيامين نتنياه����و الثالث األخيرة، 
سلس����لة من األبح����اث واتخذت ق����رارات تهدف إل����ى أن تأخذ 
الحكومة دورا في نش����اط الحركة الصهيونية، في محاولة لصد 
ظاه����رة االبتعاد عن اليهودية والصهيوني����ة. وكما ذكر ففي 
األي����ام األخيرة رص����دت الحكومة 150 مليون دوالر، وس����لمتها 
لوزارة ما يس����مى »يهود الش����تات«، والوزير بينيت، من بينها 
50 مليون دوالر من الموازنة العامة، و100 مليون دوالر سيسمح 

للوزارة بجمعها كتبرعات.
إال أن ممثلين لمنظمات صهيونية في العالم ومعهم رئيس 
الوكالة اليهودية )الصهيونية( العالمية، نتان شيرانس����كي، 
يعترضون على ايداع مش����روع »تعزيز الهوية اليهودية«، بيد 
الوزير بينيت، كونه من التيار الصهيوني الديني المتش����دد، 
خاص����ة وأن بينيت وطاقمه بدأوا يتحدثون ع����ن تعزيز انتماء 
»العائلة اليهودية« لليهودية، ما يعني التركيز على المفاهيم 

الدينية أكثر من االنتماء السياسي العام.
وق����ال مص����در ف����ي وزارة »يهود الش����تات« لوس����ائل إعالم 
إسرائيلية إن المفهوم العام للحالة اليهودية العالمية يقول، 

»إنه في السنوات األخيرة نش����هد تراجعا مستمرا في الهوية 
اليهودية بين المجتمعات اليهودية في انحاء العالم«، وهذه 
الصيغة ه����ي المقبولة على جميع الجه����ات اليهودية، إال أن 
الوزير بينيت وطاقمه بدأوا يتحدثون عن »العائلة اليهودية«، 
م����ا أثار اعتراضا بين أوس����اط يهود العال����م، لما يوحي به ذلك 
من تدخل في تفاصي����ل الحياة الخاصة، ومن دخول في قضايا 

دينية مختلف عليها.
وق����د بع����ث شيرانس����كي، ورئيس مجل����س أمن����اء »الوكالة 
اليهودية« تش����ارلز ريتنر، برس����الة إلى رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياه����و، يعربان فيها عن رفضهما ورفض »الوكالة« التعامل 
م����ع بينيت في هذا الملف. ومما جاء في الرس����الة: إننا نش����عر 
لزاما علينا أن نبلغك بأننا لن نستمر بالتعاون مع مبادرة تعزيز 
االنتم����اء، بعد التعديل الذي أجرته »وزارة الش����تات«. وش����دد 
االثنان على أن التعدي����ل الجديد يتناقض مع جوهر المبادرة، 
كم����ا أن هذا التعديل س����يخل بالحوار القائم م����ع المجموعات 
والمنظمات اليهودي����ة في العالم. وحذرا من أن هذه الحوارات 
س����تتوقف، بعد أن تحول المش����روع إل����ى وزارة حكومية، وبيد 

شخص واحد يحدد سياستها.
ونقلت صحيفة »هآرتس« عن مس����ؤول في احدى المنظمات 
اليهودي����ة تس����اؤله: »ه����ل س����تقول حكومة إس����رائيل اآلن 
للمجتمع����ات اليهودي����ة في العال����م، كيف تدي����ر العائالت 
نفس����ها«، خاصة وأن الخالف بين الطوائف الدينية اليهودية 
يحت����د ف����ي إس����رائيل والعال����م، بين التي����ارات المتش����ددة 
والليبرالية، وقد كانت هذه الخالفات في أحيان كثيرة أس����باب 

أزمات في حكومات إسرائيل المختلفة.
وقالت صحيف����ة »هآرتس« في مقال باس����م أس����رة التحرير 
»ال يحق للحكوم����ة أن تعظ لليهود في أرج����اء العالم أي خلية 
أس����رية عليهم أن يقيم����وا. فمثل  هذا االدع����اء يمثل تعاليا 
ضارا، ب����ل وتنضح منه رائحة عنصري����ة... إن العالقة مع يهود 
الشتات تتطلب الحوار واالعتراف بشرعية المواقف المختلفة 

والمتنوعة. اما خطة وزارة الشتات فهي النقيض لذلك«. 
ويقول الكاتب اإلسرائيلي المعروف إسحاق ليئور، في مقال 
له انتقد تكليف بينيت بهذه المهمة وتزايد نفوذه في الحكم، 
بشكل يعكس قلق العلمانيين وذوي التوجهات اليسارية مما 
يج����ري، إنه يبدو »بعد االنتخابات )البرلمانية( أننا اس����تيقظنا 
مع كثير من البينيتيين )نس����بة إلى بيني����ت( الذين يطاردون 
الالجئي����ن األجانب والفلس����طينيين، ويش����اهدون وقاماتهم 
منتصبة المضربين عن الطعام وهم يموتون. هؤالء هم اليمين 
الجديد ال����ذي يدوس على م����ا تبقى. فأييلت ش����اكيد )وزيرة 
العدل( تقود الحملة ضد المحكمة العليا، وميري ريغف )وزيرة 
الثقاف����ة( تقود »الثورة الثقافية«، وداني دانون يعتمر القبعة 
ويقول للعالم كم نحن استثنائيين. وهذا اليمين الجديد يجند 
المستوطنين وفقراء جنوب تل أبيب والمتطرفين الشرقيين«.

تسليم التّيار »الصهيوني الديني« ملف تعميق الهوية اليهودية في العالم يفجر خالفًا كان هامدًا!
*زعيم كتلة المستوطنين وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت يتولى أحد مسارات العالقة بين إسرائيل وأبناء الديانة اليهودية في العالم *بينيت يجري تعديال على مشروع “تنمية االنتماء لليهودية في العالم”، 

بحيث يتدخل في الشؤون العائلية والشخصية *الوكالة اليهودية ومنظمات يهودية في العالم تعبر عن قلقها وترفض التعاون مع بينيت *جوهر الخالف نابع من الصراع بين التيارات الدينية المتشددة والليبرالية*
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته 
المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959
هاتف: 2966201 – 2 – 00970
فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:
madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org 

ذك���ر بيان صادر عن ديوان رئاس���ة الحكومة اإلس���رائيلية أن رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو أعرب عن رضاه عن القرار الذي أصدرته المحكمة اإلس���رائيلية 

العليا يوم 11 آب الجاري حول قانون منع التسلل إلى إسرائيل. 
وأضاف البيان أن نتنياهو أكد أن هذا القرار ينطوي على قبول المحكمة العليا 
مبدئيًا موقف الدولة الذي يصّر على أنه ال يمكن التس���امح مع ظاهرة المتسللين 
غير الش���رعيين الذين يأتون إلى إس���رائيل بحثًا عن فرص العمل، حيث صادقت 
هذه المحكمة على اعتقال المتسللين من أجل تحقيق الردع المطلوب. كما أشار 

إلى أن الحكومة سوف تدرس قرار المحكمة وستعمل على تطبيقه.
وتش���كل الحملة المسعورة على الالجئين األفارقة في إسرائيل منذ عدة أعوام 
مطّي���ة يحاول نتنياهو من خاللها إيهام الرأي الع���ام بأنه لدى االنتهاء من طرد 
هؤالء الالجئين عن بكرة أبيهم، وكبح وصول مزيد منهم وأساًسا بواسطة الجدار 
األمني عل���ى طول منطقة الحدود بين إس���رائيل، من المتوق���ع أن تصبح الدولة 
نظيفة من الجرائم واألم���راض والضائقة االقتصادية - االجتماعية. غير أن هذه 
الحملة كشفت في العمق عن النزعات العنصرية المعششة في أوساط المجتمع 
ت عن االس���تحواذ الديمغرافي المقترن بغاية 

ّ
اإلس���رائيلي بأطيافه كافة، وشف

الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة.
وتقّدم تقارير تصدر تباعًا عن “مركز مس���اعدة العمال األجانب” في إسرائيل 
رصًدا لمظاهر التحريض العنصري وجرائم الكراهية والتمييز ضد طالبي اللجوء 
األفارقة، وتش���مل قوى سياسية كثيرة وال س���يما من اليمين والوسط، وعدًدا من 
ا من الجهاز القضائي ورؤساء الحكم المحلي، 

ً
وسائل اإلعالم والصحافيين، وأوساط

ومجموعة من الحاخامين ورجال الدين اليهود، فضاًل عن جهات متعددة من الرأي 

العام اليهودي. وهؤالء جميًع���ا يتعاونون فيما بينهم، ويتعاملون مع الالجئين 
من إفريقيا كما لو أنهم حيوانات، لمجّرد كونهم “غير يهود” )غوييم(.

ت قريناتها من ال���دول الغربية، التي يحل�و لها 
ّ
وترى التقارير أن إس���رائيل بز

أن تتش���ّبه بها صباح مس���اء، في كل ما يتعلق بالتعامل م���ع الالجئين الباحثين 
ع���ن عمل. فبينما تطرد هذه الدول )م���ن دون أن تنجح دائما في ذلك( أفارقة تم 
رف���ض طلبهم الحصول عل���ى ملجأ فيها، فقط بعد إجراء قانوني ش���فاف، يكون 
في بعضها مصحوًبا بمس���اعدة قانونية تمّولها الدولة المضيفة، فإن إس���رائيل 
تقوم بطرد المتس���للين األفارقة م���ن دون أن تفحص نهائيا طلبات لجوئهم، بما 
يتناقض مع نص���وص معاهدة الالجئين الدولية الموقع���ة عليها، ولو تم ذلك، 
وفقم���ا تؤكد التقارير، من خالل نظام لجوء نزيه وليس كالموجود في إس���رائيل، 

لكانت أغلبية طلباتهم ستقبل على األرجح.  
وعل���ى الرغم من أن عدد هؤالء الالجئين في إس���رائيل يعتبر قلياًل جدا مقارنة 
بعددهم في س���ائر أنحاء العالم، إاّل إن تعامل الس���لطات اإلسرائيلية المسؤولة 
ا تماًما عن تعامل الس���لطات المس���ؤولة ف���ي العالم الغربي، 

ً
معهم يبدو مختلف

والذي يعتبر أفضل كثيرا. 
وما يجب مالحظته هو أن إس���رائيل ربما هي الدول���ة الوحيدة في العالم التي 
ترفض أن تمنح مكانة الجئ ألي كان، كما أنها غير مستعدة على اإلطالق لتحديد 
أي س���قف يتعلق بعدد الالجئين الذين يمكنهم العي���ش فيها. فضاًل عن ذلك 
فإن إس���رائيل غير مس���تعدة ألن تتعاون مع أي جهة من أجل حل مشكلة هؤالء 
الالجئين، وكل ما تقترحه على دولهم األصلية هو أن تعيد الالجئين إليها فقط. 
وإزاء ذلك تش���ّدد التقارير على أن المطلوب من إسرائيل في الوقت الحالي هو 

أن تحّدد سياس���ة هج���رة إليها تكون ذات صلة بالواقع السياس���ي في العالم ال 
بالتخوفات المبالغ فيها، وأن تكف فورا عن سياسة طرد الالجئين األفارقة بحجة 

أن طردهم سينقذها من خطر داهم يتهددها.  
اع القرار في إسرائيل، لدى الحديث 

ّ
كنا ُيشار إلى أن اللغة التي يستخدمها صن

عن هؤالء الالجئين، تنزع عنهم إنسانيتهم وتصورهم كتهديد. فهؤالء الناس 
الذي���ن الذوا بالفرار من اإلب���ادة الجماعية في دارفور )الس���ودان(، أو من الخدمة 
العس���كرية في ظروف أش���به بالعبودية ف���ي إريتريا، يوصف���ون بأنهم “غزاة” 

و”أعداء” و”سرطان” و”قنبلة موقوتة” و”تهديد وجودي”. 
ويتس���لح التحريض عليهم، الذي يؤججه المسؤولون ووسائل اإلعالم وأوساط 
عديدة أخرى، بخمس���ة إدعاءات مركزية، اإلدعاء الرئيس بينها هو أنهم ليس���وا 
الجئي���ن، ومن ث���م ترد باقي االدع���اءات وفحواها أنهم مجرمون، ومصدر لنش���ر 

األوبئة واألمراض، وتهديد ديمغرافي، وتهديد أمني. 
وفيما يتعلق بموقف الش���ارع في إس���رائيل، بّينت استطالعات رأي عام أن 83 
بالمئة من اليهود اإلسرائيليين يؤيدون التظاهرات التي قام بها سكان منطقة 
جنوب تل أبيب احتجاجا عل���ى وجود أعداد غفيرة من الالجئين األفارقة في تلك 
المنطق���ة. وقال نحو 34 بالمئ���ة من اليهود اإلس���رائيليين إنهم يتعاطفون مع 
أعم���ال العنف المرتكبة ضد هؤالء الالجئين. وأكد نحو 70 بالمئة منهم أن وجود 
الجئين أفارقة وعمال فلس���طينيين في إسرائيل يضايقهم جدا، بينما قال نحو 
60 بالمئ���ة منهم إنهم ال يتضايقون من وجود عمال أجانب من أميركا الالتينية 

وشرق أوروبا وتايالند والفيليبين. 
وال يفوت التقارير أن تنّوه إلى أن اس���تعمال مصطلح “متس���للين”، الذي كان 

قد اس���تخدم في خمس���ينيات القرن العش���رين الفائت لتوصي���ف الفدائيين 
الفلسطينيين الذين “تس���للوا” لتنفيذ عمليات مسلحة داخل إسرائيل، وخلعه 

على هؤالء الالجئين يسمهم بطابع التهديد األمني للدولة. 
كذلك يستخدم أعضاء كنيست وأوساط أخرى تقود الرأي العام مصطلح “غزاة” 

في وصف الالجئين وبشكل يصورهم أيضا كتهديد أمني. 
وثمة مصطلح آخر يستخدمه متخذو القرارات ووسائل اإلعالم في إسرائيل في 
وصف هؤالء الالجئين وهو “ماكثون غير قانونيين”، والذي يرتبط أيضا بالدخول 
والتسلل غير القانوني من جانب فلسطينيين إلى إسرائيل. وكان وزير الداخلية 
اإلس���رائيلية السابق إيلي يشاي )رئيس حزب شاس سابقًا( صّرح في العام 2012 
بأن المتس���للين األفارق�ة والفلس���طينيين “سيؤدون بس���رعة إلى نهاية الحلم 
الصهيوني”، وبأنه “منذ خراب الهيكل الثاني لم تواجه إس���رائيل خطرا داهما 

كهذا. فلقد أقمنا الدولة، وها نحن اآلن نفقدها في كل يوم”. 
وتقت���رن الحمل���ة اإلس���رائيلية على الالجئي���ن األفارق�ة بس���يل ال ينقطع من 

االفتراءات. 
ومن ه���ذه االفتراءات أن ع���دد الالجئين أكبر كثيًرا م���ن المعطيات التي يتم 
نش���ره�ا رسمًيا في هذا الشأن، وأن هؤالء الالجئين هم مجموعة خطرة غزت دولة 
إسرائيل وتهدد بتخريب المشروع الصهيوني، وأن احتماالت تعاونها مع عناصر 
“إرهابي���ة” كبيرة للغاية، ولذا فإنها تش���كل “قنبلة موقوتة” ال ُبد من أن تنفجر 

في قادم األيام.
أّما االفت�راء األب���رز، والذي يتم اللجوء إليه لتغذي�ة مخاوف الجمهور العريض، 

فهو أن الالجئين هم مسلمون في معظمهم. 

نتنياهو: قرار المحكمة العليا يقبل مبدئيًا موقف الدولة 
بشأن عدم التسامح مع ظاهرة المتسللين غير الشرعيين!

كتب سليم سالمة:

لم تس���تطع وزيرة العدل اإلس���رائيلية الجديدة أييلت ش���اكيد )من حزب 
“البيت اليهودي”(، تمالك أعصابها وااللتزام بما يمليه موقعها الرس���مي من 
تري���ث، انضباط، رصانة، تعقل، في عالقتها، بحكم منصبها وزيرة للعدل، مع 
“الجهاز القضائي” الذي تتولى المس���ؤولية المباش���رة عنه، بما تنطوي عليه 
)هذه المس���ؤولية( من واجب التصدي ألية محاولة تس���تهدف هذا الجهاز، 
محاكمه وقضاته، أيا كانت مصادره���ا ودوافعها، ثم الدفاع عنه وبذل كل ما 

يلزم من أجل حمايته وصيانته. 
ففي االمتحان الحقيقي الثاني في منصبها الجديد هذا، لم تجد شاكيد أي 
حرج أو وازع يمنعها من الرقص على أنغام زعيم حزبها،  نفتالي بينيت )وزير 
التربية والتعليم!(، وقي���ادة حملة رعناء من التهديد والتحريض ضد الجهاز 
القضائي، من خالل مؤسس���ته األعلى واألهم � المحكمة العليا. وبهذا، أثبتت 
شاكيد عمليا أنها بإشغالها منصب وزيرة العدل لم تغادر نهجها “السياسي 
� الحزبي” الذي درجت عليه حتى اليوم في معاداة الجهاز القضائي، التحريض 
عليه والسعي المحموم لمحاصرته. ومن المعروف أن شاكيد كانت قد بادرت، 
خالل الكنيست الماضي، إلى تقديم مشروع قانون خاص لهذه الغاية � فرض 
قيود “قانونية” على المحكمة العليا وتقليص صالحياتها بذريعة “إعادتها 
إلى حجمها ومكانها الطبيعيين في منظومة الحكم في إسرائيل وفي ضوابط 

العالقة المتبادلة بين السلطات الثالث”! 
أما االمتحان الحقيقي األول الذي واجهته ش���اكيد في منصبها الجديد هذا 
فتمث���ل في تصريح زميلها ف���ي الحزب والكتلة البرلمانية، عضو الكنيس���ت 
موطي يوغيف، ال���ذي دعا إلى “تحريك الجرافات لهدم المحكمة العليا”، في 
أعق���اب قرارها تنفيذ أوامر هدم مبان في مس���توطنة بيت إيل )يوم 29 تموز 
الماضي(. وهو التصريح الذي أثار ضجة كبيرة في إس���رائيل شملت قطاعات 
سياس���ية � حزبية، حقوقية وإعالمية واس���عة، غير أن ش���اكيد نفسها الذت 
بالصم���ت المطبق ولم يصدر عنها أي تعقيب يحمل تنديدا بهذا التصريح أو 

استنكارا له، وال حتى مجرد رفضه!  

“قانون المتسللين” – إلغاء للمرة الثالثة!
حملة التحريض والتهديد الجديدة التي تولتها ش���اكيد، س���وية مع زعيم 
حزبها بينيت، انطلقت على خلفية قرار “محكمة العدل العليا” األخير بش���أن 
“قانون المتس���للين”، وه���ي المرة  الثالثة التي تص���در فيها هذه المحكمة 
ق���رارات قضائية تقض���ي بإلغاء هذا القانون، أو بعض بن���ود منه، نظرا لعدم 
دستوريته، أي: تعارضه مع أحد “قوانين األساس” التي تشكل، في الممارسة 

القضائية اإلسرائيلية، “دستورا” إسرائيليا غير مكتوب. 
وللتذكي���ر، ف���إن “قانون المتس���للين” هو االس���م الش���ائع في إس���رائيل 
)سياس���يا وإعالميا( للصيغة الجديدة من “قانون منع التس���لل” اإلسرائيلي، 
بعد التعديالت التي أدخلها الكنيس���ت )بمبادرة من الحكومة( على الصيغة 
األصلية لهذا القانون، الذي كان الكنيس���ت اإلسرائيلي قد أقره، للمرة األولى، 
في 16 آب من العام 1954 لمحاربة ما كانت تطلق عليه إس���رائيل آنذاك اس���م 
“المتس���للين” الفلس���طينيين، من خالل رفع درجة خطورة “مخالفة التسلل” 
في التدريج الجنائي اإلسرائيلي ومن خالل إنشاء جهاز قضائي عسكري خاص 

يستطيع محاكمة “المتسللين” بأقصى السرعة الممكنة. 
التعديل األول )الذي حمل الرقم 3( ل�”قانون المتس���للين” أقره الكنيس���ت 
في كانون الثاني 2012 جاء بصيغة “أمر ساعة” لثالث سنوات، وذلك “بهدف 
حماية المصلحة العامة”، كما قال المش���ّرعون )أي: محاربة وطرد طالبي اللجوء 
األفارق���ة الذي���ن يصلون إلى إس���رائيل(. وتضمن التعديل )رق���م 3( إضافة 
بندين أساسيين، يسمح أولهما باحتجاز / سجن أي شخص يعبر الحدود دون 
تصريح، اعتقاال إداريا، لمدة تصل إلى ثالث سنوات دون محاكمة، بدال من 60 
يوما كما كان في السابق، ويمكن في بعض الحاالت تمديد فترة االحتجاز هذه 
إلى أجل غير مس���مى. أما البند الثاني في التعديل فنص على إمكانية فرض 
عقوبة الس���جن الفعلي لمدة تتراوح من 5 سنوات إلى 15 سنة على أي شخص 
ُيدان بمساعدة هؤالء “المتسللين”، سواء في عملية “التسلل” نفسها أو بعد 
دخولهم إل���ى البالد، بما في ذلك أعمال اإلغاثة. وقد صدر توضيح إس���رائيل 

رس���مي هنا يؤكد أن “القانون ال يسري على المنظمات اإلنسانية التي تقدم 
الع���ون لالجئين”، رغم أن نص التعديل ال يمي���ز بين طالبي اللجوء والالجئين 

وبين مهاجري العمل غير القانونيين. 
وف���ي 16 أيلول 2013، أص���درت المحكمة العليا قرارها ف���ي االلتماس الذي 
تقدمت به مجموعة من منظمات حقوق اإلنسان في إسرائيل ضد هذا التعديل 
)رقم 3( بدعوى عدم دس���توريته، فأعلنت المحكمة � بإجماع تسعة قضاة � أن 
التعديل غير دس���توري ألنه “ينطوي على مّس غير تناسبي بالحق في الحرية 
كما يضمنه قانون أس���اس: كرامة اإلنسان وحريته”. وتأسيسا على خالصتها 
هذه، حددت المحكمة مهلة 90 يومًا ليتم بعدها النظر في وضعية كل واحد 

من المعتقلين، بصورة عينية.
وعلى ضوء قرار المحكمة هذا، وما تضمنه من “رسالة مبطنة” إلى الحكومة، 
س���ارعت هذه األخيرة إلى عرض تعديل آخر )حمل الرقم 4( للقانون نفس���ه، 
أقره الكنيست في إجراء تشريعي سريع، في كانون الثاني 2013. وقضى هذا 
التعديل بتقليص مدة الحد األقصى المس���موح بها العتقال أي شخص يعبر 
الحدود بدون تصريح، اعتقاال إداريا بدون محاكمة، إلى سنة واحدة فقط، بدال 
من ثالث س���نوات كما نص التعديل األول )رقم 3(. وقد دخل التعديل الثاني 

)رقم 4( حيز التنفيذ في كانون الثاني 2014. 
وفي 22 أيلول 2014، أصدرت “المحكمة العليا” )بهيئة موس���عة تألفت من 
تسعة قضاة( قرارها بش���أن التماس آخر، جديد، كانت تقدمت به المنظمات 
الحقوقي���ة المعنية وطالبت م���ن خالله بإقرار عدم دس���تورية هذا التعديل 
الجدي���د )رق���م 4(، ثم إلغائ���ه، بادعاء أن���ه “ال يلبي الش���روط التي وضعتها 
المحكمة العليا وال ينس���جم مع المبادئ التوجيهية التي أرستها في قرارها 
الس���ابق”. وقد توصل القضاة التس���عة في قرارهم الجديد هذا إلى الخالصة 
التالي���ة: “التعديل موض���وع االلتماس )التعديل رقم 4( غير دس���توري، ألنه 
ينط���وي على مّس حاد وغير تناس���بي بالحق الدس���توري ف���ي الحرية، والذي 
يضمنه قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته”! وتصيب هذه الخالصة بندين 
أساس���يين في التعدي���ل المذكور: البند األول � ينص على حبس كل إنس���ان 
يتس���لل إلى إسرائيل بطريقة غير قانونية لفترة أقصاها سنة واحدة من غير 
تقديم���ه إلى محاكم���ة. والبند الثاني � ينص على ال���زج بجميع طالبي اللجوء 
األفارقة المقيمين في مدن إس���رائيلية مختلفة في “منشأة حولوت” )“مركز 
إقامة للمتسللين”( في صحراء النقب. وهنا، رأى قضاة المحكمة أن هذا البند 
غير دستوري فأصدروا أمرا بإغالق هذه المنشأة )وهي، في الحقيقة، عبارة عن 
سجن تديره “سلطة السجون اإلسرائيلية”، أقيم بتكلفة بلغت أكثر من نصف 

مليار شيكل!( في فترة ال تتعدى ال� 90 يوما.
وفي أعقاب هذا القرار، عاد الكنيس����ت وس����ارع إلى إدخ����ال تعديل جديد في 
“قانون المتس����للين” )التعدي����ل الثالث(، وذلك يوم 8 كان����ون األول 2014، قبل 
س����اعات معدودة فقط من حل نفسه بإقرار قانون حل الكنيست )ال� 19( وتقديم 
موعد االنتخابات للكنيست ال� 20 إلى يوم 17 آذار 2015. وكان الهدف من تشريع 
هذا التعديل بس����رعة البرق هذه: تالفي إغالق منشأة “حولوت” في نهاية ذلك 
الشهر نفسه، طبقا لقرار المحكمة العليا المذكور أعاله. فلو أن هذا التعديل لم 
ُيقّر حتى يوم 22 من الش����هر نفس����ه )كانون األول 2014(، لكان لزاما على الدولة 
إغالق منش����أة “حولوت” وإطالق سراح جميع طالبي اللجوء المعتقلين فيه )أكثر 
من 2200 مواطن إريتري وس����وداني(. وقضى ه����ذا التعديل بتقصير فترة الحد 
األقصى المسموح بها العتقال “المتسللين” )طالبي اللجوء األفارقة( في معتقل 
“سهرونيم” لمدة ثالث سنوات، إلى جانب تقصير فترة الحد األقصى المسموح 
بها الحتج����از / اعتقال هؤالء في “حولوت” لمدة 20 ش����هرًا، إضافة إلى تمكين 

“المتسللين” من الخروج من السجن خالل ساعات النهار. 
وفور إقرار هذا التعديل، عادت المنظمات الحقوقية ذاتها )التي قبلت المحكمة 
العليا التماسيهما السابقين في الموضوع( وأعلنت أنها ستواصل معركتها ضد 
هذا القانون غير الدس���توري مؤكدة أن “سجن الالجئين لنحو سنتين في منشأة 
حولوت وتكديس العقبات أمام المش���غلين الراغبين في تشغيل هؤالء الالجئين 
فيهما م���ا يكرس انتهاك حقوق طالبي اللجوء ويعمق الضائقة في األحياء التي 

يسكنون فيها”. ثم عادت وقدمت التماسا آخر إلى المحكمة العليا.
وفي ي���وم 11 آب الجاري، أصدرت “محكمة العدل العليا” )بتركيبة تس���عة 
قضاة، ش���ارك س���بعة منهم في النظر والبت في االلتماس���ين األولين بشأن 

التعديلين األول والثاني( قرارها النهائي بش���أن هذا االلتماس )والتعديل � 
الثالث( فاعتبرت أن الفترة التي حددها التعديل إلمكانية “احتجاز” )حبس( 
طالبي اللجوء في “حولوت” )أي، 20 ش���هرا � سنة واحدة وثمانية وأشهر( هي 
“فترة غير تناس���بية”، ولذا فإن التعديل في هذا الشأن “غير دستوري والٍغ”! 
وأصدرت المحكم���ة، بالتالي، أمرا إلى الحكومة وس���لطاتها المختلفة يلزمها 
َجز )معتقل( من طالبي اللجوء لمدة سنة واحدة أو أكثر 

َ
بإطالق س���راح أي محت

في غضون 15 يوما. ويعني هذا األمر إطالق س���راح نحو 1200 ش���خص طالبي 
اللجوء بصورة فورية، تقريبا. 

شاكيد تحاول إرهاب القضاة وتحّرض!
 في التعديل 

ّ
عش���ية التئام هيئة “محكمة العدل العليا” الموس���عة للبت

األخير )الثالث( على “قانون المتس���للين” وقبيل س���اعات من الموعد المحدد 
إلصدار قرارها بش���أن االلتماس المقدم ضده، أقدمت وزيرة العدل، ش���اكيد، 
على خطوة غير مسبوقة في تاريخ دولة إسرائيل منذ قيامها ويمكن، بالتالي، 
اعتبارها كسرا ألصول “اللعبة الديمقراطية” وقواعدها المرعية وانتهاكا فظا 
لمبدأ أس���اس في أي نظام ديمقراطي، تدعي إس���رائيل تبنيه واعتماده، وهو 

مبدأ الفصل بين السلطات.
ففي محاولة مفضوحة وخطيرة لممارس���ة “التأثي���ر” على هيئة المحكمة 
وقضاته���ا، وهو التأثي���ر الذي يس���تحيل ترهيبا وإرهابا حينم���ا يصدر عن 
الوزير المسؤول مباش���رة عن “الجهاز القضائي” ومحاكمه )وقضاته، أيضا!(، 
استغلت شاكيد صفحتها الخاصة على موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك( 
ل�”التعليق” على قرار المحكمة المتوقع، الذي سيصدر بعد ساعات، من خالل 
توجي���ه “تحذير” صريح للقضاة لئال “يجرؤوا” على اتخاذ قرار ال يروق لها و/ 

أو ال ينسجم مع مواقفها السياسية ونوازعها الحزبية!! 
فقد كتبت ش���اكيد، قبيل س���اعات قليلة من صدور ق���رار المحكمة )يوم 11 
آب(: “اليوم مس���اًء، س���يصدر قرار الحكم بش���أن قانون التسلل. لقد تم إلغاء 
القانون من قبل المحكمة العليا مرتين حتى اآلن. صيغة القانون التي أقرتها 
المحكمة العليا في المرة الس���ابقة متس���امحة أكثر من اللزوم، والدليل على 
هذا أن ظاهرة التس���لل، التي كدنا نتغلب عليها، عادت لتتسع خالل األشهر 
األخيرة فتس���لل عشرات األفارقة إلى إسرائيل. إذا ما ألغي القانون مرة ثالثة 
)ف���ي قرار المحكمة المرتقب( فس���يكون هذا بمثابة اإلع���الن عن األحياء في 
جنوب تل أبيب منش���أة تجميع رسمية للمتس���للين. منذ اآلن وكل ساعتين، 
حتى صدور قرار الحكم، سأنش���ر أش���رطة فيديو تعرض الحياة التي ال تطاق 

التي يعيشها سكان األحياء الجنوبية من تل أبيب. الرجاء أن تنشروا”!!
وأرفق���ت وزيرة العدل تعليقها الخطير هذا بش���ريط فيديو أكثر خطورة من 
ش���أنه تأجيج الكراهية وإذكاء العنصرية، المستش���رية أص���ال، ضد الالجئين 
األفارق���ة والتحريض على االعتداء عليهم، وذلك تحت عنوان “الجئ س���وداني 
يعتدي على فتاة في قلب مدينة تل أبيب”!  غير أن األمر اكتس���ى خطورة أكبر 
وأعمق حين تبين أن ما يعرضه شريط الفيديو ليس في مدينة تل أبيب وليس 
في إسرائيل عامة، مما اضطر الوزيرة إلى شطبه على الفور. لكنها عادت، الحقا، 
ونشرت شريطا جديدا، بعد إخضاعه لعملية تحريرية، تحت عنوان: “جنون في 

نفيه شأنان )أحد أحياء تل أبيب( � متسللة تنقض على نشيطات”!!
أم���ا زعيم حزبه���ا، وزير “التربية والتعلي���م”، نفتالي بيني���ت، فعقب على قرار 
المحكمة، بعيد صدروه، فشن حملة نقد حادة جدا على المحكمة وقرارها وقضاتها، 
إذ كت���ب على صفحته الخاصة على موقع “فيس���بوك” أن “المحكمة العليا ترتكب 
خطأ جس���يما بتدخلها مرة أخرى في قرارات الهيئات المنتخبة”! في إحالة واضحة 
إلى التهمة التي يرمي اليمين بها قضاة المحكمة ومفادها أنهم “غير منتخَ�بين 
من قبل الجمهور”! وأضاف: “قضاة المحكمة العليا يتسببون بتناقص وتدني ثقة 
الجمه���ور بهم”!! وخلص بينيت إلى التهديد المباش���ر والصريح: “إذا ما تواصلت 

الفاعلية القضائية )ما يسميه “تدخال”!( فسنعمل على لجمها”! 
وفي الخالصة، أن قادة اليمين االس���تيطاني يواصلون حربهم الشعواء ضد 
الجهاز القضائي في إس���رائيل، وخاصة ضد المحكمة العليا وقضاتها. ولئن 
كان���وا ق���د أداروا حربهم هذه من قبل من خارج الكنيس���ت والحكومة، ثم من 
مقاع���د المعارضة أو حتى من مقاعد االئتالف، فإنهم يديرونها اآلن من خالل 
مناصبهم الوزاري���ة الحكومية األرفع. ويبقى “تدخل” وزيرة العدل الس���افر 
اه آنفا هو األخطر من بينها جميعا، إذ يش���كل انتهاكا فظا 

ّ
والخطي���ر كما بّين

وصارخا لألص���ول والقواعد التي كانت مرعية حتى اآلن في مس���توى الفصل 
بين الس���لطات المختلفة والعالقة التبادلية بينها. وليس���ت ثمة أية مبالغة 
في القول إن سلوك وزيرة العدل في القضيتين المذكورتين )تهديد زميلها 
يوغيف به���دم المحكمة ثم محاول���ة “التدخل” من جانبها( يش���كل تطورا 
مفصلي���ا في كل ما له عالقة بمبدأ الفصل بين الس���لطات المختلفة والعالقة 
التبادلية فيما بينها، بمعنى أن ما ستش���هده هذه العالقة منذ اآلن فصاعدا 
س���يكون مختلفا تمام االختالف، بصورة جوهرية وحادة، عما كان س���ائدا من 
قبل، وخاص���ة من حيث قدرة هذه الس���لطات عل���ى “إدارة التوتر” الطبيعي 
فيما بينها، احتوائه وترش���يده بصورة متوازنة ومتعقلة، بما يضمن إمكانية 

تعايشها المشترك وأدائها التكاملي.  

في خطوة غير مسبوقة وكأن الوزيرة »نسيت« موقعها وما يترتب عليه من مسؤوليات:

وزيرة العدل تحّرض ضد المحكمة العليا بعد محاولة مباشرة لترهيب قضاتها والصمت حيال التهديد بهدمها!
»ستاتوس« على »الفيسبوك« حذرت فيه  *أييلت شاكيد استبقت قرار المحكمة العليا بشأن التعديل األخير في »قانون المتسللين« بـ

من شطب التعديل وضمنته محاولة مفضوحة لترهيب القضاة إلى جانب التحريض المباشر والخطير على الالجئين األفارقة في إسرائيل*

الوزيرة شاكيد.


	mashhad 25_8_2015 1
	mashhad 25_8_2015 2
	mashhad 25_8_2015 3
	mashhad 25_8_2015 4
	mashhad 25_8_2015 5
	mashhad 25_8_2015 6
	mashhad 25_8_2015 7
	mashhad 25_8_2015 8

