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إسرائيل ما بعد العدوان على غزة 

 بقلم: أنطـوان شلحـت

ثمة جوانب عديدة يمكن تناولها في معرض اإلجابة عن الس���ؤال: 

كيف ستبدو إسرائيل بعد عدوانها األخير على قطاع غزة؟.

مهما تكن هذه الجوانب، س���أتناول جانبين منها من ش���أنهما أن 

ُيحيال إلى الباقي: 

األول، الجانب المتعلق ب�«هاجس األمن« االستحواذي؛ 

الثاني، الجانب الذي يخص رؤية إسرائيل لدورها اإلقليمي وكيفية 

تسويقها المنافع المترتبة عليه بالنسبة إلى العالم الذي تصّر على 

االنتماء إليه. 

وال يحتاج المتابع للش���أن اإلس���رائيلي إلى عناء خاص كي يالحظ- 

بصدد الجانب األول- أن العدوان تسّبب بازدياد أصوات الذين يقولون 

إن الس���الم ال ُيعّد وصفة مضمونة لالس���تقرار، وإن غالبية المجتمع 

اليهودي تتحّمل كما ينبغي العبء المتأدي عن استمرار الصراع مع 

الفلسطينيين، وبالتالي ال داعي ألي استعجال فيما يتعلق بوضع حّد 

للصراع أو بإحالل السالم. 

أّم���ا الذين يرون الس���الم وصفة مضمونة لالس���تقرار فقد أصبحوا 

يرهنون أي تسوية في شأنه بتلبية حاجات إسرائيل األمنية )طالعوا 

على س���بيل المثال نّص آخر خطاب ألقاه »نصير الس���الم« ش���معون 

بيريس كرئيس للدولة- ص 2(.

بالتالي ليس من المبالغة القول، إن القوى السياس���ية اإلسرائيلية 

الواقعة فيما س���بق أن أس���ميناه »الش���رك األمني« اتسعت بتأثير 

العدوان.

ونعيد ونكّرر أنه حتى ما يس���مى »اليس���ار الصهيوني« الذي قّرر 

أن يس���ير قبل أكثر من عش���رين عامًا في طريق التسوية السياسية 

للقضي���ة الفلس���طينية، ليس أنه ل���م يتحّرر كليًا من هذا الش���رك 

فحسب وإنما أيضًا باتت وتيرة وقوعه فيه أسرع فأسرع.

ول���دى متابعة أداء ه���ذا »اليس���ار« إزاء وقائع الع���دوان وإزاء آخر 

تط���ّورات القضية الفلس���طينية، وال س���يما اتف���اق المصالحة بين 

حركتي »فتح« و«حماس« وتأليف حكومة توافق وطني فلس���طينية، 

يمكن أن نستنتج ما يلي:

باعتب���اره »طرف���ًا وطنيًا« و«ذا الت���زام أمني« يواجه هذا »اليس���ار« 

صعوبة في االعتراض على خطوات وإجراءات أمنية تدافع في الظاهر 

عن مواطني إس���رائيل، لكنها في الُعمق تزيد من التوس���ع اإلقليمي 

والس���يطرة على الفلس���طينيين ف���ي المناطق المحتل���ة منذ العام 

1967، وتتسّبب برصد مزيد من الميزانيات وباكتساب المستوطنين 

الكولون فائضًا من القوة والتأثير والمكانة االعتبارية االجتماعية.

هذا »اليس���ار« يتوقع من الفلس���طينيين أن يتخلوا عن »اإلرهاب« 

أواًل. ومصطل���ح »اإلرهاب« لديه فضف���اض ومن دون ضفاف، ويمكن 

أن يحصر فيه كل أعمال المقاومة للجنود والمس���توطنين. إن مجّرد 

ذلك س���ّهل وما يزال على اليمين اإلسرائيلي مهمة إقناع الجمهور 

العريض باختيار »الس���الم مع األمن«. وبموج���ب ما يؤكد ناقدو هذا 

»اليس���ار« حتى في أوس���اط اإلس���رائيليين أنفس���هم، فإن انهيار 

مش���روع السيطرة على الفلس���طينيين في مناطق 1967 ال ُبّد من أن 

يعتمد ضمن أش���ياء أخرى على االنتقادات الش���املة الموجهة إلى 

ل التحّدث عن »أعمال شاذة« 
ّ

جهاز األمن، في حين أن »اليسار« يفض

في ممارس���ات الجيش وتأييد المراحل األول���ى من الحروب المدّمرة 

ص ه���ذه النقطة بالذات 
ّ
على نحو ش���به أعمى. واليمين بدوره ش���خ

وانتقل من خطاب »أرض إسرائيل الكبرى« إلى ممارسة خطاب أمني 

ز ق���وة الهيكلية القائم���ة ويعزف على أوت���ار الخوف القديم 
ّ
يعز

الكامن في نفوس الناس.

تجدر اإلش���ارة كذلك إلى أن هذا »اليسار« هو من سّك شعار »عدم 

وجود ش���ريك فلسطيني للس���الم« )2000(، وس���اهم تأييده لخطة 

االنفصال عن قطاع غ���زة )2005( بصورة أحادية الجانب في تكريس 

هذا الشعار.

وباالنتقال إلى الجانب الثاني، ال ُبد من مالحظة أن رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية بنيامين نتنياه���و يصّعد في خطابات���ه وتصريحاته 

األخيرة التشديد على أن إسرائيل هي ممثلة »اإلنسانية« و«الرحمة«، 

وهي »قوة الخير« في منطقة الش���رق األوس���ط »التي تنهشها صور 

القتل والوحشية المرعبة«.

وكانت نقطة البداية مقرونة بهجوم حاّد على أوروبا على خلفية ما 

وصفه بأنه »مواقف رخوة« إزاء سلطة جديدة في إيران تتسم بتوزيع 

ابتس���امات على العالم أجمع من دون أن ينطوي ذلك على أي تغيير 

جوهري في سياستها العامة وسياستها النووية خاصة. وفي سياق 

ه���ذا الهجوم اتهم نتنياهو أوروبا بخ���داع النفس في كل ما يتعلق 

بسياسة طهران الحقيقية.

هن���ا أيضًا نعيد ونكّرر أن ما يش���غل بال نتنياه���و، ربما أكثر من 

تأليب العالم على إيران وال س���يما عقب اعتماد المس���ار التفاوضي 

معها بدياًل من مس���ار العقوبات، هو إعادة التذكير ب� »دور إسرائيل 

الوظيفي« في المشرق العربي.

والقص���د دور ال� »فيلال في غابة« بحس���ب توصي���ف أطلقه رئيس 

الحكومة اإلسرائيلية األسبق إيهود باراك على إسرائيل، والذي يعّبر 

عن نظرتها وأغلبية س���كانها اليهود إلى المشرق العربي وشعوبه. 

فمن حولهم الهمجية والخراب والتخلف واألصولية، بينما هم فقط 

هنا- ف���ي »فيللتهم«- المتحض���رون والمتقدمون. وق���د أراد باراك 

بتعبيره هذا التوكيد بش���كل خاص أن إسرائيل في الشرق البدائي 

المتخلف تمثل الغرب المتحضر. 

ومقولة باراك ليست جديدة بل إنها ذريعة قديمة معروفة تتكّرر 

عندما يقول غيره من زعماء إس���رائيل »نحن ال نعيش في سويسرا أو 

اسكندنافيا، وإنما في الشرق األوسط«. 

وزعماء الصهيونية في الماضي كانوا ممتلئين أيضًا باالس���تعالء 

والغطرسة تجاه محيطهم اإلقليمي. 

فقد أكد ماكس نورداو المس���اعد األول لهرتس���ل، في خطابه أمام 

المؤتمر الصهيوني األول العام 1897، أن شعوب آسيا »منحطة«. 

ز عل���ى هذا الدور اآلن في ظل 
ّ
وال ُيخف���ى على أحد أن نتنياهو يرك

واقع إقليمي ودولي متغّير بوتائر سريعة، وفي ضوء نظرة العالم إلى 

تطورات أّدت إلى تحول تنظيم »داعش« إلى »قوة إقليمية صاعدة«. 

يبقى السؤال فيما إذا كان العالم سيتماشى مع ما يسعى نتنياهو 

نحوه، ويتعامى عن دور سياسة إسرائيل في مفاقمة خطر األصولية 

اإلسالمية المتطرفة؟.

دعوة عامة

يتشرف بدعوتكم لحضور ندوة مفتوحة بعنوان: 

»إسرائيل والحرب على غزة« 
يشارك فيها كل من:

د. مهند مصطفى، باحث متخصص ومحاضر في العلوم السياسية
 أفق العملية السياسية بعد الحرب: تصورات إسرائيلية

د. فادي نحاس، باحث في شؤون الجيش واألمن القومي اإلسرائيلي
 الحرب وتداعياتها على مستوى المنظومة العسكرية اإلسرائيلية

أ. أنطوان شلحت، محلل سياسي - مدير وحدة المشهد اإلسرائيلي في مركز »مدار«
  تداعيات الحرب على وضع إسرائيل الداخلي ومكانتها اإلقليمية

تدير الندوة: د. هنيدة غانم، المديرة العامة لـ »مدار«.

وذلك اليوم الثالثاء الموافق 2014/09/02، في تمام الساعة السادسة مساًء
في مقر مركز »مدار« رام الله - الماصيون- بجانب وزارة التخطيط- عمارة ابن خلدون )ط 2(

تراجع رئيس حكومة إس���رائيل، بنيامين نتنياهو، مؤخرا، عن نشر عطاءات 

لبن���اء 2500 وحدة س���كنية جديدة في مس���توطنات في القدس الش���رقية 

والضفة الغربية، وذلك تحسبا من ردود فعل دولية غاضبة. وذكر موقع »والال« 

االلكتروني، أمس االثنين، أنه في أعقاب اختطاف المس���توطنين الثالثة في 

حزيران الماضي، أمر نتنياهو بنشر العطاءات لكنه تراجع عن ذلك في اللحظة 

األخيرة وقبل وقت قصير من النشر.

ويب���دو أن هذه مخططات بناء جاهزة، وش���ملت العط���اءات بناء 1500 وحدة 

س���كنية في مس���توطنة »غفعات همتوس« الواقعة ش���رقي بيت صفاف في 

جن���وب القدس المحتل���ة، و1000 وحدة س���كنية في مس���توطنات »أريئيل« 

و«همانوئيل« و«بيتار عيليت«. ولم يذكر الموقع االلكتروني متى قرر نتنياهو 

نشر هذه العطاءات ومتى تراجع عنها، لكن حكومته أعلنت، أول من أمس، عن 

مصادرة 3800 دونم من أراضي المواطنين الفلس���طينيين في منطقة الكتلة 

االستيطانية »غوش عتصيون« في جنوب الضفة بهدف توسيع مستوطنات. 

واس���تؤنفت في األيام األخيرة االتصاالت بين مكتب نتنياهو، الذي يمثله 

س���كرتير الحكوم���ة أفيخاي مندلبليت، وقادة المس���توطنين ح���ول مواصلة 

المبادرة إلى أعمال بناء جديدة. ويدعي المس���توطنون أن حكومة إس���رائيل 

تتبع سياس���ة »تجميد صامت« للبناء في المستوطنات، لكن هذا يشمل إقرار 

مخططات بناء جديدة وال يش���مل مخططات بن���اء جارية وتم اإلعالن عنها في 

الماضي. وقال مس���ؤولون سياس���يون إنه ال يتوقع اإلع���الن عن مخططات بناء 

جديدة في الفترة القريبة المقبلة.

وذكر مندلبليت خالل المحادثات مع قادة المس���توطنين أن األجواء الدولية 

المعق���دة التي تواجهها إس���رائيل في أعقاب الح���رب العدوانية على قطاع 

غ���زة س���تؤدي إلى أزمة مع المجتم���ع الدولي في حال نش���ر أي عطاء بناء في 

المستوطنات. 

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى ل� »والال« إن أقوال مندلبليت 

خالل محادثاته مع المس���توطنين تعكس الواقع وأن »الوضع السياس���ي بعد 

عملية ’الجرف الصامد’ العس���كرية قابل لالشتعال ومعقد. وغالبية الجمهور 

في إسرائيل ال يدرك كيف يبدو القتال في غزة في نظر العالم، أو ما هي داللة 

تصري���ح األمين العام لألم���م المتحدة )بان كي مون( ال���ذي يتهمنا بارتكاب 

جرائم حرب. ويتعين على إس���رائيل التصرف بحذر وعدم المبادرة إلى أزمات 

جديدة، تضاف إلى األزمات غير الممتنعة التي أحدثتها العملية العسكرية«.

ونقل الموق���ع االلكتروني عن سياس���يين رفيعي المس���توى في الحكومة 

والكنيس���ت وينتم���ون إلى أحزاب اليمي���ن قولهم إنه���م »يفهمون« الوضع 

الدولي الحس���اس ال���ذي يواجهه نتنياه���و، لكنهم لوحوا بأنه���م لن يبقوا 

صامتين إذا استمر ما وصفوه ب�«التجميد الصامت« للبناء في المستوطنات.

من جانبها قالت وزير العدل اإلس���رائيلية، تس���يبي ليفني، لإلذاعة العامة 

أم���س، إن »الق���رار بتأميم األراضي في غ���وش عتصيون يم���س بأمن الدولة 

ويضعف إسرائيل«. وادعت أن »الفلسطينيين واألميركيين يدركون أن غوش 

عتصيون س���يبقى جزءا من دولة إس���رائيل في أي تسوية، وهذا القرار يجعل 

هذه المنطقة محل خالف«.

نـتـنــياهـو يتــراجع عن نـشــر عطــاءات لـبـنــاء 2500 وحدة سكنية
في المستوطنات والمستوطنون يحذرون من »التجميد الصامت«

* ليفني تنتقد قرار نتنياهو بمصادرة 3800 دونم في جنوب الضفة وتقول إنه »يمس بأمن الدولة ويضعف إسرائيل«

وتؤكد : تخيير الرئيس عباس بين إسرائيل وحماس »يتناقض مع ما تفعله إسرائيل فعال، وهو أنها تتفاوض مع حماس« *

وك���ررت ليفني دعوته���ا لنتنياهو بالمبادرة إلى عملية سياس���ية »من أجل 

إحداث تغيير حقيقي في قطاع غزة، بمس���اعدة الدول المعتدلة في المنطقة، 

وإال س���تأتي جولة عنف ثاني���ة«. وانتقدت أقوال نتنياهو ب���أن على الرئيس 

الفلس���طيني، محمود عباس )أبو مازن(، االختيار بين إسرائيل وحماس، وقالت 

إن »ه���ذه مقولة خاطئ���ة وتتناقض مع ما تفعله إس���رائيل فع���ال، وهو أنها 

تتفاوض مع حماس«.

ب���دوره اعتب���ر رئيس ح���زب »البيت اليه���ودي« اليميني المتط���رف ووزير 

االقتصاد، نفتالي بينيت، أن قرار الحكومة اإلسرائيلية بمصادرة 3800 دونم 

في جنوب الضفة هو »الرد الصهيوني على اإلرهاب العربي«. 

وزع���م بينيت خالل جولة ف���ي »غوش عتصيون«، أم���س، أن »العرب يقتلون 

وإس���رائيل تجلب الحياة، وعندما يهدمون نحن نبني«. وحول التنديد الدولي 

بالمصادرة قال إن »العالم لم يحب أبدا حقيقة أننا نبني« مستوطنات.

وقالت رئيس���ة حزب ميرتس، زهافا غلئون، إن قرار حكومة إس���رائيل بمصادرة 

هذه األراضي »وتسليمها للمستوطنين يكشف مجددا حقيقة أن الحكومة تعمل 

في خدمة المس���توطنين«. وأش���ارت إلى أن »ه���دف الحكومة ه���و إقامة تواصل 

جغرافي بين الخط األخضر وبين مستوطنات بيتار عيليت وغوش عتصيون«.

من جانبه أكد الباحث في شؤون المستوطنات والناشط اليساري اإلسرائيلي، 

درور إتيك���س، على أن حكومة إس���رائيل أعدت لمصادرة ه���ذه األراضي منذ 

فترة طويلة وليس في أعقاب اختطاف المس���توطنين الثالثة. وقال لصحيفة 

»هآرتس« إن »مس���ح أراض بمساحة كهذه هو مشروع يستغرق شهورا طويلة 

إن لم يكن أكثر من ذلك. وال ش���ك في أن توقي���ت اإلعالن عن المصادرة ليس 

عفوي���ا، ونتنياهو انتظ���ر اللحظة التي اعتقد أن اإلع���الن فيها عن المصادرة 

سيمنحه نقاط بالغة األهمية في الحلبة السياسية الداخلية«.

وأض���اف إتيكس أنه »ينبغي أن ندرك أنه رغم أن نتنياهو يصعد المواجهة 

مع الس���لطة الفلس���طينية، لكنه يفعل ذلك باألس���اس على ط���ول المنطقة 

المحاذية للخط األخضر من الجهة الش���رقية، لك���ي يوحي لألميركيين بأنه ال 

يزال في لعب���ة الدولتين. وهذه خطوة يتميز به���ا نتنياهو المتفوق في أمر 

واحد فقط وهو كسب الوقت من أجل البقاء في كرسي رئاسة الحكومة«.

وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية: خطة االنفصال عن غزة لم تحقق شيئا
اعتبرت وزارة التربية والتعليم اإلس���رائيلية، من خالل مجلة دورية توزعها 

دائرة »الثقافة التوراتية« على معلمين ش���اركوا في دورة اس���تكمال عشية 

افتت���اح العام الدراس���ي الجديد، إن خطة االنفصال عن قط���اع غزة لم تحقق 

شيئا. وكان اليمين اإلسرائيلي قد عارض هذه الخطة لدى تنفيذها في العام 

2005، وتم خاللها إخالء المستوطنات في القطاع وأربع مستوطنات في شمال 

الضفة الغربية.

وجاء في العدد األخير من مجلة »كل ش���هر بشهره«، التي تصدرها الوزارة، 

أن »خطة االنفصال لم تحقق ش���يئا من الناحي���ة األمنية، وإنما العكس«، وأن 

»الكثيري���ن من ق���ادة منفذيها، وفي مقدمتهم رئي���س الحكومة )في حينه 

أريئيل ش���ارون( دفعوا ثمن���ا غاليا جراء ذلك، وكل واحد ف���ي مجاله«. ويذكر 

أنه في أعقاب تنفيذ خطة االنس���حاب شق شارون حزب الليكود وانسحب منه 

ليؤسس حزب كديما، في أعقاب معارضة واسعة داخل هذا الحزب لالنسحاب 

من القطاع، وكان عضو الكنيس���ت بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الحالي، 

على رأس المعارضين للخطة.

وأثار تنفيذ الخطة جدال حادا داخل إسرائيل، ألنها قضت بانسحاب الجيش 

م���ن منطقة محتلة وإخالء نحو ثمانية آالف مس���توطن من قطاع غزة. وال يزال 

اليمين اإلسرائيلي حتى اليوم ينتقد هذه الخطة بشدة.

وقالت صحيفة »هآرتس«، أمس االثنين، إن مجلة »كل ش���هر بش���هره« هي 

أحدى أدوات دائرة »الثقافة التوراتية« في وزارة التربية والتعليم، المسؤولة 

عن »نش���ر الثقافة اليهودية بروح الت���راث، وبطريقة تعليمي���ة وتجريبية« 

صصت 
ُ
لجمهور الهدف الذي ليس متدينا بالضرورة. وبلغت الميزانية التي خ

للدائ���رة هذا العام 37.6 مليون ش���يكل، وهي أعل���ى ميزانية تم رصدها في 

األعوام الخمسة األخيرة.

ورغم االدعاء في إس���رائيل أن الوزارة ال ينبغي أن تتخذ موقفا من الس���جال 

السياس���ي، مثلما يحتم ذلك النظام الديمقراط���ي، إال أن المجلة ُمعّرفة على 

أنها »كراسة مساعدة في التعليم وفي إرشاد المعلمين والمرشدين«. ويعني 

ذل���ك أن موقف ال���وزارة من خطة االنفصال ينطوي عل���ى تحريض مبطن ضد 

مؤيدي الخطة واالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 عموما.

تب ف���ي المجلة، عن خطة االنفصال عن غزة وش���مال الضفة الغربية، أن 
ُ
وك

»رئيس الحكومة، أريئيل ش���ارون، الذي ُعرف بأنه داعم متحمس لالستيطان 

في كل أرض إسرائيل، غّير موقفه السياسي – األمني فجأة، وأعلن عن انسحاب 

أح���ادي الجانب من دون مفاوضات ومن دون مقابل، من كل قطاع غزة ومن أربع 

مس���توطنات صغيرة في شمال السامرة )الضفة(. ولم تكن دوافعه الحقيقية 

واضحة«.

وفيم���ا يعارض اليمي���ن اإلس���رائيلي الحاكم مبدأ االنس���حاب من األراضي 

المحتلة، أضافت الكراس���ة أن »اإلخالء )للمستوطنين( جرى بسرعة وبسهولة، 

من ناحية الجيش اإلسرائيلي. بينما تم سلب أفراد جيدين ومخلصين للدولة 

والشعب كل ما حققوه بعرق جبينهم خالل سنوات جيل وبقوا من دون شيء«.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقصود ب�«الثمن الغالي« الذي دفعه منفذو خطة 

االنفصال هو على ما يبدو اإليمان الس���ائد بين أوس���اط اليمين بوجود »لعنة 

خطة االنفصال« التي عاقبت قادة منفذي الخطة وبينهم شارون، الذي أصيب 

بعد تنفيذ الخطة بش���هور قليلة بجلطة دماغي���ة أدخلته في غيبوبة عميقة 

لعدة سنوات وحتى موته في بداية العام الحالي.

وهذه ليست المرة األولى التي تتطرق فيها هذه المجلة إلى خطة االنفصال. 

وجاء في أحد األعداد السابقة أنه »في صيف العام 2005 تخلت دولة إسرائيل 

عن مناطق )الكتلة االس���تيطانية( غوش قطيف وشمال السامرة. وفي الثامن 

من أيل���ول )العبري( خرج���ت القوات اإلس���رائيلية من قطاع غزة وفي مس���اء 

اليوم نفسه احتفل مريدو الش���ر لنا بحرق وتدمير معابد وكنس مستوطنات 

إسرائيل. وتم تحديد هذا التاريخ كيوم صلوات ومحاسبة للذات«.

وكان عدد سابق من هذه المجلة قد تطرق إلى مقتل رئيس حكومة إسرائيل 

األس���بق، إسحق رابين، الذي اغتيل على أيدي متطرف يهودي على أثر توقيع 

اتفاقيات أوس���لو مع منظمة التحرير الفلسطينية، وإلى مقتل وزير السياحة 

اإلس���رائيلي األس���بق، رحبعام زئيفي، عل���ى أيدي مجموعة فلس���طينية من 

الجبهة الشعبية لتحرير فلس���طين ردا على اغتيال األمين العام للجبهة، أبو 

علي مصطفى.

وتطرقت المجلة إلى مقتل زئيفي، الذي كان أكثر ش���خصية متطرفة وُعرف 

بدعوته المتواصلة إلى طرد الفلس���طينيين م���ن الضفة الغربية، مطوال بينما 

تطرق���ت إل���ى رابين بش���كل مقتضب. ووصف���ت المجلة زئيفي ب���أن »رجليه 

الصغيرتين تخطوان في طرقات عاصمة إس���رائيل األبدي���ة، على خطا اآلباء، 

الت���ي ُوعدت لذريتهم« وأنه كان »محب كبير ألرض إس���رائيل، بكل مناطقها. 

وكان الكثيرون يحبونه ومعجبون به بس���بب إخالصه ألرض إس���رائيل وشعب 

إسرائيل«.

بينم���ا كتبت المجلة ع���ن رابين أن »اغتيال���ه طرح التقاطب الش���ديد لدى 

الجمهور اإلس���رائيلي. وهذا الحدث الصعب أعطى دفعة لبدء محاسبة للذات 

بين طبقات كثيرة في الشعب«.
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تعريف
أقيمت في مقر الكنيست اإلسرائيلي في تموز الماضي، في ظل أجواء خيمت 

عليهــا أصــداء وتداعيــات الحرب اإلســرائيلية علــى قطاع غزة، مراســم تنصيب 

الرئيس الجديد )العاشــر( لدولة إسرائيل رؤوفين ريفلين، الذي ألقى كلمة )قمنا 

بنشــر نصها الكامل في العدد الســابق مــن هذا الملحق( قــال فيها إن الهدف 

الرئيــس مــن إقامــة مراســم أداء اليمين الدســتورية في ظل »األوضــاع األمنية  

الحالية« هو توجيه رسالة واضحة إلى أعداء إسرائيل فحواها أنهم لن ينتصروا 

عليها، وأن »اإلرهاب« لن يؤدي إلى إضعافها أو النيل من معنويات سكانها. 

كذلــك ألقــى رئيــس الدولــة المنتهيــة واليتــه، شــمعون بيريــس، كلمــة في 

المراســم ركــز فيها علــى الواقــع الراهن الــذي تمر به إســرائيل، واتهــم حركة 

»حمــاس« بالتســبب بــكل ما يعانيه ســكان قطــاع غزة، الــذي قال إن إســرائيل  

انســحبت منــه بإرادتهــا وأنهــت احتاللها لــه، لكن  »لســوء حظ غزة، اســتولى 

عليها إرهابيون متعصبون أخذوا الموارد المخصصة إلعمارها ليستثمروها في 

وسائل قتل وإرهاب«. 

وقال إن إســرائيل ليســت عدوا لســكان قطاع غزة وإنها لم تبــدأ بإطالق النار 

بل ردت بالنار عندما تعرضت العتداءات فقط، مؤكدًا أن إسرائيل ستتغلب على 

»اإلرهاب« لكونها »دولة تراث وقيم تنشد السالم«.  

وفيما يلي مقتطفات من الكلمة المطولة التي ألقاها بيريس في المراسم: 

جئت اليوم ألعبر أمامكم عن امتناني لكم على الشرف الذي منحتموه لي في 

أن أخدم الدولة ومواطنيها طوال س���بعة أعوام.  سوف أترك منصبي، لكنني 

لن أتخلى عن إيماني وعزمي على مواصلة خدمة الدولة، متسلحا بإيمان عميق 

أن إسرائيل، هذا البلد الصغير الذي صار دولة كبيرة، ستكون دولة نموذجية.  

نحن ش���عب اجتاز مخاض���ات وعذابات ال حص���ر لها، وبلغ مصاف���ات وذروات 

إنس���انية ال نظير لها. بذلنا جهودًا جبارة، ودفعنا أثمانا باهظة.  نحن شعب 

عريق، أصبح بمرور الزمن أكثر عراقة، وهو يتجدد طوال الوقت دون توقف.  

لقد ولدت إس���رائيل كسابقة وأنتجت سوابق.  وقد كان نبينا موسى أول من 

تمرد على المعتقدات البالية واآلراء المس���بقة، فقد تمرد على فرعون وحطم 

األصن���ام واألوهام، وخ���رج إلى الصحراء  كي يأتي إل���ى أرض الميعاد، وصعد 

إلى الجبل ونزل عنه مع لوحي العهد اللذين نقش���ت عليهما الوصايا العش���ر  

التي صارت القيم األساس لشعبنا، وتبنتها الحضارة الغربية بأكملها تقريبا.  

لقد واصلنا وس���نواصل هذا الت���راث العظيم،  فما زالت هن���اك أصنام يجب 

تحطيمها، وعبيد يج���ب تحريرهم، وحياة يجب إنقاذها، وعدل يجب إحقاقه، 

وعالم يحتاج إلى إصالح. لكننا حتى لو بقينا أقلية بين الشعوب، لن ننحرف أو 

نحيد عن تراثنا التقليدي. لقد اجتزنا محنا واختبارات كثيرة، وها نحن نواجه 

اآلن اختبارا صعبا.  

لم أتوقع أن أذهب في األيام األخيرة من واليتي، مثلما اعتدت على الذهاب 

في الماضي، لمواساة وتعزية عائالت ثكلى. 

ل���م أتصور أننا في ه���ذه المرة أيضا، بعدما هوجمنا بصواريخ اس���تهدفت 

إزهاق أرواح مدنيين مسالمين،  وعثرنا على أنفاق حفرت تحت األرض بهدف 

التس���لل إلى قلب تجمعات مدنية وإطالق النار على أمهات وأطفال، سنضطر 

مجددًا إلى تحذير العالم من خطر جنون اإلرهاب.

لم تتمكن قط أقلية صغيرة من تدمير نس���يج حياة شعوب بأكملها، مثلما 

فعلت حركة »حم���اس«، التي أدخلت مجددًا مئات آالف المدنيين في غزة إلى 

ساحة النار والموت.  لقد حول اإلرهابيون مدينة غزة، التي يعود تاريخها إلى 

م���ا يزيد ع���ن ثالثة آالف عام، إلى تراجيديا من صنع اإلنس���ان اآلن.  لقد قمنا 

بإخالئه���ا بإرادتنا من التواجد اإلس���رائيلي، بل وس���اعدنا في إعادة تأهيلها 

وإعماره���ا،  لكن لس���وء حظها، اس���تولى عليها إرهابي���ون متعصبون  أخذوا 

الموارد المخصصة ألعمارها  ليستثمروها في وسائل قتل وإرهاب. 

إن إس���رائيل ليست عدوا لسكان غزة، بل على العكس، فقد أقامت معبر إيرز 

ليك���ون بواب���ة لتطويرها.  نحن لم نبدأ أبدًا بإطالق الن���ار على غزة، وإنما قمنا 

بال���رد عندما أطلقت النار علينا، وس���يطرنا على المخربين كي نضمن س���المة 

مواطنينا.  لقد قس���وا على أبناء ش���عبهم حين س���لبوا طعام األطفال من أجل 

اإلنفاق على إرهاب سياس���ي مجن���ون، زرعوا الموت وحص���دوا الموت، أرغموا 

أبناءهم على الوقوف كدروع واقية للنار، وأرس���لوهم لالحتراق في هذه النار.  

أعود وأؤكد، العرب ليس���وا أعداء في نظرنا. إن سياسة القتل هي العدو، وهي 

الخطر األكبر الذي يهدد الس���لم العالم���ي والعالم العربي. إن »حماس« تطلق 

النار دون أن تكون قادرة على اإلجابة عن س���ؤالين بس���يطين: ما هو الس���بب 

إلطالق النار؟ فغزة ليس���ت تحت احتالل، وهي مفتوحة، وغير محاصرة، عندما 

تكف عن إطالق النار.  ثم ما الذي يريدون تحقيقه بواس���طة إطالق النار وهم 

يعلمون أنه يمكن الحصول على مطالب دون حاجة إلطالق النار؟!

إن اإلره���اب، الذي ع���اد بالضرر ط���وال 68 عاما، لم ينتصر ف���ي أي معركة. 

اإلره���اب لم يجلب س���وى الموت والدمار لقطاع غزة، ومع ذلك لم يس���تخلص 

الذين يقفون وراءه، العبر والدروس. س���وف تتغلب إس���رائيل على اإلرهاب، 

ألنها محبة للس���الم وألنها محقة في الدفاع عن نفسها، وستنتصر إسرائيل 

بفض���ل الجيش اإلس���رائيلي، وقادته وجنوده المخلصي���ن.  إن الدولة فخورة 

بجيش���ها الذي ال مثيل له، فقوته كبيرة وأس���لحته متط���ورة، وقيمه صريحة 

وواضحة. وهنا ال بد لي من أن أضيف مؤكدًا أن قوة ومناعة إسرائيل تكمن في 

وحدتها، وحدة ش���عبها الذي يحارب ويواصل البناء، وحدة مواطنيها األوفياء 

الذين يتجندون في شبابهم ويتطوعون في كبرهم في قوات االحتياط. 

صحيح أن إس���رائيل هي بمثابة »شعب يس���كن وحده«، ولكن لدينا أصدقاء 

في أميركا، وأوروبا، وآس���يا، وفي أستراليا وإفريقيا، وإنني مدين لهم بالشكر 

والعرفان.  في المقابل، من الصعب فهم كيف يخرج في  شوارع وميادين دول 

العالم متظاهرون يؤيدون اإلرهابيين، ويش���جبون المدافعين عن أنفس���هم. 

إن ه���ؤالء المتظاهرين الذين يرفعون يافطات التأييد لإلرهاب دون أن تكون 

لديه���م إجاب���ة أو حل له، إنما يش���جعون عنفا ليس له أس���اس أو مبرر.  ومما 

يثير الدهشة والتساؤل، حقيقة أن المجلس الذي يحمل تسمية ملزمة كثيرا، 

»مجلس حقوق اإلنس���ان«، قرر تش���كيل لجنة تحقيق لتقصي من هو الطرف 

المحق،  القتلة أم الذين يرفضون أن يقتلوا؟! 

إن الح���ق في الحياة هو الحق األول في حقوق اإلنس���ان، إذ ما جدوى وقيمة 

الحقوق األخرى إذا كان هذا الحق غير قائم؟!

يح���اول اإلرهابي���ون تهديد حرية الحرك���ة الجوية. ال يج���وز الرضوخ لهم. 

ينبغي على الحكومات تعطيل اإلرهاب، وليس تعطيل حركة المالحة الجوية. 

في الدول التي يس���ودها القانون، يجب أن تكون السماء مفتوحة، وأن يوضع 

الذين يطلقون النار في السجن.  

ال مجال للش���ك في انتصارنا.  نحن نعي أيضا، أن���ه ال يكفي تحقيق انتصار 

عس���كري مجرد، فال أمن دائم دون س���الم دائم، كما أنه ال س���الم حقيقي دون 

أم���ن حقيق���ي. ال يجوز لنا في مس���اعي البحث عن الس���الم أن نهم���ل االعتبار 

األمني، كم���ا ال يجوز لنا أن نغّيب االعتبار السياس���ي في جهودنا ومس���اعينا 

لضمان األمن.  إن الش���عب الذي يعرف كيف ينتصر ف���ي الحروب، عرف أيضا 

كيف يجلب الس���الم ألبنائه، حتى عندما بدا أن السالم يفلت ويزوغ من أيدينا، 

فأيدين���ا قادرة على صنع���ه وتحقيقه، وقد رأينا ذلك ف���ي الماضي. وأذكر أنه 

كان ثم���ة خب���راء قالوا إن مصر لن توقع أبدا على اتفاق س���الم معنا، وأن األردن 

لن يوقع على س���الم مع إسرائيل قبل أن تفعل ذلك سورية، وأنه لن تظهر أبدًا 

في صفوف الفلس���طينيين حركة تنبذ اإلرهاب وتس���عى إلى السالم، وأنه لن 

يج���رؤ أبدًا زعماء ع���رب على اإلعالن بلغتهم، وليس باللغ���ة االنكليزية، في بلد 

عربي، وليس في بلد أوروبي، بأنهم مع الس���الم وضد اإلرهاب. إنهم يش���جبون 

عمليات االختطاف ومس���تعدون لتب���ادل أرض )مع إس���رائيل(، إنهم يؤيدون 

دولتين لش���عبين إحداهما هي بش���كل صريح وواضح دولة إسرائيل، التي هي 

دول���ة يهودية في طابعه���ا وقوامها.  لم يتوقع أي خبي���ر أن يأتي يوم تعلن 

في���ه جامعة الدول العربية، التي تبنت الالءات الثالثة لمؤتمر الخرطوم، مبادرة 

تلغ���ي هذه الالءات وتطرح عوضا عنها خطة تقترح طريقا للس���الم، ليس فقط 

بين إس���رائيل والفلسطينيين وإنما بين إس���رائيل والدول العربية. وحتى وإن 

كان ال يج���وز قبول هذه المب���ادرة بحذافيرها، إال أنه ال يج���وز  أيضا التغاضي 

ع���ن مراميها.  وكما قال دافيد بن غوريون ف���إن »جميع الخبراء هم خبراء في ما 

كان وليس في ما س���يكون«. إن المستقبل يحتاج إلى أناس مؤمنين وليس إلى 

خبراء بالذات.  فالمستقبل يصنعه بالناس وال يرثونه أو يتنبأون به.  لقد تبنت 

إس���رائيل، من أجل ضمان مستقبلها كدولة يهودية وديمقراطية، الحل القائم 

على دولتين لشعبين: دولة يهودية - إس���رائيل، ودولة عربية للفلسطينيين. 

هذا الحل مقبول لدى معظم شعوب العالم ولدى الغالبية في العالم العربي.  

أعضاء الكنيس���ت، جئت ألقول لكم الوداع كمواطن، كإنس���ان لم يذو حلمه، 

تعلم م���ن تجربة حياته أن عظمة الواقع في إس���رائيل أكب���ر من الحلم الذي 

صنعها قبل قيامها.  

أترك مهماتي كرئيس للدولة، ولكن ليس واجباتي كمواطن.  لن أتخلى عن 

حقي في خدمة الشعب والدولة، سأواصل العمل والمساهمة بإيمان عميق في 

بنائها، بناء إسرائيل لتعيش في أمن وسالم، تحقق العدالة االجتماعية وترنو 

إلى تجس���يد رؤيا أنبيائها، وأن تبقى يهودية ف���ي تراثها وديمقراطية في 

سلوكها ونمط حياتها، وأن تسود فيها حرية التعبير وحرية البحث، وأن تبقى 

دولة قيم تطبق قوال وعمال المس���اواة بين جميع مواطنيها، يهودا ومسلمين، 

مس���يحيين ودروز، بدوا وشركس. هذا ما تعهدنا به في وثيقة االستقالل، وما 

سجلناه في كتاب القوانين، وهذا ما سنواصل االلتزام بتنفيذه. 

لقد ولدت إس���رائيل في حضن قيمها، وهي تنم���و وتتطور في أذرع العلم 

الجديد، فال تناقض بين األمرين، وال يجوز أن يكون هناك تناقض بينهما. 

إنني إذ أترك منصبي الرسمي، سأبقى مواطنا مفعما باألمل، األمل بمستقبل 

أفضل، األمل بسالم شامل وكامل، األمل في أن يصنع الحلم واقعا نموذجيا.  

حين أعود وأشاهد روعة وقوة ومناعة إسرائيل أجد نفسي أدمع أحيانا منفعال، 

ربما أكثر من معظم زمالئي  ورفاقي األصغر  س����نا، وذلك ألنني ش����اهدت طوال 

سني عمري كامل الطريق المدهش واإلعجازي الذي قطعته إسرائيل. 

لقد شاهدتها، إلى جانب بن غوريون، تكافح من أجل بقائها بموارد ضعيفة، 

تحي���ط بها مخاط���ر ال حصر لها. أما اليوم فإنني أراه���ا قوية، واثقة، مزدهرة 

في كاف���ة المجاالت، وتحارب أعداءها في الوقت ذاته. إنني أرى دولتي تكفل 

مستقبال زاهرا ألبنائها وبناتها. 

كلمة شمعون بيريس لدى إنهاء مهماته كرئيس للدولة:

ال يجوز إهمال االعتبار األمني في مساعي البحث عن السالم!

كتب سليم سالمة:

رفضت »محكمة العدل العليا« اإلس���رائيلية، ي���وم الخميس األخير )8/28(، 

إصدار أمر إلى النيابة العس���كرية يلزمها بالتحقيق في أس���باب ومالبس���ات 

وفاة المواطن���ة جواهر أبو رحمة من قرية بلعين غرب���ي رام الله، والتي كانت 

استش���هدت يوم األول من كانون الثاني 2011، بعد يوم واحد من إصابتها في 

مسيرة بلعين األسبوعية المناهضة لجدار العزل العنصري واالستيطان. 

ويكتسب هذا القرار أهمية بالغة من حيث التوقيت، في هذه األيام بالذات 

وفي ظروف ما بعد العدوان األخير على غزة، وخاصة ما يتعلق بادعاء إسرائيل 

بأنها »قادرة على التحقيق بنفسها« في حاالت مقتل المواطنين الفلسطينيين 

المدنيين، وذل���ك في إطار رّدها وتصديها للدعاوى الدولية بش���أن التحقيق 

الدولي في جرائم الحرب المرتكبة خالل العدوان. ومما يثير عالمات استفهام 

كبيرة وعالمات اس���تهجان أكبر حول هذا القرار، يضاف إلى مس���ألة توقيته 

كما أش���رنا، أن القاضية نفسها التي تبنت وأعلنت � قبل سنة بالضبط، تقريبا 

� موقفا واضحا يقضي بضرورة إجراء تحقيق جنائي في »الحادثة المؤس���فة«، 

عادت اآلن لتنقض نفسها وتدعي بأن »االستيضاح الذي أجراه الجيش كاف«!!

وكان���ت جواهر أب���و رحمة )34 عاما( ق���د أصيبت خالل قمع ق���وات االحتالل 

اإلس���رائيلي مسيرة البلدة األس���بوعية ضد الجدار، مما استدعى نقلها لتلقي 

العالج في مستش���فى رام الله الحكومي وفيه أعلن عن استشهادها في اليوم 

التال���ي. وأعلنت »اللجنة الش���عبية لمقاومة الجدار واالس���تيطان في بلعين« 

يومها أن »جواهر أبو رحمة استش���هدت نتيجة استنشاقها غازا ساما أطلقه 

جنود االحتالل على المش���اركين في المسيرة«. وأكدت اللجنة أن »الشهيد أبو 

رحمة كانت ترقُب المس���يرة من مكان مجاور لمنزلها في القرية، يبعد عشرات 

األمتار عن موقع المسيرة«. 

وجدر بالذكر هنا أن الشهيدة أبو رحمة هي شقيقة الشهيد باسم أبو رحمة 

الذي استش���هد يوم 17 نيسان 2009 جراء إصابة مباشرة بقنبلة غاز في صدره 

خالل مسيرة بلعين األس���بوعية ضد جدار الفصل العنصري واالستيطان على 

أراضي القرية. وكانت منظمة »بتسيلم« قالت، في بيان خاص أصدرته آنذاك، 

إن ثالثة أفالم مصورة من عدة زوايا أثبتت أن أبو رحمة قتل بقنبلة الغاز التي 

أصابته في صدره وهو يقف على الجانب الش���رقي من السياج األمني ولم يكن 

يحمل أية أداة تش���ير إلى اس���تخدامه العنف أو أنه يبي���ت نية لالعتداء على 

ل تكذيبا لرواية جنود االحتالل 
ّ
الجنود، بأي ش���كل من األشكال«، وهو ما ش���ك

الذين اّدعوا ب���أن »أبو رحمة كان قد دخل المنطقة المحظورة« داخل الس���ياج 

الذي تقيمه قوات االحتالل على ط���ول الجدار الفاصل في القرية، »األمر الذي 

ش���كل خطرا« على جنود االحتالل، حسب زعمهم. ونقلت »بتسيلم« في بيانها 

تأكيدات أحد خبراء تسجيالت األفالم بالقول »إن األفالم التي عرضت الجريمة 

تثبت أن إطالق النار على أبو رحمة كان متعمدا من جانب الجنود وعن مس���افة 

قريبة جدا، األمر الذي يكش���ف النية لدى الجنود لالعتداء عليه، وحتى قتله. 

كما أظهرت التس���جيالت قيام جنود االحتالل بإطالق األعيرة النارية والقنابل 

الغازية تجاه المتظاهرين بشكل مباشر وعن مسافات قصيرة بحضور عدد من 

كبار الضباط«! وفي نهاية األمر، أغلقت النيابة العس���كرية ملف التحقيق في 

استشهاد باسم أبو رحمة »لعدم توفر األدلة«!

وكان شقيق ثالث للشهيدين جواهر وباسم، هو أشرف أبو رحمة، قد تعرض 

العتداء من قبل جنود االحتالل الذين أطلقوا عليه النار بينما كان مقّيد اليدين 

ومعص���وب العينين فأصيب بعيار ن���اري في رجله، وهو م���ا وثقته كاميرات 

منظمة »بتس���يلم« فاضطرت المحكمة العليا اإلسرائيلية إلى التدخل وإصدار 

أمر إلى النيابة العس���كرية ألزمها بمحاكمة الجندي وقائده العسكري بتهمة 

أشّد خطورة من تهمة »التصرف غير الالئق« � وهي التهمة األولى التي كانت 

قيادة الجيش نسبتها إليهما بداية. 

»التحقيق الداخلي« ليس 
بدياًل عن التحقيق الجنائي

في قرارها األخير هذا، ي���وم الخميس الماضي، رّدت »محكمة العدل العليا« 

اإلس���رائيلية، عمليا، االلتماس الذي كانت قد تقدم���ت به، يوم 11 أيلول 2011 

)أي بعد نحو ثالث س���نوات من تقديمه(، كل م���ن المواطنة صبحية أبو رحمة، 

والدة الش���هيدة جواهر، و«اللجنة الش���عبية لمقاومة الجدار واالستيطان في 

بلعين«، بواسطة الطاقم القضائي في منظمة »يش دين« اإلسرائيلية )منظمة 

متطوعين لحقوق اإلنس���ان(. وقد طالب االلتماس المحكمة العليا اإلسرائيلية 

بإصدار أمر يلزم النيابة العس���كرية بالتحقيق في مالبس���ات وأس���باب وفاة 

الش���هيدة أبو جوهر، بواسطة »الشرطة العس���كرية المحققة«، وذلك بعد أن 

أعلنت النيابة العس���كرية قرارها الرسمي بعدم إجراء تحقيق جنائي في األمر 

بالرغم من الش���بهات القوية بش���أن اس���تخدام قوات االحتالل الغاز لتفريق 

المس���يرة في ذلك اليوم بكثافة عالية جدا وبالرغم من أن السياسة المعتمدة 

لدى النيابة العس���كرية في هذا المجال وقتئذ كانت توجب التحقيق في وفاة 

أي مواطن )فلسطيني( في »ظروف ومالبسات غير قتالية«. 

ولكن، بدال من الش���روع الفوري في التحقيق في ممارسات قوات االحتالل في 

ذلك اليوم وما نجم عنها من استشهاد المواطنة في اليوم التالي، لجأ الجيش 

إلى إجراء »تحقيق عملياتي«، من جهة، وإلى تسريب شائعات هي »معلومات، 

نقال عن مصادر في الجيش اإلسرائيلي« تضمنت ادعاءات مختلفة حول ظروف 

وأس���باب وفاة جواهر أب���و رحمة، من بينها أيضا االدع���اء بأنها »كانت مصابة 

بمرض س���رطان ال���دم«، وهو االدعاء ال���ذي أكد االلتماس � ال���ذي أعّده وقدمه 

المحاميان ميخائيل س���فراد وعيدو تماري )من »يش دين«( � أنه »ادعاء كاذب 

يرمي إلى إقناع الجمهور، دون إجراء أي تحقيق جدي، بأن الجيش اإلس���رائيلي 

ليس مس���ؤوال عن حالة الم���وت العبثية هذه وبأن الفلس���طينيين هم الذين 

اختلقوا تفاصيل هذه الحادثة«!

وأكد االلتماس أن »التحقيق العملياتي هو أداة في أيدي الجيش الستخالص 

العب���ر العملياتية ولي���س أداة لجمع معلوم���ات وأدلة أو لتحديد مس���ؤولية 

ش���خصية، ولذا فهو ال يمكن أن يكون بديال عن التحقيق الجنائي، خاصة وأن 

نتائج ذلك التحقيق الداخلي تبقى سرّية وال يمكن معرفة اإلجراءات والتدابير 

االس���تقصائية التي اعتمدت خالله، َمن هم األشخاص الذين تمت مقابلتهم 

وتس���جيل إفاداتهم وما هي الوثائق التي توف���رت في أيدي معّدي التحقيق 

الداخلي«.  وأوضح االلتماس أنه »من المعلومات المتوفرة، لم يتم اس���تجواب 

أي ش���اهد مدن���ي، أي مهنّي من الطواقم الطبي���ة ذات العالقة ولم تتوفر في 

أيدي معّدي التحقيق أية وثائق ومستندات طبية«! 

وس���ّجل الملتمسون، في س���ياق التماس���هم، خالصة المراسالت التي جرت 

بينهم وبين النائب العس���كري العام بعد أيام قليلة من استش���هاد أبو رحمة 

والتي رفض من خاللها الش���روع ف���ي إجراء تحقيق جنائي )تتواله الش���رطة 

العس���كرية المحقق���ة( بزع���م أن »التحقي���ق العملياتي )الداخل���ي(، وكذلك 

فحوص���ات أخرى أجري���ت في أعقاب الحادث���ة، بّينت أن ال عالقة س���ببية بين 

الحادثة وموت المرحومة«. وهذا، خالفًا لسياس���ة التحقيقات التي كان النائب 

العسكري العام أعلن عنها وقضت بأن »يجرى تحقيق جنائي في كل حالة وفاة 

لمواطن فلس���طيني يصاب، وفق الشبهات، من جراء نش���اط يقوم به الجيش 

اإلس���رائيلي لكن في ظروف »غي���ر قتالية تماما«. وأكد االلتم���اس أن النائب 

العس���كري العام »اعترف، في رسائله إلى محامي منظمة يش دين، بأنه لو أن 

جواهر أبو رحمة قتلت اليوم لكان أصدر أوامره بإجراء تحقيق جنائي.... وهو ما 

يعني أن النيابة العس���كرية تتهرب من إجراء تحقيق كهذا استندا إلى ادعاء 

»تقنّي« مؤداه أن تغيير السياسة في هذا الشأن حصل بعد بضعة أسابيع من 

هذه الحادثة«!

تغيير سياسة التحقيقات العسكرية 
في أعقاب استشهاد أبو رحمة

بعد تقديم هذا االلتم���اس إلى المحكمة العليا اإلس���رائيلية، بادر الجيش 

اإلس���رائيلي )النيابة العس���كرية العامة( إلى تغيير سياسة التحقيقات في 

حاالت موت الفلس���طينيين من جراء »أنش���طة الجيش«. فاألنظمة العسكرية 

الس���ابقة كانت تقضي بأن »وسيلة االستيضاح األولى )في الحاالت المذكورة( 

هو التحقيق العملياتي. وفقط في حال إظهار االس���تيضاح األولي اش���تباها 

معق���وال بأن ثمة مخالف���ة جنائية ق���د ارتُ�كبت يتعين الش���روع في تحقيق 

جنائي«. وهذه السياس���ة كان معموال بها منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية 

»محكمة العدل العليا« تثبت قرار الجيش عدم التحقيق في مالبسات وأسباب استشهاد جواهر أبو رحمة في بلعين

رسالة »قضائية / حقوقية« واضحة: ال حاجة لتحقيقات جنائية في قتل الجيش مواطنين فلسطينيين!
*لهذا القرار أهمية بالغة من حيث التوقيت، في هذه األيام بالذات وفي ظروف ما بعد العدوان األخير على غزة، في ما يخص ادعاء إسرائيل بأنها »قادرة 

ـ قبل سنة بالضبط،  على التحقيق، بنفسها« في حاالت مقتل المواطنين الفلسطينيين المدنيين، ومن حيث أن القاضية نفسها التي تبنت وأعلنت 

كاف«!!* الجيش  أجراه  الذي  »االستيضاح  بأن  لتدعي  اآلن  تراجعت  المؤسفة«،  »الحادثة  في  جنائي  تحقيق  إجراء  بضرورة  يقضي  واضحا  موقفا  ـ  تقريبا 

الثانية )تش���رين األول 2000( وحتى نيس���ان 2011، إذ قام الجيش بتغييرها 

واس���تبدالها بأنظمة أخرى، في أعقاب استشهاد جواهر أبو رحمة، كما ذكرنا، 

في مطلع العام نفس���ه. وتقضي السياسة الجديدة في هذا المجال بأن »يتم 

الشروع في إجراء تحقيق جنائي بصورة فورية في كل حالة ُيقتل فيها مواطن 

فلسطيني في يهودا والسامرة )الضفة الغربية( نتيجة نشاط تقوم به قوات 

الجيش اإلس���رائيلي، باس���تثناء الحاالت التي يغلب على النشاط فيها »طابع 

قتالي حقيقي«. وُيتخذ القرار بش���أن الش���روع في إج���راء تحقيق جنائي أم ال 

بعد إجراء اس���تيضاح أول���ي لوقائع الحادثة، كما كان متبعا ضمن السياس���ة 

السابقة«. 

وفي حينه، قدمت منظمة »بتس���يلم« التماسًا ضد هذه السياسة الجديدة، 

لكن »محكمة العدل العليا« اإلسرائيلية رّدته. 

وفي االلتماس الحالي، موضوعنا، أكد الملتمسون أن قرار عدم إجراء تحقيق 

جنائي في الحادثة هو قرار »غير منطقي بصورة جذرية« ألن ظروف وأس���باب 

وف���اة جواهر، المواطنة التي لم تكن تحمل أي س���الح وأصيب���ت بينما كانت 

تتواجد في مركز القرية، ليس���ت معروفة وليست مفهومة حتى اليوم خاصة 

وأن وفاته���ا لم تك���ن »موتا طبيعيا«، م���ا يلقي على الدول���ة )الجيش( واجب 

التحقي���ق في هذه الوفاة، بموجب القانون اإلس���رائيلي والقانون الدولي على 

السواء. 

وقال االلتماس إن القرار المذكور »قرار خطير، ألنه يبث لجميع جنود الجيش 

اإلسرائيلي، للجمهور اإلسرائيلي، للجمهور الفلسطيني وللعالم أجمع، رسالة 

مفادها االس���تهتار بحياة المواطنين الفلس���طينيين وأن موت متظاهرة غير 

مس���لحة ال يشكل، في نظر رئيس النيابة العسكرية العامة، سببا كافيا إلجراء 

التحقيق«.   

وفي تموز 2012، وخالل جلس���ة عقدتها المحكمة العليا اإلسرائيلية للنظر 

في االلتماس، تطرق���ت القاضية مريام ناؤور إلى »تزامن الحادثة المؤس���فة 

)استش���هاد المواطنة الفلس���طينية!( مع تغيير سياس���ة الجيش في مجال 

التحقيق في حاالت وفاة مواطنين فلس���طينيين« وهو )التزامن( الذي كان من 

شأنه أن »يرجح الكفة نحو إجراء تحقيق جنائي في الحادثة«، ثم توجهت إلى 

ممثل النيابة العامة للدولة )ممثل الجيش( في الجلسة قائلة إن »على النيابة 

العسكرية النظر في إجراء تحقيق جنائي في الحادثة... ففي نهاية المطاف، 

ليس من طبيعة المظاهرات أن تنتهي بالموت«!

لكن القاضية نفس���ها، ناؤور )نائبة رئيس المحكمة العليا، التي كتبت قرار 

المحكم���ة الحالي( تراجع���ت اآلن ولم تجد حرجا في تغيير موقفها الس���ابق 

المعل���ن فقررت رفض االلتم���اس كله، جمل���ة وتفصيال، بتأيي���د القاضيين 

اآلخرين المش���اركين في هيئة المحكمة، عوزي فوغلمان )أش���غل في السابق 

منصب مدير دائرة االلتماس���ات في النيابة العامة للدولة( ودفنه براك � إيرز، 

وأشارت إلى أن »االستيضاح الذي أجراه الجيش كان أوسع وأشمل من تحقيق 

عملياتي«!!

وعقب���ت منظمة »ي���ش دين« على ق���رار المحكمة العليا ه���ذا بالتأكيد أنه 

يأتي قوة دفع وتعزيز هاّمة لسياس���ة »الالتحقي���ق« التي يعتمدها الجيش 

اإلسرائيلي، من خالل »رفض المحكمة العليا التدخل في هذه السياسة«. وقال 

المحامي ميخائيل س���فراد، الذي تولى تقديم االلتماس وتمثيل الملتمسين 

أمام المحكم���ة، إن »رفض جهاز القضاء اإلس���رائيلي، بأذرعه المختلفة، بذل 

أدنى جه���د مطلوب والتحقيق في ه���ذه الحادثة األليم���ة يثبت أن الجيش 

اإلسرائيلي ودولة إسرائيل عامة غير معنيين بالتحقيق في انتهاكات حقوق 

اإلنسان، وهو ما يحمل داللة، أيضا، بشأن مدى ُحسن النية في ادعاء إسرائيل 

بأنها تس���تطيع التحقيق، بنفس���ها، في أحداث العملية العسكرية األخيرة« 

على غزة!
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ليس من الواض���ح حتى اآلن إذا ما كانت إس���رائيل وحركة 

»حم���اس« قد انجرت���ا إلى مواجهة عس���كرية ل���م ترغبا في 

وقوعه���ا، أم أن الحديث يدور على عملي���ة تصعيد َدّبر لها، 

بش���كل مقصود، أحد الطرفين:  »حماس« التي ربما »اندفعت 

إل���ى األمام« عقب مب���ادرة محلية لجناحها العس���كري، و/ أو 

بدافع رغبة للخروج من الضائقة اإلستراتيجية التي تمر بها 

الحركة، أو إس���رائيل التي حاولت إحداث »صدمة« موضعية، 

تعي���د وتجدد الردع تجاه غزة، وربما تس���اهم في تحس���ين 

وضعه���ا وصورتها بعدم���ا وجهت لها أصاب���ع االتهام فيما 

يتعلق بالجمود الخطير وفشل العملية السياسية.

م���ا زال من الصع���ب في ه���ذه المرحلة من القت���ال، وبعد 

بدء العملية العس���كرية البرية في قطاع غزة، تحديد ميزان 

إنجازات واضح، ناهيكم عن اإلشارة إلى منتصر في المعركة.

إس���رائيل م���ن جهتها، تتح���دث عن توجي���ه ضربة قوية 

للقدرات العس���كرية لحركة »حم���اس« ومن ضمن ذلك ضرب 

وتدمير جزء من األنف���اق، وتتباهى بمنع الحركة من تحقيق 

إنجازات، وال س���يما بفضل مناعة المجتمع اإلس���رائيلي وأداء 

منظوم���ة »القب���ة الحديدية«.  ف���ي المقاب���ل، يمكن لحركة 

»حماس« أن تفاخر بالصمود، وببقاء س���لطتها وس���يطرتها، 

وقدرة مقاتليها على مواصلة إطالق الصواريخ »حتى اللحظة 

األخي���رة«، وأنها ما زالت تحتفظ بق���درات صاروخية وقاعدة 

دفاعية.  

على أية حال، فإن العملية العسكرية اإلسرائيلية )»الجرف 

الصامد«( في حد ذاتها، ال توفر أساس���ا كافيا إلحداث تغيير 

اس���تراتيجي في قطاع غ���زة.  فمثل ه���ذا التغيير يمكن أن 

يح���دث فقط إذا ما جرى توس���يع العملي���ة البرية المحدودة 

إلى مناورة عسكرية- إس���تراتيجية الحتالل واسع يؤدي إلى 

توجيه ضربة قاضية لحركة »حم���اس« ولبنيتيها وقدراتها 

العس���كرية والتنظيمي���ة، أو إذا ما قامت إس���رائيل بتحرك 

سياسي جاد ومهم يكرس ما تحقق من إنجازات.

بدائل واقتراحات في 
نطاق السجال العام

طرحت ف���ي نطاق الس���جال الع���ام الدائر في إس���رائيل، 

ع���دة بدائل فيم���ا يتعلق بمس���تقبل قطاع غ���زة تتعارض 

م���ع التوجيهات األصلية للمس���توى السياس���ي )الحكومي( 

اإلسرائيلي التي تمسكت بمواصلة االستناد إلى عامل الردع، 

وإلى إبقاء حركة »حماس« ك�«عنوان«، حتى وإن كانت ضعيفة.

ومن بين البدائل والتوصيات البارزة التي طرحت ونوقشت 

في السجال العام: 

1- تحوي���ل قطاع غزة إل���ى منطقة منزوعة الس���الح: اقترح 

رئيس هيئة األركان العامة الس���ابق، عضو الكنيست شاؤول 

موف���از، دفع تحرك دولي واس���ع، تقوده الوالي���ات المتحدة 

ويش���مل الس���لطة الفلس���طينية والدول العربية المعتدلة، 

هدف���ه تحويل قط���اع غزة إلى منطقة منزوعة من األس���لحة، 

على غرار النموذج الناجح الذي جرى بموجبه تجريد س���ورية 

من الس���الح الكيميائي.  واقترح موفاز في المقابل أن تسمح 

إسرائيل بتقديم »رزمة - مساعدات- اقتصادية إستراتيجية« 

لقطاع غزة، وإتباع تس���هيالت في المعابر.  وبحس���ب موفاز 

ف���إن مثل هذه العملية يمكن أن تش���كل نموذجا لتس���وية 

مس���تقبلية مش���ابهة في الضفة الغربية أيضا. وكان رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو  قد عرض مؤخرا أيضا رؤية بهذه 

الروحي���ة، وقال إن جزءا مهما م���ن أي حل طويل األمد يتمثل 

في »التيق���ن بأن قطاع غزة س���يكون منزوعا م���ن الصواريخ 

واألنفاق الهجومية«. ولم يش���ر نتنياه���و إلى الطريقة التي 

ينوي إتباعه���ا لضمان تحقيق هذه الغاية. وال ش���ك في أن  

فكرة نزع غزة من األسلحة، فكرة مهمة وصحيحة، ويمكن لها 

أن ت���ؤدي إلى وضع أمني أكثر هدوءا واس���تقرارا ألمد بعيد. 

غي���ر أن احتمالية تطبيق هذا البديل ف���ي الظروف الحالية، 

ضئيل���ة للغاية، فحركة »حماس« ما زال���ت قوية وقادرة على 

إفش���ال مثل هذه العملية، طالما كانت مس���يطرة على قطاع 

غزة، وطالما كانت الركيزة الرئيسة في مواجهتها إلسرائيل 

تعتمد على التزود بالس���الح الصاروخ���ي والتحصن األرضي. 

وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن جزءا كبيرا من ترسانة 

»حم���اس« الصاروخية يعتمد على اإلنتاج الذاتي وليس على 

التهري���ب. وعليه ، فإن هذا البديل قد يك���ون ذا صلة إذا ما 

أصرت إس���رائيل على أن تتولى بنفسها عملية نزع األسلحة، 

أو إذا م���ا تراف���ق األمر مع »إغراءات« سياس���ية مهمة، والتي 

من المش���كوك فيه أن تكون إس���رائيل معنية بتقديمها ل� 

»حماس«.

2- توس���يع »المنطق الدوالن���ي« لغزة: ه���ذا البديل، الذي 

يقترح���ه اللواء )احتياط(غيورا أيالند، يس���تند إلى دمج بين 

»العص���ا« - مطال���ب إس���رائيلية أمنية به���دوء طويل األمد 

ومنع قدرة ش���ن هجمات صاروخية- وبي���ن »الجزرة«- اعتراف 

إس���رائيلي بس���لطة »حماس«، وإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء 

الحصار وتقديم مساعدات خارجية.

على الرغم من التش���ابه بين البديلين، إاّل أن المنطق الذي 

يقف في أس���اس هذا البديل يختلف عن فكرة نزع األسلحة 

، وذلك ألنه يتناقض مع فكرة »دولتين لش���عبين«،  كما أنه 

ينطوي عل���ى مخاطرة أمنية نظ���را إل���ى أن العملية برمتها 

تعتمد على استعداد حركة »حماس«، ك� »عنوان سلطوي« في 

غزة، والتي تمتلك قواعد في الضفة الغربية أيضا وليس في 

قطاع غزة فق���ط، للتخلي عن مصلحة المقاومة لصالح تقديم 

مساعدات وتسهيالت للسكان الغزيين. 

3- احتالل قطاع غزة والقضاء على حركة »حماس«:  تش���كل 

العمليات البرية المحدودة خط���وات مرحلية )انتقالية( لها 

أهمية بالغة في القتال أو الحرب، غير أنه ال يمكن لها تغيير 

الص���ورة اإلس���تراتيجية.  ويقترح الل���واء )احتياط( يعقوب 

عميدرور )وآخ���رون( أن تقوم إس���رائيل باحتالل كامل قطاع 

غزة، إذا ما وجدت نفسها مضطرة إلى ذلك.  ويعتقد عميدرور 

أن هذا األمر قابل للتحقيق في غضون بضعة أيام وبخس���ائر 

قليل���ة، »طالما لم تقع كارثة« في أثن���اء ذلك.  غير أن عملية 

القضاء عل���ى اإلرهاب، حس���ب توقعاته، يمكن أن تس���تمر 

ألش���هر طويلة، على غرار عملية »الس���ور الواقي« في الضفة 

الغربي���ة )العام 2002(.  هذا البدي���ل قابل للتطبيق، وقد أعد 

الجيش اإلسرائيلي العدة لذلك.  مع ذلك، وفيما عدا التخوف 

من تورط في أثناء احتالل القطاع، فإن جوهر المشكلة في هذا 

البديل يكمن في غياب منطق إستراتيجي موّجه، يفضي إلى 

قيام سلطة بديلة في غزة، والتي في غيابها ستجر إسرائيل 

إلى الغ���رق لفترة طويلة في »المس���تنقع« الغزي.  بناء على 

ذلك، وفي اعتبارات التكلفة والجدوى، فإن مثل هذه الخطوة 

العس���كرية في حد ذاتها، ال تضمن تحقيق مكاس���ب كافية 

على المدى البعي���د، في مقابل األثم���ان الباهظة المتوقعة 

نتيجة لها، حتى في مجال الشرعية )فقدان اإلجماع الداخلي 

- اإلس���رائيلي- مع مرور الوقت، ونزع الشرعية- عن إسرائيل- 

في الس���احة الدولية( وفي المجال االقتص���ادي )عبء ثقيل 

وخطير على الميزانية وعلى الجيش اإلسرائيلي(. 

فرصة إلحداث 
تغيير إستراتيجي

عالوة عل���ى الصعوبة الضمني���ة واإلش���كالية الكامنة في 

كل بديل من البدائل المذك���ورة أعاله، ومن ضمن ذلك بديل 

الردع، فإن القاس���م المشترك بينها جميعا، يتمثل في أنها 

بدائ���ل جزئية. فهي تتعاطى مع قطاع غزة كوحدة منفصلة، 

وال تقدم إجابة لليوم التالي في الساحة الفلسطينية- إجابة 

ملموسة لمشكلة الجمود السياسي، والتصعيد المستمر بعد 

فش���ل العملية السياس���ية.  لذلك فإن أي قرار إسرائيلي في 

هذا السياق يجب أن ينظر إلى األمام، إلى المدى البعيد، وأن 

يأخذ في الحس���بان مجمل الس���احة الفلسطينية والتطورات 

في الساحة اإلقليمية.

يطرح الوضع الراهن فرصتين أمام إسرائيل، األولى تتجسد 

في زعامة محمود عباس )أبو مازن(، الذي يش���كل في سلوكه 

وتوجهه المعتدل بصورة منهجية، وزنا مضادا حقيقيا لحركة 

»حماس« ونهجها الراديكال���ي. والفرصة الثانية تتمثل في 

النظام المصري برئاسة المشير عبد الفتاح السيسي، والذي 

يرى في أبو مازن زعيما ش���رعيا للشعب الفلسطيني، ويمقت 

»حماس« وأربابها »األخوان المسلمين« في مصر، ويشكل وزنا 

مضادا إقليمي���ا، مقابل دول مثل تركيا وقطر اللتين تدعمان 

وتراهنان على اإلسالميين. 

وبغي���ة تحري���ك وتفعي���ل هاتي���ن الفرصتي���ن، يتعين 

على إس���رائيل أوال أن تحسم في ش���أن المعضلة المركزية 

المتعلقة بفه���م الصلة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن 

تختار بي���ن موقف »الفصل اإلس���تراتيجي« الذي انتهجته 

طوال الس���نوات األخيرة- والذي كرس س���لطة »حماس« في 

قط���اع غزة وعزز نهج »المقاومة«- وبي���ن توجه حل »دولتين 

لش���عبين«، المرتكز على رؤي���ة المنطقتين كوحدة إقليمية 

واحدة، وال���ذي يقتضي بالتالي تقوي���ة العناصر المعتدلة 

في الس���احة الفلس���طينية وفي مقدمه���ا الرئيس محمود 

عب���اس كمس���ؤول وحيد عما يح���دث في الضف���ة والقطاع، 

وهذا بطبيعة الحال على فرض أن إس���رائيل مس���تعدة، في 

نهاي���ة المطاف، لالعتراف بدولة فلس���طينية قابلة للحياة، 

والس���عي قوال وعمال للتوصل إلى اتف���اق دائم. إن مثل هذا 

الحسم سيتيح إلس���رائيل )خاصة اآلن، بعد انطالق العملية 

البري���ة المحدودة( وضع حركة »حم���اس« أمام إنذار حقيقي 

س���تكون مضطرة بموجبه إلى االختيار بين  احتالل عسكري 

كامل لقطاع غزة يؤدي إلى تقويض وجود الحركة عس���كريا 

وسلطويا، وإعادة س���يطرة السلطة الفلسطينية على القطاع 

بمساعدة مصر، وبين اعتراف »حماس« بالسلطة الفلسطينية 

والرئيس عباس كجهة س���لطوية عليا ف���ي الضفة الغربية 

وقط���اع غزة، وذلك مقابل بقاء »حماس« والس���ماح بوجودها 

كحركة اجتماعية- سياس���ية، غير س���لطوية.  ويتطلب هذا 

األمر موافقة إس���رائيلية )حتى وإن كانت موافقة »ضمنية«( 

على ن���وع من  التوافق الداخلي- الفلس���طيني، الذي يكرس 

زعامة الرئيس عباس ويمكنه من قيادة الحوار مع إس���رائيل 

ومص���ر ودول أخرى في المنطقة، ح���ول التوصل إلى تهدئة 

مس���تقرة وإعادة إعمار ومس���تقبل قطاع غزة.  إن استعداد 

»حم���اس« لقب���ول مثل ه���ذه الخط���وة )حتى وإن م���ن وراء 

الكواليس(، س���يتيح تحقيق اس���تقرار وهدوء داخليين في 

الس���احة الفلسطينية، مما س���يوفر للرئيس عباس الوسائل 

الالزم���ة للتوصل إل���ى وقف إلطالق النار والش���روع بخطوات 

إلعادة االس���تقرار واإلعمار والنظام في قطاع غزة.  وس���وف 

يش���كل هذا األمر، فيما بعد، أساس���ا إلج���راء انتخابات، في 

ظروف مختلفة، يقرر فيها السكان بصورة حرة وديمقراطية، 

مستقبل القطاع والكيان الفلسطيني.

وبمق���دار م���ا يكون اإلن���ذار ال���ذي تضعه إس���رائيل أمام 

»حماس« إنذارا جادا وموثوقا، ويكون المقابل )الجزرة( معقوال 

في نظرها، بمقدار ما ستزداد الفرصة في أن تختار »حماس« 

طريق البقاء عوضا عن اإلانهيار والزوال.

إن مثل هذا الحس���م اإلس���تراتيجي يتطلب استعدادا من 

الجانبين، اإلس���رائيلي والفلس���طيني، للعمل فيما بعد على 

دفع العملية السياسية نحو التوصل إلى اتفاق دائم. ولذلك، 

يتعين على الطرفين اس���تخالص العب���ر والدروس المطلوبة 

من إخفاقات الماض���ي )ومن ضمن ذلك من جولة المفاوضات 

األخيرة(، والعمل من أجل: دفع مفاوضات مباشرة تستند إلى 

الثقة بين زعماء الجانبين، واالعتماد على »مرجعيات« ُمَحّدثة 

حرز في المحادثات حتى اآلن، واالمتناع 
َ
تعكس التقدم الذي أ

عن وضع »ش���روط مس���بقة« للعودة إلى مائ���دة المفاوضات، 

وبل���ورة صيغة جديدة تحول دون المراوحة في المكان.  جنبا 

إلى جنب، وفي موازاة ذلك، يتعين على إسرائيل العمل على 

دفع وتشجيع توجه إقليمي يرتكز على تبني »مبادرة السالم 

العربية« كإطار موجه للعملية السياسية، وكأساس لمساعدة 

إقليمي���ة في دفع التوصل إلى اتفاق. إن من ش���أن مثل هذه 

المب���ادرة أن توفر ش���رعية لزعم���اء الجانبين لإلق���دام على 

خطوات مؤلمة ف���ي الطريق نحو تطبيق االتفاق الدائم. ففي 

رؤية للمدى البعيد، يشكل االتفاق الدائم الحل الوحيد الذي 

يتيح إلقاء مس���ؤولية دوالنية على الفلس���طينيين، ويمهد 

الطريق إلى موافقتهم على نزع الس���الح.  كذلك فإن االتفاق 

الدائم يتيح طرح خيار حقيقي أمام الش���عب الفلس���طيني، 

في أن يختاروا، بصورة ديمقراطية وموثوق بها بين تجسيد 

التطلع���ات الوطنية الفلس���طينية على أس���اس دولة قابلة 

للحياة، وبي���ن طريق »المقاومة« الذي تتبناه حركة »حماس«.  

فمثل هذا االختيار يمكن أن يش���ق الطريق نحو التوصل إلى 

حل طويل األمد، من ش���أنه أن ي���ؤدي بطبيعة الحال إلى حل 

مشكلة قطاع غزة أيضا.
___________________________

)*( مقدم احتياط عضو »مجلس السالم واألمن« اإلسرائيلي الذي يضم 

مجموعة واســـعة من كبار الضباط والمســـؤولين األمنيين السابقين. 

ترجمة خاصة. 

ورقة تقدير موقف جديدة صادرة عن »مجلس السالم واألمن« اإلسرائيلي بعنوان »ماذا بعد عملية الجرف الصامد«؟!

حان الوقت كي تختار إسرائيل بين موقف »الفصل اإلستراتيجي«
بين الضفة وغزة وتوجه حل »دولتين لشعبين«!

كتب بالل ضاهر:

يتوقع أن يعود الوفدان الفلس����طيني واإلس����رائيلي إلى 

القاهرة ف����ي الفترة القريبة المقبل����ة للتباحث حول اتفاق 

بينهما في أعقاب وقف إطالق النار، الذي دخل حيز التنفيذ 

يوم الثالث����اء الماضي. وال يبدو أن حكومة بنيامين نتنياهو 

اإلسرائيلية ستتجه نحو تسوية سياسية مع الفلسطينيين، 

في أعقاب الحرب العدوانية على قطاع غزة، وإنما ستستمر 

في سياسة االستيطان وسلب األراضي في الضفة الغربية، 

ضاربة كافة المطالب الدولية بالتوصل إلى تس����وية شاملة 

بعرض الحائط.

وحول نتائج الحرب واستش����راف الخطوات اإلس����رائيلية 

التالي����ة، أجرى »المش����هد اإلس����رائيلي« المقابل����ة التالية 

مع الدبلوماس����ي اإلس����رائيلي والمدير العام األسبق لوزارة 

الخارجية اإلسرائيلية، الدكتور ألون ليئيل.

)*( »المش����هد اإلسرائيلي«: كيف تنظر إلى نهاية الحرب 

على غزة، وماذا حققت إسرائيل في هذه الحرب؟

ليئيل: »كانت هذه حربا س����يئة لكال الجانبين. دمار هائل 

جدا في غزة وس����قط ع����دد كبير م����ن الضحاي����ا والجرحى. 

وبالنس����بة إلينا، أعتق����د أننا تلقينا ضربة ليس����ت صغيرة، 

إن كان ذل����ك بعدد القتلى والخوف وكس����ر مج����رى الحياة، 

خاصة في منطقة ’غالف غزة’. وقد س����ببت هذه الحرب ألما 

بالغ����ا. وفي هذه األثناء لم يتحقق ش����يئ منها. وأعتقد أن 

إس����رائيل لم تحقق ش����يئا، كما أعتقد أن حماس لم تحقق 

شيئا حتى اآلن، إال إذا كانت شعبيتها قد ازدادت في الحلبة 

الفلس����طينية الداخلية، لكني ال أس����تطيع الحكم على أمر 

كهذا. رغم ذلك فإن مفتاح األمور هو كيف س����ينهون هذه 

الحرب في المس����توى السياسي. وأعتقد أنه في المحادثات 

التي س����تجري في القاهرة وما س����ينتج عنها، ربما سيحقق 

الجانبان شيئا. ولكن من خالل تبادل إطالق النار والصواريخ 

والغارات فإن الجانبين خسرا وحسب«.

)*( ما هي وجهة إسرائيل اآلن، بعد هذه الحرب؟

ليئيل: »بإمكاني أن أتكهن باالستناد إلى المحادثات التي 

جرت في القاهرة. وكان مهما للغاية بالنس����بة إلسرائيل أن 

تكون مصر هي الوسيط الوحيد. وقد حققت إسرائيل ذلك، 

على الرغم م����ن أنه لم يتم التوصل بع����د إلى أي تفاهمات 

وتس����ويات. وكان هذا األمر مهما إلس����رائيل لسببين، األول 

هو أن إس����رائيل ال تريد أن يقوم الوسيط، بعد التوصل إلى 

تسوية ما، بممارس����ة ضغوط عليها من أجل التحدث مع أبو 

مازن )الرئيس الفلس����طيني محمود عباس( حول مس����تقبل 

الضف����ة الغربية، واألمر الثاني هو أنه في إطار توازن القوى 

الشرق أوسطي فإنه ثمة أهمية بالنسبة إلسرائيل أن تعزز 

مكانة )الرئيس المصري عبد الفتاح( السيسي مقابل تركيا 

وقط����ر وجهات أخ����رى. ولذلك فإن نتنياه����و خاض معركة 

سياس����ية صعبة من أجل أن تكون مصر هي الوس����يط وقد 

حق����ق ذلك. وال أعرف إذا كان هذا انجازا ألنه لم يس����فر عن 

شيء حتى اآلن. ووفقا لألداء في القاهرة، فإنني أرى توجها 

تقني����ا من جانب حكومة إس����رائيل نحو التس����وية. فهناك 

مس����ألة األم����ن أوال، وأن يك����ون هناك رقابة عل����ى ما يدخل 

إلى القطاع وما يخرج منه، ومحاولة س����يطرة إس����رائيل على 

منع تس����لح حماس والفصائ����ل وهذا األمر األهم بالنس����بة 

إلسرائيل. وألن الوفد اإلسرائيلي هو وفد عسكري، والتركيز 

ه����و على األمن وعلى غزة فإنني ال أعل����ق آماال كبيرة على أن 

ما س����يتم االتفاق عليه في القاهرة، ف����ي حال التوصل إلى 

اتفاق أصال، سيش����مل الضفة. وإذا لم تشمل هذه التسوية 

الضفة فإننا نكون بذلك قد حققنا القليل جدا. وهذا يعني 

أن����ه قد يتم االتفاق على دخول بضائ����ع معينة إلى القطاع 

وتسهيالت في المعابر وترميم غزة، لكني ال أرى أمورا كبيرة 

تتعلق بالناحية السياس����ية. كذلك فإن إس����رائيل ستكون 

حذرة جدا بعدم تس����مية هذه المحادثات بأنها مفاوضات. 

وهذه المحادثات لن تس����ير باتجاه ما نسميه ’ترميم مقابل 

نزع الس����الح’. ألن ’الترميم مقابل نزع السالح’ يعني التوجه 

نحو تس����وية كبيرة، وليس مجرد تس����وية تقنية وال يكون 

التركيز على األمن فقط. والترميم يعني إخراج غزة من هذه 

الكارثة الرهيبة، وهو أمر أكبر بكثير من الحديث عن بضائع 

كهذه أو تلك. لذلك فإني ال أرى أن هذه التسويات التقنية 

ستفضي إلى تس����وية ذات أهمية سياسية مقابل حماس، 

وال لمحادثات مقابل أبو مازن«.

)*( لق����د تح����دث نتنياهو، أكث����ر من مرة خ����الل الحرب، 

ع����ن »أفق سياس����ي«. وكان واضحا أنه ال يقصد تس����وية مع 

الفلسطينيين. ماذا كان يقصد؟

ليئيل: »نعم، لقد تحدث نتنياهو مرتين عن ’أفق سياسي’. 

كذلك بدأ وزي����ر الخارجية، أفيغدور ليبرم����ان، يتحدث عن 

قبول مبادرة السالم السعودية. وأنا أرى ذلك على أنه تجاوز 

ألبو مازن. فهما يطوران فكرة ما حول تحالف الدول العربية 

المعتدلة التي تقف ضد الدولة اإلسالمية، أي ضد ’داعش’، 

وه����ذه الدول ه����ي مص����ر واألردن والس����عودية وأي جهة 

معتدل����ة ترغب باالنضمام إلى ه����ذا التحالف، مثل األكراد. 

وأعتقد أن هذا وهم إسرائيل آخذ بالتطور بأنه باإلمكان بناء 

معس����كر معتدل فيما يبقى أبو م����ازن خارجه. وال أعتقد أنه 

باإلمكان بناء معسكر معتدل فيما يستمر االحتالل كما هو 

موجود اآلن. وبالطبع سأكون مسرورا لو أن بناء معسكر كهذا 

يبدأ من أبو مازن، أي التوصل إلى تس����وية سياس����ية مع أبو 

مازن وبعد ذلك يجري ضم القوى المعتدلة. لكن المس����عى 

مقابلة خاصة مع المدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية

الدكتور ألون ليئيل لـ »المشهد اإلسرائيلي«: نتنياهو قادر على أخذ إسرائيل
نحو تسوية مع الفلسطينيين لكن ال توجد أي مؤشرات على تغيير في سياسته

* نتنياهو قصد عندما تحدث عن »أفق سياسي« تجاوز أبو مازن، لكن هذا وهم آخذ بالتطور في إسرائيل
بـأنـه باإلمـكــان بنـاء معســكـر معتــدل يضـم مصــر والسـعودية واألردن فيما يبقى أبو مــازن خــارجـــــــه *

اإلس����رائيلي لبناء معس����كر يضم مصر والسعودية واألردن 

وإبقاء أبو مازن خارجه يعني أنك تمنح حماس جائزة، وحسم 

تصارع القوى بين الفلس����طينيين، ومعاقب����ة أبو مازن على 

ضبط النفس الذي أبداه خالل الحرب األخيرة«.

)*( ويب����دو أن حكومة نتنياهو لن تغير سياس����تها تجاه 

الفلس����طينيين وقد ثبت ذل����ك مرة أخرى بع����د اإلعالن عن 

مصادرة نحو أربعة آالف دونم في الضفة، أول من أمس.

ليئيل: »أخش���ى أن هذه الحرب أثبت���ت أنه فيما يتعلق 

بمواضيع الخارجية واألمن، وبش���كل خ���اص عندما يتعلق 

األمر بالموضوع الفلس���طيني، بإم���كان نتنياهو أن يفعل 

كل م���ا يريد. وخالل هذه الحرب، نتنياهو لم يأبه بليبرمان 

وال ببيني���ت )رئي���س حزب »البي���ت اليه���ودي« اليميني 

المتط���رف ووزي���ر االقتص���اد نفتالي بيني���ت، وبدونهما 

ستسقط حكومته( وفعل ما شاء. لكن ليس لدي أي مؤشر، 

حاليا، أنه سيس���ير في هذا االتجاه. وهذا صحيح أن قصة 

ال380 دونما التي أعلن عن مصادرتها هي مؤش���ر على أن 

نتنياهو ال يريد تسوية، رغم أنه في هذا التوقيت بالذات 

ينبغي تقوية أبو مازن وليس إضعافه. ولذلك فإنني ال أرى 

أي تغيي���ر في األفق. وهناك أمر آخ���ر، وهو أن كل التوجه 

اإلس���رائيلي نحو مصر لتكون الوسيطة ومحاوالت نتنياهو 

لمنع األميركيين من االقتراب من الوساطة، نابع من معرفة 

نتنياهو بأنه في المرحلة المقبلة سيطلب منه األميركيون 

أن يتح���دث مع أبو م���ازن. وهو ال يريد الوص���ول إلى هذه 

النقطة«.

)*( م����ا هو تأثير تزايد قوة الح����ركات الجهادية، وخاصة 

تنظيم »داعش«، الذي أقام دولة ومحا حدودا، على إسرائيل 

وسياستها تجاه الفلسطينيين والعالم العربي؟

ليئي���ل: »هذا منوط بمن يتحدث معك. فإذا كنت تتحدث 

مع رج���ل من اليمين اإلس���رائيلي فإن ’داع���ش’ والحركات 

الجهادية س���تدخله إلى الملجأ بشكل أعمق. وسيقول لك 

أن���ه ليس باإلم���كان صنع اتفاق، وأن���ه يفضل حماس على 

فت���ح، ألن العالم يمكنه أن يك���ره حماس ولكن ال يمكنه أن 

يكره أبو م���ازن. ويرى اليمين اإلس���رائيلي ب� ’داعش’ خطر 

وأن أي متر تنس���حب منه إس���رائيل سيدخل هذا التنظيم 

إلي���ه. وفي المقاب���ل، فإن اليس���اريين، م���ن أمثالي، يرون 

األمور بصورة معاكس���ة تمام���ا. فإذا كان هن���اك ’داعش’ 

مجنون كه���ذا، فدعونا على األقل نتوصل إلى تس���وية مع 

الفلس���طينيين ك���ي ال يتحولوا إلى ’داع���ش’. ومن أجل أن 

تكون بجانبن���ا دولة فلس���طينية صديقة بق���در اإلمكان، 

فلماذا يتعي���ن علينا أن ندفع الفلس���طينيين إلى أحضان 

’داعش’. وبالمناسبة، نتنياهو قال عدة مرات إن حماس هي 

’داع���ش’، وحتى أنه قال خالل الح���رب ’إننا نحارب داعش’. 

وأعتقد أن ’داعش’ ليس���ت مشكلة إلس���رائيل فقط، ولكن 

إذا حولت الفلس���طينيين إلى ’داعش’ ف���إن هذا التنظيم 

سيصبح مشكلة إلسرائيل باألساس. وأعتقد أن الخوف من 

’داع���ش’ يج���ب أن يعزز الفرق بين أبو م���ازن و’داعش’ في 

الرأي العام اإلس���رائيلي، وأن أبو مازن مختلف وأنه ينتمي 

إلى المعسكر المعتدل«.  

بصمات العدوان في غزة.                            )أ.ف.ب(
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

ارتفاع سعر صرف الدوالر-
»رابحون« و »خاسرون«

س���جل س���عر صرف الدوالر أمام الش���يكل حتى مطلع األسبوع 

الجاري ارتفاعا بنس���بة 4ر4% عما كان عليه حتى مطلع شهر تموز 

الماضي، عش���ية بدء العدوان عل���ى قطاع غزة. ويع���زو المحللون 

والمس���ؤولون في المؤسسات المالية الرس���مية هذا االرتفاع إلى 

المعطيات االقتصادية في إسرائيل للربع الثاني من العام الجاري، 

إذ أن النمو سجل أضعف نسبة منذ سنوات عديدة، 7ر1%. ويضاف 

إلى هذا تراجع الحركة الشرائية في ظل التوتر األمني في الشارع 

اإلسرائيلي، وغيرها من االنعكاسات االقتصادية للعدوان.

ويتوقع مراقبون أن يواصل س���عر صرف الدوالر أمام الش���يكل 

االرتفاع إلى مستوى يتجاوز فيه حاجز 6ر3 شيكل للدوالر، خاصة 

بعد تخفيض نسبة الفائدة األساسية التي يطرحها بنك إسرائيل 

المركزي، إلى أدنى مس���توى لها في تاريخ إسرائيل، 25ر0%، في 

الشهر الجاري أيلول.

ويذكر أن بنك إس���رائيل المركزي والمؤسسات المالية الرسمية 

تس���عى إلى أن يكون س���عر صرف الدوالر أعلى مما هو عليه اآلن، 

والحد األدنى الجديد الذي باتت »تتوخاه« هو 7ر3 شيكل للدوالر، 

رغم أنه قبل ذلك كان المتوخى 8ر3 ش���يكل، علما أن سعر صرف 

الدوالر كان حتى أوائل العام 2007، نحو 3ر4 شيكل للدوالر، وأعلى 

سعر سجله الدوالر كان في العام 2004، حين المس سعر 5 شواكل 

للدوالر.

ومن أبرز عوامل انخفاض سعر صرف الدوالر، إضافة إلى تراجعات 

االقتصاد األميركي، هو تطور سوق العمالت األجنبية في إسرائيل، 

وس���يطرة حيتان مال محليين وأجانب على هذه الس���وق، نظرا لما 

يرونه من استقرار اقتصادي في إسرائيل، مقارنة مع األزمات التي 

عصفت بالدول المتطورة في السنوات السبع األخيرة.

ويذكر هنا أن المعاهد العالمية، التي تفحص مستوى المعيشة 

من جميع جوانبه وتقارنه بي���ن دول العالم المختلفة، خاصة بين 

الدول المتطورة، تتعامل مع إس���رائيل على أس���اس س���عر صرف 

الدوالر.

ويرى المحللون والمس���ؤولون أن س���عر صرف ال���دوالر المتدني 

يس���جل خس���ائر مالية لقطاع الصادرات، الذي سجل خالل العقد 

األخير ارتفاعا بأكثر من 250%، وتدني س���عر الدوالر يعني تدني 

المردود المالي بالسعر المحلي، وهذا من ناحيتهم الجانب األكثر 

سلبية لسعر صرف الدوالر. 

أما الخاس���رون، الذين اآلن لم يلمس���وا نتائج ارتفاع سعر صرف 

الدوالر، فهم باألس���اس المستهلكون، الذين س���يدفعون الثمن 

بارتفاع األس���عار المتوقع للوقود وللس���لع المستوردة، وللبضائع 

التي تعتمد على المواد الخام المستوردة. 

أرباح البنوك لن تمنع فصل مئات 
العاملين فيها خالل سنوات!

س���جلت البنوك اإلس���رائيلية في الربع الثاني من العام الجاري 

أرباحا عالية نس���بيا لما يواجهه االقتصاد، وتتراوح ما بين 5ر%3 

وحتى م���ا يق���ارب 8%، ما يعني مئ���ات ماليين ال���دوالرات، لكن 

التقارير الس���نوية تبقى أوضح لحجم أرباح البنوك، التي تش���هد 

س���نويا ارتفاعات متفاوتة في أرباحه���ا، حتى في ظروف األزمات 

االقتصادية.

لك���ن كل هذا لن يمنع فصل مئات العاملين من البنوك، في إطار 

ما يسمى »تنجيع العمل«، الذي يرتكز كثيرا على قطاع الحوسبة، 

وحت���ى اآلن أعل���ن بنك ديس���كونت، الذي يعد ثال���ث البنوك في 

إس���رائيل، أنه سيقلص عدد العاملين فيه خالل سنوات بأكثر من 

ألف وظيف���ة، من بينها 700 وظيفة س���يتم إغالقها حتى نهاية 

الع���ام 2017، وأن غالبية هذه الوظائف س���يتم اغالقها بعد خروج 

موظفي���ن إلى التقاعد، أو باس���تقاالت إرادية من موظفين قدامى، 

على أن تكون المرحلة الثانية من اغالق الوظائف حتى العام 2019. 

ويقول البنك إن تكلفة إغالق الوظائف حتى العام 2017، س���تكون 

لمّرة واحدة وبنحو 54 مليون دوالر. 

ويش���ار إلى أن البنوك في إس���رائيل تس���تخدم منذ س���نوات 

ش���ركات قوى عاملة، لتوظيف موظفين ف���ي وظائف بنكية أولية، 

مث���ل تقديم الخدمات الجارية ألصحاب الحس���ابات، ويعمل آالف 

الموظفي���ن عمليا بأجور الحد األدنى، ومن دون الحق بالتثبيت في 

العمل، وهي ظاهرة منتشرة في إسرائيل وتصل أيضا إلى القطاع 

العام. 

قريبا: منع استعمال أكياس 
النايلون في شبكات التسوق!

أقرت الحكومة اإلسرائيلية مشروع قانون بادرت له وزارة حماية 

البيئة، ويقضي بتخفيض استخدام أكياس النايلون في إسرائيل، 

نظرا لما تس���ببه من تلوث بيئي متعدد، بدءا من الصناعة، وحتى 

مخلفات األكياس، ومن المفترض أن يطرح القانون على الكنيست 

للتصويت عليه، في الدورة الش���توية المقبلة، التي ستفتتح في 

نهاية تشرين األول المقبل.

وس���يتم تطبيق القانون على ش���بكات التس���وق الكبرى، التي 

تس���يطر على أكثر من 70% من س���وق المواد الغذائية، إذ سيتم 

اس���تبدال أكياس النايلون، بأكياس ورقية، ومن ثم س���الل دائمة 

االس���تعمال، أو س���الل خفيفة، باإلمكان اس���تخدامها عدة مرات، 

وقادرة على حمل حتى 15 كيلوغراما.

كم���ا يقضي القان���ون بأن يضطر كل مس���تهلك لدف���ع ما بين 

50 إلى 60 قرش���ا )الش���يكل 100 قرش- أو أغورة حسب التسمية 

اإلسرائيلية( مقابل كل كيس نايلون، في حال أصر على استخدام 

النايلون بدال من الس���الل، التي س���يحصل عليها م���ع بدء تطبيق 

القانون مجانا من شبكات التسوق.

وحسب االحصائيات اإلسرائيلية، فإن إسرائيل تستخدم سنويا 

ال أقل م���ن ملياري كيس نايل���ون، وتحولت إلى ع���بء بيئي، بدءا 

م���ن انتاجها وما تس���ببه من تلوث، وحت���ى القائها في مجمعات 

النفايات، إذ يتكرر التلوث ثانية مع حرقها.

ويقول وزي���ر حماية البيئة، عمير بيرت���س، إن هذا القانون هو 

واحد من سلسلة قوانين أقرت في السنوات األخيرة، وأخرى تنتظر 

إقرارها، وكلها تساهم في تنقية البيئة.

انخفضت الفائدة البنكية األساس���ية التي يطرحها بنك إس���رائيل، ابتداء 

من الش���هر الجاري- أيلول، إلى أدنى مس���توى لها عرفته إس���رائيل- 25ر%0، 

بقرار من بنك إس���رائيل المركزي، الذي يسعى من خالل سياسة الفائدة هذه، 

لمواجهة حالة التباطؤ االقتصادي، التي تواجهها إسرائيل منذ نهاية العام 

الماضي 2013، ليزيد العدوان على غزة من هذه الحالة، بضرب القوة الشرائية، 

وغيرها من االنعكاس���ات. ويظهر هذا من خالل نس���بة التضخم المالي، التي 

تالمس الصفر منذ مطلع العام الجاري، إال أن محللين يشككون بأن تكون هذه 

الخطوة كافية، ويطالبون بإجراءات حكومية لمواجهة التباطؤ.

ومن األس���باب األخرى التي عددها بنك إس���رائيل لقراره بتخفيض الفائدة 

البنكية، نس���بة النم���و المتدنية في الرب���ع الثاني من الع���ام الجاري، 7ر%1، 

واستمرار انخفاض سعر صرف الدوالر أمام الشيكل، إلى مستوى متدن جديد 

)عاد إلى مس���ار االرتفاع- أنظر خبرا في هذه الصفحة(، وتوقع تأثيرات أخرى 

لعملية »الجرف الصامد« في غزة، مثل اس���تمرار انخف���اض التضخم المالي، 

إذ أن التضخم في األش���هر ال� 12 األخيرة س���ّجل تراجعا بنسبة 3ر0%، كما أن 

التضخم في األشهر السبعة األولى من العام الجاري يالمس الصفر، ما يجعل 

بنك إسرائيل وغيره من المؤسسات المالية تتوقع أن يكون التضخم »سلبيا« 

في نهاية الع���ام الجاري، بينما البنك يريد إعادة التضخم إلى المجال المقرر 

له، ما بين 1% إلى 3% سنويا.

وكانت الفائدة البنكية قد ش���هدت في السنوات الس���بع األخيرة حالة من 

التأرجح، فقد س���ارع بنك إس���رائيل ف���ي العام 2007، إل���ى تخفيض الفائدة 

البنكي���ة تدريجيا، لمواجه���ة األزمة االقتصادية التي اس���تفحلت في الدول 

المتطورة، حتى سجلت أدنى مستوى لها، في صيف العام 2009، بنسبة 5ر%0، 

رغم نسب النمو االقتصادي المرتفعة التي سجلها االقتصاد اإلسرائيلي، ثم 

عادت الفائدة إلى مس���ار االرتفاع لتسجل أعلى نس���بة لها في العقد األخير، 

في صيف 2011، بنس���بة 25ر3%، وبعد ذلك عادت إلى مسار التخفيض، حتى 

الشهر الجاري.

وكان قرار محافظة بنك إسرائيل كارنيت فلوغ بمثابة مفاجأة لغالبية األوساط 

االقتصادية، التي أقصى ما توقعته بالنس����بة للفائدة أن يبقي بنك إس����رائيل 

لعدة أشهر على نس����بة الفائدة 5ر0%، من دون أن يصل إلى المستوى الجديد، 

إال أن القرار القى ترحيبا واس����عا من الصحاف����ة االقتصادية، وأيضا من مختلف 

المحللين وخبراء االقتصاد، معتبرين القرار بمثابة »ش����جاعة« و«مؤشر لمستوى 

القي����ادة«، علما أن فل����وغ واجهت قبل أقل من عام معارضة ش����ديدة من رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير لبيد، لتعيينها في هذا المنصب.

ويقول المدير العام األس���بق لوزارة المالية، شموليك سلفين، إن المحافظة 

أقدمت على خطوة ش���جاعة لصالح االقتصاد اإلسرائيلي، الذي يمر بحالة نمو 

بطيء، وما من ش���ك في أن »عملية الجرف الصامد« س���تزيد من التباطؤ، األمر 

الذي يلزم الدولة باس���تخدام كل األدوات الت���ي بحوزتها من أجل منع وصول 

االقتصاد إلى حالة ركود.

التباطؤ يستفحل
وكان���ت مكتب اإلحصاء المركزي قد أص���در معطيات عن االقتصاد في الربع 

والنصف الثاني من العام الجاري، إذ س���جل النمو ف���ي الربع الثاني من العام 

الجاري أدنى مس���توى له في الس���نوات األخيرة، 7ر1%، بعد أن ارتفع بنس���بة 

8ر2% ف���ي الربع األول، كما أن الصادرات س���جلت في النص���ف األول ارتفاعا 

بنسبة تقل 1%، أما االستيراد فقد تراجع في نفس الفترة بنسبة 1ر%0.

وم���ن أبرز المعطي���ات التي أقلقت األوس���اط االقتصادية، تراجع مس���توى 

المعيش���ة، وهذا ما يظهر من خالل نسبة االس���تهالك الفردي، التي ارتفعت 

ف���ي النصف األول من العام الجاري بنس���بة 1ر2%، وهي نس���بة متدنية جدا، 

خاصة وأن هذه النسبة كانت في النصف الثاني من العام الماضي 4ر3%، وفي 

النصف االول من العام الماضي 4ر%4.

ويرى المحللون أن االرتفاع الطفيف في نسبة االستهالك الفردي، الذي هو 

أح���د أهم محركات النمو، دليل على النمو الضعيف. ويتبين من المعطيات أن 

تراجع الحركة الش���رائية طال حتى قطاع المواد الغذائية، الذي سجل تراجعا 

في النصف األول من العام الجاري بنسبة 5ر%2.

ويقول المحلل االقتصادي في صحيفة »يديعوت أحرونوت« سيفر بلوتسكر 

إن االقتصاد اإلسرائيلي ش���هد في ما مضى حالة تضخم قريبة للصفر، ولكن 

هذا كان انعكاس لنمو اقتصادي، ويذكر خاصة العامين 2000 و2006، ويقول 

إن التضخم »الصفري« في ذلك العامين كان بس���بب انخفاض أسعار البيوت، 

بس���بب كثرة العرض، وهو الذي ش���د التضخم إلى محيط صفر بالمئة، بينما 

الفروع األخرى في س���لة المشتريات ش���هدت ارتفاعا باألسعار، مشيرا إلى أن 

النم���و في العام 2000 س���جل نس���بة 8%، وفي العام 2006 نس���بة 5ر5%، أما 

التضخم في هذا العام وفي األشهر ال� 12% الذي يدور حول صفر بالمئة، فهو 

يعكس حالة تباطؤ شديد في السوق، وأسعار البيوت في ارتفاع.

ويتابع بلوتسكر كاتبا أنه من الصعب حاليا تحديد حجم انعكاسات »عملية 

الج���رف الصامد« على االقتصاد، ولكن هناك فروع باتت تعاني، وخاصة قطاع 

الس���ياحة، ولهذا فإننا ال نتوقع أن يرتفع النمو في هذا العام عن سقف 5ر%2 

أقل بنس���بة 1% عن الع���ام الماضي 2013، وهذا يتطلب م���ن الحكومة القيام 

بإجراءات اس���تثنائية، ومن أهمها رفع الرواتب، في اتفاق عام وشامل. وقال 

إن رف���ع الرواتب من ش���أنه أن ينعكس إيجابا على االقتصاد، ويش���جع حركة 

المشتريات، خاصة في ظل انخفاض الفائدة البنكية إلى أدنى مستوياتها.

انخفاض البطالة
وعل���ى الرغم من حال���ة التباط���ؤ االقتص���ادي إال أن البطالة مس���تمرة في 

االنخفاض، بحس���ب تقرير مكتب اإلحصاء المركزي الذي قال إن نسبة البطالة 

بين الش���ريحة الس���كانية من عمر 15 عاما إلى 64 عاما، قد انخفضت من 5ر%6 

في ش���هر حزيران إلى نس���بة 2ر6% في  تم���وز الماضي. بينم���ا البطالة في 

الش���ريحة العمرية، التي في جيل العمل تدنت، من 3ر5% في ش���هر حزيران 

إلى 5% في شهر تموز.

وبحس���ب التقرير، فقد بلغ عدد العاملين في إس���رائيل 55ر3 مليون نسمة، 

78% من بينهم يعلمون في وظائف كاملة، بمعنى 35 ساعة أسبوعيا. وتبين 

المعطيات أن نس���بة الذين يعملون بوظائف كاملة قد ارتفعت بنسبة 1% في 

تموز.

وي���رى مراقبون أن انخفاض البطالة، وازدياد أعداد العاملين، يش���ير إلى أن 

ضعف الحركة الش���رائية في األس���ابيع األخيرة، يعود إلى تراجع الحركة في 

الشارع على خلفية التوتر األمني، ما يعني بحسبهم أنه إذا ما استقر الهدوء 

في األشهر المتبقية من العام الجاري، فإن الحركة الشرائية ستسجل ارتفاعا 

مقارنة مع هذه المرحلة.

الفائدة في أدنى مستوى لها -25ر0% كانعكاس لتباطؤ اقتصادي شديد!
* بنك إسرائيل يقرر تخفيض الفائدة البنكية إلى أدنى مستوى لها عرفته إسرائيل * القرار ضمن محاولة البنك 
لمواجهة حالة التباطؤ، ونسب التضخم التي تتراوح ما بين »السلبية« والصفر * حالة التباطؤ تشهدها إسرائيل 

منذ نهاية العام 2013 وهي مستمرة، وجاء العدوان على غزة ليزيد ويضرب أكثر الحركة الشرائية*

ي���دور خالف حاد بين بنك إس���رائيل المرك���زي، ووزارة المالي���ة، حول إطار 

الميزانية العام���ة، وأهدافها ومواردها، إذ أن البن���ك يطالب بلجم العجز في 

الميزاني���ة العام���ة، كي ال تفقد إس���رائيل مكانتها في المؤسس���ات المالية 

العالمية، ومنعا لتضخم الدين الع���ام، ولهذا فإن البنك يطالب برفع ضرائب 

بنح���و 7ر1 مليار دوالر، األمر الذي تعترض علي���ه وزارة المالية ووزيرها يائير 

لبيد، الذي يريد رفع العجز، من أجل منع تقليصات ورفع ضرائب. 

فقد أدى العدوان على غزة في األسابيع األخيرة إلى تعطيل إعداد الميزانية 

العامة للعام المقبل 2015، إذ كان من المفترض أن تقر الحكومة اطارها العام 

وأهدافها ونسبة العجز فيها، في ش���هر تموز الماضي، على أن تقر الخطوط 

العريضة للميزانية في شهر، ومن ثم تقرها نهائيا في الشهر الحالي أيلول، 

وطرحها على الكنيس���ت مع بدء الدورة الش���توية، في نهاية الشهر المقبل 

تشرين األول.

إال أن الجدول الزمني هذا، الذي تحكمه أنظمة حكومية وبرلمانية، قد انقلب 

بسبب العدوان، ما سيضطر الحكومة إلى إجراء تعديالت كثيرة، وجاء التغيير، 

ليس فقط بس���بب انشغال الحكومة بالعدوان، وإنما بسبب عدم وضوح تكلفة 

الحرب العس���كرية والمدنية، إذ أن تكلفة كهذه م���ن المفترض أن تغطيها 

ميزانيتي العامين الجاري والمقبل.

وحت���ى إعداد هذا التقرير، ل���م تظهر معطيات واضحة ح���ول حجم تكلفة 

الحرب العس���كرية والمدنية، ويرى خبراء اقتص���اد أن التكلفة المدنية على 

وجه التحديد، س���تحتاج لعدة أشهر حتى يتبين حجمها الكامل، إن كان على 

مستوى الخس���ائر البنيوية، أو التعويضات للمتضررين، على مستوى األفراد 

والعائالت، وعلى المستوى االقتصادي المتشعب.

وتقول وزارة المالية إن في نيتها مطالبة الحكومة برفع العجز في الميزانية 

العام���ة من 5ر2% من الناتج العام، كما كان مقررا س���لفا، إلى 5ر3%، ما يعني 

م���ن نحو 3 مليارات دوالر، إلى ما يق���ارب 10 مليارات دوالر، كي يكون باإلمكان 

تموي���ل تكلفة الح���رب، دون إجراء تقليص���ات في الميزاني���ة العامة أو رفع 

ضرائب، إال أن بنك إسرائيل اختار في األيام القليلة الماضية أن يكشف أمام 

الجمه���ور الخالف بينه وبين وزارة المالية، إذ يطالب البنك بأن ال يزيد العجم 

في الميزانية العامة عن 3%، بادعاء أنه في حال طرأت مفاجآت، تتطلب زيادة 

ف���ي الميزانية العام���ة، فإن الحكومة قد تضطر إلى زي���ادة العجز، وأنه إذا ما 

أقرت الحكومة سلفا نسبة عجز 5ر3% فإنها قد تصل حتى نهاية العام 2015 

إلى حوالي 2ر4% من الناتج العام.

ويق���ول بنك إس���رائيل إن زيادة العج���ز تعني زيادة الدي���ن العام في 

إس���رائيل، الذي شهد تراجعا كبيرا في السنوات األخيرة، مقارنة مع حجم 

النات���ج العام، فف���ي العام 2006 كان حجم الدين العام يس���اوي 78% من 

النات���ج العام، أما اليوم فإن الحديث يجري عن 67% من حجم الناتج العام، 

أي حوال���ي 188 مليار دوالر، وف���ي حال ارتفع الدين العام، فإن مس���توى 

تدريج إس���رائيل ف���ي االعتمادات الدولية س���يتراجع، ما ي���ؤدي إلى رفع 

الفوائد على ديونها.

كذلك يطالب بنك إس���رائيل بإصرار برفع الضرائب، بشكل يزيد من مدخول 

خزينة الضرائب بنحو 7ر1 مليار دوالر. ويتوقع بنك إس���رائيل تراجع مداخيل 

الضرائب في السنة المقبلة، على ضوء استمرار التباطؤ االقتصادي، كما يحذر 

بنك إس���رائيل من أن مداخيل خزينة الضرائب ستش���هد تراجعا في النصف 

الثاني من العام الجاري، على ضوء التباطؤ الحاصل في االقتصاد، وخاصة في 

الحركة الش���رائية، ما يعني أن التقليص قد يمتص الزيادة المحدودة، التي 

كانت في مداخيل النصف األول من العام الجاري.

إال أن وزارة المالي���ة ووزيرها يائي���ر لبيد يرفضان رفع الضرائب، كما يرفض 

لبيد حتى اآلن التنازل ع���ن القانون الذي بادر له،  قانون اإلعفاء الضريبي عن 

البيوت، فهذا قانون يلوح به لبيد، زعيم حزب »يوجد مستقبل« ويعتبره انجازا 

حزبيا له، ويمنح كل زوجين يش���تريان بيتا ألول مّرة ضمن بناية س���كنية من 

المشاريع االسكانية العامة، من ضريبة المشتريات بنسبة 18%، إال أن القانون 

خالفات بين بنك إسرائيل والمالية حول حجم الميزانية العامة ونسبة العجز
* بنك إسرائيل يطالب بلجم العجز في الميزانية حتى 3% من الناتج العام، ووزارة المالية تطالب بـ 5ر3% * مجموع 

ما ستتلقاه وزارة الدفاع وبضمنها الجيش زيادة على ميزانيتها في العامين الجاري والمقبل يتجاوز 3 مليارات 
دوالر * كل ميزانيات وزارات الخدمات االجتماعية مرشحة لتقليصات في ميزانياتها لتحويلها إلى وزارة الدفاع 

*ميزانية تقشفية على األبواب عنوانها تمويل العدوان على غزة ما قد يخفف من اإلجراءات االحتجاجية *

الذي س���يكلف الخزينة العامة أكثر م���ن 800 مليون دوالر، ذو توجه عنصري، 

ألن���ه ال يس���تفيد منه العرب إطالق���ا تقريبا، كما أنه يميز بي���ن من خدم في 

الجيش وبين من لم يخدموا، بمعنى أن االعفاء لخدمة الجيش أكبر من غيرهم، 

وهذا يم���س بجمهور الحريديم، ولكن القانون يواج���ه خالفات كثيرة، فمثال 

يعترض عليه مس���ؤولون مهنيون في وزارة المالية نظرا لتكلفته، اضافة إلى 

خالفات حزبية في الكنيست حوله.

وق���د وصل األمر إلى ح���د أن انتقد لبي���د محافظة بنك إس���رائيل المركزي 

كرني���ت فلوغ، ورئيس المجلس القومي للش���ؤون االقتصادية يوجين كاندل، 

العتراضهما على توجه���ات وزارة المالية ومطالبتهما بزيادة الضرائب، وقال 

إنهما ال يفهمان احتياجات السوق واالقتصاد، بل يتعامالن بشكل أكاديمي، 

فرفع الضرائب س���يقلص قوة الش���راء عند المواطني���ن، التي هي محرك هام 

للنمو االقتصادي.

ميزانية الجيش
لكن الحكومة لن تكون قادرة على حس���م الشكل النهائي للميزانية العامة 

وإطارها العام، قبل أن تحس���م الخالف مع قي���ادة الجيش، التي كانت تطالب 

بزي���ادة ميزانية الجيش، حتى قبل اندالع العدوان على غزة، وقد نجح الجيش 

في اس���تعادة كل التقليص الذي تضمنته ميزانيتي العامين 2013 والحالي 

2014، ال بل وتلقى زيادة على ميزانيته أيضا.  

وكان مش���روع الميزانية العامة للعام المقبل ق���د تضمن اقتراحا بأن تكون 

الميزانية األساس���ية ل���وزارة الدفاع، التي تصرف ميزاني���ة الجيش، نحو 53 

مليار ش���يكل، وهي ما تعادل 2ر15 مليار دوالر، ولكن في السنوات األخيرة لم 

تهبط ميزانية الجيش األساسية عن 16 مليار دوالر، إذ يضاف إليها سنويا ما 

بين مليار إلى ملياري دوالر، زيادة يتلقاها الجيش خالل الس���نة من الميزانية 

االحتياطي���ة، ومن ميزاني���ات فائضة من مختلف ال���وزارات، ويضاف إلى كل 

هذا أكثر من 3 مليارات دوالر س���نويا، هي الدعم العسكري األميركي الثابت 

إلسرائيل.

ويطالب الجيش حاليا ما يعادل 1ر3 مليار دوالر لتغطية تكلفة العدوان على 

غزة، واس���تعادة كل االحتياطي من األس���لحة والذخيرة، وكما يبدو فإن هناك 

شبه تفاهم حول ما يطلبه الجيش، إال أن وزارة المالية تعتبر أن ما تم تحويله 

للجيش، في الشهرين األخيرين، بنحو 3ر1 مليار دوالر، سيكون جزءا مما يطلبه 

الجيش، ولكن هذا سيواجه معارضة في الجيش الذي يطالب بزيادة أكبر.

وكما يبدو فإن الحكومة لن تنتظر الميزانية العامة، وتس���عى إلى تقليص 

العبء ع���ن ميزانية العام المقب���ل 2015، من خالل تموي���ل جانب من تكلفة 

العدوان من ميزانية العام الجاري، فبداية حّولت الحكومة جزءا من االحتياطي 

ف���ي الميزانية، إضافة إلى فائض ف���ي بعض وزارات الخدم���ات االجتماعية، 

لتمويل الجيش.

وي���وم األحد األخي���ر، أقرت الحكومة إج���راء تقليص ف���ي الميزانية العامة 

الحالي���ة بما يعادل 420 مليون دوالر، عل���ى أن يطال التقليص جميع الوزارات، 

باستثناء وزارة الدفاع، التي تصرف على الجيش.

العدوان على غزة: آثار اقتصادية.
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تعريف:
ننق���ل هنا ترجمة كامل���ة لورقة تقدير موقف قدمت ونوقش���ت ف���ي نطاق »مركز 

هرتسليا المتعّدد المجاالت« الذي يعقد »مؤتمر هرتسليا السنوي حول ميزان المناعة 

واألمن القومي اإلسرائيلي«. وتتناول هذه الورقة التي أعّدها األستاذ الجامعي شاؤول 

شاي، تحدي الحيز تحت األرضي )األنفاق( كمكّون جديد في نظرية األمن اإلسرائيلية، 

وتوصي بالتعاطي مع هذا الحيز كس���احة قتالية ذات سمات خاصة، على غرار ساحات 

الب���ر والبحر والجو والفضاء والس���ايبر- الحي���ز االفتراضي، وباعتب���اره مكونا من ضمن 

مكونات نظرية األمن اإلسرائيلية.

توطئة
كش���فت عملية »الجرف الصامد« تحديات جديدة أمام الجيش اإلس���رائيلي، تتعلق 

بس���بل مواجهة ش���بكة من األنفاق المركبة، الهجومية والدفاعية، على نطاق منقطع 

النظير، وأبرزت الفجوات القائمة في الوس���ائل الالزمة لمواجهة هذا التحدي. من هنا 

فإن االس���تخدام اآلخذ في االزدياد واالتس���اع للحيز تحت األرضي من جانب العدو في 

الساحتين الفلس���طينية واللبنانية، وربما أيضا في جبهة هضبة الجوالن، وما ينطوي 

عليه هذا التحدي من أبعاد مركبة وش���ائكة، يقتضي التعاطي مع الحيز تحت األرضي 

)األنفاق( كساحة قتالية ذات سمات خاصة، على غرار ساحات البر والبحر والجو والفضاء 

والحيز االفتراضي، واعتباره مكونا من ضمن مكونات نظرية األمن اإلسرائيلية. 

وتعكس عملية »الجرف الصامد« التقّدم الهائل الذي طرأ على قدرة إسرائيل في الدفاع 

عن الجبهة الداخلية، ويعود ذلك، إلى حد كبير، إلى اإلقرار بأن هذه المسألة تعتبر مشكلة 

مركزية لألمن القومي، تقتضي تكثيف الجهود إليجاد الحلول المالئمة لها. 

إن اإلق���رار بتحديات مواجهة الحيز تحت األرضي كتحد على مس���توى األمن القومي 

اإلس���رائيلي، من شأنه أن يفضي إلى تجند قومي إليجاد حلول لهذه المسألة التي لم 

تجد حال لها حتى اآلن. 

خلفية
اس���تخدمت األنفاق ألغراض عس���كرية من���ذ العص���ور القديمة، ونش���أت الحاجة 

الس���تخدامها ألغراض القتال في ضوء تطور المدن المحصنة، ومعارك الحصار، س���واء 

من جانب المدافعين أو المهاجمين.  

وقد ظهر اس���تخدام األنفاق وتطّور في الحضارات المختلفة، بدءًا من الصين في الش���رق 

وحتى أوروبا في الغرب، ومما ال شك فيه أن التطور العلمي في مجاالت الهندسة والجيولوجيا 

والقدرات التكنولوجية، وال س���يما في مجال صناعة المناجم وش���بكات المواصالت، ساهم 

بصورة كبيرة في تحسين وتطوير القدرة على استخدام الحيز تحت األرضي، ليس لألغراض 

المدنية وحسب، وإنما لألغراض العسكرية أيضا، حين استدعت الضرورة. 

وقد تطور استخدام الحيز تحت األرضي بشكل عام، واألنفاق بشكل خاص، لألغراض 

العسكرية، على صعيدين أو مستويين:

 استخدام الحيز تحت األرضي من جانب الطرف الضعيف في نزاعات محدودة غير متناظرة. 

استخدام الحيز تحت األرضي من جانب جيوش نظامية كساحة عمل مكملة للمعركة 

البرية )كما حصل في الحربين العالميتين األولى والثانية والحرب الكورية وغيرها(. 

وثمة في هذا السياق أدبيات غزيرة تتناول هذا المجال، ومن المصطلحات الرئيسة 

 Underground Warfare, :التي تس���تخدم لوصف القتال في الحيز تحت األرض���ي

 Subterranean Warfare, Tunnel Warfare

يتسم العالم اليوم بنزاعات وحروب غير متناظرة إحدى سماتها هي المواجهة بين 

أطراف )أو دول( متنفذة تس���يطر على الحيزات األرضي والجوي والبحري، وبين خصوم 

دونه���ا قوة، يلجأون للعمل من داخل الحيز تح���ت األرضي الذي يمكنهم من تقليص 

فاعلية وسيطرة أعدائهم.  

ول���م يكن من ب���اب الصدفة قيام الط���رف الضعيف في معظم النزاع���ات والحروب 

غير المتناظرة في العصر الحديث، باس���تخدام الحيز تحت األرضي على نطاق واس���ع، 

كم���ا حصل في حروب فيتنام وأفغانس���تان والشيش���ان ولبنان والنزاع اإلس���رائيلي- 

الفلس���طيني في قطاع غزة. وتبين التجربة التاريخية أن الحيز تحت األرضي يمكن أن 

يخلق تحديات جادة وكبيرة حتى أمام جيوش قوى عظمى، إذا ما قرر الخصم استخدام 

هذا الحيز بصورة ذكية ومدروسة ألغراضه. 

»حزب الله« والحيز تحت األرضي
في أعقاب انس���حاب الجيش اإلس���رائيلي من لبنان في أي���ار 2000، أعاد »حزب الله« 

انتش���اره في جن���وب لبنان، وأقام ش���بكة مواقع تحت أرضية أطل���ق عليها »محميات 

طبيعي���ة«. وقد حدد الحزب ثالثة أغراض رئيس���ة لهذه »المحمي���ات«: قاعدة انطالق 

ألعم���ال هجومية على مقربة من الحدود، تش���ويش حركة قوات الجيش اإلس���رائيلي 

في لبن���ان، وتنفيذ عمليات إط���الق قذائف صاروخية باتجاه أه���داف داخل األراضي 

اإلسرائيلية، أو لضرب قوات إسرائيلية تتوغل داخل األراضي اللبنانية.  

ووفقا لهذا التصور فقد شكلت كل »محمية« قاعدة قادرة على العمل والبقاء بصورة 

ذاتي���ة، ولهذا الغرض نظم »حزب الله« المنطق���ة كوحدات منفصلة تمتلك كل وحدة 

منها القدرة على مواصلة العمل بشكل مستقل وغير مرتبط بما يحدث خارجها. 

وقد استخدمت هذه المواقع أو »المحميات الطبيعية« خالل حرب العام 2006، إلطالق 

الصواريخ، وخاصة الصواريخ قصيرة المدى )حتى 20 كم( على ش���مالي إسرائيل، والتي 

لم يتوق���ف أو يتقلص إطالقها، طوال فترة الحرب، حت���ى بعد عمليات القصف الجوي 

والمدفعي المكثفة التي تعرضت لها شبكة هذه المواقع واألنفاق الحصينة في جنوب 

لبن���ان. صحي���ح أن وجود هذه »المحمي���ات« كان معروفا لدى الجيش اإلس���رائيلي قبل 

اندالع الحرب، لكن المفاجأة كانت في مس���توى تحصينها وقدرتها على الصمود. ومما 

 نجاح »حزب الله« في حرب لبنان الثانية تمثل في االحتفاظ بالقدرة 
ّ

ال ش���ك فيه أن جل

عل���ى مواصلة إطالق الصواريخ باتجاه العمق اإلس���رائيلي منذ اليوم األول للحرب )التي 

اس���تمرت 34 يوما( وحتى نهاية يومها األخير. وقد توصل »حزب الله« بعد هذه الحرب 

إلى اس���تنتاج مؤداه أن استخدام الحيز تحت األرضي برهن على جدواه كطريقة ناجعة 

لتجنب وقوع خس���ائر كبيرة في صفوف مقاتليه، وساعد في الوقت ذاته في االحتفاظ 

بالق���درة على مواصلة القت���ال، وخاصة قدرة إطالق الصواريخ.  وفي الس���نوات التالية 

لحرب العام 2006، أجرى »حزب الله« عملية مراجعة ش���املة لطرق عمله وأشكال انتشار 

قواته في جنوب لبنان، تضمنت استخالص العديد من العبر والدروس، وتكريس تفكير 

عميق بشأن سيناريو الحرب المقبلة ضد إسرائيل، في ضوء الواقع الجديد في المنطقة 

واإلقلي���م، ونمط التفكير المختلف لدى الجيش اإلس���رائيلي. وقد أفضت هذه العملية 

الت���ي مر بها »حزب الله« إلى تغييرين مركزيين: األول نقل جزء من المواقع، ومن ضمن 

ذلك مواقع تحت أرضية )»محميات طبيعية«(، من المناطق المفتوحة القريبة من الحدود 

مع إس���رائيل إلى داخل القرى والمناطق العمراني���ة، والعمل في المقابل على بناء عدد 

م���ن الخطوط  الدفاعية تمتد من خط الحدود مع إس���رائيل إلى عمل األراضي اللبنانية.  

ويق���در »حزب الله« أن من ش���أن هذه العملية أن تحس���ن ق���درة مقاتليه على الصمود 

في مواجهة مقبلة مع الجيش اإلس���رائيلي. على هذا األس���اس قام »ح���زب الله« ببناء 

ش���بكة مواقع واسعة النطاق تحت األرض تتمتع بقدرة تحصين وحماية عالية، مرتبطة 

بالمواقع الدفاعية التي أقيمت في المناطق المبنية في المدن والقرى في جنوب لبنان. 

وعليه فقد تحولت كل واحدة من ال� 160 قرية الواقعة جنوب نهر الليطاني، إلى منشأة 

عسكرية محصنة، لتندمج بذلك في الخطة الدفاعية لمنظمة »حزب الله« في المنطقة، 

إذ أقيم���ت في هذه القرى ش���بكات أنفاق ألغراض القتال وتخزين األس���لحة والذخائر، 

فضال عن غرف عمليات واس���تخبارات ووحدات هندس���ة وغيرها، وليس من المستبعد 

أن يكون »حزب الله« قد أقام أيضا ش���بكة اتصاالت س���رية بين القرى غايتها تحسين 

التنس���يق بين القيادات الميدانية في المواقع المختلفة، سواء فيما يتعلق بمستوى 

وتيرة النيران ومواقيت إطالق القذائف الصاروخية، أو كجزء من تقديم مساعدة ناجعة 

أكثر لنقاط ومواقع تتعرض للهجوم. 

باإلضافة إل���ى ذلك فقد هيأ »حزب الل���ه« المنطقة الواقعة ش���مالي نهر الليطاني 

لتش���كل منطقة قتال موازية للمنطقة الواقعة جنوبي النهر. وقد نبع المنطق الكامن 

خلف هذا التغيير من نية المنظمة توفير مناعة ووقاية لتش���كيالتها من مناورة برية 

للجيش اإلس���رائيلي أو حركة التف���اف )تطويق( عمودية، وإتباع اس���تراتيجيا إطالق 

)صواريخ( متعددة الطبقات، ال تكون ش���بكة منصات اإلط���الق بموجبها متمركزة في 

غالبيتها إلى الجنوب من نه���ر الليطاني كما كان عليه الوضع في أثناء الحرب، لكنها 

ستكون محصنة ومحمية بصورة كافية أمام اجتياحات برية وغارات جوية إسرائيلية.  

في الس���نوات األخيرة أثير م���رارًا، وبحدة أكبر في أعقاب عملي���ة »الجرف الصامد«، 

السؤال حول ما إذا كان »حزب الله »قد قام أيضا )على غرار حركة »حماس«( بحفر أنفاق 

هجومية لغرض التسلل إلى داخل مناطق شمالي إسرائيل ومهاجمة أهداف عسكرية 

و/ أو مدنية، أو حفر أنفاق مفخخة بالمتفجرات لضرب أهداف إسرائيلية.  حتى اآلن لم 

تكش���ف التحريات والفحوصات التي قامت بها الجهات األمنية اإلسرائيلية عن وجود 

مثل هذه األنفاق على الحدود بين إسرائيل ولبنان.  

الحيز تحت األرضي في قطاع غزة
أدى ترسيم خط الحدود بين مصر وإسرائيل، في نطاق معاهدة السالم بين الدولتين، 

إلى ش���طر مدينة رفح إلى قسمين أحدهما )الشرقي( بقي تحت السيطرة اإلسرائيلية، 

فيما انتقل الش���طر الغربي من المدينة إلى الس���يطرة المصرية. في أعقاب ذلك أنشأ 

س���كان رفح ش���بكة أنفاق تربط بين ش���طري المدينة، جرى عبره���ا تهريب البضائع 

والوس���ائل القتالية، بعد توقيع اتفاقيات أوسلو وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية 

في قطاع غزة. وظلت هذه األنفاق تس���تخدم ألغراض التهريب سواء من جانب عناصر 

جنائية، أو من جانب منظمات مس���لحة وأجهزة تابعة للسلطة الفلسطينية. وقد ازداد 

اس���تخدام األنفاق ألغراض تهريب الوس���ائل القتالية بشكل ملحوظ خالل االنتفاضة 

الثانية، كما اس���تخدمت للمرة األولى في مهاجمة مواقع عس���كرية إسرائيلية.  وفي 

أعقاب انس���حاب الجيش اإلس���رائيلي )االنفص���ال( من قطاع غزة ط���رأ ارتفاع ملموس 

على حجم عمليات تهريب األس���لحة والوسائل القتالية  إلى القطاع، وشكلت عمليات 

التهريب مصدرا رئيس���ا لتس���لح غير مس���بوق لحركة »حماس« وغيرها من الفصائل، 

أتاح لها خوض جوالت مواجهة مس���لحة متكررة ضد إسرائيل، أبرزها عملية »الرصاص 

المصبوب«  )2008- 2009( وعملية »عمود السحاب« )2012(.

ويمكن اإلش���ارة في هذا السياق إلى أربعة عوامل مركزية ساهمت في تطوير البنية 

التحتية الرحبة لشبكة األنفاق التي أقامتها حركة »حماس«  في قطاع غزة:

انفصال إسرائيل عن قطاع غزة، والذي أتاح ل� »حماس« حرية العمل من ناحية إقامة 

بنى تحتية عسكرية ومن ضمن ذلك شبكة األنفاق. 

اكتس���اب خبرة واسعة في بناء وتشغيل أنفاق التهريب على حدود القطاع مع مصر 

)ابتداء من العام 1981(.

اس���تخالص العبر من المواجهة العس���كرية التي خاضها »ح���زب الله« ضد الجيش 

اإلسرائيلي في حرب لبنان الثانية. 

اس���تخالص العبر من جوالت المواجهة التي خاضتها حرك���ة »حماس« ضد الجيش 

اإلس���رائيلي، ابتداء من العام 2001، واالستنتاج بأن الحركة )حماس( ستواجه صعوبة 

في مواجهة الجيش اإلسرائيلي من فوق األرض. 

ف���ي ضوء ذلك، وإدراكا لحقيقة أن مواصلة العمل المس���لح ضد إس���رائيل تقتضي 

إيجاد الس���بل المالئمة للمواجهة والصمود أمام القدرات الجوية والبرية الفائقة التي 

يمتلكها الجيش اإلس���رائيلي، شرعت حركة »حماس« باالس���تعداد لذلك، مستلهمة 

ومس���تفيدة من خبرة وتجربة »حزب الله«، والذي طور منذ التس���عينيات شبكة أنفاق 

ومنظوم���ات ومواق���ع إلط���الق الصواريخ في جنوب لبن���ان، والتي برهن���ت وفقا لرؤية 

»حم���اس« على جدواها ونجاعتها خالل القتال مع قوات الجيش اإلس���رائيلي في حرب 

لبنان الثانية )تموز- آب 2006(. 

غير أن »حماس« لم تكتف بمحاكاة نموذج »حزب الله«، بل وس���عت استخدام الحيز 

تح���ت األرض���ي. فباإلضافة إلى بناء مواق���ع تحت األرض إلطالق الصواري���خ، على غرار 

»المحميات الطبيعية« التي أقامها »ح���زب الله« في جنوب لبنان، أقامت »حماس« في 

قطاع غزة ش���بكة خنادق محصنة تس���تخدم كغرف قيادة وتحك���م وكمخابئ ومخازن 

للوسائل القتالية، إضافة إلى شبكة متشعبة من األنفاق تربط بين هذه الخنادق وبين 

مواقع عسكرية ومعسكرات تدريب ونقاط إلطالق الصواريخ. 

وقد طورت »حماس« نموذجًا لش���بكة تحت أرضية واس���عة النطاق مدمجة ومرتبطة 

بمنظوم���ات ومواقع دفاعية في مناطق مبنية مزدحمة بالس���كان منطلقة في ذلك من 

فرضية أن الجيش اإلس���رائيلي س���يكون مقيدًا في عمله  في مثل هذه المناطق، مما 

سيوفر لمقاتلي الحركة أفضلية في أية مواجهة الجانبين.  

إلى ذلك، فقد ش���كلت س���مات وطبيعة األرض )رملية- طينية( ف���ي قطاع غزة عامال 

مركزيا أتاح  ل� »حماس« استخدام الحيز تحت األرضي بصورة مكثفة وعلى نطاق واسع. 

وق���د أقامت الحركة لهذا الغ���رض وحدة أنفاق يخدم ف���ي صفوفها بضع مئات من 

أعضاء الجناح العس���كري للحركة )كتائب عز الدين القسام( يتم انتقاؤهم بدقة وبعد 

تأهيل يستغرق فترة طويلة، وفي الس���نوات األخيرة لقي العشرات منهم مصرعهم 

في أثناء قيامهم بمهام حفر وإعداد األنفاق، التي اس���تثمرت »حماس« في إنشائها 

جزءا كبيرا من أموال المس���اعدات المخصصة لتحس���ين األحوال المعيش���ية للسكان 

وإصالح البنية التحتية المهلهلة في قطاع غزة. 

أنفاق غزة
يمكن القول إن ظاهرة األنفاق ووجودها في قطاع غزة لم تكن في حد ذاتها أمرًا مفاجئا 

للمؤسس���ة العسكرية واألمنية في إسرائيل تكش���ف فقط خالل عملية »الجرف الصامد«، 

وذلك ألن هذه المؤسسة راقبت بقدر استطاعتها نمو وتطور شبكة األنفاق في القطاع.  

غي���ر أن حجم الظاهرة واالس���تخدام التنفيذي- العمالني لألنف���اق من جانب حركة 

»حماس«، س���واء لألغراض الهجومي���ة أو الدفاعية، يدالن على فجوات اس���تخباراتية 

وتقدي���ر قاصر ومنقوص فيما يتعلق بأبعاد وانعكاس���ات وجود هذه الش���بكة تحت 

األرضية على المعركة األخيرة. 

أنفاق التهريب: ش���كل اس���تخدام األنفاق مكونا مركزيا في جهود سائر الفصائل 

الفلس���طينية في قطاع غزة للتس���لح وبناء وتعزيز القوة العس���كرية، ومن ضمن ذلك 

لتحس���ين وتطوير منظومة الس���الح الصاروخ���ي )الصواريخ وقذائف اله���اون( الذي 

اس���تخدم ضد إس���رائيل. وقد احتاجت الفصائل لهذا الغرض إلى توريد دائم للمواد 

المتفجرة التي اس���تخدمت في تصنيع الصواري���خ والقذائف. من هنا فقد أقيمت في 

القط���اع »صناعة« كاملة لألنفاق التي حفرت على جانبي الحدود بين مصر وقطاع  غزة، 

جرى عبرها س���نويا تهريب كميات كبيرة من المتفجرات والوسائل القتالية النظامية، 

مثل صواريخ »غراد« و«فجر« وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات. 

في أعقاب س���يطرة »حماس« على القطاع )في حزيران 2007( اتسع نطاق استخدام 

أنفاق التهريب ليشمل  أغراضا إضافية إذ استخدمتها »حماس« أيضا إلدخال األموال 

الالزمة للمحافظة على س���لطتها، والنتقال النش���طاء من وإلى القطاع، وخاصة لتلقي 

التدريبات العسكرية في إيران وسورية. 

كذلك ش���كلت أنفاق التهريب على حدود القطاع مع مصر عنصرا مهما في اقتصاد 

قطاع غزة، حيث عملت هذه  األنفاق تحت إش���راف حرك���ة »حماس« التي جنت عوائد 

مالي���ة طائلة من تجارة التهريب. غير أن الس���لطات المصرية قامت، بأمر من الرئيس 

عبد الفتاح السيس���ي الذي يرى في »حماس« منظمة إرهابية تعّرض أمن مصر للحظر، 

بضرب وتدمير معظم هذه األنفاق.

األنف���اق الهجومية: بدأ اس���تخدام األنف���اق الهجومية في قطاع غ���زة عقب اندالع 

االنتفاضة الثانية )انتفاضة األقصى( في أواخر أيلول العام 2000، واستمر بعد تنفيذ 

خطة االنفصال األحادية الجانب وانس���حاب الجيش اإلس���رائيلي في أيلول 2005، ثم 

ش���هد هذا االستخدام اتس���اعًا وتزايدًا ملحوظين عقب س���يطرة حركة »حماس« على 

قطاع غزة في حزيران 2007. 

ويمكن اإلشارة إلى نوعين رئيسين من األنفاق الهجومية:

 أنف���اق مفخخة، ويتم حفرها تحت مواقع أو أه���داف أخرى، وتقوم عناصر المنظمة 

بوضع شحنة كبيرة من المتفجرات داخل النفق وتفجيرها تحت الهدف المحدد بغية 

إلحاق أقصى الضرر والخسائر في األرواح والممتلكات. 

أنفاق تس����لل وتس����تخدم لتمكين العناصر المقاتلة من التسلل خفية، وسط االلتفاف 

على العوائق األرضية، إلى هدف إسرائيلي معين، لتنفيذ عملية قتل أو اختطاف والعودة 

عبر النفق إلى منطقة قطاع غزة )كما حصل في عملية اختطاف الجندي جلعاد شاليت(. 

وق���د وقعت في س���نوات االنتفاضة الثانية العديد من العمليات التي اس���تخدمت 

فيها أنفاق هجومية لضرب ومهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية داخل قطاع غزة.  

ومن أبرز هذه العمليات:
 تفجير عبوة ناس���فة تحت موقع«ترميت« على الحدود بين إس���رائيل ومصر )في 26 

أيلول 2001( مما أسفر عن انهيار جزئي للموقع وإصابة ثالثة جنود بجروح. 

تفجي���ر عبوة ناس���فة تحت موقع »ح���ردون« الحدودي )في 17 كان���ون األول 2003( 

ولحقت نتيجة االنفجار أضرار مادية بالموقع من دون وقوع إصابات في األرواح. 

تفجير موقع »هأورحان« في وس���ط قطاع غزة )في 27 حزيران 2004( مما أس���فر عن 

انهيار مبنى الموقع ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 آخرين بجروح.

 تفجير نفق مفخخ تحت موقع عس���كري إس���رائيلي قرب معبر رفح، أسفر عن مقتل 

خمسة جنود إسرائيليين وإصابة ستة آخرين بجروح )في كانون األول 2004(. 

بع���د »االنفص���ال« وانس���حاب الجيش اإلس���رائيلي من قط���اع غزة ظل���ت الفصائل 

الفلس���طينية المس���لحة ترى في األنفاق وس���يلة مركزية لتجاوز عائق الجدار األمني 

المحي���ط بالقطاع والذي يعيق التس���لل إلى داخل إس���رائيل، ولذلك فقد عملت طوال 

السنوات الماضية على تطويرها وتوس���يعها وتسهيل حركة وتنقل األفراد داخلها، 

فضال عن تزويدها بوسائل االتصاالت والكهرباء.  وفي هذا السياق كان الهجوم األبرز 

الذي نفذته عناصر الجناح العس���كري لحركة »حماس« في حزيران 2006، حيث تسللت 

مجموعة من هذه العناصر عبر نفق هجومي إلى موقع قريب من معبر »كرم أبو س���الم« 

وقتلت خالل الهجوم جنديين وجرحت أربعة آخرين واختطفت الجندي جلعاد ش���اليت 

إلى داخل القطاع.  

وقد نجحت أجهزة األمن والجيش اإلسرائيلي في السنوات السابقة لعملية »الجرف 

الصامد« في كش���ف وضرب عدد من األنفاق الهجومية، وإحباط هجمات خططت حركة 

»حماس« لتنفيذها عبر هذه األنفاق.  ومن األمثلة البارزة على ذلك النفق الذي اكتشف 

وضرب في آب 2006، والذي كانت وجهته »معبر كرمي«، حيث خطط لزرع عبوات ناسفة 

ش���ديدة االنفجار عبر هذا النفق- بعد االنتهاء من حفره- تحت مقر اإلدارة العسكرية 

اإلس���رائيلية للمعبر. وفي أوائل تشرين الثاني 2008 نفذ جهاز األمن العام )الشاباك( 

بالتعاون مع الجيش اإلسرائيلي عملية إحباط ضد نفق جاهز كان من المقرر استخدامه 

في تنفيذ هجوم كبير في الجانب اإلس���رائيلي من الحدود مع قطاع غزة.  وفي غضون 

العام 2013 كش���فت وضربت ثالث أنفاق حفرت على مس���افة قريبة نسبيا من الجدار 

األمني المحيط بالقطاع. 

في المقابل فقد تمكنت عناصر حركة »حماس« خالل العملية العس���كرية اإلس���رائيلية 

األخيرة في قطاع غزة )الجرف الصامد( من تنفيذ أربع هجمات ضد أهداف ومواقع عسكرية 

داخل األراضي اإلس���رائيلية عن طريق التس���لل عبر أنفاق هجومي���ة. وفي خضم العملية 

العس���كرية ذاتها، تمكنت قوات الجيش اإلس���رائيلي من كشف وتدمير 32 نفقا هجوميا 

امتدت إلى داخل الجانب اإلس���رائيلي من الحدود مع القطاع.  وتشير هذه المعطيات إلى 

نوايا هجومية لدى الفصائل الفلس���طينية المسلحة في قطاع غزة كان من شأنها، فيما لو 

تحققت، أن تخلق تهديدا له أبعاد وانعكاسات إستراتيجية على دولة إسرائيل.

تحد كامن للحيز تحت األرضي في ساحات أخرى
الس���احة السورية: تقوم عناصر المعارضة اإلسالمية المنخرطة في القتال ضد نظام 

الرئيس الس���وري بشار األسد، باس���تخدام الحيز تحت األرضي في مناطق مختلفة في 

س���ورية، وذلك بهدف توفير الحماية للمقاتلين والعت���اد إزاء تفّوق القوات الموالية 

للنظام في سالحي الجو والمدفعية. 

وقد ش���رع المتمردون اإلس���الميون في العام 2013 باس���تخدام أنفاق مفخخة أيضا 

ضد ق���وات الجيش الموالية للرئيس األس���د. ويعتبر الحادث األبرز في هذا الس���ياق 

تفجير نفق األلغام الذي حف���ره المتمردون تحت فندق »كارلتون« في حمص مما أدى 

إلى انهيار مبنى الفندق بالكامل ومقتل عش���رات من أف���راد قوات أمن النظام، الذين 

تحصن���وا داخله. ووفقا لتقارير نش���رت مؤخرا، فقد قام المتم���ردون بحفر أنفاق في 

مناطق حدودية بين سورية ولبنان. 

وفي هذا الس���ياق ليس من المس���تبعد قيام عناصر المعارضة اإلسالمية المنتشرة 

في الجانب الس���وري من هضبة الجوالن بش���ن هجمات ضد إس���رائيل ومن ضمن ذلك 

ع���ن طريق حفر واس���تخدام أنفاق للتس���لل. كذلك فإن »حزب الله« ال���ذي يقاتل في 

س���ورية إلى جانب قوات النظام، يحتفظ أيضا بتواجد مقاب���ل جبهة هضبة الجوالن، 

ومن الممكن أن يلجأ إلى اس���تغالل خبرته الواسعة في استخدام الحيز تحت األرضي، 

لغرض تنفيذ أعمال عسكرية في جبهة هضبة الجوالن ضد إسرائيل.

س����احة الضفة الغربية: إن بناء الج����دار األمني )جدار الفصل( بين إس����رائيل ومناطق 

السلطة الفلس����طينية في مناطق الضفة الغربية ومحيط مدينة القدس، يمكن أن يدفع 

المنظمات الفلس����طينية إلى محاولة التغلب على هذا العائق بواس����طة حفر أنفاق تحت 

الجدار ألغراض التس����لل وتنفيذ الهجم����ات، أو حفر أنفاق مفخخ����ة بالمتفجرات لضرب 

مستوطنات إسرائيلية في مناطق الضفة الغربية والقدس أو داخل حدود »الخط األخضر«. 

الحدود اإلسرائيلية- المصرية: يساهم العائق )الجدار( األمني الذي أقامته إسرائيل 

مؤخرا على امتداد الحدود مع مصر )في سيناء( في الحد بصورة كبيرة من قدرة عناصر 

اإلرهاب اإلسالمية المصرية، العاملة في سيناء، وكذلك العناصر الفلسطينية )انطالقا 

من قطاع غزة مرورًا بس���يناء( على التسلل إلى إس���رائيل.  ولذلك، ليس من المستبعد 

أن تح���اول هذه العناصر اإلرهابية التغل���ب على العائق المذكور عن طريق حفر أنفاق 

والتس���لل عبره���ا لتنفيذ هجمات ضد أهداف إس���رائيلية، مس���تفيدة م���ن التجربة 

والقدرات المثبتة في هذا المجال في قطاع غزة.

تلخيص
شهدت ظاهرة اس���تخدام الحيز تحت األرضي اتساعًا ملحوظا في السنوات األخيرة 

لدى المنظمات اإلرهابية اإلس���المية المتواجدة في محيط حدود دولة إسرائيل )حزب 

الله« في لبنان، حركتا »حماس« و«الجهاد اإلسالمي« في قطاع غزة، ومنظمات المعارضة 

اإلسالمية العاملة في سورية على مقربة من جبهة هضبة الجوالن(.  

وتتيح القاع���دة تحت األرضية لهذه القوى المعادية إلس���رائيل إم���كان مهاجمتها 

بواسطة شبكة إطالق صواريخ تحت أرضية وعبر أنفاق هجومية عابرة للحدود اإلسرائيلية. 

وتعتمد معظم منظومات القيادة والسيطرة واألجهزة اللوجستية والقتالية، على الدمج 

بين اس���تخدام الحيز تحت األرضي والمناطق العمرانية المكتظة بالسكان، وبين القدرة 

على مواصلة إطالق الصواريخ على إسرائيل حتى نهاية المعركة. 

في هذا السياق فإن الحديث لم يعد يتعلق بمشكلة تكتيكية يمكن التغلب عليها 

ع���ن طريق مواءم���ة القدرات العس���كرية المتاحة، وإنما يتعلق بتحد على المس���توى 

االس���تراتيجي، يستوجب االستعداد وبذل جهود على المستوى القومي، وسط تحليل 

مغ���زى التهديدات في س���ائر األبع���اد،  والبحث ع���ن إجابات وحل���ول لمواجهة هذه 

التهدي���دات وهذا التح���دي، وذلك من خالل عملية متع���ددة األبعاد، ومن ضمن ذلك 

تطوير قدرات تكنولوجية لتش���خيص ومسح واكتشاف البنى والقواعد تحت األرضية 

لدى العدو، وتطوير وس���ائل قتالية للتدمير الس���ريع والناجع لألنف���اق، وبلورة رؤية 

ش���املة لمواجهة تحدي الحيز تحت األرضي، إضافة إلى تطوير وإتباع وسائل دفاعية 

في مواجهة تهديد األنفاق الهجومية. 

في ضوء ذلك كله، فإننا نوصي بالتعاطي مع الحيز تحت األرضي كميدان سادس في 

الميادين القتالية لدولة إسرائيل )أسوة بميادين الجو والبر والبحر والفضاء والسايبر- 

الحي���ز االفتراضي(.  وتنبع ضرورة هذا األمر في ضوء األهمية التي يوليها العدو لهذا 

الميدان )الحيز تحت األرضي(، والفهم بأنه سيش���كل أح���د التحديات المركزية التي 

يتعين على الجيش اإلس���رائيلي مواجهتها، فضال ع���ن الحاجة إلى تركيز جهود على 

المس���توى القومي بما يمكن من االستعداد الس���ريع لتقديم إجابة إزاء هذا التهديد 

الذي بات يتربص بدولة إسرائيل.

ورقة جديدة صادرة عن »مركز هرتسليا المتعّدد المجاالت«:

تحدي الحّيز تحت األرضي )األنفاق(
كمكّون جديد في »نظرية األمن اإلسرائيلية«
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

أعلنت وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية، قبل أسبوعين، وعشية افتتاح العام 

الدراس���ي في مطلع أيلول الحالي، عن زيادة حجم المنهاج الدراس���ي في موضوع 

الهولوكوست. 

يأت���ي هذا اإلعالن في إطار خطة اإلصالح الت���ي يقودها وزير التربية والتعليم، 

الحاخام شاي بيرون )من حزب »يوجد مستقبل« برئاسة يائير لبيد(، باالنتقال إلى 

برنامج »تعليم ذي مغزى هام«.

ووفقا لهذا البرنامج فإن الفصل الذي س���يتعمق ب���ه التالميذ في إطار موضوع 

التاريخ س���يتمحور حول الح���رب العالمية الثانية والتعامل م���ع اليهود خاللها. 

كما أن المعلمين سيس���تمرون في تعليم ه���ذه الحقبة الزمنية في إطار البرنامج 

التعليم���ي العادي. لكن معلمين لموضوع التاريخ حذروا من أن قرار الوزارة يعني 

التركيز على تعليم موضوع الهولوكوست وتفضيله على مواضيع أخرى.

وقال���ت المحاضرة في قس���م التاريخ في جامعة بئر الس���بع، البروفس���ور حانا 

يبلونكا، لصحيفة »هآرتس«، منتقدة البرنامج والمنهاج الجديدين، إنه »بالنسبة 

للتالميذ، فإن التاريخ يبدأ وينتهي بالهولوكوس���ت. والبرنامج الجديد هو وثيقة 

تدع���و إلى اليأس كونه برنامجا محافظا من الناحيتين التعليمية والتاريخية على 

حد سواء«.

ويأتي قرار الوزارة حول تعميق تعليم موضوع الهولوكوست بعد أربعة شهور 

من إعالنها، بالتعاون مع مؤسس���ة تخليد ذكرى الهولوكوس���ت في إسرائيل »يد 

ش���يم«، عن منهاج ملزم لتعليم الهولوكوس���ت، بدءا من رياض األطفال وحتى 
َ
ف

الصف الثاني عشر.

البرنامج مكمل للرحالت
إلى معسكرات اإلبادة النازية

عممت المس���ؤولة عن تعليم موضوع التاريخ في المدارس الحكومية، الدكتورة 

أورن���ا كاتس – أت���ار، قبل عدة أس���ابيع، مذكرة على الم���دارس ومعلمي التاريخ، 

كتبت فيها أن »موضوع العداء للس���امية، الحرب العالمية الثانية، أنظمة الحكم 

االستبدادية والهولوكوس���ت اختير ألن يكون الفصل المعمق واالختياري«. لكن 

على الرغم من ذكر عدة مواضيع أخرى هامة، إال أن كاتس – أتار ركزت في المذكرة 

على تعليم الهولوكوست فقط ال غير. 

وتح���ت عنوان »االعتب���ارات الختيار الموضوع«، كتبت كات���س – أتار أن »تعليم 

الهولوكوس���ت س���يتم من خالل برنامج مدرس���ي ’يتواصل’ ويكمل الرحالت إلى 

)معس���كرات اإلب���ادة النازية في( بولندا التي تجري في م���دارس كثيرة. وبرنامج 

متمي���ز كهذا يمك���ن المدارس من خلق نقط���ة تماس بين الرحلة المدرس���ية – 

المجتمعية وبين ما ُيدّرس في الصف«.

واعتبرت المس���ؤولة عن تعليم موض���وع التاريخ أن هذا البرنام���ج »’يتواصل’ 

م���ع برنامج المش���اركة االجتماعي���ة، إذ أن باإلم���كان ومرغوب ’تجني���د’ التلميذ 

لمساعدة الناجين من الهولوكوست خصوصا والمسنين عموما. كذلك فإن تعليم 

الهولوكوس���ت ينطوي على منح قيم يهودية وإنس���انية. والتقييم المدرس���ي 

سيسمح للمعلمين بالتعبير عن القيم القريبة إلى قلوبهم«.

وأش���ارت إلى أنه »في الس���نوات األخيرة جمعنا خبرة إيجابية بالغة في تعليم 

موضوع الهولوكوس���ت في البرامج المدرس���ية. وتوجد بحوزتنا م���واد تعليمية 

ممت���ازة ومتنوعة، تم إعدادها على أيدي جهات مختلف���ة بينها معاهد لتعليم 

وتخليد الهولوكوس���ت، مؤسس���ات تعليمية أكاديمية وطواقم التعليم نفسها 

طبعا«.

وذك���رت كاتس – أت���ار أن الموضوع الذي س���تختار المدرس���ة ومعلمو التاريخ 

تعليمه بش���كل معمق »يش���مل 41 بندا ثانويا، س���يكون بإمكان المعلم أن يبني 

منها البرنامج الخاص بمدرس���ته ومجتمعه«، وأنه يتعين اختيار س���تة مواضيع 

م���ن بينها. لك���ن تبين أن الغالبية العظم���ى من هذه البن���ود الثانوية، وثلثيها 

على األقل يتطرقان إلى الهولوكوس���ت مباشرة، والباقي يتعلق بالحرب العالمية 

الثانية بصورة عامة. 

ويظه���ر من مذكرة كاتس – أتار أن مواضيع مثل »التعرف على مميزات النظام 

االس���تبدادي«، »اس���تخدام اإلرهاب، إقامة معس���كرات التجميع، إبعاد األس���س 

المعارض���ة للنظام )النازي(« أو »إبادة الغجر ف���ي أوروبا« هي مواضيع غير مألوفة 

في البرنامج الدراس���ي اإلس���رائيلي. وفي المقابل، فإن عدد البنود األكبر موجود 

ضم���ن فصل بعنوان »الحرب العالمية والحل النهائي من صيف العام 1941 وحتى 

استس���الم ألمانيا واليابان في العام 1945«، و80% من بنوده الثانوية تتطرق إلى 

الهولوكوست مباشرة. 

والجدير بالذكر أن هذه المواضيع التعليمية ليس���ت جديدة، ولكن الجديد في 

األمر هو ش���كل التعليم. ويحتل موضوع الهولوكوس���ت 30% من منهاج تعليم 

التاريخ، وبعد تعميقه في إطار البرنامج الجديد فإن هذه النسبة سترتفع. وتوقع 

معلمون لموضوع التاريخ أن هذه النس���بة لن ترتفع بش���كل كبير، إال أن الحديث 

يدور عن تغيير جوهري، ألنه منذ اآلن س���يتم تعليم موضوع الهولوكوس���ت في 

إط���ار برنامج معم���ق، وأن األمر الجوهري هو قرار ال���وزارة بتخصيص »تعليم ذي 

مغزى هام« لهذا الموضوع.

»التربية على أن اليهود ضحية«!
وقال أح���د معلمي موضوع التاريخ إن تعميق تعليم الهولوكوس���ت هو »إعالن 

مب���ادئ من جانب وزارة التربية والتعليم. وهذه رس���الة واضحة مفادها أنه فقط 

موضوع الهولوكوس���ت هو ’ذو مغزى’ وباقي المواضي���ع كلها أقل أهمية. وحتى 

اليوم تعلموا عن الهولوكوست في الصف الحادي عشر، لكن مدارس كثيرة سيبدأ 

’التعليم ذو مغزى’ فيها من الصف العاش���ر. والنتيجة ستكون بالنسبة للتالميذ، 

أن قس���ما كبيرا من التاريخ عموما، واليهودي خصوصا، سيختزل بالهولوكوست. 

ونحن نربي هنا أجياال من التالميذ على وعي بأن اليهود ضحية، وهذا أمر جنوني«.

ورأى معلم آخر أنه كان بإمكان وزارة التربية والتعليم أن تقرر تعميق التعليم 

في مواضيع أخرى، مث���ل »فترتي الهيكل األول والثاني«، أو مواضيع قريبة زمنيا 

وربما جاذبة أكثر، مثل تاريخ القومية.

لك���ن مصدرا ف���ي وزارة التربية والتعليم ق���ال ل�«هآرتس« إن الق���رار بتحويل 

موضوع الهولوكوس���ت إلى وحدة تعليمية ينبغي التعمق فيها نابع باألس���اس 

من »التحسب من أنه إذا سمحنا للمعلمين بأن يختاروا بأنفسهم، فإنه في معظم 

الحاالت لن يكون هناك ’تعليم ذو مغزى’. وثمة داللة أيضا للتجربة التي تراكمت 

في الس���نوات األخيرة، من خالل وظائف بحثية ومبادرات مدرسية، يتطرق قسم 

كبير منها إلى الهولوكوس���ت. وفي نهاية المطاف، هذا أمر طبيعي، إذ أنه ليس 

باإلمكان تجاهل أن هذه حقبة هامة ومركزية في تعليم موضوع التاريخ«.

وأش���ار المصدر إلى أن هناك س���ببا تقنيا الختيار تعليم الهولوكوست بصورة 

معمقة، وهو أن نس���بة الدروس المخصصة رس���ميا لهذا الموضوع هي 30% من 

موضوع التاريخ، ولذلك كان من الس���هل نس���بيا تحويله إلى موضوع »تعليم ذي 

مغزى«. 

وق���ال المحاض���ر في كلية التربية ف���ي جامعة تل أبيب، الدكت���ور غادي راونر، 

إن »ثمة عالمة اس���تفهام كبيرة حول ما س���يحدث عندما يحصل المعلمون على 

استقاللية تس���مح بالتعليم بصورة معمقة. وسنعرف في نهاية العام الدراسي 

م���ا إذا كان���ت نتائج ’التعليم ذي مغزى’ س���تعزز الرس���ائل المعروفة من تعليم 

الهولوكوست أم أنها ستتمكن من تجاوزها«.

واعتبر باحث آخر م���ن جامعة تل أبيب، يتابع التغييرات في تعليم التاريخ، أن 

قرار الوزارة نابع باألس���اس من أن اختيار الموضوع هو أمر مريح. وقال إن »االعتبار 

األس���اس م���ن وراء هذه الخطوة ه���و أن المعلمين يعرفون ه���ذا الموضوع جيدا، 

إضافة إلى توفر المواد لتعميق تعليمه والشعور به بفضل مراسم إحياء الذكرى 

والرحالت المدرس���ية إلى بولندا«. وتوقع أن »النتيجة النهائية س���تكون التركيز 

الزائد على الهولوكوست، ألنه سيتم تعليمه بأكثر صورة داللية، وليس مؤكدا أن 

مواضيع أخرى في منهاج التاريخ ستحظى باهتمام أكبر«.

»الهدف هو تعميق الوعي بالعالقة 
بين الهولوكوست وإسرائيل قوية«

قالت المؤرخة البروفس���ور حانا يبلونكا، من جامعة بن غوريون في بئر الس���بع، 

إنها »يائس���ة من ك���ون البرنامج التعليم���ي محافظا ومن انعزاله عن أي س���ياق 

ش���ر من خالله. فمظاهر العنصرية في المجتمع اإلسرائيلي مكشوفة 
ُ
اجتماعي ن

أمام الجميع، خالل العام أو العامين األخيرين على األقل إن لم يكن قبل ذلك، لكن 

البرنامج التعليمي ال يتطرق إلى ذلك. وهذه فقاعة رائعة«.

وحول التركيز على الهولوكوست، أشارت يبلونكا إلى أنه »ال يوجد في المنهاج 

تط���رق إلى العالم اليهودي قبل المحرقة، وهكذا هو األمر أيضا في الفصل الهام 

حول الناجين من الهولوكوس���ت، واختاروا رسائل إنسانية وكونية. وال يوجد في 

هذا المنهاج أي تطرق إلى إسرائيل في العام 2014«.

وأضافت يبلونكا، وهي الرئيسة السابقة للجنة المهنية التي تقدم االستشارة 

ل���وزارة التربية والتعليم حول تعليم موضوع التاري���خ، أن برنامج تعميق تعليم 

الهولوكوس���ت »ال يفسح المجال أمام طرح أس���ئلة بصورة حقيقية، مثل كيف أن 

الهولوكوس���ت، الذي كنا ضحاي���اه، يلزمنا. وأنا مؤمنة أن أكثر ش���يء يلزمني به 

الهولوكوس���ت على المستوى اليومي هو أن أمتحن نفسي والمجتمع الذي أعيش 

فيه وأقوال السياس���يين. وجهاز التربي���ة والتعليم لم يتعامل أبدا مع أس���ئلة 

كهذه. وعندما ال يتم طرح أس���ئلة، فالنتيجة هي أن المجتمع اإلس���رائيلي يكبر 

داخ���ل نوع معين م���ن الغيتو، الذي فيه يكون العالم كل���ه ضدنا، ودائما الحقونا 

وس���يالحقوننا، وأن الكراهي���ة هي مصيرنا. وهذا مفهوم م���ا بعد صهيوني، ألن 

ملخص الصهيونية هو أننا نسيطر على مصيرنا«.

وفيم���ا يتعلق بالتركيز على تعميق تعليم الهولوكوس���ت وأنه »’يتواصل’ مع 

برنامج المشاركة المجتمعية« وخاصة في سياق الناجين من الهولوكوست، قالت 

يبلونكا إن���ه »ال ينبغي تجنيد التالميذ من أجل مس���اعدة الناجين، وإنما ينبغي 

االستماع إليهم. ومعظم الناجين ميسورو الحال، وخلفوا أجياال من األبناء واألحفاد 

وأبناء األحفاد الناجحين، ولمس���وا النعيم في حياتهم كبشر وإسرائيليين. وهم 

ليس���وا محتاجين لنعٍم. وبدال من التخبط بالكارث���ة أو بدوائر الثأر والدمار، اختار 

الناجون ترميم أنفس���هم وصنع حياة. والرس���الة هي الفوز وليس إثارة الشفقة. 

ويجب تعليم ذكرى الهولوكوست كتجربة إنسانية وأخالقية معظمة للقيم، بدل 

أن تك���ون تجربة مثيرة لليأس، وتنمي كراهي���ة الضحية، التي تؤدي إلى اغتراب 

اإلسرائيليين عن كل من هو ليس مثلهم«.

بدوره ق���ال الم���ؤرخ المتخصص ف���ي التاريخ األلماني، البروفس���ور موش���يه 

تس���يمرمان، من الجامعة العبرية في الق���دس، إن التغييرات في منهاج التاريخ 

تعني »تعزيز صدمة الهولوكوست وتعميق الوعي بالعالقة المزعومة بين نتائج 

الهولوكوست والحاجة إلى إس���رائيل قوية، بحيث ال يجري االلتفات إلى مواضيع 

هامشية مثل العدالة والقانون«. 

وأض���اف »أنا أختلف بصورة جذرية م���ع االدعاء بأن ’التعليم ذا مغزى’ هو مجرد 

تواصل مع الرحالت إلى بولن���دا. توجد في الحرب العالمية الثانية أمور ال تنتمي 

للهولوكوس���ت، لكن يبدو أن هذا المنهاج الدراس���ي تش���كل الحرب مجرد غالف 

لقصة الهولوكوست«.

إسرائيل تقرر تعميق تعليم الهولوكوست وإبراز 
اليهود كضحايا على حساب قيم العدل والقانون!

تالميذ إسرائيليون في بولندا: »التاريخ يبدأ وينتهي بالهولوكوست«!

بع���د التوصل إلى وقف إط���الق النار بين الفصائل الفلس���طينية في 

قط���اع غزة وإس���رائيل، انتق���ل اهتمام وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية، 

واإلسرائيليين عموما، إلى افتتاح العام الدراسي، أمس االثنين. ومثلما 

هي الحال في كل عام، ركزت التقارير اإلعالمية على النواقص في جهاز 

التعليم والفروق في التعليم بين المناطق التي يسكنها ميسورو الحال 

وتلك التي تسكنها الطبقات الضعيفة وعدم قدرتها على تكبد نفقات 

تعلي���م أوالدها، إلى جانب الحديث ح���ول مناهج تعليم جديدة وما إلى 

ذلك. 

لكن افتتاح العام الدراس���ي اآلن يأتي مختلفا عن السنوات الماضية. 

فاألجواء في إس���رائيل خالل الحرب وبعدها مش���حونة بموجة عنصرية 

وكراهية غير مس���بوقة تج���اه العرب. ورغ���م أن وزارة التربية والتعليم 

اإلس���رائيلية أعلنت عن تخصيص ساعات دراس���ية للحديث عن الحرب 

وآثارها، خالل األس���بوعين األولي���ن من العام الدراس���ي، إال أنه لن يتم 

اس���تغالل ذلك في محاولة للحد من مظاهر العنصرية، أو حتى للحديث 

عن هذه المظاهر.

وتح���دث معظ���م التقارير التي تناول���ت افتتاح العام الدراس���ي عن 

الفجوات بين وعود وزير التربية والتعليم، شاي بيرون، وبين تنفيذ هذه 

الوعود. وحتى لو أراد بيرون تنفيذ هذه الوعود أو حتى قس���م منها، فإن 

القرار الذي اتخذته الحكومة، هذا األسبوع، بتقليص ميزانيات الوزارات 

وبش���كل خاص ميزانية وزارة التربي���ة والتعليم، لتمويل نفقات الحرب 

وتحوي���ل ميزانيات جديدة إل���ى وزارة الدفاع والجيش، س���يحول دون 

تنفيذ وعود بيرون. 

كراهية اآلخر
رغم ذلك فإن بيرون امتنع عن تنفيذ وعود حول كبح مظاهر العنصرية 

تج���اه العرب خاصة وتجاه غير اليهود عامة، من���ذ العام الماضي، الذي 

افتتح تحت عن���وان البرنامج التربوي »اآلخر هو أنا«. ففي يوم 2 حزيران 

من العام الماضي، وفي أعقاب سلس���لة من اعت���داءات »جباية الثمن«، 

التي تنفذها جماعات يهودية متطرفة ضد الفلس���طينيين في الضفة 

الغربية واألقلية العربية داخل الخط األخضر، وبعد النشر عن تخصيص 

أي���ام لليهود وأخرى للعرب في متنزه األلعاب الترفيهية »س���وبرالند«، 

نش���رت المتحدثة باس���م وزارة التربية والتعليم، حاغيت كوهين، بيانا 

قالت فيه إن المديرة العامة للوزارة في حينه، داليت ش���طاوبر، تحدثت 

مع رئيس مجلس الطالب وأبناء الش���بيبة حول »الحاجة إلى زيادة الوعي 

في صفوف أبناء الشبيبة حول التصرف بموجب قيم المساواة واالحترام 

المتبادل والتسامح«.

وأضاف البيان أنه خالل هذه المحادثة تم االتفاق على »نشر ستاتوس 

حول الموضوع في صفحة الفيس���بوك لوزارة التربي���ة والتعليم«. وفي 

نهاية الشهر نفسه، وعد بيرون بأنه في العام الدراسي المقبل، أي ذلك 

الذي انتهى قبل ش���هرين، »سنؤسس للقاءات من أجل التعايش، التي 

ستش���كل جزءا ال يتجزأ من أجندة جهاز التعليم«. لكن كان من الصعب 

العثور على »الس���تاتوس« الذي وعدت به شطاوبر، كما أن تعهد بيرون 

ذهب أدراج الرياح.

والجدير بالذكر أن العام الدراس���ي الماضي كان تحت ش���عار البرنامج 

الترب���وي »اآلخر هو أنا« للح���د من ظاهرة الكراهية بين اإلس���رائيليين، 

وبش���كل خ���اص بين أبن���اء الش���بيبة، تجاه الع���رب والعم���ال األجانب 

والمهاجرين األفارقة، وأيضا تجاه المهاجرين الجدد. لكن هذا البرنامج 

شكل باألساس، بحسب تقارير صحافية إس���رائيلية، »دليال على العجز 

وص���رف النظر ع���ن الحاجة إلى معالجة مش���كلة العنصري���ة لدى أبناء 

الشبيبة«.

ورافقت إط���الق برنامج »اآلخر ه���و أنا« تصريحات وش���عارات عديدة 

أطلقها مسؤولون في الوزارة، مثل أن »اليوم لم يعد هناك آخرون، وإنما 

توج���د دولة واحدة، يس���ود فيها التضامن واألخ���وة«، أو »’اآلخر هو أنا’ 

حملة لخالص التربية«.

إال أن تقارير صحافية نقلت عن مس���ؤولين في وزارة التربية والتعليم 

قوله���م إنه ال عل���م للوزارة بعدد الم���دارس التي تعامل���ت مع موضوع 

العالقات بين العرب واليهود. ويبدو أن هذا لم يكن من قبيل المصادفة، 

إذ تش���ير التقديرات إلى أن مدارس كثيرة جدا فضلت برامج أخرى، أقل 

صعوبة. كم���ا أن وزارة التربية والتعليم لم تنش���غل، كجهاز دولة، في 

دفع الم���دارس اليهودية على التعامل مع موضوع كراهية اآلخر. كذلك 

فإنه حتى يوم افتتاح العام الدراس���ي الجديد امتنعت الوزارة عن دفع 

المدارس إلى تخصيص ساعات دراسية »لنقاش متعدد الثقافات ومنع 

العنصرية« رغم أنه برنامج جاهز في الوزارة.

وهذه ليست المؤش���رات الوحيدة إلى أن محاربة كراهية اآلخر ليست 

موجودة في س���لم أولوي���ات بيرون. فقد قرر هذا الوزي���ر إلغاء التعليم 

اإللزام���ي للغة العربية للصف العاش���ر، كما أن خطة تش���غيل معلمين 

ع���رب في مدارس يهودية تواجه صعوبات، وال تطبق بتاتا في المدارس 

اليهودي���ة – الديني���ة، كذل���ك فإن ال���وزارة ما زالت ال تس���مح بتداول 

ومناقش���ة تقرير أعده الخبيران التربويان، البروفس���ور غابي س���لومون 

والدكتور محمد عيس���اوي، حول »دفع الحياة المشتركة«، وذلك بأمر من 

وزير التربية والتعليم السابق غدعون ساعر.

بم���ازاة ذلك فإن صمت بيرون عن فصل ش���بكة مدارس »أورط« المعلم 

م���ن بلدة طبعون، آدم فيرتي، ألنه عبر عن مواقف تعتبر في إس���رائيل 

»يس���ارية«، تسبب بفقدان الثقة من جانب المعلمين بتصريحات بيرون 

الرسمية حول رغبته بأن يكون التالميذ »فضوليين ونقديين«.

ونقلت صحف إس���رائيلية عن الكثير م���ن المعلمين قولهم إن الوزارة 

خصصت ساعات لمناقشة ظاهرة العنصرية، لكن هذه الساعات ليست 

كافية. كما أن المعلمي���ن أكدوا أنهم لم يحصلوا على تأهيل مالئم من 

ال���وزارة من أجل إج���راء محادثات بين التالميذ حول العنصرية. وش���كا 

الكثي���ر من المعلمي���ن من أنهم واجه���وا مظاهر عنصري���ة من جانب 

زمالئهم المعلمين، الذين عبروا بدورهم عن عدم استعدادهم لمواجهة 

هذه الظاهرة في مدارسهم بصورة مثابرة ومنهجية.

تشجيع برامج 
دينية – يهودية

ف���ي مقابل ذلك، انش���غلت وزارة التربية والتعلي���م، منذ بداية والية 

بيرون، في تشجيع برامج وخطط ذات نزعات دينية – يهودية. ومن بين 

ذلك استمرار تنمية االس���تقاللية التربوية والمالية في جهاز التعليم 

الدين���ي – اليهودي. ومث���ال على ذلك هو قرار ال���وزارة تمويل الفصل 

بين البنين والبنات في المدارس االبتدائية، وإلغاء برامج تعليمية حول 

الزيادة البش���رية ووس���ائل منع الحمل واألمراض الجنس���ية من الكتب 

الدراسية في المدارس اإلعدادية الدينية. 

كذلك بذلت الوزارة جهودا من أجل تجاهل الحديث في المدارس حول 

موجة جرائم اغتصاب ش���ارك فيها فتية. ورجح���ت تقارير صحافية أن 

ال���وزارة تعمدت عدم التعقيب على ه���ذه الجرائم، خاصة وأن بيرون لم 

يعقب عليها أبدا.

ورصدت الوزارة هذا العام مبلغ عش���رة ماليين شيكل لبرنامج »التجدد 

اليهودي«. وبادرت إلى مشروع واسع النطاق يهدف إلى تقريب التوراة 

من الجمه���ور العلماني بميزانية قدرها 5ر47 مليون ش���يكل على مدار 

السنوات الخمس المقبلة.

ترسيخ الفجوات االجتماعية
أح���د أبرز الوعود التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، العام الماضي، 

تمحور ح���ول التمويل المختلف للمؤسس���ات التعليمي���ة، بحيث يتم 

إعطاء ميزانيات للمؤسس���ات في السلطات المحلية التي يسكنها أبناء 

الطبقات الضعيفة من حيث المستوى االقتصادي – االجتماعي أكبر من 

الميزانيات التي س���تعطى، مقابل كل تلميذ، للس���لطات المحلية التي 

تسكنها الشرائح االجتماعية القوية اقتصاديا واجتماعيا. 

لكن الوزارة أعلنت، خالل اجتماع للجنة التربية والتعليم في الكنيست 

عق���د في تموز الماضي، أن خطة التمويل المختلف لن تنفذ خالل العام 

الدراس���ي الجديد. وهذا اإلعالن لم يمنع الوزارة من أنه في مطلع أيلول 

الحالي »ستدخل إلى حيز التنفيذ خطة الميزانيات المختلفة، التي في 

إطارها س���يطرأ تغير دراماتيكي على رصد الميزانيات« وأن التالميذ من 

خلفي���ة اقتصادية – اجتماعية متدنية س���يكونون المس���تفيدين من 

ذلك. رغم ذلك، فإن الوزارة لم تنشر أية معطيات وتفاصيل حتى موعد 

افتتاح العام الدراسي. 

وبما أن البلدات الفقيرة هي باألس���اس البلدات العربية، فإن معطيات 

نش���رت مؤخرا دلت على وضع تعليمي قاس جدا فيها. وتبين معطيات 

مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي أن 37% من العرب، من أبناء 15 عاما 

فما فوق، حصل���وا على تعليم متدن، بينما تنخفض هذه النس���بة بين 

اليه���ود إلى 16%. كذلك فإن 17% من الع���رب تلقوا تعليما فوق ثانوي، 

أكاديم���ي أو غير أكاديمي، بينما ترتفع هذه النس���بة بين اليهود إلى 

.%40

وتبين م���ن المعطيات أنه على الرغم من الوع���ود التي أطلقتها وزارة 

التربية والتعليم والحكومة، على مدار الس���نوات الماضية، بش���أن بناء 

غرف دراس���ية من أجل س���د النقص في هذا المجال، إال أن هذه الوعود 

لم تنفذ. فقد تعهدت الس���لطات ببناء 8000 غرفة دراسية خالل خمس 

سنوات، بين 2007 و2011، إال أنه من الناحية الفعلية تم بناء 2608 غرف 

دراس���ية فقط، ما يعني أن العام الدراس���ي الجدي���د يبدأ بنقص 6631 

غرفة دراسية في البلدات والمدن العربية.

وأضاف���ت المعطي���ات أنه من أص���ل 15573 غرفة دراس���ية في جهاز 

التعليم العربي هناك 4502 غرفة ليست مالئمة ليتعلم فيها التالميذ. 

كذلك يوجد نقص ب�2026 غرفة لرياض األطفال العرب، ما يش���كل نقصا 

بنس���بة 61% ف���ي غرف الرياض، وذل���ك على الرغم من قان���ون التعليم 

اإللزامي من سن 3 سنوات. 

وبس���بب هذا النقص، فإن 80% من الغرف الدراسية المستأجرة كانت 

لصال���ح جهاز التعليم العربي، ما يدل عل���ى نقص خطير في المدارس. 

وتعل���م في هذه الغرف، العام الدراس���ي الماضي، 20323 تلميذا عربيا 

و4152 تلميذا يهوديا.

كذلك تعاني المدارس العربية من نقص في الحواسيب. وكانت وزارة 

التربية والتعليم قد أعلنت أنه يجب أن يكون هناك حاس���وب واحد لكل 

خمس���ة تالميذ، بينما تش���ير المعطيات اآلن، بعد مرور 14 عاما، على أن 

هناك حاس���وبا واحدا ل���كل 12 تلميذا بالمعدل في إس���رائيل، وعلى أن 

هناك حاسوبا واحدا لكل 20 تلميذا عربيا.

لكن األمر األكثر خطورة حيال مس���تقبل التعليم العربي في إسرائيل، 

هو أنه ليس���ت ل���دى وزارة التربي���ة والتعليم معلومات جديدة بش���أن 

النقص على أش���كاله في المدارس العربي���ة، وال توجد متابعة منتظمة 

للوضع في كل س���لطة محلية. كذلك ال توجد لدى الوزارة معلومات حول 

صيانة ووضع مباني المدارس والغرف المستأجرة للتدريس في البلدات 

والمدن العربية. 

مع افتتاح العام الدراسي في إسرائيل:

وزارة التربية والتعليم بين االمتناع عن كبح 
العنصرية وإهمال جهاز المدارس العربية!
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كيف لم أعد يهوديًا
للمؤرخ شلومو ساند

ترجمة وتقديم: أنطوان شلحت
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

كتب برهوم جرايسي:

أصدر مركز »أدفا«- »مركز المعلومات عن المساواة والعدالة االجتماعية في 

إس���رائيل«- تقريره الدوري، حول كلفة االحت���الل، الذي يصدر مّرة كل عامين، 

وهو بش���كل عام، يتضمن معطيات لكلفة االحتالل، والصرف على االستيطان 

والجيش وانعكاس���ه على النمو االقتصادي، ليؤك���د في كل واحد من تقاريره 

أنه في ظل حل الصراع، فإن اتجاهات االقتصاد اإلسرائيلي ستكون في فضاء 

أوسع ويزيد من وتيرة نموه.

إال أن تقرير هذا العام جاء متأخرا، شهرين ونصف الشهر، حتى بات االنطباع 

بأن���ه لن يصدر هذا العام، ألن المركز، كما أكد قبل عدة أش���هر، ُيصدر تقريره 

الدوري بالتزامن مع الذكرى السنوية لعدوان حزيران 1967، كذلك، فإن التقرير 

الجديد الذي صدر في منتصف الش���هر الماضي آب، غابت عنه أبواب أساسية 

في االحتالل اإلسرائيلي، وأولها االستيطان وتكلفته من جميع النواحي. 

وأعطى التقرير حي���زا للعدوان الحالي على قطاع غ���زة »الجرف الصامد«، ما 

يعزز االستنتاج أن تقرير »أدفا« ما كان سيصدر هذا العام، لوال كثرة الحديث 

عن تكلفة العدوان على غزة، كما أن مصطلح »االحتالل« غاب عن عنوان التقرير 

الذي صدر بعنوان: »عبء الصراع اإلس���رائيلي الفلسطيني«، مع إشارة المركز 

إلى أن مضامين التقرير عن العدوان على غزة هي »مرحلية«. 

ويقول التقرير، في مقدمته، إنه من دون حل سياسي، قد نكون شاهدين مستقبال 

على تقارير دموية جديدة، ليواصل الش���عبان دفع الثم���ن االقتصادي واالجتماع 

الباه���ظ. إال أن »الثم���ن األكبر لالحتالل يدفع���ه الفلس���طينيون، فهم خاضعون 

لسيطرة عس���كرية متغلغلة في كل مؤسس���ة وبيت لديهم، وهم منقسمون بين 

»دولة حماس« و«دولة فتح«، ويس���تصعبون بناء مؤسس���ات سياسية ثابتة تتمتع 

بشرعية االجماع الفلسطيني، وهم يستصعبون دفع عملية التطور االقتصادي، أما 

حياتهم اليومية فهي تعتمد على النوايا الحسنة للجهات المانحة«.

ويتاب���ع التقرير »أما على مس���توى األفراد والعائالت، فإن الفلس���طينيين 

معّرضون لمصادرة األراضي والممتلكات وللعنف والسجون والطرد والتنكيل 

واالهانات في بيوتهم وش���وارعهم وعند الحواجز العسكرية، والكثير منهم 

محروم من التعليم، ويعاني من نسب فقر عالية جدا وبطالة واسعة االنتشار، 

وفقدان األمن الغذائي«.

ثمن الصراع في الجانب اإلسرائيلي
ويتابع التقرير أن »إس���رائيل التي هي غنّية ومتينة اقتصاديا، بش���كل ال 

يمكن مقارنته مع وضعية الس���لطة الفلس���طينية، وبالتأكيد أكثر من »دولة 

حم���اس« في قطاع غزة، ه���ي أيضا تدفع ثمنا باهظا، جراء اس���تمرار الصراع، 

وغياب الحل السياس���ي، فالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني جاثم كحجر الرحى 

على عنقها، ألنه يهز اس���تقرارها االقتصادي، ويض���رب نموها االقتصادي، 

وُيثقل عل���ى ميزانيتها، ويق���وض تطورها االجتماع���ي واحتماالت تقليص 

الفجوات االجتماعية، ويضع صعوبات أمام تحس���ن مستوى معيشة الجمهور 

العام، وليس هذا فحسب، بل إن استمرار الصراع يلطخ أحالم إسرائيل، ويمس 

بمكانتها العالمية، وُيتعب جيش���ها، ويقّس���م حلبتها السياس���ية، ويهدد 

كيانها كدولة الشعب اليهودي«، حسب تعبير التقرير.

»وفي ظل غياب حل سياس���ي، فإن اقتصاد إسرائيل معّرض لضربات وعدم 

استقرار، فالمواجهات تضرب الفلسطينيين أكثر بكثير مما تضرب إسرائيل، 

وباألس���اس ألن المواجهات تدور في مناطقهم، وتخل���ف تدمير بنى تحتية 

ومبان���ي س���كنية، وقطاعي التج���ارة والصناعة، إال أن االقتصاد اإلس���رائيلي 

هو أيضا يتضرر، من خالل تراجع االس���تثمارات والنمو والتجارة والس���ياحة، 

وتقليص أيام العمل«.

 ويضيف: فمث���ال، تقدر وزارة المالية أن يكون حجم الضرر في الناتج العام 

م���ن »حملة الجرف الصامد« نحو 5ر4 مليار ش���يكل )28ر1 ملي���ار دوالر(، بينما 

في تقديرات المدير العام الس���ابق لوزارة المالية دورون كوهين، فإن الضرر 

بالناتج العام ق���د يتراوح ما بين 5ر0% إلى 5ر1%، من اجمالي الناتج، ما يعني 

باألرقام، 25ر1 مليار دوالر إلى 75ر3 مليار دوالر.

وكانت تقارير س���ابقة قد ذك���رت أن االحتالل واالس���تيطان يقلصان النمو 

االقتصادي سنويا بنسبة ما بين 1% إلى 5ر1% من إجمالي الناتج العام.

ويؤك���د التقرير أن غالبية األزم���ات االقتصادية هي نت���اج الصراع القائم، 

وقل���ة منها نتيجة أزمات اقتصادية عالمية، وهذه األزمات تزيد من الفجوات 

االقتصادية بينها وبين الدول المتطورة، وتضر بقدرة إسرائيل على الوصول 

إلى مستوى معيشي بالمستويات القائمة في الدول الغربية المتطورة، ولكي 

تحقق إس���رائيل تلك المس���تويات، عليها أن تحقق نس���ب نمو أعلى بكثير 

من نس���ب النمو في الدول المتطورة، وبنسب تش���ابه نسب النمو في الشرق 

االقصى، ففي العقد األخير، ارتفع معدل الفرد من الناتج العام بنسب شبيهة 

لنس���ب ألمانيا- 7ر0%، والواليات المتحدة األميركية- 2ر1%، لكن معدل الفرد 

من الناتج العام في تلك الدول أعلى بكثير مما هو في إسرائيل.

فمث���ال وفق معطي���ات العام 2012، فإن مع���دل الفرد من النات���ج العام في 

النرويج يزيد عن 100 ألف دوالر، وفي سويس���را أكث���ر من 81 ألف دوالر، وفي 

أس���تراليا يقارب 65 ألف دوالر، وفي الواليات المتحدة األميركية يزيد عن 53 

ألف دوالر، وألمانيا 45 ألف دوالر، وفرنس���ا 43 ألف دوالر، وبريطانيا يقارب 40 

ألف دوالر، أما في إس���رائيل فكان معدل الفرد من الناتج العام في حدود 37 

ألف دوالر. ونش���ير هنا إلى أن مركز »أدفا«، كما يب���دو، عرض المعطيات وفق 

س���عر الصرف الحالي للدوالر أمام الشيكل، ألنه وفق المعطيات الرسمية فإن 

معدل الناتج للفرد في إسرائيل في العام 2012، كان في حدود 32 ألف دوالر.

ويرى التقرير أن القطاع األكثر حساس���ية للصراع هو قطاع الس���ياحة، وقد 

دخل إلى إس���رائيل في العام 2012 نحو 9ر2 مليون سائح، وهذا ال يشمل أكثر 

من نصف مليون س���ائح زاروا إس���رائيل ليوم واحد م���ن دون مبيت، إال أن هذا 

العدد هو أقل بش���كل ملحوظ م���ن دول المنطقة، وطبعا م���ن دون مقارنة مع 

تركيا التي بلغ فيها عدد الس���ياح في ذلك العام ما يقارب 35 مليون س���ائح، 

والمغ���رب- 4ر9 مليون س���ائح، وتونس- 6 ماليين، واألردن- 2ر4 مليون س���ائح، 

أما بالنس���بة لمصر فهناك تفاوت كبير بفعل األوضاع في الس���نوات الثالث 

األخيرة، لكن عدد السياح فيها في السنوات التي سبقت القالقل كان يتراوح 

ما بين 8 ماليين و10 ماليين سائح.

ويس���اهم قطاع السياحة سنويا بما نس���بته 2% من الناتج العام، 7ر5 مليار 

دوالر، وهو يس���توعب 3% من القوى العاملة في إس���رائيل، أي في حدود 110 

آالف عامل وعاملة، وعند كل انفجار في األوضاع األمنية يتلقى قطاع السياحة 

ضربة قوية، كما حصل في العدوان األخير على قطاع غزة.

تقديرات العدوان على غزة
يق���ول التقري���ر إنه في أيام اله���دوء يكثر القادة السياس���يون في وصف 

إس���رائيل بأنها »دولة غربية طبيعي���ة«، ويتركزون ف���ي أحاديهم عن النمو 

االقتص���ادي من جوانبه المتعدة، »ولكن ما أن تب���دأ أصوات فوهات المدافع، 

يب���دأ الحديث عن الحفاظ عل���ى الكيان، دون أي حديث ع���ن الثمن، وفي حال 

تحدث���وا عن الثمن، فإنهم يحاولون القول إن الحديث يجري عن تكلفة قليلة، 

وإن االنعكاسات السلبية على االقتصاد هي لفترة قصيرة«.

لكن في األس���ابيع األخيرة، حسب التقرير، فإن الصحف االقتصادية البارزة، 

أكث���رت هذه المّرة في الحديث عن تكلفة الح���رب، وهذا يحدث ألول مرة في 

الحروب.

ويس���تعرض التقري���ر التصريحات الص���ادرة عن خبراء اقتص���اد في وزارة 

المالي���ة، وخاصة أولئ���ك الذين قالوا إنه إذا ما كان���ت التكلفة وصلت إلى حد 

يجعلن���ا نرفع العجز ف���ي الميزانية العامة إلى 3% بدال م���ن 5ر2% من الناتج 

العام، فلن تكون إلس���رائيل مش���كلة، كما أن إلس���رائيل احتياطيا كبيرا في 

الميزانية العامة، يستطيع أن يقلص أضرار التكلفة.

وتق���ول المديرة العامة لوزارة المالية ياعيل أن���دورن إن كل ميزانية عامة، 

كما الحالية- 2014، تأخذ بالحس���بان احتمال ظهور مصاريف ليست متوقعة، 

والميزاني���ة الحالية قادرة على اس���تيعاب تكاليف »حمل���ة الجرف الصامد« 

وانعكاساتها.

ويرصد التقرير حروب الس���نوات التسع األخيرة التي شنتها إسرائيل على 

قطاع غ���زة: ففي العام 2005 »حملة الش���تاء األول«، وفي حزيران العام 2006 

»حملة أمطار صيفية«، وفي ش���باط العام 2008 »حملة فصل ش���تاء حار«، ولم 

تنش���ر معطيات حول كلفتها العسكرية وغير العسكرية، أما »حملة الرصاص 

المصبوب« في نهاية كان���ون األول 2008، فقد كانت كلفتها ما يعادل اليوم 

42ر1 ملي���ار دوالر، و«حملة عمود الس���حاب« في تش���رين الثان���ي 2008 كانت 

كلفته���ا نحو 570 مليون دوالر، أم���ا العدوان األخير على غ���زة »حملة الجرف 

الصامد« فتقول التقديرات إن كلفته ما بين 8ر2 مليار إلى 4ر3 مليار دوالر، ما 

يعني أن كلفة »الحمالت« الثالث األخيرة قد تصل إلى 5ر5 مليار دوالر، بحسب 

ما ينتهي به العدوان األخير.

ويق���ول تقرير »أدف���ا« ردا على ق���درة الخزين���ة اإلس���رائيلية العامة على 

اس���تيعاب كل واحدة من الحروب، إن المش���كلة هي في تع���داد المواجهات 

العس���كرية، »وعلى المس���توى العملي الضيق، فإن أقوال وزارة المالية وبنك 

إس���رائيل المركزي )الش���بيهة( صحيحة«، بأن »العمليات« العسكرية الثالث 

األخيرة السابقة، »الحرب الثانية على لبنان« في 2006، و«الرصاص المصبوب« 

على غزة في 2008، و«عمود الس���حاب« على غزة في 2012، لم تسقط االقتصاد 

اإلسرائيلي عن مساره.

لكن التقرير يؤكد »أن هذه نظرة ضيقة، فأوال الصدام اإلسرائيلي الفلسطيني 

الس���ابق، االنتفاضة الثانية، تسبب بهزة كبيرة لالقتصاد، الذي انكمش على 

م���دى عامين متتاليين، كما أن معدل الفرد من الناتج العام تقلص خالل ثالث 

س���نوات متتالية. وثانيا، حينما نفحص كل واحدة من المواجهات على حدة، 

ربما يكون الضرر قليال نسبيا، بينما المشكلة هي االنعكاسات التراكمية لكل 

هذه المواجهات العسكرية مجتمعة، فالمواجهات ليست أحداثا منقطعة عن 

بعضها، بل هي حلقات في سلسلة ال تتوقف إال بحل سياسي«.  

للخروج من الوهم
يقول تقرير »ثمن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني« إن »موقف وزارة المالية 

وبنك إس���رائيل المركزي، القائل إن الثمن االقتص���اد االجتماعي للمواجهات 

العس���كرية ليس كبيرا، يس���اهم في تغلغل األجواء الس���ائدة لدى القيادة 

السياسية، ووسائل اإلعالم بأن من الممكن إدارة الصراع، وأن إسرائيل ليست 

مجبرة عل���ى التوجه إلى حل سياس���ي، وقد انعكس هذا الش���عور، في كثرة 

ترديد التصريح القائل: ال يوجد شريك«.

ويضي���ف: »إن مقول���ة ال يوجد ش���ريك تعطي تبري���را للتأجي���ل المتكرر 

للمفاوض���ات، التي من ش���أنها أن تقود إلى حل قائم على أس���اس الدولتين، 

وفي الس���طر األخير، ف���إن تهميش قضي���ة الثمن االقتص���ادي االجتماعي، 

تختلق صورة، وكأن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني هو أمر ال يهدد االقتصاد 

اإلسرائيلي على المدى البعيد، ولذا فإن الصراع ال يحتاج إلى حل جذري«.

ويختم التقرير بالقول »إن وزير المالية األسبق أبراهام شوحط كان يقول إن 

الخطة االقتصادية األفضل إلس���رائيل هي الحل السياسي للصراع، وإسرائيل 

تمس���ك بيديها غالبية األوراق، ولذا فإن القادة يميلون أحيانا للس���قوط في 

وهم بأنه ال توجد حاجة لحل سياس���ي للصراع، ويقولون إن كل األمور تس���ير 

بش���كل طبيعي، وإن الصراع هو مجّرد ش���ظية في المؤخرة، لكن هذا وهم وآن 

 v .»األوان ليستيقظوا منه

مركز »أدفا« في تقريره الدوري حول »ثمن الصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني«

قادة إسرائيل غارقون في وهم اسمه »ال ضرورة لحل الصراع«!

الحرب على غزة تفرض قراءات جديدة للواقع.                            )أ.ف.ب(

أكد رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وجود خالفات عميقة داخل المجلس 

الوزاري المصغر للش���ؤون السياسية واألمنية )الكابينيت( فيما يتعلق بإدارة الحرب 

العدوانية على قط���اع غزة وأهدافها، بعد أن وجه انتقادات إلى وزراء في الكابينيت، 

وفي مقدمتهم وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ووزير االقتصاد، نفتالي بينيت. 

وق���ال نتنياهو خ���الل مؤتمر صحافي عقده ف���ي ختام اجتم���اع الكابينيت يوم 

وا بالمس���ؤولية، وعدم إلقاء 
ّ
األربع���اء قبل الماضي: »إنني أتوقع من الجميع أن يتحل

الكالم والش���عارات الفارغ���ة التي ال تصمد أمام اختبار االعتب���ارات التي ينبغي أن 

نأخذها بالحسبان. فهناك اعتبارات عسكرية وسياسية واقتصادية وغير ذلك«.

ورغم أن نتنياهو لم يكش���ف عن طبيعة هذه الخالفات، إال أن األمور كانت واضحة 

بالنسبة لإلسرائيليين، أن هذه الخالفات تدور حول إدارة الحرب وأهدافها. 

ووفقا لهذه التقارير فإن نتنياهو، ويؤيده في ذلك وزير الدفاع، موش���يه يعلون، 

ورئي���س هيئة أركان الجيش، بيني غانتس، يعارض ش���ن عملية برية واس���عة في 

قطاع غزة بهدف إس���قاط حكم حم���اس، لكنه يحاول إضعاف الحركة، تحس���با من 

دخول منظمات متطرفة جدا إلى الفراغ الذي سيحدثه القضاء على حكم حماس.

ف���ي مقابل ذلك، يطالب ليبرمان وبينيت، منذ الي���وم األول للحرب، باحتالل قطاع 

غ���زة والقضاء على حكم حماس فيه. وقال ليبرمان أم���ورا واضحة جدًا، خالل مقابلة 

معه بثتها القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، يوم الجمعة قبل الماضي.

ومم���ا قاله إن »غايتنا اإلس���تراتيجية كدولة هي تحقيق حس���م أو إخضاع مقابل 

حماس. الحس���م يعني أن ترفع حماس الراية البيضاء وتتوسل من أجل وقف إطالق 

النار من دون ش���روط ومطال���ب. واإلخضاع يعني أال تكون ل���دى حماس القدرة على 

إطالق الصواريخ، وال على صنع الصواريخ أو ترميم األنفاق«.

وتط���رق ليبرمان إلى الخالفات داخل الكابينيت، وق���ال »يتحدثون عن التحريض أو 

عن حرب استنزاف. وبينيت وليفني )وزيرة العدل تسيبي ليفني( يقوالن إنه ال يجوز 

التح���دث مع حم���اس وإن ثمة حاجة إلى خلق واقع جديد )م���ن خالل خطوات تنفذها 

إسرائيل بش���كل( أحادي الجانب. أنا ال أؤمن بأحادية الجانب، فقد رأينا كيف انتهى 

ذلك بعد خطة االنفصال )عن قطاع غزة(. وينبغي السعي إلى غاية إستراتيجية يكون 

معناها الحسم، خاصة بعد أن رفضت حماس االقتراحات المصرية« لوقف إطالق النار.

وال يرى ليبرمان إمكانية لحل سياس���ي، من خالل التوصل إلى تسوية مع الرئيس 

الفلسطيني، محمود عباس )أبو مازن(. واعتبر أن »أبو مازن فشل في قطاع غزة وخسره 

لصالح حماس، وهو لم يقم بمهامه حينها وليس قادرا على ذلك اليوم أيضا. وفيما 

حماس تركز على األنش���طة اإلرهابية، فإن أبو مازن ق���اد خطا عدوانيا ويحرض ضد 

دولة إسرائيل« في إشارة إلى انضمام فلسطين إلى المعاهدات الدولية.

وأض���اف أنه »عندما ش���كل أب���و مازن حكومة م���ع حماس، طال���ب نتنياهو بعدم 

االعتراف بها، وفجأة أصبح أبو مازن خشبة اإلنقاذ؟ وهذا تناقض صارخ«. 

ورغ���م أن ليبرمان هو وزير خارجي���ة يتعين عليه أن يمثل الموقف اإلس���رائيلي 

الرس���مي أمام العالم، إال أن���ه قال »أنا ووزراء غيري نط���رح مواقفنا، والنقاش الدائر 

على المستوى السياسي - الحزبي هو نقاش شرعي. أنا ال أعرف ما هو خط الحكومة، 

وال يوج���د خط واحد واضح. ومع ذلك، فإني أحترم رئيس الحكومة ونحن نحافظ على 

عالقات عمل سليمة«.

وأضاف أن »على الكابينيت اتخاذ قرارات واضحة وحاس���مة، وتوجد فيه خالفات. 

وأنا ال أعتزم االس���تقالة وتفكيك االئتالف، ويجب التوصل إلى حس���م واضح ونحن 

قريبون من ذلك. وعندما يتخذ قرار بذلك، سوف أوافق عليه، واآلخرون أيضا«.

وقال ليبرمان إنه ال يرفض تس���وية سياسية، لكن تسوية كهذه يجب أن تشمل 

برأيه الفلس���طينيين واألقلية الفلسطينية داخل إس���رائيل، في إشارة إلى خطته 

لتبادل األراضي والسكان. 

واقترح ليبرمان أن تتبنى إس���رائيل »مبادرة السالم الس���عودية« وليس »مبادرة 

السالم العربية«، بادعاء أن األولى ال تتحدث عن قضية الالجئين.

»فشل المفهوم اإلسرائيلي«
إن المواق���ف التي عبر عنها يعلون ال تختلف كثيرا عن مواقف نتنياهو. فكالهما 

يعارضان التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، ال مع الرئيس عباس وال مع حماس، 

سواء حول قطاع غزة أو حول الصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني.

وحول ذلك، أعّد الباحثان في »معه���د أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب، 

الدبلوماسي شمعون شتاين، ورئيس برنامج العالقات بين إسرائيل والفلسطينيين 

شلومو بروم، ورقة، األسبوع الماضي، طالبا من خاللها بتغيير السياسة اإلسرائيلية 

بشأن إدارة الصراع بين إسرائيل وحماس.

ورأى الباحثان أن »نش���وب جولة حربية ثالثة في غضون ست سنوات يدل على أن 

المفهوم الذي وّجه إسرائيل حتى اآلن ُمني بالفشل«.

واقترح الباحثان مفهوما مختلفا »تكمن فيه القدرة على إحداث تغيير تدريجي وعلى 

مدار فترة زمنية  وبما يش���مل مفاهيم حماس أيضا، التي تمثل أمامها إمكانيتان: إما 

أن تندمج في عملية تحقيق االستقرار في غزة وعندها ستجد نفسها في وضع تتزايد 

في���ه القيود عليه���ا وتضطرها إلى تغيير مفاهيم أساس���ية، وإّما التمس���ك بالعنف 

فتتحول تدريجيا إلى حركة ضعيفة سياسيا وليست ذا صلة بالواقع«.

وأض���اف الباحثان أن »مواقف إس���رائيل كم���ا تم التعبير عنها ف���ي المفاوضات 

الت���ي جرت بوس���اطة مصر حتى ي���وم 19 آب الماضي، تدل على انع���دام أي تغيير 

في المفهوم اإلس���رائيلي ح���ول إدارة الصراع ضد حماس في غزة، باس���تثناء عدة 

تطبيقات تكتيكية يس���توجبها الوضع. وبكلمات أخرى، فإن االس���تمرارية ما زالت 

تتحكم بتوّجه صناع القرار. وكل هذا على الرغم من أن الفترات الزمنية التي أخذت 

تقص���ر بين جوالت القت���ال الثالث مع حماس في الس���نوات األخيرة كان ينبغي أن 

تدفع إلى التشكيك بشأن جدوى هذا المفهوم«. 

اعتقادات إسرائيلية تحول دون تغيير المفهوم
لخص الباحثان المفهوم الحالي الذي يوجه صناع القرار في إسرائيل بما يلي:

أوال: االعتقاد بأن الصراع بين إس���رائيل وحماس ه���و لعبة صفري�ة. وثمة تجاهل 

من أنه قد تكون هناك أوضاع يربح فيها الجانبان. وهكذا، على س���بيل المثال، فإن 

ن 
ّ
تحس���ن وضع السكان الغزيين جيد لحماس وإلسرائيل على السواء. ورغم أنه يمك

حماس من اس���تعراض إنجازات، فإنه في الوقت نفسه يحدث ضغطا عليها من أجل 

الحفاظ على الهدوء، إذ أن من ليس لديه ما يخس���ره، سيؤيد تفجير الوضع بواسطة 

استخدام العنف.

ثاني���ا: االعتقاد بأنه من أجل إضعاف حماس ينبغي االس���تمرار في احتجاز قطاع 

غزة في وضع معيش���ي تحت الحد األدنى، أي بدون أزمة إنس���انية، ولكن ليس أكثر 

من ذلك بكثير. ومثال على ذلك هو االعتقاد بأن النش���اط االقتصادي في غزة يجب 

أن يبقى محدودا، وأن تتحرك الش���احنات باتجاه واحد فقط وأن تدخل البضاعة إلى 

القطاع، لكن ال يكون هناك تصدير من القطاع.

ثالث���ا: اإلدمان على مصطلح »صورة االنتصار«. بإمكان حماس أن تعرض أي تغيير 

في السياسة اإلسرائيلية تجاه غزة كانتصار، ولذلك ال ينبغي تغيير هذه السياسة. 

»وينبغي التذكير في هذا السياق، أنه في نهاية حرب تشرين/ أكتوبر العام 1973، 

طرحت مصر عل���ى مواطنيها صورة انتصار في ظل الوضع الذي تواجدت فيه قوات 

إس���رائيلية غربي قناة الس���ويس فيما كان الفيلق الثالث محاص���را، ورغم ذلك لم 

تتضرر المصالح اإلسرائيلية. وثمة من يدعي بأن هذا كان أحد األسباب التي حركت 

تغييرا قاد إلى السالم مع مصر«.

رابعا: تأييد استمرار عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية. ويستند هذا الموقف إلى 

وهم فرق تس���د وفرضية أن باإلمكان الفص���ل بين المنطقتين من خالل التعامل مع 

كل واحدة بشكل منفصل من دون أن تؤثر منطقة على أخرى.

خامسا: ال يتم اعتبار عباس شريكا، وبالتأكيد ليس كمن بمقدوره أن يقود الضفة 

والقطاع إلى اتفاق مع إسرائيل، ولذلك يجب معارضة حكومة وحدة مع حماس.

سادس���ا: الخشية والتحسب من تدخل دولي وفي إطاره يجري إشراف على تطبيق 

االتفاقيات.

مفهوم جديد
رأى الباحثان أن الس���ؤال الذي ينبغي طرحه هو »على ضوء الفش���ل المتعاقب 

في الس���نوات األخيرة في تقليص المحفز بالنسبة إلى حماس إلطالق الصواريخ 

باتجاه إس���رائيل، ألم يحن الوقت وخاصة بعد عملي���ة ’الجرف الصامد’، من أجل 

محاول���ة إحداث نقطة تح���ول في توازن الجوان���ب التي تؤثر عل���ى المعنويات 

دعوات إسرائيلية للتخلي عن مفهوم إدارة الصراع كبديل لتسويته
* باحثان من »معهد دراسات األمن القومي«: حان الوقت الستبطان واقع فشل مفهوم الفصل بين غزة والضفة الغربية *

اإليجابي���ة والس���لبية لحماس، وذلك عن طريق أداء إس���رائيلي مختلف؟. وإذا لم 

يتغير المفهوم اإلس���رائيلي، فإنه على األرجح س���يكون استئناف القتال مجّرد 

مسألة وقت. وبإمكان تغيير أساس فقط في المفهوم أن يخلق أمال بعدم العودة 

إلى دائرة القتال بعد حين«.

ووفق���ا للباحثين، فإن هناك ثالثة عناصر إس���تراتيجية مركزية ينبغي أن توّجه 

إسرائيل من اآلن فصاعدًا، وهي:

أوال: االنفص���ال عن المفهوم الذي فش���ل ب���أن إدارة الصراع هي بديل لتس���وية 

الصراع، والعودة إلى المفهوم الذي يسعى إلى حل الصراع. 

وأش���ار الباحثان إلى أن ه���ذا ال يعني أنه ينبغي تجاهل الواقع السياس���ي 

لدى الجانبين، والذي على ما يبدو ال يس���مح بتسوية الصراع خالل جدول زمني 

 مضمون 
ّ
قصير. وهذه عملية س���تكون صعبة وتدريجية، لكن ثمة أهمية لضخ

جديد إلى داخل طريقة تس���وية الصراع، تكون في أساسه خطة واضحة وذات 

قدرة على الدفع نحو تس���وية، وتنتج عنها خطوات تدريجية من أجل تحقيق 

التسوية.

وأضافا أن خط���وات كهذه يمكن أن تكون، إلى جانب المفاوضات، على ش���كل 

اتفاقيات جزئية وخطوات أحادية الجانب أيضا. »والجدير بالذكر في هذا السياق 

أن حماس نفس���ها تبنت مفهوم االتفاق الجزئي مع إس���رائيل على شكل هدنة 

طويلة األمد«.

ثانيا: استبطان الواقع، الذي فشل فيه مفهوم الفصل بين غزة والضفة، ومن هنا 

الحاجة إلى الس���عي إلى إعادة دمج غزة مجددا في الس���لطة الفلسطينية. والخطوة 

األولى في هذا االتجاه يجب أن تكون االعتراف بحكومة الوحدة الوطنية واالستعداد 

للعمل معها. إضاف���ة إلى ذلك يجب االهتمام بأن تنفذ جه���ود ترميم وإعمار غزة 

عن طريق الس���لطة الفلس���طينية. وفي هذا الس���ياق، يجب اش���تراط فتح المعابر 

وتسهيل الترتيبات قرب الحدود بين غزة وإسرائيل بوجود قوات أمن تابعة للسلطة 

الفلسطينية في الجانب الغزي. 

ثالثا: ثمة حاجة إلى الس���عي من أجل نش���وء واقع حياة اقتصادية س���ليمة في 

غزة بقدر اإلمكان، وبضمن ذلك التصدير واالس���تيراد طبعا. وال يوجد أي س���بب بأن 

ال يصدر القطاع إلى إس���رائيل خضارًا ومنتجات أخرى. ويجب السعي إلى وضع كان 

قائم���ا في الماضي، وتعود فيه مصانع إس���رائيلية إلى العمل مع مقاولين ثانويين 

غزيين. كذلك ثمة حاجة إلى توسيع المجال البحري الذي يكون بإمكان صيادي غزة 

االصطياد فيه.

نحو تجريد غزة من السالح!
اعتبر الباحثان أنه »في موازاة ترميم غزة من الناحية االقتصادية، ستكون هناك 

حاج���ة إلى منع تعاظم قوة حماس وباقي المنظم���ات اإلرهابية مجددا كمرحلة في 

الطري���ق نحو تحقيق الهدف، ال���ذي يبدو غير واقعي اليوم، بنزع س���الح القطاع أو 

بكلمات أخرى تجريد حماس وباقي المنظمات من سالحها«.

وأضاف���ا أن »انفتاحا أكبر تجاه احتياجات المواطنين في غزة سيس���هل التعاون 

اإلقليم���ي والدولي في منع تس���لح حماس. وتطبيق هذي���ن الهدفين، االقتصادي 

واألمني، لن يكون باإلمكان تنفيذه من دون مش���اركة دول أخرى. وينبغي الس���عي 

إلى تش���كيل ’تحالف الراغبين’ الذي يكون هدفه مساعدة الجانبين في إنشاء واقع 

جديد في غزة. وعلى هذا التحالف أن يضم دوال مثل مصر، التي سيكون لها دور في 

تغيير الواقع حول غزة، والسعودية ودول الخليج باستثناء قطر، واألردن«.

وتابع الباحثان أن »القاسم المشترك بين هذه الدول، وبضمنها إسرائيل، هو، من 

جه���ة، النفور من حماس التي تنتمي بنظرهما إلى المحور الراديكالي/ اإلس���المي، 

الذي يضم إيران وتركيا وقطر، ومن الجهة األخرى تدعم هذه الدول الرئيس عباس، 

ونتيجة لذلك من الواجب عودة الس���لطة إلى غزة وإقصاء حماس. وسيكون باإلمكان 

دمج هذه الدول في هذه العملية فقط من خالل الس���ياق الذي ينش���أ فيه احتمال 

لتغيير حقيقي في العالقات بين إسرائيل والفلسطينيين«.

وأضافا أن على الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي المش���اركة في هذا »التحالف« 

وإثبات اس���تعدادهما بعدم االكتفاء بالتصريحات، وإنم���ا بالتجند من أجل تطبيق 

الجانب االقتصادي واألمني. وأش���ارا إلى أنه »من أجل تأكيد التزام األطراف والدول 

المس���اعدة، فإن المطلوب هو إرس���اء االتف���اق بعد إنجازه وكذل���ك أنظمة تطبيقه 

بواسطة قرار في مجلس األمن الدولي«.
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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 
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

من نشاطات »مركز مـدار«

برزت منذ عملية اختطاف المستوطنين اإلسرائيليين الثالثة وقتلهم وفي 

أثناء الحرب العدوانية على قطاع غزة، في الش���هور الثالثة الماضية، مظاهر 

عديدة في إس���رائيل رافقت ه���ذه الفترة المتوترة. ورغ���م أن هذه المظاهر 

ليست جديدة، فإنها تصاعدت وتفاقمت خالل هذه الفترة.

وأحد أبرز هذه المظاهر تمثل بالعنصرية ضد العرب، التي وصلت إلى ذروة 

غير مس���بوقة، وش���ملت التحريض واالعتداءات الجس���دية وتقييد الحريات 

والتدخ���ل في حياة األفراد وش���ؤونهم األكثر ش���خصية. وأح���د األمثلة على 

تفش���ي العنصرية كان العاصفة التي أثيرت حول زواج الشاب العربي محمود 

منصور من الشابة اليهودية مورال مالكا، من مدينة يافا.

فقد أعلنت منظمة »لهافا«، التي تعّرف نفس���ها بأنها منظمة تنش���ط ضد 

»االنصهار«، أي ضد زواج اليهوديات من غير اليهود، أنها ستس���عى إلى منع 

زواج محمود ومورال. وعلى مدار األس���ابيع التي س���بقت حفل الزفاف، اتصل 

نش���طاء المنظمة بالش���ابين وطالبوهما باالمتناع عن الزواج، وسط تهديدات 

باالعتداء عليهما.

لكن ممارس���ات »لهافا« ليست جديدة، إذ أن نش���طاء هذه المنظمة اعتدوا 

م���رارا وتكرارا على ش���بان عرب، وخاص���ة من القدس الش���رقية، بادعاء أنهم 

يصادقون ش���ابات يهوديات. والجديد في األمر، ه���و أن هذه المنظمة قررت 

تنظيم مظاهرة ضد زواج الش���ابين من يافا عند مدخل قاعة األفراح التي جرى 

فيها حفل الزفاف في مدينة ريشون لتسيون. 

واألمر األكثر خطورة، في هذا الس���ياق، ه���و أن المحكمة وافقت على إجراء 

مظاهرة »لهافا« ضد هذا الزواج، واش���ترطت أن تجري المظاهرة على بعد 200 

متر من قاعة األفراح، اس���تنادا إلى مبدأ »حرية التعبير«. وجرى حفل الزفاف، 

قبل أس���بوعين، وانفلت مئات نش���طاء المنظمة محاولي���ن منع المدعوين من 

دخول القاعة، واعتقلت الشرطة سبعة منهم.

سيتناول هذا التقرير منظمة »لهافا«، نشأتها وأفكارها ونشاطها، وكذلك 

تمويله���ا، علما أنه���ا من الناحية القانونية هي منظم���ة غير موجودة في أي 

، ورغم ذلك تحصل على تمويل من الدولة.
ّ

سجل

على درب كهانا
عرف »لهافا« نفس���ها بأنها »المنظمة من أج���ل منع االنصهار في األرض 

ُ
ت

س���مع أسطوانة تقول ما يلي: 
ُ
المقدس���ة«. ولدى االتصال على رقم هاتفها، ت

»إذا كنِت على عالقة مع غير يهودي وتحتاجين إلى مس���اعدة فورية، اضغطي 

عل���ى الرقم 1؛ إذا كنت���م تعرفون واحدة تقيم عالقة م���ع أغيار )غير اليهود( 

وتري���دون مس���اعدتها، اضغطوا على الرقم 2؛ إذا كنتم تعرفون ش���خصا غير 

يهودي ويتنكر كيهودي أو يتحرش ببنات يهوديات أو أنكم تريدون إبالغنا 

بأماكن توجد فيها مش���اكل وتنتج عنها مشكلة انصهار، اضغطوا على الرقم 

 .»3

وهن���اك إمكانية رابعة، وهي الضغ���ط على الرقم 7 لالس���تماع إلى قائمة 

»أس���ماء أغيار يتحرش���ون ببنات يهوديات« وجميعهم عرب. وتش���مل هذه 

القائمة أرقام الهواتف والمدن أو القرى التي يسكن فيها هؤالء الشبان.

ورغم أن »لهافا« هي منظمة اليمين اإلس���رائيلي المتطرف األكثر ش���هرة، 

لكن المعلومات حولها قليلة جدا. وعمليا، هذه منظمة وهمية، إذ أنها ليست 

مسجلة لدى مسجل الجمعيات والدولة ال تعترف بها. 

وتق���ف خلف »لهافا« مجموعة كبيرة من الحاخامين المتطرفين، المعروفين 

بمواقفهم العنصرية وبتحريضهم على العرب. ويرأس هذه المنظمة بنتسي 

غوفشطاين، وهو أحد تالميذ الحاخام الفاشي المأفون مئير كهانا، الذي قتل 

قبل 25 عاما في نيويورك. وكان كهانا قد أس���س حركة »كاخ« وانتخب عضوا 

في الكنيست. 

لكن بس���بب أفكاره العنصرية والفاشية ودعواته إلى طرد العرب من البالد، 

ت���م إخراج حركته عن القانون. ورغم حظرها لكن حركة »كاخ« ما زالت نش���طة 

وبشكل خاص في صفوف أبناء الشبيبة في المستوطنات.

وذكرت تقارير صحافية أن منظمة »لهافا« وزعيمها غوفشطاين يستخدمان 

»الحدود المستباحة لحرية التعبير من أجل نشر رسائل التحريض والشوفينية 

والعنصرية، التي تش���جع الشبان على تنفيذ جرائم عنف وإرهاب على خلفية 

قومية«.

وخ���الل المظاهرة بالقرب م���ن القاعة التي جرى فيها حف���ل زفاف محمود 

ومورال، ش���ارك المئات من أنصار »لهافا«، وكانوا يرتدون بلوزات عليها شعار 

المنظم���ة، الذي في مركزه نجمة داوود صفراء مش���تعلة، وهتفوا بش���عارات 

عنصرية مثل »الموت للعرب« و«محمد مات« و«كهانا حي«. وقاد هذه المظاهرة 

غوفشطاين وناشط اليمين المتطرف إيتمار بن غفير.  

ويعتبر غوفش���طاين، 45 عاما، أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف االستيطاني، 

وكان عضوا في مجلس مس���توطنة »كريات أربع« ف���ي مدينة الخليل. وال يزال 

غوفش���طاين يتعلم في ييش���يفاه )معهد ديني يهودي( باس���م »َهَرَعُيون 

َهِيهودي« )الفكرة اليهودية( التي أسس���ها كهانا، ويحصل على مخصصات 

م���ن الدولة، أي أنه رغم حظر حرك���ة »كاخ« قانونيا، فإن وكرها المتمثل بهذه 

الييشيفاه يتلقى تمويال من الدولة. 

ويظهر غوفشطاين في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، ويبث سمومه العنصرية 

دائما. وق���ال مؤخرًا لمذيعة عربية في القناة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي 

إن���ه »ال ينبغي أن تكوني هنا«. واعتبر في مقابلة إذاعية أن »المعلم العربي ال 

يمكن أن يشكل قدوة«. 

ولغوفشطاين ماض طويل في االعتداءات اإلرهابية، وفتحت شرطة إسرائيل 

ملفات تحقيق ضده بس���بب ارتكابه مخالفات مثل خرق النظام واالعتداء على 

الفلس���طينيين وأمالكهم. كما اعتقل على خلفية االعتداء على فلسطينيين 

في البلدة القديمة في القدس، واقتحام الحرم القدسي واالعتداء على شرطي. 

وبعد مقتل كهانا، اعتقل سوية مع نشطاء آخرين بشبهة قتل فلسطينيين. 

وخالل حفل زفاف ابنة غوفشطاين، قبل سنتين، تواجد الكثيرون من نشطاء 

حركة اليمين المتطرف »ش���بيبة التالل«، الذين ينفذون االعتداءات اإلرهابية 

المعروفة باس���م »جباي���ة الثمن«. ووثق���ت القناة الثاني���ة قيامهم بالرقص 

وهم ملثمون ويلوحون بالس���كاكين وينش���دون كلمات آية توراتية تدعو إلى 

االنتقام من العرب. 

وقال غوفش����طاين خالل حفل زفاف ابنته »دعون����ي أقول إنه لو تواجد 

ن����ادل عربي هنا لما كان س����يقدم الطعام، وإنما كان س����يبحث عن أقرب 

مستشفى«.

وأس���س غوفش���طاين منظمة »لهافا« قبل أربع سنوات. وقبل ذلك نشط في 

صفوف منظمات مش���ابهة، مثل »مس���اعدة لألخوات«، وه���ي منظمة أقامها 

كهانا. وتشمل أنشطة »لهافا« توزيع مناشير تحذر الشبان العرب وتطالبهم 

باالبتع���اد عن الش���ابات اليهوديات، وكذلك توزيع خرائ���ط تدل على مصالح 

تجارية يعمل فيها عرب، وإصدار ش���هادات »كاشير« )حالل( لمصالح تجارية 

تشغل اليهود فقط.

ومن بين األنش���طة األولى لهذه المنظمة، رس���الة وقع���ت عليها 27 زوجة 

لحاخامين معروفين، في العام 2010، دعت »بنات إسرائيل إلى عدم الخروج مع 

األغيار وعدم العمل معهم وعدم أداء الخدمة الوطنية إلى جانبهم«. 

كذلك ش���اركت »لهافا« بصورة نشطة جدا في حملة الحاخامين العنصريين 

التي دعت إلى عدم تأجير البي���وت للعرب. وخالل هذه الحملة أقامت »لهافا« 

خطًا هاتفيًا »دافئًا« للتبليغ عن يهود أّجروا أو باعوا بيوتا للعرب.

وشارك غوفشطاين وزوجته، في نهاية العام 2011، في اجتماع للجنة الهجرة 

واالس���تيعاب والش���تات في الكنيس���ت، الذي عقد، بتأثير من غوفش���طاين، 

تح���ت عنوان »مداوالت طارئة - خطف المهاج���رات الجديدات على أيدي أبناء 

األقليات«. 

واس���تعرض غوفشطاين خالل االجتماع معطيات كاذبة، قال فيها إن »مئات 

اليهوديات يجري اختطافهن إلى القرى العربية في كل عام، ويتم احتجازهن 

عنوة كجاريات«. 

»نريد الثأر«!
القس���م األكبر من نش���اط »لهافا« ينفذه »كوماندوس« يجري »دوريات« في 

األحياء التي يسكنها العرب واليهود »من أجل إحباط أي إمكانية لنشوء عالقة 

بين عربي ويهودية«، والتي تصفها المنظمة بأنها »أعمال شغب«.

وق���ال مئير دافيد كوبرش���ميت، 22 عام���ا، وهو أحد النش���طاء البارزين في 

»لهافا«، للقن���اة الثانية: »إننا نتجّول في األماكن التي قد تحدث فيها أعمال 

ش���غب، كتلك التي يأتي إليه���ا األغيار من أجل التح���رش ببنات يهوديات. 

ونخرج في أمس���يات أيام الخميس ونرتدي بلوزات وندخل الحانات في ميدان 

صهي���ون وأماكن أخرى في القدس. وفي غال���ب األحيان يكون حضورنا كافيًا. 

يروننا ويعرفون ما هو الوضع. وإذا شاهدنا شابا وشابة يجلسان معا، وهو يبدو 

غير يهودي بحديثه أو لهجته أو لباس���ه، ويظهر ذلك بوجود زيت على الشعر 

غالبا، فإننا نتجه نحوهما ونس���أل إذا ما كان كل شيء على ما يرام. ونسألهما 

إذا ما كانا قد سمعا عن انصهار«.

ويتوجه النشطاء في بعض الحاالت إلى زوجين محددين بعد وصول معلومات 

حولهم���ا إلى »لهافا« من خالل ش���بكات تواصل اجتماع���ي، مثل »واتس- أب« 

و«فيس���بوك«. وفي هذه الحالة يرافق النشطاء من يسمونه ب� »السالح السري« 

للمنظمة، الملقب ب� »الساحر«، وهو الحاخام أرييه لير.

وقال كوبرشميت إن الحاخام »يش���رح خطورة الخروج من الشعب اليهودي، 

وأنه توجد ساللة منذ 3000 سنة ويحظر قطعها. وال أعرف ماذا يقول بالضبط، 

لكنه ينجح في معظم األحيان والشابة تترك الشاب«.

ووقعت في الشهور األخيرة اعتداءات كثيرة هاجم فيها شبان يهود شبانا 

عرب. وفي ش���باط الماضي هاجم نشطاء »لهافا« شابة حريدية في مستوطنة 

»بيت���ار عيليت«، وقام���وا بدفعها والبصاق عليها، ألنه���ا التقت مع صديقها 

العربي.

وخ���الل مظاه���رة نظمها اليس���ار اإلس���رائيلي ف���ي تل أبيب ض���د مظاهر 

العنصرية، اعتقلت الش���رطة 47 ناش���طا من »لهاف���ا«، وأخرجت من بينهم 8 

ش���بان عرب كانوا يتعرضون لالعتداء. وقال شاب يرتدي بلوزة »لهافا« إلحدى 

القنوات اإلس���رائيلية إن »الجميع هنا يريدون الثأر، واألرض تش���تعل. ولقد 

س���ئم الناس عمليات القت���ل المتتالية. وإذا لم تفعل الحكومة ش���يئا، نحن 

سنفعل«.

أما غوفش���طاين، فقد قال لوس���ائل إعالم في أعقاب قتل الفتى المقدسي 

محمد أبو خضير بحرقه حي���ا »إننا نتوقع ثأرا حكوميا، وطالما أن بيبي )رئيس 

حكومة إس���رائيل بنيامين نتنياه���و( ال يقوم بعملية ث���أر قومية، فإنه ربما 

تحدث أمور أخرى والمسؤولية تقع على بيبي«.

وقال رئي���س حهاز األمن العام )الش���اباك( األس���بق، كرم���ي غيلون، الذي 

ش���ف خالل واليته عن التنظيم الس���ري اليهودي اإلرهابي، إنه »يوجد لدى 
ُ
ك

غوفشطاين جهاز تسويق وعالقات عامة غير مألوف. وعقيدة غوفشطاين هي 

نفسها عقيدة الحاخام كهانا. والجهاز القضائي في الدولة يتعامل بتسامح 

بال���غ تجاه المجرمي���ن األيديولوجيين من اليمين واليس���ار )رغم أنه ال يوجد 

نش���اط يساري إرهابي أو عنصري( على حد س���واء، ومظاهر التطرف ستنتشر 

في نهاي���ة األمر. وه���ذا يأتي على خلفي���ة دينية ويصب���ح متطرفا ويهدد 

الديمقراطية ودولة القانون«.

وأضاف غيلون أن »هذا تهديد مباش���ر وهذا إخفاق أن ال يجري التعامل مع 

هذه الظواهر المتطرفة. وينبغي اإلعالن عنهم كتنظيم غير قانوني، وعندما 

يفتح غوفش���طاين فمه يجب زّجه في السجن، وليس السماح له بالتظاهر. إن 

حرية التعبير هي أمر جيد ومهم، لكن له حدود«.

ميزانيات حكومية
كما ذكر آنفا، فإن »لهافا« ليست مسجلة لدى مسجل الجمعيات اإلسرائيلي. 

كذلك فإنه باس���تثناء غوفشطاين ال أحد يمثل هذه المنظمة وال أحد يعترف، 

خ���الل التحقيقات في الش���رطة، بأنه عضو فيها. لكن ه���ذا األمر ال يتالءم مع 

حقيقة أن »لهافا« تحصل على تمويل وتتلقى تبرعات. 

وقال كوبرش���ميت إن »المال يأتي من بيع بلوزاتنا وم���ن التبرعات. واألفراد 

يتبرعون من خالل أكش���اك نقيمها ف���ي أثناء نش���اطاتنا، أو أنهم يتبرعون 

لبنتسي )غوفشطاين( شخصيا، وليس من الصعب الحصول على عنوان بريده 

اإللكترون���ي أو رقم هاتفه، ويصلون إليه مباش���رة ويعطون���ه ماال«. وتبين أن 

المنظمة تطرح أسهم »مش���اركة في إنقاذ بنات إسرائيل« تتراوح قيمتها ما 

بين 300 و1200 شيكل. 

كذلك ف���إن الحاخامين الذين يدعمون هذه المنظم���ة يوصون بالتبرع لها. 

وه���ؤالء الحاخامون يتقاضون رواتبهم من خزين���ة الدولة ومن ميزانية وزارة 

األديان. وق���د أصدرت هذه ال���وزارة، التي يتوالها عضو الكنيس���ت ايلي بن 

داهان، من حزب »البيت اليه���ودي« اليميني المتطرف، بيانا في أعقاب زواج 

محمود ومورال قبل أس���بوعين، قالت فيه إنه يحظر على الحاخامين تش���جيع 

التبرعات لجمعيات تنشط ضد »االنصهار«.

لكن إذا كانت »لهافا« ليس���ت جمعية مسجلة وال قانونية، فإلى أين تذهب 

التبرعات؟. 

بث���ت القناة الثاني���ة تقريرا قالت فيه إن غوفش���طاين عض���و في عدد من 

الجمعيات القانونية لليمين المتطرف. وأشارت إلى أنه في االنتخابات العامة 

التي جرت في العام الماضي، كان غوفشطاين رئيس الطاقم االنتخابي لحزب 

»عوتس���ما ليسرائيل« اليميني المتطرف، بقيادة عضوي الكنيست السابقين 

أرييه إلداد وميخائيل بن آري. وهذا الحزب يدعو إلى طرد الفلسطينيين وإلى 

إقامة دولة فلسطينية في األردن. لكن هذا الحزب لم يتجاوز نسبة الحسم.

كذلك ينشط غوفشطاين في ثالث جمعيات وهي: »ييشيفاة هار هبايت«، 

التي تنشط من أجل بناء الهيكل وكنيس وييشيفاه ومؤسسات أخرى في 

الحرم القدسي الش���ريف؛ »الصندوق من أجل إنقاذ شعب إسرائيل«، الذي 

ينشط من أجل »محاربة ظاهرة االنصهار، تعزيز االستيطان والسيطرة في 

أرض إسرائيل، المس���اعدة القانونية وأنشطة من أجل دعم ضحايا ظاهرة 

المتس���للين )المهاجرين األفارقة(«؛ جمعية »حيْمال )أي الرأفة( - مساعدة 

للمحتاجين«، التي من بين أهدافها توزيع مواد غذائية ومس���اعدة فتيات 

في خطر.

وكان���ت صحيفة »هآرتس« قد نش���رت تقريرا، في الع���ام 2011، جاء فيه 

أن جمعية »حيمال« تنش���ط س���وية مع »لهافا« في محاربة »االنصهار«، وأن 

تمويل هذه األنش���طة يأتي من وزارة الرفاه التي تخصص ميزانية سنوية 

لجمعية »حيمال«. 

وقالت القناة الثانية إن ميزانية جمعية »حيمال« من الحكومة ارتفعت خالل 

العامين 2012 و2013، ووصلت إلى 806 آالف ش���يكل. وكان غوفش���طاين، في 

الماضي، مس���ؤول العالقات العامة في هذه الجمعي���ة ومخوال بالتوقيع على 

شيكاتها. 

وتبين من تحقيق القناة الثانية أن جمعية »الصندوق من أجل إنقاذ ش���عب 

إسرائيل« هي الجهة الرسمية التي تقف وراء »لهافا«، وأن شيكات التبرعات 

التي يجمعها غوفشطاين تدخل إلى حساب هذه الجمعية. 

وعق���ب غيلون على ذلك بالق���ول »هذا تناقض. فرئي���س الحكومة ورئيس 

الدولة )رؤوفي���ن ريفلين( تحدثا عن زفاف الزوجين منص���ور )نددا بمظاهرة 

»لهاف���ا«(. وماذا نتج عن ذلك إذا كانت المنظمة تحصل على تمويل عن طريق 

جمعيات؟«.

واعتب���ر غيلون أن »هذا إخفاق. وعندما ال يفعلون ش���يئا وال يعالجون أمر 

ه���ذه الظواه���ر فيما ال تزال ف���ي مهدها، يقتل رئي���س حكومة بعد ذلك 

)رئيس حكومة إس���رائيل األس���بق، إس���حاق رابين، الذي قت���ل على يدي 

متطرف يهودي خالل والية غيلون في رئاس���ة الشاباك(. لقد مات الحاخام 

كهان���ا لكن عقيدت���ه ما زالت حية وموجودة وثمة م���ن يواصل غرس هذه 

العقيدة وتكريسها«.

مـنـظـمــة »لـهـافـــا« تـحـيـي أفـكــار كـهــانــا الـمـحـظـــورة!
* الحكومة اإلسرائيلية تندد بنشاط هذه المنظمة ضد »االنصهار« لكنها تمّولها عبر جمعيات يمينية أخرى *

رام الله- صدر حديثًا عن المركز الفلس���طيني للدراسات اإلسرائيلية- »مدار« 

العدد 54 من المجلة الفصلية المتخصصة »قضايا إسرائيلية«.

ويضم الع���دد محورًا خاصًا ع���ن األرض والقانون في إس���رائيل وارتباطهما 

باأليديولوجيا الصهيونية بعنوان »إسرائيل: األرض، القانون، األيديولوجيا«.

وترك���ز مقاالت المحور عل���ى تحليل أيديولوجيا سياس���ات األراضي وأدوات 

تطبيقه���ا قبل وبع���د إقامة إس���رائيل وتش���ريح إس���قاطاتها عل���ى العرب 

الفلس���طينيين في إس���رائيل من خالل تأكيد أن أدلجة السياس���ات واألدوات 

المطبقة من أجل الس���يطرة عل���ى األرض من قبل الحرك���ة الصهيونية ودولة 

إسرائيل تنطبق حاليًا على ما في األراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967.

وساهم في مقاالت المحور كل من رائف زريق )األرض، القانون، األيديولوجيا: 

مدخل(؛ راسم محيي الدين خمايسي )أيديولوجية، سياسات وأدوات السيطرة 

على األرض وتهوي���د المكان(؛ أورن يفتحئيل )الحي���ز البدوي »غير المعترف 

به« مسألة إس���تراتيجية(؛ قيس يوسف ناصر )التخطيط والبناء في إسرائيل: 

بين السلطة المركزية واألقلية العربية(؛ رافيت حنانئيل )نظرة على السياسة 

القومية التي تنتهجها الدولة اإلسرائيلية في موضوع األراضي(.

ويح���وي العدد مقالتي���ن: األولى بعن���وان »المنف���ى، التاريخ، وقومن���ة الذاكرة 

اليهودي���ة: تأّمالت ف���ي »العودة إل���ى التاريخ« كفكرة صهيونية« بقلم األس���تاذ 

الجامعي أمنون راز كركوتسكين يقوم فيها بتحليل فكرة »التاريخ« وفكرة »العودة« 

في الخطاب الصهيوني بغرض توضيح إسقاطاتهما السياسية والثقافية. والثانية 

بعن���وان »المطرقة والمنجل والمحرقة: جمهور مش���جعي فريق »هبوعيل تل أبيب« 

والهوية العلمانية اإلسرائيلية« بقلم األستاذ الجامعي تامير سوريك يشّرح فيها 

الخطاب الس���ائد في مالعب كرة القدم اإلس���رائيلية ومدرجاتها مش���يرًا إلى كونه 

تعبيرًا عن صراعات أساسية تدور رحاها بين تعريفات »ما هو إسرائيلي«.

ف���ي الع���دد مقابلة خاصة أجراها أنطوان ش���لحت وبالل ض�اه���ر مع األديب 

اإلس���رائيلي أبراهام ب. يهوش���واع ويؤكد فيها من ضم���ن أمور أخرى أن لدى 

اليهود اس���تخفافًا عامًا بأوطان اآلخرين، ومن هن���ا عدم اكتراثهم بما ألحقوه 

ويلحقونه من خراب وتدمير بوطن الفلس���طينيين وال سيما بعد احتالل 1967. 

كما يش���ير إل���ى تأييده حل الدولتي���ن وأن الطريق الوحيدة ه���ي االتفاق مع 

الفلس���طينيين على ضم الكتل االس���تيطانية الكبرى في الضفة الغربية إلى 

إسرائيل مع تبادل أراض، مع إمكان بقاء أقلية يهودية في الدولة الفلسطينية 

العتي���دة تحصل على مواطنة فلس���طينية وتنصاع للقوانين الفلس���طينية. 

كما تطّرق يهوش���واع إلى دور الثقافة اإلس���رائيلية في الصراع مشيرًا إلى أن 

مجايليه من األدباء كانوا مرتبطين أكثر بالموضوع السياسي، في حين أن جيل 

األدباء اإلسرائيليين الشباب أهمل هذه الناحية كثيرًا.

وف���ي باب ق���راءات يقّدم علي حي���در عرضًا نقديًا لكتاب إس���رائيلي جديد 

للدكتور إيتان بار يوسف تحت عنوان رئيسي »فيلال في الغابة« وعنوان فرعي 

»إفريقيا في الثقافة اإلس���رائيلية« يس���لط الضوء على السنوات المؤسسة أو 

ما يس���مى »العصر الذهبي« للعالقات اإلس���رائيلية- اإلفريقية )1957- 1973(. 

ويق���ّدم خلدون البرغوثي قراءة في كتاب عباس ش���بالق »يهود العراق: تاريخ 

ترحي���ل جماعي« الذي يعالج األس���باب التي أدت خالل ع���ام ونيف إلى رحيل 

غالبية يهود العراق عن بلدهم إلى فلسطين.

وف���ي معرض تقديم مل���ف العدد كتب مدي���ر تحرير المجل���ة رائف زريق: 

»األرض في فلس���طين كانت وال تزال جوهر الصراع. منذ البداية كان المشروع 

الصهيوني ينوي ويعمل على االس���تيالء على األرض. إن االستيالء على األرض 

هو هدف مضمر ومعلن في المش���روع االس���تيطاني الصهيون���ي، إذ من غير 

الممكن أن يكتب النجاح لمش���روع كهذا يرغب في إقامة »بيت قومي« لليهود 

في فلسطين إذا لم يستطع االستيالء على األرض أواًل. 

»وعليه فإن الفكر الصهيوني يجد تجليه األفضل واألعمق في كل ما يتعلق 

بنظام وقوانين األراضي، وما تاريخ قوانين األراضي في فلس���طين/ إس���رائيل 

إال تعبي���ر مكثف عن تاريخ الصراع بمجمله. ولذا فإن دراس���ة تاريخ األراضي، 

قوانين الملكية باألس���اس، وقوانين التنظيم والبناء هي مدخل أولي وأساس 

في فهم عمل وسياس���ة ومنطق الدولة اإلسرائيلية، الذي يذهب عميقًا تحت 

الس���طح ويفس���ر الكثير من الظواهر السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية 

األخرى«.

العدد 54 من فصلية »قضايا إسرائيلية«: محور خاص عن األرض والقانون في إسرائيل

عناصر من »لهافا« يهتفون ضد العرب.
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