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احتدام الصراع في 

إسرائيل حول المساواة 

في حقوق الصالة للنساء 

في »حائط المبكى«!

تقرير لـ »بيتسيلم«: 

إسرائيل تفعل ما 

تشاء في منطقة »ج«

»المش����هد االس����رائيلي«: وجهت وزير العدل اإلس����رائيلية ورئيسة طاقم 

المفاوضات مع الفلس����طينيين، تس����يبي ليفني، انتق����ادات إلى حكومتها، 

على خلفية عدم تقدم العملية السياس����ية بين إس����رائيل والفلسطينيين، 

وطالبت رئيس الحكومة، بنيامي����ن نتنياهو، باتخاذ قرارات واضحة في هذا 

الخصوص. 

وجاءت انتق����ادات ليفني في أعقاب تصريحات نائ����ب وزير الدفاع، داني 

دانون، بأن حزب الليكود والحكومة يعارضان قيام دولة فلسطينية.

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن ليفني قولها، أمس االثنين، إنه »يتعين 

على رئيس الحكومة أن يقرر ما إذا س����يتم إفس����اح المجال أمام الدانونيزم 

)نسبة إلى دانون( للسيطرة على الخطاب العام، أو إفساح المجال أمام القوى 

التي تدرك أن التسوية السياسية تخدم مصلحة دولة إسرائيل«.   

وانتقدت ليفني حزب »يش عتيد« )يوجد مس����تقبل( ورئيسه يائير لبيد، 

وقالت »إنني أتوقع من يش عتيد أن يكون فعاال أكثر في هذا المجال«، علما 

أن لبيد أطلق تصريحات مؤخرا تبين منها أن موقفه قريب من المواقف التي 

يعبر عنها نتنياهو، ومن مواقف حليفه نفتالي بينيت، رئيس حزب »البيت 

اليهودي« اليميني المتطرف. 

وأضافت ليفني إن »المطلوب هو أن يفهم الجمهور أن االئتالف مؤلف من 

آراء مختلفة، وأنه ال يوجد رأي واحد يسيطر عليه، هو ذلك الذي يحاول إحباط 

العملية السياسية«. 

وق����ال دانون إلذاعة الجيش اإلس����رائيلي، أول من أم����س األحد، إنه »توجد 

تي����ارات داخل الحكوم����ة تقول إنه إذا كان����ت هناك خط����وات إلقامة دولة 

فلسطينية فإنها ستعارضها. وعلى ما يبدو أنه ليس لطيفا سماع الحقيقة، 

لكني أعتقد أنه إذا ما قامت دولة فلس����طينية في يهودا والسامرة )الضفة 

الغربية( فإن هذا س����يء إلس����رائيل، وبرأيي أن حرك����ة الليكود ال تؤيد فكرة 

الدولة الفلسطينية«.

وكان دان����ون قد قال ف����ي مقابلة أجراها معه موق����ع »تايمز أوف إزرائيل« 

االلكتروني خالل نهاية األس����بوع الماضي إن نتنياه����و يواصل الدعوة إلى 

محادثات مع الفلس����طينيين »فق����ط ألنه يعلم بأن إس����رائيل لن تصل إلى 

اتفاق معهم«. ولفت دانون إلى أن الحكومة اإلس����رائيلية »لم تجر أبدا بحثا 

رح الموضوع للتصويت 
ُ
أو تصويتا ولم تتخذ قرارا بشأن حل الدولتين. وإذا ط

ف����ي الحكومة فس����ترى أن معظم وزراء الليكود، س����وية مع )ح����زب( البيت 

اليهودي، سيعارضون ذلك«. وأضاف »نحن ال نحارب ضد إجراء مفاوضات مع 

الفلس����طينيين، لكن إذا حدث تحرك باتجاه الدفع نحو حل الدولتين، فإنك 

سترى قوى داخل الحزب والحكومة تكبح ذلك«.

وكش����فت تصريحات دانون عن وجود توتر بينه وبين وزير الدفاع، موشيه 

يعل����ون، الذي أعلن أنه يتبرأ من نائبه. ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 

أمس، عن يعلون قوله، خالل محادثة مغلقة مع ش����خصية إسرائيلية رفيعة 

المس����توى »لقد رفعت مس����ؤوليتي عنه، وال تلومني«. ورغم أن يعلون صرح 

مرارا أنه يس����تبعد التوصل إلى اتفاق بين إس����رائيل والفلسطينيين خالل 

الس����نوات المقبلة إال أنه تحفظ من تصريح����ات دانون فيما يتعلق بتحريك 

عملية سياسية وتفاوضية.

وقالت »يديعوت أحرونوت« إن يعلون لم يكن متحمس����ا من تعيين دانون 

نائب����ا له في وزارة الدف����اع، وأنه قلص صالحيات دان����ون ولقاءاته مع قيادة 

الجيش اإلس����رائيلي قدر اإلمكان، كما أن قيادة الجيش لم تستوعب تعيين 

دان����ون في منصب نائ����ب وزير الدفاع. لكن مصادر ف����ي مكتب دانون قالت 

للصحيفة إن العالقة بين وزير الدفاع ونائبه »ممتازة«.

ونف����ت مصادر في ديوان رئيس الحكومة اإلس����رائيلية تصريحات دانون، 

وقالت ل����� »تايمز أو إزرائيل« إن أقواله »ال تعك����س موقف نتنياهو وحكومة 

إس����رائيل، ورئيس الحكومة معنّي باس����تئناف المفاوضات من دون شروط 

مسبقة«.  

وعقب عضو الكنيس����ت عمرام متس����ناع من حزب »الحركة«، الذي تتزعمه 

ليفن����ي، بالق����ول إن حزبه انض����م إلى الحكوم����ة من أجل دف����ع المفاوضات 

السياسية، وأن حزب »الحركة« سينسحب من الحكومة إذا لم تفعل الحكومة 

ذلك. وأضاف أن »الش����رط هو دفع عملية الس����الم، وإذا توصلنا إلى استنتاج 

بأن هذا ليس جاريا فإننا لن نبقى في الحكومة«.

م����ن جانبه قال عضو الكنيس����ت ع����ن حزب العمل اإلس����رائيلي، إس����حق 

هيرتسوغ، إن »على رئيس الحكومة أن ُيقصي دانون عن منصبه فورا، بسبب 

الضرر الخطي����ر الذي تلحقه أقواله بجهود وزي����ر الخارجية األميركية، جون 

كيري، من أجل تحريك مفاوضات الس����الم، والتي يقوم بها يوميا وبش����كل 

مكثف مع نتنياهو وأبو مازن )الرئيس الفلسطيني محمود عباس(«. وأضاف 

أن »أقوال دانون تنطوي على اس����تعالء واستخفاف تجاه األقوال التي أدلى 

بها رئيس الحكومة في الكنيس����ت قبل أيام معدودة فقط حول الحاجة إلى 

التوصل التفاق مع الفلس����طينيين«. وش����دد على أنه »حان الوقت كي تقرر 

الحكومة ما ه����و موقفها الحقيقي من هذه القضية المصيرية، وأن توضحه 

أمام الشعب في إسرائيل والمجتمع الدولي«. 

ودعت رئيس����ة حزب العمل والمعارضة، شيلي يحيموفيتش، نتنياهو إلى 

التقدم في عملية الس����الم وتعهدت بمنحه »ش����بكة أمان« من جانب حزبها. 

وقالت خالل ندوة، الس����بت الماضي، مخاطبة نتنياه����و »إننا نمنحك الدعم، 

وتوجد أغلبية في الكنيس����ت تؤيد التسوية. وفي كل نبضة تنفذها باتجاه 

تس����وية لن نتصرف كمعارضة وس����نصوت لصالح����ك. وإذا هددت الجهات 

اليمينية باالنسحاب من الحكومة سنعيد دراسة إمكانية االنضمام إليها«.

وفي غضون ذلك قالت صحيفة »يسرائيل هيوم« إن كيري، الذي كان مقررا 

أن يصل إلى إس����رائيل اليوم، س����يؤجل زيارته للمنطقة لع����دة أيام، بادعاء 

منح المزيد من الوقت للرئيس الفلس����طيني، محمود عباس، كي يقرر بشأن 

المطالب الفلس����طينية فيما يتعلق باس����تئناف المفاوضات مع إس����رائيل. 

ووفق����ا للصحيفة المقربة م����ن نتنياهو، فإن كيري يري����د معرفة ما إذا كان 

عباس سيقرر إلغاء وضع »شروط مس����بقة« الستئناف المفاوضات، وتتمثل 

أساًسا بمطالبة إسرائيل بوقف االستيطان، وإطالق سراح أسرى فلسطينيين.

رًدا على تصريحات نائب وزير الدفاع

ليفني تطالب نتنياهو
باتخاذ قرار واضح فيما
يتعلق بالعملية السياسية

بموازاة اإلعراب عن القلق جراء اقتراب الحرب من هضبة الجوالن

الكشف عن إجراء تنسيق غير مباشر 
بين إسرائيل والجيش السوري بشأن 

نشاط هذا الجيش ضد المتمردين!

قالت تقارير إعالمية إس���رائيلية إن قلقا يس���ود في أروقة المؤسس���ة 

األمنية اإلس���رائيلية جراء اقتراب الحرب الدائرة في سورية من خط وقف 

إطالق النار وفص���ل القوات في هضبة الجوالن، والذي تعتبره إس���رائيل 

حدودها مع سورية. 

وذكرت صحيف���ة »يديعوت أحرونوت«، أمس االثني���ن، في نبأ لمحللها 

العسكري أليكس فيشمان، أن المتمردين في سورية توغلوا خالل األسبوع 

الماضي إلى مناطق تقع تحت س���يطرة إس���رائيل في جنوب الجوالن، وأن 

ه���ذا األمر، الذي لم يحدث منذ أعوام طويلة، ي���دل على تغيير مقلق في 

نمط نشاط المتمردين ضد أهداف إسرائيلية في هضبة الجوالن.

وأضافت الصحيفة أنه منذ بداية الش���هر الحالي تم تس���جيل حالتين 

على األقل، توغ���ل فيهما المتمردون إلى الج���والن المحتل، وهي مناطق 

واقع���ة عند خط وقف إط���الق النار. وتبين أنه في إح���دى الحالتين توغل 

ثالثة عناصر مس���لحة من المتمردين، وفي الحال���ة الثانية توغل عنصر 

مسلح واحد، إلى هذه المناطق. ومكث هؤالء العناصر مدة قصيرة في هذه 

المناطق ثم عادوا إلى داخل األراضي السورية.

واعتبرت الصحيف���ة أن توغل هذه العناصر إل���ى الجوالن المحتل يدل 

على »جرأة«. 

وكان ضابط كبير في قيادة الجبهة الش���مالية للجيش اإلسرائيلي قد 

قال في أعقاب خطف جن���ود تابعين لقوات األمم المتحدة - »أوندوف« 

- على أيدي مقاتلين من »جبهة النصرة« اإلس���المية المتطرفة، إن أحد 

المخاوف في إسرائيل هو أن تحاول مجموعات بين المتمردين الدخول 

إلى مواقع للجيش اإلس���رائيلي وش���ن هجوم ضد جنود إسرائيليين أو 

خطفهم. 

من جهة أخ���رى دارت معارك بين قوات الجيش الس���وري والمتمردين 

عند معبر القنيطرة الحدودي في الجوالن، يوم الخميس الماضي. وتمكن 

المتمردون من احتالل المعبر لبضع س���اعات، لكن قوات الجيش السوري 

عادت وسيطرت على المعبر. 

وقالت تقارير إس���رائيلية إن الجيش السوري أبلغ إسرائيل، بواسطة 

األمم المتحدة، أنه يعتزم إدخال قوات إلى معبر القنيطرة من أجل دحر 

المتمردين. ووفق���ا ل� »يديعوت أحرونوت« فإن إس���رائيل لم تعترض، 

لكنها فوجئت الحقا بدخول خمس دبابات س���ورية. وادعت إس���رائيل 

أن دخ���ول الدبابات الس���ورية كان مخالفا التفاقي���ات وقف إطالق النار 

بين الجانبين. وحذرت إس���رائيل سورية، بواسطة األمم المتحدة أيضا، 

من أنه في حال س���قوط قذائف تطلقها الدباب���ات في منطقة الجوالن 

المحتلة فإن الجيش اإلس���رائيلي س���يطلق النار باتجاه الدبابات. وبعد 

ذلك أوضحت س���ورية أن الدبابات ستبقى في المكان لعدة ساعات ثم 

ستنس���حب من منطقة معب���ر القنيطرة، وهو ما حصل، حس���بما أكدت 

الصحيفة اإلسرائيلية.

لك���ن على ما يبدو فإن التوتر ف���ي هذه المنطقة أكبر من ذلك. فقد قال 

رئيس ش���عبة قوات حفظ الس���الم التابعة لألمم المتحدة، هارفو الدسو، 

خ���الل اجتماع لمجل���س األمن الدولي، ف���ي نهاية األس���بوع الماضي، إن 

إس���رائيل هددت بمهاجمة قوات الجيش الس���وري خ���الل المعارك في 

القنيط���رة. ونقلت صحيفة »هآرت���س« عن ضابط إس���رائيلي كبير قوله 

»نقلنا رس���الة بواسطة أوندوف وطالبنا أن يسحب السوريون الدبابات من 

المنطقة المنزوعة الس���الح. وأوضحنا أنه في ح���ال عملت الدبابات ضدنا 

فإننا سنهاجمها«. 

وأبلغ الدس���و سفيري إس���رائيل وسورية، مس���اء يوم الجمعة الماضي، 

ب���أن هناك أربع دبابات وثالث ناقالت جند مدرعة تابعة للجيش الس���وري 

متواجدة في المنطقة المنزوعة السالح في الجوالن.

وعلى خلفية ه���ذا التوتر وتخوف إس���رائيل في أعق���اب أنباء ترددت 

حول س���حب دول لقواتها المشاركة في »أوندوف«، تحدث رئيس حكومة 

إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي، فالديمير بوتين. ودامت 

هذه المحادثة الهاتفية وقتا قصيرا، واقترح بوتين خاللها إرس���ال جنود 

روس لدعم قوات »أوندوف«. 

وقال نتنياهو، خالل اجتماع للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، 

أمس االثنين، إن »المبدأ الذي يوجه إس���رائيل هو أن كل من يهدد بش���ن 

هجمات أو يش���ن هجمات ضدها، ستتم مهاجمته«. وأضاف »إننا نشاهد 

شرق أوسط جديًدا، وهو هائج وعاصف وقابل جدا لالشتعال، وهذا ينطبق 

بشكل خاص على الحدود الشمالية )إلس���رائيل( مع سورية. ونحن نعمل 

أمام هذه التطورات بصورة مسؤولة ورجاحة عقل وحزم«.

وكان نتنياهو قد أش���ار، في تصريحات أدلى بها في مستهل االجتماع 

الذي عقدته الحكومة اإلس���رائيلية أول أمس األح���د، إلى أن األوضاع في 

س���ورية آخذة في التعقيد يوًما بعد يوم، وكش���ف أن���ه تحادث في هذا 

الشأن مع الرئيس الروسي بوتين في نهاية األسبوع الفائت.

ا أن تعقيد األوضاع في س���ورية تس���بب في نهاية األس���بوع 
ً

وأكد أيض

الفائت باندالع معارك طاحنة بالقرب من منطقة الحدود مع إس���رائيل في 

هضبة الجوالن. لكنه في الوقت نفس���ه شّدد على أن إسرائيل ال تنوي أن 

تتدخ���ل في الحرب األهلي���ة الدائرة في هذا البلد م���ا دامت النيران غير 

موجهة نحو األراضي اإلسرائيلية.  

وتطّرق رئيس الحكومة إلى آخر التطورات المتعلقة بقوات حفظ السالم 

الدولي���ة في الج���والن )أوندوف(، في ضوء قرار النمس���ا س���حب جنودها 

العاملين في إطار هذه القوات في إثر تفاقم األوضاع األمنية في منطقة 

الحدود بين إس���رائيل وس���ورية، فقال إن تفكك قوات األمم المتحدة في 

الجوالن من ش���أنه أن يسلط الضوء على حقيقة أن إسرائيل ال تستطيع أن 

ترهن أمنها بوجود قوات دولية. 

ا م���ن اتفاقيات لكنها ال  وأض���اف: »يمكن لقوات دولي���ة أن تكون جزًء

تستطيع أن تشكل الدعم األساسي ألمن إسرائيل«. 

وأش���ار إلى أنه سيتحدث في هذا الش���أن مع وزير الخارجية األميركية 

جون كيري خ���الل زيارته المقبلة إلس���رائيل، فضال ع���ن محاولة تحقيق 

انفراج فيما يتعلق بالمفاوضات مع الفلس���طينيين من أجل التوصل إلى 

تسوية. 

وأك���د أن هذه التس���وية يجب أن تكون مبنية على أس���اس إقامة دولة 

فلس���طينية منزوعة الس���الح تعترف بإس���رائيل كدولة يهودية، وعلى 

أساس اتخاذ تدابير أمنية راس���خة تعتمد على الجيش اإلسرائيلي. كما 

أكد أنه كي يكون باإلمكان التعامل مع هذه التحديات ومع تحديات أخرى 

ماثلة أمام إسرائيل يجب على الحكومة أن تعمل كفريق واحد.

»المشهد االس���رائيلي«: ذكرت تقارير إعالمية متطابقة في نهاية األسبوع 

ا على الرغم من قرب انتهاء 
ً

الفائت أن االئتالف الحكومي الحالي ما زال مشّوش

األيام المئة األولى على إقامته، وأن سبب ذلك يعود أساًسا إلى ارتفاع مستوى 

الشك بين رؤساء األحزاب الشريكة فيه بمرور الوقت. 

وفي هذا اإلطار أش���ار محلل الشؤون الحزبية في صحيفة »يسرائيل هيوم« 

)المقربة من رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو( موتي توخفيلد إلى أنه بداًل 

من بناء عالقات ثقة، تقود إلى عالقات عمل سوية بين الشركاء، فإن ما يحدث 

هو العكس تمامًا. وإلى أن نش���أ تعاون ما بين رئيس الحكومة نتنياهو ووزير 

المالي���ة يائير لبيد عل���ى خلفية مداوالت الميزانية العام���ة، كان مهمًا لهذا 

األخي���ر، رئيس حزب »يوجد مس���تقبل«، التذكير بأنه يخطط ألن يكون رئيس 

الحكومة المقبل، من عل���ى صفحات صحيفة »نيويورك تايمز«، وهو ما أغضب 

نتنياهو. وبعد أن قبلت رئيس���ة حزب »الحركة« تس���يبي ليفني خطة رئيس 

الحكومة لتوس���يع هيئة انتخاب الحاخام اإلسرائيلي األكبر، قرر حزب »البيت 

اليهودي« االعتراض واستخدام الفيتو. 

وأض���اف هذا المحلل أنه على خلفية هذه العالقات العكرة فش���ل االئتالف 

في التصويت الس���ري على تأليف لجنة تعيين القضاة، ولم ينجح في إيصال 

من���دوب عنه إلى ه���ذه اللجنة )وهو عضو الكنيس���ت دافي���د روتم من حزب 

»إسرائيل بيتنا«(، في حين أنه في أثناء والية الحكومة السابقة كان االئتالف 

ال يعّين فقط ممثليه وإنما يختار أيضًا ممثلي المعارضة، فأين ذاك من هذا؟.

من ناحيتها أكدت محللة الشؤون الحزبية في صحيفة »يديعوت أحرونوت« 

س����يما كدمون أن االئتالف الحالي  إش����كالي للغاية، ذلك بأن وجوده مرتبط 

ب����كل واحد من مكّوناته، وكل واحد يفعل ما يش����اء. وهو ائتالف كل رئيس 

كتلة فيه يرى نفسه رئيس الحكومة المقبل، ويمكنه أن يقّرر في كل لحظة 

تفكيكه.

وبرأيه���ا فإن المفارقة في كل هذه المس���ألة تكمن في أن أي ش���ريك في 

االئتالف ال يرغب حقًا في تفكيك الحكومة. ال لبيد، وال نفتالي بينيت )رئيس 

»البيت اليهودي«(، وبالتأكيد ليس���ت ليفني. فال مصلحة ألي منهم في هذه 

المرحل���ة بالذهاب إلى االنتخابات. ولبي���د وبينيت ال يزاالن بعيدين عن إثبات 

نفس���يهما، ولليفني أس���باب للحفاظ على ما أنجزته. لذلك، فإن كل ما ينبغي 

لرئيس الحكومة فعله هو الطرق على الطاولة وإبالغ ش���ركائه بأن هذا ال يمكن 

أن يستمّر. وبداًل من ذلك فإن ما رأيناه في األسبوعين األخيرين في الليل، ومن 

خلف ستارة التصويت، وفي المداوالت في اللجان، يثبت أن هذا ليس ائتالفًا 

يعمل، بل إنه ائتالف مشّوش.

وأضافت كدمون: من الواضح أن اليمين يواجه مش���كلة. ففي الكنيس���ت 

الس���ابق كان لمعسكر اليمين 65 مقعدًا فضاًل عن مقاعد عدة لرجال كاديما 

ممن وقفوا على الجدار. وفي الكنيست الحالي نال اليمين 61 عضو كنيست، 

انقس���موا بين ائتالف ومعارضة. والليكود يعاني من مشكلة بنيوية حيث 

ال يملك إال 20 عضو كنيس���ت فقط، قس���م منهم خائب األمل. والفجوة في 

عملي���ات التصويت بين المعارضة واالئتالف تبلغ أحيانًا 5- 6 أصوات فقط. 

وإذا أضفنا ثالثة متمردين في الليكود، ممن يصّوتون وفق ضمائرهم، وهم 

رؤوفين ريفلين وموش���يه فايغلين وحاييم كاتس، فإن هذا العدد إشكالي 

أكثر فأكثر.

وقال توخفيل���د إن هناك تملمال في صفوف »البي���ت اليهودي« جراء وضع 

الحكوم���ة الحالية، وقد بدأ عدد من قادة الصف األول في الحزب يعيدون هذا 

الوضع إلى ما يس���ّمونه ب� »الخطيئة األولى« التي اقترفوها بأنفسهم. ويقول 

هؤالء إنه لو لم يتم اإلصرار على الدخول مع لبيد على حساب أحزاب الحريديم، 

لبدت األمور بش���كل مغاير، وذل���ك ليس فقط بأن ت���ؤدي الحكومة مهماتها 

بشكل يشبه جدًا أداء الحكومة السابقة، وإنما أن يختفي أيضًا »خطر العملية 

السياسية« الذي قد يطل قريبًا.

وأضاف ه���ذا المحلل: في »البيت اليهودي« ي���رون الجوالت التي ال تتوقف 

لوزير الخارجي���ة األميركية جون كيري، والذي س���يصل قريبا في جولة أخرى 

إلى المنطقة، وال يهدأ بالهم. وهم يس���ألون: هل كيري يطبخ ش���يئًا؟ وإذا ما 

ح���دث ذلك، فإنه توجد أغلبية تلقائية ألي تنازل أو تجميد أو أي مبادرة يقّرر 

يها. فحزب »يوجد مستقبل« سوف يدعم. وحزب »الحركة« 
ّ
رئيس الحكومة تبن

بزعامة ليفني سيدعم. وحزب العمل سيؤيد من الخارج، وربما الحريديم أيضًا 

س���يؤيدون فقط لتلقين الجمهور الديني - القومي درس���ًا حول الخيانة في 

نظره���م، التي أبقتهم خارج الحكومة. لكن في المقاب���ل، فإن لبيد مقتنع أن 

نتنياهو ينصب له ش���ركًا منذ زمن، وأنه ينتظر الفرصة إلخراجه من الحكومة 

وإدخ���ال الحريدي���م مكانه. ومن أجل ضم���ان عدم حدوث ذل���ك، فهو يعمل 

للحف���اظ على الصلة بينه وبين زعيم »البيت اليهودي«. وعمليًا فإن بينيت هو 

بوليص���ة تأمين لبيد في مواجهة خطوة مخطط لها كهذه من جانب نتنياهو. 

وإذا ما أعلن بينيت أن انس���حاب لبيد سيقود أيضًا إلى انسحابه، فإن انضمام 

الحريديم لن يساعد.

لكن المحل���ل أكد أن فرص حدوث ذلك ضئيلة جدًا، فف���ي ظل أزمة الزعامة 

التي يعيش���ها بينيت داخل حزبه، من المش���كوك جدًا أن يكون بوس���عه أن 

يس���تصدر قواًل جازمًا بهذا القدر. والمنطقي أكثر أنه إذا ما هّدد باالنسحاب، 

أن يجد نفس���ه خارجًا وحده، فيما يواصل باقي أعضاء حزبه الجلوس بش���كل 

مؤك���د على كراس���يهم. في الوقت نفس���ه، فمثلما أن لبيد معني باس���تمرار 

الش���راكة مع بينيت للنجاة من وضع يدخل فيه الحريديم على حس���ابه، فإن 

بينيت بحاجة للتحالف مع لبيد. ويخش���ى زعيم »البي���ت اليهودي« أيضًا من 

وضع كهذا أو سواه يدفع نتنياهو إلى التخلص منه، على خلفية أسباب كثيرة 

أهمها أزمة الثقة القديمة بين الشخصين.

تــقــاريــر إعــالمــيـــة:

ارتفاع مستوى الشك بين شركاء االئتالف
ا!

ً
الحكومي يجعل أداء حكومة نتنياهو مشّوش

حكومة نتنياهو: أبواب مواربة.
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في خطوة وصفت 
بأنها تنم عن »كرم استثنائي«

الواليات المتحدة ستمنح 
إسرائيل 488 مليون دوالر 

إضافية لشراء وتطوير 
المنظومات المضادة للصواريخ

ذكرت صحيفة »هآرتس« أمس االثنين، في نبأ لمحللها 

العس���كري عاموس هرئيل، أن الوالي���ات المتحدة تنوي 

زيادة مساعدتها العس���كرية الخاصة إلسرائيل من أجل 

تطوير وش���راء منظوم���ات جديدة العت���راض الصواريخ 

والقذائف، وذلك على الرغم من التقليصات القاسية في 

ميزانية الدفاع األميركية. 

وقال���ت الصحيفة إن هذا هو م���ا برز في صيغة القانون 

ال���ذي أقرته لجنة مجلس النواب في واش���نطن األس���بوع 

الماضي.

فق���د وافق���ت اللجنة المخصصة لش���ؤون الس���الح في 

مجل���س الن���واب األميركي على اقت���راح القان���ون الذي 

قدمه رئي���س اللجنة، هوارد ماكين، والقاضي بتخصيص 

الواليات المتحدة مبلغًا إضافيًا قدره 268 مليون دوالر في 

العام 2014 من أجل تطوير منظومتين العتراض الصواريخ 

تقوم بهما بصورة مشتركة الواليات المتحدة وإسرائيل، 

وتزويد إس���رائيل بهما. والمقصود هنا منظومة صواريخ 

»حيتس 3« العتراض الصواريخ البعيدة المدى، ومنظومة 

»العصا السحرية« العتراض الصواريخ المتوسطة المدى.

كما جاء ف���ي اقتراح القرار تخصيص مبلغ إضافي قدره 

220 ملي���ون دوالر ف���ي العام 2014 من أجل تمويل ش���راء 

بطاري���ات جديدة م���ن منظومة »القب���ة الحديدية«. ومن 

المفت���رض أن يحصل ه���ذا القانون عل���ى موافقة لجنة 

المالية في مجلس النواب قبل إحالته على مجلس الشيوخ 

إلقراره.

وم���ن المتوقع أن تض���اف هذه المبالغ إلى المس���اعدة 

العس���كرية الس���نوية التي تقدمها الوالي���ات المتحدة 

إلسرائيل، والبالغة 1ر3 مليار دوالر. 

وكان وزير الدف���اع األميركي تش���اك هيغل قد تعهد 

خالل زيارته إلسرائيل قبل ش���هرين، بأنه على الرغم من 

التقليصات الكبيرة في الميزانية العس���كرية األميركية، 

فإن المس���اعدة العس���كرية األميركية إلسرائيل لن يتم 

المس بها، وخصوصًا المس���اعدة المخصصة للمنظومات 

االعتراضية للصواريخ.

وبذل���ك، تكش���ف إدارة الرئيس باراك أوباما، بحس���ب 

المحلل العس���كري للصحيف���ة، عن كرم اس���تثنائي في 

المساعدة العسكرية إلسرائيل على الرغم من الخالف مع 

حكومة بنيامين نتنياهو بش���أن العملية السياس���ية مع 

الفلسطينيين، وطريقة معالجة الخطر النووي اإليراني.

وأش���ار المحلل إلى أنه خ���الل األعوام األخي���رة أعلنت 

الواليات المتح���دة تخصيص أكثر من ملي���ار دوالر، غير 

المس���اعدة العسكرية الس���نوية، من أجل تمويل تطوير 

وش���راء منظومات اعتراضية للصواريخ. ويرى المسؤولون 

في هيئ���ة األركان العامة اإلس���رائيلية في القرار األخير 

دلياًل إضافيًا على قوة العالقة بين الدولتين.

وحتى اآلن، فقد تزود جهاز الدفاع الجوي اإلس���رائيلي 

بخم���س بطاريات م���ن القب���ة الحديدية. واس���تنادًا إلى 

الخطط، فإنه من المنتظر أن تحصل إسرائيل على خمس 

بطاريات صواريخ جديدة حتى نهاية العام المقبل.

وكان رئيس قس���م المنظوم���ات المض���ادة للصواريخ 

طويلة المدى في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، العقيد أفيرام 

حسون، قد أشار إلى أن إسرائيل قامت في اآلونة األخيرة 

بتس���ريع وتيرة تطوير منظومة »حيت���س 3«، وذلك في 

ضوء ازدياد مخاوفها من مخاطر نووية إقليمية.

وجاءت إش���ارة حسون هذه في س���ياق محاضرة ألقاها 

في يوم دراسي خاص عقده »معهد أبحاث األمن القومي« 

في جامعة تل أبيب األس���بوع الفائ���ت، وجرى تخصيصه 

لموضوع اس���تعدادات إس���رائيل لمواجهة التهديدات 

الجوية الماثلة أمامها، وقد أكد فيها أيضًا أن ما تس���عى 

وزارة الدفاع اإلس���رائيلية له ف���ي المرحلة الراهنة هو أن 

تكون في حيازة إس���رائيل منظومات دفاعية توفر ردودًا 

عل���ى أي تهديدات، س���واء أكانت تهدي���دات حالية أم 

مستقبلية.

ومع���روف أن منظوم���ة »حيت���س 3« مع���ّدة العتراض 

صواري���خ طويلة الم���دى قادرة على حم���ل رؤوس نووية، 

وخصوصًا م���ن طراز الصواري���خ التي يت���م إنتاجها في 

إيران، وفي إمكان ه���ذه المنظومة أن تعترض مثل هذه 

الصواريخ وهي في الفضاء الخارجي. وقبل 3 أشهر جرت 

أول تجربة على هذه المنظومة، وقد أعلنت إسرائيل أنها 

تكللت بالنجاح.

عل���ى صعيد آخ���ر، قال بي���ان صادر عن دي���وان رئيس 

الحكومة اإلس���رائيلية ف���ي نهاية األس���بوع الماضي إن 

أ س���وزان رايس، س���فيرة 
ّ
رئي���س الحكوم���ة نتنياهو هن

الوالي���ات المتح���دة الحالية ل���دى األمم المتح���دة، على 

اختيارها لشغل منصب مستشارة األمن القومي للرئيس 

األميركي، وش���كر مستش���ار األمن القوم���ي الحالي توم 

دونيلون الذي أنهى مهمات منصبه.

وأض���اف البي���ان أن رئي���س الحكوم���ة أكد ف���ي هذه 

المناسبة أن إس���رائيل والواليات المتحدة هما حليفتان 

اس���تراتيجيتان، وأنه متأكد م���ن أن التعاون األمني بين 

البلدي���ن الذي أصب���ح وثيقًا أكثر خالل األع���وام األخيرة 

سيستمر.

وأش���ار البيان إلى أن رئيس »هيئ���ة األمن القومي« في 

ديوان رئيس الحكومة اللواء احتي���اط يعقوب عميدرور، 

الذي يشغل منصب مستشار األمن القومي لدى نتنياهو، 

تح���ادث هاتفيًا مع نظي���ره األميركي دونيلون وش���كره 

على كل ما فعله من أجل توطيد التحالف االس���تراتيجي 

بي���ن إس���رائيل والواليات المتح���دة، وتعمي���ق عالقات 

التع���اون بين رئيس الحكومة والرئي���س األميركي باراك 

أوبام���ا، وعلى الجهود التي بذلها م���ن أجل دفع المصالح 

المشتركة للبلدين قدمًا. 

وتمنى عميدرور النجاح والتوفيق لرايس، مشيرًا إلى أن 

إسرائيل عملت معها بتنس���يق كامل في إطار »مواجهة 

التحديات المشتركة في أروقة األمم المتحدة«.

قالت تقاري���ر صحافية إس���رائيلية، األس���بوع الفائت، إن 

الجيش اإلسرائيلي يس���تعد إللغاء الجزء األكبر من تدريبات 

وح���دات االحتياط وجميع النش���اطات العمالني���ة التي كان 

مخططًا له���ا في قوات االحتي���اط حتى نهاي���ة العام 2013 

الج���اري، وذلك تلبي���ة للحاجة إلى تقلي���ص ميزانية الدفاع 

ه���ذا العام والعام المقبل. وقد أكد ذلك رئيس هيئة األركان 

العامة للجيش بيني غانتس. 

وقد جرى االتفاق في النقاش���ات التي جرت مطلع الش���هر 

الفائ���ت وقبل إقرار ميزانية الدولة العامة على تقليص مليار 

ش���يكل ونصف المليار شيكل هذا العام من ميزانية الدفاع، 

وثالثة مليارات شيكل أخرى في العام 2014. وبعد ذلك، جرى 

االتفاق على زيادة تدريجية في ميزانية الدفاع خالل األعوام 

األربعة التالية. ونظرًا إل���ى أن القرارات المتعلقة بالميزانية 

ق���د تأجلت إلى ما بع���د انتخابات الكنيس���ت التي جرت في 

كان���ون الثاني هذا الع���ام، كما تأخرت إلى ما بعد تش���كيل 

الحكومة الحالية، أصبح من الضروري اليوم إجراء تقليص حاد 

نسبيًا وخالل وقت قصير.

وبن���اء على ذلك، ف���إن البنود األس���هل للتقليص هي تلك 

المتعلق���ة بدعوة جن���ود االحتياط للخدم���ة، حيث أن تكلفة 

خدمته���م تفوق بصورة كبي���رة خدمة الوح���دات النظامية 

بسبب المبالغ التي تدفع لهم لقاء أيام الخدمة في االحتياط، 

مما س���يمكن الجيش من توفير نحو مليار ش���يكل. بناء على 

ذلك ب���دأ يتبلور القرار بإلغاء اس���تدعاء أكثر من مئة كتيبة 

احتياطية إلج���راء التدريبات خالل النص���ف الثاني من هذا 

العام، وكذلك إلغاء مشاركة االحتياطيين في نشاطات األمن 

الج���اري في المناط���ق المحتلة وعلى الح���دود، على أن تحل 

محلهم كتائب من الجيش النظامي. 

وفي تقدير وزارة الدفاع فإن التقليص المطلوب س���يفرض 

التط���رق فورًا إلى خطط تس���ليح الجيش اإلس���رائيلي. وعلى 

األرجح س���تكون هناك حاجة إلى إبطاء وتيرة شراء بطاريات 

»القب���ة الحديدية« )يملك الجيش اإلس���رائيلي اليوم خمس 

بطاري���ات موضوعة قيد االس���تخدام، وكان ق���د تقرر التزود 

بخم���س بطاريات جديدة خ���الل عامين، لكن ثمة ش���ك في 

أن الميزانية الجديدة ستس���مح بذلك(. وثمة مش���كلة أخرى 

مطروحة للنقاش هي ما إذا كان المطلوب التنازل عن الطبقة 

الوسطى من المنظومة الدفاعية المتعددة الطبقات المضادة 

للصواريخ والقذائف، والمعروفة باس���م »العصا الس���حرية« 

)المض���ادة للصواريخ  المتوس���طة الم���دى(، وذلك من أجل 

توظي���ف األموال في تحس���ين منظومة صوراي���خ »حيتس« 

)المض���ادة للصواري���خ البعيدة الم���دى(، ومنظوم���ة »القبة 

الحديدية« التي تش���كل الطبقة األدنى )المضادة للصواريخ 

القصيرة المدى(.

وذكر الناطق الرسمي للجيش اإلسرائيلي أنه »في ميزانية 

الدولة الت���ي أقرتها الحكوم���ة اإلس���رائيلية تقرر تقليص 

ميزانية الدفاع. ويقوم الجيش اإلس���رائيلي بدراسة البدائل 

المختلفة م���ن أجل القيام بالمهمات األمنية والدفاعية وفي 

الوقت عينه التقيد بخطة الميزانية«. 

وأوضحت مصادر عس���كرية أنه ليس في نية الجيش إجراء 

نقاش علن���ي لهذه الموضوع���ات، قبل دراس���ة وزير الدفاع 

موشيه يعلون خطة التقليص.

وأّدى قرار تقليص ميزانية الدفاع وخطط الجيش إلى ردود 

فعل معارضة كبيرة لدى الكثير من العس���كريين السابقين 

ومحللي الشؤون األمنية.

وأكد تس���فيكا فوغل، وهو عميد في االحتياط وكان رئيسًا 

لهيئة أركان المنطقة العس���كرية الجنوبية، في مقال نشره 

في صحيفة »يس���رائيل هيوم«، أن التقليصات في ميزانية 

وزارة الدفاع س���تلحق ضررًا كبيرًا بقدرة إسرائيل على الدفاع 

عن مواطنيها.

وأضاف: س���تدفع إسرائيل ثمنًا غاليًا على مذبح التسويات 

والصفقات والمناصب السياس���ية، إذ بداًل من أن تعمل على 

تحدي���د س���لم أولوياتها على الم���دى البعي���د، فإنها تقوم 

بتقلي���ص ميزانيتها األم���ر الذي من ش���أنه أن يلحق الضرر 

مستقباًل ال بقوات االحتياط فحس���ب، بل أيضًا قد يؤدي إلى 

اجتثاث القطاع الوحيد ال���ذي نعتمد عليه كلنا، وهو الجهاز 

األمن���ي. إن المس بتدريبات ق���وات االحتياط، وتقليص مدة 

خدم���ة العناصر العس���كرية، وتس���ريح النظاميين، والمس 

بالتزود بالس���الح وبتطويره، س���يؤدي إلى خسائر بشرية. وال 

 مثل عدم 
َ
أري���د التفكير في الس���يناريوهات األكثر س���وءا

القدرة على حماية مواطني دولة إسرائيل.

وتابع: على مواطني إس���رائيل أن يتعلموا من األخطاء. فقد 

أثبتت حرب لبنان الثاني���ة، وقبلها حرب يوم الغفران )حرب 

تش���رين/ أكتوب���ر 1973(، أن هناك ثمنًا باهظًا للغطرس���ة، 

وللثقة بالنف���س، وللمس بقدرات المقاتل. إن السياس���يين 

لدينا يترددون في رؤية أن الش���رق األوس���ط يشتعل، فهل 

تعتبر رغبته���م في أن يعاد انتخابهم وحاجتهم إلى توزيع 

الميزانية عل���ى القطاعات، أكثر أهمية بالنس���بة إليهم من 

سكان الدولة وس���المة المقاتلين؟ وفي الواقع، فإن استمرار 

الحرب األهلية في سورية، قد يؤدي إلى نشوء دولة جهادية 

ودولة القاعدة في هضبة الجوالن. أما سيناء فهي تستخدم 

منذ عامين مخزنًا للسالح، وحقاًل للتدريبات وإرسال المخربين 

)يبدو أن للزعيم المصري محمد مرسي جدواًل لألولويات خاصًا 

به ال يتضمن الدفاع عن حدود دولة إس���رائيل(. أما في لبنان 

وقطاع غزة، وعلى الرغم م���ن جهود األذرع األمنية، فإن حزب 

لل���ه و«حماس« يواصالن بناء قوتيهم���ا. وفي الضفة الغربية 

يوجد زعيم فلس���طيني ال يتمت���ع بالزعام���ة، وال يريد فعاًل 

التوصل إلى تس���وية، ناهيك عن محم���ود أحمدي نجاد في 

إيران، ورجب طيب أردوغان في تركيا.

وإزاء ه���ذا كل���ه- أض���اف فوغ���ل- يتعين علينا أن نس���أل 

األس���ئلة التالية: عما يج���ب أن نتنازل ك���ي نواصل تطوير 

القب���ة الحديدية ومنظومات الدفاع ض���د الصواريخ؟ وما هو 

الثم���ن الذي نحن على اس���تعداد لدفعه كي تدرك كل أم أن 

مصي���ر ابنها هو بين أيدي قيادة مالئمة وخبيرة ومدربة؟ إن 

االعتداد بال���رأي والثقة بالنفس غي���ر المفهومة لدى بعض 

السياسيين المبتدئين، من شأنهما أن يضعونا في مواجهة 

وضع من المستحيل تحمله، وال س���يما أن أعداءنا في الشرق 

األوسط ينظرون إلينا عبر عدسات مكبرة، وينتظرون الفرصة 

لالنقضاض علينا. عل���ى رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو 

ووزي���ر المالية يائير لبيد أن يتحليا بالش���جاعة التي يتحلى 

به���ا الجندي في س���احة المعركة الذي ي���درك أن هدفه هو 

الدفاع عن مواطني دولة إسرائيل أينما كانوا.

من جانبه رأى البروفس���ور إسحق بن يس���رائيل، وهو عضو 

كنيست س���ابق )كاديما( ولواء في االحتياط، في مقال نشره 

في صحيف���ة »يديعوت أحرون���وت«، أن تقلي���ص الميزانية 

األمنية اإلسرائيلية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وكتب يقول: م���ن المعروف أن الجيش اإلس���رائيلي يضم 

أع���دادًا من الجنود تف���وق األعداد الت���ي يضمها كل جيش 

من جيوش ال���دول العظمى مثل فرنس���ا وبريطانيا وألمانيا، 

كما أنه يمتلك وس���ائل قتالية- أي دبابات وطائرات ومدافع 

وم���ا إلى ذل���ك- أكثر مما يمتلك كل جي���ش من جيوش هذه 

الدول األوروبي���ة العظمى، فضاًل عن كونها وس���ائل قتالية 

ذات نوعية متطورة للغاية.  وال ش���ك في أن سبب ذلك يعود 

أساسًا إلى كون إسرائيل تواجه منذ قيامها وحتى اآلن وضعًا 

جيو- اس���تراتيجيًا مغايرًا كليًا لألوضاع الجيو- استراتيجية 

التي تواجهها الدول األوروبية. وتقف في صلب هذا الوضع 

التهديدات التي تحي���ط بالدولة، والتي تتغير من فترة إلى 

أخ���رى، وآخرها تهديد الصواريخ المتع���ددة التي يمكن أن 

تمس جبهتها الداخلية المدنية.

وأضاف: ومع ذلك، فإن الس���ؤال الذي يج���ب أن ُيطرح هو: 

هل م���ا زال حج���م الجيش اإلس���رائيلي ونوعيت���ه مالئمين 

لتوفير الرد المطلوب على التهدي���دات المتربصة بالدولة؟. 

إن ما يمكن قوله، في معرض اإلجابة عن هذا الس���ؤال، هو أن 

هذه التهديدات ال تس���مح بعد بتقليص عدد أفراد الجيش 

اإلسرائيلي، وذلك لس���بب بسيط للغاية هو أنه ما زال جيشًا 

أصغر من الجيش المصري، أو حتى من الجيش السوري. وفي 

حال نش���وب حرب تقليدية جديدة مث���ل حرب يوم الغفران، 

فإن الجيش اإلسرائيلي س���يجد نفسه في مواجهة جيشين 

كل منهما أكبر منه بخمسة أضعاف. 

وختم: ثمة أمر آخر ال ُبد م���ن االنتباه إليه، وهو أن ميزانية 

المؤسس���ة األمنية اإلس���رائيلية، بما في ذلك المس���اعدات 

العسكرية األميركية، ما زالت أقل ب� 4- 5 أضعاف من ميزانية 

المؤسسة األمنية في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وذلك 

عل���ى الرغم من أن حج���م الجيش اإلس���رائيلي أكبر من حجم 

جيش كل دولة م���ن هذه الدول، وذو ق���درات نوعية أفضل. 

وبالتال���ي ف���إن قرار الحكومة اإلس���رائيلية األخي���ر القاضي 

بتقليص مبلغ 3 مليارات ش���يكل من هذه الميزانية ينطوي 

على خطر كبير، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.  

أّما المحلل العسكري لصحيفة »يديعوت أحرونوت« أليكس 

فيش���مان فأكد أن���ه ال يجوز عل���ى اإلطالق الم���س بميزانية 

التدريبات في الجيش اإلسرائيلي.

ومما كتبه: أعتقد أن اإلقدام على خفض عدد أفراد الجيش 

اإلس���رائيلي، ووقف جميع التدريب���ات العمالنية التي تقوم 

بها فرق االحتياط خالل العام الحالي، وذلك في ضوء تقليص 

ميزانية وزارة الدفاع اإلسرائيلية بثالثة مليارات شيكل، هو 

خطوة خطأ. وتدل التجارب الس���ابقة التي مرت إسرائيل بها 

على أنه في كل مرة جرى خاللها خفض التدريبات التي يقوم 

بها الجيش النظامي، وعدم تأهيل فرق تش���كيالت االحتياط 

كما يجب، فإن هذا األمر تس���بب بدفع ثمن باهظ للغاية من 

الدم والمال.

وتابع: ال ش���ك ف���ي أن وزير الدفاع الحالي موش���يه يعلون 

الذي شغل في الس���ابق منصب رئيس هيئة األركان العامة، 

ورئي���س هيئة األركان العامة غانتس، ي���دركان أنه حتى لو 

تم وقف التدريبات المذكورة لع���ام واحد فقط، فإن األضرار 

التي س���تترتب على ذلك ستكون فادحة جدًا. فضاًل عن هذا، 

فإن���ه بات من الواضح أن األزم���ة االقتصادية التي تواجهها 

إسرائيل لن تنتهي في العام 2014، وال في العام 2015، ولذا، 

فإن من المتوقع أن تس���تمر اإلجراءات التي س���يتم اتخاذها 

في الجيش هذا العام في غضون األعوام المقبلة أيضًا.

وبرأي فيش���مان، ال ُبد من لفت النظر إلى أن القرار القاضي 

بوقف التدريبات العمالنية لفرق االحتياط س���يعيد الجيش 

اإلسرائيلي إلى الوضع الذي كان سائدًا قبل اندالع حرب لبنان 

الثاني���ة في تموز 2006، والذي اتس���م بانع���دام التدريبات 

العمالنية المطلوب���ة لكل من الجيش النظامي وتش���كيالت 

االحتياط. ومع���روف أنه في إثر انتهاء ح���رب لبنان الثانية 

لفت مهمة درس 
ُ
أقيمت لجنة خاصة هي »لجن���ة بروديت« ك

موضوع ميزانية وزارة الدفاع، وأصدرت توصيات شّددت فيها 

على وجوب عدم إجراء أي تقليص في الميزانيات المخصصة 

للتدريبات. لكن يبدو أن المس���ؤولين السياسيين واألمنيين 

في إسرائيل ال يستخلصون الدروس المطلوبة من الماضي.

»بعد تقليص ميزانية الدفاع علينا 
أن نصلي كي ال تنشب حرب«!

أّما المحلل السياسي دان مرغليت  فأكد في مقال نشره في 

صحيفة »يس���رائيل هيوم«، أنه بعد التقليصات في ميزانية 

الدفاع علينا أن نصلي كي ال تنشب حرب.

وكتب يقول: عندما تم تعيين إيهود باراك رئيس���ًا لهيئة 

أركان الجيش اإلسرائيلي )1991- 1995(، التقيت به في حديث 

غي���ر معّد للنش���ر، وقد قال ل���ي يومها أنه ال يتوقع نش���وب 

حرب خالل فترة توليه منصب���ه، ولذلك فإنه ينوي تخفيض 

مستوى جهوزية الجيش اإلسرائيلي لخوض مواجهة شاملة، 

ح الجيش بس���الح دقي���ق يتالءم مع س���احة القتال 
ّ
وسيس���ل

المس���تقبلية. وعندما س���ألته: وماذا س���يحدث إذا ما نشبت 

الح���رب بعكس توقعات���ك؟، أجابني باراك: حينها س���يكون 

النصر أصعب ومؤلمًا أكثر.

وتابع مرغليت: هناك عدد من رؤس����اء هيئة أركان الجيش 

اضطروا إلى القبول بتقليص ميزانيتهم، وبينهم موش����يه 

يعل����ون. وعندما اتض����ح أن حرب لبنان الثانية كانت فش����اًل 

يالم����س حّد الهزيم����ة، حاول����ت الحكومة، وم����ن دون حق، 

تحميل يعلون المس����ؤولية، مع أنه كان يومها خارج السلك 

العس����كري. وفي الواقع، فقد ترك يعلون وراءه أفضل جيش 

ممكن التوصل إليه بالميزاني����ة التي كانت متوفرة له. ولم 

ي����درك إيهود أولم����رت وعمير بيرتس في الع����ام 2006 أن 

الجيش اإلس����رائيلي بوضعه آن����ذاك )بعد التقليصات التي 

جرت( غي����ر قادر على أن تقوم قوات����ه المدرعة بعبور وادي 

السلوقي )إشارة إلى المواجهة التي دارت خالل تلك الحرب 

بي����ن مقاتلي ح����زب الله والمدرع����ات اإلس����رائيلية، والتي 

أسفرت يومها عن تدمير عدد من المدرعات، ومقتل نحو 12 

جنديًا إسرائيليًا(.

ومن المفيد أن نتذك���ر هذا كله اليوم. فقد قررت الحكومة 

تخفيض مس���توى أم���ن مواطنيه���ا، ومن حقه���ا أن تفعل 

ذلك، لك���ن عليها أاّل تذّر الرماد ف���ي العيون، إذ كيف يمكن 

أاّل يتض���رر األمن القومي بعد هذا اإللغاء الش���امل للنش���اط 

العمالني ولتدريبات قوات االحتياط؟ فإّما أن هذه التدريبات 

كانت غير ضرورية )وليس هذا هو الوضع(، وإّما أن الجيش من 

دون هذه التدريبات سيخس���ر من ثقته الذاتية ولن يتمكن 

طلب منه عندما يحين الوقت.
ُ
من القيام بالمهمة التي ست

وأكد هذا المحلل أن من ح���ق الجمهور أن يعرف الحقيقة. 

ففي هذه المرحلة التي يغلي فيها الشرق األوسط، ويوشك 

المش���روع النووي اإليراني أن يتحول إلى واقع ملموس، تلّمح 

إس���رائيل إلى نيتها تخفيض درجة جهوزيتها العسكرية. 

وال شك في أن هذا س���يضعف الجيش اإلسرائيلي، وسُيلحق 

األذى بصدقي���ة تهدي���ده بالتدخل في س���ورية وبمهاجمة 

إيران.

وخت���م قائاًل: يبق���ى أن نصلي بأاّل تقع الح���رب في الفترة 

التي س���يجري خاللها تقليص النش���اط العمالني لالحتياط 

وتحفيض التدريبات، وأاّل نضطر إلى تش���كيل لجان جديدة 

على غرار لجنة فينوغراد.

الجيش اإلسرائيلي يدرس إلغاء تدريبات فرق االحتياط حتى نهاية العام

تحليالت صحافية: التقليصات في ميزانية وزارة
الدفاع ستلحق ضررًا كبيرًا بقدرة إسرائيل الدفاعية!

إسرائيل: تفاعالت واسعة بسبب المّس بميزانية »البقرة األمنية المقدسة«.
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كتب بالل ضـاهر:

أعلن نائب وزير الدفاع اإلس���رائيلي ورئيس حركة الليكود 

العالمية، عضو الكنيس���ت دان���ي دانون، أن ح���زب الليكود 

ال���ذي يتزعمه رئي���س الحكومة بنيامي���ن نتنياهو، يعارض 

قي���ام دولة فلس���طينية في الضف���ة الغربية. وق���ال دانون 

إلذاعة الجيش اإلس���رائيلي، أول من أم���س األحد، إنه »توجد 

تي���ارات داخ���ل الحكومة تقول إنه إذا كان���ت هناك خطوات 

إلقامة دولة فلس���طينية فإنها ستعارضها. وعلى ما يبدو أنه 

ليس لطيفا سماع الحقيقة، لكنني أعتقد أنه إذا قامت دولة 

فلس���طينية في يهودا والس���امرة )الضفة الغربية( فإن هذا 

سيء إلس���رائيل. وبرأيي أن حركة الليكود ال تؤيد أصال فكرة 

الدولة الفلسطينية«.

وكان دان���ون قد قال في مقابلة أجراه���ا معه موقع »تايمز 

أوف إزرائي���ل« االلكترون���ي، خالل نهاية األس���بوع الماضي، 

إن نتنياهو يواصل الدعوة إلى محادثات مع الفلس���طينيين 

»فقط ألنه يعلم بأن إس���رائيل لن تص���ل إلى اتفاق معهم«. 

ولفت دانون إلى أن الحكومة اإلس���رائيلية »لم تجر أبدا بحثا 

أو تصويتا ولم تتخذ قرارا بش���أن ح���ل الدولتين، وليس من 

الحكم���ة طرح الموضوع للتصويت في الحكومة، لكن في حال 

طرح الموضوع للتصويت فإن معظم وزراء الليكود، سوية مع 

]حزب[ البيت اليهودي، سيعارضون ذلك«. 

وأض���اف »نح���ن ال نح���ارب ض���د إج���راء مفاوض���ات م���ع 

الفلس���طينيين، لكن إذا ما حدث تحرك باتجاه الدفع نحو حل 

الدولتين، فإنك س���ترى قوى داخل الح���زب والحكومة تكبح 

ذلك«. ورفض دانون المطالب الدولية بوقف االس���تيطان في 

القدس الش���رقية وقال إن »بإمكان المجتمع الدولي أن يقول 

ما يريد، ونحن بإمكاننا أن نفعل ما نريد«. 

ونفت مص���ادر في ديوان رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية 

تصريح���ات دانون وقالت ل� »تايم���ز أو إزرائيل« إن أقواله »ال 

تعكس موقف نتنياهو وحكومة إسرائيل، ورئيس الحكومة 

معنّي باستئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة«. 

وقال نتنياه���و، لدى افتتاح اجتماع حكومته األس���بوعي، 

األحد، إنه »س���يتحدث عن ذلك مع وزي���ر الخارجية األميركي 

جون كيري وس���نحاول مع���ا أن نجد انفراج���ا للمفاوضات مع 

الفلس���طينيين من أجل التوصل إلى تسوية. وهذه التسوية 

ستكون مبنية على دولة فلسطينية منزوعة السالح تعترف 

بالدول���ة اليهودية، وعلى تدابير أمنية راس���خة تعتمد على 

الجيش اإلسرائيلي«.

تج���در اإلش���ارة إلى أن دس���تور حزب الليك���ود ينص على 

»الحفاظ على حق الش���عب اليهودي في أرض إسرائيل، كحق 

أب���دي غير قابل للتغيير، والمداومة على اس���تيطان وتطوير 

جميع أنحاء أرض إسرائيل وفرض سيادة الدولة عليها«.

حول هذه القضية أجرى »المش���هد اإلس���رائيلي« المقابلة 

التالية مع المحلل السياس���ي في صحيفة »معاريف«، شالوم 

يروشالمي.

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: يب���دو أن نائب وزي���ر الدفاع 

اإلس���رائيلي، داني دانون، تحدث بصدق عندما قال إن حزب 

الليك���ود وحكوم���ة إس���رائيل الحالية يعارض���ان قيام دولة 

فلسطينية، إذ أن دستور الليكود يرفض إمكانية قيام دولة 

فلسطينية ويش���دد على وجوب االستيطان في »جميع أنحاء 

أرض إسرائيل«. ما رأيك؟

يروش���المي: »لقد عك���س نائب وزير الدف���اع، داني دانون، 

عمليا، األجواء الس���ائدة ف���ي هذه الحكوم���ة. ووفقا لدانون 

ومعظم الوزراء وأعضاء الكنيست في هذا االئتالف الحكومي، 

ال توج���د رغبة وال أمل وال إرادة لتطبي���ق حل الدولتين. وهذا 

يعني أنه يوجد هنا إنس���ان جاء وقال الحقيقة. وهذه ليست 

حكومة مقتنع���ة بتطبيق هذا الحل، وه���و حل يتعارض مع 

األيديولوجي���ا اليمينية، ودانون يعبر ع���ن ذلك. ولهذا فإن 

أي محاولة الس���تعراض األمور بص���ورة مختلفة هي نوع من 

التكتيك، وه���ذا األمر يقوله نائب وزير الدفاع بنفس���ه، وال 

يتعين علينا أن ندركه من خالل التحليل«.

)*( أق���وال دان���ون ج���اءت بع���د أن صرحت وزي���رة العدل 

اإلس���رائيلية ورئيس���ة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، 

تسيبي ليفني، قبل أسبوعين، بأنه توجد خالفات أيديولوجية 

داخل حكومة إس���رائيل حول حل الدولتين. لكنها قالت في 

حينه إن األغلبية في الحكوم���ة تؤيد حل الدولتين. وعلى ما 

يبدو أن أقوالها ليست دقيقة.

يروشالمي: »واضح أن أقوالها لم تكن دقيقة. وربما تسيبي 

ليفني تؤيد حل الدولتين، لكن لديها س���تة أعضاء كنيست 

فقط، بينما يوجد في االئتالف 68 عضو كنيست. أي أن قوتها 

ه���ي أقل من 10% من االئتالف. وربما هناك أعضاء كنيس���ت 

من حزب ]»يوجد مس���تقبل« برئاسة[ يائير لبيد يؤيدون حل 

الدولتين. وبالمناس���بة فإن دانون نفسه أجرى حسابا، وقال 

إن هناك 68 عضو كنيس���ت في االئتالف، وبينهم 45 عضوا 

يعارضون فكرة حل الدولتين. ويبدو لي أن هذا ما س���يحدث 

في حال إج���راء تصويت على حل الدولتي���ن في االئتالف أو 

الحكوم���ة. ورغم أن االحترام لليفني ف���ي مكانه، إال أنه ليس 

لها تأثير أبدا، بل أن قدرتها على التأثير تتقلص باستمرار. 

فهذه ليس���ت ليفني التي كانت ت���رأس حزبا ]كاديما[ لديه 

28 عضو كنيست وكان بإمكانها االنضمام إلى حكومة بشرط 

التناوب على رئاسة الحكومة وأن تدفع الحل السياسي الذي 

تري���ده. ه���ذا ليس الوضع الحاص���ل اآلن، وإنم���ا الوضع اآلن 

معاكس تماما. فق���د انضمت إلى الحكومة الحالية العتبارات 

انتهازي���ة ومن أجل أال تغيب عن الس���احة السياس���ية في 

االنتخابات المقبل���ة. وقبل أن تنضم إل���ى حكومة نتنياهو، 

قال���ت ليفني ع���ن رئيس الحكوم���ة أمورا قاس���ية جدا. فقد 

قالت في مقابل���ة أجرتها معها صحيفة هآرتس إن نتنياهو 

ال يوافق على أية تس���وية مع الفلس���طينيين ألن أي تسوية 

كهذه هي بنظره بمثابة استسالم. وإذا كانت ليفني نفسها 

ليس���ت مقتنع���ة بإمكاني���ة أن يذهب نتنياهو ف���ي اتجاه 

تس���وية مع الفلس���طينيين، فإنني ال أرى أن ثمة أمال بتقدم 

عملية السالم«. 

)*( ه���ل تعتقد أن جهود وزير الخارجي���ة األميركي، جون 

كيري، من أجل تحريك عملية السالم واستئناف المفاوضات، 

ستذهب عبثا؟

يروشالمي: »برأيي نعم. لقد استمعت إلى وزير الخارجية 

األميركي والتقيت به قبل أس���بوعين خالل مؤتمر دافوس 

ف���ي األردن. وهو راغب جدا في دف���ع العملية ولديه أفكار 

ويحاول إقناع الفلسطينيين. لكني أعتقد أن الفلسطينيين 

ال يؤيدون هذه الفكرة وال يريدون دفع المفاوضات، كما أن 

حكومة إس���رائيل ليست متحمسة لذلك. وكيري يقف في 

الوس���ط. وهو ل���م يكتوي بما اكتوى به أس���الفه. أي أنه ما 

زال متحمس���ا، وما زال جديدا في منصبه وما زال يعتقد أن 

بإمكانه أن يحقق ما لم يحققه عش���رة آالف مبعوث ووزير 

خارجية أميركي قبله. وهو سيواصل المحاولة، لكن القدرة 

على دفع مفاوض���ات والتوصل إلى حل يقضي بقيام دولة 

فلسطينية تكاد تكون غير موجودة. فقد أنشأت إسرائيل 

واقعا عل���ى األرض س���يكون من الصعب ج���دا مواجهته، 

ومن الصع���ب جدا إخالء ه���ذا الواقع، ولي���س إقامة دولة 

فلس���طينية فقط. هذا من جهة. ومن الجهة الثانية، قال 

لي صائب عريقات نفسه إن الكثيرين يقولون له أن يعود 

إلى العم���ل األكاديمي ألن حل الدولتي���ن لم يعد موجودا 

ولم يعد واقعيا، وليس ثمة ما يمكن أن تتحدث حوله، في 

ظل الوضع السياسي داخل االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، 

الذي يس���يطر عليه أشخاص مثل دانون ورفاقه. وبمناسبة 

الحديث عن كي���ري واألميركيين، فإن الرئيس باراك أوباما 

يئس أيضا وس���حب يديه من قصة استئناف المفاوضات. 

ونش���رت »معاري���ف«، يوم الجمع���ة الماض���ي، مقابلة مع 

إلي���وت أبرامز، المبعوث األميركي الس���ابق في فترة والية 

الرئيس الس���ابق جورج ب���وش، قال فيها لإلس���رائيليين 

والفلسطينيين أن عليكم أال تس���تأنفوا المفاوضات، ألنه 

حتى ل���و اس���تأنفتموها فإنها ستفش���ل. وفش���ل كهذا 

س���يصعد العنف بين الجانبين، ولذل���ك ال ينبغي الدخول 

إلى هذا األمر. وربما هو على حق«. 

)*( م���ا الذي يريده اليمين اإلس���رائيلي؟ ه���ل يريد دولة 

ثنائية القومية، أم أنه يريد إقامة دولة فلسطينية على أقل 

من نصف الضفة الغربية تكون مقطعة األوصال؟

يروش���المي: »س���أقول لك م���اذا يري���د اليمي���ن. اليمين 

اإلسرائيلي يعيش داخل وهم، بأنه سيتمكن من الوصول إلى 

وضع تستطيع إسرائيل فيه أن تسيطر على المنطقة الواقعة 

بين نهر األردن والبحر المتوسط، من دون منح الفلسطينيين 

أي حقوق في الدولة أو أي حقوق سياسية. وأفراده يعتقدون 

أنه في نهاية األمر س���يكون هن���اك نوع من الحل مع األردن، 

وهم ُيبعدون مسألة الدولة الثنائية القومية. وهم ال يدركون 

أن هذا ما س���يحصل. وبالمناسبة هناك أشخاص، مثل رئيس 

الكنيست السابق رؤوفين ريفلين، الذين يقولون إنه ستقام 

دولة ثنائية القومية، وينبغي مواجهة الوضع الذي سينش���أ 

في دول���ة كهذه، وس���نمنح حق���وق مواطن، وأن المش���كلة 

الديمغرافية ليس���ت صعبة كما يعتقدون وباإلمكان الحفاظ 

عل���ى أغلبية يهودي���ة. وأريد أن أقول أمرا آخ���ر، وهو أنني ال 

رحت عليهم 
ُ
أعفي الفلس���طينيين من المس���ؤولية. فق���د ط

مقترحات بعيدة المدى، في كامب ديفيد، ومن جانب رئيس 

حكومة إسرائيل الس���ابق إيهود أولمرت. والفلسطينيون لم 

يقبلوا بها. كي���ف أمكنهم رفض مقترح���ات كالتي طرحها 

أولمرت أمام أبو مازن ]الرئيس الفلس���طيني محمود عباس[؟ 

وقد شملت انسحابا كامال تقريبا إلى حدود العام 1967«.

)*( غير أن هذه المقترحات جاءت في نهاية والية أولمرت، 

وكان الرجل منتهيا من الناحية السياسية.

يروش���المي: »هذا ال يعني ش���يئا. كان بإمكان أبو مازن أن 

يصرح ويعلن عن موافقته على مقترحات كهذه. ولو قبل أبو 

مازن ه���ذه المقترحات لوقف العالم كل���ه إلى جانبه ودعمه 

مقابل حكومة إس���رائيلية محرج���ة. وأعتقد أن هذا كان خطأ 

كبيرا ارتكبه الفلس���طينيون. لكن ربما توصل الفلسطينيون 

أيضا إلى قرار بأنهم ال يريدون هذا الحل«.

مقابلة خاصة مع المحلل السياسي في صحيفة »معاريف«

شالوم يروشالمي لـ »المشهد اإلسرائيلي«: ال توجد رغبة وال
إرادة لدى الحكومة اإلسرائيلية الحالية لتطبيق حل الدولتين!

أصدرت منظمة »بتسيلم«- مركز المعلومات اإلسرائيلي 

لحقوق اإلنس���ان في األراضي المحتلة- األس���بوع الفائت 

تقريًرا جديًدا حول السياسة التي تنتهجها إسرائيل في 

منطقة ج )C( في الضفة الغربية بعنوان »تفعل ما تشاء«، 

أكدت فيه أن هذه السياسة تسعى وبشكل مثابر من أجل 

ا 
ً
تحصين سيطرة إسرائيل على هذه المنطقة، وذلك خالف

للقانون الدولي واالتفاقات الموقعة.

وج���اء في التقرير الذي تلقى »المش���هد اإلس���رائيلي« 

نس���خة منه: دعا وزي���ر االقتصاد ومدير العام األس���بق ل� 

»مجلس مستوطنات يهودا والس���امرة )ييشع(«، نفتالي 

بينيت، مؤخًرا، إلى فرض السيادة اإلسرائيلية على مناطق 

ج بش���كل أحادّي الجان���ب، ومنح المواطنة اإلس���رائيلية 

للس���كان الفلس���طينيين المقيمين فيه���ا، الذين يصل 

عددهم بحسب ما يّدعي إلى قرابة 50 ألف شخص.

ويتطّرق هذه المخط���ط إلى مناطق ج وكأنها منطقة 

ُمس���تقلة، منفصل���ة عن س���ائر مناطق الضف���ة. إال أّن 

تقس���يم الضفة إلى مناط���ق أ و ب و ج ال يعكس واقًعا 

���ى، بل هو تقس���يم إدارّي تّم كجزء من 
ً
���ا ُمعط جغرافًيّ

االتف���اق المرحلي ضم���ن اتفاقيات أوس���لو. وكان من 

ا وأن يس���مح 
ً
المفترض أن يكون هذا التقس���يم مؤقت

بنق���ل الصالحي���ات بش���كل تدريج���ّي إلى الس���لطة 

ا الستيفاء متطلبات  الفلس���طينية، حيث لم يكن ُمعًدّ

واحتياج���ات النمو الطبيع���ي الديمغرافّي على المدى 

البعيد، إال أّن هذا الترتيب »المؤقت« يس���ري على أرض 

الواقع منذ قرابة 20 عاًما.

ف قراب���ة 60 بالمئة م���ن أراضي الضفة  عرَّ
ُ
وأض���اف: ت

الغربية على أنها منطقة ج، وتس���يطر إس���رائيل عليها 

بشكل حصرّي. ويعيش في هذه المنطقة وفق التقديرات 

قرابة 180 ألف فلسطينّي، ويوجد فيها احتياطّي األراضي 

المركزّي ألغراض التسكين والتطوير لجميع بلدات الضفة 

الغربي���ة. وفي قرابة 70 بالمئة من أراضي منطقة ج ُيمنع 

الفلس���طينيون م���ن أّي إمكانية بناء وتطوير بمس���ّوغات 

مختلف���ة، كأن ُيق���ال إنه���ا »أراض���ي دول���ة« أو »مناطق 

عس���كرية مغلقة«. كما أّن سياسة التخطيط والبناء التي 

وضعتها الس���لطات على مّر األعوام تتجاهل بشكل شبه 

كلّي احتياجات الس���كان، فهي ترفض االعتراف بغالبية 

القرى في هذه المنطقة ووضع مخططات لها، وتحول دون 

توّس���عها وتطويرها، وهي تهدم البي���وت فيها وتمنع 

وصلها بالبنى التحتية. وثمة اآلالف مّمن يعيشون تحت 

خطر دائ���م بطردهم من أماكن س���كناهم، بدعوى أنهم 

يس���كنون مناطق عس���كرية مغلقة أو نقاط سكن بدوية 

»غير قانونية«. إضافة إلى ذلك، س���يطرت إس���رائيل على 

غالبي���ة مصادر المي���اه في منطقة ج وه���ي تقّيد وصول 

الفلسطينيين إلى هذه المصادر.

وفي ظاهر األمر، تس���يطر إس���رائيل بش���كل ت���اّم على 

منطقة ج فقط؛ ولكّن السياس���ة اإلس���رائيلية في منطقة 

ج تمّس مجمل الس���كان الفلس���طينيين في جميع أرجاء 

الضفة الغربية، مًس���ا كبيًرا. ففي منطقة ج الواسعة ثمة 

165 »جزيرة« من مناطق أ و ب، تحوي التجمعات السكنية 

الفلس���طينية في الضفة. كما أّن احتياطي األراضي الذي 

عِلنت 
ُ
يحي���ط بالمناطق المبنية في بلدات الضفة وقراها أ

ف���ي حاالت كثي���رة كمنطقة ج، وإس���رائيل تمن���ع البناء 

والتطوير فيها. وهكذا تخنق الحكومة اإلسرائيلية بلدات 

كثي���رة في مناطق أ و ب وال تس���مح بتطويرها. هذا عامل 

من العوامل التي تس���اهم في صعوبة العثور على أراٍض 

ُمخّصص���ة للبناء، وفي ارتفاع أس���عار األراض���ي القليلة 

الش���اغرة، وفي قلة المناطق المفتوحة وفي غياب أماكن 

مالئمة لمنش���آت بنى تحتية ومناط���ق صناعية. وعندما 

يقوم س���كان هذه المناطق - ُمضطرين- ببناء بيوتهم بال 

ترخيص عل���ى أراضيهم المجاورة الت���ي ُعّرفت كمنطقة 

 تهديد متواصل بهدم هذه 
ّ

ج، فإنهم يعيش���ون في ظل

البيوت.

ويصف التقرير السياس���ة التي تطبقها إس���رائيل في 

منطقة ج، وخصوًصا بوساطة اإلدارة المدنية، وإسقاطات 

هذه السياسة على السكان في الضفة الغربية كلها. 

ز التقري���ر في عدة مراكز في هذه المنطقة، يرى 
ّ
ويترك

أّن اإلسقاطات على حياة السكان فيها هي خطيرة بشكل 

خاص:

في جنوب جبال الخليل توجد عشرات القرى الفلسطينية 

الت���ي ترفض اإلدارة المدنية االعت���راف بها، وتمتنع عن 

تحضي���ر مخططات له���ا. ويعيش أكثر من ألف ش���خص 

ف���ي ثماٍن من هذه القرى تحت خط���ر الطرد، باّدعاء أنهم 

علنت »منطقة عسكرية مغلقة«.
ُ
يسكنون في منطقة أ

تخطط اإلدارة المدنية في منطقة معاليه أدوميم إخالء 

 عن ألفْي بدوّي فلسطيني إلى ما ُيسمى »البلدات 
ّ

ما ال يقل

الثابتة«، وذلك لصالح توسيع المستوطنات في المنطقة 

وخل���ق تواصل عمرانّي بينها وبي���ن القدس. ويأتي ذلك 

بعد أن جرى إخالء مئات الب���دو من المنطقة في الماضي، 

إلى بلدة ثابتة لصالح إقامة معاليه أدوميم وتوسيعها.

يعاني الفلس���طينيون في غور األردن الهدم المستمر 

لبيوتهم، ويلزمون بترك مناطق س���كناهم، مرة بعد مرة، 

لصالح التدريبات العسكرية، وهم ُيضطرون إلى مواجهة 

ضائقة مياه ش���ديدة ومص���ادرة صهاري���ج المياه التي 

يستخدمونها للشرب وسقي الضأن.

الخضر ويتما وقبية هي أمثلة لبلدات فلس���طينية تقع 

غالبية منطقتها العمرانية في منطقة ب. غالبية أراضيها 

المتاحة لبناء المساكن ومنشآت البنى التحتية والخدمات 

موج���ودة في منطقة ج، حيث تحظر اإلدارة المدنية البناء 

والتطوير فيها. ويعيش سكان هذه البلدات مّمن شّيدوا 

بيوتهم، ُمضطّرين، على أراضي البلدة التابعة لمنطقة ج، 

 تهديد مستمّر بهدم هذه البيوت.
ّ

في ظل

وقد حاول الس���كان م���ن مناطق ج الذين تض���ّرروا جراء 

السياسة اإلس���رائيلية في مجالي التخطيط والبناء، أكثر 

من م���رة، طلب العون والمس���اعدة من المحكم���ة العليا. 

ل 
ّ
ّدمت، لم تتدخ

ُ
ولكن من بين عشرات االلتماسات التي ق

المحكم���ة في اعتب���ارات اإلدارة المدني���ة، وهكذا فإنها 

سمحت بمواصلة السياسة المؤذية والمقّيدة والتمييزية.

ا للقانون الدولّي، تشّجع إسرائيل 
ً
في الوقت ذاته، وخالف

على س���كن مواطنيها في الضفة الغربية. وهي تخّصص 

للمستوطنات مس���احات شاس���عة ومصادر مياه سخّية، 

وتقوم بإج���راء أعمال التخطيط المفّصل التي تأخذ بعين 

االعتبار جميع احتياجاتها ونمّوها المستقبلّي، وتتجاهل 

االنتهاكات الناتجة عن قوانين التخطيط والبناء.

إسرائيل تضم األراضي 
بشكل فعلي!

وأشار التقرير إلى أن سياسة إسرائيل في مناطق ج في 

الضفة الغربية تنبع من اإلدراك القائل بأّن هذه المناطق 

ُمخّصصة أواًل وأخي���ًرا لخدمة االحتياجات اإلس���رائيلية. 

ها تس���عى وبش���كل مثابر م���ن أجل تحصين 
ّ
ولذلك فإن

س���يطرتها على المنطقة ج، وتضييق الخناق على الوجود 

الفلس���طينّي فيها، واس���تغالل مواردها لصالح سكانها 

هي، إلى جانب خلق واقع دائم فيها مفاده المستوطنات 

 ما يمكن من الوجود الفلس���طينّي. وهكذا 
ّ

المزدهرة وأقل

ا 
ً
تضم إس���رائيل هذه األراضي بشكل فعلّي وتخلق ظروف

تؤثر على مكانة المنطقة الدائمة. 

وتابع التقرير: تقوم إس���رائيل، عبر سياستها المتبعة 

في منطقة ج، بانتهاك الواجبات األساسية الملقاة عليها 

وفق القانون الدولّي اإلنسانّي، وهي الحفاظ على المنطقة 

المحتلة بش���كل مؤقت، من دون إجراء أّي تغييرات عليها 

ومن دون استغالل مواردها لصالحها الخاّص، وباألساس: 

العمل على توفير احتياجات الس���كان المحليين واحترام 

حقوقهم.

ب���دال من ذل���ك، تتبع إس���رائيل، عب���ر اإلدارة المدنية، 

سياس���ة ته���دف لتحقيق عكس هذا بالضب���ط: فاإلدارة 

المدنية ترفض تجهيز مخططات هيكلية لصالح س���كان 

منطق���ة ج، وهي تس���تغل غي���اب ه���ذه المخططات من 

ان بالبنى 
ّ
أجل من���ع، تقريًبا، أّي عملية بناء، ووصل الس���ك

التحتي���ة. وعندما يقوم الس���كان - وبرغم ذل���ك- بالبناء، 

تقوم اإلدارة المدنية بهدم هذه البيوت. كما أّن إسرائيل 

ال تولي أّي أهمية لحقيقة أّن الس���كان ال يملكون أّي خيار 

قانونّي لبن���اء بيوتهم، وكأّن الحديث ال يدور على نتيجة 

مباشرة وتحصيل حاصل لسياستها هي.

ما دامت إسرائيل تسيطر على الضفة الغربية، وبضمنها 

ا من 
ً
المنطق���ة ج، فإّن عليه���ا الوفاء بالتزاماته���ا انطالق

القانون الدولّي وقوانين حقوق اإلنسان. 

أواًل، على إس���رائيل إلغاء تخصيص األراضي الشاسعة 

عِلن���ت »أراضَي دول���ة« لصالح المجال���س المحلية 
ُ
التي أ

واإلقليمية الخاصة بالمس���توطنات والت���ي يعتبر مجرد 

بنائها انتهاكا للقانون الدولّي، وإلغاء اإلعالن عن مناطق 

واسعة كمناطق عسكرية مغلقة. 

ثانًيا، على إس���رائيل تخصيص أراٍض للفلسطينيين 

ألغراض البن���اء الس���كنّي والبنى التحتي���ة والمناطق 

 مناط���ق ج، وعليها تس���يير إجراء 
ّ

الصناعي���ة ف���ي كل

تخطيطّي مهنّي يضع نصب عينيه احتياجات السكان 

الفلس���طينيين. ويجب في هذا اإلجراء إشراك ممثلين 

عن السكان الفلسطينيين- كما يتطلب القانون األردنّي 

الذي كان يس���ري عل���ى الضفة الغربية قب���ل أن تغّيره 

إس���رائيل، وأن يج���ري االعتراف بالبل���دات القائمة في 

الضفة ووصل جميع س���كان الضفة الغربية، وبش���كل 

ف���ورّي، بالُبنى التحتي���ة للمياه والكهرب���اء. كما يجب 

على إس���رائيل العمل والتنس���يق مع ممثلي الس���لطة 

الفلسطينية، من أجل دفع التخطيط في الضفة الغربية 

كوحدة ش���املة، وتوفير احتياجات التخطيط والتطوير 

لدى سكان الضفة كلها.

وم���ا دامت دولة إس���رائيل تس���تحوذ عل���ى صالحيات 

التخطيط في منطقة ج وال تس���مح للفلسطينيين بالبناء 

ا للقانون، ف���إّن عليها التوقف فوًرا عن هدم المباني، 
ً
وفق

ومن ضمنه���ا البيوت الس���كنية والمباني المس���تخدمة 

لتحصي���ل األرزاق )مثل المباني الزراعية والتجارية( وآبار 

تجمي���ع مياه األمطار، وإلغاء جميع أوام���ر الهدم العالقة 

ض���ّد المبان���ي القائمة. إل���ى جانب ذلك، على إس���رائيل 

االمتناع عن طرد الناس من بيوتهم. 

في تقرير جديد لمنظمة »بتسيلم«:

إسرائيل تفعل ما تشاء في منطقة »ج« في الضفة الغربية من أجل تحصين سيطرتها عليها!

جيش االحتالل: استباحة بال حدود.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

أرباح البنوك الخمسة الكبرى في 
الربع األول- نحو 512 مليون دوالر!

أفادت تقارير البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل، عن 

الربع األول من هذا الع����ام، أن أرباحها مجتمعة ارتفعت 

بنس����بة 8%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، 

وبلغ����ت نحو 512 ملي����ون دوالر، في حي����ن أنها جبت في 

نفس الفترة عموالت بنكية بنحو مليار دوالر.

وأعلن بنك »هبوعلي����م« أن حجم أرباحه في الربع األول 

بلغت 170 مليون دوالر، وقد عاد البنك إلى صدارة البنوك 

اإلسرائيلية في العامين األخيرين، بعد أن غاب عن هذه 

المرتب����ة لنحو اربع س����نوات من قب����ل، وتاريخيا هو أكبر 

البنوك اإلس����رائيلية، ويليه بنك ليئومي، الذي أعلن أن 

ارباحه بلغت في نفس الفترة 156 مليون دوالر، وهو أيضا 

تاريخي����ا البنك الثاني في إس����رائيل، ولكن احتل مرتبة 

»هبوعليم« لفترة قصيرة نسبيا.

وف���ي المرتبة الثالثة حل بن���ك »مزراحي- طفحوت«، إذ 

بلغت أرباحه 77 ملي���ون دوالر، وعمليا فهما بنكان اتحدا 

قبل نحو خمس س���نين، األول بنك مزراحي، والثاني بنك 

طفحوت الذي كان متخصصا فقط بالقروض االس���كانية، 

وهذا الدمج جاء في المراتب على حساب بنك ديسكونت، 

الذي ح���ل رابعا وبلغ حج���م أرباحه في نف���س الفترة 72 

مليون دوالر. وفي المرتبة الخامس���ة بن���ك هبينليئومي، 

الذي سجل في نفس الفترة أرباحا بقيمة 37 مليون دوالر.

ويق���ول المحللون إن هذه األرباح ج���اءت على الرغم 

من اس���تمرار انخفاض الفائ���دة البنكية، إذا بلغ حجم 

المداخي���ل الصافي���ة من الفائ���دة البنكي���ة للبنوك 

الخمس���ة 66ر1 ملي���ار دوالر، ولكن ف���ي المقابل، فقد 

 حجم األموال التي تتجه لس���د خسائر البنوك من 
ّ

قل

عدم تسديد اعتمادات وديون زبائن، وقد ارتفع حجم 

االعتم���ادات المالية التي قدمته���ا البنوك في نفس 

الفترة لزبائنها بنس���بة 7ر1%، وبلغ حجمها اإلجمالي 

نحو 220 مليون دوالر. 

إلى ذلك، فإن أس����عار العموالت البنكي����ة لم تتراجع، 

رغم تعهدات البنوك بذلك في الس����نوات األخيرة، وبلغ 

الحج����م اإلجمالي للعم����والت البنكية في ه����ذه الفترة 

نح����و مليار دوالر. وقالت تقارير س����ابقة إن حجم اعتماد 

البنوك اإلسرائيلية على المداخيل من العموالت يعد من 

األعلى في الدول المتطورة، وكان بنك إسرائيل المركزي 

قد أوصى في تقارير س����ابقة بتغيير هذا األمر، لتعتمد 

البنوك أكثر على مشاريع اقتصادية استثمارية.

أوجه جديدة لظاهرة طب األغنياء

تؤكد التقارير التي تصدر تباعا في إس���رائيل استفحال 

ظاه���رة »طب لألغنياء وطب للفقراء«، عل���ى الرغم من قانون 

الصح���ة الع���ام، ال���ذي يضمن الخدم���ات الصحي���ة لجميع 

المواطني���ن، إال أن القان���ون الذي أقر في الع���ام 1995، غّير 

كل سياس���ة الصحة، وبات فيها جانب كبير من الخصخصة، 

تح الباب أمام التأمينات الصحية الخاصة المكملة، والتي 
ُ
وف

تضمن تمويل خدمات صحية وأدوية ال تشملها سلة الخدمة 

وسلة األدوية اللتان يقر بهما القانون القائم، وبشكل خاص 

لألمراض النادرة والفحوصات واألدوية غالية الثمن.

وجديد ه���ذه التقارير، هو البحث الذي نش���رت معطياته 

في األي���ام األخيرة، وبّي���ن أن العالج في العي���ادة الخاصة 

القائمة في مستش���فى هداس���ا في القدس، وهو أحد أكبر 

المستش���فيات اإلس���رائيلية، يك���ون خالل أربع���ة أيام من 

ي���وم توجه المريض، بينم���ا من يتوجه لنف���س العالج إلى 

المستش���فى ذاته، في إطار القانون العام، فس���يكون على 

المريض االنتظار مدة شهرين، إلى أن يأتي دوره.

وتتبع المستش���فيات الرس���مية، وش���به الرس���مية، أي 

التابعة لش���بكات عيادات المرضى، أسلوبا خاصا بها لزيادة 

مداخيلها، إذ تقدم خدمات طبية بدءا من الفحوصات وحتى 

العمليات الجراحية في س���اعات خارج الدوام الرسمي، وهذا 

مقابل دفع أثمان ورس���وم، تغطي قس���مها األكبر بوليصات 

التأمين الصحية الخاصة.

وتؤكد التقارير أن الش���رائح الفقي���رة ال يمكنها أن تؤمن 

نفسها ضمن التأمينات المكملة، ما يجعل مستواها الصحي 

أق���ل من الش���رائح الغني���ة، وتتعالى أصوات في إس���رائيل 

لمقاومة هذه الظاهرة، ويق���ول المحلل روني ليندر غانتس، 

في مقال له في صحيف���ة »ذي ماركر«، إن هذه الظاهرة باتت 

هي ذاتها »المرض األخطر« لجهاز الصحة في إسرائيل، وقال 

إن الطب الخاص بات يشكل خطرا كبيرا على الطب العام.

ارتفاع حاد للضرائب على الكحول

فاج���أ وزير المالي���ة يائير لبي���د في األس���بوع الماضي 

بقراره تغيير ش���كل احتس���اب الضريبة على المشروبات 

الكحولي���ة، ما س���يؤدي إلى رفعها بش���كل ح���اد، خاصة 

المش���روبات رخيصة الثم���ن، بينما، لش���ديد الغرابة، فإن 

أسعار المشروبات غالية الثمن ستسجل انخفاضا حادا في 

أس���عارها، إال أن الوزارة س���ارعت للتوضيح بأن الهدف هو 

إبعاد المشروبات الرخيصة عن أيدي جيل الشباب الناشئ.

وبحس���ب تقرير الوزارة، فإن أس���عار الع���رق من اإلنتاج 

اإلسرائيلي وأس���عار الفودكا ستسجل ارتفاعا حادا، فمثال 

س���عر زجاجة العرق سيرتفع من 30 شيكال إلى 50 شيكال، 

أي ارتفاع بنس���بة 67%، بينما أس���عار الف���ودكا الرخيصة 

والمتوسطة، س���ترتفع بما بين 9% إلى 34%، وفي المقابل 

فإن س���عر الفودكا باهظة الثمن س���ينخفض بنسبة %31 

وكذا األمر بالنس���بة لس���عر الويس���كي باه���ظ الثمن، إذ 

سينخفض بنسبة %25.

وس���يدخل هذا التعديل حيز التنفي���ذ ابتداء من مطلع 

الش���هر المقبل تموز، وبحس���ب الوزارة فإن هذا سيضمن 

مدخ���وال للخزينة م���ن الضرائب في نصف س���نة بحوالي 

68 مليون دوالر، وفي العام المقبل كله س���يزيد مدخوالت 

الضرائب بنحو 123 مليون دوالر.

وتقول مصادر إس���رائيلية إن وزارة المالية أعدت قائمة 

بتعديالت ضريبية متوقعة، في حال لم يقر الكنيس���ت أيا 

من التقليصات في الميزانية والمخصصات االجتماعية.

تطرح الحكومة اإلس����رائيلية على جدول أعمال الكنيست في 

األسبوع الجاري مشروع الميزانية العامة للعامين الجاري 2013 

والمقبل 2014، بقيمة 100 مليار دوالر لهذا العام، و105 مليارات 

دوالر للع����ام المقب����ل، إال أن ه����ذه ميزانية أساس����ية، وتطلب 

الحكومة بإج����راء تقليص فيها بقيمة 6ر2 ملي����ار دوالر للعام 

الحال����ي وحوال����ي 9ر3 مليار دوالر في العام المقبل، وس����يكون 

التقليص األبرز في المخصصات االجتماعية، التي س����تنعكس 

بشكل مباشر على الشرائح الفقيرة، وحتى على الفئات »الدنيا« 

ضمن الشريحة الوسطى، وهذا إلى جانب سلسلة من اإلجراءات 

االقتصادية التقش����فية، من رفع ضرائ����ب وتقليص ميزانيات 

للمش����اريع البنى التحتي����ة، وكل هذا يثير ج����دل في صفوف 

االئتالف الحاكم، ما يدفع المراقبين إلى توقع حصول تغيرات 

في شكل الميزانية، إلى حين إقرارها بالقراءة النهائية.

وم����ن المفترض أن يصوت الكنيس����ت ي����وم االثنين المقبل، 

بالق����راءة األولى، على مش����روع الميزاني����ة المزدوجة، كي تبدأ 

مباش����رة المداوالت في اللجان ذات االختصاص، ولكن بش����كل 

خ����اص لجنة المالية البرلمانية، وه����ي اللجنة الوحيدة من بين 

كل اللجان البرلماني����ة ذات صالحيات تنفيذية فعلية. وكانت 

الهيئ����ة العامة للكنيس����ت قد أقرت مش����روع قان����ون مؤقت 

للحكومة، يجيز لها رفع العجز في الميزانية العامة من 3% في 

العام الجاري إلى 65ر4% من الناتج العام، ومن 75ر2% في العام 

المقب����ل 2014، إلى 3%، وهذا بادعاء ان زيادة العجز يمنع اجراء 

المزيد من التقليصات.

وحس����ب تقارير صحافية، ترتكز عل����ى مصادرها البرلمانية 

في صفوف االئت����الف، فإن عددا من اإلجراءات التقش����فية، أو 

الضربات االقتصادية، حس����ب التسمية األخرى لها، من شأنها 

أن تلغ����ى أو يت����م تخفيفها. ونش����رت صحيف����ة »ذي ماركر« 

االقتصادي����ة مطلع األس����بوع الجاري، قائمة باإلج����راءات التي 

ع����دل حتى اإلقرار النهائي للميزانية في نهاية الش����هر 
ُ
قد ت

المقبل تموز، وهي: رفع ضريبة الدخل على كافة المس����تويات 

دخل للخزينة 
ُ
بنس����بة 5ر1%، وهذه الخطوة من المفت����رض أن ت

العامة قرابة 1ر1 مليار دوالر سنويا، وحسب التوقعات فإن هذه 

النسبة قد تنخفض إلى مس����توى 1%. ولجم الضريبة الجديدة 

المقترح����ة بنس����بة 5ر3% على كل من يش����تري بيت����ا جديدا، 

بهدف تحسين مكان سكناه، وهو اجراء من المفترض أن يدخل 

للخزينة العامة قرابة 260 مليون دوالر سنويا، وإجراءات أخرى، 

تتعلق بالتسهيالت الضريبية لطالب الجامعات، وفرض رسوم 

صحة على النساء غير العامالت.

وقالت مص����ادر برلمانية في االئت����الف للصحيفة ذاتها، إن 

الكنيست قد يعرض على الحكومة رفع ضريبة الشركات، التي 

هي أصال سترتفع من 25% إلى 26%، ولكن هذه الضريبة كانت 

في س����نوات التسعين 32%، كما سيطلب النواب رفع الضرائب 

على الغ����از الطبيعي الذي بدأ اس����تخراجه م����ن البحر األبيض 

المتوسط في هذه الفترة.

مخصصات األوالد

وق����د غّيبت صحيفة »ذي ماركر« عن قائمة اإلجراءات التي قد 

تش����هد تعديال، مخصصات األوالد، التي تتقاضاها كل عائلة، 

في حين حذرت مؤسسة الضمان االجتماعي الرسمية )مؤسسة 

التأمين الوطني( ف����ي تقرير لها، من أن الضربات االقتصادية، 

وبش����كل خاص تقليص المخصصات االجتماعية، ستدفع بنحو 

90 ألف ش����خص إلى ما دون خ����ط الفقر، وه����م 20 ألف عائلة، 

يعي����ش فيها 44 ألف طف����ل، وتالحظ الحلبة اإلس����رائيلية، أن 

مؤسس����ة الضمان االجتماعي شرعت مؤخرا بنهج تراجعت عنه 

منذ عدة س����نوات، وهو التحذير من انعكاس����ات بعض جوانب 

السياس����ة االقتصادية، وصدر هذا التقرير بعد أيام من صدور 

تقرير قسم االبحاث في وزارة المالية، الذي عرض صورة قريبة 

من هذا، وكنا قد اس����تعرضناه في عدد »المشهد اإلسرائيلي« 

السابق.

ويذك����ر أن تأثي����ر المخصص����ات االجتماعية على الش����رائح 

الفقيرة يظهر في كل واحد من تقارير الفقر السنوية، وهناك 

نسب شبه ثابتة، إذ قال تقرير الفقر األخير الصادر في نهاية 

الع����ام الماضي عن الع����ام 2011، إن المخصص����ات االجتماعية 

رفعت 32% م����ن العائالت من تحت خط الفق����ر، من بينها نحو 

50% من العائ����الت اليهودية و11% من العائ����الت العربية، ما 

يعكس عمق الفقر بين العرب.

ويق����ول تقري����ر مؤسس����ة الضم����ان الجدي����د إن الضرب����ات 

االقتصادية التي يعرضها قانون التس����ويات المرافق لمشروع 

الميزانية العامة من ش����أنها أن ترفع نسبة الفقر بين األطفال 

والقاصرين بنس����بة 2ر5%، إذ حس����ب تقرير الفقر، فإن نس����بة 

الفقر بي����ن األوالد هي 6ر35%، من بينه����م 67% بين األطفال 

العرب، وحوال����ي 21% بين االطفال اليه����ود، وبلغ عدد األطفال 

والقاصرين الفقراء في إس����رائيل حتى نهاية العام 2011 نحو 

905 آالف طفل.

ويقول التقري����ر إن ثالث ضربات اقتصادية س����تتأثر منها 

الشرائح الفقيرة على نحو خاص، وهي رفع ضريبة المشتريات 

بنس����بة 1%، بدءا من مطلع الشهر الجاري حزيران لتصبح %18، 

ورفع نس����بة ضريبة الداخل، وتقليص مخصصات األوالد، التي 

تتقاضاه����ا كل عائلة عن كل ولد لديها دون س����ن 18 عاما. وأن 

هذه اإلجراءات س����ترفع نسبة الفقر في إسرائيل بنسبة 4ر%4، 

وبين األطفال والقاصرين وحدهم بنسبة 2ر%5.

كذل����ك، فإن ه����ذه الضربات الثالث س����تقلص مداخيل أكثر 

العائ����الت فقرا بنح����و 5ر6%، علما ان تقرير قس����م االبحاث في 

وزارة المالي����ة ق����ال إن إجمالي الضرب����ات االقتصادية )وليس 

فقط الضربات الثالث(، سيقلص مداخيل العائالت األكثر فقرا 

بنسبة 4ر%8.

ويضي����ف التقرير أن هذه الضربات س����تزيد م����ن الفجوات 

االجتماعية بنحو 3ر1% رغم انه����ا األكبر بين الدول المتطورة، 

كم����ا أن هذه الضربات ستش����د بنس����بة كبيرة م����ن العائالت 

لتقترب أكثر من خط الفقر، ما يعني ان المش����كلة لن تتوقف 

عند مسألة من س����يهبطون إلى ما دون خط الفقر، ومن فقرهم 

سيتعمق أكثر.

ويرتكز بحث مؤسسة الضمان على معطيات المؤسسة ذاتها 

بالنس����بة للعائالت الفقيرة. ويحذر التقري����ر من االرتكاز على 

مسألة العجز في الميزانية العامة لتوجيه هذه الضربات. وقال 

التقري����ر إن العجز هو أمر اقتصادي عابر، بينما تأثير الضربات 

على األطفال هو أمر ثابت ومتدحرج. 

وانتقد تقرير المؤسس����ة نية فرض رسوم تأمين صحي على 

النساء ربات المنزل من غير العامالت، إذ أن هذه رسوم ستعاني 

منها باألساس العائالت الفقيرة، وما لم يشر له التقرير هو أن 

هذه الضربة بالذات ستتأثر منها سلبا العائالت العربية، كون 

70% من النساء العربيات محرومات من فرص العمل.

وكانت لجنة العمل والرفاه البرلمانية قد بحثت في األس����بوع 

الماضي مس����ألة استفحال الفقر، وبشكل خاص تقرير مؤسسة 

الضم����ان االجتماع����ي المذكور هنا، وق����ال وزير الرف����اه مئير 

كوهين، من حزب »يوجد مس����تقبل« برئاسة وزير المالية يائير 

لبي����د، إن العجز في الميزانية العام����ة يجب ان ال يكون ذريعة 

من أجل فرض إجراءات تقش����فية، والتزم بعرض خطة ش����املة 

تهدف إلى مكافحة الفقر بين االطفال والقاصرين.

ودعا المدير العام لمؤسس����ة الضمان االجتماعي الرس����مية، 

البروفس����ور شلومو مور- يوس����يف، إلى إعفاء الشرائح الفقيرة 

التي تعت����اش على المخصص����ات، من تقلي����ص المخصصات 

االجتماعية، وخاص����ة مخصصات األوالد، وقال، »إن الفقر يقتل 

بشكل بطيء«، وأضاف أن اعفاء هذه الشرائح لن يكلف الحكومة 

أكثر من 69 مليون دوالر في السنة.

وم����ن الملفت للنظ����ر، أن من اعت����رض على تقرير مؤسس����ة 

الضم����ان االجتماع����ي، كان مدير قس����م المداخيل ف����ي وزارة 

المالية،  ميخائيل سرئيل، الذي كان قسمه قد اصدر قبل ثالثة 

اسابيع تقريرا واضحا، وشبيها بتقرير مؤسسة الضمان، وحذر 

من أن الشرائح الفقيرة ستخس����ر من مداخيلها 4ر8% شهريا، 

جراء اإلجراءات االقتصادية.

وزعم سرئيل أن معطيات مؤسس����ة الضمان ليست دقيقة، وأن 

الفق����ر لن يزداد في العام المقبل 2014، وادعى انه في حال لم يتم 

لجم العجز في الميزانية، فإن العجز سيتضاعف في العام المقبل.

ويذك����ر أن مخصصات األوالد هي باألس����اس، جزء مقتطع من 

الرس����وم التي يدفعها األجيرون لمؤسسة الضمان االجتماعي، 

كما هي الحال بالنس����بة للبطالة. وعلى الرغم من أن إس����رائيل 

تدع����ي أنها تدف����ع مخصصات أوالد مرتفعة، ف����إن المعطيات 

تش����ير إلى أن مخصصات األوالد في الدول المتطورة تصل إلى 

أضع����اف ما تدفعه إس����رائيل، ففي حين تدفع إس����رائيل عن 

الولد األول 47 دوالرا، ش����هريا، وعن كل من الولد الثاني والثالث 

والراب����ع 71 دوالرا لكل ولد، فإن بلجيكا تدف����ع للولد األول 107 

دوالرات والثان����ي قرابة 200 دوالر، والثال����ث والرابع قرابة 300 

دوالر ل����كل ولد، وفي بريطانيا 135 دوالرا للولد االول و86 دوالرا 

عن كل ولد اضافي.

وأعلى مخصصات نجدها في لوكسمبورغ، التي تدفع عن الولد 

األول قرابة 235 دوالرا، والثاني 326 دوالرا، والثالث والرابع 462 

دوالرا لكل ولد. وعمليا فإن إسرائيل هي في أدنى الالئحة، ومن 

تحتها اليونان التي تعد من أفقر دول االتحاد األوروبي، وفيها 

المخصصات لكل ولد بضع عشرات الدوالرات شهريا.

بين الثراء والفجوات

أم����ام هذه األجواء، والتحذير من اتس����اع دائ����رة الفقر، صدر 

في مطلع األس����بوع الجاري التقرير الس����نوي الذي يس����تعرض 

أس����ماء أكثر 500 ثري في إس����رائيل، ويتضح م����ن المعطيات 

االجمالية، التي سنس����تعرضها في الع����دد القادم، أن نحو %6 

من االثرياء تراجعت ثرواتهم بنسبة محدودة، و12% أبقوا على 

نفس قيمتها، بينما أكثر من 82% منهم س����جلوا أرباًحا بقيمة 

إجمالية تبلغ 11 مليار دوالر.

كذلك أظه����ر تقرير الث����راء العالمي ال����دوري، الذي تصدره 

مجموعة »بوسطن كونس����لتينغ«، أن إسرائيل تحل في المرتبة 

العاشرة عالميا، في جدول نس����بة العائالت الثرية، أي العائلة 

التي تبل����غ ثروتها ملي����ون دوالر وأكثر، إذ بّي����ن أن 8ر3% من 

العائالت في إس����رائيل هي عائالت ثري����ة وفق هذا المقياس، 

وه����ذا ُيظهر حج����م الفج����وات االجتماعية األكب����ر بين الدول 

المتطورة، إذ أن هذا التقرير يأتي بعد فترة قصيرة من تقرير 

منظم����ة الدول المتطورة OECD، الذي أظهر أن إس����رائيل هي 

الدولة األكثر فقرا بين الدول ال� 34 األعضاء في هذه المنظمة.

ت ف����ي المرتبة األولى إذ أن 
ّ
ويقول تقرير الث����راء إن قطر حل

نس����بة العائ����الت الثرية فيها تف����وق 14%، تليها سويس����را- 

6ر11%، ثم الكويت- 5ر11%، وهونغ كونغ- 4ر9%، وس����نغافورة- 

2ر8%، والوالي����ات المتحدة األميركية – 9ر4%، ومثلها البحرين، 

وتايوان- 4%، ومثلها اإلمارات العربية المتحدة، ثم إس����رائيل- 

8ر3%، تليها بلجيكا- 2ر3%، وكندا- 8ر2%، واليابان- 6ر%2.

كما بّين ج����دول آخر أن 4 عائالت من أصل كل 100 ألف عائلة 

تبل����غ ثروتها 100 ملي����ون دوالر وأكثر، ما يعن����ي 74 عائلة من 

أصل 86ر1 مليون عائلة ثرية حتى نهاية العام 2012، وفي هذا 

الجدول حلت إسرائيل في المرتبة الثامنة من بين دول العالم.

الكنيست يصّوت على الميزانية المزدوجة األسبوع المقبل
ــراءات  اإلج من  سلسلة  تطرح  الحكومة   * المرتقب  التقليص  قبل  دوالر  مليارات   105 والمقبل  دوالر  مليار   100 الجاري  العام  ميزانية   *

التقشفية والضربات االقتصادية * توقعات بأن يلجم الجدل في الكنيست والحراك في صفوف االئتالف بعض هذه اإلجراءات *مؤسسة 

إسرائيل* في  األثرياء  كبار  ثروات  في  كبيرة  زيادة  تكشف  الثراء  تقارير   * اإلجراءات  جراء  للفقر  كبير  استفحال  من  تحذر  االجتماعي  الضمان 

تتوقع تقارير اقتصادية أن تسجل أسعار البيوت في إسرائيل 

ارتفاع���ا حادا جراء سلس���لة من اإلجراءات التقش���فية والضرائب 

الجديدة، التي يتضمنها مش���روع الميزاني���ة المزدوجة للعامين 

الجاري والمقبل، والذي س���تعرضه الحكومة على الكنيس���ت في 

األسبوع الجاري.  وبحسب التقديرات، فإن أسعار البيوت قد ترتفع 

فج���أة من 13 أل���ف دوالر إلى 39 أل���ف دوالر، بموجب حجم البيت 

ومكانه الجغرافي.

ومنذ اآلن ارتفعت أسعار البيوت بنسبة 1%، بسبب ارتفاع ضريبة 

المشتريات بنسبة 1% لترسو عند 18%، في حين ان الحكومة معنية 

بفرض ضريبة بنس���بة 5ر3% على كل من يش���تري بيتا بديال لبيته، 

بهدف تحس���ين وضعية س���كناه، إضافة إلى ني���ة الحكومة إلغاء 

المنحة الخاصة بقيمة 26 ألف دوالر، لكل من يشتري بيتا في عمارة 

سكنية في المدن والبلدات البعيدة عن مركز البالد.

وف���ي المقاب���ل، أظهر تحقي���ق أجرت���ه صحيف���ة »معاريف« 

اإلس���رائيلية أن إيج���ارات البيوت في البالد بش���كل عام ارتفعت 

في الس���نوات الس���ت األخيرة بنس���بة 60%، إال أن االيجارات في 

منطق���ة تل ابيب الكبرى ارتفعت في نفس الفترة بنس���بة %90، 

وهذه نسبة اعلى بكثير من نسبة ارتفاع أسعار البيوت في نفس 

الفترة، وحسب التقديرات فقد ارتفعت أسعار البيوت بنحو %45.

وحس���ب تحقيق »معاريف«، فإن ايجار بيت متوسط الحجم، من 

ثالثة غرف بلغ نحو 1700 دوالر شهريا في تل أبيب، ووصل إيجار 

بيت من أربع غرف إلى 2200 دوالر شهريا. وهو سعر أقل بنحو 250 

دوالرا من معدل الرواتب في إسرائيل.  

وقال���ت الصحافة االقتصادية إن مس���ؤولين مهنيين في وزارة 

البناء واالس���كان عب���روا عن قلقهم من اإلج���راءات التي يعرضها 

مش���روع الميزانية، وأك���دوا ان هذه البرامج ال تحل أزمة الس���كن 

القائمة في إس���رائيل، ال بل س���تزيدها عمقا، وس���تصبح عملية 

ش���راء بيت لألزواج الشابة مهمة شبه مستحيلة، ستجعل الشبان 

رهن الديون الضخمة طيلة حياتهم، في حين أن ش���رائح واسعة 

ستبقى أسيرة إليجارات البيوت.

ويأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه مختص كبير في إسرائيل 

في مجال الس���كن م���ن النقص الهائل في البي���وت الجديدة في 

إسرائيل. فقد قال البروفسور دافيد باسيغ إن إسرائيل بحاجة إلى 

ما بين 600 ألف إلى 800 ألف بيت جديد خالل عشر سنوات، وفي 

حال لم يتم األمر، فإن آالف الناس ستكون محرومة من السكن.

وقال باسيغ إن هذا يعود إلى عجز تراكمي في عدد البيوت التي 

تبنى س���نويا. وأضاف أن التخطيط االس���تراتيجي لبناء المساكن 

في إس���رائيل يعاني خلال كبيرا، وال يأخذ بعي���ن االعتبار التكاثر 

الس���كاني السنوي، ففي كل عام تحتاج إس���رائيل إلى ما بين 60 

ألف إلى 80 ألف بيت جديد، لس���د احتياج���ات التكاثر وجزء من 

العجز السابق، بينما معدل البناء في هذه السنوات يتراوح ما بين 

40 ألف إلى 50 ألف بيت جديد.

وأم���ام التقارير الس���وداوية لمس���تقبل البناء واإلس���كان في 

إس���رائيل، فقد دعا طاقم التخطيط االس���تراتيجي في الحكومة، 

إلى وضع سياسة طويلة المدى ألسعار البيوت، والسيطرة عليها، 

خاصة وان أس���عار البيوت وتسديد أثمانها يقتطع بالمعدل %25 

من مدخول العائلة.

وحذر بنك إس���رائيل المركزي مرارا من اس���تمرار ارتفاع أسعار 

البيوت في إسرائيل، وعبر عن قلقه من احتمال أن تواجه إسرائيل 

ما يس���مى ب���� »فقاعة عقاري���ة«، كتلك التي ش���هدتها الواليات 

المتحدة في العام 2007، وشكلت أساسا قويا لألزمة االقتصادية 

الكبيرة التي واجهتها وامتدت إلى دول كثيرة في العالم.

اإلجراءات االقتصادية المتوقعة سترفع أسعار البيوت بنسبة عالية
*أسعار البيوت ارتفعت خالل ست سنوات بنحو 45% وإيجارات البيوت ارتفعت ما بين 60% إلى %90*

تحفل الصحف اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة بكم هائل من الصور الشبيهة بهذه الصورة عن عائالت تبحث عن قوتها في أكوام القمامة!
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

بقلم: يفتاح شابير )*(

توطئة
تتعرض إس����رائيل منذ س����نوات طويلة، لهجم����ات صاروخية، 

ومن أبرزها الهجمات الصاروخية في س����بعينيات القرن الماضي 

على مس����توطنات »إصبع الجليل«، وحرب لبنان الثانية في العام 

2006، حيث أطلقت على إسرائيل خالل شهر واحد أكثر من 4000 

قذيفة صاروخية، إضافة إلى إطالق الصواريخ المستمر من قطاع 

غزة خالل العقد األخير.  

وقد طورت إسرائيل نظرية دفاعية ضد هذه الهجمات، ترتكز 

على عدة طبقات دفاعية، بدءا بالدفاع الس����لبي، والدفاع الفعال 

المتمث����ل في اعت����راض الصواريخ بواس����طة منظوم����ات »القبة 

الحديدية« و«العصا السحرية« )قيد التطوير( وصواريخ حيتس 2 

و3 االعتراضي����ة )قيد التطوير أيضا(، وانتهاء بمهاجمة منصات 

إطالق الصواريخ وهي في مرابضها.  

في هذا المقال، الذي يركز على منظومة »القبة الحديدية« التي 

دخلت الخدمة التنفيذية في مطلع العام 2011، محاولة لتفحص 

دروس نشر المنظومة، وإعادة تقويم لقرار التزود بها، إضافة إلى 

تفحص انعكاسات مستقبلية لنشر هذه المنظومة، ومنظومات 

أخرى يتوق����ع دخولها في القريب إلى الخدم����ة التنفيذية. وقد 

نشرنا الجزء األول منه في العدد السابق، وفيما يلي الجزء الثاني 

واألخير. 

انتقادات للمنظومة
ثالثا- ناحية الردع

إن احد المسوغات المهمة للقرار المتعلق بنشر منظومات دفاعية بشكل 

عام، ومنظومة »القبة الحديدية« بش����كل خاص، هو مساهمتها في الردع 

اإلسرائيلي.  ويطرح في سياق نقاش من هذا النوع مسوغان رئيسان: 

أوال، المس����وغ الذي يقوم منطق����ه على أن نجاح عملي����ات االعتراض 

سيبين للعدو أن إطالقه للصواريخ أمر عديم الجدوى، مما سيجعله في 

نهاية المطاف ييأس من اس����تخدامها.  وحتى ل����و تغاضينا قليال عن 

أن مثل هذا المس����وغ هو طرح مضاد ألي����ة نظرية ردع تقليدية )والتي 

يتحقق الردع بموجبها ع����ن طريق التهديد بالعقوبة وليس عن طريق 

منع النجاح( فإن من الصعب فهم هذا المسوغ، وأصعب من ذلك تقدير 

صحته اعتمادًا على التجربة المتراكمة.  على المستوى النظري، يمكن 

للفشل في استخدام سالح هجومي أن يؤدي فعال إلى اليأس من القيام 

بمحاولة أخرى الس����تخدامه، غير أن الفش����ل يمكن أن يشجع أيضا على 

البحث عن حلول تتيح التغلب على وسائل الدفاع التي طورها الخصم.  

م����ن ناحية فعلية، يالحظ أن الفصائل المس����لحة في غزة ال تتجاهل 

تأثير منظومة »القب����ة الحديدية« على نجاحاتها، حتى وإن كانت هي 

نفسها تصور األحداث كنجاح وتصور نجاح »القبة الحديدية« كمسألة 

عديمة األهمية. 

من جهة أخرى، يمكن مالحظة دالئل وإشارات على جهود الطرف اآلخر 

إليجاد حلول، حتى في تقارير  القائمين على منظومة »القبة الحديدية« 

أنفس���هم، والتي تتحدث عن تغييرات في أش���كال وأساليب استخدام 

الصواريخ من جانب الفصائل المس���لحة في غزة، وهي تغييرات تهدف 

كما يبدو إلى محاولة التغلب على المنظومة  الدفاعية اإلسرائيلية.

ثانيا، هناك المس����وغ الذي أثي����ر بعد نجاح »القب����ة الحديدية« في 

ج����والت التصعي����د األخيرة، وفح����واه أن المنظومة منح����ت حرية عمل 

لمتخذي القرارات في إسرائيل.  والمنطق المستشف من هذا المسوغ 

ه����و أنه لوال نجاح »القبة الحديدية« لكانت قد لحقت بإس����رائيل أضرار 

أشد بكثير، مما س����يجعل متخذي القرارات يجدون أنفسهم مضطرين 

لش����ن عملية هجومية من طراز عملية »الرص����اص المصبوب«،  أما اآلن، 

وبعد نج����اح المنظومة، فإن لدى متخذي القرارات مس����توى عاليا أكثر 

من الحرية في  اتخاذ القرار.   وقد برز هذا المس����وغ بش����كل خاص في 

التفسيرات التي نشرت حول عملية »عمود السحاب« التي انتهت كما 

هو معروف، بدون القيام بعملية برية.

هناك جانب معاكس لهذا المس����وغ، أثير أيضا في النقاش����ات خالل 

عملية »عمود الس����حاب« وجوالت التصعيد الس����ابقة لها، والذي طرحه 

مؤيدو العملية البرية الذين قالوا إن منظومة »القبة الحديدية« تحولت 

إل����ى »ورقة توت« يتس����تر  بها متخذو القرارات الذي����ن لم يرغبوا منذ 

البداية بعملية برية. 

ويعتبر طرح الجانبين إشكاليا، ذلك ألن إسرائيل تعرضت في الماضي 

أيضا لهجمات صاروخية، واستخدمت بشكل رئيس، في ظل غياب خيار 

دفاعي، لغة التهديدات الرادعة تجاه العدو.  مع ذلك لم يش����عر قادة 

إس����رائيل قط بأنهم ال يتمتعون  بدرجة حرية في اتخاذ القرار حول ما 

إذا كان يجب مهاجمة العدو أم ال، ومتى. 

قرارات سياسية
المس����توى الثال����ث للتحليل هو وجه����ة نظر متخذي الق����رارات على 

المستوى السياسي، وهنا تدخل اعتبارات مختلفة كليا. 

أوال: اعتبار مس����اهمة المنظومة في رفع معنويات السكان المدنيين، 

وخاصة في مناطق الهامش، الذين يش����عرون أصال باإلهمال من جانب 

الحكومة. ومن هذه الناحية هناك مؤش����رات ودالئل عديدة تشير إلى 

أن منظومة »القبة الحديدية« لم تس����اهم فقط في تحسين معنويات 

السكان وإنما س����اهمت أيضا مساهمة مهمة في زيادة مناعة السكان 

المدنيين بصورة عامة، وأثبتت لهم أن الجيش اإلسرائيلي يبذل كل ما 

في وسعه من أجل حمايتهم. 

ثانيا: من زاوية نظر متخذ القرارات السياسي، فإن من الصعب عليه، 

طالما كان����ت تتوفر إمكانية فنية معينة لحماية الجمهور من هجمات 

صاروخية، أن يقرر ضد ش����راء منظومة دفاعية من هذا النوع. فأي زعيم 

سياس����ي في دولة ديمقراطية سيواجه صعوبة بالغة جدًا في الوقوف 

أم����ام جمهور ناخبيه ليقول ل����ه »التكنولوجيا متوف����رة، لكنني قررت 

عدم شرائها«.  أما المستويات التنفيذية في الجيش اإلسرائيلي فقد 

أدركت ذلك بطريقة عس����يرة.  فطيلة الوق����ت الذي كانت فيه منظومة 

»القبة الحديدية« في مراحل التطوير، لم تكن هناك مشكلة في اإلعالن 

أن����ه يجري العمل على تطوير منظومة دفاعية لحماية الس����كان، ولكن 

في اللحظة التي س����لمت فيها البطارية األولى من هذه المنظومة إلى 

الجيش اإلس����رائيلي، مورس االعتبار التنفي����ذي، حيث توصل الجيش 

إلى االس����تنتاج بأن الفائدة القصوى من مث����ل هذه المنظومة  تتمثل 

في حماية منش����آت إس����تراتيجية مهم����ة، مثل قواع����د  الجيش، وأن 

اس����تخدامها األفضل يكون حين توضع المنظومة في قاعدة عسكرية، 

وتخ����رج منها وفقا للضرورة التنفيذية. وق����د أثار هذا األمر ردود فعل 

واحتجاج����ات فورية حادة في صفوف الجمه����ور، وخاصة في المناطق 

المعرضة لتهديد السالح الصاروخي.  لذلك سارع المستوى السياسي 

إلى اإليعاز للجيش اإلس����رائيلي بنش����ر بطاري����ات المنظومة الدفاعية 

لحماية التجمعات السكانية المدنية.

ثالثا:  هناك زاوية القاعدة التكنولوجية والصناعية إلسرائيل.  فقد  

رأت نظرية األمن اإلس����رائيلية دائما في الصناعة العس����كرية عنصرا 

بالغ األهمية في أمن إس����رائيل.  وبغية المحافظة على هذه القاعدة ال 

بد للصناعة من تلقي طلبات من المؤسس����ة األمنية من اجل المحافظة 

عل����ى قدرتها اإلنتاجية ودعم مبيعات منظومات األس����لحة في الخارج.  

ولك����ن عدا عن بيع المنتجات، فإن من المه����م للصناعة تلقي تحديات 

تكنولوجي����ة.  فه����ذه التحديات ه����ي المحرك الداف����ع للصناعة نحو 

مس����تويات تكنولوجية عالية، ومن هذه الناحية فقد س����اهمت حتى 

المشاريع الكبيرة التي لم تنجز في نهاية المطاف، مثل مشروع طائرة 

»الفي«، مس����اهمة كبيرة في تقدم الصناعة العس����كرية اإلسرائيلية. 

وعل����ى ما يبدو فإن هذا االعتبار أخذ أيضا في الحس����بان في قرار وزارة 

الدف����اع تفضيل منظوم����ة »القب����ة الحديدية« عل����ى منظومات أخرى 

منافسة من صنع الخارج.

رابعا: ش����بكة العالقات الوثيقة بين إس����رائيل والوالي����ات المتحدة، 

والتي تعتب����ر إحدى ركائز األمن اإلس����رائيلي.  ويش����كل التعاون في 

مجال الدفاع الصاروخي، في نطاق هذه العالقات، مكونا رئيس����ا بسبب 

األهمي����ة الكبيرة لهذا المجال في اإلس����تراتيجيا األميركية، ومن هنا 

يمكن فه����م التعاون في تطوي����ر وإنتاج منظوم����ة صواريخ »حيتس« 

االعتراضي����ة وغيرها، وكذلك المس����اعدات الخاصة التي قدمتها إدارة 

الرئيس باراك أوباما على ش����كل هبات إلسرائيل من أجل شراء بطاريات 

إضافية من منظومة »القبة الحديدية«.

أسئلة مفتوحة
لم تجتز منظومة »القب����ة الحديدية« حتى اآلن اختبارات صعبة جًدا. 

أحد األسئلة المفتوحة على هذا الصعيد هو: كيف ستكون مساهمتها 

الحقيقية في حالة وقوع هجوم صاروخي مكثف من لبنان؟

في صيف العام 2006 أطلقت على إس����رائيل 4000 قذيفة صاروخية 

ف����ي ثالثين يوما. أما اليوم فقد باتت ترس����انة »حزب الله« الصاروخية 

أضخ����م بكثير، ووفقا للتقدي����رات فإنها تحتوي عل����ى 40 ألف إلى 50 

ألف صاروخ، مما يش����ير إلى أن أي سيناريو قتالي ممكن، على الجبهة 

اللبنانية- اإلس����رائيلية، قد يش����مل إطالق بضع����ة آالف من الصواريخ 

والقذائف الصاروخية يوميا على إسرائيل. 

هناك عدة جوانب أو أبعاد للدفاع في نطاق مثل هذا التصور:

أوال: ما الذي يجب، أو ال يجب، الدفاع عنه؟ وفي هذه الحالة فإن السؤال 

ال����ذي أثير آنفا، س����وف يطرح ب����كل حدته: هل ينبغي نش����ر منظومة 

»القب����ة الحديدية« بصورة جزئية من أجل حماية الس����كان المدنيين - 

والمقصود هنا بطبيعة الحال جزء من الس����كان- فقط بغية المساهمة 

في الناحية المعنوية، أم أنه يجب تركيز البطاريات المتوفرة  لحماية 

المنشآت اإلستراتيجية الحيوية الستمرار عمل وأداء الدولة؟ 

ثانيا: هناك مس����ألة ق����درة المنظومة على أن تك����ون فعالة وناجعة 

في المناطق المحمية أيضا. هل س����تكون المنظومة فعالة إذا ما تقرر 

ضمن مث����ل هذا التص����ور توفير  حماي����ة دفاعية لتجمع����ات مدنية 

معينة؟ وهل س����تكون قدرتها على الحد من األضرار ملموس����ة إجماال 

ضمن هكذا س����يناريو خطير؟  وإذا كانت اإلجابة سلبية، كيف سيكون 

رد فعل الجمهور إزاء الضرر الذي س����يلحق به، وهل ستفقد المنظومة 

مساهمتها في معنويات ومناعة السكان؟  

ثالثا: الس����ؤال الذي س����يبقى دائما مفتوحا لنقاش سياسي من نوع 

واحد، هو »إلى أي حد«؟  فقرار التزود بمنظومات مثل »القبة الحديدية« 

كان ق����رارًا واح����دًا. هناك قرارات م����ن نوع مختلف كلي����ا مثل: »ما عدد 

البطاريات التي يجب شراؤها؟«، و«ما الذي يجب حمايته والدفاع عنه؟« 

و«إلى أي حد يمكن أن نحمي أنفسنا؟«.

في آب 2012 أعلن المتحدث باس����م الجيش اإلسرائيلي أن عددًا كبيرًا 

من مجندي هذا العام )2012( للوحدات القتالية أعربوا عن رغبتهم في 

االلتحاق بوح����دات منظومة »القبة الحديدية«، مما يش����ير إلى خطورة 

المشكلة، ذلك أن استثمار موارد  في الدفاع يتم بالضرورة على حساب 

تخصيص موارد للقدرة الهجومية. وإذا كانت إس����رائيل قد وطدت في 

الماضي أمنها على قدرتها الهجومية، فإن قسما متزايدًا من مواردها 

وقوتها، بات مكرسا حاليا للقدرة الدفاعية. 

تلخيص
إن إس���رائيل هي الدولة األولى في العالم التي قامت بنشر منظومة 

دفاعي���ة تنفيذية ضد الصواريخ من أجل حماية الس���كان المدنيين.  

غير أن دوال قليلة جدًا في العالم عانت وتحملت هجمات على سكانها 

المدنيين فترة طويلة ج���دًا، وبمثل هذه الدرجة من الخطورة. وعليه، 

ال غرابة في أن إس���رائيل اس���تثمرت موارد كبيرة جدًا في البحث عن 

حلول للمش���كلة.  والحل ال���ذي وقع االختيار عليه، ل���م يجر اختياره 

بدون خالفات أو جدل.  وقد أش���ار منتقدو المشروع إلى عدد من عيوب 

ونواقص المنظومة، بعضها يعتري أية منظومة مش���ابهة، وبعضها 

اآلخر يس���م هذه  المنظومة بش���كل خ���اص، ذلك أن  أي���ة منظومة 

ل���ن تخل���و من عيوب فنية من ه���ذا النوع  أو ذاك.  وأش���ار معارضون 

آخ���رون للمنظومة أيضا إلى تكلفتها العالي���ة، وقالوا إن هناك حلواًل 

تكنولوجية أخرى أفضل.  

ويظه����ر التحليل اآلنف أن اتخاذ القرارات هو عملية مركبة تأخذ في 

الحسبان اعتبارات من أنواع مختلفة، االعتبار التنفيذي هو أحدها فقط.  

وفي ضوء مجمل هذه االعتبارات، فإن قرار التس����لح بمنظومات دفاعية 

ضد الصواريخ والقذائف الصاروخي����ة يبدو قرارا حكيما. وفي تقديري 

فإن االعتبارات الحاس����مة في اتخاذ القرار، كانت االعتبارات السياسية 

)الداخلي����ة( والتي ال تعبأ بالفوارق الفني����ة بين المنظومات المختلفة. 

وعليه، أعتقد أن أي نقاش في مس����ألة البدائل الفنية- س����واء  منظومة 

القبة الحديدية« أو أية منظومة أخرى ممكنة- هو نقاش عقيم تماما. 

إن الق����رار األصعب يجب أن يكون قرار تقليص حجم االس����تثمار في 

الق����درة الدفاعية، وذلك بغية عدم الم����س بالقدرة الهجومية للجيش 

اإلسرائيلي. 

_________________________

)*( باحث كبير في »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب، ورئيس »مشـــروع 

ميزان القوى العســـكري في الشرق األوســـط« في المعهد. هذا المقال ظهر في العدد 

األخير )نيســـان 2013( من فصلية »جيش واســـتراتيجيا« الصادرة عن المعهد. ترجمة 

سعيد عياش.

أهم الدروس من استخدامها حتى اآلن 

االختبارات األصعب ما زالت أمام منظومة »القبة الحديدية«!

بقلم: ليئور شترنفيلد )*(

يخيل أن أجهزة الذاكرة والنس���يان اإلس���رائيلية عملت بصورة مثلى 

فيما يتعلق بتاريخ العالقات بين إسرائيل وإيران. 

وتقول الرواية اإلسرائيلية إن الشاه محمد رضا فهلوي سعى، في فترة 

تولي���ه للعرش، إلى إقام���ة إيران عصرية غربي���ة ومتقدمة، وأن عالقات 

بالده مع إس���رائيل كانت في صلب السياسة الجيو- إستراتيجية إليران.  

ويروي الفيلم الوثائقي الجديد والرائع »قبل الثورة« للمخرج اإلسرائيلي 

دان شادور، قصة الجالية اإلسرائيلية الكبيرة التي عاشت في إيران في 

ستينيات وسبعينيات القرن العشرين الماضي. 

وتتضح من خالل الفيلم بسرعة، كما يفهم المشاهد، هوية األشخاص 

الذي���ن غزلوا الخيوط التي حيكت بها قص���ص التنّور اإليراني، ويتقدم 

سرد الفيلم في مسارين: مسار الذاكرة، وفي مقابلُه- مسار النسيان.

وتظهر ف���ي المقابالت التي تضمنه���ا الفيلم الوثائقي ش���خصيات 

إسرائيلية شغلت مناصب مختلفة، ابتداء من كبار المسؤولين في السلك 

الدبلوماسي في طهران، مرورًا بمدرسين عملوا في المدرسة اإلسرائيلية، 

وانتهاء بمس���ؤولين وموظفين في الش���ركات اإلسرائيلية الكثيرة التي 

عملت في إيران.  

ويش���رح المتحدثون في المقابالت للمشاهدين لماذا وكيف ارتسمت 

صورة العالقات )اإليرانية- اإلس���رائيلية( والثورة )اإلسالمية الخمينية( 

بالش���كل الذي بدت عليه؟، ويتحدثون عن نش���وء وتكّون ال���� »فانتازيا 

الشرقية« التي عاشوها، والتي شملت مشتريات من مراكز ومحال تسوق 

فخمة فتحت أبوابها ألولئك اإلسرائيليين الذين يتقاضون رواتب كانت 

تعتبر خيالية، في ذلك الوقت، حتى بمصطلحات إسرائيلية. 

ويتح���دث الكثيرون منهم عن حياة البذخ والثراء والبيوت الفس���يحة 

والخدم، وعن حياة الجالية اإلسرائيلية في إيران )وإن كان ينبغي القول 

إن مثل هذه الحياة لم تقتصر على إيران فقط. فقد تحدث إس���رائيليون 

مكثوا س���نوات طويلة ف���ي دول أخ���رى حليفة إلس���رائيل، مثل جنوب 

إفريقيا- العنصرية- أو دول في أميركا الالتينية، عن انطباعات مشابهة 

ج���دًا(.  وقد تح���دث أحد رجال األعم���ال اإلس���رائيليين، ويدعي يهودا 

أرتسيئيلي، عن مأدبة عشاء في القصر ُدعي إليها من جانب شقيق شاه 

إيران. وقال إن المأدبة بدت أش���به بقصص »أل���ف ليلة وليلة« الخرافية، 

حيث فتح له الباب أربعة من الخدم الذين يرتدون بدالت بيضاء مع أحزمة 

ذهبية، وتولى أربعة آخرون إجالس���ه على الكرس���ي، وأضاف أن الش���اه 

بنفسه خاطبه قائال: »هنا في هذه الحجرة ال يوجد إسالم«. 

وقد نجح المخرج، ش���ادور، ف���ي نقل التجربة المثيرة التي عاش���تها 

الجالي���ة اإلس���رائيلية في إي���ران طوال عقدي���ن من الزمن، بواس���طة 

أف���الم 8 ملم صورها وال���داه وأصدقاؤهما. ويتحدث ف���ي الفيلم عوفر 

نم���رودي، ال���ذي ولد في إيران ف���ي أثناء عمل وال���ده يعقوب نمرودي 

ملحقا عس���كريا في الس���فارة اإلس���رائيلية في طهران، عن المشاريع 

الضخمة التي ش���اركت إس���رائيل فيها إبان تلك الفترة، ومن ضمنها 

بناء سدود واستخدام التكنولوجيا الزراعية ومشاركة الكيبوتسات في 

تطوير الزراعة اإليرانية، أو باختصار حس���ب قول نمرودي »لقد شيدنا 

له���م دولة«، ولكنهم- أي اإليرانيين- كانوا ناكرين للجميل، حيث قاموا 

بطردن���ا من إيران. وفي مقط���ع آخر يتفاخر نمرودي االب���ن )عوفر( بأن 

أبيه تلقى من الصناعة العس���كرية اإلس���رائيلية هدية هي عبارة عن 

بندقي���ة »عوزي« مذهبة، بكونه أول من باع 50 ألف قطعة من البندقية 

اإلس���رائيلية الصن���ع. لقد كان ذل���ك االنتقال النهائ���ي إلى المنطقة 

الرمادية في الذاكرة الجماعية... األش���ياء التي عرفوها، أو لم يعرفوها، 

لكن كان من األفضل عدم التحدث عنها.  لقد كان اإلس���رائيليون الذين 

عاشوا في إيران على دراية تامة بحقيقة وماهية شاه إيران، وبالفجوات 

غي���ر المحتملة بين النخبة وبين باقي الش���عب، وها هم يتحدثون عن 

ذلك صراحة في الفيلم. 

وتأخ���ذ طهران بعدًا جدي���دًا في الفيلم حين يتحدث نيس���يم ليفي، 

الذي كان حارس���ا شابا في السفارة اإلس���رائيلية في العاصمة اإليرانية، 

عن الشارع الذي شطر المدينة إلى شطرين، الشطر المنتمي إلى القرون 

الوسطى، حسب قوله، والشطر  الغني الذي مثل بوضوح القرن العشرين. 

هناك فكرة رئيسة تتكرر في المقابالت وهي البلبلة العميقة والخلط 

وبين مصطلحات من قبيل »الغربية« أو »التقدم« وبين »الديمقراطية«.  

أحد المتحدثين في المقابالت تساءل: أليست الديكتاتورية المتنورة 

أفض���ل م���ن الديمقراطية؟! فيما أق���ر متحدث آخر، عمل مديرا لش���ركة 

مقاوالت البناء اإلسرائيلية »س���وليل بونيه« في طهران، أن الحياة تحت 

حكم الش���اه كانت حياة غير محتملة في دولة ديكتاتورية، قائال: »هذا 

ليس شأننا«.  

ويعكس هذا التوجه تماما سياسة التحالفات التي اتبعتها إسرائيل 

منذ قيامها. فبيع األس���لحة ألنظمة الحكم الديكتاتورية ولكل من يزيد 

في الثمن، وفر إلسرائيل حلفاء إستراتيجيين، كما في حالة إيران الشاه، 

لكن ذلك وضع إس���رائيل أيضا في الجانب غير الصحيح من التاريخ.  وقد 

حدث األمر ذاته كما هو معروف، فيما يتعلق بتحالف إسرائيل مع نظام 

الفص���ل العنصري في جنوب إفريقيا، ومع دول كثيرة أخرى في إفريقيا 

حالي���ا.  ولعل الموضوع الذي ال يتحدث اإلس���رائيليون عنه إال قليال جدًا، 

هو أن بداية المشروع النووي اإليراني كانت في عهد الشاه، بدعم فعال 

من الواليات المتحدة األميركية وألمانيا، وبمش���اركة إسرائيل أيضا في 

البحوث الذرية في إيران في ذلك الوقت.  هذا السياق يؤكده في الفيلم 

الوثائقي ذاته البروفس���ور دافيد منشاري، والذي قال إنه كان إلسرائيل 

دور فاعل في إقامة جهاز المخابرات الس���رية الرهيب التابع لنظام شاه 

إيران، جهاز »الس���افاك«. ومع أن الجميع على علم بعالقة إسرائيل بهذا 

األم���ر، إال إنه ال يج���ري التطرق إليه نهائيا في الخطاب اإلس���رائيلي في 

أثناء تحليل أس���باب عداء إيران إلس���رائيل. وقد وصف الكثيرون جهاز 

»الس���افاك« بأنه األكثر فظاعة ووحش���ية وإثارة للرعب بين سائر أجهزة 

المخاب���رات في العالم، وهذا ما أكد عليه بوضوح البروفس���ور منش���اري، 

ال���ذي مكث في جامعة طهران عام���ي 1977 و1978، والذي روى من ضمن 

جمل���ة م���ا رواه، أن أي حديث مع محاضر في الجامع���ة كان يجب أن يتم 

بمنتهى الحذر، وأنه كان لجهاز »السافاك« آذان وعيون كثيرة بين طلبة 

الجامع���ة، وأن الحرم الجامعي لم يكن م���زودًا بماكينات تصوير حتى ال 

يقوم أحد بتصوير مواد محظورة من جانب الرقابة، وأشياء أخرى عن رعب 

هذا الجهاز. ولعل ما هو أهم أن منشاري بّين في حديثه كيف أن الثورة 

)التي قادها اإلمام الخميني( لم تكن تواقة لتطبيق الشريعة اإلسالمية، 

وإنما أساًسا لتحقيق العدالة.  وربط منشاري بين أحداث الثورة في إيران 

وأحداث »الربيع العربي« وميدان التحرير في القاهرة.  ففي أحد المقاطع 

األرشيفية المصورة والمسجلة للمظاهرات )في طهران والقاهرة( ُيسمع 

المتظاهرون وه���م يهتفون بنفس الش���عارات المنادية باالس���تقالل 

والحرية والدستور. 

وينطوي فيلم »قب���ل الثورة« الوثائقي على مس���اهمة بالغة األهمية 

في فهم تاريخ العالقات بين إس���رائيل وإيران.  كذلك فإن الحبكة التي 

تتشابك فيها الصور األرشيفية واألفالم القصيرة والمقابالت، والعالقة 

الش���خصية للمخرج، تجعل الفيلم ينس���اب كقصة مثيرة وجميلة، رغم 

نهايتها المعروفة. 

ثمة مس���اهمة إضافية للفيلم تتمثل ربما في فهم جذور العداء بين 

الدولتين )إسرائيل وإيران( والتي تكمن في ذات المكانة النخبوية التي 

تمتع بها ممثلو إس���رائيل في مقابل السكان األصالنيين اإليرانيين. من 

هنا فإن إضاءة المنطقة الرمادية في الذاكرة اإلسرائيلية تعتبر مسألة 

ضرورية ف���ي عملية الفهم. لقد كانت األمور كلها مكش���وفة، ومع ذلك 

فإن في التذكر إحراجا، وفي النس���يان فضيلة، أما »العزاء« ففي التفكير 

بإسرائيل التي »بنت لهم دولة«!.

 __________________________

)*( طالـــب يدرس للقب الدكتوراه في قســـم التاريخ في جامعة تكســـاس في أوســـتين، 

وينصـــب بحثه على التاريخ االجتماعي اإليراني مع التركيز على األقليات الدينية في عهد 

الشاه محمد رضا فهلوي. ترجمة خاصة عن شبكة االنترنت.

»قبل الثورة«
فيلم وثائقي إسرائيلي جديد يقلب صفحات 
قــديــم الــعــالقــات بـيـن إســرائـيـل وإيــران!

مشهد من الفيلم: الثورة اإليرانية لم تكن تواقة لتطبيق الشريعة اإلسالمية، وإنما أساًسا لتحقيق العدالة... 
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

أدلى المستش���ار القانوني الس���ابق للحكومة اإلسرائيلية، 

مناحي���م )ميني( مزوز، بأقوال غير مألوف لمس���ؤول في هذا 

المنصب اإلدالء بها، خاصة فيما يتعلق باالحتالل اإلسرائيلي 

للضفة، وانتهاكات المستوطنين للقانون، واعتداءاتهم على 

المواطنين الفلسطينيين وأمالكهم. 

ورغم أن م���زوز لم يعد يتولى منصبا رس���ميا إال أن أقواله، 

التي جاءت عبر مقابلة مطولة أجرتها معه صحيفة »هآرتس«، 

ونشرتها في ملحقها األس���بوعي يوم الجمعة الماضي، هي 

بمثابة »محاسبة للذات« اإلسرائيلية.

قال م���زوز إن »تطبيق القانون في المناطق ]الفلس���طينية 

المحتلة[ سيتم فقط عندما ال يكون فيها إسرائيليون«. وأكد 

أنه عندما تجول في مدينة الخليل من أجل االطالع على سلب 

المستوطنين المحال التجارية في قلب المدينة، لمس »وجود 

أطفال ]للمس���توطنين[ صغ���ار ولم يتعلم���وا التحدث بعد، 

لكنهم تعلموا الكراهية«. وأكد أنه »تقطن في الخليل واحدة 

من أكثر المجموعات المتطرفة بين المس���توطنين، ويبدو لي 

أن جوهر ما يحدث هناك هو تربية األطفال على الكراهية«. 

ووصف مزوز سلوك المس���توطنين بأنه »ليس غربا جامحا، 

وإنما هو ش���رق جامح. وال يوجد ش���ك في أنه جامح، وال يوجد 

أي ش���ك في أنه توجد هناك ظواه���ر، لن يخطر في بالنا أنها 

س���تمر بدون معالج���ة فورية وحازم���ة لو أنها ج���رت داخل 

دولة إس���رائيل. وتوجد هنا عدة جوان���ب موضوعية تصّعب 

تطبيق القانون بشكل فعال، وهي: عدم التعاون والتشكيك 

بنوايا إس���رائيل من جانب الضحايا الفلس���طينيين، ومعظم 

المخالف���ات التي ي���دور الحديث حولها ه���ي مخالفات على 

خلفية قومي���ة ويوجد هنا نوع من مؤام���رة صمت من جانب 

المجتمع الذي يخرج الجانحون من���ه. وفي المجتمع المدني، 

تعتبر المخالفات كش���يء موجود في هامش المجتمع، ليس 

ش���رعيا، وفي واقع المناطق يوجد جنوح منظم، أيديولوجي... 

وفي أحيان كثيرة يمنح السكان ]المستوطنون[ في المناطق 

الشرعية لهذه األعمال وال تعتبر جنوحا، ولذلك توجد ظاهرة 

واضحة تتمثل بمؤامرة صمت ودعم«. 

لكن م���ا يثير حفيظ���ة مزوز أكث���ر هو أن »هن���اك ضلوعا 

سياس���يا أكثر مما ينبغي في ]منع[ تطبيق القانون، ويخاف 

جزء من المؤسس���ة المهنية من التعامل م���ع هذه القضية 

الحساس���ة. وهناك ظاهرة التعاطف مع المستوطنين والتي 

تؤدي إلى تعامل متس���امح. كما أن قسما من مطبقي القانون 

هم بأنفس���هم من س���كان المنطقة ]المس���توطنات[ٍ، وهذا 

يخل���ق واقعا يكاد يكون مس���تحيال من الناحية اإلنس���انية. 

والمس���تويات المهني���ة الميداني���ة تتعامل م���ع مخالفات 

المستوطنين على أنها حبة بطاطا ملتهبة، ومن يريد الحفاظ 

على نفسه يبتعد عنها«.

ورأى مزوز أنه »يوجد دائما شعور بأن المؤسسة السياسية 

]اإلس���رائيلية[ تتحدث بلغة مزدوجة... وبشكل عام فإنه في 

حال حدوث صحوة في القيادة فإنها تتالشى بسرعة. وبشكل 

أس���اس، فإن هذا موضوع تتعامل معه المؤسسة السياسية 

في أحس���ن األحوال على أنه من األفضل أال يتم التعامل معه 

أكثر من اللزوم. والقوى البش���رية لدى الشرطة التي يفترض 

أن تعالج مخالفات اإلس���رائيليين في المناطق ليست كافية 

أب���دا. وكانت هناك فترات لم يك���ن خاللها في الخليل، وهي 

المنطقة األكثر إش���كالية في المناطق، أكثر من س���يارتين 

للش���رطة. ومن الجهة األخرى فإن الجيش، الذي هو المسؤول 

األعلى في المكان، ال يرى أبدا أن بين مهماته تطبيق القانون، 

رغم أنه الجهة األولى التي تواجدت في المكان لدى ارتكاب 

المخالفات«.

وفسر مزوز أداء قوات الجيش اإلسرائيلي بأنه »ال يتلقى فعال 

رس���الة واضحة من القيادة بأنه يتوقع منه أن يطبق القانون. 

وحقيقة ه���ي أن الدولة ال تنجح في الوصول إلى وضع تتمكن 

في���ه من تطبي���ق فعال للقانون ف���ي مجال بالغ الحساس���ية. 

وهو بالغ الحساس���ية ألنه مجال بإمكانه أن يش���عل المنطقة 

كلها، وعمليا كان يج���ب أن تكون هناك مصلحة مزدوجة لدى 

المستوى السياسي في هذا السياق بتطبيق القانون«.

ورأى مزوز أن استخدام تس���مية »جباية الثمن« العتداءات 

المستوطنين على الفلس���طينيين، وليس تسمية »إرهاب«، 

تمنح نوعا من الشرعية للتعامل مع هذه الظاهرة بأدوات غير 

حاسمة وغير واضحة. واضاف أن »المفارقة هي أن فكرة جباية 

الثمن ليس���ت موجهة ضد الفلس���طينيين. إنهم األداة، هم 

الضحية... يعتدون على الفلس���طينيين لكن عين المنفذين 

موجهة نحو الحكومة. وهي هدفهم. وهذه المجموعة تقول 

عمليا للحكومة: ’إذا أخليتم بؤرا اس���تيطانية عشوائية فإننا 

سوف نورطكم. وسنش���عل المنطقة’. ولذلك فإنه يوجد هنا 

نوع من التمرد. وال شك في أن نشطاء جباية الثمن هم أقلية 

صغي���رة، لكن الحقيقة هي أنه يوجد هنا ش���عور بأن قيادة 

المستوطنين، التقليدية والمسؤولة، أخذت تضعف«.

وقال م���زوز إن قدرة المستش���ار القانون���ي للحكومة على 

مواجهة مخالفات المس���توطنين مح���دودة، وهو بحاجة إلى 

مساعدة مباش���رة من المستوى السياسي، وبشكل خاص من 

رئيس الحكومة وجهاز األمن. 

وأض���اف أنه »م���ن دون تعاون ومس���اعدة فعالة وحقيقية 

م���ن جانبهما، فإن القدرة على دفع خطوات جدية مش���ابهة 

لمكافحة الفساد العام واإلجرام المنظم، ستكون مستحيلة. 

وفي المستوى السياس���ي واألمني يتراوح احتمال الحصول 

على مس���اعدة وتعاون ما بين عدم الرغبة في معالجة الوضع 

وبين معارضة ذلك«. 

»معاهدة جنيف ال تسري 
على المستوطنات«!

ورأى مزوز أن على إس���رائيل أن تعلن أنها »تطبق معاهدة 

جنيف على إدارة المناطق. فالوضع الحالي شاذ، ويمس بدولة 

إس���رائيل مرتين، مرة على المس���توى الدولي بسبب تنكرها 

للمعاهدة، ومرة على المس���توى العملي ألنها في الواقع ترى 

نفسها ملزمة بالعمل وفقا للمعاهدة. وثمة أهمية ألن تكون 

إس���رائيل جزءا من عائلة الش���عوب المتن���ورة، وهذا التنكر 

لمعاه���دة جنيف يلحق ض���ررا بالدولة. فهي تس���مح بذلك 

بتصويره���ا كدول���ة ظالمية وال تعترف بإح���دى المعاهدات 

األساسية في القانون الدولي، والتي تشارك فيها جميع دول 

العالم تقريبا«.

وفيما يتعلق بالبند رقم 49 في معاهدة جنيف الذي يحظر 

نقل س���كان دولة احتالل إلى منطقة تخضع الحتاللها، اعتبر 

مزوز أنه »في هذا الموضوع بالذات يوجد لدى دولة إسرائيل 

قرار صادر عن المحكمة العلي���ا، وبتأييد أغلبية القضاة، بأن 

معاهدة جنيف ال تسري على وضع المستوطنات«. وأضاف أن 

»التفسير الذي تبناه غالبية القضاة في قرار الحكم يقول إن 

هذا البند يتعامل مع نقل الس���كان باإلكراه، وذلك كعبٍر من 

الحرب العالمية الثانية، بينما الحال هنا هي أنه لم يتم نقل 

السكان باإلكراه وإنما من خالل فتح اإلمكانية النتقالهم« إلى 

المستوطنات.

وأردف م���زوز أنه »عل���ى الرغم من أن هذا التفس���ير ليس 

مقبوال في العالم، ال في المس���توى السياس���ي وال القانوني، 

لكن من ناحية دولة إسرائيل فإن هذا ال يثير مشاكل لها في 

هذه الحلبة«. وتحفظ مزوز من أن المحكمة العليا اإلسرائيلية 

ش���رعنت المشروع االس���تيطاني، واعتبر أن »المحكمة العليا 

ل���م تضع أبدا على الطاولة المس���ألة الش���املة، ح���ول ما إذا 

كان المش���روع االستيطاني برمته هو مش���روع شرعي أو غير 

ش���رعي«. لكنه أضاف أن »باإلمكان القول طبعا إن هذا ادعاء 

ليس مفندا، وأن المحكمة لم تقل، من خالل نظرها في مئات 

االلتماسات بالموضوع، إن المستوطنات ليست غير قانونية، 

وبذلك تم منح المس���توطنات نوعا من الش���رعية القانونية، 

بشكل غير مباشر على األقل«.

وحول تهرب المحكمة العليا اإلس����رائيلية من النظر بش����كل 

مباش����ر في موضوع االس����تيطان، قال مزوز »أعتقد أن المحكمة 

تعاملت بحذر بالغ مع قضية المستوطنات البالغة الحساسية«. 

وأش���ار إلى أنه منذ العام 1977 على األق���ل، كانت »قضية 

المس���توطنات القضية األكث���ر مركزية في النق���اش العام 

الدائر في إسرائيل... لكن المحكمة العليا امتنعت عن النظر 

في قضية المس���توطنات على أنها قضية مبدئية، ش���املة. 

ويصع���ب التفكير في أن هذا عفوي. وق���د رفضت المحكمة 

العليا الدخول إلى حق���ل األلغام هذا ألنها اعتقدت أن مركز 

ثقل هذا الموضوع ليس قانونيا«. 

»العنصرية لم تعد موجودة 
في الهامش السياسي«

اقترح���ت رئيس المحكمة العليا الس���ابقة، دوريت بينيش، 

قبل عام ونصف العام، تعيين مزوز قاضيا في المحكمة العليا، 

مثلما تم تعيين أسالفه في منصب المستشار القانوني قضاة 

في المحكمة. وليس واضحا ما إذا كانت الحكومة اإلسرائيلية، 

اليمينية المتطرفة بطبيعتها، ستوافق، أو على األصح ستنجح 

في منع هذا التعيين. وتبين من المقابلة أن مزوز يحمل أفكارا 

تتعارض م���ع معظم مركبات الحكومة والكنيس���ت اليمينية، 

وخاصة فيما يتعلق بالنظام الديمقراطي. 

ووصف مزوز موجة القوانين ومشاريع القوانين العنصرية 

والمعادية للديمقراطية التي تم سنها وطرحها على جدول 

أعمال الكنيس���ت، خالل الدورتين الماضي���ة والحالية، بأنها 

»موج���ة عكرة«. ورأى أن »اإلش���كالية الكب���رى لهذه الظاهرة 

ليست كامنة في مش���اريع القوانين فقط، فهي تنطوي على 

إش���كالية من دون ش���ك، ولكن كانت هناك مشاريع قوانين 

إش���كالية طوال الوقت. واألمر الجديد هو أنه خالفا للماضي، 

عندما كانت مشاريع القوانين كهذه تأتي من جانب هوامش 

المؤسس���ة السياس���ية، من جانب ]الحاخام الفاش���ي مئير[ 

كهانا وأش���كاله، فإن مشاريع القوانين اإلشكالية تأتي هذه 

المرة من قلب الهيمنة الس���لطوية، وم���ن جانب قوى قادرة 

عادة على تمرير سن قانون«. 

وبين هذه القوانين التي تم س���نها فعال في الكنيس���ت، 

ما بات يعرف ب���� »قانون النكبة« الذي يف���رض عقوبات على 

من يحيي ذكرى النكبة الفلس���طينية، أو من يشجع مقاطعة 

منتجات المس���توطنات. وقال مزوز إن »هذه ليس���ت مشاريع 

قوانين إشكالية وزائدة، وإنما ضررها أكثر من فائدتها«.

وتط���رق مزوز إلى هبة أكتوبر ف���ي العام 2000، وإلى مقتل 

13 مواطنا عربيا بنيران الش���رطة اإلسرائيلية في مدن وقرى 

عربية في إسرائيل. ويش���ار إلى أن مزوز، بصفته المستشار 

القانون���ي للحكوم���ة، قرر إغالق جميع ملف���ات التحقيق ضد 

أفراد الشرطة بهذا الخصوص.

وادعى مزوز أن إغالق ملفات التحقيق هذه سببه إطالة عمل 

»لجنة أور« الرسمية التي حققت في األحداث، »ألنه عندما تم 

تعيين لجنة أور، ج���رى تجميد عمل دائرة التحقيق مع أفراد 

الش���رطة ]التابعة لوزارة العدل[. وكل عمل اللجنة كان طويال 

ج���دا. وقد تطرقت اللجنة إلى مس���ائل عام���ة، برأيي لم تكن 

حاجة لها، وعندما تم استئناف التحقيق بعد تقديم تقرير 

اللجنة، كان من الصعب الكشف عن كل الحقيقة«.

ويذكر أن األحداث وقعت في بداية ش���هر تش���رين األول 

العام 2000، وب���دأت »لجنة أور« عملها بعد ش���هور، وقدمت 

تقريرها بعد ثالث س���نوات، في األول من أيلول العام 2003. 

ورغم توصيات »لجنة أور« الواضحة، وخاصة اس���تنتاجها بأن 

جهاز الش���رطة »موبوء بالعنصرية تجاه العرب«، إال أن أيا من 

بحث حتى في حكومات إسرائيل.  
ُ
طبق، ولم ت

ُ
توصياتها لم ت

المستشار القانوني السابق للحكومة اإلسرائيلية:

المؤسسة السياسية اإلسرائيلية ضالعة أكثر مما ينبغي في منع تطبيق القانون في المناطق المحتلة!

تظاهر مئات اليهود الحريديم )المتشددين دينًيا(، صباح 

أول من أم���س األحد، في باحة حائط الب���راق )حائط المبكى( 

احتجاجا عل���ى صالة مجموعة من حركة »نس���اء الحائط« في 

المكان، بمناسبة بداية شهر تموز العبري. 

ويتصاع���د التوتر في إس���رائيل مؤخًرا ح���ول قضية صالة 

»نس���اء الحائط«، في بداية كل ش���هر عب���ري، وفقا لطقوس 

مختلفة عن الطقوس العادية لصلوات النس���اء، وخارج الحّيز 

المخصص للنس���اء. وتصرح ه���ذه الحركة بأنها س���تواصل 

»النضال من أجل المس���اواة في الحقوق في الصالة« في باحة 

حائ���ط البراق. وتؤكد أنها »ال تنوي التنازل ألحد فيما يتعلق 

بتطبيق رسالتها وممارسة نمط حياتها«.

ويقود المظاهرات ضد »نس���اء الحائط« كب���ار الحاخامين، 

وبينهم عوفاديا يوسيف، الزعيم الروحي لحزب شاس لليهود 

الشرقيين، وأهارون شطاينمان، زعيم الحريديم الليتوانيين 

وهي أكبر طائفة حريدية أشكنازية، وشموئيل رابينوفيتش، 

حاخ���ام »حائ���ط المبكى«.  وذك���رت صحيف���ة »معاريف« أن 

مندوبين عن الطوائ���ف الحريدية المختلف���ة اجتمعوا ليلة 

األربع���اء - الخميس الماضية ل���دى الحاخام رابينوفيتش من 

أجل التخطيط للمظاهرة ضد »نساء الحائط«. 

وقال���ت الصحيفة إن الش���رطة اعتقلت ش���ابا حريديا، يوم 

الخميس الماضي، بعد أن طرح سؤاال من خالل موقع الكتروني 

باسم »كيبا«، أي القلنسوة التي يعتمرها اليهود المتدينون، 

حول ما إذا ُيس���مح بإط���الق النار على »نس���اء الحائط«، لدى 

حضوره���ن إلى حائ���ط البراق بلباس »غير محتش���م«. وأجاب 

حاخام أن هذا عمل تحظره الشريعة اليهودية. 

رغم ذلك، فإن هذا يدل على تصاعد السجال حول صالة »نساء 

الحائط« في المنطقة المخصصة للنس���اء في باحة حائط البراق، 

ليصل إلى حّد الصراع في الحلبات العامة والقضائية والسياسية 

في إس���رائيل، في اآلونة األخيرة. وهاجمتهن زعامات الحريديم 

بش���دة. وتطرق الحاخام عوفاديا يوس���يف إلى هذه المجموعة 

النسائية قائال »توجد غبّيات يأتين إلى حائط المبكى، ويضعن 

الشاالت ويصلين. إنهن مجنونات، يردن المساواة، وال يردن رضا 

السماء، ويجب التنديد بهن والحذر منهن«. 

م���ن جانبه، وص���ف الحاخام ش���موئيل رابينوفيتش صالة 

»نس���اء الحائ���ط« بأنه »صراع سياس���ي متعص���ب لمجموعة 

متطرف���ة، تحركه جهات لديها مصال���ح وتريد تحويل باحة 

حائط المبكى إلى س���احة نزاع«. ووصف حاخامون من مجلس 

الحاخامية الرئيس���ة نش���اط هذه الحركة بأنه »استفزازي«. 

كذلك مارس���ت جهات حريدية العنف ضد »نس���اء الحائط«، 

كم���ا حصل الش���هر الماضي، عندما تم إلقاء كراس وأش���ياء 

أخ���رى على هؤالء النس���اء. وعندم���ا وصلت نح���و 300 امرأة 

من »نس���اء الحائط« للص���الة في باحة حائط البراق، الش���هر 

الماضي، بمناسبة بدء شهر سيفان العبري، حشدت المدارس 

الحريدية، بأمر من الحاخامين، 6 آالف تلميذة في الباحة من 

أجل منع »نساء الحائط« من إقامة طقوسهن.

خروج »نساء الحائط« 
عن التقاليد والحيز

بع���د االحتالل اإلس���رائيلي في حرب حزي���ران العام 1967، 

قررت الس���لطات تقس���يم باحة البراق إلى قسمين: »القسم 

الديني«، المقس���م بين باحة الرج���ال الكبيرة وباحة صغيرة 

ِشيم«، و«القسم األثري« 
َ
مخصصة للنس���اء وتسمى »عيزرات ن

الذي يسمى أيضا ب� »قوس روبنسون«. 

وتأسس���ت منظمة »نس���اء الحائط« في العام 1998، بهدف 

دفع النساء إلى الصالة في باحة حائط البراق، وهن واضعات 

شاالت ويعتمر بعضهن قلنسوة وتلف أشرطة على أذرعهن 

ويغنين، وذلك بعد أن طلبت مجموعة من النس���اء في نهاية 

سنوات الثمانين الصالة في باحة حائط البراق، لكن تم رفض 

طلبه���ن واضطررن إلى الصالة في منطقة »قوس روبنس���ون« 

فقط. 

ويب���دو أن »نس���اء الحائ���ط« تثي���ر خالفا مذهبي���ا داخل 

اليهودي���ة. إذ أن ه���ذه المجموعة تلقى معارضة ش���ديدة 

م���ن جانب التيار األرثوذكس���ي، الذي تنتم���ي إليه األغلبية 

الس���احقة من يهود إس���رائيل، ويطالب بأن تك���ون طبيعة 

الصالة في باحة البراق بموجب الطقوس المتعارف عليها في 

المكان. وفي المقابل تدعو التيارات اليهودية  األخرى، وهي 

اإلصالحية والمحافظة والبنائية، المنتش���رة خارج إس���رائيل 

وينتمي إليه���ا قرابة 85% من يهود أميركا الش���مالية، إلى 

تغيير وتوسيع شكل الصالة في المكان.  

وب���دأت موجة األحداث الحالية، ف���ي نهاية العام الماضي، 

بعد أن أخذت »نس���اء الحائط« يصلين في المكان المخصص 

صص 
ُ
للنس���اء في باحة البراق، وهو خروج ع���ن الحيز الذي خ

لهن، األمر الذي جّر مش���ادات وأعمال شغب وتدخل الشرطة 

التي اعتقلت نشطاء من الجانبين.

وأصدرت محكمة إس���رائيلية، في شهر أيار الماضي، قرارا 

يعتبر سابقة، سمح ل� »نساء الحائط« بالصالة وفق طقوسهن 

في المكان المخصص للنس���اء. وأث���ارت هذه الصالة عاصفة 

بين الجمهور الحريدي، وحاول نش���طاؤه عرقلة صالة »نس���اء 

الحائط« وقاموا بأعمال ش���غب في الم���كان، أدت إلى اعتقال 

عدد من الحريديم ومن النساء.

وفي اثر الضجة التي تثيرها صالة »نس���اء الحائط«، فإنها 

تعتبر أحد األس���باب للتباعد الحاصل بين إسرائيل واليهود 

في العالم، وخاصة في أميركا الش���مالية. ولذلك فإن رئيس 

الوكالة اليهودية، نتان شيرانس���كي، يح���اول التوصل إلى 

تس���وية في هذه القضية تتمثل بإعادة تقسيم باحة البراق 

بحيث تقام فيها منطقة »إس���رائيلية« تك���ون فيها الصالة 

متساوية ومختلطة وتفسح المجال أمام الطوائف اليهودية 

المختلفة بالصالة وفقا لطقوسها، وبضمنها »نساء الحائط«. 

وأعرب رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، عن تأييده 

لهذا االقتراح، الذي جرى بحثه في لجنة مكانة المرأة التابعة 

للكنيست. 

»نواصل درب المظليين 
الذين حرروا الحائط«

في أعقاب المواجهات التي وقعت الش���هر الماضي، قالت 

رئيسة »نس���اء الحائط«، عنات هوفمان، لصحيفة »هآرتس«، 

ف���ي 10 أي���ار الماضي، »إنن���ا نواص���ل درب المظليين الذين 

ح���رروا الحائط«، أي الذين احتلوه. وأضافت »أريد أن أرى وزير 

األديان، نفتالي بينيت، وهو أخ لي، ووزيرة العدل، تس���يبي 

ليفني، يسنان قانونا يحظر على امرأة أن تقرأ التوراة هنا، أو 

أن تسجن لمدة ستة شهور. العالم اليهودي سيهتز على أمر 

كهذا. ستكون هذه هزة أرضية«.

من جانبها قالت ليفني إنها لن تدعم الخطوات التي يحاول 

بينيت تنفيذها من أجل تقييد نش���اط »نساء الحائط«، خالفا 

لقرار المحكمة المركزية في الق���دس. ورد بينيت بمهاجمة 

الوزيرة وق���ال إنها تتصرف »مثل فيل ف���ي حانوت لألواني 

الخزفية« وتخرب احتماالت التوصل إلى تس���وية مع »نس���اء 

الحائط« وترضي جميع األطراف. 

وحذرت ليفني بينيت من أن أي���ة أنظمة يتم فرضها على 

الص���الة في باح���ة البراق ينبغ���ي أن تص���ادق عليها وزيرة 

الع���دل. وقالت في رس���الة بعث���ت بها إلى بيني���ت إن »قرار 

المحكمة مقب���ول علّي، وأعتق���د أنها تتالءم م���ع التحوالت 

الكبي���رة واإليجابية لدفع المس���اواة للنس���اء ف���ي المجتمع 

اإلسرائيلي، العلماني والمتدين. وأنا مؤمنة بأنه حان الوقت، 

من الناحيتين الدس���تورية واالجتماعية - الثقافية، لتطبيق 

سياس���ة متس���امحة وتعددية في حائط المبكى، والس���ماح 

للنس���اء بالصالة وفقا لطريقته���ن وإيمانهن، خاصة وأنهن 

يقمن بذلك في الحيز المخصص للنس���اء فقط. وهكذا فإنه 

حتى بالنسبة لتيارات مختلفة، ال تفصل بين الجنسين خالل 

الصالة، توجد هنا تسوية معينة«.

واته���م بيني���ت ليفني بأنها تس���عى إل���ى الحصول على 

مكاس���ب سياسية من خالل عناوين في وسائل اإلعالم، وأنها 

سربت رسالتها إليه إلى القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي 

قب���ل أن تص���ل إليه. وق���ال إنه يحاول تس���وية الن���زاع بين 

الحريديم و«نس���اء الحائط« وأن رسالة ليفني تعرقل جهوده 

في هذا السياق.  

»نساء الحائط« 
واليهود األميركيون

أش���ار الصحاف���ي والباح���ث ف���ي العالقات بين إس���رائيل 

واليه���ود األميركيين، ش���موئيل روزنر، ف���ي تقرير أصدره 

»معهد سياس���ات الشعب اليهودي«، إلى أن »الشبان اليهود 

األميركيين ال يحبون حقيقة أنه في باحة حائط المبكى يتبع 

فصل صارم بين الرجال والنس���اء، وأن المس���ؤولية عن ذلك 

بيدي حاخام أرثوذكس���ي، يفرض على الزوار قواعد سلوكية 

ال تتالءم مع مفهومهم لليهودية. وخالل الس���نوات األخيرة 

تم تش���ديد القواعد المتبعة في باح���ة الحائط، مثل الفصل 

بين مداخل الرجال والنس���اء، وليس فقط إل���ى باحة الصالة 

مثلما كان متبعا في الس���ابق، والذي أدى إلى ش���عور متزايد 

لدى يهود أميركا بأن إسرائيل ’تتطرف’ من الناحية الدينية 

وموجودة على مسار ’يقود إلى السلفية’«.

حل بعد، وتساهم 
ُ
وأضاف روزنر أن »أزمة نساء الحائط لم ت

في تراجع صورة إس���رائيل بين المجتمع���ات اليهودية في 

الوالي���ات المتحدة. وبقدر معين، فإن ه���ذه األزمة يمكن أن 

تلح���ق ض���ررا بالعالقات بين إس���رائيل ويه���ود أميركا بعد 

سنوات عديدة. وتتعالى المطالب لدى القيادة اليهودية في 

الواليات المتحدة ومجتمعاتها، بين حين وآخر، من أجل إجراء 

تغيي���ر في الوض���ع القائم في حائط المبكى بش���كل خاص، 

وفي تعامل الدولة ومؤسس���اتها مع التي���ارات ]اليهودية[ 

التقدمية بشكل عام«.

واستعرض تقرير، نشرته »معاريف« قبل أسبوعين، الفروق 

ف���ي مفاهيم اليهود المتدينين في إس���رائيل واليهود في 

أميركا. وأش���ار التقرير إلى أن عائ���الت يهودية أميركية من 

الطبق���ة المتوس���طة العليا ترتاد كنيس���ا في أيام الس���بت 

للصالة. وأشارت الصحيفة إلى أن »هذه قصة نجاح لمفاهيم 

أميركية. لكن بمفاهيم إس���رائيلية، فإن المس���ألة مختلفة. 

احتدام الصراع في إسرائيل حول المساواة في حقوق الصالة للنساء في »حائط المبكى«!
*حركة »نساء الحائط« تتحدى المؤسسة الدينية األرثوذكسية وكبار الحاخامين األشكناز والشرقيين*

إذ يكفي مش���هد الرجال الجالسين بقرب النساء، ويمسكون 

بأي���دي بعضهم خ���الل الصالة، م���ن أجل إث���ارة حالة غليان 

لدى قس���م كبير جدا من المتدينين في إسرائيل. وهذا قبل 

التطرق إلى النس���اء الالت���ي يعبرن أمام الصن���دوق ويقرأن 

التوراة، كمتس���اويات بين متس���اوين. وهذا مش���هد أصبح 

مألوفا في معظم الكنس في الواليات المتحدة«. 

وق���ال حاخ���ام الكنيس، الواق���ع في ضاحي���ة منهاتن في 

نيوي���ورك، للصحيفة »ال أش���عر باالرتياح ل���دى زيارة حائط 

المبك���ى. فأنا أش���عر أن نمط حيات���ي غير مقب���ول هناك«. 

وأضاف���ت الصحيفة أن أزمة »نس���اء الحائ���ط« كانت حديثا 

مركزي���ا في هذا الكنيس. وألقيت عش���ية عيد نزول التوراة، 

الش���هر الماضي، محاضرة في الكنيس حول حق النساء في 

الصالة في باحة الحائط. وفي س���ياق تضامنهم مع »نس���اء 

الحائط«، قرر المصلون في الكنيس التقاط صور لهم حاملين 

كتب التوراة وإرسالها إلى منظمات صالة »نساء الحائط« في 

باحة البراق.

وأك���دت الصحيف���ة أن ه���ذا الموقف ليس محص���ورا لدى 

المجتمع اليهودي في منهاتن، وإنما هو موقف عام للغالبية 

الس���احقة من اليه���ود األميركيين. وأضاف���ت أن حاخامين 

كثيرين في الواليات المتحدة يتحدثون عن »تقاطب يتس���ع 

بين المؤسس���ة الدينية في إس���رائيل واليهود في الواليات 

المتحدة«. وه���م يقولون إن الحاخامين األرثوذكس »يريدون 

السيطرة على أفكارنا، وليس مرغوبا بنا في إسرائيل«.

وقال حاخام الكنيس في منهاتن »إنني مس���تعد ألن أقبل 

فرضي���ة أن منطقة الص���الة القريبة من حائ���ط المبكى هي 

منطقة أرثوذكس���ية. لك���ن إذا كان الوضع عل���ى هذا النحو، 

فإن باقي باحة الحائط يجب أن يكون حرا للجميع. والتسوية 

التي اقترحها رئيس الوكالة ]اليهودية[، نتان شيرانسكي، 

بإقامة منطقة ص���الة منفصلة للتيارين اإلصالحي والمحافظ 

قرب قوس روبنسون، هو اقتراح شرعي«.

إال أن الصحيف���ة قال���ت إن هن���اك الكثيرين م���ن اليهود 

األميركيين الذين يتحدثون بح���دة أكبر حول الموضوع، وأن 

الخ���الف حول الصالة في باحة حائط البراق، المس���تمرة منذ 

25 عام���ا، فتحت جروحا قديمة في العالقات المش���حونة بين 

الحركتين اإلصالحية والمحافظة في الواليات المتحدة وبين 

المؤسسة الدينية في إسرائيل. 

وقال الحاخام روبرت بار من والية أوهايو إنه »لمن المؤسف 

أن المؤسس���ة األرثوذكس���ية احتكرت اليهودي���ة وتحاول 

أن تمل���ي عل���ى اآلخرين كي���ف ينبغي أن يحي���وا حياتهم. 

وموضوع الحائط هو مجرد مؤش���ر على مش���كلة أكبر بكثير. 

فهناك مش���كلة في االعتراف بالتهويد ]عل���ى أيدي التيار 

اليهودي[ اإلصالحي، وفي حق العودة ]أي هجرة اليهود غير 

األرثوذكس���يين إلى إس���رائيل[. وهذا نابع من أن المؤسسة 

الموجودة في إس���رائيل تعترف بنمط حي���اة يهودي واحد 

فقط. وأنا ال أوافق على هذا األمر... وأنا لس���ت مس���تعدا ألن 

أوافق على أن مصلية في كنيسي، حلمت طوال حياتها بزيارة 

الق���دس، تعود وتروي لي أنها ال تش���عر بارتياح في الحائط. 

وأنه تم الزج بها في الهامش، وال يريدونها هناك«.   

ووفقا للصحيفة فإنه »يتزايد عدد اليهود األميركيين اليوم 

الذين ينتابهم الشعور بأنه ليس لديهم مكان في إسرائيل. 

فهذه مصلحة الجميع أن يس���تمر يه���ود الواليات المتحدة 

في الشعور بوجود رابط بينهم وبين إسرائيل، ولألسف فإنه 

بالنس���بة للكثيرين من اليهود، وخاصة الجيل الشاب، أخذت 

تتراجع أهمية الحفاظ على عالقة مع إسرائيل«. 

وقال���ت الحاخامة ش���ارون كالينباوم، من منهات���ن، إن »ما 

يحدث اآلن حول الحائط يقلق يهود الواليات المتحدة كثيرا. 

والش���عور لدى عدد متزايد من اليهود هو أن األرثوذكسيين 

سرقوا اليهودية منا وجعلوها أمرا بشعا. ولو مررت في فرنسا 

بتجربة كالتي مررت بها في إس���رائيل، لصرخ اليهود جميعا 

أن هذا عداء للس���امية. لكننا لن نتن���ازل. ونحن ضالعون في 

هذا الصراع منذ س���نوات عديدة، وسنواصل النضال من أجل 

تغيير وجه إسرائيل«.

»نساء الحائط« خالل صالتهن األحد الماضي.
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كتب برهوم جرايسي:

تتس���ارع في هذه األي���ام عملية تش���ريع قانون جديد 

يهدف، بحس���ب ما هو معلن، إلى وقف حالة تركيز قسم 

كبي���ر وجدي م���ن االقتصاد في ي���د عدد قلي���ل جدا من 

األش���خاص، ولهذا ُيعرف القانون باسم »قانون التركيز«، 

وهذه حالة يجري التداول بها في إس���رائيل في السنوات 

الس���بع األخيرة على وجه الخصوص، بعدما رأت األوس���اط 

االقتصادي���ة أن الخصخص���ة من جه���ة، وتضخم حيتان 

المال بوتيرة سريعة جدا من جهة أخرى، أديا إلى أن يكون 

الجزء األساس من االقتصاد في يد عدد قليل من الناس، ما 

يعني أن أي أزمة لدى أحدهم، س���تنعكس فورا على نسبة 

جدية من االقتصاد، ولكن األمر لن يتوقف عند هذا الحد، 

بل أيضا أن أصحاب االحتكارات لديهم قوة س���يطرة على 

شركات أخرى ومتشعبة تحمي مصالحهم األخرى.

ففي حي���ن كان يجري الحديث قبل س���نوات عن أن 30 

عائلة تسيطر على 50% من االقتصاد، منها 16 عائلة فقط 

تس���يطر على 34% من االقتصاد، فإن المعطيات الجديدة 

بات���ت تتح���دث اآلن عن 20 عائلة تس���يطر على نحو %50 

من الش���ركات التي يتم التداول بأس���همها في البورصة 

اإلس���رائيلية، ولربما أن العدد األخير ليس دقيقا، ولكن ما 

هو واضح أن عدد العائالت المسيطرة في تراجع.

ويشكك مراقبون ومحللون وأعضاء كنيست في أن يكون 

القان���ون ناجعا في تقلي���ص حالة التركي���ز االقتصادي، 

ألن س���بل االلتفاف على القانون س���تبقى قائمة بشكل ال 

يغير النتيجة. إلى ذل���ك، فإن الجهات االقتصادية تقول 

إن الخط���ورة تكمن ف���ي أن الكثير من العائالت تس���يطر 

على مج���االت متنوع���ة من االقتص���اد، مث���ل الصناعات 

واالستثمارات المالية في آن واحد، ومنها عائالت تسيطر 

أيضا على وس���ائل اإلعالم، لتضمن رأيا عاما يس���كت على 

األوضاع االقتصادية واتس���اع الفجوات االجتماعية، التي 

تعتبر الفجوات األوسع في الدول المتطورة.

وق���د نش���ر المحلل االقتص���ادي إيتان أفريئي���ل مقالة 

موس���عة في صحيف���ة »ذي ماركر« االقتصادي���ة التابعة 

لصحيفة »هآرتس« يس���تعرض فيها جوانب من الظاهرة، 

مع تس���ليط أضواء أيضا على جانب السيطرة على وسائل 

اإلعالم، به���دف خلق رأي عام غير آبه بقضية االحتكارات، 

وقابل للسياسة االقتصادية المنتهجة رسميا.

ويق���ول أفريئيل إنه في إس���رائيل، كما في غالبية دول 

العالم، يس���يطر رج���ال األعمال على االقتص���اد من خالل 

السيطرة على المؤسس���ات المالية، وعلى أموال اآلخرين، 

بمعنى أموال الجمهور. وعش���ية اقرار »قان���ون التركيز«، 

فإن إس���رائيل ال تختلف كثيرا عن الواليات المتحدة، كما 

كانت عليه قب���ل نحو قرن، فالغالبية بات���ت تعلم أن نحو 

20 عائلة تس���يطر على نصف الشركات التي يتم التداول 

بأسهمها في البورصة، وأن نصف أموال االعتمادات التي 

يقدمها س���وق المال في إس���رائيل، هي أم���وال صناديق 

التقاعد للجمهور في إس���رائيل، والمبلغ المقّدر نحو 675 

مليار دوالر.

ويشير أفريئيل إلى إش���كالية االحتكارات الضخمة في 

إس���رائيل، إذ تجد لدى العائلة الواحدة، من عائلة حيتان 

المال، أو »الطغم���ة المالية«، احتكارات متش���عبة ترتبط 

ما بين الصناعة والبنوك وأس���واق المال ووس���ائل اإلعالم، 

وأن ه���ذه العائالت تضخم ثراءها م���ن خالل االرتكاز على 

االعتم���ادات المالية، التي هي أساس���ا أم���وال الجمهور، 

فمثال من الممكن أن تجد عائلة واحدة تس���يطر على قطاع 

إنتاجي إلحدى الصناعات وفي نفس الوقت تس���يطر على 

أحد البنوك أو إحدى ش���ركات التأمين، ولها أسهم كثيرة 

في إحدى كبرى وسائل اإلعالم.

ويعط���ي أفريئي���ل على ذل���ك مثاال الثري اإلس���رائيلي 

نوحي دانكنر، الذي تثور حوله ضجة كبيرة في إس���رائيل، 

تأخذ حيزا يوميا في وس���ائل اإلع���الم االقتصادية وحتى 

السياس���ية، بس���بب األزمة المالية الت���ي يواجهها، وهو 

يسيطر على عدة شركات ومؤسسات مالية، ويجد صعوبة 

في تسديد التزامات ديون سابقة.

السيطرة على وسائل اإلعالم
ويقول أفريئيل إنه خالل أبحاث لجنة المالية البرلمانية، 

س���أل نواب مس���ؤولين في وزارة المالية عن جانب وسائل 

اإلع���الم، وتغييب مس���ألة االحتكار فيها ع���ن قانون منع 

»التركيز«، ورد أحد المسؤولين مدعيا أن الموضوع لم يكن 

ضمن عمل الطاقم، الذي عمل على اعداد مش���روع القانون 

في وزارة المالية، لكن أفريئيل يش���ير إلى عدم مصداقية 

سؤال النواب، ألن القانون بالمجمل يسمح لهم بالبحث في 

كل االحتكارات بما في ذلك وسائل اإلعالم.

ويتهم أفريئيل النواب بأنهم اختاروا ابعاد أنفس���هم 

عن مسألة وس���ائل اإلعالم، وكما يبدو فإن اتهام أفريئيل  

في خلفيته هو أن الن���واب يتخوفون من اغضاب اصحاب 

وس���ائل اإلعالم، ما يؤدي إلى استبعادهم عن الظهور في 

وسائل اإلعالم تلك.

ويقول أفريئيل إن النواب يعرفون أن نحو ألف ش���خص 

يبل���ورون فريق الطغمة المالية، م���ن بينهم مدراء عامون 

للبن���وك، ومستش���ارون، وأعضاء مجال���س إدارة في كبرى 

الشركات، وكل هؤالء يحظون بحماية ودعم غالبية وسائل 

اإلعالم، خاص���ة االقتصادي���ة »غلوبس« و«كالكاليس���ت« 

و«يديعوت أحرونوت«، فمثال هذه الصحف، التي تس���ارع 

لتغطي���ة كل أعمال الحكوم���ة وتنتقده���ا، ال تعمل على 

تغطية األبحاث حول »قانون التركيز«.

وكان���ت إس���رائيل قد ش���هدت في العامي���ن األخيرين 

ضجة كبيرة، في أعقاب تزايد س���يطرة حيتان المال على 

وس���ائل اإلعالم المركزية في إسرائيل، وبشكل خاص على 

الصحف الكبرى ومحطات التلفزة واسعة االنتشار، وبشكل 

خاص القناتين الثانية والعاش���رة، وهذه القضية طرحت 

أكثر من مّرة على بس���اط البحث في الكنيست وفي أوساط 

معينة، ولكن لن نس���تغرب إذا م���ا تجدد البحث من جديد 

من على عدة منابر، وال نس���مع عنها مجددا، لكون وس���ائل 

اإلعالم المركزية باتت تحت سيطرة مطبقة ألولئك الذين 

يعنيهم البحث.

وق���د ث���ارت القضية على وج���ه الخصوص، ف���ي أعقاب 

صفقات جديدة أبرمت ف���ي العامين األخيرين في فترات 

مختلفة، وفي إطارها دخل مس���تثمرون كبار إلى عدد من 

وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية، ودفقوا أمواال على الصحف 

وقنوات التلفزة إلنقاذها م���ن أزماتها المالية، وهو ما قد 

يقود إلى تغيير وجه السوق بشكل جوهري.

فسوق اإلعالم هي سوق ضعيفة، واألرباح فيها قليلة جدا 

وهامش���ية، وغالبية األطر التي تعمل فيها في السنوات 

األخيرة تعاني م���ن تراجع مالي كبير ج���دا، يجعلها غير 

حصينة في وجه األزمات، وأحد أس���باب هذا الضعف، هو 

التغيرات المتس���ارعة في سوق اإلعالم، وأمام وضع كهذا 

تتحول وسائل اإلعالم من ذراع للمسؤولية تجاه المجتمع، 

إلى ذراع استراتيجي لحماية مصالح أصحاب رأس المال.

وكثير من المال تدفق في السنوات األخيرة على وسائل 

اإلعالم، وأعاد »التنفس االصطناعي« لوسائل إعالم عديدة، 

مثل القناة العاش���رة للتلفزيون، وش���ركة »ريشت« التي 

تدير قس���ما من القن���اة الثانية للتلفزي���ون، وقبل بضعة 

أش���هر كانت الحال ذاتها ف���ي صحيفة »معاريف«، وهذه 

األموال لم يتم رصدها ألهداف استثمارات مالية ربحية.

وحقيقة أن أصحاب رأس الم���ال يوظفون أموالهم بهذا 

الش���كل، وعلى الرغم م���ن الوضع االقتص���ادي القائم في 

وس���ائل اإلعالم، تعكس ظاهرة االحتكارات في االقتصاد 

اإلس���رائيلي، وتركيز الكثير من المصال���ح في أيدي عدد 

قليل من المس���تثمرين، وهذا األم���ر يخلق حواجز تحافظ 

على الكارتيالت واالحتكارات الكبرى في وجه أي منافس���ة 

محتملة.

ووس���ائل اإلعالم م���ن ش���أنها أن تصبح أداة مس���اعدة 

لمنع إزالة هذه الحواجز، وتقلل من الحماس���ة للمنافسة، 

وهذا يعني حماية مباش���رة لمصال���ح أصحاب رأس المال، 

وهذه الظاهرة آخذة باالتس���اع في جميع وس���ائل اإلعالم، 

وش���يئا فش���يئا باتت متعلقة بالمتمولين فيها، أكثر من 

التعلق بالرسالة التي تحملها الصحافة، فهذا ما جرى في 

صحيفة »معاريف« التي تحتضر منذ سنوات طويلة، وهذا 

ما حصل في القناة العاشرة للتلفزيون منذ لحظة قيامها، 

وهذا أيضا ما جرى في السنوات األخيرة في القناة الثانية 

للتلفزيون في شركة »ريشت«.

احتماالت القانون
ف���ي تقريره يقول المحلل أفريئي���ل إن الحكومة توافق 

على االستنتاج بوجود خطر من شكل االحتكارات وتركيزها 

في أي���دي فئة قليلة م���ن الناس، لكن ب���دال من وضع حد 

قاطع ونهائي لكل ش���خص يعمل في قطاعين مختلفين 

في آن واحد، فإن مش���روع القانون يطرح س���قفا عاليا جدا، 

يلزم من يتجاوزه بالفصل بين مصالحه، والسقف المطروح 

هو حوال���ي 11 مليار دوالر، أو أن يك���ون حجم مبيعات كل 

شركة حوالي 6ر1 مليار دوالر، وهذا ليس منطقيا، وال يقطع 

الظاهرة، ألنه سقف عال.

وه���ذا االنطب���اع كان ل���دى أعضاء ف���ي لجن���ة المالية 

البرلمانية التي تبح���ث القانون، وأبرزهم النائب عن حزب 

الليكود، ورئيس الكنيس���ت السابق رؤوفين ريفلين، الذي 

قال في األس���بوع الماض���ي إن تفاصيل مش���روع القانون 

المط���روح وضعت »من أجل حماي���ة مجموعات اقتصادية 

معينة«، في حين أكدت رئيس���ة حزب »العمل« ورئيس���ة 

المعارض���ة البرلمانية ش���يلي يحيموفيتش أن مش���روع 

القانون لم يؤد إلى إحداث تغيير جوهري في االحتكارات 

القائمة في االقتصاد اإلسرائيلي.

وخ���الل البحث األخي���ر الذي جرى في األس���بوع الماضي 

في الكنيس���ت اتهم النائب ريفلين بش���كل واضح معدي 

القانون بأنهم خططوا بداية لحماية أكبر ثماني مجموعات 

اقتصادية احتكاري���ة من القانون المط���روح، بينما جرى 

استهداف مجموعات أخرى كي ال يحميها القانون.

وقالت النائبة يحيموفيتش إنه كي يكون القانون فعاال 

يجب تخفيض الس���قف المالي الذي ح���دده القانون، من 

حيث حجم االحتكارات المتش���عبة المسموح بها، وإال فإن 

القان���ون لن يؤدي إلى إحداث تغيي���ر جوهري في الوضع 

القائم. 

وقالت النائبة الجديدة ستاف شابير من حزب »العمل«، 

ومن قي���ادات حملة االحتجاجات الش���عبية، إن الس���قف 

الذي يطرحه القانون سيس���مح لحيتان المال باالس���تمرار 

في احتكاراتهم الضخمة والمتش���عبة والتي تربط ما بين 

الصناعة والتجارة وبين المؤسسات المالية.

وفي مرحلة ما، ش���عرت النائبة غيال غمليئيل، المسؤولة 

ع���ن فريق نواب االئتالف في لجن���ة المالية، أن إقرار بنود 

معينة في القانون س���يكون موضع خطر، نظرا للمعارضة 

الت���ي ظهرت بين النواب من فريقي االئتالف والمعارضة، 

وعلي���ه طلبت وقف األبحاث، بزعم أن موظفي وزارة المالية 

لم يطرحوا كامل المعطيات الضرورية الستكمال األبحاث 

حول مشروع القانون.

وينص اتفاق االئتالف الحاكم، الذي أبرم في شهر آذار 

الماضي، على االنتهاء من سن قانون منع االحتكارات حتى 

انتهاء الدورة البرلمانية الصيفية، مع نهاية ش���هر تموز 

المقبل.

جدل حول قانون منع االحتكارات الضخمة المتشعبة في إسرائيل!
*20 عائلة في إسرائيل تسيطر على نصف الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة *القانون المقترح 

يضع سقفا عاليا يسمح ببقاء الوضع القائم *النواب يحاولون عدم التطرق إلى احتكار وسائل اإلعالم اإلسرائيلية*

كتب سليم سالمة:

نظم����ت وزارة األمن الداخلي اإلس����رائيلية حملة خاصة 

»لجمع الس����الح غير المرخص«، أو الس����الح غير القانوني، 

المنتش����ر في الب����الد، كان من المق����رر أن تنتهي يوم 8 

حزيران الجاري، لكنها أعلنت، قبل ذلك، تمديدها أسبوعًا 

آخر، لتنتهي يوم 15 حزي����ران الجاري. وعزت وزارة األمن 

الداخلي ق����رار التمديد هذا إلى »النج����اح« الذي حققته 

هذه الحملة التي بدأت ي����وم 19 أيار األخير ومهدت لها 

الوزارة بحملة ترويج إعالنية واس����عة في جميع وس����ائل 

اإلعالم اإلسرائيلية. 

وكان����ت ال����وزارة قد أوضح����ت، في حملته����ا اإلعالمية 

التمهيدية، أن »الس����الح غير القانوني هو الس����الح الذي 

يحوزه أي مواطن من دون أن يكون قد حصل على ترخيص 

 إلى 
ً
مناس����ب ونافذ من الجهة الرسمية المخولة«، منّبهة

أن المادة رقم 144 من قانون العقوبات اإلسرائيلي تقضي 

بفرض عقوبة الس����جن الفعلي سبع سنوات على كل »َمن 

يقتني أو يحمل سالحا من غير ترخيص قانوني«. وذكرت 

أن ثمة »أس����لحة ووس����ائل قتالية في حوزة المواطنين، 

خالفا للقانون«، تشمل »أس����لحة انتهت مدة ترخيصها، 

وأسلحة تعود رسميا إلى أشخاص فارقوا الحياة، وأسلحة 

مسروقة، ووسائل قتالية أخرى مختلفة«. 

أما عن »هدف الحملة«، فقد أشارت الوزارة إلى أن »وزارة 

األمن الداخلي ودائرة ترخيص األسلحة وشرطة إسرائيل 

س����تطلق حملة لجمع قطع الس����الح والوس����ائل القتالية 

األخرى المنتش����رة بين الجمهور، بي����ن أيدي المواطنين، 

بصورة غير قانونية ومن دون أن تكون خاضعة ألية رقابة 

رس����مية أو قانونية، وذلك من أجل تقليص كميات هذه 

األس����لحة والوس����ائل القتالية التي قد تستخدم للمّس 

بالمواطنين األبرياء ومن أجل تحس����ين وتعزيز الش����عور 

باألمن واألمان لدى الجمهور«!

وتحدثت الوزارة عن »تقليص الكميات«، لكنها لم تذكر 

في حملتها اإلعالمية هذه أية أرقام تشير إلى تقديرات 

عددية بشأن قطع الس����الح والوسائل القتالية المختلفة 

غير المرخصة وغير القانونية المنتش����رة في إس����رائيل، 

بالرغم عن وجود تقديرات كهذه لدى الش����رطة في هذا 

الش����أن كانت تناقلتها بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 

في مناس����بات س����ابقة. ه����ذا، بينما تش����ير المعطيات 

الرس����مية الصادرة عن الوزارة ذاتها إلى أن في إسرائيل 

اليوم حوالي 300 ألف )292625( قطعة س����الح »مرخصة« 

بين أي����دي المواطنين المدنيين، من بينها نحو 160 ألف 

قطعة تعتبر »شخصية«، بينما تعتبر 140 ألفًا أخرى منها 

عطى بفضل المنظمة/ 
ُ
»منظماتية« )غير ش����خصية، بل ت

ل حامل الترخيص(. مع العلم بأن هذه 
ّ
الشركة التي تشغ

األرقام ال تشمل قطع الس����الح التابعة للجيش والشرطة 

ومفوضية الس����جون. وتعني هذه األرقام أن هناك قطعة 

س����الح واحدة »مرخصة« على كل 19 مواطن����ا مدنيا بالغا 

في إس����رائيل )راجع مقالنا حول »األسلحة المرخصة« في 

إس����رائيل: ملحق »المشهد اإلس����رائيلي« - العدد 308، 

الثالثاء 2013/5/28(. 

وف����ي إطار حملتها اإلعالمية، دع����ت الوزارة المواطنين 

إلى »تس����ليم قطع األس����لحة التي بحوزتهم بصورة غير 

 بمنح أي مواطن يق����وم بذلك خالل 
ً
قانونية«، متعه����دة

فت����رة الحملة »حصان����ة من مغبة تقديم����ه إلى محاكمة 

جنائية بتهمة حيازة س����الح غير مرخ����ص«، مؤكدة في 

الوق����ت ذاته أن »الحصانة ال تس����ري على أي����ة مخالفات 

جنائية تم ارتكابها بواسطة ذلك السالح«!

»نتائج طيبة«... مبرمجة!
في معرض تعليل قرارها بشأن التمديد، نشرت الوزارة 

م����ا أس����مته »تلخيصا مرحلي����ا« اعتبرت في����ه أن الحملة 

»حققت نجاحا ونتائج طيبة« وأن »شرطة إسرائيل راضية 

عن النتائ����ج وعن تعاون المواطني����ن«. وتمثلت »النتائج 

الطيبة«، حس����ب الوزارة، »بتسليم 450 قطعة من السالح 

في مراكز الش����رطة المختلفة، غالبيتها من المسدسات 

الت����ي انتهت مدة تراخيصها وقرر أصحابها تس����ليمها 

أو الت����ي توفي أصحابها القانونيون«. ونوهت بأن »العدد 

األكبر من قطع الس����الح التي تم تسليمها للشرطة ُسّجل 

في لوائّي المركز وتل أبيب«. 

ولئ����ن كان����ت الوزارة اعتب����رت أن جم����ع 450 قطعة من 

الس����الح يمثل »نجاحا ونتائج طيبة«، فإنما يس����تند هذا 

التقييم إلى ثالث حقائق أساس����ية، على األرجح: األولى، 

تتمثل ف����ي »التعريف« ال����ذي اعتمدته الحملة بش����أن 

»الس����الح غير المرخص«، والذي ركز، بوجه أس����اس، على 

»األس����لحة التي انتهت مدة ترخيصها واألس����لحة التي 

تعود رس����ميا إلى أش����خاص فارقوا الحي����اة«، من دون أن 

يتم التركيز على األس����لحة المنتشرة بين دوائر اإلجرام 

والجنوح، والتي يفترض بالشرطة أن تتحمل المسؤولية 

عنها فتشن حمالت خاصة لضبطها، مصادرتها وجمعها، 

ال انتظ����ار حامليه����ا إلى االس����تجابة لنداءات الش����رطة 

ودعواتها إليهم لتس����ليمها، بمبادرتهم! وهذه، كما هو 

معروف، تش����كل الجزء األكبر من األسلحة غير المرخصة. 

الثانية، أن الوزارة والش����رطة تعمدتا عدم نشر أية أرقام 

تقديرية مسبقة حول الموضوع، ما يخلق لدى المواطنين 

العاديين وغي����ر المتابعين انطباعا عاما بأن الكمية التي 

تم جمعها هي »كمية كبيرة«، نس����بيا. والثالثة، أن الجزء 

األكبر من الكمية التي تم جمعها كانت في لوائّي المركز 

وتل أبيب، اللذين يش����كالن في أذه����ان عامة المواطنين 

اليهود في إسرائيل »بؤرة اإلجرام« األولى واألكبر!

غير أن »النج���اح والنتائج الطيبة« الت���ي تتحدث عنها 

الشرطة تبدو هامشية للغاية عند العودة إلى التقديرات 

الرسمية التي كانت رش���حت عن مصادر في الشرطة، من 

قبل، حول حجم ظاهرة »السالح غير المرخص« في إسرائيل، 

وعند النظر إلى حقيقة تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير 

في الوس���ط العربي، حيث ال تبذل الشرطة جهدا حقيقيا 

وجدي���ا لمحاربته���ا والقض���اء عليها. فق���د تحدثت تلك 

التقديرات عن »آالف القطع من األس���لحة المختلفة، سواء 

تلك التي انتهت مدة ترخيصها أو التي يحملها أشخاص 

بغي���ر صالحي���ة أو تصريح خ���الل خدمتهم العس���كرية، 

النظامية أو االحتياطية، بينما استولى آخرون على أسلحة 

كغنائم في الحروب أو في العمليات العسكرية ، فضال عن 

األسلحة التي تدحرجت إلى أيدي مواطنين مختلفين عبر 

عناصر وجه���ات أخرى مختلفة«! والمعروف، أن جزءا كبيرا 

جدا من األسلحة والوس���ائل القتالية غير المرخصة التي 

تباع وتش���ترى في »السوق السوداء« في إسرائيل مصدره 

الجيش اإلسرائيلي ومعس���كراته ومخازنه، سواء مما تتم 

سرقته أو مما يقوم جنود ببيعه!

سهولة ُمرعبة!
يعرف كل مواطن في إس����رائيل اليوم، وخالل السنوات 

األخيرة كلها، مدى الس����هولة المرعب����ة التي يمكن بها 

الحصول على أية قطعة سالح، إذا ما توفر ثمنها المالي. 

وما عمليات القتل شبه اليومية التي تقع في طول البالد 

وعرضها، وفي الوسط العربي بشكل خاص، سوى الدليل 

الدام����ي القاط����ع على ه����ذه الحقيق����ة. وال يقتصر عجز 

الشرطة في مقاومة هذه اآلفة على انعدام جهد حقيقي 

استباقي يتمثل في حمالت وقائية تنفذها لضبط هذه 

األسلحة ومصادرتها، بل يتعداه إلى أن كثيرا من الحاالت 

التي وقعت فيها جرائم بالس����الح غير المرخص انتهت 

من دون أن تنجح الش����رطة في وضع يدها على منفذ/ ي 

الجريمة، أو حتى على »أداة الجريمة«!

ويس����تدل من معطيات الش����رطة أن العام 2012 شهد 

ما ال يق����ل عن 1060 حادثة إطالق نيران من أس����لحة غير 

قانونية، من بينها نحو 600 في الوسط العربي )ما يعادل 

50%!!(، فيم����ا يرجح أن العدد الحقيق����ي هو أكبر بكثير، 

نظرا ألن تلك الحوادث هي التي تم تس����جيلها رس����ميا 

بعد تبليغ الشرطة عنها / علمها بها، ناهيك عن الحاالت 

العديدة التي ال تصل الشرطة إليها.  

ولي����س أدل على مدى الس����هولة المرعبة في الحصول 

على س����الح غير مرخص، أيا كان، من الحادثة المأساوية 

التالية: فقبل نحو عام، في أيار 2012، عثر على جثة فتى 

في السابعة عش����رة من عمره وعليها آثار الرصاص الحي 

في حقل محاٍذ لقرية عيل����وط العربية، المجاورة لمدينة 

الناص����رة. وخالل التحقيق في الجريمة، وصلت الش����رطة 

إلى فتى آخر في الس����ن نفسها من القرية نفسها تبين، 

الحقا، أنه نش����ب خالف بينه وبين طالب آخر زميل له في 

المدرس����ة في ذلك اليوم فقرر اقتناء مس����دس »لحسم 

الخ����الف«! وفعال، حصل الفتى على مس����دس وتوجه إلى 

أحد الحق����ول المحاذية برفقة صديق ل����ه بغية »التدرب 

عل����ى إطالق الن����ار«. وخالل ذل����ك، انطلق����ت رصاصة من 

المسدس أودت بحياة الصديق!

وكان ضابط رفيع في الش����رطة اإلس����رائيلية قد أكد، في 

حديث إلحدى وس����ائل اإلعالم، أن »َم����ن يرغب في الحصول 

على سالح غير قانوني في إسرائيل، يستطيع ذلك بسهولة 

فائق����ة«! ويضيف: »يكف����ي أن تتوجه إل����ى أماكن محددة 

وتسأل شخصا ما عن كيفية الحصول على السالح، فيوّجهك 

إلى شخص آخر ومنه إلى ثالث لتحصل على مرادك«! 

مع تنظيم حملة خاصة لجمعه 

»السالح غير المرخص« في إسرائيل »مشكلة إستراتيجية ال تقل عن التهديد اإليراني«!
*»ظاهرة انتشار السالح غير المرخص واستخدامه هي بمثابة سرطان يتفشى في جسد المجتمع«!*

ونظرا ألن تجارة السالح غير المرخص تجري بهذه الطريقة، 

فليس س����را أن الحصول على س����الح غير مرخص في الوسط 

العربي أسهل بكثير، علما بأن الطريقة نفسها معتمدة في 

الوس����ط اليهودي أيضا، مع أن »السلس����لة« هناك قد تكون 

أط����َول، لكن النتيجة هي ذاتها. فالطريقة الس����ائدة، غالبا، 

تتمث����ل في اعتماد التجار على »وس����طاء« مهمتهم إحضار 

الزبائن / المش����ترين و«التفاوض« معهم والتأكد من أنهم 

ليسوا مخبرين أو عمالء للش����رطة. وبعد االتفاق على شروط 

»الصفق����ة«، يتم التس����ليم في مناطق متف����ق عليها وغير 

مثيرة للشبهات. وهكذا، ال يحصل، في الغالب، أي اتصال أو 

احتكاك مباشر بين »الزبون« وبين »الموزع« / التاجر.  

ويس����تفاد من معطيات الشرطة اإلس����رائيلية أن قطع 

الس����الح والوس����ائل القتالية األخرى المختلفة تباع، في 

»السوق السوداء«، بأسعار تتراوح بين بضعة آالف قليلة 

من الش����واقل )للمسدس����ات( وبين 30 – 50 ألف شيكل 

)لبندقية رشاش M-16 مسروقة من الجيش اإلسرائيلي(، 

بينما يبلغ س����عر الرش����اش من نوع »كارل غوستاف« نحو 

15 - 20 ألف شيكل. 

محاوالت طمأنة ينسفها 
الواقع شبه اليومي!

تبذل الش����رطة اإلس����رائيلية، في كثير من المناسبات 

وعلى ألسن غير قليل من قادتها، جهدا واضحا للتخفيف 

من هول آفة األس����لحة غير المرخص����ة وطمأنة الجمهور 

بأنها »تبذل قصارى جهدها« ومن خالل االدعاء بأن الوضع 

في إس����رائيل »مختلف تماما عنه في الواليات المتحدة 

في كل ما يتصل باألس����لحة المتناقلة في الشوارع«، لكن 

واقع حدوث الجرائم وس����قوط الضحايا ش����به اليومي في 

إس����رائيل يضطرها إلى االعتراف بأن »الظاهرة خطيرة« 

وبأنه »طالما كان هناك طلب، فس����يتوفر العرض أيضا«! 

ب����ل يذهب قائد الوحدة المركزية في الش����رطة، النقيب 

ميخائيل شفش����ك، إلى القول بأن »ظاهرة انتشار السالح 

غير المرخص واس����تخدامه هي بمثابة س����رطان يتفشى 

في جسد المجتمع«!!

والحمل����ة التي تنظمها الش����رطة ووزارة األمن الداخلي 

اآلن لجم����ع »األس����لحة غير المرخصة« تأت����ي في محاولة 

المتص����اص بعض الغضب الش����عبي العام على تفش����ي 

ظاهرة انتشار األسلحة وسهولة الحصول عليها، وخاصة 

على خلفية تحول الجرائم في إسرائيل وسقوط الضحايا 

جراءها إلى واقع ش����به يومي، في محاولة منهما )الوزارة 

والشرطة( إلظهار االهتمام باألمر والعمل على معالجته، 

بينم����ا تؤكد الحقائ����ق الميدانية أن الش����رطة ال توظف 

جه����ودا وطاقات كافي����ة للنهوض بالمس����ؤوليات التي 

يلقيه����ا عليها القانون الجتثاث ه����ذه الظاهرة، وهو ما 

يترك المواطنين في إسرائيل عامة، وفي الوسط العربي 

خاصة، ف����ي محصلة األمر، ف����ي حالة من انع����دام األمن 

واألم����ان اليومي. وهو ما اضطر المفتش العام للش����رطة 

اإلس����رائيلية، يوحنان دانينو، إلى االعتراف به أمام لجنة 

الداخلية التابعة للكنيست، مؤخرا، إذ قال: »حينما يشعر 

المواطن بانع����دام األمن واألمان، كما ه����ي الحال اليوم، 

فهذه مش����كلة شرطة إس����رائيل ودولة إس����رائيل. إنها 

مسألة إستراتيجية ال تقل عن التهديد اإليراني«!!
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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«

كتبت هبة زعبي:

تنتهج إس���رائيل سياس���ة قاس���ية مع أطف���ال العامالت 

األجنبي���ات الذين ولدوا في البالد، وم���ع أطفال طالبي اللجوء 

الذين حضر قسم منهم مع والديهم، ومع األطفال الالجئين 

الذين وصلوا من دون ولي أمر نتيجة لظروف عديدة. 

من جهة تقوم إس���رائيل باعتقال قس���م منهم، ومن جهة 

أخرى تطردهم، وفي نفس الوقت تحرم عددا كبيرا من الذين 

يعيش���ون داخلها من أية مكانة قانوني���ة، ومنحت فقط في 

الس���نوات األخيرة عددا محدودا منه���م إقامة ثابتة ومكانة 

قانونية جراء اتفاقيات جماعية مع الحكومة. 

كما أقامت إسرائيل ثالثة معتقالت خاصة باألطفال: سجن 

»يهل���وم« في  مط���ار بن غوريون، و«س���جن متان« المخصص 

ألطف���ال الالجئين األفارقة الذين ج���اؤوا للبالد بدون ولي أمر 

يرافقهم، ومعتقل »سهرونيم« المخصص ألطفال الالجئين 

األفارقة بمرافقة أمهاتهم والذي كان قبل فترة قصيرة عبارة 

عن مجموعة من الخيم. 

ويعاني هؤالء األطفال من صعوبات ومشاكل عديدة تحرمهم 

من طفولتهم ومن حقهم في حياة مستقرة وهادئة. 

ونظم���ت مجموع���ة م���ن المنظم���ات الحقوقية اإلس���رائيلية 

والعالمية مؤخًرا مؤتمرا خاصا شارك فيه خبراء دوليون لمناقشة 

هذه القضية ولبحث بدائ���ل العتقال األطفال. ويتضح من خالل 

المؤتمر أننا أمام قضية تواجهها دول أخرى في العالم.  

واس���تعرضت المحامية رع���وت ميخائيلي، مدي���رة »مركز 

مس���اعدة العمال األجانب«، خالل المؤتم���ر، صورة ومعطيات 

هام���ة عن أوض���اع أطفال العام���الت األجنبي���ات. وذكرت أن 

إس���رائيل بدأت منذ ش���هر آذار 2011 باعتقال أطفال العمال 

األجانب داخ���ل معتقل خاص في المط���ار، ومنذ ذلك الوقت 

ط���ردت 200 طفل م���ع أمهاتهم، جميعهم م���ن جيل صفر 

حتى ست سنوات. وقد اعتقلت أغلبهم من بيوتهم وبصورة 

فجائي���ة بين الس���اعة الثانية حتى الخامس���ة فجرا، وعملية 

االعتق���ال هي بحد ذاتها تجربة نفس���ية قاس���ية يخوضها 

األطفال بدون أية مراعاة لمشاعرهم.

ويتم اقتياد األطفال وأمهاتهم إلى سجن »يهلوم« )سجن 

المطار( وه���و المعتقل الوحيد ال���ذي ال يمكنهم كمنظمات 

حقوقي���ة دخول���ه، وهو الوحي���د الذي ال يخضع إلى س���لطة 

السجون وإنما إلى وزارة الداخلية. 

وذكرت المحامية أن���ه بعد دعوى قضائية قدمتها جمعية 

ت النظم اإلدارية للمعتقل. وأش���ارت إلى 
َ
حقوق المواطن ُعِدل

أن���ه يمكن االنتباه إلى أن طريق���ة إدارته غير مهنية كباقي 

الس���جون، فالمعتقل مكّون من ثالث غرف تحتوي على أسرة 

بطابقين وال تتوفر فيه خدم���ات تربوية، وال تحظى األمهات 

ب���أي تمثيل قانون���ي، وإن نجحت أي منه���ن في االتصال مع 

محام فإنه في أغلب األحيان ال يسدي لها النصيحة المالئمة. 

ومن المفروض أن يمكث األطفال وأمهاتهم بصورة مؤقتة 

في هذا المعتق���ل، لكن علمنا عن حالة بقي فيها طفل عمره 

س���نتان ونصف الس���نة مدة ثمانية أش���هر مع والدته في 

الس���جن في غرفة يوجد فيها لتسليته فقط جهاز تلفزيون، 

وال توجد ساحة مالئمة لألطفال والخروج لها غير منظم وليس 

يوميا ويتعلق بطيبة قلب الحارس الذي يكون في المكان. وال 

تتوف���ر في هذا المعتقل خدمات طبية وفي حالة احتياجهم 

إلى ه���ذه الخدمات ينقل األطفال في س���يارة إس���عاف إلى 

مستش���فى »أساف هروفيه«. وال يش���غل المعتقل أي عاملة 

اجتماعية تهتم بشؤون األطفال.

أما أطفال طالبي اللجوء فيعتقلون على الحدود، قسم منهم 

يصل مع والديه، وقس���م آخر يصل بدونهم وبدون أي مرافق. 

وقالت: نحن نقدر بأنه وصل قرابة األلف قاصر في الس���نوات 

األخيرة بدون ولي أمر. ويشكل القاصرون 3% من مجمل طالبي 

اللجوء الذين وصلوا منذ سنة 2010 حتى سنة 2011. ويعتقل 

أطف���ال طالبي اللجوء مع والديهم في س���جن »س���هرونيم«، 

وينتقل الطفل الذكر عند بلوغه سن 12 عاما إلى سجن الرجال 

ويصبح قاصرا بدون ولي أمر، وأيض���ا فإن إمكانية اللقاء بين 

أفراد العائل���ة التي تمكث في نفس الم���كان محدودة جدا. 

ويتسع معتقل »س���هرونيم« ل� 3000 سجين ويشغله اليوم 

1500 سجين، وحتى فترة ليست ببعيدة مكث المعتقلون في 

خيم من قماش أثارت انتقادا قاسيا حتى من النيابة العامة. 

وق���د ناضلنا كثيرا حت���ى تم نقلهم إلى قس���م ثابت، وعلى 

الرغم من ذلك أبلغنا األطف���ال وأمهاتهم أن المبنى الجديد 

ال يدخله نور الش���مس وال تتوفر فيه خدمات تربوية ويبقى 

الطفل مالصقا ألمه كل ساعات الليل والنهار.

ويتيح »قانون التسلل« إطالق س���راح أطفال بدون ولي أمر، ما 

ساهم في إطالق سراح الكثيرين منهم، وبقي حتى اآلن 15 طفال 

مع أمهاتهم في المعتق���ل، و11 قاصرا بدون ولي أمر، وال توجد 

ميزانية كافية إلطالق سراحهم ووضعهم في مدارس داخلية.

»ميري« وعائلتها تعيشان 
معلقتين في الهواء

»ميري« )18 عام���ا( هي ابنة عاملة أجنبي���ة من غانا، ولدت 

ا 
ً

وترعرت في إس���رائيل مع باقي إخوتها الذين ولدوا هم أيض

في البالد، وجميعهم يعيش���ون في تل أبيب بدون إقامة وأي 

مكانة قانونية. 

وتخفي ميري ه���ذه الحقيقة عن أقرانه���ا ومجتمعها، لذا 

أطلقنا عليها اسم »ميري« للتمويه على اسمها الحقيقي. 

تقول »ميري«: »هذا الوضع يجعل حياتي غير واضحة المالمح، 

وال يمكنن���ي التخطيط ألي أمر يتعلق بمس���تقبلي ألنه ال تتوفر 

مع���ي هوية. ط���وال الوقت أفكر م���ا الذي يمكنن���ي أن أقوم به 

الشهر القادم أو الس���نة القادمة، وأبقى عاجزة عن إيجاد إجابة. 

دائم���ا أكذب عل���ى صديقاتي وأبلغهم أني أحم���ل هوية وأني 

أذهب إلى هذا المكان أو غيره، لكني ال أقوم بأي شيء مما أذكره 

أمامهن. ليس أمرا محببا أن تكذب أمام الجميع، وهو محبط جدا«.

وأضافت: »تقدمت المتحان���ات البجروت )التوجيهي(، لكن 

بس���بب عدم حملي هوية ال يمكنني الحصول على ش���هادة 

البج���روت، أو التق���دم الحقا المتحان البس���يخومتري وإكمال 

تعليمي األكاديمي. حياتي ال تس���ير في اتجاه واضح. أعيش 

مع أم���ي وباقي إخوتي، وجميعنا ب���دون هوية ومعلقين في 

الهواء. نحن أربعة أش���قاء، ذكران وأنثيان. أخي الصغير ولد 

ف���ي البالد لكن لكونه ال يحمل هوي���ة ومعاش أمي ال يكفينا 

اضطرت ألن ترس���له إلى غانا. تعمل أمي في إحدى الروضات 

وتتلقى معاشا بقيمة 3 آالف شيكل، أي أقل من الحد األدنى 

لألجور، وال تنال أية مساعدات«.

عدد محدود حصل على اإلقامة الدائمة 
ورفضت طلبات الكثيرين

حدثتنا الناشطة سيجال روزين من »مركز مساعدة العمال 

األجانب« عن نش���اط المركز في كل ما يتعلق بقضايا اعتقال 

األطفال. 

وقال���ت: »تهت���م منظمتنا بجمي���ع الح���االت التي يكون 

أصحابه���ا قيد االعتقال، ونهتم بكاف���ة القضايا المتعلقة 

بالمكان���ة القانونية واالعتقال والط���رد. عملنا في البداية 

مع العمال األجانب، لكننا في السنوات األخيرة بدأنا نهتم 

بقضاي���ا الجئين أفارق���ة. قمنا على مدار س���نوات بتقديم 

دعاوى كثيرة تطالب بإطالق س���راح أطفال. في العام 2007 

ق���ررت المحكمة منح مس���اعدة قانونية م���ن جانب الدولة 

ألطفال بدون ولي أمر، وقبل ذلك كنا مضطرين إلرسال محام 

من قبلنا حت���ى يهتم بهذه القضايا. أيضا نجحنا بعد عدة 

س���نوات في أن يزداد عدد األطفال الذين يطلق س���راحهم 

إلى الم���دارس الداخلية، ولدين���ا اآلن 200 طفل يتعلمون 

في المدارس الداخلية، و11 طفال بدون ولي أمر في السجن، 

وس���بب بقائهم في السجن هو عدم وجود مكان شاغر لهم 

في المدارس الداخلية«.

)*( سؤال: هل االنخفاض في عدد األطفال المعتقلين هذا 

العام هو مؤشر على تحسن الوضع؟

روزين: في العام الس���ابق من هذه الفترة امتأل »س���جن 

متان« المخصص للقاصرين، ومكث العش���رات من األطفال 

في س���جن »س���هرونيم« في ظروف غير قانونية ينتظرون 

مكانا ش���اغرا في »س���جن متان«، ولم يكن هناك أي مكان 

ش���اغر في المدارس الداخلي���ة. لكن منذ الع���ام 2013 لم 

يدخل أي قاصر من الالجئين إلى إس���رائيل بس���بب الجدار 

األمني )في منطقة الحدود بين إسرائيل ومصر(، وتدريجيا 

أطلق س���راح هؤالء األطفال من السجون، لذا نالحظ أن عدد 

األطف���ال المعتقلين انخفض بعد إقام���ة الجدار، لكن هذا 

ال يش���ير إلى أن الوضع يتحسن، فالسياسة ما زالت قائمة 

ول���م تتغير، لكن عدد األطف���ال القادمين من الالجئين هو 

ال���ذي انخف���ض، وتبقى لدينا مش���كلة أطف���ال العامالت 

األجنبيات الذين تتم مالحقتهم بصورة مس���تمرة، وأيضا 

يتم باس���تمرار جلب عامالت أجنبيات للبالد، ومن المتوقع 

أن يحملن ويلدن. 

)*( س���ؤال: ما الذي أدى إلى وجود أطفال بدون إقامة ثابتة 

ومكانة قانونية؟

روزي���ن: تفق���د العامالت األجنبي���ة مكانته���ن القانونية 

وإقامتهن مباش���رة بعد أن يحمل���ن، وبعد أن يفقدن عملهن 

بس���بب ذلك، ولذا ف���ال يوجد ما يخس���رنه، ويبقين في البالد 

ويعملن بدون تصريح في أماكن أخرى حتى تقوم الس���لطات 

باإلمساك بهن وطردهن، ويلدن أطفالهن وتقوم الدولة بإلقاء 

القبض على األطفال وطردهم. منذ العام 2011 اعتقلت الدولة 

قرابة 200 طفل من أبناء العامالت األجنبيات، وقامت بطردهم 

مع أمهاتهم، وقد مكث جميعهم في س���جن »يهلوم« )سجن 

المط���ار(، وهو س���جن ال يمكن ألحد دخول���ه حتى نتمكن من 

الدفاع عنهم قبل أن تتم عملية الطرد بسرعة. 

)*( سؤال: كم طفل حصل على إقامة دائمة؟ 

روزين: يمكث في إس���رائيل ما يقارب األلف طفل من أبناء 

العام���الت األجنبيات، وبعد االتفاق ف���ي العام 2006 نال في 

العامين 2007 و 2008 حوالي 2300 ش���خص مكانة قانونية 

جراء االتفاق والرقم يش���مل أطفاال وأمهاتهم. وفي االتفاق 

ال���ذي تم في الع���ام 2010 قدمت حوال���ي 701 عائلة طلبات، 

ص���ودق حتى اآلن على 200 طلب ورف���ض عدد كبير ال نعلمه 

بالتحدي���د، وهن���اك 200 عائلة تنتظر جواب���ا. االتفاقان في 

الع���ام 2006 والعام 2010 هم���ا اتفاقان جماعيان حصال لمرة 

واحدة، ويبدو أنها لن تتكرر.

منذ آذار 2011: إسرائيل اعتقلت وطردت 200 طفل أجنبي في سن حتى 6 أعوام!
*مؤتمر خاص لمجموعة من المنظمات الحقوقية يكشف مزيًدا من المعلومات عن السياسة القاسية التي تنتهجها إسرائيل ضد العمال األجانب وطالبي اللجوء*

)*( سؤال: ما هي الظروف التي يعيش فيها األطفال الذين 

ال يملكون مكانة قانونية وإقامة في البالد؟

روزي���ن: ظروف صعب���ة جدا، من جهة ه���م ينالون خدمات 

تعلي���م جيدة ف���ي الم���دارس كأي طال���ب آخر ف���ي البالد، 

ويس���اعدونهم في التأقلم مع مس���توى الصف، في المقابل 

فإنه���م محرومون من خدمات أخرى مث���ل الخدمات الصحية 

حي���ث تتم معالجته���م فقط في الحاالت الحرج���ة والخطرة، 

لكن إن كان الطف���ل مريضا ويحتاج إلى عملية أو عالج ال تتم 

معالجته إال إذا كان���ت حالته خطرة، وحالتهم هذه تحرمهم 

من ممارسة أمور أساسية كثيرة في حياتهم. 

)*( س���ؤال: هل زواج العاملة األجنبية من إس���رائيلي يتيح 

لها إمكان الحصول على إقامة؟

روزي���ن: الالتي يتزوجن من إس���رائيليين يهود يتمكّن من 

البق���اء بصعوبة كبيرة جدا، لكن من خ���الل تجربتي واطالعي 

على حاالت عديدة، فإن من تتزوج أو تقيم عالقة مع عربي في 

البالد من المستحيل أن تنال مكانة قانونية.  

التأثير النفسي على األطفال 
وبدائل ممكنة لالعتقال

تعلق الناشطة روتم إيالن، من »منظمة أطفال إسرائيليين« 

)منظمة أسس���تها مؤسس���ة إيالن للدفاع عن حقوق أطفال 

العمال األجانب(، على تأثير االعتقال النفس���ي على األطفال، 

فتقول: »حاليا اعتقال األطفال هو اإلمكانية األولى والوحيدة 

القائمة. وهم يعتقلون كل طفل يرون أنه ال يستحق نيل أية 

مكانة قانونية. ويختلف التأثير النفس���ي لالعتقال والطرد 

بين المجموع���ات المختلفة. مثال، تعتقل الس���لطات بصورة 

فجائية عائالت مهاجري العمل بعد مدة طويلة طورت خاللها 

حي���اة خاصة وعالق���ات اجتماعية، وال تتيح له���ا حتى حين 

يتم تهجيره���ا إمكانية توديع أصدقائه���ا. وهم يحضرون 

بصورة فجائية إلى البيت أو إلى الروضة ويقتادونها مباشرة 

إل���ى المعتقل، وه���ذا األمر يس���بب ضررا نفس���يا لألطفال. 

األمر الثاني، أنهم ال يتيحون ألفراد العائالت اس���تخدام أي 

إج���راء قانوني ممكن لمن���ع اعتقالهم وطرده���م. أما أطفال 

طالبي اللج���وء فيعتقلونهم، وال يفحص���ون طلبات لجوئهم 

ويس���جنونهم مباشرة، وبموجب قانون التسلل الحالي يمكن 

س���جنهم على األقل ثالث س���نوات بدون محاكم���ة. وأطفال 

طالبي اللجوء الذين جاؤوا إل���ى البالد وحدهم بدون ولي أمر، 

اعتقل���وا في البداية داخل س���جون عادية، لكن بعد مطالبات 

منظم���ات حقوقية أقاموا في العام 2010 س���جنا خاصا بهم، 

وأبلغت س���لطات الس���جون في العام األول من إقامته عن 19 

محاول���ة انتحار وقعت فيه، وجراء ذلك فهمت الس���لطات أن 

الس���جن ليس حال مثاليا لألطفال، وبدأت بإطالق سراح قسم 

منهم إلى المدارس الداخلية في كافة أنحاء البالد. وال يصدق 

مبلغ االختالف الكبير بين حالتهم في الس���جن وحالتهم في 

الم���دارس الداخلية، فتجدينهم هناك منطلقين وس���عداء 

بعكس حاله���م حين يقبعون في الس���جن، حي���ث يكونون 

منهارين ويائسين«. 

)*( سؤال: ما هي الحلول التي تقترحونها لحل مشكلتهم؟

إيالن: ال يوجد أي مبّرر لالستمرار في احتجاز أطفال بدون 

ولي أمر داخل الس���جون. وقد وعدت الحكومة في الس���ابق 

بأن تطلق س���راحهم خالل 60 يوًما، وحجتها الحالية أنه ال 

توج���د أماكن كافية في الم���دارس الداخلية، إذن فلتعمل 

على إيج���اد أماكن جديدة. حالًيا يقبع 11 طفال في »س���جن 

متان«، وفي س���جن »جبعون«، وهو سجن جنائي، تقبع فيه 

ثالث صبايا، والمعلومات المس���جلة عنه���ن غير صحيحة، 

فاثنتان منهن مكثتا في الس���جن أكثر من س���نة، وهؤالء 

الصبايا خطف���ن من قراهن في أثيوبيا وأخذن إلى مخيمات 

التعذيب في س���يناء، وهن لم يخترن المج���يء إلى البالد، 

وهربن من مخيمات التعذيب في س���يناء الى السجن هنا. 

ويبحث هذا اليوم الدراسي عن بدائل لالعتقال ونطالب بأن 

ال يكون الحل الوحيد هو اقتياد الطفل إلى السجن. في كل 

األح���وال نحن نتحدث هنا عن أطف���ال أبرياء لم يرتكبوا أي 

ذنب، وهؤالء لم يختاروا مكان والدتهم وال والديهم، ويجب 

أن نركز ونتعاون على العمل من أجل مصلحتهم أوال، وعلينا 

أن نبدأ من ه���ذه النقطة حتى نصل إلى الحلول التي توفر 

لهم الوضع األمثل.  

عن دور المعركة على الوعي في 
حروب إسرائيل الجديدة!

اسم الكتاب: »حرب ميديا«
تأليف: نحمان شاي

إصدار: منشورات »يديعوت أحرونوت«، 2013

يعتبر كت���اب »حرب ميديا« أول كت���اب باللغة العبرية 

يبحث في موضوع نظرية الدبلوماس���ية العامة وموقعها 

في المعركة على الوعي في الحروب بين الدول وبين األطر 

والمنظمات المسلحة غير الدوالنية.  

وج���اء في تقديم الكت���اب: لقد تحول���ت المعركة على 

الوعي في الس���نوات األخيرة إلى معركة شديدة األهمية 

في إس���رائيل والعال���م، إذ لم يعد مهمًا حق���ًا ما يحدث 

عل���ى أرض الواق���ع، وإنما ما تلتقطه عدس���ة الكاميرا وما 

يبث على شاش���ات التلفزة والش���بكة العنكبوتية، وهي 

»جبهة جديدة تعم���ل في صالح منظمات اإلرهاب وحرب 

العصابات في صراعها ض���د دول ديمقراطية«، كما أنها 

تستخدم كأداة قتالية تؤثر أيضًا على المعنويات وعلى 

عملية اتخاذ القرارات.

ويستعرض الكتاب »الطريق والصراعات التي تخوضها 

دولة إسرائيل في هذه المعركة«، والنموذج الذي طورته، 

والذي »يمكن أن يش���كل مثااًل يحتذى به من جانب دول 

ليبرالية - ديمقراطية أخرى تخوض صراعات دامية«.

تجدر اإلشارة إلى أن مؤلف الكتاب، د. نحمان شاي، وهو 

عضو في الكنيست الحالي، يعد من رجال الدعاية واإلعالم 

البارزين في إسرائيل، حيث تولى مناصب عديدة في هذا 

المجال، فيم���ا مضى، ومن ضمن ذل���ك منصب المتحدث 

باسم الجيش اإلس���رائيلي إبان حرب الخليج األولى العام 

1991، ورئيس���ًا لجه���از الدعاية اإلس���رائيلي ف���ي بداية 

االنتفاض���ة الثانية العام 2000. وقد نالت رس���الته للقب 

الدكتوراه، التي يستند عليها هذا الكتاب، جائزة أبحاث 

أمن إس���رائيل، على اس���م مئير وراحيل تشش���يك للعام 

2012، والتي يمنحها »معهد دراس���ات األمن القومي« في 

جامعة تل أبيب.

إطاللة إسرائيلية على 
ثورات »الربيع العربي«

اسم الكتاب: »ربيع عربي؟«
تحرير: إفرايم عنبار

إصدار: منشورات »يديعوت أحرونوت«، 2013

يحتوي هذا الكتاب على مجموعة مقاالت تتناول ثورات 

»الربي���ع العربي« التي أدت إلى هزات سياس���ية قوية في 

الش���رق األوس���ط، وش���كلت تحديا للوضع القائم وللنظم 

والمؤسسات السياسية واالجتماعية في المنطقة.

وتسعى مقاالت الكتاب إلى تقديم إجابات على سلسلة 

من األس���ئلة التي تثيرها أحداث وثورات »الربيع العربي« 

التي اندلعت ف���ي عدد من الدول العربي���ة خالل العامين 

2011 و 2012، ومن ضمن هذه األس���ئلة: من الذي يقف وراء 

هذه الثورات؟ هل يدور الحديث حقًا على »ربيع عربي« على 

غرار »ربيع الش���عوب«؟! ما هي الوجهة التي يسير نحوها 

العالم العربي بصورة عامة، والشرق األوسط بصورة خاصة؟ 

ويش���خص المش���اركون في كتاب���ة المق���االت، والذين 

يعمل���ون في مجاالت بحثية متنوعة في إطار »مركز بيغن-

الس���ادات للبحوث االس���تراتيجية« في جامعة »بار إيالن«، 

عدة اتجاهات تش���ير إلى أن العال���م العربي ما زال يالقي 

صعوب���ة في مواجهة تح���دي العصرن���ة، وال يتفق هؤالء 

مع الميول واآلراء المتفائل���ة التي تبديها بعض المحافل 

واألوساط األكاديمية والصحافية والسياسية في إسرائيل 

تجاه أحداث وتطورات »الربيع العربي«، ويقدمون عوضًا عن 

ذل���ك، تحليالت أولية لمجريات األحداث السياس���ية، على 

اعتب���ار أن العال���م العربي ما زال في خض���م عملية تغيير 

تتسم بانعدام اليقين.

ويقترح سائر المشاركين في تأليف الكتاب »زاوية نظر 

أكاديمية معمقة ومتبصرة تجاه ما يجري هنا واآلن«.

يش���ار إلى أن محرر الكت���اب، البروفس���ور إفرايم عنبار، 

المتخصص في مش���اكل األمن القومي في الشرق األوسط، 

هو بروفس���ور في العلوم السياسية في جامعة »بار إيالن« 

ويش���غل منصب مدير »مرك���ز بيغن- الس���ادات للبحوث 

االستراتيجية«.

جدل »اليمين« و»اليسار« 
اب المستوطنين!

ّ
ت

ُ
بعيون أحد ك

اسم الكتاب: »أراض مقابل حلم«
تأليف: حجاي سيغل

إصدار: منشورات »يديعوت أحرونوت«، 2013

يقترب الجدل الس���اخن حول »األرض« و«الس���الم« من 

عامه الخمس���ين. ويقط���ع الحد الفاصل لي���س فقط آراء 

ووجهات نظر متعارضة، وإنما أيضًا خالفات شديدة فيما 

يتعلق بالمصطلحات التي يفترض أن تصف واقع الحياة 

في هذا البلد. في هذا الكتاب »أراض مقابل حلم«، يدون 

الصحافي والكاتب اإلس���رائيلي المعروف حجاي سيغل، 

مذكراته »غير الخصوصية«، وفقما جاء في تقديم لكتابه 

الجديد الذي يتضمن مقاالت وتقارير ش���املة، يسترجع 

ويوثق فيها األحداث المهمة التي ش���هدتها المنطقة، 

ويتوصل الكات���ب إجمااًل إلى اس���تنتاجات مختلفة عن 

اس���تنتاجات التيار المركزي في الصحافة اإلسرائيلية، 

يتضح من خاللها أن لدي���ه مالحظات وتحفظات، ليس 

فقط فيما يتعلق بمواقف »التيار المركزي« وإنما أيضًا 

تجاه الوقائع التي يعرضها هذا التيار ذاته.

ويصوغ س���يغل تقاريره على ش���كل س���رد قصصي 

مترابط، يبدأ قبل حوالي عش���رين عامًا من اندالع حرب 

حزيران 1967، ويرس���م صورة لالعبين الرئيس���يين في 

»الج���دل الكبير« بين اليمين واليس���ار في إس���رائيل، 

ويتوق���ف عند أح���داث مفصلية ليس له���ا في الظاهر 

عالقة به���ذا الجدل، لكنها في الواقع مرتبطة به أش���د 

االرتباط، ومن هذه األحداث على س���بيل المثال، معركة 

االنتخابات اإلسرائيلية الس���اخنة التي جرت في العام 

1965، ووقف إطالق النار )في حرب االستنزاف( الذي تم 

التوصل إليه بين إسرائيل ومصر العام 1970.

ويحتوي الكتاب بين دفتي���ه - كما جاء في تقديمه- 

عل���ى رواية مفاجئ���ة فيما يتعلق بموق���ف دافيد بين 

غوريون من مسألة المناطق التي احتلتها إسرائيل في 

حرب 1967، وعلى وصف غي���ر مألوف لليلة التي اغتيل 

فيها رئيس الحكومة اإلسرائيلية إسحق رابين، وأشياء 

أخرى من ضمنه���ا توثيق لعالقات أريئيل ش���ارون مع 

جمهور المستوطنين اليهود في األراضي المحتلة.

يش���ار إلى أن مؤل���ف الكتاب، حجاي س���يغل )مواليد 

الع���ام 1957( مس���توطن يقيم في مس���توطنة »عوفرا« 

ق���رب رام الله، وعمل مح���ررًا لمجلة »نيكوداه« )لس���ان 

حال المس���توطنين في الضفة الغربية(، ومديرًا لقسم 

األخبار في محطة إذاعة المس���توطنين، »القناة 7«، وهو 

م���ن كتاب األعمدة في مجلة »مكور ريش���ون« وصحيفة 

»يديعوت أحرونوت«، وصدرت له عدة كتب منها »أخوة 

أع���زاء« و »يمي���ت- النهاية« و«خمس دقائ���ق من كفار 

سابا«.

إحدى جلسات المؤتمــر.

ربيع عربي؟ أراض مقابل حلم. حرب ميديا.
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