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محاوالت حثيثة الستئناف 
حملة االحتجاج االجتماعية

قال ع���دد م���ن الناش���طين االجتماعيي���ن، الذين 

نظموا يوم الس���بت الماضي مظاه���رة جماهيرية في 

تل أبيب اش���ترك فيها أكثر من عش���رة آالف شخص 

احتجاًج���ا على اإلجراءات االقتصادية القاس���ية التي 

تنوي الحكومة اإلسرائيلية اتخاذها في إطار مشروع 

الميزانية العامة للدول���ة للعامين 2013- 2014، إنهم 

يعمل���ون عل���ى تنظيم مظاه���رة أخرى يوم الس���بت 

المقب���ل، ويبذل���ون جه���وًدا كبي���رة لمضاعفة عدد 

المشتركين فيها إلى ثالثين ألف شخص.  

وقال أحد هؤالء الناش���طين، وهو أورن باس���ترناك، 

لصحيف���ة »معاري���ف« )2013/5/13( إن هن���اك نية 

لالس���تمرار في ه���ذا المظاهرات كل يوم س���بت إلى 

أن يحدث أم���ر واحد من أمرين، إّما تغيير السياس���ة 

االقتصادية- االجتماعية للحكومة، وإّما إس���قاط هذه 

الحكومة.

وأضاف باس���ترناك أن كثيرين من الذين اش���تركوا 

ف���ي مظاهرة يوم الس���بت أكدوا أنه���م ارتكبوا خطأ 

بتصويتهم لوزي���ر المالية يائير لبي���د وحزبه »يش 

عتيد« في االنتخاب���ات العامة األخيرة التي جرت في 

كانون الثاني الماضي. وقال عدد منهم: »لقد انتخبنا 

لبيد، لكننا حصلنا مرة أخرى على بنيامين نتنياهو«.

وهتف المش���تركون في المظاهرة بش���عارات ضد 

نتنياهو ولبيد وبينها أنه »ال يوجد مستقبل مع بيبي 

ولبي���د«. وقال بعضه���م إنه يأمل بأن ت���ؤدي الخطة 

االقتصادية الجديدة، التي س���يتم التعبير عنها في 

إطار الميزانية العامة وتش���مل ضرب���ات اقتصادية 

موجعة، إلى استئناف حملة االحتجاجات االجتماعية 

التي شهدتها إسرائيل في صيف العام 2011.  

وكان اس���تطالع للرأي الع���ام أجرته قن���اة التلفزة 

اإلس���رائيلية الثانية وأذاعته األسبوع الماضي أظهر 

أن نصف الجمه���ور في إس���رائيل )50%( يعتقد أن 

تعيين يائير لبيد وزيرًا للمالية كان خطأ.

وقال 42% من المش���تركين في االس���تطالع إن لبيد 

هو زير مالية س���يء، بينما ق���ال 21% منهم إنه وزير 

مالية جي���د. وأش���ار 52% منهم إلى أنه���م يؤيدون 

ل رئيس الحكومة بنيامي���ن نتنياهو في الخطة 
ّ
تدخ

االقتصادي���ة الت���ي أعدته���ا وزارة المالي���ة، والتي 

تتضمن عددًا من اإلجراءات القاس���ية بحق الجمهور 

العريض. وأك���د 28% من الذين صوت���وا لحزب »يش 

عتي���د« في االنتخاب���ات العامة األخي���رة أنه في حال 

إجراء انتخاب���ات جديدة اآلن فإنهم لن يصوتوا لهذا 

الحزب.

وأظهر استطالع آخر للرأي العام أجرته قناة التلفزة 

اإلس���رائيلية العاشرة وأذاعته األس���بوع الماضي، أن 

نحو ثلث���ي الجمهور في إس���رائيل )65%( يعتقد أن 

ر للوعود الت���ي أطلقها في أثناء االنتخابات 
ّ
لبيد تنك

العامة. ومنح 47% من المش���تركين في االس���تطالع 

عالمة س���يء ألداء لبيد ف���ي وزارة المالية، وقال %38 

م���ن الذين صوتوا لحزب »ي���ش عتيد« في االنتخابات 

العام���ة األخيرة أنه���م لن يصوتوا له���ذا الحزب مرة 

خرى.
ُ
أ

وأقيم���ت مس���اء ي���وم الخميس الماض���ي مظاهرة 

أم���ام بيت وزي���ر المالية في تل أبي���ب احتجاجًا على 

خطته االقتصادية، اس���تعدادا للمظاهرة التي جرت 

يوم الس���بت احتجاجًا عل���ى األوض���اع االقتصادية - 

االجتماعية، وعلى خطة وزارة المالية.

وتزامنت هذه التح���ركات مع قيام مراقب الدولة 

اإلس���رائيلية القاض���ي يوس���ف ش���ابيرا بتقديم 

تقري���ره الس���نوي إلى رئي���س الكنيس���ت يولي 

إدلش���تاين. وقد تطّرق فيه إلى أداء شتى الوزارات 

الحكومية والسلطات المحلية، مشيرًا إلى كثير من 

النواق���ص والعيوب التي تعتور عملها في مجاالت 

متعددة.

وأش���ار التقرير، من بين أمور كثي���رة، إلى أن وزارة 

الداخلي���ة اإلس���رائيلية ما زال���ت غير جاه���زة ألداء 

مهماتها المتعلقة بمراقبة عمل الس���لطات المحلية، 

ول���ذا فإن عملها في هذا المج���ال ينطوي على عيوب 

كثيرة. كما أوصى بإعادة النظر في موضوع دمج بعض 

الس���لطات المحلية لتحس���ين جدوى عملها، وتوفير 

األموال.

وانتق���د تقرير مراقب الدولة بش���دة ظاهرة ازدياد 

حاالت التلوث في المستشفيات، وأشار إلى أن نحو ربع 

المرضى الذين توفوا لدى مكوثهم في المستشفيات 

لتلقي الع���الج تعرضوا لتلوث أدى إلى وفاتهم. وأكد 

أن أوضاع البنى التحتية للمستشفيات سيئة للغاية، 

وأن هناك نقص���ًا كبيرًا في الميزاني���ات المخصصة 

للتطوير والصيانة.

ولفت التقرير إلى أن وزارة التربية والتعليم فشلت 

ف���ي تحقيق الهدف ال���ذي وضعته نص���ب عينيها، 

وهو زيادة عدد الطالب الذين يدرس���ون الموضوعات 

األدبية بمستوى خمس وحدات تعليمية، وليس هذا 

فحس���ب، بل طرأ خالل األعوام األخي���رة انخفاض في 

عدد هؤالء الطالب أيضًا.

وأك���د التقرير أن جه���ود الدوائ���ر الحكومية التي 

تتولى المس���ؤولية عن دمج اليه���ود المهاجرين من 

إثيوبيا داخل المجتمع اإلسرائيلي قد ُمنيت بالفشل 

الذريع. 

وأش���ار أيض���ًا إل���ى أن الش���رطة ال تق���وم بواجبها 

المطلوب في الحفاظ على أمن الس���كان، وال سيما في 

مناطق األطراف، وفي المجتمع العربي.

كتب بالل ضاهـر:

لم يرشح شيء كثير، من الناحيتين السياسية واألمنية، عن 

نتائج زيارة رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، 

للصين خالل األس���بوع الماضي، رغ���م أن هذه الزيارة امتدت 

من يوم االثنين وحتى يوم الجمعة، ورافقه خاللها مراس���لو 

وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية. وكان مكت���ب رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية قد سرب لوس���ائل اإلعالم، عش���ية الزيارة، أن 

نتنياهو سيتطرق خالل محادثاته مع المسؤولين الصينيين 

إل���ى الموضوع اإليراني، وس���يطالبهم باالمتناع عن معارضة 

فرض عقوبات جديدة على إيران، وبتقليص مشتريات النفط 

اإليراني.

كذل���ك تضمنت ه���ذه التس���ريبات أن نتنياهو س���يبحث 

في الصين الوضع في س���ورية والموق���ف الصيني من األزمة 

الس���ورية. كما توقع���ت التقديرات في إس���رائيل بأن يطرح 

المس���ؤولون الصينيون موضوع عملية السالم المجمدة بين 

إسرائيل والفلسطينيين والدعوة إلى استئناف المفاوضات 

بين الجانبين. وتحدثت التقارير اإلعالمية اإلس���رائيلية عن 

احتم���ال عقد لقاء قمة بين نتنياهو والرئيس الفلس���طيني 

محمود عباس، الذي زار الصين األس���بوع الماضي أيضا، ولكن 

قمة كهذه لم تعقد كما هو معروف. 

وترك���زت زيارة نتنياهو للصين، وفق���ا لبيانات صادرة عن 

مكتبه، في المجالين االقتصادي والتجاري، خاصة وأنه رافقه 

وفد من رجال األعمال والشخصيات االقتصادية اإلسرائيلية. 

ورغم أنه التقى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس 

الحكومة لي كا ش���يانغ، إال أن البيانات اإلسرائيلية نقلت عن 

نتنياهو تحدثه في الش���ؤون االقتصادية وزي���ادة التبادل 

التجاري، وخاصة زيادة الصادرات اإلس���رائيلية إلى الصين. 

كما وقع الجانبان على بروتوكوالت تعاون اقتصادي بينهما. 

وقد وصفت إس���رائيل زيارة نتنياهو إلى الصين بأنها كانت 

»ناجحة«.

حول زيارة نتنياهو إلى الصين، أجرى »المشهد اإلسرائيلي« 

مقابل���ة مع الدكتور يورام عفرون، الخبي���ر في العالقات بين 

إس���رائيل والوالي���ات المتحدة وبين الصي���ن، والمحاضر في 

قسم دراس���ات آس���يا في جامعة حيفا، والباحث في »معهد 

دراسات األمن القومي« في جامعة تل أبيب.

)*( »المشهد اإلسرائيلي«: الصحافة اإلسرائيلية لم تنشر 

الش���يء الكثير عن زيارة نتنياهو إلى الصين، خالل األسبوع 

الماضي، وخاصة بعد لقائه مع رئيس الدولة ورئيس الحكومة 

الصينيين؟ لماذا؟

عفرون: »توجد عدة أس���باب أساس���ية لذل���ك. أوال، عالقات 

إسرائيل مع الصين ليست موجودة في رأس سلم االهتمامات 

اإلس���رائيلية. والصي���ن ال تعتبر كدولة عظم���ى ذات أهمية 

كبيرة بالنسبة إلس���رائيل، رغم أنها دولة عظمى هامة ولكن 

ليس بنظر اإلس���رائيليين. األمر الثان���ي هو أنه كانت هناك 

مواضي���ع أخ���رى مطروحة عل���ى األجندة اإلس���رائيلية، مثل 

الضرب���ات االقتصادية والوض���ع في س���ورية. واألمر الثالث 

هو أنه من الجائز أن العالقات بين إس���رائيل والصين تس���ير 

في االتجاه االقتص���ادي اليوم، ولذلك فإنه بش���كل طبيعي 

كان الوفد اإلس���رائيلي كله الذي راف���ق نتنياهو يتألف من 

رج���ال أعمال وش���خصيات اقتصادية. وعلى س���بيل المثال، 

ف���إن تغطية صحيف���ة هآرت���س للزيارة جرت ف���ي ملحقها 

االقتصادي«.

)*( ترددت أنباء في وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية، قبل سفر 

نتنياه���و إلى الصين، بأنه يعتزم مطالب���ة الصينيين بعدم 

معارضة ف���رض عقوبات جدي���دة على إيران وأال تس���تخدم 

الفيت���و في مجلس األمن ضد ف���رض عقوبات جديدة كهذه، 

وأن تقلص الصين كميات النفط التي تش���تريها من إيران. 

هل معروف لكم ما الذي حدث في هذا السياق خالل الزيارة؟ 

وهل تجاوب المسؤولون الصينيون مع مطالب نتنياهو؟

عفرون: »بداية ينبغي القول إنه ليس باس���تطاعة نتنياهو 

أن ’يطالب’، والح���د األقصى الذي بإمكانه فعله هو أن يطلب 

وحس���ب. وهو يعرف أنه ليس باستطاعته أن ’يطالب’. األمر 

الثان���ي هو أن إس���رائيل والصي���ن تتداوالن ف���ي الموضوع 

اإليراني منذ سنوات طويلة. ويصعب التوقع بأن هذه الزيارة 

ستثمر عن تطور جديد«.

)*( ه���ل بح���ث المس���ؤولون الصينيون م���ع نتنياهو في 

الموضوع الفلس���طيني، خاص���ة وأن الرئيس الفلس���طيني 

محم���ود عب���اس )أبو م���ازن( زار الصين أيضا خالل األس���بوع 

الماضي؟

عفرون: »وفقا لما تناقلته وس���ائل إعالم فإنه تم طرح هذا 

الموض���وع خالل زيارة نتنياهو للصي���ن. وأعتقد بأن هذا أمر 

متوق���ع، لكني ال علم لي بذلك بش���كل دقيق... أتوقع أنه تم 

ط���رح هذا الموضوع على خلفية دعوته���م ألبو مازن. وهناك 

أيض���ا النق���اط األربع الت���ي يطرحها الصيني���ون، المتعلقة 

بالسالم واس���تثمار جهود من أجل حل الصراع اإلسرائيلي - 

الفلس���طيني. ولذلك فإني أعتقد أن الصينيين طرحوا هذه 

القضية. إلى جان���ب ذلك فإن الصينيي���ن يعرفون، كما أنه 

واضح للجمهور اإلس���رائيلي، أن إمكاني���ات الصين على دفع 

هذه القضية محدودة، ليس فقط من ناحية قدرتها وإنما من 

ناحية رغبتها في ذلك أيضا. ولذا من الصعب أن نرى الصين 

تبذل جهدا كبيرا من أجل دفع عملية الس���الم بين إسرائيل 

والفلسطينيين«.

)*( ه���ل العالقات بي���ن الواليات المتح���دة والصين، وهي 

عالق���ات ليس���ت جيدة، تؤثر عل���ى العالقات بين إس���رائيل 

والصين؟

عفرون: »نعم. فبس���بب ضغوط أميركية تمتنع إس���رائيل 

عن تصدي���ر منتجات وخب���رات تكنولوجي���ة أمنية متطورة 

وحساس���ة إلى الصين. وه���ذا يعني إلحاق ض���رر بالعالقات 

بين الدولتين. وتفس���ر إس���رائيل موقفها ب���أن الصينيين 

يعبرون عن تفهم لوضعها من جهة، ومن الجهة األخرى فإن 

الصينيين يطرحون ه���ذه العالقة في كل مرة يلتقون فيها 

مع مسؤولين إسرائيليين«. 

)*( هذا يعن���ي أنه ما زال هناك توتر بي���ن الدولتين منذ 

إلغاء إسرائيل صفقات أمنية مع الصين، مثل ترميم طائرات 

تجس���س وبي���ع طائرات صغيرة م���ن دون طي���ار، في أعقاب 

ضغوط مارستها الواليات المتحدة على إسرائيل؟

عف���رون: »الصينيون يدركون هذا الوضع، لكنه ليس مريحا 

لهم، كما أن هذا الوضع ال يبدو لطيفا بالنس���بة لهم. فهناك 

منافس���ة بين الصي���ن والواليات المتح���دة، وحتى أن هناك 

خصومة بينهما. ولذلك فإنه عندم���ا تبدأ الواليات المتحدة 

بممارسة تأثيرها على دول أخرى ومنعها من بيع تكنولوجيا 

أمنية للصين فإن هذا بالطبع يؤثر على الصينيين«. 

)*( كيف تصف العالقات اإلس���رائيلية - الصينية، أو ربما 

األصح عالقة الصين مع إسرائيل؟

عف���رون: »أعتقد أن عالق���ة الصين مع إس���رائيل مؤلفة 

من أمري���ن. األمر األول، هو أن الصين تنظر إلى إس���رائيل 

على أنها مص���در للتكنولوجيات. ومن ه���ذه الناحية فإن 

المسؤولين فيها يقيمون عالقات مع إسرائيل ويتوقعون 

تعاون���ا معه���ا. األمر الثان���ي، هو أن الصي���ن تتعامل مع 

إس���رائيل على أنها دولة مهمة في الشرق األوسط. ورغم 

أنه ال توجد لدى إس���رائيل موارد نفطية، كما هي حال دول 

أخرى ف���ي المنطقة، لكن الصين تعتبر أن إس���رائيل هي 

دولة هامة لالس���تقرار في المنطقة. وهذا االس���تقرار هو 

أمر هام بالنس���بة للصين. ولذلك فإن الصينيين مهتمون 

بالحف���اظ على عالق���ات مع إس���رائيل وفهمه���ا ومعرفة 

المنطقة بواس���طتها. كذلك يرى الصينيون في إسرائيل 

دولة مس���تقرة نس���بيا. وهم يقدرون هذه الناحية كونها 

عامال مهما بالنس���بة لهم، خاصة في ظل األوضاع الحالية 

في الدول العربية. ولذلك فإنه���م مهتمون بالحفاظ على 

العالقة مع إسرائيل«.

)*( يب���دو أن هذه النظرة متبادلة بين الصين وإس���رائيل. 

فقد طالب نتنياهو وزراء حكومته، قبل عدة أسابيع، بتقليص 

زياراته���م إل���ى دول العالم م���ن أجل تقلي���ص المصروفات 

المقرونة بذلك، لكنه اس���تثنى الزيارات إلى الصين والهند، 

ودعا الوزراء إلى زيارتهما بشكل مكثف قدر اإلمكان. 

عف���رون: »هذا صحيح. فالصين ه���ي دولة هامة جدا. ورغم 

أن التعاون بين الصين وإسرائيل ليس وثيقا، بسبب الجانب 

األمن���ي والضغوط األميركية، لكن إس���رائيل مهتمة بإظهار 

الود والتقدير تجاه الصي���ن. وكلتا الدولتين تحاوالن القيام 

بأقص���ى حد من التعاون فيما بينهما ف���ي إطار القيود التي 

تواجهانها«. 

مقابلة خاصة مع خبير في الشؤون الصينية ومحاضر في قسم دراسات آسيا في جامعة حيفا

الدكتور يورام عفرون لـ »المشهد اإلسرائيلي«: العالقات
اإلسرائيلية - الصينية تتأثر بالعالقات المتوترة بين واشنطن وبكين

أعل����ن رئيس الحكومة اإلس����رائيلية، بنيامي����ن نتنياهو، 

أم����س االثنين، أنه ق����رر تقليص الميزاني����ة األمنية بمبلغ 

ثالث����ة مليارات ش����يكل، وليس أربعة مليارات ش����يكل كما 

طالب����ت وزارة المالية. لكن هذا التقليص س����يتم تعويضه 

م����ن خالل إضافة مبالغ إل����ى الميزانية األمنية من عدة بنود 

إنفاق أخ����رى. ويأتي قرار نتنياهو عل����ى الرغم من تهديد 

وزارة المالي����ة بأن عدم إجراء التقلي����ص المطلوب في هذه 

الميزانية سيؤدي إلى إنزال ضربات اقتصادية، وإلى اتساع 

دائرة الفقر في إسرائيل. 

وعقدت الحكومة اإلسرائيلية اجتماعات ماراثونية، أمس 

وأول أم����س، ج����رى خاللها الت����داول في الميزاني����ة العامة 

للعامي����ن 2013 - 2014، وعقدت اجتماعا للحكومة المصغرة 

للشؤون السياس����ية واألمنية )الكابينيت( لبحث الميزانية 

األمني����ة. وق����ال نتنياهو خ����الل اجتم����اع الكابينيت، أمس 

»ق����ررت أن أطرح أمام الكابينيت، وبع����د ذلك أمام الحكومة، 

قرارا بتخفي����ف التقليص المقترح ف����ي الميزانية األمنية، 

وهذا التخفيف هو بمليار ش����يكل، ولن يكون على حس����اب 

الجمهور«.

وب����رر نتنياهو ع����دم الموافق����ة على طل����ب وزارة المالية 

بتقلي����ص الميزانية األمني����ة بأربعة مليارات ش����يكل، بأن 

»الجيش اإلسرائيلي، بضباطه وجنوده وأسلحته، مهم ألمن 

إس����رائيل. وهو مهم على الصعيدين الهجومي والدفاعي. 

والجبهة الهجومية واضحة بينما الجبهة الدفاعية آخذة في 

االتساع، ]وتش����مل[ الجبهة الداخلية كلها ودولة إسرائيل 

كلها. لذلك فإن ثمة حاجة ألن يس����تمر الجيش اإلسرائيلي 

ف����ي خطوات النجاعة التي ينفذه����ا. ونحن بحاجة إلى قبب 

حديدية ]منظومة اعتراض الصواريخ القصيرة المدى[. وأنا 

واثق من أن المس����ار الذي أقترحه يس����تجيب لالحتياجات 

االقتصادية واألمنية«.

وقال نتنياهو إنه يجب تطوير محركات النمو االقتصادي، 

وأن زيارت����ه إلى الصين، األس����بوع الماضي، »ستس����اعد في 

تطوير أحد محركات النمو والمتمثل في فتح أس����واق آسيا 

أم����ام رجال األعم����ال والش����ركات اإلس����رائيلية. وهذا األمر 

سيوفر إضافة مهمة للنمو«.  

وعلى الرغم م����ن تقليص الميزانية األمني����ة، إال أن لجنة 

المالي����ة التابعة للكنيس����ت كانت قد صادق����ت في نهاية 

كانون األول الماضي، عشية االنتخابات العامة اإلسرائيلية، 

عل����ى زيادة هذه الميزاني����ة بمبلغ 6ر1 مليار ش����يكل، وفي 

المقابل قلصت الميزانية العامة، المدنية، بمبلغ 740 مليون 

ش����يكل. وأفادت تقارير إس����رائيلية، أم����س، بأنه تم زيادة 

أربعة مليارات ش����يكل على الميزاني����ة األمنية خالل العام 

الماضي. وهكذا فإن هذه الميزانية تس����تعيد مبالغ كبيرة 

حتى بعد إقرار الميزانية العامة.

وهاجمت رئيس����ة حزب ميرتس، عضو الكنيس����ت زهافا 

غالئون، قرار نتنياهو، وقالت إن »وزارة المالية استس����لمت 

ثاني����ة لتهدي����دات جه����از األمن ال����ذي يمتص عش����رات 

نتنياهو يقرر خفض التقليص المقترح في الميزانية األمنية بمليار شيكل!
*المعارضة: التجربة تثبت أن الميزانية األمنية تستعيد ليس فقط ما يتم تقليصه منها وإنما أكثر*

المليارات في كل عام، من دون إشراف أو مراقبة. والمطلوب 

إجراء تقليص أوس����ع في وزارة الدف����اع«. وأكدت غالئون أنه 

»في كل عام، يتم تحويل عش����رات مليارات الش����واكل إلى 

جهاز األمن، وهي إضافة إلى الميزانية الس����نوية األصلية. 

وهن����اك زيادة بمع����دل 10 مليارات ش����يكل كل عام. وهذه 

األموال الطائلة ال تخضع ألية رقابة وأي بحث اس����تراتيجي 

في س����لم األفضلي����ات، ومن دون رقاب����ة حقيقية من جانب 

الكنيست أو وزارة المالية«. 

كذلك انتقدت رئيسة حزب العمل، عضو الكنيست شيلي 

يحيموفيت����ش، قرار نتنياهو وقال����ت إن »التجربة تثبت أن 

الميزانية األمنية تستعيد ليس فقط ما يتم تقليصه منها 

وإنما أكثر من ذلك بكثير، من دون بحث جدي وعميق، وهذا 

ما سيحصل هذه المرة أيضا«. 

وتبين من مش����روع الميزاني����ة العامة ال����ذي طرحه وزير 

المالي����ة يائي����ر لبيد، أن الضرب����ات االقتصادي����ة الجديدة 

ستش����مل رفع نس����بة ضريبة الدخ����ل ورفع نس����بة ضريبة 

القيمة المضافة وتقليص مخصصات األوالد وفرض ضرائب 

على روات����ب األكاديميين وتقليص ميزانية وزارتي التربية 

والتعليم والمواصالت.  

وحذر مس����ؤولون في وزارة المالية، األس����بوع الماضي، من 

أنه في حال ع����دم تقليص الميزانية األمني����ة فإنه يتوقع 

إن����زال ضرب����ات اقتصادية إضافي����ة. وقال المس����ؤول عن 

الميزانيات في وزارة المالية، غال هيرش����كوفيتش، إلذاعة 

الجيش اإلس����رائيلي، إن »من يحدد سلم أولويات الميزانية 

هي الحكومة، ولذلك إذا قررت الحكومة إجراء تعديالت على 

الميزانية العامة فإنه س����يتعين عليها اإلشارة إلى مصادر 

أخرى )غي����ر تقلي����ص الميزانية األمنية( م����ن أجل تمويل 

المبلغ الناقص«.

وعقب مدير عام مؤسس����ة التأمين الوطن����ي على اقتراح 

الميزاني����ة العامة والضربات االقتصادي����ة التي تضمنتها 

بالق����ول إن »أكث����ر من 40 ألف عائلة س����تنزل إل����ى ما تحت 

خ����ط الفقر، وعائ����الت فقيرة كثيرة س����تصبح أكث����ر فقرا. 

واليوم، هناك عائالت تحت خط الفقر، تواجه صعوبة بالغة 

ف����ي العيش، وبعد تنفي����ذ هذه التقليص����ات، وخاصة في 

مخصصات األوالد ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء 

خدم����ات الرفاه األخرى مثل عالج األس����نان ودعم الحضانات 

والروضات، فإن هذه العائالت لن تتمكن من البقاء«.

هذا، وطالب رئي����س تحرير صحيف����ة »هآرتس« ألوف بن 

أم����س االثنين وزير المالي����ة لبيد بأن يق����ّدم إلى الحكومة 

اقتراحًا يطالب فيه بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتفسير 

أس����باب العجز الكبير في ميزانية الدولة، واقتراح الس����بل 

الكفيلة بمنع تكراره مس����تقباًل. وأكد ب����ن أنه من دون هذا 

التحقي����ق ال يمكن للجمهور الذي ُيطلب منه اليوم أن يدفع 

ثم����ن هذا العجز م����ن خالل الضرائ����ب المضاعفة وتقليص 

الخدمات، أن يصّدق أن هذا الخلل لن يتكرر، وأنه ال يعّبر عن 

فساد عميق في إدارة اقتصاد الدولة.

وأش����ار بن إلى أن خطة لبيد تتحدث بعبارات قاس����ية عن 

ر من 
ّ
»التدهور الكبير في اس����تقرار إسرائيل المالي«، وتحذ

ات يمك����ن أن تقود البلد إلى »أزمة في الميزانية، 
ّ
حدوث هز

خرى مالية، تتطلبان اتخاذ خطوات أكثر قس����وة وإيالمًا«. 
ُ
وأ

كم����ا يقول لبيد إنه مّما ال ش����ك في����ه أن »خفض العجز في 

الميزاني����ة« يتقدم اليوم على أي ش����يء آخر. وقدمت خطته 

س����ببين لألزمة: »النقص في مداخي����ل الدولة«، وااللتزامات 

المالية الكبيرة التي أخذتها الحكومة السابقة على عاتقها.

وأضاف رئيس تحرير »هآرتس«: على ما يبدو، فإننا لس����نا 

بحاجة إلى تحقيق لمعرفة هوية المسؤولين عن العجز في 

الميزانية، فهما معروفان: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

الذي تولى في الحكومة السابقة منصب »وزير اإلستراتيجيا 

االقتصادية«، ووزي����ر التعاون الدولي يوفال ش����تاينيتس 

الذي تولى منصب وزير المالية.

لبيد في اختبار المال واألمن.
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تح���ت العن���وان »ظلم مس���تمر« أص���در »مرك���ز عدالة 

القانوني لحقوق األقلية القومية العربية في إس���رائيل« 

ورقة موق���ف جديدة حول التمييز الصارخ ضد األس���رى 

السياس���يين الفلس���طينيين المواطنين في إس���رائيل، 

مقارنة بالسجناء األمنيين اليهود. 

وأش���ارت الورق���ة إلى أن ه���ذا التمييز هو ف���ي كل ما 

 هؤالء األسرى، وظروف 
ّ

ق بمّدة األحكام الصادرة بحق
ّ
يتعل

ر أو اإلفراج ألسباب 
ّ
اإلفراج عنهم، وإمكانّية اإلفراج المبك

ق بظروف زيارات العائلة، 
ّ
طبّية، وكذلك في كل م���ا يتعل

واإلج���ازات الممنوحة للس���جناء اليه���ود مقابل الحرمان 

التام لألسرى الفلسطينيين من هذه اإلجازات. 

وأكدت أن هذه القيود والظ���روف التمييزّية تتم على 

الرغم من أن إس���رائيل ال تعترف باألسرى الفلسطينيين 

من مواطنيها كأس���رى ح���رب، وتحاكمهم أمام محاكمها 

المدنّي���ة ولي���س العس���كرّية، وذلك خالف���ًا لتعليمات 

معاهدة اله���اي الرابعة للع���ام 1907، والتفاقية جنيف 

)الثالثة( بخصوص معاملة أس���رى الحرب منذ العام 1949، 

والبروتوكول األول اإلضاف���ي التفاقيات جنيف من العام 

.1977

وتقارن ورقة الموقف كي���ف جرى تحديد مدة األحكام 

وتحديد سنوات السجن المؤّبد بين األسرى الفلسطينيين 

والسجناء األمنيين اليهود. 

وعلى س���بيل المثال، فإن إس���رائيلّيين ُحكما بالسجن 

المؤبد لقتلهم فلس���طينيا، ُس���جنا فعلًيا مدة 8 سنوات 

فقط، وأعضاء تنظيم س���ري يهودي متشدد أدينوا بقتل 

ثالثة طالب فلسطينيين، وتفجير سيارات رؤساء بلديات 

ف���ي الضفة الغربية، والتخطي���ط لتفجير خمس حافالت 

ب���اص، والتخطي���ط لتفجير المس���جد األقص���ى، ُحكموا 

بالس���جن المؤّبد بينما عل���ى أرض الواقع قضوا أقل من 7 

سنوات داخل السجن فقط.

من جهة أخرى، فإن األسير سمير سرساري قضى حتى 

اآلن 25 عاًما من الس���جن وتنتظ���ره 20 عاما أخرى، بعد أن 

س���فر عن 
ُ
أدين باالش���تراك بإلق���اء قنبلة في عملية لم ت

مقتل أي ش���خص. كما أن إبراهي���م ونايف أبو مخ اللذين 

أدينا بالعضوّية في خلّية اختطفت وقتلت جندًيا واحًدا، 

يقبعان في السجن منذ 35 عاًما وقد ُحدد حكمهم المؤبد 

ب���� 45 عاًما، أما رش���دي حمدان أبو مخ والذي اش���ترك في 

عملي���ة االختطاف من دون أن يش���ترك ف���ي القتل فقد 

ا.
ً

ُحددت فترة حكمه ب� 45 عاًما أيض

وتعرض ورق���ة الموقف الفج���وات الهائلة بين ظروف 

االعتق���ال التي يحظى بها الس���جناء اليه���ود األمنيون 

م���ن جهة، وبين ظ���روف اعتقال األس���رى السياس���يين 

الفلسطينيين المواطنين في إس���رائيل من جهة أخرى. 

فبينما يحق لليهود إجراء مكالمات هاتفّية غير محددة، 

ُيمنع األس���رى الفلس���طينّيون من إج���راء أي مكالمة عبر 

الهاتف، وبينما تخضع زيارة العائلة لألس���رى إلى شروط 

مقّيدة ج���ًدا، يتمتع الس���جناء اليهود بزي���ارات مريحة 

منح للس���جناء 
ُ
وغير مقّيدة. وكل ذلك عدا اإلجازات التي ت

اليهود، والتي من المس���تحيل أن يحصل عليها األس���ير 

الفلس���طيني. كذلك ُيمنع األس���رى الفلس���طينّيون من 

االختالء بزوجاتهم من أجل إنجاب األطفال وإقامة عائلة، 

بينما ينعم السجناء اليهود بعشرات اإلجازات التي تتيح 

لهم ذلك، فعل سبيل المثال ال الحصر، تذكر ورقة الموقف 

حالة الس���جين عامي بوبر الذي قتل 7 فلسطينيين وجرح 

11 فلس���طينًيا، وق���د حصل حتى اآلن عل���ى أكثر من 160 

نته من أن يتزّوج ويؤسس عائلة.  
ّ
إجازة مك

وتطرح ورقة الموق���ف جوانب كثيرة أخرى من التمييز 

ضد األسرى السياسيين في ظروف اعتقالهم، وحكمهم 

واإلف���راج عنهم. وتؤكد أنه ع���الوة على الظلم الكامن في 

سياس���ة التمييز هذه، فإن السياس���ة التي تقف وراءها 

تعل���ن أن أمن الدولة هو أمن الس���كان اليهود فقط، وأن 

ا بأمن الدولة، بينما المّس  المّس باليهود فقط يشكل مًسّ

بالفلس���طينيين من قبل اليهود يلقى تعاماًل متس���اهاًل 

ومتس���امًحا من مؤسس���ات الدولة. إضاف���ة إلى ذلك فإن 

سياسة التمييز هذه المستمرة منذ عشرات األعوام هي 

تعبي���ر آخر عن تعامل الدول���ة العنصري تجاه مواطنيها 

الفلسطينيين.

وكان مركز عدالة قد أصدر في شهر نيسان الفائت في 

مناس���بة يوم األسير، رصًدا إحصائًيا يش���ير إلى أن عدد 

األس���رى من الفلس���طينيين المواطنين في إسرائيل هو 

170 أس���يًرا، من مجموع 4804 أسير فلسطيني في سجون 

االحتالل. 

كذل���ك تفيد اإلحصائيات التي نش���رتها عدالة بوجود 

ان القدس 
ّ
14 ام���رأة و235 قاصًرا، و177 أس���يرا من س���ك

ة، و4099 من الضفة الغربّية. 
ّ
الشرقّية، و536 من قطاع غز

ورقة موقف جديدة: إسرائيل تمّيز بشكل صارخ ضد السجناء السياسيين 
الفلسطينيين المواطنين مقارنة بالسجناء األمنيين اليهود!

بقلم: سليم سالمة

بع���د أكث���ر من ثالثي���ن عاما، ع���ادت قضي���ة الجنود 

قدوا في »معركة السلطان 
ُ
اإلسرائيليين الثالثة الذين ف

يعقوب« في لبن���ان في العام 1982 إلى تصدر العناوين 

في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وذلك في أعقاب التقرير 

 )ABCِ( »الصحاف���ي ال���ذي بثته ش���بكة »إي. بي. س���ي

األس���ترالية، يوم الس���ابع من أيار الجاري، حول السبب 

الذي دفع عميل جهاز »الموساد« اإلسرائيلي، بن زيغير، 

والمعروف ب� »الس���جين إكس«، إلى االنتحار ش���نقا في 

زنزانته اإلسرائيلية. 

وكانت الشبكة األسترالية قد بثت »تحقيقا صحافيا« 

أوضحت خالله أن بن زيغير أحبط عملية إسرائيلية خطط 

لها »الموس���اد« الس���تعادة جثث الجنود اإلسرائيليين 

الثالث���ة، وهو ما أدى إل���ى »محاكمت���ه جنائيا« بتهمة 

كش���ف معلومات أمني���ة والزّج به ف���ي زنزانة لم يخرج 

منه���ا إال ميتا بع���د إقدامه على االنتحار ش���نقا يوم 15 

كان���ون األول 2010، بينم���ا بقي األمر ط���ي الكتمان ولم 

ُيكشف عنه إال في شهر شباط الماضي، بعد تلميح عدد 

من أعضاء الكنيس���ت العلني، فأثار عاصفة شديدة في 

إسرائيل. 

وي���دور الحديث على الجن���ود زخاريا باوم���ل ويهودا 

كاتس وتس���في فيلدمان، الذي���ن اختفت آثارهم خالل 

معركة »الس���لطان يعقوب« التي دارت مع قوات الجيش 

الس���وري يومي 10 و11 حزيران 1982، بعد أربعة أيام من 

بدء العدوان اإلس���رائيلي األول عل���ى لبنان، أو ما أطلقت 

عليه إس���رائيل اس���م »عملية س���المة الجلي���ل« لطرد 

المقاومة الفلسطينية من لبنان. 

بن زيغير »تحّمس زيادة عن اللزوم«!
وأفاد تقرير ش���بكة التلفزة األسترالية بأن »الموساد« 

د في الصين، ف���ي العام 2007، مواطنا لبنانيًا يدعى 
ّ
جن

زياد الحمصي وطلب منه العمل ضمن خطة الس���تعادة 

جث���ث الجنود المفقودين الثالثة بعدما تلقى معلومات 

دقيق���ة حول مواقع قبورهم. وقد روى الحمصي نفس���ه 

لمراس���ل الشبكة األس���ترالية أن »الموس���اد« طلب منه 

اس���تخراج جثث الجنود الثالثة م���ن األرض، بعدما حدد 

له مواق���ع دفنها بدقة، على أن يقوم باالحتفاظ بها في 

مكان ما بانتظار تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، التي 

ق���ال الحمصي إنه لم يكن يعرف ش���يئا عن تفاصيلها. 

كما روى الحمصي أنه التقى عمالء ومبعوثي »الموساد« 

خم���س مرات في تايلند، زاعمًا بأنه كان »عميال مزدوجا« 

وبأن الحكومة اللبنانية رغبت، بواسطة المعلومات التي 

كان يحصل عليها من »الموس���اد«، في استخدام الجثث 

الثالث لمبادلتها بأس���رى فلس���طينيين ولبنانيين في 

إطار مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل. 

لكن العملية ألغيت ولم تخرج الخطة إلى حيز التنفيذ، 

ألن ب���ن زيغير ح���اول تجنيد أحد قي���ادات »حزب الله« 

لجهاز »الموس���اد«، من غير موافقة مس���بقة من الجهاز 

ومسؤوليه، وذلك س���عيا منه إلى »إثارة إعجاب وتقدير 

رؤس���ائه في الجهاز«. وخالل محاولته تلك، كش���ف بن 

زيغير اس���م زياد الحمصي وحقيقة كونه عميال لجهاز 

»الموساد«  )واسم شخص آخر أيضا(.  وفي أعقاب ذلك، 

قامت السلطات اللبنانية باعتقال الحمصي وحكم عليه 

بالسجن 15 عاما، لكنه خرج من السجن بعد ثالث سنوات.  

قب���ل ذلك، كان���ت مجلة »دير ش���بيغل« األس���بوعية 

األلمانية قد كش���فت، في آذار األخير، معطيات جديدة 

حول قضية اليهودي األس���ترالي بن زيغير من ضمنها 

أنه عمل ف���ي خدمة »الموس���اد« طيلة خمس س���نوات 

حتى ت���م اعتقاله بتهمة ارت���كاب »جرائم خطيرة » لم 

يت���م اإلعالن عن حجمه���ا أو ماهيتها. لك���ن تحقيقات 

المجلة أش���ارت، آنذاك، إلى أن بن زيغير اتهم بتسليم 

أح���د مؤيدي »ح���زب الله« اس���مّي ش���خصين لبنانيين 

عميلين لجهاز »الموساد« هما زياد الحمصي ومصطفى 

العواضة، وأنه ت���م اعتقالهما في أي���ار 2009 وحكمت 

عليهم���ا المحكمة بأح���كام طويلة بتهمة التجس���س 

لصالح إس���رائيل. وأضافت المجلة أيض���ا أن اعتقالهما 

ق���اد إلى اعتقال عدد كبير من اللبنانيين العمالء لجهاز 

»الموساد« اإلسرائيلي.

د لخدمة »الموس����اد« 
ّ
وأفادت المجلة بأن بن زيغير تجن

ف����ي العام 2003، وأن »الموس����اد« أرس����له إلى العمل في 

ش����ركات أوروبية تقيم عالقات تجارية مع إيران وسورية 

بغية الدخول إل����ى الدولتين، لكنه ل����م يتمكن من ذلك 

وتمت إعادته إلى إس����رائيل في العام 2007. وبعد سنة 

من ذلك، سمح »الموساد« لبن زيغير بالعودة إلى استراليا 

الس����تكمال تعليمه األكاديمي، لكنه قبل أن يسافر إلى 

أس����تراليا حاول تجنيد عمالء جدد لتحس����ين مكانته في 

»الموساد«، كان رجل »حزب الله« أحدهم، فتورط وكشف 

معلومات أدت إلى اعتقال اللبنانيين المذكورين وإحباط 

عملية نقل جثث الجنود المفقودين الثالثة.

عائالت الجنود المفقودين: 
»الموساد« يغطي على قصوره!

وفي إس���رائيل،  أث���ار التقري���ر الذي بثته الش���بكة 

األس���ترالية في 7 أيار الحالي غضبا شديدا لدى عائالت 

الجن���ود المفقودي���ن الثالثة التي أك���دت أن »القصور 

والفشل هما قصور الدولة وفشلها، ال بن زيغير«!

وأعلنت عائالت الجنود الذين ال يزالون »مفقودين«، في 

تصريحات صحافية، أنها »ال تثق بالتحقيق األس���ترالي 

وبما يسعى إلى إشاعته من أن بن زيغير هو الذي أفشل 

عملية اس���تعادة الجثث«، بل »إنهم يحاولون إس���قاط 

المل���ف كله على ظهر بن زيغير ألن الموس���اد غير قادر 

على إعادة المفقودين«. وذهبت فرحيا هايمن، شقيقة 

الجندي يهودا كاتس، أحد المفقودين الثالثة، إلى أبعد 

من ذلك حين قالت، ف���ي تعقيب على تقرير التلفزيون 

األسترالي، إن »هذا التحقيق بمجمله هو نوع من أالعيب 

الموساد الذي يحاول التغطية على قصوراته«! 

وأضافت: »إن الدولة تب���ذل جهدا ضئيال جدا لتقديم 

أجوبة ش���افية لنا. ل���و كانت الدولة تجع���ل من العثور 

عل���ى المفقودي���ن مش���روعا ل���كان بمقدوره���ا العثور 

عليه���م. لكنها تقول: هيا، ليذهبوا إلى الجحيم. هذا ما 

تثبته تجربتنا منذ 30 س���نة في مقارعة السلطات في 

إس���رائيل... إننا نطلب من الجهات الرسمية المختصة 

في إس���رائيل أن تقدم لنا حقائق مثبتة، لكنها ال تملك 

أيا من هذه«! 

أما ش���قيقة الجندي المفقود اآلخر تس���في فيلدمان، 

عن���ات، فقالت: »نح���ن غاضبون على الدول���ة حتى هذا 

اليوم، ألن األجهزة الرسمية غير قادرة على إبالغنا بأية 

معلومة موثوقة حتى اآلن«!

والحقيقة، أن مش���اهدة »التحقي���ق الصحافي« الذي 

د انطباعا قويا، فعال، بأن 
ّ
بثته الش���بكة األس���ترالية يول

أي���ادي إس���رائيلية ضالعة ف���ي إعداده وف���ي تحديد 

أهدافه. 

ويمكن اإلش���ارة إلى بعض العناص���ر الدالة على ذلك 

ها، مثال، تركيز ُمعّد التقرير، في المقدمة، على 
ّ
ليس أقل

الدأب اإلسرائيلي الرسمي على بذل كل جهد إلعادة أي 

جندي يس���قط قتيال أو أس���يرا في أية عملية عسكرية 

و«القناعة العامة في إس���رائيل ب���أن الدولة ال تفّرط بأي 

من جنودها«! فضال عن »السهولة الفائقة« في الوصول 

إلى زياد الحمصي وإج���راء مقابلة صريحة معه يتحدث 

فيها عن المساعي التي بذلها مبعوثو »الموساد« إلخراج 

الجثث وإعادتها إلى إسرائيل، بعد تحديد مواقع دفنها 

»بدقة، بالضبط«، لوال تدخل بن زيغير وإجهاضه الخطة! 

ومن بين المؤش���رات الدالة، أيضا، القرار ببث التقرير 

األس���ترالي على القناة اإلس���رائيلية الرس���مية )القناة 

األولى( مساء غد األربعاء! 

التحقيق في مالبسات الوفاة:
 سلطة السجون ضد »الموساد«!

وكان التقرير الذي وضعته رئيس���ة محاكم الصلح في 

منطقة المركز، دفنا بالطمان - كدراي، حول »التحقيق في 

أس���باب الوفاة« قد أثار خالفا حادا وتبادل اتهامات بين 

بع���ض األجهزة األمنية في البالد، وخاصة بين »مصلحة 

الس���جون« وبي���ن »الموس���اد«. فقد هاجم���ت »مصلحة 

الس���جون« هذا التقرير معتبرة أنه »يقدم صورة جزئية 

فقط غايتها تطهير جهاز الموساد من جملة االتهامات 

واالنتقادات التي وجهت إليه في ش���أن األسير إكس«. 

وأضاف متحدثون باس���م »مصلحة السجون« القول، دون 

الكشف عن أسمائهم، إنه »لم تكن سلطة السجون هي 

الت���ي قررت ظ���روف اعتقال بن زيغير، ب���ل أمِلَيت هذه 

عليها من ف���وق«، مؤكدين في الوقت نفس���ه أنه »منذ 

اللحظة األول���ى التي تفجرت فيها ه���ذه القضية، كان 

واضحا لنا أن موظفي مصلحة السجون سيكونون أول من 

سيدفع الثمن، ألنهم الهدف األسهل«! 

والتقري���ر المذكور هو »وثيقة س���رية للغاية« حاولت 

الدولة إبقاءها طي الكتمان الش���ديد، لكن إصرار بعض 

وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية في المس���توى القضائي 

أدى إلى الكش���ف االضطراري عنها. وق���د تم ذلك على 

مرحلتين اثنتين. ففي منتصف ش���هر شباط الماضي، 

أمرت المحكمة بتقليص »حظر النشر« الذي كان مفروضا 

على التقرير، بحيث يتم الس���ماح بنشر الجزء األكبر من 

التقرير »باس���تثناء بنود معدودة طلب���ت الدولة اإلبقاء 

على سرّيتها«! 

وحي���ال إصرار وس���ائل اإلع���الم اإلس���رائيلية عينها 

)صحيف���ة »هآرت���س« والقنات���ان الثانية والعاش���رة( 

ومطالبتها المتواصلة بالكش���ف عن »البنود الس���رية«، 

عادت المحكمة وأمرت، في أواخر شهر نيسان الماضي، 

بالسماح بنشر البنود األخرى التي ظلت طي التكتم في 

التقرير.  وتبين، الحقا، أن تلك البنود تتعلق بمسؤولية 

الس���جانين )موظفي مصلح���ة الس���جون( فيما يتصل 

بحراسة السجين بن زيغير ومراقبته. 

ويبدو أن قرار المحكمة إتاحة النشر جاء بعدما أبلغت 

 بأنها ال تنوي تقديم أية لوائح 
َ
النيابة العامة المحكمة

اتهام بدعوى اإلهمال ضد أي من الس���جانين ومسؤولي 

السجون الذين كانت لهم صلة بمسألة حراسة بن زيغير 

ومراقبته في س���جن الرملة )أيالون(.  وأوضح بيان صادر 

ع���ن وزارة العدل في هذا الصدد أنه »ال يمكن الجزم بأن 

القرائ���ن المتوفرة تثبت، بالدرجة المطلوبة في القانون 

الجنائي، أن موظفي س���لطة السجون، أو آخرين، تسببوا 

بموت المرحوم، من خالل اإلهمال«! 

وال بد من اإلشارة إلى أن قرار النيابة العامة هذا )عدم 

تقديم لوائح اتهام( ال يس���توي مع سلسلة القصورات 

واإلخفاقات التي أشار إليها »تقرير التحقيق في أسباب 

الوفاة« في ش���أن مهّمة حراس���ة بن زيغي���ر ومراقبته 

ف���ي زنزانته، بل يتناقض مع الن���ص الصريح الوارد في 

 التحقيق في حالة وفاة المرحوم المؤسفة 
ّ

التقرير: »دل

على وجود قرائن، ظاهريا، تثبت أن قصورات وإخفاقات 

عناص���ر مختلفة في مصلحة الس���جون ه���ي التي أدت 

إل���ى وفاته. وفي مثل هذه الظ���روف، ال يمكنني القبول 

بموقف الدول���ة القاضي بوجوب إغ���الق ملف التحقيق 

في أس���باب الوفاة من دون تحديد المذنب. وقد وجدت 

ف���ي تلخيص التحقيق أن ثمة قرائ���ن واضحة، ظاهريا، 

تثبت تهمة عناصر في مصلحة السجون بالتسبب بوفاة 

المرحوم«! 

وحدث هذا بعد أن تبنى تقرير »التحقيق في أس���باب 

الوفاة« تقرير الطبيب الش���رعي القائل بأن سبب الوفاة 

هو االنتحار ش���نقا، إذ إن »زيغير ُوج���د معلقا في َحّمام 

الزنزانة، بينما كان���ت تلتف حول عنقه بطانية مربوطة 

بشباك الزنزانة«.

غير أن قرار النيابة المذكور يضع حدا لتبادل االتهامات 

بين مصلحة الس���جون وبين »الموساد« وما كان يمكن أن 

يتكشف خاللها من معلومات أمنية بالغة السرية. وأول 

االحتماالت التي تغّيا قرار النيابة العامة تفاديها، كما 

يبدو، هو مواصلة موظفي مصلحة السجون ومسؤوليها 

الدفاع عن أنفس���هم بواس���طة الكش���ف عن تفاصيل 

ماهية تتعلق بالمس���ؤولية المباشرة عن ظروف اعتقال 

بن زيغير ومس���توى الرقابة عليه، ما يمكن أن يقود إلى 

تثقيب الرواية الرسمية المعلنة حول الموضوع. 

السّرّية وإهمال الحراسة 
والمراقبة واالنتحار!

بدا واضحا أن موظفي سلطة السجون مصّرون على عدم 

السكوت عن توجيه أصابع االتهام إليهم، ولم يتوقفوا 

عند القول إن »ظروف اعتقال بن زيغير ومستوى الرقابة 

علي���ه أمليت علينا من فوق«، بل تعّدوه إلى التأكيد على 

أن »الش���خصيات من خارج سلطة الس���جون التي كانت 

خضع 
ُ
مسؤولة عن ظروف اعتقال بن زيغير ومراقبته لم ت

ألي تحقيق خالل الفحص الذي أجرته الش���رطة«!  وزادوا 

ف���ي التوضيح: »منذ اللحظة األولى التي تقرر فيها نقل 

ب���ن زيغير إلى مس���ؤولية مصلحة الس���جون، كان األمر 

الذي تلقيناه من الموس���اد واحدا وحازم���ا: اإلبقاء على 

بن زيغير في الع���زل وعدم تمكينه من إجراء أي اتصال 

مع العال���م الخارجي. وإزاء تعليمات الموس���اد، لم يتم 

عرض الس���جين إكس على معالجين وأطباء نفس���انيين 

لتش���خيص وتحديد مدى خطورته على نفس���ه، وذلك 

خالفا لإلجراءات الروتينية المتبعة مع أي س���جين يتم 

نقله، وتسليمه إلى مصلحة السجون«!  

ول���م يكن صدف���ة لف���ت المتحدثين باس���م مصلحة 

الس���جون النظر إلى هذه المس���ألة، تحدي���دا، ذلك أن 

»تقري���ر التحقي���ق في أس���باب الوفاة« ال���ذي وضعته 

القاضية،  أشار إليها بقوة: »يبّين الفحص أن زيغير كان 

يعاني من حالة نفسية متردية وكان يشكل خطرا على 

نفسه. وقد أبلغ زيغير شخصيا بأنه حاول االنتحار بضع 

مرات«! 

وأشار تقرير »التحقيق في أسباب الوفاة« إلى أن زيغير 

التقى، ف���ي صبيحة اليوم الذي انتح���ر فيه )15 كانون 

األول 2010(، كال م���ن زوجته وابنته الصغيرة وأنه تلقى 

من زوجته »رسالة قاسية«!!! من غير أن يفيد التقرير بأي 

ش���يء عن مصدر هذه الرسالة أو فحواها »ألنه لم يتوفر 

أي دليل عل���ى أن أيا من الس���جانين اطلع على مضمون 

تلك الرس���الة«؟!!  أما كيف عرفت القاضية والس���جانون 

بأن »الرسالة كانت قاسية«، فذلك ألن »زيغير كان غاضبا 

ويجهش بالب���كاء لدى مغادرة زوجته. وحينما رأته على 

ه���ذه الحال، طلبت الس���ماح لها بالعودة إليه، فُس���ِمح 

لها«!!! 

ويطي���ل التقرير في اس���تعراض ظ���روف اعتقال بن 

زيغير في زنزانته في س���جن الرملة والوسائل، البشرية 

واإللكترونية، التي اس���تخدمت ف���ي مراقبته »تنفيذا 

ت الحرص 
َ
لتعليمات الجهات األمنية )الموساد( التي أمل

والمحافظة على مستوى عال جدا من السّرّية، ومع األخذ 

في الحس���بان تعليمات الطبيب والعامل���ة االجتماعية 

اللذي���ن تابعا وضع المرحوم الصحي والنفس���ي وحددا 

وتيرة المراقبة المس���توجبة عليه«. ويشير التقرير إلى 

ل إحدى الوسائل اإللكترونية لفترة طويلة من دون 
ّ
تعط

أن يهتم أحد بإصالحها وإعادة تشغيلها، منوها إلى أن 

»مستوى الس���رية الفائقة التي أحيط بها هذا السجين 

منعت اط���الع الطواقم على وضعيته وظروفه، بحيث تم 

إطالع الجهات التي تولت أمره في السجن على معلومات 

تخص مجاالت عملها، فقط ال غير«!! واعتبرت القاضية أن 

»ثمة حاجة إلى فحص ما إذا كانت هذه السرية الفائقة 

هي التي س���ببت اإلخفاقات والقصورات العينية، التي 

ثمة عالقة سببية بينها وبين التسبب بالموت باالنتحار«!  

ورأت القاضي���ة ف���ي تقريرها أن اإلهمال في مس���ألة 

الحراس���ة والمراقب���ة على زيغير جّس���د، ف���ي الظاهر، 

»قص���ورات ف���ي الحماية التي كان يتعي���ن على الدولة 

توفيرها لكل َمن تسلبه هي حريته وَيخضع لحراستها 

الحصرية. وعلي���ه، فإن هذا اإلهمال يب���رر، من الوجهة 

القيمي���ة، تطبيق القانون الجنائ���ي«! وحددت القاضية 

أصحاب المناصب الوظيفية في مصلحة السجون الذين 

توصي بتطبيق القانون الجنائي بحقهم. 

وخالصة القول، إن تقرير القاضية حول »أس���باب وفاة 

الس���جين إكس«، الذي اس���تغرق إعداده نحو س���نتين 

كاملتين، يقدم إجابة تفصيلية عن السؤال بشأن كيفية 

إقدام عميل »الموساد«، المواطن األسترالي اليهودي بن 

زيغير، على االنتحار في زنزانته في س���جن الرملة )وهو 

ما جعله التقرير حقيقة قانونية، بتبنيه تقرير الطبيب 

الش���رعي(، وذلك تحت ستار كثيف من السرية ووسائل 

متعددة للحراس���ة والمراقبة. غير أن هذا التقرير، الذي 

يش���كل وثيقة قانونية، ال يبذل ولو حتى مجرد محاولة 

بس���يطة لإلجابة عن السؤال بشأن أسباب ودوافع إقدام 

ه���ذا الس���جين، تحديدا، عل���ى االنتحار. فحت���ى لو تم 

التعامل مع ِفع���ل االنتحار بوصف���ه الحقيقة المؤكدة 

والنهائي���ة قطعيا، إال أنه يبقى في هذا الس���ياق مجرد 

نتيجة، ال أكثر، تبحث عن مسبباتها ودوافعها!

قضية عميل »الموساد« بن زيغير تتفاعل من جديد

»التحقيق في أسباب الوفاة« يؤكد النتيجة )االنتحار( وُيغفل المسببات والدوافع!
*عائالت الجنود اإلسرائيليين الثالثة المفقودين من معركة السلطان يعقوب: »التحقيق الذي بثته شبكة ABC األسترالية – نوع من أالعيب الموساد للتغطية على قصوراته«!*

» صـــــــدر  عن المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية »

الخارطة السياسية في إسـرائيل
انتخابات 2013

برهوم جرايسي

»المنتحر« بن زيغير.
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كتب برهوم جرايسي:

أقر الكنيس���ت في االس���بوع الماضي من حي���ث المبدأ، 

قانون ما يس���مى »تعزيز قدرة الحكم ورفع نسبة الحسم«، 

ال���ذي بادر له ح���زب »إس���رائيل بيتنا« بزعام���ة أفيغدور 

ليبرم���ان، مدعوما من االئتالف الحاك���م، والهدف الواضح 

من���ه هو تقليص فرص الترش���ح للكنيس���ت، وفرص فوز 

األح���زاب الصغيرة بمقاع���د برلمانية، واس���تبعاد تأثير 

القوة السياسية للفلس���طينيين في إسرائيل، لدى حجب 

الثقة عن الحكومة، ولهذا يالقي القانون معارضة ليس���ت 

س���هلة، وحتى داخل االئتالف الحاكم، وعلى الرغم من أن 

التوقعات تشير إلى أن الصيغة النهائية للقانون ستكون 

حدتها أقل من الصيغة األولية، إال أن الغالبية الس���احقة 

من بنوده ته���دف إلى تعزيز س���يطرة اليمين المتطرف 

على الحكم، وكل بند يتم اقراره ولو كان مخففا، سيساعد 

على تحقيق الهدف.

صيغة القانون
ب���ادر إلى القان���ون النائب المتطرف دافي���د روتم، وهو 

مستوطن ومن األس���ماء البارزة في حزب »إسرائيل بيتنا«، 

وم���ن أبرز المبادري���ن للقوانين العنصري���ة في الدورتين 

الس���ابقتين والحالي���ة أيض���ا، وه���و يتولى من���ذ الدورة 

البرلماني���ة الس���ابقة والحالية، رئاس���ة لجن���ة »القانون 

والدس���تور«، المكلفة بإعداد أهم القواني���ن التي تدخل 

إلى كتاب القوانين اإلس���رائيلي، وانضم اليه كمبادرين، 

النائبان من حزبه روبرت إيالطوف، وحمد عمار، وهو ضابط 

احتياط في الجيش اإلس���رائيلي، وُس���جلت على اسمه هو 

أيضا قوانين عنصرية تستهدف العرب، رغم أنه »عربي«.

ويدعو القانون أوال إلى رفع نس���بة الحس���م من 2% حتى 

االنتخابات األخيرة إلى 4%، ومن ثم يش���دد القانون فرص 

االنفصال عن الكتل البرلمانية، إذ أن القانون الحالي يجيز 

لمن يشكلون ثلث كتلة قائمة باالنفصال بعد ثالثة اشهر 

من االنتخابات، على أن يك���ون الحد األدنى للعدد نائبين، 

وتدع���و صيغة القانون إلى حرم���ان كل مجموعة نواب من 

التموي���ل الحزبي الرس���مي، في حال كان االنش���قاق قبل 

اق���ل من عامين م���ن االنتخابات، إال أن الصيغة ال تس���ري 

على أح���زاب متحالف���ة انتخابيا، وق���ررت االنفصال بعيد 

االنتخابات.

إلى ذلك، فإن القانون يخصص أكثر من بند لمسألة حجب 

الثقة عن الحكومة، ويلغي لكل كتلة برلمانية، أو مجموعة 

كت���ل عدد نوابها م���ن 10 نواب وأكث���ر، تقديم مقترحات 

حجب ثقة اسبوعية، تستخدمها المعارضة اسبوعيا لطرح 

توجهاتها وانتقاداتها ضد الحكومة، ويقترح القانون أن 

يتم تقديم حجب الثق���ة فقط إذا تقدم 61 نائبا من أصل 

120 نائب���ا باقتراح حجب الثقة، ما يعني أن القانون يطلب 

اغلبية مطلقة قبل التصويت.

كذلك، فإن القانون يقضي بأن على األغلبية من 61 نائبا 

وما فوق أن ترشح شخصا عينيا لرئاسة الحكومة، وأنه بعد 

نجاح حجب الثقة، س���يكون على االغلبية تشكيل حكومة 

بديلة، وفي حال لم تنجح، فإن الحكومة منزوعة الثقة من 

األغلبية البرلمانية تستمر في عملها كالمعتاد.

أبعاد القانون- نسبة الحسم
ب���ادر النائب حيليك بار، من حزب »العمل«، إلى طلب رأي 

المستشار القانوني للكنيست، بش���أن القانون، وبالفعل 

فقد طرح المستش���ار إي���ال يانون وجهة نظ���ر قانونية، 

كان من المفترض أن تح���رج المبادرين، وبالذات االئتالف 

الحاكم، الذي دعم بأغلبيته الس���احقة مش���روع القانون، 

وسنأتي على وجهة النظر هنا.

وكم���ا جاء ف���إن القانون يس���تهدف مجموعات محددة، 

وعلى رأسها العرب في إسرائيل، وضرب قوتهم السياسية 

البرلمانية، واخراجهم خارج دائرة التأثير البرلمانية كليا، 

رغم انه���م في صف���وف المعارضة تلقائي���ا، ويواجهون 

حصارا ليس سهال في الكنيست، ولكنهم كقوة برلمانية، 

نجحوا في أكثر من مّرة بترجي���ح الكفة، اضافة إلى أنهم 

قوة ال يستهان بها دائما لدى اسقاط الحكومات.

ويهدف مضاعفة رفع نس���بة الحس���م إل���ى وضع حاجز 

كبير أمام األحزاب الصغيرة للمنافس���ة الحرة على مقاعد 

البرلم���ان، فحت���ى العام 1988 كانت نس���بة الحس���م هي 

الحصول على المقعد األول في الكنيس���ت، وفي انتخابات 

الكنيست في العام 1992، تم رفع نسبة الحسم إلى 5ر%1، 

وفي انتخابات العام 2003 جرى رفعها إلى %2. 

ومن���ذ ذلك الحين جرت محاوالت لرفعها إلى نس���بة %4 

وحتى 5%، كما كانت الحال في الدورة البرلمانية السابقة، 

لكن ما منع ذلك وجود ثالث كتل صهيونية، منها اثنتان 

من المستوطنين، حصلت في االنتخابات قبل األخيرة على 

نس���بة ما بين 5ر2% إلى 3%، وهذا ما اعاق اقرار رفع نسبة 

الحسم، إال أن نتائج االنتخابات األخيرة رفعت هذا الحاجز، 

إذ أن كتلة واحدة، »كاديما« حصلت على نس���بة 2%، وهي 

في المعارضة، تليها الكتل الثالث الناش���طة في الشارع 

الفلس���طيني، وحصل���ت على ما بين 6ر2% إل���ى 6ر3%، ما 

يعني ان نسبة الحسم المقترحة تستهدفها أساسا.

كذلك فإن رفع نس���بة الحس���م يهدف إلى جعل أحزاب 

جدي���دة ومب���ادرات حزبية جدي���دة بالتفكي���ر أكثر قبل 

خ���وض االنتخابات، خاصة وأن القان���ون الجديد الذي بات 

قيد التش���ريع، يلغي الحق في الحصول على تمويل حزبي 

للحملة االنتخابية، لكل الئحة اجتازت نسبة 1%، والهدف 

م���ن تقليص فرص الترش���ح هو تقليص حج���م األصوات 

التي تلغى بفعل حصول األحزاب الخاسرة عليها، ما يزيد 

م���ن وزن المقعد البرلماني في االحتس���اب األخير لتوزيع 

المقاعد، وهو ما يفيد الكتل الكبيرة.

وللتوضي���ح أكث���ر، ففي االنتخاب���ات األخيرة، ش���كلت 

األصوات الالغية، بفعل حصول األحزاب الخاس���رة عليها، 

نس���بة 7%، وهو ما يعني 264 ألف ص���وت، وهذا أدى إلى 

تخفيض عدد األصوات للمقع���د الواحد ب� 2200 صوت، ما 

قّرب األح���زاب الصغيرة، خاص���ة المتحالفة، من الحصول 

على مقاعد أكثر. 

وحس���ب الصيغة التي يعرضه���ا القانون، ف���إن أحزابا 

صغيرة كالكتل الثالث سيكون عليها التحالف في الئحة 

واحدة أو الئحتين، من أجل تخطي حاجز نس���بة الحس���م، 

وال يمنع القانون انفصال األحزاب بعيد االنتخابات، طالما 

انها أحزاب مسجلة من قبل وتحصل على التمويل الحزبي، 

ولك���ن ال يوجد ما يضمن أن غي���اب التنافس الداخلي في 

الشارع الفلس���طيني، وكأي مجتمع آخر، سيزيد من نسب 

المشاركة في االنتخابات، إضافة إلى أن طبيعة المبادرين 

للقانون، ليس���وا تواقين »للوحدة العربي���ة«، ولهذا فمن 

الواض���ح أن هدفه���م ه���و ض���رب التمثي���ل العربي في 

الكنيست اساسا.

ف���ي هذا الش���أن، ال نلمس اعتراضا ضمنيا للمستش���ار 

القانوني للكنيس���ت على رفع نس���بة الحسم، ال بل يلفت 

النظر إل���ى أن الصيغ���ة القائمة ال تضم���ن تقليص عدد 

الكتل البرلمانية في اعقاب رفع نسبة الحسم، ألن القانون 

ال يمنع انفصال أحزاب عن كتلة تحالفية بعيد االنتخابات.

ف���ي ه���ذه النقطة بال���ذات، ف���إن المبادري���ن من حزب 

»إسرائيل بيتنا« ليس من مصلحتهم منع انفصال أحزاب 

عن كتل���ة تحالفية، ألنه���م حاليا اآلن ح���زب ضمن كتلة 

تحالفي���ة مع حزب »الليكود«، وله���ذا فإنهم ابقوا الوضع 

القائم لألحزاب، وحرمان مجموعة نواب من االنفصال.

ومن الالفت، أن صيغة القانون تلغي أيضا تعديال فرضه 

حزب الليكود في الدورة الس���ابقة، بحيث يس���مح لسبعة 

نواب باالنش���قاق عن كتلتهم، حتى لو لم يش���كلوا نسبة 

ثل���ث الكتلة، وقد ج���اء هذا التعديل لفس���ح المجال أمام 

انش���قاق كان محتمال ف���ي حزب »كاديم���ا« المعارض في 

بدايات الدورة السابقة.

حجب الثقة
الطابع العنصري للقانون يب���رز في كل التغييرات التي 

يقترحه���ا على آلية حجب الثقة، وهذا ما س���نوضحه هنا، 

إذ يدعي المبادرون للقانون أن البحث األس���بوعي لسلسلة 

مقترحات حجب الثقة عن الحكومة، ينتقص من وقت عمل 

الكنيست االسبوعي ويثقل عليها، رغم انه منذ 7 سنوات، 

هناك ضرب مخط���ط لمكانة وعمل الهيئة التش���ريعية، 

الت���ي باتت م���ن ناحية عملي���ة تعمل يومي���ن مكثفين، 

االثني���ن واألربع���اء، فيما بات يوم الثالثاء يوما هش���ا من 

حي���ث طبيعة العمل، ك���ي ال يتم االثقال عل���ى الحكومة 

وإلزام الوزراء بحضور جلسات أكثر.

ونذكر أن مسألة مش���اريع حجب الثقة االسبوعية، بادر 

له���ا حزب الليكود حينما كان ف���ي صفوف المعارضة في 

أثناء والية حكومة حزب »العمل« برئاس���ة إس���حق رابين، 

1992- 1996، وخاص���ة ف���ي اعقاب اتفاقيات أوس���لو، إذ أن 

القان���ون يقضي بالس���ماح لكل كتلة لديه���ا أكثر من 10 

نواب المبادرة اس���بوعيا القتراحات حج���ب ثقة، ثم جرى 

تعديل القانون بش���كل يسمح أيضا لكتل برلمانية لديها 

مجتمع���ة أكثر من 10 نواب، تقديم مقترحات اس���بوعية 

لحجب الثقة، وهذا األمر ما زال قائما منذ نحو 20 عاما.

ويطلب االقتراح ضمان اغلبية مس���بقة لحجب الثقة، من 

اجل عرضه على الهيئة العامة، ما يعني القضاء كليا على 

نم���ط حجب الثقة ع���ن الحكومة، وحرم���ان المعارضة من 

التوس���ع في طرح توجهاتها، وفي هذا البند بالذات، قال 

مستشار الكنيست إن األمر يلغي حق المعارضة في طرح 

تصوراتها، خاصة وان هذه المبادرات ال تش���كل تهديدا 

فوريا على الحكومات القائمة.

ويقول يانون إن حق المعارضة في التعبير عن مواقفها 

وانتقاداتها للحكومة، هو ضمان مركزي لعمل الكنيس���ت 

والنظام الديمقراطي، وله���ذا هناك أهمية للنمط القائم 

لحجب الثقة عن الحكومة.

لك���ن األم���ر ال يتوقف عند ه���ذا الحد، بل كم���ا جاء فإن 

القانون المقترح الجديد، يلزم جميع الكتل المشاركة في 

حجب الثقة عن الحكومة باالتفاق على مرشح لتولي رئاسة 

الحكوم���ة، ومن ثم بع���د نجاح حجب الثقة س���يكون على 

األغلبية الجديدة تش���كيل حكوم���ة، وطالما لم تنجح فإن 

الحكومة منزوعة الثقة ستواصل عملها كالمعتاد، وليس 

كحكومة انتقالية.

وه���ذا البند قائم على فرضية واضح���ة، وهي أن أغلبية 

61 نائب���ا أو أكثر بقليل س���تضم الكتل الثالث الناش���طة 

بين العرب التي أصبح���ت قوتها في الدورتين األخيرتين 

11 نائبا ومرش���حة لالرتفاع، ويعرف المبادرون للقانون أن 

هذه الكتل لن تشارك في الحكومة الجديدة التي ستنشأ 

في أعق���اب حجب الثقة، م���ا يعن���ي ان الحكومة منزوعة 

الثقة، س���يكون لديها عدد نواب من األحزاب الصهيونية 

والدينية، أكثر من عدد نواب مجموعة الكتل التي حجبت 

الثقة، بعد استثناء النواب العرب.

أغلب الظن، أن هذا البند سيكون أكبر إشكالية لدى إعداد 

القانون للق���راءات التالية وقبل طرحه على الهيئة العامة 

للكنيست، ألنه حتى لو اتفقت كل الكتل البرلمانية بشكل 

علني، أو غير علني، على الس���عي إل���ى أغلبية صهيونية 

ودينية في اتخاذ الق���رارات »المصيرية«، إال أن هذا البند 

يغيب عنه المنطق، فاستمرار عمل حكومة منزوعة الثقة 

كالمعتاد، سيجعلها عاجزة عن تمرير قوانين وميزانيات 

في الكنيس���ت، ما يعني ش���ل عملها، وهذا أيضا ما يلفت 

النظر اليه المستشار القانوني للكنيست.

المعارضة والمعارضة من داخل االئتالف
لقي القانون معارضة ش���ديدة في صف���وف المعارضة 

البرلمانية نظرا لطبيعته، رغم ان من بين كتل المعارضة، 

مثل كتل »الحريديم« وأيضا حزب »العمل«، من هو مرشح 

دائما لالنخراط في الحكومات اإلسرائيلية، ولذا لدى بعض 

الن���واب أو الكتل معارض���ة فقط لكونه���م مرحليا ضمن 

المعارضة. لكن المعارضة األشد وجدناها في الكتل الثالث 

التي تمثل الشارع الفلسطيني في إسرائيل، وأيضا كتلة 

»ميرتس« اليس���ارية الصهيونية، الت���ي تعارض القانون 

مبدئيا، إضافة إلى أن نس���بة حس���م من 4% تهددها في 

كل انتخاب���ات، كذلك وجدنا نوابا في حزب »العمل« رفعوا 

صوته���م عاليا ضد القان���ون من ناحية مبدئي���ة، والقت 

رئيسة الحزب شيلي يحيموفيتش خطابا ضد القانون لدى 

طرحه على الهيئة التشريعية.

لك���ن ما برز أكث���ر المعارض���ة داخل االئت���الف، فوزيرة 

العدل تس���يبي ليفني، وبصفتها رئيسة اللجنة الوزارية 

لش���ؤون التش���ريعات، اعترضت على القانون حينما عرض 

على لجنتها، وغابت عمدا عن جلسة الكنيست، ألنه حسب 

األنظمة كان عليها طرح وجهة نظر الحكومة التي اعترضت 

عليه���ا، ولكن لدى التصوي���ت بالق���راءة التمهيدية على 

القانون، فإن نواب كتلة ليفن���ي »الحركة« الذين تواجدوا 

في القاعة، صوتوا مؤيدي���ن للقانون، على الرغم من اعالن 

الوزير عمير بيرتس أن حزبه يعارض القانون، إال أنه زعم ان 

الحزب س���يعارض طرح القانون مجددا الستمرار التشريع، 

من دون التوصل إل���ى تفاهمات عليه، إذ أنه يعترض على 

رفع نسبة الحسم، التي تهدد أيضا حزب »الحركة« ذاته.

وفي التصوي���ت على القانون وجدن���ا مفاجآت »جريئة« 

ف���ي المعارضة، إذ أن أربعة نواب عارضوا القانون، وأولهم 

رئي���س الكنيس���ت الس���ابق رؤوفين ريفلي���ن، الذي على 

الرغم م���ن توجهاته اليمينية المتش���ددة، إال أنه يتبنى 

مواقف أيديولوجية واضحة تتعلق بش���كل الحكم وأسس 

الديمقراطي���ة، وه���ي مواقف كانت س���ائدة ف���ي التيار 

االيديولوج���ي العقائدي في حزب »حيروت« الذي ش���كل 

ح���زب الليك���ود، وعمل بنيامي���ن نتنياهو عل���ى تصفية 

آخر رم���وزه في االنتخاب���ات األخيرة ومن���ع وصولهم إلى 

الكنيس���ت، وفلت من ه���ذا المخطط ريفلي���ن الذي تلقى 

الضرب���ة الحقا، إذ اعت���رض نتنياهو عل���ى مواصلة توليه 

منصب رئيس الكنيست.

وكان���ت المفاجأة من الرئيس الجديد للكنيس���ت يولي 

إدلش���تاين، المع���روف بمواقف���ه اليميني���ة، فقد تولى 

رئاسة الجلسة التي اقرت القانون، نظرا لسخونتها وكثرة 

المش���ادات التي وقعت فيه���ا، لكنه اخت���ار التعبير عن 

موقفه المعارض للقانون، وقال إنه يعد اش���كالية للعمل 

البرلماني، مع أن ف���ي القانون بنودا باإلمكان قبولها، مثل 

البند ال���ذي يحدد عدد ال���وزراء في الحكومة ب���� 19 وزيرا 

و4 ن���واب وزراء، ول���دى التصوي���ت امتنع إدلش���تاين عن 

التصويت، كتعبير عن معارضته للقانون.

كذلك وجدنا نائبة من حزب »يوجد مس���تقبل« برئاس���ة 

وزي���ر المالية يائير لبيد صوتت ض���د القانون، وهي عليزا 

الفي، وباإلمكان االفت���راض أن نائبة أخرى من الحزب ذاته 

تغيبت عمدا كونها تعارض القانون، ولربما هناك أكثر من 

نائبين من الحزب ضد القانون.

ويض���اف إلى ه���ؤالء الثالثة النائب المتطرف موش���يه 

فايغلين من ح���زب الليكود، الذي ع���ارض القانون، وعلى 

األغلب فإن معارضته جاءت على خلفية حساباته الحزبية 

الخاصة، إذ أن قانونا كهذا سيمنعه هو شخصيا مستقبال 

م���ن قيادة انش���قاق ف���ي الكتل���ة البرلماني���ة، أو خوض 

االنتخاب���ات على رأس ح���زب جديد، أو أنه ق���د يكون في 

معارضت���ه مدفوعا من أطر يمينية متش���ددة خاصة بين 

المستوطنين.  

من الصعب رؤية هذا القانون يعود س���ريعا إلى الهيئة 

العامة إلقراره بالقراءة األولى، رغم اننا سنش���هد جلسات 

مكثفة للجنة الكنيس���ت المختصة إلعداد القانون، إذ أنه 

سيواجه نقاشات حادة، وحسب ما هو متوقع فإنه سيلقى 

تعديالت كثيرة، منها ما سيبادر له االئتالف.

لكن هذا القانون بصيغته الحالية، وما حظي به من دعم 

وتأييد، هو مؤش���ر إلى ما يمكن تس���ميته ب� »حالة القلق« 

م���ن وزن العرب في إس���رائيل في البرلمان، م���ا يعني أن 

لديهم تأثيًرا، وهو مرشح ألن يزيد مستقبال.

قانون »تعزيز قدرة الحكم«- فاتحة إلحكام سيطرة اليمين! 
*مشروع القانون بمبادرة »إسرائيل بيتنا« ودعم االئتالف* المجموعة األكثر استهدافا - العرب في إسرائيل وكتلهم البرلمانية* 

كتبت هبة زعبي:

اعتزل الوزير وعضو الكنيس���ت السابق البروفسور أمنون 

روبنش���تاين الحياة السياس���ية قبل حوالي 10 أعوام، وجاء 

اعتزاله بع���د فترة طويلة قضاها في ه���ذا المجال، وتولى 

خالله���ا ع���دة وزارات هامة، وت���رأس عدة لج���ان برلمانية. 

وتمي���ز بمحاوالت إج���راء إصالحات وتغيي���رات عديدة من 

خالل السياس���ة أو من خالل العم���ل األكاديمي، مثل إقامة 

التلفزيون التجاري وإقامة شبكة الكليات في إسرائيل. 

كان روبنش���تاين ف���ي بداي���ة طريقه ناش���طا فعاال في 

إح���دى الجمعيات الت���ي حاربت الفس���اد، وأطلق بعد حرب 

يوم تش���رين 1973 حركة احتجاج اجتماعية قوية باس���م 

»ش���ينوي« )تغيير( انضمت الحقا إلى حركة أخرى وش���كال 

معا حزب »داش« الذي حص���ل على 15 مقعدا في انتخابات 

1977 وانض���م إلى االئتالف الحكوم���ي آنذاك، وهذا ما أدى 

إلى انقسامه الحقا. وبعد ذلك أسس روبنشتاين حزبا أطلق 

عليه »ش���ينوي« انضم إلى حكومة شمعون بيريس األولى 

ونجح في االستمرار كحزب صغير ثالث مرات، وبعده أسس 

حزب »ميرتس« وش���غل خالل ذلك ع���دة وزارات من أهمها 

وزارة التربية والتعليم ووزارة االتصاالت. 

بادر روبنش���تاين إلى قانونين هامين هما قانون أساس: 

حرية اإلنسان وكرامته، وقانون أساس: حرية العمل. واعتزل 

السياس���ة الع���ام 2002 ورجع إلى العم���ل األكاديمي. وهو 

يدرس حالي���ا موضوع الحقوق في المركز متعدد المجاالت- 

هرتسليا، وش���غل لفترة معينة هناك منصب رئاسة كلية 

الحقوق، ونشر مقاالت وكتبا عديدة. 

وق���د أجرينا معه هذا اللقاء الخاص حول عدة مواضيع عن 

الشأن اإلسرائيلي العام:

)*( س���ؤال: ما هي األس���باب الت���ي أدت برأيك إلى وجود 

يمين قوي ويسار ضعيف في إسرائيل؟

روبنش���تاين: ثم���ة له���ذا الوضع أس���باب عدي���دة، لكن 

س���أكتفي بذكر س���ببين رئيس���يين: األول، بعد استقبال 

ملي���ون مهاجر جديد من االتحاد الس���وفياتي س���ابقا في 

التسعينيات حدث في إس���رائيل تغيير ديمغرافي كبير، 

فهؤالء أشخاص يميلون بشكل طبيعي نحو اليمين؛ الثاني، 

كانت هناك خيبة أمل بسبب عدم نجاح اليسار في تحقيق 

الس���الم، وش���كل هذا ضربة قاسية لليس���ار، وخاصة بعد 

االنسحاب من غزة بش���كل أحادي الجانب واستمرار قصف 

جنوب إسرائيل بالصواريخ. 

)*( س���ؤال: وما هي أسباب عدم اس���تقرار الحكومات في 

الفترة األخيرة وعدم قدرتها على االس���تمرار حتى نهاية 

فترته���ا؟ وكيف يؤثر هذا على اس���تقرار دولة إس���رائيل 

واتخاذها قرارات غير مألوفة تتعل���ق بالعالقات الخارجية 

والعملية السلمية؟

روبنش���تاين: إن عدم ق���درة الحكومة والكنيس���ت على 

اس���تكمال واليتهما تعود أساًس���ا إلى طريقة االنتخابات 

القائمة، وال أعتقد أن لهذا األمر عالقة بالوضع السياس���ي. 

ولذا اقترحت إصالحات تنص ضمن أمور أخرى على االنتقال 

إلى طريقة يتولى فيها الحزب األكبر رئاسة الحكومة، ومن 

جهة أخرى يس���تطيع الكنيست إقرار حكومة أخرى تسقط 

الحكومة القائمة.

)*( سؤال: اقترحت سابقا زيادة نسبة الحسم، كيف تعلق 

على هذا؟

روبنشتاين: ال أرى أهمية كبيرة لهذا األمر، فنسبة الحسم 

في أوروبا هي 4% على األقل، وتنفيذ هذا يدفع األحزاب إلى 

الوحدة، لكني شخصيا ال أعير لنسبة الحسم أهمية كبيرة، 

وزيادته���ا يمكن أن تح���ث األحزاب العربي���ة على االتحاد، 

وكذلك ميرتس وحزب العمل، أو األحزاب المتدينة، لكني ال 

أرى أن زيادتها أمر أساس وملح، فاألمر األهم هو تقليل قوة 

األحزاب الصغيرة في التأثير على الحكومة.

)*( س���ؤال: لماذا فش���لت االحتجاج���ات االجتماعية في 

إسرائيل؟

روبنش���تاين: ال يوجد عندي أي تفسير محّدد، لكن يمكن 

ألنه���ا لم تكن احتجاجات عميق���ة، وكانت من دون تنظيم 

سياسي، ولم يقم أي حزب بدعمها. 

)*( س���ؤال: هل هي التي أوصلت إلى ب���روز ظاهرة يائير 

لبي���د؟ ما ه���ي العوامل التي أدت إلى حصول���ه على تأييد 

كبير؟

روبنش���تاين: قام لبيد أساًسا ببناء نفس���ه اعتمادا على 

ال���روح الجديدة لجيل الش���باب الذي يقف ضد السياس���ة 

القديمة، وعبر أيضا عن االس���تياء الكبي���ر من المتدينين 

المتشددين، وهو استياء كبير قائم في المجتمع العلماني 

ضد حزبي ش���اس ويهدوت هتوراه. وقد ش���كل لبيد وجها 

ش���ابا جديدا، إضافة إلى وجود خيبة أمل كبيرة من األحزاب 

القديمة، ولذا توجه جيل الشباب لدعمه.

)*( سؤال: هل تتوقع أن تستمر هذه الظاهرة؟

روبنش���تاين: ال أعلم، لكن آمل أن يلعب لبيد دورا معتدال 

في الملف اإلسرائيلي- الفلسطيني.

 )*( س���ؤال: إل���ى أي مدى يمك���ن للقوانين أو مش���اريع 

القوانين ض���د العرب والناش���طين الحقوقيي���ن أن تمس 

بالطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل؟

روبنشتاين: اعترضت بشدة على هذه القوانين ومشاريع 

القواني���ن ووجه���ت رس���ائل لرئي���س الحكوم���ة وألعضاء 

الكنيس���ت بش���أنها، وقد س���عدت ج���دا بعد ع���دم نجاح 

المصادقة على قسم كبير من هذه القوانين في القراءتين 

الثاني���ة والثالثة. لك���ن حاليا تتضم���ن اتفاقية االئتالف 

الحالي���ة بين حزب »الليكود بيتنا« وحزب »البيت اليهودي« 

التزاما بس���ن مشروع قانون اقترحه عضو الكنيست السابق 

آف���ي ديختر لتعري���ف إس���رائيل كدولة قومية للش���عب 

اليهودي، وأنا ش���خصيا أعترض عليه بشدة، وآمل أن تنجح 

وزيرة العدل تسيبي ليفني في منع سنه.

 )*( س���ؤال: لديك رأي معروف تذكره كثيرا مفاده أنه ال 

يوج���د تناقض بين دولة يهودية وبي���ن دولة تحافظ على 

مبدأ المساواة ومبادئ حقوق االنسان؟

روبنش���تاين: إن أغلب الدول ف���ي العالم هي دول تمتلك 

أغلبي���ة عرقية معينة، مث���ل انكلترا، ودول اس���كندنافيا، 

وألمانيا، لكنها تحافظ على حقوق اإلنسان وحقوق األقليات 

بص���ورة كبيرة جدا وبدون المس بروح األغلبية. تعرف دولة 

إس���رائيل قانونيا كدولة يهودي���ة وديمقراطية، واألمران 

يسيران س���وية، فإن كانت هناك ممارسات يهودية وغير 

ديمقراطي���ة فإن المحكمة العليا تلغ���ي هذا. وأيضا األمم 

المتح���دة أص���درت قرارا يقضي بتقس���يم فلس���طين إلى 

دولتي���ن، وأقرت إقامة دولة يهودي���ة ودولة عربية. وأغلب 

ال���دول العربية تتس���م بهذا الطابع، حت���ى أن في بعضها 

الديانة اإلس���المية ه���ي الديانة المس���يطرة. إذا حافظت 

الدولة على حقوق متس���اوية لكاف���ة المواطنين فهذا أمر 

جيد، وإذا ما حالت الديانة دون تحقيق المساواة ودون منح 

حقوق متس���اوية للجميع فإن هذا الوضع غير س���وي وغير 

مقبول.

)*( سؤال: هذا يعني أنك تؤيد حل الدولتين؟

روبنش���تاين: إن الحل الوحيد في نظري هو حل الدولتين، 

دولة فلسطين ودولة إسرائيل، وكل دولة تعبر عن رؤيتها 

الوطنية. لكن يجب االلتزام بوجود مساواة وحقوق متساوية 

لجميع المواطنين.

)*( سؤال: ما رأيك في الصراع القائم حاليا حول المطالبة 

بتحقيق المس���اواة في العبء والذي كان ش���رط يائير لبيد 

ونفتالي بينيت لدخول الحكومة، ما الذي سيؤول إليه هذا 

الصراع؟

روبنش���تاين: يج���ب أن تكون هناك مس���اواة في العبء، 

ويجب على المواطنين أن يقدموا شيئا لمجتمعهم، لكن ال 

يمكن ربط تطبيق المساواة الكاملة في الحقوق واشتراطها 

بأي ش���يء، والمس���اواة الكاملة هي أمر ين���ص عليه قانون 

أس���اس كرامة االنس���ان وحريته والذي نجحت في تمريره. 

عدا ذل���ك أرى أنه من المه���م أن يقوم جمي���ع المواطنين 

بالمس���اهمة في تحسين جودة الحياة في الدولة، وأنا أؤيد 

أن يخصص كل مواطن بعد إنهائه الدراس���ة الثانوية فترة 

من وقته لخدمة دولته ومجتمعه. بخصوص العرب يجب أن 

تكون خطة منفصلة تتعلق بأداء خدمة مدنية، فال يمكنني 

أن أطلب من العرب حمل الس���الح ف���ي حروب ضد إخوتهم، 

ويجب أن يؤدوا خدمة مدنية داخل مؤسس���ات مجتمعهم 

المختلفة. الوضع بالنس���بة للمتدينين المتشددين صعب 

ج���دا وحتى أن الوضع عندهم أصع���ب من عند العرب، لكن 

برأيي أن من ال يخدم ويقوم فقط بدراس���ة التوراة يجب أن 

ال يتلق���ى دعما من الدولة على هذا األم���ر، ويجب أن تكون 

دراسته بدون مقابل.

)*( سؤال: هل األزمة مع المتدينين المتشددين ستؤدي 

إلى أزمة سياسية؟

روبنش���تاين: في هذه الحكومة سيكون التأثير أقل، هذا 

بالتأكيد كان سيسبب أزمة في الحكومة السابقة. 

 )*( س���ؤال: لماذا هناك فش���ل متكرر في تمرير دستور 

لدولة إسرائيل؟

روبنش���تاين: ألنه ال يوجد اتفاق وإجماع داخل الكنيست 

وفي أوس���اط المجتمع اليهودي حول تحديد »ما هي دولة 

يهودية؟«، فالمتدينون مثال يعتبرون أن الدولة اليهودية 

هي التي تحافظ عل���ى الديانة اليهودية فقط، إضافة إلى 

الخالف القائم حول موضوع الزواج والطالق المدني .

)*( س���ؤال: هل تعتقد أن ثمة تراجًعا في حرية التعبير 

داخل إسرائيل؟

روبنشتاين: ال أعتقد ذلك. كانت هناك محاوالت لتشريع 

قوانين ذات إش���كاليات كثيرة في هذا الشأن، لكن سرني 

أنها لم تمرر في الكنيس���ت، عدا قان���ون واحد تم تمريره 

ويمن���ع تقدي���م دعم حكوم���ي ألي هيئة ت���رّوج لمقاطعة 

المستوطنات.

البروفسور أمنون روبنشتاين لـ »المشهد اإلسرائيلي«: 

فشل اليسار في تحقيق السالم كان سبًبا رئيًسا في مضاعفة قوة اليمين

أمنون روبنشتاين.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

انخفاض البطالة إلى نسبة 5ر%6
ق���ال مكتب اإلحص���اء المركزي اإلس���رائيلي في تقريره 

الدوري إن البطالة في إس���رائيل انخفضت في ش���هر آذار 

الماضي إلى نس���بة 5ر6%، بعد أن كانت في الش���هر الذي 

س���بقه- شباط- 6ر6%، ما يعني أن عدد العاطلين عن العمل 

قد بلغ 235 ألف شخص.

وبحس���ب التقرير ذاته، فإن عدد المنخرطين في س���وق 

العمل في ش���هر آذار الماضي بلغ 64ر3 مليون نسمة، وهم 

م���ن جيل 15 عام���ا وحتى 64 عاما، من بينه���م 41ر3 مليون 

عام���ل، و235 ألف عاطل عن العمل، ورغم ذلك، فإن نس���بة 

المشاركين في سوق العمل ضمن الشريحة العمرية هذه، 

انخفضت إلى 5ر63%، مقابل 1ر64% في شهر شباط.

وانخفضت نس���بة المش���اركة ف���ي العمل بي���ن الرجال 

وحدهم إلى 5ر69% بدال من 1ر70% في ش���هر شباط، بينما 

انخفضت بين النساء من 5ر58% إلى 7ر57%، وبلغت نسبة 

البطالة بين الرجال 7ر6% مقابل 6ر6%، بينما انخفضت بين 

النساء من 5ر6% إلى 3ر%6.

أما على المس���توى الفصلي، فقد بل���غ معدل البطالة في 

الرب���ع األول من العام الج���اري 5ر6% مقابل 8ر6% في الربع 

األخي���ر من الع���ام الماض���ي 2012، ورغم ذل���ك كان هناك 

انخف���اض طفيف في نس���بة المش���اركة ف���ي العمل، من 

8ر63% في الربع األخير من العام الماضي، إلى 7ر63% في 

الربع األول من العام الجاري.

إلى ذلك يقول التقرير إن نس���بة المش���اركة في العمل 

للش���ريحة العمرية من جيل 25 عاما إل���ى 64 عاما في الربع 

األول م���ن العام الجاري بلغ���ت 6ر78%، مقابل 7ر78% في 

الربع األخير من 2012، وبلغت نس���بة المشاركين من الرجال 

في هذه الشريحة العمرية 8ر84% وبين النساء 8ر%72.

وباإلمكان االستنتاج من تفاصيل التقرير أن أحد أسباب 

تراج���ع البطالة في إس���رائيل ه���و اس���تمرار ارتفاع عدد 

العاملين في وظائف جزئية رغم���ا عنهم، إذ أن غالبيتهم 

الس���احقة تبحث عن وظائ���ف كاملة وتعم���ل في وظائف 

جزئية اضطرارا. 

ويق���ول التقرير إنه في الرب���ع األول من العام الجاري بلغ 

عدد العاملين في وظائف جزئية 105 آالف، ورغم ذلك فإن 

نس���بتهم من بين العاملين تراجعت م���ن 5ر3% في الربع 

األخي���ر من الع���ام الماضي إلى 3ر3% ف���ي الربع األول من 

العام الجاري.

وتق���ول تقاري���ر إس���رائيلية إن توجه���ات البطالة في 

إسرائيل معاكس���ة لما هي عليه في دول اليورو في أوروبا، 

الت���ي هي في حالة ارتفاع ش���به دائم، أو أنها في نس���ب 

عالي���ة جدا.  ويق���ول آخر التقارير، على س���بيل المثال، إن 

البطال���ة بين جمهور الش���باب في دول الي���ورو وصلت إلى 

مع���دل 25%، وفي اليونان وحدها 60% وفي إس���بانيا %56 

وفي إيطاليا أكثر من %38. 

اتساع الفجوات بين 
البلدات الفقيرة والغنية

أظهر بحث جديد أجري ف���ي كلية »تل حاي« االكاديمية 

في بلدة كريات شمونه في اقصى الشمال اتساع الفجوات 

االجتماعية على جميع المس���تويات بين مركز البالد التي 

تع���ج بالبلدات والمدن الكبرى الغنية، والمناطق االبعد في 

الش���مال والجنوب، وهي المناطق األكث���ر فقرا، وهذا األمر 

يس���اهم بش���كل كبير في اس���تمرار تدفق الجمهور على 

السكن في مركز البالد، في محيط تل أبيب، رغم ان المدينة 

ذاتها تش���هد حالة نزوح إلى المدن المجاورة، بفعل حالة 

االكتظاظ التي تعيشها.

ويظهر من البح���ث أن معدل البطالة في مدينة تل أبيب 

في العام الماض���ي هو 5ر2%، بينما ف���ي المنطقة الكبرى 

المجاورة 4ر2%، لتقفز البطالة في الش���مال إلى 2ر6% وفي 

الجنوب 8ر5%، رغم ان كل هذه المعطيات اقل من المعدل 

العام في العام الماض���ي، ولكن كما يبدو فإن االحصائيات 

تتبع المقياس القديم للبطالة، الذي هو اقل بنس���بة %25 

عن المقياس المعمول به اليوم.

ويش���ير البحث إلى فجوات عديدة ف���ي مجال ميزانيات 

التعلي���م والتحصيل العلم���ي، وصرف ميزاني���ات الرفاه. 

وبحسب البحث، فإن منطقتي الش���مال )الجليل( والجنوب 

)النقب( ش���هدتا في العام الماضي »هجرة سلبية« بنسبة 

5ر4% و4% على التوالي رغم مشروع تهويد الجليل والنقب، 

كما ش���هدت مدينة تل أبيب حالة هجرة بنسبة 8ر5%، في 

حين أن المدن المجاورة لتل أبيب شهدت ارتفاعا في عدد 

السكان نتيجة الهجرة الداخلية بنسبة 4ر%3. 

ويقول الدكتور دورون الفي، أحد معدي البحث، إن نتائج 

البح���ث تدل على مدى خطورة الضرب���ات االجتماعية التي 

تخطط لها الحكومة وستطال الشرائح الفقيرة أساسا.

غرامات كاميرات السرعة 
بلغت 2ر7 مليون دوالر

قال تقرير لدائرة ش���رطة السير في الشرطة اإلسرائيلية 

إن كاميرات الس���رعة المنتشرة في انحاء مختلفة من البالد 

س���جلت خالل العام الماض���ي 2012 نحو 85 أل���ف مخالفة، 

وأدخلت إلى خزينة الغرامات ال أقل من 2ر7 مليون دوالر.

وقالت الدائرة إن ش���بكة كاميرات السرعة، التي تنصب 

عادة في الش���وارع السريعة والخطرة، كانت تصدر شهريا 

نح���و 7 آالف مخالفة، أي أكثر من 230 مخالفة يوميا، ولكن 

الكاميرات لم تلتقط الس���رعة فقط، بل اجتياز الس���يارات 

للمفترق���ات في وضعي���ة الضوء األحمر، إذ ت���م في العام 

الماضي تس���جيل أكثر م���ن 1800 مخالفة بواس���طة تلك 

الكاميرات، وه���ذه المخالفات وحدها أدخلت أكثر من 630 

ألف دوالر إلى خزينة الغرامات المالية.

وتقول الدائرة إنه حتى اآلن هناك نشر جزئي للكاميرات 

المتطورة، إذ تم نش���ر 48 كاميرا من أصل 80 كاميرا سيتم 

نش���رها في الفترة القريبة، ولكن مع اس���تكمال المشروع 

سيتم نشر 300 كاميرا، من دون تحديد الفترة الزمنية. 

وبحسب التقديرات، فإن 300 كاميرا ستكون قادرة على 

إصدار 25ر1 مليون مخالفة سنويا، ما يعني مجموع غرامات 

مالية ستقفز عن 42 مليون دوالر سنويا.

قررت شركة تدريج االعتمادات المالية للدول S&P تخفيض 

تدري���ج االعتمادات المالية إلس���رائيل بالعمل���ة المحلية إلى 

المستوى القائم بالعملة األجنبية A+، وهذا ما وصفته أوساط 

إس���رائيلية ومحللون بمثاب���ة صفعة لالقتصاد اإلس���رائيلي، 

وبمثاب���ة تعبير عن عدم ثق���ة، ناجم عن الج���دل الدائر حول 

الميزانية العامة، ما قد يساهم في حالة عدم استقرار. 

إلى ذلك، فقد بين تقرير لوزارة المالية أن الدين العام في 

الع���ام 2012 ارتف���ع من حيث الحجم، إال أن���ه تراجع من حيث 

نسبته من الناتج العام.

وتقول ش���ركة S&P إنها أبق���ت على تدري���ج االعتمادات 

إلس���رائيل بالعمل���ة األجنبية، على ضوء االجماع السياس���ي 

في إس���رائيل حول ضرورة تخفيض نس���بة الدين العام من 

الناتج العام، بينما أقدمت على تخفيض مستوى االعتمادات 

بالعملة المحلية، بس���بب تدهور األداء المالي للحكومة، في 

إش���ارة واضحة إلى العج���ز الكبير في الميزاني���ة العامة في 

العام الماضي، الذي بلغ ضعفي النسبة المقررة سلفا.

وعبرت الش����ركة عن تقديرها بأن حكوم����ة بنيامين نتنياهو 

ستكون قادرة في األشهر القليلة المقبلة على اقرار الميزانية 

العامة، بما يش����مل تقليص����ات للعامين 2013 و2014، بش����كل 

 S&P يمكن����ه تقليص العج����ز ف����ي الميزانية. كذل����ك تتوقع

أن يص����ل النمو االقتص����ادي في العام الج����اري إلى 5ر3% رغم 

توقعات إس����رائيلية بأن ال يصل إلى نسبة 3% في هذا العام. 

وتقول الشركة إنه في حال لم يكن هناك تحقيق لنسبة النمو 

المتوقعة من ناحيتها، فيكون هذا انعكاسا لتراجع الصادرات 

إلى العالم، بفعل األزمات االقتصادية في الدول المتطورة.

وقال وزير المالية يائير لبيد في تعقيبه على قرار ش���ركة 

تدري���ج االعتم���ادات S&P: »إن تخفي���ض التدريج في هذه 

المرحل���ة ه���و خطوة ليس���ت مفاجئة، فه���ذا رد متأخر على 

الوض���ع الذي نحاول أن نصححه حالي���ا، ويجب ان ننظر بوعي 

ونقول باس���تقامة إنه في العامين 2013 و2014 سنعمل على 

س���د العجز، ولهذا فنحن نعمل على تغيير سلم األفضليات، 

واإلنس���ان العامل س���يكون في مركز اهتماماتنا، إضافة إلى 

تخفيض غالء المعيشة«.

»شهادة سلبية إلسرائيل«
وكتبت المحللة االقتصادية ميراف أرلوزوروف في صحيفة 

»ذي ماركر« االقتصادية التابعة لصحيفة »هآرتس« تقول إن 

إسرائيل تلقت شهادة سلبية عن أدائها في الثلث األول من 

العام الجاري، وهذا أمر مخجل لها، وعليها أال تقبل بنية الرفع 

الشاذ للعجز في الميزانية العامة للعام الجاري.

وتابع���ت أرل���وزوروف تقول إن هناك من ي���رّوج في العالم 

لزي���ادة العجز ف���ي ميزانيات الدول، ومنه���م خبراء اقتصاد 

كبار، وحقا أن العجز في الميزانيات هو ظاهرة منتش���رة في 

العالم، ولكن ه���ذا صحيح حينما تكون الدول غارقة في أزمة 

مالية عميقة، بس���بب األزمات المالية العالمية، ولكن الوضع 

ليس كذلك في إس���رائيل، وهي ليس���ت من بين الدول التي 

تعيش أزمة اقتصادية عميقة.

وتقول أرل���وزوروف: ال توجد كلمة أفضل من كلمة »مخجل« 

لوصف تخفيض تدريج االعتمادات المالية إلس���رائيل، ألنه 

س���بق هذا أمر معي���ب، وهو أن الدولة لم تنج���ح في االلتزام 

بنسبة العجز المقررة، ال بل ضاعفت النسبة في العام الماضي، 

وما هو معيب أيضا، عدم التصرف بمس���ؤولية قصوى في ما 

يتعلق باالقتصاد في الس���نوات الخميس األخيرة، كذلك من 

المخجل أن يدعو سياس���يون إلى زيادة العجز في الميزانية 

العامة من أجل سد مطالبهم في الميزانية.

وتدعو أرلوزوروف إلى اتباع ما وصفتها »سياس���ة مسؤولة« 

كتل���ك التي كانت ف���ي الع���ام 2002 و2003، حينما اتخذت 

حكومة أريئيل ش���ارون ووزي���ر ماليتها بنيامي���ن نتنياهو 

سلسلة من االجراءات التقشفية القاسية، مدعية أنها أعادت 

لالقتصاد اإلس���رائيلي ثباتا انعكس في الس���نوات الالحقة، 

حسب تعبيرها.

كما تدع���و إلى االلت���زام بحجم التقليص���ات الذي حددته 

الحكوم���ة في الميزانية العامة، وهو يتراوح ما بين 7ر1 مليار 

دوالر في العام الجاري و5 مليارات دوالر في العام المقبل.

الدين الخارجي تراجع نسبيا
هذا، وقال تقرير لوزارة المالية اإلسرائيلية إن الدين العام 

إلس���رائيل سجل ارتفاعا من حيث حجمه المالي، من نحو 175 

مليار دوالر في العام 2011 إلى أكثر بقليل من 184 مليار دوالر 

في العام الماض���ي 2012، وفق معدل الصرف في األس���ابيع 

األخيرة )62ر3 ش���يكل للدوالر الواحد(. ورغم ذلك، فإن نسبة 

الدين العام من الناتج العام سجلت تراجعا في العام الماضي 

مقارنة مع العام 2011، وبلغت النسبة 2ر73% بدال من 1ر%74 

في العام 2011، كذلك فإن نس���بة الدي���ن الحكومي من دون 

ديون الحكم المحلي )المجال���س البلدية والقروية( تراجعت 

في العام الماضي إلى 8ر71% من الناتج العام.

ويعد حجم الدي���ن أحد المقاييس الهام���ة لتحديد حجم 

االعتمادات المالية للدولة. ويرى التقرير أن تراجع الدين في 

إس���رائيل من حيث نس���بته من الناتج العام هو أمر ايجابي، 

وبش���كل خاص على ضوء ارتفاع دي���ون دول اليورو األوروبية 

بالنس���بة من ناتجها العام بما بين 6ر5% إلى 2ر5% في العام 

الماضي- 2012.

وبحس���ب التقرير، فإن الزي���ادة الكبيرة ف���ي حجم الدين 

مالي���ا ناجمة عن تجنيد ديون جديدة، واالرتفاع في التضخم 

المالي، وفي المقابل فإن ارتفاع قيمة الش���يكل أمام الدوالر 

والي���ورو، وانخفاض نس���بة الفائدة التراكمية، س���اهما في 

تخفيض الدين الحكومي.

ويقول التقرير إن تجنيد الديون الجديدة كان يهدف إلى 

تغطي���ة العجز في الميزانية العامة، الذي كان ضعفي ما هو 

مخط���ط له، إذ بلغ 2ر4% بدال من 2% من الناتج العام في العام 

الماضي 2012، إضافة إلى ارتفاع مصاريف الحكومة إلى أكثر 

من المخطط.

وم���ن الجدير ذكره، أن الدين العام في إس���رائيل بلغ حتى 

الع���ام 2004 نحو 80% من الناتج العام، ولكن في ظل نس���ب 

النمو االقتصادي العالية التي شهدها االقتصاد اإلسرائيلي 

في الس���نوات التالي���ة، وضعت الحكوم���ة مخططا لتخفيض 

حج���م الدي���ن العام إلى 60% م���ن الناتج الع���ام حتى العام 

2015، وفق معدل الدول المتطورة، ولكن األزمات االقتصادية 

العالمية التي طرأت في السنوات األخيرة، ومنها ما انعكس 

على االقتصاد اإلسرائيلي، أعاقت تنفيذ المخطط كليا. 

شركة التدريج S&P تخفض تدريج اعتمادات إسرائيل بالعملة المحلية!
*الشركة تقرر تخفيض التدريج في أعقاب سياسة عدم الوضوح االقتصادية في إسرائيل *الدين العام 

يزداد من حيث حجمه المالي بنحو 10 مليارات دوالر ولكنه ينخفض من حيث نسبته من الناتج العام*

أظه���ر تقرير جدي���د لمركز »أدف���ا« للقضاي���ا االجتماعية 

فجوات كبيرة في الرواتب في إس���رائيل بين الرجال والنساء 

وبين اليه���ود والعرب، في حين دل اس���تطالع للرأي على أن 

غالبية األجيرين في إس���رائيل ال تعرف بوجود قانون يضمن 

المس���اواة في العمل، وفي خضم الجدل حول انخراط الرجال 

ر 
ّ
المتدينين اليهود، والنس���اء العربيات في سوق العمل، حذ

مسؤولو بنك إس���رائيل المركزي من وضع مخططات تشغيل 

من دون أن تكون هناك أماكن عمل كافية. 

وبين تقري���ر مركز »أدف���ا« الفجوات الكبيرة بين الش���راح 

المختلفة في مس���ألة الرواتب، كما بين الفوارق في احتساب 

معدل األج���ور بين المؤسس���ات المختلف���ة. ويتعلق تقرير 

»أدف���ا« بمعطي���ات الع���ام 2010. ويق���ول التقري���ر إن ثالث 

مؤسس���ات تحتس���ب معدل الرواتب، وه���ي مكتب اإلحصاء 

المركزي، ومؤسس���ة الضمان االجتماعي الرس���مية )مؤسسة 

التأمين الوطني(، ومديرية مداخيل الدولة.

فمثال في العام 2010 قال مكتب اإلحصاء المركزي إن معدل 

األجور في ذل���ك العام كان 2445 دوالرا، بينما رأت مؤسس���ة 

الضم���ان االجتماعي أن المعدل 2620، أم���ا مديرية مداخيل 

الدولة فقالت إن المعدل 2833 دوالرا.

وينتقد مركز »أدفا« اعتم���اد مكتب اإلحصاء المركزي ومن 

ثم كافة مؤسس���ات الدولة لمعدل األجور، الذي بلغ في الثلث 

األول من العام الجاري حوالي 2560 دوالرا، وفق معدل الصرف 

الحالي للدوالر امام الش���يكل، ويق���ول المركز إن هذا معدل 

ال يعك���س الواقع، ألن 75% من األجيري���ن يتقاضون اقل من 

مع���دل األجور، وما يرفع هذا المعدل ه���ي القلة القليلة جدا 

من األجيرين، الذين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين خمس���ة 

إلى عشرة أضعاف معدل األجور، وهناك حاالت اكثر بكثير.

ويقول المركز إن األجدر استخدام مقياس »الراتب األوسط«، 

وهو أقل بكثير من معدل األجور، وهو األجر األقرب إلى معدل 

األجور لدى الغالبية الس���احقة من األجيرين، وحسب المركز 

فإن متوسط األجور في إسرائيل هو في حدود 1644 دوالرا.

وعل���ى صعيد الف���وارق ف���ي الرواتب، يظه���ر أن 40% من 

األجيرين في إس���رائيل يتقاضون حتى نصف معدل األجور، 

ما يعني حتى راتب في محيط الحد األدنى من الرواتب، وهذا 

يؤكد أن هناك نسبة غير مذكورة من العاملين تتقاضى اقل 

من الحد األدنى لألجور.

ويتقاض���ى 20% م���ن األجيرين ما بي���ن 50% إلى 75% من 

معدل األج���ور، في حين يتقاضى 12% م���ن األجيرين ما بين 

75% إل���ى 100% من معدل األج���ور. ورأى التقرير أن 18% من 

األجيرين يتقاضون ما بين 100% إلى 200% من معدل األجور، 

و6ر5% من األجيرين يتقاض���ون ما بين 200% إلى 300% من 

مع���دل األج���ور، و7ر3% يتقاضون أكثر م���ن ثالثة أضعاف 

معدل األجور.

ويبين تقرير مركز »أدف���ا« أن 3ر17% من الرجال يتقاضون 

حت���ى 50% من مع���دل األجور، مقاب���ل 7ر34% من النس���اء 

يتقاضين هذا المستوى من الرواتب، وعلى المستوى القومي، 

في حين أن 6ر24% من اليهود يتقاضون حتى 50% من معدل 

األجور، فإن هذه النسبة ترتفع بين العرب إلى 3ر%34.

وهناك نس���بة ملفتة للنظر ايضا، فف���ي حين أن 1ر1% من 

األجيرين اليه���ود يتقاضون رواتب من ثالثة اضعاف معدل 

األجور وما فوق، فإن النس���بة بين الع���رب، هي ثالثة من كل 

عشرة آالف أجير، أي بالنسبة المئوية- 03ر%0.

استطالع: 63% ال يعلمون بقانون المساواة
هذا وكان استطالع للرأي أجراه معهدان لصالح جمعيات 

 عل���ى أن 25% م���ن األجيرين في إس���رائيل 
ّ

نس���وية، دل

يعتق���دون ان م���كان العم���ل يميز ضد النس���اء، كما بين 

االس���تطالع وجود فارق في الرواتب بين الرجال والنس���اء 

بنسبة 45% لصالح الرجال، وقال 28% من النساء و22% من 

الرجال إن مكان العمل لديهم يدفع مقابل س���اعة العمل 

بش���كل غير متساو بين النساء والرجال، فيما قال 31% من 

النساء و25% من الرجال إن هناك تمييزا واضحا في شروط 

العم���ل المرافقة للراتب، وقال 28% من النس���اء و24% من 

الرجال إن ش���روط ومقاييس القبول لمكان العمل تختلف 

بين الرجال والنساء.

ويقول االستطالع أيضا إن 63% من العاملين في إسرائيل ال 

يعلمون بوجود قانون يضمن المساواة في األجور، وقال %66 

إن من مس���ؤولية الحكومة أن تعمل عل���ى تقليص الفجوات 

بين الرجال والنس���اء، بينما قال 55% إن هذه مهمة النقابات 

المهنية.

وردا على س���ؤال حول أس���باب الفجوات في شروط األجور، 

فقد ق���ال 39% من الرجال و24% من النس���اء إن هذا نابع من 

غياب النس���اء عن العمل بس���بب الوالدة، بينم���ا قال 41% من 

النساء و24% من الرجال ان السبب يعود لكون الرجال يجرون 

مفاوضات بش���كل افضل من النس���اء، وبّين االستطالع ايضا 

أن 38% من الرجال الذين ش���ملهم االس���تطالع يبررون هذا 

التمييز في الرواتب وشروط العمل.

ويقول باحثون إن الفجوة في الرواتب بين الرجال والنس���اء 

عالية جدا، ايض���ا بمقارنة مع الحال القائ���م مع دول العالم، 

ففي سلم الفجوات االجتماعية تحل إسرائيل في المرتبة 56 

من اصل 135 دولة يشملها التدريج، كذلك فإن تقرير منظمة 

الدول المتطورة التي تضم إسرائيل أيضا OECD الصادر في 

نهاية العام الماضي أكد هذه الفجوات في إسرائيل، وكانت 

مرتبة إس���رائيل بين آخر أربع دول م���ن اصل 34 دولة اعضاء 

في المنظمة.

وتقول منظمات نس���ائية إن النساء ال تبادرن عادة لتقديم 

ش���كاوى على التمييز ف���ي اماكن عمل، ويع���زو البعض هذا 

األمر إلى ان النس���اء يتخوفن من فقدان مكان العمل في حال 

تقدمن بشكاوى كهذه.

مخططات تشغيل من دون أماكن عمل
وكش���ف النق���اب في األس���بوع الماض���ي، ف���ي الصحافة 

االقتصادية، عن أن محافظ بنك إس���رائيل المركزي ستانلي 

فيش���ر كان قد حذر وزير المالية يائير لبيد من التس���رع في 

اقرار أنظمة موازي���ة لقانون، بهدف زيادة انخراط الحريديم 

والعرب في س���وق العمل، ألن هذا قد يكون هداما. وبحس���ب 

تلك المعلومات، فإن وزارة المالية قد أعدت مس���ودة أنظمة 

جديدة تقر بم���وازاة اق���رار الميزانية العام���ة، تهدف إلى 

ممارس���ة الضغط على الحريديم والنساء العربيات لالنخراط 

في سوق العمل، وخاصة من خالل الغاء مخصصات اجتماعية 

وامتيازات مالية.

وقال فيش���ر ومعه مس���ؤولون كبار في البن���ك إن انخراط 

النس���اء العربيات والرجال الحريديم في س���وق العمل للمرة 

األولى يج���ب ان يتم تدريجيا، ومن خ���الل التأهيل المهني 

المالئم لهم، اضافة إلى إعداد بنى تحتية تشغيلية مالئمة.

وحس���ب ما ينش���ر، فإن وزارة المالية أع���دت نظاما جديدا 

للحصول على مخصص���ات اجتماعية للعائالت الفقيرة، تلزم 

بأن يكون الزوجان عاملي���ن، ومجموع وظيفتيهما معا ال تقل 

عن 125% من الوظيفة.

وم���ن الجدير ذكره أن النس���اء العربي���ات محرومات عمليا 

م���ن فرص العم���ل، ويعانين من نس���بة بطال���ة عالية، تصل 

إل���ى 70%، كما أنه وفق تقارير دورية، ونس���ب ش���به ثابتة، 

فإن 30% من النس���اء والش���ابات العربيات الالتي بحوزتهن 

شهادات جامعية ومهنية محرومات من العمل، كما أن %50 

م���ن العامالت م���ن ذوي المؤهالت االكاديمي���ة والمهنية ال 

يعملن في وظائف تالئ���م مؤهالتهن. بينما رجال الحريديم 

يمتنعون عن االنخراط في س���وق العم���ل اراديا، ولدوافعهم 

الدينية.

وحذر مسؤولو البنك المركزي من أن اتخاذ إجراءات وأنظمة 

ليس���ت في االتجاه الصحيح ستس���اهم في توس���يع دائرة 

الفق���ر، وتزيد حالة عدم الثقة بالجه���از الوظيفي الحكومي. 

وقال المس���ؤولون إن تأهيل آالف النس���اء العربيات مهنيا، 

من دون وجود فرص عمل تس���توعبهن في اماكن سكناهن، 

س���يكون خطأ كبيرا، يؤدي إلى انهيار مشروع تأهيل النساء 

العربي���ات مهنيا وانخراطهن في س���وق العمل، واألمر ذاته، 

حسب المسؤولين، ينطبق على الرجال الحريديم.

وكان بحث أجراه قسم األبحاث في وزارة االقتصاد، ونشرت 

معطياته في األس���بوع الماضي، قد ادعى أن 70% من الشبان 

الحريديم الذين خدموا في الجيش اإلسرائيلي أو في الوحدة 

الخاصة بهم في الجيش، قد انخرطوا في سوق العمل، بعد أن 

انهوا فترة التجنيد اإللزامية، بينما كانت نسبة انخراط هذه 

الشريحة قبل التجند في الجيش نحو %34.

وق���د تركز البحث في 270 ش���ابا م���ن الحريديم خدموا في 

الجيش في العامين 2011 و2012، وقال إن معدل رواتب الذين 

انخرطوا في س���وق العم���ل بلغ نح���و 1750 دوالر وفق معدل 

الص���رف في هذه المرحلة، وهو يش���كل نحو 73% من معدل 

األجور العام في إسرائيل.

تقرير »أدفا« يكشف الفجوات الكبيرة في الرواتب!
* 40% من األجيرين في إسرائيل يتقاضون حتى نصف معدل األجور *3ر17% من الرجال يتقاضون حتى 50% من معدل 

األجور، مقابل 7ر34% من النساء *6ر24% من اليهود يتقاضون حتى 50% من معدل األجور مقابل 3ر34% من العرب 

*بنك إسرائيل يحذر من فرض برامج تشغيل على الحريديم والنساء العربيات من دون ضمان أماكن عمل واقعية*

من تظاهرة االحتجاج على سياسة الحكومة اإلسرائيلية االقتصادية التي شهدتها مدينة تل أبيب يوم السبت الفائت.
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تغطية خاصـــة

العالقات اإلسرائيلية - األميركية 
في محك التغيرات اإلقليمية 

تشخيص عام 
بقيت العالقات اإلس���رائيلية- األميركية مستقرة ومتينة لكنها لم تخل من مشاكل. وقد شكلت زيارة 

الرئي���س باراك أوباما إلس���رائيل عالمة فارق���ة مهمة، غير أنها لم تؤد إلى تس���وية خالفات في مواضيع 

حيوية مثل حل النزاع اإلسرائيلي- الفلسطيني، والموضوع النووي اإليراني. 

في المؤتمر الس���نوي الس���ابق للمعهد، أش���رنا إلى اتجاهات، ما زالت قائمة، في السياس���ة الخارجية 

واألمنية للواليات المتحدة وأهمها:

 نقل مركز الثقل إلى الشرق األقصى. 

اس���تمرار الضغ���ط على ميزانية الوالي���ات المتحدة والحاج���ة إلى إجراء تقليصات ملموس���ة في هذه 

الميزانية، ما سيمس بالقدرة على استخدام قوات كبيرة ولفترات زمنية طويلة.

تقليص االعتماد على مصادر طاقة مستوردة، ومن ضمن ذلك من الشرق األوسط.

التقلبات والهزات السياس���ية في الشرق األوس���ط التي تضع معضالت صعبة أمام الواليات المتحدة، 

مثل دعم أنظم���ة الحكم الجديدة التي انتخبت بصورة ديمقراطية، لكنها جلبت للس���لطة أحزابا تتبنى 

أيديولوجيا مناهضة للديمقراطية، أو مسألة استخدام قوة عسكرية أميركية لحماية مجموعات سكانية 

تواجه خطرا وجوديا في خضم الثورات ضد أنظمة حكم استبدادية. 

مس���توى التأييد إلس���رائيل في صفوف الرأي العام األميركي بقي عاليا إجماال، مع وجوب االنتباه إلى 

مؤشرات نحو تراجع هذا التأييد في صفوف الجيل الشاب والقطاع الليبرالي في صفوف الجمهور العام. 

مسائل ملموسة في منظومة العالقات
على مس���توى الزعماء: فشل الجانبان في التخلص أو االس���تغناء عن العالقة فيما بينهما، وقد استخلص 

الطرفان االس���تنتاجات العملية من ذلك. وفي هذا الس���ياق فقد كانت لزيارة الرئيس أوباما إلسرائيل، في 

ش���هر آذار الماضي، أهمية هائلة، عدا عن البعد الشخصي. إن من المهم مواصلة معالجة موضوع العالقات 

الشخصية بين الزعيمين )أوباما ونتنياهو( مع أنه ال ينتظر حصول دفء في هذه العالقات.  في الوقت ذاته 

فقد عين موظفون كبار جدد في المؤسس���تين السياسيتين )في اإلدارة األميركية والحكومة اإلسرائيلية( 

في مجالي الخارجية واألمن، وهناك أهمية لبناء عالقات شخصية وثيقة قدر اإلمكان بين الجانبين. 

الموضوع الفلس���طيني: تش���ير تصريحات الرئيس أوبام���ا ووزير خارجيته إلى ع���زم وتصميم اإلدارة 

األميركية على مواصلة التدخل الفاعل في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.  

وعلى األرجح فإن اإلدارة األميركية ستعمل في إطار المسارات التالية: 

حل فوري لمشاكل معينة: وينتظر في هذا السياق أن تعمل اإلدارة األميركية من أجل إحداث تحسين 

فوري في المشاكل اليومية للفلسطينيين في المجال االقتصادي، وحركة مرور األفراد والبضائع، وخطوات 

أخرى تساهم في تحسين فرص استئناف المفاوضات. وعلى ما يبدو فقد أدركت إسرائيل أهمية التعاون 

مع الواليات المتحدة في هذا المس���ار، الذي ال يشكل مس���ارا التفافيا على المفاوضات وإنما بانيا ومكمال 

للمسار الرئيس، ولذلك شرعت الحكومة اإلسرائيلية باتخاذ عدة خطوات.

مسار سياس���ي: باشرت اإلدارة األميركية بفحص واستطالع الخيارات المتاحة بهدف تفحص إمكانات 

استئناف المفاوضات المباشرة. ومن المتوقع إيالء اهتمام خاص العتبار األمن وتلبية احتياجات إسرائيل 

في هذا المجال.  وقد تجد إس���رائيل نفسها أمام مأزق في ضوء احتمال أن تؤدي قائمة مطالبها األمنية 

إل���ى جدل مع اإلدارة األميركية حول مدى حاجتها لمتطلبات معينة، مما س���ينعكس على الطريقة التي 

سيصوغ الجانبان بموجبها التسويات والحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية. 

س���تبقى المس���توطنات مطروحة على ج���دول األعمال في النق���اش الداخلي بين إس���رائيل والواليات 

المتحدة. وما نوصي به في هذا الصدد هو االمتناع خالل األشهر القريبة عن القيام بأية خطوة يمكن أن 

تفسر في واشنطن كاستفزاز يهدف إلى إفشال التحرك األميركي. 

الموضوع اإليراني
تناور اإلدارة األميركية في هذا الموضوع بين خطين سياس���يين، األول توجهه الرغبة في االمتناع عن 

القيام بعمل عسكري يمكن أن يجر الواليات المتحدة إلى مواجهة عسكرية طويلة ومكلفة،   واالستعاضة 

عن ذلك بالتوصل إلى حل سياس���ي مدع���وم بالعقوبات. ومن جهة ثانية، يتكرر اس���تخدام تعبير »كل 

الخيارات مطروحة على الطاولة« واستبعاد االحتواء كخيار. وفي هذه المسافة تكمن الفجوة بين إسرائيل 

والواليات المتحدة، والتي تتعلق بالتباين الكبير بينهما في:

تحديد الهدف - منع إيران من امتالك السالح النووي، أو منع القدرة على امتالكه في زمن قصير. 

مغزى القرار وتوقيته بشأن فشل الخطوات غير العسكرية، والمغزى العملي/ التنفيذي لمثل هذا القرار. 

من الذي يهاجم، ومتى، وما الذي يجب مهاجمته؟ فاالعتبارات األميركية لمنع إيران من امتالك السالح 

الن���ووي تتجاوز البعد اإلس���رائيلي، وهي مرتبطة أيضا بالخطر الذي يتهدد حلفاء واش���نطن في منطقة 

الخليج وخطر س���باق التسلح النووي في المنطقة، ونحن نرى أن على إسرائيل أن تأخذ بهذا المنطق  وأن 

تحافظ عليه إذا ما كانت تستطيع المساعدة في ذلك. 

في البعد األميركي يتعين على إسرائيل العمل من أجل: 

خلق حيز توافق يش���مل قدر اإلمكان المواضيع التي نش���ب، وسينش���ب على األرجح، خالف حولها، وال 

سيما توقيت القرار بفشل الجهود السياسية والدبلوماسية، واألبعاد واالنعكاسات المترتبة على ذلك. 

ينبغ���ي لحيز التفاهم ذات���ه أن يقلص اإلمكانية التفاق س���يء، ربما يتيح للوالي���ات المتحدة تجنب 

اس���تخدام القوة العسكرية، لكنه يبقي إسرائيل في موقع ضعيف بس���بب الحاجة  لالختيار بين عملية 

عس���كرية تبادر إسرائيل نفسها إلى شنها وبين التسليم بوضع صعب تحتفظ فيه إيران بقدرة الوصول 

إلى السالح النووي، األمر الذي يعني على الصعيد اإلسرائيلي- األميركي استمرار االحتكاك والتوتر. 

الحرص على ظهور الخيار العسكري اإلسرائيلي كخيار موثوق وذي مصداقية. 

الساحة اإلقليمية
على إسرائيل العمل على تكثيف الحوار مع الواليات المتحدة في المواضيع ذات الصلة بالنسبة لها في 

كل ما يتعلق باألحداث التي يش���هدها العالم العربي. ويمكن أن تشمل هذه المواضيع أيضا ردود فعل  

إزاء انهيار أنظمة حكم في دول مجاورة، تعتبر جزءا من المعسكر »األميركي« في المنطقة، ودخول مزيد 

م���ن العناصر اإلرهابي���ة إلى الفراغ الذي تركته األنظمة المنهارة ووقوع أس���لحة غير تقليدية في أيدي 

عناصر اإلرهاب، والتعاون في موضوع مصادر الطاقة في الشرق األوسط. 

العمل بواس���طة الواليات المتحدة على دفع تبادل اآلراء غير الرس���مي بين القوى الموالية ألميركا في 

المنطقة، وهي عملية يمكن أن تتاح إذا ما أحرز تقدم معين في المسار اإلسرائيلي- الفلسطيني.  

لم يتم حتى اآلن رأب الصدع بين إسرائيل وتركيا على الرغم من االعتذار اإلسرائيلي، ومن المشكوك فيه أن 

يطرأ تحس���ن جوهري في القريب، لذا يتعين على الواليات المتحدة تكريس مزيد من االهتمام والجهد خاصة 

في كبح جماح تصريحات الزعماء األتراك وخطواتهم االستعراضية، مثل مساعدة وتشجيع حركة »حماس«.

تعاون ومساعدة
إن الصعوب���ات المالية التي تواجهها الواليات المتحدة يمكن أن تضع إس���رائيل أمام ضرورة تفضيل 

المش���اريع والبنود التي ترغب في منع تقليصها، ويمكن للصعوبات المالية اإلسرائيلية أن تشكل حافزا 

إلعادة النظر في خطط التس���لح اإلس���رائيلية تمهيدا للمحادثات التي س���تجري بين الجانبين في العام 

2017، حول تجديد مذكرة التفاهم في موضوع المساعدات األميركية إلسرائيل. 

بس���بب هذه الصعوبات يجدر العمل على تعزيز صورة إسرائيل كذخر استراتيجي للواليات المتحدة، 

تساهم في دفع المصالح األميركية. 

الرأي العام في إسرائيل والواليات المتحدة
 س���اهمت زيارة الرئيس أوباما إلسرائيل في تحس���ين صورته لدى الرأي العام اإلسرائيلي واألميركي، 

وس���وف تس���اعده الزيارة بشكل رئيس لدى بعض أوس���اط الجالية اليهودية التي ش���ككت في التزامه 

تجاه إس���رائيل.  وتتمتع إس���رائيل بتأييد منخفض نس���بيا في صفوف الديمقراطيين والجيل الش���اب 

والفئ���ات غير المؤطرة من ناحية دينية، وهي قطاعات يحوز أوباما على وزن وتأثير كبيرين في صفوفها، 

ولذلك يجدر بإسرائيل أن تركز جهودها وأن توجه رسائل زيارة أوباما نحو هذه القطاعات بصورة خاصة، 

وال س���يما الرس���ائل التي أكد فيها على الرابطة بين الش���عب اليهودي والواليات المتحدة والصهيونية 

والتعاون بين الدولتين واحتياجات إسرائيل األمنية والنضال المشترك ضد نزع شرعية إسرائيل.
  

إضفاء الرسمية على العالقات الخاصة
بمقدار ما يطرأ من تقدم في المس���ار اإلسرائيلي- الفلسطيني، وإذا ما أفضت المفاوضات مع إيران إلى 

اتفاق »س���يء«، سوف يزداد النقاش في إسرائيل، وإلى حد ما في الواليات المتحدة أيضا، حول أفكار من 

قبي���ل »حلف دفاعي« و«مظلة نووية«، وتحويل اتفاقي���ات مركزية ومذكرات تفاهم وتفاهمات أخرى إلى 

ج���زء ال يتج���زأ من القانون األميركي.  إن ما نوصي به هو تفحص حس���نات ومس���اوئ عملية إضفاء صفة 

الرسمية على الوثائق األساس للعالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل بصورة نصية قانونية.

يس���عى خالد مش���عل، الذي عاد مؤخرا إلى مكانته كزعيم قوي في 

الحرك���ة، إلى زيادة التق���ارب مع قطر واالبتعاد عن س���ورية وإيران، 

والتوج���ه نحو تحقيق المصالح���ة الداخلية مع حرك���ة »فتح«، وهذا 

التوج���ه يرمز إجم���اال إلى إمكانية إتب���اع سياس���ة براغماتية تجاه 

إسرائيل أيضا. 

ثالثا- الساحة الدولية واإلقليمية
يؤدي اس���تمرار الجم���ود السياس���ي في المس���ار اإلس���رائيلي- 

الفلسطيني إلى بقاء النزاع اإلسرائيلي- العربي مطروحا على األجندة 

اإلقليمية والدولية. إن التصعيد في النزاع اإلسرائيلي - الفلسطيني، 

والذي تزداد فرص واحتماالت انفجاره مجددًا في ظل اس���تمرار حالة 

الجمود السياس���ي، يمكن أن يدفع الرأي الع���ام المحلي والقيادات 

المصرية واألردنية نحو المطالب���ة بمزيد من التقليص والتبريد في 

العالقات مع إس���رائيل، وربما أيضا االنس���حاب جزئيا من االتفاقيات 

المبرمة بين إس���رائيل وبين كل من مصر واألردن.  إن نشوء توتر بين 

مصر وإس���رائيل، ناهيكم عن المس بمعاهدة الس���الم الموقعة بين 

البلدين، من ش���أنه أن يسد أمام إسرائيل الطريق نحو عالقة ايجابية 

مع األردن ومع دول أخرى في المنطقة.

عش���ية عيد الفص���ح اليهودي األخي���ر )ف���ي آذار الماضي( وصل 

الرئيس األميركي باراك أوباما في زيارة إلسرائيل، وأكد في خطبه أن 

الس���الم ضروري وممكن، وأنه السبيل الوحيد لضمان األمن الحقيقي 

للطرفين.  وش���دد أوباما عل���ى وجوب الوصول إلى هذا الس���الم عبر 

مفاوضات تفضي إلى قيام دولتين لشعبين. 

وترى الواليات المتحدة والمجتمع الدولي في المس���توطنات عقبة 

مركزية في طريق الس���الم، ولهذا الس���بب ينتقدان بشدة إسرائيل. 

فضال عن ذلك فإن من ش���أن أي تصعيد للتوتر بين إس���رائيل ومصر 

واألردن، وخصوصا مع الفلس���طينيين في ظل غياب عملية سياسية، 

واندالع جولة عنف جديدة في الساحة اإلسرائيلية- الفلسطينية، أن 

يضعف قدرة الواليات المتحدة على تحقيق الهدوء واالس���تقرار في 

س���احة الشرق األوس���ط وبلورة ائتالف إقليمي- غربي ضد إيران. من 

جهة أخرى يزداد الضغط داخل االتحاد األوروبي لفرض عقوبات على 

إس���رائيل في مجاالت كثيرة، كالمجالين االقتصادي واألكاديمي. إن 

استمرار التطورات في االتجاه الحالي يمكن أن يؤدي إلى وضع تواجه 

فيه إس���رائيل صعوبة في ترمي���م مكانتها الدولي���ة، جراء ضغوط 

متزايدة، وفي إيجاد تفهم الحتياجاتها األمنية. 

تلخيص وتوصيات
نقترح كبديل سياس���ي جدي���د توجها اندماجي���ا وفعاال لتحقيق 

تقدم حذر وتدريجي نحو االنفصال عن الفلس���طينيين، ورسم حدود 

الدول���ة بش���كل يبقي المبادرة في يد إس���رائيل، عل���ى أن يتم ذلك 

بالت���وازي في عدة محاور عمل مركزي���ة، األول توافقي ويتضمن: )1( 

مفاوضات لتس���وية سياس���ية طويلة األمد؛ )2( تس���ويات انتقالية 

تمهيدا لتطبيق تسوية طويلة األمد متفق عليها؛ )3( حوار إقليمي 

متعدد األطراف.  

أم���ا المحور الثان���ي فيتضمن مبادرة إس���رائيلية لرس���م الحدود، 

ويستحس���ن أن يت���م ذلك وس���ط تع���اون وتنس���يق مع الس���لطة 

الفلسطينية. 

إن األفضلي���ة المركزية لهذا التوجه تكمن في فرصه في أن يؤدي 

أوال إلى تحس���ين إدارة النزاع، ومن ثم إلى إيجاد أساس للمفاوضات 

مع الفلس���طينيين حول التس���وية الدائمة، وإلى ح���وار إقليمي مع 

العبين شرق أوسطيين آخرين.  

إن الصيغ���ة المقترح���ة للتقدم هي تنفيذ كل خطوة من ش���أنها 

المساهمة في خلق واقع دولتين، و/أو متفق عليها. 

جميع مكونات هذا التوج���ه هي متوازية وبديلة ومكملة لبعضها 

البعض. 

يتعي���ن على إس���رائيل بلورة خريطة طريق لتس���وية سياس���ية 

طويلة األمد، وعرضها على الس���لطة الفلس���طينية، على أن تس���تند 

هذه الخريطة إلى خطط مبادئ رس���مية قائمة وهي: خطة كلينتون، 

خريطة الطريق، االقتراح الذي قدم���ه إيهود أولمرت للرئيس عباس 

في العام 2008، ومبادرة الس���الم العربي���ة. كذلك يجب أن يتضمن 

االقت���راح مكونات تعط���ي لمص���ر واألردن أدوارا أمنية وسياس���ية 

مركزية.  فإش���راك مصر واألردن في العملية سيساعد إسرائيل في 

المطالبة بضمانات لهدوء أمني في مناطق الس���لطة الفلس���طينية، 

ومن ضمن ذلك في س���احة قطاع غزة، وللتقدم في تجس���يد أهداف 

المفاوضات إضافة إلى تعزيز عالقات إسرائيل مع هاتين الدولتين.

يجب أن تؤخذ في الحس���بان في نطاق مفاوضات التسوية الدائمة 

إمكانية بح���ث وتطبيق حلول إقليمية إبداعي���ة لم تبحث حتى اآلن 

)جي���وب إقليمي���ة، إدارات ذاتي���ة إس���رائيلية في مناط���ق الدولة 

الفلسطينية،  وحتى إعطاء مواطنة فلسطينية لسكان إسرائيليين( 

وذلك ضمن توجه للحد قدر اإلمكان من اقتالع وتفكيك مستوطنات، 

وعلى أساس تبادل أراض أو تعويضات مالية. 

من المستحس���ن أن تعمل إس���رائيل على تقوي���ة البنية التحتية 

للدولة الفلسطينية وتوطيدها في الضفة الغربية، من خالل تطبيق 

تفاهم���ات يتم التوص���ل إليها عن طريق المفاوضات، وبالتنس���يق 

الكامل مع اإلدارة األميركية.  وفي هذا اإلطار يمكن أن تقوم إسرائيل 

بخطوات من قبيل إطالق س���راح معتقلين ينتمون إلى حركة »فتح«، 

وتقليص حواجز، وتسهيالت في المرور والتنقل، وتقديم مساعدات 

اقتصادية ومن ضمن ذلك تشجيع مش���اريع فلسطينية في مناطق 

ج، وتوسيع النش���اط األمني الفلس���طيني في مناطق ب، وأن تعمل 

إسرائيل في المقابل على تشجيع الهدوء في قطاع غزة.  

هن���اك م���ا يس���تدعي أيضا إع���ادة النظر ف���ي مجمل السياس���ة 

اإلس���رائيلية تج���اه قطاع غزة واالس���تعانة بأط���راف ثالثة من أجل 

التغلب على أزمات عنيفة وتعميق التفاهمات األمنية بين إسرائيل 

وحركة »حماس«. 

بغية التقدم نحو تسوية سياسية طويلة األمد وصوغ واقع سياسي 

مرغوب، هناك حاجة التفاقيات جزئية ونش���اطات مستقلة منسقة 

لدى الطرفي���ن، وذلك بما يتيح تحس���ين العالقات بي���ن الزعامتين 

وإع���ادة بناء الثق���ة بين المجتمعين، األمر الذي س���يؤدي إلى زيادة 

التأييد الشعبي الحيوي لكال الزعامتين من أجل التقدم نحو التوصل 

إلى تسوية طويلة األمد. 

على الصعيد اإلقليمي، يتعين على إس���رائيل فتح حوار مع زعماء 

دول ذات وزن وتأثير في  جامعة الدول العربية، لبحث اس���تعدادها 

المبدئي الستئناف المحادثات المتعددة األطراف، في إطار إمكانية 

اإلقرار بمبادرة السالم العربية كأساس لبدء هذه المحادثات، بهدف 

التوصل إلى تفاهم حول إطار ش���امل وثابت متعدد األطراف يشكل 

منص���ة إقليمية للحوار واالتفاق على خطوات تصوغ الواقع من جانب 

إسرائيل والفلسطينيين. 

إذا لم تس���فر الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية طويلة 

األمد، عن نتائج و/ أو حدث تصعيد في الوضع، سيكون على متخذي 

القرارات في إسرائيل العمل من أجل دفع مبادرة مستقلة لالنفصال 

وذلك بهدف خلق واقع دولتين لش���عبين عل���ى األرض. ويفضل أن 

يتم ذلك بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وأن تكون هذه المبادرة 

منس���قة مع اإلدارة األميركية، فالدعم األميركي لمثل هذا التحرك، 

خاص���ة إذا ما اقترن بخطوات تحقق اس���تتباب اله���دوء األمني في 

س���احتي قطاع غزة والضفة الغربية، يمكن أن يس���اعد في الحد من 

معارضة مصر واألردن لخطوة )إسرائيلية( أحادية الجانب. 

يجب االس���تعداد إلمكانية دعوة المس���توطنين للعودة إلى حدود 

دول���ة إس���رائيل، وفقما سترس���م، ويتعين على الحكوم���ة، من أجل 

تفادي اندالع نزاع داخلي، أن تفكر مليا بتغيير السجال بينها وبين 

المس���توطنين، وذلك بغية توس���يع قاعدة التأييد لح���ل الدولتين 

وبل���ورة عملية إخالء المس���توطنات كخطوة جامع���ة وموحدة وليس 

كتنصل من جمهور إسرائيلي مهم،  إضافة إلى إضفاء الشرعية على 

فرض وتنفيذ اإلخالء بالقوة إذا اقتضى األمر. 

إلى ذلك فإن سياسة إسرائيلية مستقلة، فاعلة ومسؤولة، تقتضي 

التنازل من جانب إسرائيل عن مناطق تقع خارج الكتل االستيطانية 

الكبيرة، ووقف أنش���طة البناء خارج هذه الكتل، وإعداد خطة قومية 

الس���تيعاب المستوطنين، وس���ن قانون اإلخالء الطوعي والتعويض، 

وصوغ خطاب يس���اهم في تفادي الصدام الداخلي، والتخطيط لبقاء 

الجيش اإلسرائيلي في مناطق ومواقع يحددها بناء على االحتياجات 

األمنية. 

تبقي إس���رائيل في يدها الس���يطرة على الغالف األمني والحدود 

الخارجية للمناطق التي سيتم إخالء المستوطنين منها.

تلخيص
يوص���ي الطاق���م بالعم���ل بص���ورة متوازي���ة بجهود سياس���ية 

خ���الل:  م���ن  وذل���ك  البع���ض،  لبعضه���ا  ومكمل���ة   مدمج���ة 

أوال، الس���عي للتوص���ل إلى حل متفق عليه- حت���ى وإن كان جزئيا أو 

متدرجا- مع الفلسطينيين، بدعم دولي وعربي.  ثانيا، اتخاذ خطوات 

مس���تقلة وبناءة، حسبما وردت آنفا، هدفها رسم الحدود وخلق واقع 

إقليمي قوامه »دولتان لشعبين«، مع التطلع إلى أن يتم ذلك في إطار 

تنسيق إقليمي ودولي.  

إن مب���ادرة مس���تقلة لالنفصال ستش���كل في حد ذاته���ا تقدما 

حقيقي���ا باتجاه حل الدولتين، كما أنها يمكن أن تس���اهم في خلق 

الزخم المطلوب الس���تئناف المفاوضات السياسية. وفي حال فشل 

ه���ذه المحاولة أيضا في التوصل إلى تفاهمات مع الفلس���طينيين، 

يتعين على إس���رائيل الش���روع بتنفيذ الخطوات المستقلة بصورة 

تدريجية ومدروس���ة وتحت السيطرة، وسط تفحص تأثير كل خطوة 

قبل االنتقال إلى الخطوة المقبلة.

------------------------------

أعضاء الطاقم

غلعاد شـــير )رئيًسا(، غدعون بيغر وشـــلومو بروم وبنديتا بيرتي وشلومو غزيت 

وأودي ديكل وعنات كورتس ويورام شفايتسر )أعضاء(.

خالصة استنتاجات وتوصيات المؤتمر السادس لمعهد دراسات األمن القومي تحت العنوان »بيئة إستراتيجية متغيرة تتطلب تفكيرا إبداعيا«

استمرار البناء في المستوطنات يقلص أكثر فأكثر 
فرص تقسيم األرض بين »دولتين قوميتين«!

تعريف
عقد »معهد دراس���ات األمن القومي« ف���ي جامعة تل أبيب 

يومي 22 و23 نيس���ان الفائت مؤتمره السنوي السادس تحت 

العنوان »بيئة إس���تراتيجية متغيرة تتطلب تفكيرا إبداعيا«. 

وتدارس المؤتمرون عدًدا من االس���تنتاجات والتوصيات التي 

قدمتها طواقم تفكير خاصة تم تشكيلها استعداًدا للمؤتمر. 

وننش���ر هنا خالصة االس���تنتاجات والتوصيات التي صدرت 

عن طاقم���ي التفكير فيما يتعلق بحل الدولتين، ومس���تقبل 

العالقات اإلسرائيلية- األميركية ]ترجمة سعيد عّياش[.

 

خلفية
في ضوء الواقع السياسي الراهن والهدوء المؤقت في أعمال 

العنف و»اإلرهاب«، يفضل الجانبان، اإلسرائيلي والفلسطيني، 

المحافظة على الوضع القائم عوضا عن المجازفة السياس���ية 

والتس���ويات المؤلمة المرتبطة بالتوصل إلى اتفاق سياس���ي 

يهدف إلى حل النزاع. غير أن الظروف الجيو- سياسية تشهد 

ف���ي هذه األثن���اء تغيرات من ن���واح مختلفة. ففي الس���احة 

الدولية أخذت تترسخ نظرية نزع الشرعية عن إسرائيل، فيما 

أخ���ذ يتوطد في المقابل االعتراف بالدولة الفلس���طينية. من 

جهة أخرى فإن اس���تمرار البناء في المستوطنات يقلص أكثر 

فأكثر فرص تقسيم المنطقة فعليا بين دولتين قوميتين. 

اتجاهات وتحليل
أوال- الساحة اإلسرائيلية

أعلنت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة خالل العقدين األخيرين 

ع���ن تأييدها المبدئ���ي لفكرة »دولتين لش���عبين« وعملت بدرجات 

متفاوتة من أجل تجسيدها في المفاوضات أو بشكل أحادي الجانب، 

وذل���ك كمبدأ إس���تراتيجي غايته المحافظة عل���ى أغلبية يهودية 

حقيقية تحت س���لطة ديمقراطي���ة فعالة، ودرء الخط���ر المتربص 

بالمش���روع الصهيون���ي والمتمث���ل ف���ي الدولة ثنائي���ة القومية 

والتهديد الديمغرافي والمطالبة العربية بحق العودة. إن اس���تمرار 

»الوض���ع القائم« يضع���ف بدرجة خطيرة القدرة على تجس���يد هذا 

المبدأ مستقبال. 

وق���د حلل أعضاء طاقم »معهد دراس���ات األم���ن القومي« البدائل 

التي أثيرت في الس���جال السياس���ي والس���جال العام في إسرائيل، 

ومنه���ا »الخيار األردني«، ال���ذي ينص على ع���ودة الحكم األردني، 

خالفا لرغبته، إلى حكم الس���كان الفلسطينيين في »المناطق«، وفق 

صيغة معينة، غير أن الحديث يدور على بديل توافقي ال يؤدي إلى 

ح���ل القضايا الجوهرية في النزاع، ولذل���ك فإنه غير واقعي.  كذلك 

فإن خيار »خطة التهدئة«، ال���ذي طرحه نفتالي بينيت )زعيم حرب 

»البيت اليهودي« اليميني(، وال���ذي يدعو إلى ضم معظم مناطق ج 

ووضعها تحت سيادة  إسرائيلية كاملة، وإنشاء حكم ذاتي وظيفي 

في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وضم قطاع غزة 

إلى مصر، يبدو خيارا غير عملي من النواحي االقتصادية والعسكرية 

والسياسية، إذ يمكن أن يؤدي إلى تصعيد العزلة واالنتقادات التي 

تواجهها إسرائيل في الس���احة الدولية، وإلى تدهور العالقات مع 

األردن ومصر وانهيار الس���لطة الفلس���طينية وان���دالع موجة عنف 

جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

غي���ر أن الواقع يمكن أن ي���ؤدي، في ظل غياب مبادرة سياس���ية 

واقعي���ة، إلى قيام دولة ثنائية القومية فاقدة للعنصر اليهودي أو 

الديمقراط���ي في هويتها. من جهة أخرى فإن س���يناريو يقوم على 

االنفصال عن الفلسطينيين، سواء نتيجة التفاق سياسي أو نتيجة 

قرار إسرائيلي من جانب واحد، سوف يتطلب على األرجح إخالء واسع 

النط���اق لمعظم المس���توطنات الواقعة خارج الكتل االس���تيطانية 

الكبرى.

وتش���ير اس���تطالعات للرأي العام أجريت مؤخرا في إسرائيل إلى 

أن حوالي 69% من اإلس���رائيليين يؤيدون خطة شاملة للتوصل إلى 

تس���وية سياسية طويلة األمد مع الفلسطينيين، تنص على فرضية 

أو مبدأ يقول بأن الحدود النهائية بين إس���رائيل وفلسطين يجب أن 

يتم االتفاق عليها بين دولتين قوميتين. 

ثانيا- الساحة الفلسطينية
تشهد السلطة الفلسطينية، التي تعتمد على تأييد حركة »فتح«، 

عملية انحس���ار في شرعيتها الداخلية إضافة إلى حالة من الضعف 

االقتصادي والس���لطوي، وفي ظل عدم وجود وريث طبيعي للرئيس 

)محمود( عباس، فإن الفوضى التي ستنش���أ في أعقاب اس���تقالته 

المتوقعة يمكن أن تفضي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وعودة 

المس���ؤولية  الكاملة عما يجري ف���ي الضفة الغربية لتقع على عاتق 

إس���رائيل.  وقد تبين للجمهور الفلس���طيني أن مح���اوالت الزعامة 

الفلسطينية تسجيل نقاط في الس���احة الدولية، بواسطة  خطوات 

أحادية  الجانب، مثل رفع التمثيل الفلس���طيني في األمم المتحدة 

إلى مكانة دولة غير عضو في الجمعية العامة لألمم المتحدة، ليست 

خطوات محدث���ة لتغيير ملموس على أرض الواق���ع.  على الرغم من 

ذلك أعلن عباس أنه س���يعطي مهلة ثالثة أش���هر لجهود الواليات 

المتحدة الرامية الس���تئناف المفاوضات، وأن���ه إذا لم تتكلل هذه 

المس���اعي بالنجاح فإنه ع���ازم على العودة إل���ى الخطوات األحادية 

الجانب. ويس���هل كل ذلك على حركة »حماس«، الخصم السياس���ي 

لحرك���ة »فت���ح«، إقناع الجمهور ب���أن خيار المقاومة المس���لحة ضد 

إسرائيل هو البديل األفضل، والعمل على تعزيز قوة ونفوذ الحركة 

)حماس( في الضفة الغربية. 

حركة »حماس«: إلى جانب اس���تمرار عالقات التحالف والتعاون مع 

إيران، وال سيما حول مواضيع عس���كرية وعمليات تهريب األسلحة، 

فقد تعزز التعاون بين »حماس« وحركة اإلخوان المسلمين في مصر، 

وازداد مس���توى الش���رعية التي تحظى بها »حماس« في الس���احة 

العربية، كما ازداد الدعم االقتصادي للحركة من جانب قطر.  صحيح 

أن التقارب بين مصر اإلخوان المسلمين »وحماس« لم يؤد إلى توتير 

في العالق���ات المصرية- اإلس���رائيلية، أو إلى ازدي���اد التطرف في 

»حماس«، إال أن التخوف المصري م���ن فتح الحدود بين مصر وقطاع 

غ���زة وتمركز عناصر إرهابية في س���يناء، ومصلح���ة مصر  في وضع 

حد لتهريب األس���لحة عبر س���يناء واألنفاق، يشكالن مصدرا لطاقة 

احتكاك بين »حماس« والقاهرة، وكذلك بين مصر وإس���رائيل.  وقد 

ط���رأ في العام األخير تغيير في مي���زان القوى داخل صفوف قيادة 

»حم���اس«، لجهة ازدياد قوة الزعامة الغزية للحركة. من جهة أخرى، 
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

إلغاء هوكينغ مشاركته في »مؤتمر 
رئيس الدولة« يعيد الجدل في إسرائيل 

حول شرعية مقاطعتها!

أعاد إعالن عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ عن إلغاء زيارته إلى إسرائيل، 

طرح موضوع المقاطعة األكاديمية األوروبية إلس���رائيل على خلفية استمرار الصراع 

اإلس���رائيلي – الفلس���طيني وتعنت إس���رائيل الرافض للتقدم في عملية الس���الم 

واس���تئناف المفاوض���ات. وكان هوكينغ ق���د أعلن عن إلغاء مش���اركته في المؤتمر 

الس���نوي الذي يعقد تحت رعاية الرئيس اإلس���رائيلي، ش���معون بيريس، والجامعة 

العبرية في القدس، ويطلق عليه اس���م »مؤتمر الرئيس«، وتش���ارك فيه شخصيات 

تول���ت في الماضي مناص���ب رفيعة، مثل الرئيس األميركي األس���بق، بيل كلينتون، 

والرئيس السوفياتي السابق، ميخائيل غورباتشوف. 

وأث���ار إلغاء هوكينغ مش���اركته ف���ي هذا المؤتمر ص���دى دوليا، لكون���ه أحد أبرز 

الش���خصيات العلمية الموجودة في العالم الي���وم. واألهم من ذلك هو أن إلغاء هذه 

المش���اركة أعاد النقاش داخل إسرائيل حول شرعية مقاطعتها. وتعمدت إسرائيل، 

من خالل وس���ائل إعالمها، ذكر أن هوكينغ زار إس���رائيل عدة مرات وكانت آخرها في 

العام 2006. 

وقالت تقارير إعالمية إس���رائيلية إنه منذ أن تم اإلعالن عن مش���اركة هوكينغ في 

المؤتمر، قبل نحو الش���هر، مارست منظمات ونشطاء فلسطينيون وغير فلسطينيين 

في بريطانيا وخارجها، ضغوطا كبيرة على العالم البريطاني من أجل إلغاء مش���اركته 

ومقاطع���ة المؤتم���ر. وذك���رت وكاالت أنباء، في نهاية األس���بوع الماض���ي، أن عالم 

األلسنيات األميركي – اليهودي نوعام تشومسكي، المناهض للسياسة اإلسرائيلية، 

كان أح���د أبرز الذين طالبوا العال���م البريطاني بمقاطعة المؤتمر اإلس���رائيلي. وفي 

أعقاب ذلك أعلن هوكينغ عن قراره بعدم المشاركة في المؤتمر.

واعتب���ر رئيس المؤتمر، يس���رائيل ميمون، الذي تولى منصب س���كرتير حكومتي 

أريئيل ش���ارون وإيهود أولمرت، أن قرار هوكينغ مثي���ر للغضب وخاطئ. وأضاف أن 

»اس���تخدام المقاطعة األكاديمية ضد إس���رائيل هو أمر مثي���ر للغضب وغير الئق، 

وخاصة من جانب من يعتبر أن روح الحرية هي أس���اس عمله اإلنساني واألكاديمي«. 

وادعى أن »إسرائيل هي دولة ديمقراطية وبإمكان كل واحد فيها قول ادعاءاته مهما 

كانت. والمقاطعة ال تتجانس مع الخطاب الديمقراطي العلني والمفتوح«.

وقال ميمون لصحيفة »هآرتس« إنه يشارك في المؤتمر »متحدثون فلسطينيون«. 

وتاب���ع أن »موقف هوكين���غ، بالنس���بة لمؤتمر الرئي���س، يعزز المتطرفي���ن، إذ أن 

المتطرفي���ن ال يتحدثون وإنم���ا المعتدلون هم الذين يتحدث���ون، ومقاطعة كهذه 

ليست طريقة تشجع على الحوار وإنما تشجع المتطرفين وحسب«.

وأعلن كل من الرئيس���ين السابقين كلينتون وغورباتش���وف، إضافة إلى المغنية 

األميركية – اليهودية باربارة سترايس���ند والممثلة األميركية ش���ارون ستون وأمير 

موناكو ألبرت، عن مش���اركتهم ف���ي المؤتمر، إلى جانب عدد م���ن ممثلي الصناعات 

التكنولوجية الرفيعة وصناعة االتصاالت في العالم.

وكانت نقاب���ة المعلمين في إيرلندا، التي تمثل 14 أل���ف معلم في المدارس فوق 

االبتدائي���ة ومحاضري���ن في الجامع���ات والكليات، ق���د أعلنت الش���هر الماضي عن 

تأييدها »باإلجماع« لفرض مقاطعة أكاديمية على إس���رائيل. وجاء في بيان أصدرته 

النقابة أنها تتعامل مع إس���رائيل على أنها دولة أبارتهايد، كونها تمارس التفرقة 

العنصرية بحق الفلس���طينيين، ودعت أعضاءها إلى عدم القيام بأي نوع من التعاون 

الثقافي واألكاديمي مع إس���رائيل، وبضمن ذلك تب���ادل العلماء والطالب أو التعاون 

في مجال األبحاث. 

»المقاطعة ال تحقق أي هدف«
اعتبر عميد الجامعة العبرية، البروفس���ور آشر كوهين، أنه »ال يوجد في المقاطعة 

أي ش���يء يدفع هدفا ما من أي نوع. وأنا ال أفهم س���بب إقدام أشخاص على مقاطعة 

أنشطة مباركة من أي نوع كان«. 

وأض���اف أن »المقاطعة ال تتقدم. وهناك بين حين وآخر نجاحات محلية، مثل حالة 

هوكينغ. ولكن إذا نظرنا إلى أوروبا، وهي معقل المقاطعة األكاديمية ]ضد إسرائيل[، 

فإن���ه يوجد فيها صن���دوق األبحاث ’إي آر س���ي’، الذي تتنافس جمي���ع الدول على 

الحصول على منح منه. والجامعة العبرية حلت في المرتبة الخامسة أو السادسة بين 

المؤسسات التي تحصل على منح من هذا الصندوق. وهذا أمر هام، ألن الذين يقررون 

ف���ي مثل هذه الصناديق هم أوروبيون. وفي مثل هذه الصناديق، يكفي أن يعارض 

عضو واحد فيها لكي ال نحصل على منحة. ومن هنا يبدو أن المقاطعة ليست فعالة«. 

وقال رئيس جامعة حيفا، عاموس ش���ابيرا، إن المقاطعة ليس���ت مشكلة الجامعات 

وإنما هي مش���كلة إس���رائيل كدولة. وأض���اف أن »المقاطعة ضد دولة إس���رائيل، أو 

المقاطع���ة األكاديمي���ة ضد األكاديميا في دولة إس���رائيل هي أش���به بفرض حظر 

المتاجرة بالنفط أو أي مورد آخر. وعلى دولة إس���رائيل أن تصحو وأن تبذل جهدا أكبر 

في مجال اإلعالم في الجامعات في خارج البالد. إذ ال يمكن إبقاء الجامعات في العالم 

مستباحة«.

وتابع ش���ابيرا أن »الظاهرة المثيرة للقلق ليس���ت ما إذا كانت جامعة كهذه أو تلك 

تقاطع المؤسس���ة األكاديمية اإلس���رائيلية، أو أن باحثا هنا وهناك قرر عدم القدوم 

إلى إس���رائيل، رغم أنه ينبغي التعامل مع هذا األمر. لكن الظاهرة المثيرة للقلق هي 

ما يحدث داخل الجامعات والدعاية الجارية هناك مؤثرة«.

»مؤتمر الرئيس ُيستغل للدعاية اإلسرائيلية«
ورأت المحاضرة في جامعة تل أبيب، الدكتورة عنات مطر، أنه ال يمكن معرفة ما إذا 

تصاعدت المقاطعة ضد إس���رائيل. وقالت إنه »يوجد أشخاص كثيرون يمتنعون عن 

المجيء إلى إسرائيل وال يبلغون أحدا. ولذلك فإنه من الصعب متابعة ذلك«. واضافت 

أنه »ينبغي النظر إلى حالة هوكينغ على أنها باألساس خطوة معارضة للدعاية التي 

تتنكر بزّي حدث أكاديمي«.

ووصفت مطر »مؤتمر الرئيس« بأن »الحديث يدور على مؤتمر تحت رعاية الرئيس، 

ال���ذي يقوم بعالق���ات عامة من أجل إس���رائيل، وليس مؤكدا كيف كان س���يتصرف 

هوكين���غ لو تمت دعوته إلى مؤتم���ر علماء الفيزياء. وهوكين���غ يرفض آلة الدعاية 

ويوجد ش���يء ما قوي في ه���ذا الموقف. وأعتقد أن هذا هو عمل يس���تحق االحترام 

والتقدير، بسبب حقيقة أنه استمع إلى زمالئه الفلسطينيين«. 

جامعة مستوطنة »أريئيل« تصعد المقاطعة
قالت صحيفة »هآرتس« إن عميد كلي���ة العلوم االجتماعية في جامعة بن غوريون 

في بئر الس���بع، البروفس���ور ديفيد نيومان، يخصص قس���ما كبيرا من وقته وجهده 

ف���ي صد محاوالت متكررة، خاصة في بريطانيا، من أجل فرض مقاطعة أكاديمية ضد 

الجامعات اإلس���رائيلية. ورأى نيومان أن معظم النشاط في هذا السياق منحصر في 

المجال الخطاب���ي وليس العملي، لكنه الحظ حدوث تغير في التوجه في الس���نوات 

األخيرة.

ووفقا لنيومان فإن التوجه الجديد عبارة عن ش���كل جديد للنش���اط من أجل فرض 

المقاطعة، ويتمثل بإرس���ال رسائل الكترونية، »إيميل«، كثيرة جدا إلى أي شخصية 

تعتزم زيارة إسرائيل. وقدر نيومان أن هذا ما حصل في حالة هوكينغ. 

ونيومان هو أحد مؤسس���ي قس���م السياس���ة والحكم في جامعة بن غوريون، وهو 

القسم الذي يتهمه اليمين اإلسرائيلي بأنه »يساري متطرف«، بسبب مواقف وأبحاث 

محاضرين فيه، مثل البروفس���ور نيف غوردون، الذي دعا صراحة إلى مقاطعة بضائع 

المس���توطنات. وقال نيومان إن »ال���رد على محاوالت فرض مقاطع���ة أكاديمية على 

إسرائيل، هو بتعزيز متواصل للتعاون بين علماء من العالم وزمالئهم المحليين«.

لك���ن نيومان حذر م���ن أن »تحويل المركز الجامعي ف���ي أريئيل إلى جامعة بكل ما 

تعني الكلمة، وتهديد مجلس التعليم العالي بإغالق قس���م السياسة والحكم، وهما 

خطوتان بادر إليهما وزير التربية والتعليم الس���ابق، غدعون س���اعر، ال تساهمان في 

تعزيز مثل هذا التعاون مع علماء من أنحاء العالم«.   

أعلن وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موشيه يعالون، ورئيس هيئة أركان 

الجيش اإلس���رائيلي، بيني غانتس، في بداية األس���بوع الماضي، عن 

مصادقتهم���ا على خطة تقض���ي بتقليص مدة الخدمة العس���كرية 

اإللزامية بأربعة ش���هور. وطرح الجيش اإلس���رائيلي هذه الخطة، يوم 

االثنين من األسبوع الماضي، خالل اجتماع »اللجنة الوزارية للمساواة 

في تحمل العبء« برئاس���ة وزير العلوم والتكنولوجيا، يعقوب بيري، 

من حزب »يوجد مس���تقبل«، والذي تولى ف���ي الماضي منصب رئيس 

جهاز األمن العام )الشاباك(.

وجاء تش���كيل »لجنة بيري« وخطة تقليص مدة الخدمة العس���كرية 

اإللزامية نتيجة الحتجاجات »تحمل العبء«، في س���ياق االحتجاجات 

االجتماعي���ة في إس���رائيل، في الع���ام 2011، وتأثيره���ا على أجندة 

االنتخابات العامة التي جرت في كانون الثاني الماضي. وقد تضمنت 

االتفاقيات االئتالفية لدى تش���كيل الحكوم���ة الحالية بنودا تتعلق 

بتنظيم الخدمة العسكرية للحريديم.

وكانت ه���ذه االحتجاجات قد أدت، في أعقاب التماس إلى المحكمة 

العلي���ا، إلى إصدار هذه المحكمة قرارا يلغي س���ريان مفعول »قانون 

طال«، الذي منح الحريديم امتيازات وإعفاءات من الخدمة العسكرية، 

منذ ش���هر آب الماضي. ويعني هذا القرار أن جميع الشبان الحريديم 

ملزمون بالخدمة العس���كرية لدى بلوغهم س���ن 18 عاما. وقد تناولت 

»لجنة بيري« موضوع تجني���د الحريديم أيضا، ووضعت خطة في هذا 

السياق.  

رغ���م ذلك، ف���إن الجدل في إس���رائيل لم ينته، س���واء فيما يتعلق 

بالمساواة في العبء، أو بتقصير مدة الخدمة اإللزامية. 

وقد رأى البعض أن الخطة األخيرة تقوض مبدأ »جيش الشعب«، بينما 

رأى البعض اآلخر عكس ذلك، خاصة وأنها مقرونة بتجنيد الحريديم. 

كذلك رأى فريق ثالث أنه يجب تقليص مدة الخدمة اإللزامية بس���تة 

ش���هور وليس بأربعة شهور فقط. وأش���ار محللون إلى أنه على الرغم 

من أن الجيش اإلسرائيلي ما زال يعلن التزامه بمبدأ »جيش الشعب«، 

لكن���ه في حقيقة األمر ال يبذل جهدا كبيرا من أجل تجنيد الحريديم. 

وف���ي خضم هذا الجدل هناك الصراع عل���ى ميزانية األمن، إذا يعتبر 

الجي���ش أن خطته تقتصد 4ر1 – 5ر1 مليار ش���يكل، لكنه في المقابل 

يطالب بتعويضه على الخطة بمبلغ 750 مليون شيكل، ال يتم شملها 

في ميزانية األمن.

تقليص مدة الخدمة اإللزامية
س���تدخل خطة تقليص مدة الخدمة اإللزامية إلى حيز التنفيذ في 

ش���هر آب العام 2015. وبموج���ب هذه الخطة س���يتم تقليص المدة 

من 36 ش���هرا إلى 32 ش���هرا. وفي المقابل فإنه سيتم تمديد خدمة 

الش���بان المتدينين الذين يخدمون في إطار برنامج المعاهد الدينية 

التمهيدية للخدمة العسكرية من 16 شهرا إلى 24 شهرا. كذلك فإنه 

س���يتم تمديد مدة خدمة قس���م من المجندات وذلك وفقا للوحدات 

التي يخدمن فيها. 

وعموم���ا، فإن الجنود في الوحدات الميداني���ة، مثل ألوية »غوالني« 

و«غفعاتي« و«هناحال هحريدي« والمظليي���ن والمدرعات والمدفعية 

والهندسة، سيخدمون 32 شهرا. وهذه الفترة التي ستلزم المجندات 

بها أيضا. 

وف���ي مقابل ذل���ك، فإن الجنود ف���ي الوحدات الخاص���ة، أي وحدات 

الكوماندوس، مثل س���رية هيئة األركان العامة وسرية سالح البحرية 

و«ماجالن« و«ش���لداغ« ووحدة المس���تعربين »دوفدوفان«، سيخدمون 

لمدة 36 ش���هرا، لكن خالل فترة األربعة ش���هور األخيرة س���يوقعون 

على عقد خاص يتعلق بالخدمة الدائمة. وهذا يعني أن هؤالء الجنود 

سيتلقون رواتب لقاء خدمتهم العسكرية. كذلك سيسري هذا النظام 

على جنود معينين في الجهاز التكنولوجي في الجيش اإلسرائيلي. 

وستش���مل الخطة س���ن قانون خاص يتعلق بمنع تهرب المجندات 

م���ن الخدمة وإلزامه���ن بالخدم���ة الوطنية بدل الخدمة العس���كرية. 

وتش���ير اإلحصائيات الرسمية إلى أن 42% من النساء في سن التجنيد 

يمتنعن ع���ن أداء الخدمة العس���كرية، وأن 35% منه���ن يبررن ذلك 

بأنهن متدينات.

وقال ضابط كبير في الجيش اإلس���رائيلي ف���ي تصريح صحافي، إن 

خطة تقليص مدة الخدمة العس���كرية ستقتصد مبلغ 4ر1 – 5ر1 مليار 

ش���يكل. ألنه من جهة س���تتقلص مدة خدمتهم، ومن الجهة األخرى 

س���ينخرطون في س���وق العمل في وقت مبكر وس���يدفعون الضرائب 

لخزين���ة الدولة. وفي المقابل يقول الجيش اإلس���رائيلي بأنه من أجل 

تطبيق هذه الخطة فإنه بحاجة إلى مبلغ 750 مليون ش���يكل، من أجل 

دفع رواتب جنود الوحدات الخاصة الذين س���يخدمون أربعة ش���هور 

إضافية. ويطالب الجيش أال يتم ش���مل هذا المبلغ في ميزانية األمن. 

كما أن الجيش يطالب بأن يس���تعيد إلى صفوفه مئات الجنود الذين 

أرسلهم للخدمة في الشرطة ووزارة الدفاع وأجهزة أمنية أخرى. 

وق���ال يعالون خالل اجتم���اع »لجنة بيري« إن »ثم���ة خطرا كامنا في 

تقصير مدة الخدمة لكن القرار بش���أنه صحيح. ومن واجبنا أن نحرص 

على أال يثقل تقصير الخدمة على كاهل قوات االحتياط... وحتى بعد 

هذه التعديالت س���يبقى نم���وذج جيش الش���عب والخدمة اإللزامية 

قائمين«.

تراجع عدد المتطوعين للوحدات القتالية
م���ن جهة أخ���رى، لفت المحلل العس���كري في صحيف���ة »هآرتس«، 

عام���وس هارئيل، إلى أن هذه الخطة لتقلي���ص مدة الخدمة اإللزامية 

هي صيغة جديدة لخطط كثيرة مش���ابهة ت���م تداولها في الجيش 

ووزارة الدفاع اإلس���رائيلية خالل العقد األخي���ر. وتبدو الخطة الحالية 

مش���ابهة إلى حد كبير لخط���ة وضعتها »لجنة بن بس���ات«، ولكن تم 

التراجع عن تطبيقها في أعقاب حرب لبنان الثانية، في العام 2006. 

وأض���اف هارئيل أن���ه »ال الجي���ش وال لجنة بي���ري بإمكانهما توقع 

التبعات البعي���دة المدى لهذه التغييرات«، مش���يرا إل���ى أنه توجد 

حاليا مؤش���رات أولية عل���ى اتجاه جدي���د وهو »تراجع ع���دد الجنود 

الذين يطلبون االنخراط في مهمات قتالية في وحدات مثل س���الحي 

المدرعات والهندس���ة، وذلك في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الجنود 

الذين يبحثون ع���ن االنخراط في وحدات تعتب���ر ’قتالية اليت’، مثل 

منظومة ’القبة الحديدية’ أو كتائب اإلنقاذ التابعة للجبهة الداخلية، 

والتي تكون الخدمة فيه���ا أقل خطرا. وفي موازاة ذلك تتزايد طلبات 

المجندين على االنخراط في وحدات نوعية في داخل إس���رائيل، مثل 

الوحدة 8200 ]وحدة التجسس والتنصت التابعة لشعبة االستخبارات 

العسكرية[ ووحدة السايبر الدفاعية أمام الهجمات االلكترونية«. 

وأش���ار هارئيل إلى العالقة بي���ن تقليص مدة الخدم���ة اإللزامية 

وتجني���د الحريدي���م. فق���د صرح غانت���س وضباط كب���ار آخرون في 

الجيش مرارا، بأنهم س���يعارضون تقلي���ص مدة الخدمة في حال لم 

تكن مقرون���ة بتنظيم عملية تجنيد الحريديم. وأضاف أنه يس���ود 

تخوف في هيئة األركان العامة للجيش من أن الحكومة لن تنجح في 

فرض الخدمة اإللزامية على الحريديم، على ضوء معارضة الحريديم 

الشديدة لذلك، وأن يدفع الجيش الثمن من خالل تضاؤل عدد قواته 

من دون رفده بقوى بشرية إضافية من أجل ملء النقص في الوحدات 

القتالية.

ووفق���ا للمحلل فإن م���ا يريد الجيش تحقيقه م���ن هذه الخطة ليس 

واضح���ا، وأن بيان���ا صدر عن مكت���ب يعالون تطرق إلى م���ا يجري في 

»لجنة بيري« ووصفه البيان بأنه »مس���رحية أجراها الجيش داخل لجنة 

المس���اواة في العبء«. وأشار المحلل إلى أن هذا الشعور ينتاب بعض 

أعضاء اللجن���ة، بأن »الجيش يتحدث بلغ���ة مزدوجة، فمن جهة يؤكد 

التزامه بفكرة جيش الشعب، ومن الجهة األخرى فإنه ال يخرج عن طوره 

م���ن أجل تجنيد الحريديم، وإذا لم تتوفر لديه الفرصة لتطبيق الخطة 

فإنه لن يعارض تالشيها«.

كذلك أش���ار هارئيل إلى عدم جدية الجيش في التعامل مع تجنيد 

الحريديم حتى اآلن. فقد أعلن في الس���نوات السابقة أكثر من مرة عن 

إقامة كتائب خاصة بالحريديم، لكنه لم ينفذ ش���يئا من هذا القبيل. 

إضافة إلى ذلك فإنه على الرغم من إقامة كتيبة حريدية، هي »هناحال 

هحريدي«، قبل 15 عاما، والتي خدم فيها آالف الحريديم، إال أن الجيش 

لم يعمل على إقامة وحدات احتياط لهم بعد تس���ريحهم، ما يعني أن 

الجيش تنازل عن استمرار خدمتهم ضمن قوات االحتياط.

وفي حال لم يتم وضع ترتيب جديد لتجنيد الحريديم في الش���هور 

المقبلة، فإن الجيش اإلس���رائيلي سيكون ملزما بتجنيد 5400 حريدي 

في شهر آب المقبل، من الذين تلقوا أوامر تجنيد خالل الفترة األخيرة 

على أثر إلغاء س���ريان »قانون طال«. لكن هارئيل ش���دد، استنادا إلى 

مصادر عس���كرية، على أن »ثمة ش���كا فيما إذا كان الجيش جاهزا اآلن 

الس���تيعاب 54 حريديا إضافة إلى أولئك الذين استوعبهم حتى اآلن، 

فما بالك والحديث يدور على اس���تيعاب عدد أكب���ر بمئة مرة من هذا 

العدد؟«.

»الظروف في المنطقة تسمح 
بتقليص مدة الخدمة«

يدور جدل في إسرائيل حول خطة تقليص مدة الخدمة اإللزامية، تم 

التعبير عنه من خالل مقاالت نش���رتها صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 

األسبوع الماضي. 

ورأت الصحافية نحاما دويك أن هذه الخطة هي »خطوة صحيحة في 

االتجاه الصحيح«. وكتبت أن عدد س���كان إسرائيل عندما نشبت حرب 

تش���رين في العام 1973 كان 5ر3 مليون نسمة تقريبا. وأشارت إلى أن 

هذه كانت أصعب الحروب التي خاضتها إس���رائيل. لكن عدد السكان 

في إسرائيل، اليوم، أصبح قريبا من الثمانية ماليين. 

وأضافت دويك أن���ه »في موازاة ذلك، ف���إن التهديدات على الدولة 

غيرت شكلها. وساحة القتال المستقبلية لم تعد كما عهدناها. فهذه 

لم تعد الحرب البرية التي تتطل���ب قوات كبيرة ودبابات وقوات برية، 

وإنما أصبحت حرب صواريخ وحولت الجبهة الداخلية إلى جبهة حرب. 

أي أنه ربما مطلوب للجيش اإلس���رائيلي عدد أقل من الجنود، قوات أقل 

وقبب حديدي���ة أكثر. وعلينا أال نرتبك، ألنه م���ا زلنا بحاجة إلى جيش 

قوي وكبير«. 

وتابعت دوي���ك أنها تؤيد فك���رة »جيش الش���عب« لكنها تعارض 

تحويل���ه إلى »جي���ش مهن���ي«. ولكن »على ض���وء تزايد ع���دد أفواج 

المجندين، بس���بب ازدياد عدد الس���كان وتغير طبيعة ميدان القتال 

المستقبلي، فإنه باإلمكان تقليص مدة الخدمة للرجال بأربعة شهور. 

وس���يكون باإلمكان تقليص مدة الخدمة بش���كل أكبر إذا ما انضم إلى 

قائمة المرشحين للتجنيد آالف الحريديم، وعندها سيكون باإلمكان أن 

تصبح مدة الخدمة عامين ونصف العام«. ورأت بهذه الخطة »استجابة 

لرغبة الش���بان، الذين يريدون، كما هي الحال في دول أخرى، أن يبدؤوا 

حياتهم المدنية مبكرا قدر اإلمكان«.

من جانبه، عارض الصحافي اليميني حغاي س���يغال، الذي أدين في 

الماضي بالعضوية في تنظيم يهودي إرهابي هدفه قتل فلسطينيين، 

خطة تقليص فترة الخدمة العسكرية. وكتب أنه »ألول مرة منذ أن تم 

اإلعالن عنه بأنه جيش الش���عب في صيف العام 1948، أوصى الجيش 

اإلسرائيلي بتنفيذ خطوات ستحوله تدريجيا إلى جيش مهني. وباسم 

الحاجة إلى المساواة في العبء أصبح يؤيد خطة كاسرة للتوازن«.

واعتبر س���يغال أنه بموج���ب الخطة فإن الكثيرين س���يفضلون أداء 

الخدمة العس���كرية في وحدات غير قتالية، وأنه س���يتجمع تدريجيا 

ف���ي الوحدات القتالية أبن���اء الفقراء، الذين س���يحتاجون إلى الراتب 

المضخم الذي س���يتم دفعه طوال س���نوات الخدمة. وسيكون بإمكان 

الجن���ود الميس���وري الحال الته���رب من الخدمة م���ن دون أن يؤنبهم 

ضميرهم. وس���وف يقولون ألنفس���هم: إنني أحص���ل على أقل ولذلك 

فإني س���أخدم أقل. كما أن الحريديم س���يتمكنون من التهرب بشكل 

أس���هل... وسيقول حاخامو الحريديم إنهم كانوا على حق عندما ادعوا 

بعدم وجود حاجة أمنية حقيقية لتجنيد طالبهم للجيش، وإنما هناك 

حاجة كيدية وحسب«.

وأضاف سيغال أن »الجيش يوصي اآلن ’بخدمة تفاضلية’، وبعد ذلك 

س���يدعي بأنه ال مناص من إلغاء الخدمة اإللزامية كلها. إذ أنه ستكون 

هنا دائما ضائقة ف���ي الميزانية التي تبرر الحاجة إلى خطوات نجاعة 

مزلزلة، ودائما س���يكون هناك دعم سياسي ألفكار خطيرة لخصخصة 

جه���از األمن. وبدال من جيش الدفاع اإلس���رائيلي سيتش���كل الجيش 

التفاضلي اإلس���رائيلي. وليس مؤكدا أنه سيس���تمر ف���ي الدفاع عنا 

بالنجاعة نفسها«.

لك���ن على ما يبدو أن موقف س���يغال ال يمثل موقف اليمين كله. 

فقد رأى وزير العدل اإلس���رائيلي األس���بق، دانيئيل فريدمان، أن 

باإلمكان تقليص مدة الخدم���ة اإللزامية إلى عامين ونصف العام، 

مش���يرا إلى أن ه���ذه المدة كانت متبعة قبل ح���رب حزيران العام 

1967، وأنه بعد هذه الحرب تم تمديد مدة الخدمة إلى ثالثة أعوام 

»بصورة مؤقتة« ما زالت مستمرة حتى اليوم. وأضاف أنه منذ ذلك 

الحين ازداد عدد الس���كان اليهود في إس���رائيل وازداد معه عدد 

المجندي���ن في أفواج التجنيد بأكثر م���ن ضعفين. كذلك فإنه تم 

توقيع معاهدتي س���الم مع مصر واألردن »وسورية تنزف دما منذ 

عامين«، في إش���ارة إلى أن إس���رائيل بإمكانها التنازل عن جزء من 

قوتها العسكرية النظامية.

ولفت فريدمان إلى أن مدة الخدمة اإللزامية العسكرية في إسرائيل 

ه���ي األطول من نوعها ف���ي العالم، إلى جانب كوريا الش���مالية. ورأى 

أن الخطة المطروحة حاليا »تطرح ش���كوكا كبي���رة جدا حول ما إذا كان 

الحديث يدور على تقليص ذي معنى حقيقي«.   

وأضاف أن السؤال هو »من الذي يقرر ومن الذي يدير الدولة؟ وواضح 

أنه لو تمكن الجيش من التصرف وفق مشيئته لما كان هناك تقليص 

أب���دا، ولكان قد اس���تمر تمديد مدة الخدمة المؤقت���ة إلى األبد... وقد 

ح���ان الوقت لك���ي تعمل الحكوم���ة كحكومة حقيقي���ة وتتخذ القرار 

المطل���وب، وهو تقلي���ص مدة الخدمة اإللزامية للبني���ن بما ال يقل عن 

ستة ش���هور، ومن دون ربط ذلك بتمديد مدة خدمة البنات. والظروف 

في منطقتنا تسمح بذلك، بل إنها تصرخ من أجل تطبيق ذلك. وزيادة 

عدد المجندي���ن الحريديم وتمدي���د مدة تجنيدهم يج���ب أن تكون 

غايته���ا القيام بتقليص آخر لمدة الخدم���ة وصوال إلى عامين. وهذا ال 

ينفي بالطبع إمكانية تشغيل عدد مالئم من الجنود، المعنيين بذلك، 

في الخدمة العس���كرية الدائمة في الوحدات الت���ي تحتاج إلى جنود 

كهؤالء«.

هل سيتم تجنيد الحريديم؟
ذك���رت صحيفة »هآرتس«، ي���وم الجمعة الماض���ي، أن »لجنة بيري« 

توصلت إلى تسوية فيما يتعلق بتنظيم مسألة تجنيد الحريديم، لكن 

هذه التسوية ما زالت غير نهائية ويتوقع أن تطرأ عليها تعديالت في 

اللحظة األخيرة، قبل إقرارها بعد أسابيع قليلة. وتقضي هذه التسوية 

بأن���ه بحلول األول من تموز الع���ام 2016، أي بعد أكثر من ثالثة أعوام، 

س���يتعين على الجيش اإلس���رائيلي والجمهور الحريدي أن يستجيبا 

للهدف الذي تضعه اللجنة بشأن عدد المجندين الحريديم. 

وتتجه النية في »لجنة بيري« إلى تجنيد حوالي خمسة آالف حريدي 

من أصل ثمانية آالف حريدي في س���ن التجنيد. وبموجب اللجنة، فإنه 

سيتم تجنيد أكثر من نصف المجندين للجيش اإلسرائيلي بينما يتم 

تجنيد الباقين للخدمة الوطنية. وسيشرف الجيش على عملية تجنيد 

الحريديم، بحيث ينتقي المالئمين بينهم للخدمة العسكرية ويوجه 

اآلخرين إلى الخدمة الوطنية. 

وقال���ت الصحيفة أن اللجنة تراجعت، على ما يبدو، عن فرض عقوبات 

اقتصادية كبيرة على الحريديم الذي���ن يتهربون من الخدمة. وبررت 

اللجنة ذلك ب���أن الميزانية العامة التي تم���ت بلورتها مؤخرا، قلصت 

بشكل كبير الميزانيات الممنوحة للمؤسس���ات الحريدية، األمر الذي 

من ش���أنه أن يصعب من فرض المزيد من العقوبات االقتصادية على 

الحريديم.

لك���ن تنفيذ خطة تجني���د الحريديم محاط بالش���كوك، إذ أن تمديد 

تنفيذ خطة كهذه لثالثة أعوام من شأنه أن يؤدي إلى عدم تنفيذها، 

خاصة وأن إس���رائيل س���تكون في العام 2016 قريبة م���ن االنتخابات 

العام���ة المقبلة، ه���ذا في حال بقي���ت الحكومة الحالي���ة حتى موعد 

كر أعاله، ف���إن هيئة األركان 
ُ
نهاي���ة واليته���ا أو قبله بقليل. وكم���ا ذ

العامة تش���كك في قدرة الحكومة على سن قانون يتعلق بهذه الخطة 

العتبارات سياسية.

إل���ى جانب ذل���ك، فإنه قد تح���دث تغييرات في تركيب���ة الحكومة 

الحالية، تؤدي إلى انسحاب حزب »يوجد مستقبل« من الحكومة، خاصة 

في أعقاب ظهور مؤشرات أولية على وجود شرخ في الحلف بينه وبين 

حزب »البيت اليهودي«، ال���ذي يمثل التيار الصهيوني – الديني، في 

أعقاب خالفات داخلية تتعلق بتعيين حاخامين في مناصب رس���مية، 

مثل الحاخام األش���كنازي الرئيس���ي إلس���رائيل. كذلك تفيد تقارير 

بوج���ود ضغوط على رئي���س حزب »البيت اليه���ودي«، نفتالي بينيت، 

إلبداء التس���اهل حيال الحريديم على حس���اب الحلف بينه وبين حزب 

»يوجد مستقبل« ورئيسه يائير لبيد.   

مع تجّدد الجدل بشأن »المساواة في تحمل العبء«

خـطـة جديدة تطرح تقليص مدة الخدمة العسكرية 
اإللـزامـيـة وتـســويـة مـوضـوع تجـنـيـد الحـريـديــم!

مجندون جدد في الجيش اإلسرائيلي.
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

»مخطط  برافر« 
وخطاب عسكرة النقب

بقلم: د. ثابت أبو راس )*(

صادقت اللجنة الوزارية اإلس���رائيلية لشؤون التشريع 

األس���بوع الفائت على مش���روع قانون بيغ���ن- برافر. وقد 

أج���رت هذه اللجنة بع���ض التعديالت عل���ى التوصيات 

التي أدخلها الوزير الس���ابق بيني بيغ���ن على المخطط 

األصلي - مخطط برافر. وش���ملت هذه التعديالت تقصير 

مدة تنفيذ المخطط من خمس سنوات إلى ثالث سنوات، 

وإرف���اق خارطة تحدد المناطق التي س���تعطى للس���كان 

الب���دو كتعويض جزئي عن األراضي التي س���تصادر. أما 

التعديل الثالث فيشمل إقامة لجنة وزارية ستكون على 

ما يبدو برئاس���ة وزير اإلسكان المس���توطن أوري أريئيل 

لمتابعة تنفيذ المخطط. 

ه���ذه التعديالت ال تغي���ر من حقيقة ك���ون المخطط 

مفروضا على عرب النقب، وكونه في نفس الوقت مرفوضا 

م���ن قبلهم ألنه ي���ؤدي إلى نكبة صغيرة تش���مل هدم 

حوالي عش���رين قرية غير معترف بها، وتهجير أكثر من 

45 أل���ف مواطن من قراهم. هذا القان���ون يرافق بعملية 

تحريض ممنهجة من وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية وقوى 

سياسية وغيرها.

هناك من يعتق���د أن التحريض على ع���رب النقب هو 

أنجع الوسائل لكس���ب الرأي العام اإلس���رائيلي وتمرير 

مخط���ط براف���ر- بيغ���ن. لذلك ل���م نفاجأ م���ن المقاالت 

التحريضي���ة ف���ي صحيف���ة »معاري���ف« م���ن أن »البدو 

يحتلون النقب ويستولون عليه«، وأن بيغن »يمنح« البدو 

هدايا، وأن البدو قد »ربح���وا اليانصيب« وما إلى ذلك من 

ادع���اءات. لكن أن تصل الوقاحة في اإلعالم اإلس���رائيلي 

المتمث���ل ف���ي »معاريف« ومن ه���م وراءه من مجموعات 

متطرفة مثل »رغابيم« وحزب »البيت اليهودي« وليبرمان 

والمس���توطنين أن يدعوا بأنه ال توج���د أراض كافية في 

النقب حتى بالكمي���ات القليلة التي يقترحها بيغن في 

توصياته، م���ن أجل تعويض بدو النق���ب،  فهذا افتراء. 

وأكثر من ذلك فالقول بأن هذه »التعويضات« س���تعرقل 

عم���ل المؤسس���ة األمنية وتأت���ي على حس���اب مناطق 

عس���كرية مغلقة تابعة للجيش اإلس���رائيلي هو افتراء 

دم���وي على عرب النق���ب. لقد أصبح الك���ذب والتضليل 

ثقافة المؤسس���ة اإلس���رائيلية بكل أذرعها. اكذب وكرر 

الكذب حتى تصدق نفسك على أمل أن يصدقك اآلخرون. 

هذه هي حال المؤسس���ة اإلس���رائيلية. كل ش���يء متاح 

بهدف تمرير المخطط الجهنمي باالستيالء على أراضي 

عرب النقب.

وإليكم بعض الحقائق التي يجب أن يعرفها كل عربي 

أو يه���ودي في البالد يؤمن بأن ع���رب النقب هم جزء من 

المشهد في هذا الوطن الذي ال وطن لهم سواه:

ال توج���د هن���اك دولة ف���ي العالم تس���يطر على هذا 

الكم الهائل من مس���احتها الجغرافية. فدولة إسرائيل 

ومؤسس���اتها تس���يطر على 93% من مس���احتها. هذه 

الحقيق���ة تضع إس���رائيل ف���ي مصاف دول مث���ل كوبا 

والصين وكوريا الش���مالية والتي تعرف نفس���ها كدول 

اشتراكية.  

حقيقة أخرى هي أن أجهزة األمن والمؤسس���ة األمنية 

في إس���رائيل تسيطران أو � تؤثران تخطيطيا- على أكثر 

من 50% من مس���احة الدولة. ه���ذا األمر يبرز في منطقة 

النقب حيث يعيش هناك أكثر من 200 ألف نس���مة من 

العرب البدو يشكلون ثلث السكان هناك.

في إس���رائيل هناك 8900 كيلومتر مربع والتي تعرف 

كمناطق إطالق نار. منه���ا 6650 كيلومتًرا مربًعا )حوالي 

75%( ف���ي منطقة النقب، منها حوالي 4000 في ش���مال 

النقب لوحده. كما تش���مل البني���ة التحتية األمنية في 

النقب حوالي ألف معسكر ومنش���أة عسكرية منها أربع 

مطارات عسكرية هي: حتسيريم، رامون، نفاطيم وعبده. 

إن عسكرة النقب تشمل مدينة بئر السبع نفسها والتي 

تتواجد فيه���ا هيئة أركان الجنوب وم���ن حول المدينة 

وداخلها هناك عدة معسكرات للجيش.

وبحس���ب خطة متروبولين بئر الس���بع ف���إن الحكومة 

اإلسرائيلية تنوي االستيالء على المزيد من أراضي عرب 

النق���ب بهدف العس���كرة. فهناك مخطط ب���دأ تنفيذه 

بإقام���ة مدينة التدريبات العس���كرية في مفترق النقب 

على أراضي عش���يرة العزازمة. كذلك األمر هناك مخطط 

لمحو قري���ة المكيمن غير المعترف به���ا وجزء من قرية 

أخرى ه���ي عويجان من أج���ل إقامة قرية االس���تخبارات 

العس���كرية في مفرق السقاطي. وهناك مخطط لتوسيع 

مطار نفاطيم العس���كري من أجل استيعاب جهاز النقل 

لس���الح الجو اإلس���رائيلي وآخر إلقامة مدينة االتصاالت 

العس���كرية والت���ي س���تقام ف���ي المنطق���ة الصناعية 

التكنولوجية في عومر.

لقد مر على إقرار مخطط برافر في الحكومة سنة ونصف 

السنة، هذا بعد إصدار 18 مس���ودة مختلفة قبل إقراره. 

وقد تم تعديل المخطط مرتين منذ إقراره في الحكومة. 

واآلن جاء التحريض العنصري من جديد من اجل تعديل 

ثالث يقلل من كمية األراضي القليلة أصال التي خصصت 

لتعويض عرب النقب. 

هذا المخط���ط العنص���ري، والذي وصفته مؤسس���تان 

دوليت���ان هما األم���م المتح���دة واالتحاد األوروب���ي، بأنه 

مخط���ط عنصري ومميز ضد عرب النقب لن يمر. ولن تنجح 

المؤسس���ة اإلس���رائيلية بتمريره ألنه يفتق���ر إلى البعد 

األخالقي، وهدفه تهجير سكان يعيشون في قراهم قبل 

قيام دولة إس���رائيل. وهذا المخطط سيتحطم على صخرة 

القانون والعرف العشائري الذي يمنع أي عربي نقباوي من 

أن يعيش فوق أرض غيره. لذلك فإن الحكومة اإلسرائيلية 

تحس���ن صنًعا لو أبطلت مخطط برافر وبادرت إلى حوار مع 

س���كان القرى غي���ر المعترف بها ح���ول خطتهم البديلة 

والت���ي تتضمن االعت���راف بكل قراهم حس���ب المعايير 

التخطيطية اإلس���رائيلية لالعتراف بقرى جديدة وضمان 

قانون واحد مساو لمواطني هذه البالد عربا ويهودا.

______________________________

)*( مدير فرع »مركز عدالة« في النقب

عّين رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في 

ش���هر نيس���ان الفائت، المدعى العام العسكري السابق، 

اللواء في االحتياط أفيحاي مندلبليت، س���كرتيرا للحكومة 

خلفا لتس���في ه���اوزر. والملفت في ه���ذا التعيين هو أن 

مندلبليت ينتمي إلى التيار الصهيوني - الديني اليميني 

المتط���رف. وبه���ذا التعيين ي���زداد عدد المستش���ارين 

والمس���اعدين في مكت���ب نتنياهو. فقد ب���رز منذ توليه 

رئاس���ة الحكوم���ة، في واليته الس���ابقة الع���ام 2009، أن 

نتنياهو أحاط نفس���ه بأش���خاص ينتمون إلى هذا التيار 

وأبرزه���م مستش���ار األمن القوم���ي، اللواء ف���ي االحتياط 

يعقوب عميدرور.

والصهيوني���ة - الدينية، أو المتدين���ون - القوميون أو 

معتمرو القلنسوة المنسوجة، هم تيار أيديولوجي داخل 

الحرك���ة الصهيونية ويس���تمد أف���كاره الصهيونية من 

الفكر الديني اليهودي. وت���رى الصهيونية - الدينية أن 

تأيي���د »القومية اليهودية« وإقام���ة دولة لليهود نابعان 

من الت���وراة. وخالف���ا للحريديم، الذين ي���رون أن »خالص 

الشعب واألرض« س���يتم بعد مجيء المسيح المنتظر، فإن 

الصهيونية - الدينية تؤمن بالفعل البش���ري النش���ط من 

أجل تحقيق س���يادة يهودية من خالل الدمج بين »توراة 

إسرائيل وشعب إسرائيل وأرض إسرائيل«. 

تاريخ التيار الصهيوني - الديني
يش����ير باحثون في الحركة الصهيوني����ة إلى أن جذور 

الصهيونية - الدينية، كتيار يس����تند إلى الفكر الديني 

اليهودي، يعود إلى الفترة التوراتية، لكن يتم التعامل 

بشكل عام مع هذا التيار على أنه جزء من »حركة النهضة 

القومية اليهودية« التي بدأت في نهاية القرن التاس����ع 

عشر. 

وهناك آباء عديدون للتيار الصهيوني - الديني، إال أن 

أبرزهم هو الحاخام أبراهام إسحق هكوهين كوك، الذين 

كان حاخام يافا والمس����توطنات اليهودية المجاورة لها 

قبل النكب����ة، وأصبح الحاخام األش����كنازي الرئيس األول 

بع����د قيام إس����رائيل. وأصبح تالمي����ذه وتالميذ تالميذه 

القوة المركزية في التيار الصهيوني - الديني ونش����طوا 

في مج����ال االندماج في الحياة السياس����ية واالجتماعية 

اإلس����رائيلية، كما أصبحوا قادة المستوطنين بعد العام 

.1967

وتتلخ���ص فك���رة الحاخام ك���وك في أن »االس���تيطان 

اليهودي ف���ي أرض إس���رائيل هو بداية الخ���الص«، وأن 

الهجرة إلى فلس���طين، والحقا إلى إس���رائيل، هي بمثابة 

فريض���ة على جمي���ع اليهود ف���ي العالم. وق���د اعتبر أن 

الصهيوني���ة هي جزء من »خطة إلهية« موجهة من أعلى، 

ولذلك فإنها ليس���ت إلحادا رغم أن���ه يقودها علمانيون. 

وجاء ادع���اء كوك ردا عل���ى رؤية الحريدي���م المعارضين 

للصهيوني���ة بأنه ال ينبغي منح الحرك���ة الصهيونية أي 

معنى دينيا ألن قيادتها علمانية وال تس���تند إلى مشاعر 

دينية أو إلى اإليمان بال���رب. ورغم اعتراف كوك بذلك إال 

أنه اعتبر أن الصهيونيين هم »أداة بأيدي الرب وينفذون 

إرادته، أال وهي إحياء الييش���وف في أرض إسرائيل، رغم 

أنهم ال يعون ذلك. وبذلك فإنهم يقربون الخالص وقدوم 

المسيح المنتظر«. 

كما اعتبر ك���وك أن العلمانيين »سيكتش���فون في أحد 

األيام أن أفعالهم كانت بتوجيه من الرب وسيعودون إلى 

إيمانهم الديني«.   

إضافة إلى ذلك، دعا كوك أنصاره إلى عدم التقوقع وإنما 

االندم���اج في المجتمع العام اليهودي، والدمج بين الحياة 

العملية والحياة الدينية ودراسة التوراة، وشمل مضامين 

علمانية في التعليم الديني.

وفي األع���وام األولى التي أعقبت قيام إس���رائيل، كانت 

مكان���ة الصهيونيين - الدينيين في الحضيض، وش���عر 

كثيرون منهم بأن مس���تواهم أدنى من الحريديم، ألنهم 

أقل تدينا، وأدنى من العلمانيين بسبب نسبتهم الضئيلة 

في مواقع التأثير في الجيش والسلك الحكومي. 

وكان يمثل هذا التيار ف���ي الحكومة حزب »همزراحي«. 

وف���ي العام 1955، اتح���د »همزراحي« مع ح���زب »هبوعيل 

همزراح���ي« م���ن أجل تأس���يس الحزب القوم���ي الديني، 

المع���روف باس���م »المف���دال«. ومن���ذ ذلك الع���ام أصبح 

»المفدال« شريكا في جميع الحكومات اإلسرائيلية، حتى 

منتصف أعوام األلفين. وهذا الجمهور ُممثل اليوم بحزب 

»البيت اليهودي«، الذي يش���كل أعضاء »المفدال« المنحل 

قسما منه. 

اتساع حضور وتأثير 
الصهيونية - الدينية

وارتفع شأن التيار الصهيوني - الديني في أعقاب حرب 

العام 1967، وبعد احتالل إس���رائيل الضفة الغربية وقطاع 

غزة وهضبة الجوالن وش���به جزيرة س���يناء. فقد أقام نجل 

كوك، الحاخام تسفي يهودا كوك، المعهد الديني الكبير 

»ييش���يفاة ميركاز هراف« في القدس، وتأسس���ت حركة 

»غ���وش إيمونيم« وبدأت عملية االس���تيطان في األراضي 

المحتلة. وعلى أثر ذلك، تحول هذا التيار من حركة تسير 

في فلك حزب العمل إلى حركة تجر خلفها رؤساء حكومات 

من أج���ل تطبيق فكرة »االس���تيطان في أرض إس���رائيل 

الكاملة«. 

كذلك أصب���ح أتباع التيار الصهيون���ي - الديني الجهة 

القيادية في س���لك التربية والتعليم. وأقاموا مؤسس���ات 

تعليمي���ة ودينية خاص���ة بهم وتول���وا مناصب حاخامي 

الم���دن، وكان ذل���ك أحيانا على حس���اب الحريديم. وبعد 

أن أس���س الصهيونيون - المتدينون الم���دارس الدينية 

الثانوية والمعاهد الدينية التمهيدية للخدمة العسكرية 

أصبح حضورهم وتأثيرهم العام يتسع بشكل كبير.

وتعود أسباب اتس���اع تأثير الصهيونية - الدينية في 

الحيز العام اإلس���رائيلي إلى تزايد انخراط ش���بانهم في 

الجيش. وه���ذا االنخراط ليس في الجيش وحس���ب، وإنما 

ا في الوحدات القتالي���ة، التي تعتبر وحدات النخبة، 
ً

أيض

وبالتالي حصل أبناء هذا التيار على رتب عس���كرية عالية 

وتولوا مواق���ع قيادية في الجيش. وف���ي األعوام األخيرة 

وصل أح���د الضباط من أبناء هذا التي���ار، وهو اللواء يائير 

نافي���ه، إل���ى منصب نائب رئي���س هيئ���ة أركان الجيش 

اإلسرائيلي، ورغم أنه تسرح من الجيش قبل بضعة شهور، 

إال أن���ه أحد مرش���حين لتولي منصب رئي���س هيئة أركان 

الجيش خلفا لرئيسها الحالي بيني غانتس. 

مستوطنون في الحكومة والكنيست
يعتبر التيار الصهيوني - الدين���ي أحد أكثر التيارات 

تأثيرا على السياس���ة في إس���رائيل. ويتبين من تدقيق 

في تركيبة الحكومة والكنيس���ت، أن���ه يوجد في حكومة 

إس���رائيل س���تة وزراء ونواب وزراء من المستوطنين على 

األق���ل، هم: وزي���ر الدفاع موش���يه يعلون، ويس���كن في 

مس���توطنة »مكابيم - ريعوت«؛ وزي���ر التربية والتعليم 

ش���اي بيرون، ويس���كن في مس���توطنة »أورانيت«؛ وزير 

اإلس���كان أوري أريئي���ل، ويس���كن في مس���توطنة »كفار 

أدومي���م«؛ الوزير أوري أورباخ، ويس���كن في مس���توطنة 

»موديعي���ن« )التي تقرر مؤخرا اعتبارها مس���توطنة ألن 

معظمه���ا مقام في األراضي الواقعة خارج الخط األخضر(؛ 

نائب الوزير إيلي بن داهان ويس���كن في مستوطنة »هار 

حوم���اه«، في جبل أبو غنيم في جنوب القدس الش���رقية؛ 

نائب وزير الخارجية زئيف ألكين، ويسكن في مستوطنة 

»كفار إلداد«. 

ويبلغ عدد النواب الحاليين في الكنيست الذين يسكنون 

في المس���توطنات 16 نائبا على األقل، بينهم المذكورون 

أع���اله. وهم ينتم���ون إلى أكث���ر من حزب. وبي���ن النواب 

المس���توطنين هناك نائب عن حزب العم���ل، هو حيليك 

بار، الذي يتولى منصب المدير العام للحزب، ويس���كن في 

مستوطنة »بسغات زئيف« في ش���مال القدس الشرقية. 

كما أن رئيس الكنيس���ت، يولي إدلشتاين، هو مستوطن 

يس���كن ف���ي »نافيه دانيئي���ل«، التي تعتبر مس���توطنة 

»معزولة« كونها تقع خارج الكتل االستيطانية الكبرى.

والملف���ت أن التأثي���ر والمواق���ع العامة الت���ي يحتلها 

الصهيوني���ون - الديني���ون أكب���ر بكثي���ر م���ن عددهم 

ونسبتهم. وتفيد اإلحصائيات بأن عددهم يتراوح ما بين 

700 ألف إلى مليون، أي أن نسبتهم تقارب 10% من السكان 

في إسرائيل. وهم يشكلون أغلبية كبيرة بين حوالي 320 

ألفا يس���كنون في المستوطنات خارج القدس. ولذلك فإن 

الكثيرين من السياسيين اإلسرائيليين، خاصة من أحزاب 

اليمين، مثل حزب الليكود الحاكم، يزورون المس���توطنات 

بش���كل دائم، كون التي���ار الصهيون���ي - الديني حاضرا 

ف���ي الليكود وبقوة. وليس صدف���ة أن رئيس حزب »يوجد 

مستقبل«، يائير لبيد، وهو حزب يمين - وسط، بدأ حملته 

االنتخابية من »الجامعة« في مستوطنة »أريئيل«. 

الصهيونية - الدينية 
والجيش اإلسرائيلي

لك���ن التيار الصهيوني - الدين���ي لديه تأثير أعمق في 

إس���رائيل، ويتمثل في حضوره اله���ام في الجيش. ووفقا 

لكتاب صدر مؤخرا في إس���رائيل بعنوان »بين القلنس���وة 

والبيرية - الدين، السياسة والجيش في إسرائيل«، وتناول 

موضوع تزايد األسس الدينية داخل الجيش اإلسرائيلي، 

فإنه في نهاية سنوات الثمانين وبداية سنوات التسعين 

ب���دأ يتراجع الحافز ل���دى أبناء الطبقة الوس���طى - العليا 

األشكنازية للتجند للجيش. ويصف الباحث ياغيل ليفي، 

في الكتاب، هذه الحالة بأنها »أزمة معنوية«.

ورأى ليفي أن هذه »األزمة المعنوية« أحدثت بالنس���بة 

للجيش اإلس���رائيلي نقصا في القوى البشرية في ُبعدين. 

وفي البعد األول، حدث نقص في القوى البش���رية النوعية 

من حيث احتياجات تفعيل الجيش، وذلك في الوقت الذي 

انتق���ل فيه الجيش اإلس���رائيلي إلى االعتم���اد أكثر على 

التكنولوجيا المتطورة واألس���لحة الذكية التي تستوجب 

وجود جنود بمستوى تعليمي وتكنولوجي عال. وفي البعد 

الثاني، نشأ نقص في الجنود الذين لديهم الحافز والدافع 

لالنخراط في الخدمة العسكرية ألسباب قيمية ومعيارية. 

ومن أجل س���د النقص في البعد األول لج���أ الجيش إلى 

حل المكافأة المالية للجنود، من خالل دفع رواتب أو إعطاء 

منح دراس���ية لمواضيع تكنولوجية. ومن أجل حل النقص 

في البعد الثاني، لجأ الجيش اإلس���رائيلي إلى حل يتمثل 

في زي���ادة االعتماد على مجموع���ات اجتماعية أخرى إلى 

جانب أبناء الطبقة الوس���طى - العليا األشكنازية، أي على 

مجموعات الشبان المتدينين. 

وأش���ار محررا الكتاب، رؤوفين غال وتامير ليِبل، إلى أنه 

منذ بداية سنوات التسعين، وفي موازاة »األزمة المعنوية« 

التي أثارت قلق قيادة ش���عبة القوى البشرية في الجيش 

اإلس���رائيلي، بدأ يبرز ارتفاع ملموس في الدافع لدى أبناء 

التي���ار الصهيوني - الديني إلى الخدمة في الجيش. وتم 

التعبي���ر عن هذا الدافع المتزايد ل���دى أبناء الصهيونية 

- الدينية في جميع »مؤش���رات المعنويات« الستة، التي 

بدأ يبرز انخفاضه���ا لدى المجندي���ن العلمانيين. وهذه 

المؤشرات الستة هي: 

المعنويات العالية للتجند للجيش. 

المعنويات العالية للتطوع للوحدات القتالية النخبوية. 

المعنوي���ات العالية لمواصلة الخدمة العس���كرية حتى 

نهايتها. 

المعنويات العالية للوصول إلى رتبة ضابط. 

المعنويات العالية خالل العمليات القتالية. 

المعنوي���ات العالي���ة لالنتقال إلى الخدمة العس���كرية 

الدائمة بعد إنهاء فترة الخدمة اإللزامية.

وكتب غال وليبل أن التعبير عن المعنويات العالية لدى 

أبناء الصهيونية - الدينية أدى إلى بروزهم المتزايد في 

كل واحدة م���ن مراحل خدمتهم العس���كرية، وأدى أيضا 

إلى بروز هذه الظاهرة في اإلعالم. وعلى خلفية االنخفاض 

المتواص���ل في معنويات العلمانيي���ن، »برزت المعنويات 

’األيديولوجية’ لشبان ’القلنسوات المنسوجة’«. 

ومنذ بداية التس���عينيات بدأت تبرز ظاهرة تجند شبان 

الصهيونية - الدينية بشكل مكثف جدا لوحدات النخبة، 

الت���ي كانت معقل العلمانيين في الماضي. ووفقا للكتاب 

فإنه »بموجب أيديولوجيا التيار الصهيوني - الديني، فإن 

الخدمة في الجيش اإلسرائيلي ليست واجبا مدنيا وحسب 

ا«. وعلى ضوء ذلك، فقد ازداد 
ً

وإنما هي فريضة دينية أيض

عدد المعاهد الدينية التي تمهد للخدمة العس���كرية من 

6 معاه���د يتعلم فيها 700 طال���ب في كل عام، في العام 

1997، إلى 34 معهدا يتعلم فيها 1600 طالب س���نويا في 

العام 2008.  

وتش���ير المعطيات إلى أنه في نهاية سنوات السبعين 

وبداية س���نوات الثمانين كان أبناء الصهيونية - الدينية 

يخدمون في وحدات تابعة لس���الح المدرعات في الجيش 

اإلس���رائيلي. لكن ف���ي النصف الثاني م���ن الثمانينيات، 

وخاصة بع���د االنتفاضة األولى، اتس���عت دائرة الوحدات 

العس���كرية التي تطوعوا للخدمة فيها وأصبحت تش���مل 

ألوية المشاة والوحدات الخاصة.

ومن���ذ التس���عينيات أصب���ح ينه���ي 3 - 5 جن���ود من 

الصهيونية - الدينية س���نويا مس���ار التدريبات في كل 

واحدة من فرق »س���رية هيئة األركان العامة«، وهي وحدة 

كومان���دوس النخبة في الجيش اإلس���رائيلي، وفي وحدة 

كوماندوس »ش���الداغ«، التي تنحصر مهمتها في تنفيذ 

عمليات اس���تطالع في أراض���ي »العدو«. وأح���د هؤالء هو 

رئيس حزب »البيت اليهودي«، نفتالي بينيت. 

كذلك أصبحت س���رية لواء »غوالني«، ف���ي هذه الفترة، 

معقل أبناء الصهيوني���ة - الدينية. وهناك فرق في هذه 

السرية توجد فيها أغلبية من الجنود الذين ينتمون لهذا 

التيار. 

وأش���ار غال وليبل إلى أنه في إحدى وحدات النخبة كان 

يخدم فيه���ا جنديان متدينان في نهاية الس���بعينيات، 

لكن هذا تغير بش���كل كبير في منتصف التس���عينيات، 

عندما أصب���ح أبناء الصهيونية - الدينية يش���كلون %40 

م���ن قادة الفرق في هذه الوحدة وأكثر من 30% من ضباط 

القيادة العليا فيها.

انعكاسات سياسية
وتن���اول الباحث عمي���ر بار - أور في الفص���ل الذي كتبه 

في كتاب »بين القلنس���وة والبيرية« أداء الجنود من التيار 

الصهيون���ي - الدين���ي في حال تم التوصل إلى تس���وية 

بين إس���رائيل والفلس���طينيين، تش���مل االنس���حاب من 

الضفة الغربية وإخالء مس���توطنات. ورأى الباحث أنه على 

الرغم من أن س���يناريوهات مثل حدوث انقالب عسكري أو 

نشوب حرب أهلية في إس���رائيل بمبادرة أوساط دينية - 

قومية يهودية، في إثر تطورات سياسية كهذه، هي أمر 

مستبعد، إال أنه شدد على أن هذه السيناريوهات موجودة 

في »الوعي الجماعي« اإلسرائيلي. 

وأض���اف بار - أور أنه في موازاة ذلك، تجري في أوس���اط 

الصهيوني���ة - الديني���ة تحوالت داخلي���ة تقدس »أرض 

إس���رائيل الكامل���ة« وعدم االنس���حاب من أي ج���زء منها 

وتفضل ذلك على »وحدة الش���عب«، وتطرح تساؤالت حول 

تعاملها مع أوامر في سياق االنسحاب واإلخالء صادرة عن 

مؤسس���ات الدولة. ويذكر أنه حدث���ت حاالت، خاصة خالل 

تنفيذ خط���ة االنفصال ع���ن قطاع غزة ف���ي صيف العام 

2005، رفض فيها جنود م���ن التيار الصهيوني - الديني 

تنفيذ أوامر عسكرية بإخالء مستوطنات انصياعا لفتاوى 

أصدرها حاخامون في هذا التيار.

ورأى ب���ار - أور أن عملي���ة زي���ادة التدين ف���ي الجيش 

اإلس���رائيلي تحركها سياس���ة موجهة من جانب القيادة 

الصهيوني���ة - الديني���ة، هدفها زيادة حض���ور أصحاب 

»القلنس���وات المنسوجة« في قيادة الجيش وكسب تأثير 

سياس���ي يمنع اتخاذ قرارات سياس���ية فيما يتعلق بحل 

الصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني.

كذلك أشار محللون إس���رائيليون إلى تزايد عدد الوزراء 

ون���واب الوزراء ون���واب الكنيس���ت الذين يس���كنون في 

المس���توطنات. ويصرح معظ���م هؤالء السياس���يين بأنه 

يعارض انس���حاب إس���رائيل من الضفة. ولفتت المدونة 

اإلس���رائيلية طال ش���نايدر إلى أنه حتى ل���و تم التوصل 

إلى اتفاق إس���رائيلي - فلسطيني، في إطار التسوية، على 

تبادل أراض، مقابل إبقاء الكتل االستيطانية الكبرى تحت 

سيطرة إس���رائيلية، فإن هؤالء السياسيين المستوطنين 

س���يرفضون إخالء مستوطنات »معزولة«، خاصة وأن قسما 

منهم يسكن فيها. 

والص���ورة الواضحة حاليا تش���ير إلى أن���ه يتزايد عدد 

المس���توطنين، من أتباع التيار الصهيوني - الديني، في 

مكتب نتنياه���و وتحالفه الحكومي. وق���د تذرع نتنياهو 

في الماضي بأنه ال يس���تطيع التقدم في عملية سالم ألنه 

حكومته ستس���قط. وفي الواقع هذه ليست مجرد ذريعة، 

فقد انتقل التيار الصهيون���ي - الديني من الهامش إلى 

مركز المؤسس���تين السياس���ية والعس���كرية، وإلى مركز 

صناعة القرار اإلسرائيلي.

ا آلخر التحوالت في صفوف الجيش والمؤسسة السياسية
ً

وفق

التـيـار الـصـهـيوني – الديني االسـتيطاني انـتـقـل
من الهامش إلى مركز صناعة القرار في إسرائيل!

نتنياهو خالل أحد اجتماعاته مع مستشاريه ومعظمهم يعتمرون القلنسوات المنسوجة
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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«

)*( س���ؤال: لنبدأ من مس���ألة »المكانة الدولية إلس���رائيل«. 

فهذه الوضعية أو المكانة الدولية إلس���رائيل في الس���نوات 

األخي���رة تصاغ غالب���ا بعبارة »عزلة عالمي���ة متزايدة«. صحيح 

أن هن���اك نوًعا من االنحس���ار في هذه العزلة، غير أن أوس���اط 

اليمين واليس���ار على حد س���واء تجمع على أن إسرائيل تغدو 

أكث���ر فأكثر أقل ش���عبية عق���ب كل حرب أو حملة عس���كرية 

تش���نها.  أنت تقول إن األمر ه���و على العكس من ذلك تماما.. 

ففي فيلمك يشاهد ضباط من سائر جيوش العالم - من أوروبا 

والهند وأميركا الالتينية، وطبًعا من الواليات المتحدة- يأتون 

إلى إس���رائيل لشراء أس���لحة. إذن، هل كل الحديث عن العزلة 

واالنتقادات إلس���رائيل ما هو إال مس���رحية يش���ارك الجميع 

فيها؟ أم أن النقد هو طاقة إضافية توظف في هذا المجال؟!

فيلدم���ان: أعتقد أنه ترس���خت نظرة إلى إس���رائيل كدولة 

همجي���ة جامح���ة تعيش ف���ي بيئة وحش���ية، ولذل���ك فإنها 

تس���تخدم قوة مفرطة، لكنها ضرورية. وم���ن هنا فإن النظرة 

إليه���ا تتراوح بص���ورة عامة بي���ن التعالي والتس���امح.  لكن 

المهم في اعتقادي هو أن التسويق األمني اإلسرائيلي ينجح 

حيثما تكون الدعاية اإلس���رائيلية أق���ل نجاحا.  ثمة كثيرون 

ال يربط���ون بين س���الح »الهايتك« )الصناع���ات التكنولوجية 

المتطورة( اإلس���رائيلي وبين القوة العس���كرية الجامحة التي 

نقرأ عنها ف���ي تقارير منظمات حقوق االنس���ان. ويرى هؤالء 

ف���ي ذلك ظواهر مختلفة قائمة في زمن وحيز قريبين . عندما 

نقرأ في تقرير غولدس���تون عن مهاجمة )قصف( طابور طالب 

مدرسة الش���رطة )الفلس���طينية( في غزة في اليوم األول من 

عملية »الرص���اص المصبوب« )العدوان اإلس���رائيلي على غزة 

2008- 2009(، ونقرأ في منشور الدعاية التسويقية ل� »سلطة 

تطوير الوس���ائل القتالية« )»رفائيل«( عن التجربة التنفيذية 

في أثناء الحرب على غزة لصاروخ »س���بايك- 4« )الذي استخدم 

في قصف طابور مدرس���ة الشرطة(، ال بد لنا من أن نبذل جهدًا 

ك���ي نفهم أن الحدي���ث يدور على وصفي���ن مختلفين لنفس 

»الحدث التاريخي«. كذلك الحال بالنس���بة للطائرات الصغيرة 

من دون طيار التي تستخدمها إسرائيل في عمليات التصفية 

واالغتياالت في قطاع غزة. من جهة أخرى، ربما كان األوروبيون 

يفهمون ذلك جيدًا بالتأكيد، لكنهم ببساطة ال يكترثون.  

)*( س���ؤال: ف���ي العقد الس���ابق، وبع���د عملي���ة »الرصاص 

المصبوب«، كان ثمة شعور بأن الوضع ال يمكن أن يستمر على 

هذا المنوال.. بمعنى أن تضطر إسرائيل للخروج إلى حرب غزة 

الثالثة، الرابعة، الخامس���ة، السادسة، وكذلك ربما في جبهات 

أخرى أيضا، ومن جهة أخرى أن ال تتمكن حقا من الخروج لش���ن 

حروب كثيرة؟

فيلدمان: بعد االنفصال عن قطاع غزة، حدثت حس���ب رأيي، 

س���يرورة لم ينتبه لها إال قالئل من خارج الجيش اإلسرائيلي، 

تحول���ت فيها الحرب من حدث غير مأل���وف، دراماتيكي وغير 

متوقع، ف���ي حياتنا، إل���ى عملي���ة دورية مصاحب���ة لحياتنا، 

بحيث أضحت إس���رائيل م���ن حين إلى آخر إم���ا في حرب على 

غزة، وإما في فت���رة انتظار للحرب القادم���ة. فمنذ االنفصال، 

وقبل حملة »الرصاص المصبوب«، ش���نت إسرائيل العديد من 

العمليات العس���كرية على قط���اع غزة، والت���ي أطلقت عليها 

تس���ميات مختلف���ة )»أمطار الصي���ف«، »فاكه���ة معصورة«، 

»أيام الرد« و«ش���تاء حار« وغيرها(. وقائد المنطقة العس���كرية 

الجنوبية ف���ي تلك الفترة الجنرال يوءاف غاالنت، الذي يظهر 

في فيلم »المختبر«، لعب دورا مهم���ا في بلورة هذه النظرية. 

وقد استخدم غاالنت عبارة »كاس���حة العشب« كتعبير مجازي 

لوصف نظرية الحرب بواس���طة عملية صيانة اعتيادية دورية 

خلف ج���دران الح���دود. ومما يس���اهم في ذلك االس���تخدام 

المكث���ف للوس���ائل األوتوماتيكية التي تتيح ش���ن حروب ال 

يوجد فيها تناس���ب بين الخطر الذي يأخذه أحد الطرفين على 

عاتق���ه والخطر الذي يقع على عاتق الط���رف اآلخر، األمر الذي 

يقلب ويش���وش كل القيم والمعايير االخالقية والسياس���ية 

والقانوني���ة التي من المعتاد التفكير به���ا حول الحرب. وإذا 

كان���ت كل هذه المنظوم���ات ترتكز على فرضي���ة مؤداها أن 

الحديث يدور على مواجهة يأخذ فيها الطرفان على عاتقهما 

إمكانية أن يمارس���ا القت���ل أو أن يموتا، ف���إن طرفا واحدًا في 

الس���واد األعظم من الحاالت هو الذي يم���ارس القتل، والثاني 

ه���و الذي يموت. وهنا تلعب الصناعات األمنية والعس���كرية، 

والتي تقوم بتطوير وس���ائل لمواجهة من نوع الحرب على غزة 

وتمارس الضغط على الجيش اإلسرائيلي لشراء هذه الوسائل، 

دورا كبي���را في هذا الصدد. وأعتق���د أن النتيجة مزعجة، ذلك 

أنه يخيل إلي بأن الحروب على غزة أضحت بالنس���بة للمؤسسة 

السياسية اإلسرائيلية جزءا من طريقة الحكم.  وقد تجلى ذلك 

في عملية »عمود الس���حاب« )العدوان العسكري على غزة في 

تشرين الثاني 2012( والتي جرت في خضم معركة االنتخابات 

األخيرة للكنيست، غير أن مساندة هذه العملية وحدت جميع 

المتنافسين على الفوز بالحكم. 

)*( س���ؤال: هل تعتقد أن اختبار بعض األس���لحة والوسائل 

القتالية لعب دورا على س���بيل المثال في قرارات )وزير الدفاع 

السابق( إيهود باراك في الحروب األخيرة على غزة؟

فيلدمان: من الصعب علي اس���تبعاد ذلك، هذا ربط مباش���ر 

أكثر بكثير من الربط الذي أقامه )رئيس هيئة األركان السابق( 

دان حالوتس بين حرب لبنان الثانية وبين ملف اس���تثماراته، 

فالعالق���ات والروابط بين الصناعات العس���كرية وبين الجيش 

والمؤسسة السياس���ية وثيقة جدًا. وعلى س���بيل المثال فإن 

ش���ركة »إلبيت«، الت���ي تعتبر من أبرز الش���ركات األمنية على 

صعيد األرباح، ه���ي بملكية ميكي فيدرمان، أحد األش���خاص 

المقربين من باراك، ورجل أساس في حمالته االنتخابية، وهي 

من الشركات المتخصصة في تطوير وسائل حديثة ومتقدمة 

تستخدم في الحروب والنزاعات العسكرية غير المتناظرة، أي 

نفس النوع من الحروب التي شنها باراك في السنوات األخيرة 

عل���ى غزة، وهن���اك الكثير من العالقات والروابط المش���ابهة. 

ع���الوة على ذل���ك، هذه مصلح���ة اقتصادية قومي���ة. وتلعب 

وزارة الدفاع دورا مزدوجا كمس���ؤولة عن المؤسسة العسكرية 

وكمروج���ة لمبيعات الصناعات العس���كرية اإلس���رائيلية في 

الخارج. أنا ال أقول إن العمليات التي تش���نها إسرائيل في غزة 

تأتي من أجل اختبار الوس���ائل القتالية وتحقيق أرباح مادية، 

لكن ذلك يلعب دورا بكل تأكيد.

وعل���ى المس���تويات الواقع���ة دون ذلك، توظف الش���ركات 

األمنية اإلسرائيلية مجهودات كبيرة بغية دفع ضباط الجيش 

اإلسرائيلي نحو ش���راء منتجاتها واستخدامها، وذلك من أجل 

زي���ادة حج���م صادراتها. وه���ي تفعل ذلك، م���ن ضمن جملة 

وس���ائل أخرى، بواس���طة تجنيد جماعي لضباط كبار سابقين 

للعمل لديها كمس���ؤولي مش���اريع ومروجي���ن للمبيعات في 

مقابل نظرائهم ومرؤوسيهم س���ابقا في الجيش اإلسرائيلي. 

وأحد األمثلة البارزة على ذلك شركة »إلبيت« والجنرال احتياط 

يفتاح رون- طال. 

هذا األمر ل���ه نتائج على أرض الواقع. وقد أخبرني مس���ؤول 

كبير ف���ي الصناعات العس���كرية أن اختبار إحدى الش���بكات 

الديجيتالي���ة المخصص���ة الس���تخدام الق���وات البرية، وهي 

مشروع ضخم في ش���ركة »إلبيت« قيمته مليار دوالر، أتاح رفع 

س���عر هذه الشبكة، في صفقة أبرمت مع أس���تراليا بعد سنة 

واحدة من عملية »الرصاص المصبوب«. كذلك أيضا بالنس���بة 

لش���ركة »رفائيل« التي أعلنت صراحة أنها ستس���تغل جولة 

التصعي���د التي س���بقت عملية »عم���ود الس���حاب« وتفعيل 

منظومة »القب���ة الحديدية« من أجل تجنيد قرابة نصف مليار 

ش���يكل. وأكد لي أحد رجاالت التس���ويق في شركة الصناعات 

الجوية أن العلميات العسكرية واالغتياالت في غزة تؤدي إلى 

ارتفاع بعشرات النسب المئوية في مبيعات الشركة. 

الصناعات العسكرية والقطاع الخاص!

)*( س���ؤال: مع ذلك من الصعب االقتناع بهذا. هناك شعور 

ب���أن تزاي���د التهدي���دات والحاجة إل���ى بناء جدران وأس���وار 

واستخدام المزيد من القوة والقوات على الجبهات المختلفة، 

سيؤدي في النهاية إلى وضع من »نفاد المال«.  والسؤال: هل 

صحيح أن هناك دائما عالقة مباشرة بين الصدامات والتوترات 

العس���كرية وبين االزدهار االقتص���ادي، أم أن ذلك بدأ يتغّير 

وينقلب بشكل معاكس، من ناحية معينة؟ 

فيلدمان: الس���ؤال هو: من الذي نفدت أمواله؟. خالفا للماضي، 

فإن قس���ما ال بأس به من الصناعات العسكرية بات يتبع القطاع 

الخاص. من جهة أخرى فإن للدولة دورا في نجاح تلك الش���ركات 

الخاص���ة ذاتها، وذل���ك عن طريق اس���تثماراتها ف���ي الجيش 

اإلس���رائيلي وفي مجاالت البحث والتطوي���ر القومية. ومن هذه 

الناحية، فإن الصناعات العسكرية واألمنية تلعب دورا في نقل 

المال من الجيب العام إلى جيوب طبقة متوس���طة عليا، تعتاش 

من هذه الصناعات بش���كل مباش���ر أو غير مباشر. قسم من هذه 

األموال يعود إلى خزين���ة الدولة عن طريق الضرائب ومدخوالت 

شركات صناعة األسلحة الحكومية، مما يساهم في رفد اقتصاد 

النزاع الدوالني، فيما يبقى قسم آخر في أيدي القطاع الخاص. 

)*( س���ؤال: هل ثمة ش���يء جديد هنا؟ فقد كان هناك على 

الدوام تجار أسلحة إس���رائيليون، كما أن هناك دوال تستفيد 

دائما من الحروب؟!

فيلدم���ان: في بداية إع���داد التحقيق له���ذا الفيلم، ذهبت 

إلى بيت تاجر الس���الح يائير كالين في ياف���ا، وتحدثنا مطوال 

ع���ن فكرة الفيلم وع���ن خططي. في الظاهر م���ن المفروض أن 

يكون كالين شخصية كالسيكية في فيلم من هذا النوع، فهو 

ضابط س���ابق في إحدى الوحدات الخاصة، باع أسلحة وخبرات 

قتالية إلى الميليش���يات وعصابات مسلحة في كولومبيا.. وقد 

أدركت من خالل الحديث معه بأنه ال يفقه ش���يئا مما أتحدث 

عن���ه، فهو ينتمي إلى جي���ل ال يعرف الواق���ع الحالي.  اليوم 

أصبحت المقاييس مختلفة تماما، فاألرباح من تجارة الس���الح 

اإلس���رائيلي أكبر بعش���رات األضعاف، لكن األهم من ذلك هو 

أن الس���لعة اإلس���رائيلية باتت مختلفة.  فإس���رائيل تعرض 

للبي���ع اآلن نموذجا سياس���يا كامال لحرب غي���ر متناظرة، بين 

جيش دوالني ومقاتلين غير نظاميين. ويتضمن هذا النموذج 

مكونات فتاكة إلى جانب مكونات »ناعمة«. وتصدر إس���رائيل 

صواريخ ش���ركة »رفائيل« التي تستخدم في عمليات تصفية 

نش���طاء الفصائل المسلحة في غزة، وطائرات صغيرة من دون 

طيار تنتجها الصناعات الجوية اإلسرائيلية، وأساليب قتالية 

وج���دران فصل، باإلضافة إلى رجاالت قان���ون وخبراء في إدارة 

الس���كان على غ���رار اإلدارة المدنية، وغير ذل���ك من مجاالت. 

وقد أصبح لرجاالت اليس���ار اإلس���رائيلي موطئ قدم أكبر مما 

كان علي���ه في الماضي في هذه األعمال، وعلى س���بيل المثال 

فإن يوس���ي بيلين يزاول تجارة بيع السلع األمنية في السوق 

العالمية، وعمل شلومو بن عامي في منصب رفيع المستوى في 

ش���ركة Global CST التي تقوم ببيع السلع األمنية والتدريب 

ف���ي كولومبي���ا، إضافة إلى إيه���ود باراك ال���ذي التحق بهذه 

األعمال في أوج ازدهارها بعد هجمات 11 أيلول.

)*( س���ؤال: أنت تقول إذن إن إسرائيل أصبحت منذ 11 أيلول 

بمثابة مربية الجنس البشري في المجال المركزي الذي يتصدر 

األجن���دة العالمية حاليًا، وهو الحرب غي���ر المتناظرة.  بمعنى 

أن اليهود عادوا ليتقدموا جبهة الفكر والعقل، مثل موس���ى 

والمسيح وشبينوزا وفرويد وأينشتاين وكافكا...؟!

فيلدمان: ال أعرف مدى صحة التفكير بالمربين العسكريين 

اإلسرائيليين كيهود. فالجينولوجيا العسكرية للضباط الذين 

تح���دث عنهم الفيلم تب���دأ بيغئال ألون، مرورًا ب���� مئير هار- 

تسيون وأريئيل شارون، وحتى إيهود باراك وأفيف كوخافي، 

وهؤالء ليسوا بالذات أشخاصًا تشكل اليهودية مكونًا حاسمًا 

ف���ي هويتهم.  غير أن م���ن الواضح أن ل���دى دول العالم، في 

هذه المس���ائل، نظرة خاصة إلى إسرائيل واإلسرائيليين، ربما 

كانت مرتبطة بكيفية ما بالبعد التاريخي الذي تتحدثون عنه.  

لكن األمر مرتبط أساس���ًا بحقيقة أن المواجهة غير المتناظرة 

بين إس���رائيل والفلس���طينيين، وإلى حد ما في لبنان، سبقت 

النزاعات والحروب التي اندلعت بعد الحادي عش���ر من أيلول.  

فالمنتجات واألس���اليب القتالية اإلس���رائيلية كان لها تواجد 

ف���ي الحروب األميركية في العراق وأفغانس���تان، والحروب مع 

العصابات وتج���ار المخدرات في كولومبيا والمكس���يك، وفي 

النزاع العرقي في كش���مير، ونزاع���ات اقتصادية مختلفة في 

جن���وب إفريقيا وأمي���ركا الالتينية والوالي���ات المتحدة. ومما 

ال ش���ك فيه أن لهذه النزاع���ات تأثيرا اقتصادي���ا هائال على 

إسرائيل، فقيمة الصادرات األمنية اإلسرائيلية ازدادت بأكثر 

م���ن ثالث���ة أضعاف، من 2 ملي���ار دوالر في الس���نة، في مطلع 

سنوات األلفين، إلى 7 مليارات دوالر في السنة الماضية، وقد 

أصبحت إسرائيل رابع أو سادس أكبر دولة مصدرة لألسلحة في 

العالم طوال العقد المنصرم.

)*( سؤال: هل يمكن القول إن الجيش اإلسرائيلي أصبح حقًا 

أكثر نجاعة في تجنب قتل المدنيين؟!

فيلدمان: بمعنى معين، نعم. ومما ال ش���ك فيه أن جانبًا من 

فكرة الحروب غير المتناظرة يعن���ي نوعًا من ضبط النفس، أو 

م���ن كبح مكون العنف المفرط في الحرب، ومصلحة إس���رائيل 

تقتضي تجنب قت���ل المدنيين جزافًا أو دون مبرر. والس���ؤال 

هن���ا: لماذا ما زالت األس���لحة والذخيرة الدقيقة تتس���بب في 

قتل المئات واآلالف خالل الحروب؟ ثمة عدة تفسيرات أحدها 

يتعلق بمفه���وم »المتورطي���ن« أو »الضالعي���ن«، فالتعريف 

اإلس���رائيلي ل� »الضالعين« واس���ع جدًا بحيث شمل 89 عنصرًا 

من خريجي دورة الش���رطة الفلس���طينية الذين قتلوا في غزة 

ف���ي اليوم األول م���ن عملي���ة »الرصاص المصب���وب«، وكذلك 

 Signature ����كثيري���ن ممن تمت تصفيتهم في ما س���مي ب

strikes، وه���ي هجم���ات تش���نها طائرات صغي���رة من دون 

طيار بناء على تقدير بوجود نش���اطات أو تحركات »مشبوهة« 

أله���داف الهجوم، ومثل هذه النش���اطات يمكن أن تكون كل 

ما يبدو مش���ابهًا إلطالق صاروخ، وحتى استخدام هاتف نقال 

ف���ي التصوير.  في الواليات المتحدة يناقش���ون اآلن إمكانية 

استخدام الوسائل األوتوماتيكية في هذا النوع من الهجمات، 

وهناك تكنولوجيا لش���ن هجمات أوتوماتيكية ضد أهداف أو 

أشخاص تنطبق عليهم أنماط سلوك معينة، ولكن األميركيين 

لم يقرروا بش���كل نهائ���ي بعد م���ا إذا كان صحيحًا من ناحية 

أخالقية السماح بذلك.

تسليط الضوء على صاحب القوة
)*( سؤال: هل يمكن اعتبار الفيلم من نمط أفالم إسرائيلية 

أخ���رى تم إنتاجها في اآلونة األخيرة، وفضلت توجيه عدس���ة 

الكاميرا ص���وب صاحب القوة، وليس صوب الضحية وس���لطة 

القانون وحراسه؟

فيلدمان: لقد أصبح المش���اهدون والمنتجون أكثر حساسية 

تج���اه أفالم يأخذ فيها منتج إس���رائيلي تموي���اًل أو أموااًل من 

وزارة الثقاف���ة اإلس���رائيلية ويصنع بها أفالمًا باس���م ضحايا 

فلس���طينيين.  يضاف إلى ذلك أيضًا تأثير ما أطلق عليه قبل 

عامين »الفاشية«، وأقصد تأثير )وزيرة الثقافة( ليمور ليفنات 

على المؤسس���ات الثقافية.  وعلى ما يبدو سيكون من الصعب 

أكثر حاليًا الحصول على أموال إس���رائيلية لفيلم مثل »خمس 

كاميرات مكس���ورة«. من جهة أخرى، ما زال اليهود يرغبون في 

صناعة س���ينما سياس���ية، وبغية الحد من التزييف تجدهم 

يس���ألون أس���ئلة عن أصحاب الق���وة، أي الذين يش���بهونهم 

أكثر، عوضًا عن الضحاي���ا، ولعل ذلك يتيح فهمًا عقالنًيا أكثر 

لوضعية سياس���ية.  فبداًل من شحذ واستش���ارة عامل الثورة 

العاطفية تجاه واقع معين، يطرحون أسئلة حول هذا الواقع: ما 

هي بنيته الداخلية، ومن المستفيد منه؟. وفي نظري هذا أمر 

إيجابي، ذلك ألن العمل السياس���ي هو فعل عاطفي، وعقالني 

أيضًا. من المهم اس���تثارة وتجنيد الغضب، لكن ينبغي أيضًا 

تجنيد أدوات توجه هذا الغضب نحو األماكن الصحيحة.

)*( س���ؤال: هل يتضمن الفيلم اس���تنتاجًا أخالقيًا واضحًا؟ 

هل يمكن مثال للمش���اهد أن يخرج من���ه موافقًا على تحليلك 

االقتصادي، وأن يش���عر باالرتياح والس���رور لكون إس���رائيل 

تمتل���ك م���وردًا ربحيًا من ه���ذا النوع الذي يوف���ر أماكن عمل 

ويساهم في رفد االقتصاد اإلسرائيلي؟

فيلدمان: يبدو لي أن هذا الس���ؤال هو ذو صلة بأي مشروع 

مادي. فالرأس���مالي يس���تطيع قراءة كت���اب ماركس »رأس 

المال« وأن يجرده من االس���تنتاجات السياسية واألخالقية. 

وأن يأخ���ذ به كوصف مكث���ف للعالقات ف���ي المجتمع، وأن 

يستنبط منه قواعد سلوك برجوازية، من قبيل كيف يعاظم 

فائ���ض القيمة، وكيف يحقق م���ردودًا ماليًا أكبر من العمل.  

كذلك الحال بالنس���بة للفيلم.  ويخيل إلي أن رجاًل حتى مثل 

إيهود باراك، وتجار أسلحة كثيرين أو مديري شركات أمنية، 

يمك���ن أن يتفقوا مع���ي، مع بعض التباي���ن واالختالف في 

الصياغة، على قسم كبير من طروحاتي، وأهمها حول النزاع 

ال���ذي تحول إلى مورد اقتصادي. مع ذلك فقد حاولت تجنيد 

نوع م���ن التفاؤل فيم���ا يتعلق بالتأثير السياس���ي للفيلم، 

واالفتراض مسبقًا أن أغلبية المشاهدين سيشعرون بأن ثمة 

ا غير أخالقي في كسب المال من سفك الدماء، أو جني 
ً
ش���يئ

أرباح من حكم عسكري طويل.  إن إحدى الدالئل على أن هذا 

التفاؤل مبرر تكمن في حقيقة أن صناعة األس���لحة ال تقف 

في مركز الس���جال في إس���رائيل.  ليس هناك أي تالؤم بين 

مركزية ه���ذه الصناعة في االقتصاد والحياة وبين حضورها 

الهزيل في السجال العام.  وبالمقارنة مع دول أخرى، ال ينشر 

في إس���رائيل س���وى القليل جدًا من التقاري���ر والتحقيقات 

الصحافية حول صناعة األس���لحة. وهذا يدل على أن هناك، 

بالرغم عن ذلك، من يش���عر بأن ه���ذا الموضوع ينطوي على 

مضم���ون إش���كالي، وأن ثم���ة هنا قضية م���ن األفضل عدم 

التحدث عنها أكثر من الالزم.

)*( سؤال: هل يمكن أن تس���تخلص من الفيلم إستراتيجيا 

سياسية، من أجل إنهاء االحتالل، وإحالل السالم والمساواة؟

فيلدمان: أعتقد أن أحد االس���تنتاجات مرتبط باألماكن التي 

توجه نحوه���ا الطاقة السياس���ية االنتقادية في إس���رائيل.  

هناك ميل لتوجيه هذه الطاقة بش���كل مرك���ز نحو النخبتين 

السياس���ية والعس���كرية، وس���ط التغاضي بص���ورة عامة عن 

النخب���ة االقتصادية التي تجني الفوائد من اس���تخدام القوة 

العس���كرية. من جهة أخرى، من الصعب مهاجمة هذه النخبة 

لكونها قريبة منا جميعًا. والحدود بين صناعة األس���لحة وبين 

صناعة »الهايتك« اإلس���رائيلية واهنة للغاية، بل وغير قائمة 

عمليًا.  

ثمة استنتاج آخر ينبع من الجوانب العالمية للنزاع المحلي. 

فهن���اك دول تدين الغالبية العظمى م���ن مواطنيها عمليات 

الجي���ش اإلس���رائيلي ف���ي غزة، وم���ع ذلك فه���ي تتيح هذه 

العمليات بكونها تبتاع أس���لحة )إس���رائيلية( جربت في غزة. 

وشراء هذه األس���لحة مس���ألة ضرورية للصناعات العسكرية 

اإلس���رائيلية، التي تعتب���ر الوحيدة في العال���م التي تصدر 

للخ���ارج أكثر مما تبيع للس���وق المحلي���ة، ولذلك فهو ضروري 

للجيش اإلس���رائيلي أيضًا حتى تتمكن الصناعات العسكرية 

ذاتها من تطوير أسلحة جديدة لحسابه من أجل حروبه المقبلة 

في غ���زة. وال أدري إن كنا نرغب مثاًل ف���ي أن يقول المواطنون 

السويديون لحكومتهم »ال تش���تري صواريخ إسرائيلية« بداًل 

من »ال تشتري صواريخ«؟!

]ترجمة سعيد عياش[

»المختبر« فيلم جديد حول ازدهار صـناعة تصـدير األسـلـحة 
والـخبـرة العـسـكـريـة اإلسـرائـيـلـيـة طـوال الـعـقـد المـنـصـرم

مخرج الفيلم: الحروب على غزة أضحت بالنسبة للمؤسسة السياسية اإلسرائيلية جزءا من طريقة الحكم و»مختبرا« رئيسا للصناعات العسكرية!

*رجاالت اليسار اإلسرائيلي أصبح لهم موطئ قدم أكبر مما كان عليه في الماضي في هذه الصناعة!*

تعريف: 
شهدت الصناعات العسكرية اإلسرائيلية، منذ هجمات 11 أيلول 2001، ازدهارًا غير مسبوق.  

ويعمل ضباط سابقون في الجيش اإلسرائيلي، تحولوا إلى مستشارين وتجار أسلحة، على تطوير وبيع معدات عسكرية ونظريات قتالية، أضحت سلعة مطلوبة في أنحاء العالم، ومصدر 

رزق لمئات آالف اإلسرائيليين، وأخذت الصادرات األمنية اإلسرائيلية تزداد من سنة إلى أخرى لتغدو رافدًا مهما لالقتصاد اإلسرائيلي.  

ويعتمد النجاح اإلس���رائيلي في هذا المضمار على »المختبر« الذي يتيح اختبار وفحص هذه االختراعات واالبتكارات في ميدان حقيقي وعلى بني بش���ر حقيقيين. فهل انقلب النزاع مع 

الفلسطينيين من عبء على إسرائيل إلى مورد اقتصادي ربحي؟!

»المختبر« هو اس���م الفيلم األول للمخرج اإلس���رائيلي يوتام فيلدمان، الذي درس الفلس���فة في جامعة تل أبيب، وعمل في السنوات العش���ر األولى من القرن الحادي والعشرين صحافيا 

وكاتبا لتحقيقات صحافية في جريدة »هآرتس«، وقد نشرت له مقاالت وتحقيقات صحافية مهمة تناولت من ضمن جملة أشياء أخرى السياسة العسكرية اإلسرائيلية، وقضايا الالجئين، 

ومواضيع ثقافية. 

ويتناول فيلدمان في فيلمه )»المختبر«( ومدته س���تون دقيقة، بصورة متعمقة، صناعة تصدير األس���لحة والخبرة العس���كرية التي ش���هدت ازدهارا ملحوظا في إس���رائيل طوال العقد 

المنصرم، مبينا أن الحروب التي تشنها إسرائيل على غزة باتت تشكل »جزءا من نهج الحكم« و«مختبرا« رئيسا لهذه الصناعات اإلسرائيلية. 

وفيما يلي نص حوار مع فيلدمان أجراه موقع »أرض األموري« اإللكتروني اإلسرائيلي بمناسبة بدء عروض هذا الفيلم:


