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ورقة جديدة 
حول »التحدي الحريدي«  

مؤتمر هرتسيليا:  »الوضع 
القائم« في المناطق 

الفلسطينية لم يعد قابال للحياة 

عشية زيارة أوباما
إسرائيل: القوة والمعنى!

بقلم: أنطـوان شلحـت

تش���ير جميع الدالئل المتراكمة حتى اآلن إلى أن إس���رائيل 

تس���عى، عش���ية الزيارة الرس���مية التي س���يقوم بها رئيس 

الوالي���ات المتحدة ب���اراك أوبام���ا إليها وإلى فلس���طين غًدا 

)األربعاء(، لحش���د قرائن تثبت أمام الضيف الرفيع المستوى 

أهميتها اإلس���تراتيجية الثابتة باعتباره���ا »أصال من أصول 

الواليات المتحدة )في الش���رق األوسط(« ]كما يحرص »مؤتمر 

هرتسليا« على توكيد ذلك منذ اندالع ثورات »الربيع العربي«[، 

حتى من ناحيتي متغيري الق���وة والمعنى، اللذين يعتبرهما 

كثير من المفكري���ن بمثابة متغيرين أساس���يين في النظام 

الدولي المعاصر.

وكنا أشرنا في العدد السابق من »المشهد اإلسرائيلي«، في 

هذا الشأن تحديًدا، إلى ما يلي:

أواًل، تش���ديد عدد من المس���ؤولين والمحللين، فيما يتعلق 

بمتغي���ر القوة، عل���ى »المس���اعدات األمنية« الت���ي تقدمها 

إس���رائيل إلى الواليات المتحدة ف���ي جميع المجاالت، وتعتبر 

برأيه���م أفض���ل ضم���ان لصيانة »العالق���ات الخاص���ة« بين 

الدولتين في المدى البعيد.

ا بمتغير المعنى 
ً
ثانًي���ا، تكرار بعض آخر من المعلقين، ارتباط

ال���ذي من المفترض أن ينطوي على تقديم »رس���الة فكرية« إلى 

العال���م، لحج���ة أن الغرب عام���ة، والواليات المتح���دة خاصة، ال 

يعرفان كيفية التعامل مع »أس���لوب التفاوض الشرق أوسطي«، 

وال سيما األسلوب المتبع لدى كل من الفلسطينيين واإليرانيين.

غي����ر أنه في ه����ذه األثن����اء أعلن دي����وان رئي����س الحكومة 

اإلس����رائيلية )في بيان خاص صادر عنه في 13 آذار الحالي( أن 

بنيامين نتنياهو س����وف »يعّرف الرئي����س أوباما خالل زيارته 

على سلس����لة منتجات تقنية حديثة قامت صناعات التقنيات 

العالية اإلس����رائيلية بتطويرها، وذل����ك في إطار معرض خاص 

س����يقام على ش����رف هذه الزيارة. وتتعلق المنتجات التي تم 

اختيارها لهذا المعرض بمجاالت متعددة وهي مصادر الطاقة 

البديل����ة، ومكافح����ة الح����وادث المرورية، والطب، واالنتش����ال 

واإلنقاذ، وعلوم الروبوت«. 

وبموج���ب البيان نفس���ه، تم اختي���ار المنتجات المش���مولة 

في المعرض م���ن جانب لجنة مختصة برئاس���ة رئيس »مجلس 

االقتصاد القومي« التاب���ع لديوان رئيس الحكومة، وعضوية كل 

من المدير العام لوزارة العلوم، وكبير العلماء في وزارة الصناعة 

والتج���ارة، ورئيس دائ���رة اإلعالم والمتحدثي���ن اإلعالميين في 

دي���وان رئيس الحكومة، وذلك بناًء عل���ى العروض التي تقدمت 

بها شتى الجامعات اإلسرائيلية وطبقًا لمدى حداثتها وتأثيرها 

على حياة اإلنسانية جمعاء واحتماالت عرضها.

وس����يعيد رئيس الحكومة على مسامع الرئيس األميركي أنه 

جرى تصنيف إس����رائيل مؤخ����ًرا »في المرك����ز األول عالمًيا في 

مجال األبحاث والتطوي����ر، لتتقدم بذلك على مئتي دولة أخرى 

من حيث ابتكاراتها العلمية )بحس����ب تقرير بلومبرغ من شهر 

شباط 2013(«.

وفي بيان س����ابق صادر عن هذا الديوان نفس����ه )في 10 آذار 

2013(، ج����اء أنه عقد ف����ي ذلك اليوم اجتماع خ����اص تحضيًرا 

لزيارة أوباما، أش����ار فيه المدير العام لدي����وان نتنياهو إلى أن 

الهدف من المعرض السالف هو تصوير إسرائيل كدولة رائدة 

ف����ي المجال التقني. بموازاة ذلك، ش����ّدد رئيس »هيئة اإلعالم 

الوطنية« في الديوان على أن إس����رائيل تسعى لتوكيد أمرْين 

خالل زيارة الرئيس األميركي هم����ا: أواًل، الرابطة العميقة بين 

إس����رائيل والواليات المتحدة بغض النظر عن التطورات اآلنية؛ 

ثانًيا، انتهاز فرصة وجود إسرائيل في دائرة االهتمام الدولي 

خالل ه����ذه الزيارة إلثب����ات المركز القيادي ال����ذي تحتله في 

المجاالت التكنولوجية.

لئ���ن دلت ه���ذه الوقائ���ع والمعطيات على ش���يء فإنها تدل 

على أن إس���رائيل تفه���م التحدي الماثل أمامه���ا، فيما يتعلق 

بمتغّير المعنى، بأنه يس���تلزم إبراز صورته���ا باعتبارها منارة 

للديمقراطية والتقدم وسط مجتمعات متخلفة، ال أكثر. 

وي����كاد هذا اإلبراز يش����كل الزمة في جمي����ع الخطابات التي 

يلقيه����ا رئي����س الحكوم����ة، وخاصة ف����ي المحاف����ل الدولية، 

ا بقراءته إزاء آخر التطورات اإلقليمية المترتبة على 
ً
مس����تعين

الثورات العربية. بل كان ثمة من أش����ار إلى أن »إس����تراتيجيا« 

نتنياه����و الوحي����دة التي اتبعها من����ذ اندالع تل����ك الثورات، 

والرامية من ضمن أش����ياء أخرى إلى »إنقاذ إسرائيل من العزلة 

السياس����ية التي تعاني منها في اآلون����ة األخيرة« تحت وطأة 

ممارس����اتها االس����تيطانية والقمعية حيال الفلس����طينيين، 

تمثلت في تصويرها كمعقل للحضارة الغربية وللديمقراطية 

داخل منطقة مهددة اآلن بالعودة إلى عصور الظالم، وذلك من 

خالل قدر كبير من الكالم المتعالي والمتكّبر.

ا إلى أن سبب تلك العزلة 
ً

غير أنه في س����ياق ذلك، أشير أيض

يعود إلى تآكل الصورة اإليجابية إلس����رائيل في العالم أجمع، 

وأساًس����ا في العالم الغرب����ي الذي تتطلع ألن تظ����ل »أصال من 

أصوله«. وهو تآكل ناجم، في العمق، ليس عن سياستها العامة 

ا عن فشلها الذريع في تسويق مساهمتها 
ً

فحس����ب، وإنما أيض

في متغير المعنى، نظًرا إلى حقيقتين: األولى، رس����وخ ثقافة 

الغيت����و؛ الثاني����ة، أن أي محاولة فكرية لبن����اء معنى عالمي ال 

يمك����ن أن ُيكتب لها النج����اح إذا ما أصّرت عل����ى أن تنهل من 

ا آخر غير 
ً
األيديولوجيا الصهيونية، ذلك بأنها لن تجعلها شيئ

ما هي عليه حتى اآلن.

وداخل هذا كله، ال تنعدم االجتهادات التي تؤكد أن استمرار 

هذه الحالة من ش���أنه أن يؤدي إلى اتس���اع الفج���وة بين العالم 

وإس���رائيل، ما لم تتس���ق المقاربة الرئيس���ة لهذه األخيرة مع 

تي���ارات التطّور اإلنس���اني، وتنأى ع���ن الثقافة التي تمس���ك 

بتالبيبها، وخاصة أن الغيتو لم يعد على مس���توى متغّير القوة 

���ا عظيًما، وأس���لحة غير 
ً

���ا، ب���ل أضحى دولة تمتلك جيش
ً
ضعيف

تقليدية، وعل���ى الرغم من ذلك بقيت ه���ذه الدولة على صعيد 

متغّير المعنى أش���به ب� »غيتو مع قنابل نووية وقبب حديدية«، 

في خلطة خطيرة قابلة لالنفجار في أي لحظة.

عق���دت الهيئة العامة للكنيس���ت، أمس االثنين، جلس���ة 

خاص���ة لتنصيب الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة، برئاس���ة 

بنيامين نتنياهو، رئيس كتلة »الليكود بيتنا«. 

وتشارك في هذه الحكومة، باإلضافة إلى الكتلة المذكورة، 

أح���زاب »يوجد مس���تقبل« برئاس���ة يائي���ر لبي���د، و«البيت 

اليهودي« برئاسة نفتالي بينيت، و«الحركة« برئاسة تسيبي 

ليفني. وتستند إلى ائتالف قوامه 68 عضو كنيست.

وتمك���ن نتنياه���و من تش���كيل الحكومة بع���د مفاوضات 

ع على االتفاقيات 
ّ
ائتالفية دامت شهرا وأسبوعين تقريبا، ووق

االئتالفي���ة مع لبيد وبينيت، ي���وم الجمعة الماضي، وكان قد 

وقع على اتفاق ائتالفي مع ليفني قبل نحو شهر. 

وتبي���ن أن االتفاقي���ات االئتالفي���ة ترك���ز على الش���ؤون 

الداخلية، االقتصادية واالجتماعية، بينما تم إقصاء العملية 

السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الهامش. 

ولوحظ أن هذه العملية السياسية احتلت مكانا مركزيا في 

االتف���اق االئتالفي بين »الليكود- بيتنا« و»الحركة«. لكن هذا 

الموضوع كان هامش���يا في االتفاق مع »يوجد مستقبل«، ولم 

يت���م ذكره أبدا في االتفاق مع حزب اليمين المتطرف »البيت 

اليهودي«. 

وقبل تنصيب الحكومة بساعات قليلة، عقد وزير الخارجية 

اإلسرائيلية السابق ورئيس حزب »إسرائيل بيتنا«، أفيغدور 

ليبرم���ان، قبي���ل ظهر أم���س، مؤتم���را صحافيا، ك���رر خالله 

مواقفه السياس���ية وبش���كل خاص تجاه الصراع اإلسرائيلي 

- الفلس���طيني، وقال إن���ه ال يوجد حل للصراع اإلس���رائيلي 

- الفلس���طيني، وإنه س���يعارض بش���دة تجمي���د البناء في 

المستوطنات.

واعتب���ر ليبرم���ان أن »م���ن يتح���دث ع���ن ح���ل للقضي���ة 

الفلس���طينية، يبدو أنه يعيش أو يفضل العيش في أوهام« 

وأنه »يس���تحيل حل ه���ذا الصراع وينبغ���ي إدارته، وصيانة 

العالقات م���ع الفلس���طينيين«. وأضاف »نحن لس���نا جزيرة 

معزول���ة وم���ن يعتقد أن باإلم���كان عزل نقطة واح���دة وبناء 

سويسرا جديدة فيها فهو مخطئ«. 

وق���ال ليبرم���ان إن���ه يع���ارض بش���دة تجميد البن���اء في 

المس���توطنات وأنه »بعد تلك التجربة الت���ي وافقنا خاللها 

على التجميد لعش���رة ش���هور، وبعد أن انتهت هذه الفترة 

لم نَر أية نتيجة. وقلت إنني بعد ذلك س���أعارض أية محاولة 

للتجميد داخل الكتل )االستيطانية الكبرى( وخارجها. ونحن 

مس���تعدون لتقديم مبادرات نية حس���نة، لك���ن ال يمكن أن 

تكون هذه إسرائيلية فقط وأحادية الجانب. وحزب إسرائيل 

بيتنا كله سيعارض أية محاولة للعودة إلى التجميد«. 

وأضاف ليبرم���ان أن »دور هذه الحكومة ه���و التركيز على 

المش���اكل الداخلي���ة قبل كل ش���يء. وليس لدين���ا التوجه 

والموقف نفس���ه. وتكرار األمور نفسها غير مجٍد ولن نوافق 

على أي تجميد« لالستيطان. وتابع أنه »على كل واحد أن ينظر 

أين كنا قبل أربعة أعوام في الموضوع الفلسطيني. وال أرى أي 

تغيير وأي تقدم، ولذلك فإني أعتقد أنه ال ينبغي أن نعرقل 

)حل المش���اكل الداخلية(، وإذا تعين علّي أن أضع تقديرات 

فإنه لن يحدث أي ش���يء )في الموضوع الفلسطيني( ولذلك 

فإن هذا هو تقديري الواقعي«. 

ونفى ليبرمان أنباء ت���رددت حول فض التحالف بين حزبي 

الليكود و«إسرائيل بيتنا« والذي خاض فيه الحزبان االنتخابات 

العامة األخي���رة في إطار كتلة »الليكود بيتنا«، وقال إن »هذا 

الموضوع ليس مطروحا لكنه ممكن في المستقبل«. 

وف���ي غضون ذلك أف���ادت صحيفة »معاري���ف« بأن النيابة 

العامة اإلس���رائيلية وليبرمان اتفقا بشكل رسمي على إنهاء 

اإلج���راءات في محاكمة ليبرمان، المته���م باالحتيال وخيانة 

األمانة في قضية تعيين الس���فير في بيالروسيا، في بداية 

ش���هر تموز المقبل. وفي حال برأت المحكم���ة ليبرمان فإنه 

س���يكون بإمكانه أن يتولى منصبا رس���ميا وهو منصب وزير 

الخارجية الذي يحتفظ به نتنياهو لصالح حليفه ليبرمان.

زيارة أوباما
وتطرق ليبرمان إلى زي���ارة الرئيس األميركي، باراك أوباما، 

إلى إسرائيل، غدا األربعاء، وقال إن الموضوع النووي اإليراني 

س���يكون األول من حيث األهمية، و«نحن نريد إجابات واضحة 

وآمل أن نتوصل إلى اتفاق مطلق في هذا الموضوع«.

ويتوق���ع أن يلتق���ي أوبام���ا م���ع نتنياهو مرتي���ن، قبل 

وبعد لقائه مع الرئيس الفلس���طيني، محم���ود عباس، وأن 

يبحث ف���ي اللقاء الثاني اس���تئناف العملية السياس���ية 

والمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت صحيفة 

»معاريف«، أمس، إنها اكتشفت أمر اللقاء الثاني بين أوباما 

ونتنياهو والذي لم يعلن عنه سابقا مكتب رئيس الحكومة 

اإلسرائيلية وال البيت األبيض األميركي، وأن أوباما سيطلع 

نتنياه���و خالل اللقاء الثاني على نتائج زيارته إلى رام الله 

ولقائه مع عباس. 

وسيعقد اللقاء األول بين نتنياهو وأوباما فور وصول األخير 

إلى إسرائيل، وسيستمر هذا اللقاء خمس ساعات، ويتوقع أن 

يتمحور حول البرنامج النووي اإليراني واألوضاع في س���ورية، 

وتتخلله مأدبة عشاء ومؤتمر صحافي للزعيمين.

ويتوج���ه أوباما ي���وم الخميس إل���ى رام الل���ه للقاء عباس 

وسيس���عى إلى معرف���ة موقف الرئيس الفلس���طيني حيال 

احتم���االت اس���تئناف المفاوض���ات بي���ن الجانبي���ن. ووفقا 

للصحيفة فإن���ه يتوقع أن يقول أوباما لعباس إن إس���رائيل 

ليست مستعدة في هذه المرحلة لالستجابة لمطالب السلطة 

الفلسطينية، وبينها تجميد االس���تيطان وإطالق سراح 123 

أسيرا من حركة فتح يقبعون في سجون إسرائيل منذ الفترة 

التي س���بقت اتفاق أوس���لو، ليتس���نى بعد ذلك اس���تئناف 

المفاوضات بين الجانبين.

في يوم تنصيب الحكومة اإلسرائيلية الجديدة:

ليبرمان: ال يوجد حل للصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني!

وسيلتقي أوباما مع نتنياهو مجددا بعد عودته من رام الله، 

وقبل خطاب���ه في »مباني األمة« في الق���دس الغربية، ليطلع 

األخير على نتائج محادثاته مع عباس وسيحاول التوصل إلى 

اتفاق معه حول ما يصفه ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

»بإع���ادة تحري���ك العملي���ة السياس���ية«. وكان���ت صحيفة 

»هآرتس« قد نقلت عن أوباما قوله خالل لقاء مع ش���خصيات 

عربية أميركية إن حكومة إس���رائيل ليس���ت جاهزة في هذه 

المرحلة »لتنفيذ تنازالت«. 

تركيبة الحكومة الجديدة
وس���تضم الحكومة الجدي���دة 22 وزيرًا، فض���اًل عن رئيس 

الحكومة نفسه.

وسيحتفظ رئيس الحكومة نتنياهو بمنصب وزير الخارجية 

إلى حين انتهاء محاكمة حليفه أفيغدور ليبرمان بش���بهات 

جنائية بعد عدة أشهر، وفي حال تبرئة هذا األخير، فإنه من 

ي حقيبة الخارجية.
ّ
المنتظر أن يعود إلى تول

وس���يتولى مندوب���و حزب الليك���ود 7 حقائ���ب وزارية في 

الحكومة الجديدة، وذلك على النحو التالي: موش���يه يعالون 

- وزير الدفاع؛ جدعون س���اعر - وزي���ر الداخلية؛ غلعاد أردان 

- وزير االتصال وش���ؤون الجبهة الداخلية؛ س���يلفان شالوم 

- وزي���ر الطاقة والمي���اه والتعاون اإلقليم���ي وتطوير الجليل 

والنقب؛ يوفال ش���تاينيتس - وزير العالقات الدولية وشؤون 

االستخبارات والشؤون اإلستراتيجية؛ يسرائيل كاتس - وزير 

المواصالت؛ ليمور ليفنات - وزيرة الثقافة والرياضة.

وسيتولى مندوبو حزب »إس���رائيل بيتنا« 4 حقائب وزارية 

باس���تثناء حقيبة الخارجية، وذلك على النحو التالي: إسحق 

أهرونوفيت���ش - وزير األم���ن الداخلي؛ عوزي الن���داو - وزير 

الس���ياحة؛ يائير ش���مير - وزير الزراعة؛ سوفا الندفر - وزيرة 

االستيعاب.

وس���يتولى مندوبو حزب »يش عتيد« 5 حقائب وزارية على 

النح���و التالي: يائير لبيد - وزير المالية؛ ش���اي بيرون - وزير 

التربي���ة والتعليم؛ ياعيل غيرمان - وزي���رة الصحة؛ يعقوب 

بيري - وزير العلوم؛ مئير كوهين - وزير الرفاه االجتماعي.

وسيتولى مندوبو حزب »البيت اليهودي« 3 حقائب وزارية 

على النحو التالي: نفتالي بيني���ت- وزير االقتصاد والتجارة؛ 

أوري أريئي���ل - وزي���ر اإلس���كان؛ أوري أورباخ - وزير ش���ؤون 

المواطنين القدامى.

وس���يتولى مندوبا ح���زب »الحركة« حقيبتي���ن على النحو 

التالي: تس���يبي ليفني - وزيرة الع���دل؛ عمير بيرتس - وزير 

الحفاظ على البيئة.

»الكيمياء« الغائبة بين اوباما ونتنياهو: هل من جديد؟

أكدت تحليالت صحافية إسرائيلية أمس االثنين أنه حتى لو كان 

رئيس الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة بنيامي���ن نتنياهو راغًبا في 

دفع حل الدولتين قدمًا فإنه لن يجد ش���ركاء في الحكومة الجديدة، 

التي يحتل السياس���يون المؤيدون لالستيطان مواقع مهمة للغاية 

فيها.

وجاء ف���ي أحد ه���ذه التحليالت، وه���و بقلم المحلل السياس���ي 

لصحيفة »يديعوت أحرونوت« ش���معون ش���يفر، أنه ليس س���ًرا أن 

موش���يه يعال���ون، الذي س���يتولى منص���ب وزير الدف���اع في هذه 

الحكومة الجديدة، »هو من أش���د المعارضين للتس���وية الس���لمية 

بين إس���رائيل والفلسطينيين. وال يعود سبب معارضته إلى ماضيه 

العس���كري، وإنما إلى اعتق���اده أنه ال يوجد في األف���ق المنظور أي 

احتمال للتوصل إلى تس���وية كهذه، ألن الفلسطينيين لم يتنازلوا 

عن حلمهم بتدمير دولة إسرائيل، وبناء على ذلك فإن أي تنازل في 

الضفة الغربية لن يقّرب الجانبين من التسوية، كما أن أي حديث عن 

تحليالت صحافية:

السياسيون المؤيدون للمستوطنات يحتلون
مواقع مهمة للغاية داخل حكومة نتنياهو الجديدة!

	 	 	 	 	

يت�ضرف املركز الفل�ضطيني للدرا�ضات الإ�ضرائيلية »مدار« بدعوتكم حل�ضور

“مؤتمر تقرير مدار االستراتيجي 2013: المشهد اإلسرائيلي 2012”
والذي �ضيعقد يف فندق جراند بارك، رام اهلل، امل�ضيون. يوم الأحد املوافق 24-03-2013 

من ال�ضاعة التا�ضعة والن�ضف �ضباحًا حتى الثانية والن�ضف ع�ضرًا

تعقب	على	التقرير	د.	حنان	ع�سراوي	-	ع�سو	اللجنة	التنفيذية	ملنظمة	التحرير	الفل�سطينية

 �ضيتم توفري خدمة الرتجمة الفورية للإجنليزية

madar@madarcenter.org يرجى تاأكيد احل�ضور والت�ضجيل بالت�ضال على: 2966201-02 اأو على الربيد الإلكرتوين

هذا املوؤمتر بدعم من:

الربنامج:

ت�ضجيل و�ضيافة 10:00-09:30

ترحيب   10:10-10:00

د. هنيدة غامن عر�ص امللخ�ص التنفيذي 10:30-10:10

عر�ض نتائج ف�صول التقرير:

اأ.  اأنطوان �ضلحت امل�ضهد ال�ضيا�ضي الإ�ضرائيلي 10:45-10:30

اأ. امطان�ص �ضحادة م�ضهد العالقات الفل�ضطينية الإ�ضرائيلية 11:00-10:45

د. مهند م�ضطفى اإ�ضرائيل وعالقاتها اخلارجية 11:15-11:00

اأ. نبيل ال�ضالح امل�ضهد الجتماعي 11:30-11:15

ا�صرتاحة قهوة 11:45-11:30

د. فادي نحا�ص امل�ضهد الأمني والع�ضكري  12:00-11:45

د. ح�ضام جري�ص امل�ضهد القت�ضادي 12:15-12:00

د. رائف زريق الفل�ضطينيون يف اإ�ضرائيل 12:30-12:15

  د. حنان ع�ضراوي، ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

الفل�ضطينية

تعقيب  على التقرير الإ�ضرتاتيجي 13:00-12:30

اأ�ضئلة ونقا�ص  13:30-13:00

غـــداء 14:30-13:30

دعـوة عـــامة

الدولتين لن يؤدي إلى حل النزاع بينهما«.

وأض���اف: يؤك���د يعالون أن األم���ر الوحيد الذي يمك���ن أن تفعله 

إس���رائيل إزاء ذلك هو إدارة الص���راع مع الفلس���طينيين، ومحاولة 

التعامل بحنكة معهم. وفي واقع األمر، حتى لو كان رئيس الحكومة 

نتنياهو راغبًا في أن يدفع حل الدولتين قدمًا، فإنه لن يجد ش���ركاء 

لرغبته هذه في حكومته الجدي���دة. وفضاًل عن يعالون، فإن حليفه 

أفيغ���دور ليبرم���ان، ونفتالي بيني���ت )رئيس »البي���ت اليهودي«(، 

وأغلبية أعضاء الكنيس���ت في تحالف »الليك���ود - بيتنا«، يعتقدون 

أن حل الدولتين غير قابل للتطبيق في الوقت الحالي. وفي ظل وضع 

كهذا، من المتوقع أيضًا أاّل تنجح أي جهود س���تبذلها وزيرة العدل 

في الحكومة الجديدة تس���يبي ليفني )رئيس���ة حزب »الحركة«( من 

أجل استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

على صعيد آخر، أكد عاموس هرئيل، المحلل العس���كري لصحيفة 

»هآرتس«، أن وزراء الحكومة الجديدة س���يكونون أكثر تطرفًا حيال 

المسألة اإليرانية وأقل خبرة.

وكتب هرئي���ل: اتضحت اآلن هوية األعضاء الثمانية في المجلس 

الوزاري السياس���ي � األمني المصغر المقب���ل. وما يمكن قوله هو أن 

الخب���رة األمنية لدى أعض���اء المجلس الوزاري الجديد س���تكون أقل 

من خب���رة المجلس الوزاري المصغر المنتهية واليته. وقد يكون من 

الصعب في هذه المرحلة معرفة كيف س���يتصرف أعضاء المجلس 

طرح عليه، أي مسألة 
ُ
الجديد حيال المس���ألة األساس���ية التي س���ت

الهجوم اإلس���رائيلي على المنش���آت النووية اإليراني���ة، لكن يبدو 

للوهل���ة األول���ى أن التركيبة الجدي���دة للمجلس أكث���ر صقرية من 

المجلس السابق.

وأض���اف: في الحكوم���ة المنتهية واليتها كان���ت هناك هيئتان 

إستراتيجيتان: طاقم الوزراء السبعة )الذي تحّول إلى ثمانية ثم إلى 

تسعة(، والمجلس الوزاري المصغر. وش���هد طاقم السبعة نقاشات 

إس���تراتيجية معّمقة، كما نوقش���ت بجدية، ومن دون أن يتس���رب 

ش���يء إلى وس���ائل اإلعالم، قضايا أساسية مثل المس���ألة اإليرانية 

والعالق���ات مع الواليات المتحدة. لكن طاقم الس���بعة كان هيئة من 

دون صفة قانوني���ة، وكان نتنياهو يعلم أنه إذا أراد مهاجمة إيران 

فإن عليه أن يجمع الطاقم الوزاري والحكومة من أجل حسم الموضوع.  

ف���ي الحكومة الجديدة نحن إزاء تركيب���ة مختلفة: فالقانون يفرض 

أن يكون ع���دد أعضاء المجلس الوزاري المصغ���ر نصف عدد أعضاء 

ص إلى 
ّ
الحكومة، ونظرًا إلى أن عدد الوزراء في الحكومة الجديدة تقل

22 وزيرًا، فإن هذا يجعل عدد أعضاء المجلس الوزاري 11 عضوًا فقط.

وبرأي���ه فإن���ه في ظل ه���ذه األوضاع، يب���دو أن رئي���س الحكومة 

ل الجمع بين طاقم الثمانية وبين المجلس الوزاري المصغر 
ّ

س���يفض

في هيئة واحدة، وس���يكون بين أعضائها رئيس الحكومة نتنياهو، 

ووزير الدفاع موشيه يعالون، ووزير المالية يائير لبيد، ووزيرة العدل 

تس���يبي ليفني، ووزير األمن الداخلي إس���حق أهرونوفيتش، ووزير 

م حقيبة الخارجية( 
ّ
الخارجية المرتق���ب )في حال عودته إلى تس���ل

أفيغدور ليبرمان. كما س���ينضم إلى الهيئة وزير االقتصاد والتجارة 

نفتالي بيني���ت، وغلعاد أردان. وبنظرة س���ريعة يتضح أن عددًا من 

أعضاء الطاقم يفتقر إلى الخب���رة في مجال الدفاع، فليس لدى لبيد 

وبينيت وأردان أي خبرة في المجاالت األمنية الحساسة. ومن المعلوم 

أن طاقم الس���بعة شهد نقاش���ات حامية بشأن المس���ألة اإليرانية. 

واستنادًا إلى التقارير، فإن الوزراء يعالون ودان مريدور وبيني بيغن 

ش���كلوا جبهة واحدة ضد الهجوم اإلسرائيلي على المنشآت النووية 

اإليراني���ة من دون التنس���يق مع الواليات المتح���دة، ووقف ضدهم 

إيهود باراك بدعم من نتنياهو. وقد نجح الثالثي يعالون � مريدور � 

بيغن في كبح قرار الهجوم مدعومًا بموقف الرؤساء الثالثة السابقين 

لألجهزة األمنية في الجيش والموس���اد، وإلى حد ما الش���اباك. ومن 

 
ّ

المفت���رض في كل ما يتعلق بإيران في الحكوم���ة الجديدة أن يحل

لبي���د وليفني محل بيغن ومريدور، لك���ن ليس لدى لبيد أي خبرة في 

هذا المجال. وسيس���تطيع نتنياهو وليبرمان أن يجمعا إلى جانبهما 

س���ائر أعضاء حزبهما، أّما بينيت فصّرح في الفت���رة األخيرة أنه لم 

يحسم موقفه بعد من موضوع إيران ألنه لم يحصل على ما يكفي من 

المعلومات في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالعملية السياس���ية مع الفلسطينيين، أكد هرئيل 

أن الخطوط التي تفّرق بين المواقف واضحة: هناك معسكر الصقور 

المؤلف م���ن يعالون وبينيت )على الرغم م���ن أن االثنين قد يقبالن 

بخطوات لبن���اء الثقة حيال الفلس���طينيين ش���رط أاّل تكون بعيدة 

المدى(، وسيجد لبيد وليفني نفسيهما في معسكر الحمائم. وتجدر 

اإلشارة إلى أن السياس���يين المؤيدين للمستوطنات يحتلون مواقع 

مهمة داخل الحكومة، وفي الكنيست الجديد. وبناء على ذلك ستكون 

الحكومة الجدي���دة أقل خبرة في المجال األمن���ي وأكثر صقرية من 

الماضي. ويتعين على لبيد، على الرغم من خبرته السياسية القليلة، 

أن يبن���ي موقعه بصفته زعيمًا للكتل���ة الثانية من حيث الحجم في 

االئتالف، في حال أراد أن يكون مؤثرًا في المس���ائل اإلستراتيجية. 

وإذا ما فشل في ذلك، فإن نتنياهو سيسارع إلى إبعاده عن القرارات 

التي ال تتعلق بالمجالين االقتصادي واالجتماعي.
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إعداد: سعيد عياشمكتبــة »المشهـد«

كتب برهوم جرايسي:

تبدأ حكومة بنيامي����ن نتنياهو الثالثة، اليوم الثالثاء، واليتها بعد أن  حصلت مس����اء 

أمس االثنين، على ثقة أغلبية النواب في دورتهم البرلمانية الجديدة. وكانت والدة هذه 

الحكومة »عس����يرة« بالنسبة لنتنياهو، الذي دفع فيها ثمنا إضافيا على مغامرته التوجه 

النتخاب����ات مبكرة، ولكن هن����اك قناعة بأن كل األحداث والخالفات التي رافقت تش����كيل 

االئتالف الجديد، توحي بأننا أمام حكومة عدم اس����تقرار، ولذا فإن نتنياهو سيحرص في 

الفترة المقبلة على أن ال يخسر بدائل شركائه الحاليين، في حال سقط االئتالف الحالي.

منذ بدايات المفاوضات لتش����كيل الحكومة وعلى مدى ستة أسابيع، شهدنا عددا ليس 

قليال من »المفاجآت« السياس����ية، ولكن بعضها ليس غريبا على السياس����ة اإلسرائيلية، 

فرأينا أن أشد من هاجمت حزب الليكود وبنيامين نتنياهو خالل الحملة االنتخابية، ال بل 

سعت إلى انشاء تحالف ثالثي يتعهد بعدم االنضمام ألي حكومة يؤلفها نتنياهو، وهي 

تسيبي ليفني زعيمة »الحركة«، كانت أول من وقع اتفاقا مع نتنياهو.

لكن األمر األهم من هذا، هو التحالف بين كتلة »يش عتيد« )يوجد مستقبل( وكتلة 

»البيت اليهودي«، على الرغم م���ن التناقضات المفترضة بين الجانبين، فحزب »يوجد 

مستقبل« ظهر في الحملة االنتخابية كمن يعد نفسه يمثل »تيار الوسط«، وحتى في 

بعض األحيان دعا إلى استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وقال إنه يرفض 

الصرف على االستيطان خارج الكتل االستيطانية الكبرى، بينما »البيت اليهودي« هو 

االطار السياس���ي األكبر بين مس���توطني الضفة الغربية، ويرفض كليا المفاوضات مع 

الفلسطينيين، ويرفض تفكيك أصغر مستوطنة وحتى أصغر بؤرة استيطانية. وليس 

هذا فحس���ب، بل إن التناقض���ات بين الحزبين من المفترض أن تكون على المس���توى 

المدن���ي، مثل الموقف من القواني���ن التي يطالب بها المجتم���ع العلماني، على غرار 

الزواج المدني وغير ذلك.

ونقط���ة االلتقاء المركزية بين الكتلتين، كانت ف���ي التعامل مع جمهور المتدينين 

المتزمتين »الحريديم« وكتلتيه »شاس« لليهود الشرقيين و«يهدوت هتوراه« لليهود 

الغربيي���ن، فقد أبدى رئيس حزب »يوجد مس���تقبل« موقفا متش���ددا رافضا ش���راكة 

الكتلتين في الحكومة، ودعا إلى فرض الخدمة العسكرية اإللزامية على شبانهما.

وبس���بب تعهد الكتلتين لبعضهما بالدخول س���وية إلى الحكومة، فقد قبلت كتلة »البيت 

اليهودي« بهذا الموقف، رغم أنها كتلة دينية من التيار »الديني الصهيوني«، وقد أثار هذا 

الموقف من »البيت اليهودي«، حالة غضب بين رجال دين يهود من التيار ذاته، الذين اعتبروا 

أن رئيس »البيت اليهودي« نفتالي بينيت، يخرق أس���س التيار الذي أوصله إلى الكنيس���ت، 

وهي أس���س ترفض كليا الصدام م���ع جمهور الحريديم، بل تؤي���د التفاهم معه حول حلول 

وسط للقضايا العالقة، وكنا قد عالجنا األمر بتوسع في عدد »المشهد اإلسرائيلي« السابق.

والحكوم���ة الجديدة هي األولى منذ الحكومة التي تش���كلت في العام 2003 وحتى 

العام 2006، من دون مش���اركة كتلتي الحريديم، لكن تلك الحكومة برئاس���ة أريئيل 

ل فيها الحريديم عنصرا شبه ثابت في 
ّ
شارون كانت استثنائية في مرحلة طويلة شك

حكومات إس���رائيل، وفي ذلك الحين كان رئيس الحكومة شارون قويا يرتكز إلى كتلة 

برلمانية لليكود من 40 نائبا، ش���كلت قاعدة صلبة لكل حكومة يش���كلها، بينما لحزب 

الليكود وحده اليوم، نصف عدد المقاعد، أي 20 مقعدا. 

ولق���د أظهرت المفاوضات االئتالفية نتنياهو كالضعيف الذي تفاجأ كليا بالتحالف 

الوثيق بين كتلتي »يوجد مستقبل« و«البيت اليهودي«، ففي حسابات نتنياهو األولى 

كان أنه قادر على تش���كيل حكومة واسعة تسيطر على ثلثي مقاعد الكنيست ال� 120، 

إال أن هذا التحالف أبقاه مع أقل من ذلك، مع 68 مقعدا، وفي حسابات العمل البرلماني، 

فهذه ليست أغلبية يستطيع االئتالف الحاكم أن يطمئن لها، فكل شريك من الشركاء 

األربعة لحزب الليكود، سيكون قادرا على حل االئتالف، وحتى »الحركة« التي لها ستة 

مقاعد، فخروجها سيبقي االئتالف مع أغلبية هشة يصعب عليها العمل.

ويرتكز االئتالف على 68 نائبا موزعين كالتالي: كتلة »الليكود- إس����رائيل بيتنا« ولها 

31 مقعدا، منها 20 مقعدا لحزب الليكود و11 مقعدا ل� »إسرائيل بيتنا«، إضافة إلى »يوجد 

مستقبل« الذي له 19 مقعدا، و«البيت اليهودي« الذي له 12 مقعدا، و«الحركة« مع 6 مقاعد. 

حكومة التناقضات والصراعات
تحم���ل حكومة نتنياهو الكثي���ر من التناقضات، فما بدا خالل أس���ابيع المفاوضات 

االئتالفية، ليس بالضرورة أن يس���تمر، فهناك تناقضات واضحة بين شركاء ستتفجر 

في مرحل���ة مقبلة، وكما يبدو ليس���ت طويلة، حتى وإن صمتوا عليه���ا مرحليا، ولهذا 

وخالفا لحكومة نتنياهو الس���ابقة، التي تميزت باالنس���جام بين ش���ركائها، مع بعض 

االستثناءات الهامشية، فإن الحكومة الحالية ستشهد الكثير من القالقل.

ومن بين القالقل المتوقعة، تلك التي س���تدور حول الصيغة النهائية للقانون الذي 

تعهد نتنياهو بطرحه على الكنيس���ت، ويقضي بفرض الخدمة العس���كرية االلزامية 

على الش���بان المتدينين المتزمتين »الحريديم«، واالكتفاء بإعفاء زهاء 20% منهم من 

طالب المعاهد الدينية، وحس���ب ما ينش���ر في وس���ائل اإلعالم، فإن القانون يتضمن 

اجراءات عقابية مالية ضد من يرفض الخدمة من الحريديم.

ويع���رف نتنياه���و مس���بقا ان »الحريدي���م« ل���م يقول���وا كلمتهم ميداني���ا، فهم 

س���يواجهون تقليصات كبيرة في الميزانيات التي تتلقاها مؤسساتهم، بفعل مطلب 

»يوجد مستقبل« الذي سيتولى رئيسه يائير لبيد حقيبة المالية، ولهذا فإن أي قانون 

ال يوافق عليه الحريديم، ويمر في الكنيس���ت، س���يلقى حتم���ا معارضة ميدانية، من 

الصعب تحديد ش���كلها منذ اآلن، وتستند هذه الفرضية إلى تصريحات كبار حاخامي 

»الحريديم« الغربيين والشرقيين.

فمثال نذكر كيف كان رد فعل »الحريديم« قبل نحو أربع سنوات، على قرار فتح موقف 

س���يارات كبير قرب أحد أحيائهم في القدس المحتلة أيام السبت، فقد شارك عشرات 

اآلالف في المظاهرات الصاخبة، وال حاجة لنذكر المواجهات الطويلة التي ش���هدتها 

القدس على خلفية فتح ش���ارع مركزي أيام السبت، وحينها كانت اعداد الحريديم أقل 

من اليوم، فهل من المعقول أن يس���كت الحريديم، على ف���رض قانون يرفضونه، الى 

جانب ضرب مؤسساتهم الخاصة ماليا؟.

ل���ن تكون مخاطرة التوق���ع بأن محاولة الحكومة فرض امالءات بهذا المس���توى على 

الحريديم، ستجابه بش���كل حاد جدا، ما سيضطر الحكومة إلى اعادة حساباتها، وهذا 

ما يدركه نتنياهو مسبقا.

األمر اآلخر هو أن من يدعي أنه وصل من قلب حمالت االحتجاج الشعبية، يائير لبيد، 

س���يكون عليه اقرار ميزانية تقش���فية، وفي حال وافق على م���ا تعرضه وزارة المالية، 

فإن هذه االجراءات س���تطال أيضا الشرائح الوسطى التي يدعي لبيد تمثيلها، ولهذا 

سيكون مطالبا بتقديم األجوبة.

وحتى اآلن نرى كتلة »يوجد مستقبل« منضبطة، فكل اعضائها ال� 19 جدد ويخوضون 

العمل البرلماني ألول مرة، وغالبيتهم الس���احقة لم تخض العمل السياس���ي والعمل 

المؤسس���اتي، وحينما ستبدأ حالة اس���تقرارهم في العمل البرلماني، فإن »االنضباط« 

الظاهر اليوم ليس بالضرورة أن يستمر.

والقضي���ة الثالثة تتعلق بالمفاوضات مع القيادة الفلس���طينية، فبحس���ب االتفاق 

المبرم بين حزب »الليكود« و«الحركة«، فإن تس���يبي ليفني، واضافة إلى توليها حقيبة 

العدل، س���تتولى ملف المفاوضات مع الجانب الفلس���طيني، وتحت اشراف نتنياهو، 

الذي سيرسل مندوبا عنه، للمشاركة في كل اللقاءات التي ستجريها ليفني.

حينما ظهر هذا االتفاق أبدى »البيت اليهودي« معارضة شديدة، وقال رئيس الحزب 

نفتالي بينيت: »إنس���وا األمر« ولكن الحقا هدأت الضجة، ولم نعد نس���مع عنها وال عن 

المعارضة للمفاوضات ومس���ؤولية ليفني، والتفسير الوحيد لهذا الهدوء، هو حصول 

»البيت اليهودي« على تطمينات من نتنياهو. 

وعل���ى الرغم من أنه ليس ف���ي جعبة ليفني أجندة لحل الصراع مقبولة فلس���طينيا، بل 

هدفها ادارة الصراع والمفاوضات، فهي ستلقى معارضة في صفوف االئتالف، ليس فقط 

من »البيت اليهودي«، بل أيضا من نواب حزبي »الليكود« و«إسرائيل بيتنا« المتحالفين.

والقضية الرابعة هي تلك التي ظهرت بقوة في وسائل اإلعالم، بعد توقيع االتفاقيات 

االئتالفية، وتتعلق بمس���ألة سن قانون »إسرائيل الدولة القومية اليهودية«، فصيغة 

القانون تمت بلورتها أساس���ا في ما يس���مى ب� »معهد االس���تراتيجيات الصهيونية« 

رح في الدورة السابقة من 
ُ
المتماثل مع اليمين األشد تطرفا والمس���توطنين، ولكنه ط

خ���الل من كان نائبا في حزب »كاديما« المعارض، قب���ل أن ينتقل الى حكومة بنيامين 

نتنياه���و، آفي ديخت���ر، والقى القانون تأييدا من نواب م���ن مختلف الكتل التي تدور 

في فلك الحكم من ائتالف ومعارضة. ولكنه جوبه بحملة انتقادات واس���عة من جهات 

حقوقية، وايضا في الكنيست، نظرا لطابعه العنصري بامتياز.

فالقانون يعطي أولوية لليهود رس���ميا في مختلف المجاالت، مثل البناء واإلس���كان 

واللغة، وتغييب اللغة العربية كلغة رس���مية مؤش���ر لما يحمله القانون، وبحس���ب ما 

ينشر فإن القانون تطرحه اآلن كتلة »البيت اليهودي« بصيغة أشد عنصرية وتطرفا.

وفي الدورة البرلمانية الس���ابقة، عارضت تسيبي ليفني القانون، ومنعت آفي ديختر 

من طرحه على الكنيس���ت، واليوم س���تكون ليفني مطالبة باالنصي���اع الى أمر الحكومة، 

خاصة وأنها بصفتها وزيرة العدل، ستكون رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات.

والسياق الطبيعي لألمور، يجعلنا نتوقع أن القانون لن يمر بهدوء في داخل االئتالف، 

خاصة بين نواب من كتلتي »يوجد مس���تقبل« و«الحركة« من أولئك المحس���وبين على 

»التيار المعتدل«، ولهذا فإن هذا القانون س���يكون محط خالف داخل االئتالف، خاصة 

وأن وس���ائل اإلع���الم المركزي���ة صدرت في مطلع األس���بوع الحالي تحم���ل الكثير من 

االنتقادات عليه، ما سيدعم موقف المعارضين له.

تماسك االئتالف وليبرمان
إن كل واحدة من القضايا الس���ابق ذكرها، وقضايا عديدة أخرى، من شأنها ان تؤجج 

الخالفات داخل هذه الحكومة، والقضية ليست األشخاص، بل السياسات، فحتى يائير 

لبيد، الذي ظهر كمبادر لتشكيل حزب جديد يخوض االنتخابات ألول مّرة، يتضح أكثر 

فأكثر، أنه ال يتحرك وحده، بل هناك قوى دفعته وشجعته ودعمته، ومن بينها، وربما 

تكون أساسا، جهات من بين كبار أصحاب رأس المال في البالد.

ورغم ذلك، س���يكون للعاملين الش���خصي والحزبي الضيق دور في تأجيج الخالفات، 

فإذا ما نظرنا إلى كتلة »الليكود- إسرائيل بيتنا« على أنها كتلتان، وانفصالهما مسألة 

وق���ت، فنحن أمام حكومة ترتكز على أربع قوى، قوتها البرلمانية متقاربة، باس���تثناء 

الكتلة الخامسة »الحركة«، ولهذا ففي مرحلة ما ستسعى كل كتلة إلى اثبات حضورها 

على الساحة، بشكل أشد مما رأيناه خالل المفاوضات.

زد عل���ى ذل���ك أن هناك مش���هدا نادرا في الحلب���ة البرلمانية، وه���و أن نصف أعضاء 

االئت���الف هم نواب جدد يخوضون ألول مّرة العمل البرلمان���ي- 33 نائبا جديدا، وثالثة 

نواب يعودون إلى الكنيست بعد غياب سنوات، وهذا بحد ذاته يفرض نوعا من الضبابية 

على مستقبل وحدة الكتل البرلمانية وشكل االنضباط ألوامر االئتالف الحاكم.

إلى ذلك، فإن نتنياهو وبعد أن أبعد شخصيات بارزة في الحزب عن الكنيست، رغم أن 

لها مكانة ما في الشارع اإلسرائيلي، بقي مع كتلة برلمانية ازداد فيها عدد المتطرفين 

سياس���يا، الذين ال يش���بعهم حتى تطرف نتنياهو، وفي مقدمتهم منافس نتنياهو 

على رئاسة الليكود، المتطرف موشيه فايغلين، الذي قد يشكل نواة تمرد في الكتلة، 

ضد أي محاولة للحوار مع الجانب الفلسطيني، أو قضايا سياسية أخرى.

كذلك، فإن نتنياهو لم ُيرض كافة نواب الليكود بمناصب ووظائف،  عوضا عن أنه أطاح 

برئيس الكنيس����ت رؤوفين ريفلين، ومنعه من الترش����ح ثانية للمنصب ذاته، ولم يخف 

ريفلين غضبه، خاصة وانه كان يستعد لخوض االنتخابات لرئاسة الدولة بعد عام وثالثة 

أشهر، وهذا يعني أن نتنياهو خلق بيديه نواة معارضة في الكتلة قد تتسع أكثر الحقا. 

لكن »س���ؤال المليون« يبقى أفيغدور ليبرمان، الذي لم ينبس ببنت ش���فة، على غير 

عادة، طيلة المفاوضات االئتالفية، فقد غاب ليبرمان الذي ال يفوت فرصة إال ويس���عى 

فيها للظهور اإلعالمي بمواقفه الحادة، ولكن هذا »الهدوء« ال يأتي من فراغ، فليبرمان 

يسعى حاليا لتمرير مرحلة دقيقة من ناحيته، رغم ان نتائجها شبه واضحة، وهو يريد 

انتهاء محاكمته بتهمة فس���اد في أسرع وقت ممكن، على أن تنتهي »ببراءة« وإن لم 

يكن، فبإدانة مخففة، واألهم عدم وصمه »بالعار« كي يس���تطيع البقاء في الكنيست، 

وتولي حقيبة وزارية.

وحتى اآلن اجتاز ليبرمان مراحل أشد دقة »بنجاح« من ناحيته، فتهم الفساد األخطر 

التي عرفتها إسرائيل ونسبت له، قد أسقطتها النيابة ولم تقدم لوائح اتهام بشأنها، 

ما نثر الكثير من عالمات االس���تفهام والس���ؤال حول طبيعة تل���ك القرارات، وهو اآلن 

يواج���ه الئحة اتهام مخففة كليا، وتكثر التوقعات ب���أن المحكمة لن توصمه »بالعار« 

كي يعود إلى الحكومة.

حينما س���ينتهي هذا الملف سيعود ليبرمان إلى س���ابق عهده، وسيحارب من 

أجل تعزيز مكانته السياس���ية، واثبات حضوره القوي في الحكومة والكنيس���ت، 

وهذا األمر سيقوده إلى صدامات مع من اصطدم معه من قبل، خاصة حزب »يوجد 

مستقبل«.

حكومة مرحلية؟
هذه ليس���ت المّرة األولى الت���ي تتضمن فيها اتفاقيات االئت���الف بنودا متضاربة 

م���ع التوجهات المعلنة للش���ركاء في الحكوم���ة، ومن يعود الى اتفاقي���ات الحكومة 

الت���ي انتهت واليتها، يرى الفرق بين ما كان وبين م���ا حصل على أرض الواقع، وأجواء 

»االنسجام« البادية مع تشكيل الحكومة الجديدة، من المؤكد أنها لن تستمر، وهذا ما 

يدركه نتنياهو جيدا، ولكنه يسعى حاليا الى تمرير مرحلة.

وكما يبدو ف���إن المرحلة التي يريدها نتنياهو، خاصة في ظل غياب أو لنقل انعدام 

أي ضغوط على مس���توى الصراع، هي مرحلة تمري���ر الميزانية العامة للعامين الحالي 

والمقبل، فنتنياهو يريدها ميزانية تقشفية بدرجة قاسية، وهو بحاجة الى تقليصات 

ح���ادة في الميزانية، وه���ذا أمر ال يمكن تمريره في حكومة يك���ون فيها »الحريديم« 

عنصرا مركزيا، ألن التقليصات ستش���مل مئات ماليي���ن الدوالرات التي تحصل عليها 

مؤسسات الحريديم.

ولهذا، هناك مكان ما »لنظرية المؤامرة« بأن يكون نتنياهو قد اس���تدعى بعضا من 

الضغ���وط عليه من أجل تمرير الميزانية التي يريدها، وبش���كل خاص تغيير هيكلية 

الميزانية وهو األمر األهم.

وفي مرحلة ما حينما س���تتصاعد الخالفات داخل االئتالف الجديد، سيتجه نتنياهو 

ال���ى الخيار اآلخ���ر لتركيبة حكومته، الى »الحريديم«، وحت���ى الى حزب »العمل« الذي 

رفض االنضمام الى حكومة نتنياهو، وحينما س���يفاوض نتنياهو الحريديم مستقبال، 

س���يكون على ما تم إنجازه من قبل، بمعنى تحسين طفيف في ميزانياتهم، ولكن لن 

تعود الى س���ابق عهدها، في حين يكون قانون »تجنيد الحريديم« أمرا واقعا، وستدور 

المفاوضات إلجراء تعديالت عليه وليس الزالته.

نتنياهو يقود حكومة قالقل وعدم استقرار!
*الخالفات التي ظهرت في المفاوضات االئتالفية مؤشر لما سيأتي *محاور الخالفات المستقبلية كثيرة لكن أبرزها الميزانية وتجنيد الحريديم 

والمفاوضات مع الجانب الفلسطيني و»قانون الدولة القومية لليهود« *تماسك الكتل البرلمانية ليس بالضرورة أن يستمر *ليبرمان »هادئ« 

مرحليا ينتظر انتهاء المحاكمة ليعود الى سابق عهده *نتنياهو يدرك التناقضات وقد يكون خطط لحكومة مرحلية يغير تركيبتها الحقا!*

خطاب التخطيط اإلسرائيلي-
أداة قوة وخيال!

اسم الكتاب: »المخططون... الخطاب التخطيطي في إسرائيل إلى أين؟« 
تأليف: تالي حاتوكا وطوفي فنستر 

إصدار: منشورات »ريسلينغ«
يحتوي هذا الكت����اب بين دفتيه مجموعة مقاالت نظرية- تأملية- تس����تعرض فيها 

المؤلفتان المفاهي����م والمصطلحات المركزية التي تؤثر على خطاب وعملية التخطيط 

في إسرائيل في الفترة الحالية.  

ويع����رض الكتاب بمجمله صورة للوضع على هذا الصعيد، تس����اعد القارئ في مقاربة 

المفاهي����م التخطيطية المؤسس����ة منذ قيام دولة إس����رائيل، والتع����رف على خطاب 

التخطيط الذي يس����تخدم في تشكيل وهندسة الحيز الذي يعيش فيه اإلسرائيليون، 

وذلك من خالل مواصلة الحوار بين الرؤية اليوتوبية والرؤية الهزلية. 

وج����اء في تقدي����م الكتاب: إن فسيفس����اء المفاهي����م التي يورده����ا الكتاب تمثل 

منطلق����ات نظرية مختلفة، وقيما ووجهات نظر متنافس����ة تطرح أس����ئلة من قبيل: من 

ال����ذي يمتلك القدرة على صوغ المفاهيم والعمل في مجال التخطيط؟  هل هم رجاالت 

وخبراء التخطيط، أم السياسيون، أم المستثمرون؟ 

ويضيف أن المخططين ينش����غلون ف����ي تنظيم الحيز بواس����طة أدوات مجردة، 

تش����مل خططا ذات مقاييس وأحج����ام مختلفة، ووثائق سياس����ية تحدد جغرافيا 

توزيع الموارد.. وثمة في هذه العمليات- عمليات هندس����ة وتنظيم الحيز- تأثير 

حاس����م للمصطلح����ات والمفاهي����م المهنية التي يس����تخدمها خب����راء التخطيط 

والالعبون اآلخ����رون الضالعون في العملية التخطيطية، ومن هنا فإن اس����تعراض 

مجمل هذه المفاهيم والمصطلحات المس����تخدمة في هذه العملية من ش����أنه أن 

يس����اعد في تبس����يط تعقيداتها بما يمكن المواطن الع����ادي ومنظمات المجتمع 

المدن����ي من فهم الواقع الحيزي في إس����رائيل، والمش����اركة في اتخ����اذ القرارات 

المتعلقة بتنظيمه وهندسته بصورة عادلة ونوعية أكثر. 

وتقول المؤلفتان، د. تالي حاتوكا )وهي مهندس����ة معمارية تترأس مختبرا لألبحاث 

والهندسة الحضرية في قسم الجغرافيا في جامعة تل أبيب( والبروفسور طوفي فنستر 

)تعمل مدرسة في قسم الجغرافيا والبيئة اإلنسانية في جامعة تل أبيب وهي مؤسسة 

ورئيسة سابقة لجمعية »بمكوم- مخططون من أجل حقوق التخطيط«(، إن أهمية البحث 

والنقاش في هذا الموضوع تتمثل في أنه يش����كل وقفة لتأمل اللغة والخطاب والرموز 

السياسية واالجتماعية التي شكلت الواقع الحيزي في إسرائيل، ومحاولة إلثارة االنتباه 

والتفكير تجاه المفاهيم القائمة والمغيبة في خطاب التخطيط اإلسرائيلي. 

عن »الجدل العام« 
حول »حدود إسرائيل«

اسم الكتاب: »الجدل حول حدود الدولة- هل هو قضية الدين والدولة؟«
تأليف: كلمان نويمـان

إصدار: المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية- القدس، سلسلة أبحاث 
السياسات )بحث رقم 96(، 2013

يتناول هذا البحث، المندرج في سلس����لة أبحاث »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية« 

حول العالقة بين الدين والدولة في إس����رائيل، مسألة »حدود دولة إسرائيل« وارتباطها 

ب� »الصبغة اليهودية للدولة«.  

وبحسب ما ورد في تعريف للبحث، الذي أعده د. كلمان نويمان، وهو باحث في »المعهد 

اإلس����رائيلي للديمقراطية« ومحاضر في كلية »هرتس����وغ« في تجمع »غوش عتسيون« 

االستيطاني جنوب الضفة الغربية، فقد بينت األبحاث والدراسات أن المعارضة لتقديم 

»تنازالت إقليمية« في نطاق تس����وية سياسية )مع الفلس����طينيين( تزداد تبعا لدرجة 

ارتفاع مس����توى التدين. وعليه يتناول بحث د. نويمان بالنقاش أس����ئلة من قبيل: هل 

نش����أت هذه المعادلة من خالل تفسير معين لليهودية؟ ما هي االدعاءات والحجج ضد 

التخل����ي عن مناطق )محتلة( وإخالء مس����توطنات، وما هي االدع����اءات المضادة؟ ما هو 

األساس الديني- التوراتي الذي يدعم رفض أوامر عسكرية، أو العكس؟ 

وطبقا لما جاء ف����ي بحث د. نويمان، فإن العلمانيين والمتدينين والحريديم ليس����وا 

فقط فئات ذات مواقف وتوجهات مختلفة حيال الدين، وإنما يش����كلون أيضا قطاعات 

مميزة ومحددة المعالم في المجتمع اإلسرائيلي، ومن هنا فإن هذا الوضع يخلق تطابقا 

بين الش����رخ الديني- العلماني والش����رخ اليميني- اليساري، األمر الذي تنتج عنه صورة 

»حرب ثقافي����ة« يمكن أن تؤدي إلى تدهور في العالقات بين المتدينين والعلمانيين، 

وإلى مزيد من التطرف واالحتدام في الجدل العام حول حدود الدولة. 

إل����ى ذلك، يطرح الس����ؤال: كيف تؤثر المواقف بش����أن »التنازل ع����ن مناطق« وإخالء 

مس����توطنات ورفض األوامر، على العالقات بي����ن المتدينين والعلمانيين، وما هو تأثير 

ذلك على المسألة العامة لعالقات الدين والدولة في إسرائيل؟ 

ويس���تعرض بحث د. نويمان، ال���ذي وصف بأنه »يقع على خ���ط التماس بين الدين 

والسياس���ة«، خلفيات وتاريخ الجدل العام في إس���رائيل حول رفض جنود في الخدمة 

العس���كرية ألوامر إخالء مناطق ومس���توطنات، ويقدم مجموعة من التوصيات بش���أن 

كيفي���ة تخفيف حدة الرابطة، أو العالقة، التي نش���أت في المجتمع اإلس���رائيلي بين 

مس���ألة الصبغة اليهودي���ة المرغوبة للدولة وبي���ن الجدل العام ح���ول حدود الدولة 

العبرية ذاتها. 

الروس في إسرائيل
اسم الكتاب: »روس في إسرائيل- براغماتية ثقافية مهاجرة« 

تحرير: يوليا ليرنر ورفكا بلداحي
إصدار: منشورات »هكيبوتس همئوحاد«- تل أبيب و»معهد فان 

لير«- القدس، 2013
على الرغم من مرور ما يزيد عن عش���رين عاما على موجة الهجرة الكبيرة التي وصل في 

نطاقها إلى إسرائيل قرابة مليون مهاجر جديد من دول االتحاد السوفياتي السابق، إال أن 

مفاهيم وأنماط تفكير وحياة أعضاء هذه المجموعة المهاجرة الناطقة بالروسية، ما زالت 

تبدو أشبه بلغز غير مفهوم في نظر الكثيرين من أفراد المجتمع اإلسرائيلي القديم. 

ويسعى هذا الكتاب، الذي يحتوي على مجموعة مقاالت ذكر في تقديم الناشر أنها جاءت 

ثمرة عملية بحثية طويلة اس����تغرقت أكثر من عش����ر س����نوات، إلى تفكيك رموز هذا اللغز 

والغموض الذي يلف مجتمع الناطقين بالروسية، أو ما يوصف أحيانا ب� »الغيتو الروسي« في 

إسرائيل، وذلك من خالل فهم وتحليل التنوع الثقافي ألفراد هذا المجتمع، عبر إسماع صوت 

مختلف المجموعات والش����رائح التي يتكون منها )مثقفون، قدماء الحرب العالمية الثانية، 

آباء وأزواج شابة، طلبة جامعيون، مثليو الجنس، شبيبة، فنانون وغير ذلك(.

وعل���ى الرغم من ه���ذا التنوع الهائل الذي يس���م مجتم���ع »المهاجرين الروس« 

في إس���رائيل واختالف وتباين أص���وات أفراد ناطقين بذات اللغة )الروس���ية(، إال 

أن محررتي الكتاب والباحثين الذين ش���اركوا في كتاب���ة المقاالت التي يحتويها 

بين دفتي���ه »يتحدثون عن ثقافة الناطقين بالروس���ية في إس���رائيل كما لو أنها 

ثقافة إس���رائيلية« بمعن���ى »ثقافة يتم إنتاجها في إس���رائيل« داخ���ل الثقافة 

اإلس���رائيلية، والدليل على ذلك، وفقم���ا يورده هؤالء الباحثون، ه���و أن »النموذج 

القومي اإلس���رائيلي، والمنظومات الرمزي���ة واأليديولوجية- السياس���ية الناظمة 

للحيز الثقافي في إس���رائيل، كلها يتجل���ى حضورها وتأثيرها في ما يحدث داخل 

المجموعة الناطقة بالروسية، بل إنها تصوغ أيضا الديناميكية الحاصلة داخل هذه 

المجموع���ة ذاتها«. في الوقت ذاته، فإن خالص���ات بحث الكتاب، ال تلغي وال تغفل 

في المقابل تأثير المهاجرين الروس في ما يحدث في إس���رائيل عموما، حيث أكد 

المؤلفون في هذا الس���ياق على أنه: لم يعد من  الممكن أيضا فهم ما يحدث اليوم 

في المجتمع اإلسرائيلي برمته من دون وجهات النظر »الروسية«. 

نتنياهو: خيارات احالها مّر.

المخططون... الخطاب التخطيطي في إسرائيل إلى أين؟ الجدل حول حدود الدولة- هل هو قضية الدين والدولة؟ روس في إسرائيل- براغماتية ثقافية مهاجرة
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كتب بالل ضاهر:

يصل إلى إس���رائيل، غدا األربعاء، الرئي���س األميركي باراك أوباما، في زيارة 

تشمل األراضي الفلسطينية. 

ومن بي���ن القضاي���ا التي س���يبحثها أوباما تحري���ك العملية السياس���ية 

والمفاوض���ات بين الفلس���طينيين وإس���رائيل، إلى جانب الموض���وع النووي 

اإليراني، واألوضاع في سورية. 

لك���ن في ه���ذه األثناء بدأت، أمس، والي���ة الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة 

برئاسة بنيامين نتنياهو. 

وتبين من االتفاقيات االئتالفية التي وقع���ت عليها كتلة »الليكود بيتنا«، 

أن االتفاق مع حزب »الحركة«، برئاس���ة تسيبي ليفني، تناول بتوسع موضوع 

العملي���ة السياس���ية، بينم���ا كان هذا الموضوع هامش���يا جدا ف���ي االتفاق 

االئتالفي مع حزب »يوجد مس���تقبل«، برئاس���ة يائير لبيد، ولم يتم ذكر هذه 

العملي���ة وال حتى بكلمة واحدة في االتفاق مع حزب اليمين المتطرف »البيت 

اليهودي«، برئاسة نفتالي بينيت.

وقال الباحث في »قس���م السياس���ة والحكم« في جامعة »ب���ن غوريون« في 

النقب وفي »معهد فان لير« في القدس، الدكتور يونتان مندل، ل� »المش���هد 

اإلس���رائيلي« إن هذه االتفاقيات االئتالفية وإبرامها بهذا الش���كل، يعني أن 

»نتنياه���و هو بطل األعم���ال البهلوانية. ومن أجل أن نفهم م���ا الذي يريده 

حق���ا، علينا أن ننظر إل���ى األرقام الماثلة خلف االتفاقي���ات االئتالفية. وفيما 

يتعلق باالتفاق مع تسيبي ليفني، التي لديها 6 نواب، فإنه باإلمكان تشكيل 

الحكوم���ة بدونها أيضا. فالحكومة تضم اآلن 68 نائبا. ونتنياهو يدرك أنه إذا 

أراد التن���ازل عن بند في االتفاقيات االئتالفية ف���إن هذا هو البند الذي يصر 

عليه حزب ’الحركة’ والذي يتعلق بالعملية السياسية. وهذا البند يكاد يكون 

غائب���ا عن حملة لبيد وبينيت االنتخابي���ة. وحقيقة أن هذا البند لم يجد مكانا 

له خالل المفاوضات االئتالفية بين نتنياهو وبينيت تقول كل ش���يء. وعمليا، 

فإن نتنياهو يحاول تطويق نفس���ه كي ال يجري مفاوضات مع الفلسطينيين، 

ولكي يقول الحقا ’لس���ت أنا الذي ال يريد إجراء مفاوضات مع الفلس���طينيين، 

وإنم���ا هذا مس���تحيل’. وحتى لو كان ل���دى ليفن���ي 20 أو 30 نائبا، فهذه لن 

تكون أنباء سارة بالنسبة للفلسطينيين. ألن رؤية ليفني ال تختلف كثيرا عن 

رؤية نتنياهو ولبيد وبينيت، ومفادها أنه س���تكون هناك دولة ونصف دولة. 

إس���رائيل س���تكون الدولة، وفلس���طين نصف دولة بدون جيش وحدود وحق 

عودة والقدس الش���رقية. ومن هذه الناحية فإنه ربما أفضل للفلسطينيين أال 

تكون هناك مفاوضات«.

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: ه���ذا يعني أنه على الرغم م���ن االختالف في 

االتفاقيات االئتالفية بشأن عملية السالم، إال أنه في الواقع ال توجد اختالفات 

سياسية ذات معنى بين عناصر االئتالف الحكومي في إسرائيل؟

مندل: »نعم. هذا صحيح. والفروق بينها تجميلية وحس���ب. والجميع متفقون 

عل���ى أنه في حال قيام دولة فلس���طينية فإنهم يرفضون ع���ودة أي الجئ إلى 

إس���رائيل، وليفني فخورة جدا بموقفها هذا. وهن���اك إجماع على التوصل إلى 

اتفاق ]بشروط إس���رائيلية[ من دون مصالحة بين الجانبين، ومن دون االعتراف 

بالجرائ���م التي ارتكبت بحق الفلس���طينيين. والجميع يوافق���ون على الحفاظ 

عل���ى المس���توطنات. وهم متفقون أيض���ا على دولة فلس���طينية بدون جيش 

وبدون القدس الش���رقية. ومن الناحية الفعلي���ة فإن الخطوط الحمراء والخطاب 

الصهيوني والخطاب العسكري لدى جميع األحزاب المشاركة في هذه الحكومة 

الجديدة متش���ابهة جدا. وحقيقة هي أن الناخبين ت���رددوا لمن يصوتون في 

االنتخاب���ات األخيرة، وهل يصوتون لليفني أم نتنياه���و أم لبيد أم بينيت. وال 

توجد هنا طريقان، إما يمين أو يس���ار، أو طريق تؤيد الس���الم أو تعارضه، أو مع 

االس���تيطان أو ض���ده. لم تكن خي���ارات كهذه أمام الناخب ال���ذي صوت لهذه 

األحزاب األربعة. بل كان التصويت لصالح أش���خاص، نتنياهو أو لبيد أو بينيت. 

أقصد القول إن االنتخابات األخيرة كانت خالية من األيديولوجيا«.

)*( ه���ل انته���ت برأي���ك احتم���االت التوصل إل���ى اتفاق بين إس���رائيل 

والفلسطينيين في أعقاب االنتخابات العامة األخيرة؟

مندل: »هذا سؤال صعب جدا. عندما انتخب اإلسرائيليون مناحيم بيغن لم 

يتوقعوا أنه سيعيد سيناء إلى مصر. والسؤال هنا هو ما إذا كنا نريد االتفاق 

ا ال يشمل تسويات لقضايا الحل 
ً
الذي يريده بينيت ولبيد ونتنياهو؟، أي اتفاق

الدائم، وال يتحدث عن مصالحة بين الش���عبين وال يتحمل فيه اإلس���رائيليون 

المسؤولية عن النكبة الفلسطينية. هل اتفاق كهذا سيقود إلى سالم؟ هناك 

اتفاقيات أدت إلى حروب وليس إلى سالم«. 

)*( هن���اك تقاري���ر تظهر أن أوباما نف���ض يديه من الموضوع السياس���ي 

واس���تئناف المفاوضات، في هذه المرحلة على األق���ل، وأنه يقول إن حكومة 

إس���رائيل ليس���ت ناضج���ة اآلن الس���تئناف المفاوضات و«تقدي���م تنازالت 

للفلسطينيين«، ولذلك فإنه ال جدوى من ممارسة ضغوط عليها. ما رأيك؟

مندل: »أعتق���د أن قلب أوباما بعيد عن فمه. وأعتق���د أيضا أن أوباما يعرف 

تماما أنه يوجد احتالل وأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي. ومن جهة ثانية 

فإنه يدرك أن اللوبي الداعم إلس���رائيل في الواليات المتحدة قوي جدا. وعلى 

الرغ���م من أن أوبام���ا أصبح اآلن في واليته الرئاس���ية الثانية، وعلى الرغم من 

أن���ه زعيم أكثر راديكالية من س���لفه جورج بوش، إال أن���ه يعرف أنه يصعب 

عليه كثيرا ممارس���ة ضغوط على إس���رائيل. ولذلك فإني أعتقد أنه كان يريد 

أن يتق���دم أكثر في العملية السياس���ية ولكنه ال يتمكن م���ن القيام بذلك، 

وب���دال من هذا يق���ول إن هدف زيارته هو التعبير عن تضامنه مع إس���رائيل، 

وهذا، برأيي، نوع من الغباء السياس���ي، وانعدام حساسية سياسية أن يأتي 

للتضامن مع أكبر دولة عظمى عس���كرية في الشرق األوسط. إن من يحتاج إلى 

التضامن هو الش���عب الفلس���طيني وليس الجمهور في إسرائيل. وأنا خائب 

األم���ل من التصريحات التي أدلى بها حتى اآلن. وآمل أني مخطئ، وأنه ال تزال 

لديه األدوات كي يقول إلسرائيل إن عليها أن تستأنف المفاوضات والتوصل 

إل���ى اتفاق وأن الواليات المتحدة س���تمارس ضغوطا عليه���ا من أجل تنفيذ 

ذلك. لكني أعتقد أنه بس���بب طبيعة الحكومة اليمينية في إسرائيل، وبسبب 

االنقس���ام في الساحة الفلس���طينية بين فتح وحماس، فإن أوباما لن يمارس 

ا من ضعف وانعدام قدرة على الضغط على إسرائيل«.
ً

ضغوطا، وهذا نابع أيض

مقابلة خاصة مع الباحث في »قسم السياسة والحكم« في جامعة »بن غوريون« وفي »معهد فان لير«

الدكتور يونتان مندل لـ »المشهد اإلسرائيلي«: الخطابان الصهيوني
والعسكري لدى جميع األحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة متشابهان جدا!

إقليمية متصارعة )إيران، الس���عودية وقطر(، تس���عى إل���ى توطيد نفوذها 

وس���يطرتها في س���ورية. وفي ظل ازدياد احتمال تفكك سورية، نجد أن دول 

الغرب وشركاءها اإلقليميين، خاصة تركيا واألردن وإسرائيل، تحاول التنسيق 

فيما بينها من أجل منع فقدان الس���يطرة على األسلحة والمعدات العسكرية 

المتطورة الموجودة في حوزة سورية.

إل���ى ذلك فإن األزم���ة التي تجتاح الدول العربية القومي���ة، أدت إلى زعزعة 

ميزان االس���تقرار اإلقليمي.  وعلى الرغم من أن األزمة السورية تسببت بضرر 

إس���تراتيجي إلي���ران، إال أنها لم تنل م���ن تطلع إيران نح���و الهيمنة، كما أن 

العقوب���ات الدولي���ة المفروضة عليها ل���م تؤثر، حتى اآلن، عل���ى نواياها في 

للتق���ارب مع ال���دول العربية  المجال النووي. صحيح أن مساعي طهران  

الس���نية لم تتكلل بالنجاح، إال أنه لم يتشكل بعد محور سني موحد قادر على 

احتواء إيران وأتباعها.

مصر: تش���هد مصر، التي فقدت معظم مصادر مدخوالتها، أزمة اقتصادية 

خانقة ال تلوح نهايتها في األفق المنظور. فالسياحة الوافدة إلى مصر، والتي 

ش���كلت مصدر دخل قوميا مهما، لم تعد قائمة تقريبًا، كذلك تقلص بش���كل 

كبير تصدي���ر األيدي العاملة التي كانت تدر ف���ي الماضي أموااًل طائلة على 

احتياطي مصر من العمالت األجنبية، وحتى الغاز الطبيعي باتت مصر مضطرة 

إلى اس���تيراده بعدما كانت من الدول المصدرة له، فضاًل عن ذلك فإن الركود 

االقتصادي في أوروبا يمكن أن يقلص مدخوالت مصر من قناة السويس، هذا 

باإلضاف���ة إلى هب���وط احتياطي العمالت األجنبية إلى م���ا تحت الخط األحمر، 

وتجاوز العجز في الميزاني���ة القومية خط ال� 13%.  زد على ذلك أن االتفاقية 

التي أبرمتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 

بقيمة 5 مليارات دوالر، ما زالت معطلة التنفيذ نظرًا لعدم قدرة الحكومة على 

االلتزام بشروط القرض والتي تتطلب إجراء إصالحات اقتصادية مؤلمة.

خالصة القول، فإن مصر، وبصرف النظر عن صراعات القوى الداخلية، تقترب 

من حافة اإلفالس والجوع )عدد س���كان مصر يزداد بحوالي مليون نس���مة كل 

تسعة أش���هر(، ومن هنا فإن األزمة االقتصادية الحادة والمتفاقمة التي يمر 

بها هذا البلد، من ش���أنها فقط أن تؤجج الغلي���ان المدني الداخلي وأن تبعد 

أكثر إمكانية استعادة االستقرار السياسي واالجتماعي.

األردن: يش���هد األردن أيضًا أزمة اقتصادية تتجلى في البطالة اآلخذة في 

التفاق���م، وازدياد األعباء االقتصادية والمدنية الناتجة أيضًا عن االرتفاع في 

أعداد الالجئين الس���وريين. ويجد األردن نفس���ه في خضم وضعية مستمرة 

من انعدام الهدوء واالس���تقرار المدني، والتي يمكن أن تؤثر في القريب على 

مستقبله وصورته كدولة.

إسرائيل: الوضع السياسي واألمني
إن منع تحول إيران إلى قوة نووية يش���كل مصلحة إس���رائيلية حيوية من 

الدرج���ة األولى، غير أن البدي���ل األفضل يتمثل في مواجه���ة دولية بقيادة 

أميركية.  وعمومًا فإنه ال يجوز السماح بأن تشكل إيران كدولة نووية أو تفهم 

على أنها تش���كل تهديدًا وجوديًا إلسرائيل، ومن هنا ينبغي إعادة النظر في 

رسائل الهلع )القيامية( التي تصدر عن إسرائيل.  إن تراجع التدخل األميركي 

في الش���رق األوسط والوضعية اإلشكالية في العالقات اإلسرائيلية-األوروبية، 

يعززان العزلة اإلس���تراتيجية التي تعاني منها إس���رائيل.  لذا، يتعين على 

الحكوم���ة اإلس���رائيلية الجديدة الحرص عل���ى تعميق ش���بكة العالقات مع 

الواليات المتحدة األميركية وإزالة آثار الصورة السيئة التي خلفتها الحكومة 

الس���ابقة في أوروبا والواليات المتحدة، وال يجوز بأية حال لحكومة إس���رائيل 

الجديدة تكرار الفشل الدبلوماسي المدوي الذي منيت به الحكومة السابقة. 

ويتحول الشرق األوس���ط أكثر فأكثر إلى معقل إسالمي سياسي راديكالي، 

مما يضع حدًا للتوقعات واآلمال في تطبيع العالقات بين إسرائيل والعرب.

كذلك فإن العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين ما زالت متعثرة، 

وه���ذا الواقع ال يمكن أن يتغير من دون القي���ام بخطوات واقعية على األرض 

وحول مائدة المفاوضات.

وتبين لنا الهزة السياس���ية واالجتماعية التي تش���هدها منطقة الش���رق 

األوسط أن التغييرات الممكنة في المنطقة ال تكون دائمًا متوقعة، وأن وتيرة 

التغيير يمكن أن تكون أس���رع بما ال يقاس من قدرة إسرائيل على االستعداد 

لمواجهة الوضع المتغير.  

لقد ش���هد ميزان األمن اإلس���رائيلي الش���امل نوعًا من التحسن منذ اندالع 

االضطراب���ات التي تجتاح دول المنطقة، وذل���ك أواًل في ضوء أن احتمال وقوع 

حرب تقليدية شاملة بين إسرائيل وإحدى الدول المجاورة بات أقرب إلى الصفر 

في المدى المنظور.  وثانيًا، ألن النظام اإليراني، العدو اللدود إلسرائيل، تلقى 

ضربات إس���تراتيجية قوية خالل العام األخير، وهذا م���ا يتجلى في االنهيار 

والتفكك المحتمل للنظام السوري، مما يفقد إيران معقاًل إستراتيجيًا مركزيًا 

ف���ي المنطقة. وطالما بقي نظام العقوب���ات المفروض على إيران- والذي ألحق 

ضررًا باقتصاده���ا- قائمًا ومتصاعدًا، وظل التهديد اإلس���رائيلي واألميركي، 

المباش���ر أو الضمني، باس���تخدام القوة لمنع امتالك إيران القدرة العسكرية 

النووي���ة، تهديدًا موثوق���ًا وأمينًا، فإن احتمال امتالك إيران للس���الح النووي 

والتحول إلى قوة عسكرية نووية، سيبقى احتماال ضئيال.

على الرغ���م من ذلك فقد خلقت الهزة في الش���رق األوس���ط وما تبعها من 

تغيي���ر في ميزان القوى العالمي والمصالح العالمية، تحديات إس���تراتيجية 

جديدة أمام إسرائيل. فالبيئة اإلس���تراتيجية المباشرة المحيطة بإسرائيل، 

لم تعد مس���تقرة، وهي تقف، إلى هذا الحد أو ذاك، في ظل صعود سياس���ة 

إس���المية متطرفة.  وفي ظل هذه البيئة اإلشكالية التي يسودها االضطراب 

والعنف والتطرف والالاس���تقرار، فإن مستقبل المناطق الفلسطينية )الضفة 

الغربية وقطاع غزة( سيغدو حاسمًا أكثر من أي وقت مضى بالنسبة إلسرائيل.  

ف� »الس���تاتوس كو- الوض���ع القائم« في المناطق الفلس���طينية لم يعد قاباًل 

للحي���اة، وهو بالقطع ليس وضعًا أبديًا.  إن اس���تمرار الجم���ود المهيمن على 

العملية السياس���ية اإلس���رائيلية- الفلس���طينية، جنبًا إلى جنب مع تناقص 

ونضوب الموارد المالية للس���لطة الفلس���طينية، س���يؤديان إم���ا إلى اندالع 

انتفاضة ش���عبية فلس���طينية جديدة، تتخللها أعمال عنف متفرقة، أو إلى 

تمهيد األرضية لس���يطرة حركة »حماس« على الضفة الغربية، مما س���يحول 

األراضي الفلس���طينية إلى كيان معاد للغرب وإس���رائيل. وه���ذان التطوران 

المحتمالن ال يصبان في صالح إسرائيل، وال في صالح جارتها الشرقية، األردن.

فضاًل عن ذلك فإن الطريق المس���دودة يمكن أن ت���ؤدي إلى ازدياد التأييد 

الدول���ي، والفلس���طيني، لفكرة حل »الدول���ة الواحدة« الذي يق���ّوض الكيان 

الصهيوني، وال بد من التأكيد هنا أن حل »الدولتين« ليس قدرًا أزليًا أو مس���أ  

لة بدهية مفروغ منها.

هناك بديل: لقد برهن تدخل إسرائيل، بالتنسيق مع قوى دولية وإقليمية، 

في الموضوع الس���وري، وكذلك الميكانيزم الذي أدى إلى التس���وية التي تم 

التوصل إليها في أعقاب العملية العس���كرية اإلس���رائيلية األخيرة في قطاع 

غزة، على أنه ربما يكون هناك مسار بديل.  فثمة دالئل جلية على أن إسرائيل 

تصرفت حيال األزمة الس���ورية بصورة إبداعية من خالل التعاون مع ش���ركاء 

دوليين وإقليميين.  وال شك في أن إسرائيل قادرة على استغالل مواردها من 

أجل العمل بصورة بناءة في صوغ وتشكيل البيئة اإلقليمية، ومن هنا يتعين 

على الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة تبني هذا النموذج حيال الفلسطينيين 

أيضًا.  وتحتاج القيادة الفلس���طينية، من جهتها، إلى دعم سياسي فعال من 

جانب الزعامة السنية اإلقليمية، وذلك من أجل كسر حالة الجمود.

وق���د برهنت األط���راف التي تدخل���ت إلنهاء األزم���ة في أعق���اب العملية 

العس���كرية اإلس���رائيلية األخيرة في قطاع غزة، عل���ى التغيير الذي طرأ على 

عزى له أهمية مباش���رة أو غير مباشرة 
ُ
المحور الس���ني في المنطقة، والذي ت

من ناحية إس���رائيل، فيما يتعلق بالمحافظة عل���ى األمن اإلقليمي.  وقد دلت 

التحركات الدبلوماس���ية التي جرت حول العملية اإلس���رائيلية في غزة وحول 

األزمة الس���ورية، على وجود تعاون وتنس���يق متزايدين بين كل من الواليات 

المتحدة ومصر وتركيا واألردن ودول الخليج.  بيد أن ما يبدو ككتلة أو معسكر 

في طور التشكيل، ال يمكن اعتباره إطارًا موحدًا ومثاليًا، وإنما هو إطار هش ال 

يعول عليه في خلق »ش���رق أوسط جديد« مزدهر، أو في دفع تطبيع إسرائيل 

في الش���رق األوسط المتش���كل.  مع ذلك فإن وجود مصالح مشتركة يمكن أن 

يمهد األرضية لصفقة شاملة واسعة- أشبه ب� Grand Bargain- تنخرط فيها 

الواليات المتحدة وأوروبا ودول الشرق األوسط السنية وإسرائيل.

لذا، يتعين على الواليات المتحدة العمل، بمساعدة دول أوروبا، على تقوية 

االئتالف الس���ني وخلق حوافز للتع���اون مع الغرب وإس���رائيل، ودعم عملية 

السالم والمساهمة في إحداث تغيير إقليمي براغماتي، وذلك عن طريق بلورة 

صفقة تؤدي بصورة مدمجة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

أواًل: منع تحول إيران إلى قوة عسكرية نووية، واحتواء أطماعها في الهيمنة 

من خالل تقديم ضمانات إستراتيجية غربية.

ثانيًا: تشجيع دول الشرق األوسط الغنية على تخصيص موارد كافية من أجل 

مساعدة الدول العربية التي يشهد اقتصادها حالة تدهور، مثل مصر واألردن.

ثالث���ًا: التوصل إلى تفاهمات وتس���ويات تتيح مواجه���ة المخاطر األمنية 

النابعة من مناطق تتس���م بضعف الس���يطرة والحكم المركزي )سورية وشبه 

جزيرة سيناء(.

رابعًا: دفع العملية السياسية في المسار اإلسرائيلي- الفلسطيني وذلك عن 

طريق دفع عملية سياسية، إسرائيلية- عربية، واسعة أكثر.

خامسًا: وقف تصدير الدعاية اإلسالمية المتطرفة إلى دول الغرب.

إن هذا التوجه يؤكد على أن الطريق المس���دودة في العملية اإلس���رائيلية- 

الفلس���طينية ال تش���كل وحدها التحدي الرئيس أمام الش���رق األوسط، وإنما 

يضع هذه العملية في س���ياق إقليمي رحب أكثر، وبالتالي فإن صفقة شاملة 

م���ن هذا القبي���ل يمكن أن تتيح بل���ورة ائتالف معني بالس���الم، ينخرط فيه 

ش���ركاء إقليميون يمكنهم المساهمة في أمن الشرق األوسط والتمتع ببيئة 

إستراتيجية أكثر استقرارًا.

إن بلورة صفقة ش���املة للشرق األوس���ط تتطلب تفكيرًا استراتيجيًا وفهمًا 

ش���اماًل وعميقًا للمنطقة، فضاًل عن حاجتها إلى زعامة ذات مقدرة.  هذا األمر 

سيكون تحديًا جديرًا للرئيس باراك أوباما في فترة واليته الثانية، ربما يتيح 

إلدارته تحويل اهتمامها نحو آسيا.

كذلك فإن صفقة ش���املة كهذه س���تمكن إس���رائيل ليس فقط من التقدم 

ف���ي عملية الس���الم، وإنما أيضًا من لعب دور إقليمي بناء. وفي هذا الس���ياق 

يتعين على إس���رائيل تطوير رؤية اس���تراتيجية رحبة أكث���ر، تتضافر فيها 

موارد عسكرية وسياسية.

يتعين على إسرائيل إبداء قدر أكبر من التدخل في صوغ مستقبل المنطقة 

وفي التعاطي مع األزمة االجتماعية واالقتصادية في الش���رق األوس���ط، حتى 

وإن ج���رى ه���ذا التدخل بصورة هادئ���ة.  فضاًل عن ذلك فإن زي���ادة التدخل 

اإلس���رائيلي البناء في الحيز اإلقليمي س���تمكن إسرائيل من توطيد مكانتها 

ككنز إس���تراتيجي للواليات المتحدة، وه���ذا أمر حيوي في حد ذاته في وقت 

تتصاعد فيه األصوات المش���ككة في أهمية إسرائيل االستراتيجية بالنسبة 

للواليات المتحدة.

إن ه���ذا التقدير يدعم الطرح القائل بأن المتغي���رات اإلقليمية والعالمية، 

غير اإليجابية في حد ذاتها، ال تجعل إس���رائيل بالضرورة هشة أو ضعيفة من 

ناحية إستراتيجية.

لق���د حاولت إس���رائيل، منذ بداية اله���زة اإلقليمية قبل أكث���ر من عامين، 

االختباء، واالنكفاء على نفسها، حيال العاصفة التي اجتاحت الشرق األوسط. 

غير أن اس���تمرار هذه الس���لبية اإلس���رائيلية، في ظل بيئ���ة إقليمية حافلة 

باألزمات، يمكن أن يعرض مستقبل إسرائيل للخطر.

إن دولة إس���رائيل بحاجة ماسة إلى إس���تراتيجيا قادرة على إحداث تغيير. 

ومن هنا فإن بلورة مثل هذه اإلستراتيجيا ينبغي أن تكون على رأس مهمات 

وأولويات الحكومة اإلسرائيلية الجديدة.

]ترجمة: س. عياش[

تعريف: نقدم هنا ترجمة لورقة »تقويم مؤتمر هرتسليا حول 
ميزان المناعة واألمن القومي اإلسرائيلي- 2013« الذي عقد خالل 

الفترة بين 11 و14 آذار الحالي:
ظلت إس���رائيل، في هذا الع���ام أيضا، واقفة في عي���ن العواصف العالمية 

واإلقليمية التي ما زالت تصوغ وتؤثر بشكل كبير على بيئتها اإلستراتيجية، 

هذا في الوقت الذي انصب فيه جل اهتمام وانش���غال المؤسسة السياسية 

اإلسرائيلية، توطئة النتخابات الكنيست )التي جرت في الثاني والعشرين من 

كانون الثاني الماضي(، على مواضيع ومس���ائل مدنية وإصالحات اقتصادية 

حيوية. 

صحيح أن السجال الداخلي في إسرائيل يعتبر حيويا من أجل ضمان المناعة 

القومية المستقبلية للدولة، غير أنه ال يجوز لهذا الجدل المدني- االجتماعي 

أن يح���ل مكان إدارة س���جال جاد حول أجندة إس���رائيل اإلقليمي���ة والدولية 

وإستراتيجيا األمن القومي اإلسرائيلي الشامل. 

ف���ي الوقت ذاته فإن االتجاهات المرتس���مة للعام القري���ب ما انفكت تعزز 

التقويم القاتم الذي عرضناه في العام الماضي. 

ففي هذا العام )2013( أيضا تجد إسرائيل نفسها معزولة أكثر فأكثر. 

وهناك مؤش���رات ودالئل متزايدة على نقاط تحول إستراتيجية يمكن لكل 

واحدة منها أن تؤثر وأن تؤدي إلى ثالث س���يرورات مهمة ستستمر في العام 

القريب أيضا في صوغ البيئة اإلستراتيجية إلسرائيل، وهي: 

الهزة السياسية- االجتماعية التي تعصف بالشرق األوسط وما ينجم عنها 

من صعود لإلسالم السياسي في المنطقة.

استمرار األزمة االقتصادية العالمية. 

السيرورة العالمية المتمثلة في تعظيم الشأن المدني. 

على صعيد التغيرات العالمية
إذا م���ا تفحصنا المعايير االقتصادية وأخذنا في الوقت ذاته في الحس���بان 

الس���يرورات السياس���ية العالمية، فس���وف نالحظ أن آثار وانعكاسات األزمة 

االقتصادي���ة العالمية، حت���ى وإن لم  تتعم���ق في العام القريب، س���تكون 

ملموسة جدًا. 

األزمة االقتصادية العالمية س���تؤثر على إسرائيل بما يتعدى انعكاساتها 

االقتصادية المباش���رة على االقتصاد اإلس���رائيلي، وذلك ألنها تترك تأثيرًا 

كبيرا على موازين القوى العالمية وعلى سياس���ة القوى العظمى في الش���رق 

األوسط: 

فالواليات المتحدة مستمرة في االنش���غال بنفسها أكثر فأكثر، مدركة أن 

فرصة النجاح في الش���رق األوس���ط ضئيلة، ومن هنا فه���ي تحول اهتمامها 

اإلستراتيجي نحو آسيا.

أوروبا منهمكة في محاولة استعادة استقرار اقتصادها، فيما تبدو مؤسسات 

االتحاد األوروبي عاجزة عن أي نشاط في الساحتين الدولية واإلقليمية. 

الصين تبدي اهتماما متزايدا بالش���رق األوسط لكنها تنأى بنفسها عن أي 

تدخل حقيقي.  

روسيا، تبدي اهتماما وتدخال متزايدين في الشرق األوسط، لكن ذلك موجه 

بشكل خاص نحو الساحة السورية. 

على صعيد الشرق األوسط
تؤدي الثورات التي يمر بها الش���رق األوسط إلى  زعزعة النظام اإلقليمي الذي 

أوجدته معاهدة س���ايكس- بيكو منذ ما يقارب مئة ع���ام، مما يؤدي إلى انهيار 

العديد من أنظمة الحكم العربية في المنطقة.  فحكومات دول الش���رق األوس���ط 

العربية عاج���زة عن معالجة األزمة االقتصادي���ة - االجتماعية المتفاقمة، والتي 

تغذي في حد ذاتها حالة انعدام االس���تقرار السياسي والتآمر والعنف، وتفسح 

المج���ال أمام دخول ش���بكات إرهابية وإجرامية دولي���ة، وخاصة إلى دول كمصر 

وسورية والعراق. وهكذا فإن الهزة اإلقليمية باتت تحول عددا من الدول القومية 

إلى كيانات جوفاء ال تمتلك سيادة فعلية على مناطق واسعة داخل أراضيها. 

إن انهي���ار األنظمة العربية في الش���رق األوس���ط يخلق بيئة إس���تراتجية 

إقليمية مضطربة ومتقلبة، تنطوي على مس���توى عال من انعدام الوضوح في 

عدد من بؤر التوتر والنزاع اإلستراتيجية.

وتعتبر سورية البؤرة اإلس���تراتيجية األكثر أهمية وخطورة في هذه اآلونة، 

إذ أن الحرب األهلية المحتدمة في هذا البلد تشكل التحدي األمني والسياسي 

واإلنس���اني األكبر لمواطنيه ولكل دول الجوار ومن ضمنها إسرائيل.  إن تفكك 

س���ورية المحتمل إلى كيانات طائفية وتقس���يمها إلى مناطق نفوذ إقليمية، 

س���تكون لهما إسقاطات مباشرة على الوحدة والسالمة اإلقليمية لكل من لبنان 

والعراق.. والمنطقة التي كانت توصف في الماضي ب� »الهالل الخصيب« أخذت 

تتحول إلى هالل مضطرب جدًا.  لقد تحولت سورية، التي تشكل واحدة من أكبر 

ترسانات األسلحة غير التقليدية في المنطقة، إلى ساحة قتال بين ميليشيات 

مسلحة ومنظمات إرهابية تسعى للسيطرة على مستودعات األسلحة السورية.

ومن ناحية عملية فإن هذه المليش���يات والمنظمات م���ا هي إال أذرع لقوى 

تقويم »مؤتمر هرتسليا 2013«

»الوضع القائم« في المناطق الفلسطينية لم يعد قاباًل للحياة!
*استمرار المواقف السلبية اإلسرائيلية في ظل بيئة إقليمية حافلة باألزمات يمكن أن يعرض مستقبل الدولة للخطر*

إسرائيل: جبهات متعددة مرشحة لالنفجار.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

التضخم المالي صفر بالمئة
أعلن مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي أن التضخم المالي 

في شهر شباط س���جل صفرا بالمئة، وبذلك يكون التضخم قد 

س���جل في الش���هرين االولين من العام الجاري تراجعا بنسبة 

2ر0%، بينما س���جل التضخم في األشهر ال� 12 األخيرة ارتفاعا 

بنس���بة 5ر1%، وه���و ضم���ن المجال ال���ذي حددته السياس���ة 

االقتصادية للتضخم المالي، ما بين 1% إلى %3. 

وكان م���ن بين األس���عار التي س���جلت ارتفاعا في الش���هر 

الماضي، المواد الغذائية التي ارتفعت بنس���بة 1ر1% واألثاث 

بنسبة مماثلة، بينما ارتفعت أسعار المواصالت بنسبة 7ر%0، 

والصحة بنسبة 5ر%0. 

وتقول عدة تقارير صحافية إن األس���عار في األيام األخيرة، 

خاصة أسعار المواد الغذائية، تسجل تفاوتا هائال بين شبكات 

التسوق المختلفة، بفعل المنافسة الشديدة، قبل عيد الفصح 

العبري، وليس واضحا كيف س���يؤثر هذا على التضخم المالي 

في الشهر الجاري.

وتتجه األنظار إلى قرار بنك إسرائيل المركزي بشأن الفائدة، 

فعلى الرغم من أن محللين يقولون إن البنك لن يخفض الفائدة، 

ألن التضخم في الشهر الجاري- آذار- والشهر المقبل- نيسان- 

من ش���أنه أن يس���جل ارتفاعا ملحوظا بفعل موسم عيد الفصح 

العبري، وأيضا ارتفاع األس���عار الموسمي مع بدء موسم الربيع، 

فإن التقدير هو أن يلتزم محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر 

بما قد أعلنه قبل بضعة أسابيع أن البنك لن يجري أي تغييرات 

في الفائدة البنكية في ش���هري األعياد العبرية سنويا، شهر 

ف���ي الربيع وآخر في الخريف، ألن الس���وق ال يش���هد ثباتا في 

األسعار.

ويق���ول الخبي���ر االقتص���ادي ياني���ف باغ���وت للصحاف���ة 

االقتصادية المحلية إن ش���هر ش���باط س���يكون آخر أش���هر 

التضخم المنخفضة، وأن إس���رائيل مقبل���ة على وتائر تضخم 

أعلى من تلك التي ش���هدناها في األش���هر األخيرة في نهاية 

العام الماضي ومطلع العام الجاري.

القوة العاملة في إسرائيل في تراجع
قال تقرير جديد لمكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي إن وتيرة 

نم���و الق���وة العاملة ترتفع بنس���بة ضعيفة، م���ا يجعلها تتراجع 

م���ن حيث تعداد الس���كان، وس���يكون التراجع بش���كل خاص بين 

العلمانيين، وهو ما يقلق إسرائيل.

ويق����ول التقرير إن نم����و القوة العاملة م����ن العام 2000 إلى 

العام 2004 كان بنس����بة 6ر2% لتنخفض النس����بة إلى 2% بين 

العامين 2005 و2008، بينما النسبة المتوقعة من العام 2009 

إلى العام 2014 هي 2ر1%، وس����تنخفض إلى 1ر1% بين العامين 

2015 و2019، ثم س����تعود لالرتف����اع الطفيف الحقا حتى العام 

2044 م����ن 3ر1% إلى 5ر1% في العام 2034، ثم تعود النس����بة 

إلى االنخفاض.

ويج���ري الحديث على من تعتبرهم الدوائر اإلس���رائيلية في 

جي���ل العمل من 15 إلى 64 عاما، ويعود انخفاض النس���بة األول 

إلى تراجع أعداد المهاجرين إلى إسرائيل بعد العام 2004، وفي 

المقاب���ل االرتفاع الحاد الحاصل في أع���داد اليهود المتدينين 

المتزمتي���ن »الحريديم« الذين ال ينخرطون في س���وق العمل، 

وبحسب تقارير دورية فإن نسبة الرجال »الحريديم« المنخرطين 

في س���وق العمل بلغت في هذه المرحلة في حدود 40%، وهي 

نس���بة بعيدة جدا عن الرجال اليهود والعرب، إذ تصل النسبة 

بينهم إلى ما يقارب %78.

لكن أكثر ما يقلق إسرائيل في هذا التقرير هو االنخفاض الحاد 

ف���ي وتيرة نمو الق���وة العاملة من بين العلمانيي���ن اليهود، نظرا 

للتراجع الحاد في نسبة الوالدات، وحسب تقديرات مكتب اإلحصاء 

المركزي فإن وتيرة نمو القوة العاملة بين العلمانيين ستتراوح ما 

بين 2ر0% وحتى 9ر%0.

ويق���ول محلل���ون إن ه���ذه المعطي���ات س���توجب وض���ع رؤية 

إس���تراتيجية مس���تقبلية لمبنى الميزانية العامة الس���نوية في 

إس���رائيل، إضافة إلى وضع اس���تراتيجيات لتحفيز األوساط التي 

هي خارج س���وق العم���ل حاليا، وتقصد المؤسس���ة اإلس���رائيلية 

الحريديم والنساء العربيات، لكن في حين أن الحريديم يمتنعون 

ع���ن االنخراط في س���وق العمل ألس���بابهم الدينية، فإن النس���اء 

العربي���ات محرومات عمليا من فرص العمل لكونها ش���به معدومة 

في البلدات والقرى العربية.

وزارة المالية تسعى لرفع جيل التقاعد
قال���ت مصادر في وزارة المالية اإلس���رائيلية لوس���ائل إعالم 

محلية إن الوزارة تعد مش���روعا لرفع سن التقاعد في إسرائيل، 

ليكون متس���اويا للرجال والنس���اء بس���ن 68 عام���ا، بدال من 67 

للرجال و62 للنس���اء اليوم، ما يعني أن إسرائيل تريد أن تحتل 

المرتبة األولى في العالم في هذا المجال.

فحتى اآلن، كانت النرويج وحدها التي فيها س���ن التقاعد 67 

عاما، بينما في الواليات المتحدة األميركية 66 عاما، وألمانيا 65 

عاما، وسويس���را 65 عاما للرجال و64 عاما للنساء، بينما اليونان 

لديه���ا جيل التقاعد كما كان في إس���رائيل على مر عقود، وهو 

65 عاما للرجال و60 عاما للنساء، وفي اليابان 60 عاما للجنسين، 

أما معدل التقاعد في دول منظمة OECD فهو 4ر64 عاما للرجال 

و63 عاما للنساء. 

واله����دف من هذا القرار كم����ا يبدو هو إبع����اد المتقاعدين 

عن مخصصات الش����يخوخة التي يحصل عليها المس����نون من 

مؤسسة الضمان االجتماعي الرسمية، عدا رواتب التقاعد، ألن 

فرص العمل لهذا الجيل المتقدم شبه معدومة، وفق سلسلة 

م����ن التقارير التي تؤكد أن العاطلين ع����ن العمل بعد عمر 40 

عاما، يبدأون بمواجهة صعوبة في االنخراط في س����وق العمل، 

وهذه الظاهرة تس����تفحل أكثر لدى م����ن هم في عمر 45 عاما، 

وأكث����ر من ذلك بعد عمر 50 عام����ا، وقالت تقارير إن 13% فقط 

ممن هم فوق عمر 60 عاما في إس����رائيل منخرطون في س����وق 

العمل.

ويبقى القرار في هذا الش���أن بيد وزير المالية الجديد يائير 

لبيد، الذي يتبنى سياس���ة اقتصادية تمي���ل إلى ضرب نظام 

»دولة الرفاه«، حسب ما ظهر من تقارير صحافية على مر األيام 

الماضية.

كان���ت إس���رائيل قد أعربت عن قلقها ل���دى صدور الق���رار األميركي بإجراء 

تقليص ف���ي المس���اعدات األميركية للخارج، ف���ي إطار تقلي���ص الميزانية 

األميركية العامة، وجرى الحديث بداية في إس���رائيل عن أن الدعم سيتراجع 

بنح���و 750 مليون دوالر، من أصل 1ر3 مليار دوالر، كان من المفترض أن تحصل 

عليها إسرائيل في العام الجاري- 2013.

وتحصل إس���رائيل على دعم أميركي عسكري سنوي ثابت بقيمة 3 مليارات 

دوالر، بموج���ب اتفاق ينته���ي مفعوله ف���ي العام 2018، لكن ف���ي العامين 

األخيري���ن حصلت إس���رائيل على دعم إضاف���ي، من بين���ه 210 ماليين دوالر 

لدعم مش���روع تطوير منظومة الصواريخ »الدفاعية«، التي يطلق عليها اس���م 

»القبة الحديدية«، إضافة إلى 290 مليون دوالر لدعم تطوير مش���روع الصاروخ 

اإلسرائيلي »حيتس«.

وتوقعت إس���رائيل أن يتم تقليص الدعم العس���كري الثاب���ت لهذا العام 

بقيم���ة 250 ملي���ون دوالر، وتجميد الدعم االضافي بقيم���ة 500 مليون دوالر. 

وقالت مصادر إسرائيلية إن التقليص الحاصل في الميزانية العامة األميركية 

وانعكاس���ه المتوقع على الدعم األميركي إلسرائيل جاء في وقت تضطر فيه 

الحكوم���ة اإلس���رائيلية إلى إجراء تقلي���ص في ميزانيتها له���ذا العام، ومن 

المف���روض أن يطال ميزانية وزارة الدفاع ببضع مئ���ات ماليين الدوالرات، من 

أصل أكثر من 16 مليار دوالر.

وذكرت وس���ائل إعالم إس���رائيلية أن الرئيس األميركي باراك أوباما قرر 

منح استثناء للدعم األميركي العسكري السنوي إلسرائيل، بحيث سيكون 

التقليص بنس���بة 5% ب���دال من 8% كما ه���و القرار بالنس���بة لكل الدعم 

الخارجي األميركي، ما يعني أنه بدال من خصم 250 مليون دوالر، فس���يتم 

خصم 155 مليون دوالر، ليرس���و الدعم إلس���رائيل له���ذا العام عند نحو 3 

ملي���ارات دوالر، من بينها 4ر2 مليار س���تكون على ش���كل تمويل صفقات 

معدات وقطع غيار ودعم للمش���اريع التطويرية ف���ي الصناعات الحربية، 

و600 مليون دوالر نقدا.

وبحس���ب المصادر اإلسرائيلية، فإن مس���ؤولين كبارا في إدارة أوباما أبلغوا 

وزير المالية يوفال شتاينيتس، الذي ترك منصبه، في األسبوع الماضي بهذا 

األم���ر، وكان التوج���ه أن ال يتم االعالن ع���ن القرار، إال حينما يص���ل أوباما إلى 

إس���رائيل يوم غد األربعاء ليعلن عن الموضوع شخصيا، إال أن األمر تسّرب فورا 

إلى إسرائيل.

وعلى ض���وء الوضع الحاصل، فإن وزارة المالية اإلس���رائيلية س���توصي في 

ميزاني���ة العام الجاري بخف���ض حجم التقليص المطلوب ف���ي ميزانية وزارة 

الدف���اع، إذ كان من المخطط تقليص ما بين 4 مليارات إلى 5 مليارات ش���يكل، 

أي ما يعادل 08ر1 مليار إلى 35ر1 مليار دوالر، من أصل أكثر من 16 مليار دوالر، 

ه���ي ميزانية وزارة الدفاع اإلس���رائيلية، قبل اإلضاف���ات التي تحصل عليها 

سنويا، خالل كل عام، وتفوق مليار دوالر.

البيت األبيض يخفض حجم تقليص المساعدات العسكرية إلسرائيل!
*التقليص المتوقع 155 مليون دوالر بدال من 250 مليون دوالر *التقليصات األميركية تدخل ضمن قرار تقليص الدعم األميركي 

الخارجي *وزارة المالية اإلسرائيلية ستخفض حجم التقليص المقترح في ميزانية وزارة الدفاع *هذه الميزانية لم تقلص منذ 12 عاما*

وبحس���ب ما قالته مصادر في وزارة المالية لوس���ائل إعالم محلية فإن عرض 

التقليص لم يعد »واقعيا«، ولذا فإن على الوزارة أن تأخذ بالحسبان التقليص 

في المساعدات األميركية المخططة من قبل.

وتكثر المطالبات في األوس���اط السياسية واالقتصادية بإجراء تقليص في 

ميزانية وزارة الدفاع اإلس���رائيلية، أس���وة بالتقليصات التي ستشهدها كل 

الوزارات، ولكن التقليص المقترح في إس���رائيل ال يتعلق إطالقا بالتجهيزات 

العسكرية، وكل ما يتعلق بالجاهزية والقوة العسكرية، وإنما أساسا بتقليص 

االمتيازات التي يحصل عليها الضباط، وتقليص في رواتب الجيش النظامي، 

واالضافات التي يحص���ل عليها الجنود والضباط، ولجم الضمانات التقاعدية، 

والرواتب التقاعدية، ورفع سن التقاعد في الجيش.

وفي كل عام تظهر المطالبات بتقليص وزارة الدفاع، إال أنه منذ العام 2000، 

لم يتم اجراء أي تقليص حقيقي في الميزانية األمنية، بل على العكس، فهي 

في زيادة مس���تمرة، وازدادت ميزانية وزارة الدفاع السنوية منذ العام 2006 

وحتى العام 2012 بأكثر من 12%، وهذا عدا اإلضافات الس���نوية التي ال تدخل 

ف���ي صلب الميزانية، ما يعن���ي أن الميزانية الفعلية ارتفعت في الس���نوات 

الست الماضية بما بين 18% إلى %20. 

يبدأ وزير المالية الجديد يائير لبيد اليوم الثالثاء مهامه في منصبه، وسيقف 

فورا أم���ام تحديات ميزانية العام الجاري- 2013، ومطالبة كبار مس���ؤولي الوزارة 

بإقرار ميزانية العام المقبل- 2014 س���وية مع 2013، إال أن األمر لم يحس���م بعد، 

رغم حماسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لهذا النمط، الذي واجه انتقادات 

ش���ديدة في أوس���اط الخبراء االقتصاديي���ن، الذين يؤكدون أن حال���ة التقلبات 

الش���ديدة في االقتصاد العالمي، وانعكاس���ها على االقتصاد المحلي، ال تفسح 

المجال أمام رؤية بعيدة المدى لتخطيط استراتيجي لميزانيات مقبلة.

ويحمل لبيد أجندة علمانية خاصة به، إضافة إلى توجهات اقتصادية صقرية، 

رغ���م ادعائه بأنه يمثل الش���رائح الوس���طى في إس���رائيل، وه���و يطالب جهارا 

بتقليص ميزانيات بقيمة مئات ماليين الدوالرات تصرف على المعاهد الدينية 

للمتديني���ن المتزمتي���ن »الحريديم« وعلى طالب ورواد تل���ك المعاهد، لكونهم 

يمتنعون عن االنخراط في الخدمة العسكرية االلزامية من منطلقات دينية، رغم 

توجهاتهم السياسية اليمينية.

وليس واضحا، ما إذا س���يتجاوب رئي���س الحكومة مع طلبات لبيد فورا، وبالحجم 

ال���ذي يطالب به، كون األمر س���يفجر األوضاع مع جمه���ور الحريديم وزعاماتهم 

الروحية والسياسية.

وبات واضحا ان ميزانيتي العامين الجاري والمقبل ستتضمنان تقليصات كبيرة، 

وفرض اجراءات تقش���فية، ستطال بشكل مباشر الش���رائح الضعيفة، خاصة لدى 

الحدي���ث ع���ن تقليص حاد بقيم���ة 800 مليون دوالر في مخصص���ات األوالد التي 

تدفعها مؤسسة الضمان االجتماعي لكل عائلة عن كل ولد لديها دون سن 18 عاما، 

وهذا أيضا أمر سيؤثر سلبا على عائالت الحريديم كثيرة االوالد، والعائالت العربية.

وحذر محافظ بنك إس���رائيل المركزي س���تانلي فيش���ر رئيس الحكومة من أن 

يتجاوب مع مطالبات حزبية تدفع في اتجاه توس���يع إطار الميزانية العامة، وقال 

إن ه���ذا األمر ق���د يؤدي إلى أخطار اقتصادية وبش���كل خاص زي���ادة العجز في 

الميزانية العامة.

ودعا فيش���ر الحكومة إلى بل���ورة ميزانية فيها قرارات صعبة، في إش���ارة إلى 

التقليصات الحادة، وع���دم تأجيل حلول لألزمات االقتصادية الناش���ئة، وادعى 

قائال بأن االقتصاد اإلس���رائيلي اقتصاد جيد، ولكن الميزانية ليس���ت جيدة، في 

إش���ارة إلى ميزانية العام الماضي- 2012، التي سجلت ذروة في العجز مقارنة مع 

السنوات األخيرة.

وفي المقابل، قال وزير المالية الذي انهى مهامه اليوم، يوفال ش���تاينيتس، 

إنه على الرغم من العجز في الميزانية العامة في العام الماضي، فإن الدين العام 

تراجع في العام الماضي، قياس���ا بالناتج العام، فق���د انخفض الدين من 1ر%74 

م���ن حجم الناتج في العام 2011 إلى نس���بة 2ر73% في الع���ام 2012، في حين أن 

هدفا س���ابقا وضعته الحكومة اإلسرائيلية يقضي بالوصول إلى نسبة 60% بين 

العامين 2015 و2018.

معدالت النمو
وأعلن مكتب اإلحصاء المركزي أنه وفق معطياته المعدلة، فإن النمو االقتصادي 

في العام الماضي- 2012 بلغ 1ر3% مقابل 6ر4% في العام قبل الماضي- 2011، و%5 

في العام 2010، بينما مس���توى المعيشة في إس���رائيل ارتفع في العام الماضي 

بنسبة 2ر1%، مقابل 7ر2% في العام 2011، و1ر3% في العام 2010.

ويقول هذا المكتب إن التباطؤ في وتيرة النمو نابع أساس���ا من تراجع بنس���بة 

7ر5% في اس���تهالك وش���راء الحاجيات الحياتية، والتراجع األكبر كان في شراء 

السيارات الذي بلغ في العام الماضي نسبة 10% مقارنة مع ما كان في العام 2011.

وق���ال المكت���ب إن التباطؤ االقتصادي انعكس في االرتف���اع الحاد في العجز في 

الميزانية العامة، إذ بلغ 7ر4% من الناتج العام، وليس 2ر4% كما أعلن سابقا، ما يعني 

أكثر من 11 مليار دوالر، وما رفع من حجم العجز هو ارتفاع مصاريف الحكومة بنسبة 

7%، مقابل ارتفاع بنسبة 7ر3% فقط في مداخيل الخزينة العامة من الضرائب.

وق���ال تقرير آخر لوزارة المالية إن مؤش���رات ومعطيات الش���هر األول من العام 

الجاري تش���ير إلى اس���تفحال التباطؤ االقتصادي، وبحسب هذا التقرير فإن النمو 

االقتصادي ارتفع في شهر كانون الثاني بنسبة 5ر2%، وهي نسبة باتت أقرب إلى 

الركود االقتصادي، استنادا إلى أن نسبة التكاثر السكاني في إسرائيل هي 8ر%1.

وأضاف تقرير الوزارة أنه باس���تثناء التحس���ن في البورصة اإلس���رائيلية في 

الش���هر األول من الع���ام الجاري، فإن باقي المعطيات كانت س���لبية تقريبا، فقد 

تراجعت الصادرات اإلس���رائيلية بنس���بة 8ر2%، كما تراجع بيع الخدمات للخارج 

بنسبة 5ر%4.

وتنس���ب الوزارة تباط���ؤ النمو ف���ي الش���هرين األخيرين من الع���ام الماضي 

والش���هر األول من العام الجاري، إلى العدوان اإلس���رائيلي »عامود السحاب« على 

قطاع غزة في ش���هر تش���رين الثاني الماضي، الذي استمر عدة أيام، إضافة إلى 

األزم���ة االقتصادية في الدول المتطورة، التي باتت تنعكس أكثر على االقتصاد 

اإلسرائيلي، وخاصة في مجال الصادرات.

لك���ن في المقابل، وبحس���ب تقرير الوزارة ذاته هناك مؤش���رات إيجابية تجاه 

المس���تقبل، فمقياس التوقعات بشأن تحسن النش���اط االقتصادي المستقبلي 

ارتفع في شهر كانون الثاني بنسبة 2ر5%، وهذا استمرار لالرتفاع في الشهرين 

اللذين سبقا ذلك الشهر، وبلغ االرتفاع في األشهر الثالثة معا نسبة 7ر%11.

الحكومة الجديدة تسارع في إعداد ميزانيتي العامين الجاري والمقبل
*وزير المالية الجديد يائير لبيد سيقف أمام تحدي التقليصات التي يطالب بها *ستانلي فيشر يحذر من توسيع

 إطار الميزانية وزيادة العجز *النمو في العام 2012 ارتفع بنسبة 1ر3% ونمو الشهر األول من العام الجاري 5ر%2*

أظهر س���لم التدريج العالمي، بش���أن »جدوى الس���ياحة« الترفيهية في العالم، 

استمرار تراجع إس���رائيل في هذا المجال، بسبب استمرار ارتفاع التكلفة للسائح، 

خاصة في الفنادق، ولكن ايضا في اإلقامة بش���كل عام، وتس���عى قطاعات سياحية 

إس���رائيلية إلى تخفيض التكلفة، ولكنها تواجه منافس���ة ش���ديدة في السياحة 

الترفيهية، خاصة أمام صحراء سيناء ومدينة العقبة األردنية ومنطقتها.

ويعتمد المقي���اس العالمي تكلفة الفنادق الس���ياحية، والتكلفة العامة إلقامة 

الس���ائح في كل واحدة من الدول التي يش���ملها التقرير، وهذا يؤثر ايضا كما ظهر 

في تقرير الس���ياحة عن الع���ام الماضي حتى عل���ى الس���ياحة االقتصادية، التي 

ش���هدت في العام 2012 تراجعا حادا بلغ 19% مقارنة مع العام 2012، على الرغم من 

أن السياحة بشكل عام ارتفعت في العام 2012.

وتحاول مناطق سياحية في إسرائيل خفض التكلفة، وخاصة مدينة إيالت الواقعة 

عل���ى خليج العقبة، فه���ذه المدينة التي بنت عليها إس���رائيل أن تكون »درة التاج« 

في الس���ياحة اإلس���رائيلية، بادعاء أنها مدينة ذات س���ياحة عصرية حتى قبل أكثر 

من عقدين، باتت اآلن محاصرة بالس���ياحة الهائلة التي تتدفق على صحراء س���يناء، 

رغ���م التراجع الحاصل في العامين األخيرين بفع���ل التطورات في مصر، وايضا تطور 

الس���ياحة بوتيرة عالية في مدينة العقبة االردنية ومنطقتها، التي ستش���هد خالل 

سنوات قليلة قفزة كبيرة في هذا المجال، ما يجعل السياحة الغربية، وحتى قسما من 

السياحة الداخلية اإلسرائيلية يفضل اإلقامة في هاتين المنطقتين بدال من إيالت.

وفي األسبوع الماضي، ظهر تقرير تلفزيوني في إسرائيل، يعرض شكوى أصحاب 

المراف���ق الترفيهية والمتاجر في إيالت، من الصفقات الس���ياحية التي تس���وقها 

فن���ادق المدينة، وهي صفقات تعتم���د على تقديم كل الخدم���ات والوجبات )كل 

شيء مشمول( في الفندق، ما يجعل السياح يبقون في الفنادق وعدم شراء خدمات 

ترفيهية وسياحية أو التسوق خارج تلك الفنادق.

واجتازت إس���رائيل في العام 2008 وألول مرة حاجز الثالثة ماليين سائح، وكانت 

القف���زة الثانية في العام 2010، حينما وصل عدد الس���ياح إل���ى حوالي 4ر3 مليون 

س���ائح، وبقيت عند هذا المعدل في العامي���ن الماضيين- 2011 و2012- إال أن ارتفاع 

التكلفة، وعدم قدرة إسرائيل على المنافسة في منطقة الشرق األوسط، خاصة أمام 

مصر واألردن وأيضا تركيا، يمنع من تحقيق أعداد أكبر في السياحة.

السياحة سجلت ذروة
ورغ���م ما أعلن عن ارتفاع التكلفة، ما يجعل عدد الس���ياح أق���ل، فقد أعلنت وزارة 

الس���ياحة اإلسرائيلية من قبل، أن العام الماضي- 2012- سجل ذروة جديدة في عدد 

السياح إلى إسرائيل، بدخول 5ر3 مليون سائح، أكثر تقريبا بنحو 100 ألف سائح عن 

العامين األس���بقين 2011 و2010، وهذا على الرغم من تراجع أعداد الس���ياح في أيام 

العدوان على قطاع غزة في شهر تشرين الثاني الماضي.

وبحس���ب التقارير الرس���مية، فإن الس���ياحة بش���كل عام أدخلت إل���ى االقتصاد 

اإلس���رائيلي العام الماضي ما ال يقل عن 6ر9 ملي���ار دوالر، وقالت التقارير ذاتها إن 

عدد السياح الذين مكثوا في إسرائيل ألكثر من 24 ساعة في العام المنصرم بلغ 9ر2 

مليون سائح، وهذا يعني ارتفاعا بنسبة 2% عما كان في العام قبل الماضي- 2011.

وعلى مستوى الدول التي وصل منها السياح، واصلت الواليات المتحدة األميركية 

احت���الل رأس القائم���ة، بوصول 610 آالف س���ائح، وهم يش���كلون 18% من اجمالي 

السياح، وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد السياح من الواليات المتحدة كان أقل بنسبة 

4% عن عدد الس���ياح في العام 2011، في حين أن السياحة من روسيا سجلت ارتفاعا 

حادا بنس���بة 20% مقارنة مع عددهم في العام 2011، ليصل في العام الماضي نحو 

590 ألف سائح، وهم يشكلون حوالي 5ر15% من إجمالي السياح.

وتلي الواليات المتحدة وروس���يا، فرنس���ا التي وصل منها 261 ألف سائح، وهذا بحد 

ذاته يش���كل تراجًعا بنسبة 3% مقارنة مع عدد الس���ياح الفرنسيين في العام 2011، 

كما وصل من المملكة البريطانية المتحدة 165 ألف سائح، ومن ألمانيا 159 ألف سائح.

ويتضح من التقرير أيضا االزدياد الحاد في عدد السياح ليوم واحد، إذ بلغ عددهم 

في العام 2012 نحو 625 ألف س���ائح، ما يعني زيادة بنس���بة 15% عما كان في العام 

2011، وهذه ظاهرة لم تكن إس���رائيل تعرفها في سنوات ماضية، وهي تتنامى من 

ع���ام إلى آخر، ولكن كما يب���دو ال يوجد ارتياح كبير من ه���ذه الظاهرة، ألنها ال تدر 

أمواال كثيرة على االقتصاد اإلس���رائيلي، إذ أن قس���ما كبيرا من هؤالء السياح يقيم 

في الجوار، وخاصة في صحراء سيناء.

تراجع إسرائيل في سلم »األفضلية السياحية« العالمي!
* التدريج العالمي يتعلق بتكلفة السياحة الترفيهية *

* إسرائيل هبطت من المرتبة 36 العام 2009 إلى المرتبة 46 العام 2011 إلى المرتبة 53 العام 2012 من أصل 140 دولة *

منظومة »القبة الحديدية«- ميزانية الدعم األميركية لها لن تتأثر من تقليص حجم المساعدات المخصصة إلسرائيل!
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بقلم: علي حيدر )*(

ش���هدنا في األس���ابيع الماضية تصاعدًا كبيرًا وازديادًا 

ملحوظًا وخطيرًا لعمليات االعتداء المباش���ر والجسدي على 

المواطنين العرب من ِقَبل مواطنين يهود. 

فقد تًم االعتداء ليلة عيد المساخر )الپوريم( على الشاب 

اليافّي حس���ن أصرف، خالل عمله في مدينة تل أبيب، كما 

تّم االعتداء من ِقَبل مجموعة فتيات يهوديات على س���يدة 

عربية كانت تقف في محط���ة القطار الخفيف في القدس. 

وق���د قامت تلك الفتيات بضربها ضربًا مبرحًا ونزع حجابها. 

كما حاول ش���اب يهودي االعتداء على شاب من عارة، خالل 

مزاولت���ه لعمله ف���ي مدينة نتاني���ا، مهددًا إي���اه بالطعن 

بالس���كين، ومن ثم قام بتحطيم سيارة الشاب العربي. كما 

تعرض محاٍم عربي، داخل المحكمة المركزية في بئر السبع، 

ِق���ل على أثرها إلى 
ُ
العتداء جس���دي، حيث أصيب بجروح ن

ي العالج والمكوث في المستشفى 
ّ
مستشفى سوروكا لتلق

لمدة أربع���ة أيام. والجدير بالذك���ر أن المحامي قد تعرض 

للضرب من ِقَبل »مدير النيابة والشرطة وحراس المحكمة«. 

ه���ذا باإلضافة إلى االعتداء بالض���رب على مواطن عربي آخر 

كان برفقة زوجته في مدينة طبرية.

إن التأم���ل ف���ي هذه الحاالت م���ن االعت���داء والعنصرية 

يش���ير إل���ى أن ظاهرة العنصري���ة قد انتقلت م���ن مرحلة 

التصريح���ات والتفّوهات إل���ى مرحلة الممارس���ة العملية 

عل���ى أرض الواقع وبوتيرة عالية، كما أن العنصرية ليس���ت 

محص���ورة في منطقة جغرافية، أو طبقة أو ش���ريحة معينة 

بل إنها منتش���رة ف���ي كل مناطق البالد، وتم���اَرس من ِقبل 

النس���اء والرجال، الش���باب والبالغين، المواطنين العاديين 

والذي���ن يعمل���ون ف���ي القطاع الع���ام ويتب���وأون مناصب 

ومواقع رس���مية. كما أن االعتداءات تتخذ أش���كااًل متنوعة: 

اعتداءات كالمية وجس���دية، واعتداءات عل���ى الممتلكات 

ل والتحريض ضدهم 
ّ
واالس���تفراد بالمواطنين العرب الع���ز

وحش���د الجمهور من أجل تعنيفهم. ومما يزيد األمر قتامة 

وسوءًا أن الجمهور اليهودي الذي يتواجد في هذه األمكنة 

ويش���هد وقوع هذه االعت���داءات يقف متفرج���ًا ومكتوف 

األيدي، مما يشير إلى التعاطف أو حتى الموافقة على هذه 

األعمال، في ظل الصمت العارم لرئيس الحكومة ووزرائه.

لقد كتبنا الكثير ف���ي الماضي، وكتب غيرنا، حول ظاهرة 

العنصرية والمس���تفيدين منها، وس���اهمنا في تفس���ير 

وتأويل وتحليل أس���باب ودوافع ه���ذه الظاهرة وتصاعدها 

وأبعاده���ا، كما حاولن���ا اإلجابة عن الس���ؤال: »كيف يترتب 

علينا، نحن كعرب، مواجهة هذه الظواهر الخطيرة والمقلقة 

جدًا ثم مقاومتها والتصدي لها؟!«.

يجب التأكيد، مرة أخرى، أن ظاهرة العنصرية والفاش���ية 

قد توطنت في المجتمع اإلسرائيلي على مجمل مشاربه في 

السياس���ة والثقافة والفكر والدين واإلعالم، كما أن اليمين 

اإلس���رائيلي، والذي أصبح التيار المرك���زي داخل المجتمع 

اإلس���رائيلي، يؤمن، وبشكل عميق- كما كتب كل من رئيس 

حرك���ة »إم ترتس���و« والكاتب���ة اليمينية كارن���ي إلداد في 

مقالين منفصلين أخيًرا- »أنه في محيطنا يجب إظهار القوة 

وتفعيلها من أجل العيش«.

وم���ن الجدير بالذكر أن هناك ج���ذورًا عميقة للعنصرية، 

تنمو من خالل الكتب الدراس���ية اإلس���رائيلية في المراحل 

االبتدائية والثانوية. 

وكما تقول الكاتب���ة والباحثة نوريت بيل���د- إلحنان، في 

كتابه���ا الجديد والهام »فلس���طين في الكتب الدراس���ية 

في إس���رائيل« الصادر مؤخ���ًرا بترجمة عربي���ة عن المركز 

الفلس���طيني للدراس���ات اإلس���رائيلية- مدار، فإنه »يجري 

تأليف الكتب المدرس���ية المتداولة في إس���رائيل للشباب 

اليافعي���ن الذين س���يجري تجنيدهم للخدمة العس���كرية 

اإللزامي���ة بعدما يتّمون س���ّن الثامنة عش���رة، كي ينفذوا 

السياس���ة التي تنتهجها إس���رائيل ف���ي احتالل األراضي 

الفلس���طينية والتي بموجبها العربي هو عدو«. ويكش���ف 

الكتاب كيف تؤثر األيديولوجيا الصهيونية ولو بشكل غير 

مباشر على الشباب وتصوغ أفكارهم ومسلكياتهم، وكيف 

أن الكتب تحمل سطوة الس���لطة واألهمية. وتؤكد الكاتبة 

»أن الش���باب يفق���دون الق���درة على التواص���ل االجتماعي 

والحقيقي مع جيرانهم، بل يواجهونهم مدّججين بالسالح 

واألفكار المسبقة«.

وتأكي����دًا للخالصات الت����ي تصل إليها الكاتبة، نس����تطيع 

أن نش����اهد التجس����يد الحقيقي لهذه األف����كار إما من خالل 

االعتداءات على العرب في األيام األخيرة، أو من خالل سياسة 

األبارتهايد التي تفصل العرب واليهود لدى السفر في نفس 

الحافالت، كما حدث في األسابيع األخيرة، فالفلسطيني أينما 

تواجد هو عدّو يجب إخافته واالستعالء عليه.

يج���ب التأكي���د، مرة أخرى، أن���ه ال يمكنن���ا أن نقف أمام 

هذا الس���يل الجارف من العنصري���ة، وأن نردع العنصريين 

ا عوام���ل قّوتنا. 
ّ
إال إذا توحدن���ا وعملن���ا س���وية، نّمينا وبّين

علينا أن نحس���م في أي الميادين نريد أن ننشط: المجتمع 

العرب���ي، المجتمع اليهودي، المس���توى الدولي؟! ويجب أن 

نمي���ز بين المواجه���ة العينّية للخط���وات العنصرية وبين 

المواجهة الش���املة، وما بين »العنصرية المؤسساتية« وما 

بين »العنصرية الجماهيرية الش���عبية« بالرغم عن العالقة 

الوطيدة بينهما.

باعتق���ادي، يج���ب العم���ل عل���ى تطوير مركز سياس���ي 

للمجتمع العربي، يش���كل مركز حراك وفاعلية، تتواجد فيه 

القيادات السياس���ية لتعمق تواصلها مع المجتمع العربي، 

وتبادر لنش���اطات وفعاليات بحجم تحدي���ات المرحلة، ولن 

يتأتى هذا األمر إال إذا أعدنا النظر في مبنى لجنة المتابعة 

العليا بأدائها ورؤيتها.

ومن أجل وضع إس���تراتيجية شاملة لمواجهة العنصرية، 

يتعين قبل ذلك عقد مؤتمر جماهيري شعبي، تدعو له لجنة 

المتابعة الحالية، وتش���ارك فيه القيادات السياسية كافة، 

والمختصون، ورؤس���اء المجال���س، والصحافيون والجمهور 

الع���ام، من أجل الت���داول والتفكير في وض���ع خطة تحظى 

بإجماع وبتأييد شعبي، تشمل كل إستراتيجيات االحتجاج 

واإلعالم والمرافعة الدولية، تنظم المجتمع وتعبئه، وكذلك 

إجراء األبحاث والدراسات والتوجه للمحاكم، والنشاط داخل 

البرلمان، ووضع مناهج تربوية بديلة لتقوية الذات وتعزيز 

االنتماء للقيم واألخالقيات الوطنية واإلنسانية. 

في الوقت نفس���ه، يجب عل���ى المتضرري���ن التوجه إلى 

المحاكم لمقاضاة المعتدين عليهم ومعاقبتهم والمطالبة 

بإقامة لجنة تحقيق بمش���اركة مختصي���ن دوليين لفحص 

ظاهرة العنصرية في إس���رائيل من أجل الحّد منها، وأيضًا 

العمل على فضح الترابط بين سياس���ة الحكومة وتفوهات 

 الطْرف ع���ن مثل هذه 
ّ

وزرائه���ا ورئيس حكومته���ا وغض

االعتداءات، التي تش���ارك في التحريض عليها شخصيات 

قيادية من داخل المجتمع اإلسرائيلي اليهودي.
__________________

)*( محام ومدير مشـــارك في »ســـيكوي- جمعية لتكافؤ الفرص في 

إسرائيل«.

العنصرية في إسرائيل: من التصريح إلى الممارسة!

ترجمة وإعداد:  سعيد عياش

توطئة
تحت���ل مس���ألة مس���تقبل المجتم���ع الحري���دي )مجتمع 

المتديني���ن المتزمتي���ن اليه���ود(، وباألخص مس���ألة دمج 

الحريديم في المجتمع اإلس���رائيلي الع���ام، حيزًا مهمًا في 

انشغاالت الزعامة السياسية في إسرائيل.

كذلك فإن هذه المس���ألة ذاتها تقف منذ أشهر طوال في 

صدارة األجندة السياسية اإلسرائيلية. 

فضاًل عن ذلك، هناك أسباب وظروف اقتصادية )المشاكل 

واألعباء ف���ي ميزانية الدول���ة( وقانونية )إلغ���اء قانون طال 

المتعل���ق بخدمة الحريديم في الجيش اإلس���رائيلي من قبل 

المحكمة العلي���ا( واجتماعية )االحتج���اج االجتماعي( تعزز 

إمكانية بقاء هذه المس���ألة على جدول األعمال، مما يقتضي 

من الزعامة السياس���ية الحس���م ف���ي المواضي���ع الخالفية 

العميقة المس���تحكمة بين قطاعات مختلف���ة في المجتمع 

ا إل���ى تفجر أزمات 
ً

اإلس���رائيلي، والت���ي يمكن أن تؤدي أيض

سياسية واجتماعية ستكون مواجهتها شائكة ومعقدة.

تتناول هذه الورقة، المس���تندة في جانب منها إلى أبحاث 

ودراسات سابقة أجراها »معهد سياسات الشعب اليهودي« 

)التاب���ع للوكالة اليهودي���ة(، عددًا من المس���ائل المركزية 

الماثلة في صلب الخ���الف، وتقترح بعض الخطوط العريضة 

لبلورة سياسة مالئمة تجاه هذه المسألة برمتها.

ومع ذلك فإن ه���ذه الورقة ال تدعي بأنها تقترح نهج عمل 

إضافيا إضافة إلى ما طرح على بس���اط البحث بصورة رسمية 

أو شبه رسمية في السنوات األخيرة )ومن ضمن ذلك الخطط 

المعروفة كمخطط بلس���نر - عضو الكنيس���ت يوحنان بلسنر 

من »كاديما«- ومخطط موش���يه يعالون، ومخطط يائير لبيد، 

ومخطط نتنياهو - كنديل، ومخطط إليعازار شتيرن، وآخرين. 

وكذل���ك الخط���ط التفصيلية الت���ي اقترحتها مؤسس���ات 

ومنظم���ات مختلف���ة، مث���ل »مؤسس���ة نئم���ان« و«المعهد 

اإلسرائيلي للديمقراطية«(، غير أن هذه الورقة تتميز بالذات 

بكونها مكثفة ومختصرة، تس���عى للتركيز على المس���ائل 

األساس التي تتطلب الحسم قبل أن تطرح خطة عمل مفصلة، 

وذلك لشعورنا بأن المؤسس���ات السياسية تميل في حاالت 

معينة إلى طرح خطة العمل قب���ل أن تناقش وتبحث بصورة 

كافية األهداف الكاملة لمثل هذه الخطة.

تشخيص المشكلة من 
وجهة نظر مجتمع األكثرية

في ضوء النم���و الديمغراف���ي الكبير في حج���م المجتمع 

الحريدي، تقترب اللحظة التي س���يتعين فيها على المجتمع 

اإلس���رائيلي العام الحس���م في مس���ألة نم���ط العالقات بين 

األكثري���ة غير الحريدية وبين األقلي���ة الحريدية المتنامية. 

ث،  وبغي���ة معرفة ما يدعو إلى الحاج���ة إلى نمط عالقات محدَّ

علينا في البداية تحديد ماهية التحدي في النمط القائم. 

يس���اهم المجتمع الحريدي بالكثير ف���ي المناخ الثقافي - 

االجتماعي في إسرائيل بواسطة دارسي التوراه، وهو ما يبرز 

من خالل نش���اطات ومس���اعدات خيرية لألفراد والمجموعات 

الضعيف���ة. ويبدو أنه يوجد في األوس���اط الحريدية اهتمام 

باستمرار االندماج السياسي والتدخل في الشأن العام، وإلى 

ا باالندم���اج االقتصادي الجزئي، ولكن كل 
ً

درجة معينة أيض

ذلك يتم وسط اإلحجام عن االندماج الثقافي واالجتماعي في 

المجتمع اإلسرائيلي العام. ضمن هذه الظروف فإن المجتمع 

الحري���دي يضع أمام باقي المجتمع تحديًا يمثل عمليًا ثالثة 

تحدي���ات منفصلة، حيث العالقات الجدلية فيما بينها، غالبًا 

م���ا تكون مضللة: األول اقتصادي في جوهره، والثاني مدني، 

أما الثالث فهو تحد ثقافي.

المس���اهمة المنخفضة للمجتمع الحري���دي في االقتصاد: 

القط���اع الحريدي يس���تنفد م���وارد من الدول���ة )كغيره من 

القطاع���ات بل وأكث���ر منها( ولكن مس���اهمته في ازدهارها 

االقتصادي قليلة جدًا ألس���باب كثي���رة، أهمها: االمتناع عن 

العمل لصالح التعلم في المدارس الدينية، وثقافة تأهيل ال 

تسمح باالندماج في المهن التكنولوجية الحديثة المطلوبة 

الزده���ار الدولة االقتصادي، وصعوبة مجتمعية في االندماج 

ف���ي أماكن العمل الت���ي يوجد فيها أش���خاص غير حريديم 

وغيرها. وتوجد إلسرائيل مصلحة واضحة في اتساع االندماج 

التش���غيلي للوس���ط الحريدي، وذلك من أجل رفع مس���توى 

حياته وخفض مس���توى االعتماد على ميزانيات المس���اعدة، 

ومن أجل تحس���ين معطيات مس���اهمته في تطور االقتصاد 

اإلسرائيلي كله.

غياب المس���اواة في تحمل العبء: نظ���رًا لظروف تاريخية، 

وقوة تأثير سياسية، فإن الحريديم يحظون بإعفاء واسع من 

الخدمة العس���كرية، وبحس���ب وجهة نظرهم فإنهم يؤدون 

واجبه���م ويتحملون ما عليهم من عبء في الدفاع عن الدولة 

عن طريق تعلم التوراه، ولكن غالبية الجمهور في إس���رائيل 

ال تش���اركهم هذا ال���رأي، وتعتبر النش���اط الحريدي بمثابة 

»تهرب« من الخدمة. إن اإلعفاء من التجنيد هو أحد األس���باب 

للمش���كلة االقتصادية باعتب���اره المح���رك الرئيس الختيار 

الحريديم لحياة المدرس���ة الدينية بدال من حياة العمل )إذا 

ا 
ً

اخت���اروا العمل يك���ون عليهم التجند( ولكنه يش���كل أيض

»مش���كلة« في ح���د ذات���ه، فالمجتمع عموم���ا يتوقع من كل  

المواطنين فيه تحمل العبء الصعب المتمثل في الدفاع عن 

أمن الدولة، واإلعفاء الش���امل للوس���ط الحريدي يلغي أساس 

المطالبة م���ن القطاعات األخرى بالتجن���د. إضافة لذلك كلما 

زادت القوة العددية للوس���ط الحري���دي زادت أهمية اإلعفاء 

ا كعامل يصعب على الجيش اإلس���رائيلي تجنيد القوى 
ً

أيض

البشرية المطلوبة الستكمال القوات المطلوبة له.

إكراه حريدي في مواضيع مختلفة: هناك ميل لدى المجتمع 

ا 
ً

الحريدي ال���ذي تزداد قوته العددية، والذي يس���تغل أيض

قوته السياس���ية، لتعظيم تأثيره على المواضيع الحاس���مة 

من وجهة نظر قادته، نحو االنغالق على نفس���ه. ولكن مقابل 

ذل���ك هناك رغبة ف���ي إخضاع المجتمع اإلس���رائيلي لقواعد 

سلوك مريحة للحريديم فيما يتعلق باألمور المهمة بالنسبة 

لهم. وف���ي الواقع فرض أطر مختلفة لمعايير تتناس���ب مع 

الثقافة الحريدية وليس ثقافة الغالبية. وهكذا على س���بيل 

المثال، في المطالبة بالفصل بين الرجال والنساء في خطوط 

المواصالت العامة التي يسافر فيها الحريديم، وكذلك بإتباع 

قواعد تهويد متشددة بواسطة قضاه حريديم موظفين من 

قبل الحاخامية الرئيس���ية في إس���رائيل، وكذلك في فرض 

قواعد احتشام مبالغ فيها في حائط المبكى، وغير ذلك. 

تشخيص المشكلة من وجهة 
نظر مجتمع األقلية الحريدية

من وجهة النظر الحريدية، فإن التوتر بين المجتمع عموما 

وبين العالم الحريدي ال يبدو كأنه يصعب جس���ره.  وحس���ب 

رأيي الحريديم، فإن أس���اس النقد من جانب المجتمع عموما 

ليس حول قيم المجتمع الحريدي، وإنما يتعلق بالمس���اهمة 

المنخفضة في اقتصاد وأمن الدولة، وبرغبته في فرض نمط 

سلوك محدد على الجمهور بأكمله.  ومع ذلك بالنسبة لوجهة 

نظ���ر الحريديم، فإنه يجب على الجمه���ور بأكمله أن يفهم 

أن عالم المدارس الدينية »الييش���يفوت« يساهم في بلورة 

ش���خصيته، وفي حيويته وغناه الثقاف���ي، وكذلك في تمَيز 

الدولة اليهودية المتجددة.  كما أنه حّول إسرائيل الحديثة 

م التوراه.
َ
إلى قوة عظمى لتعل

ومع هذا، فإن مطالب المجتمع العام تزعزع أساسات العالم 

الحريدي، في ثالث نقاط مركزية:

المعضل���ة االقتصادية: ف���ي أعقاب تقل���ص التمويل من 

عائالت الوالدي���ن، ومن التعويضات األلماني���ة، ومنح الرفاه 

من الدولة، فقد تحول الش���باب الحري���دي ليصبح المجموعة 

السكانية األكثر فقرا في العالم.  في إسرائيل، نجد أن واحدًا 

م���ن بين كل ثالثة أطفال يهود مس���جلين ف���ي الصف األول 

يتعلم في أحد أجهزة التعليم الحريدية، وأغلبهم يعيشون 

تحت خ���ط الفقر.  لقد وج���د المجتمع الحريدي نفس���ه بين 

المطرقة والس���ندان، بين االندماج التش���غيلي في المجتمع 

عموما، والذي يعرض تميزه الثقافي للخطر، وبين الفقر الذي 

يتهدد اس���تمرار بقائه. إذا لم تجد المؤسس���ة اإلسرائيلية 

والزعام���ة الحريدية حلوال تس���تجيب للحاجة إلى الجمع بين 

الرف���اه االفتصادي م���ع المحافظة على النس���يج االجتماعي 

الممَيز ، فإن المجتم���ع الحريدي معرض لالنهيار، اقتصاديا 

أو اجتماعيا. والسؤال ليس »هل« باإلمكان االندماج تشغيليا 

واقتصادي���ا، حيث أنه على الم���دى البعيد ال مناص من ذلك، 

ولك���ن »كيف يمك���ن القيام  بذل���ك« بدون فق���دان التمّيز 

الثقافي والتمسك باألهداف التي تمّيز عالم التوراه؟.

اعتراض على نموذج أثبت نجاحه: في الس���نوات الس���تين 

األخيرة أوج���د المجتمع الحريدي ما يش���به الجيب الثقافي 

واالجتماع���ي، ال���ذي مكنهم من التعامل مع واقع سياس���ي، 

يتصرف���ون في إطاره كأقلي���ة »يهود مهج���ر« داخل الدولة 

اليهودية. بجهد كبير تم تنظيم إطار أثبت جدواه، والمجتمع 

الحريدي في كنفه نما وتطور من مجموعة صغيرة مكونة من 

50 ألف نس���مة س���نة 1948 لتصبح مجموعة تضم 850 ألف 

نس���مة حاليًا، وفي أس���اس هذا النموذج تقف صيغة مكونة 

من أربع  كلمات: »انع���زال اجتماعي وتمترس ثقافي«. يؤمن 

الحريديم بأن هذه الصيغة هي التي مكنت من  بقاء الشعب 

اليهودي طوال ألفي سنة في المنفى. وعمومًا هناك صعوبة 

ف���ي التنازل عن هذا النموذج الناج���ح، حتى في ظل التفهم 

المتزايد للعديد من بينهم لضرورة االندماج االقتصادي في 

المجتمع.  

اعتراض على أولوية تعلم التوراه: كان الحاخام يسرائيل 

مئير كجان هكوهي���ن من رادي���ن )1838-1933(، »عظيم 

الجيل« الذي س���بق الكارث���ة، قد أعلن أن »العاش���ر يكون 

مقدس���ا«، أي أنه تنبأ بأنه عل���ى المدى البعيد، من بين كل 

عشرة أوالد يتعلمون التوراه، فإن واحدا فقط يكون مناسبا 

لتكريس حياته كلها لتعلم التوراه فقط.  من الممكن أنه 

بعد مفاوضات فإن العالم الحريدي سيسلم بتسوية تحدد 

ب���أن اإلعفاء التام م���ن الخدمة المدنية / العس���كرية ومن 

التشغيل سيكون محدودا ويقتصر على العشر فقط من ال� 

8000 ولد في كل مجموعة عمرية. ومع ذلك فإن الحريديم 

يجدون صعوبة في التنازل عن مس���ار حياة يتمثل مغزاه 

القيمي ف���ي أولوية مطلقة لتعلم الت���وراه لكل من يرغب 

في ذلك، واالكتفاء بتخصيص منح حس���ب أرقام تحددها 

مقتضيات الميزانية.

الصعوبة في إيجاد حل شامل
في الوقت الذي يوجد فيه ميل في الخطاب السياسي لجمع 

كل المش���اكل التي عددناها سابقا في حزمة واحدة، وأحيانا 

توجد بينها عالقة جدلي���ة - فإن تحليال متأنيًا لها يظهر أن 

حل مشكلة واحدة منها من شأنه أن يخرب حل مشكلة أخرى 

وبالعك���س. وذلك يعني أن الحل يقتض���ي ليس فقط إيجاد 

صيغ���ة صحيح���ة للتعامل مع كل واحد من ه���ذه التحديات 

ا ترتيب األولويات: ما هو األكثر أهمية للحل؟ وما 
ً

ولك���ن أيض

هو الذي يحتمل التأجيل وربما التنازل عنه؟

ش���وش فيه���ا الحلول 
ُ
وفيم���ا يلي أمثل���ة للطريقة التي ت

المختلف���ة للتحدي الحريدي بعضه���ا البعض وتصّعب طرح 

حل شامل:

المطالبة بالتجنيد والمس���اواة في تحمل العبء س���توحد 

المجتم���ع الحريدي في مقاومة فعال���ة- وربما من خالل خرق 

القان���ون- مما يض���ر بمس���اعي الوصول إلى اندم���اج طوعي 

للحريديم في قوة العمل. إن التجنيد هو بال ش���ك الموضوع 

األصعب للمجتمع الحريدي، واإلصرار على مس���اواة كاملة أو 

حت���ى جزئية في التجنيد، والذي يعن���ي إلغاء االعتراف بأن 

دارسي التوراه مساوون )وربما يفوقون( في أهميتهم البسي 

الزي العسكري، تبدو بأنها صيغة سيرفضها الحريديم. كما 

هو مفهوم، فإن المجتمع اإلسرائيلي يستطيع فرض عقوبات 

قاس���ية على الوس���ط الحريدي في حالة رفضه أن يأخذ على 

عاتقه قواع���د تجنيد جديدة )فرض مباش���ر فعلي للتجنيد 

س���يكون أكث���ر تعقيدا من ف���رض عقوبات عل���ى الرافضين 

للتجنيد(، لك���ن ذلك ال يؤدي بالضرورة إلى تحقيق أي هدف 

باس���تثناء تقليص مح���دود لتكلفة صيانة وبق���اء المجتمع 

الحريدي. من جانب آخر توجد دالئل على أن الزعامة الحريدية 

مس���تعدة للتقدم بحذر وبالتدريج باتجاه اندماج تشغيلي، 

حيث أن تركيزا فوريا على مس���ألة التجنيد من شأنها إعطاء 

نتائج عكسية.  وبعبارة أخرى، إذا كانت األولوية هي الندماج 

إنتاجي للحريديم في قوة العمل، فإنه من الممكن أن يسهل 

إلغ���اء واجب التجنيد الوص���ول إلى هذا  اله���دف، أكثر من 

اإللزام بالتجنيد.

إن المطالبة بالمساواة في تحمل العبء، بافتراض أن تؤدي 

إل���ى تجنيد أعداد أكب���ر كثيرا  من الحريديم، س���وف تؤدي 

بالضرورة إلى احت���كاك بين مجندين حريدي���م وبين اإلطار 

العس���كري وتزيد حدة المطالب���ة الحريدية بأخذ الس���مات 

القطاعية بالحس���بان وبالتالي حدة تح���دي اإلكراه الحريدي. 

يج���ب تذكر أن���ه في حتى ف���ي يومنا هذا تتزاي���د الحاالت 

الت���ي تحدث فيها تصادمات بين مطالب دينية/ ش���رائعية 

وبي���ن المعايير المتبعة في الجهاز العس���كري، نظرا لزيادة 

حصة الصهيونية الدينية ف���ي الجيش )الحاالت البارزة في 

اآلونة األخيرة تتعلق برفض تنفيذ األوامر لدى إخالء النقاط 

االس���تيطانية، وغناء النساء، وصيغة قس���م الجنود، وتدخل 

الحاخامي���ن العس���كريين في إع���داد الجن���ود للذهاب إلى 

المعركة(. إن إضافة عش���رات اآلالف من الحريديم إلى اإلطار 

العسكري ستؤدي حتما إلى زيادة حدة هذه التصادمات.

إن التطل���ع إل���ى تقليص اإلك���راه الدين���ي الحريدي ليس 

بالض���رورة أن يتواف���ق مع المطلبين األخيرين، كما أس���لفنا، 

فإن اندماج الحريديم في الخدمة العس���كرية سيضيف بؤرا 

لالحتكاك واإلك���راه. لكن أكثر من ذل���ك: المجتمع الحريدي 

ا من 
ً

سيس���تفيد ليس فقط من الزيادة العددي���ة ولكن أيض

اس���تقالل اقتصادي س���يزيد فقط من مطالب���ه، ويكون أقل 

استعدادا للتصالح مع باقي المجتمع الذي يعتمد عليه اليوم 

في اقتصاده. هل إس���رائيل حقا تريد إيصال الحريديم إلى 

اس���تقالل اقتصادي؟ هل االستقالل االقتصادي لن يزيد من 

القدرة على المس���اومة لدى الحريديم ويزيد من ش���هيتهم 

لف���رض ترتيبات جدي���دة في مجاالت مختلف���ة؟ في الظرف 

الراه���ن، حيث االعتم���اد االقتصادي للحريدي���م على أموال 

الدولة ش���به كامل، فإن قوة الحريديم يمكن اإلحس���اس بها 

بالفعل ولكنه���ا محدودة. إن قرارا من جان���ب واحد لحكومة 

إس���رائيل بوقف التمويل عن تالميذ التوراه وطالب المدارس 

الدينية س���يضعفهم جدا، ربما إلى درجة االنهيار. والقادة 

الحريدي���م يعرفون هذا جيدا ولذا فإنهم حذرون من االنزالق 

إل���ى مطالب���ات بعيدة الم���دى.  إن اس���تقاللهم االقتصادي 

ا من حرية عمل أوس���ع غير متأثرة بالحاجة 
ً

س���يمكنهم أيض

المستمرة لمواصلة االعتماد على ميزانية الدولة. 

بعب���ارة أخرى، إن التحدي الحريدي مرك���ب، والتعامل معه 

يقتض���ي تحديد نظ���ام أولويات وأفضليات يملي أس���اليب 

العمل الموصى به���ا. وفي  كل األحوال، يجب عدم االفتراض 

بأن المواجهة تقتضي مرون���ة )أو خنوًعا( حريدًيا فقط، ومن 

ا لدى سعيه 
ً

الواجب أن نفهم بأن المجتمع غير الحريدي أيض

للتغلب على أحد التحدي���ات يدفع ثمنا ال يكون متوقعا منذ 

البداية، ومتصال بالتحديات األخرى.

]للبحث صلـــة[

ورقة جديدة حول »التحدي الحريدي«
»معهد سياسات الشعب اليهودي«: المواجهة مع الحريديم ال تقتضي مرونة أو خنوًعا منهم فقط!

الحريديم.. دائرة ديموغرافية تتسع بتسارع.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

ال ي���زال ق���رار وزير المواص���الت في الحكومة اإلس���رائيلية 

العم���ال  بنق���ل  كات���س،  يس���رائيل  واليته���ا،  المنتهي���ة 

الفلس���طينيين واليهود المس���توطنين بحافالت منفصلة من 

الضفة الغربية إلى وسط إسرائيل، يثير سجاال في إسرائيل. 

ورغ���م أن كات���س، وعلى أث���ر االنتقادات الواس���عة لقراره، 

عاد وأعل���ن أن بإمكان العمال الفلس���طينيين، الذين يحملون 

تصاريح للعمل في إسرائيل، الصعود إلى أي حافلة إسرائيلية 

تنقل المسافرين من الضفة الغربية إلى إسرائيل أو بالعكس، 

فإن���ه ال تزال تتصاعد االتهامات ضد إس���رائيل بأنها تمارس 

سياس���ة تفرق���ة عنصرية تج���اه الفلس���طينيين، خاصة وأن 

الفصل في الحافالت هو مجرد مؤش���ر على سياس���ة التفرقة 

العنصرية التي تمارسها إسرائيل.  

وقالت وس���ائل إعالم إس���رائيلية إن هذا الفص���ل، الذي بدأ 

في الرابع م���ن آذار الحالي، هدفه منع الفلس���طينيين الذين 

يحملون تصريح عمل في وس���ط إس���رائيل م���ن الصعود إلى 

حافالت تق���ل المس���توطنين. وجاء قرار كات���س بعد مطالبة 

رؤس���اء سلطات محلية في المستوطنات الحكومة اإلسرائيلية 

ووزارة المواص���الت بفص���ل الحافالت التي تنق���ل اليهود عن 

الحافالت التي تنقل العمال الفلس���طينيين، بادعاء أن س���فر 

الفلسطينيين في الحافالت يشكل »خطرا أمنيا«.

ويشار إلى أن الفلسطينيين يمنعون من دخول المستوطنات 

حيث تتواجد معظم محطات الحاف���الت، وكان بإمكان العمال 

الصع���ود إلى هذه الحافالت في عدد قلي���ل من المحطات في 

الش���ارع العام ال���ذي يحمل اس���م »عابر الس���امرة«. وال تنظر 

وزارة المواصالت اإلس���رائيلية إلى تس���يير حافالت مخصصة 

للفلسطينيين على أنه فصل، وإنما تعتبره ترتيبا يهدف إلى 

»حل ضائقة العمال الفلس���طينيين«. غي���ر أن هذا »الترتيب« 

يعن���ي أن اإلس���رائيليين بحاجة إلى العمال الفلس���طينيين، 

الذين يعملون في مهن ال يعمل فيها اإلس���رائيليون، وخاصة 

في ف���رع البناء، من جهة، لكن اإلس���رائيليين ال يوافقون على 

وج���ود أي احتكاك بينه���م وبين الفلس���طينيين، من الجهة 

األخرى. 

وتنق���ل الحافالت المخصص���ة للفلس���طينيين العمال من 

حاجز »إيال«، الذي يقع في نهاية طريق »عابر السامرة« وقبل 

الدخول إلى مناطق الخط األخضر في وس���ط إس���رائيل. ورغم 

أن القانون اإلس���رائيلي ال يمنع الفلسطينيين الذين يحملون 

تصاريح عمل من اس���تخدام المواص���الت العامة، إال أن تقارير 

إعالمي���ة إس���رائيلية أكدت أن الش���رطة اإلس���رائيلية تطبق 

الفصل، من خالل إرغام الفلسطينيين على النزول من الحافالت 

العادية عند حاجز »إيال« وانتظار الحافالت المخصصة لهم. 

ونقلت صحيفة »هآرتس« عن عوفرا يشوعا - لييت، الناشطة 

ف���ي حرك���ة »ال للحواج���ز«، التي تراق���ب الحواجز العس���كرية 

اإلسرائيلية، قولها إنها راقبت الحركة في حاجز »إيال«، وعندما 

وصل���ت حافلة خرجت م���ن تل أبيب إلى الحاج���ز، أوقف ضابط 

الش���رطة اإلسرائيلي ش���اي زخاريا الحافلة وأمر الفلسطينيين 

بالنزول منها، ودقق الجنود في بطاقات هوية العمال العائدين 

من العمل، وبعد ذلك أمروا العمال بالس���ير على أقدامهم إلى 

حاجز عزون – عتمة، الذي يبعد 5ر2  كيلومتر.  

وأضافت يش���وعا - ليي���ت أن »رد فعل الفلس���طينيين كان 

منضبط���ا وحزينا، ووج���ه بعضهم األس���ئلة المطلوبة وتلقوا 

إجابات بينها أنه ’يحظر عليكم التواجد في ش���ارع رقم 5 ]أي 

»عابر السامرة«[’ وأنه ’يحظر عليكم أبدا استخدام المواصالت 

العام���ة’«. وأضافت الناش���طة أن الش���رطي زخاري���ا قال ألحد 

الفلسطينيين المس���نين أنه »من األفضل السفر في سيارات 

الترانزيت الخاصة وليس في الحافالت اإلسرائيلية«.

الفصل قائم في 
جميع نواحي الحياة

أكدت المحامية ميشخيت بيندل، من جمعية حقوق المواطن 

في إس���رائيل، في مقال نشرته في موقع »يديعوت أحرونوت« 

االلكتروني، يوم الجمع���ة الماضي، أن »التزعزع اإلعالمي الذي 

ثار في أعقاب خطوط الحافالت المنفصلة أظهر لوهلة الوهم 

وكأن العنصرية، والفصل العرقي، واإلقصاء هو الش���اذ. إال أن 

ه���ذه الظواهر حاضرة ومتداخلة ببعضه���ا كجزء ال يتجزأ من 

الجهاز الذي يسمى احتالال«.

وأضاف���ت بين���دل أن »الحافالت المنفصلة ه���ي في نهاية 

األمر تعبير مرئي ع���ن الفصل المطلق القائم أصال في الضفة 

الغربية في جميع مجاالت الحياة، وبين اإلسرائيليين، وخاصة 

المس���توطنين، والفلس���طينيين، فالفص���ل موج���ود قانونيا 

وجسديا«. 

ورأت أن »األس���ئلة الت���ي ينبغ���ي طرحها تتعل���ق بأنظمة 

الفص���ل واإلقصاء األقل بروزا، والنابعة حتما من أن إس���رائيل 

نقلت مواطنيها للس���كن في منطقة محتلة، إلى جانب سكان 

يخضعون لالحتالل ويفتقرون إلى المواطنة. وقد اعتدنا بشكل 

كبي���ر جدا على هذه األنظم���ة إلى درجة أنها تب���دو جزءا من 

طريقة س���ير العالم. وهي تشمل نظامين منفصلين بالمطلق، 

في المج���ال الجنائي، والتخطيطي، النق���ل وغيره، وتميز ضد 

الفلسطينيين على أس���اس يومي. وتشمل الفصل الجغرافي 

أيضا، الذي يس���لب ويقصي الفلس���طينيين عن أرضهم، وعن 

الحقوق األساسية التي يستحقها أي إنسان«. 

وتابع���ت بيندل »يوجد فصل يكاد يك���ون مطلقا في حيزي 

حياة اإلس���رائيليين والفلسطينيين، إذ يسافر الفلسطينيون 

في شبكة ش���وارع منفصلة تماما ألن شوارع كثيرة مخصصة 

لإلس���رائيليين ممنوعة عليهم، س���واء بش���كل رسمي أو ألنه 

تم ش���ق شوارع سيئة وخطيرة للفلس���طينيين وال ترتبط أبدا 

بالشوارع الرئيسية، التي يسافر فيها اإلسرائيليون«.

وأش���ارت بيندل في هذا السياق إلى الشارع رقم 443 »الذي 

يجسد الظلم. فقد تمت مصادرة أراض داخل المنطقة المحتلة 

من أصحابها الفلس���طينيين بمصادقة المحكم���ة العليا في 

س���بيل ش���ق ش���ارع من أجل ’صالح الجمهور’، أصبح بعد ذلك 

محظ���ورا لتنق���ل الفلس���طينيين. والتمس���ت جمعية حقوق 

المواطن إلى المحكمة العليا بهذا الخصوص، لكن قرار الحكم 

المتن���ور بقي في جانبه الخطاب���ي، إذ أمرت ]المحكمة[ الدولة 

بالس���ماح بتنقل الفلسطينيين في الش���ارع، ولكن بشروطها 

ووفقا لالعتبارات األمنية. وتطبيقه عمليا كان سخيفا للغاية... 

والفلسطينيون ال يس���تخدمونه، ألن المقطع المسموح لحركة 

الفلسطينيين يؤدي من ال مكان إلى ال مكان. والحظر المفروض 

على اس���تخدام الفلس���طينيين األساس لهذا الش���ارع، وهو 

الدخ���ول إلى رام الله من حاجز بيتونيا، ما زال قائما بمصادقة 

المحكمة العليا«.

كذل���ك فإن���ه ال يس���مح للفلس���طينيين بالدخ���ول إل���ى 

المستوطنات، إال في حال كان بحوزتهم تصريح دخول خاص، 

وغالبا ما يكون هذا التصريح لغرض العمل في المستوطنات. 

وكتبت بيندل أنه »إذا أراد فلس���طيني، على س���بيل المثال، 

الوص���ول إلى مكاتب ش���ركة أفيكيم، التي تس���ّير الحافالت 

المنفصلة، من أجل تقديم ش���كوى ض���د الفصل أو تخصيص 

عدد أكبر م���ن الحافالت التي تنقل العم���ال، فإنه لن يتمكن 

من فعل ذلك، ألن مكاتب الش���ركة موجودة في ]مس���توطنة[ 

أريئي���ل، التي يحظر عليه دخولها. كذل���ك فإنه إذا كان يريد 

الوصول إلى ش���رطة أريئيل من أجل تقديم ش���كوى، وتقديم 

إفادة أو ما شابه، فإنه ال توجد إمكانية كهذه«. 

وهناك فص���ل في القان���ون الجنائي تجاه الفلس���طينيين 

والمس���توطنين، رغ���م أنهم موجودون ف���ي منطقة جغرافية 

واحدة. وأشارت بيندل إلى أن »إس���رائيليا وفلسطينيا ارتكبا 

المخالفة نفس���ها في مناطق الضفة الغربية، سيحاكمان في 

أماكن مختلفة، على أس���اس قوانين مختلفة ومن خالل تمييز 

صارخ ضد الفلسطيني والمس بحقه في الحصول على إجراءات 

نزيهة، إذ تتم محاكمة الفلسطيني بتهم جنائية في محاكم 

عس���كرية، تستند إلى قوانين عس���كرية، بينما تتم محاكمة 

اإلسرائيلي في إس���رائيل باالس���تناد إلى القوانين الجنائية 

اإلس���رائيلية. ويمكن احتجاز الفلسطيني قيد االعتقال لمدة 

48 س���اعة وحتى 96 س���اعة قب���ل إحضاره أمام ق���اٍض، بينما 

اإلس���رائيلي الذي ارتكب المخالفة ذاتها ينبغي إحضاره أمام 

قاٍض خالل 24 ساعة«.  

ورأت بين���دل أن األمثل���ة المذكورة أع���اله »تؤكد حقيقة أن 

النقاش حول قضية الفصل في الحافالت وضعت جانبا األسئلة 

الثاقبة الحقيقية، وبضمنها تلك المتعلقة باالستغالل السافر 

للفلس���طينيين من خالل عملهم في إسرائيل والمستوطنات 

والتطبيق السخيف لقوانين العمل من جانب الدولة وتعاملها 

معهم. هل تساءل أحد عن الفقر المحدق الذي يرسل عشرات 

آالف الرج���ال في س���اعات ما قبل الفجر، من أجل كس���ب مبالغ 

مالي���ة زهي���دة من العمل، وال أح���د آخر يريد تنفي���ذه، وربما 

حت���ى في خدمة أولئك الذين يتزعزع���ون جدا من الفصل في 

الحاف���الت؟ وال أحد يطرح حقا األس���ئلة الصعبة، ألن اإلجابات 

عليه���ا تضع مرآة ليس لطيفا النظر فيها. ومريح أكثر التعلق 

بالمؤش���ر الذي ال يبدو جميال في الصور ويسمح لنا أن ننفض 

يدنا من اإلجابة عن األسئلة الصعبة«.  

م���ن جانبها كتب���ت الصحافي���ة ياعيل ب���از - ميالميد، في 

مقال في صحيفة »معاريف«، أن الفصل في الحافالت اس���مه 

»أبارتهايد«، مش���يرة إلى عنصرية هذا اإلجراء. ورأت أن هذه 

الممارس���ات كان يمكن أن تس���تمر لس���نوات لوال أن وسائل 

اإلعالم كشفت عن »سياسة األبارتهايد هذه«.

وأضاف���ت أن الموظفي���ن الذي���ن نف���ذوا هذه السياس���ة، 

ووصفتهم بأنهم »قس���اة القلوب«، ش���اهدوا هذا الفصل في 

الحاف���الت يوميا، »ش���اهدوا وصمتوا. فلم���اذا يتعين عليهم 

أن يهتم���وا بمجموعة العرب الذين يحاول���ون بكل قواهم أن 

يحضروا القليل م���ن الرزق إلى البيت؟ فالفلس���طينيون باتوا 

معتادين على هذه الحياة المروعة. ال ضير بذلك. فلُيحش���روا 

في الطوابير، وليس���يروا كيلومترات على األقدام حتى يصلوا 

إلى حافلتهم«. 

وتابعت باز - ميالميد أنه »بعد الكش���ف عن هذه الفضيحة 

في اإلعالم أعل���ن الوزير كاتس أنه على أثر االنتقادات العامة 

فإنه يلغي التعليمات. لكن لي���س ألن الحديث يدور على أمر 

غير قانوني، حيث أن المحكمة العليا أقرت قبل أربع س���نوات 

بأنه ينبغي عدم منع الفلس���طينيين من الس���ير في الشوارع 

التي تم ش���قها لصالح المس���توطنين بتكلفة مئات ماليين 

الش���واكل، من أج���ل أال يضطروا إلى مصادفة فلس���طيني في 

طريقه���م من وإلى بيتهم. وبالطبع، فالمبرر هو األمن: الحفاظ 

على حياة وأمالك المستوطنين«.

واعتب���رت باز – ميالمي���د أنه »من الجائ���ز أن هناك عدال 

معينا في هذا االدعاء، لكن حتى نسبة صغيرة من مليارات 

الش���واكل التي ُصرفت على ش���ق ش���وارع تلت���ف على كل 

ش���يء في الضفة لم تصل إلى رفاهية سفر الفلسطينيين. 

وإس���رائيل المحتلة ال تنفذ تعليمات أساسية في القانون 

الدولي الذي يطالب المحتلين باالهتمام بنمط حياة سليم 

ومنتظم للرازحين تحت االحتالل«.

وأكدت أن »إس���رائيل ليس فقط أنها ليس���ت محتال متنورا، 

كما نحب أن نس���مي أنفس���نا بمودة غير خفية، بل في حاالت 

كثي���رة للغاية يحولنا تفضيل المس���توطنين في أي مقياس 

إلى محتل غير متنور إطالقا. والعالم ال يسكت، رغم أنه قياسا 

بردود الفعل الش���ديدة التي كانت ضد جنوب إفريقيا، عندما 

كان ال ي���زال يمارس فيه���ا األبارتهايد، فإن���ه يتعامل معنا 

بقفازات من حرير«. 

وتابعت أن المقاطعة ض���د جنوب إفريقيا كانت جارفة، كما 

كانت عزلته���ا في العال���م واضحة »لكننا لم نص���ل إلى هذا 

الوضع، ألنه عندنا يحظر القانون ممارسة نظام أبارتهايد. إنه 

موجود في حاالت معينة، لكنه لن ينجح أبدا عندما يصل األمر 

إلى المحكم���ة العليا. ورغم ذلك فإننا نتقدم بخطوات عمالقة 

باتجاه تلك العزلة المطلقة. فالعالم يرى المش���اهد ويس���مع 

األصوات، وبالنس���بة له فالفلس���طيني إنس���ان أيضا. والذين 

يس���كتون هم السياس���يون، باس���تثناء أحزاب اليس���ار مثل 

ميرتس. وبنظر ]رئيس���ة حزب العمل[ ش���يلي يحيموفيتش، 

مثال، فإن معاناة الفلس���طينيين ليس���ت أبدا جزءا من التوجه 

االش���تراكي – الديمقراط���ي. كم���ا تصمت تس���يبي ليفني، 

ويصم���ت يائي���ر لبيد، ومن يتح���دث بصوت مرتف���ع وصاٍف، 

باألفعال طبعا، هم سياسيون من أمثال يسرائيل كاتس«.

تحليالت صحافية: 

األبارتهايد قائم في جميع مجاالت الحياة 
في المناطق المحتلة ال في الحافالت فقط!

يتعين على وزير الدفاع اإلس���رائيلي الجديد، موش���يه 

يعال���ون، الذي يب���دأ واليته هذا األس���بوع، أن يواجه عدة 

قضايا، يتعلق أهمه���ا، من ناحيت���ه، بالميزانية األمنية 

وتمديد والية رئيس أركان الجيش، بيني غانتس، بس���نة 

رابعة، والحف���اظ على العالقات األمنية والعس���كرية بين 

إسرائيل والواليات المتحدة. وخالفا لسلفه، إيهود باراك، 

فإن يعالون يعارض هجوما عس���كريا إس���رائيليا منفردا 

ضد إيران. ويعتبر يعالون أن القضية الفلسطينية ليست 

قابلة للحل، بادعاء أن الفلس���طينيين ليسوا جاهزين لحل 

سلمي وأن الرئيس الفلس���طيني محمود عباس )أبو مازن( 

»يربي على الكراهية«.

الميزانية األمنية
سعى المحلل العسكري لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، 

أليكس فيش���مان، يوم الجمعة الماضي، إلى رس���م مالمح 

والي���ة يعال���ون كوزير للدفاع. وأش���ار إلى أن الس���كرتير 

العسكري لوزير الدفاع، العقيد إسحق ترجمان، أعّد أربعة 

كتب، تضمنت كل أسرار األمن القومي اإلسرائيلي، ليطلع 

يعالون عليها لدى توليه المنصب الجديد. وبين المواضيع 

التي تتضمنها ه���ذه الكتب األربع���ة ملخص المداوالت 

حول إيران، وقرارات باراك بش���أن السياس���ة تجاه سورية 

م���ن جهة، وتجاه مصر واألردن م���ن جهة أخرى، ومواضيع 

تتعلق بعمق العالقات م���ع الواليات المتحدة، إضافة إلى 

ق���رارات وتعليمات للجيش اإلس���رائيلي تتعلق بمواضيع 

عس���كرية، ومحاربة »اإلرهاب«، ومواضي���ع أخرى حول بناء 

القوة العسكرية وميزانيات وما إلى ذلك.

لكن فيشمان رأى أن يعالون سيتنازل، حاليا، عن قراءة 

الكت���ب األربعة، وبدال م���ن ذلك س���يضطر إلى الغوص 

في كتب أخرى، أعدها له مدير ع���ام وزارة الدفاع، أودي 

ش���اني، وتتعلق بالمهمة األولى واألكث���ر إلحاحا، التي 

يتعين على يعال���ون مواجهتها، وربم���ا ينعكس منها 

ش���كل التعامل مع القضايا األخ���رى، وهذه المهمة هي 

الميزانية األمنية.

وتنب����ع أهمية ه����ذه الميزانية بالنس����بة ليعالون من 

تعامله م����ع هذه القضية قبل أكثر من ثماني س����نوات، 

عندم����ا كان رئيس����ا ألركان الجي����ش. حينه����ا وافق على 

تقليص ميزانية األمن، بدعم من رئيس الحكومة، أريئيل 

شارون. لكن بعد حرب لبنان الثانية تم توجيه االتهامات 

ليعالون، باألساس، بأنه بموافقته على تقليص الميزانية 

تسبب بإضعاف الجيش ومنع تدريبه بالشكل المناسب. 

واآلن، كم����ا حدث حينها، فإن حكوم����ة بنيامين نتنياهو 

الجديدة تؤيد إج����راء تقليصات ف����ي الميزانية العامة، 

بس����بب العجز المالي الذي رحلته الحكومة الس����ابقة إلى 

الحكومة الجديدة، وسيتعين على يعالون أن يواجه اآلن، 

وزي����ر المالية الجدي����د ورئيس حزب »يوجد مس����تقبل«، 

يائير لبيد.

وأشار فيشمان، الذي يتمتع بعالقات قوية مع المؤسسة 

العسكرية، إلى أن الجيش اإلسرائيلي وقادته سيوجهون 

أنظاره���م واهتماماتهم إلى يعالون وما س���يفعله بهذا 

الصدد. كذلك س���تتابع إس���رائيل ما إذا كان س���يتمكن 

يعال���ون من إجراء ح���وار مع األميركيين م���ن أجل خفض 

تقليص مس���اعداتهم إلسرائيل، خاصة بعد قرار الرئيس 

األميركي، ب���اراك أوبام���ا، بإجراء تقليص ف���ي الميزانية 

العامة األميركية التي تواجه أزمة اقتصادية أيضا.

وبلغت ميزانية األمن في العام الفائت 60 مليار شيكل. 

ويتحدث المس���ؤولون في وزارة المالية اإلس���رائيلية عن 

تقلي���ص هذه الميزانية إلى 49 مليار ش���يكل. ويتوقع أن 

ينتهي النقاش حول ميزانية بحجم 53 أو 54 مليار شيكل. 

ووفقا لفيش���مان، فإن تقليص س���تة أو س���بعة مليارات 

ش���يكل من ميزانية األمن سيجعل الجيش يوقف العديد 

من أنشطته، وبينها أنشطة حساسة. 

صدام محتمل بين يعالون وغانتس
وأضاف فيشمان أنه يكمن هنا احتمال لحدوث صدام 

بين يعالون وغانتس. فاألخير يس���عى إل���ى بناء القوة 

البرية للجيش، ويرى أنه في أي حرب مستقبلية سيكون 

االعتم���اد على هذه القوات، أي أن الجيش اإلس���رائيلي 

سيركز على اجتياح مناطق في لبنان أو غزة، أو حتى في 

الضفة الغربية ف���ي حال تدهور األوضاع. وفي المقابل، 

فإن يعالون »ال يعتبر االجتياح البري أمرا مقدسا«، ويرى 

أن تطوير القدرات االستخباراتية وتوجيه النيران بقوة 

هائلة، من المدفعية والطيران الحربي، قادر على حسم 

الح���رب. وكان يعالون قد طور خالل واليته في رئاس���ة 

أركان الجي���ش »نظرية الحرب«، التي ادعت أنه باإلمكان 

خلخل���ة توازن »الع���دو« من خالل القض���اء على قيادته 

العس���كرية العليا وتوجي���ه ضربات جوي���ة ومدفعية 

شديدة جدا. 

لكن في هذه األثناء، أعد غانتس خطة عس���كرية كبيرة، 

تحمل اس���م »عوز«، أي الجرأة، للس���نوات الخمس المقبلة. 

وح���اول غانتس م���ن خالل ه���ذه الخطة مالءم���ة الجيش 

اإلس���رائيلي للتغيرات في الشرق األوسط، من دون تحمل 

مخاط���ر. وكت���ب المحلل العس���كري اإلس���رائيلي ألون بن 

دافي���د، في موق���ع »أل مونيتور« االلكترون���ي، أنه »عندما 

يغي���ب التهدي���د العس���كري التقليدي على إس���رائيل، 

س���يكون بإمكان وزير الدفاع القادم تقليص حجم القوات 

البرية وتحوي���ل الموارد إلى أدوات الحرب المس���تقبلية، 

مث���ل الس���ايبر ]أي الح���رب االلكترونية[ واالس���تخبارات 

والذخي���رة الدقيق���ة في إصابة األه���داف وطائرات بدون 

طيار. وصحيح أنه ال يوج���د اليوم جيش نظامي يقف عند 

حدود إس���رائيل ويهددها بالحرب، لكن انعدام االستقرار 

حولنا يقرب جهات عنيفة ومتطرفة إلى حدود إس���رائيل، 

ويزي���د احتماالت ج���والت التصعيد. وس���يواجه الجيش 

اإلسرائيلي صعوبة في تنفيذ هذه المهمات في حال تم 

تقليص ميزانية األمن مرة أخرى«.

لكن ليس واضحا مدى صحة التوقعات حول حدوث صدام 

بي���ن غانتس ويعالون. وإنما يتوقع أن يصادق األخير على 

تمديد والية رئيس أركان الجيش لس���نة رابعة، في بداية 

الع���ام المقبل. كم���ا أن العالقات بينهما جيدة، وليس���ت 

مثل العالقات العكرة التي كانت بين باراك ورئيس أركان 

الجيش السابق، غابي أشكنازي. 

أميركا، إيران وفلسطين
كتب فيشمان أن »يعالون يؤمن بأن إسرائيل هي بمثابة 

حاملة طائرات أميركية في الش���رق األوسط. واألميركيون 

يتمتعون بعالقاتهم مع إس���رائيل لي���س أقل وربما أكثر 

منه���ا. ولذل���ك فإن لوزير الدف���اع اإلس���رائيلي دورا هاما 

كيف يفكر وزير الدفاع الجديد موشيه يعالون؟

الفلسطينيون غير جاهزين لحل سلمي
والرئيس عباس »يربي على الكراهية«!

ف���ي العالقات مع الوالي���ات المتحدة، خاص���ة خالل والية 

نتنياهو، حيث العالق���ات الجوهرية الهامة بين الجانبين 

هي في مستوى األجهزة األمنية«.

ووفقا لفيش���مان فإن الرؤي���ة في إس���رائيل والواليات 

المتحدة لما يحدث في العالم العربي في س���ياق »الربيع 

العرب���ي«، ه���ي رؤي���ة متطابق���ة تقريبا. وأض���اف أن كال 

الجانبين يعتبران، على سبيل المثال، أن »الجيش المصري 

س���يضطر إلى التدخل مرة أخرى في الخطوات السلطوية« 

في مصر. كما أنه »يوجد تفاهم كامل بش���أن الخطر النابع 

من تسرب الس���الح االستراتيجي الس���وري والحلول التي 

تطرحها إسرائيل لهذه القضية« بمهاجمة وتدمير هذه 

األسلحة.

وفيما يتعل���ق بإيران وبرنامجها الن���ووي فإن يعالون 

يعارض هجوما إس���رائيليا منفردا ضد المنشآت النووية 

ف���ي إي���ران، إال إذا كان هجوم كهذا منس���قا. وبحس���ب 

فيشمان ألن الواليات المتحدة ال تضع خيارا عسكريا ضد 

إيران، وألن إس���رائيل ال تريد إش���راك الواليات المتحدة 

في نواياها في هذا الس���ياق، فإن���ه توجد بين الجانبين 

تفاهمات حول الخطوط الحمراء، أي احتمال ش���ن هجوم 

إس���رائيل في حال تق���دم إيران بش���كل كبير نحو صنع 

قنبلة نووية. 

أما فيما يتعلق بعملية الس���الم المجمدة بين إسرائيل 

والفلس���طينيين، فقد كتب فيش���مان أن »موقف يعالون 

تجاه القضية الفلس���طينية واضح ومس���تقر. وبالنس���بة 

ل���ه، الفلس���طينيون ال يزال���ون في وض���ع ال يتقبلون فيه 

دولة يهودية ذات س���يادة في أرض إس���رائيل، وال يوجد 

حل للصراع في الس���نوات القريبة. وه���و يعتبر أن اتفاق 

أوس���لو هو جزء من نظرية المراحل التي وضعها ]الرئيس 

الفلس���طيني الراحل ياس���ر[ عرفات وتدع���و إلى العنف 

واإلرهاب، ويس���تمر به���ا أبو مازن من خ���الل التربية على 

الكراهية. واألرض مقابل الس���الم بنظره هي استراتيجية 

تعبر عن شعور غير مبرر بأن إسرائيل ضعيفة. وقد وصف 

االنسحاب من غزة بأنه فساد سياسي واألفكار باالنسحاب 

م���ن يهودا والس���امرة ]أي الضف���ة الغربي���ة[ بأنها غبية 

وحسب«.

كذلك أش���ار المحل���ل إل���ى أن »األميركيين ل���ن يجدوا 

في يعالون ش���ريكا لتجمي���د البناء في المس���توطنات أو 

لتقدي���م تنازالت بعيدة الم���دى. وفيما يتعلق بالموضوع 

الفلسطيني فإن يعالون هو جدار من حديد«، إذ أن يعالون 

نفسه مستوطن يسكن في مستوطنة »ِريعوت«. 

حص���ل ح���زب اليمين اإلس���رائيلي المتط���رف »البيت 

اليهودي« على واحدة من أهم الحقائب الوزارية وأكثرها 

حساس���ية، وهي وزارة اإلسكان. ورغم أن هذه الوزارة في 

دول وأوض���اع عادية ال تكون ذات أهمي���ة كبيرة، لكنها 

تكتسب أهميتها في إس���رائيل بسبب استمرار الصراع 

اإلسرائيلي – الفلسطيني، ووجود حكومة يمينية تعمل 

جاهدة على توسيع االستيطان في الضفة الغربية. 

ويتول���ى منصب وزير اإلس���كان في حكوم���ة بنيامين 

نتنياهو الجدي���دة، عضو الكنيس���ت أوري أريئيل، وهو 

أحد قادة المس���توطنين والتيار الصهيوني – الديني – 

القومي، ويقطن في مستوطنة »كفار أدوميم«. 

شرت يوم الجمعة الماضي، 
ُ
وتعهد أريئيل، في مقابلة ن

بأن يعمل على خفض أسعار السكن، في البلدات الواقعة 

في أطراف إس���رائيل، وزيادة البناء في المس���توطنات. 

كما ش���دد على أنه بين النهر والبحر لن تكون سوى دولة 

واحدة هي إسرائيل.

وق���ال أريئيل »أنا أريد هذه الحقيب���ة الوزارية من أجل 

أن أبن���ي ف���ي كل الب���الد... وبالتأكيد أري���د أن أبني في 

]مستوطنة[ إيتمار. فهذه مس���توطنة قانونية. وكذلك 

في ]مس���توطنتي[ يتس���هار وبراخا. هذه هي سياس���ة 

الحكومة. هل سأضاعف حجم هذه المستوطنات؟ ال. هل 

سأوفر ردا على النمو الطبيعي؟ نعم«.

وادع���ى أريئي���ل أن���ه ل���ن ينفذ أعم���ال بناء ف���ي بؤر 

اس���تيطانية عش���وائية، لكن يوجد مخطط إس���رائيلي، 

بدأت حكوم���ة نتنياهو الس���ابقة في تنفي���ذه، ويرجح 

أن تس���تمر به الحكوم���ة الحالية، ويقضي بش���رعنة بؤر 

استيطانية كهذه. وقال أريئيل إنه »في مستوطنة مثل 

غفعات أساف، التي تنظر المحكمة العليا بشأنها ]ألنها 

مقام���ة على أراض بملكية فلس���طينية خاصة[، لن تبني 

وزارة اإلس���كان فيها. ل���ن نبني في البؤر االس���تيطانية 

العش���وائية. البناء، باألساس، س���يكون في كتل المدن 

]االس���تيطانية[ الكبرى. وفي هذه الحالة تتحول الكمية 

والحج���م إلى نوعية. ورغم ذلك، ف���إن زيادة حجم المدن 

في الكتل الكبرى ال يس���تجيب للحاجة إلى االنتشار على 

األرض. وقد قال عيزر وايزمان، عندما كان وزيرا للدفاع، أنه 

يجب إقامة ست مدن كبيرة في يهودا والسامرة ]الضفة 

الغربي���ة[. هذا صحيح لكنه ليس كافي���ا. علينا أن ندمج 

بين مستوطنات صغيرة تسمح باالنتشار والسيطرة على 

األرض، وبين المدن الكبرى«.

وق���ال أريئيل إنه يوجد اليوم في مس���توطنات الضفة 

الغربية 360 ألف مستوطن، وأنه في نهاية واليته كوزير 

لإلسكان وفي حال استمرت أربع سنوات، »أريد أن يسكن 

هناك عدد أكبر بكثير«. 

الفلسطينيون سيحصلون على حكم ذاتي!
واعتب���ر أريئيل أن���ه »بين نه���ر األردن والبحر يجب أن 

تكون دولة واحدة فقط، هي إسرائيل«، وأن الفلسطينيين 

س���يحصلون على »حكم ذاتي«. وأضاف أن »األمر المهم 

هو ما نريده نحن. ليس ألننا نريد المس بالفلسطينيين، 

وإنما ألن هذا هو جيد بالنسبة لدولة إسرائيل«. 

وح���ول احتمال اس���تئناف المفاوضات بين إس���رائيل 

والفلسطينيين وكيفية تصرف حزب »البيت اليهودي«، 

وما إذا كان سينس���حب م���ن الحكومة في ه���ذه الحالة، 

ق���ال أريئيل »إننا نوافق على م���ا هو مكتوب في االتفاق 

االئتالفي، وبموجبه إس���رائيل ستس���عى إلى مفاوضات 

سياسية وتس���وية سلمية. كذلك مقبول علينا البناء في 

الم���دن الكبرى والكتل، وفي المس���توطنات خارج الكتل 

الكب���رى من أجل س���د احتياجات النم���و الطبيعي. وأنا ال 

أخاف، ألن أولمرت وليفن���ي وباراك اقترحوا تبادل أراض 

في إطار اتفاق سالم. في وضع كهذا، ينص القانون على 

أنه في حال نقل مناطق ]للدولة الفلسطينية[ داخل الخط 

األخضر، فإنه يجب إجراء استفتاء شعبي. وسنحصل على 

األغلبية في االستفتاء، حتى لو توصلوا إلى اتفاق«. 

واستخف أريئيل باستطالعات الرأي العام اإلسرائيلية 

وزير اإلسكان الجديد يتعهد بزيادة البناء في المستوطنات!

التي تبين وجود أغلبية مؤيدة لحل س���لمي بين اليهود 

في إس���رائيل. وقال إنه »سوف ننتقل من بيت إلى بيت 

ا 
ً
ونقنع«. وفي حال كان رأي األغلبية في إس���رائيل موافق

على اتفاق مع الفلس���طينيين، ق���ال أريئيل »تقبلنا رأي 

األغلبية لدى إخالء س���يناء وغوش قطيف« في إشارة إلى 

الكتلة االس���تيطانية في قطاع غزة. لكن أريئيل أكد أن 

»احتمال حدوث هذا األمر ليس كبيرا«.  

ورغم أن أحد ش���روط حزبي »البي���ت اليهودي« و«يوجد 

مس���تقبل« ه���و عدم دخ���ول حزب���ي الحريديم، ش���اي 

و«يه���دوت هتوراة«، إلى الحكومة، إال أن أريئيل توقع أن 

يتم ضم الحريديم إلى الحكومة بعد عدة ش���هور. وقال 

في هذا الس���ياق إنه »حاليا يصعب ح���دوث هذا، لكني 

أقدر أنه س���يكون هناك احتمال ب���أن يدخلوا بعد عدة 

شهور. وهذا سيمنح االستقرار للحكومة«.

موشيه يعالون.

أوري أريئيل.
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تغطيــة خاصـــة

قدم���ت اللجن���ة الخاصة من أج���ل حل مش���كلة المتس���للين غير 

الش���رعيين إلى إس���رائيل التي عّينه���ا وزير الداخلية اإلس���رائيلية 

السابق إيلي يشاي )شاس(، يوم 5 آذار الحالي، توصياتها إلى الوزير. 

وأوصت اللجنة التي يترأس���ها الخبير الجغرافي من جامعة حيفا 

البروفس���ور أرنون سوفير، بعدم أخذ الموقف الذي تعرب عنه األمم 

المتحدة فيما يتعلق بالمتسللين من السودان وإريتريا في االعتبار. 

وتطال���ب هذه المنظمة الدولية بعدم إعادة هؤالء المتس���للين إلى 

هاتين الدولتين، خش���ية أن تكون حياتهم عرض���ة للخطر. ودعت 

اللجنة إلى أن تقوم إس���رائيل بنفس���ها بإجراء جوالت استكشافية 

لتقص���ي األوضاع في هاتين الدولتين تمهيدًا إلعادة المتس���للين 

إليهما. كما أوصت اللجنة بدرس المس���ار الذي يس���لكه المتسللون 

ف���ي طريقهم إلى إس���رائيل، وذل���ك بغية وضع عراقي���ل في هذا 

المس���ار تح���ول دون وصولهم إل���ى هدفهم. ودع���ت اللجنة أيضًا 

إلى بلورة سياس���ة عامة لكبح منظمات حقوق اإلنس���ان التي تقوم 

بإرس���ال مندوبين عنها ينتظرون المتس���للين ل���دى وصولهم إلى 

منطقة الحدود مع إس���رائيل، من أجل تقديم المساعدات القانونية 

واإلنسانية لهم. 

وقال البروفسور سوفير، في المؤتمر الصحافي الخاص الذي عقدته 

اللجنة باش���تراك وزير الداخلية يش���اي وعرضت في���ه توصياتها، 

غلق حدودها في وجه المتس���للين غير 
ُ
إن إس���رائيل مطالبة ب���أن ت

الشرعيين، وإاّل فإن طابعها اليهودي سيكون معرضًا للخطر.

وكان »مركز مس���اعدة العمال األجانب« في إسرائيل قد أصدر، في 

صيف 2012، تقريًرا مطوال تضمن رصًدا لمظاهر التحريض العنصري 

وجرائم الكراهي���ة والتمييز ضد طالبي اللجوء األفارقة خالل الفترة 

بين كانون الثاني- حزيران 2012، التي تفاقمت فيها هذه المظاهر، 

وش���ملت قوى سياس���ية من اليمين والوس���ط، وعدًدا من وس���ائل 

ا من الجهاز القضائي والحكم المحلي، 
ً
اإلعالم والصحافيين، وأوساط

ومجموعة م���ن الحاخامين ورجال الدين اليه���ود، فضاًل عن جهات 

كثيرة م���ن الرأي العام اليه���ودي. وهؤالء جميًع���ا يتعاونون فيما 

بينهم ويتعاملون مع الالجئين من إفريقيا كما لو أنهم حيوانات.

ويشير التقرير، من ضمن أشياء أخرى، إلى أن اللغة التي يستخدمها 

���اع القرار في إس���رائيل، لدى الحديث عن ه���ؤالء الالجئين، تنزع 
ّ
صن

عنهم إنس���انيتهم وتصورهم كتهديد. فه���ؤالء الناس الذين الذوا 

بالف���رار من اإلبادة الجماعي���ة في دارفور )الس���ودان(، أو من الخدمة 

العسكرية في ظروف أش���به بالعبودية في إريتريا، يوصفون بأنهم 

»غزاة« و«أعداء« و«سرطان« و«قنبلة موقوتة« و«تهديد وجودي«. 

وبحسب التقرير، يستند التحريض ضد طالبي اللجوء في إسرائيل 

إل���ى اإلدعاء بأن الذين يجتازون الحدود من مصر ليس���وا الجئين بل 

متسللون ومهاجرو عمل أو »متسللو عمل«.  

وهذا اإلدعاء يمثل الموقف الرس���مي لدولة إس���رائيل كما يعبر 

عن نفس���ه في تصريحات متخذي القرارات وصانعي السياسة تجاه 

طالبي اللجوء.  ومن ناحية فعلية فإن إس���رائيل تس���د الطريق إلى 

جه���از فح���ص الطلبات أمام معظ���م طالبي اللج���وء، إذ يمنع جميع 

المواطنين الس���ودانيين واإلريتريين الذين يش���كلون أكثر من 80 

بالمئ���ة من طالبي اللجوء في إس���رائيل، من تقدي���م طلبات فردية 

للحصول على ملجأ. 

ويضفي استخدام مصطلح »متسللين«، الذي كان قد استخدم في 

خمسينيات القرن الماضي لوصف الفدائيين الفلسطينيين الذين 

»تس���للوا« لتنفيذ »عمليات تخريبية« في إس���رائيل، طابع التهديد 

األمني للدولة على طالبي اللجوء األفارقة.  

كذلك يستخدم أعضاء كنيس���ت وأوساط أخرى تقود الرأي العام 

مصطل���ح »غزاة« في وص���ف طالبي اللجوء وبش���كل يصورهم أيضا 

كتهديد أمني.  

وثمة مصطلح آخر يس���تخدمه متخذو القرارات ووس���ائل اإلعالم 

في إس���رائيل في وصف طالبي اللجوء وهو »ماكثون )مقيمون( غير 

قانونيين«، والذي يرتبط أيضا بالدخول والتس���لل غير القانوني من 

جانب فلسطينيين إلى إسرائيل.  

لكن من ناحية فعلية فإن طالبي اللجوء يمكثون في إسرائيل بصورة 

قانونية، حيث يتم تجديد تأشيرتهم شهريا من جانب وزارة الداخلية 

لفترة تصل إلى أربعة أش���هر، وذلك بش���كل تعس���في.  وتعطي هذه 

التأشيرة لطالبي اللجوء مكانة »إخالء سبيل بشروط مقيدة« حتى موعد 

طرده���م من البالد. غير أن هذه المكان���ة ال تعطيهم حقوقا مثل الحق 

في العمل، أو الحق في تلقي خدمات رفاه أو صحة. 

بن���اء على ذلك، وعلى الرغ���م من أن إس���رائيل ال تتفحص طلبات 

اللج���وء لمعظ���م المتقدمين بمثل ه���ذا الطلب، ف���إن  المتحدثين 

الرس���ميين باس���م الدولة يصرحون ب���أن جميع طالب���ي اللجوء هم 

»متس���للون« يأتون إلى إس���رائيل من أجل تحسين نوعية حياتهم، 

أو بحث���ا عن عمل. وه���ذه اإلدعاءات تحظى أيضا بدعم وإس���ناد في 

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، سواء من خالل مقاالت الرأي، أو من خالل 

وصف طالبي اللجوء ب� »المتس���للين« و«مهاجري العمل« و«الماكثين 

غير القانونيين«.

وفي الفترة التي جرى تفحصه���ا )كانون الثاني - حزيران 2012(، 

نش���ر عدد كبير من مقاالت الرأي في الصحف والمواقع االلكترونية 

اإلس���رائيلية، والتي أكدت أن طالبي اللجوء في إس���رائيل ليس���وا 

الجئين. فرئيس حكومة إس���رائيل، بنيامي���ن نتنياهو، صرح أيضا 

في مطلع العام 2012 بأن »الس���واد األعظم )من طالبي اللجوء( ليسوا 

الجئين وإنما هم متسللون أتوا بحثا عن عمل. والمتسللون يشكلون 

في نظري مشكلة وجودية«.  

كذلك صرح رئيس الكنيس���ت رؤوفي���ن ريفلين في آذار 2012: »لو 

كان الحدي���ث يدور على الجئين فارين، لكن���ا ملزمين أخالقيا بفتح 

أب���واب دولة إس���رائيل أمامهم واالهتم���ام بتلبي���ة احتياجاتهم 

األساسية. غير أن المتس���للين الذين يأتون حاليا إلى إيالت ليسوا 

الجئين بالمعنى البس���يط للكلمة. فجزء كبي���ر منهم لم يأت هاربا 

وإنما بحثا عن تحسين وضعه االقتصادي«.  

وق���ال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان: »ينبغي القول إن الحديث 

يدور على أشخاص أتوا بحثا عن عمل وعن حياة جيدة«.  

وعضو الكنيست ميري ريغف )ليكود(، وهي من المتزعمين لحملة 

التحريض ض���د الالجئين األفارقة، صرحت في حزي���ران 2012 : »إن 

الحدي���ث ال يدور على الجئين وإنم���ا على مهاجري عمل. لقد احتلت 

دولة إس���رائيل على أيدي متسللين راجلين، من دون إطالق رصاصة 

واحدة.  كل من اجتاز الح���دود بصورة غير قانونية يجب أن يعاقب 

وال يجوز لنا أن نبدي أسفا أو اعتذارا عن ذلك«.  

كذل���ك صرح عضو الكنيس���ت داني دانون )ليك���ود(، وهو رئيس 

»اللوب���ي لحل مش���كلة المتس���للين« وحرك���ة »الط���رد اآلن« قائاًل: 

»المتسللون ال يبحثون عن ملجأ، بل يبحثون عن عمل«.  

وج���اء في بيان صحافي ص���ادر عن مكتب دانون ح���ول جولة قام 

به���ا في جنوبي تل أبيب: »متس���للون غي���ر قانونيين ممن تحدثوا 

خالل الجولة قالوا: محمد، ومتس���لل من الس���ودان )قال(: دفعنا نحو 

2000 إلى 3000 دوالر وس���افرنا شهرا على الطرق إلى أن وصلنا إلى 

إس���رائيل. رغبنا في القدوم إلى هنا، فالحياة هنا أفضل. نحن ندخر 

كي نحضر عوائلنا.  لقد أصبح الجميع هنا بمن في ذلك الجد والجدة.  

الموض���وع كله موضوع م���ال«.  غير أن تفح���ص البروتوكول الكامل 

للجولة يبين أن هذه األقوال لم ترد خالل جولة النائب المذكورة.

وأصدر المركز الفلسطيني للدراس���ات اإلسرائيلية- مدار ترجمة 

عربية لهذا التقرير ضمن سلسلة »أوراق إسرائيلية« )العدد 58(.

اللجنة الخاصة بحل »مشكلة المتسللين« إلى إسرائيل
توصي بعدم أخذ موقف األمم المتحدة في االعتبار!

* »مركز مساعدة العمال األجانب«: إسرائيل تتعامل مع الالجئين من إفريقيا كما لو أنهم حيوانات!*

بقلم: سليم سالمة

أصدرت المحكمة العليا في إس���رائيل، بهيئ���ة قضاة مكونة من 

رئيس المحكمة القاضي آش���ير غروني���س والقاضيتين مريام ناؤور 

وعدن���ا أربيل، ي���وم 12 آذار الجاري، أمرا احترازي���ا طالبت فيه الدولة 

)الحكومة اإلس���رائيلية( بتقديم رد رسمي إلى المحكمة في غضون 

شهر ونصف الش���هر تفسر فيه وتسوغ أسباب عدم إلغاء التعديل 

في »قانون منع التسلل« )أو، باسمه الشائع: »قانون المتسللين«(. 

وج���اء قرار المحكمة هذا في ختام الجلس���ة التي عقدتها يوم 12 

آذار للنظ���ر في التماس مش���ترك كان قد قدم إلى ه���ذه المحكمة 

ويطالبه���ا بإصدار أوامره���ا القضائي���ة بإلغاء التعدي���ل المذكور 

باعتباره غير دستوري. 

وأعل���ن رئيس المحكمة، في ختام الجلس���ة ذاته���ا، أن المحكمة 

س���تعود إلى النظر ف���ي هذا االلتم���اس وموضوعه بعد تس���لم رد 

الحكومة المش���ار إليه، ولكن بهيئة قضائية موسعة، لم يكشف عن 

عددها أو شخوصها. 

وكان االلتماس المشترك ضد تعديل »قانون المتسللين« قد قدم 

إلى المحكمة العليا يوم 10 تش���رين الثاني 2012 بواس���طة كل من: 

المحامي يونات���ان بيرمان، من »عيادة حق���وق المهاجرين« التابعة 

للمركز األكاديمي للقضاء واألعمال في مدينة رامات غان، والمحامية 

عنات بن درو، من »مش���روع حقوق الالجئين« التابع لجامعة تل أبيب، 

والمحام���ي عوديد فيل���ر، من جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل، 

والمحامي أساف فايتسمان، من »مركز مساعدة العمال األجانب«. 

وقدم االلتماس، أيضا، باسم ثالث منظمات حقوقية هي: »أساف« 

)منظمة دع���م الالجئي���ن وطالبي اللج���وء في إس���رائيل(، و«عنوان 

العام���ل« )»كاف لعوفيد«(، و»مركز تطوي���ر الالجئين األفارقة«. كما 

قدم االلتماس، أيضا، باس���م خمس���ة من الالجئي���ن المهاجرين من 

إريتريا، بينهم رجالن وامرأتان وطفلة تبلغ س���نة واحدة من عمرها، 

كانت تعرضت للس���جن بصحب���ة والدتها، طبق���ا للتعديل موضوع 

البحث، لكن الس���لطات اإلسرائيلية عادت وأفرجت عنهما في أعقاب 

 المحكمة النهائي بشأنه. 
ّ

تقديم االلتماس وإلى حين بت

وقد أحضر إلى قاعة المحكمة، التي كانت تغص بالحضور س���اعة 

النظ���ر في االلتماس، أربع نس���اء ورجل من المهاجري���ن من إريتريا 

والس���ودان طالبي اللجوء في إس���رائيل، يقبعون جميعا في معتقل 

»س���هرونيم« في النق���ب )بالقرب م���ن معتقل النق���ب الصحراوي 

الذي يعج بالس���جناء واألس���رى الفلس���طينيين(. وكانت السلطات 

اإلس���رائيلية قد أجرت في هذا المعتق���ل، في منتصف العام 2012، 

أعمال ترميم واس���عة النطاق ليصبح قادرا على استيعاب نحو 5400 

معتقل، بدال من س���عته الس���ابقة التي كانت تبل���غ 2000 معتقل. 

وقد اكتظ هذا المعتقل، خالل فترة وجي���زة، بالمهاجرين األفارقة، 

إذ تتحدث اإلحصاءات اإلس���رائيلية شبه الرسمية عن وجود ما يربو 

على 60 ألف »متس���لل« إفريقي في داخل حدود إسرائيل، غالبيتهم 

الساحقة من إريتريا والسودان. 

»المتسللون« األوائل!
والتعدي���ل موض���وع االلتم���اس أق���ره الكنيس���ت اإلس���رائيلي، 

بالقراءتي���ن الثانية والثالثة، يوم 9 كانون الثاني 2012. وهو تعديل 

على »قانون منع التس���لل« الذي كان قد أقره الكنيس���ت الثاني في 

إس���رائيل، ف���ي 16 آب 1954، لمحاربة ما كانت تطلق عليه إس���رائيل 

آنذاك اسم »المتسللين« الفلسطينيين، من خالل رفع درجة خطورة 

»مخالفة التس���لل« في التدريج الجنائي اإلسرائيلي ومن خالل إنشاء 

جهاز قضائي عسكري خاص يستطيع محاكمة »المتسللين« بأقصى 

السرعة الممكنة. 

وللتذكير، فإن الحديث يدور على الس���نوات القليلة األولى التالية 

للنكبة الفلس���طينية وتهجير نحو 700 ألف فلس���طيني نزحوا عن 

دياره���م الجئين إلى الضف���ة الغربية وقطاع غزة وال���دول العربية 

المج���اورة، تاركين خلفهم ممتلكاتهم م���ن بيوت وأراض في القرى 

والم���دن التي هج���روا منها ودمرت، جزئيا أو كلي���ا، األمر الذي جعل 

الكثيرين ممن تم اقتالعهم يفكرون جديا بالعودة، إما لالستقرار أو 

من أجل جني محاصيل، أو إحض���ار بعض المواد التموينية المخزنة 

في بيوتهم، أو اس���ترجاع ش���يء ثمين كانوا قد نسوه أو تركوه في 

كارث���ة الرحيل. وم���ن هنا، وبكون ه���ؤالء الالجئين الفلس���طينيين 

في نظر إس���رائيل »مخالفين للقان���ون وعابرين للحدود« التي عرفت 

آنذاك باس���م »حدود خط الهدنة«، أطلقت إس���رائيل عليهم اس���م 

»المتس���للين«. وقد كان يعتبر »متس���لال« كل من يعبر هذه الحدود، 

س���واء من الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من الحدود مع لبنان وسورية 

شماال، واألردن شرقا أو مصر جنوبا. 

 ،1954 الع���ام  م���ن  القان���ون،  له���ذا  األصل���ي  الن���ص  وكان 

التال���ي: النح���و  عل���ى  »المتس���لل«،  ل����  تعريف���ا  تضم���ن   ق���د 

»كل من دخل إلى إس���رائيل، بوعي وبصورة غي���ر قانونية، وكان في 

يوم من األيام الواقعة بين 29 تش���رين الثاني 1947 )يوم صدور قرار 

تقس���يم فلس���طين في األمم المتحدة � س. س( وبين دخوله واحدا 

من: )1( مواطن، أو من رعايا، لبنان، مصر، س���ورية، السعودية، األردن، 

العراق أو اليمن. )2( مقيم أو زائر في إحدى الدول المذكورة أو في أي 

جزء من أرض إس���رائيل، التي خارج )دولة( إسرائيل. )3( مواطن في 

أرض إس���رائيل أو مقيم في أرض إسرائيل بدون مواطنة أو مواطنية، 

أو أن مواطنته أو مواطنيته مشكوك في أمرها، وخرج في تلك الفترة 

نفسها من موقع إقامته المعتاد في المنطقة التي أصبحت جزءا من 

إسرائيل إلى مكان يقع خارج إسرائيل«. 

وقد اس���تند هذا التعريف، في جزئه األكبر، إلى تعريف مصطلح 

»الغائ���ب« ف���ي »قان���ون أم���الك الغائبين« الذي س���نه الكنيس���ت 

اإلس���رائيلي في العام 1950 واستولت إس���رائيل بموجبه على جميع 

الممتل���كات، األراضي والبي���وت التي كان يمتلكها أي فلس���طيني 

انطبق عليه تعريف »الغائب«.  

ومع مرور الزمن أصبح مصطلح »المتسللين« يطلق على العديد من 

عابري حدود إسرائيل، إذ توسع استخدامه ليشمل، أيضا، الفدائيين 

الفلسطينيي���ن الذي���ن كانوا يتج���اوزون الحدود لتنفي���ذ عمليات 

فدائية، كما أطلقته إسرائيل أيضا على مهربي البضائع الذين كانوا 

يكسب���ون رزقهم م���ن التهريب، وعلى اللص���وص أيضا، حتى أصبح 

يطال اليوم المهاجرين األفارقة بحثا عن مالذ أو عمل.   

التعديل وااللتماس
والتعدي����ل الذي أقره الكنيس����ت ل�«قانون المتسللي����ن« في كانون 

الثان����ي 2012 جاء بصيغة »أمر س����اعة« لثالث س����نوات، وذلك »بهدف 

حماية المصلح����ة العامة«، كما قال المش����ّرعون. وقد تضمن التعديل 

إضافة بندين أساس����يين، يسمح أولهما باحتجاز / س����جن أي ش����خص 

يعب����ر الحدود من دون تصري����ح، اعتقاال إداريا، لم����دة تصل إلى ثالث 

س����نوات دون محاكم����ة، بدال من 60 يوما كما كان ف����ي السابق، ويمكن 

ف����ي بعض الحاالت تمديد فترة االحتجاز هذه إلى أجل غير مسمى. أما 

البن����د الثاني الذي تضمنه التعديل فينص على إمكانية فرض عقوبة 

السجن الفعلي لمدة تتراوح من 5 س����نوات إلى 15 سنة على أي شخص 

ُيدان بمساعدة هؤالء »المتسللين«، سواء في عملية »التسلل« نفسها 

أو بعد دخولهم إلى البالد، بما في ذلك أعمال اإلغاثة. وقد صدر توضيح 

إس����رائيلي رس����مي هنا يؤكد أن »القان����ون ال يسري عل����ى المنظمات 

اإلنساني����ة التي تقدم العون لالجئي����ن«، رغم أن نص التعديل ال يميز 

بين طالبي اللجوء والالجئين وبين مهاجري العمل غير القانونيين. 

واعتب���ر االلتماس المقدم إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغاء هذا 

التعدي���ل أن »قانون المتسللين هو أحد القوانين األكثر تطرفا التي 

جرى تش���ريعها في إس���رائيل. إنه ينكل بأن���اس أبرياء، من بينهم 

نس���اء وأطفال، الجئ���ون وضحايا أعمال تعذيب، ال ذنب لهم س���وى 

إنهم أرادوا الهرب والنجاة. إنه وصمة في سفر القوانين اإلسرائيلي 

وثمة واجب قضائي وأخالقي بإلغائه«. 

وق���ال الملتمسون إن »اله���دف من وراء تعدي���ل القانون هو ردع 

طالب���ي اللجوء عن الدخول إلى إس���رائيل، وذلك بواس���طة االعتقال 

اإلداري غير المحدود زمنيا بحق كل من ليست هناك إمكانية لطرده، 

بسبب الخطر المحدق به في موطنه. وتشير نصوص القانون إلى أنه 

باستثناء حاالت استثنائية قصوى جرى تفصيلها في متن القانون، 

ال يتم إطالق س���راح أي ش���خص إال بعد مرور ثالث س���نوات من يوم 

اعتقاله. وبانعدام ظروف اس���تثنائية، ف���إن محكمة الوصاية، التي 

يفترض بها إجراء رقابة ش���به قضائي���ة على عمليات االعتقال التي 

يتم تنفيذها بموج���ب هذا القانون، ليست مخولة، إطالقا، صالحية 

اإلفراج عن أي شخص. ولذا، فليس أمامنا أي حل بديل سوى مهاجمة 

دستورية بنود هذا التعديل والمطالبة بإلغائها«. 

وأش���ار االلتماس إلى أن القانون اإلس���رائيلي، ومثل���ه الدولي أيضا، 

يمنعان اعتقال مهاجرين لغير غرض الطرد واإلجالء، وأن اعتقال طالبي 

اللجوء الفارين والذين تعرض���وا للتنكيل في معسكرات التعذيب في 

سيناء من ش���أنه أن يفاقم األذى الالحق بسالمة المعتقلين وأحوالهم 

الصحية، وأن ردع مهاجرين جدد من القدوم إلى إس���رائيل ال يمكن أن 

يش���كل هدفا جديرا يبرر االعتقال غير المح���دود لالجئين. وأضاف أن 

»قانون منع التسل���ل« ُيفرغ حق آالف الناس في الحرية من أي مضمون 

ويسلبه���م أية حماي���ة قانونية. ومن هن���ا، رأى الملتمس���ون أن هذا 

القانون يتعارض مع »قانون أس���اس: كرام���ة اإلنسان وحريته«، ولذلك 

طالبوا المحكمة العليا بإعالنه غير دستوري، ومن ثم إلغائه. 

وفي ردها المق���دم إلى المحكمة على هذا االلتماس، اعترفت الدولة 

بأن أكثر من نصف المهاجرين المعتقلين قد قدموا، حتى اآلن، طلبات 

للجوء السياس���ي. وبالرغ���م عن ذلك، وحتى قبل فح���ص هذه الطلبات 

بش���كل عيني ومدقق، تواصل الدولة االدعاء بأنه���م ليسوا الجئين. ال 

بل، تعترف الدولة في ردها بأن إعادة بعض المهاجرين إلى إريتريا قد 

تعرض حيواتهم لخطر جدي، بينما ثمة »صعوبات وعوائق بيروقراطية 

تعت���رض إعادة المهاجري���ن السودانيين طالبي اللج���وء إلى وطنهم، 

خاصة وأن إسرائيل ال تقيم عالقات دبلوماسية مع هذه الدولة«.  

ا من خطة  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تعديل القانون هذا يشكل جزًء

تبل����غ تكلفتها 167 مليون دوالر أقرتها الحكومة اإلس����رائيلية في 11 

كانون األول 2011 لش����ن حملة قمعية ضد المهاجرين األفارقة بغرض 

الحد من دخولهم إلى إس����رائيل. وباإلضافة إلى تمديد مدة االحتجاز 

القانونية، تهدف الخطة أيضًا إلى استكمال بناء سور يبلغ طوله 227 

كيلومترًا يفصل بين مصر وإسرائيل، وتوسيع مراكز االعتقال، وفرض 

غرامة عل����ى أرباب العمل الذين يش����غّ�لون مهاجرين غير ش����رعيين، 

وإعداد إستراتيجية إلعادة طالبي اللجوء األفارقة إلى أوطانهم.

وكان رئيس الحكومة آن���ذاك، بنيامين نتنياهو، قد وصف هؤالء 

العمال المهاجري���ن بأنهم يمثلون »تهديدًا لألس���س التي تقوم 

عليها الدولة«، بينما كانت بعض األحياء اإلس���رائيلية تشكل فرق 

حراس���ة خاصة لط���رد المهاجرين، الذين تعرض ع���دد كبير منهم 

إلى حم���الت اعتداء ومالحق���ة جسدية عنيفة، علما ب���أن السلطات 

اإلس���رائيلية قد زجت في االعتقال منذ سن هذا التعديل بأكثر من 

2000 مهاجر إفريقي، من بينهم بضع عشرات من األطفال.  

وكانت »جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل« قد وصفت القانون 

بأن���ه »قاس وغير أخالقي«، مضيف���ة أن »مجمل الغرض منه هو ردع 

الالجئين الراغبين في دخول إس���رائيل. إن ه���ذا القانون يتجاهل 

بش���كل صارخ أبسط التزامات إس���رائيل كعضو في األمم المتحدة، 

وإحدى الدول الموقعة على االتفاقية المتعلقة بوضع الالجئين«.

مفوضية الالجئين تطلب االنضمام إلى االلتماس
م���ن جهتها، كان���ت »المفوضي���ة العليا لألمم المتحدة لش���ؤون 

الالجئين« قد وجهت، يوم 2 تشرين األول 2012، رسالة إلى المنظمات 

صاحبة االلتماس إلى المحكمة العلي���ا، أكدت فيه أن »التصريحات 

)اإلسرائيلية الرس���مية � س. س( التي تّدعي بأن مواطني السودان 

الذين يعيشون في إسرائيل ليسوا الجئين ال تستند إلى أي أساس 

حقائقي أو قانوني«. 

وفي تطور الفت وغير مسبوق حصل عشية الجلسة التي عقدتها 

المحكم���ة العليا ي���وم 12 آذار الجاري للنظر ف���ي االلتماس، قدمت 

المفوضية العليا لألمم المتحدة لش���ؤون الالجئين، يوم 7 آذار، طلبا 

لالنضم���ام إلى االلتم���اس، وذلك بصفة »صديق���ة المحكمة«. وجاء 

في هذا الطل���ب، النادر، المقدم إلى المحكم���ة العليا أن »مفوضية 

الالجئي���ن تعتقد بأن بنود القانون المفصلة ال تنسجم مع المعايير 

الدولية المتصلة بقوانين حقوق اإلنسان وقوانين الالجئين، بما في 

ذلك المعاهدة الدولية الخاصة بوض���ع الالجئين« )معاهدة 1951(، 

مشيرة إلى أن »نتائج هذا االلتماس ستحمل تأثيرات بعيدة المدى 

في كل ما يتصل بحماية الالجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل، كما 

في العالم بأس���ره أيضا«. وعبرت »مفوضي���ة الالجئين«، في طلبها، 

عن »قلق كبير يساوره���ا من أن يؤدي هذا القانون إلى عقوبات غير 

عادلة، بما في ذلك بواسطة الحبس المتواصل، بحق أناس يحتاجون 

إلى الحماية الدولية، سواء كالجئين أو كطالبي حماية«.   

وأضاف���ت المفوضية، ف���ي تعليل طلبها غي���ر المسبوق هذا: »إن 

اهتم���ام المفوضية بوضعية صديقة المحكم���ة يستند إلى واجب 

المنظم���ة الدولية في تأدية مهمتها بش���أن ضم���ان تفسير مثابر 

ومتماس���ك للقانون الدولي في قضايا الالجئين، وإن المواقف التي 

ترغب المفوضية في عرضها أمام المحكمة هذه، ضمن هذا اإلجراء، 

مدعومة بما يزيد عن 60 عاما من الخبرة والتجربة«. 

وتسج���ل المفوضي���ة، ف���ي طلبها، وبص���ورة تفصيلي���ة، جميع 

تحفظاتها المختلفة على بنود القانون. ففيما يتعلق بعدم التمييز 

بي���ن طالبي اللج���وء والالجئين وبين مهاجري العم���ل، مثال، يعتبر 

القانون كل من يدخل إلى إس���رائيل »ليس عن طريق معبر حدودي« 

غ عن دخوله ولم يعرض جواز س���فر أو تأش���يرة عبور ساريي 
ّ
ولم يبل

المفعول بأنه »متسلل«. ويضيف القانون: »وزير الدفاع، أو من خوله 

الصالحية، يستطيع إصدار أمر كتابي بطرد المتسلل. ويشكل األمر 

وثيقة قانونية للتصديق على احتجاز المتسلل إلى حين طرده«. 

وتقول المفوضية في هذا الش���أن إن »طلب اللجوء ليس عمال غير 

قانوني. فالقان���ون يضع هنا فرضية مسبق���ة مفادها أن الالجئين 

وطالبي اللج���وء الداخلين إلى إس���رائيل بصورة غي���ر قانونية هم 

»متسلل���ون«. وب���ذا، تستخدم الدولة إصدار أوام���ر الترحيل لغرض 

توفي���ر قاعدة قانوني���ة لالعتقال، على الرغم من ع���دم القدرة على 

الترحي���ل الف���وري، نظرا للخطر المح���دق ب� »المتسل���ل« في وطنه. 

وتضي���ف المفوضي���ة أن »االعتقال لغ���رض اإلبع���اد أو الترحيل ال 

يوفر قاعدة ش���رعية العتقال الالجئين وطالبي اللجوء، طبقا للقانون 

الدول���ي، ذلك بأن مثل ه���ؤالء ال يجوز إبعاده���م أو طردهم قبل أن 

يكونوا استنفدوا حقهم في االستئناف، في كل ما يتعلق بطلبهم 

الحصول على حماية قانونية دولية«. 

وتعت���رض المفوضية أيضا عل���ى ما ورد في ش���روحات القانون، 

وخاصة الحديث عن أن ظاهرة  »التسلل إلى إس���رائيل« قد أصبحت 

تش���كل »آف���ة« وأن الهدف م���ن وراء القانون ه���و »ردع آخرين من 

التسلل إلى إس���رائيل«، وهذا على الرغم من قرارات المحكمة العليا 

اإلسرائيلية نفسها التي تؤكد أن »اعتقال شخص لردع اآلخرين هو 

إجراء غي���ر قانوني« وأن »اآلفة«، في حد ذاتها، ال توفر مبررا أو حجة 

لالعتقال. وتقول المفوضية، في هذا الصدد، إن »سياس���ة وقوانين 

الوصاي���ة الرامية إلى الردع ليست قانوني���ة.... نظرا ألن الردع ليس 

هدفا ش���رعيا... وألن ه���ذا يتعارض مع معاه���دة 1951، التي تمثل 

هدفها في ترسيخ وتعزيز منظومة حماية دولية لالجئين«.  

وتسج���ل مفوضية الالجئين تحفظا حادا، أيض���ا، على البند الذي 

يجي���ز الحبس لفترة زمنية غير مح���دودة، بما قد يترتب عليه وضع 

ينم���و فيه أطفال صغار وراء القضبان. وتؤكد المفوضية أن القانون 

الدول���ي يحظر احتجاز أطفال طالبي اللج���وء في المعتقل.... وبوجه 

ع���ام، ينبغي أن يكون التوج���ه العالجي ومصلح���ة الطفل االعتبار 

المركزي لدى معالجة هذه الحاالت، ذلك بأن االحتمال الكبير لتأذي 

الطفل ينبغي أن يسبق مكانته ك� »مقيم غير قانوني«!

إسرائيل تحارب »المتسللين«... منذ قيامها وحتى اليوم!
*المحكمة العليا تصدر أمرا احترازيا تلزم به الحكومة بتفسير أسباب عدم إلغاء »تعديل قانون منع التسلل إلى داخل إسرائيل« تمهيدا للنظر 

والبت في االلتماس بهيئة قضاة موسعة،  والمفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تطلب االنضمام إلى االلتماس ضد هذا التعديل*

جزء من »السياج األمني« الذي أنشأته إسرائيل على طول منطقة الحدود مع مصر بحجة »منع التسلل«!
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

كتبت هبة زعبي:

أثار فيلم »حراس التخوم« الوثائقي اإلسرائيلي والذي رشح 

لجائزة األوسكار كأفضل فيلم وثائقي للعام 2013 ضجة كبيرة 

ونقاش���ا حادا في إس���رائيل، وذلك بعد أن كشف وجهات نظر 

وتحليالت غير مألوفة لستة من الرؤساء السابقين لجهاز األمن 

العام اإلس���رائيلي )الش���اباك( حول قضاي���ا محورية وأحداث 

عايش���وها وكيفية تعاملهم معها خالل عملهم، وقد تحدثوا 

عنها بصراحة تامة، وكشفوا خالل الفيلم عن حقائق هامة عبر 

اعترافات مثيرة. 

وألم���ح الفيلم إلى وجود فجوة وخالف في فترات معينة بين 

المؤسسة السياسية والمؤسسة األمنية.

افتت���ح الفيلم م���ع يوفال ديسكي���ن و«مواجهت���ه للصراع 

الداخل���ي في نفسه عندما كان يصدر أوامره بالقتل«، واختتم 

م���ع عامي أيالون وهو يقول »نحن ننج���ح في كل معركة لكننا 

نخسر في الحرب«.

وأكد الجميع الخطورة الكامنة في استمرار سياسة االحتالل 

اإلس���رائيلي، وطالب���وا بتوفير حل دائم للصراع اإلس���رائيلي- 

الفلسطين���ي، وإخالء المستوطن���ات، واالنسحاب من األراضي 

الفلسطينية العام 1967. وأكدوا أن اس���تمرار الوضع من دون 

أي حل سيشكل خطرا على إسرائيل. 

 Cinema For Peace حصد الفيلم س���بع جوائز آخرها جائزة

ف���ي مهرجان برلي���ن 2013، ومنه���ا أيضا جائ���زة نقابة نقاد 

الواليات المتحدة، وجائزة نقابة نقاد لوس أنجلوس. 

وقال المخرج درور موريه إنه مصر على اس���تعراض مواقف 

وتجربة رؤس���اء جهاز الش���اباك اإلس���رائيلي وغي���ر مكترث 

لالنتق���ادات، ويعم���ل حاليا عل���ى إنجاز س���لسلة تلفزيونية 

وثائقية من خمس حلقات عن نفس الموضوع. 

وقد حدثنا عنها في سياق هذه المقابلة الخاصة، كما تحدث 

عن تجربته مع الفيلم.

 )*( س: كيف بدأت فكرة الفيلم؟

موريه: أنجزت في السابق فيلما عن رئيس الحكومة األس���بق 

أريئيل شارون حققت خالله في »لغز« اندفاعه نحو تنفيذ خطة 

االنفص���ال عن قطاع غزة، وهو ال���ذي اعتبر »أبا المستوطنات«. 

وخالل الفيلم حاورت دوف فايسغالس، مدير مكتب ش���ارون، 

ال���ذي روى لي أن خطة االنفصال عن غ���زة طرحت ألول مرة في 

مزرعت���ه في ش���هر آب 2003 بي���ن مقربيه وأعل���ن عن الخطة 

رس���ميا في شهر كانون األول في  »مؤتمر هرتسليا«، وروى لي 

فايسغ���الس أنه خالل الفترة من ش���هر آب حتى كانون األول 

ح���دث العديد من األمور، أحدها كان إجراء مقابلة نش���رت في 

صحيف���ة »يديعوت أحرونوت« مع أربعة من رؤس���اء الش���اباك 

الذين صرحوا خاللها بأنه لو اس���تمر شارون في انتهاج نفس 

السياسة ولم يسع لتحقيق أي حل حقيقي للصراع اإلسرائيلي- 

الفلسطيني فسوف يوقع إسرائيل في مشكلة حقيقية. وقال 

ل���ي فايسغالس إن هذه المقابلة ك���ان لها تأثير عميق وكبير 

على شارون ألن التصريحات صدرت من قبل شخصيات عرفها 

من داخل المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، وقال لفايسغالس أنه 

إذا ص���رح هؤالء بمثل هذه اآلراء فعلي اإلصغاء لهم. هذا األمر 

جعلن���ي أفكر ألول مرة في إنجاز الفيلم، وقلت لنفسي إن تأثر 

ش���ارون برأي هؤالء األربعة جعله ينفذ خطة االنفصال، فلم ال 

أقوم بإحضار ستة من رؤساء جهاز الشاباك ليقوموا بالتحدث 

في صورة ش���املة عن الصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني، فلعل 

األمر يمكنه أن يحرك أشياء، أو أن يثير ضجة واهتماما ويدفع 

الكثيرين ألن يغيروا آراءهم في القضية؟.

)*( س: وكيف وافق الستة على إجراء المقابالت؟

موريه: فكرت في البداية أن أحاول إقناع أحدهم ومن خالله 

أصل ال���ى الباقين، واخترت أن أبدأ م���ع عامي أيالون فهو من 

أقنعه���م في السابق بإجراء المقابلة ف���ي صحيفة يديعوت، 

ونجح خالل ذلك في خلق ه���ذه المجموعة، وحين قابلته كان 

وزيرا ف���ي حكومة إيهود أولمرت وتحدثن���ا مطوال في مكتبه 

وأوضحت له فكرة الفيلم وما س���أقوم ب���ه ووافق على الفكرة 

وس���اعدني في االتصال والتواصل مع اآلخرين وهكذا انطلق 

األمر.

)*( س: هل ترددوا في التعاون معك؟

موريه: لم يكن األمر س���هال مع جميعهم، واستغرقني وقت 

لتوضي���ح الفكرة وأهدافها أمامهم وذلك بعد أن اس���تفسروا 

من���ي وحققوا معي كثي���را عنها، لكن أصعبه���م كان أبراهام 

ش���الوم، فهو مسن ولم يتح���دث وال مرة مع اإلعالم بعد قضية 

»الحافلة 300«.

)*( س: لم تتوفر لك سوى الحقائق وتصريحاتهم المثيرة، 

كيف حولت ه���ذه المادة الجافة وخلقت مش���هدية حقيقية 

حية؟ 

موريه: تحويل المادة العادية إلى فيلم س���ينمائي وثائقي 

ليس س���هال، فمثال في قصة يحيى عي���اش لم يتوفر لدي أي 

ش���يء وكل ما وجدته كان بعد مقتل���ه، اضطررت البتكار صور 

المش���اهد حتى أضفي عليها مشهدية عميقة وحقيقية، لذا 

استخدمنا خدعا وتقنيات سينمائية مكلفة أشعرت المشاهد 

أنه أمام مشهد حقيقي.

)*( س: افتتح���ت الفيلم مع ديسكي���ن وركزت على الجانب 

اإلنساني في رأيه، كيف تعلق على هذا؟   

موريه: ألن ديسكين كان أكثر شخصية أثرت علي من بينهم 

من الجانب اإلنساني، لكنني افتتحت الفيلم معه حتى أوضح 

ما قام���وا به، وأي نوع من القرارات اتخ���ذوه، وما هي الضغوط 

التي يواجهونها عندما يتخذون قراراتهم.

)*( س: بع���ض االدعاءات تتهمهم بأنهم أصبحوا يساريين 

بعد تركهم جهاز الشاباك، هل هذا صحيح؟

موري���ه: ال يمكن الج���زم بأنه���م يساريون، لك���ن المجتمع 

اإلسرائيلي يميل دائما نحو تأطير األشخاص في جهة اليسار 

أو جهة اليمين، ومن هو مستعد للتنازل من أجل السالم يعتبره 

يساريا، لكن ه���ذا األمر غير صحيح. من المؤكد أن آفي ديختر 

ليس يساريا وكذلك ديسكين ويعقوب بيري، فهم أش���خاص 

واقعيون، جربوا كل ش���يء ومارسوا السيطرة والقوة، وهم في 

نف���س الوقت يفهم���ون المجتمع الفلسطين���ي جيدا وبعمق 

وكذا المجتمع االس���رائيلي، ويفهمون اللغ���ة العربية جيدا، 

وبعد هذه التجربة اس���تنتجوا أنه من غي���ر الممكن االنتصار 

بفضل الق���وة، هذا األمر لن ينفع، ويج���ب التنازل وإيجاد حل 

وس���ط عن طريق السالم، وهم يدركون جيدا أن الوصول للحل 

هو عملي���ة صعبة عوائقها موجودة عن���د الطرفين. هذا األمر 

أك���ده لي كرمي غيلون بصورة واضحة وق���ال لي أنه لو حاولت 

مقابلة كل ش���خص يعمل ميدانيا في جهاز الش���اباك ستجد 

أن 98% س���يجيبونك أن مصلحة إس���رائيل األولى هي التنازل 

وحل القضية اإلس���رائيلية- الفلسطينية وهذا األمر سيقوله 

لك الجميع من اليسار واليمين والوس���ط، فهم يفهمون جيدا 

أن اس���تمرار القضية بدون حل هو أمر سيء إلسرائيل قبل أي 

شيء.

 )*( س: ما الذي شجعهم على خوض التجربة؟

موريه: أعتقد أن األمر كان صعبا على الذين مروا بصدمة في 

فترة س���ابقة من حياتهم مثل أبراهام شالوم )قضية الحافلة 

300( وال���ذي كن���ت مضط���را لمواجهته داخ���ل الفيلم حول 

أخالقيات قتل أش���خاص رفعوا أيديهم واس���تسلموا، وأيضا 

لكارم���ي غيلون كانت صعوبة فيما يخ���ص الحديث عن مقتل 

رئيس الحكومة إسحق رابين، وواجه اآلخرون أيضا صعوبات في 

االجابة خصوصا حين ش���ككت في أخالقيات أفعالهم أو حين 

س���ألتهم في مواضع معينة عن م���دى تحقيق عملهم منفعة 

لدولة إسرائيل وهنا استصعبوا االجابة كثيرا. وأعتقد أن سبب 

موافقته���م على الحديث في الفيلم تنب���ع من متابعتهم لما 

يحدث في إسرائيل بعد تركهم لعملهم حيث أمضى أغلبهم 

كل حياته في الخدمة األمنية ويرون اليوم ما يحدث مع رئيس 

الحكومة الحالي ويدركون أن إس���رائيل في وضع حساس جدا، 

ولعله���م من خالل الفيلم يمكنهم إس���ماعنا رأيهم وإثارتنا، 

فقضية الصراع االس���رائيلي- الفلسطيني تقريبا لم تذكر في 

االنتخابات األخيرة وكأن الش���عب يعيش في حالة من اإلنكار 

الذاتي وال يريد التعامل مع القضية، كأنها غير موجودة.

الست���ة يؤمنون أنه يجب التوصل الى تفاهمات ثابتة، وهم 

يدرك���ون جيدا أن هذا ليس أمرا س���هال وجميعهم يتوافقون 

على أنه حت���ى نصل إلى مثل هذه التفاهمات يجب أن تتوفر 

قي���ادات قوية وغير عادية في ك���ال الجانبين، وعدم توفر هذا 

يجعل تحقيق التفاهمات أمرا مستحيال. 

 )*( س: بموج���ب أي معايير اخت���رت األحداث التي تحدثت 

عنها في الفيلم، ولم تطرقت إلى قضية »الحافلة 300«؟

موريه: يروي الفيلم قصة دولة إسرائيل فيما يخص الصراع 

اإلس���رائيلي- الفلسطيني ونستعرضه���ا من خالل وجهة نظر 

رؤساء جهاز الشاباك ونستعرض كيف عايشت هذه المؤسسة 

)الش���اباك( القضية الفلسطينية، لذا ف���إن أحداثا مثل مقتل 

رابي���ن أو قضية الحافل���ة 300 كان لها تأثي���ر كبير عليهم، 

وخصوصا القضية الثانية ألنها ش���كلت حدث���ا هاما جدا في 

حياة الش���اباك والتي غيرت الجهاز بش���كل كلي عند كشفها، 

وما يهمه���م هنا هو ع���رض القصة من وجه���ة نظرهم ولذا 

فإننا اخترنا األحداث التي أثرت على هذه المؤسسة. وجمعت 

القصة النهائية للفيلم مجموعة م���ن األحداث الدراماتيكية 

الهامة ضمن الصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني.

 )*( س: هل أثبت الفيلم وجود فجوة بين القيادة السياسية 

والقيادة األمنية في إسرائيل؟

بقلم: خلـود مصـالحـة )*(

قبل عدة أش���هر تن���اول اإلعالم اإلس���رائيلي مسألة 

قيام س���ارة نتنياهو، زوجة رئي���س الحكومة بنيامين 

القانون���ي  المستش���ار  لمكت���ب  بزي���ارة  نتنياه���و، 

للحكوم���ة يه���ودا فاينش���تاين، تطرق���ت فيها إلى 

ضرورة أن يقوم هذا األخي���ر بتغيير طاقم مكتبه من 

المساعدات والسكرتي���رة، بحجة أنّهن لم يعملن على 

خدمتها بالش���كل الالئق والسري���ع!. وانتهت الزيارة 

بوعود من فاينش���تاين بأنه سيسهل لها عدة طلبات 

تتعلق بالبيت والترميم���ات والحفالت الخاصة وحتى 

المكياج...! 

هذا النشر لم ُيسجل في اإلعالم اإلسرائيلي بصيغة 

فضيحة، كون العالقة بين رئيس الحكومة والمستشار 

القانون���ي للحكوم���ة بات���ت واضحة أكث���ر للجمهور 

اإلسرائيلي.

وق���د تعرضت هذه العالق���ة للنقد ع���دة مرات على 

صفحات اإلعالم بعد أن تم تعيين فاينش���تاين )حيث 

أن التعيين نفسه لقي دعًما كبيًرا من وس���ائل اإلعالم 

وخاص���ة يديعوت أحرونوت(. وتطرق النقد إلى حقيقة 

أن فاينشتاين هو محام متخصص في المجال الجنائي 

فقط، فيما شغل منصب المستشار القانوني للحكومة 

ا محام���ون متخصصون في عدة مج���االت في آن 
ً
س���ابق

واحد. 

وفي تعقيب للمستش���ار القانوني لصوت إسرائيل، 

موش���يه نغبي، على طريقة إدارة فاينش���تاين لعدة 

ملفات ق���ال »إن ك���ل تعام���ل المستش���ار القانوني 

للحكومة مع الملفات يش���ير إلى عدم فهمه لوظيفته، 

أنا على قناع���ة أنه من غير المعقول تعيين ش���خص 

ش���غل منصب مرافع ش���خصّي لهذه الوظيفة، فالوالء 

للمحامي المتخصص في مجال معّين هو للزبون، وزبون 

المستشار القانوني للحكومة هو الجمهور اإلسرائيلي 

وليس الحكومة«. 

ه���ذا النق���د ازدادت حدته عندما قام فاينش���تاين 

باالنصياع ألوامر رئيس الحكومة فيما يتعلق بموقف 

الدول���ة من إخ���الء مستوطنة »هأولبان���ا«، بعد أن كان 

قد انص���اع ألوامر في مسألة موق���ف الدولة من إخالء 

ا في ملف التهم الموجه 
ً

مستوطنة »ميغ���رون«، وأيض

لحليف رئيس الحكومة أفيغ���دور ليبرمان، وعلى هذا 

عقب البروفسور عمانوئيل غروس بالقول »من الواضح 

أنه بعد مئير شمغار وأهارون باراك وإسحق زامير، فإن 

مؤس���سة المستش���ار القانوني للحكومة لم تعد كما 

كانت في السابق«.

ما ذكر هنا لم يكن مقدمة لتقييم عمل المستش���ار 

القانوني للحكومة، وإنم���ا لتوضيح العالقة التي على 

ما يبدو س���تؤثر س���لًبا على حرية العمل للصحافيين 

الفلسطينيين داخل إس���رائيل، كما ستؤثر سلًبا على 

حرية التعبير، مع العلم أن الكنيست األخير س���ّن عدة 

قواني���ن عنصرية كان المستش���ار فاينش���تاين على 

إطالع عليها وعلى تشريعها.

ي���وم الجمعة )2013/3/8( بث���ت القناة التلفزيونية 

الثاني���ة تقري���ًرا ع���ن عم���ل الزمي���ل الصحافي حمد 

عويدات، ابن الج���والن السورّي المحت���ل، لصالح قناة 

إيرانية. وتطّرق التقرير إلى الصعوبات التي يواجهها 

عويدات خاصة في ظل ما أسمته ب� »التهديد اإليراني 

على إس���رائيل«. وأثار هذا التقري���ر حفيظة نتنياهو 

الذي قام عل���ى الفور بالطلب من فاينش���تاين فحص 

إمكانية وقف بث تقارير تلفزيونية إخبارية مباش���رة 

ا إلى العراق وسورية.
ً

من إسرائيل إلى إيران، وأيض

ل تهديًدا 
ّ
واض���ح جًدا أن ق���رار نتنياهو هذا ُيش���ك

لحرّي���ة الصحاف���ة وحرّي���ة مزاولة العم���ل الصحافي 

عّرض الصحافيين 
ُ
تي س���ت

ّ
من خالل ه���ذه السابقة ال

للمساءل���ة القانونية لمجرد عملهم في وس���يلة إعالم 

ته المحكمة اإلس���رائيلّية في 
ُ
دولّية، على عكس ما تبن

 مراس���لّي قناة العالم اإليراني���ة في أثناء الحرب 
ّ

ملف

ة في ش���تاء 2009 - الصحافي خضر ش���اهين 
ّ
عل���ى غز

ومساعده محمد سرحان.

وكانت النيابة العامة وجهت للصحافيّين ش���اهين 

وس���رحان، ف���ي الع���ام 2009، تهم���ة »خ���رق الرقابة 

العسكري���ة« و«التخابر مع جهات معادية إلس���رائيل« 

)وهي تهمة خطيرة ج���ًدا خاصة وقت الحروب(، وهذا 

بع���د أن قام الصحافي إيهود يعاري من القناة الثانية 

بالتحريض عليهما ببث مباش���ر متهًم���ا إياهما بنقل 

أخبار عن تحرك���ات اآلليات العسكرية اإلس���رائيلية، 

نصف س���اعة قبل عدوانها على غزة. وبناًء على الئحة 

االتهام، أصدر قاض���ي المحكمة المركزية في القدس 

يعقوب تسبان ف���ي 2009/6/14 حكًما بالسجن الفعلي 

لمدة شهرين على الصحافيين سرحان وشاهين، فيما 

طالب���ت هيئة الدف���اع تعليق حكم السج���ن إلى حين 

تقديم استئناف إلى المحكمة العليا. 

بعد التوجه للعليا وطرح الموضوع لنقاش الرأي العام 

اإلس���رائيلي، خاصة المختصين في مجال القانون، تم 

االتفاق على إبط���ال التهم األمنية ومناقش���ة مسألة 

خرق »قان���ون الرقابة العسكرية«. وق���د علق د. يوفال 

كرنيئيل، المحاضر في مجال القانون في كلية القانون 

في هرتسليا، على الئحة االتهام )قبل التعديل( قائال 

ا في حينه »إن الصحافيين لم 
ً
بأنه���ا »فضيحة«، مضيف

ينقال أس���رارا أمنية، فالحديث يدور على عمل صحافّي 

قام به شاهين وسرحان، هذا يعني أنهما ملزمان بأوامر 

الرقي���ب العسكرّي ليس أكثر، والئح���ة االتهام قدمت 

باألس���اس ألن الحديث عن صحافيين فلسطينيين، لو 

كانا إسرائيليين لما قدمت أصال الئحة اتهام«. 

وانتهت قضي���ة ش���اهين ف���ي 2010/1/27 بعد أن 

قبل���ت المحكمة العليا االس���تئناف ال���ذي تقّدمت به 

هيئة الدفاع وق���ررت الحكم عليهما بالسجن مع وقف 

التنفيذ لمدة 45 يوًما وأداء أعمال في خدمة الجمهور، 

حيث تركز معظ���م النقاش في المداوالت، التي بقيت 

س���رية طبًعا، عل���ى مسأل���ة االنصياع ألوام���ر الرقابة 

العسكرية وليس على وسيلة اإلعالم التي يعمل فيها 

الصحافيان.

قانونًي���ا، واضح أن فاينش���تاين مح���دد في »فتواه« 

ضد عمل الصحافيين العرب في وس���ائل إعالم مع دول 

عربية تعتبرها إس���رائيل معادي���ة لها. وما يؤكد هذا 

التقدير، تصريح لشارون المبرغر، المدير العام لقنوات 

برامج الاليف س���تايل في ش���ركة »عناني تكشورت« 

المنتجة لبرامج تلفزيونية، حيث صرح مؤخًرا لوسائل 

اإلعالم اإلس���رائيلية أن الش���ركة - عناني تكش���ورت- 

تجري اتصاالت مع جهات رس���مية في العراق لفحص 

»التع���اون في المج���ال الثقافي«، موضًحا أن الش���ركة 

تفحص مواقع وأماكن مختلفة في العراق لمقتضيات 

التصوير في إطار مسلسل »طعام ش���وارع«، الذي ُيبث 

في قناة السياحة والنزهات. 

وعلى الرغم من ه���ذا التقدير تبقى المخاوف قائمة 

ب���أن ال يكتف���ي نتنياه���و بالسيط���رة عل���ى صحيفة 

»يسرائيل هيوم« )بملكية صديقه ش���لدون أدلسون( 

والقناة العاش���رة )بسبب ضائقتها المالية( وس���لطة 

الب���ث )الحكومي���ة بطبيعة الح���ال(، وإنم���ا أن يحاول 

ا على الصحافيين العرب. والخوف 
ً

فرض أجندت���ه أيض

األكبر هو أن يقوم الصحافيون العرب باس���تبطان هذا 

الترهيب المؤسساتي عبر تفعيل رقابة ذاتّية!.

__________________________

)*( إعالمية تعمل في »إعالم- مركز إعالمي للمجتمع الفلســـطيني 

في إسرائيل«- الناصرة.

هل سيفرض نتنياهو 
أجندته على الصحافيين العرب؟

مقابلة خاصة مع مخرج فيلم »حراس التخوم« 

درور موريه لـ »المشهد اإلسرائيلي«: ال ينبغي أن تكون 
يسارًيا لتطالب باالنسحاب وحل القضية الفلسطينية!
*قريبا سُيعرض الفيلم في سلسلة تلفزيونية من خمس حلقات*

موري���ه: نع���م، لكن في نف���س الوقت ال يمكنن���ي التعميم 

والق���ول إنها موجودة دائما، وإنما وج���دت في فترات معينة. 

األم���ر يتعلق بهوي���ة القيادة السياس���ية أو القيادة األمنية، 

فنحن إن تحدثنا عن الفترة الت���ي ضمت ديسكين ونتنياهو 

معا فبدون ش���ك كانت هناك فجوة عميقة بين كافة مسؤولي 

القيادة األمنية من رئيس الموس���اد ورئيس الش���اباك وقائد 

الجيش مقابل القيادة السياس���ية لب���اراك ونتنياهو، كذلك 

تكرر وج���ود الفجوة قبل االنتفاضة الثاني���ة العام 2000 بين 

باراك والقيادة األمني���ة، ففي مرحلة ما قرر باراك التقدم نحو 

مفاوضات مع سورية في خضم أزمة العالقات مع ياسر عرفات، 

وفي حين���ه توجه له رئيس الش���اباك عام���ي أيالون ورئيس 

االس���تخبارات العسكرية وقاال له إن ه���ذا أمر خاطئ، لكنه لم 

يصغ لهما واس���تمر في تنفيذ ما ق���رره. ومن جهة أخرى كان 

هناك تعاون فعال بين القيادتين في أوقات عديدة.

 )*( س: كيف نظرت إلى ترشيح الفيلم لجائزة األوسكار؟ 

موريه: أثار الترشيح ضجة كبيرة حول الفيلم ومنحه شهرة 

كبيرة ولف���ت االنتباه نحوه، وأرضاني أن يق���وم الفيلم بإثارة 

العدي���د من التس���اؤالت وجع���ل الكثيرين يغي���رون طريقة 

تفكيره���م في القضاي���ا ذات العالقة الت���ي تناولها الفيلم. 

لقد أث���ار العديد من الناس وأغض���ب العديد منهم وأثر على 

كثيري���ن وهذا ه���و هدفي وهذا م���ا أردته، واعتب���رت تجربة 

األوس���كار مثيرة لكنها ليست اله���دف، ولذا ها أنا ذا مستمر 

في العمل على سلسلة تلفزيونية تتناولهم مجددا .

)*( س: هل يمكن أن تحدثنا عنها؟

موري���ه: أنجزنا مقاب���الت مطولة جدا مدة ك���ل واحدة من 3 

حتى 4 س���اعات، وأجريت أكثر من مقابل���ة مع كل واحد، ولدي 

حوالي 75 س���اعة من المقابالت معهم. وأعمل حاليا على إنجاز 

س���لسلة تلفزيوني���ة وثائقية م���ن 5 حلقات م���دة كل واحدة 

س���اعة تستعرض قضايا تعامل جهاز الشاباك معها وتعرض 

بشكل مطول أكثر من الفيلم، فمثال تناولنا ما حدث بعد مقتل 

رابين منذ العام 1996 وحت���ى العام 2000 وانطالق االنتفاضة 

الثانية خالل م���دة 3 دقائق في الفيلم لكن هنا س���نخصص 

للموضوع  حلقة كاملة أس���تعرض خاللها الموضوع من وجهة 

نظر رؤس���اء الشاباك وأوضح كيف أن نتنياهو في فترة واليته 

األول���ى وكذلك إيهود ب���اراك متهمان بالتسب���ب في انهيار 

عملية السالم، وسيسمع المشاهد االسرائيلي رؤساء الشاباك 

يصرح���ون كيف أعلن باراك بش���كل علني ع���ن انعدام وجود 

ش���ريك للعملية السلمية، وس���نرى كيف صعد نتنياهو الى 

الحكم بعد موت رابين وساهم في تدمير العملية السلمية.

)*( س: أث���ار الفيلم ردودا ناقدة وغاضب���ة ومطالبات بإلغاء 

ترشيحه إلى جائزة األوسكار؟

موري���ه:  ه���ذه المواقف لم تؤثر علي، وم���ن يهاجم الفيلم 

بشكل رئيس هم أنصار اليمين المتطرف والذين يستصعبون 

هض���م فحواه ومغ���زاه، كذلك نل���ت نقدا م���ن يساريين لكن 

المواقف اليمينية هي األبرز. برأيي هذه التهجمات تخرج من 

أشخاص لم يش���اهدوا الفيلم، ردودهم سخيفة وسطحية، وال 

يمكنني ال���رد عليها. ويمكنني أن أضم إل���ى هذه المجموعة 

شخصيات معروفة مثل وزيرة الثقافة ليمور ليفنات، وجودي 

نير- م���وزس، زوجة نائب رئيس الحكومة س���يلفان ش���الوم، 

اللتي���ن أعربتا أمام اإلعالم عن س���عادتهما بسب���ب عدم فوز 

الفيلم بالجائزة حتى من دون أن تشاهداه. 

)*( س: كي���ف تعق���ب على موق���ف نتنياهو م���ن الفيلم، 

وتأكيده أنه لم يشاهده وال ينوي مشاهدته؟

موريه: هذه شهادة منقوصة لرئيس الحكومة بحق ستة من 

رؤساء الش���اباك الذين خدم قسم منهم تحت إمرته كرئيس 

حكوم���ة. وهي تدل عل���ى حقيقة ش���خصيته. الفيلم يعرض 

حقيقة يستصعب اليمين استيعابها وهضمها ومواجهتها، 

وف���ي نف���س الوقت ال يمكن���ه الهروب منها. فه���و يعجز عن 

تكذي���ب حقائق نطق بها س���تة من رؤس���اء جهاز الش���اباك 

ولذا يق���وم بمهاجمتي واتهامي بتغيير وتش���ويه أقوالهم، 

لكن ه���ؤالء الستة نفوا هذا االتهام وأعلن���وا أنهم يتحملون 

مسؤولية ما تضمنه الفيلم من حقائق خرجت على لسانهم.

)*( س: تناقل اإلعالم تصريحا لك تتهم خالله نتنياهو بأنه 

حرض على مقتل رابين؟ 

موريه: س���ألتني مذيعة خالل مقابلة أجريت معي على قناة 

الس���ي. إن. إن: »خالل وصفك التحري���ض على مقتل رابين في 

الفيلم قم���ت بعرض ص���ورة لنتنياهو، لم���اذا فعلت ذلك؟«، 

وقد أجبتها بصورة واضحة: ألن���ه تواجد هناك وكان جزءا من 

المحرضي���ن على مقت���ل رابين، ولكنني ل���م أدع أنه المحرض 

األس���اس، وقامت القن���اة الثاني���ة بصياغة أقوال���ي بطريقة 

جعلتني أدعي أن نتنياهو مسؤول أس���اس ع���ن مقتل رابين 

وحرض على مقتله، وهذا غير صحيح.

 )*( س : هل أنت راض عن إنجازك؟

موريه: أنا راض جدا، فكل شيء تحقق كما خططت له وأكثر. 

لكن ضايقني أمر واحد، وهو أن اليمين جمع بين فيلم »حراس 

التخوم« وفيل���م »خمس كاميرات مكس���ورة« وهاجمهما معا، 

م���ع أن كل فيلم هو عمل س���ينمائي يختلف في مضمونه عن 

اآلخر، وهذا الجمع س���هل عليهم التهج���م، لكن ليعلموا أني 

لم أتوق���ف هنا فأنا مستمر، والخمس حلقات هي قيد اإلنجاز، 

وهناك كتاب س���يصدر ع���ن الموضوع، وآم���ل أن تنجز قريبا 

ترجمة الفيلم إلى العربية.

مخرج الفيلم درور موريه.

ملصق الفيلم- الرؤساء الستة السابقون لجهاز الشاباك )من اليمين(: يعقوب بيري، عامي أيالون، أبراهام شالوم، كرمي غيلون، آفي ديختر، 

يوفال ديسكين 
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