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فوز هيرتسوغ برئاسة

»العمل« يفتح الفرص أمام 

تحالفات حزبية جديدة

مسؤولون أمنيون سابقون وخبراء 

إسرائيليون يعارضون موقف نتنياهو 

وحكومته إزاء االتفاق مع إيران!

مصادر سياسية إسرائيلية 

رفيعة: »البيت اليهودي« 

يحاول تفجير المفاوضات من 

خالل تكثيف االستيطان
اتهمت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى 

حزب »البيت اليهودي« بمحاول���ة تفجير المفاوضات 

الجارية حاليًا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من 

خالل نش���ر مناقصات جماعية ألعمال بناء مكثفة في 

مستوطنات الضفة الغربية.

كما ش���نت وزيرة العدل اإلسرائيلية تسيبي ليفني، 

المس���ؤولة ع���ن المفاوض���ات مع الفلس���طينيين في 

الحكومة اإلس���رائيلية، هجومًا حادًا عل���ى وزير البناء 

واإلسكان أوري أريئيل من »البيت اليهودي« واتهمته 

بالسعي لتخريب المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

وأضافت ليفني في سياق مقابلة أجرتها معها قناة 

التلفزة اإلس���رائيلية الثانية يوم الس���بت الفائت، أن 

رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو سبق أن 

تدخل للحؤول دون نشر مناقصات إلقامة نحو 24 ألف 

وحدة س���كنية جديدة في المناط���ق المحتلة، غير أن 

وزارة البناء واإلسكان قامت في نهاية األسبوع الفائت 

بنشر عدة مناقصات خالفًا لتعليمات رئيس الحكومة. 

وأكدت أن اله���دف من وراء ذلك هو كس���ب مزيد من 

التأييد ل�«البيت اليهودي« في أوس���اط المس���توطنين 

إس���رائيل  بي���ن  المفاوض���ات  بتفجي���ر  والتس���بب 

والفلسطينيين.

أظهرت معطيات جديدة نش���رها المكت���ب المركزي 

لإلحصاء في إس���رائيل األس���بوع الفائت أنه طرأت خالل 

األش���هر التسعة األولى من السنة الحالية )2013( زيادة 

بنسبة 5% في عدد مش���اريع البناء التي تم الشروع في 

تنفيذها مقارنة مع الفترة نفس���ها من السنة الفائتة، 

وبلغ عدد الوحدات السكنية التي بدأ العمل في إقامتها 

أكثر من 32 ألف وحدة سكنية جديدة. 

وتظه���ر ه���ذه المعطي���ات أن عدد مش���اريع البناء 

الجديدة التي ت���م البدء بتنفيذها في مس���توطنات 

الضفة الغربية تش���كل نسبة 7% من مجموع مشاريع 

البناء كافة، األمر الذي يش���ير إل���ى زيادة أعمال البناء 

في هذه المستوطنات بنسبة %130.

وأعرب وزير البناء واإلسكان أوري أريئيل عن اعتزازه 

به���ذه المعطي���ات، وفي الوق���ت عينه أك���د أن عدد 

مش���اريع البناء الجديدة س���يزداد أكث���ر فأكثر خالل 

السنة المقبلة بما في ذلك في مناطق الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة »هآرتس« أنه بعد عدة أيام من قيام 

رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل أكثر 

من أسبوعين بإلغاء عملية الدفع قدمًا بمخططات إلقامة 

نح���و 24 ألف وحدة س���كنية جديدة في مس���توطنات 

المناطق المحتلة، صادقت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية 

ف���ي تلك المناطق على أن تدفع قدمًا بمخططات إلقامة 

800 وحدة س���كنية جديدة في عدد من المستوطنات 

المعزولة والبؤر االستيطانية غير القانونية.

وصادقت هذه اإلدارة كذلك على نشر إعالنات تدعو 

إلى إي���داع مخططات إلقامة وحدات س���كنية جديدة 

أخرى في المستوطنات.

وكان نتنياهو أوعز يوم 12 تشرين الثاني الماضي إلى 

وزير البناء واإلسكان أوري أريئيل بوقف إجراءات تخطيط 

إقام����ة نحو 24 ألف وحدة س����كنية جدي����دة في مناطق 

الضف����ة الغربية بما في ذلك في منطق����ة إي 1 الواقعة 

بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، وذلك 

عق����ب قيام الوزارة بنش����ر مناقصة الس����تئجار خدمات 

مهن����دس كي يخط����ط إلقامة 1200 وحدة س����كنية في 

جن����وب تلك المنطقة بكلفة 5ر2 مليون ش����يكل. وقالت 

مصادر مقربة من رئيس الحكومة في حينه إن الحديث 

يدور حول إج����راءات تخطيط أولية فق����ط، وال يوجد أي 

فائدة اآلن من إثارة زوبعة عالمية بسبب ذلك.

 بيرس يدلي بمقابلة خاصة 
لمؤتمر خاص بأمن منطقة الخليج

على صعيد آخر، كش���ف المحلل السياس���ي الكبير في 

صحيفة »نيوي���ورك تايمز« توم���اس فريدمان أن رئيس 

الدول���ة اإلس���رائيلية ش���معون بيريس ظه���ر قبل نحو 

أسبوعين عبر شاشة كبيرة أمام مؤتمر خاص بأمن منطقة 

الخليج العرب���ي عقد في أبو ظبي واش���ترك فيه 29 وزير 

خارجية م���ن دول الخليج ودول الجامع���ة العربية ودول 

إسالمية مثل إندونيسيا وماليزيا وبنغالدش، كما اشترك 

فيه أحد أنجال العاهل السعودي الملك عبد الله.

وظهر بيرس جالس���ًا في ديوان رئي���س الدولة في 

الق���دس ومن ورائ���ه العلم اإلس���رائيلي وه���و يدلي 

بمقابل���ة خاصة للمش���تركين ف���ي المؤتم���ر أجراها 

معه مس���اعد الس���كرتير العام لألمم المتحدة تيري 

الرس���ن الذي كان صاح���ب فكرة إجراء ه���ذه المقابلة 

الخاصة بالتنس���يق مع المبعوث األميركي الخاص إلى 

المفاوضات اإلسرائيلية - الفلسطينية مارتن إنديك.

واش���ترط منظمو المؤتمر أال ُيس���رب مضمون هذه 

المقابلة إلى وسائل اإلعالم.

ونقلت صحيف���ة »يديعوت أحرون���وت« عن مصادر 

موثوقة أن بيرس أكد في المقابلة أن هناك اآلن فرصة 

س���انحة إلجراء حوار بين إس���رائيل والدول المعتدلة 

في منطقة الش���رق األوس���ط لمواجهة خطر اإلس���الم 

المتطّرف والبرنامج الن���ووي اإليراني. كما تحدث عن 

رؤيته للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين.

النقب ينتفض ضد "برافر".                              )إ.ب.أ(

أك���د رئيس دائرة تخطيط السياس���ات ف���ي ديوان رئيس 

الحكومة اإلسرائيلية إيهود برافر، الذي وضع »مخطط برافر« 

لمص���ادرة أراضي العرب البدو في النقب، أن المخطط يقضي 

بترحيل عشرات اآلالف من المواطنين البدو في القرى العربية 

غير المعترف بها في النقب. 

وقال براف���ر لصحيفة »يديع���وت أحرون���وت«، في عددها 

الصادر أمس االثني���ن، إن »الحقيقة هي أنه من بين 90 ألف 

بدوي يعيشون اليوم في القرى غير المعترف بها، سيستمر 

أكثر م���ن 60 ألفا في العيش في مكانه���م الحالي أو بالقرب 

من���ه«. وأض���اف أن »الكثيرين من أولئك الذين س���يضطرون 

لالنتقال س���يفعلون ذلك طواعية«. لك���ن عرب النقب ينفون 

أنهم س���ينتقلون من أراضيهم التاريخية، التي يعيش���ون 

فيها قبل نش���وء إسرائيل بعش���رات ومئات السنين، بشكل 

»طوع���ي«. ويؤكدون أن أحدا من الس���لطات اإلس���رائيلية لم 

يستشرهم خالل إعداد المخطط. 

وادعى برافر أن ترحيل عش���رات اآلالف من عرب النقب نابع 

من اهتمام إس���رائيل بصحتهم. وقال إن هذا الترحيل نابع 

من أنهم »يس���كنون في مناطق ملوثة مث���ل رمات حوفاف« 

وهو مجم���ع نفايات كيميائية ومواد ضارة. ولم يتطرق برافر 

إلى مخططات إس���رائيلية إلقامة مستوطنات يهودية مكان 

القرى غير المعترف بها التي س���يتم ترحيل سكانها. وقال 

إن البدو »س���يحصلون على قطع أرض ت���م تطويرها« مع ماء 

وكهرباء ونظام صرف صحي، وهي خدمات امتنعت السلطات 

عن تزويدها لسكان القرى غير المعترف بها. 

ومضى برافر قائال إن »االنتقادات للمخطط نابعة إما من عدم 

المعرفة في أفضل األحوال، أو من تجاهل مقصود للمعطيات 

في أس���وأ األحوال«. وتابع أنه »ينبغي تنفيذ المخطط بأسرع 

م���ا يمكن« وخالل 5 إل���ى 7 أعوام. وقال إنه س���ترافق تنفيذ 

المخطط تعويضات »لكل فرد وعائلة ورصد ميزانيات واسعة 

لصالح كل الجمهور البدوي«، وادعى أن المخطط يشكل إحدى 

أكبر خطط التطوير االقتصادي التي ش���هدتها الدولة بحجم 

2ر1 مليار شيكل.

وتأتي أقوال برافر هذه في أعقاب مواجهات عنيفة وقعت 

يوم الس���بت الماضي بين متظاهرين عرب في منطقة النقب 

وقوات الش���رطة اإلسرائيلية خالل نش���اطات »يوم الغضب« 

التي تم تنظيمها احتجاجا عل���ى »مخطط برافر« الذي أقرته 

حكومة إسرائيل. ودارت المواجهات باألساس قرب بلدة حورة 

في النقب، وتخللها إلقاء حجارة باتجاه قوات الش���رطة التي 

أطلقت قنابل الغاز المس���يل للدم���وع لتفريق المتظاهرين. 

ورفع المتظاهرون في حورة األعالم الفلس���طينية والالفتات 

وهتفوا بشعارات منددة ب� »مخطط برافر«.

وفي إطار نش���اطات »يوم الغضب« تظاهر آالف في مدينة 

حيفا ضد المخطط، كما تم تنظيم مظاهرات في مدن الطيرة 

والطيبة وقلنس���وة في منطقة المثلث رفعت خاللها األعالم 

الفلس���طينية، كما ج���رت مظاهرات تضامني���ة في القدس 

ونابلس ورام الله في الضفة الغربية. 

ونظمت ه���ذه االحتجاج���ات مجموعة »الحراك الش���بابي« 

المؤلف���ة من تنظيمات ش���بابية بي���ن األقلي���ة العربية في 

إس���رائيل تحت ش���عار »برافر لن يمر«. وقالت المجموعة في 

ط برافر، الذي 
ّ
بيان إنه »ينطلق يوم الغضب، ضد قانون ومخط

يقض���ي بمصادرة 800 ألف دونم من أراضي النقب، وتهجير 

70 ألفا من أهالي النقب، وهدم 38 قرية مسلوبة االعتراف«. 

وأض���اف البيان »يأت���ي ذلك عل���ى ضوء تصعي���د الحكومة 

طها اإلجرامي، وقد أعلنت هذا األسبوع عن 
ّ
اإلس���رائيلّية مخط

مناقصات لبناء 20  مس���توطنة على األراضي التي ستسلبها 

ط برافر، وبعض هذه المس���توطنات سُيبنى فوق 
ّ
ضمن مخط

ط«.
ّ
حطام  القرى التي سيهدمها المخط

وأعل���ن البي���ان أن »برافر لن يم���ر - هذه كلمة ش���عبنا 

الحتمّية والقاطعة، ومثلما نزلنا إلى الش���وارع في السابق، 

سننزل اآلن إلى الش���وارع، لنقطع عهًدا واحًدا ووحيًدا: لن 

يعيش إنس���ان في هذه البالد بهدوء وراحة، طالما بقيت 

عائل���ة واحد ف���ي النقب مه���ّددة بالتهجي���ر ولن ينعم 

إنس���ان في هذه الب���الد بالحرّية والكرام���ة إن لم نحصل 

نحن الفلسطينيون، وبالذات في النقب، على العيش الحّر 

الكريم فوق أرضنا، والحفاظ على بيتنا، وتأمين مس���تقبل 

هم في الصّحة والتعليم. 
ّ
أوالدنا وسعادتهم، وحماية حق

ل���ن نهدأ قبل االعتراف التام والكامل بُملكّيتنا التاريخّية 

 ودون مساومة«.
ً
ألرضنا، كاملة

وعقب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على 

المواجهات بالقول إنه »س���نطبق أحكام القانون على أولئك 

الذين خالفوه ولن نتحمل مثل هذه المشاغبات. لم ولن يكون 

هناك تس���امح حيال من ينتهك القان���ون. والمحاوالت التي 

تقوم بها أقلية صارخة وعنيفة والتي من شأنها حرمان عدد 

كبير من الس���كان )البدو( من مس���تقبل أفضل تعّد خطيرة. 

سنواصل دفع القانون ]برافر[ من أجل توفير مستقبل أفضل 

لجميع سكان النقب«.

م���ن جانبه، زعم رئيس طاقم تطبي���ق »مخطط برافر« وقائد 

الجبه���ة الجنوبية الس���ابق في الجيش اإلس���رائيلي، دورون 

ألم���وغ، أن »80% من البدو يوافقون عل���ى اإلخالء«. واعتبر أن 

»المظاهرات لم تأت من داخل المجتمع البدوي« وأن المخطط 

»جاء من أج���ل معالجة أزمة الثقة بين الدولة والبدو بش���كل 

نزيه ومحترم ومن خالل التعاون«.

واعتبر ألموغ أن أعضاء الكنيس���ت العرب يحاولون ممارسة 

التحري���ض، من خالل الرب���ط التضليلي بين وض���ع البدو في 

النقب ووضع عرب الجليل والصراع الفلسطيني واالحتجاجات 

في العال���م العربي. لكن ألموغ أكد بدوره أن المخطط يهدف 

إل���ى ترحيل البدو عن قراهم وأراضيه���م، وقال إنه »بموجب 

المخطط، فإن الدولة ستعترف بقسم من القرى غير المعترف 

بها، لكنها ستجّمع سكان القرى التي لن تحصل على اعتراف 

في أحياء في بلدات أخرى«.  

وادعى وزير الخارجية اإلس���رائيلي، أفيغ���دور ليبرمان، أن 

احتجاجات األقلية العربية في إس���رائيل ضد »مخطط برافر« 

هي حرب على أراضي الشعب اليهودي. 

وكتب ليبرمان ف���ي صفحته على موقع »فيس���بوك«: »إننا 

نحارب على األراضي القومية للش���عب اليهودي، وهناك من 

يحاول بش���كل مقصود سلبها واالس���تيالء عليها بالقوة، وال 

يمكن غض الطرف والتهرب من هذا الواقع«. 

وأضاف أن المشكلة هي أن العرب يرفضون السكن في مبان 

متعددة الطبقات، علما أن مس���احة المدن والقرى العربية ال 

تتجاوز 3% من مساحة إسرائيل، فيما أقامت إسرائيل مئات 

البلدات اليهودية الصغيرة التي يسمح فقط ببناء الفيلالت 

فيها وال يسمح للعرب بالسكن فيها.

عل���ى صعيد آخر، ق���ررت محكمة الصلح ف���ي حيفا )األحد( 

إطالق س���راح 6 معتقلين دون شروط مقيدة، كما قررت إحالة 

بقية المعتقلين )7 معتقلين( إلى الحبس المنزلي حتى يوم 

الخميس. أما في بئر الس���بع فقد قررت المحكمة إطالق سراح 

6 من المعتقلين، اثنان منهم بشكل فوري، واستمرار احتجاز 

21 معتقال آخر. 

وعق���ب مرك���ز عدالة على ه���ذه القرارات بالق���ول إن هذه 

القرارات ت���دل عل���ى أن االعتقاالت تعس���فية وتهدف إلى 

تخويف المتظاهرين وردعهم عن المش���اركة في االحتجاج 

ضد مخطط برافر، وهي ال تعتمد على أي أس���اس قانوني. كما 

أن نية الشرطة أن تقدم اس���تئناف على هذه القرارات تدل 

على أن هناك قرار سياس���ي واضح يهدف إلى الردع والمس 

بح���ق المواطنين العرب بالتظاهر بالطرق الس���لمية في أمور 

تخص حياته���م اليومية. كذلك أكد المرك���ز أن تصريحات 

رئيس الحكومة ووزير الشرطة التي حملت التهديد والوعيد 

ضد المتظاهري���ن ومنظمي المظاهرات ه���ي تأكيد إضافي 

على أن االعتقاالت سياس���ية وتهدف إل���ى قمع أي معارضة 

لمخطط برافر الذي يجس���د سياس���ة الترانس���فير وتهجير 

المواطنين العرب في النقب.

 

مخطط جديد لتهويد الجليل
في هذه األثناء، كشفت »هآرتس«، أول من أمس، عن مخطط 

جدي���د وضعت���ه الحكومة اإلس���رائيلية في إط���ار مخططات 

تهويد الجليل. 

وتبلور »دائرة االس���تيطان في الهس���تدروت الصهيونية«، 

الت���ي تصفه���ا حكومة إس���رائيل بأنها ذراعه���ا التنفيذية، 

مخططًا لتهويد الجليل وإنشاء »توازن ديمغرافي« بين اليهود 

والعرب، وذلك من خالل إقامة بلدات جديدة وتوس���يع بلدات 

قائم���ة، تتجاوز القيود التي نصت عليه���ا الخارطة الهيكلية 

القطرية. وتصف الس���لطات اإلسرائيلية المخطط بأنه »تعبير 

عن فرض السيادة اإلسرائيلية من خالل العمل االستيطاني«.

ووجه���ت الدائرة رس���الة إلى مكاتب هندس���ة متخصصة 

ف���ي التخطي���ط، قالت فيه���ا إن »الواقع الحاص���ل اليوم في 

الحّي���ز القروي في منطقة قلب الجلي���ل هو عدم وجود عرض 

استيطاني مغر من أجل جذب س���كان يهود ميسوري الحال 

في س���بيل إحداث توازن ديمغرافي«، مشيرة إلى أن الهدف 

هو زيادة عدد السكان اليهود في الجليل بمئة ألف نسمة. 

ووصف���ت »هآرت���س« ف���ي افتتاحيته���ا، أم���س االثنين، 

»التهويد« بأنه »عنصرية«. 

مصـــادر في ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية:
يجــب تـنـفـيـذ »مـخـطـط برافر« بأسرع ما يمكن!

* دائرة االستيطان في الهستدروت الصهيونية تبلور مخططًا لتهويد الجليل وإنشاء »توازن ديمغرافي« بين اليهود والعرب *

اتهم رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق إيهود أولمرت 

خليفته رئيس الحكوم���ة الحالي بنيامي���ن نتنياهو، بأنه 

»أعلن الحرب« على الواليات المتحدة وأنه »يفتقر إلى برودة 

األعصاب« في كل ما يتعلق بالموضوع اإليراني. 

وقال أولمرت، خالل ندوة ُعق���دت في معهد أبحاث األمن 

القوم���ي ف���ي جامعة ت���ل أبي���ب، أول من أم���س األحد، إن 

»مصارع���ة« نتنياهو لإلدارة األميركي���ة حول االتفاق الذي 

ت���م توقيعه في جني���ف بين الدول العظم���ى وإيران حول 

البرنامج النووي لألخيرة، تشكل خطرا على إسرائيل. كذلك 

اتهم أولمرت نتنياهو بأنه يح���اول »تحريض« الكونغرس 

األميركي ضد الرئيس باراك أوباما. 

وأض���اف أولمرت أن���ه بالتزامن م���ع بدء والي���ة نتنياهو 

في رئاس���ة الحكومة، ف���ي العام 2009، تغّيرت السياس���ة 

اإلسرائيلية في الموضوع اإليراني وتحولت إلى »تصريحات 

وتهديدات« وأنه تم »اس���تثمار أكثر من عش���رة مليارات 

ش���يكل تم رصدها لش���يء ما ل���م يكن ينبغ���ي أن يكون 

موجودا. وهذه أموال تم تبذيرها«. 

كذل���ك رف���ض أولم���رت الرواية الت���ي يح���اول نتنياهو 

ترويجها بأن تهديداته هي التي قادت إلى فرض عقوبات 

على إي���ران، وقال إن العقوبات بدأت قب���ل وصول نتنياهو 

إلى الحكم.

وحذر أولمرت من مواجهة مع أوباما، »وهو الش���خص الذي 

يشكل دعمه لدولة إس���رائيل وإرادته الحسنة أهم أساس 

لمصالح الدولة اإلس���تراتيجية«. وأضاف أن نتنياهو تدخل 

بشكل علني ضد أوباما في االنتخابات الرئاسية األميركية، 

في العام الماضي، ووصف ذلك بأنه »خطأ تاريخي«. 

وألم���ح أولمرت إلى قص���ف الطيران الحربي اإلس���رائيلي 

لموقع دير الزور السوري بادعاء أنه منشأة نووية، في العام 

2007، عندما كان رئيس���ا للحكومة، وقال »نفذنا وصمتنا«. 

كما ألمح إلى عمليات س���رية نفذتها إس���رائيل في إيران، 

خالل فترة واليته في رئاس���ة الحكوم���ة، وأدت إلى تأخير 

ق���درة إيران على التوصل إلى صنع قنبل���ة نووية، لكنه لم 

يفصح عن أي تفاصيل أخرى.

وعقب نتنياهو، الموجود في العاصمة اإليطالية روما على 

أق���وال أولمرت، قائاًل إنه »خالفا لآلخرين، فإنه عندما أرى أن 

مصالح حيوية من أجل أمن مواطني إس���رائيل موجودة في 

خطر فإنني ال أسكت. ومن السهل جدا الحصول على مديح 

المجتمع الدولي وأن يطأطئ المرء رأس���ه، لكني ملتزم بأمن 

شعبي ومستقبل دولتي«.

م���ن جانب���ه هاجم الوزي���ر اإلس���رائيلي الس���ابق وعضو 

الكنيس���ت تس���احي هنغب���ي، من ح���زب الليك���ود، خالل 

مش���اركته في ندوة معهد أبحاث األمن القومي نفس���ها، 

االتفاق بي���ن الدول العظمى وإيران ووصف���ه بأنه »هزيمة 

أخالقية« و«استسالم«. 

وق���ال إن االتفاق »ال يزي���د وال ينقص من قدرة إيران على 

صنع قنبلة نووية عندم���ا تقرر ذلك«. وأضاف أن االتفاق ال 

يسقط إمكانية أن تشن إسرائيل هجوما عسكريا ضد إيران 

مؤكدًا »نحن نقترب من المعضلة« المتعلقة بش���ن هجوم 

كهذا.

وقال رئيس ش���عبة االستخبارات العس���كرية اإلسرائيلية 

السابق، ورئيس معهد أبحاث األمن القومي، عاموس يادلين، 

إن »إيران تحولت إلى دولة عتبة نووية قبل عدة سنوات. وقد 

طورت قدرات طوال عقد ول���م ينجح أحد في إيقافها. وهذه 

حقيقة محزنة وإشكالية، لكن ال ينبغي اتهام اتفاق جنيف 

بذلك«. واعتبر أنه »كان على إس���رائيل اإلعداد إلمكانية شن 

هجوم ف���ي إيران« وأن األموال التي أنفقتها إس���رائيل كان 

باإلمكان استخدامها الحتياجات أخرى. 

وك���ّرر رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو أن 

إسرائيل لن تسمح إليران بامتالك قدرات نووية عسكرية.

وأضاف في س���ياق كلمة ألقاها الليل���ة قبل الماضية في 

الكنيس اليه���ودي الكبير في العاصمة اإليطالية روما، أنه 

ال ينوي أن يلتزم الصمت عندما تتعرض مصالح إس���رائيل 

ر من الخطر 
ّ
األمنية الحيوية للخطر، وسيحرص على أن يحذ

ف���ي الوقت المالئم وس���يعمل عل���ى درئه إذا م���ا اقتضت 

الضرورة ذلك.

وق���ال رئي���س الحكوم���ة إن نظ���ام العقوب���ات الدولية 

المفروضة على إيران بدأ يتآكل، وقد ينهار كليا إذا لم يتم 

اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ذلك في القريب العاجل.

وكان نتنياه���و ق���د وصل إلى روما أول م���ن أمس )األحد( 

في زيارة رس���مية إل���ى إيطاليا. وس���يعقد خاللها اجتماعًا 

مع قداسة البابا فرانس���يس األول، واجتماعًا آخر مع رئيس 

الحكومة اإليطالية إنريكو ليتا.

أولمرت: نتنياهو أعلن الحرب على الواليات المتحدة على خلفية الموضوع اإليراني
* نتنياهو يكّرر بأن إسرائيل لن تسمح إليران بامتالك قدرات نووية عسكرية *
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بقلم: ياغيل ليفي )*(

توطئة
يتفحص هذا المقال مختلف االمكانات والخيارات التي يمكن لرئيس 

هيئ����ة األركان العامة اللجوء إليها في الحاالت التي ينش����ب فيها نزاع 

بينه وبين القادة السياس����يين. واالدعاء المطروح هنا هو أنه يظهر لدى 

الجيش، في األحوال التي يرى فيها أن س����لوك المستوى السياسي يضر 

به، ميل نحو معارضة هذا من خالل إظهار اس����تقالليته )أي الجيش( بل 

ومحاولة إحباط إرادة السياسيين. 

ويقت����رح المق����ال تحلي����اًل بنيويًا للعالق����ات بين الجيش والمس����توى 

السياسي، اعتمادًا على نظريات تتناول حيز المساومة والمناورة المتاح 

للمستوى العسكري في مقابل الحكومات والمستوى السياسي .

حّيز مناورة الجيش
إن أحد األس����ئلة النظرية المركزية التي تطرح في هذا السياق هو: ما 

الذي يجعل الجيش ينصاع إلرادة سلطة سياسية مدنية)؟!( وهي ظاهرة 

تطورت في أوروبا منذ القرن السابع عشر. 

التفس����ير البنيوي األكثر ش����مواًل لهذه الظاه����رة، قدمته نظرية »بناء 

الدولة« والت����ي أصبح الجي����ش بموجبها في عالقة تبعية للمؤسس����ات 

المدنية لغرض تمويل نشاطه وتجنيده، ومن هنا ترجمت هذه التبعية 

بالتدري����ج إلى إنصي����اع ووالء. ويكمن في ذلك الف����ارق البارز مع الجيش 

اإلقطاعي. فبدون تبعية الجيش للمؤسس����ات العصري����ة المدنية التي 

تجند لتعزيزه وتقويته موارد المجتمع، ال يمكن أن تكون هناك سلطة أو 

سيطرة مدنية على الجيش. ولعل ذلك يفسر أيضًا االستقاللية النسبية 

للجيوش في دول آس����يا وإفريقيا وأمي����ركا الالتينية والتي يتلقى فيها 

الجيش تمويله، في الكثير من الح����االت، من قوى خارجية دون االعتماد 

على مؤسسات الدولة في تجنيد الموارد التي يحتاج اليها.

من هنا يمكن إذن فهم اإلش����راف على الجيش، بمصطلحات العالقات 

التبادلي����ة بينه وبين المؤسس����ات المدني����ة. ففي إطار ه����ذة العالقة 

يقايض الجيش والءه وتبعيته، واس����تعداده للحد من اس����تقالليته، في 

مقابل الموارد التي تجندها مؤسسات الدولة المدنية لصالحه، ابتداء من 

الموارد المادية، كالميزانيات والقوى البشرية، وانتهاء بموارد الشرعية، 

أي تجنيد الشرعية الالزمة لالستعداد للحرب واستخدام القوة. وال بد من 

التأكيد هنا أن الحديث ال يدور على عالقات مقايضة )تبادلية( رسمية أو 

صريح����ة، وإنما المقصود بذلك هو نمط بنيوي يكون فيه لرضا كل طرف 

عن الواقع القائم دور في دفعه إلى توس����يع العالق����ات التبادلية، وإلى 

أن تترس����خ في الثقافة السياس����ية المدنية. ويمكن للعالقة التبادلية 

غي����ر المتوازنة أن تدفع الجيش إلى أش����كال مختلفة من رفض االمتثال 

إلرادة السلطة السياس����ية، إبتداء من مواجهة بيروقراطية بين القيادة 

العس����كرية والقادة السياس����يين، كما يحدث مرارًا ف����ي الديمقراطيات 

الغربي����ة، وانته����اء باالنقالب العس����كري، كما حدث م����رارًا وخاصة في 

خمس����ينيات وس����بعينيات القرن الماض����ي في العديد م����ن الدول غير 

الديمقراطية.

ويمك����ن للخالف����ات والنزاع����ات ذات الطاب����ع المعت����دل، التي تس����م 

الديمقراطية االس����رائيلية، أن تأخد شكل استقاله رجل الجيش الذي ال 

يوافق على أوامر المستوى السياسي، وامتناع الجيش بأكمله عن تنفيذ 

مثل هذه األوامر عن طريق المماطلة والتسويف، وليس الرفض الصريح 

ال����ذي ال يعتبر مش����روعًا في النظام الديمقراط����ي، أو التعبير عن موقف 

علني يتناقض مع مواقف وأحيانًا حتى مع قرارات المس����توى السياسي، 

فضاًل عن أش����كال أخرى من تجنيد وحش����د الدعم والتأييد، والتي يمكن 

للجيش بواسطتها عرقلة واحباط إرادة المستوى السياسي المنتخب.

وفي الوقت الذي ينبع فيه دافع الجيش في معارضة موقف مس����ؤوليه 

السياس����يين من حجم م����ا يرى فيه خرقًا للعالقات التبادلية، فإن ش����دة 

معارض����ة الجيش تنبثق من عالقات القوة بين المس����تويين العس����كري 

والسياس����ي، والتي تقاس بدرجة تبعية الجيش للمؤسسات السياسية 

المدنية. فهذه التبعية تفرض على الجيش ضبط النفس، وغالبًا ما تكون 

مح����دودة أو منخفضة بش����كل خاص، طالما كانت تتعل����ق بضمان موارد 

ش����رعيته التي يوفرها السياسيون، غير أن قدرة هؤالء على المس بضخ 

الموارد للجيش، أو بتوفير الدعم والغطاء ألنشطته، تعتبر قدرة محدودة 

أيضًا. 

وتزداد تبعية المستوى السياس����ي للجيش بشكل خاص عندما يكون 

السياس����يون بحاجة لخدمات الش����رعية من الجيش، من قبيل المساعدة 

في »تس����ويق« السياسة التي يسعى السياسيون إلى دفعها. ويمكن أن 

تنشأ حاجة لمثل هذه الشرعية من أجل القيام بأعمال وخطوات عسكرية 

تواج����ه معارضة من جانب معس����كر »المعتدلي����ن« أو العكس، من أجل 

مواجهة ضغوط يمارسها معسكر »الصقور« للقيام بمثل هذه الخطوات 

العسكرية.

وبص����ورة عامة، فإن قدرة السياس����يين على لجم الجي����ش تزداد كلما 

كانت المؤسسة السياسية أقل انقسامًا في المسائل المتعلقة بسياسة 

انتش����ار الجي����ش، إذ تقل قدرة ه����ذا األخير حينئٍذ عل����ى المناورة بين 

مجموعات وقوى سياس����ية متنافس����ة، من أجل تجني����د التأييد لموقفه 

)أي الجيش( ضد السياس����ة أو األوامر التي يتلقاها من اإلدارة أو السلطة 

السياسية الحاكمة.

من هن����ا فإن حرية العمل المتاحة للجيش، تش����كل مبدأ في العالقات 

التبادلية: حرية عم����ل )إدارة ذاتية مهنية( مقابل االنصياع والطاعة، أو 

مقابل امتناع الجيش عن القيام بتعبئة سياس����ية تحبط إرادة المستوى 

السياسي المنتخب.

إلى ذلك فإن الجيش يمكن أن يكون منقس����مًا على نفسه أيضًا، كحال 

المؤسس����ة السياسية، وهو ما يتيح للسياسيين استغالل هذا اإلنقسام 

الداخل����ي في صفوف الجي����ش، ومس����اعدة مجموعة معين����ة في إقناع 

مجموع����ة أخرى مخاصمة لها بالعمل على دفع الجيش للقبول واالنصياع 

لموقف وإرادة السياسيين.

خالصة القول، فإن لقاء حدة تأثير مفهوم مس السياس����يين بالجيش 

م����ع ميزان الق����وة بينه )أي الجيش( وبين المس����توى السياس����ي يصوغ 

حي����ز إمكان����ات الجيش في الس����لوك المقابل والعالق����ة التبادلية تجاه 

السياسيين.  وتوفر هذه المقولة النظرية األدوات الالزمة لفهم وتفسير 

أساليب وأشكال معارضة رؤس����اء أركان الجيش للمستوى السياسي في 

إسرائيل. 

الندية العسكرية في إسرائيل

خلفية
ترس����خ خضوع المستوى العس����كري لمسؤولية المس����توى السياسي 

)الحكومي( في الثقافة السياس����ية اإلس����رائيلية منذ فترة »الييشوف«، 

وتمأسست هذه العالقة بعد االنتقال من »الييشوف« إلى الدولة.  

وقد أرست هذه التبعية العالية للمنظمات العسكرية الصهيونية )ما 

قبل قيام الدولة( لمؤسس����ات الدولة الوليدة األرضية التي ارتكز عليها 

توطد ورس����وخ قواعد العالقة بين المستويين السياسي والعسكري. مع 

ذلك، فقد ش����هد تاريخ عالقات الجيش بالقيادة السياسية اإلسرائيلية 

سلس����لة طويلة م����ن األزمات والصراع����ات حول ح����دود الصالحيات بين 

المس����تويين، وخاصة إبان حرب الع����ام 1948، والس����نوات األولى لقيام 

الدولة، وكذلك حول سياس����ة اس����تخدام القوة وانتش����ار الجيش عشية 

حرب حزيران 1967. لكن بمرور الس����نوات توطدت الس����يطرة السياسية 

المدنية على الجيش، حيث مأس����س »قانون أس����اس الجيش« )من العام 

1967( خضوع الجيش لمسؤولية وإش����راف السلطة السياسية، وصيغت 

في الوقت ذاته قواعد تقيد قدرة الجيش على المبادرة إلى ش����ن وتنفيذ 

عمليات ونشاطات عس����كرية بدون إيعاز صريح من المستوى السياسي، 

مما قلص بالتدريج قدرة الجيش على تحدي المس����توى الحكومي، سواء 

في المبادرة لش����ن عمليات انتقامية كما حدث في عقد الخمسينيات، أو 

ممارسة الضغط على المستوى السياسي لشن حرب، كما حدث في »فترة 

االنتظار« التي سبقت حرب 1967. 

وفي فترة الس����بعينيات تطور جدل )خارج النطاق المؤسس����ي( تجلى 

ف����ي ظهور ح����ركات اجتماعية ومجموع����ات مصالح ولجت إلى الس����احة 

العامة وش����رعت في مراقبة أنش����طة مختلفة للجيش كسياسة التجنيد 

)خاص����ة ما يتعل����ق بقوات االحتي����اط والمتدينين الحريديم والنس����اء( 

وأنشطته وممارساته في الضفة الغربية وقطاع غزة )من جانب منظمات 

المس����توطنين أو منظمات حقوق اإلنس����ان(، كما تع����ززت مراقبة موارد 

الجيش المالية في أعقاب التدخل المتزايد من جانب المشرعين )السلطة 

التشريعية( ومن جانب قسم الميزانيات في وزارة المالية. 

م����ع ذلك فإن حيز عمل الجيش اإلس����رائيلي، كأي جيش آخر يعمل في 

بيئة ديمقراطية، ال ينبثق فقط عن تس����ويات ونظم رسمية، وإنما يتأثر 

كثيرا بميزان القوة بينه وبين مؤسس����ات الدولة المدنية التي تدار من 

قبل المستوى السياس����ي المنتخب. ويملي هذا الميزان قواعد السلوك 

ف����ي األح����وال والظروف الت����ي تبقى فيه����ا القواعد الرس����مية »منطقة 

رمادي����ة«، ويؤثر على صوغ قواعد رس����مية جديدة، كما يصوغ أيضا حيز 

عمل السياسيين في تجس����يد أدوات تطبيق القواعد الرسمية  المتاحة 

لهم. 

مجابهة مباشرة
يمتلك الجيش قدرة على إظهار استقالليته وتوسيع صالحياته عندما 

يحتاج السياس����يون إلى خدماته في توفير الشرعية لتحركات وخطوات 

سياس����ية، ال يتوفر حولها إجماع أو تأييد واسعان في صفوف المجتمع، 

كما حصل مثال حين عرضت حكومة إس����حق رابين اتفاقيات أوس����لو في 

العام 1993.  فقد انتقد الجيش االس����رائيلي مس����ار أوس����لو، الذي تبلور 

دون مش����اركته، ورأى فيه حس����ب وصف رئيس األركان في حينه إيهود 

باراك »جبنة سويس����رية مليئ����ة بالثقوب«، رافضا من األس����اس التوجه 

الذي اس����تندت عليه االتفاقيات االنتقالية الموقعة مع منظمة التحرير 

الفلس����طينية.  مع ذلك لم يخرج الجيش علنا ض����د الحكومة، خاصة في 

ضوء حقيقة أن الذي قاد عملية أوس����لو هو رئيس الحكومة ووزير الدفاع 

رابين، ال����ذي كان يعتبر مرجعية أمنية ذات هيب����ة ونفوذ.  غير أن دور 

الجيش اإلس����رائيلي في صوغ التس����ويات االنتقالية ذاتها، أخذ يتسع 

وي����زداد تدريجيا مع ازدي����اد وتصاعد المعارضة السياس����ية التفاقيات 

أوس����لو، بمعنى كلما ازدادت حاجة الحكومة لخدمات الشرعية من طرف 

الجيش. وقد كان للجيش وقتئذ دور مهم في إضفاء الشرعية على عملية 

أوس����لو، في مواجهة جبهة الق����وى اليمينية- الديني����ة الرافضة لهذه 

العملية. فقد كلف رابين الجيش بمهمة تطبيق اتفاقيات أوسلو، ووسع 

دوره في صياغة  تفاصيلها، لتأخذ في النهاية طابعا عسكريا. وقد شكل 

ذلك صياغة جديدة للعالقة التبادلية: تأييد الجيش للتس����ويات مقابل 

صوغها كتس����ويات عس����كرية بكل معنى الكلم����ة. وعليه ظلت معارضة 

رئي����س هيئة األركان، باراك، لخطوات الحكومة متزنة ومعتدلة، بدون أن 

تصل إلى حد المواجهة المباشرة.   

في المقابل فقد عارض رئيس األركان، ش����اؤول موف����از، بصورة علنية 

قرار رئيس الحكومة ووزير الدفاع إيهود باراك بشأن االنسحاب األحادي 

الجانب من جنوب لبنان )في أيار 2000(. وقد عبر المس����توى العس����كري 

في حينه عن معارضته لهذا االنس����حاب األح����ادي الجانب- الذي تعهد 

ب����ه ب����اراك للناخبين في انتخاب����ات العام 1999- وذلك خش����ية أن يلحق 

اإلنسحاب مستقبال ضررا بمكانة الجيش كمتعهد بتزويد األمن. وعندما 

أوعزت الحكومة للجيش باالس����تعداد لالنسحاب )من جنوب لبنان( صرح 

رئي����س األركان موفاز علنا بأن »الجيش ال يختار مهماته«، وهو ما ش����كل 

نوعا من االحتجاج والتذمر، وتعبيرا إلمكانية أن يلقي الجيش مس����ؤولية 

االنس����حاب وتداعياته السلبية المحتملة على عاتق المستوى السياسي 

وح����ده. مع ذلك فقد كانت قدرة رئيس األركان على معارضة االنس����حاب 

محدودة في تلك الظروف، ال س����يما وأن األكثرية الساحقة من الجمهور 

كانت تعارض اس����تمرار التواجد العسكري اإلس����رائيلي في لبنان، ومن 

هنا لم يكن المستوى السياس����ي في حاجة كبيرة لخدمات الشرعية من 

الجي����ش. غير أن مثل ه����ذه الحاجة ازدادت لدى الحكوم����ة ذاتها، حين 

سعت، في موازاة االنسحاب من لبنان، إلى دفع عملية السالم مع السلطة 

الفلسطينية. فقد رافق هذا التحرك، خالفا لالنسحاب األحادي من جنوب 

لبنان، معارضة شديدة من جانب المعسكر اليميني والديني، وفي هذه 

الحالة كان لخدمات الجيش في توفير الش����رعية أهمية أكثر من أي وقت 

مضى، مما أتاح لرئيس هيئة األركان توس����يع حي����ز معارضته للعملية 

السياس����ية- التفاوضية- مع الجانب الفلس����طيني، معب����را عن ذلك في 

سلس����لة من التصريحات العلنية. ففي تلك الظروف، كان تخوف موفاز 

من إمكانية المس بمكانته كرئيس لهيئة األركان إذا ما عارض الحكومة 

علنا تخوفا معتدال نس����بيا. كذلك خرج رئي����س األركان موفاز في ظهور 

س����افر جدًا ضد المستوى السياس����ي، عندما وجه انتقادات علنية لقرار 

حكومة باراك تعيين الجنرال عوزي دايان رئيس����ا لمجلس األمن القومي، 

وذلك في أثناء مراسم تعيين دايان. 

وبعد فش����ل محادثات »كاب ديفيد« )تم����وز 2000(، واندالع االنتفاضة 

الثانية، أخذ موفاز يعمل باس����تقاللية أكبر، إذ بدا من وجهة نظر الجيش 

أن العالق����ة التبادلية مع مؤسس����ات الدولة المدني����ة تعاني من اختالل 

في الت����وازن.  وكانت اتجاهات اللبرلة والتحرر من الروح العس����كرتارية، 

والت����ي ميزت النصف الثاني من عقد التس����عينيات، قد وضعت الجيش 

اإلس����رائيلي في مواجه����ة وصراع حول  هويته في ظ����ل الواقع الجديد، 

ال����ذي أخذ الجيش يفقد في����ه تدريجيا مكانت����ه المركزية في المجتمع 

االسرائيلي، إذ جرى تقليص الموارد المحولة إليه، كما لحق ضرر بصورته 

الذاتي����ة والعام����ة، في أعقاب االنس����حاب من لبنان، والذي ارتس����م في 

النهاية كانسحاب تحت النار بضغط احتجاج المجتمع المدني.

وقد تفاقم اخت����الل توازن العالقة التبادلية )بين المس����تويين( عقب 

ان����دالع االنتفاضة الثانية، وم����ا أدت له تداعياتها م����ن اهتزاز إضافي 

لصورة وس����معة الجيش االسرائيلي، في ضوء  إخفاقه مجددا في توفير 

األم����ن، وكذلك في اعقاب انهيار اتفاقيات أوس����لو، التي كان قادته من 

مهندس����يها. وفي مثل ه����ذه الظروف من اختالل الت����وازن في العالقة، 

يجد الجيش نفس����ه مدفوعا نحو الدفاع عن مكانته، وبالتالي يجد رئيس 

هيئة األركان دافعا النتهاج س����لوك الندية والمواجهة. ويلتقي الدافع 

مع الق����درة على مد حدود المس����موح ف����ي اإلطار القانوني الممأس����س 

لخضوع الجيش للس����لطة السياسية، عندما يرى رئيس هيئة األركان أن 

المستوى السياس����ي يحتاج الى خدمات الشرعية التي يوفرها الجيش. 

وعلى س����بيل المثال، عندم����ا فقدت حكومة باراك األكثري����ة البرلمانية، 

عقب محادث����ات »كامب ديفيد« )2000( وان����دالع االنتفاضة الثانية، لم 

يتورع رئيس األركان موفاز، وغيره من قادة الجيش، عن توجيه انتقادات 

علنية لسياس����ة ضبط النفس واالحتواء الت����ي اتبعتها الحكومة. وحين 

س����عت حكومة باراك الى تحريك المس����ار السياس����ي وإجراء محادثات 

مع الفلس����طينيين حول خطة الرئيس كلينتون، ص����رح موفاز بأن »خطة 

العالقات بين المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل ما بين الصراع والندية المتبادلة

كلينتون تمثل خطرا وجوديا على إسرائيل«، وقد رأى وزير الخارجية في 

حينه شلومو بن عامي في تصريح موفاز ما يضاهي »االنقالب العسكري«.  

ولم تعبر استقاللية الجيش عن نفسها في األقوال والتصريحات وحسب، 

وإنما تجلت أيضا في ادارة قادة الجيش لسياسة قمع االنتفاضة، والتي 

انحرف����ت في كثير من األحيان عن قرارات الحكوم����ة، والى حد تولد فيه 

الشعور بأن الحكومة، وباألخص رئيس الحكومة ووزير الدفاع باراك، فقدا 

السيطرة على الجيش. 

بع����د تولي حكوم����ة أريئيل ش����ارون زمام الس����لطة في الع����ام 2001، 

أصبحت العالقة التبادلية بين المس����تويين العس����كري والسياسي أكثر 

توازن����ا بكثير. فاالنتقال إلى إتباع سياس����ة أش����د حزما تجاه الس����لطة 

الفلس����طينية، والتي بلغت ذروتها في عملية »الس����ور الواقي« )اجتياح 

مناطق السلطة( في العام 2002، أتاح للجيش االسرائيلي ترميم مكانته 

التي اهتزت وتضررت عقب االنس����حاب من جنوب لبنان. وقد اس����تمدت 

القيادة العسكرية االسرائيلية التش����جيع، في هذا السياق، من التوجه 

الذي تبناه ش����ارون والقاضي بوجوب تمكي����ن الجيش من »االنتصار« في 

مواجه����ة االنتفاضة الثانية. ولكن جنبا إلى جنب تضاءلت قدرة الجيش 

على التعام����ل بصورة ندية، أو اتخاذ مواقف علنية متعارضة مع مواقف 

وتوجه����ات الحكومة، ال س����يما في مقابل حكوم����ة يمينية يقودها رجل 

عسكري ذو سمعة وشأن مثل شارون، وذلك ألن حكومات اليمين عادة ما 

تكون أقل عرضة، من حكومات الوس����ط- اليسار لضغوط من أجل تفعيل 

القوة العسكرية، وأكثر قدرة على صد مثل هذه الضغوط.

غير أن العالقة التبادلية المتوازنة نس����بيا اختلت مجددا في أواس����ط 

العقد األول من سنوات األلفين، في خضم جهود قمع االنتفاضة الثانية، 

إذ الح����ت ب����وادر تصدع في التأييد العام ألنش����طة الجي����ش، تجلت في 

بروز ظواهر  رفض الخدمة و»كس����ر الصمت«، وانتقاد عمليات التصفية 

الجسدية لنشطاء االنتفاضة التي كثيرا ما كانت تؤدي الى سقوط ضحايا 

في صفوف الس����كان المدنيين أيضا.  وق����د أدت مختلف هذه الظواهر 

الى انحس����ار التأييد للجيش االسرائيلي، وشرعية أعماله، في الساحتين 

الداخلي����ة )المحلية( والدولية، األمر الذي أفضى إلى طرح خطة االنفصال 

من جان����ب واحد، والتي نش����ب حولها ج����دل وخالف بين المس����تويين 

العس����كري والسياسي. فقد رأى رئيس األركان في حينه، موشيه يعلون، 

ف����ي خطة االنفصال خطرا أمنيا داهما، وأعرب علنا عن اس����تيائه وغضبه 

لعدم اشراك الجيش في اتخاذ القرار السياسي المتعلق بالخطة ذاتها. 

فإش����راك الجيش في اتخاذ القرارات كان من المكتس����بات التي منحتها 

الحكومات االسرائيلية للجيش مقابل خضوعه إلرادة السلطة السياسية 

وهو ما أس����ماه الباحث العس����كري ي����ورام بيري »نموذج الش����راكة« بين 

المستويين. وباإلضافة إلى التوتر الذي نشأ بين المستويين حول »خطة 

االنفصال«، فقد انطوى تعيين ش����اؤول موفاز ف����ي منصب وزير الدفاع، 

بعد أشهر قليلة من اس����تقالته من منصب رئيس هيئة األركان العامة، 

على توتر إضافي في العالقات بين المس����تويين، خاصة وأن موفاز تبنى 

موقف شارون بشأن »االنفصال« وأخذ يتدخل في التحضيرات العسكرية 

لتنفي����ذ الخطة التي عارضها يعلون بش����دة. وقد أش����ار ذلك مجددا الى 

امكاني����ة إختالل توازن العالقات التبادلية ف����ي الحاالت التي يتم فيها 

الم����س بمكان����ة الجيش والح����د من صالحيات����ه وتجاه����ل وجهة نظره 

المبدئي����ة، وهو ما مهد الطريق في حينه ال����ى التعامل الندي من جانب 

رئيس هيئة األركان، والذي تجل����ى في تصريحات علنية أطلقها يعلون 

ض����د خطة االنفصال في آذار 2004. غير أن حيز قدرة رئيس األركان على 

المعارضة كان محدودا في تلك الظروف التي قادت فيها خطة االنفصال 

حكوم����ة يمينية. فف����ي مثل هذه الظ����روف تغدو تبعية السياس����يين 

للجي����ش ضعيفة ومحدودة جدا، مما يتيح بالتالي كبح جماح المس����توى 

العسكري، ومن ضمن ذلك رئيس هيئة األركان، وقد وجد ذلك تعبيرا له 

أيضا في عهد حكومة مناحيم بيغن، التي قادت، في ظل توافق سياسي 

واس����ع، عملية السالم مع مصر من دون إشراك الجيش في إدارة العملية 

السياسية- التفاوضية.

ندية غير مباشرة
عندما تتضاءل تبعية السياسيين للجيش، تتضاءل أيضا قدرة الجيش 

على انتهاج س����لوك يقوم على الندية مقابل المستوى السياسي. وفي 

مثل هذه الظروف يغدو من الس����هل كبح رجاالت الجيش وفي مقدمهم 

رئي����س األركان، وت����زداد قدرة رئيس الحكومة ووزي����ر الدفاع على ضبط 

الجيش حتى لو كان ذلك بثمن المس بما يعتبره قادته مصالح تنظيمية 

للجيش. وفي هذه الحالة تتخذ الندية أشكاال غير مباشرة من المعارضة، 

تسعى إلى االلتفاف على حدود الخالف المباشر بين المستويين.  

وعلى س����بيل المثال، فقد اتس����مت فترة والية موش����يه ليفي كرئيس 

ل����ألركان، تحت وزير الدفاع إس����حق رابي����ن )في أواس����ط الثمانينيات(، 

بانضباط عال من جانب الجيش. وقد احتاج رابين، ورئيس وزراء »حكومة 

الوحدة« ش����معون بيريس، إلى تأييد الجيش لإلنسحاب األحادي الجانب 

من لبن����ان العام 1985، والذي واجه معارضة من جانب معس����كر اليمين. 

وبعد تنفيذ اإلنس����حاب تضاءلت هذه التبعية والحاجة لتأييد الجيش، 

خاص����ة في ضوء اس����تتباب اله����دوء األمني لعدة س����نوات على الحدود 

الش����مالية، مم����ا أتاح للمس����توى الحكومي إج����راء تقليص واس����ع جدا 

للميزانية العس����كرية. وفي تلك الظروف لم يكن في وسع قادة الجيش 

تحدي المس����توى السياسي سوى بطرق غير مباش����رة، وغير علنية، ولذا 

فقد انتهج رئيس األركان موش����يه ليفي طريق المواجهة غير المباشرة 

إزاء قرار وزير الدفاع )في نهاية العام 1987( تعيين دان ش����ومرون خلفا 

له في رئاسة األركان العامة.  فقد حاول ليفي إحباط هذا التعيين، لكنه 

لم يتحد وزير الدفاع بصورة مباش����رة، إذ أن تعيين شومرون كان شرعيا، 

ولم يواجه معارضة س����وى من جانب عدد قلي����ل من كبار الضباط. كذلك 

اتسم س����لوك رئيس األركان أمنون ليبكين - ش����احك أيضا بالندية غير 

المباش����رة مقابل حكوم����ة بنيامين نتنياهو األول����ى )1996- 1998(، وهي 

فت����رة تميزت بعالق����ات متوترة جدا بين الحكوم����ة والجيش. فقد اعتبر 

نتنياهو الجيش جزءا من »النخبة القديمة« التي س����عى إلى تقويضها، 

خاصة في ضوء تأييد الجيش التفاقيات أوس����لو. مع ذلك، ورغم أش����كال 

المواجهة غير المباش����رة بين المس����تويين في تلك الفترة، فقد تطورت 

عالقات تبعي����ة متبادلة، عمل الجيش في نطاقه����ا على تعزيز وصيانة 

تسويات أوس����لو إذ كانت الحاجة إلى الشرعية من أجل ذلك أقل في ظل 

مساندة جبهة قوى اليمين للحكومة. وقد تمكن الجيش في تلك الظروف 

من كبح رئيس الحكومة، نتنياهو، حتى ال يترجم تصلبه السياس����ي إلى 

عدوانية عس����كرية )خاصة في أعقاب تجربة الصدام����ات العنيفة التي 

اندلع����ت عقب قرار نتنياهو فتح نف����ق »حائط المبكى« في خريف العام 

1996(. م����ع ذلك فقد كان الجيش في عالقة تبعية للحكومة المعادية له، 

أكث����ر من تبعية هذه الحكومة اليمينية للجي����ش، ولم يكن أمام رئيس 

األركان في إطار ميزان القوى بين المستويين، سوى انتهاج طريق ضبط 

النف����س، خاصة وأنه حصل على حرية عمل في مج����ال العالقات األمنية 

مع الفلس����طينيين. غير أن الندية عادت لتأخ����ذ تعبيرا لها في نطاق ما 

وصفه بيري ب� »االنق����الب الديمقراطي« حين تحالف ضباط عس����كريون 

في االحتياط، بقيادة ليبكين- ش����احك ووزير الدفاع المس����تقيل إسحق 

مردخاي في إطار حزب جديد )حزب الوس����ط( من أجل اإلطاحة بنتنياهو، 

وهو ما أدى إلى انتخاب إيهود باراك لرئاسة الحكومة في انتخابات العام 

1999. لكن ميزان القوى تغير مع قيام حكومة نتنياهو الثانية في العام 

2009، حيث ازدادت تبعية الجيش للسياس����يين. فحكومة يمين- وسط 

)بقي����ادة نتنياهو( لم تكن بحاجة لغطاء ش����رعي أو دعم من الجيش من 

أجل دفع العملية السياس����ية )التي جمدت كليا ف����ي فترة واليتها( مع 

الفلس����طينيين، مما مكنها من تحسين ميزان القوى لصالحها في مقابل 

الجيش، وبالتال����ي قدرتها على كبح رئيس األركان وكبار الضباط، خاصة 

وأن حقيبة وزارة الدفاع س����لمت مجددا لباراك، الذي تمتع بحكم ارتهان 

وحاجة رئيس الحكومة له - من أجل بقاء الحكومة وشرعيتها في الساحة 

الدولية - بصالحيات واسعة في إدارة شؤون الجيش. 

غير أن الحاجة لخدمات الش���رعية التي يوفره���ا الجيش، أضحت مجددا 

ذات صل���ة في العام 2011، خاصة ف���ي أعقاب الجدل العام الذي أثاره عدد 

من كبار المس���ؤولين الس���ابقين في المؤسس���ة األمني���ة، وفي مقدمهم 

رئيس »الموس���اد« السابق مئير داغان، بعد اس���تقالة غابي اشكنازي من 

رئاس���ة هيئة األركان العامة وتعيين بين���ي غانتس خلفا له، وكالهما من 

أنصار االعتدال العسكري. وفي الحقيقة، من الممكن أن يحتاج المستوى 

السياسي، في المس���تقبل، لخدمات الشرعية من الجيش للقيام بخطوات 

وأعمال عسكرية تواجه معارضة من جانب أحزاب الوسط واليسار )كضرب 

المنش���آت النووي���ة اإليرانية مث���ال(، وليس فقط من أج���ل ضبط النفس 

عسكريا، أو تقديم تنازالت إقليمية، في مواجهة معارضة معسكر اليمين.

في ضوء ميزان القوى الجدي����د، توفرت لوزير الدفاع باراك القدرة على 

لجم رئيس األركان أش����كنازي ومنعه من تحويل الش����عبية العامة التي 

حظ����ي بها، عقب نجاحه في إع����ادة ترميم مكانة الجي����ش - خاصة بعد 

عملية »الرصاص المصبوب«  )العدوان العس����كري على قطاع غزة 2008- 

2009( - التي تضررت بعد حرب لبنان الثانية، إلى قوة و نفوذ سياسيين.

وعموم����ا، يمكن القول في اإلجمال إنه حتى لو كان مبدأ خضوع الجيش 

ورئيس هيئة أركانه إلرادة السلطة السياسية مبدأ ال يرقى إليه الشك أو 

التساؤل في المجتمعات الديمقراطية بصورة عامة، وفي اسرائيل بصورة 

خاصة، فإن التوترات والخالفات بين رجاالت الجيش ورجاالت السياس����ة 

ما زالت تنطوي على طاقة إلضعاف وتقويض هذا المبدأ.  فقادة الجيش 

يبدون بأشكال مختلفة معارضة للمستوى السياسي، حين يشعرون بأن 

السياس����يين يمسون أو يمكن أن يمسوا بمكانة الجيش وموارده، وهو ما 

يشكل من وجهة نظرهم إخالال بالعالقات التبادلية.

________________________

)*( باحث أكاديمي متخصص في الشـــؤون العسكرية. هذا المقال ظهر في العدد 

األخير )أيلول 2013( من المجلة الفصلية »جيش واستراتيجيا« الصادرة عن »معهد 

أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب.

ترجمـه بتصّرف: سعيد عّيـاش. 

الجيش اإلسرائيلي: حضور ثقيل في المجتمع والسياسة والتربية.
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كتب بالل ضاهر

دارت ي���وم الس���بت الماض���ي مواجهات بي���ن متظاهرين 

عرب وقوات الشرطة اإلس���رائيلية في النقب وحيفا ومنطقة 

المثلث، بعد أن حاولت الش���رطة تفريق مظاهرات احتجاجية 

على »مخطط برافر« الذي يرمي إلى طرد عشرات اآلالف من بدو 

النقب من أراضيهم وقراهم التي ترفض إسرائيل االعتراف 

بها ومص���ادرة هذه األراض���ي. وأدت ه���ذه المواجهات إلى 

إصابة عشرات المتظاهرين واعتقال عشرات آخرين. 

وكانت حكومة إس���رائيل قد صادقت عل���ى »مخطط برافر«، 

قبل ش���هور، وهي بصدد طرحه على الكنيست لسنه كقانون 

بصورة نهائية، وسط معارضة شديدة من جانب عرب النقب 

ومعهم كل األقلي���ة العربية داخل الخ���ط األخضر. وترفض 

حكومة إس���رائيل االس���تجابة لمطالب تقض���ي بتبني خطط 

أخرى لتنظيم القرى غير المعترف بها وضمان بقائها، وتصر 

على طرد سكانها.

وفي موازاة ذلك، كشفت صحيفة »هآرتس«، األحد الفائت، 

ع���ن أن الحكومة اإلس���رائيلية أعدت مخطط���ا جديدا ضمن 

مخططات تهويد الجليل. وكانت إس���رائيل قد بدأت بتنفيذ 

مخطط���ات تهويد الجليل في س���نوات الس���بعين من خالل 

عمليات مصادرة أراض عربية واس���عة ج���دا، وهو ما أدى في 

نهاي���ة المطاف إلى انتفاض ع���رب 48 في يوم األرض العام 

1976، الذي سقط فيه ستة شهداء. وتعود إسرائيل إلى طرح 

مخطط جديد يهدف إلى جلب 100 ألف يهودي للس���كن في 

الجليل بادعاء إحداث »توازن ديمغرافي«.

وقال عضو الكنيست دوف حنين، من الجبهة الديمقراطية 

للسالم والمساواة، ل� »المشهد اإلسرائيلي«، إن »االحتجاجات 

ض���د مخطط برافر، يوم الس���بت الماضي، كان���ت متوقعة. إذ 

أن���ه ال يمكن التوقع أن قانونا يتس���بب بطرد عش���رات آالف 

المواطني���ن م���ن قراهم وبيوتهم س���يمر به���دوء ومن دون 

رد فع���ل جماهيري. والش���رطة ردت بقوة وعن���ف على هذه 

المظاهرات واعتقل���ت متظاهرين وتصرفت بصورة عدوانية 

وإش���كالية. وقد طلبنا أن يبحث الكنيست في سلوك الشرطة 

وأدائها وكل ما يتعلق بتفريق المظاهرات«.

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: تدعي الحكومة اإلسرائيلية، 

وفقا لرئي���س طاقم تطبيق »مخطط براف���ر« دورون ألموغ، أن 

80% من بدو النقب يوافقون على المخطط. ما رأيك؟

حنين: »نحن نختلف مع ه���ذه المعطيات وال نوافق عليها. 

ألن األشخاص الذين نجتمع معهم ونلتقي بهم من الجمهور 

البدوي في النقب، يؤكدون أنهم يرفضون هذا المخطط. وإذا 

كان الجمهور الب���دوي يؤيد المخطط إلى هذه الدرجة، مثلما 

تدع���ي الحكومة، فلم���اذا ال نرى مظاه���رات مؤيدة للمخطط 

أو حت���ى تصريحات مؤيدة له. فنحن ال نرى س���وى مظاهرات 

ونشاطات معارضة للمخطط«.

)*( كيف تنظر إلى طلب الش���رطة اإلس���رائيلية من وسائل 

اإلعالم تسليمها جميع الصور التي بحوزتها والتقطت خالل 

المظاهرات والمواجهات التي جرت يوم السبت الماضي؟

حني���ن: »هذا أمر خطير للغاية. وس���وف أع���ارض ذلك في 

الكنيس���ت وأعمل كي ال تتم االس���تجابة لمث���ل هذا الطلب. 

ل عمالءه���ا، فهذه هي 
ّ
وأعتق���د أن على الش���رطة أن تش���غ

مهمتهم. والصور التي تلتقطها الصحافة هي ملك لوسائل 

اإلعالم وال يحق للشرطة المطالبة بالحصول عليها«.

)*( لقد تحدثت أنت عن أن هناك خططا بديلة ل� »مخطط برافر«. ما هي؟

حني���ن: »توجد خط���ة وخارطة هيكلية لتنظي���م القرى غير 

المعت���رف بها في النقب، وأعدها مجل���س القرى العربية غير 

المعترف بها في النقب، سوية مع أشخاص مهنيين، برئاسة 

البروفسور أورن يفتاحئيل، من قسم الجغرافيا في جامعة بن 

غوريون في بئر الس���بع. وهذه الخط���ة توفر أجوبة تخطيطية 

متط���ورة وحقيقي���ة الحتياجات الق���رى غير المعت���رف بها. 

واقترحت على لجنة الداخلية التابعة للكنيست أن تتبنى هذه 

الخطة ورفض مشروع القانون الحكومي بشأن مخطط برافر«.

)*( وهل تقضي هذه الخطة بأن تبقى القرى مكانها وعدم 

طرد سكانها؟

حنين: »ه���ذا صحيح. وتتحدث الخطة ع���ن ضرورة تنظيم 

الق���رى غير المعترف بها من خالل إع���ادة تخطيط القرى من 

جديد بصورة تناس���ب دول���ة عصرية واحتياجات الس���كان 

البدو«.

)*( حكومة إس���رائيل عادت مؤخرا إل���ى مخططات تهويد 

الجليل أيضا. كيف ترى هذه المخططات؟

حنين: »أعتقد أنه حان الوقت لكي تتعامل دولة إس���رائيل 

بصورة متس���اوية مع جمي���ع المواطنين. وتهوي���د الجليل 

ه���و مخطط عنص���ري ألنه يفض���ل المواطني���ن اليهود على 

المواطنين العرب. لماذا ينبغي تهويد الجليل؟ يجب تطوير 

الجليل لصالح جميع السكان«.

)*( هل مخططات تهويد الجليل تأتي على حساب السكان 

العرب؟

حني���ن: »بالض���رورة. فتهويد الجليل يعن���ي جعل الجليل 

يهودي���ا أكثر. هذا يضر بالجلي���ل. لماذا يجب تغيير طبيعة 

الجليل؟ هذه سياس���ة ترمي إلى من���ح اليهود أفضلية على 

العرب«.

)*( هل تعتقد أنه س���تكون هناك عمليات مصادرة أراض 

عربية، علما أنه لم يتبق للعرب أراض؟

حني���ن: »ال أعتقد أن الحديث ي���دور اآلن عن مصادرة أراض 

عربي���ة بملكية خاص���ة، وإنما تنفيذ أعمال بن���اء في أراضي 

الدول���ة. لكن يجب أن يتم اس���تخدام أراض���ي الدولة لصالح 

جميع المواطني���ن، أي المواطنين اليهود والعرب معا وليس 

لصالح الس���كان اليهود فق���ط. لكن الدولة تس���تخدم هذه 

األراض���ي إلقامة بلدات يهودية فقط فيها. وعلينا أن نلتفت 

إل���ى أن المدن والق���رى العربية أصبحت محاص���رة تقريبا وال 

توجد فيها أراض لتتمكن من التوسع فيها«. 

)*( زرت األس���بوع الماضي مع أعضاء الكنيست من الجبهة 

الحرم القدسي الشريف. ماذا كان الهدف من هذه الزيارة؟

حنين: »صحيح. وكان الهدف من الزيارة هو القول لرؤس���اء 

المؤسس���ات اإلس���المية في المس���جد األقصى بأننا نعارض 

اس���تفزازات المس���توطنين، ونعارض اس���تفزازات حكومة 

إس���رائيل، وأننا ندرك أن الحرم القدس���ي ه���و مكان مقدس 

لجمهور يزيد عدده عن مليار و700 مليون مسلم. كذلك أردنا 

القول إنه يوج���د جمهور كبير في إس���رائيل، جمهور عربي 

طبعا، ولكن ليس فق���ط وإنما هناك جمهور يهودي يعارض 

هذه االستفزازات ويعتقد أن الطريق لمستقبل شعبي هذه 

البالد تم���ر من خالل احت���رام األماكن المقدس���ة أوال، وعدم 

تحويلها إلى مواقع لالس���تفزاز، وإننا وقفنا وسنقف معًا ضد 

كل هذه االستفزازات من أجل الحفاظ على المشاعر الدينية 

للجمهور اإلسالمي، والحفاظ على عدم تفّجر منطقتنا بسبب 

استفزاز كهذا«.

مقابلة خاصة مع عضو الكنيست عن الجبهة حول »مخطط برافر«

»المشهد اإلسرائيلي«: توجد خطة توفر أجوبة متطورة دوف حنين لـ
وحقيقية لتنظيم القرى غير المعترف بها وتناسب احتياجات البدو

وجه مس���ؤولون أمني���ون إس���رائيليون انتقادات إلى 

رد الفعل اإلس���رائيلي الرس���مي، بما ف���ي ذلك رد فعل 

رئي���س الحكومة بنيامين نتنياه���و، على االتفاق الذي 

تم توقيعه في جنيف قبل أكثر من أس���بوع بين الدول 

العظم���ى الخمس الدائمة العضوي���ة في مجلس األمن 

الدول���ي وألماني���ا وبين إيران ح���ول البرنام���ج النووي 

لألخيرة. 

فقد اعتبر المس���ؤولون اإلس���رائيليون الرس���ميون أن 

االتفاق »سيء« و«خطأ تاريخي«، على حد تعبير نتنياهو، 

إال أن المس���ؤولين األمنيي���ن ومعه���م رئي���س الدولة، 

ش���معون بيريس، أش���اروا إل���ى أن االتف���اق ليس بهذه 

الدرجة من الخطورة على إسرائيل، بل ربما عكس ذلك. 

وح���ذرت االنتقادات، أيضا، م���ن أن نتنياهو وحكومته 

يعمق���ان األزمة ف���ي العالق���ات م���ع اإلدارة األميركية. 

ورغم ذلك توجه وفد إس���رائيلي برئاسة يوسي كوهين، 

مستشار نتنياهو لش���ؤون األمن القومي، إلى واشنطن، 

إلجراء محادثات مع المسؤولين األميركيين حول االتفاق. 

في ه���ذه األثناء، اس���تعرضت أجهزة االس���تخبارات 

إس���رائيل  لوض���ع  الس���نوي  التقيي���م  اإلس���رائيلية 

اإلس���تراتيجي خالل اجتماع للمجلس ال���وزاري المصغر 

للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت(، عقد في أواسط 

األسبوع الفائت ودام تسع ساعات، في مقر الموساد في 

ش���مال تل أبيب. وفرضت الحكومة تعتيما على مضمون 

التقارير االستخباراتية.

رغم ذلك رش���ح جزء من تقييمات أجهزة االستخبارات 

من خالل موقع »يديعوت أحرونوت« االلكتروني، وبشكل 

غير رسمي. 

وجاء فيه أن إيران أصبحت العدو رقم واحد إلس���رائيل 

في الش���رق األوس���ط واألكثر خطورة بس���بب برنامجها 

النووي. وبعد التوقي���ع على االتفاق، فإن التقديرات في 

إس���رائيل هي أن إيران لن تخرقه في الش���هور القريبة 

كي ال تضر بتخفيف العقوبات عليها، ولذلك فإنه سيتم 

تجميد البرنامج النووي. 

نتنياهو: اتفاق »سيء«
وإسرائيل ليست ملتزمة به

أعلن نتنياهو، لدى افتتاح اجتماع حكومته األسبوعي، 

يوم األحد الماضي، بشأن االتفاق مع إيران، أن »إسرائيل 

ليس���ت ملتزمة باالتفاق. وإيران ملتزم���ة بالقضاء على 

إسرائيل. وإسرائيل تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها 

بقواها الذاتية، ولن تس���مح إليران بتطوير قدرة نووية 

عسكرية«. وأضاف أن »هذا ليس اتفاقا تاريخيا وإنما هو 

خط���أ تاريخي« وأن العالم بات أكث���ر خطورة ألن »النظام 

األخطر قام بخطوة هامة نحو حصوله على السالح األكثر 

خطورة«. 

وتابع نتنياهو أن »الدول العظمى وافقت على تخصيب 

اليورانيوم في إيران متجاهل���ة القرارات التي اتخذتها 

بنفس���ها والعقوبات التي اس���تغرق تحقيقها سنوات، 

وذلك مقابل تنازالت إيرانية تجميلية وباإلمكان إلغاؤها 

خالل أسابيع«. 

���ق ديوان نتنياه���و على االتفاق بالق���ول إن »هذا 
ّ
وعل

هو اتفاق س���يء ويمنح إيران كل ما أرادت تحقيقه، كما 

منحها تخفيفا بالعقوبات والحف���اظ على األجزاء األكثر 

أهمية في برنامجها النووي«. وأضاف أن االتفاق »يسمح 

إليران باالستمرار في تخصيب اليورانيوم ويبقي لديها 

أجه���زة الطرد المركزي���ة التي تمكن من إنت���اج المادة 

االنشطارية لصنع س���الح نووي.. وحتى أنه ال يؤدي إلى 

تفكيك المفاعل النووي في أراك«.

وكان نتنياه���و قد وضع قضية الن���ووي اإليراني على 

رأس س���لم أولوياته السياسية، في الس���نوات األخيرة، 

ودخل خالل ذلك في صراع مع اإلدارة األميركية، وخاصة 

م���ع الرئيس ب���اراك أوباما، م���ا أدى إلى نش���وء أزمة في 

العالقة بين الجانبين.

وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي، موشيه يعلون، في أثناء 

زيارة لكندا، إن »هذه الصفقة ليس���ت إنجازا غربيا وإنما 

هي استسالم لهجمة االبتس���امات والنعومة اإليرانية. 

والتضلي���ل اإليراني يهدف إلى كس���ب الوقت من دون 

الم���س بالبرنامج النووي اإليراني بش���كل حقيقي. وهذا 

االتفاق هو خطأ تاريخي ويس���مح إليران باالنضمام إلى 

عائلة الشعوب رغم أنها المصنع اإلرهابي األكثر نشاطا 

واألكثر ازدهارا في العالم«. 

وهاجم يعلون ال���دول الغربية وفي مقدمتها الواليات 

المتح���دة قائ���ال إنه »حتى قبل س���اعات مع���دودة كان 

النظام اإليران���ي يقف أمام ضغ���وط اقتصادية هائلة، 

هددت اس���تمرار وج���وده. وكان يمك���ن أن يقوده ذلك 

إل���ى أن يختار البق���اء على مواصلة المش���روع ]النووي[، 

لكن اآلن، وبس���بب تفضيل اعتبارات قصيرة األمد وعدم 

إصرار الغرب، فإن النظام اإليراني يحصل على الشرعية 

لمواصلة المش���روع النووي العس���كري ومواصلة نشاطه 

اإلرهابي في العالم وذلك م���ن خالل رفع العزلة الدولية 

عنه وتعزيز اقتصاده«. 

كذلك ق���ال وزي���ر الخارجي���ة اإلس���رائيلي، أفيغدور 

ليبرمان، إنه »ال يوجد في هذا االتفاق أي إنجاز. وهو أكبر 

انتصار دبلوماس���ي سياس���ي عرفته إيران في السنوات 

األخيرة ومنذ تأس���يس نظام الخميني«، مشددا على أنه 

ال يوجد في االتفاق أية نقطة إيجابية. وأضاف »واضح أن 

االتفاق يقر بحق إيران في تخصيب اليورانيوم. وعندما 

يعترف العال���م بحقها في ذلك فإن ه���ذا األمر يقودنا 

إلى س���باق تسلح نووي... ال السعودية وال تركيا وال مصر 

ستقف جانبا وتصفق. نحن اآلن في عصر جديد ويتعين 

على دولة إسرائيل أن تجري حساباتها«.

واعتب���ر ليبرم���ان أن »جميع هذه الدول س���تنضم إلى 

سباق التسلح، وال ش���ك في أن السعودية ومصر وتركيا 

س���تتحدث بالمصطلحات نفسها: نووي من أجل السالم، 

تطوي���ر محطات تولي���د كهرباء نووية. لك���ن كل واحدة 

منها س���تعمل بالطريقة نفس���ها مثل اإليرانيين. وقد 

تحول���ت إيران إل���ى دولة على عتبة ]صنع س���الح نووي[ 

وهن���اك الكثير من دول العتبة ف���ي العالم، مثل ألمانيا 

والياب���ان، لكن أحدا ال يخش���اها رغ���م أن لديها الخبرات 

والتكنولوجيا، ألنه توج���د في هذه الدول قيادة تتحلى 

بالمس���ؤولية وتنش���د الس���الم. لكننا نع���رف تماما أي 

قادة يوجد في إيران. فه���م يواصلون تنفيذ العمليات 

اإلرهابية بهدف محاولة المس باليهود واإلسرائيليين، 

وهم ضالعون في ما يحدث في سورية ولبنان وغزة«. وفي 

رده على سؤال حول ما إذا كان االتفاق يقرب إسرائيل من 

عمل عسكري ضد إيران، قال ليبرمان إن »هذا يجلبنا إلى 

واقع جديد«. 

بيريس يدعو إلى اختبار
االتفاق وفقا لنتائجه

دعا الرئيس اإلس���رائيلي، شمعون بيريس، إلى اختبار 

االتف���اق بين ال���دول العظمى وإيران وفق���ا لنتائجه وما 

س���تطبقه إيران ف���ي الفت���رة المقبلة، مناقض���ا بذلك 

تصريح���ات نتنياه���و. وق���ال إن »ه���ذا اتف���اق مؤقت، 

وسنتمكن من بحث نتائجه واستمراره وفقا للنتائج فقط 

وليس وفقا للكلمات«.  وأضاف أنه »مثل جميع الشعوب، 

نح���ن أيضا نفضل الحل الدبلوماس���ي عل���ى أي حل آخر، 

ر بأقوال الرئيس األميركي باراك أوباما 
ّ
لكني أريد أن أذك

بأننا نفضل الحل الدبلوماسي لكن إذا لم ينجح ذلك فإن 

البدائل ستكون أسوأ بكثير وأشد بكثير«. 

وقال بيريس مخاطبا الش���عب اإليراني »لسنا عدوا لكم 

وال ينبغي أن تكونوا أعداء لنا، ولم نهددكم أبدا، فلماذا 

تهددوننا؟ ال حاجة إلى ذلك، واختاروا أنتم أيضا السالم 

الحقيق���ي واجعلوا إيران دولة مس���ؤولة وال تس���تخدم 

اإلره���اب، وال تحاول إنش���اء تهديد ن���ووي وال تتحدثوا 

بفظاظة وال تهددوا شعوبا أخرى، إذ إنه لن يهددكم أحد 

ولن تكونوا مهددين إذا لم تهددوا«.

ونقل موقع »يديعوت أحرون���وت« االلكتروني في هذا 

الس���ياق عن »مس���ؤول رفيع المس���توى ف���ي الحكومة« 

اإلسرائيلية توجيهه انتقادات شديدة لنتنياهو. وقال 

المسؤول اإلس���رائيلي إن »بيبي )أي نتنياهو( مثلما هو 

رد من المدينة في 
ُ
بيبي دائما، أكل األس���ماك النتنة وط

الوقت نفس���ه. فقد أفس���د العالقات مع األميركيين ولم 

ينجح في منع االتفاق وتغيير بنوده«. 

يادلين: لسنا بإزاء اتفاق
تاريخي وال إخفاق تاريخي

سخر الرئيس الس���ابق لشعبة االستخبارات العسكرية 

اإلسرائيلية ]»أمان«[، ورئيس معهد أبحاث األمن القومي 

ف���ي جامعة ت���ل أبيب، عام���وس يادلين، م���ن رد الفعل 

اإلس���رائيلي الرس���مي على االتفاق بين الدول العظمى 

وإيران. وكتب في تحليل نش���ره األسبوع الفائت أنه »من 

ردود الفعل للمس���ؤولين اإلس���رائيليين يمكن االعتقاد 

أن اإليرانيي���ن حصلوا في جنيف عل���ى مصادقة الدول 

العظم���ى لتطوير س���الح نووي، وأن ه���ذا االتفاق يجلب 

إيران إلى وضع ’دولة على عتبة نووية’«.

وس���عى يادلين إلى تهدئة األجواء في إس���رائيل ألن 

»االتف���اق الذي ت���م التوصل إليه هو مج���رد اتفاق أولي 

ويس���ري لمدة ستة ش���هور، س���تحاول الدول العظمى 

وإي���ران خاللها التوصل إلى اتفاق نهائي وش���امل، رغم 

أنه يوجد ميل لالتفاقيات المرحلية ألن تترس���خ كاتفاق 

دائم، خاصة إذا ما فش���لت الجهود بالتوصل إلى اتفاق 

نهائي. وإس���رائيل كانت تفضل اتفاقا نهائيا اآلن، أي 

اتفاق تكون فيه القدرة على ’اختراق’ إيراني نحو سالح 

نووي تقاس بالس���نين وليس بالش���هور«. إال أنه رأى أن 

»على إس���رائيل العمل من أجل زي���ادة احتماالت أن يتم 

التوص���ل إلى اتفاق كهذا في نهاية الش���هور الس���تة 

المقبلة«. 

وشدد يادلين على أن هذا »اتفاق باإلمكان العيش معه 

لمدة ستة شهور«، وأنه تم التوصل إليه »على الرغم من 

موقف رئيس الحكومة ]نتنياهو[ الحازم، وربما بفضله«. 

وخالفا للتصريحات اإلس���رائيلية الرسمية، كتب يادلين 

أن التسهيالت في العقوبات التي ستحصل عليها إيران 

قدر بس���بعة مليارات دوالر«، وذلك قياس���ا 
ُ
»ضئيل���ة، وت

بتكبد إيران خسائر بمبالغ تراوحت ما بين 50 - 80 مليار 

دوالر جراء العقوبات، وه���و »ما يقلص إمكانية أن يؤدي 

االتفاق إلى انهيار العقوبات«.

ويذك���ر أن إس���رائيل تطالب وطالبت طوال الس���نوات 

الماضية بتفكيك البرنامج الن���ووي اإليراني، وهو ما لن 

يتحقق، وفقا لالتفاق. ولذلك أش���ار يادلين إلى أن »أحد 

نواقص االتفاق األولي هو تحرير إيران من مطالب مجلس 

األمن الدولي بتفكيك كامل لبنيتها التحتية النووية«.

ونفى يادلين ادعاءات إسرائيلية مفادها أنه لو لم يتم 

توقيع االتف���اق األولي النهارت إي���ران اقتصاديا وأنها 

كانت مستعدة لتفكيك قدراتها النووية. وأضاف أنه لو 

فشلت المحادثات »كانت إيران ستستمر بكل تأكيد في 

تخصيب اليورانيوم إلى مس���توى 20%، وتشغل أجهزة 

الط���رد المركزية المتطورة وتواصل بن���اء مفاعل المياه 

الثقيل���ة في أراك. وكان من ش���أن فش���ل المحادثات أن 

ينهي التعاون بين الدول العظمى وإيران. ونتيجة لذلك 

كان سيحصل ش���رخ في نظام العقوبات، وكان المجتمع 

الدولي س���يتهم إسرائيل بإفشال المحادثات. وألن هذا 

]االتف���اق[ هو البديل المعقول، فإنه ليس اتفاقا س���يئا 

إل���ى هذه الدرجة. فق���د وصلت إيران إل���ى مكانة ’دولة 

عتبة’ قبل االتفاق بسنوات وليس بعد االتفاق«. 

وش���دد يادلين على أنه ليس صائبا أن تلحق إسرائيل 

أض���رارا باالتفاق خالل الش���هور الس���تة المقبلة، ال من 

خالل هجوم عسكري وال من خالل تنشيط أصدقائها في 

الكونغرس األميرك���ي، داعيا إلى تمكين الدول العظمى 

من التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم.

خبراء: اتفاق معقول وإلغاء احتمال
شن هجوم إسرائيلي على إيران

من جهتها، وصفت مديرة مشروع مراقبة السالح واألمن 

اإلقليم���ي في معهد أبح���اث األمن القوم���ي، الدكتورة 

إميلي النداو، االتفاق بأنه »معقول«. وقالت النداو لموقع 

»القناة السابعة« االلكتروني اليميني، إن االتفاق معقول 

لسببين: األول يتعلق بالبند في االتفاق الذي يتحدث عن 

المفاعل في أراك، وأن هذا المفاعل ال يزال في طور البناء 

ولن يكون بإمكان اإليرانيين أصال تطويره خالل الشهور 

الس���تة المقبلة، ويتوقع أن ينص االتفاق النهائي على 

عدم استكمال بنائه. 

وأضاف���ت النداو أن الس���بب الثاني يتعل���ق ببند الحق 

في تخصي���ب اليوراني���وم، واعتبرت أن »ه���ذا الحق لم 

يعد موجودا اآلن. والحديث اآلن هو حول شراء يورانيوم 

وليس تخصيبه، وهذا مش���روط ببنود في االتفاق تحظر 

تطوير برنامج نووي عس���كري«. ورأت أن س���ماح االتفاق 

إليران بتخصيب اليورانيوم بمس���توى 5ر3% تستخدمه 

ال���دول العظمى لغرض التفاوض مع إي���ران. ولفتت إلى 

أن »العقوب���ات التي تنازلت عنها الدول العظمى ضئيلة 

جدا«. 

وأش���ادت النداو باعتماد نظام مراقبة مشّدد للمنشآت 

النووي���ة اإليرانية من جان���ب الوكالة الدولي���ة للطاقة 

الذري���ة من جه���ة، لكنها م���ن الجهة األخ���رى قالت إن 

المش���كلة هي أن إيران مش���تبهة دائما بإخفاء منشآت 

ومفاعالت نووية، مثلما فعلت في الماضي.  

وخلصت الن���داو إلى وصف االتفاق بأن���ه »ليس كارثة 

وليس س���ببا لالحتفال وإنما هو شيء ما معقول. والعمل 

الصعب س���يبدأ في الش���هور المقبلة بمفاوضات حول 

االتفاق الشامل«. 

وق���ال الخبير في معهد أبحاث األم���ن القومي والمدير 

الس���ابق لدائ���رة إيران ف���ي دي���وان رئي���س الحكومة 

اإلس���رائيلية، يوئي���ل غوجانس���كي: »ال أعتق���د، مث���ل 

نتنياه���و، أن الحديث يدور حول اتفاق س���يء. فالرقابة 

س���تزداد وس���تضع مصاعب أمام إي���ران باالنطالق إلى 

األمام«. 

وأض���اف، في حدي���ث لموق���ع »وال���ال« االلكتروني، أن 

»االتفاق يمنح إيران ش���هادة تأهيل للخروج من العزلة، 

ويتيح تقاربا أميركيا من إيران وقدرة على التأثير على ما 

يحدث في سورية، أفغانستان، الخليج الفارسي والشرق 

األوس���ط. وفي اللحظة التي وافق فيها المجتمع الدولي 

على هذا االتفاق، تضاءلت لدرجة اإللغاء قدرة إس���رائيل 

عل���ى مهاجم���ة إي���ران. وقد ت���م إقصاء إس���رائيل إلى 

الهامش. وما تبقى إلس���رائيل اآلن هو أن تعزي نفسها 

بوجود شريك جديد لها، هو السعودية«.

وأوضح غوجانس���كي أن���ه يوجد في االتف���اق عدد من 

النقاط اإليجابية. وقال إن »العقوبات على النفط والجهاز 

المصرفي ستستمر، والبناء في أراك سيتوقف وتخصيب 

اليورانيوم س���ينخفض، واليورانيوم الذي تم تخصيبه 

إلى مستوى 20% سيتحول إلى قضبان وقود. ووفقا ألنباء 

أولية، فإن أجهزة الطرد المركزية في ]المنشآت النووية 

اإليرانية في[ ب���وردو ونتانز س���تفكك أو أن اإليرانيين 

سيتوقفون عن تخصيب اليورانيوم«. 

من جانبه قال الخبير اإلس���رائيلي في البرنامج النووي 

اإليراني والباحث الكبير في معهد أبحاث األمن القومي، 

الدكت���ور إفراي���م كام، إن »هذا اتفاق إش���كالي ويوجد 

فيه، بالنسبة إلسرائيل، عدد كبير من الثقوب. وبتحليل 

سريع فإن هذا االتفاق ال يجمد الوضع فقط، وإنما يشمل 

تراجعا إلى الوراء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 5ر%3. 

والتجميد بحد ذاته ليس ذا أهمية ألن اإليرانيين جمعوا 

حت���ى اآلن ما يكفي من الم���واد المخصبة من أجل صنع 

قنبلة. ولو ح���دث هذا ]االتفاق[ قبل عدة س���نوات لكان 

ذلك ذو تأثي���ر وفقا لرأيي ورأي خب���راء آخرين، لكن في 

الوض���ع الحالي بإمكان اإليرانيي���ن اتخاذ قرار واالنطالق 

قدم���ا وصنع قنبلة نووية خالل بضعة ش���هور، وهذا هو 

سبب القلق«.

وأشار كام إلى س���بب آخر للقلق في إسرائيل ويتعلق 

بم���ا س���يفعله اإليرانيون في نهاية الش���هور الس���تة 

المقبل���ة. وقال إن »الثغرة األخرى ف���ي االتفاق المرحلي 

هي حقيقة أن اإليرانيين حصلوا، من ناحيتهم، على حق 

تخصيب يورانيوم رغم أن األميركيين يقولون إن األمور 

ليست بهذا الشكل«. 

وأضاف أن اإليرانيين يعتمدون على تصريح أوباما بأن 

بإمكانهم تطوير قدرات نووية ألغراض سلمية. ورغم أن 

إس���رائيل تدعي أن إيران تطور برنامجا نوويا عس���كريا، 

إال أن كام أك���د أنه »ال توج���د لدينا معلومات كافية حول 

برنامج عسكري، وليس معروفا ما هو وضع برنامج كهذا. 

وقال���ت المعارض���ة ]اإليرانية[ مؤخرًا إنه توجد منش���أة 

س���رية أخرى لدى اإليرانيين، وه���ذا ليس مؤكدا أيضا«. 

رغم ذلك اعتبر كام أن »هذا االتفاق ليس جيدا«. 

مسؤولون أمنيون سابقون وخبراء إسرائيليون يعارضون
مــوقف نـتـنـيــاهــو وحـكـومـتـــه إزاء االتـفــاق مـع إيـــران!

نتنياهو وكيري: ابتسامات مستعصية.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

النمو في الربع الثالث 2ر%2
أعلن مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي أن النمو االقتصادي 

في إس���رائيل في الرب���ع الثالث من العام الج���اري- 2013- بلغ 

نسبة 2ر2% وهي نسبة منخفضة، وتوقعت أوساط اقتصادية 

أن تق���ود المعطيات االقتصادية الجديدة عن الربع الثالث إلى 

موجة جديدة م���ن الفصل من العمل، خاص���ة وأن بوادر لهذا 

قد ب���دأت تظهر في اآلونة األخيرة، خاصة في قطاع ش���ركات 

الهواتف الخليوية.

وكان النمو االقتصادي قد س���جل ف���ي الربع الثاني من العام 

الجاري ارتفاعا ملحوظا، مقارنة باألوضاع االقتصادية في هذه 

المرحل���ة، إذ بلغت النس���بة 6ر4%، إال أن النس���بة المنخفضة 

في الربع الثالث نابعة حس���ب مكت���ب اإلحصاء من االنخفاض 

الحاد في الصادرات اإلس���رائيلية بنسبة 4ر16%، بعد أن كانت 

الصادرات قد سجلت في الربع الثاني من العام الماضي ارتفاعا 

بنسبة %2.

ويع���زو المحللون االقتصادي���ون هذا التراج���ع في مردود 

الصادرات إلى انخفاض س���عري صرف ال���دوالر واليورو أمام 

الشيكل، إذ أن كل محاوالت بنك إسرائيل للجم انخفاض سعر 

صرف ال���دوالر لم تنجح في تحقيق أهدافها، وال يزال س���عر 

صرف الدوالر ما دون 55ر3 شيكل للدوالر، في حين أن تقارير 

س���ابقة قالت إن الس���عر األدنى الذي يعتبره بنك إسرائيل 

أدنى س���عر جيد هو 7ر3 ش���يكل، وأن األفضل 8ر3 ش���يكل 

للدوالر، كي يضم���ن مردودا معقوال للصادرات اإلس���رائيلية 

بالعملة المحلية.

ويظه���ر من المعطيات التي نش���رت في األي���ام األخيرة، أن 

نس���بة النمو االقتصادي في إس���رائيل في الربع الثالث جاءت 

أق���ل مما هي في الوالي���ات المتحدة التي ارتف���ع فيها النمو 

بنس���بة 8ر2%، في حين أن النمو في غالبي���ة الدول المتطورة 

جاء أقل من إس���رائيل: 8ر0% في بريطانيا، و5ر0% في اليابان، 

و3ر0% في ألمانيا، وفي دول االتحاد األوروبي 1ر0% بالمعّدل.

ويس���تدل من المعطيات أن االس���تيراد في إسرائيل سجل 

ارتفاعا بنسبة 6ر8%، بعد أن كان قد سجل ارتفاعا بنسبة 8ر%6 

في الربع الثاني من الع���ام الجاري، في حين أن الصادرات كما 

ذكر انخفضت بنس���بة 4ر16%، ومن دون صادرات المجوهرات 

تكون الصادرات قد انخفضت بنسبة 4ر%12.

وال تزال الصورة العامة للنم���و االقتصادي للعام الجاري غير 

واضحة، وتتراوح التقديرات ما بين 9ر2% وحتى 4ر3%، وهناك 

من يتوقع ارتفاع النمو إلى نس���بة 8ر3%، في الوقت الذي من 

المتوق���ع أن يكون النمو في العام المقبل 2014 ما دون نس���بة 

3%، حسب التقديرات الحالية.

ويقول رئيس اتحاد الغرف التجارية أوريئيل لين إن التباطؤ 

في وتيرة النمو والصادرات ناجم بش���كل مباشر عما وصفه ب� 

»األثقال« على كاهل القطاع الصناعي، وكما يبدو في إشارة إلى 

ارتفاع ضريبة الشركات المتوقع في مطلع العام المقبل 2014، 

من 25% اليوم إلى 5ر26%، علما أن هذه الضريبة كانت قبل نحو 

عشر سنوات %34.

لكن ف���ي المقابل، يقول مكتب اإلحصاء المركزي في تقريره 

ذاته إنه على الرغم من معطيات النمو فإن الربع الثالث ش���هد 

ارتفاع���ا ملحوظا ف���ي االس���تهالك الفردي، وهو مؤش���ر هام 

للنمو االقتصادي، ويعكس ارتفاعا في مس���توى المعيشة، إذ 

ارتفع االس���تهالك الفردي بنس���بة 6ر5%، وهذا بعد أن ارتفع 

االستهالك في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5ر4% وفي 

الربع األول بنسبة 9ر%2.

فصل 7500 عامل من 
شركات الهاتف الخليوي

تبين من معطيات نش���رت ف���ي األيام األخيرة، أن ش���ركات 

الهوات���ف الخليوي���ة ف���ي إس���رائيل فصل���ت ف���ي العامين 

األخيري���ن ما ال يقل ع���ن 7500 عامل فيها، وه���ذا في أعقاب 

البرامج اإلصالحي���ة التي فرضته���ا وزارة االتصاالت، وأثمرت 

عن تخفي���ض حاد في تكلفة االتص���االت للمواطنين، وفتحت 

السوق أمام المنافسة الواسعة، فبدال من احتكار السوق لثالث 

ش���ركات كبرى، بات اليوم ما ال يقل عن ثماني شركات تنافس 

على تقديم الخدمات واألسعار االقل.

وبحس���ب تلك المعطيات، فإن ش���ركة أوران���ج فصلت 4400 

عامل، تلتها ش���ركة س���لكوم، التي تعد األكبر في إس���رائيل، 

وفصلت 1900 عامل، ثم ش���ركة بيليفون، وهي الشركة األولى 

التي بدأت في هذا الس���وق، وفصلت خالل عامين 1200 عامل، 

إال أن التقرير ال يش���ير إلى عدد العاملين الذين اس���توعبتهم 

الشركات الجديدة المنافسة.

ويقول مس���ؤولون في الش���ركات الثالث إنه كان عليهم أن 

يقلصوا تكاليف العمل، إذ لم تجدد الش���ركات اتفاقيات عمل 

لنح���و 5 آالف عام���ل، فيما أغلقت 2500 وظيفة بعد اس���تقالة 

العاملي���ن، وفي حال���ة معينة اضطرت إلى فص���ل عاملين من 

العمل، وفي المقابل غّيرت الش���ركات أنماط تقديم الخدمات، 

وبات���ت تعتمد عل���ى الخدمة المباش���رة عبر مراك���ز اتصاالت 

مركزية، وقلصت عدد الفروع في المناطق، وباتت تعتمد أكثر 

على الوكالء لتسويق كل واحدة من تلك الشركات.

وتفيد تقارير الش���ركات أن أرباحها الس���نوية انخفضت من 

40% إل���ى 25% و30%، وهذا ناجم باألس���اس عن انخفاض حاد 

في مداخيل الش���ركات، جراء تخفيض األس���عار، واعتماد رزم 

اتصاالت ثابتة، مقابل سعر محدد.

في المقابل فإن استخدام الهواتف قد سجل ارتفاعا نتيجة 

انخفاض األسعار، وفي المعدل فقد ازدادت االتصاالت بنحو 84 

دقيقة للمستخدم في الش���هر الواحد، كذلك عملت الشركات 

على تقديم خدمات جديدة لزيادة مداخيلها، وبش���كل خاص 

م���ن خالل هوات���ف الجيل الراب���ع، وبيع أجه���زة متطورة مثل 

»تابليت« وأجهزة حواس���يب متنقلة، مع ربط مفتوح بش���بكة 

االنترنت، عدا عن بيع برامج ترفيهية، وبش���كل خاص األغاني 

واأللعاب.

وبحس���ب اإلحصائيات األخيرة، فإن في إس���رائيل حاليا 8ر8 

ملي���ون خط هاتفي، مقابل 8 ماليين نس���مة، ما يعني أن لدى 

كثير من المواطنين أكثر من جهاز خليوي واحد.

أعلن وزير المالية يائير لبيد في األس���بوع الماضي عن إلغاء قرار رفع ضريبة 

الدخل بنس���بة ما بي���ن 1% إلى 2%، ال���ذي كان مقررا ابتداء م���ن مطلع العام 

المقب���ل 2014، وهذا على ضوء مداخيل الضريبة التي فاقت التوقعات. وتأتي 

هذه الخطوة المتس���ارعة لقطع الطريق أم���ام المطالبين بصرف الفائض في 

الميزانية وخزين���ة الضرائب على رفع مخصص���ات األوالد، وتخفيض ضريبة 

المشتريات التي ارتفعت مجددا في منتصف العام الجاري.

وكان م���ن المفترض أن ترتف���ع الضريبة على من راتب���ه غير الصافي حتى 

4 آالف دوالر بنس���بة 1%، وم���ن راتب���ه أعلى من ذلك بنس���بة 2%، إال أن القرار 

ألغ���ى هذه الزيادة، في حي���ن أبقى على رفع ضريبة الش���ركات من 25% إلى 

5ر26%، إال أن الش���رائح الفقيرة الت���ي تحصل على رواتب متدنية ال تصل إلى 

سقف الضريبة األدنى لن تستفيد من هذا القرار، ألن رواتبها عمليا معفاة من 

الضرائب. وكانت هناك مطالبات بتخفيض ضريبة المشتريات التي ارتفعت 

في ش���هر حزيران العام الجاري من 17% إل���ى 18%، وتخفيض كهذا كان من 

المفترض أن يساعد تلك الش���رائح، كذلك فإن لبيد لم يلتفت إلى المطالبات 

بإعادة قس���م من مخصصات األوالد التي تم خس���فها في شهر آب من العام 

الجاري بنسبة تصل إلى %45.

وبحس���ب تقديرات محللين، فإن لبيد قاد خطوة إلغاء رفع ضريبة الدخل 

في محاولة إلرضاء الش���رائح الوسطى، بعد أن بينت استطالعات رأي تراجع 

تأييده في الش���ارع، وخيبة األم���ل الكبيرة بين مصوتيه ف���ي االنتخابات 

األخيرة.

وكانت التقارير التي صدرت في الش���هر الماضي قد بينت أن حجم الفائض 

في ميزاني���ة الدولة وخزينة الضرائب منذ مطلع الع���ام الجاري وحتى نهاية 

ش���هر تش���رين األول بلغ 2ر4 مليار دوالر، إال أن الحكومة حولت من هذا المبلغ 

800 ملي���ون دوالر لوزارة الدف���اع، وهذا الفائض نابع أساس���ا من فائض في 

مداخيل الضريبة، ومن فائض ميزانيات الوزارات المختلفة.

وتق���ول التقارير إن الفائض العام في جباية الضرائب بلغ 52ر2 مليار دوالر، 

ف���ي حين أن الفائض من ميزانيات الوزارات المختلفة بلغ 58ر1 مليار دوالر، ما 

يعن���ي 2ر4 مليار دوالر كان فائضا غير متوقع، وهذا س���اهم في خفض العجز 

في الموازنة العامة من 65ر4% حسب ما هو مخطط إلى ما دون 5ر3% من حجم 

الناتج العام.

إلى ذلك، فقد أعلن بنك إس���رائيل المركزي عن إبقاء الفائدة األساسية في 

الشهر الجاري- كانون األول- 1%، بعد أن قد خفضها قبل أكثر من شهر بنسبة 

25ر%0. 

إلغاء قرار رفع ضريبة الدخل في العام المقبل
*وزارة المالية تقرر إلغاء رفع ضريبة الدخل رافضة تخفيض ضريبة المشتريات 

ورفع مخصصات األوالد *بنك إسرائيل يبقى على مستوى الفائدة البنكية %1*

أصدرت مؤسس���ة الضمان االجتماعي الرس���مية )مؤسسة التأمين الوطني( 

تقريرا خاصا لمؤتمر »س���ديروت للقضايا االجتماعية«، تحذر فيه من اتس���اع 

دائرة الفق���ر، خاصة على ض���وء تقليص مخصصات األوالد ابتداء من ش���هر 

آب م���ن العام الجاري- 2013، وتدعو المؤسس���ة الحكومة إلى عدم تثبيت هذا 

التخفي���ض، بل جعله مؤقت���ا، إذ أن العائالت الفقي���رة وكثيرة األوالد تعتمد 

بنسبة كبيرة في حياتها على هذه المخصصات.

ويقول التقرير إن دائرة الفقر وظاهرة الالمساواة اتسعتا بوتيرة عالية جدا 

في العقد األخير، ووصلتا إلى مس���توى عال جدا، إن كان بمقارنة مع الماضي، 

أو بمقارنة مع الوض���ع العالمي اليوم، وخاصة المقارن���ة مع الدول المتطورة، 

ويضاف إلى هذا أن الفقر زاد عمقا، وكل هذا بات يشكل مشكلة استراتيجية 

في المجتمع اإلس���رائيلي، ما يس���توجب العمل على تقليص دائرة الفقر إلى 

المستويات العالمية.

ويقول التقري���ر إن الهيئات الدولية والدول المتطورة تضع س���قفا للفقر، 

وتطمح إلى أن يكون الفقر لديها ما دون هذا الس���قف، وقد وضعوا سياسات 

واس���تراتيجيات لتحقيق هذا اله���دف، تحت عنوان مكافح���ة الفقر. ويدعو 

التقرير إس���رائيل إلى أن تتصرف بالمثل، وتعمل بش���كل خاص في المرحلة 

األولى على تقليص الفقر أوال بين األوالد ومن هم في س���ن الش���يخوخة، ومن 

أجل تس���هيل المهمة فعلى حكومة إسرائيل أن تضع حاليا أهدافا وسطية، 

قبل وضع أهداف للوصول إلى المستويات العالمية.

ويقترح التقرير أن تض���ع الحكومة في المرحلة األولى خطة لتقليص الفقر 

بين األوالد خالل عشر سنوات إلى نسبة 8ر19%، بدال من نحو 33% اليوم، وهذا 

على الرغم من أن معدل الفق���ر اليوم بين األوالد في الدول المتطورة األعضاء 

في منظمة التعاون OECD، هو 6ر%12.

ويقترح التقرير سلس���لة من الخطوات لتقلي���ص الفقر في العائالت كثيرة 

األوالد، ومن ضمنها التحفيز على الخروج إلى سوق العمل، وهذا على الرغم من 

أن تقريرا سابقا للمؤسس���ة ُيظهر أن نحو 4ر90% من األوالد الفقراء يعيشون 

في عائالت فيها عامل واحد على األقل، ولكن الالفت أن هذه النسبة تنخفض 

إلى 88% لعائالت لديها أربعة أوالد، و76% لعائالت لديها ستة أوالد وأكثر.

وم���ن ضم���ن ه���ذه المقترح���ات تفعيل مش���روع »التش���غيل« الس���ابق 

»فيسكونس���ين«، الذي توقف العمل فيه في النص���ف األول من العام 2010، 

وتح���اول الحكومة في ه���ذه المرحلة إعادة تفعيله من جديد ليكون ش���امال 

لجميع المناطق، وهذا يواجه معارضة في الكنيس���ت وفي دائرة التش���غيل، 

خاصة وأن هذا المشروع لم يثبت نجاعته.

كذل���ك يوصي التقرير بإعادة النظر في حجم تقليص مخصصات األوالد، إذ 

أن الحكومة قلصت في شهر آب من العام الجاري حجم االنفاق على مخصصات 

األوالد، التي تدفع لكل عائلة عن كل ولد لديها دون سن 18 عاما، بنسبة %45، 

أي حوالي 800 مليون دوالر س���نويا، وتدعو المؤسسة إلى جعل هذا التقليص 

مؤقت���ا وغير ثابت، على أن تعيد الحكومة قس���طا من���ه، إال أن اتجاه الريح في 

الحكومة غير ذل���ك، فالقرار األخيرة لوزارة المالية لصرف الفائض في خزينة 

الضرائ���ب اتجه إلى إلغاء رفع ضريبة الدخل، وليس إلى تراجع ما عن تقليص 

مخصصات األوالد. 

وكان تقرير س���ابق لمؤسسة الضمان االجتماعي، بشأن تقليص مخصصات 

األوالد، ق���د أكد أن تقليص مخصصات األوالد بهذه النس���بة الكبيرة أدى إلى 

تقليص مداخيل العائالت التي لديها أوالد، وكان التأثير األكبر في العائالت 

الكبي���رة، ومنها من فيه���ا عاملون، ولكن مداخيلهم م���ن الرواتب منخفضة، 

وتش���كل المخصص���ات االجتماعية مص���درا أساس���يا لتأمين الح���د األدنى 

لمعيشتها.

وكم���ا يظهر م���ن التقرير، فإن العائ���الت األكثر فقرا تش���كل المخصصات 

االجتماعية، وخاصة مخصصات األوالد، أكثر من 25% من مدخولها الش���هري، 

ما يعني أن المخصصات هي مورد مصيري بالنس���بة لهذه العائالت، تسد من 

خاللها قسطا من عجزها عن تسديد احتياجاتها اليومية.

وكان وزي���ر الرفاه االجتماعي قد أقام قبل نحو ش���هر لجنة خاصة لمكافحة 

الفقر، وأنيط بها وضع مخطط خالل تسعين يوما للخطوط العريضة لإلجراءات 

الواج���ب اتخاذها. كما كانت حكومة إيه���ود أولمرت قد وضعت مخططا كهذا 

ف���ي الع���ام 2007، إال أن توصياتها لم تخرج إلى حيز التنفيذ باس���تثناء رفع 

بع���ض المخصص���ات، التي عادت حكوم���ة بنيامين نتنياه���و وقلصتها في 

األشهر األخيرة.

ر من اتساع الفقر وتوصي بزيادة المخصصات
ّ
مؤسسة الضمان االجتماعي تحذ

* المؤسسة تدعو أيضًا إلى مخطط حكومي لخفض سقف الفقر *

قال تقرير جديد لمكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي إن 24% من المواليد الجدد 

في إس���رائيل في العام الماضي 2012، كانوا من العرب، الذين يشكلون أقل بقليل 

من 18% من إجمالي الس���كان من دون احتساب القدس والجوالن المحتلين، إال أنه 

رغ���م ذلك فإن معدالت الوالدة بين العرب في إس���رائيل واصلت تراجعها، مقابل 

ارتفاع معدالت الوالدة بين اليهود بس���بب االرتفاع الحاد جدا في معدالت الوالدة 

بين المتدينين المتزمتين »الحريديم«، الذين سجلت بلداتهم أيضا ارتفاعا حادا 

في نسبة من هم دون 18 عاما، وبلغت في بعض المستوطنات والبلدات نحو %63.

وقال مكتب اإلحصاء في تقريره الذي أصدره بمناس���بة ي���وم حقوق األوالد، إن 

نس���بة المواليد الفلسطينيين في العام الماضي من مجمل المواليد في إسرائيل 

بلغت 27%، إال أن هذه النس���بة تش���مل فلس���طينيي القدس المحتلة وس���وريي 

مرتفعات الجوالن الس���ورية المحتلة بفعل قانون الضم االحتاللي، إال أنه بعد فرز 

هاتين المنطقتين، بناء على تقارير مختلفة وس���ابقة، يظهر أن نس���بة المواليد 

العرب 24%، في حين أن نسبة العرب من إجمالي السكان كانت في العام الماضي 

8ر17%، ومن المفترض أن تتجاوز نسبة 18% بقليل مع نهاية العام الجاري 2013.

ويستدل من التقرير استمرار تراجع معدالت الوالدة لدى النساء الفلسطينيات 

بفع���ل تطور العصر، رغم أنها ما تزال أعل���ى من المعدالت بين اليهوديات، ووفق 

التقري���ر فإن معدل الوالدات للمرأة العربية الواح���دة بلغ 3ر3 والدة، بدال من 3ر4 

والدة قب���ل عقدين، وفي المقابل فإن معدل ال���والدات لدى اليهوديات ارتفع في 

العام الماضي- 2012- إلى 3 والدات، بدال من 8ر2 والدة قبل ثالثة أعوام.

وف���ي حين أن تراجع ال���والدات بين العرب يعود إلى تط���ور العصر، فإن ارتفاع 

المعدالت لدى اليهود يعود إلى االرتفاع الحاد في الوالدات بين جمهور المتدينين 

المتزمتين »الحريديم«، إذ يالمس معدل الوالدات لديهم 7 والدات لألم الواحدة، 

وم���ا بين 4 إلى 5 والدات لدى المتدين���ات من »التيار الديني الصهيوني«، أما بين 

العلماني���ات فإن معدل الوالدات م���ا زال منخفضا وهو في ح���دود 4ر1 والدة لألم 

الواحدة. ويذكر أن نس���بة تكاثر »الحريديم« في إسرائيل تصل إلى 1ر3% سنويا، 

وهي نس���بة ال مثيل لها في العالم، إذ أضفنا إل���ى هذا معدل األعمار لليهود في 

إسرائيل: 82 عاما للرجال وأكثر من 84 عاما للنساء.

ورغم ذلك، فإن 43% من العرب في إس���رائيل هم دون سن 18 عاما، مقابل نسبة 

31% بين اليهود، وباإلجمال فإن النس���بة في إس���رائيل 33%، وما يعزز استنتاج 

كث���رة ال���والدات بين الحريديم هي نس���بة من ه���م دون 18 عاما ف���ي أحيائهم 

ومدنهم، إذ أن النس���بة هناك تت���راوح ما بين 60% إل���ى 64%، تليها التجمعات 

الس���كنية العربية في صحراء النقب )جنوب( إذ تتراوح النسبة هناك ما بين %56 

إلى 59%، بينما نس���بة من هم دون س���ن 18 عاما في تل أبيب 20% وفي كل مدن 

وبلدات العلمانيين بالكاد تصل إلى %22.

فمثال نس���بة من هم دون 18 في مس���توطنات الضفة الغربية، التي يس���توطن 

فيه���ا الحريديم وحدهم، كانت كالتال���ي: »بيتار عيلي���ت«- 64%، وتلمون- أعلى 

بقلي���ل من 63%، و»موديعين عيليت«- 63%، و»مفو حورون«- أعلى بقليل من %61، 

و«إلعاد«- أعلى بقليل من %60.

وهناك سلسلة من المستوطنات الصغيرة التي فيها النسب أعلى بين الحريديم، 

مثل مس���توطنة »نافيه« التي تتجاوز فيها النس���بة 68%، وبروخين أكثر من %67، 

ولكن هذه المستوطنات ال يمكن أخذها كمقياس، كونها تضم نسبة عالية جدا من 

المستوطنين من »األزواج الشابة«، الذين يتوافدون بكثرة على هذه المستوطنات.

أم���ا في بل���دات الجن���وب العربية، فنجد نس���بة أقل بقليل من تل���ك التي لدى 

الحريديم، ففي قرية »حورة« 59% ومثلها تقريبا قرية »عروعير« وقرية تل السبع، 

بينما النسبة في قرية شقيب السالم %57.

وفي المقابل فإن أدنى النسب في المدن الكبرى نجدها في تل أبيب- 20%، وفي 

جفعتايم وحيفا ونتس���يرت عيليت- 22%، وفي الم���دن المحيطة بمدينتي حيفا 

وتل أبيب النسب مشابهة، ويجري الحديث عن متروبوليتين ضخمين يضمان معا 

ما يقارب 8ر3 مليون نسمة. 

األوضاع االقتصادية االجتماعية
أما على مستوى األوضاع االقتصادية االجتماعية، فيبين التقرير أن 92% من 

اليهود ممن هم دون سن 18 عاما يعيشون في عائالت فيها عاملون، و71% من 

هذه الش���ريحة العمرية من اليهود يعيشون في عائالت فيها عامالن وأكثر، 

بينم���ا يعيش 8% ف���ي عائالت ليس فيها عامل، أما بي���ن العرب فإن 7ر%83 

من هذه الش���ريحة العمرية يعيش���ون في عائالت فيه���ا عاملون، وفقط %42 

يعيش���ون في عائالت فيها عامالن وأكثر، و3ر16% يعيشون في عائالت ليس 

فيها أي عامل. 

ونقرأ في التقرير أن نسبة الفقر بين األطفال العرب تصل إلى 66%، بينما نسبة 

الفق���ر بين األطفال اليهود بال���كاد تصل إلى 21%، أكثر م���ن نصفهم من أطفال 

»الحريديم« الذين يعيشون حياة تقش���فية اختيارية، وعلى الرغم من ذلك، فإن 

34% فقط من األطفال يتلقون خدمات ومساعدات اجتماعية، ما يعني أن أكثر من 

نصف األطفال العرب الفقراء ال يتلقون مثل هذه الخدمات الحيوية لهم.

وتنعكس األوض���اع االقتصادية االجتماعية بين األطف���ال العرب على مختلف 

نواح���ي الحياة، ب���دءا من التحصيل العلمي، فنس���بة من يحصلون على ش���هادة 

التوجيهي في إسرائيل تصل إلى 47%، من دون احتساب طالب القدس المحتلة، 

الذين ال ينخرطون في جهاز التعليم اإلس���رائيلي، في حين أن النسبة ترتفع بين 

اليهود إلى نحو %59.

ويقول التقرير إن نسبة الفتيان العرب، ما بين عمر 12 إلى 18 عاما، الذين تفتح 

ضدهم ملفات جنائية، أكثر من النسبة بين اليهود، فلدى العرب نجد أن 15 فتى 

من أص���ل 1000 فتى يفتح ضدهم ملف جنائي، وينخف���ض المعدل بين اليهود 

إلى 11 فتى. 

وم���ن األمور الالفتة التي تضمنها التقرير أنه ف���ي العام الماضي- 2012- تعلم 

1365 فتى وفتاة من عمر 12 إلى 17 عاما للقب األول الجامعي، من بينهم 285 طالبا 

تعلموا مباشرة في الجامعات، و824 طالبا في الجامعة المفتوحة )بالمراسلة( و255 

طالب���ا في كليات أكاديمية، ولكن هنا أيضا ظهرت أوضاع العرب، إذ أن 13% فقط 

من هؤالء كانوا من العرب، ولكن حسب مكتب اإلحصاء فإن هذا يسجل نسبة عالية 

جدا مقارنة مع العام 2011، حينما كانت نسبة العرب 4ر3% فقط.

واستعرض التقرير األسماء األكثر شيوعا بين العرب واليهود ليظهر أن 10% من 

مواليد المس���لمين يطلق عليهم اس���م محمد، تليه أسماء أحمد ومحمود ويوسف 

وآدم وعب���د، أما بين المولودات فنجد أن األس���ماء األكثر ش���يوعا هي مريم ولين 

ورهف وليان ورماح وحال ونور وبيسان وملك وآية.

األطفال العرب يعيشون في ظل أوضاع اجتماعية
أسوأ بأضعاف مضاعفة من أوضاع األطفال اليهود

* تقرير مكتب اإلحصاء المركزي: 24% من مواليد إسرائيل في العام الماضي من العرب * 16% من 

األطفال العرب يعيشون في عائالت ليس فيها عامل، مقابل 8% لدى اليهود * معدالت الوالدات 

بين العرب مستمرة في التراجع مقابل ارتفاعها بين اليهود بفعل التكاثر بين »الحريديم« *

من تظاهرة ضد اتساع الفقر بين أوساط السكان العرب.
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قــضــايـــا وآراء

وجهة نظر مغايرة لما هو سائد 
حول تراث إسحق رابين الحقيقي

بقلم: يغئال ميخائيل مايمون )*(

لن ت���روق هذه الحقيقة قطع���ًا للكثيرين في إس���رائيل، خاصة على خلفي���ة »مهرجان رابين« 

األحادي الجانب الذي يهل علينا مرتين في كل س���نة، لك���ن هذه حقيقة حتى وإن لم تكن الئقة 

سياس���يًا، ال سيما وأنها ال تأتي على لسان شخص يكن البغض والكراهية لرابين، بل على العكس 

فقد ربطتني به صداقة ش���خصية وقد رأيت فيه »صابرا« إسرائيليا يجسد »شخصية فذة« وكنت 

معجبًا به كعس���كري المع أعد وقاد الجيش اإلس���رائيلي في انتصار »حرب األيام الس���تة« )حرب 

حزيران 1967(، وكرجل يمتلك عقلية تحليلية مبدعة، وذلك حتى اتفاق أوس���لو، ولس���ت أدري ما 

الذي جرى له في أوسلو؟! 

إن التراث الحقيقي لرابين األكثر صلة بعالقتنا مع الفلس���طينين في الماضي والحاضر على حد 

س���واء، يتلخص ف���ي تصريحه المقتضب الذي أصاب به بدقة جوهر الن���زاع غير القابل للحل بين 

الحركه الصهيونية والحركة الوطنية الفلس���طينية، التي ل���ن تتخلى قط عن تطلعها وجهودها 

الرامي���ة ال���ى القضاء التام عل���ى دولة إس���رائيل، والذي قال في���ه: »ال لقاء مع منظم���ة التحرير 

الفلسطينية إال في ساحة المعركة«.

ه���ذا التصريح الص���ادق والعلني حّرره رابين ف���ي آذار 1975 في أثناء العملي���ة ضد »المخربين« 

الفلس���طينيين الذين تس���للوا )واحتجزوا رهائن( إلى فندق »سافوي« على شواطئ تل أبيب.  فهذا 

التصريح على الرغم من بساطته وحدته وقسوته التي تشي في الظاهر بعدم وجود أي أمل بالسالم 

يجس���د رؤي���ة عميقة تنفذ إلى ج���ذور النزاع القائم بي���ن الحركة الصهيوني���ة و«الحركة الوطنية 

الفلسطينية« التي تدعي تمثيل السكان »األصالنيين« الذين عاشوا في هذا البلد منذ القدم.

وكح���ال كثيرين آخرين لم أدرك في ذل���ك الوقت ما قصده رابين بالضب���ط، وملت إلى االعتقاد 

ب���أن تصريحه ه���و مجرد كالم جاء في لحظة غضب. في تلك الفترة التي س���رحت فيها من خدمة 

طويلة في ش���عبة االستخبارات العس���كرية )أمان( كنت قد تأثرت أيضًا باألجواء التي سادت في 

وس���ائل اإلعالم واعتقدت أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل تطلعات مشروعة لشعب مقموع 

يرن���و إلى تحقيق مطلبه العادل في »التحرر الوطني«. وقد اس���تبعدت من تفكيري، الذي اتس���م 

وقتئذ بس���طحية تصل إلى حد التحايل والخداع، أن كفاح منظمة التحرير الفلس���طينية لم يكن 

يهدف على اإلطالق إلى »التحرر الوطني« وإنما إلى »تحرير فلس���طين« وتحرير األراضي »المحتلة« 

ولم تكن منظمة التحرير الفلس���طينية مختلفة من هذه الناحية عن جمال عبد الناصر وغيره من 

الحكام الديكتاتوريين في الش���رق األوس���ط.  لقد عبر رابين في أقواله المقتضبة- وان كانت ردة 

فعله أتت بصورة تلقائية في حمأة ثورة غضب إزاء الهجوم الدموي )عملية فندق س���افوي( الذي 

قتل فيه رهائن وجنود وضباط من مقاتلي الجيش اإلس���رائيلي بينهم قائدي الس���ابق في فرقة 

النخب���ة الخاصة التابعة لهيئ���ة األركان العامة الكولونيل عوزي يائي���ر - عن وجهة نظر واضحة 

انطوت على نظرية كاملة يمكن اعتبارها »نظرية رابين«.  ذلك هو حس���ب رأيي، التراث الحقيقي 

الصحي���ح لرابين، ال���ذي يتعين علينا أن نتبن���اه ونعمل بهديه في هذا الوق���ت بالذات، الذي ما 

زالت فيه »انتفاضة األقصى« ماثلة في ذاكرتنا وكذلك فش���ل اتفاقيات أوسلو وخطة »االنفصال« 

التي  قادها أريئيل ش���ارون، وبينما ما زالت »المش���كلة الفلس���طينية« مطروحة أمامنا.  فضاًل عن 

ذل���ك هناك فوارق كبي���رة بين تلك الفترة وبين الفترة الحالية التي تش���هد م���ن جهة انهيارًا 

لألنظمة القديمة في الش���رق األوس���ط وفوضى وحروب داخلية تصرف اهتمام وأنظار العرب عن 

»القضية الفلس���طينية«، وفشاًل وانحس���ارًا لدور ومكانة الواليات المتحدة في المنطقة من جهة 

أخرى. وقد نش���أ في ضوء كل هذه العوامل وضع غير معقول باتت فيه األطراف الوحيدة المهتمة 

ب� »المش���كلة الفلس���طينية« هي الواليات المتحدة )التي تبحث عن »إنج���از« للتفاخر به( وإيران 

ومنظمة »القاعدة«، بينما تمارس الضغوط على اسرائيل من أجل إيجاد »حل« لهذه المشكلة.

المغزى الحقيقي  ألقوال رابين
إن المغزى الحقيقي لتصريح رابين المذكور بسيط وواضح فحواه: ال مجال لوجود أو قيام كيانين 

سياسيين يتنافس���ان على السيادة في »أراض إس���رائيل«، وإذا كنا ننشد الحياة والبقاء فإن من 

واجبنا بل يتحتم علينا أن نزيل هذه الحركة الوطنية الفلس���طينية وحلمها من مس���رح التاريخ، 

ذل���ك ألنه طالما بقيت هذه الحرك���ة االنفصالية فإنها لن تتخلى أبدًا عن تطلعاتها ومس���اعيها 

الرامية في أحس���ن األحوال إلى إلغاء دولة اليهود، وفي أوس���طها إلى طرد اليهود من هذا البلد، 

وفي أسوئها إلى إبادتهم جسديًا.

ذلك هو التراث المنس���ي والمهمل لرابين، والذي يتعين علين���ا العودة إلى تبنيه مجددًا، وكم 

 في أواخر حياته حي���ن تراجع وتخلى عن ه���ذا الموقف الحازم 
ْ
ه���و مؤس���ف حقًا أن رابين أخط���ا

والش���جاع.  فه���ذا الموقف ما زال موقفًا س���ليمًا في الوقت الحالي أيض���ًا، إذا أن الواقع بمكوناته 

وعناص���ره األساس���ية لم يتغير، كم���ا أن المواقف األساس���ية والتطلعات واأله���داف الحقيقية 

للفلس���طينيين لم تتغير ولن تتغير في المس���تقبل. فاليوم، بعد أن اتضح للجميع أن اتفاقيات 

أوس���لو كانت تجربه كارثية وبعد أن تكش���ف غدر وخداع ياسر عرفات )مؤسس حركة »فتح« ورمز 

»الكفاح المسلح« لحركة التحرير الوطني الفلسطينية( بات الكثيرون يدركون أن الكيان المسمى 

»ش���عب فلسطيني« ما هو إال خدعة تاريخية كبرى منقطعة النظير. وقد نشرت العديد من الكتب 

واألبحاث التي تبين بأن )الفلس���طينيين( هم في غالبيتهم الس���احقة خليط من المهاجرين أتوا 

من خارج »أرض إس���رائيل« واس���توطنوا فيها، وخاصة خالل القرنين الماضيين، وذلك في موازاة 

االس���تيطان الصهيوني وكنتيجة له. مؤخرًا فقط طالعت كتابا بعنوان »جولة في فلسطين« كتبه 

باحث هولندي يدعى هدرياني ريالندي اس���تنادًا إلى دراس���ة شاملة أجراها أثناء زيارته ل� »أرض 

إس���رائيل« في العام 1695. ويبين كتاب ريالندي أن السكان العرب كانوا أقلية صغيرة )غالبيتها 

م���ن البدو الرحل( في البلد، وأن اليهود كانوا يش���كلون تجمعات كبي���رة جدًا في القدس والخليل 

وعكا وصفد وطبريا وغزة.

ويتضح من الكتاب أيضًا أن أس���ماء الحمائل »الفلس���طينية« تعتبر مص���درًا يدل على أصولها 

العرقي���ة أو الجغرافية، والتي تؤكد قدومها من خارج »أرض إس���رائيل« وهو ما ال ينكره أو ينفيه 

الفلسطينيون من أبناء هذه الحمائل.

ف���ي ضوء كل ذل���ك يتعين علينا العودة إلي الوصايا المهمة التي تركها إس���حق رابين )ال لقاء 

مع منظمه التحرير الفلس���طينية إال في ساحة المعركة ( وغولدا مئير )ال يوجد شعب فلسطيني( 

وإسحق شامير )البحر نفس البحر،  والعرب نفس العرب(. ولكن على المستوى األكثر عمقًا وجذرية 

يج���ب أن نفهم أن »الحركة الوطنية الفلس���طينية« على اختالف فصائلها ومنظماتها هي حركة 

»انعزالية« عربية إس���المية، ترى في »تحرير فلسطين« مرحلة انتقالية ضرورية لتحقيق الهيمنة 

في الشرق األوسط.  

تلك هي الحقيقة، وحسبنا أن نتأمل البرامج السياسية واأليديولوجية )لفصائل منظمة التحرير 

الفلسطينية( ومناهج وكتب التعليم في المدارس ورياض األطفال الفلسطينية، كي نتوصل إلى 

هذا االستنتاج البديهي. 

وفي هذه األيام، وفي الوقت الذي يجري فيه وفد إس���رائيلي برئاس���ة الوزيرة تس���يبي ليفني 

مفاوضات مع وفد فلس���طيني حول التوصل إلى تسويه سياس���ية، يواصل الفلسطينيون الحض 

والتحريض في جهازهم التعليمي ووسائل إعالمهم على كراهية وقتل اليهود.  إذن عن أي سالم 

بالضبط يتحدثون ويقصدون؟! إنهم يقصدون في الحقيقة »خطة المراحل« التي وضعها عرفات، 

والذي علم وبين أنه يمكن خداع اإلس���رائيليين والعالم من خالل التحدث بلغه السالم واالستمرار 

في الوقت ذاته في »الكفاح المسلح« كما لو أن ذلك أمرًا بديهيًا.

ولألس���باب ذاتها ال يجوز لنا بأي حال من األحوال أن نقبل أو أن نش���جع سيطرة »الحركة الوطنية 

الفلس���طينية« على األردن وفق ما يرغب به كثيرون في إس���رائيل. فهذه الحركة ينبغي القضاء 

عليه���ا والعمل من أجل زوالها من مس���رح التاريخ، وكل ما تمثله م���ن حلم وتطلعات، وذلك ألنها 

س���تواصل، في جميع الظروف واألحوال، الس���عي إلى إنهاء وجود الدول���ة، اليهودية، فتلك هي 

خالصة جوهرها وغاية وجودها. 

في الوقت ذاته، وبروح التفكير والرؤية العميقين لزعماء )إسرائيليين( سابقين مثل غولدا مئير 

وإسحق شامير وإسحق رابين، ينبغي اعتبار مملكة األردن »الوطن القومي« الذي يتجسد فيه »حق« 

الفلسطينيين في »تقرير المصير« في دولة مستقلة، هذا إذا كان لهم أصاًل مثل هذا الحق، ذلك 

ألن غالبية الفلسطينيين أتت أيضًا من مكان آخر )من الحجاز في شبه الجزيرة العربية(.

 ____________________________

)*( تولى كاتب المقال في الماضي مناصب رفيعة في أجهزة االســـتخبارات اإلسرائيلية وعمل في مجال الدعاية 

وتقديم االستشارة السياســـية، ويزاول حاليًا في حياته التي يمضيها متنقاًل بين اسرائيل ولوس انجلوس في 

الواليات المتحدة، الكتابة في مواضيع مختلفة. المصدر: شبكة االنترنت.

إسحق هيرتسوغ على رأس "العمل".                           )أ.ف.ب(

كتب برهوم جرايسي:

يطرح فوز النائب إسحق هيرتس���وغ برئاسة حزب »العمل«، 

»أكبر« أحزاب المعارضة اإلس���رائيلية، بعد أن أطاح بانتخابات 

داخلية للحزب، جرت األس���بوع قبل الماضي، برئيس���ة الحزب 

ش���يلي يحيموفيتش، سلس���لة من األس���ئلة حول مس���تقبل 

الحزب، وما إذا بإمكان هيرتس���وغ الذي اس���تقبلته الصحافة 

»بحرارة«، إعادة بعض من قوة الحزب التي تفرقت في السنوات 

األخيرة على عدة أحزاب، تعد ضمن ما يس���مى »الوس���ط« في 

إس���رائيل، خاصة على ضوء عدة اس���تطالعات تشير إلى خيبة 

أمل مصوتي »يوجد مس���تقبل« من الح���زب الذي انتخبوه في 

مطل���ع العام الجاري، وهو الحزب ال���ذي »امتّص« كّمًا كبيرا من 

األصوات التي كانت في طريقها من حزب »كاديما« المتهاوي 

إلى حزب »العمل« في تلك االنتخابات.

وفاز هيرتس���وغ بنس���بة 58% م���ن األص���وات، مقابل %41 

ليحيموفيتش، وبلغت نسبة التصويت فيها 53% من أصل 54 

ألف منتس���ب للحزب، غير أن االنتخابات جرت من دون اهتمام 

ذي شأن في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، رغم أن الحديث يجري 

ع���ن أقدم األحزاب اإلس���رائيلية، الذي يعد الحزب المؤس���س 

إلس���رائيل، إال أنه ف���ي العقدين األخيرين تلقى سلس���لة من 

الضربات، كانت أقساها في انتخابات 2009، التي عّوض الحزب 

ش���يئا يس���يرا منها في انتخابات مطلع العام الجاري- 2013، 

 حزبا ثالثا بعد أن كان ينافس على الحكم، 
ّ

ولكنه مّرة أخرى حل

وله اليوم 15 مقعدا من أصل 120 مقعدا.

إسحق هيرتسوغ
وإس���حق هيرتس���وغ )53 عاما( هو محام بمهنته، وش���ريك 

أول ف���ي واحد من أكب���ر مكاتب المحاماة في إس���رائيل، وهو 

نجل رئيس إس���رائيل األس���بق حاييم هيرتسوغ في سنوات 

الثمانين، وقد ظهر هيرتس���وغ االبن على الساحة السياسية، 

حينما اس���تقدمه رئي���س الحكومة في حين���ه، إيهود باراك، 

ليكون س���كرتيرا لحكومته، في الع���ام 1999، وهناك برز نجمه 

السياس���ي، على أنه كان من أكثر المقربين لباراك، ودخل إلى 

الكنيست ألول مرة في انتخابات مطلع العام 2003، ثم انتخب 

وزيرا للبناء واإلس���كان عن الحزب في حكومة أريئيل ش���ارون 

الثانية.

كذلك انتخب هيرتس���وغ وزيرا عن الحزب في حكومة إيهود 

أولمرت، وحكومة بنيامين نتنياهو الس���ابقة )جزئيا(، وتولى 

عل���ى التوالي منصبي وزير الس���ياحة ثم الرف���اه، وكان داعما 

لعودة إيهود باراك إلى رئاسة الحزب في صيف العام 2007. 

وعل���ى م���ر الس���نين، وخاص���ة ف���ي االنتخاب���ات الداخلية 

التمهيدية الت���ي جرت في الحزب في األع���وام 2006 و2009 

و2013، تب���وأ هيرتس���وغ في الئح���ة الح���زب البرلمانية على 

التوالي المكانين الثاني والثالث وعاد في األخيرة إلى الثاني، 

وباعتباره شخصية إجماع في صفوف الحزب.

ويتبنى هيرتسوغ الخط السياسي المركزي في الحزب، وعلى 

األغلب يتبنى أيضا البرنامج السياس���ي الذي طرح مجددًا في 

االنتخاب���ات البرلماني���ة التي جرت مطلع الع���ام الجاري، وفي 

جوهره »االعتراف بحق تقرير المصير للش���عب الفلسطيني«، 

ويدعو إل���ى تبني حل للصراع على أس���اس مش���روع الرئيس 

األميركي األسبق بيل كلينتون، ولكن الحزب يرفض حق عودة 

الالجئين، إذ أن مشروع كلينتون يدعو لعودة رمزية إلى مناطق 

.1948

وف���ي خطاب الفوز ال���ذي ألقاه بعد صدور النتيجة رس���ميا، 

تطرق هيرتس���وغ إلى العملي���ة التفاوضي���ة، وانتقد رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياه���و على نهجه في المفاوضات، وقال 

»فقط خطوات شجاعة نحو السالم مع الفلسطينيين، ستسمح 

لنا بالتخلص من الضربات االقتصادية والسياسية، ولدي شك 

كبير في ما إذا رئيس الحكومة نتنياهو يفهم هذا، أو إذا كان 

يعمل في هذا االتجاه«.

حزب العمل ومستقبل التغيرات
لم يحظ هيرتسوغ بدعم غالبية زمالئه النواب في االنتخابات 

الداخلية للحزب، فمن أص���ل 15 نائبا حظي بدعم ثالثة نواب، 

وهم إيتان كابل وميراف ميخائيل���ي وأريئيل مرغليت، بينما 

حظيت رئيس���ة الحزب الس���ابقة يحيموفيتش بدعم ثمانية 

نواب، وبقي اثنان على الحياد، أحدهما من بات »عجوز الحزب« 

بنيامين بن إليعازر، الذي يحاول المنافسة على منصب رئيس 

الدولة، في االنتخابات التي س���تجري في الكنيست في مطلع 

الصيف المقبل، قبيل انتهاء والية الرئيس الحالي ش���معون 

بيريس.

وم���ن غير المتوقع أن تش���كل الغالبية الت���ي لم تدعمه أية 

عقبة جدية في طريق هيرتس���وغ، في الوقت الذي أعلنت فيه 

يحيموفيت���ش أنها لن تفعل ما فعله آخرون ضدها في الحزب 

لدى انتخابها، حسب تعبيرها، وعلى األغلب فإن يحيموفيتش 

تعني ما تقول، فحزب العمل واجه في سنوات األلفين تقلبات 

متس���ارعة جدا في قيادة الحزب، وكل رئيس كان ينتخب كان 

يواجه تكتال ليس س���هال ضده. ومنذ العام 2001 وحتى اآلن، 

جرى انتخاب تسعة رؤس���اء للحزب، في اثنتين كان االنتخاب 

في إطار القيادة التي كلفت ش���معون بيريس مرتين رئاس���ة 

الحزب لعب���ور أزمات، وفي مّرة واحدة، ف���ي العام 2001، جرت 

االنتخابات مرتين في غضون أربعة أش���هر، بعد تكشف حالة 

تزوير.

وهذا الع���دد من الرؤس���اء للحزب في غض���ون 12 عاما، يدل 

عل���ى حالة التخبط التي واجهها الح���زب، عمليا منذ منتصف 

سنوات التس���عين، بعد اغتيال الرئيس األسبق للحزب إسحق 

رابين، وكلفت���ه انهيارا كبيرا في قوت���ه البرلمانية، وبالتالي 

الشعبية، وهو منذ العام 2009 فقد مكانة »الحزب الثاني« في 

إسرائيل، التي كاد أن يس���ترجعها في انتخابات مطلع العام 

 
ّ

الجاري 2013، إال أنه بش���كل فاجأ الحلبة السياسية كلها، حل

الحزب في المكان الثالث بعد أن نجح حزب »يوجد مس���تقبل« 

الجدي���د في تجاوزه واقتناص تلك المكانة منه، بحصوله على 

19 مقعدا، مقابل 15 لحزب »العمل« من أصل 120 مقعدا. 

وكما يبدو فإن انتخاب هيرتسوغ قد يقود إلى تغيير معادالت 

حزبية قائمة في الحلبة اإلس���رائيلية، فقد استقبلته وسائل 

اإلعالم اإلسرائيلية المركزية بحرارة، في الوقت التي هاجمت 

فيه وس���ائل اإلعالم ذاتها الرئيسة الس���ابقة يحيموفيتش، 

معتبرة أن »غطرستها قادتها إلى هذه النتيجة«.

ويراه���ن المراقبون على أن هيرتس���وغ، الذي ل���م يعد في 

أي يوم م���ن األيام من قادة الصف األول ف���ي حزبه، قد يكون 

بإمكانه استعادة بعض من مكانة الحزب السابقة، وخاصة على 

ضوء سلسلة من المؤش���رات التي تدل على خيبة أمل واسعة 

لدى مصوتي الحزب الجديد »يوجد مس���تقبل« من هذا الحزب 

ورئيس���ه وزير المالي���ة يائير لبيد، إذ أن ه���ذا الحزب كان قد 

اقتنص كمية ال بأس بها من األصوات التي كان من المفترض 

أن تتج���ه إلى حزب »العمل« ف���ي االنتخابات البرلمانية، ليحل 

»يوجد مستقبل« ثانيا، بعد حزب »الليكود«. 

وكانت آخر هذه المؤشرات نتائج استطالع للرأي العام واسع 

النطاق، نش���رته صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، دلت على أن 

55% من المصوتين لحزب »يوجد مستقبل« ليسوا راضين عن 

قرارهم في االنتخابات األخيرة، على ضوء ممارس���ة الحزب في 

الكنيست، ففي الوقت الذي تكش���ف فيه رئيس الحزب لبيد 

على أنه يتبنى سياس���ة يمينية على المستويين االقتصادي 

والسياس���ي، وأبعد مما طرحه خالل حملته االنتخابية، أش���ار 

االس���تطالع إلى أن غالبي���ة مصوتيه ترفض هذه السياس���ة، 

فمثال قال 80% مم���ن صوتوا للحزب إنه���م يرفضون تقديم 

امتيازات مالية للمس���توطنين، بينما قال 61% إنهم يوافقون 

عمليا على مشروع بيل كلينتون، الذي يتضمن »تقاسم مدينة 

القدس« و«عودة محدودة لالجئين«، وهذه مواقف ينص عليها 

برنامج حزب »العمل«، الذي بات برئاسة هيرتسوغ.

كذلك، فإن المستطلعين من مصوتي »يوجد مستقبل« عّبروا 

عن خيبة أملهم من السياسة االقتصادية التي يطبقها يائير 

لبيد، من خالل قول 80% منهم إن للش���رائح الوس���طى تأثيرا 

هزيال على دوائر صناعة الق���رار، مقابل 73% أكدوا أن التأثير 

األكبر هو لكبار أصح���اب رأس المال، و68% اعتبروا أن التأثير 

أيضا لليهود المتدينين المتزمتين »الحريديم«، و53% قالوا 

إن التأثير الكبير أيضا للمس���توطنين، ما يعني أن لبيد الذي 

وصل على أكتاف حملة تزعم أنه يمثل الشرائح الوسطى، ترك 

تلك الش���رائح خائبة األمل، ألنه رغ���م وصوله إلى منصب وزير 

المالية، لم يطبق ما وعد به من سياسة اقتصادية.

وفي األيام التي تلت انتخاب هيرتس���وغ، جرى الحديث عن 

أن األخير ق���د يحاول ضم حزب »كاديما« إل���ى حزب »العمل«، 

ول���� »كاديما« حاليا نائبان في الكنيس���ت، وهما رئيس الحزب 

ش���اؤول موفاز ويس���رائيل حس���ون، وهما قائدان سابقان في 

الجي���ش والمخابرات، وخلفياتهم���ا يميني���ة، إال أن البرنامج 

ه موفاز وعرضه ف���ي االنتخابات األخيرة، 
ّ
السياس���ي الذي خط

يعد أكثر »تقدما« نس���بيا من برنامج حزب »الحركة« برئاس���ة 

تسيبي ليفني، إذ أن »كاديما« الذي يدعو إلى مرحلة انتقالية 

في ح���ل الصراع، يقول إن الحل الدائ���م يجب أن يضمن دولة 

فلسطينية على نفس المساحة الفلسطينية التي احتلت في 

العام 1967.

وكما يبدو فإن هيرتس���وغ يعي ضرورة إنهاء حالة التشرذم 

الحاصل في المعسكر السياسي الذي من المفترض أن يشكل 

منافس���ة قوية لسياس���ة اليمين المتطرف، وعلى رأسه حزب 

»الليكود«، فمعس���كر اليمين المتط���رف نجح في العامين في 

األخيرين في تجميع قوته بش���كل ملح���وظ، على الرغم من أن 

نتائ���ج االنتخابات كانت متفاوتة، فق���د »أثمر« توحيد القوى 

األبرز بين المس���توطنين والتيار »الدين���ي الصهيوني« كتلة 

برلمانية كبيرة، من 12 نائبا وهي كتلة »البيت اليهودي«، بدال 

من س���بعة في كتلتين في الدورة البرلمانية الس���ابقة، وكان 

باإلم���كان أن يزيد هذا التكتل بمقعدي���ن اضافيين، كانا من 

نصيب الئحة أشد تطرفا ولكنها لم تتجاوز نسبة الحسم التي 

اقتربت منها جدا.

كذل���ك، ف���إن التحال���ف االنتخاب���ي بي���ن ح���زب »الليكود« 

و«إسرائيل بيتنا«، ورغم أنه أفقد الحزبين مجتمعين 11 مقعدا، 

إال أنه ظهر كأكبر كتلة من دون منافس في الكنيست.

وهذا يعني أن هيرتسوغ يخوض تجربة، أو محاولة، لتقليص 

حج���م حالة التش���رذم، وأمامه مجال واس���ع إلقامة تحالف مع 

»كاديما« حاليا، ومستقبال هناك »الحركة« وحتى قسم من حزب 

»يوجد مس���تقبل«، ولكن كل هذا يبقى في اطار سيناريوهات 

وفرضي���ات، ما زال من المبكر جدا بحثها، ألن األعين تتجه اآلن 

إلى ش���كل أداء هيرتس���وغ السياس���ي والحزبي، وقدرته على 

االس���تفادة من أخط���اء الحكومة وخاصة أخط���اء حزب »يوجد 

مستقبل«.

وعل���ى الرغم من ه���ذا الرهان على هيرتس���وغ، إال أن بعض 

المراقبي���ن يتوقع���ون محاولة انضم���ام ح���زب »العمل« إلى 

الحكومة، ف���ي حال حصل عل���ى بعض المكتس���بات الحزبية 

والسياس���ية، ولكن مقابل هذا الرهان نذكر أن هيرتسوغ كان 

من الداعي���ن في مطلع الع���ام 2011 إلى انس���حاب الحزب من 

حكومة نتنياهو الس���ابقة، في حي���ن أن نتنياهو يرأس اليوم 

حكومة أكثر تطرفا من سابقتها.

فوز هيرتسوغ برئاسة »العمل« يفتح الفرص أمام تحالفات حزبية جديدة

*هيرتسوغ يطيح بيحيموفيتش بفارق كبير والصحافة تستقبله بحرارة *خالل 12 عاما توالى على رئاسة العمل 9 رؤساء 

وهذا انعكاس ألزمة الحزب *هيرتسوغ يفحص احتماالت ضم »كاديما« ويزيد من فرص تحالفات أكبر *خيبة أمل 

مصوتي »يوجد مستقبل« من الحزب الذي دعموه قد يعيد لحزب »العمل« مؤيدين فقدهم في االنتخابات األخيرة*
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تصاعدت المخاوف اإلس���رائيلية م���ن قضية الالجئين 

بع���د انتخاب الرئي���س األميركي جون كني���دي، إذ تبين، 

في خري���ف العام 1961، أن إدارته مص���رة على العمل من 

أج���ل إيجاد حل لنح���و مليون الجئ على األقل يعيش���ون 

في مخيمات تمتد من س���ورية ولبنان في الشمال، ومرورا 

باألردن والضفة الغربية وحتى قطاع غزة جنوبا. 

وش���دد المحاضر في قس���م العلوم السياسية في كلية 

»عيم���ق يزراعيل« )مرج بن عام���ر(، الدكتور أريك أريئيل، 

باالستناد إلى أطروحة الدكتوراه التي قدمها إلى جامعة 

حيف���ا العام الماضي ح���ول قضية الالجئي���ن، في مقاله 

المنش���ور في »هآرت���س«، ي���وم الجمعة الماض���ي، على 

أنه لي���س وضع الالجئين البائس، وال الصراع في الش���رق 

األوسط وال الحرب الباردة، كانت الدافع للمبادرة الجديدة 

التي طرحتها واشنطن. 

وأش���ار إلى أن الكونغرس هو الذي مارس ضغوطا كبيرة 

على وزارة الخارجي���ة األميركية من أجل وضع حل لقضية 

الالجئين. والس���بب هو أن ميزانية وكالة غوث وتش���غيل 

الالجئين، »األونروا«، أخذت ترتفع، فيما 70% منها تمولها 

الوالي���ات المتحدة. وجاءت ه���ذه الضغوط األميركية في 

الوقت الذي اعتقدوا فيه في إسرائيل أن قضية الالجئين 

أخذت تختفي. إذ أعلن رئيس حكومة إسرائيل في حينه، 

دافيد بن غوريون« أن »عرب إس���رائيل خرجوا من اللعبة«، 

وأن »قرار التاس���ع والعش���رين من تش���رين الثاني ]قرار 

التقسيم[ قد مات«. 

لكن منذ نهاية س���نوات الخمس���ين بدأت ك���رة الثلج 

هذه تتدح���رج في االتج���اه المعاكس إلرادة إس���رائيل. 

وبعث س���فير إس���رائيل في روما، إلياهو ساسون، برسالة 

إلى وزيرة الخارجية، غولدا مئي���ر، في نهاية العام 1961، 

ح���ذر فيها من أن »الوقت يعمل ضد مصلحة إس���رائيل«. 

ورأى أريئيل أن إسرائيل، في تلك السنوات، لم تنتبه إلى 

التطورات التي أدت الحقا إلى أن »يؤسس الالجئون هيئة 

رسمية تمثلهم وتتحدث باسمهم« في إشارة إلى منظمة 

التحرير الفلسطينية.

وأثارت المبادرة الجديدة إلدارة كنيدي واقتراب انعقاد 

م���داوالت دورة الجمعية العامة ال� 16 قلقا في إس���رائيل، 

خاصة وأنه في الدورة السابقة للجمعية العامة طرأ تراجع 

على مكانة إسرائيل بسبب قضية الالجئين. وكان السؤال 

المركزي بالنسبة إلس���رائيل: »ما هو عدد الالجئين الذين 

بإمكان إس���رائيل أن تس���توعبهم من دون تشكيل خطر 

على بقائها ووجودها كدولة يهودية؟«. 

وقال���ت غولدا مئير في اجتم���اع للجنة الخارجية واألمن 

التابعة للكنيس���ت، في العام 1961، إن إس���رائيل مطالبة 

بإع���ادة الجئين مس���نين. وأضاف���ت أن 10% من س���كان 

إس���رائيل هم عرب. كذلك عقدت قي���ادة وزارة الخارجية 

اإلس���رائيلية سلس���لة اجتماعات، ُوصفت بأنها س���رية 

للغاية، وبحثت مسألة »الثمن« الذي ستدفعه. وقال مدير 

عام الوزارة، حاييم يحيل، إن بإمكان إس���رائيل استيعاب 

30 إلى 40 ألف الجئ خالل ثالث أو أربع سنوات وأن هذا »ال 

يش���كل خطرا كبيرا«. ورأى قسم من المشاركين في هذه 

الم���داوالت أن وجود أقلية عربية نس���بتها 25% هو وضع 

»باإلم���كان التعايش مع���ه«، فيما اعتبر آخرون أن نس���بة 

كهذه تشكل »سقفا عاليا وخطيرا جدا«. 

وعقدت الحكومة اإلس���رائيلية، في تم���وز العام 1961، 

اجتماعي���ن تم تخصيصهما لمس���ألة »الثم���ن«، أي عدد 

الالجئي���ن الذين ستس���مح بعودتهم. وق���ال بن غوريون 

خاللهم���ا إنه إذا وصل عدد العرب في إس���رائيل إلى 600 

ألف فإنه���م س���يصبحون األغلبية خالل جيلين. وأش���ار 

أريئيل إلى أن عدد سكان إسرائيل بلغ حينذاك 1ر3 مليون 

بينهم 252 ألف عربي ويشكلون نسبة 3ر11% من السكان. 

ولم تتخذ حكومة إسرائيل قرارات في هذين االجتماعين.

»المحادثات الهادئة«
خالل العامي���ن 1962 و1963 جرت محادثات س���رية حول 

الالجئين الفلس���طينيين بين الواليات المتحدة وإسرائيل، 

وأطلق عليها تسمية »المحادثات الهادئة«. ووفقا ألريئيل 

فإن إس���رائيل عبرت خالل هذه المحادث���ات عن موافقتها 

على عودة 10% من الالجئين، أي حوالي 110 آالف الجئ. لكن 

هذه المبادرة لم تنجح بسبب عدم تمكن الواليات المتحدة 

من الحصول على موافقة الدول العربية عليها. 

ولف���ت أريئيل إل���ى أنه بي���ن الس���نوات 1948 و1967، 

كانت إس���رائيل تنظر إلى قضية الالجئين عبر »نظارات« 

واش���نطن. وتعاملت إس���رائيل مع الالجئين عندما كانوا 

ف���ي واش���نطن يعتقدون أنه يج���ب القيام بخط���وات، أو 

البحث عن خط���ط جديدة، من أجل حل هذه القضية. لكن 

بغياب ضغوط خارجية، بقيت سياس���ة الستاتوس - كوو 

اإلسرائيلية على حالها.

وأضاف أريئيل أن »حقيقة أن ’البوصلة السياسية’ لدى 

صناع القرار ]في إس���رائيل[ أش���ارت مجددا إلى واشنطن 

ونيويورك عل���ى أنهما الغاية التي تملي وضع سياس���ة 

إس���رائيلية حيال مس���ألة الالجئين، هي أحد التفسيرات 

المركزية لعدم االلتفات وع���دم اإلنصات للتطورات التي 

حدثت في مخيمات الالجئين في الجانب اآلخر من الحدود 

حتى العام 1967 من الناحيتين االجتماعية والسياسية«.

ورأى الباحث أن���ه »فيما الجوانب األمنية والعس���كرية 

حظيت دائم���ا باهتمام بالغ، وبضمن ذلك تأس���يس فتح 

والتنظيم عس���كريا، فإن إس���رائيل أب���دت اهتماما أقل، 

بعملية التمأس���س السياس���ي لالجئين. وهكذا تحولت 

قضية الالجئين ش���يئا فش���يئا من قضية إنس���انية إلى 

القضية الوطنية الفلسطينية، بينما تنجر إسرائيل خلف 

ذنب األحداث«.

لق���د أبدت إس���رائيل، في ث���الث ح���االت، موافقة على 

استيعاب عدد غير قليل من الالجئين، في أعقاب ضغوط 

أميركية: وافقت في العام 1949 على اس���تيعاب 150 ألف 

الجئ بعد أن اش���ترطت ضم قطاع غزة إليها؛ الموافقة في 

العام نفس���ه على اس���تيعاب 100 ألف الجئ؛ وموافقتها 

على استيعاب 110 آالف الجئ خالل »المحادثات الهادئة«.

ورأى أريئيل أن »إس���رائيل كانت مس���تعدة الستيعاب 

الجئي���ن عندم���ا كان وضعه���ا الديمغراف���ي والجي���و- 

إس���تراتيجي أس���وأ بكثير مما هو اليوم. وبقدر ما يمكن 

االستفادة من تجارب الماضي، فإن االستعداد الستيعاب 

ع���دد مقل���ص ورمزي م���ن الالجئي���ن وبموج���ب معايير 

تحددها إس���رائيل، مثل الس���ن والجدول الزمني والوضع 

العائلي - ومسجل في األونروا اليوم قرابة خمسة ماليين 

الجئ موزعين في 58 دولة - من ش���أنه توفير اس���تجابة 

رمزي���ة وهامة لمطلب ’العودة’، الكامن في أس���اس الروح 

الفلس���طينية لالجئين. وبذلك تعترف إس���رائيل بدورها 

األخالقي في نشوء هذه القضية«.

وخل���ص إل���ى أن »قي���ام دولة فلس���طينية إل���ى جانب 

إس���رائيل كجزء من تسوية ش���املة ستسحب البساط من 

تح���ت مطلب العودة، إذ أنه ال يوج���د منطق في أن يطلب 

قسم كبير من الالجئين العودة إلى إسرائيل حصرا وليس 

إلى دولتهم الجديدة. ويتبين اآلن أن الستاتوس - كوو لم 

يعد بالفائدة على إس���رائيل - على سبيل المثال في حرب 

أكتوبر العام 1973 واالنتفاضة األولى وغيرها - واألرجح أن 

هذا ما سيحدث في المستقبل أيضا«.

مبادرة الرئيس كنيدي لحل قضية الالجئين

حاكت القيادة اإلس���رائيلية، في س���نوات الخمس���ين 

والستين من القرن الماضي، مخططات عديدة، معظمها 

سري، لمواصلة عمليات الترانسفير بحق الفلسطينيين، 

التي نفذتها في نهاي���ة العام 1947 وخالل العام 1948. 

وقضى قس���م من هذه المخطط���ات بنقل مواطنين عرب 

في إس���رائيل إلى دول أخرى بينها األرجنتين والبرازيل 

وليبيا ومصر ولبنان وتونس والجزائر، ومحاوالت لتوطين 

الجئي ال�48 في دول عديدة بينها ألمانيا وفرنس���ا ودول 

عربية.

ووضعت القيادة اإلسرائيلية هذه المخططات بسبب 

العام����ل الديمغراف����ي، أي بحجة التخ����وف من تزايد 

نس����بة العرب في الدولة. وكان ثمة س����بب آخر يتعلق 

بالضغوط الدولية التي مورست على إسرائيل من أجل 

حل قضية الالجئين الفلسطينيين، ومطالبة إسرائيل 

بالمش����اركة في حل كه����ذا، من خالل ع����ودة جزء، ولو 

صغير جدا بال����كاد يصل إلى 10%، إل����ى موطنه تحت 

الحكم اإلسرائيلي. 

وكتب المحاضر في قس���م العلوم السياسية في كلية 

»عيمق يزراعيل« )مرج ب���ن عامر(، الدكتور أريك أريئيل، 

باالستناد إلى أطروحة الدكتوراه التي قدمها إلى جامعة 

حيفا العام الماضي حول قضي���ة الالجئين، مقاال مطوال 

نش���ره في صحيفة »هآرت���س«، يوم الجمع���ة الماضي، 

أن الالجئي���ن تركوا وراءهم أمالكا ش���ملت أراضي بلغت 

مس���احتها أكثر من أربعة ماليين دونم، و73 ألف غرفة، 

و8000 حانوت ومكتب. 

وأض���اف أريئيل أن »ف���راغ البالد من س���كانها العرب 

والق���درة على إقامة دولة ذات أغلبية يهودية س���احقة 

اعتبر أنه اإلنجاز األكب���ر للحركة الصهيونية، وحتى أنه 

أهم من إقامة الدولة، برأي قس���م م���ن قيادتها، ولذلك 

س���ارعت إس���رائيل منذ منتصف الع���ام 1948 إلى بلورة 

سياس���تها، والتي بموجبها لن تسمح بأي شكل بعودة 

الالجئين إلى أراضيها«. وأش���ار إلى أن إس���رائيل أرادت 

بذل���ك »تخليد الس���تاتوس - ك���وو ]أي الوض���ع القائم[ 

الديمغراف���ي إلى جانب الس���تاتوس - ك���وو الجغرافي 

الحاص���ل لدى انتهاء المعارك وتوقي���ع اتفاقيات وقف 

إطالق النار«. 

وفي شهر كانون األول من العام 1948 اتخذت الجمعية 

العامة لألم���م المتحدة القرار رقم 194، المعروف ب� »قرار 

حق الع���ودة«، ونص البند 11 فيه على »وجوب الس���ماح 

بالعودة، ف���ي أقرب وقت ممكن، لالجئي���ن الراغبين في 

العودة إلى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم«. وأشار 

مارس على 
ُ
أريئي���ل إلى أنه منذ اتخاذ هذا القرار بدأت ت

إس���رائيل ضغوط مكثفة م���ن أجل اس���تيعاب جزء من 

الالجئين. كذل���ك فإنه تم طرح هذه القضية على جدول 

أعمال الجمعية العامة س���نة بعد أخرى، وفي المؤتمرات 

الدولي���ة، مث���ل مؤتمر ل���وزان لحل الصراع في الش���رق 

األوسط الذي عقد في أيار 1949.

ووفقا ألريئيل، فإن الرئي���س األميركي هاري ترومان، 

كان أول من بعث برس���الة تحذير شديدة إلى إسرائيل، 

وقال فيها إن رفض إسرائيل استيعاب الجئين »يشكل 

خطرا على السالم ويتجاهل قرارات األمم المتحدة«.

وأضاف الباحث أن إس���رائيل كانت قد وافقت خالل 

مؤتم���ر لوزان على اس���تيعاب الجئي���ن من خالل ضم 

قطاع غزة، معتقدة أنه يسكن فيه 150 ألف الجئ. لكن 

تبين الحقا أنه يس���كن في القط���اع ما بين 150 - 200 

ألف الجئ إضافة إلى حوالي 80 ألفا من سكان القطاع 

األصليين. وبعد تصاعد الضغوط الدولية عليها أعلنت 

إسرائيل أنها بشروط معينة ستوافق على استيعاب 

100 ألف الجئ. لكنها تراجع���ت عن إعالنها هذا، في 

تموز العام 1950، بادعاء أن الدول العربية رفضت هذا 

االقتراح. 

ورغم أن الضغوط الدولية على إسرائيل قد تراجعت في 

بداية سنوات الخمس���ين، وبدأت الجهود الدولية تركز 

على دفع حل لقضية الالجئين من خالل حلول اقتصادية 

إقليمية ومح���اوالت التوطين في ال���دول العربية، إال أن 

مس���ألة عودة قس���م من الالجئين إل���ى موطنهم تحت 

الحكم اإلس���رائيلي بقيت طوال الوقت نقطة مركزية في 

كافة الحلول التي اقترحت حينذاك. 

»لجنة الترانسفير« 
ومخططات تهجير عرب 48

كلما تزايد اإلدراك أن إسرائيل قد تضطر مرغمة ونتيجة 

للضغوط الدولية في س���نوات الخمس���ين والستين إلى 

استيعاب قسم من الالجئين، أخذت القيادة اإلسرائيلية 

في البح���ث عن حلول إلجراء »ت���وازن ديمغرافي«. ووفقا 

ألريئيل فإن القي���ادة اإلس���رائيلية تداولت في كيفية 

خف���ض عدد الس���كان العرب في إس���رائيل إزاء احتمال 

اس���تيعاب الجئين، الذين نس���بة الوالدة لديهم ولدى 

العرب في إسرائيل أعلى من النسبة لدى اليهود.

وف���ي أوج حرب العام 1948، وف���ي الوقت الذي تم فيه 

تهجير أكثر من 400 ألف الجئ، شكلت حكومة إسرائيل 

»لجنة الترانس���فير«، وفوضتها بوضع توصيات بش���أن 

السياسة تجاه الالجئين. وترأس اللجنة يوسف فايتس، 

أحد رم���وز الحرك���ة الصهيونية في طرد ع���رب الجليل 

والمس���ؤول في »كيرن كييمت ليس���رائيل« )الصندوق 

الدائم إلسرائيل(، والذي وصفه أريئيل بأنه »الروح الحية 

من وراء تشكيل اللجنة«. 

وبين التوصيات التي وضعتها »لجنة الترانسفير« أنه 

ينبغي النظ���ر إلى »هجرة« الالجئين عل���ى أنها حقيقة 

نهائية، وينبغي تأييد اس���تيعابهم ف���ي أماكن أخرى 

خارج إسرائيل. 

وأوصت اللجنة بتش���جيع هجرة الع���رب الذي بقوا في 

البل���د، وش���راء األراضي من العرب الذي���ن يوافقون على 

الهجرة، وه���دم قرى عربية ومنع زراع���ة األراضي وجمع 

الحصاد وقطف الزيتون. وأش���ار الباحث إلى أنه في تلك 

الفترة كانت هناك محاوالت م���ن جانب الجئين للعودة 

إلى قراهم وأراضيهم من خالل التسلل عبر الحدود.

وأضاف أريئي���ل أنه بعد أن أيقنت حكومة إس���رائيل 

خالل مداوالت في »الغ���رف المغلقة« أن ال مفر من عودة 

قس���م من الالجئين، أقرت »لجنة الترانسفير« أنه يحظر 

أن يصل عدد السكان العرب إلى أكثر من 15% من سكان 

إس���رائيل. وأش���ار الباحث إلى أن »هذه التوصيات، التي 

تم تقديمها خطيا، لم تتبناها الحكومة بش���كل رسمي، 

لكن على ضوئها تعم���ق اإلدراك أنه ينبغي العمل على 

الستاتوس- كوو الديمغرافي«. 

وقد شارك رئيس حكومة إسرائيل، دافيد بن غوريون، 

ومستش���اره للشؤون العربية، يهوش���ع فلمون، في عدة 

اجتماعات ل� »لجنة الترانسفير«، التي جرى فيها البحث 

في تش���جيع هجرة العرب. وقال قائد الجبهة الجنوبية 

للجيش اإلسرائيلي في حينه، موشيه داّيان، في حزيران 

العام 1950، إنه »ينبغي التعامل مع 170 ألف عربي بقوا 

في البالد وكأنه لم ُيحسم مصيرهم بعد. وآمل أن تكون 

هناك إمكانية في الس���نوات المقبلة لتنفيذ ترانسفير 

لهؤالء العرب من أرض إسرائيل«.

وقال أريئي���ل إن قيادة حزبي مباي و«أحدوت َهَعفودا« 

وق���ادة الحكم العس���كري آمنوا، خالل العق���د األول بعد 

قيام إس���رائيل، بأن يس���تخلص قس���م من العرب على 

األقل العب���ر من نتائج حرب 48 وبأن يفكروا بالهجرة من 

البالد طواعي���ة. وكتب فلمون مذك���رة وجهها إلى وزير 

الخارجية اإلسرائيلي، موش���يه شاريت، في العام 1950، 

قال فيها إن »معظم أصحاب األمالك بين عرب إس���رائيل 

يرغب���ون بمغادرة البالد إذا تمكن���وا من إخراج أمالكهم. 

والمسيحيون سيختارون االنتقال إلى لبنان، والمسلمون 

إل���ى مصر«. وأقر فلمون بأنه بح���ث إمكانية إجراء تبادل 

أمالك بين العرب من إس���رائيل واليهود من مصر ولبنان 

ووجد أن باإلمكان التوصل إلى اتفاق. 

لك���ن خطة التهجير األكبر واألش���مل الت���ي وضعتها 

»لجنة الترانس���فير« كان���ت تقضي بنق���ل آالف العرب 

المسيحيين من الجليل إلى األرجنتين والبرازيل، وأطلق 

عليها اسم سري هو »عملية يوحنان«. وأشار أريئيل إلى 

أنه تم وضع هذه الخطة بس���رية بالغة في ديوان رئيس 

الحكومة ومكتب وزير الخارجية بمس���اعدة فايتس. وقد 

شجع شاريت وضع هذه الخطة رغم أنه خشي من موقف 

الكنيسة عندما يتضح أن قسما كبيرا من المهجرين هم 

مسيحيون.

وفي شهر آذار العام 1952 سلم فايتس وزارة الخارجية 

تقريرا مفصال حول إمكانية توطين عرب مس���يحيين من 

الجليل األعلى في األرجنتين والبرازيل. وقال في التقرير 

إن السلطات األرجنتينية تش���جع هجرة مزارعين إليها، 

وإن 35 عائل���ة من قرية الجش، قرب صفد، أبدوا اهتماما 

بالخط���ة. ووفق���ا للخطة فإن���ه تعين أن تم���ول »كيرن 

كييمت« بالسر هذه العائالت بواسطة شركة تقام باسم 

أشخاص غير يهود. وقال شاريت إنه باإلمكان اإلعالن عن 

هذه الخطة على أنها مبادرة لعرب من إس���رائيل، وأنها 

ش���بيهة بهجرة مس���يحيين موارنة من لبن���ان. وأصدر 

تعليمات بأنه إذا تم الكش���ف عن »عملية يوحنان« فإن 

على إس���رائيل أن تنفي بشكل قاطع أنها عملية بمبادرة 

حكومة إسرائيل. 

وأبلغ ش���اريت فايتس، في تشرين الثاني العام 1952، 

أن بن غوريون صادق على »عملية يوحنان«، وش���دد على 

وجوب الحفاظ عليها بسرية مطلقة. إال أنه تم إلغاء هذه 

الخطة، في بداية العام 1953. ويرجح أريئيل أن الس���بب 

يعود إلى أن األرجنتين سحبت يدها من الموضوع. 

مخططات توطين 
الالجئين في ليبيا

في موازاة ذلك كانت دائرة الش���رق األوسط في وزارة 

الخارجية اإلس���رائيلية تعمل، من���ذ إقامتها، على وضع 

خطط لتوطين الالجئين الفلس���طينيين خارج إسرائيل، 

وتجني���د تمويل لذل���ك والحص���ول على تأيي���د دولي 

لمخطط���ات كهذه. وف���ي ربيع الع���ام 1950 اقترح مدير 

دائرة المؤسسات الدولية في وزارة الخارجية، يحزقئيل 

غوردون، بحث إمكانية توطين الجئين فلس���طينيين في 

الصوم���ال وليبيا، مكان 17 إل���ى 18 ألف يهودي هاجروا 

من ليبيا إلى إس���رائيل، ومن دون السماح لليهود بإخراج 

ممتلكات من ليبيا.

وبعد حصول ليبيا على اس���تقاللها، في كانون الثاني 

من الع���ام 1952، عرض المس���ؤول ف���ي وزارة الخارجية 

اإلس���رائيلية، موش���يه ساس���ون، اقتراح س���ريا يقضي 

بتوطين الجئين ومواطنين عرب من إس���رائيل في ليبيا، 

ودم���ج ذلك مع »إنقاذ أمالك يه���ود ليبيا«. وفي حزيران 

العام 1955، سافر فايتس من باريس إلى تونس والجزائر 

به���دف البحث ف���ي إمكانية توطين الجئي���ن وعرب من 

إس���رائيل في هاتين الدولتي���ن، وذلك في موازاة هجرة 

يهود منهما إلى إسرائيل.

وجرت محاولة أخ���رى، كان فلمون ضالعا فيها، وقضت 

بشراء 100 ألف دونم في منطقة دراس األخضر في ليبيا 

م���ن أجل توطي���ن الالجئين فيها. وفش���لت هذه الخطة 

بعد تسربها إلى وس���ائل اإلعالم، وفي أعقاب ذلك تمت 

ممارسة ضغوط كبيرة على ليبيا لرفضها. وخالل العامين 

1956 و1957 حاكت إس���رائيل خطة أخرى، قضت بش���راء 

مزارع ق���رب طرابلس الغرب وتوطين ن���واة من الالجئين 

مؤلفة من 50 إلى 75 عائلة. وتم إطالق تس���مية »عوري« 

عليها. وش���ملت هذه الخطة إقامة ش���ركة تطوير وبناء 

وتسجيلها في سويسرا، وأن يكون أحد أصحاب أسهمها 

بنكا سويس���ريا. وألغيت هذه الخطة أيضا بعد تسربها 

إلى وسائل اإلعالم.

ووضعت إس���رائيل خط���ة أخرى، في أيل���ول العام 

1959، لتوطي���ن 2000 عائلة من الالجئي���ن في ليبيا 

وتشغيلهم في شركة تطوير. وتم االهتمام من خالل 

هذه الخطة بأن ال يشكل الالجئون عبئا على االقتصاد 

الليبي.

ووفق���ا ألريئيل فإن إس���رائيل أجرت بواس���طة فلمون 

اتصاالت في باريس مع الرئيس السوري في حينه، أديب 

الشيش���كلي، من أج���ل توطين الجئين ف���ي دول عربية. 

وفي العام 1955 بحث ش���اريت ف���ي إمكانية توطين 100 

ألف الجئ في البرازيل، وإمكانية ش���راء أراض في قبرص 

لتش���كل بديال عن أمالك مواطنين عرب في إسرائيل في 

حال وافقوا على الهجرة منها.

وفي النصف األول من س���نوات الستين استمرت وزارة 

الخارجية اإلسرائيلية في بحث مخططات لتشجيع هجرة 

الجئين فلس���طينيين وتوطينهم في أوروبا، وخاصة في 

ألمانيا وفرنس���ا، وإيجاد عمل لهم في ألمانيا والنمس���ا 

وسويس���را. وأطلق���ت على هذه الخطة تس���مية »عملية 

العامل«، وتم الحفاظ على س���ريتها المطلقة. لكن وزيرة 

الخارجية اإلسرائيلية في حينه، غولدا مئير، تحفظت من 

هذه الخطة واعتبرت أن من شأن »إغراق ألمانيا بالجئين 

عرب أن يؤثر على محيطهم األلماني«. وبعد فش���ل هذه 

الخطة بحثت إس���رائيل في خطة أخرى، في العام 1966، 

وقضت بنقل الجئين من األردن إلى فرنس���ا وتوطينهم 

هناك.

وأش���ار أريئي���ل إلى أن إس���رائيل اس���تمرت في وضع 

خطط لتوطين الالجئين الفلس���طينيين وراء البحار، بعد 

حرب حزيران العام 1967، لكن تنفيذ هذه الخطط فش���ل 

»مثلما فش���لت أفكار واقتراحات طرحها آخرون، وبينهم 

الرئيس السوري، حسني الزعيم، ورئيس حكومة العراق، 

نوري الس���عيد، في العام 1949. وقد تحفظ ش���اريت من 

اقتراح رئي���س الحكوم���ة العراقية بمبادل���ة الالجئين 

بيهود الع���راق، الذي بلغ عددهم 140 ألف نس���مة. وقد 

خشي ش���اريت وآخرون من احتمال مطالبة يهود العراق 

بتعويضات عل���ى أمالكهم وأن يقدم بع���د ذلك طلبات 

كهذه يهود هاجروا إلى إسرائيل من دول أخرى. وهكذا 

ارتبطت قضية الالجئين بأم���الك المهاجرين ]اليهود[ 

من الدول العربية«.   

معلومات جديدة عن التاريخ السري للترانسفير

مخططات إسرائيلية لتوطين الالجئين وتهجير عرب 48!

1948 : االقتالع.
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تــغــطــيــــة خـــاصــــــة

يتعمد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 

في كل مرة يتطرق فيها إلى حل الصراع اإلس���رائيلي - 

الفلسطيني، التشديد على المطلب اإلسرائيلي الجديد 

بأن يعترف الفلس���طينيون بأن إس���رائيل هي »الدولة 

القومية للش���عب اليهودي«، ويطرح ذلك كشرط أساس 

ال يمكن بدونه التوصل إلى اتفاق دائم بين الجانبين. 

ويدع���ي مؤيدو هذا المطلب أنه لي���س مطلبا جديدا. 

وينط���وي هذا االدعاء عل���ى محاولة لتش���ويه الحقائق 

التاريخية، إذ إنه منذ إنش���اء إسرائيل، في العام 1948، 

وحتى قبل ذلك، كان يتحدث قادة الحركة الصهيونية 

وقادة إسرائيل عن أن هذه دولة يهودية. وعندما أعلن 

زعيم الحرك���ة الصهيونية، دافيد بن غوريون، عن قيام 

إس���رائيل، قال »إننا نعلن بهذا عن قيام دولة يهودية، 

هي إسرائيل«. 

وتبع ذل���ك، على مدار العقود الماضية، س���ن قوانين 

في الكنيس���ت تضمنت بنودا بأن إس���رائيل هي »دولة 

يهودي���ة«، وأبرزه���ا »قان���ون العودة« ال���ذي يتيح ألي 

يهودي في العالم الهجرة إلى إسرائيل والحصول على 

جنس���يتها وامتيازات أخرى. إضافة إلى ذلك تم س���ن 

»قوانين أس���اس«، تعتبر قوانين دس���تورية، وش���ملت 

عبارة أن إس���رائيل هي »دولة يهودي���ة وديمقراطية«، 

بينها »قانون أس���اس: الكنيس���ت«، في الع���ام 1985، 

و»قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته« في العام 1992. 

ورغم ذلك فإن س���جاال وجدال حادين دارا في إس���رائيل 

ح���ول انس���جام أو تناق���ض مصطل���ح »اليهودية« مع 

مصطلح »الديمقراطية«. 

إن تعبي���ر »الدول���ة اليهودية« ظهر ف���ي عدة وثائق 

وقوانين إس���رائيلية، خ���الل العق���ود الماضية. كذلك 

أعلن الرئيس األميركي الس���ابق، جورج بوش، خالل قمة 

العقبة، ف���ي العام 2003، أن »أميركا ملتزمة اليوم بأمن 

إس���رائيل كدولة يهودية«. إال أن إس���رائيل لم تطالب 

الفلس���طينيين، منذ بدء المحادثات بين الجانبين، قبل 

20 عاما، بأن يعترفوا بأنها »دولة يهودية«. 

ورغم ذل���ك، فإنه منذ »مؤتمر أنابولي���س«، في أواخر 

العام 2007 وحتى نهاية العام 2008، بدأت إس���رائيل، 

ممثل���ة برئي���س الحكومة حين���ذاك إيه���ود أولمرت، 

ووزيرة الخارجية تس���يبي ليفني، بالتحدث حول وجوب 

اعتراف الفلس���طينيين ب� »الدولة اليهودية«. وتحدثت 

ليفن���ي في حينه عن »حل الدولتين للش���عبين« وليس 

»حل الدولتين«، بحيث تكون »إس���رائيل الدولة القومية 

للشعب اليهودي، وفلس���طين الدولة القومية للشعب 

الفلس���طيني«. وأضافت أن فلس���طين هي أيضا الدولة 

القومي���ة لع���رب 48. وقد ح���اول الجانب اإلس���رائيلي 

أن يضّم���ن »بي���ان التفاهم المش���ترك«، ل���دى انطالق 

أنابولي���س، مصطلح الدول���ة اليهودية، لك���ن الجانب 

الفلس���طيني رفض ذلك بشدة، األمر الذي هّدد بتفجير 

مؤتمر أنابوليس، ما أدى إلى تنازل الجانب اإلس���رائيلي 

عن طلبه.

وبع���د عودة نتنياهو إلى رئاس���ة الحكومة، في العام 

2009، مورس���ت ضغ���وط عليه من أج���ل االعتراف بحل 

الدولتي���ن، خاصة م���ن جانب الوالي���ات المتحدة، وفي 

أعقاب خطاب الرئيس األميركي الجديد في حينه، باراك 

أوباما، في القاه���رة. وألقى نتنياه���و خطابا في »مركز 

بيغن - الس���ادات« في جامعة بار إيالن، التي تعتبر أحد 

معاقل اليمين اإلس���رائيلي، في 14 حزيران 2009، أعلن 

فيه موافقته على قيام دولة فلسطينية بعد تحقق عدة 

ش���روط، أبرزها اعتراف الفلسطينيين بأن إسرائيل هي 

»الدولة القومية للش���عب اليهودي« وتنازلهم عن حق 

العودة وأن تكون الدولة الفلس���طينية منزوعة السالح. 

وبذلك كان نتنياهو أول من طالب الفلسطينيين، بشكل 

علني واضح، باالعتراف بيهودية إسرائيل.

دوافع مطالبة الفلسطينيين
باالعتراف بـ »الدولة اليهودية«

وضع عضو الوفد اإلس���رائيلي إلى أنابوليس والرئيس 

الس���ابق لدائ���رة القان���ون الدولي ف���ي وزارة الخارجية 

اإلسرائيلية، الدكتور طال بيكر، في العام 2012، دراسة 

بعنوان »مطلب االعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية 

- إع���ادة تقويم«، وق���د صدرت عن »ميتس���يال - المركز 

لفكر صهيوني، ليبرالي وديمقراطي« و»معهد واشنطن 

لسياسة الشرق األدنى«. 

وأش���ار بيكر إلى أن مؤيدي مطلب االعتراف ب� »الدولة 

اليهودية« يطرحون ثالثة ادعاءات »جوهرية« لضرورة 

وج���ود اعتراف كهذا في أي اتفاق س���الم إس���رائيلي - 

فلسطيني:

أوال: »رفض االعتراف بحق الشعب اليهودي في تقرير 

المصير، إلى جانب الحقوق الفلسطينية، أذكى الصراع، 

وس���يكون هناك حل حقيقي فقط عندما يتم االعتراف 

بقانوني���ة الحقوق الجماعية لليهود والفلس���طينيين. 

ووفق���ا لهذا ال���رأي، فإن اتفاقا م���ن دون اعتراف كهذا 

ُيخف���ي القضية الكامن���ة في صلب الصراع ويكش���ف 

انعدام رغبة الفلسطينيين في إنهائه أبدا«. 

ثانيا: »مؤيدو االعتراف يرون أن التعبير العملي األهم 

له يكمن في التوجه الذي ُيمل���ي حل قضية الالجئين. 

واالعتراف بقانونية دولة يهودي���ة يتم تصويره على 

أنه ضمان ضروري لحل مطالب الالجئين الفلس���طينيين 

بش���كل يتالءم مع نموذج الدولتين للش���عبين والذي ال 

يشكل خطرا على الصبغة اليهودية إلسرائيل«.

ثالثا: »مؤيدو االعتراف قلقون من أنه بعد التوصل إلى 

اتفاق سالم إسرائيلي - فلس���طيني، ستستمر األقلية 

العربية - الفلس���طينية في إسرائيل في تحدي شرعية 

الصبغة اليهودية الداخلية للدولة. ولذلك يتم تصوير 

االعت���راف بأنه رد فعل مالئم ض���د اتهامات بأن حماية 

الحقوق الجماعية اليهودية ليست شرعية من أساسها، 

خاصة في حال اتفاق س���الم إس���رائيلي - فلس���طيني، 

والذي سيحظى بمصادقة واسعة«.  

إلى جانب ذلك، رأى بيكر أنه يوجد »بعد إستراتيجي« 

لالعتراف ب� »الدولة اليهودية« يتجاوز غرفة المفاوضات 

بين إسرائيل والفلسطينيين، ويتمثل باآلتي:

أوال: »ق���وة معارضي حل الدولتي���ن خاصة والمصالح 

األميركية في المنطقة عامة، في أنحاء الش���رق األوسط 

وخارجه، تتعزز على ما يب���دو بفضل رفضهم االعتراف 

بش���رعية تقرير المصير لليهود وبفضل فش���ل األسرة 

الدولية في اإلصرار على ذلك«.

ثاني���ا: »الق���وى المتطرف���ة بش���كل خاص تس���تغل 

الالمباالة الدولية للتحدي المتصاعد لش���رعية إسرائيل 

كوطن للش���عب اليهودي. وفي هذا السياق، فإن إصرار 

األسرة الدولية على اعتراف متبادل بالحقوق الجماعية 

الفلسطينية واليهودية على حد سواء، سيكون ذا قيمة 

كبيرة للغاية. وس���يمكن المفاوضين من طرح االعتراف 

والمصالحة على أنهما المس���اران الفع���االن الحصريان 

لتطبيق حقوقهما القومية، فيما س���ُيصور خصومهما 

كأس���رى أجندة مهووس���ة يتم انتهاجها على حساب 

مصالح وطنية«.

ثالثا: »تأيي���د االعتراف من ش���أنه أن ُيصّور على أنه 

تكمن فيه أهمية أخالقية وشمولية«.

رابع���ا: »غياب دع���م معلن من جانب األس���رة الدولية 

حي���ال تقرير المصير لليه���ود، أو رفض أهمية معادلة 

ما العتراف متبادل باتفاق إس���رائيلي - فلسطيني، قد 

يبعث مؤش���را خطيرا بش���أن قدرة المصالح السياسية 

الضيقة والمعارض���ة الراديكالية على التغلب على قوة 

المبدأ األخالقي«.

معارضة االعتراف
بـ »الدولة اليهودية«

تناولت الدراس���ة التي أعدها بيكر المعارضة لمطالبة 

الفلس���طينيين باالعتراف ب� »الدولة اليهودية«، والتي 

ل���م تأت من جانب الفلس���طينيين فقط. وأش���ار إلى أن 

المعارضة األكثر مباش���رة ه���ي أن اعترافا كهذا ليس 

ضروريا، وأن ه���ذه المطالبة تعقد المفاوضات أكثر مما 

هي معقدة أصال. وأشار أيضا إلى أن االعتراف ب� »الدولة 

اليهودية« يعني بالنسبة للفلسطينيين نسف الرواية 

التاريخية الفلسطينية للصراع. 

ولف���ت بيك���ر إلى أن الموق���ف الفلس���طيني من هذا 

المطل���ب كان كالتال���ي: إس���رائيل لم تطل���ب من مصر 

واألردن اعتراف���ا كه���ذا عندما وقعت اتفاقيتي س���الم 

معهم���ا؛ منظمة التحري���ر الفلس���طينية اعترفت بحق 

إسرائيل في الوجود بسالم وأمن، في العام 1993، ورغم 

أن إلس���رائيل الحق في تعريف طابعها الداخلي إال أنه 

ال ينبغي أن تطالب باعتراف فلسطيني علني لمثل هذا 

التعريف.

وهناك معارضة كهذه من داخل إسرائيل: شخصيات 

إسرائيلية بارزة، وتؤيد الطابع اليهودي إلسرائيل، تؤكد 

أن المجهود من أجل الحصول على اعتراف فلس���طيني 

يجبي ثمنا أغل���ى مما ينبغي أو أنه يضعف إس���رائيل 

بواس���طة ع���رض قانونيتها كدولة يهودي���ة ويبقيها 

مسألة مفتوحة؛ قس���م من المحللين اإلسرائيليين يرى 

أن غياب اتفاق على حل الدولتين، وليس غياب اعتراف 

ب���� »الدول���ة اليهودية«، ه���و التحدي األكبر لش���رعية 

إسرائيل كدولة يهودية. 

وأش���ار بيك���ر إل���ى أن مطلب االعت���راف ب���� »الدولة 

اليهودية« يهدف أيضا إلى اس���تباق المفاوضات حول 

قضي���ة الالجئين الفلس���طينيين. وأض���اف أن مؤيدي 

االعت���راف »ال يخف���ون رأيهم ب���أن االعت���راف بالدولة 

اليهودية غايت���ه، جزئيا على األقل، ه���ي دفع االدعاء 

ب���أن المنطق في حل الدولتين بحد ذاته يلزم برفض أي 

حل لقضية الالجئين الفلسطينيين التي من شأنها أن 

تهّدد الصبغة اليهودية إلسرائيل«. 

وأضاف أن���ه »يصع���ب التفكير ف���ي أن المفاوضين 

الفلس���طينيين س���يتمكنون من التعبير علنا ومباشرة 

عن حق���وق اليهود بتقرير المصي���ر إال في حال تأكدوا 

من أن مطالب الالجئي���ن وحقهم في تقرير المصير تم 

حلها أيضا. ولهذا الس���بب بالذات، يتعين على مؤيدي 

االعتراف بطبيعة إسرائيل اليهودية أال يطرحوا مسألة 

االعتراف كشرط مسبق للمفاوضات وإنما كأحد مركبات 

اتفاق شامل«.

ورأى بيكر أن التس���وية م���ا بين مطل���ب االعتراف ب� 

»الدول���ة اليهودي���ة« ومعارضته يج���ب أن تكون وفقا 

لآلتي:

»ينبغ���ي النظ���ر إلى ه���ذا المطلب على أن���ه مجهود 

لالعتراف بحق الشعب اليهودي في تقرير المصير في 

دولة ذات س���يادة، وليس االعتراف بإسرائيل ك� ’دولة 

يهودية’«.

»يج���ب أن يكون االعت���راف متب���ادال، ومثلما يعترف 

الفلس���طينيون بش���كل صريح بح���ق تقري���ر المصير 

لليهود، يجب على إسرائيل االعتراف بشكل صريح بحق 

تقرير المصير للفلسطينيين«.

»ينبغي الس���عي نحو اعتراف في إط���ار االتفاق على 

نهاية الصراع بحيث يشمل حال لقضية الالجئين وإقامة 

دولة قومية فلس���طينية إلى جانب دولة إسرائيل، وأن 

يكون المبدأ العقالني إلطار الدولتين موجها لتس���وية 

المواضيع المختلف حولها، وال ينبغي تس���ريع اعتراف 

صريح كشرط مسبق لمعالجة هذه المواضيع أو كوسيلة 

لإلقرار بنتائجها مسبقا«.

تراجع بن غوريون
عن تعريف »دولة اليهود«

وكان ب���ن غوري���ون تراجع عن وصف إس���رائيل بأنها 

»دولة اليهود«، أي الدولة التي ينتمي إليها اليهود في 

أي مكان يتواجدون فيه. 

وكتب الوزير اإلس���رائيلي الس���ابق يوسي بيلين، في 

مقال في صحيفة »يسرائيل هيوم«، في 3 كانون األول 

2010، أنه »في اللحظة التي بدأ فيها بن غوريون بعرض 

إس���رائيل كدول���ة اليهود، وطالب جمي���ع يهود العالم 

بالهجرة إلى إس���رائيل«، أثار ذلك غضب زعيم اليهود 

األميركيين في ذلك الحين، يعقوب بالوش���طاين، وهو 

ملياردير كان يتبرع بسخاء إلسرائيل.

وأضاف بيلين أن ثالثة من زعماء المنظمات اليهودية 

األميركية حضروا إلى إس���رائيل، في ش���هر أيار العام 

1948، والتق���وا مع ب���ن غوريون، وقالوا له إن »إس���رائيل 

ليس���ت مخولة باإلعالن عن نفس���ها أنه���ا دولة يهود 

العالم وتدعوهم للهجرة، ألن هذا األمر قد يشعل عداء 

للسامية خفيا وادعاءات حول والء مزدوج«. 

ووفقا لبيلين، فإن بالوش���طاين هدد بوقف التبرعات 

إلسرائيل »إذا ما استمر قادتها بالتسبب ليهود أميركا 

االصطدام مع غير اليهود حول مس���ألة الوالء المزدوج«. 

بعد ذلك دعا بن غوريون بالوشطاين إلى زيارة إسرائيل 

»وسرعان ما تبين لرئيس الحكومة أنه يجري مفاوضات 

مع زعي���م يهود أمي���ركا«. وقد أوضح بالوش���طاين لبن 

غوري���ون أن »الواليات المتحدة ليس���ت ش���تاتا، وهي 

ليس���ت مكانا علق فيه اليهود. وبالنسبة ليهود أميركا، 

الواليات المتحدة هي الغاية األخيرة...«.

وأص���در بالوش���طاين بيانا ح���ذر فيه إس���رائيل من 

»المس بمواضيع حساس���ة لليهود في أماكن أخرى من 

العالم. ويهود أميركا يرفضون أي تلميح إليهم بأنهم 

يعيشون في الشتات«.

ب���دوره أصدر بن غوري���ون بيانا تراجع م���ن خالله عن 

وصف إس���رائيل بأنها »دولة اليه���ود«، وأعلن أن »دولة 

إس���رائيل تمثل مواطنيها فقط، وتتحدث باسمهم، وال 

تتطلع بأي شكل من األشكال إلى أن تمثل أو أن تتحدث 

باس���م اليهود مواطني دول أخ���رى... وليس لدينا، نحن 

اإلس���رائيليين، أية نية للتدخ���ل بأية طريقة كانت في 

شؤون المجتمعات اليهودية خارج إسرائيل«. 

مشروعا قانون حول
»دولة الشعب اليهودي«

في إطار االتفاق االئتالفي بين كتلتي »الليكود بيتنا« 

و»البيت اليهودي«، قدم رئيس االئتالف في الكنيست، 

ياريف ليفين، ورئيس���ة كتلة »البيت اليهودي«، عضو 

الكنيس���ت أييليت ش���اكيد، في 24 حزي���ران الماضي، 

صيغ���ة مش���تركة بلوراه���ا لمش���روع »قانون أس���اس: 

إس���رائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي«، وتهدف 

إلى تعزي���ز الطابع اليهودي إلس���رائيل وتفضيله على 

النظام الديمقراطي. 

ورغم أن صيغة مش���روع القان���ون الجديد تعتبر أكثر 

ليونة قياس���ا بمشروع القانون الذي قدمه الوزير وعضو 

الكنيس���ت الس���ابق عن حزب كاديما، آفي ديختر، إال أن 

مشروع القانون الذي يطرحه ليفين وشاكيد ينص على 

أن إس���رائيل ه���ي »البيت القومي للش���عب اليهودي«، 

وأن »الحق في تقرير المصير في إس���رائيل يسري فقط 

على الشعب اليهودي«. وينص مشروع القانون الجديد 

على أن »أرض إس���رائيل هي الوطن التاريخي للش���عب 

اليهودي فقط«، ويرف���ض االعتراف بأن هذه البالد هي 

وطن الفلسطينيين.

ويفضل مش���روع القانون الجديد يهودية الدولة على 

ديمقراطيتها بش���كل واضح، وذل���ك من خالل وضع بند 

خاص بش���أن النظام الديمقراطي في إسرائيل. وينص 

القان���ون على أن الدولة س���تلتزم بالحقوق الش���خصية 

لجمي���ع مواطنيه���ا، ما يعن���ي رفضهم لوج���ود حقوق 

لألقلية القومية العربية. 

ويدعي ليفين وش���اكيد أنهما خففا صيغة مش���روع 

القانون الذي قدمه ديختر، بأن ألغيا خضوع ديمقراطية 

الدول���ة ليهوديته���ا. لكن مش���روع القان���ون الجديد 

يبرز بش���كل كبير، ف���ي بدايته، العالقة بين »الش���عب 

اليه���ودي« والدولة والبالد على حس���اب قوميات أخرى 

ويضع البن���د المتعلق بالنظام الديمقراطي في المرتبة 

الثانية. وأزيل من مش���روع القان���ون الجديد البند الذي 

نص في مش���روع قانون ديختر على أن اللغة العربية لن 

تكون لغة رسمية. 

وجاء في تفس���ير مش���روع القانون أن���ه »ُولد على أثر 

الحاجة إلج���راء ت���وازن بين قس���م الدول���ة اليهودية 

والديمقراطية، مثلما ت���م التعبير عنها في روح مبادئ 

اإلعالن عن دولة إسرائيل«. ونص على أن دولة إسرائيل 

ال يمكنها أن تقوم في أي مكان غير »أرض إسرائيل«.

وفيم���ا ادعى مش���روع القانون أنه يضمن المس���اواة 

في الحق���وق المدنية لجميع مواطني إس���رائيل، إال أنه 

اعتبر أن »هن���اك جهات داخلية وخارجية تحاول المس 

بطبيعة الدولة في الس���نوات األخي���رة، وتحويلها إلى 

دولة ’جميع مواطنيها’. ودولة إس���رائيل قامت كدولة 

قومية للشعب اليهودي، وهكذا يجب أن تبقى. وعلينا 

أن نمن���ع ونقضي على التراجع المتواصل في األس���س 

اليهودي للدولة«. 

من جانبها، رفضت عضو الكنيس���ت روت كلدرون، من 

حزب »يوجد مس���تقبل«، االنضمام إلى مش���روع قانون 

ليفين وش���اكيد، وطرحت، في اليوم نفس���ه، مش���روع 

قانون حول الموضوع نفس���ه. ويتبنى مش���روع القانون 

الذي قدمته كلدرون بنود »وثيقة اس���تقالل إسرائيل« 

كقانون أساس. وينص على تعريف دولة إسرائيل أنها 

»دولة الشعب اليهودي« وأن تحافظ على حقوق اإلنسان 

لجميع مواطنيها. 

وينص مش���روع قان���ون كل���درون هو اآلخ���ر على أن 

إسرائيل هي »دولة الش���عب اليهودي«، لكنه اعتبر أن 

»مصطل���ح الدول���ة اليهودية ال يتعامل م���ع اليهودية 

كدين، وإنما م���ع الدولة القومي���ة والثقافة اليهودية، 

وتشكل موطنا لليهود في العالم كله. وإلى جانب ذلك، 

دولة إسرائيل ملزمة بالحفاظ والدفاع عن حقوق اإلنسان 

لجميع مواطنيها وسكانها، دون فرق بين األصل والدين 

والجن���س. ويوجد في وثيقة االس���تقالل تعبير واضح، 

من���ذ قيام الدولة، عن الرغبة والنية في إقامة دولة ذات 

طابع يهودي من جهة، والتزام بالمس���اواة في الحقوق 

من الجهة األخرى«. 

ووجه مس���ؤولون في الكنيس���ت انتقادات لمش���روع 

القان���ون الذي طرحته كل���درون كونه ال يتط���رق بتاتا 

إل���ى النظام الديمقراطي في إس���رائيل. ونقلت تقارير 

صحافية عن هؤالء المسؤولين قولهم إن »كلدرون تدعو 

إلى تبني وثيقة االستقالل كقانون أساس، لكن وثيقة 

االستقالل ال تذكر كلمة الديمقراطية. ويمكن أن تكون 

لقانون كهذا انعكاسات هدامة على أي تفسير يتعلق 

بالمكان���ة الديمقراطية أو القومي���ة للدولة. والتناقض 

الحاصل ه���و أن مش���روع القانون األكث���ر تطرفا، الذي 

يطرحه ليفين وش���اكيد، يعبر بشكل واضح عن النظام 

الديمقراطي للدولة«. 

وعلى ضوء طرح عدة صياغات لمشروع القانون، قررت 

وزيرة العدل اإلس���رائيلية، تس���يبي ليفني، في 19 آب 

الفائ���ت، تعيين الخبي���رة القانونية، البروفس���ور روت 

غابي���زون، من أجل بلورة صيغة متفق عليها بين أحزاب 

االئتالف الحكومي. وكتبت ليفني في رس���الة تعيينها 

لغابيزون أنه »حان الوقت لصياغة تس���وية دس���تورية 

تتناول طبيعة دولة إس���رائيل كيهودية وديمقراطية 

وترس���ي مركبات الهوية بصورة ت���وازن وتدمج هاتين 

القيمتين اليهودية والديمقراطية«. 

وعبرت غابيزون عن موافقته���ا على التعيين وأعلنت 

أنها ستعمل »بهدف المساعدة في دفع الرغبة بتوفير 

مرس���اة دس���تورية لهوية إس���رائيل كدولة يهودية 

وديمقراطي���ة ب���روح المبادئ المفصلة ف���ي اإلعالن عن 

قي���ام الدول���ة«. ويش���ار إل���ى أن قوانين األس���اس في 

إس���رائيل تعتبر ذات طاب���ع دس���توري، وذلك في ظل 

امتناع إس���رائيل عن وضع دس���تور لها وفش���ل جميع 

المحاوالت للقيام بذلك.

ولفتت تقارير إعالمية إل���ى أن اختيار ليفني تعيين 

غابيزون لبلورة صيغة لمش���روع القانون، وعدم تعيين 

أح���د الخب���راء من وزارة الع���دل للقيام بذل���ك، نابع من 

اعتقاده���ا أنها ق���ادرة على الجس���ر بي���ن الصياغات 

العديدة ووض���ع اقتراح يكون مقب���وال على جميع كتل 

االئتالف.

وأعلن���ت ليفن���ي أن تعيين غابيزون ت���م باالتفاق مع 

رئي���س الحكومة، بنيامي���ن نتنياهو، لكن مس���ؤولين 

حكوميين مقربين من األخير عبروا عن غضبهم من هذا 

التعيين. وقال هؤالء المقرب���ون إن »نتنياهو لم يرحب 

به���ذه الخطوة ولم يعب���ر عن دعمه لمب���ادرة غابيزون. 

وليفني أبلغته بنيتها إقامة جهاز للتوصل إلى تسوية 

]بين الصياغات المتعددة[. ورئيس الحكومة ال يدفع وال 

يرحب بخطوات ال يعرف تفاصيلها الكاملة«.

نزع شرعية معارضة األقلية
العربية الستمرار االحتالل

وجهت المنظمات الحقوقية في إس���رائيل انتقادات 

ش���ديدة لمش���روع »قانون أس���اس: إس���رائيل - الدولة 

القومي���ة للش���عب اليه���ودي«، الذي طرحت���ه أحزاب 

اليمين عدة مرات خالل الس���نوات األخيرة. وأكدت هذه 

المنظمات أن مش���روع القانون هذا عنصري ويميز ضد 

األقلي���ة العربي���ة في إس���رائيل، وفي حال س���نه فإنه 

سيغلق الباب أمام مطلب تحقيق المساواة.

وأكد رئي���س »المركز العربي للحقوق والسياس���ات - 

دراسات«، الدكتور يوس���ف جبارين، أن مشروع القانون 

يمس بشكل خطير بحقوق اإلنسان في إسرائيل ويسمح 

بانتهاج سياسة تمييزية وعنصرية. وأضاف أنه يمس 

بشكل خاص بمكانة وحقوق األقلية العربية، ألن ما يتم 

طرحه هو إلغاء مكانة العربية كلغة رس���مية واالكتفاء 

بأنه س���تكون لها مكانة خاصة. وش���دد على أن »اللغة 

العربية هي جزء عضوي من الهوية الثقافية والوطنية 

لألقلية العربي���ة كأقلية قومية. وترفرف راية س���وداء 

فوق مشروع القانون هذا«. 

ورأى مرك���ز »عدالة« لحقوق األقلية الفلس���طينية في 

مش���روع القانون أنه يش���كل تصعيدا في التمييز ضد 

المواطنين العرب وفي السياس���ة العنصرية تجاههم. 

وأضاف أنه »في حال إقرار مش���روع القانون، فإنه سيتم 

إغالق الباب بشكل نهائي أمام مطالب المواطنين العرب 

بالمساواة الكاملة في الحقوق«. 

وكان »المعه���د اإلس���رائيلي للديمقراطية« قد حذر 

من تبعات مش���روع القان���ون، الذي قدم���ه ديختر في 

حينه. وق���ال المعهد في وجهة نظ���ر أعدها الخبيران 

القانونيان البروفس���ور مردخاي كريمنيتسر والمحامي 

عمير فوك���س، إن القان���ون المقترح يقصي األس���اس 

الديمقراط���ي من المركز إلى الهام���ش، »وبنظرنا، فإنه 

يسعى إلى قلب األس���س الصهيونية نفسها«. وأشارا 

إلى أن مؤسس الصهيونية وواضع فكرة »دولة اليهود«، 

ثيودور هرتس���ل، ومؤس���س التيار التنقيحي اليميني 

في الحركة الصهيونية، زئيف جابوتينسكي، »لم يرغبا 

فقط بإقامة دولة قومية يهودية. وقد أرادا أن يؤسس���ا 

في إس���رائيل دولة مثالية وفقا ألفض���ل مبادئ التراث 

الديمقراطية - الليبرالية«. 

ولفت أس���تاذ القانون في جامعة تل أبيب، البروفسور 

مناحي���م ماوتنر، إلى أن طرح مش���روع »قانون أس���اس: 

إس���رائيل الدول���ة القومية للش���عب اليه���ودي« يثير 

تس���اؤالت، مثل »ه���ل توجد حاجة ألن يت���م اإلقرار من 

خالل قانون بأن إس���رائيل هي الدولة القومية للشعب 

اليهودي؟ وما هو المكان ال���ذي ينبغي منحه من خالل 

القانون للثنائية القومي���ة الديمغرافية في الدولة، أي 

لوجود أقلية قومية عربية فيها، تبلغ نس���بتها عشرين 

بالمئة من سكان الدولة؟«.

واقتب���س ماوتن���ر، ف���ي مقال نش���ره ف���ي صحيفة 

»هآرتس«، من أقوال جابوتينسكي أمام اللجنة الملكية 

ف���ي مجلس اللوردات في لندن، ف���ي العام 1937، حيث 

قال »ال أعتقد أنه مرغوب في أن يش���مل دستور دولة ما 

بنودا خاصة تضم���ن بصورة واضحة الصبغة ’القومية’. 

والطريقة الطبيعية واألفضل هي أن الصبغة ’القومية’ 

لدولة، تك���ون مضمونة بمج���رد حقيقة وج���ود أغلبية 

معينة فيها. وإذا كانت األغلبي���ة انكليزية فإن الدولة 

انكليزية، وال توجد حاجة ألية ضمانات«.

كذلك اقتبس ماوتنر من أقوال أدلت بها غابيزون، في 

العام 1982، وجاء فيها أنه على ضوء وجود قوميتين في 

إسرائيل فإن »الجهاز القضائي، الذي يستند إلى القوة 

التي تمارسها الدولة، ليس بحاجة إلى أن يتبنى بشكل 

حصري مبادئ دين أو تراث قومي لقسم من السكان«.

وأش���ار ماوتنر إلى أنه خالفا لقانون »أسس القضاء«، 

فإن إلدخال عبارة »دول���ة يهودية وديمقراطية« تأثيرا 

فعليا بالغا. وإدخال هذه العبارة إلى قانوني األس���اس 

المذكورين »س���مح للمحكمة العليا بأن تدعي أنه نش���أ 

دس���تور في إس���رائيل وأن مهمة المحكمة أن تفسره. 

وتحت غطاء التفسير بدأت المحكمة تنشغل في كتابة 

دستور. وأصيب أعضاء الكنيست القوميون والمتدينون، 

وبحق، باإلحباط. وكان واضحا أنهم س���يردون، وسيكون 

هذا بمثابة رد فعل مؤلم وواسع ومتواصل«. 

وتابع ماوتنر أن العرب في إس���رائيل وجدوا أنفسهم 

خ���ارج »لعب���ة التعريف���ات« وخارج ع���دة معاهدات تم 

إبرامه���ا بي���ن اليه���ود العلمانيي���ن والمتدينين، في 

س���نوات التس���عين، وف���ي م���كان متدٍن في مش���اريع 

القوانين الت���ي تم طرحها خالل العقد األخير، »وعندها 

دخلوا إلى الص���ورة بمبادرتهم. فق���د اقترحت ’وثائق 

الرؤى’ العربية، في العامين 2006 و2007، إلغاء تعريف 

الدولة كدولة يهودية وتعريفها كدولة ثنائية القومية 

لجميع مواطنيها«. 

وكتب ماوتنر أن الخطوة القادمة في »لعبة التعريفات« 

كانت مشروع »قانون أساس: إسرائيل - الدولة القومية 

للش���عب اليه���ودي«، الذي بادر إلي���ه ديختر في العام 

2011. وتبعه مشروع قانون مشابه طرحه عضو الكنيست 

أرييه إلداد، في العام 2012. وبعده مشروع القانون الذي 

طرحه، العام الحالي، ليفين وشاكيد. 

ك���ر أعاله، فإن ماوتنر أش���ار إلى أن 
ُ
وإضاف���ة إلى ما ذ

مش���اريع القوانين هذه نصت على أن���ه توجد للقانون 

العبري وتراث إسرائيل مكانة خاصة لدى سن القوانين 

وقرارات المحاكم، »وتوجه مشاريع القوانين ليس فقط 

نحو إنش���اء هرمية بين يهودي���ة وديمقراطية الدولة، 

وإنما أيض���ا نحو من���ع أي اعت���راف بالمواطنين العرب 

على أنه���م ينتمون إل���ى مجموعة قومي���ة منفصلة«. 

ولفت الكاتب إلى أنه اقترح، سوية مع الخبير القانوني 

والوزير السابق، البروفسور أمنون روبتشتاين، والمؤرخ 

البروفس���ور أليكس يعقوبس���ون، من الجامعة العبرية، 

منح تعبير لوجود المواطني���ن العرب كمجموعة قومية 

متميزة.

وح���ذر ماوتنر من أنه »في حال تبني قانون األس���اس 

وفق���ا لالقتراحات الحالية، فإنه س���يؤدي دورا هاما في 

الخطاب السياسي والخطاب العام. فاليمين اإلسرائيلي، 

الذي حس���م في العش���رين عاما األخيرة حسما تاريخيا 

باتجاه االس���تقرار ف���ي المناطق ]الفلس���طينية[ وضد 

الس���الم، يس���تعد لوضع يتس���بب فيه االحتالل بوجود 

ضغط خارجي، س���يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين. 

ومن شأن قانون األساس أن يشكل أداة لتقليص شرعية 

المواقف المعارضة، خاصة إذا قالها مواطنون عرب«.

األهداف الكامنة وراء مطلب االعتراف
بإسرائيل »دولة قومية للشعب اليهودي«

* الهدف األبرز إلغاء حق العودة وإقصاء عرب 48 عن الحّيز السياسي *
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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«

إعداد: سعيد عياشكتب إسرائيلية جديدة

كتب سليم سالمة:

في خطوة الفتة تش����كل رس����الة واضح����ة أن المحكم����ة العليا 

اإلس����رائيلية لم تعد تحتمل كل هذا االستهتار واالزدراء اللذين 

تنتهجهما الحكومة اإلسرائيلية تجاهها، أصدرت هذه المحكمة 

مؤخرا ق����رارا يعتبر اس����تثنائيا في الواقع السياس����ي والقضائي 

اإلسرائيلي، يقضي بإلزام الدولة / الحكومة بإخالء جميع »الوحدات 

����يدت على أراض فلسطينية خصوصية« في 
ُ

االستيطانية التي ش

البؤر االس����تيطانية »غفعات أس����اف« )قرب مستوطنة »بيت إيل«، 

قرب رام الله(، »متسبيه )منطرة( يتسهار« )قرب نابلس( و»معاليه 

رحبع����ام« )قرب بيت لحم( في غضون س����تة أش����هر من يومه )18 

تشرين الثاني الماضي(.  

لك����ن األبرز في قرار المحكمة هذا، ليس مجرد األمر إلى الحكومة 

بإخ����الء هذه البيوت االس����تيطانية فق����ط، بل النقد ال����الذع وغير 

المس����بوق الذي وجه����ه قضاة المحكمة الثالث����ة، وفي مقدمتهم 

رئيسها، آشير غرونيس، للدولة / الحكومة، مشددين على أنه »لم 

يعد من الممكن الوثوق بتعهداتها في هذه القضايا«!  

»أوامر الترسيم« تحت 
أقدام المستوطنين وممثليهم!

ق����رار المحكمة هذا جاء في إطار النظر ف����ي التماس تقدمت به 

إليها حركة »الس����الم اآلن« اإلس����رائيلية منذ العام 2007، بش����أن 

ست بؤر اس����تيطانية »غير قانونية« في الضفة الغربية كان قائد 

المنطقة الوس����طى العسكرية في الجيش اإلس����رائيلي قد أصدر 

بحقها »أوامر ترس����يم«، وهي: »معاليه رحبعام«، »غفعات أساف«، 

»غفعات هروئيه«، »متس����بيه لخيش«، متسبيه يتسهار« و»رامات 

غلعاد«. وقد أصدر القائد العس����كري أوامره تلك خالل شهرّي أيار 

وآب من العام 2004.  ويشكل »أمر الترسيم« الخطوة اإلدارية األولى 

التي تبدأ بها اإلجراءات القانونية إلخالء البؤر االس����تيطانية »غير 

القانونية« )في منظور االحتالل اإلس����رائيلي، س����لطاته وقوانينه، 

بالطبع(. ويس����ري مفعول هذه األوامر، قانونيا، لمدة سنتين فقط، 

لكن الحكومة عمدت إلى تمديد سريانها، مرة تلو األخرى. 

وفي أعقاب إصدار »أوامر الترس����يم« هذه، تقدم المس����توطنون 

المقيمون في هذه البؤر االس����تيطانية، تدعمه����م حركة »أمناه« 

االستيطانية والمجلس اإلقليمي االستيطاني الذي تقع هذه البؤر 

ضم����ن منطقة نف����وذه، بالتماس إلى محكمة العدل اإلس����رائيلية 

مطالبي����ن بمنع الس����لطات من إخالئه����م. ونظ����رت المحكمة في 

الموض����وع، ثم ق����ررت رّد االلتماس����ات هذه، جميعه����ا، مما فتح 

الباب، عمليا، وقانونيا، أمام إخالء هذه البؤر الس����ت، لكن السلطات 

اإلس����رائيلية المعني����ة لم تبادر إل����ى إخراج هذا الق����رار إلى حيز 

لتنفي����ذ، إطالقا، بل أبقته حبرا عل����ى ورق النوايا المعلنة، ليس إال. 

وه����ذا ما دفع حركة »الس����الم اآلن«، في الع����ام 2006، إلى تقديم 

التماس، بواس����طة المحاميين ميخائيل س����فراد وشلومي زخاريا، 

للمطالبة بتنفيذ تلك األوامر والشروع في اإلجراءات الالزمة إلخالء 

تلك البؤر االستيطانية. 

وف����ي يوم 2006/6/6، وعلى خلفية قيام الدولة بتمديد س����ريان 

»أوامر الترس����يم« مرة أخرى، ق����ررت المحكمة العلي����ا رّد التماس 

ت موقف الدولة بأن »اإلخالء سيتم تنفيذه في 
ّ
»الس����الم اآلن« وتبن

التوقيت الذي تقرره السلطات السياسية المسؤولة«! وفي أعقاب 

ذلك، قررت حركة »الس����الم اآلن« قبول ق����رار المحكمة والتوصية 

التي تضمنها بأن يتم تقديم االلتماس مجددا إذا لم يتم تنفيذ 

أوامر اإلخالء. وبالفعل، تقدمت الحركة بالتماس����ها من جديد، في 

العام 2007، وخالل تلك الفترة عقدت المحكمة العليا ست جلسات 

للنظ����ر فيه، تخلله����ا إصدار أمر احت����رازي ي����وم 2009/5/13 يأمر 

الحكومة بتفسير أسباب عدم قيامها بتنفيذ األوامر المذكورة. 

وقد لوحظ أن الدولة عمدت إلى تغيير موقفها، المرة تلو األخرى، 

خالل جلس����ات النظر في االلتماس، والتي امتدت س����نوات طويلة. 

فقد ادعت الدول����ة بادئ األمر، في تصريح قدمت����ه إلى المحكمة، 

بأنها تجري مفاوضات مع المس����توطنين »من أجل إخالئهم طوعيا 

وباالتفاق«، غير أنه تبين للمحكم����ة الحقا أن هذا األمر لم يحدث، 

إطالقا، وأن الحكومة لم تجر أية مفاوضات كهذه مع المستوطنين!! 

وفي أعقاب إص����دار المحكمة أمرا احترازيا يلزم الدولة بتفس����ير 

س����بب عدم تنفيذ األوامر، ردت الدولة وادع����ت بأن األمر يتعلق ب� 

»س����لم األولويات«! ولكن، في أعقاب جلس����ة خاصة للبحث في هذا 

الموضوع عقدت برئاس����ة رئيس الحكوم����ة، بنيامين نتنياهو، في 

ش����باط 2011، أبلغت الدولة المحكمة، ف����ي آذار 2011، بأن الحكومة 

ستقوم بتسوية وتنظيم المكانة القانونية لجميع األبنية )الشقق 

الس����كنية االس����تيطانية( التي أقيمت »على أرض تابعة للدولة«! 

بينما س����يتم هدم وإخالء جميع األبني����ة األخرى التي أقيمت على 

أراض خصوصية وذلك »حتى نهاية العام الجاري« )أي، 2011(! غير 

أن الحكومة لم تلتزم بتعهدها ه����ذا أيضا، وواصلت غض الطرف 

عن تلك البؤر االس����تيطانية وعن أعمال البناء اإلضافية والجديدة 

التي تواصلت فيها. 

وخالل األشهر التالية، عمد المستوطنون وممثلوهم في أحزاب 

اليمين اإلسرائيلية المختلفة إلى ممارسة ضغوط شديدة وواسعة 

لمنع تنفيذ اله����دم واإلخالء. وهو الموقف الذي أجمع عليه وأكده 

جميع أعضاء الكنيس����ت والوزراء من »الليكود« واألحزاب اليمينية 

األخرى المش����اركة في االئتالف الحكوم����ي. وحيال هذه الضغوط، 

أعل����ن رئيس الحكومة عزمه على تش����كيل »لجنة خبراء قانونيين« 

خارجي����ة توكل إليه����ا مهمة وضع خطة لترخيص وش����رعنة البؤر 

االستيطانية التي أقيمت على أراض خصوصية، لكنه عاد وتراجع 

عن نيته هذه، جراء المعارضة الش����ديدة التي أبداها المستش����ار 

القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، لتشكيل »لجنة خارجية«، 

م����ن خارج صف����وف النيابة العامة للدولة. وف����ي أعقاب لقاء خاص 

لبحث هذه المس����ألة بين نتنياهو فاينشتاين، أعلن نتنياهو أنه 

ق« لهذه المشكلة. 
ّ

 خال
ّ

سيسعى إلى »بلورة حل

ومن����ذ تلك اللحظة، قررت الحكومة تأجيل تنفيذ الهدم واإلخالء 

لس����تة أش����هر أخرى، وهو ما طلبته من المحكمة، التي استجابت 

لها على الف����ور. وكان الهدف من هذا التأجيل كس����ب المزيد من 

الوقت س����عيا إلى تمرير وس����ّن بعض اقتراحات القوانين الخاصة 

التي تق����دم بها نواب اليمي����ن وتقضي بدف����ع تعويضات مالية 

للفلس����طينيين أصحاب األراضي الخاصة التي أقيمت عليها البؤر 

االستيطانية »غير القانونية«. غير أن هذه الغاية لم تتحقق لهم، 

مما أعاد الكرة إلى أروقة المحكمة العليا التي كانت قد أشارت، في 

قرار سابق لها حول الموضوع، إلى أن »الدولة طالبت، مرة تلو أخرى، 

بتأجيل تنفي����ذ تعهداتها« وأنه »لن يكون ف����ي اإلمكان مواصلة 

التأجيل إلى ما ال نهاية«!! 

»تقرير ساسون«: 
خطورة الرسائل المزدوجة!

وكان����ت المحامي����ة طالي����ا ساس����ون، المديرة الس����ابقة لوحدة 

المهمات الخاصة في النيابة العامة للدولة، قد تطرقت إلى »أوامر 

الترس����يم«هذه في تقريرها ال����ذي قدمته إلى رئي����س الحكومة 

األس����بق، أريئيل ش����ارون، في آذار م����ن العام 2005، ح����ول »البؤر 

االس����تيطانية غي����ر القانوني����ة«. وفي معرض حديثه����ا عن عدم 

تنفيذ هذه األوامر، كتبت ساس����ون في تقريرها: »إن أحد النماذج 

األب����رز النعدام تطبيق القانون، بفعل المس����توى السياس����ي، هو 

عدم تنفيذ أوامر الترس����يم. وينطوي ه����ذا الموضوع على خطورة 

اس����تثنائية، نظرا ألن ع����دم تطبيق القانون هنا لي����س ناتجا عن 

تقصير أو قصور، إنما بس����بب وقف إج����راءات التطبيق على الرغم 

من إقرارها من جانب المحكمة العليا. وفي ذلك ما يش����كل رسالة 

واضحة للمستوطنين، للجنود، لرجال الشرطة وللجمهور عامة، بأن 

ليس ثمة نية حقيقية إلخالء المستوطنين من البؤر غير القانونية 

وبأن المستوى السياس����ي يتحدث بصوتين متناقضين مما يفرغ 

تصريحات مندوبيه أم����ام المحكمة العليا من مضمونها.... إن في 

هذا السلوك رسالة س����لبية خطيرة بشأن القانون وتطبيقه في ما 

يتصل بالبؤر االستيطانية غير القانونية«!

وأضافت ساس����ون، في مكان آخر: »إن ظاهرة البؤر االستيطانية 

غير القانونية تتفش����ى أمام أعيننا منذ سنوات عديدة، من خالل 

ارتكاب مخالف����ات قانونية خطي����رة ومتواصلة. وهي ممارس����ات 

معروفة للمستوى السياسي ولجميع أذرع السلطة المكلفة بتطبيق 

القواني����ن. لكن هذه جميعها لم تتخذ أية إجراءات جدية وحازمة 

بغية تطبي����ق القانون ووقف هذه الممارس����ات. ب����ل العكس هو 

الصحيح، فقد بذلت جهات سلطوية رسمية مختلفة كل ما أوتيت 

من أجل مس����اندة هذه الظاهرة، تمويلها وتش����جيعها والتغطية 

عليها، بما يش����كل تج����اوزا لصالحياتها وخرق����ا للقوانين. وهذه 

هي الرس����الة المزدوجة التي تنتقل، منذ س����نوات، من المستوى 

السياسي إلى المستوى العسكري وسلطات الدولة األخرى في كل 

ما يتعلق بالبؤر االس����تيطانية غي����ر القانونية. وليس من الممكن 

مواصل����ة تبرير عدم تنفيذ أوامر الترس����يم الت����ي أصدرها القائد 

العس����كري وأقرته����ا المحكمة العليا بذريع����ة أن »التنفيذ مهمة 

معقدة«. فكلم����ا مر وقت إضافي دون تنفيذ ه����ذه األوامر، يتعزز 

االنطب����اع بأن ليس ثمة ني����ة صادقة وحقيقية إلخ����الء هذه البؤر 

ويترسخ الش����ك بأن األمر ال يتعدى كونه حلقة أخرى في مسلسل 

التسويف والمماطلة وتعبيرا آخر عن متالزمة الرسائل المزدوجة«!

المحكمة العليا: لم يعد ممكنا 
الوثوق بتعهدات الدولة!

في قراره����ا األخير، ال����ذي أصدرته يوم 11/18، وال����ذي اعتبرته 

األوساط السياس����ية واإلعالمية اإلسرائيلية المختلفة، ناهيك عن 

أوساط المستوطنين أنفسهم، »ينطوي على حّدة استثنائية وغير 

معهودة«، أمرت المحكمة س����لطات الدول����ة المعنية بإخالء جميع 

األبني����ة المقامة على أراض فلس����طينية خصوصية في هذه البؤر 

االس����تيطانية، وذلك في غضون فترة أقصاها ستة أشهر، وبإطالع 

المحكمة على آخر التطورات والمس����تجدات في إجراءات »تسوية 

وتنظيم« األبنية المقامة على »أراض تابعة للدولة« في هذه البؤر. 

وأوض����ح رئيس المحكمة العليا، آش����ير غروني����س، في نص قرار 

الحكم، أن »الُمَهل العدي����دة التي منحتها المحكمة العليا للدولة 

تمث����ل تعبيرا عن الثقة الكبيرة لدى ه����ذه المحكمة بنوايا الدولة 

وعزمها على تنفيذ تعهداتها واعتماد السياسة التي صرحت بها 

أم����ام المحكمة«! ثم أضاف: »إن س����لوك الدولة ف����ي كل ما يتصل 

بالمباني المقامة على أراض خصوصية غير ُمرٍض، على األقل. فقد 

ادعت الدولة بداية، وطوال نحو س����نتين، بأن المستوى السياسي 

لم يتخذ قرارا مبدئيا ما إذا كان ينوي تس����وية وتنظيم البناء أم ال. 

وبعد فترة طويلة، قرر المستوى السياسي فحص إمكانية تسوية 

المباني وتنظيمها في البؤر التي يمكن القيام بذلك فيها، أي في 

البؤر التي يتبين أنها تقوم على أراض تابعة للدولة«!

وأض����اف غرونيس: »ومع ذلك، وحتى بع����د صدور قرار المحكمة، 

ال تزال إجراءات التس����وية تتم ببطء ش����ديد والفت، بينما تواصل 

الدول����ة تمديد س����ريان أوام����ر الترس����يم الخاصة بتل����ك البؤر.... 

ونح����ن نرى أنه قد حان الوقت إلص����دار أمر واضح للدولة بأن تلتزم 

ذ التزاماتها. فحيال الفترة الطويلة جدا، نسبيا، 
ّ
بتعهداتها وتنف

الت����ي انقضت منذ تقدي����م االلتماس ومنذ تعه����د الدولة بإخالء 

تلك األبنية، تتعزز أهمية وحيوية المصلحة العامة المتمثلة في 

سيادة القانون وفي تنفيذ التعهدات. وينطبق هذا الكالم، بدرجة 

أكبر م����ن األهمية واإللح����اح أيضا، على تلك الح����االت التي يؤدي 

فيها عدم تنفيذ التعهدات المذكورة إلى استمرار المس بحقوق 

الملكية الخاصة بالس����كان المحليين، الذي����ن يفترض بالدولة أن 

ترعاها وتصونها«!

ولفت غرونيس إلى »الخطورة االس����تثنائية« التي ينطوي عليها 

هذا االلتم����اس وقضيته، وخاصة »حيال الفت����رة الزمنية الطويلة 

جدا التي اس����تغرقها النظر في االلتماس والم����وارد الكبيرة التي 

خصصته����ا األطراف )الملتمس����ون، الدولة، الس����لطات المختلفة 

والسكان( وهذه المحكمة لمعالجته«!

وانضم���ت نائبة رئيس المحكمة العليا، القاضية مريم ناؤور، إلى 

موق���ف غرونيس وقالت: »يؤس���فني أننا وصلنا إل���ى هذه النقطة. 

يؤس���فني أنه لم يعد في مستطاعنا الوثوق بتعهدات الدولة، كما 

نقلها ممثلو النيابة العامة إلى المحكمة، واالعتماد عليها.  وأخشى 

أننا س���وف نحتاج، مس���تقبال، إلى ضمانات لمثل هذه التعهدات 

تتمثل في إصدار أوامر نهائية للدولة. وهذا أمر مؤسف«!

وعقب سكرتير حركة »السالم اآلن«، ياريف أوبنهايمر، على قرار 

المحكمة العليا هذا فقال إن »المحكمة رفعت البطاقة الحمراء في 

وجه الحكومة وهي تأمرها اآلن، بهذا القرار الحازم وغير المسبوق 

ف����ي حدته، بإخالء جميع المبان����ي المقامة على أراض خصوصية«. 

وأض����اف أوبنهايمر أن حركته »س����تواصل تص����در المعركة ضد 

نية المس����توطنين، ومبعوثيهم الحزبيين والسياسيين، تخريب 

مس����اعي الس����الم وتدمير أي أمل إلقامة دولتين، من خالل الدوس 

على القواني����ن وارتكاب المخالفات والدوس على حقوق الس����كان 

المحليين في الملكية على أراضيهم«.   

رئيس المحكمة: الدولة اضطرتنا!!
م����ن الجلي أن »محكم����ة الع����دل العليا« اإلس����رائيلية اضطرت، 

مرغم����ة، إلى إصدار قرارها هذا، عل����ى كل ما يتضمنه من نقد حاد 

والذع للنهج الحكومي الرس����مي س����واء في »معالجة« االستيطان 

»غير القانوني« أو في التعامل مع المحكمة ذاتها وما يصدر عنها 

من ق����رارات وأوامر. ومن المؤكد أنه لوال تعن����ت الحكومة وضربها 

المتواصل عرض الحائط بالقان����ون وبقرارات المحكمة، لما أقدمت 

هذه األخيرة على اتخاذ هذا القرار وعلى تس����جيل ما فيه من نقد. 

وهذا ما يؤكده، ليس فقط اس����تجابة المحكم����ة المتكررة لطلبات 

التأجي����ل الحكومية ومنحه����ا المزيد من الوق����ت والمجال إليجاد 

»حلول خالقة«، بل تبينه أيضا القراءة المتأنية لنص القرار األخير. 

فق����د ارتأى رئيس المحكمة، غرونيس، إل����ى جانب ما ذكر أعاله، 

التش����ديد أيضا على أن »إصدار أمر بإخالء أبنية في مس����توطنات 

في يهودا والس����امرة )الضفة الغربية(، حت����ى وإن أقيمت بصورة 

غير قانونية وعلى أراض خصوصية، هو قرار صعب، وخاصة بسبب 

إس����قاطات اإلخالء على السكان. لكن األمر لم يتوقف عند بقاء تلك 

المباني قائمة على حالها فق����ط، بل تبين من تصريحات األطراف 

����يدت، بعضها على 
ُ

أم����ام المحكمة أن أبنية أخ����رى جديدة قد ش

أراض خصوصية أيضا، سوية وبالتزامن مع استمرار النظر في هذا 

االلتماس«.

وأض����اف غرونيس، مؤكدا: »ال حاجة إلى اإلكثار من الحديث حول 

أهمية المسألة التي نبحث فيها. فاالستيطان في يهودا والسامرة 

يمثل مسألة سياس����ية هامة تضعها، تقررها وتنفذها السلطات 

السياس����ية العليا، وهو ما شكل أيضا أحد األسباب لتعاملنا بصبر 

وأن����اة مع الموضوع وم����ع االلتماس. وعليه، فإنن����ا نعيد ونكرر بأن 

إل����زام الدولة بإخالء وهدم المباني القائمة على أراض خاصة ليس 

إال تطبيق����ا للسياس����ة ذاتها التي أعلنت الدولة نفس����ها، مرة تلو 

األخ����رى، نيتها تبنيها وتنفيذها، بل وق����د حددت مواعيد زمنية 

لذلك«!

ومعنى هذا، ببس����اطة، أن رئيس المحكم����ة »يدافع« عن قرارها 

اس����تباقا لحمالت اليمين والمس����توطنين ضده، من خالل التأكيد: 

ل����و أن الدولة / الحكومة لم تعلن، مضطرة هي األخرى، معارضتها 

للبن����اء »غير القانوني« في المس����توطنات، لما رأت المحكمة حاجة 

إل����ى اتخاذ قرارها ه����ذا، اضطرارا، »حتى وإن كان����ت المباني على 

أراض خاصة« يمتلكها مواطنون فلسطينيون، خالفا لتلك المقامة 

»على أراضي الدولة«!!!

بعد سنوات من التأجيل وانتظار »الفرج التشريعي« 

المحكـمـة الـعليـا اإلسرائيلية تضطر إلى إصدار أوامر بإخــالء وهـدم
مـبـان اسـتـيـطـانـيـة »غـيـر قـانـونـيـة« أقـيـمت عـلى أراض خـاصــة!!!

*المحكمة توجه نقدا حاد للحكومة ونهجها التسويفي الذي وضع المحكمة العليا في الزاوية: »لم يعد بإمكاننا الوثوق

بتعهدات الدولة«! *رئيس المحكمة العليا يستبق حمالت المستوطنين واليمين ضد القرار: لم نقّرر إال ما أعلنته الدولة!!*

عن تأثير  االحتالل المستمر على إعادة تشكيل 
الهوية وطابع النظام في إسرائيل

اسم الكتاب: »تأثير االحتالل على المجتمع اإلسرائيلي« 

تحرير: دانيئيل بار- طال وإسحق شانل 

إصدار: منشورات »الجمعية اإلسرائيلية للعلوم السياسية« بدعم 

»مركز تامي شتاينميتس ألبحاث السالم«، 2013

عدد الصفحات: 488 

يحت���وي هذا الكتاب بين دفتيه، وفق���ا لما جاء في تقديم له، 

على مجموعة مقاالت كتبها عدد من خيرة الباحثين في إسرائيل، 

في مجاالت العلوم االجتماعي���ة واآلداب والقانون، والتي تبحث 

في تأثير االحتالل على المجتمع اإلسرائيلي.  ويحيل االستنتاج 

الرئيس المستش���ف م���ن مقاالت الكتاب، إل���ى أن االحتالل كان 

عامال مؤسسًا في إعادة تشكيل المجتمع اإلسرائيلي من جديد، 

ذل���ك أن تأثيرات وانعكاس���ات هذا االحتالل طال���ت إعادة بناء 

وتشكيل الهوية اإلسرائيلية وطابع النظام في إسرائيل، وبنية 

المجتمع ونوعية الحياة فيها. 

ويؤكد كتاب المقاالت أن الحديث ي���دور حول تغيير جوهري من 

دون أن يجري بشأنه سجال عام جاد وشامل.  وبغية فتح هذا السجال، 

يش���ير كاتبو المقاالت إلى التغييرات الرئيس���ة الت���ي طرأت على 

المجتمع اإلس���رائيلي، في أعقاب االحتالل والسيطرة  اإلسرائيليين 

ف���ي الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى األجه���زة واألدوات المركزية 

التي تتيح بقاء االحتالل والسيطرة لفترة طويلة.  وجاء في تظهير 

الكتاب بقلم عدد من الكتاب والباحثين البارزين ما يلي: 

»تعالت في إسرائيل، منذ العام 1967، أصوات تحذر من األضرار 

التي س���يلحقها احتالل طويل بالمحتلين.. هذا الكتاب، يصف 

كي���ف تجاهلوا )يقصد القادة اإلس���رائيليين( هذه التحذيرات، 

وكيف تحققت المخاوف« - دانيئيل كهنمان، حائز  على »جائزة 

إسرائيل« في االقتصاد في العام 2002.

»لقد انتظر الجمهور، الذي يهمه الموقف األخالقي لدولة إسرائيل، 

والذي يؤمن بأنه يتعين على إسرائيل أن تكون منارة لألغيار، صدور 

مثل هذا الكتاب منذ زمن بعيد.  فالتحليل الصائب والمتبصر - الذي 

يحتويه الكتاب بين دفتيه- يكش����ف التأثيرات المسممة لالحتالل 

المستمر والطويل«- زيغموند باومن،  جامعة »ليدز«.  

»كت���اب عميق وجاد، يجب أن يقرأه كل من يس���عى إلى فهم، 

وربما أيضا إلى وضع حد،  لالنزالق البطيء، ولكن المستمر، لدولة 

إسرائيل من احتالل  عسكري، كان من المفروض  أن يكون مؤقتًا، 

إلى دولة ثنائية القومية، ذات نظام أبارتهايد حس���م مصيرها 

الصهيوني«- أ. ب يهوشواع. 

»ال يمكن فهم ما يحدث في المجتمع اإلس���رائيلي في الس���نوات 

األرب���ع األخي���رة م���ن دون تحلي���ل ماهي���ة االحتالل اإلس���رائيلي 

وتأثيراته الداخلية على إسرائيل.  إن من يسعى للوقوف على هذه 

التأثيرات، لزام عليه أن يقرأ  هذا الكتاب الغني والعميق«- مردخاي 

كريمينتسر ، بروفسور )متقاعد( في الجامعة العبرية في القدس. 

عن محرري الكتاب
دانيئيل بار- طال هو بروفس���ور في علم النفس السياسي في 

جامع���ة تل أبيب.  حصل على جوائ���ز دولية عن أعماله العلمية، 

كتب وحرر أكثر من عشرين كتابا، ونشر أكثر من مئتي مقال في 

كتب ومؤلفات مختلفة. 

إسحق شانل هو بروفس���ور في الجغرافيا والبيئة اإلنسانية في 

جامعة تل أبيب. كتب وحرر عشرات الكتب والدراسات، ونشرت له 

أيضا عشرات المقاالت في كتب ومؤلفات ومجاالت عالمية مرموقة. 

هاجس األمن كعامل مركزي في 
التخطيط االستيطاني الصهيوني 

اســم الكتاب: »تشكيل االستيطان الصهيوني- الخيال والتخطيط 

في اختبار الواقع«

اسم المؤلف: إيالن تروان

اإلســرائيلية  للدراســات  غوريــون  بــن  »معهــد  إصــدار: 

والصهيونية«، 2013 

ترجمته عن االنكليزية: حنة عميت- كوخافي

يتحدث هذا الكتاب، في أس���لوب س���ردي مثير، عن الخلفيات 

والدواف���ع والنظريات التي وقفت خلف عملي���ة تخطيط وإقامة 

مئ���ات المس���توطنات واألش���كال االس���تيطانية الصهيوني���ة 

المختلفة في إس���رائيل، ويتناول في هذا الس���ياق التناقضات 

الت���ي ظهرت- في هذا الص���دد- بين األيديولوجي���ا واالقتصاد 

واالستراتيجيا األمنية الصهيونية، ويشير إلى أن مئات )حوالي 

700 مستوطنة( النقاط االستيطانية، ومن ضمن ذلك كيبوتسات 

وقرى زراعية ومدن حدائق ومدن جديدة وكبيرة، أقيمت بناء على 

خطط إقليمية، حضرية وقومية، أعدتها مؤسس���ات صهيونية 

مختلفة من العام 1880 وحتى العام 2000. 

وتجد هذه الجهود والخطط  االس���تيطانية التي ش���ارك فيها 

خبراء ف���ي مجاالت التخطيط والهندس���ة والعل���وم االجتماعية 

واالس���تيطان ورجاالت المؤسس���تين السياس���ية والعسكرية، 

تفس���يرا وش���رحا لها، في هذا الكتاب، وذلك في عدة سياقات 

ودوائ���ر، مث���ل التاريخ اليه���ودي والصهيوني، وتاري���خ النزاع 

العربي- اليهودي، وفي نسخ أفكار أوروبية.

وق���د اضطر الخب���راء  والمهني���ون الذين عمل���وا في تخطيط 

االس���تيطان- وفق���ا لم���ا جاء ف���ي تقديم له���ذا الكت���اب - إلى 

الحس���م بين المتطلبات المتناقضة لأليديولوجيات االجتماعية 

والسياس���ية من دون التخلي عن التطلع إلى النمو واالستقاللية 

االقتصادية، وإلى توفير األمن في بيئة معادية، وهو )أي األمن( 

عامل كان له أيضا تأثير على أنماط االس���تيطان، وال س���يما في 

الفت���رات منذ ثالثينيات القرن الماضي التي ش���هدت تصعيدا 

في النزاع اليهودي- العربي، فقد شكل موضوع األمن تحديا من 

الدرجة األولى، ولعب دورا رئيسا في صوغ، وحتى تشويه، أنماط 

تخطيط االس���تيطان اليهودي وتطوره في الب���الد، وذلك لغاية 

توقيع اتفاقيات أوس���لو في العام 1993، حيث ش���رع المخططون 

اإلس���رائيليون مجددًا، بعدما الحت فرصة للتوصل إلى تس���وية 

للنزاع، يتخيلون إس���رائيل كدولة طبيعية، يمكن لها أن تتطور 

كسائر المجتمعات العصرية  األخرى.  

ويؤك���د المؤل���ف في خالصة كتاب���ه، الذي يس���عى إلى فهم 

العالقة بين الفكر والممارسة في الحركة الصهيونية، والتوليفة 

الت���ي اتبعت في التخطيط االس���تيطاني بي���ن التاريخ الفكري، 

الثقاف���ي، والتاري���خ االقتصادي وتاري���خ التخطي���ط، أن قدرة 

إس���رائيل على إعادة وضع تطورها االجتماعي واالقتصادي على 

رأس س���لم األولويات القومية، منوطة بالتوصل إلى تس���وية مع 

الفلسطينيين. 

يش���ار إلى أن المؤلف إيالن تروان هو بروفس���ور )متقاعد( في 

التاري���خ المعاصر ف���ي جامعة »بن غوريون« ف���ي النقب، وتولى 

س���ابقا منصب مدير »معهد  بن غوريون للدراسات اإلسرائيلية 

والصهيوني���ة« وعميد كلي���ة اآلداب والمجتمع ف���ي جامعة بن 

غوريون، وقد صدرت له العديد من الكتب والمؤلفات في التاريخ 

اليهودي واإلس���رائيلي واألميرك���ي، ورأى كتابه هذا النور للمرة 

األولى باللغة االنكليزية. 


