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 بقلم: أنطـوان شلحـت

يمكن الق����ول منذ اآلن إن أحد مح����اور التعاطي 

مع الحرب اإلس����رائيلية العدواني����ة الحالية على 

ل بتوجيه نقد 
ّ
غزة بعد أن تضع أوزارها، س����يتمث

حاّد إلى مؤسس����ة االس����تخبارات اإلسرائيلية من 

ج����راء اإلخفاق في استش����راف ق����درات المقاومة 

الفلسطينية.

والقصد على وجه التحديد القدرات التي جعلت 

»تنظيمًا مس����لحًا يأتي في الدرج����ة األخيرة بين 

أعداء إس����رائيل من حي����ث القوة، يتح����ّدى أقوى 

دولة في الشرق األوس����ط طوال أيام عدة من دون 

أن يستس����لم«، كما ق����ال اللواء احتي����اط يعقوب 

عمي����درور، مستش����ار األمن القومي الس����ابق لدى 

رئي����س الحكومة اإلس����رائيلية بنيامين نتنياهو، 

لدى دخول الحرب أسبوعها الثالث.

ويضي����ق المجال الس����تعراض القرائن على هذا 

اإلخفاق، لك����ن أهمها يتعلق بالفش����ل في قراءة 

س����لوك حركة »حماس« والناجم عن تقدي�ر معظم 

أجهزة االس����تخبارات اإلس����رائيلية عشية الحرب 

أن هذه الحركة تمّر بمرحل����ة صعبة جدًا وتعاني 

م����ن ضعف سياس����ي وعس����كري، فق����د أجبرتها 

الحرب األهلية في س����ورية على قطع عالقاتها مع 

حليفين مهمين: س����ورية وحزب الله، كما تسببت 

ه����ذه الحرب بانقطاع عالقاته����ا بصورة كاملة مع 

أهم دولة داعمة لها، إيران، التي ش����كلت مصدرًا 

أساسيًا لدعم الحركة بالمال والسالح. ووفقًا لهذا 

التقدير، ف����إن »حماس« اعتمدت عل����ى العالقات 

الوثيقة التي بنتها مع الالعبين الجدد الذين برزوا 

ف����ي أعقاب الثورات في العال����م العربي: الحركات 

ّيل للحركة أن بن����اء عالقات وثيقة 
ُ
اإلس����المية. وخ

م����ع مصر تحت حك����م »اإلخوان المس����لمين«، ومع 

قط����ر الغنية التي تملك نفوذًا، ومع تركيا في ظل 

حكم أردوغان، سيعّوضها عن خسارتها حلفاءها 

التقليديين، لكن األمور ما لبثت أن انقلبت رأس����ًا 

على عقب.

شر إلى اآلن في المحور المتعلق 
ُ
ولدى متابعة ما ن

باالس���تخبارات ال مفر م���ن مالحظ���ة أن النقد كان 

صارمًا للغاية، ال س���يما في ضوء واقع أن مؤسس���ة 

االستخبارات نفس���ها ارتكبت في األعوام األخيرة 

إخفاق���ات كثي���رة في مج���ال استش���راف الكثير 

من التطورات في الش���رق األوس���ط، ب���دءًا بنتائج 

االنتخابات للمجلس التش���ريعي الفلس���طيني في 

العام 2006، وانتهاء بإسقاط حكومة سعد الحريري 

في لبنان، مرورًا بترس���انة األس���لحة لدى حزب الله 

عش���ية حرب لبنان الثاني���ة، والمظاهرات المدنية 

في إيران... والقائمة طويلة.

وس���بق لهذه المؤسسة أن تعّرضت أكثر من مرة 

إلى مثل هذا النقد الصارم.

وكنت في »المشهد اإلسرائيلي« قد تناولت ذلك 

النقد قبل نحو خمسة أعوام عندما بدأت تلوح أولى 

تباش���ير الثورات في العالم العربي وخصوصًا في 

مصر في مقال حمل العنوان نفسه تقريبًا )»هزيمة 

العقل اإلسرائيلي«(. 

وأجد من المناس���ب أن أعود إل���ى ما كتبته مكّررًا 

مقولة »ما أشبه الليلة بالبارحة«.

فلق���د أوردت م���ن ضمن أم���ور أخرى أن���ه بغية 

تخفيف وطأة »الجلد الذات���ي« عمد كبار المحللين 

العسكريين واإلستراتيجيين إلى استعادة حقيقة 

أن احتماالت نجاح االس���تخبارات في استش���راف 

س���لوك الجماهير الش���عبية تبقى ضئيلة للغاية، 

فضاًل عن أن اس���تخبارات دول أخ���رى أقوى نفوذًا 

من إس���رائيل واجهت اإلخفاق في هذا المجال، بل 

وفي مجاالت محّددة وقابلة لالستشراف أكثر، ولعل 

أشهرها- إذا ما نأينا بأنفسنا عن نظرية المؤامرة- 

كامن ف���ي »إخف���اق االس���تخبارات األميركية في 

معرفة عدم امتالك الرئيس العراقي السابق صدام 

حسين أس���لحة دمار شامل«. وفي هذا السياق فإن 

البعض استعاد، بقدر من السخرية السوداء، كيف 

أن وزير الدفاع األميركي األسبق، دونالد رامسفيلد، 

قال عندما ُس���ئل في مؤتمر صحافي عن إخفاقات 

اس���تخبارات بل���ده قبيل غزو الع���راق: »يبدو أننا ال 

نعرف أننا ال نعرف«!.

م���ع ذل���ك ف���إن القضي���ة ف���ي العمق ل���م تعد 

منحص���رة في معادلة أن »إس���رائيل ال تعرف أنها 

ال تعرف«، بق���در ما إنها تعبر ع���ن هزيمة مدوّية 

ل���� »العقل اإلس���رائيلي« الذي كان وال يزال أس���ير 

س أجاد أحد المعلقين السياس���يين 
ّ
مفهوم متكل

والعس���كريين اإلس���رائيليين توصيفه حين قال: 

إن المش���كلة ليس���ت كامن���ة ف���ي رئيس ش���عبة 

االس���تخبارات العس���كرية )»أم���ان«( أو في رئيس 

هيئة األركان العامة، وإنما هي مش���كلتنا جميعًا 

حينما نسألهما. 

والمش���كلة أيضًا- أضاف- هي أنن���ا ال نزال، بعد 

ر أنه في 
ّ
كل أخط���اء تنبؤهم���ا وتنبؤ آخري���ن، نفك

األمور التي تتصل بإرادة الجمهور العريض وليس 

بالمعلوم���ات التكتيكي���ة، ثمة أح���د يعرف أكثر 

م���ن الجميع ال لش���يء إال ألنه يحم���ل درجات وُرتبًا 

)عس���كرية( وفي مقدوره أن يتنّصت س���ّرًا، مؤكدًا 

أنه فقط الدولة التي تنظر إلى كل شيء عبر فوهة 

المدفع بمقدورها أن تجعل أفرادها العس���كريين 

مس���ؤولين بصورة حصرية عن »تقدي���ر المواقف 

الوطنية«.  

ورأى آخرون أنه ح����ان الوقت للتحّرر من التفكير 

القائل إنه إذا كانت لدى إس����رائيل اس����تخبارات 

جي����دة، فإن ف����ي مقدوره����ا أن تتغل����ب على كل 

المشكالت الخارجية واألمنية.

وكان أستاذ اإلعالم اإلسرائيلي د. يورام بيري قد 

أش����ار قبل ثمانية أعوام في سياق مماثل آخر إلى 

أن هذا التفكير يشكل قدمًا واحدة لمفهوم أعوج 

تحيا إس����رائيل معه طوال أعوام كثيرة على الرغم 

م����ن أنه يقلب له����ا ظهر المّجن م����رة تلو األخرى، 

والقدم الثانية هي االعتقاد بأنه إذا كانت لديها 

دعاية أفضل لكانت أصبحت ملكة العالم. 

وأعاد ه���ؤالء إلى األذهان أن نظ���رة متبصّرة إلى 

أعوام وجود إسرائيل المنقضية من شأنها أن تبّين 

بس���هولة أن أكث���ر األحداث أهمية ف���ي تاريخها، 

الت���ي أثّرت كثيرًا في مس���يرتها، لم يتم توقعها 

مس���بقًا، ال من طرف شعبة االستخبارات العسكرية 

وال من طرف »أنبياء« آخرين. 

وقد جرى ذكر األحداث التالية على سبيل المثال:

 ش���كلت الهج���رة الجماهيرية من دول ش���مال 

إفريقيا في أوائل الخمس���ينيات من القرن الفائت 

الح���دث ال���ذي بلور، أكثر من أي ش���يء آخ���ر، طابع 

المجتمع اإلس���رائيلي، فهي التي أوجدت الش���رخ 

الطائف���ي وواجهت م���ا بين »الجنوبيي���ن« الفقراء 

و«الش���ماليين« األغني���اء، وضفرت م���ا بين األصل 

الطائفي واالنتماء السياس���ي. وقد حدث هذا كله 

من دون أن يتوقعه أحد ومن دون القدرة على تنبؤ 

ذلك مسبقًا.

لم يتوق���ع أحد أيض���ًا أن تنفجر ح���رب حزيران 

1967. وفقط قالئل ج���دًا كان في إمكانهم تقدير 

التط���ورات الدراماتيكي���ة الت���ي س���تجلبها على 

السياسة اإلس���رائيلية عامة. ولقد مضت أكثر من 

47 سنة ولم يحل بعد “اليوم السابع” لهذه الحرب، 

التي ما زالت تبتز غالبية الموارد الروحية والمادية 

وتزيد تشّوه النفوس.

ف���ي أواخر الثمانينيات لم يق���ّدر أحد أن االتحاد 

الس���وفييتي س���ينهار، أو كيف س���تؤثر تصفية 

“الح���رب الب���اردة” في مي���زان القوى في الش���رق 

األوس���ط، أو أنه خالل أقل من عشرة أعوام على هذا 

االنهيار سينضم إلى المجتمع اإلسرائيلي أكثر من 

مليون ناطق باللغة الروسية، وأن “الثورة الثقافية” 

الت���ي أحدثتها ه���ذه الهج���رة- والت���ي كان من 

مالمحها تصفية مفه���وم “بوتقة الصهر” وتبلور 

تعددية ثقافية وسياسة هويات- ستغّير الثقافة 

اإلسرائيلية على نحو كبير. 

ولم يف���ت بعض ثالث أن يش���ير إلى أن البش���ر 

وكذلك المجتمعات، ليس���وا على استعداد للعيش 

في عدم يقين، لكن في إس���رائيل ثمة س���بب آخر 

لالعتقاد الس���اذج بأنه إذا ما جرى اس���تثمار جهد 

أكبر فإن باإلمكان توقع التطورات فيما وراء الحدود 

بالضبط. 

ا لم���ا أكده يورام بيري ف���ي حينه فإن هذا 
ً
ووفق

األمر ناجم عن إيمان أعمى بأن ما يحول دون إنهاء 

النزاع “هو ليس نحن- ذلك بأننا نرغب في السالم- 

وإنما غياب ش���ريك في الطرف الثاني. ولذا فإن ما 

يبقى علين���ا فعله هو أن نكون س���لبيين ونكتفي 

باإلصغ���اء إلى األص���وات الصاعدة م���ن هناك. إذا 

كانت هناك نّية لمحاربتنا، فس���نكون مستعدين 

لذلك. وإذا عّبر أحد م���ا، بمجيء اليوم الموعود، عن 

الرغب���ة في الس���الم فإننا نتحادث مع���ه”. وهو ما 

اعتبره بمثابة خداع ذاتي واضح، ألنه يتغاضى عن 

حقيق���ة أن وجود أو عدم وجود ش���ريك في الطرف 

الثاني مث���ال هي، بقدر كبير ج���دًا، نتيجة ألفعال 

إسرائيل أيضًا، إذا لم يكن أساسًا.

ولقد تمثل استنتاجه آنذاك في ما يلي: “بداًل من 

تنمية الوهم/ الخداع الذاتي بأنه ينبغي أن تكون 

لدينا اس���تخبارات جيدة كي تتنبأ بما يحدث لدى 

ي سياس���ة جيدة من 
ّ
جيراننا، فإن من المفضل تبن

أجل أن تؤثر في ما يحدث هناك إزاءنا”. 

وهو من دون أدنى ش���ك اس���تنتاج صحيح بشأن 

الحالة الراهنة التي ج���اءت وقائعها بمنزلة إنب�اء 

مدو بأن إس���رائيل لم تتعلم أي شيء بعد عشرات 

األعوام من أخطائها السياس���ية، ومن استنكافها 

عن اإلقرار أن في الش���رق األوس���ط أشياء يمكن أن 

تكون غابت عن عقل اس���تخباراتها مثلما يمكن أن 

تغيب عنه أشياء أخرى في المستقبل أيضًا.   

»العقل اإلسرائيلي«! هزيمة أخرى لـ

تفتق ذهن وزير الخارجية اإلس���رائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن 
فكرة جديدة من بنات خياله، على خلفية الحرب اإلسرائيلية على 
غزة، واقترح خالل مش���اركته في اجتم���اع لجنة الخارجية واألمن 
التابعة للكنيس���ت، أمس االثنين، وض���ع قطاع غزة تحت انتداب 
األم���م المتحدة، وأن تت���م المطالبة بذلك من خ���الل تفاهم بين 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ونقلت وس���ائل إعالم إس���رائيلية عن ليبرمان قوله »إن الجميع 
يتس���اءلون حول ما الذي س���يحدث في اليوم الذي يلي العملية 
العس���كرية على فرض أن إسرائيل ستتغلب على حماس؟. هناك 
ع���دة أجوبة. وينبغي التفكي���ر بالطبع في انت���داب دولي لألمم 
المتحدة على غزة. واالنتداب البريطاني لم يكن تاريخا إسرائيليا 
فق���ط. واألمم المتحدة حصلت على انتداب في تيمور الش���رقية 
وكوس���وفو. ورأينا أن���ه كان ناجحا هناك. وينبغي دراس���ة إعادة 
االنتداب إلدارة غزة والس���يطرة عليها إلى األمم المتحدة. وأنا ال 
أس���تبعد هذا األمر. وهذا يس���توجب توافقا بيننا وبين السلطة 
الفلسطينية. وال توجد حاجة إلى استعداد لذلك من جانب األمم 
المتح���دة وإنما من جانب أه���م األطراف الضالع���ة بذلك، وهما 

إسرائيل والسلطة«.
ونق���ل الموق���ع االلكترون���ي لصحيف���ة »هآرتس« ع���ن وزراء 
إس���رائيليين قولهم إن »فكرة ليبرمان بشأن القطاع تبدو كما لو 
أنها هلوس���ة. وهو لم يطرحها في الكابينيت )الحكومة األمنية 

المصغرة( من قبل أبدا«. 
وعب���ر ليبرم���ان عن اس���تيائه م���ن المحادثات الت���ي يجريها 
الفلس���طينيون، وبضمنهم حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، في 
القاهرة، واعتبر أن المطالب الفلس���طينية ال يمكنها أن تش���كل 

أساسا لتفاهمات من أجل وقف إطالق النار في غزة. 
وق���ال إن »علين���ا التفكير في كيفية تحقي���ق األهداف، وهي 
الهدوء في البلدات المحاذية للش���ريط الح���دودي مع قطاع غزة، 
والقضاء على تهدي���د الصواريخ ومنع تعاظم قوة حماس. ونحن 
نقف أمام ثالثة خيارات واضحة: تسوية، إخضاع حماس وإهمال، 
بمعنى أن يس���تمروا في إطالق الصواريخ ونح���ن ال نرد. والخيار 
الثالث، اإلهمال، ال يمت للواقع بصلة. فهكذا أنت تبقي المبادرة 
بيدي حماس لتطلق النار متى تش���اء. وهي تس���يطر على ارتفاع 
ألس���نة النيران وأنت ترد فقط. وليس بإمكان دولة أن تحيا وفق 

قرارات منظمة إرهابية وما إذا كانت تريد خرق الهدوء أم ال«.
م���ن جانبه، قال رئيس لجنة الخارجية واألمن، زئيف إلكين، إنه 
ليس واضحا له وألعضاء اللجنة ما إذا كانت إس���رائيل توشك على 
وقف القتال أم أن العملية العس���كرية ستستمر. وعقب ليبرمان 
على ذل���ك قائال إنه »تقرر إنهاء مرحل���ة التعامل مع األنفاق، وال 
يوجد أي قرار بش���أن وقف العملية العسكرية. ونحن مستمرون 
ف���ي التعامل م���ع مرحلة األنف���اق وهناك إعادة انتش���ار جديد 
للجيش اإلسرائيلي عندما ينتهي التعامل مع األنفاق. والعملية 
العس���كرية لم تنت���ِه. وينبغي اتخاذ قرارات بش���أن اس���تمرار 

عملياتنا الميدانية«.
وهاجم ليبرمان الصحافيي���ن األجانب الذين يعملون من قطاع 
غزة ووصفهم بأنهم غير موثوقين. وقال إن »الصحافة داخل غزة 
تتع���اون بقدر كبير مع حماس. ولن تش���اهدوا صورا تطلق فيها 
حماس النار على متظاهرين سئموا من مغامرات حماس والجهاد. 
ولن تشاهدوا مخربين يتراجعون ويطلقون الصواريخ من مدارس 

ومستشفيات ومساجد«.

وحول صورة إس���رائيل لدى الرأي الع���ام العالمي، قال ليبرمان 
»إنني أواجه في الوقت نفس���ه سلس���لة محاوالت للمس بشرعية 
حقنا ف���ي تقرير المصي���ر. والجمعي���ة العامة لألم���م المتحدة 
س���تجتمع هذا األس���بوع، وهناك محاوالت لعق���د اجتماع للدول 
الموقع���ة عل���ى معاهدة جني���ف، وهناك موجة عداء للس���امية 
تفج���رت على خلفية المواجهة )المس���لحة في غ���زة(. وكل هذا 
موجود ضمن عناي���ة وزارة الخارجية. وبادرن���ا إلى عدد كبير من 
المقابالت الصحافي���ة، وبادرنا إلى مظاه���رات. وصحيح أنه على 
الشاشة يظهرون بداية المس باألبرياء )في قطاع غزة(، وألسفي 
يوجد مس باألبرياء، لكن يبثون الرواية اإلس���رائيلية أيضا، التي 
بموجبها تس���تخدم المنظمات اإلرهابية الس���كان كدرع بشري. 
ومن يعتقد أنه ستكون في وسائل اإلعالم صورة أحادية الجانب 
وضربة قاضية، فإن هذا ليس موجودا في وسائل اإلعالم العالمية. 

لكن نحن ننجح في بث رواية الجانب اإلسرائيلي«. 
واعتبر ليبرمان أن إسرائيل تتلقى دعما دوليا واسعا يسمح لها 
بمواصلة العملية العس���كرية في القطاع بعد مرور 28 يوما على 
الحرب. وقال إن »الجانب السياس���ي ه���و التحدي األكثر تعقيدا 
بالنسبة للدبلوماسية اإلس���رائيلية في السنوات األخيرة... وفي 
األس���بوع الرابع للعملية العس���كرية، فإن الجيش اإلسرائيلي حر 
ف���ي العمل رغم الضغ���وط الدولية. ومجلس األم���ن الدولي، وهو 
األداة األول���ى التي يبحثون فيها في أي أزمة دولية، لم يتخذ أي 
قرار حتى اآلن في الموضوع وإنما نش���ر بيان���ات صحافية فقط. 
وينبغي القول باس���تقامة إن ه���ذا الوضع حاصل بفضل التعاون 
مع الواليات المتحدة. ويوجد للواليات المتحدة وزن حاسم ولكن 

هناك عمل كثير قامت به دبلوماسيتنا«. 

رغ���م توتر العالقات بي���ن اإلدارة األميركي���ة، وخاصة الرئيس 
ب���اراك أوبام���ا، وحكوم���ة إس���رائيل، وخاصة رئيس���ها بنيامين 
نتنياه���و، إال أن العالقات األمنية بي���ن الدولتين ليس فقط أنها 
ل���م تتراجع وإنم���ا تتعزز باس���تمرار. ومن ه���ذا المنظار ينبغي 
رؤية االتف���اق الذي كانت قد توصلت إليه أجهزة االس���تخبارات 
األميركية واإلس���رائيلية حول “توسيع التعاون بينها” من خالل 
متابعة ما يحدث في مصر، ف���ي أعقاب صعود الرئيس المصري، 
محمد مرسي، إلى الحكم، في حزيران العام 2012، كمندوب لحركة 

اإلخوان المسلمين. 
فبع���د مصادقة رئي���س جهاز االس���تخبارات الوطني في إدارة 
أوبام���ا، الجن���رال المتقاع���د جيمس كالف���ر، كلف���ت وكالة جمع 
المعلوم���ات االلكتروني���ة األميركية )NSA( الوح���دة 8200 في 
شعبة االستخبارات العسكرية اإلس���رائيلية )“أمان”( بتزويدها 
بمعلوم���ات اس���تخبارية ح���ول “قضاي���ا اس���تراتيجية مختارة 

وخصوصا الجهات اإلرهابية في سيناء”. 
وذك���ر موقع صحيفة “هآرتس” االلكترون���ي، أمس االثنين، أن 
 NSA ه���ذه التفاصيل وردت في وثيقة س���رية للغاي���ة لوكالة
ومؤرخة من نيس���ان العام 2013، ونش���رها موقع “انترس���يفت” 
االلكتروني التابع لغلن غرينوولد، شريك إدوارد سنودن في نشر 
وثائق االستخبارات األميركية التي حصل عليها األخير بعد أن فر 

من خدمته في هذه الوكالة. 
وتمت كتابة الوثيقة خالل فترة رئاس���ة مرس���ي، وقبل “ثورة 
يوليو” الع���ام الماضي. وليس واضحا ما إذا كانت االس���تخبارات 
اإلسرائيلية واالس���تخبارات األميركية ال تزال تتبادل المعلومات 
االس���تخبارية حول مصر. وأشارت “هآرتس” إلى أن مصر هي أول 
دولة عربية وقعت على اتفاقية س���الم مع إسرائيل، وأن اتفاقية 

الس���الم هذه تقضي بتقييد إس���رائيل بش���كل كبي���ر في جمع 
معلومات استخبارية حول مصر.

وتم تقييد انتشار الوثيقة في إس���رائيل والواليات المتحدة، 
ولم يش���مل ذلك الدول الش���ريكة الدائمة في الن���ادي األنجلو- 
ساكس���وني “العيون الخمس”، وهي بريطانيا وكندا وأس���تراليا 

ونيوزيالندا إضافة إلى الواليات المتحدة.  
 NSA وتتضم����ن الوثيقة تفاصي����ل العالقات االس����تخبارية بين
وإسرائيل وتشمل تعديال لصيغة س����ابقة كان سنودن قد نشرها 
الع����ام الماضي. ويعبر عن عمق التعاون م����ن خالل المصطلح الذي 
يس����تخدم لوصف مهمة المراقبة التي ألقي����ت على عاتق الوحدة 
8200 ف����ي مص����ر، وهي جمع معلوم����ات مفيدة، كما ه����و متبع في 
العالقة بين جهات في نفس جهاز االستخبارات وليس بين جهازي 
استخبارات أجنبيين. ووصفت الوحدة 8200 في الوثيقة على أنها 
 .ISNU ”الوحدة الوطنية اإلسرائيلية لجمع المعلومات االلكترونية“
وتش���ير الوثيقة، التي تتحدث عن نجاحات اس���تخبارية هامة 
ضد أهداف مش���تركة، إل���ى البرنامج الن���ووي اإليراني. وجاء في 
الوثيق���ة أن NSA “تقيم عالق���ات تكنولوجي���ة وبحثية بعيدة 
المدى مع 8200 وتتقاس���م معها معلومات حول قابلية التناول، 
اعتراض )محادثات ومراس���الت(، أه���داف، تحليل ووضع تقارير. 
وعالقات جم���ع المعلوم���ات االلكترونية هذه تزايدت وش���كلت 
عامال مسرعا لتوسيع التعاون االستخباري بين الواليات المتحدة 
وإسرائيل. والتحوالت الهامة في التوجه التقليدي لnsa و8200 
نحو جم���ع المعلوم���ات االلكترونية حثت على توس���يع التعاون 
 CIA ليشمل أجهزة استخبارات إسرائيلية وأميركية أخرى، مثل
)وكالة االس���تخبارات المركزية األميركية( والموس���اد ومنظومة 

العمليات الخاصة التابعة ألمان”.

ويتركز التعاون االس���تخباري األميركي – اإلس���رائيلي، وليس 
كله، على “أهداف في الشرق األوسط تشكل تهديدا استراتيجيا 
على المصالح األميركية واإلسرائيلية. وتم انتهاز فرص للوصول 
إلى أه���داف مفضل���ة. وبموجب اتف���اق متبادل، ف���إن األهداف 
الجغرافية تشمل دوال في شمال إفريقيا والشرق األوسط والخليج 
الفارسي وجنوب آس���يا والجمهوريات اآلسيوية التي كانت جزءا 
من االتحاد الس���وفييتي السابق. ويشمل التعاون في هذه الدولة 
جمع )معلومات( م���ن داخل االتصاالت الداخلي���ة بين الحكومات 
والجي���وش والمجال المدني والدبلوماس���ي ومراقبة أجهزة أمنية 
واستخبارية. ومجموعة األهداف المتعددة القوميات تشمل نشرا 
إقليميا ألس���لحة دمار ش���امل وإرهاب دولي أو غير تابع لدولة ما. 
ويس���مح خط اتصال خاص بين NSA و8200 بنقل معلومات خام 
 NSA إلى جانب مراس���الت بحثية وتكنولوجية يوميا. ويعمل في

و8200 ضباط ارتباط من السفارتين” في واشنطن وتل أبيب.  
ومقاب���ل تزويده���ا بالمعلوم���ات، تحصل الوح���دة 8200 على 
“أفضلي���ة الوص���ول جغرافيا إلى الخب���رات الدولي���ة لnsa في 
هندسة وحل ش���يفرات. وتحصل على إمكانية الوصول المراقب 
إلى تقنيات وأجهزة أميركية متطورة، بواس���طة اقتناء مباش���ر 

وأموال المساعدات العسكرية”
وتتفاخر الوثيقة ب� “قصص النجاح” وعلى رأسها كشف خطط 
تطوير البرنامج النووي في إيران، وبعد ذلك في س���ورية، وخطط 

حزب الله والمنظمات الفلسطينية وحركات الجهاد العالمي. 
رغم ذلك، أشارت الوثيقة إلى إش���كالية في التعاون مع وحدة 
االس���تخبارات اإلس���رائيلية والتحس���ب من “اعتبارات سياسية 
والخش���ية من خرق ح���ق الملكي���ة ألصح���اب التكنولوجيا” أي 

التخوف من سرقة معلومات حول أجهزة متطّورة. 

وثيقة مسربة تكشف تعاونا استخباريا
 أميركيا- إسرائيليا ضد مصر إبان حكم مرسي!

دعا إلى وضع غزة تحت انتداب األمم المتحدة

ليبرمان: قررنا إنهاء مرحلة التعامل مع األنفاق 
وال يوجد أي قرار بشأن وقف الحرب على القطاع!

أنفاق غزة ستكون 

المحور المركزي في عمل 

لجنة تحقيق إسرائيلية 

حول الحرب الحالية!
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مستشار األمن القومي السابق 
لدى  رئيس الحكومة اإلسرائيلية:

إعادة االنتشار على خط الحدود
 مع غزة كانت ضرورية كي تستعيد 
القوات النظامية للجيش نشاطها!

أكد اللواء احتياط يعقوب عميدرور، مستش���ار األمن 

القوم���ي الس���ابق لدى رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية 

بنيامين نتنياهو، أن إعادة االنتش���ار على خط الحدود 

مع غزة خطوة صحيحة.

وورد ذل���ك في س���ياق مقال نش���ره عمي���درور أمس 

االثنين في صحيفة »يسرائيل هيوم«، وكتب فيه:

»بدأ الجيش اإلس���رائيلي بتقلي���ص قواته في قطاع 

غ���زة. وما إن تس���تكمل مهمة تدمير األنف���اق القليلة 

الباقية، فإن الجيش سينش���ر في منطقة الحدود قوات 

أق���ل بكثير مم���ا كان عليه حجمها على طول الس���ياج 

الحدودي قبل العملية البرية، وس���وف تنتشر القوات 

على خ���ط دفاعي أكثر أمانًا ولن تك���ون على تماس مع 

المنطقة المبنية في القطاع، أي ما بين السياج ومنطقة 

فتحات األنفاق التي انسحبت منها.

ر لدى 
ّ
»يجب أال ننسى أن قرار المجلس الوزاري المصغ

بدء العملي���ة البرية كان واضحًا: تدمير البنية التحتية 

لألنفاق ال أكثر. وجرى تحدي���د نطاق العملية جغرافيًا 

بحيث تقتصر على مناطق فتح���ات األنفاق الهجومية 

التي تتوجه نح���و أراضي إس���رائيل، وتحديد هدفها 

ب�تدمي���ر هذه األنفاق. واآلن بع���د تدمير األنفاق التي 

ج���رى العثور عليها وفي ظل ع���دم وجود معلومات عن 

أنفاق جديدة، تكون العملية البرية حققت هدفها، وال 

فائدة بالتالي من االحتفاظ بقوات في مناطق احتكاك 

ال تعود بفائدة حقيقية على الجيش اإلسرائيلي.

»هذا من وجه���ة النظر الرس���مية والتكتيكية. لكن 

هناك وجهة نظر أخرى أكث���ر أهمية تتعلق بالمراحل 

المقبلة للمواجهة في عملية »الجرف الصامد«.

»ليس س���رًا أن أغلبية الق���وات النظامية للجيش هي 

التي قامت بالع���بء األكبر للعملية البرية التي انتهت 

اآلن، وهي التي س���تتولى تنفيذ عملية برية واس���عة 

النطاق في حال تقرر القيام بها. من هنا، فعلى مستوى 

اإلعداد، كان صحيحًا إخراج هذه القوات كي تس���تعيد 

نش���اطها، ومن أجل اس���تكمال مخزون السالح، وتوفير 

قسط من الراحة. فإذا أرادت إسرائيل احتالل غزة كلها 

أو ج���زء منها، فإن ه���ذه القوات يج���ب أن تنطلق إلى 

المعركة وهي في كامل قوتها، ألنها س���تكون عملية 

طويلة جدًا«.

وأض���اف: »ف���ي الواقع، ف���إن المش���كلة ال تكمن في 

االحتالل والس���يطرة على نقاط مفصلي���ة في القطاع، 

فهذا األمر يس���تطيع الجيش أن يق���وم به خالل وقت 

قصي���ر، لكنه س���يضطر بعد ذلك إل���ى تطهير غزة من 

السالح ووس���ائل تصنيعه واعتقال العناصر اإلرهابية، 

وهذا ال يمكن القيام به خالل أسابيع بل يتطلب أشهرًا. 

ع���الوة على ذلك، فمن أجل معالج���ة جميع األنفاق في 

وق���ت واحد وبس���رعة، نش���ر الجيش قوات���ه على طول 

الجبهة، وهذا ليس هو االنتشار األفضل لعملية واسعة 

في غزة. وم���ن أجل هذه الغاي���ة كان يجب إعادة هذه 

القوات إل���ى الوراء وإعدادها من جدي���د بما يتالءم مع 

هذه العملية، وبالتأكيد ليس على طول خط التماس.

»هذان الس���ببان كافيان لتوضي���ح لماذا كان صحيحًا 

إخراج معظم ق���وات الجيش من المنطق���ة التي كانت 

فيها مداخل األنفاق«.

وبرأيه ثمة احتماالت أخرى لمواصلة العملية بصورة 

ال تؤدي بالض���رورة إلى احتالل واس���ع لقطاع غزة على 

الرغم م���ن أنه من األفضل المحافظ���ة على هذا الخيار 

وجعل���ه قاباًل للتنفيذ خالل س���اعات أو أي���ام. فهناك 

احتمال يس���تند إلى تضاؤل قدرة »حماس« على المّس 

بمواطن���ي دولة إس���رائيل في ضوء إنج���ازات منظومة 

»القبة الحديدية«، وهذه القدرة س���تتضاءل أكثر في 

المس���تقبل القريب عندما ستنفد الصواريخ والقذائف 

التي في حوزته���ا )وفي تقديري بق���ي لدى »حماس« 

نصف أو ربع ما كان لديها عند بداية القتال(.

»وف���ي إم���كان إس���رائيل مواصلة جم���ع المعلومات 

االس���تخباراتية من أجل زيادة إلح���اق األذى »بحماس« 

واس���تمرار تكبيدها خس���ائر في مقاتليه���ا وبنيتها 

التحتي���ة. وعندما ال يك���ون الجيش اإلس���رائيلي على 

احتكاك مباش���ر مع الحركة، فإن عدد إصاباته سيكون 

أقل بكثير. وف���ي الوقت الذي س���يكون بصدد اإلعداد 

للخيار األول )احتالل القطاع(، بإمكانه أن يواصل ضرب 

»حماس« بوس���ائل دقيقة من جميع االتجاهات. ومما ال 

ش���ك فيه أن إس���رائيل في الوضع الحالي تملك نفسًا 

أط���ول بكثير من »حماس« وقدراته���ا لم تتضرر البتة، 

بعكس قدرات الحركة اآلخذة في االضمحالل وال تعرف 

من أين يمكن أن تستبدلها«.

وخت���م عمي���درور: »إن م���ا يمكن قوله هو أنه س���واء 

بالنس���بة للذين يريدون حل المشكلة مرة واحدة وإلى 

األب���د، أي احت���الل غ���زة العتقادهم بع���دم وجود حل 

آخر للمش���كلة، أو بالنس���بة إلى الذين يريدون تسوية 

مستقبلية تؤمن الهدوء لوقت طويل حتى لو اضطررنا 

إلى مواجهة »حماس« مرة أخرى، فإن إخراج الجيش إلى 

خ���ط مريح أكثر خطوة صحيحة، وتوس���يع العملية من 

الخطوط التي كان ينتش���ر فيها الجيش خطأ كبير من 

الجيد أنه لم يحدث.

»وهن���اك مش���كلة من المه���م ج���دًا معالجتها اآلن 

من أج���ل تخفيف الضغط الذي س���يزداد كلما ازدادت 

حدته���ا، ه���ي المش���كلة اإلنس���انية. وهذه مش���كلة 

حقيقية ألن حماس تنتشر وس���ط المدنيين وتتحرك 

وسطهم، مما تس���بب بإصابة كثيرين منهم في إطالق 

النار وفي تفجير منصات إط���الق الصواريخ والقيادات 

ووس���ائل تصنيع السالح ومخازن الس���الح الصاروخي. 

من المحتم���ل أن يصل عدد القتلى إل���ى 2000، وحتى 

اآلن ل���م يتضح عدد قتلى أنصار حم���اس في المعارك 

مع قواتنا. وقد يصل الجرحى إلى آالف، وس���يكون عدد 

الالجئين الذين دمرت منازلهم كبيرًا جدًا. وهذه كارثة 

كبيرة سببتها حماس لش���عبها، ومن غير المناسب أن 

تتجاهلها إسرائيل«.

يعيد العدوان اإلس����رائيلي الجديد على قطاع غزة، في ما 

أطلق عليه االحتالل هذه المرة اس����م “الجرف الصامد”، إلى 

الصدارة مرة أخرى مس����ألة موقف المجتم����ع الدولي حيال 

إس����رائيل التي تواصل احتاللها للمناطق الفلسطينية في 

الضف����ة الغربية وقطاع غزة، بما يش����مله ذلك من مش����روع 

اس����تيطاني كولونيالي متواصل على الدوام دون أي توقف 

وال حت����ى في فترات تج����رى فيها “مفاوضات س����الم” بين 

الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني. وتتمثل مسألة الموقف 

الدولي هذه، في صورة أساسية، بموضوعة مكانة إسرائيل 

بين األمم والدول وما تواجهه من عزلة دولية، تشتد أحيانا 

وتنفرج أحيانا أخرى.  

ويش���كل الظرف الحالي مناس���بة جيدة للتوقف عند بحث 

جدي���د حول هذا الموضوع صدر قبل أش���هر قليلة عن »مركز 

م���والد � المركز لتجدي���د الديمقراطية« في إس���رائيل تحت 

العنوان التالي: »مكانة إس���رائيل في العالم ومسألة العزلة: 

حلف مأزوم«! 

وهذا البحث، الذي أش���رفت على إع���داده وكتابته نخبة من 

الباحثين ضمت: أساف شارون، ش���يبي غرينفيلد، ميخائيل 

منكين، عوديد نعمان، جيسي روكمان وداليا شاحم، يقع في 

56 صفح���ة موزعة على ثمانية أبواب تش���مل: 1. المدخل؛ 2. 

المقدمة؛ 3. الفصل األول: العزلة الجيو- سياسية؛ 4. الفصل 

الثان���ي: التغلب عل���ى العزلة � الحلف م���ع الغرب؛ 5. الفصل 

الثالث: أزمة العالقات مع الغرب؛ 6. الفصل الرابع: حل األزمة؛ 

7. توصيات سياساتية؛ 8. هوامش. 

وكن���ا ق���د عرضن���ا، ف���ي الع���دد الس���ابق من »المش���هد 

اإلس���رائيلي«، أبرز ما جاء في ب���اب »المدخل« في هذا البحث 

انطالقا من التأكيد على أن »ليس ثمة ش���ك في أن إسرائيل 

موجودة اآلن في مسار تصادمي مع إجماع عالمي مطبق يكفر 

بشرعية سيطرتها العسكرية على المناطق«. 

ويحلل البحث، برسم هذا التشخيص القاعدّي وانطالقا منه، 

مكانة إس���رائيل الراهنة في الس���احة الدولية واألزمة التي 

س���تضطر إلى مواجهتها، آجال أم عاجال، من جراء سياس���ات 

الحكوم���ات اإلس���رائيلية، وخاص���ة فيما يتص���ل باالحتالل 

واالستيطان بوجه أساسي. 

ونس���تعرض في هذه الحلقة )الثانية واألخيرة( أبرز ما جاء 

في باب »المقدمة« في هذا البحث وأبرز ما خلص إليه وسجله 

في باب »توصيات سياساتية«.  

أصوات عديدة تحذر 
طمِئن!

ُ
والحكومة ت

يستهل البحث »مقدمته« باإلشارة إلى ما تشهده السنوات 

األخيرة من »تصاعد األصوات الداخلية )في إس���رائيل( التي 

تح���ذر من عزل���ة دولة إس���رائيل المتفاقمة عل���ى الصعيد 

الدول���ي«. ويوض���ح أن هذه األص���وات تصدر م���ن قطاعات 

وأوس���اط واس���عة جدا في المجتمع اإلس���رائيلي، سواء من 

مختلف مكونات الخارطة السياس���ية � الحزبية في إسرائيل، 

أو م���ن خارجها أيض���ا � من مثقفين، مفكري���ن، أكاديميين، 

ش���خصيات اجتماعية وأوس���اط عس���كرية. غير أن الموقف 

الرس���مي الذي تتبناه حكومة إس���رائيل وتعلنه يتمثل في 

اإلنكار المس���تند إلى أن ليس ثمة أس���اس لهذه التخوفات 

جميعها وأن إس���رائيل ال تواجه خط���ر العزلة الدولية، ال في 

الحاضر وال في المستقبل المنظور. وهذا، رغم اعتراف أوساط 

حكومية بأن ثمة دوال عديدة تضغط على حكومة إس���رائيل 

وتدعوه���ا إلى تغيير سياس���تها وبأن االتح���اد األوروبي قد 

أعل���ن، مؤخرا، عن جملة من الخطوات واإلجراءات التي تقصد 

توضيح وتحديد خطوط الفصل والتمييز بين دولة إسرائيل 

وبين المستوطنات اإلس���رائيلية في المناطق الفلسطينية. 

لكن ه���ذا ال يفضي � طبقا لهذه األوس���اط الحكومية ذاتها 

� إلى االس���تنتاج بأن مكانة إس���رائيل الدولية تتعرض ألية 

زعزع���ة أو اهتزاز. ب���ل العكس تماما هو الصحي���ح � وفق ما 

تؤكد هذه األوس���اط الحكومية: لم تكن دولة إسرائيل، منذ 

قيامه���ا، في وضع أفضل مما هي عليه اليوم، إذ أن مكانتها 

الي���وم أكثر ثبات���ا وقوة من أي وقت مضى، مش���اركتها في 

المؤسسات الدولية المختلفة أكبر وأوسع من أي وقت مضى 

وعالقاتها الدبلوماس���ية أوسع وأمتن مما كانت عليه في أي 

وقت سابق. 

ويواص���ل البح���ث ع���رض الموق���ف الحكوم���ي الرس���مي 

اإلس���رائيلي في هذا الس���ياق فيش���ير، مثال، إلى الش���ريط 

الدعائ���ي القصير الذي أعدته وزارة الخارجية اإلس���رائيلية 

مؤخرا وعنونته بالتس���اؤل التهكمي التال���ي: »أهكذا تبدو 

العزلة السياس���ية؟«. ويتضمن هذا الش���ريط ص���ورا لوزير 

الخارجية ونائبه وهما يصافحان دبلوماس���يين ورؤساء دول 

أجانب، من مختل���ف أنحاء المعم���ورة، للتأكيد على »مكانة 

إسرائيل الثابتة والمتينة على الساحة الدولية«! وال يتوقف 

السعي الحكومي الرسمي إلى »إثبات« مدى ثبات مكانة دولة 

إس���رائيل الدولية ومتانتها عند هذا، بل يتعداه إلى كتابة 

و/ أو استكتاب مقاالت صحافية تنطلق، جميعها، من قاعدة 

االدعاء بأن »دولة إس���رائيل تس���ير، بخطى واثقة، في مسار 

تعاظ���م قوتها ومكانتها الدوليتين« وبأن »المجتمع الدولي 

قد توقف ع���ن النظر إليها بوصفها دول���ة معزولة«! وقد بز 

الجميع في هذا المضمار وزي���ر االقتصاد والتجارة، نفتالي 

بينيت، الذي ادعى )في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي، 

غال���ي تس���اهل، وموقعه���ا عل���ى الش���بكة العنكبوتي���ة � 

2013/7/8( بأن »مكانة إسرائيل الدولية اليوم هي في وضع 

ممتاز«! رافضا أية ادعاءات بشأن »تعمق العزلة الدولية التي 

تحاصر إسرائيل«. 

ويلف���ت البحث إل���ى أن »كال الطرفين � في هذا الس���جال � 

متفقان على أن سيرورة عزل إسرائيل في الحلبة الدولية )إذا 

ما كانت مثل هذه الس���يرورة تحصل فعليا( تحمل إسقاطات 

دراماتيكي���ة محتملة«. ذلك أن إس���رائيل هي دولة صغيرة 

ال تملك س���وى القليل جدا من الموارد الطبيعية والبش���رية، 

االجتماعي���ة والتكنولوجي���ة، مم���ا يجعل تقدمه���ا ونموها 

االقتصاديين، مناعتها االجتماعية ومستقبلها األمني، رهن 

عالقاتها مع الدول األجنبية. وهذه العالقات، التي تسير في 

عدة مستويات مختلفة � ثقافية، تربوية، اجتماعية، تجارية 

واقتصادية � تؤثر على مستوى الحياة وجودتها في إسرائيل 

وعل���ى اإلمكاني���ات واالحتم���االت المتاحة أم���ام مواطنيها، 

في ش���تى مناحي الحي���اة ومجاالتها. ومن بين المؤش���رات 

الدال���ة على هذه الحقيقة، مث���ال، أن حجم )قيمة( الصادرات 

اإلس���رائيلية يش���كل نحو 40% من الناتج المحلي اإلجمالي، 

ما يعني أن ما يقرب من نصف االقتصاد اإلس���رائيلي برمته 

مرهون، بصورة مباشرة لصيقة، بنوعية العالقات مع الزبائن 

والمزودين ف���ي دول أجنبية مختلفة، فيما النصف اآلخر من 

ه���ذا االقتصاد مرهون، هو أيضا، بهذه العالقات، وإن بصورة 

غير مباشرة. ومن هنا، فإن عزل إسرائيل على الساحة الدولية 

س���يؤدي، بالض���رورة، إلى إضع���اف قدرتها على اس���تغالل 

الموارد األساس���ية المتاحة لها واالستفادة منها، سواء على 

المستوى البشري أو على المستوى االقتصادي، إذا ما تذكرنا 

أن اس���تغالل هذه الموارد وتوظيفها مشروط بتوفر عالقات 

تجارية متينة مع الدول األجنبي���ة عامة، والغربية من بينها 

تحديدا. 

االحتالل واالستيطان ـ السببان 
المباشران والحصريان!

ي���رى البح���ث أن حاجة إس���رائيل إل���ى عالقاتها الس���وية 

والمتين���ة م���ع المجتم���ع الدولي تنب���ع، بين أش���ياء أخرى، 

من موقعها الجغرافي. فالش���رق األوس���ط يتمت���ع بأهمية 

واألم���ن  لالقتص���اد  بالنس���بة  اس���تثنائية  إس���تراتيجية 

العالميين، وذلك على الرغم من ميزته األساس���ية المتمثلة 

في عدم االستقرار، السياسي واألمني. ولهذا السبب، بالذات، 

»تحظى« هذه المنطقة )الش���رق األوسط( بهذا الكم الهائل، 

نس���بيا، من االهتمام والتدخل العالميي���ن الحثيثين. وفي 

إطار هذه الرؤية، ال ش���ك في أن عزل إس���رائيل على الصعيد 

العالم���ي يقلل، بدرجة كبيرة، م���ن قدرتها على التأثير على 

واقع المنطقة ومستقبلها، وبالتالي على واقعها ومستقبلها 

هي ذاتها أيضا. 

ويضرب البح���ث مثال على »قدرة إس���رائيل على التأثير 

عل���ى واقع المنطقة ومس���تقبلها«: الهجمات العس���كرية 

التي ش���نتها إس���رائيل � طبق���ا لمصادر أجنبي���ة! � على 

مخازن لألس���لحة في سورية في محاولة منها لمنع حصول 

»حزب الل���ه« اللبناني عل���ى ما يصفه البحث بأنه »س���الح 

استراتيجي«، على ضوء تدهور األوضاع األمنية والسياسية 

في سورية. ويؤكد البحث أن هذه الهجمات لم تكن ممكنة 

ول���م تكن لتحصل لوال »التنس���يق الذي أجرته إس���رائيل 

مع الدول األساس���ية في أوروبا، م���ع اإلدارة األميركية ومع 

القصر الملكي في األردن«. وإن غياب عالقات دبلوماس���ية 

وثيقة مع هذه األطراف، بوصفها مراكز قوة، من ش���أنه أن 

يقلص، بصورة حادة جدا، من قدرة إس���رائيل على التأثير 

على إجراءات وتط���ورات اقتصادية وأمنية أساس���ية في 

المنطقة. 

ويعود معدو البحث، في »مقدمته«، إلى التذكير بأن »وثيقة 

اس���تقالل« دولة إس���رائيل وجهت نداء حارا إل���ى المجتمع 

الدولي »لمد يد العون للش���عب اليهودي ومساعدته في بناء 

دولت���ه واحتضانها في عائلة األمم والش���عوب«، ليش���يروا، 

من ثم، إلى أن »عزل إس���رائيل على الصعيد الدولي س���يكون 

بمثابة فشل دولة إسرائيل والحركة الصهيونية في تحقيق 

أحد طموحاتهما المركزية: إنشاء دولة للشعب اليهودي يتم 

قبولها عضوا متساويا في المجتمع الدولي«. 

وتأسيسا على هذا، يرى البحث أن نفي الخطر وإنكاره، كما 

نفي التغيير الجوهري الحاصل في منظومة عالقات إسرائيل 

الدولية وإنكاره، )وهو ما تفعله الحكومة، رسميا( سوف يكبد 

المجتمع اإلس���رائيلي ثمنا باهظا ال يمكن تحمله، اقتصاديا، 

سياسيا، اجتماعيا، أمنيا وقيميًا. 

 ويلخص معدو البح���ث، في ختام »المقدمة«، غايتهم منه 

بالق���ول: الهدف من هذه الوثيقة هو وقف مسلس���ل اإلنكار 

الخطي���ر، االعتراف بواق���ع العزلة التي تواجهها إس���رائيل 

دوليا، النظر فيها باعتبارها جزءا من مس���ألة مكانة إسرائيل 

الدولية وعرض حل لألزمة الراهنة، ولو بالخطوط العامة. ذلك 

أن المكانة التي تحققت إلس���رائيل على المس���توى الدولي 

ر نجاحات باهرة، فيما 
ّ
هي نتاج الجهد المتواصل الذي س���ط

يواجه هذا اإلنج���از اليوم أزمة جدية وخطي���رة. ويمكن لنا، 

م���ن خالل التحليل الذي تتضمنه هذه الوثيقة، اس���تخالص 

اس���تنتاج واضح وحازم في ما يتعلق باألسباب التي أوصلت 

إسرائيل إلى شفا األزمة: إنه اس���تمرار االحتالل اإلسرائيلي 

ف���ي الضفة الغربية وإصرار حكومات إس���رائيل على المضّي 

في مش���روع االس���تيطان في هذه المناطق، بما يتعارض مع 

القانون الدولي ومع اإلجماع الغربي. هذان العامالن )االحتالل 

واالستيطان( هما المسؤوالن المباشران والحصريان عن تآكل 

مكانة إسرائيل الدولية وتراجعها المتواصلين. وطالما بقيت 

المس���توطنات قائمة على حالها، فم���ن المؤكد أن خطر عزل 

إسرائيل سيتصاعد باستمرار. 

التوصيات السياساتية
في ه���ذا الباب، يضع مع���دو البح���ث توصياتهم بصيغة 

واضحة وحازمة ال لبس فيها، قط، على النحو التالي: 

من الضروري، بل اإلجباري، أن تعترف األوس���اط السياسية 

اإلس���رائيلية، كلها، بتدهور مكانة إسرائيل الدولية وبخطر 

العزلة المخيم فوق رأس���ها، فضال عن االعتراف بإس���قاطات 

هذا التده���ور ومدلوالت���ه العملية. وَمن يرف���ض االعتراف 

بهذا فه���و يعّرض نماء إس���رائيل وازدهاره���ا، بل وجودها 

المستقبلي، لخطر جسيم. 

العام���ل األول واألكث���ر أهمية في تراجع مكانة إس���رائيل 

الدولية وتدهورها هو مش���روع االس���تيطان الذي يسود في 

العالم إجماع جارف على رفض���ه ومعارضته. وحتى الذين ال 

يعتقدون بوجوب اإلخالء الفوري لجميع المستوطنات، بسبب 

وضعه���ا القانوني اإلش���كالي وتخريبها لمس���اعي التوصل 

إلى تس���وية سياس���ية، يتوجب عليهم االعت���راف باألثمان 

الباهظ���ة التي تترتب على مواصلة الس���يطرة على المناطق 

)الفلسطينية(. 

وضع سياسة خارجية مثابرة توجهها المصالح اإلسرائيلية 

وتعبر عن التزامه���ا بالموقف المعلن بش���أن حل الدولتين. 

ويستوجب هذا اعتماد الخطوات واإلجراءات التالية:

أ - الوق���ف التام لجميع إجراءات الضم، على اختالفها: على 

���ر  فسَّ
ُ
إس���رائيل التوقف الت���ام عن أية خطوات أو إجراءات ت

بأنه���ا تدل عل���ى نيتها مواصل���ة تكريس س���يطرتها على 

الضف���ة الغربية أو ضم مناطقها إلى إس���رائيل. وفي األثناء، 

يتعي���ن عل���ى حكومة إس���رائيل االمتناع ع���ن تطوير البنى 

التحتية التي توصل بين إس���رائيل والمناطق، مثل مش���روع 

سكك القطار الجديدة الذي صادقت عليه “اإلدارة المدنية” 

مؤخ���را. كما يتعين عليها، أيض���ا، االمتناع عن مواصلة خنق 

الحياة الفلس���طينية في مناطق C. وف���وق هذا كله، يتوجب 

إلغاء جميع المبادرات الحكومية إلنش���اء مبان اس���تيطانية 

جديدة في المناطق، مثل المناقص���ة التي أعلنت للبناء في 

.E1 منطقة

ب - تجمي���د أعمال البناء في المس���توطنات: حتى وإن لم 

يكن ثمة أفق سياس���ي للمفاوضات، ينبغي على إس���رائيل 

تجمي���د أية مبادرات للبن���اء في المس���توطنات. وفضال عن 

تعهد إسرائيل والتزامها في هذا الشأن في إطار اتفاقيات 

أوسلو وخارطة الطريق، فإن استمرار البناء في المستوطنات 

يشكل اس���تفزازا وتحديا في نظر الغرب فيما يتعلق بنوايا 

إس���رائيل مواصلة الس���يطرة عل���ى الضف���ة الغربية ويؤثر 

بالتالي، بصورة مباش���رة، على مكانة إسرائيل الدولية ومدى 

عزلتها بين األمم. 

ت � الدفع نحو س���ن قان���ون “اإلخ���الء � التعويض”: كما 

ه عشية انسحاب إسرائيل من قطاع 
ّ
القانون الذي جرى س���ن

غزة، يتعين على أعضاء الكنيس���ت الدفع نحو س���ن قانون 

مماث���ل يضمن، من���ذ اآلن، حقوق الذين س���يتم إخالؤهم 

طوعيا من المستوطنات في الضفة الغربية. ومن شأن هذا 

القانون أن يتيح المجال أم���ام المعنيين بمغادرة بيوتهم 

هن���اك منذ اآلن. لك���ن األهم من ذلك هو أن ه���ذا القانون 

س���يثبت للعالم أجمع مدى جدية النوايا اإلس���رائيلية في 

ما يتعلق بحل الدولتين وإنهاء الس���يطرة اإلسرائيلية في 

الضفة الغربية. 

ث � مكافحة البؤر غير القانونية: تقدم دولة إسرائيل اليوم 

الدعم، المباش���ر أو غير المباش���ر، لنحو 130 بؤرة استيطانية 

تمت إقامتها بعد التوقيع على اتفاقيات أوس���لو، على الرغم 

من أن الدولة نفس���ها تعّرف هذه البؤر، رس���ميا، بأنها “غير 

قانوني���ة”. ولكن يتوجب على أذرع ف���رض القانون وتطبيقه 

في دولة إس���رائيل ب���ذل كل ما في وس���عها لوضع حد لهذا 

العبث الذي تقوم الدولة في إط���اره برصد أموال وموارد غير 

قليلة لمشروع منظم تعتبره هي نفسها “انتهاكا للقانون”. 

وينبغي لهذه الحمل���ة � التي يتوجب القيام بها فورا وحتى 

قبل إخالء هذه البؤر � أن تقوم على الش���فافية التامة في كل 

م���ا يتعلق بالميزانيات الحكومية التي يتم اس���تثمارها في 

الضفة الغربية، منع تزويد ه���ذه البؤر بالخدمات التعليمية 

واألساس���ية األخرى، حتى تطبيق قوانين البن���اء والتنظيم 

اإلسرائيلية عليها، بصورة فعالة وناجعة. 

ج � يتعين على الطاقم اإلعالمي في ديوان رئيس الحكومة 

إطالق حملة دعائية رس���مية لتهيئة النفوس في إس���رائيل 

لتقبل تسوية سياسية دائمة مع الفلسطينيين. 

ح � ينبغي على الحكومة اإلس���رائيلية التجاوب مع المبادرة 

العربية انطالقا من اش���تراط تقدم التس���وية السياسية مع 

الفلسطينية برفع درجة عالقات إسرائيل مع االتحاد األوروبي 

وم���ع الواليات المتحدة، فضال عن إنش���اء عالقات اقتصادية 

وثقافية كاملة مع دول الجوار. 

بحث لـ »موالد ـ المركز لتجديد الديمقراطية في إسرائيل« 

االحتالل واالستيطان مسؤوالن بصورة مباشرة وحصريـة
 عن تآكل مكانة إسرائيل الدولية وتراجعها!

*من الضروري بل اإلجباري أن تعترف األوساط السياسية اإلسرائيلية كلها بتدهور مكانة إسرائيل الدولية وبخطر العزلة المخيم 

فوق رأسها، فضال عن االعتراف بإسقاطات هذا التدهور ومدلوالته العملية. وَمن يرفض االعتراف بهذا يعّرض نماء إسرائيل 

وازدهارها بل وجودها المستقبلي إلى خطر جسيم*

)2 -2(

تظاهرة في لندن احتجاجا على انتهاكات اسرائيل في غزة.                              )أ.ف.ب(
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تعريف:
أدى رئيس الدولة اإلس���رائيلية المنتخب رؤوفين ريفلين 

مساء يوم 24 تموز الماضي اليمين الدستورية ليصبح عاشر 

رئيس لدولة إس���رائيل. وقد أقيمت مراسم أداء اليمين في 

مقر الكنيس���ت على نطاق مقلص بسبب الحرب اإلسرائيلية 

في قطاع غزة.

وافتت���ح المراس���م رئيس الكنيس���ت يولي إدلش���تاين 

فأش���اد بش���خصية رئيس الدولة المنتهية واليته شمعون 

بيريس. وقال إن الرئيس الجديد ريفلين يتحمل مس���ؤولية 

صعبة للغاية وهي رأب الصدع بين ش���تى شرائح المجتمع 

اإلسرائيلي.

وتكل���م في المراس���م رئي���س الدولة المنتهي���ة واليته 

ش���معون بيريس فاتهم حركة »حماس« بالتس���بب بإدخال 

مئات آالف الس���كان في قطاع غزة إلى خط النار وباستخدام 

األطف���ال دروعًا بش���رية. وفي الوقت عينه أك���د بيريس أن 

إسرائيل ليست عدوًا لسكان قطاع غزة وأنها لم تبدأ بإطالق 

الن���ار بل ردت بالن���ار عندما تعرضت العت���داءات فقط. كما 

أكد أن إس���رائيل س���تتغلب على »اإلره���اب« لكونها دولة 

محبة للس���الم، وأعرب عن استغرابه للتظاهرات التي تجري 

في مدن العال���م تأييدًا ل�«اإلرهابيين« وض���د أولئك الذين 

يدافعون عن أنفسهم في وجه »اإلرهاب«.

وتكلم أيضًا رئيس الدول���ة الجديد رؤوفين ريفلين فقال 

إن الهدف الرئيس من إقامة مراسم أداء اليمين الدستورية 

ف���ي ظل األوضاع األمنية الحالية هو توجيه رس���الة واضحة 

إلى أعداء إس���رائيل فحواها أنهم ل���ن ينتصروا عليها، وأن 

»اإلرهاب« لن يؤدي إلى إضعافها ومس معنويات س���كانها 

وإيمانهم بعدالة طريقهم. 

وأش���ار إلى أن إس���رائيل تواجه في الوقت الحالي »إرهابًا« 

قاسيًا وشرس���ًا يس���تخدم المدنيين دروعًا بشرية من أجل 

حماية الصواريخ التي تزرع الموت والدمار.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة ريفلين:

نجتم���ع هنا اليوم وأبصارنا ش���اخصة بقل���ق صوب جنود 

الجيش اإلس���رائيلي وأف���راد قوات األمن والش���رطة، الذين 

يقفون في هذه الس���اعة على أهبة االس���تعداد للدفاع عن 

مواطني إسرائيل في البر والجو والبحر. وإننا لنعرب من هنا، 

من الكنيس���ت اإلس���رائيلي، عن تمنياتنا بالشفاء العاجل 

للجرحى، وع���ن تضامننا الكامل وش���عورنا باأللم واألس���ى 

لوجع ومص���اب العائالت التي ثكلت أبناءها األعزاء في هذه 

المعركة. 

نجتم���ع هنا الي���وم، ليس فق���ط بموجب م���ا ينص عليه 

القان���ون، وإنم���ا لنوجه رس���الة واضح���ة ألعدائن���ا: لم ولن 

تنجح���وا في الني���ل منا أو م���ن عزيمتنا.  وإنن���ا لنعلن من 

هن���ا بأننا مصمم���ون على مواصلة ال���ذود والدفاع عن طابع 

دولة إس���رائيل كدولة يهودي���ة ديمقراطية، وديمقراطية 

ويهودية على حد سواء، ومن ضمن ذلك في أوقات الطوارئ 

ومحاربة اإلرهاب. في اس���تطاعة مخربي »حماس« التحصن 

ف���ي جحورهم ومخابئهم، وأن يطلق���وا النار والصواريخ من 

داخل المدارس واس���تخدام المدنيين كدروع بش���رية، لكن 

اإلرهاب لن ينال من عزيمتن���ا وروحنا المعنوية، ولن يوهن 

إيماننا بعدالة طريقنا. 

وألصدقائن���ا نق���ول: نحن ال نخ���وض حربًا ضد الش���عب 

الفلس���طيني، وقطع���ا لي���س ضد اإلس���الم، وإنم���ا نحارب 

اإلرهاب، هذا اإلرهاب المجرم والوحش���ي الذي يس���تهدف 

إبادة وقتل ليس الناس وحسب، وإنما البشرية ذاتها. ففي 

الوقت الذي نس���تخدم نحن في���ه الصواريخ من أجل حماية 

المدنيين، فإنهم يس���تخدمون المدنيي���ن من أجل حماية 

الصواريخ. لذلك فإن القضاء على اإلرهاب وإجتثاثه ال يعتبر 

عمال مش���روعا وعادال فحس���ب وإنما هو أيضا عمل إنساني. 

إن القض���اء على اإلرهاب هو الكفيل فق���ط بوضع حد لقتل 

األبرياء في الجانبين. وأود أن أش���د على أيدي مواطني دولة 

إس���رائيل إزاء م���ا يبدونه من مناعة وعزيم���ة وصمود، وفي 

الوقت ذاته فإننا جميعا نش���خص بأبصارنا ونشيد ببطولة 

وبسالة س���كان بلدات خط المواجهة، الذين يتحملون أعباء 

صعبة في هذه المعركة المس���تمرة منذ ثالثة عش���ر عاما. 

في ه���ذه األيام فقط بدأنا، جميعا، ن���درك حجم المواجهة 

واألعباء الجس���يمة الواقعة على كاهل س���كان مدن وبلدات 

جنوبي الدول���ة وقادتهم المتواجدين معنا هنا اليوم. وأود 

أن أقول لرؤس���اء المجالس البلدية واإلقليمية المتواجدين 

معنا هنا، وللس���ادة الوزراء، بأنه س���يكون لزام���ا علينا بعد 

انتهاء هذه العملية العس���كرية )عملي���ة »الجرف الصامد« 

في قطاع غزة( إجراء مراجعة ومحاس���بة عسيرة للذات، إزاء 

العبء، االجتماعي واالقتصادي والسياسي، الذي تحملتموه 

وحدكم طوال تلك الفترة. إن صمودكم وثباتكم طوال تلك 

السنوات يشكل نموذجا وقدوة لنا. 

سيدي الرئيس ش���معون بيريس، قبل سبعة أعوام وقفت 

على هذا المنبر، وقلت إنك لم تحلم بأن تكون رئيسا للدولة، 

قل���ت إنك حلمت في صب���اك أن تكون راعي غنم أو ش���اعرا 

للنجوم. لقد تحقق حلمك ي���ا فخامة الرئيس، فقد كنت لنا 

راعيا، راعيا لألمل، وشاعرا لفكرة وحلم. 

سيداتي وسادتي الحضور، أود اليوم أن أقص عليكم ثالث 

قص���ص: قصة عن اإلصغاء، وقصة عن الش���راكة، وقصة عن 

األمل.  

كنت طفال في الس���ابعة من عمري حين شرع والدي، الذي 

ترجم الق���رآن إلى اللغة العبرية، بترجم���ة قصة »ألف ليلة 

وليلة« من العربي���ة إلى العبرية. وقفت عند باب حجرة عمل 

وال���دي، التي كانت جدرانها تغ���ص برفوف مليئة بالكتب. 

كان والدي يجلس منكبا على أوراق غصت بها منضدته، على 

يمينه كوم���ة من الكتب، وعلى يس���اره مخطوطات مكتوبة 

بخط يده، وكان طوال الوقت مس���تغرقا، يكتب حينا، ويمحو 

حين���ا آخر، بصم���ت وهدوء. س���ألته: أبي، ما ال���ذي تفعله؟ 

فأجابني قائال: أنا أصغي!

لقد تنفس���ت في بيت أبي وأمي الروح اإلنسانية، ورضعت 

التقالي���د اليهودي���ة، والكبري���اء وروح التح���دي اللذي���ن 

جسدهما جابوتنسكي، لكنني تعلمت، أوال وقبل  كل شيء، 

اإلصغاء. تعلمت احترام قناعة اآلخر، وتعلمت، أجل تعلمت، 

االعتراف بوجعه وألمه.  لقد تعلمت في بيت والدي أنه بدون 

القدرة على اإلصغاء، يفقد اإلنسان القدرة على التعلم، وأنه 

بدون القدرة على التعلم ل���ن تتوفر القدرة على تصحيح أو 

إصالح الخطأ.  لقد جلس���ت، كرئيس للكنيست ساعات طوال 

في قاعة اجتماعات الكنيس���ت، أحيان���ا قبالة خطيب واحد، 

وهو الكنيست نفسه، مصغيا لصوته وندائه، ولم يكن ذلك 

دائما أمرا س���هال بالنسبة إلي.  فقد كلفني هذا اإلصغاء في 

غير مرة، تجش���م جهد وعناء كبيري���ن، وأحيانا كلفني ذلك 

ثمنا شخصيا وسياسيا عاما.  في تلك اللحظات كان تنتصب 

أمامي صورة والدي. 

لقد كان لي الحق، طيلة الوقت الذي جلس���ت فيه هنا، على 

مقعد رئيس الكنيس���ت، في أن أصغي وأن أحسم، ولكنني 

من اللحظة التي انتخبت فيها رئيسا للدولة، فقدت القدرة 

على الحسم. 

إن الكنيس���ت هو مص���در ق���وة وحيوي���ة الديمقراطية 

اإلس���رائيلية، وف���ي مقدوركم، س���يدي رئيس الكنيس���ت 

ورئاس���ته وجميع أعضائه، حس���م مصائر وتقرير مستقبل 

هذا الش���عب، لكن تذكروا أن واجب الحسم منوط ومشروط 

بواج���ب اإلصغ���اء.  تذكروا أن غياب اإلصغ���اء يعني تجريد 

الديمقراطية من روحها وإكسير حياتها، وأن حسم األكثرية 

قد  يتحول إلى استبداد األكثرية.

وأود أن أخاطبك���م، وأنتم أيها المواطنون اإلس���رائيليون، 

ألقول لكم: لقد علمني أبي اإلصغ���اء، ويا ليتني أنجح أيضا 

في أن أتعلم وأعلم ما يعنيه اإلصغاء. 

القصة الثانية الت���ي أود أن  أقصها عليكم هي قصة عن 

االلتزام بالشراكة. كان ذلك في أيام الحرب العالمية الثانية، 

في الع���ام 1942، حين كانت أوروبا تحترق، وُيس���اق اليهود 

فيه���ا إلى الذبح.  في ش���مال إفريقي���ا كان جيش الجنرال 

النازي رومل  يتقدم بسرعة هائلة في اتجاه قناة  السويس، 

فيما كان »الييش���وف« )المجتمع االس���تيطاني اليهودي( 

في أرض إس���رائيل يتاب���ع بقلق ورعب األخب���ار الواردة من 

س���احات الموت في صحراء العلمين. على شرفة أحد البيوت 

في الق���دس، جلس أبي وأم���ي مع اثنين م���ن أصدقائهما 

وعائلتيهما، األول من عائلة النشاش���يبي المسلمة، والثاني 

من عائلة فريج المسيحية.  وفي تعبير عن صداقة حقيقية 

خاطب االثنان )النشاشيبي وفريج( والدي قائلين له: اسمع 

ي���ا ريفلين، ليس علي���ك أنت وعائلتك أن تش���عروا بالقلق، 

فسوف نوفر لكم الحماية فيما لو  وصل األلمان إلى هنا. 

حدق وال���دي بالرجلين وقال: مونتغمري س���ينتصر، نحن 

سننتصر، وس���ُيهزم رومل، وعندئذ س���وف تقام هنا دولة 

يهودية، وفي دولتنا لن أضطر إلى حمايتكما وأس���رتيكما 

ألنكم ستكونون مواطنين متساوين في الحقوق في الدولة 

اليهودية الديمقراطية التي سنقيمها. 

في تل���ك األوقات العصيبة، ورغ���م كل الظروف، فقد كان 

ذلك ه���و المجتمع ال���ذي حلمن���ا ببنائه. مجتم���ع تتحمل 

كل مكونات���ه، حريدي���م وعلمانيي���ن، عربا ويه���ود، قدماء 

ومهاجرين، أغنياء وفقراء، مسؤولية البناء، وتساهم بقسط 

متساو في تشكيل صورته ومستقبله. 

إن مجتمعن���ا الذي يقاتل ويصارع بإح���دى يديه من أجل 

بقائه ووجوده، ويسعى بواس���طة اليد الثانية إلى الشراكة 

والتسامح والمس���اواة،  يمتحن اآلن هنا في دولة إسرائيل. 

هذا المجتمع ال يمتحن فقط حين نكون محاطين باألصدقاء 

وإنم���ا حين نكون محاطين باألع���داء. وال يمتحن حين نكون 

مطالبين باحترام اآلخر الذي يعيش على بعد عش���رات آالف 

الكيلومت���رات عنا، وإنما حين يكون هذا اآلخر جارك )جارنا( 

المباشر، حين تكون أنت وهو معا وسوية في نفس القارب. 

إن مناعتنا االجتماعية ليس���ت قانون���ا طبيعيا، وال يجوز 

لنا في هذا الوق���ت العصيب أيض���ا أن نتعامى عن مظاهر 

التطرف والعنف التي أطلت برأس���ها البشع داخل صفوفنا، 

علين���ا أن ندرك بأن الصمت يعن���ي التخلي عن الحلم، الذي 

نس���ينا ألي هدف وباس���م أية غاية عدنا إلى وطننا. أعزائي 

المواطنون، إن بيتنا القومي يقوم على أس���س وركائز ملزمة 

من المس���اواة  والشراكة فهي الشرط الضروري الذي ال غنى 

عنه للحياة هن���ا، ومن أجل وجودنا ومس���تقبلنا. ويا ليتني 

أنجح أيضا في تعلم وتعليم ما تعنيه الشراكة.  

القصة الثالثة واألخيرة، هي قصة عن األمل.  

في الع���ام 1809 ميالدي هاجرت عائلت���ي إلى البالد، بأمر 

م���ن العالم���ة اليهودي ف���ي فيلنوس للمس���اهمة في بناء 

الديار واستقبال المس���يح الذي ينتظر وصوله ساعة النفخ 

ف���ي البوق الكبي���ر لحريتنا.  في حمى لهف���ة انتظار قدوم 

المس���يح، اعتاد أفراد عائلتي على الن���وم بأحذيتهم حتى 

ال يضطروا إلى االنش���غال بانتعالها إذا ما وصل في س���اعة 

متأخرة من الليل.  صحيح أنه لم يقيض لهم رؤية المس���يح 

المنتظ���ر في أيامهم، لكنهم لم يخلعوا قط أحذيتهم. لقد 

أيقنوا أنه حتى إن لم تحدث المعجزة في زمنهم فإن األمل 

بقدومه، واالستعداد لالحتفاء به، هما واجب عليهم وتركة 

لهم وألبنائهم من بعدهم. ولك���م أن تتخيلوا ما الذي كان 

سيحدث لو كان الصهيونيون األوائل، الذين بنوا هذا البلد، 

جففوا المس���تنقعات وأحيوا القفر، قد خلع���وا أحذيتهم، 

وفيم���ا لو كفوا عن األمل والبناء ورس���م الطريق لألجيال من 

بعدهم. 

لقد تحلين���ا على مر التاري���خ باإليمان والصب���ر والنفس 

الطويل والقدرة على الصمود، وهي الصفات التي تميز بها 

الشعب اليهودي.  وحتى في أحلك الفترات والظروف التي 

س���الت فيها دماء اليهود كالماء، ظلت هذه األمة متش���بثة 

بالحكمة واالتزان وروح اإلبداع والتبصر. إن طاقة اإلبداع لدى 

هذا الشعب هي التي نش���رت فوقنا القبة الحديدية، ليس 

من أجل أن نتمكن من البق���اء والصمود، وإنما حتى نتمكن 

من االس���تمرار في اإلبداع.  ل���م نتخل أبدًا عن األمل، انطالقا 

م���ن إيماننا التام بأننا إذا لم ننجح اليوم فس���وف ننجح في 

الغد، وإذا لم ننجح يوم غد، فبعد غد سوف ننجح، ذلك ألننا 

أدركنا بنفس���نا الطويل أن هذا الغد المأمول قادم ال محالة.  

ل���م نتخل قط عن األم���ل الدراكنا أن واجبن���ا والتزامنا تجاه 

األجيال المقبلة يقتضي منا نقل هذه الرسالة، رسالة األمل 

واإليمان لألجيال الالحقة وإرساء أسس البناء ورسم الطريق. 

لقد أرس���ى الكونغ���رس الصهيوني األول حجارة األس���اس 

الديمقراطي���ة للدولة التي قامت بع���د مرور أكثر من نصف 

قرن على انعقاده.  صحيح أنه لم يقيض لجميع المشاركين 

في الكونغرس األول رؤية عملي���ة بناء الدولة، ولكنهم هم 

الذين غرس���وا الش���جاعة واإليمان في قل���وب أولئك الذين 

وقعوا على وثيقة االس���تقالل، وهم الذين رس���موا الطريق.  

لقد برهن الشعب اليهودي على قدرته على العدو لمسافات 

طويل���ة.. فقد انتظرنا طوال ألفي عام العودة إلى وطننا، وها 

نحن واثقون اليوم من وجودنا في دولة إس���رائيل. س���وف 

يأتي اليوم الذي س���يقطع فيه داب���ر اإلرهاب من هذا البلد، 

لنعيش هنا س���وية بهدوء وس���الم، وس���يأتي اليوم الذي 

سيحل فيه السالم بين إسرائيل وكل جاراتها إن شاء الله.

وكما اعتدنا في الماضي، فإنن���ا في هذه األيام العصيبة 

والمؤلمة أيضا لن نخل���ع أحذيتنا، ولن نتخلى عن األمل في 

بناء المجتم���ع الذي حلمنا به، على هذه األرض. س���نواصل 

إرساء حجارة البناء، س���نمضي قدما في عملية البناء ورسم 

الطري���ق.  ذلك هو التزامن���ا وواجبنا تجاه أبنائن���ا وبناتنا، 

وتجاه األجيال المقبل���ة. ويا ليتني أنجح أيضا في أن أتعلم 

وأعلم ما يعنيه األمل.

في هذه األي���ام العصيبة التي ألج فيها إلى مقر رؤس���اء 

إس���رائيل، أقف أمامكم بتواضع مبتهال إلى الله أن ال أخفق 

في مهامي: زيادة اإلصغاء فيما بيننا، دفع وتعزيز الشراكة 

داخلن���ا، وزرع األم���ل ف���ي قلوبنا جميعا. تل���ك هي صالتي 

وأمنيتي، وتلك هي مهمتي ورسالتي. 

نص كلمة رئيس الدولة اإلسرائيلية العاشر رؤوفين ريفلين في مراسم أداء اليمين الدستورية

“إسرائيل تستخدم الصواريخ من أجل حماية المدنيين 
وأعداؤها يستخدمون المدنيين من أجل حماية الصواريخ”!

كتب بالل ضاهر:

أعلن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، خالل مؤتمر 
صحاف���ي عقده في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، مس���اء يوم 
الس���بت الفائت، أن���ه خالل األيام القريبة ستنس���حب القوات 
اإلس���رائيلية تدريجي���ا من قطاع غزة، بع���د االنتهاء من هدم 
األنفاق التي تمكن الجيش من اكتشافها. وأضاف أن »القوات 
س���تعيد انتش���ارها مجددا وفقا لالعتب���ارات األمنية«، وأنها 
»ستستعد لمواصلة العملية العسكرية من أجل تحقيق غاية 

إعادة األمن«.
وقال نتنياهو »لن أقول متى س���تنتهي العملية العسكرية 
وإل���ى أين س���تتجه األمور. والجيش سينتش���ر ف���ي األماكن 
المريحة لنا م���ن أجل تقليص االحتكاك« في إش���ارة إلى منع 
تعرض القوات لقذائف وصواريخ الفصائل الفلس���طينية في 

قطاع غزة. 
وه���دد نتنياهو بأنه في حال اس���تمرار إطالق الصواريخ من 
غزة فإن إسرائيل سترد بقوة شديدة، وأنه »لن نقبل باستمرار 
إطالق الصواريخ. ولدينا خيارات عديدة وسنعمل من أجل جلب 

الهدوء«.
وفي غض���ون ذلك ب���دأت تتردد أنب���اء في إس���رائيل حول 
تش���كيل لجنة تحقيق وأن أحد المواضيع التي سيتم التركيز 
عليها هو عدم تعامل إسرائيل مع األنفاق في غزة في الماضي 
ومفاجأته���ا بحجم ه���ذه األنف���اق، وذلك في أعق���اب تبادل 
اتهامات بي���ن الحكومة، التي قال وزراء فيها إنهم لم يكونوا 
عل���ى علم »بتهديد األنفاق«، فيم���ا أكد ضباط كبار أن الجيش 

طرح هذا الموضوع أمام الحكومة منذ عام ونّيف. 
وفيما جرت خ���الل اليومين الماضيين محادثات في القاهرة 
بين وفد فلس���طيني ومس���ؤولين مصريين ح���ول وقف إطالق 
الن���ار، امتنعت إس���رائيل عن إرس���ال وفد للمش���اركة بصورة 
غير مباش���رة في المحادثات. لكن وفدا إسرائيليا زار القاهرة 
في نهاية األس���بوع الماضي وس���لم المس���ؤولين المصريين 
مطالبه. وش���ارك في الوفد رئيس مجلس األمن القومي يوسي 
كوهين، ورئيس جهاز الشاباك يورام كوهين، ورئيس الدائرة 
السياس���ية- األمنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد، ومبعوث 

نتنياهو الخاص إسحاق مولخو.
وحول هذه المواضيع أجرى »المش���هد اإلسرائيلي« المقابلة 
التالية مع المحلل السياس���ي في موقع ألمونيتور« اإللكتروني 

عكيفا إلدار.
)*( »المشـــهد اإلســـرائيلي«: كيف تنظر إلى إنهاء إســـرائيل 
للعملية العســـكرية البرية وانســـحاب قواتها من قطاع غزة في 

التوقيت الحالي؟
إل���دار: »أعتقد أن هذا هروب من الواق���ع، مثلما أن أي خطوة 
أحادية الجان���ب هي هروب من اتخاذ ق���رارات معقدة. وهذه 
وصفة الس���تمرار العنف. وهذا القرار هو تسوية داخلية أكثر 
من كونه تسوية سياس���ية. وأعتقد أن هذا االنسحاب يضمن 

لنا جولة عنف أخرى. ونتنياهو رأى في قرار كهذا تسوية بين 
الدعوات الجتياح بري كبير واحت���الل القطاع وبين اتخاذ قرار 
بالدخول في مفاوضات جدية بمش���اركة السلطة الفلسطينية 
ومصر والعودة إلى العملية السياسية، وعندها اختار الطريق 

األبسط«.
)*( ماذا حققت إسرائيل في هذه الحرب؟

إلدار: »إسرائيل لم تحقق أي ش���يء. فالصواريخ التي تطلق 
من غزة ما زالت تس���قط في إسرائيل. وربما أن إسرائيل ألحقت 
ضررا ما باألنفاق، لكنني أعتقد أنه سيكون باإلمكان حفر أنفاق 
جديدة في األمد البعيد، ولذلك فإنها لم تحقق شيئا في هذه 
الناحية. وفي المقابل، فإن إسرائيل خسرت الكثير في أوساط 
ال���رأي العام العالمي. كذلك خس���رت اقتصاديا، إذ يتحدثون 
عن خس���ارة بنس���بة 5ر1% من النات���ج، وهذا يعني خس���ارة 
بمبلغ 15 مليار ش���يكل. وأعتقد أن الديمقراطية اإلس���رائيلية 
تراجع���ت ج���دا. ألن العالقات اإلش���كالية والمعقدة أصال بين 
األغلبية اليهودية واألقلية غير اليهودية تضررت بشكل بالغ 
جدا. وانكش���فت الديمقراطية اإلس���رائيلية بكامل بشاعتها 
وضعفها. وتتزايد جرائ���م الكراهية )»جباية الثمن«(. وصورة 
إسرائيل في العالم أسوأ مما كانت في الماضي. واألمر األخطر 
ه���و أنه يوجد اآلن، في الجانبين الفلس���طيني واإلس���رائيلي، 
عدد كبير من الش���بان الذين سيصبحون فاشيين ومتطرفين. 
وفي المدى البعيد، إذا كنا نريد أن نتوصل إلى س���الم، وأعتقد 
أن هذه مصلحة إس���رائيلية، فإنه س���يكون من الصعب إيجاد 

شركاء سواء في جانبنا أو في الجانب الثاني«.
)*( لمـــاذا قتلت إســـرائيل هـــذا العدد الكبير مـــن المدنيين 

الفلسطينيين وألحقت هذا الدمار الهائل في قطاع غزة؟
إل���دار: »ألنها قادرة على فعل هذا. لماذا إس���رائيل حافظت 
على االحتالل كل هذه الس���نوات الطويل���ة؟ ألنها قادرة على 
ذل���ك. وهي أيضًا لم تدفع ثمن ذلك. وهذه الحرب لم تنش���ب 
بش���كل عفوي، وإنما ه���ي نتيجة للحصار على غ���زة، إذ كانت 
هن���اك محاولة من جان���ب حماس للتوصل إلى تس���وية ورفع 
الحصار ودخول الس���لطة الفلس���طينية. وربما أن هذا لم يكن 
س���يؤدي إلى س���الم، لكن كان هناك اقتراح كهذا. وإسرائيل 
لم تهت���م بذلك، وعندها ب���دأت جولة العن���ف الحالية. فقد 
بدأت كمواجهة بين إسرائيل وأبو مازن )الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس( واألميركيين واألوروبيين على خلفية تش���كيل 
حكوم���ة الوفاق الفلس���طينية الت���ي كانت تس���عى إلى رفع 
الحصار. والس���بب أن إسرائيل قتلت ودمرت بهذا الكم الهائل 
هو أنه لم يوقفها أحد. وس���بب آخر هو أن شيئا ما حدث للقيم 
األخالقية اليهودية. وأنا أقارن بين الوضع اآلن وبين الوضع في 
الماضي، عندما كان عدد س���كان إسرائيل أربعة ماليين وخرج 
400 ألف للتظاهر في تل أبيب في أعقاب مجزرة صبرا وشاتيال. 
وذل���ك على الرغم م���ن أن القتلة في حينه ل���م يكونوا الجنود 
اإلس���رائيليين لكن وزير الدف���اع )أريئيل ش���ارون( والقيادة 
اإلس���رائيلية اتهمت. لكن الجمهور اإلس���رائيلي تحرك نحو 

اليمين بش���كل كبير لدرجة أنه يصعب عليك أن تخرج عشرة 
آالف شخص للتظاهر ضد الحرب في غزة. وعندما أقول إن حجم 
القتل والدمار نابع من أن إسرائيل قادرة على فعل ذلك، فإنني 
أقصد أنه ال توجد معارضة إسرائيلية لذلك. وحتى أن وزراء في 
الحكومة، مثل تسيبي ليفني ويائير لبيد اللذين يصوران على 
أنهما من ش���خصيات الس���الم، أيديهم ملطخة بالدماء أيضا. 

وحزب العمل زاود أحيانا على الحكومة وكان أكثر يمينية«.
)*( هـــل تعتقد أن حكومة إســـرائيل ســـتوافق على تخفيف 
الحصار عن غزة، أم أنها ستستمر في حرب استنزاف بينها وبين 

غزة؟
إلدار: »أعتقد أن إس���رائيل لن ترف���ع الحصار عن غزة طالما ال 
توجد تس���وية تضمن رقابة ما حول ما يجري في غزة. وكذلك 
حم���اس تتعامل بقس���وة ال تقل عن قس���وة إس���رائيل تجاه 
المواطنين الفلس���طينيين. ولذلك فإن انعدام الثقة األساس 
بين الجانبي���ن، يحتم أن يكون رفع الحصار في إطار تس���وية 
للرقاب���ة. وباإلم���كان تطبيق رقاب���ة كهذه فقط ل���و أن الوفد 

اإلس���رائيلي س���افر إلى مصر ودخل في مفاوضات مع السلطة 
الفلسطينية التي كانت ستمثل حماس، والعودة إلى النقطة 
التي بدأت منها ه���ذه الحرب. وعلى ما يبدو أن هذا لن يحدث 
إذا ل���م تكن هناك ضغ���وط خارجية، من جان���ب مجلس األمن 

الدولي وأميركا وأوروبا«.
)*( هل تعتقد أنه ستشـــكل لجنة تحقيق في إســـرائيل بعد 

الحرب؟
)*( »إذا تش���كلت لجنة تحقيق كهذه فإن عملها سيتمحور 
حول موضوع األنفاق. أي أنها س���تدقق ف���ي الموضوع األمني 
اإلس���رائيلي، وليس في أس���باب الحرب وإدارتها. استطالعات 
الرأي تش���ير إلى أن غالبية اإلسرائيليين تعارض وقف إطالق 
النار. وإن أي لجنة تحقيق يتم تش���كيلها عندما تكون هناك 
ضغوط من أس���فل، من جانب المجتم���ع المدني، ولكن ضغط 
المجتم���ع المدني معاكس. وحت���ى أن نتنياهو يبدو منضبطا 

قياسا بالرأي العام اإلسرائيلي«.
)*( وهـــل ما تقوله يعني أن هذه الحـــرب لن تؤثر على الوضع 

السياسي الداخلي في إسرائيل في المستقبل؟
إلدار: »أعتقد أن أي حرب كهذه يكون تأثيرها على الجمهور 
اإلس���رائيلي باتجاه تزايد التخوفات من الفلسطينيين وتزايد 
الكراهي���ة وانعدام الثقة تجاههم. ومظاه���ر الكراهية تجاه 
عرب إس���رائيل مروع���ة. فالعرب أصبحوا يخاف���ون الخروج من 
البيت اليوم. وهذه الكراهية تتزايد تجاه الفلس���طينيين في 

الضفة والقطاع الذين بنظر اإلسرائيليين جميعهم حماس«.
)*( كيف ستؤثر هذه الحرب على عملية سياسية محتملة في 

المستقبل، أو ربما ال يوجد احتمال كهذا؟
إلدار: »ال توجد اليوم آمال كبيرة تجاه عملية سالم. وتسيبي 
ليفن���ي ويائير لبيد يش���اركان في الحكوم���ة وهما يتحمالن 
مس���ؤولية قتل األطفال في غزة بش���كل عش���وائي. وال أرى أن 
ثمة أحدا لديه الش���جاعة الكافية لقيادة فكرة كهذه. وأسمع 
أنه يس���ود قلق في حزب ميرتس بس���بب انخفاض التأييد له. 
وهناك انتقادات من داخل اليسار اإلسرائيلي لقيادة ميرتس. 

ونحن نسير في اتجاه مقلق للغاية«. 

مقابلة خاصة مع المحلل السياسي في موقع »ألمونيتور« اإللكتروني

«: إسرائيل لم تحقق شيئا في الحرب على غزة وخسرت الرأي العام العالمي! عكيفا إلدار لـ »

أثر العدوان على بيوت اآلمنين في رفح.                                 )أ.ف.ب(



الثالثاء 2014/8/5م الموافق 9 شوال 1435هـ  العدد 338 السنة الثانية عشرة4

إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

العدوان على غزة: قيمة الفاتورة لم تتضح بعد.              )أ.ف.ب(

تخفيض الفائدة البنكية 
للجم التباطؤ االقتصادي

رب���ط كثير من المحللي���ن والجهات االقتصادية في إس���رائيل قرار 

البنك المركزي بتخفيض الفائدة البنكية إلى مستوى 5ر0%، بالعدوان 

على غزة، وتراجع القوة الش���رائية في أيام العدوان، إال أن خطوة البنك 

المرك���زي كانت في إط���ار التوقعات المحتملة جدا، على ضوء نس���بة 

التضخم المالي في األش���هر ال� 12 األخيرة، التي باتت 5ر0% بالمائة، 

وهي دون الحد األدنى المطلوب للتضخم في إس���رائيل، ما بين 1% إلى 

3%، كما أن التضخم منذ مطل���ع العام الجاري يالمس صفرا بالمئة، ما 

يش���ير إلى حالة تباطؤ اقتصادي ش���ديد، تنعكس أساسا في تراجع 

الحركة الشرائية.

وكان بنك إس���رائيل قد قرر تخفيض الفائدة البنكية للشهر الجاري 

آب بنس���بة 25ر0%، لتنخفض إلى أدنى مستوى عرفته إسرائيل، وهو 

نص���ف بالمئة، وكانت المّرة األولى الت���ي انخفضت فيها الفائدة إلى 

هذا المستوى في العام 2009، ثم عاودت االرتفاع بوتيرة عالية، لتصل 

إلى مس���توى 25ر3% في غضون عامين، ثم عاودت لتنخفض تدريجيا 

قبل ثالثة أعوام من اآلن.

كذلك، كانت توقعات البنك المركزي للعام الجاري، تشير إلى احتمال 

انخفاض الفائدة إلى أدنى مستوى لها 5ر0% ولكن حتى نهاية العام 

الجاري قد تعاود االرتفاع على األقل إلى مستوى 75ر0% أو أكثر.

ومن األسباب التي عددها بنك إسرائيل لخفض الفائدة، كانت وتيرة 

التضخم السابق ذكرها هنا، وتراجع الحركة الشرائية، التي انعكست 

على نس���بة النمو في الربع األول من العام الج���اري، 1ر3%، كذلك فإن 

المؤسس���ات الدولية ش���رعت هي األخرى في تخفيض توقعات النمو 

إلس���رائيل، في العامين الجاري والمقبل، ويضاف إلى هذا، اس���تمرار 

ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدوالر، بنسبة 2% منذ مطلع العام الجاري.

ويش���كك محللون في قدرة هذا القرار على إحداث قفزة في األوضاع 

االقتصادي���ة، التي تحكمها سلس���لة عوامل اقتصادية متش���ابكة. 

ويقول المحل���ل غاد ليئور في صحيفة “يديع���وت أحرونوت” إن قرار 

بنك إس���رائيل، هو “قرص دواء” للجم التباط���ؤ، ولكن ليس لمعالجة 

جذرية للوضع.

العدوان على غزة ال 
يرفع سعر صرف الدوالر

على الرغم من اس���تمرار العدوان على غزة لعدة أس���ابيع، إال أن سعر 

صرف الدوالر أمام الش���يكل بقي منخفضا، دون أي تأثير، وتراوح طيلة 

ايام العدوان ما بين 41ر3 ش���يكل إلى 43ر3 ش���يكل، وهو سعر صرف 

متدن بالنس���بة للمقاييس اإلس���رائيلية. فحتى الربع األول من العام 

2007 كان س���عر الدوالر في حدود 3ر4 ش���يكل، ثم بدأ يتراجع بوتيرة 

عالية، حتى المس س���عر صرفه 1ر3 ش���يكل، في العام 2009، ومن ثم 

عاود االرتفاع، ليكون لنحو أربع س���نوات يتراوح م���ا بين 6ر3 إلى 9ر3 

شيكل، إال أنه منذ عام عاد وتراجع إلى المستوى المذكور، في حين أن 

المس���توى المطلوب لالقتصاد اإلسرائيلي كحد أدنى لسعر الدوالر هو 

7ر3 شيكل للدوالر.

ووصف���ت صحيفة “يديع���وت أحرونوت” في ملحقه���ا االقتصادي 

“مامون” اس���تمرار تدني سعر صرف الدوالر أمام الشيكل بأنه “إحدى 

المفاجآت االقتصادية خالل عملية الج���رف الصامد”، إذ كانت هناك 

توقعات بارتفاع سعر صرف الدوالر أمام الشيكل، خاصة مع استفحال 

العدوان البري على قطاع غزة.

ويقول بنك إسرائيل إن من أسباب استمرار تدني سعر صرف الدوالر، 

هو المي���زان التجاري المتقارب بين االس���تيراد والص���ادرات، والمنح 

والمس���اعدات المالية التي تصل إلى إس���رائيل من الخارج، وبدء ضخ 

الغاز للطبيعي للتصدير، ويضاف إلى هذا أن المس���تثمرين األجانب 

تخوفوا لدى بدء العدوان على غزة، ما تس���بب ف���ي ارتفاع طفيف في 

س���عر صرف الدوالر، إال أنهم سرعان ما تراجعوا، وعادوا إلى االستثمار 

في األسواق اإلسرائيلية المالية.

إال أن المحلل االقتصادي س���يفر بلوتس���كر يحذر من مخاطر الفجوة 

بين الس���عر الفعلي للدوالر أمام الشيكل، وبين الحد األدنى المطلوب 

لسعره 7ر3 شيكل، إذ أن هذه الفجوة تضرب قطاع الصادرات. 

ارتفاع ديون العائالت اإلسرائيلية 
بنسبة 55% خالل 6 أعوام

قال تقري���ر جديد لبن���ك إس���رائيل المركزي إنه في ح���ال تدهور 

االقتصاد اإلسرائيلي إلى حالة ركود، فإن المتضرر األكبر هو الجمهور 

الع���ام والعائالت، التي س���يرتفع حجم ديونها بوتي���رة عالية، إذ أنه 

من دون تدهور االقتصاد إلى رك���ود، تظهر صورة قاتمة لحجم ديون 

العائالت في إس���رائيل، الت���ي بلغت مع نهاية الرب���ع األول من العام 

الجاري، نحو 120 مليار دوالر، بارتفاع بنس���بة 55% عما كان حتى العام 

2008، وتش���كل القروض اإلس���كانية الجزء األكبر، 70% من حجم هذه 

الدي���ون، والباق���ي قروض بنكي���ة وبطاقات اعتماد، وس���حب زائد في 

الحسابات البنكية.

ويحذر بنك إس���رائيل من أن هذه المعطيات تضع بنوك إس���رائيل 

أمام أخطار مس���تقبلية، في حال اندالع أزمة اقتصادية حادة، وترّدي 

القدرة على التس���ديد لدى جزء من الجمهور، وبشكل خاص في مجال 

تس���ديد القروض اإلس���كانية، كما حصل في العام 2007 في الواليات 

المتحدة األميركية.

ويظهر من التقرير ذاته، أن حجم القروض اإلسكانية تضاعف خالل 

14 عاما، من حوالي 44 مليار دوالر، إلى 88 مليار دوالر، في هذه المرحلة، 

بموجب سعر صرف الدوالر الحالي. ويتخوف بنك إسرائيل من أنه في 

ح���ال جرى رفع قيمة الفائدة على القروض اإلس���كانية، فإن احتماالت 

تردي القدرة على تسديد القروض ستزداد.

أم���ا البنوك اإلس���رائيلية فتقول إنه من أس���باب ارتفاع حجم ديون 

العائالت في إسرائيل، إلى جانب االرتفاع الحاد في القروض اإلسكانية 

الناجم عن ارتفاع أسعار البيوت، الضربات االقتصادية التي فرضتها 

السياسة االقتصادية الحكومية في السنوات األخيرة، وبناء على هذا 

فإن���ه بتقدير البنوك س���يرتفع حجم ديون العائ���الت اكثر في العام 

2015، عل���ى ضوء ما يظهر من مالمح الميزاني���ة العامة للعام المقبل، 

التي ستتضمن هي األخرى إجراءات تقشفية. 

بقلم: ميراف أرلوزوروف

]عن صحيفة “ذي ماركر”[
كان ش���هر تش���رين األول الع���ام 2000، أحد األش���هر القاس���ية في تاريخ 

إسرائيل، ففي نفس الشهر اندلعت مواجهات دامية في االنتفاضة الثانية، 

تل مدنيون إس���رائيليون أكثر من كل حروب إس���رائيل )عدا حرب 
ُ
وخالله���ا ق

االستقالل(، وأدت إلى تدهور اقتصاد الدولة إلى األزمة األصعب في تاريخها. 

وعاء الضغط الذي يغلي لدى  عرب إس���رائيل انفجر في تلك األيام، من خالل 

سلسلة مواجهات عنيفة تضمنت اغالق شوارع.

وقفت ش���رطة إس���رائيل وحدها في المعركة، ودخلت إل���ى حالة فزع، ورأى 

الش���رطيون بأم أعينهم تطبيق سيناريوهات الرعب: تحّول عرب إسرائيل إلى 

طابور خامس، يرتبط بالفلسطينيين في ساعة الحرب، من أجل ضرب إسرائيل 

ت حالة الفزع الرد، فشرعت الشرطة بإطالق الرصاص 
ّ
أيضا من الداخل، وقد غذ

الحي على المتظاهرين العرب، ومن هنا، تدهورت المواجهات أكثر، لتش���مل 

تل 
ُ
تل 14 مواطنا- 13 عربيا من رصاص الشرطة، ويهودي واحد، ق

ٌ
كل البالد، فق

من القاء حجارة على سيارة، وكانت المواجهات لفترة قصيرة.

والحقا يتبين أن وجهات النظر التي أبدتها كل األطراف في أحداث تشرين 

األول 2000، كان يشوبها خلل من أساسها، فقد أخطأ عرب إسرائيل خطأ فظًا، 

حينما اختاروا الشروع بمواجهات مدنّية، بالذات في فترة أزمة أمنية، وحينما 

كانت المشاعر والتخوفات في إسرائيل قد وصلت إلى ذروة. وأخطأت الشرطة 

خطأ فظًا، حينما فّسرت المواجهات بأنها حالة تّمرد وخيانة.

ولو تعامل أفراد الش���رطة مع تلك المواجهات على قدر حقيقتها: جماهير 

ُمحبطة تفّرغ مش���اعر الظلم المتراكمة منذ س���نوات طوال، على خلفية صراع 

قومي له هوية، فما كانوا سيش���رعون بإطالق النار الحي، فقد سيطر الذهول 

على الش���رطة، واعتقدت أنها تواجه حربا، وليس مجرد مظاهرة عنيفة خرجت 

عن السيطرة.

لقد كش���فت تلك األحداث عمق الش���رخ بين اليهود والعرب في إسرائيل، 

وعم���ق اآلراء المس���بقة، التي تفّرق بين الجانبين، فمن وراء كل هذا، يش���تبه 

اليهود بأن العرب هم خونة محتملون، بينما العرب الذين يعرفون أن اليهود 

رون بهم على هذا النحو، يتماثلون في أحيان متقاربة مع جانبهم العربي، 
ّ
يفك

أكثر مما مع جانبهم اإلسرائيلي.  

وجاء في تقرير لجنة التحقيق الرس���مية حول أحداث تش���رين األول 2000، 

“لجنة أور”: “أن العالقة بين األغلبية واألقلية إش���كالية في كل مكان، وبشكل 

عّرف نفس���ها على أساس األغلبية القومية فيها، ولمعضلة 
ُ
خاص في دولة ت

كهذه ف���ي الدولة، ال توجد حلول متكاملة، وهن���اك من يدعي وجود تعارض 

جوهري بين مبادئ دولة قومية سيادية، ومبادئ دولة ديمقراطية ليبرالية”.

وتاب���ع التقري���ر “إن مش���اعر الع���رب ف���ي إس���رائيل، الذي���ن عالقته���م 

بالفلسطينيين وراء الخط األخضر ليس���ت قومية فقط، وإنما أيضا اجتماعية 

وعائلية، جرى التعبير عنها في المقولة الش���هيرة لعبد العزيز الزعبي )نائب 

ونائب وزير أس���بق وراح���ل(، “دولتي في وضعية حرب مع ش���عبي”، ال تعني 

أن الوس���ط العربي كله، يؤيد ويدعم أساليب نضال الفلسطينيين، فغالبيته 

الساحقة، تؤيد بش���كل دائم عملية الس���الم، ولكن في الوقت ذاته، تتماثل 

بالمطلق مع الطموح إلقامه دولة فلس���طينية، وترى أن السياسة اإلسرائيلية 

تقف عثرة في وجهها”.

ه���ذه األقوال التي وردت في تقرير اللجن���ة الصادر في العام 2003، وقعت 

على آذان صماء، وفي الس���نوات ال� 11 السابقة، حصل تقدم في العالقات بين 

اليهود والعرب في إسرائيل، ولكن هذه التقدم انعدم بالمطلق في ما يتعلق 

بالشرخ األساس بين الجانبين.

أوال وقبل كل ش���يء، فإن عرب إس���رائيل لم يش���عروا في أي مرحلة، بتفّهم 

الغالبية اليهودية لمش���اعرهم المختلطة تجاه الدولة، وبموجب أبحاث حول 

الرأي العام، أجراها البروفس���ور س���امي س���موحة من جامعة حيفا، فإن %22 

من عرب إس���رائيل يعّرفون أنفس���هم ك� “عرب فلسطينيين”، دون أي ارتباط 

إس���رائيلي، في حين أن 45% يعّرفون أنفسهم كفلس���طينيين إسرائيليين، 

وفق���ط 32% يعّرفون أنفس���هم، كما ترغ���ب الغالبية اليهودي���ة أن يعّرفوا 

أنفسهم، “عرب إسرائيل”.

وباإلم���كان ق���راءة ه���ذه المعطيات بأن 67% م���ن عرب إس���رائيل يعّرفون 

أنفسهم كفلسطينيين، ولكن باإلمكان قراءتها بشكل معاكس، وهو أن %77 

من عرب إس���رائيل يعّرفون أنفسهم كإسرائيليين، والخيار هو، إما النظر إلى 

نصف الكأس المليء أو الفارغ في نظر من يتأمل بها.

ويضاف إلى هذا، أن 67% من عرب إسرائيل يعتقدون أن دولتهم عنصرية، 

ويعتق���د 53% أنه ليس لها الحق بأن تكون دولة يهودية ديمقراطية، ويؤيد 

رون باالنتقال للسكن 
ّ
63% أن تطّور إيران سالحا نوويا، ويدعي 23% أنهم يفك

في دولة فلسطين، وأنه في كل الصراعات بين إسرائيل وجاراتها، سيدعمون 

بشكل دائم الجيران العرب.

وفي المقابل، تعرض أبحاث البروفسور سموحة أن الغالبية اليهودية لديها 

مواقف متطرفة، حتى أش���د من تلك الت���ي لدى العرب، إذ أن 66% من اليهود 

ال يعتقدون أن إس���رائيل هي وطن مشترك لليهود والعرب، ويعتقد 60% أن 

الفلس���طينيين ليسوا الس���كان األصليين للبالد، ويعتقد 53% من اليهود أن 

عل���ى الدولة أن تمن���ح أفضلية لمواطنيها اليهود مقاب���ل المواطنين العرب، 

ولهذا فإن مشاعر الظلم لدى عرب إسرائيل لها ما تستند عليه.

وعدا هذا، فإن الغالبية اليهودية ال ترى الوضعية التي ال تطاق، والتي يتم 

ال���زج العرب فيها، ما يدفعهم إلى مواقف متطرفة، فالعرب هم الجانب الذي 

خس���ر في حرب االس���تقالل، وعليهم أن يحافظوا على إخالصهم للدولة التي 

انتصرت عليهم. وليس هذا فحس���ب، بل هم أيض���ا ُمطالبون بأن يؤمنوا بأن 

حقوقهم متس���اوية، في الوقت الذي تعّرف فيه الدولة نفس���ها بأنها دولة 

يهودية، وترفع علما يهوديا ونشيدا يهوديا.

وباإلمكان أن نضيف إلى هذا، أن دولتهم تعّرفهم حقا كمواطنين متساوي 

الحقوق، ولكنها من الناحي���ة الفعلية تتعامل معهم كخونة محتملين، وفي 

جهاز المخابرات العامة “الش���اباك” قسم خاص بالعرب، يتابع التوجهات في 

الوس���ط العربي، والعرب معفيون من الخدمة العسكرية، وتتم تعريتهم في 

المط���ار من أعلى الرأس حتى أخمص القدم قبل اق���الع الطائرة، ونضيف إلى 

كل هذا، حقيقة أن دولتهم تحارب أبناء ش���عبهم، وتضعهم في حالة صراع 

داخلي قاس إلى أقصى الحدود.

إن هذه الصراعات التي بقيت من دون حلول منذ أكتوبر العام 2000، تتفجر 

اآلن أيض���ا، فالقتال في غ���زة، يثير دعوات في الش���ارع العرب لمقاومة عنف 

دولت���ه، ولكراهية الغالبية اليهودي���ة، التي ترى به���ذا الموقف خيانة. إن 

التطرف في الجانبين، يبدو على حافة الغليان، وبقدر كبير بات يغلي.

كر، أنه قبل اندالع عملية “الجرف الصامد”، كان مواطنون 
ّ
من الجدير أن نتذ

يهود هم الذين قتلوا مواطنا عربيا، فقط لكونه عربيا )تقصد جريمة اختطاف 

وح���رق الفتى محمد أبو خضير من القدس المحتلة- الترجمة(، وفي األش���هر 

األخي���رة تعّرض عرب إس���رائيل لموجات عنف قاس���ية، م���ن منفذي “جباية 

الثم���ن”، وحاليا تتم مقاطع���ة المصالح االقتصادية العربي���ة، وفي المقابل 

يتخ���وف العرب ف���ي هذه األيام من الس���ير في الش���ارع، بس���بب العدائية 

والكراهي���ة ضدهم، وت���دل الحقائق على أن الكراهية في الش���ارع اليهودي 

خطيرة أكثر بكثير من المواقف المتطرفة، لدى قسم من عرب إسرائيل.

فهل نحن قريبون من فقدان الس���يطرة الش���بيهة بأحداث أكتوبر 2000؟. 

يعتقد س���موحة أن ليست هذه هي الحال، وبرأيه أن الجانبين تعلما األخطاء، 

موا “أن 
ّ
والشرطة تحذر اآلن في شكل تفريقها للمظاهرات، كما أن العرب تعل

ال يش���ّدوا الحبل” في الس���اعات الحساسة، ويش���دد على أنه “في كل معارك 

إس���رائيل، لم ينش���ط العرب إطالقا ضد الدولة، وكانت أح���داث أكتوبر 2000 

الحالة الش���اذة، وكان هذا نابعا من تعامل الش���رطة”. وحسب أقوال سموحة، 

ف���إن العامل الش���اذ حاليا هو بالذات تطرف أوس���اط اليمي���ن المتطرف لدى 

اليه���ود، ورفض الدولة إب���ادة عنف اليمين ضد الع���رب، وليس مواقف عرب 

إسرائيل، الذين يتبنون مواقف تقليدية، في كل جولة من جوالت الحرب.

ويضيف سموحة أن االستطالع األخير في العام 2013، أظهر بالذات اعتداال 

واضح���ا، في مواقف عرب إس���رائيل تج���اه دولتهم، “ولربما ه���ذه هي ثمار 

التحس���ن النسبي في أوضاعهم االقتصادية االجتماعية، ولربما أيضا رد فعل 

معارض لدعوات أفيغدور ليبرمان، لنقل وادي عارة إلى دولة فلس���طين، فهذا 

أوضح لديهم كم من المهم البقاء جزءًا من إسرائيل”.

والسؤال األس���اس المطروح هو ما إذا كان ُمهما بالنسبة إلسرائيل أن يبقى 

العرب فيها جزءا منها، وما إذا هي مؤهلة لمنحهم الشعور بأنه مرغوب فيهم 

هنا؟. وقد جاء في تقرير “لجنة أور” أن “بلورة االنسجام المعقول في العالقات 

بين األغلبية واألقلية، هي مهمة قاسية ملقاة على كل األوساط في المجتمع، 

وهذه المهمة تلزم ببذل جهد خاص من جانب مؤسس���ات الدولة، التي تعّبر 

عن س���يطرة األغلبية، من أجل لجم الضرر الذي يطال األقلية، وإن االمتناع عن 

ب���ذل جهد كهذا، أو إذا كان بقدر ليس كافيا، س���يخلق لدى األقلية مش���اعر 

الظلم، وواقع ظلم، قد يستفحالن مع الوقت أكثر فأكثر”. 

العرب يريدون البقاء في إسرائيل فهل إسرائيل تريدهم؟

ق���ال مس���ؤولون كبار في وزارة المالية اإلس���رائيلية إنه في حال اس���تمرار 

العدوان على قطاع غزة حتى الثلث األول من شهر آب الجاري، فإنه لن يتسبب 

بضرر اقتصادي ذي أهمية، ألن الميزانية العامة الحالية في »وضعية ممتازة«، 

وقادرة على  امتصاص تكاليف الحرب، كما أن وزيري المالية الحالي يائير لبيد، 

والسابق يوفال ش���تاينيتس، انضما إلى هذه التقديرات، وهذا كما يبدو ردا 

على سلسلة التقارير التي تتحدث عن »خسائر إسرائيل االقتصادية«، ونشير 

إلى أنه من خلف التقارير اإلس���رائيلية المكثفة حول »الخسائر االقتصادية« 

تقف أهداف سياسية، ومنها »الظهور في مظهر الضحية«.

ونش���ير هنا إلى أن الحديث في إس���رائيل يجري عن اجمالي »خس���ائر«، بما 

فيها خس���ائر افتراضية، مثل خسارة أيام عمل وانتاج وما إلى ذلك، تصل إلى 

5ر3 مليار دوالر، في حال اس���تمر العدوان ش���هرا كامال، إال أن هذه المعطيات 

تتعل���ق باقتصاد يتجاوز حجم الناتج العام في���ه 250 مليار دوالر، أي بمعدل 

يزيد عن 31 ألف دوالر للفرد الواحد، وهذا ما يبدد األحاديث التي تحدثت عن 

»انهيار اقتصادي« في إسرائيل.

ونقل���ت صحيفة »ذي ماركر« عن مس���ؤولين ف���ي وزارة المالي���ة قولهم إن 

الميزانية العامة الحالية قادرة عل���ى امتصاص االضرار، طالما يجري الحديث 

عن بضعة مليارات من الش���يكالت، إذ أن االحتياطي القائم قادر على تسديد 

هذا الثمن. كذلك يشير مسؤولون إلى أن العجز في الميزانية المالية الحالية 

يبلغ 5ر2% من اجمالي الناتج العام، بينما الهدف الذي وضعته خطة الميزانية 

العامة لهذا العام 8ر2%، وال يرى مس���ؤولون ضررا حت���ى إذا ارتفع العجز في 

هذه الميزانية إلى 3%، من أجل تغطية تكاليف الحرب، عس���كريا ومدنيا، ما 

يعني أن بإمكان الحكومة تمويل 2ر1 مليار دوالر إضافي، عدا االحتياطي الذي 

عادة يفوق ملياري دوالر.

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن وضعية الميزانية العامة الحالية تسمح 

للحكومة باستصدار سندات دين بشروط جيدة، في األسواق المالية المحلية 

والعالمية، ما يجعل احتماالت المناورة المالية في ميزانيتي العامين الجاري 

والمقبل 2015، جيدة، رغم العدوان على غزة.

ولكن المس���ؤولين ذاتهم يعّبرون عن تخوفهم في حال استمر العدوان إلى 

فترة أكبر، وبالتالي زيادة تكاليف العدوان بأكثر مما هو متوقع حتى اآلن.

وينض���م إلى هذه التوقعات وزير المالية الحال���ي يائير لبيد، الذي قال في 

مقابلة تلفزيونية في األس���بوع الماضي، إن تكلفة العدوان على غزة »لم تؤثر 

على المعطيات األساس���ية لالقتصاد اإلسرائيلي«، وأضاف أن وزارته ستهتم 

بأن يكون تمويل العدوان من خ���الل ميزانية العامة الجاري 2014، وأن ال يؤثر 

على ميزانية العام المقبل 2015. 

كما أن وزير المالية الس���ابق يوفال ش���تاينيتس قال في األسبوع الماضي 

إن���ه على الرغم من الخس���ائر الت���ي يتكّبدها االقتصاد خ���الل الحرب، »فإننا 

قادرون على انعاش االقتصاد خالل س���تة أش���هر، ألنه في الحروب السابقة، 

أثبت االقتصاد اإلس���رائيلي قدرته على العودة إلى مس���ار االنتعاش بوتيرة 

غير عادية«. 

ويش���ار هنا إلى أنه في السنوات األخيرة، وبشكل خاص في العام 2006 

في العدوانين على غزة ولبنان، س���جل النمو االقتصادي في شهري الحرب 

ارتفاع���ا حادا، كما أن االقتصاد ككل لم يتض���رر، ال بل واصل نموه العالي 

نس���بيا، وهذا يعود إلى سلس���لة من العوامل االقتصادي���ة التي ال مجال 

للتوس���ع بها هنا، ولكن مثال، إذا تحدثت إس���رائيل حاليا عن تراجع القوة 

الشرائية، فالتجربة تقول إنه بعد وقف اطالق النار، تعود الحركة الشرائية 

بقوة أكبر، كما أن اضطرار الحكومة الس���تخدام ميزانيات االحتياط، يعني 

تدف���ق أموال أكبر على الجمهور واالقتصاد اإلس���رائيلي، ويضاف إلى كل 

هذا الدعم المباشر الذي تحصل عليه إسرائيل من عدة دول. 

األرقام والسياسة
كما هي حال الحروب األخيرة التي ش���نتها إس���رائيل، فقد رافقت العدوان 

على غزة حملة إعالمية متش���عبة، أحد أهدافها المركزية إظهار إسرائيل في 

»مكانة الضحية«، وإحدى الوسائل لهذا الغرض كانت »الخسائر االقتصادية«. 

وتنشر في الفضاء اإلعالمي يوميا معطيات »ضخمة« حول الخسائر االقتصادية 

التي »تتكبدها« إسرائيل، إن كان على مستوى السوق والمصالح التجارية، وما 

يرتبط بهذا من تراجع القوة الش���رائية، أو على المستوى األكبر، وهو »خسائر« 

البنى التحتية، وتكلفة الحرب العس���كرية وغيرها، وهناك عدة جهات معنية 

بإبراز معطيات الخسائر.

والجهة األولى واألساس���ية هي حكومة إسرائيل، التي تهدف من وراء إبراز 

تقارير »الخس���ائر« إل���ى لعب دور الضحية، وإلى تهيئ���ة »جهات الدعم« في 

العالم، لالس���تعداد لتسديد قس���ط كبير من فواتير الحرب، كما شهدنا هذا 

على مر الس���نين، ولكن بش���كل خاص في س���نوات األلفين، وتحت تسميات 

مختلفة، والداعم األس���اس هي الواليات المتحدة، لتلحق بها دول أخرى، وإن 

بشكل غير مباشر.

أما الجهة الثاني���ة، فهي الجيش، فميزانية الجيش المباش���رة تقتطع من 

الميزانية العامة أكثر من 16%، وتقدر ميزانية الجيش السنوية الثابتة بنحو 

16 مليار دوالر، عدا 3 مليارات دوالر هي الدعم العس���كري األميركي السنوي، 

كما يتلقى الجيش ميزانيات إضافية غير ثابتة من الميزانية العامة، تتراوح 

سنويا ما بين مليار إلى 5ر1 مليار دوالر.

وج���اء العدوان في أوج جدل كهذا، يس���تبق إع���داد الميزانية العامة للعام 

المقب���ل 2015، وله���ذا فإن الجدل زال حاليا، وال يبدو أنه س���يظهر مجددا في 

األشهر المقبلة، ال بل تتحدث وزارة المالية حاليا عن تحويل ميزانية إضافية 

س���ريعة للجي���ش تتراوح قيمتها ما بي���ن 2ر1 إلى 5ر1 ملي���ار دوالر، وهي من 

ميزانية االحتياط، أو من الفائض في بعض الوزارات. 

ث���م يأتي القط���اع االقتصادي الخاص، ال���ذي يكثر الحديث عن الخس���ائر 

المالية، من أجل رفع سقف التعويض الحكومي.

لكن رغم هذه الحقائق، فإن الحكومة اإلس���رائيلية ستستثمر هذا العدوان 

من أجل توجيه ضرب���ات اقتصادية أكبر ضمن ميزاني���ة العام المقبل 2015، 

وضحية هذه الش���رائح س���تكون باألساس الش���رائح الفقيرة، التي غالبيتها 

م���ن فلس���طينيي 48، لكن المتضررين م���ن اليهود س���يحافظون على هدوء، 

ألن الحكومة س���تقنعهم أن هذا »ثمن بقائه���م على قيد الحياة، من عدوهم 

األكبر«، بينما هذا الثمن ال يطال حيتان المال الذين س���يواصلون جني األرباح 

الخيالية بشكل عام ومن الحرب ذاتها بشكل خاص.

مسؤولون في المالية يستبعدون ضررا اقتصاديا كبيرا جراء العدوان على غزة!
*تقديرات المسؤولين تتعلق بحال استمرار العدوان حتى منتصف الشهر الجاري *احتياطي الميزانية الكبير قادر على تمويل المصاريف 

المباشرة للعدوان *المعطيات ستتغير في حال استمر العدوان فترة أطول *وزيرا المالية الحالي والسابق ينضمان الى هذه التقديرات*

ت على أن ارتفاع القوة الشرائية بعد أيام الحرب يعّوض عن التراجع الذي يحصل في أيام الحرب*
ّ

 تجارب السنوات األخيرة دل



5 الثالثاء 2014/8/5م الموافق 9 شوال 1435هـ  العدد 338 السنة الثانية عشرة

جنود إسرائيليون على مشارف غزة.                                          )أ.ب(

كتب برهوم جرايسي:

رافق قرار أفيغدور ليبرمان فض الش���راكة البرلمانية 
بين حزبه “إس���رائيل بيتنا” وحزب “الليكود”، الكثير 
م���ن المبالغة في الحدي���ث عن “المفاج���أة”، وتصوير 
األم���ر وكأنه مقدمة لحل الحكوم���ة، فهذه خطوة كانت 
متوقع���ة، ولك���ن ليبرمان أساس���ا كان ينتظ���ر الوقت 
المناس���ب لتنفيذها، بما يخدم مصلحته الش���خصية، 
والحزب الذي يقوده كقطيع، فمثل هذه المصالح كانت 
وراء قرار الش���راكة، كما أن قبول بنيامين نتنياهو بها 
كانت أيضا لمصالح نتنياهو الش���خصية قبل الحزبية، 
واآلن يتلمس ليبرمان طريقه الحزبية، ويبحث عن خانة 
مالئم���ة يعزز فيها قوة حزبه البرلمانية، بعد أن خس���ر 
خانة “المهاجرين الجدد” التي ارتكز عليها، وكما يبدو 
أن ليبرمان بدأ طريق االضمحالل السياس���ي، إال إذا وجد 
خشبة انقاذ جديدة، تمدد عمره السياسي لفترة أخرى. 

ها
ّ

حسابات الشراكة وفض
كانت المفاجأة الحقيقية في تش���رين الثاني 2012، 
حينم���ا أعل���ن كل م���ن بنيامين نتنياه���و رئيس حزب 
“الليكود” وأفيغدور ليبرمان زعيم “إس���رائيل بيتنا”، 
عن ش���راكة انتخابية لخوض االنتخابات البرلمانية في 
مطل���ع العام التالي 2013، إذ أن االتصاالت والمفاوضات 
بين االثني���ن كانت بعيدة عن الهيئ���ات القيادية في 
الليك���ود، وعن ش���خصيات في ح���زب ليبرم���ان، وكان 
للحزبي���ن معا في تلك االنتخاب���ات 42 مقعدا، 27 لحزب 

الليكود و15 مقعدا لحزب ليبرمان.
وكان الطموح المعلن، خاص���ة من جانب نتنياهو، أن 
تحقق هذه الشراكة قوة برلمانية أكبر بشكل ملموس، 
تجع���ل نتنياهو مرش���حا مضمونا لتش���كيل الحكومة 
التالي���ة بعد االنتخابات، أما ليبرمان، فكانت حس���اباته 
مختلفة، ففي تلك األيام كان يواجه ش���بهات فس���اد، 
وتقرر في أوج االنتخابات تقديم الئحة اتهام بشأنها، 
ورغم أن الشبهات المركزية هي األخطر في تاريخ فساد 
الحكم اإلس���رائيلي، بموجب التقاري���ر التي كنا نقرأها 
في وسائل اإلعالم اإلس���رائيلية، قد تساقطت الواحدة 

تلو األخرى، في ظل وابل من عالمات السؤال، إال أن الئحة 
ة التي واجهها ليبرمان، جعلته يتخوف 

ّ
االتهام الهش

من مصي���ره االنتخابي، وهروب أص���وات كثيرة، خاصة 
تلك األصوات الت���ي يضمنها مقاولو أصوات لكثير من 
األح���زاب، مقابل مردود مال���ي أو مصالح يتم تحقيقها 

الحقا.
وكان ه���ذا الحس���اب المركزي لليبرم���ان، إضافة إلى 
حس���ابات أخ���رى، أبرزها تبل���ور الحقا، فحس���ب اتفاق 
الشراكة األولي، فإن هذه الش���راكة كان من المفترض 
أن تس���تمر إلى يوم تشكيل الحكومة، أو أن يعاد النظر 
بها من قبل الحزبين بعد ش���هر من االنتخابات، وحينما 
رأى ليبرمان أن محاكمته ستس���تمر لعدة أش���هر، وأنه 
لن يتولى حقيبة وزارية، إلى حين صدور الحكم بشأنه، 

أوجد ديباجات تبقيه في هذه الشراكة.
والحقا بدأ الحديث عن تحالف استراتيجي واندماج 
“إس���رائيل بيتنا” بح���زب “الليك���ود”، وكان طموح 
ليبرم���ان بأن يناف���س يوما ما، وبع���د نتنياهو، على 
رئاسة الليكود، وهذا ما لمس���ته شخصيات قيادية 
في حزب الليكود، ليقفوا تقريبا كلهم، حاجزا منيعا 
ضد ما يحيكه نتنياهو وليبرمان. وهكذا، فإن فقاعة 
االندماج تفرقعت س���ريعا، واس���تمر الحزبان بالعمل 
ضم���ن كتل���ة برلماني���ة واح���دة، دون أي حالة تمرد 
م���ن كال الطرفين على ما يريده الط���رف اآلخر، ولكن 
طيلة الوق���ت كان كل واحد من الحزبين ظاهرا كحزب 

مستقل.
وما يؤكد على حسابات ليبرمان، أنه بعد صدور الحكم 
بش���أنه بالتبرئة، رغم أن الطرف اآلخر في هذه القضية 
أدين وُحكم عليه!!، تس���ارع الحديث عن فض الشراكة، 
وكان أول المتحدثي���ن وزير األمن الداخلي )الش���رطة( 
إس���حاق أهرنوفيتش، من حزب ليبرمان، الذي قال  في 
اليوم التالي لقرار المحكمة، إن حزبه سيفض الشراكة 
مع الليكود خالل أسبوعين، ولكن هذا لم يكن، واستمر 

األمر لعدة أشهر.
وبع���د أن تم اغ���الق كل ملفات الفس���اد والمحاكمة، 
وعاد ليبرمان ليتولى من جدي���د حقيبة الخارجية، كان 
واضحا أنه عاد ليستأنف مسيرته السياسية والحزبية، 

على أمل أن تكون بقوة أكب���ر، ورأينا ليبرمان يبادر إلى 
مسلسل “استعراض عضالت” أسبوعي تقريبا، بداياته 
كان الس���تعادة الكثير من الملفات التي تس���ّربت من 
وزارته أليدي وزراء آخرين، ما قلل من مكانة منصب وزير 
الخارجية، كما شمل “استعراض” ليبرمان اتخاذ مواقف 

في قضايا الساعة، تجعله يبرز في وسائل اإلعالم.
وكان���ت أول مطالب ليبرم���ان بعد عودت���ه إلى وزارة 
الخارجي���ة، اس���ترداد ملفات كثيرة توزعت بين س���ت 
وزارات، كذل���ك أب���دى توجه���ا لتغيير مواقفه بش���أن 
المفاوض���ات مع الجانب الفلس���طيني، فهذا الملف لم 
يك���ن بيديه في الحكومة الس���ابقة، وكذا في الحكومة 
الحالي���ة، فَس���حب هذا المل���ف منه، اضاف���ة إلى طابع 
ليبرمان الف���ظ والعنصري المتط���رف، جعله يقف في 

الظل في الحلبة الدبلوماسية. 
وحينم���ا تولى ليبرمان حقيب���ة الخارجية في حكومة 
نتنياهو السابقة قبل بسلسلة من الشروط، التي فرضها 
واقع الحال اإلس���رائيلي، وكما يبدو بضغط من أوس���اط 
خارجية في دول العالم، وج���دت حرجا في التعامل مع 
ه���ذا المتطرف، ومن بين هذه الدول الواليات المتحدة، 
التي حّيدته كثيرا من برامج لقاءات كبار مسؤوليها مع 
قادة إس���رائيل، وهو بدوره دخل إل���ى الوزارة “كالجمل 
الهائج في حانوت السيراميك”، معلنا أجندات خارجية 
ال تمت للواقع بصلة، وفش���لت وغابت عن خطابه بنفس 

السرعة التي ظهرت بها.
ولهذا حينم���ا عاد ليبرمان إلى ال���وزارة، قبل ما يزيد 
عن ثمانية أش���هر، فهم شخصيا واقع وزارته وميادين 
عملها األساسية، فبدأنا نسمع خطاب “غزل” مع اإلدارة 
األميركية ووزير خارجيتها جون كيري، وحاول ليبرمان 
مرارا الخروج إلى اإلع���الم بتصريحات أثارت الكثير من 
االس���تغراب، كتلك التي عّبر فيها عن دعمه الستمرار 
المفاوضات والسعي إلى التوصل إلى حل، ولكن اإلعالم 
اإلسرائيلي، الذي انش���غل أكثر في هذه التغيرات في 
خط���اب ليبرمان، لم يلتفت كثيرا إلى حقيقة أن عبارات 
ليبرمان بشأن الملف الفلسطيني قصيرة وابتعدت عن 
الجوه���ر، ألن ما يقوله ليبرمان في هذه المرحلة ال يغّير 
كثيرا من جوهر موقفه الداعي إلى “إدارة المفاوضات”، 

وليس التوصل إلى حل.
والحقا اس���تنتج ليبرمان أن هذا النهج لم يس���اعده 
كثيرا في إعادته إلى مقدمة الحكومة، ليأخذه شركاؤه 
في االئتالف الحاكم بالحس���بان، خاصة أمام زعيم حزب 
“يوجد مس���تقبل”، وزير المالية، يائي���ر لبيد، ورئيس 
ح���زب المس���توطنين، ح���زب “البيت اليه���ودي” وزير 
االقتصاد نفتالي بينيت، وبات ليبرمان يشعر، بضرورة 
اإلس���راع في الظهور بقوة أكبر عل���ى الخارطة الحزبية، 
خاص���ة بعد م���رور عام ونص���ف العام م���ن االنتخابات 
البرلماني���ة الس���ابقة، وهذا يعني نص���ف معدل عمر 
الدورات البرلمانية في إس���رائيل، في الس���نوات ال� 19 
األخيرة، رغم أن الدورة البرلمانية الس���ابقة، اس���تمرت 

لزهاء 48 شهرا، وهي الدور األطول منذ العام 1996.
وله���ذا فإن ليبرم���ان أكثر في األس���ابيع األخيرة من 
الظه���ور بمواقف تع���ارض رئيس حكومت���ه نتنياهو، 
وحتى مواقف وقوانين بادر لها ش���ركاء في الحزب، من 
ب���اب تنبيههم بوج���وده في االئت���الف الحكم، كحزب 
مس���تقل، وليس كجزء من حزب الليكود ينصاع ألوامر، 
وكلما مّر الوقت كان واضحا أن الشراكة البرلمانية باتت 
تلفظ أنفاس���ها األخيرة، وكل ما في األمر مس���ألة وقت 

وفرصة مناسبة.
ولم يج���د ليبرمان فرصة أفضل لفض الش���راكة، من 
“المواجهة” بينه وبينه نتنياهو، حول شكل التعامل، 
ولنق���ل العدوان، على الش���عب الفلس���طيني في فترة 
اختط���اف المس���توطنين الثالث���ة في ش���هر حزيران 
الماض���ي، وظهر ليبرمان كمن يدفع باتجاه اجتياح بري 
واس���ع لقطاع غزة، مقابل اعتراض نتنياهو، في الوقت 
الذي كانت كل التحركات على األرض تؤكد اس���تعداد 
جيش االحتالل الجتياح كهذا، فوقعت مواجهة كالمية 
حادة بين االثنين، يوم 6 تموز فقفز ليبرمان إلى وسائل 
اإلع���الم في الي���وم التال���ي لإلعالن عن فض الش���راكة 

البرلمانية فورا.
ورغ���م أن ليبرمان أكد أن هذه الخط���وة لن تؤثر على 
تماس���ك الحكومة، إال أن التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية 
راحت تبالغ في مس���ألة مصير الحكومة، ودون أن تسأل 
إذ كان ألحد من ش���ركاء الحكوم���ة الحالية مصلحة في 

التوجه إلى انتخاب���ات برلمانية جديدة، إال إذا كان في 
اعتقاد حزبي “الليكود” و”البيت اليهودي” التمس���ك 
بنتائج استطالعات تدعي تعزز وقتهما في االنتخابات 
المقبلة، ولكن هذه اس���تطالعات ال يمكنها أن تعكس 
الواق���ع الحقيقي ليوم االنتخابات، فهذه اس���تطالعات 
جرت في فترة عاصف���ة، ولذا فإن نتائجها دائما موضع 

شك.

ليبرمان وحسابات االنتخابات المقبلة
من الصعب رؤية ليبرمان يجر حزبه إلى تحالف جديد 
لخوض االنتخابات المقبلة، فال يوجد ش���ركاء محتملون 
لخطوة كهذه، فمن ناحية س���يكون من الصعب خوض 
اللعبة ذاته���ا مع حزب الليكود، خاص���ة وأنها لم تكن 
مفيدة، بل س���اهمت بش���كل كبير في تكب���د الحزبين 
خس���ارة فادح���ة، واتهم كثي���رون في ح���زب الليكود 
ليبرم���ان وحزبه بهذه الخس���ارة، إذ أن الحزبين خس���را 
11 مقع���دا، 7 مقاعد من ح���زب الليكود وأربعة من حزب 
ليبرمان، وتراهن جهات في الليكود، أنه لو خاض حزبها 
االنتخابات مستقال لحافظ على قوته، أو لكانت خسارته 

ضئيلة.
كذلك س���يكون من الصعب رؤية ليبرمان يتحالف مع 
حزب المس���توطنين “البيت اليه���ودي”، فهذا الحزب 
لي���س بحاجة إلى ليبرمان وحزبه ليعزز قوته، فجمهوره 
يتكاثر بوتيرة ملحوظة، استنادا إلى التكاثر المتسارع 
ل���دى المس���توطنين، كذل���ك، ف���إن معس���كر اليمين، 
وبالذات المستوطنين، يش���عر أن ليبرمان يبقى جسما 
غريبا عندهم، نظرا لطبيعت���ه وتقلبه بالمواقف، حتى 
اليمينية منه���ا، فهو مثال ال يحظى بدعم من وس���ائل 

اإلعالم اليمينية المتطرفة.
ونشير في هذا المجال أيضا، إلى أن “إسرائيل بيتنا” 
اس���تصعب في كل س���نوات وجوده كح���زب، جذب كم 
أكب���ر من األصوات م���ن أكبر معقل لليمي���ن المتطرف، 
مستوطنات الضفة الغربية والقدس، فهناك المنافسة 
ش���ديدة بين أح���زاب المس���توطنين المباش���رة، وبين 
الليك���ود، ويؤكد هذا االس���تنتاج نتائج كل االنتخابات 
البرلماني���ة قبل العام 2013، وهذا على الرغم من أن في 

كتلة “إسرائيل بيتنا” عددًا من المستوطنين البارزين، 
وأبرزهم دافيد روتم.

إال أن وجهة ليبرمان اآلن هي معس���كر اليمين، فهذه 
الورقة الت���ي بإمكان���ه التلويح بها، بعد أن ش���عر أنه 
يفق���د معس���كر “المهاجرين الجدد”، فه���ذا جمهور، 
ورغ���م أنه م���ا زال منفصال اجتماعيا بدرج���ة كبيرة، إال 
أنه بدأ يجرب “حظوظه”، في أحزاب وتيارات سياس���ية 
مختلف���ة، ويرفض أن يبقى رهين���ا بيد ليبرمان، خاصة 
وأن األخير لم ي���ف بوعوده بتلبي���ة الكثير من مطالب 
جمهور المهاجرين، وبش���كل خاص التح���رر من قيود 
قواني���ن االكراه الديني، وعلى رأس���ها مس���ألة الزواج 
المدني، وتعريف من هو يهودي، فليبرمان في سنوات 
وج���وده البرلماني ال� 15 لم يفعل ش���يئا، وحينما يكون 
في االئت���الف يتنازل بس���رعة عن مطالب���ه هذه، وفي 
المقاب���ل، لم يكن باس���تطاعته دفع ه���ذه القضايا من 

صفوف المعارضة.
كذلك فإن هذا الجمهور يح���اول التحرر من القوالب 
رض���ت عليه مع هجرت���ه إلى البالد، 

ُ
السياس���ية التي ف

كما أن تبدل األجيال يس���اعد على أكثر على التحرر، ما 
يعني إضعاف القاعدة االنتخابية التي حددها لنفسه 

ليبرمان على مدى 15 عاما.
كما أن الورقة العنصرية والتحريض على المواطنين 
العرب في إس���رائيل، باتت ورقة تمسك بها الكثير من 
األيادي والمنافس���ة فيها شديدة، من حزب “الليكود” 
إلى ح���زب “البيت اليه���ودي”، وهذه ورق���ة، كبرنامج 

سياسي أول، لن تحقق الكثير انتخابيا لصاحبها.
بطبيعة الح���ال، ف���إن التكهنات في السياس���ة أمر 
صع���ب، ولك���ن كل المؤش���رات تفيد ب���أن ليبرمان في 
طريقه لالضمحالل السياس���ي، وهذا ال يعني بالضرورة 
اختفاءه السياس���ي الف���وري في االنتخاب���ات المقبلة، 
بل تراجع قوته بش���كل ملموس جدا، وه���ذا بحد ذاته 

سيكون مقدمة لالضمحالل الكلي الحقا.
لكن ليبرمان يسجل لنفسه رقما قياسيا، لحزب يعتمد 
على ويقوده شخص واحد، حزب الرجل الواحد، فأحزاب 
كهذه صمدت ل���دورة برلمانية واحدة أو دورتين، إال أن 

ليبرمان ما يزال على الساحة منذ 15 عاما. 

بعد فض الشراكة البرلمانية مع الليكود 

ليبرمان يسارع لتلمس “طريق سياسي” يحافظ على بقائه!

ترجمة وإعداد: سعيد عياش

تعريف:
ننقل هنا ترجمة للج���زء الثاني واألخير من »ورقة 
عمل« أعدها األس���تاذ الجامعي اإلسرائيلي، يوءاف 
غلب���ر، قدمت ونوقش���ت ف���ي نطاق أعم���ال »مؤتمر 
هرتسليا- الس���نوي- الرابع عشر حول ميزان المناعة 
واألمن القومي اإلس���رائيلي« الذي عقد في شهر أيار 
الماض���ي )2014(. وتتناول الورق���ة، التي تندرج في 
سلس���لة أوراق أعدها وأش���رف على تحريرها طاقم 
»منت���دى هرتس���ليا لبلورة نظرية األم���ن«، وصدرت 
تح���ت عنوان »تأمالت في نظرية األمن اإلس���رائيلية 
– 2014«، باالس���تعراض والنقاش المسهبين مسألة 
»النظري���ة األمني���ة ومكان���ة الجيش ف���ي المجتمع 
اإلسرائيلي« داعية إلى إجراء مراجعة جذرية وعملية 
مواءمة وتحديث لكل مكونات الجيش اإلس���رائيلي 
والركائز التقليدية التي ما زالت النظرية العسكرية 
اإلس���رائيلية تتكئ عليها، وذلك في ضوء ما تصفه 
»الورقة«: ب���� »الواقع المتغير للتهديدات والمخاطر« 
التي تواجهه���ا الدولة العبرية ف���ي القرن الحادي 
والعش���رين. وقد ظهر الجزء األول في العدد السابق 

من »المشهد اإلسرائيلي«.

مكونات الجيش والتغيرات المطلوبة
ف���ي ضوء ما ذكر آنف���ا فإن الس���ؤال المطروح هو، 
أيهما عملي أكثر: إعادة عجلة التطور االجتماعي إلى 
الوراء أم االس���تعداد كما ينبغي للتعامل مع الواقع 

الجديد؟
إذا كنا سنأخذ باإلمكانية الثانية، فال بد من تفحص 
ومراجع���ة الفرضيات األس���اس الت���ي وضعت تحت 
وطأة ظروف الس���نوات األولى لقيام دولة إسرائيل، 
والعمل على مواءمتها لواقع الدولة التي مضى على 
قيامها 66 عام���ا.  فالبنية القيمي���ة والديمغرافية 
إس���رائيل  لدول���ة  والتكنولوجي���ة  واالقتصادي���ة 
وجيشها، شهدت منذ ذلك الوقت تغييرات عميقة 
وجذري���ة، ينبغي لها أن تنعكس عل���ى إعادة النظر 
في المكون���ات الثالثة للجيش اإلس���رائيلي، وباقي 

مكونات األمن القومي.

أواًل- الجيش النظامي
كان���ت الغاي���ة األصلي���ة للعنص���ر النظامي في 
القوات البرية قيادة وتأهي���ل وإعداد جنود الخدمة 
اإللزامية تمهي���دا لخدمتهم في ق���وات االحتياط، 
والمحافظ���ة على وجود أطر وتش���كيالت ثابتة لفرق 
االحتي���اط لتمكينه���ا عن���د الضرورة م���ن االلتحاق 
بالخدمة الفعلية بالس���رعة القص���وى.  في المقابل 
فقد اعتمدت الق���وات الجوية والبحرية منذ البداية، 
بحك���م طابعه���ا الخاص، عل���ى العنص���ر )المكون( 
النظامي بدرجة أكبر بكثير )من القوات البرية( سواء 
في المجال التنفيذي أو في المجال اإلداري. وبصورة 
عامة، فقد خدم أفراد الجيش النظامي حتى سنوات 
األربعينيات من أعمارهم، وانتقلوا بعد تس���ريحهم 
لينخرطوا في سيرة مهنية ثانية في مجاالت اإلدارة 
والمرافق العامة والس���لك الدبلوماسي، ومن ثم في 

األعمال الحرة والتعليم والسياسة. 

ويتعي���ن على الجيش النظام���ي، في ظل الظروف 
اإلس���تراتيجية واالجتماعي���ة الماثل���ة أم���ام دولة 
إسرائيل، أن يشكل أساس وقاعدة القوة العسكرية 
وليس فقط النواة التي تع���د وتؤهل جنود الخدمة 
اإلجبارية، وتبلور وتحشد حولها جيش االحتياط. إن 
من ش���أن هذا التغيير الجذري في غاية وتخصيص 
الجي���ش النظام���ي أن يؤثر على حجم���ه وعلى إطار 
الوظائ���ف القيادي���ة واللوجس���تية والمهنية التي 
سيش���ملها، وسيكون هذا اإلطار أكبر بكثير مما كان 
علي���ه في الماض���ي.  ففي ظ���روف ومعطيات القرن 
الحادي والعشرين يجب أن تتغير نظرية السيرتين 
المهنيتين، سواء بسبب متطلبات التأهيل المهني 
والعس���كري، الذي سيس���تغرق وقتا أط���ول بكثير، 
مما يس���توجب فترات خدمة طويل���ة في  المناصب 
وتخصيص وق���ت أطول للدورات واالس���تكماالت، أو 
بس���بب تقلص وانحس���ار اإلمكانيات لسيرة مهنية 
ثانية جراء النمو الداخلي في فروع االقتصاد وأجهزة 

الدولة المختلفة.
إن وجود جيش مهني كبير يتطلب تخطيطا شامال 
للتأهيل المهني العسكري، والستكماله األكاديمي، 
عل���ى امتداد مس���ار الخدم���ة وذلك م���ن زاوية بناء 
وتأهي���ل الضابط للمدى البعيد، ف���ي حين أن زاوية 
النظر الس���ائدة حاليا تتمحور حول ش���روط الخدمة 
واالجتذاب إلى الخدمة النظامية والتهيئة للتسريح 
والس���يرة المهنية الثانية.  وتلحق السيرة الثانية 
ضررًا ش���ديدًا بالمس���توى المهني للجيش.  فالمدة 
الزمنية المس���تثمرة في تأهي���ل ضابط في الجيش 
اإلس���رائيلي، والتي يتلقى خالله���ا دورات مختلفة، 
تصل إلى س���نتين من فترة خدمة تت���راوح بين 20 
عاما و 25 عاما )للضابط برتبه عقيد(، وهي أقل بكثير 
من المدة المستثمرة في تأهيل ضابط برتبة مماثلة 
في الجي���وش الغربي���ة، والتي تت���راوح بين خمس 
س���نوات )في الجيش األميركي( وثماني سنوات في 
الجيش البريطاني، وحتى عشر سنوات )في الجيش 
األلمان���ي( وذلك من فترة خدمة تصل إلى 35 عاما و 
40 عاما.  وبعبارة أخرى فإن الجيش اإلسرائيلي يبدو 

كجيش هواة مقارنة بالجيوش الغربية.  
صحي���ح أن تجربة الحروب غطت ف���ي الماضي إلى 
حد معين، على التأهيل الس���طحي والقاصر، غير أن 
ذلك عبر عن نفس���ه أيضا في الثم���ن الذي تكبدته 
إس���رائيل في تلك الح���روب.  فالجيش الذي يعتمد 
تأهيل���ه بص���ورة مفرطة عل���ى التجربة ل���ن يضمن 
س���وى جهوزية لحرب مضت، خاض الجميع غمارها! 
هناك س���بب آخر للتخلي عن مبدأ الس���يرة الثانية، 
يتمث���ل في قلة وتقلص الخيارات والفرص الم�تاحة 
حاليا ف���ي نطاقها،  فف���ي فترة بن���اء الدولة كانت 
ف���روع ومرافق االقتصاد الجدي���دة، اآلخذة في النمو 
واالزدهار، تتس���ابق على »اختطاف« المسرحين من 
الخدمة في الجيش اإلس���رائيلي، أما اآلن، وفي ضوء 
النمو والتطور الداخليين في سائر هذه الفروع، فقد 
أصبح الكثيرون من مسرحي الجيش النظامي، الذين 
يواجهون أكثر فأكثر مشكالت ومصاعب في العثور 
على عمل،  يتجهون لالنخراط في العمل السياس���ي.  
من هنا يمكن أن يكون لتركيز كبار الضباط والقادة 
العسكريين )المس���رحين من الجيش النظامي( في 

الس���يرة الثانية على السياس���ة والعمل السياسي، 
تأثي���ر خطي���ر عل���ى العالقات بي���ن المس���تويين 

العسكري والسياسي، وذلك من ناحيتين:
 أوال- م���ن الممك���ن أن يرى السياس���يون في كبار 
الضب���اط تهدي���دا لمركزهم، أو ق���وة داعمة له في 
المس���تقبل، وهو أمر من ش���أنه أن يؤث���ر على نظرة 
السياس���يين لهؤالء الضباط خ���الل فترة خدمتهم، 

وعلى اعتباراتهم في اتخاذ القرارات.
ثاني���ا- إن الضب���اط الذين يرون مس���تقبلهم في 
الحياة السياسية، سيباش���رون في تمهيد األرضية 

لذلك في مراحل مبكرة من خدمتهم العسكرية. 
 م���ن هن���ا، وف���ي ظ���روف وواق���ع الق���رن الحادي 
والعش���رين، ينبغي تغيير مفهوم السيرتين، سواء 
بس���بب متطلبات التأهيل المهني العسكري، الذي 
يحت���اج لمدة أطول بكثير مما ه���ي عليه حتى اآلن، 
أو بحكم تقلص وانحس���ار اإلمكانات والفرص لسيرة 
ثاني���ة، نظ���را للنمو الداخل���ي في ف���روع االقتصاد 
وأجه���زة الدولة المختلف���ة.  ويعتب���ر االنتقال من 
جي���ش الس���يرتين إلى جي���ش ذي س���يرة مهنية 
واحدة، أش���مل وأعمق من مسألة مدة فترات الخدمة 
ومس���ار الوظائف والمناصب وم���دة التأهيل.  وفي 
هذا الس���ياق ال بد من تغيير وتيرة اس���تنفاد طاقة 
المنتس���بين للجيش النظامي بكل م���ا ينطوي عليه 
األمر م���ن أبعاد وانعكاس���ات، فيم���ا يتعلق بحجم 
األعباء والمهام والعالقات اإلنس���انية ونمط الحياة 

في الجيش، وخاصة في الوحدات الميدانية. 

ثانيا- جيش الخدمة اإللزامية
كان���ت الغاية األصلي���ة لهذا الجيش أن يش���مل 
ويغطي مجمل الحوليات )السنوات( وأن يشكل قناة 
دخول إلى الجي���ش النظامي )لقالئ���ل( وإلى جيش 
االحتياط )للجماهير(. غير أن هذه الجيش فقد بمرور 
السنوات من ش���موليته نظرا لتوسيع اإلعفاءات من 
الخدمة بش���كل رئيس. فع���دد المتجندين )للخدمة 
اإللزامي���ة( انخف���ض تدريجي���ًا إل���ى حوالي نصف 
المكلفين سنويًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم 

تجنيد طلبة المدارس الدينية. 
وق���د أدت إطال���ة فت���رة الخدم���ة، باإلضاف���ة إلى 
س���يرورات اجتماعية، إلى جعل طابع جيش الخدمة 
اإللزامي���ة أق���رب إلى المليش���يا )الت���زام جزئي من 
جانب المؤسس���ة والفرد( منه إلى العسكري )التزام 
كلي وكامل من جانب المؤسس���ة والفرد الذي يخدم 
فيها(. وتج���د هذه العملية تعبي���را لها في تدخل 
األهال���ي )آب���اء وأمهات الجن���ود( ووس���ائل اإلعالم 
في الحي���اة اليومية داخل الجي���ش )عالقات القادة 
والجنود، مش���اكل االنضباط وظروف الخدمة( وغياب 
الدعم والمساندة في مواجهة مثل هذه التدخالت، 
ونقل الفجوات االجتماعية واالقتصادية القائمة في 

الحياة المدنية إلى داخل الجيش، وما إلى ذلك. 
من هنا ف���إن اتجاه إعادة تش���كيل ه���ذا الجيش 
مس���تقبال يجب أن يركز على اختص���ار مدة الخدمة 
والتركيز خالله���ا على التأهيل والتدريب ليش���كل 
ذلك قناة مرور إلى الجيش النظامي وجيش االحتياط، 
ولكن بصورة مختلفة عما كان عليه الوضع في السابق، 
حي���ث أن تش���كيلة متنوعة واس���عة م���ن الوظائف  

تقتض���ي تعاقدا لفت���رة خدمة طويل���ة في الجيش 
النظامي كش���رط للتأهيل، على غرار ما هو متبع منذ 
س���نوات طوال في دورات الطيران والمالحة البحرية 
وس���لك الضباط.  إن دور جيش الخدم���ة اإللزامية ك� 
»فرن صهر« اجتماعي وكأداة تربوية، عفا عليه الزمن 
منذ أمد بعي���د، وال بد من االعتراف بذلك.  ومثل هذا 
االعت���راف يعني التخلي عن عمومية الخدمة وانتقاء 
المالئمين فقط. إن إتباع مثل هذه السياسة سيؤدي 
إلى إلغاء الحاجة إلى منظومات دعم ومساندة تربوية 
واجتماعي���ة وطبية لفئات س���كانية ضعيفة، أو في 
حاالت إشكالية، والتي ينبغي انتقال معالجتها إلى 
القطاع المدني، وأن يتم ذلك في إطار خدمة وطنية، 

وليس خدمة عسكرية. 

ثالثا – جيش االحتياط
شكل جيش االحتياط في الماضي جل القوة البرية، 
الذي اعتمدت عليه ركيزة الحس���م في نظرية األمن 
اإلسرائيلية.  وفي ظروف تهديد الجبهة الداخلية، 
بات من الض���روري إنعاش وتحديث ه���ذه النظرية.  
فالتغيير في ش���مولية الخدم���ة اإللزامية ينعكس 
بص���ورة جلية أكبر بكثير في جيش االحتياط..  فمن 
مجموع أكثر من 6ر1 مليون من الرجال اليهود مواطني 
الدولة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و 50 عامًا، 
لم يؤد خدمة االحتياط في أواخر التسعينيات سوى 
ربع مليون فقط، وهذا الرقم أضحى حاليًا أقل بكثير.
بن���اء على ذل���ك، وألس���باب عملية وس���يكولوجية 
عل���ى حد س���واء، ينبغي الح���د من تبعي���ة وارتهان 
الحس���م في الح���رب بجيش االحتي���اط.  ففي ظروف 
الحرفية المتزايدة في تش���غيل منظومات األسلحة، 
والتقنيات المتطورة والمتغيرة في س���احة المعركة 
وم���ا وراءها، بات م���ن الصعب االت���كال لفترة طويلة 
على جيش االحتياط، الذي ش���هد مس���توى تدريبه 
ف���ي األعوام األخي���رة تراجعا مريعًا، عبر عن نفس���ه 
في ازدياد حجم الخس���ائر في األرواح خالل الحروب.  
ففي أعقاب التقليصات المستمرة على امتداد فترة 
طويل���ة في تدريبات وحدات االحتياط، أضحت كفاءة 
هذه الوحدات، من مستوى الفرد وحتى مستوى قائد  
الفرقة، متدنية.  نتيجة لكل ذلك ينبغي العمل على 
تقليص تخصي���ص أو دور أفراد قوات االحتياط، بعد 
خدمة لعدة سنوات في فرق وحدات مخصصة للقتال 
في الخطوط األمامية، ليقتصر على الدفاع عن الجبهة 
الداخلية في مواجهة تهديدات اإلرهاب والصواريخ، 
وإشغال  وتفعيل أجهزة ومنظومات الصيانة واإلدارة 

في الجبهة الخلفية في حاالت الطوارئ.
من هنا، وفي ظ���ل وجود جيش مهني كبير، وجيش 
خدم���ة إلزامية غير ش���امل أو عام، وجي���ش احتياط 
تخدم فيه نسبة متناقصة من السكان، تنشأ الحاجة 
الملحة إلى توجه مغاير كليا لتعويض ومكافأة الذين 
يخدم���ون في الجيش النظامي )فت���رة قصيرة وفترة 
طويلة( والخدم���ة اإللزامية وجي���ش االحتياط. وال بد 
للمكافأة من أن تكون مكافأة مالية، ذلك ألنها أضحت 
اللغة الوحيدة التي يفهمها الجمهور الواس���ع.  ومع 
ذل���ك يمكن التفكي���ر بهذا األمر أيض���ا بمصطلحات 
اجتماعية ومدنية- سياسية، من قبيل »صوت مزدوج« 
للمنتسبين لجيش الخدمة االحتياطية في التصويت 

لالنتخابات العامة )انتخابات الكنيس���ت(.  صحيح أن 
تكلف���ة بناء قوة وفق هذه النماذج س���تكون مرتفعة 
في جوان���ب معينة، لكنها تنط���وي أيضا على ادخار 
كبير، وعموما فإن األمر يتطلب إجراء دراس���ة ش���املة 

على المستوى القومي. 

تلخيص
إن أحد اإلدع���اءات الرائجة ف���ي مواجهة التقدير 
»الس���وداوي« ال���ذي أوردن���اه ف���ي مس���تهل هذه 
الورقة، يقول إن  التوصل إلى تس���وية س���لمية، ولو 
بثم���ن تقديم تنازالت إقليمية وس���واها، س���يؤدي 
إلى تقلي���ص التهديدات، أكثر من س���ائر خطوات 
االس���تعداد والتهيؤ لمواجهتها، وسيلغي الحاجة 
إلى جزء من ه���ذه الخطوات.  ومن ناحية عملية، فإن 
هذا الطرح يفضي إلى تط���ور نظرية أمنية جديدة، 
تش���كل بموجبها ق���وات دولية وتفاهم���ات دولية 
بدي���ال لركيزتي الردع والحس���م، وباألس���اس بديال 
للحاج���ة المثيرة للجدل،  والمتمثلة في تعزيز قدرة 

االمتصاص. إن الفرضية األساس، أو الوهم األساس، 
الذي ترتك���ز عليه هذه النظري���ة األمنية الجديدة، 
فحواه أن العالم العربي لم يس���لم فقط بوجود دولة 
إسرائيل، وإنما يقبل ويسلم أيضا بشرعية وجودها. 
غير أن���ه ال بد من القول إزاء هذا الط���رح، بأنه ما من 
حرب لم يس���بقها سالم، والتنازالت من أجل التوصل 
إلى تس���ويات س���لمية، يمكن لها أن تؤجل تجسيد 
التهديدات إلى أجل غير معلوم، بيد أنها ال تبطلها، 
ب���ل ربما على العكس، يمك���ن أن تزيد من خطورتها 

وحدتها.
أخيرًا، يبدو أنه ال سبيل إلى إلغاء أو درء التهديدات 
المحدقة بإسرائيل، وال بد بالتالي من معرفة كيفية 
التعايش معها من خالل إدارة ش���املة وسليمة قدر 
الممك���ن، تح���ول دون إخراجها إلى حيز التجس���يد 
العمل���ي، وذل���ك بواس���طة االس���تعداد والجهوزية 
المالئمي���ن، وليس بواس���طة أوهام وأح���الم بحلول 

سحرية ال وجود لها. 

نظرية األمن اإلسرائيلية ومكانة الجيش في المجتمع اإلسرائيلي

الجيش اإلسرائيلي يبدو كجيش هواة مقارنة بالجيوش الغربية!
*يبدو أنه ال سبيل إلى إلغاء أو درء التهديدات المحدقة بإسرائيل وال بد بالتالي من معرفة كيفية التعايش معها من خالل إدارة شاملة وسليمة قدر الممكن تحول دون إخراجها إلى حّيز التجسيد العملي*
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات
وثائق إسرائيلية من العام 1949: 

بن غوريون اقترح ضم غزة 
وإعادة 150 ألف الجئ!

اضطرت إسرائيل، في أعقاب اتفاقيات وقف إطالق النار في العام 1949، إلى 

االنسحاب من رفح في جنوب قطاع غزة وبيت حانون في شمال القطاع، بعد أن 

احتلتهما في حرب العام 1948. وبذل���ك بقي القطاع تحت حكم مصر. وكانت 

التقديرات في إسرائيل في حينه أنه ال يوجد لديها أي احتمال للسيطرة على 

القطاع وإخراج مصر منه.

ووفقا لمقال نش���ره المؤرخ والصحافي اإلسرائيلي، ش���لومو نكديمون، في 

صحيف���ة »هآرتس« يوم الجمعة الماضي، اس���تنادا إلى وثائق في أرش���يف 

الدولة اإلس���رائيلي وباحثين إس���رائيليين، فإن »مملكة شرقي األردن طالبت 

بش���مل القطاع، الذي يمتد على مس���احة 340 كيلومت���را مربعا، في أراضيها. 

وعبر الملك عبد الله عن أمله بأن تمنع إسرائيل مصر من البقاء في غزة«. وبعث 

الملك األردني برس���الة إلى رئيس حكومة إسرائيل األول ووزير الدفاع، دافيد 

بن غوريون، ق���ال فيها إن »األردن يرى بميناء غزة المخ���رج الوحيد إلى البحر 

المتوسط. وفي وقت الحق، وخالل محادثات وقف إطالق النار مع األردن، عبرت 

إسرائيل عن أسفها للتنازل عن القطاع لمصر«.

وأضاف نكديمون أن ثمة سببا آخر لتعبير إسرائيل عن أسفها وهو »التخوف 

الداهم« من الوجود العس���كري المصري في غ���زة، والذي تم تصويره على أنه 

»تهديد استراتيجي مباش���ر« على إسرائيل. وقد تعززت هذه الخشية عندما 

تش���كلت في القطاع، في أيلول العام 1949، ’حكومة عموم فلس���طين’ برئاسة 

المفتي الحاج أمين الحسيني، بدعم مصري.

ودفع التخوف من مص���ر بن غوريون إلى وضع اقتراح، اعتبر بموجبه أن عدد 

الالجئي���ن في القطاع أقل من التقدي���رات األميركية والبريطانية والمنظمات 

اإلنس���انية، التي أش���ارت إلى أن العدد اإلجمالي لالجئين بلغ 800 ألف، فيما 

اعتب���ر اإلس���رائيليون أنهم أق���ل بثلث من ه���ذا الع���دد، وأن 150 ألف الجئ 

موج���ودون في القطاع، وأنه س���وية مع الس���كان المحليين يبلغ عدد س���كان 

القطاع 200 ألف. 

وأض���اف اقتراح بن غوري���ون أنه إذا كانت مصر ال تريد س���كان القطاع، فإن 

»إسرائيل مس���تعدة ألخذ القطاع، والس���ماح لالجئين بالعودة إلى بيوتهم«. 

ويعني ه���ذا االقتراح أن بن غوريون وافق على مضاعفة عدد الفلس���طينيين 

الذين بقوا في إس���رائيل بعد النكبة، وحتى أكثر من ذلك. ووافق بن غوريون 

على أن تسمح إسرائيل لألردن بعبور حر إلى ميناء غزة.

وط���رح بن غوريون فكرته أمام المندوب األميرك���ي في لجنة األمم المتحدة 

لبلورة اتفاقيات وقف إطالق النار بين إسرائيل والدول العربية، مارك اتريدج، 

في 18 نيس���ان الع���ام 1949. »ورأى اتريدج بذلك خط���وة تصالحية من جانب 

الزعيم اإلس���رائيلي، الذي رفض بشدة حتى ذلك الحين مطلب األمم المتحدة 

بالس���ماح بعودة الالجئين إلى بيوته���م«. وبعد أربعة أي���ام أبلغ بن غوريون 

مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى باالقتراح الذي قدمه إلى اتريدج.

وبعد ذل���ك اجتمع مدير عام وزارة الخارجية اإلس���رائيلية، فولتر إيتان، مع 

اتريدج، في 19 أيار العام 1949، وأبلغه بصورة رس���مية »اس���تعداد إس���رائيل 

الحصول على غزة« وبعد ذلك بعشرة أيام قدم إيتان االقتراح نفسه إلى رئيس 

اللجن���ة التي تبلور اتفاقيات وقف إطالق النار. وقال إيتان إن »هذا إثبات على 

مدى استعداد إسرائيل للذهاب بعيدا من أجل حل المشكلة... وال شك في أن 

أي خطة أخرى لن تسمح إلسرائيل باستيعاب عدد كبير كهذا من الالجئين«.

من جانبه قال اتريدج إن اللجنة الدولية تتوقع أن تسمع حول عدد الالجئين 

الذين توافق إسرائيل على استيعابهم في حال عدم تسليم القطاع إلسرائيل. 

وف���ي 4 حزيران أعلنت وزارة الخارجي���ة األميركية أن الواليات المتحدة توافق 

على ضم قطاع غزة إلى إسرائيل في إطار التسوية اإلقليمية النهائية، شريطة 

أن تس���بق ذلك مفاوضات ثنائية وتنتهي بموافقة مصرية كاملة. واشترطت 

الواليات المتحدة موافقتها بالحصول على ضمانات إس���رائيلية باس���تيعاب 

جميع سكان القطاع كمواطنين متساوي الحقوق بإشراف األمم المتحدة. وبعد 

ذلك بأربعة أيام، بحس���ب الوثائق اإلسرائيلية، وضعت واشنطن شرطا جديدا 

يقضي بأن تسلم إسرائيل أراضي لمصر مقابل قطاع غزة.

ووفقا لنكديمون فإن الدول العربية رفضت البحث في االقتراح اإلسرائيلي، 

وطرحت سؤاال بواسطة اتريدج، مفاده »إذا كانت إسرائيل مستعدة الستيعاب 

الجئي غزة، فلماذا ال تس���توعب نفس العدد م���ن الالجئين من دون الحصول 

على القطاع؟«.

وعبر وزير الخارجية المصري عن أس���باب رفض مصر لالقتراح اإلس���رائيلي، 

بقوله التريدج إنه إذا كانت األمم المتحدة قد فرضت على إسرائيل استيعاب 

الجئين، فإن إسرائيل تطالب اآلن بضم القطاع كشرط مسبق لتنفيذ التزامها. 

كذلك عبر الوزير المصري عن خش���يته من أن تس���كن إسرائيل الالجئين في 

صحراء النقب وال تسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم وقراهم.

معارضة داخل إسرائيل لبن غوريون
وتبي���ن الوثائ���ق التي اس���تعرضها نكديم���ون أنه كانت هن���اك معارضة 

ش���ديدة في إس���رائيل القتراح بن غوريون، إذ أن وزير الخارجية اإلسرائيلي، 

موشيه ش���اريت، »بذل كل ما بوسعه من أجل إفش���ال االقتراح«. وتستعرض 

البروتوكوالت اإلسرائيلية اعتبارات بن غوريون وشاريت، علما أن غالبية الوزراء 

عبرت عن موافقتها على اقتراح بن غوريون في اجتماع الحكومة الذي عقد في 

3 أيار العام 1949.

وكانت اعتبارات بن غوري���ون، كما دونها في مذكراته، كالتالي: أوال، أهمية 

ش���اطئ قطاع غزة؛ ثانيا، التربة الجيدة من أجل إقامة قرى صيادين س���تؤتي 

بثمار اقتصادية وقيمة أمنية؛ ثالثا، اس���تقرار الفصل بين إس���رائيل ومصر 

التي تش���كل خطرا عسكريا كبيرا في البر والبحر؛ رابعا، إن لم تحصل إسرائيل 

على القطاع، فإن بإمكان األردن أن يحظى به.

وفي المقابل، كانت اعتبارات ش���اريت، وفقا لمحضر جلس���ة لجنة الخارجية 

واألمن التابعة للكنيست، كالتالي: أوال، الزيادة البشرية في قطاع غزة سترفع 

عدد األقلية العربية في إس���رائيل ب� 300 ألف نسمة؛ ثانيا، سيطالب الجئون 

كثي���رون من الذين س���يعودون من خالل ضم غزة بالع���ودة إلى األماكن التي 

نزحوا منها؛ ثالثا، الالجئون سيس���كنون في أنحاء جنوب البالد وحتى مدينة 

الرمل���ة؛ رابعا، األقلية العربية في إس���رائيل تواجه مش���اكل لم يتم التغلب 

عليه���ا »واآلن يريدون إضافة ع���رب«. وأيد الرجل الثاني ف���ي قيادة الجيش 

اإلس���رائيلي، اللواء يغئال يدين، موقف ش���اريت وأعلن أنه »لو كان قطاع غزة 

بأيدينا، فإن هذه كارثة«.

واعتبر اتري���دج، الذي تحمس القتراح بن غوريون، أن مصر ليس���ت مهتمة 

بحكم غزة، وأن ضمها إلسرائيل هو االقتراح المناسب. كذلك رأى الدبلوماسي 

األميرك���ي أن اقتراح بن غوريون من ش���أنه أن يحل قضية أخرى وهي تطبيق 

قرار األمم المتحدة بأن تستوعب إسرائيل قسما من الالجئين الفلسطينيين.

واس���تمر ش���اريت في معارضة هذا االقتراح، وحذر خ���الل اجتماع للحكومة 

اإلسرائيلية، في 21 حزيران العام 1949، من أن ضم القطاع إلسرائيل قد يؤدي 

إل���ى طرح اقتراح مواز يقضي بتس���ليم مصر أراضي ف���ي منطقة إيالت. لكن 

نكديمون أشار إلى أن بن غوريون أصر على اقتراحه.

بعد ذلك بيومين، ادعى ش���اريت أنه في ح���ال التوصل إلى اتفاق حول ضم 

قطاع غزة إلى إسرائيل، فإنه سينشأ تحالف مصري – لبناني – سوري – أردني 

بدعم جهات فرنسية وبريطانية، سيعمل من أجل دفع عشرات آالف الالجئين 

إلى »الهروب« إلى إس���رائيل. وأيد مندوب إس���رائيل ل���دى األمم المتحدة، آبا 

إيبان، موقف ش���اريت وق���ال إن »الواليات المتحدة ليس فق���ط أنها تريد أن 

تثقل على كاهل إسرائيل عددا أكبر من الالجئين، وإنما تتطلع إلى إعادة فتح 

النق���اش اإلقليمي حول النقب واجتزاء مناط���ق منه لصالح مصر«. وبعد أقوال 

إيبان بدأ بن غوريون يتراجع عن اقتراحه.  

عندم���ا انتهت ح���رب لبنان الثانية، ف���ي العام 2006، كانت إس���رائيل في 

وض���ع أفضل مما يبدو وضعها اآلن، رغم أن الحرب على غزة، التي تطلق عليها 

إس���رائيل اسم »الجرف الصامد«، لم تنته بعد. ففي حينه، انتهت حرب لبنان 

بق���رار صادر عن مجلس األمن الدولي، الق���رار 1701، وأهم ما جاء فيه كان منع 

حزب الله من التواجد عس���كريا في المنطقة الواقعة جن���وب نهر الليطاني. 

ومنذئ���ذ امتنع حزب الله ع���ن إطالق صواريخ أو المب���ادرة إلى هجمات علنية 

ضد إس���رائيل، إال أن األخيرة تتهم الحزب بتنفيذ عملية بورغاس، لكن الحزب 

يمتنع عن االعتراف بوقوفه خلف هذه العملية.

وف���ي أعقاب ص���دور القرار 1701، كررت القيادة اإلس���رائيلية، السياس���ية 

والعس���كرية، الحدي���ث عن أنها حقق���ت الهدوء عند حدودها الش���مالية مع 

لبن���ان وردعت حزب الله. لكن هذا لم يمنع تش���كيل لجنة تحقيق، هي »لجنة 

فينوغ���راد«، في إخفاق���ات الحكوم���ة والجيش خالل هذه الح���رب. وتوصلت 

»لجن���ة فينوغراد« إلى اس���تنتاجات خطي���رة، بينه���ا أن الحكومة لم تناقش 

تقارير قدمها الجيش حول العمليات العس���كرية ولم تطالب ببدائل للخطط 

العسكرية المطروحة وأن مجلس األمن القومي لم يعمل بصورة سليمة، وغير 

ذلك. وكانت النتيجة المباش���رة والملموسة لتقرير »لجنة فينوغراد« استقالة 

وزير الدفاع، عمير بيرتس، ورئيس أركان الجيش اإلس���رائيلي، دان حالوتس. 

وعلى ضوء تقرير اللجنة تعالت مطالب بأن يس���تقيل رئيس الحكومة، إيهود 

أولم���رت، أيضا، والذي باتت ش���عبيته في الحضيض، بحي���ث أنه عندما بدأت 

تظهر ش���بهات ضده بالفس���اد، طالب���ه وزراء حكومته، وعلى رأس���هم وزيرة 

الخارجية، تسيبي ليفني، ووزير الدفاع، إيهود باراك، باالستقالة فورا.

وفي الحرب الحالية التي تشنها إسرائيل ضد غزة، ال يبدو أنها حققت شيئا 

سوى اس���تهداف المدنيين الفلس���طينيين وقتل أكثر من 1700، غالبيتهم 

العظمى من المدنيين، وبينهم مئات األطفال والنس���اء والمس���نين، وتدمير 

بيوتهم ومؤسس���اتهم. لكنها لم تحقق شيئا في الجانب العسكري، وال حتى 

اله���دف المعلن، وربم���ا المتواضع أيضا، وهو تدمير األنف���اق التي تمتد من 

قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل.

ولم يمنع هذا الوضع الحكومة اإلس���رائيلية السياس���ية - األمنية المصغرة 

)الكابينيت( من اتخاذ قرار بالس���عي إلى إنهاء الحرب بصورة أحادية الجانب، 

بادع���اء أنه���ا تعمد بذلك إل���ى ردع حم���اس. وتحدثت تقارير ع���ن أن قوات 

إسرائيلية بدأت باالنس���حاب من داخل القطاع واالنتشار خارجه، خالل نهاية 

األسبوع الماضي. 

وأعلن رئيس حكومة إس���رائيل، في مؤتمر صحافي، مس���اء السبت الماضي، 

أن »العملية العس���كرية البرية ستقلص بصورة أحادية الجانب« وأن »الجيش 

اإلس���رائيلي سيستعد لمواصلة العملية العسكرية وفقا لالحتياجات األمنية 

فقط«، رغم أنه خالل األيام األخيرة التي س���بقت ذل���ك لم يحدث تطور الفت 

باس���تثناء مقتل المزيد من الجنود اإلس���رائيليين وأنباء متناقضة حول أسر 

الضابط هدار غولدين، واستمرار المقاومة في استخدام األنفاق في عملياتها. 

وهدد نتنياهو بأن الطيران الحربي اإلسرائيلي سيستمر في شن الغارات في 

حال استمرار إطالق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

ويجم���ع المحللون اإلس���رائيليون على أن لجنة تحقيق ف���ي الحرب على غزة 

ستش���كل ال محالة. ورغم أنه يصع���ب التنبؤ اآلن باس���تنتاجاتها، لكن ثمة 

مؤش���رات على أن هذه االس���تنتاجات س���تكون خطيرة وجدية. وكتب محلل 

الشؤون الحزبية في صحيفة »هآرتس«، يوسي فيرتر، أول من أمس األحد، أنه 

»إذا استمر إطالق الصواريخ من الجنوب أيضا بعد انسحاب الجيش اإلسرائيلي 

من القطاع، فإن نتنياهو قد ُيعتبر كمن يقود إسرائيل إلى مذلة قومية، األمر 

الذي سيتس���بب بفقدانه لدعم األغلبية في حكومت���ه وحزبه، وفقدان الحكم 

الحقا«.

إخفاق األنفاق
يبدو، بحس���ب التقارير اإلعالمية اإلس���رائيلية، أن أحد أبرز المواضيع التي 

س���تطرق إليها لجنة تحقيق مستقبلية س���يكون موضوع األنفاق. وتبين أن 

هذا موضوع معقد وش���ائك، وفي حال تناولته لجنة تحقيق فإنها ستتعامل 

مع عدة جوانب فيه: 

أوال: هن���اك اتهامات ألجهزة االس���تخبارات اإلس���رائيلية بأنه���ا ال تملك 

معلوم���ات كافية حول األنفاق في قط���اع غزة. ولذلك، فإنه ل���م يكن بإمكان 

سالح الجو تدمير األنفاق ألنه مكانها ومسارها ليس معروفا. واستمر الجيش 

اإلسرائيلي في مواجهة مصاعب في كش���ف األنفاق في أعقاب شن العملية 

العس���كرية البرية أيضا، رغم أنه تمكن من كشف جزء منها، بعد الدخول إلى 

بيوت في القطاع، ُحفرت أنفاق تحتها. 

ثانيا: أعلن نتنياهو أن هدف الحرب على غزة، وخاصة االجتياح البري للقطاع، 

هو تدمير »األنفاق الهجومي���ة«، أي تلك التي بدايتها في القطاع ونهايتها 

في إس���رائيل، وربما تمتد تحت بلدة إسرائيلية قريبة من الشريط الحدودي. 

وتحدث مس���ؤولون في الحكومة عن ع���دم اطالعهم على تهديد األنفاق. لكن 

ضباطا في الجيش اإلس���رائيلي س���ارعوا إلى التأكيد على أن موضوع األنفاق 

ت���م طرحه خالل اجتماعات الحكومة والكابينيت منذ عام تقريبا، وأن الحكومة 

ل���م تهتم بتحذيرات الجي���ش. ما يعني أنه يوجد تناق���ض هنا بين روايتي 

المستويين السياسي والعسكري.

ثالثا: حتى بعد أن أعلن ضباط أمام المراسلين عن تدمير أنفاق، تبين أنه لم 

يت���م تدميرها بالكامل وأنها ال تزال تعمل. وأبرز مثال على ذلك هو قول أحد 

الضباط اإلس���رائيليين إن بلدة في جنوب إسرائيل باتت في مأمن من تهديد 

أحد األنفاق، لكن بعد مرور ساعة واحدة خرج مقاتلون فلسطينيون من النفق 

نفسه وقتلوا أربعة جنود إسرائيليين.

وف���ي ه���ذا الس���ياق، نقل موق���ع »هآرتس«، ي���وم الخمي���س الماضي، عن 

ضابط إس���رائيلي كبير قوله إنه منذ بدء االجتي���اح البري للقطاع دمر الجيش 

اإلس���رائيلي ما بين 80 إلى 90 بالمئة من األنف���اق المعروفة له. لكن الضابط 

اعترف في الوقت نفس���ه بأنه ما زالت لدى حماس قدرة على شن هجمات في 

األراضي اإلسرائيلية من خالل األنفاق. وقال إن »ثمة احتماال بأنه بقيت هناك 

مخارج أنفاق أخرى، لكنها قليلة إن وجدت«.

رابعا: االستخبارات اإلسرائيلية تقول إن حماس بدأت تستعد للحرب الحالية 

منذ نهاية العام الماضي. والس���ؤال الذي يطرحه محللون عسكريون هو لماذا 

لم يستعد الجيش لذلك، وهل كانت أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية على علم 

بأن حماس اتخذت قرارا استراتيجيا بالمبادرة إلى شن هجمات عبر األنفاق؟.

ويتوقع أن تتناول لجنة التحقيق امتناع الحكومة اإلس���رائيلية عن توسيع 

االجتي���اح البري، إذ أن ق���رارا كهذا كان مح���ل توتر بين الحكوم���ة والقيادة 

الميدانية للقوات اإلس���رائيلية، بعد تجنيد 86 ألف جندي احتياط. وبرز هذا 

التوتر بأقوال ضابط كبير لوسائل اإلعالم بأن على الحكومة أن تقرر إما توسيع 

العملية العسكرية البرية أو سحب القوات من القطاع.

إخفاق الشاباك و«يوم غفران« ثاٍن
ورأى محلل الش���ؤون األمنية في »هآرتس«، أمير أورن، أن جهاز األمن العام 

اإلس���رائيلي )الش���اباك(، كونه جهاز أمن وقائي والمس���ؤول األول عن الحلبة 

الفلس���طينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، أخفق بشكل 

كبير في الحرب الحالية على غزة. والحظ المحلل أن الشاباك »تحول إلى ضابط 

السلوك لالحتالل« في الضفة والقدس خصوصا. 

واعتبر أورن أن »الش���اباك فوت المعاني الحقيقي���ة للتطورات في غزة منذ 

األع���وام 2005 – 2007، وه���ي الفترة الت���ي بلورت الواقع الجديد: انس���حاب 

الجيش وف���وز حماس باالنتخابات وس���يطرته بالقوة على القط���اع. ولم تعد 

حماس منظمة إرهابية تنفذ عملي���ات، وإنما تحولت إلى دولة صغيرة لديها 

جيش صغير. وعش���رات األنفاق التي تتوغل إلى إسرائيل ليست مجرد حفرة 

تحت الجدار، وإنما هي، وفقا لتسمية الجيش، ’اختراق المجال’، وهي ُبعد آخر 

في القتال – أي غواصات برية«.

وأض���اف أورن أنه »أمام عدو كه���ذا، ويعمل بهذه الطريق���ة، ثمة حاجة 

لمؤهالت اس���تخبارية يفتقر لها الش���اباك الذي اكتس���ب مجده بتفعيل 

عم���الء من أجل إحباط عمالء... وال توجد للش���اباك أية أفضلية نس���بية في 

جمع معلومات اس���تخبارية خالل القتال، وهو أمر يستوجب خبرات أخرى... 

ورئيس الشاباك، يورام كوهين، المتحصن في عزبته، يخضع بشكل مباشر 

لبنيامين نتنياهو. وكالهما، كوهين ونتنياهو، مسؤوالن عن فشل الشاباك 

في غزة«.

وف���ي موازاة االتهام���ات ألجهزة األمن بالفش���ل في الحرب عل���ى غزة، رأى 

الباحث والمحاضر في قس���م العلوم السياس���ية في جامع���ة حيفا، الدكتور 

أوري زيلبرشايد، في مقال نش���ره يوم الخميس الماضي، في موقع »يديعوت 

أحرونوت« اإللكتروني، أن إس���رائيل فوجئت في الحرب الحالية مثلما فوجئت 

في حرب »يوم الغفران«، أي حرب أكتوبر العام 1973.

وكتب أن »خطوات نتنياهو ويعلون في حرب غزة الحالية تشبه إلى حد بعيد 

خطوات )وزير الدفاع في حينه( موشيه داّيان قبل حرب بوم الغفران وخاللها. 

ومن ش���أن إعادة إدارة الح���رب إلى أيدي الحكومة فق���ط، بموجب القانون، أن 

يضمن إدارة سليمة للحرب«.

وأشار زيلبرشايد إلى أنه “قبل أسابيع معدودة من يوم الغفران في العام 

1973 بدأ الجيش���ان السوري والمصري باالس���تعداد للحرب ضد إسرائيل. 

واستكمال اس���تعدادهما قبل أيام معدودة من العيد. ووزير الدفاع دايان، 

الس���لطة األمنية العليا، تجاه���ل ذلك. وحتى بعد وص���ول المعلومة حول 

اندالع الحرب في مس���اء يوم 6 تش���رين األول، اس���تمر داي���ان في تأخير 

تجنيد االحتياط في الس���اعات المصيرية. وعبر المصريون القناة واحتلوا 

ضفتها الش���رقية. واحتل السوريون غالبية األجزاء الجنوبية من مرتفعات 

الجوالن”. وعلى ضوء ذلك اقترح دايان انس���حاب القوات اإلس���رائيلية في 

كلتا الجبهتين، لكن رئيسة حكومة إسرائيل حينذاك، غولدا مئير، ومعها 

الوزيران يس���رائيل غاليلي ويغئال أل���ون، منعا ذلك، وبعد أن “أزاحا دايان 

جانبا” بحيث لم يعد “الس���لطة العليا”، أداروا الح���رب بدعم من الحكومة 

“ودعموا الهجوم المضاد للجيش اإلس���رائيلي... والش���جاعة السياس���ية 

والعس���كرية للحكومة مقاب���ل ’انهزامية’ القائد األعل���ى دايان هي التي 

أنقذت دولة إسرائيل في حينه”.

ورأى زيلبرش���ايد أن “ح���رب غ���زة الثاني���ة فاج���أت دولة إس���رائيل أيضا، 

والمس���ؤوالن الرئيس���يان عن ذلك هما نتنياهو ويعلون. فقد استخفا بأعمال 

البناء المكثفة لمنظومة األنفاق، رغم المعلومات الكثيرة التي وصلت إليهما. 

وقد اس���تعدت حماس لحرب استنزاف ضد إسرائيل، ش���ملت إطالق قذائف 

هاون وقذائف صاروخية من داخل القطاع باتجاه مدن إس���رائيل وغزوات على 

البلدات ومعس���كرات الجيش القريبة من الش���ريط الحدودي من خالل مدينة 

األنفاق. والجيش اإلس���رائيلي لم يس���تعد كما ينبغي له���ذه الحرب، وليس 

بذنبه. فقد بادر نتنياهو ويعلون إلى تصغير جيش البرية وسالح الجو. وفقط 

قبل ش���هرين أمر وزي���ر الدفاع بتقليص وظائف مرك���زي األمن الدائمين في 

البلدات المحيطة بغزة”.

وأض���اف أنه “تم إبعاد الحكومة عن المعلوم���ات وصناعة القرار... وفيما 

رفض نتنياه���و ويعلون مرة تلو األخرى االنتقال إل���ى عملية برية، فإنها 

وافقا على وقف إطالق نار من دون ش���ن أي عملي���ة برية. وهذه الموافقة، 

الت���ي تعني انتصار حم���اس وإبقاء مخزون الصواري���خ واألنفاق بأيديها، 

ليس���ت مختلفة عن اقتراحات دايان بتنفيذ انس���حابات عميقة في حرب 

ي���وم الغفران وعمليا منح انتصار لمصر وس���ورية. وعندما رفضت حماس 

وقف إطالق النار، وعلى ضوء ضغط ش���عبي، أمر الكابينيت، الذي ’نس���ي’ 

إعادة إدارة الحرب إلى الحكومة المس���ؤولة عنه، بب���دء عملية برية، لكنه 

خ���ول كال ’القائدين األعليي���ن’ بتحديد غايات العملي���ة البرية وحجمها. 

وح���دد االثنان غاي���ة مقلصة، ورغم أهميتها لكنها ليس���ت كافية، وهي 

كشف األنفاق وتدميرها”. 

واعتبر زيلبرش���ايد أن���ه “من دون اجتث���اث حماس فإنه س���يتم إهدار أي 

انتصار” داعيا إلى “إخراج إدارة الحرب من أيدي نتنياهو ويعلون. ومن ش���أن 

انتصار كامل فقط أن يفتح ثغرة لس���الم مع دولة فلس���طينية على أس���اس 

الحدود وترتيبات أمنية لصالح إس���رائيل. وكبديل لذلك، تحظر الموافقة على 

أي اتفاق وقف إطالق نار ال يش���مل نزعا مؤكدا للس���الح في القطاع ومن خالل 

مشاركة األمم المتحدة والسلطة الفلسطينية ومصر”. 

دعوات لتشكيلها بعد اتهامات بإخفاقات الحكومة والجيش

أنفاق غزة ستكون المحور المركزي في عمل 
لجنة تحقيق إسرائيلية حول الحرب الحالية!

جندي إسرائيلي أمام فتحة أحد األنفاق التي حفرتها المقاومة في غزة.
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

 مشهد لمدرسة أونروا وسط غزة مكتظة بالالجئين، وكان استهداف جيش االحتالل االسرائيلي للمدارس أثار انتقادات دولية حادة.                                          )إ.ب.أ(

يرك���ز الخطاب العام في إس���رائيل، خالل الحرب العدواني���ة الحالية على غزة، عل���ى القتال ضد حماس 

والفصائل الفلس���طينية في قطاع غزة، ويغّي���ب معاناة المدنيين الفلس���طينيين، الذين يدفعون أبهظ 

األثمان، س���واء بعدد الش���هداء المرتفع للغاية أو بالدمار الرهيب جراء القصف اإلس���رائيلي العنيف. وال 

تخفي إس���رائيل تعمدها التس���ّبب بهذه األهوال، وأن ذلك يندرج ضمن عقيدة قتالية تطلق عليها اسم 

»عقيدة الضاحية«، في إش���ارة إلى تدمير الضاحية الجنوبية في بيروت، معقل حزب الله، خالل حرب لبنان 

الثانية في العام 2006.

ويرافق هذا العدوان الوحشي، تفاقم لمظاهر العنصرية بين اإلسرائيليين ضد الفلسطينيين، في قطاع 

غ���زة والضفة الغربية وداخل إس���رائيل، ورفض أية مظاهر احتجاجي���ة مناهضة لهذه الحرب، خاصة لدى 

عرب الداخل. 

كذلك ترافق هذا العدوان مظاهر فاش���ية ضد احتجاجات اليسار اإلس���رائيلي، ومعظمه من اليسار غير 

الصهيوني. وفي مقابل هذه االحتجاجات، يخرج متظاهرون يهود للتعبير عن تأييدهم للحرب ويهتفون 

بشعاراتهم العنصرية والفاشية وفي مقدمتها »الموت للعرب«. وحتى أن عدسات الكاميرات وثقت ارتداء 

 Good« بعضهم بل���وزات النازيين الجدد في أوروبا، التي كتب عليها ش���عار النازيين الج���دد في ألمانيا

Night Left Side” )تصبحون على خير أيها اليساريون(.

ف���ي ظل هذه األجواء، وفي س���ياق األنباء حول مداوالت المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للش���ؤون 

السياس���ية واألمنية )الكابينيت( ح���ول مواصلة العدوان أو حتى توس���يعه، تص���ور “الجوقة” اإلعالمية 

اإلسرائيلية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، موشيه يعلون، على أنهما منضبطان، وأحيانا 

“حمائميان”، ألنهما يمتنعان عن توسيع العملية العسكرية البرية في القطاع أو احتالله كله، علما أنهما 

صادقا على العدوان الذي تسبب بكل هذه األهوال.

رغم ذلك، ظهرت في وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية مقاالت بأقالم شخصيات معروفة، معظمهم باحثون، 

احتجوا على األجواء السائدة وخطاب اليمين اإلسرائيلي المسيطر في إسرائيل.

»إسرائيل تتجاهل العالقة بين المساس بالمدنيين وعدائهم لها«
في ظل تجاهل الرأي العام اإلس���رائيلي لألهوال في القطاع ومعاناة المدنيين، أكد الباحث في الش���ؤون 

العس���كرية، الدكتور ياغيل ليفي، أن إس���رائيل تتجاهل العالقة بين األذى البالغ الذي تلحقه بالمدنيين 

الفلس���طينيين وعداء هؤالء المدنيين إلسرائيل. ومن أجل توضيح هذا األمر، اقتبس ليفي خطابا ألقاه في 

العام 1956 رئيس هيئة أركان الجيش اإلس���رائيلي في حينه، موش���يه داّيان، في تأبين حارس كيبوتس 

»ناحل عوز«، روعي روتبرغ، الذي قتله رعاة فلسطينيون تسللوا من قطاع غزة.

وق���ال داّيان في خطاب���ه إنه »ال ينبغي علينا الي���وم أن نكيل االتهامات تجاه القتلة. ولماذا نش���كو من 

كراهيتهم الش���ديدة لنا؟ فهم يسكنون منذ ثماني س���نوات في مخيمات الالجئين التي في غزة، وأمام 

أنظارهم استولينا على األرض والقرى التي سكنوها هم وآباؤهم«.

وكتب ليفي، في مقال نشره في صحيفة »هآرتس«، يوم األحد الماضي، أن »داّيان أبدى تفهما لكراهية 

الجئي العام 1948 تجاه المس���توطنين اليهود، الذين أقام���وا بيوتهم على أنقاض قراهم. ودعا دايان إلى 

النظر إلى ’الضغينة التي ترافق وتمأل حياة مئات آالف العرب’ على أنها ’مصير جيلنا’. واستنتج من ذلك 

أن ’هذا خيار حياتنا، أن نكون مس���تعدين ومس���لحين، أقوياء وصارمين، وإال س���تفلت الحربة من قبضتنا 

وتنقطع حياتنا’. وقال )الصحافي وناش���ط السالم( أوري أفنيري عن هذا الخطاب إنه يعبر عن ’وجهة نظر 

صليبي ال يفتح أية ثغرة للسالم’. لكن اليوم، ولشدة التناقض، يثير هذا الخطاب اشتياقا.

ورأى ليفي أن دايان أظهر تفهما لجذور الصراع العربي – اإلس���رائيلي »ومنح بصورة غير مباشرة، عمليا، 

ش���رعية للمقاومة الفلسطينية ضد إس���رائيل. وخالفا لدايان، فإن الخطاب السياسي الذي يرافق سلسلة 

الجوالت المسلحة ضد غزة في السنوات األخيرة ُيسكت جذور العداء بين إسرائيل وغزة، أو يتجاهلها«.

وش���دد ليفي على أن »إس���رائيل اليوم ليس فقط ت���زرع أرض الجئي 1948، وإنما ه���ي أيضا تخنق قدرة 

أحفاده���م على ترميم أنفس���هم، سياس���يا واقتصاديا. وفيما اعت���رف دايان بالعالقة بي���ن إلحاق األذى 

بالمدنيي���ن وزي���ادة عدائهم، فإن ورثة ورثت���ه يتجاهلون هذه العالقة. ولذلك باإلم���كان في هذه األيام 

تدمي���ر بل���دات الجئي األمس، من دون التفكير في العداء المس���تقبلي الذي تنميه ه���ذه العمليات لدى 

الجئي الحاضر«.

وأضاف ليفي أن »عداء الس���كان )في غ���زة(، الذي أدى إلى نمو حماس وتس���لحه، ليس جزءا من الخطاب 

)اإلس���رائيلي(. وبنظ���ر بنيامي���ن نتنياهو، فإن ق���ادة حماس ’يس���تخدمون مواطنيهم م���ن أجل حماية 

صواريخهم’، كما لو أن الحديث هو عن سكان خاملين، سيطرت عليهم قوة عسكرية خارجية وتستخدمهم 

كدرع بشري«.

وخلص ليفي إلى أن »موش���يه دايان أفس���ح المجال للمستمعين لخطاب التأبين الذي ألقاه أمام إمكانية 

االختيار السياس���ي عندما تحدث عن ’خيار حياتنا’، لكن قادة الحاضر، ف���ي الديمقراطية التي تبدو أنها 

أكثر تطورا بكثير من الخمس���ينيات، يس���لبون مواطنيهم حرية االختيار. وهم يستعرضون أفعالهم على 

أنها مفهومة من تلقاء ذاتها، وهم معزولون عن الس���ياق التاريخي، ولذلك هم معزولون عن المس���ؤولية 

تجاه المستقبل أيضا«.

عملية سياسية إلىجانب الحرب
رأى رئيس جهاز األمن العام )الشاباك( األسبق، عامي أيالون، في مقال نشره في موقع »والال« االلكتروني، 

يوم الثالثاء الماضي، أن الجانب المنتصر في حرب مثل »الجرف الصامد« في الواقع الدولي الحالي هو ذلك 

الجانب الذي تكون روايته التاريخية أفضل، وأن الرواية الفلس���طينية تتقّدم على الرواية اإلسرائيلية في 

هذا الشأن.

واعتب���ر أيالون أن »الجانب الذي ُيقتل فيه أكثر ليس الجانب المحق بالضرورة، والجانب الذي يقتل أكثر 

لي���س الجانب المنتصر بالضرورة. وميزان العدالة واالنتصار متمل���ص ومتعدد األوجه، وينطبق ذلك على 

أي مواجهة عس���كرية، بدءا من حرب عالمية وحتى عملية عس���كرية محدودة نسبيا مثل ’الجرف الصامد’. 

وبرأيي كإس���رائيلي، فإن عملية ’الجرف الصامد’ تمثل حملة عس���كرية عادلة بسبب الحق في الدفاع عن 

النفس. والقتال الذي يخوضه الجيش اإلس���رائيلي جار من خالل حرص على تطبيق قواعد القانون الدولي، 

ضد إرهاب وحشي يحول مواطنيه إلى درع بشري وهو الذي يتسبب بموتهم«.

وأردف أيالون أنه »بالنس���بة للكثيرين من الفلسطينيين، فإن حربهم هي حرب حتمية، حرب عادلة على 

الرغم من الضحايا الكثيرين. وهم يؤمنون أن طريق اإلرهاب س���تؤدي بإسرائيل إلى إنهاء االحتالل، تماما 

مثلما بنظرهم أن إس���رائيل استسلمت لإلرهاب وانسحبت من لبنان، أو استسلمت لإلرهاب في االنتفاضة 

الثانية وانس���حبت من غزة. ولذلك، فإنه برغم الضعف العس���كري والمعاناة اإلنسانية البالغة، تتعزز قوة 

حماس اليوم بنظر الجمهور الفلسطيني«.

وأضاف أنه »مثلما يدعي كل جانب بأن الحق معه، فإن بإمكان كل جانب االدعاء بأنه المنتصر في الحرب. 

والنصر ال يتحقق في ميدان القتال فقط، إذ أن طريقة القتال التي يستوعبها المجتمع الدولي باتت شرطا 

ضروري���ا في الطريق إلى النصر. وانع���دام تأييد المجتمع الدولي، أو في حاالت متطرفة تتخذ فيها قرارات 

بش���أن عزل سياسي وعقوبات، ستحول االنتصار في القتال إلى خطوة أخرى في الطريق إلى خسارة الحرب. 

وهن���ا يعود إلى الصورة انعدام الموضوعية حيال مصطلحات القانون والعدالة. والمجتمع الدولي ال يحدد 

موقفه بموجب قوانين الحرب والقانون الدولي«.

وتابع أيالون أن »ما يعتبر عدال بنظر الجمهور هو ليس ما هو مس���موح فيه بموجب القانون الدولي. ويحدد 

الجمهور موقفه من خالل القصة التي تروى له بالصور في وس���ائل اإلعالم وحيز االنترنت. ومن خالل القصة 

يقرر من هو المحق، ومن هم األخيار ومن هم األشرار في المسلسل المتواصل للصراع الشرق أوسطي. ووفقا 

الس���تيعابه للع���دل يؤثر الجمهور على قيادته من أجل بلورة السياس���ة، التي يت���م التعبير عنها بقرارات 

سياسية، وبالدبلوماسية وبضغوط الجمهور التي تضطر شركات اقتصادية إلى مقاطعة بضائع وأسواق«.

وبما أن الجانب المنتصر، بنظر أيالون، هو الجانب الذي تعتبر قضيته عادلة، فإنه “في امتحان النتيجة، 

يظل اس���تمرار االحتالل وعدد القتلى الفلس���طينيين غير الضالعين في القتال، هما اللذان يشهدان على 

العدالة بنظر الجمهور في العالم. وما بدا في األيام األولى كحرب عادلة من أجل الدفاع عن النفس، نتيجة 

لقرارات حكومية مدروس���ة ومنضبطة سياس���يا، تغيرت بنظر المشاهدين في العالم إلى حرب شرسة ضد 

عدو عاجز. والساعة الرملية للحق اإلسرائيلي أخذت تأزف”.  

لك���ن أيالون اعتبر أنه بإمكان إس���رائيل االنتص���ار في الحرب إذا ما اس���تخدمت “قصتها المنتصرة”، وأن 

“قصة إسرائيل في حدود العام 1967، التي تسعى إلى خلق واقع الدولتين للشعبين، تستوعب لدى المجتمع 

الدولي على أنها عادلة. ووفقا لهذا المفهوم، فإنه حتى المش���اهد القاس���ية س���تفهم على أنها دفاع عن 

النفس. لكن إذا ما اس���تمرت القصة اإلس���رائيلية في أن تكون بنظر العالم قصة إسرائيل التي تحارب على 

اس���تمرار االحتالل وبناء المس���توطنات، فإن القتال ضد تهديد الصواريخ واألنفاق إزاء س���كان مدنيين، لن 

يعتبر عادال. وتم التعبير عن دعم العالم إلس���رائيل في سنوات التسعين األولى )نهاية االنتفاضة األولى(، 

عندما جرت، إلى جانب الحرب التي ال مساومة فيها ضد اإلرهاب الفلسطيني، عملية سياسية أيضا”.

الخطاب اإلسرائيلي العام يغسل يده 
من جرائم الحرب ضد المدنيين!

اضطرت بعض وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية، في األيام األخيرة 

وفي خ���روج خجول عن اإلجماع الكاس���ح ال���ذي يميزها في دعم 

العدوان اإلس���رائيلي الحالي على قطاع غزة � اضطرت إلى التطّرق 

إلى ما سيعقب هذا العدوان من حيث خضوع إسرائيل الرسمية، 

السياسية والعس���كرية على وجه الخصوص، لتحقيقات مختلفة 

األذرع والمستويات فيتحدث بعض الكتاب والمعلقين فيها عن 

»تقرير غولدس���تون الجديد« الذي سيأتي ال محالة وسيكون أشد 

وطأة وخطورة من »تقرير غولدستون« الذي وضعته »لجنة تقصي 

الحقائق« في أعقاب العدوان اإلس���رائيلي السابق على قطاع غزة 

في العام 2009 )»الرصاص المصبوب« - من 27 كانون األول 2008 

حت���ى 18 كانون الثاني 2009( واعتمدت���ه الجمعية العامة لألمم 

المتحدة في تشرين الثاني من العام نفسه. 

ويأتي اضطرار بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية هذا على ضوء 

القرار الذي اتخذه »مجلس حقوق اإلنسان« التابع لألمم المتحدة 

في مقره في جنيف )سويس���را( يوم 23 تم���وز األخير والقاضي 

ب�«تشكيل لجنة تحقيق دولية ذات صفة عاجلة للتحقيق في كل 

االنتهاكات المرتكبة« خالل العدوان اإلس���رائيلي على غزة، علمًا 

بأن ه���ذا العدوان كان قد أوقع، حتى ي���وم اتخاذ »مجلس حقوق 

اإلنس���ان« قراره هذا )أي، اليوم الخامس عش���ر من العدوان، الذي 

بدأ في 8 تموز( أكثر من 685 ش���هيدا فلس���طينيا، فيما يقترب 

عددهم اآلن من ألفّي شهيد!

وتبن���ى المجلس، ال���ذي يضم في عضويته 46 عضوا، مش���روع 

القرار ال���ذي طرحته فلس���طين بغالبية 29 صوت���ا، بينها الدول 

العربية واإلس���المية الت���ي انضمت إليها الصين وروس���يا ودول 

أميركا الالتينية ودول إفريقية، فيما عارضته دولة واحدة وحيدة 

فقط هي الواليات المتحدة وامتنعت 17 دولة عن التصويت، هي 

الدول األوروبية.  

ون���دد القرار ب�«االنته���اكات المعمم���ة والمنهجية والفاضحة 

لحقوق اإلنسان والحريات األساسية نتيجة العمليات العسكرية 

المستمرة في األراضي الفلسطينية، وخصوصا الهجوم العسكري 

اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، والذي يشمل هجمات عشوائية 

وغي���ر متكافئ���ة يمكن أن تش���كل جرائم حرب«! وطال���ب القرار 

ب�«إرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل للتحقيق في 

هذه االنتهاكات«. ودعا المحققين إلى »إعداد قائمة باالنتهاكات 

والجرائ���م المرتكبة وتحدي���د هوية المس���ؤولين عنها من أجل 

محاكمتهم ومنع إفالتهم من العقاب«!

وس���بق تبني ه���ذا القرار رس���ميا بيان دعت المفوض���ة العليا 

لحقوق اإلنس���ان في األمم المتحدة، نافي بي���الي، من خالله إلى 

»إجراء تحقيق بشأن جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها في 

قطاع غزة«، موضحة أن »هناك احتماال كبيرا بأن يكون تم انتهاك 

القانون الدولي اإلنساني بطريقة قد تشكل جرائم حرب«. 

وخالل جلس���ة مجلس حقوق اإلنس���ان، قبل اعتماد القرار، كان 

وزي���ر الخارجية الفلس���طيني، رياض المالكي، بي���ن المتحدثين 

المركزيي���ن، فقال ف���ي كلمته إن »إس���رائيل ترتكب جرائم ضد 

اإلنس���انية في غزة« ودعا المجتمع الدولي إل���ى التدخل لحماية 

الفلس���طينيين »من خالل تشكيل لجنة خاصة للتحقيق«، مؤكدا 

على »ض���رورة وضع حد إلرهاب الدولة الذي تمارس���ه إس���رائيل 

والمستوطنون بحق الفلسطينيين«. 

وعلى ضوء اعتماد هذا القرار، وتنفيذا له، ستش���رع مؤسسات 

األمم المتحدة المعنية بتش���كيل هذه اللجنة، تعيين أعضائها، 

تحدي���د مهامها والج���دول الزمن���ي إلنجازها، ف���ي الوقت الذي 

تحدثت في���ه بعض األنباء عن أن »إس���رائيل والواليات المتحدة 

ستحاوالن تأجيل تش���كيل هذه اللجنة قدر المستطاع، أو العمل 

على تقليص مهامها إلى الحد األدنى الممكن«!

ومن جانبه، ش���ن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 

نتنياهو، هجوما حادا على قرار مجلس حقوق اإلنسان هذا واصفا 

إي���اه بأنه »مهزلة« وأنه »يتوجب على كل إنس���ان منصف في أي 

مكان في العالم رفض هذا القرار«! 

ورأى مكت���ب نتنياهو، في بيان خاص حول هذا القرار، أنه »بدال 

م���ن التحقيق ف���ي جرائم الح���رب التي ارتكبته���ا حماس، التي 

تختبئ خلف س���كان مدنيين وتطلق القذائ���ف على المدنيين، 

يدع���و المجلس إلى التحقيق مع إس���رائيل الت���ي تبذل قصارى 

جهده���ا لتجنب الم���س بالمواطني���ن األبري���اء«! وأضاف مكتب 

نتنياهو القول أن »نهاية هذه اللجنة س���تكون مثل نهاية لجنة 

غولدس���تون، إذ تنصل رئيسها القاضي ريتشارد غولدستون من 

غالبية ما ورد في تقريره«!

عشر منظمات حقوقية 
إسرائيلية: انتهاكات خطيرة!

وقب���ل يومين اثنين م���ن التئام مجلس حقوق اإلنس���ان التابع 

لألمم المتحدة واتخاذ قراره السالف، أي يوم 21 تموز المنقضي، 

وجهت عش���ر منظمات حقوقية إسرائيلية “رس���الة عاجلة” إلى 

المستشار القانوني للحكومة اإلس���رائيلية، يهودا فاينشتاين، 

ونس���خة عنها إلى رئيس النيابة العس���كري، داني عفروني، كان 

عنوانها “ش���بهات حول انته���اكات خطيرة للقانون اإلنس���اني 

الدولي خالل عملية الجيش اإلس���رائيلي في قط���اع غزة”، وذلك 

“ف���ي أعق���اب معلوم���ات وتقارير ح���ول طابع الهجم���ات وحجم 

اإلصابات بين المواطنين المدنيين”. 

والمنظمات الحقوقية العشر التي وجهت هذه الرسالة باسمها 

هي: “بتسيلم” )مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في 

ك � مركز للدفاع عن حرية 
َ
األراضي المحتلة(، “غيش���اه” )“َمس���ل

الحركة”(، اللجنة الش���عبية لمناهضة التعذيب في إس���رائيل، 

“هموكي���د” )مرك���ز الدف���اع عن الف���رد(، “يش دي���ن” )منظمة 

متطوعين لحقوق اإلنس���ان(، “عدالة” )المرك���ز القانوني لحقوق 

األقلية العربية في إس���رائيل(، “محس���وم ووتش” )ال للحواجز(، 

“ش���ومري مش���باط” )حاخامون من أجل حقوق اإلنس���ان(، “أطباء 

لحقوق اإلنس���ان” و”جمعية حقوق المواطن في إسرائيل”، التي 

تولت مديرة “دائرة حقوق اإلنس���ان في المناطق المحتلة” فيها، 

المحامية تمار فيلدمان، كتابة الرسالة نيابة عن هذه المنظمات 

وباسمها، جميعا.  

وطالبت هذه المنظمات العش���ر المستشار القانوني للحكومة 

بإص���دار تعليماته إل���ى الحكومة باالمتناع ع���ن انتهاك قوانين 

الح���رب وبالعمل الفعلي لفحص مدى قانونية سياس���ة الهجوم 

وتعليم���ات إطالق النار التي يعتمدها الجيش اإلس���رائيلي. كما 

طالبت���ه، أيض���ا، بإبالغها م���ا إذا كان قد اهت���م بمراقبة وفحص 

ماهية االستش���ارة القضائية التي قدمتها النيابة العس���كرية 

لقادة الجي���ش في إطار الحرب الحالية، داعي���ة إياه إلى التحرك 

من أجل تش���كيل هيئة تحقيق خارجية، مس���تقلة وفاعلة، تناط 

بها مهمة الفحص المعمق لقرارات القيادة السياسية والقيادة 

العس���كرية، طبقا لما يوجبه القانون الدولي ولما أكدته المحكمة 

العليا اإلسرائيلية في عدد من قراراتها. 

وأشارت الرس���الة إلى أنه “منذ بدء عملية الجرف الصامد، قتل 

ما يزيد عن 400 إنس���ان، غالبيتهم الساحقة من الفلسطينيين، 

وأصي���ب اآلالف. من بين القتلى الفلس���طينيين، هناك أكثر من 

80 طفال. وطبقا لتقديرات األمم المتحدة، فإن نس���بة المواطنين 

المدنيين من بين القتلى تبلغ 70%، بينما تقول معطيات المركز 

الفلس���طيني لحقوق اإلنس���ان إن المواطنين المدنيين يشكلون 

أكث���ر من 80% م���ن القتلى”.  وهذا مع التذكي���ر، طبعا، بأن هذه 

الرس���الة أعدت ي���وم 21 تموز، أي في اليوم الثالث عش���ر من بدء 

العدوان )يوم 8 تم���وز( وفي اليوم الخامس من بدء التوغل البري 

في إطاره )يوم 17 تموز(. 

ولفتت الرس���الة إلى عدد من الحاالت التي تم فيها استهداف 

المواطني���ن العزل، أبرزها مجزرة حي الش���جاعية في مدينة غزة، 

إذ “تكش���ف المعطيات التي تم جمعها صورة قاس���ية جدا عن 

قتل عش���رات الفلس���طينيين، من بينهم 17 طفال و 14 س���يدة، 

على نحو يثير تخوفا عميقا وكبي���را حول قانونية هذه العملية، 

بل يثير بالتحديد ش���بهات قوية بانتهاك مبادئ أساس���ية في 

القوانين اإلنس���انية وأن هذا االنتهاك أدى إلى مقتل عدد كبير 

من المواطنين”. وأكدت الرس���الة أن المنظم���ات الموقعة عليها 

“تص���ر على ضرورة اإلحجام عن تنفيذ عملي���ات ال تتيح التمييز 

بين المقاتلين وبين المواطنين وتقليص حجم المّس بالمواطنين 

إلى الحد األدنى الممكن”. 

وأكدت رسالة المنظمات الحقوقية إلى المستشار القانوني أن 

“تحذير الس���كان المدنيين )بأن يخلوا منازلهم ألنها ستتعرض 

للقص���ف( ال يحّولهم ومنازلهم إلى هدف عس���كري ش���رعّي وال 

يعفي الجيش من واجبه بشأن تجنب المس العشوائي بالمنطقة 

التي يقطنون فيها، مضيفة أنه “في غياب منطقة آمنة يستطيع 

هؤالء السكان الوصول إليها بصورة آمنة، بحيث تشكل مالذا آمنا 

لهم وموئال لتلبية احتياجاتهم اإلنسانية، ليس في وسع القائد 

العس���كري االدعاء بأنه اتخذ ما يكفي من تدابير الحذر ووس���ائل 

الحيطة لمنع وقوع هذا المس وتجنبه”.  

وأوردت الرس���الة جملة من الحاالت التي تعرضت فيها أهداف 

مدنية خالصة وواضحة لألذى، قبل مجزرة الش���جاعية، معتبرة أن 

تلك الحاالت أيضا “تثير ش���بهات قوية بانتهاك قوانين القتال، 

وف���ي مقدمتها مبدأ التمييز بين المقاتلي���ن وبين المواطنين”. 

وم���ن بين تلك الحاالت: قصف مقهى “وقت المرح” على ش���اطئ 

البحر في خانيونس يوم 14/7/9 والذي راح ضحيته تسعة شهداء 

مدنيين من أصل 13 مواطنا كانوا يش���اهدون مباراة بكرة القدم 

في إط���ار “المونديال”؛ القصف من بوارج حربية باتجاه ش���اطئ 

البحر والذي أس���فر عن استش���هاد أربعة أطفال )دون سن ال� 15( 

أبن���اء عائلة واحدة وقصف ملجأ ذوي اإلعاقات في بيت الهيا يوم 

14/7/12 والذي أوقع شهيدتين من بين النزالء. وأكدت المنظمات 

الحقوقي���ة أنه »حتى ل���و كانت في تلك المواق���ع التي تعرضت 

للقصف أهداف عس���كرية مش���روعة، كما يدعي الناطق بلس���ان 

الجيش اإلسرائيلي، إال أن النتائج تثير شبهات قوية بأن الجيش 

اإلس���رائيلي لم يتخذ ما يكفي من وس���ائل الحذر لتجنب المس 

بالمواطنين وبأن مس���ألة التناس���بية لم تؤخذ ف���ي االعتبار لدى 

اتخاذ القرار بتنفيذ هذه العمليات«. 

وعرضت رس���الة المنظم���ات الحقوقية اإلس���رائيلية لعدد من 

حاالت القصف التي طالت مباني س���كنية بذريع���ة أن مقاتلين 

من فصائل المقاومة كانوا يس���كنون فيها، وف���ق مزاعم الناطق 

الرس���مي بلس���ان الجيش اإلس���رائيلي. ومن بينها: قصف منزل 

عائل���ة كوارع، في اليوم األول من العدوان )14/7/8(، الذي س���قط 

جراءه 8 ش���هداء، من بينهم 6 أطفال، وقصف منزل عائلة حمد، 

ف���ي اليوم ذاته، وراح ضحيته 6 ش���هداء وه���م نيام، ثم قصف 

منزل عائلة الحاج بعد يومين من ذلك )في 7/10( والذي أسفر عن 

استش���هاد 8 من أبناء العائلة، إضافة إلى قتل 3 من أبناء عائلة 

ش���حيبر، هما شقيقان )8 سنوات و 11 س���نة( وقريبتهما ابنة ال� 

8 س���نوات، من جراء »صاروخ تحذي���ري« أطلق باتجاه منزل مجاور 

ي���وم 14/7/17! وتؤكد هذه المنظمات أن مهاجمة مبنى س���كني 

واس���تهدافه بالقصف، لمجرد كونه مس���كنا لناشط في »تنظيم 

ِعَي بأن المنزل يس���تخَدم  معاد« هو عمل غير قانوني، وحتى لو ادُّ

ألنشطة عسكرية، فمن الواجب أخذ مسألة التناسبية في االعتبار 

قبل اتخاذ قرار بمهاجمته، حيال خطر المّس بمواطنين مدنيين 

أبرياء.  

وقبل أن تختم المنظمات الحقوقية رس���التها بعرض المطالب 

العيني���ة على المستش���ار القانوني للحكوم���ة، تؤكد: »كل واحد 

من الحوادث الواردة في هذه الرس���الة، وغيرها أيضا، يس���تدعي 

بالطبع فحصا تفصيليا دقيقا ومنف���ردا بغية التوصل إلى إجابة 

حقيقية وصادقة على الس���ؤال المركزي: هل تم انتهاك قوانين 

الحرب، خاللها؟ وإلى جانب هذا، نرى أن تراكم األحداث يستدعي، 

بالضرورة، إجراء فحص مس���تعجل جدا حول الش���بهات بانتهاك 

قوانين الحرب على صعيد سياسة الهجوم وتعليمات إطالق النار. 

وكما هو معروف لك، بالطبع، فإن انتهاك قوانين الحرب والقتال 

من جانب الط���رف اآلخر ال يبرر وال يش���رعن انتهاكها من جانب 

إسرائيل«!

أما المطالب العينية، فتمثلت باثنين أساسيين هما التاليان: 1. 

إصدار تعليمات إلى القيادات السياس���ية والعسكرية المسؤولة 

ع���ن تفعيل الق���وات باالمتناع الف���وري عن تنفيذ أي���ة عمليات 

عس���كرية يمكن أن تنته���ك قوانين الحرب والقت���ال، واالمتناع 

تحديدا وبشكل خاص عن عمليات تثير شبهة ارتكاب انتهاكات 

خطيرة لهذه القوانين؛ 2. العمل السريع لتشكيل هيئة تحقيق 

خارجية، مس���تقلة وفعالة لفحص قرارات وتوجيهات القيادتين 

السياس���ية والعسكرية بشأن إدارة العمليات العسكرية، تمشيا 

مع مقتضي���ات القان���ون الدولي ومع ق���رارات المحكم���ة العليا 

اإلسرائيلية. 

قرار بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان خالل العدوان على غزة

عشر منظمات حقوقية إسرائيلية: شبهات قوية بارتكاب 
إسرائيل انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية!
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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«

كتب سليم سالمة:

الواقع الطاغي الذي برز في إس����رائيل جلي����ا، بكامل حدته وخطورته، خالل 

األس����ابيع الثالثة األخي����رة، منذ بدء الح����رب العدوانية األخي����رة )“الجرف 

الصامد”( عموما، ومنذ بدء مرحلتها البرية خصوصا وما رافقها من س����قوط 

ش����به يومي لجنود إس����رائيليين خالل الع����دوان � هذا الواق����ع الذي يمكن 

اختزاله بخالصة أن “جماهير الش����عب” في إس����رائيل ل����م تعد تكتفي بأن 

“تصمت األقالم حين تدوي المدافع” فقط، إنما أصبحت تس����عى إلى كس����ر 

ه����ذه األقالم، ال مجرد إس����كاتها، بل إخ����راس أي صوت لي����س فقط إذا كان 

يعارض الحرب ومجازرها، وليس فقط إذا كان ال يتعاطف مع الجنود وال يؤيد 

الح����رب اإلبادية، بل إذا كان يبدي أي تعاط����ف مع الضحايا، ولو تلميحا فقط 

ومن منطلق إنساني محض.  

وفي ه���ذه الخانة، يق���ف المجتمع اإلس���رائيلي بغالبيته الس���احقة جدا، 

باس���تثناء بعض الهوامش الضيقة جدا، وقفة “رجل واحد” ضد أية إشارة أو 

تلميح يمكن أن يشي بموقف خارج عن نطاق “اإلجماع”. 

والتطور الجديد، الخطير ج���دا، الذي ال يبذل هذا “اإلجماع” أدنى جهد، ولو 

“على عينك يا تاجر” فقط، إلخفائه، تمويهه، التس���تر عليه أو خفض لهيبه، 

ه���و عدم الت���ردد أو اإلحجام عن اس���تخدام أية وس���يلة أو طريقة لكتم هذه 

األصوات وإخراسها. 

ويب���دو واضحا أن الذين يتص���درون الصفوف األمامية ف���ي معركة / حرب 

اإلخ���راس الداخلي���ة ه���ذه في إس���رائيل، المتمم���ة للح���رب الخارجية على 

قو الحرية 
َ
قطاع غزة وتش���كل جزءا ال يتج���زأ منها، يدركون تماما أنه���م ُمطل

 من أية مس���اءلة يمكن أن يخضعوا لها ف���ي واقع “وحدة الموقف” 
ٍّ

وف���ي حل

والتماثل التام، بل التماهي، المتكش���ف بينهم وبين المؤسس���ات الرسمية 

أو الجماهيرية المعنية على اختالفها، من وس���ائل اإلعالم إلى النيابة العامة، 

مرورا بالشرطة! وعلى هذا، فحينما نقول “عدم التردد في استخدام أية وسيلة 

أو طريق���ة” لمعاقب���ة كل َمن يجرؤ على التعبير عن موق���ف غير مؤيد للحرب، 

فمن الواضح بالطبع أن وس���ائل العنف وطرق االعتداء الجس���دي تندرج ضمن 

الوسائل والطرق “الشرعية تماما” في مثل هذا الواقع � وهو ما حصل فعال في 

أكثر من مرة وضد أكثر من ش���خص واحد � كما تصبح “ش���رعية تماما”، أيضا، 

وس���ائل الطرد من العم���ل وطرق قطع األرزاق، مثلما حص���ل، تحديدا، للعديد 

من العمال والموظفين العرب من مواطني إس���رائيل العاملين في مؤسس���ات 

وشركات رسمية وغير رسمية على السواء، إذ تم طردهم وفصلهم من العمل 

بجريرة تعبيرهم عن رأي مناوئ لحرب القتل والتدمير التي يتعرض لها أبناء 

شعبهم.   

وإذا كن���ا قد ذكرنا “التعبير عن الرأي”، وهو الذي يش���كل حقا أساس���يا ألي 

إنس���ان في أية دولة ديمقراطية وتتبجح إسرائيل بكونها كذلك وبأنها تكفل 

هذا الحق وتضمن هذه الحرية، ف���إن ما واجهته “حرية التعبير عن الرأي” في 

مؤسس���ات األكاديميا اإلس���رائيلية من تعدٍّ فظ وص���ارخ وتضييق خانق خالل 

أس���ابيع الح���رب األخيرة يمثل تط���ورا جديا وخطيرا، من حي���ث تجاوزه مرحلة 

“المحاوالت” واإليحاءات وبلوغه مرحلة الممارسة الفعلية على أرض الواقع، من 

شأنه أن يرسم عالمات فارقة لتحوالت جوهرية، عميقة وبعيدة المدى. ذلك أن 

حرية الفكر والتعبير، وخارج حدود “المقبول” بالذات، هي أحد األسس المكّونة 

والدعائم القاعدية في تكوين المؤسس���ات األكاديمية، التي ال يفترض فيها 

ضمان هذه الحرية وصونها فحسب، بل تشجيعها وتنميتها أيضا. 

وثم���ة عنصران مس���تجدان يزيدان ف���ي جدية هذا التط���ور ويعمقان في 

خطورته: األول �  أن ه���ذا التعدي والتضييق الفعليين الراهنين على “حرية 

التعبي���ر عن ال���رأي” في األكاديميا اإلس���رائيلية يأتيان طوعي���ا من داخلها 

ذاتها، ال من خارجها )أوس���اط يمينية متطرفة تحارب “يسارية” المؤسسات 

األكاديمية في إس���رائيل، كما كان يحصل من قبل(؛ والثاني � أن هذا التعدي 

والتضييق الفعليين يأتيان في خطوة اس���تباقية، احترازية، “وقائية”، ال ك� 

“رد فعل” أو إجراء “عالجي”! 

ب األساتذة والطالب وتهديدهم
ّ

تعق
بالمحاكم التأديبية وبالشرطة!

وكان���ت إدارة “جامع���ة تل أبي���ب” األولى من بين الجامعات والمؤسس���ات 

األكاديمي���ة األخرى في إس���رائيل التي “ب���ادرت” إلى تبن���ي وإعالن موقف 

رس���مي “يتماثل مع قوات األمن ويندد بردود الفع���ل التي تنطوي على مّس 

عبر صفحات التواصل االجتماعي”)!!(، حسبما جاء في رسالة رسمية مشتركة 

وجهها رئيس الجامعة، البروفس���ور يوس���ف كليبطر، وعميدها، البروفس���ور 

أهرون شاي، ومديرها، موطي كوهن، إلى جميع الطالب واألساتذة في الجامعة 

ونش���روه، حرفيا، على موقع الجامعة على الش���بكة العنكبوتية تحت عنوان: 

“جامعة تل أبيب تحضن قوات األمن وتندد بأي تعقيب ينطوي على مّس في 

شبكات التواصل االجتماعي”!!

وكتب رؤساء الجامعة في رسالتهم المشتركة هذه: “تندد جامعة تل أبيب 

وتس���تنكر، بمنتهى الش���دة، أية تصريحات أو تفوهات متطرفة أو تتضمن 

مس���ًا كتلك التي تنتش���ر في هذه األيام على ش���بكات التواصل االجتماعي، 

والتي ال مكان لها في النقاش العام”. ولم يكتف رؤس���اء هذه الجامعة بإعالن 

موقف “مبدئي” يقتصر على احتضان قوات األمن ودعمها وتأييد ممارساتها 

وجرائمها، من جهة، والتنديد واالستنكار ألية تفوهات مغايرة لهذا الموقف، 

بل ذهبوا إلى التهديد الواضح والفظ بأن “الجامعة ستتصرف بموجب أنظمة 

ل فيها خرق  الطاعة الس���ارية على الطالب وعلى العاملين، في أية حالة ُيسجَّ

أو تجاوز”!!

ورد أحد األساتذة الجامعيين من أعضاء السلك األكاديمي في هذه الجامعة، 

البروفسور هيلل شوكن، على رسالة رؤساء الجامعة هذه نافيا حق اإلدارة في 

التدخل في حقه األس���اس في التعبير عن رأيه وقال: “الجامعة هي الجس���م 

األخي���ر الذي يمكنه النظر، أصال، في احتمال فرض قيود، أيا كانت، على حرية 

التعبير، التي هي حق أس���اس في دولة ديمقراطية. ذلك أن المرحلة التالية 

سوف تكون، ال شك، التخلي عن الحرية األكاديمية”!

وبعد أقل من أسبوع على نش���ر هذه الرسالة، انضمت “جامعة بن غوريون” 

في مدينة بئر الس���بع في النقب إل���ى حملة التضييق والخنق هذه، وذلك من 

خالل رسالة رسمية وجهتها رئيس���ة الجامعة، البروفسور ريفكا كارمي، إلى 

“جميع الطالب وأعضاء الس���لك األكاديمي في الجامع���ة” متذرعة بأن “إدارة 

الجامعة تتلقى، في هذه األيام العاصفة والقاس���ية، ش���كاوى حول تفوهات 

متطرفة وغير الئقة من جانب طالبنا في ش���بكات التواصل االجتماعي... وهي 

حاالت قليلة العدد حقا، لكن خطورتها تكمن في مجرد وجودها”!!! 

وكما فعلت إدارة جامعة تل أبيب، كذلك أيضا رئيسة جامعة “بن غوريون” 

في النقب ل���م تكتف بتأكيد تندي���د الجامعة، اس���تنكارها وإدانتها لهذه 

“التفوهات المتطرفة وغير الالئقة”، ولم تكتف بالتهديد بأنها س���تلجأ إلى 

“األنظمة التأديبية” لمعاقب���ة أصحاب هذه التفوهات، بل هددت بإحالتهم 

، بصورة رس���مية، بأن إدارة الجامعة تتعقب 
ّ
إلى الش���رطة أيضا )!!(، معترفة

مثل هذه التفوهات وتمارس رقابة عليه���ا وعلى أصحابها: “الجامعة تراقب 

النقاش الجاري على صفحات التواصل االجتماعي وستعمل، عند الحاجة، وفقا 

ألنظمة الطاعة في الجامعة، بل وستتوجه إلى الشرطة أيضا”!!

وأثارت هذه الرسائل موجة من السخط الحاد بين منظمات السلك األكاديمي 

ف���ي الجامعات والمؤسس���ات األكاديمي���ة األخرى في إس���رائيل عبرت عنها 

في بيان خاص ومش���ترك أصدرته إلعالن رفضها لهذه الرس���ائل واس���تنكار 

مضمونها. 

وقال رئيس المجلس التنسيقي لمنظمات السلك األكاديمي في الجامعات، 

البروفسور إيلي فايتس، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة رؤساء الجامعات، 

البروفس���ور مناحيم بن ساس���ون: “إننا نرفض ما جاء في الرسائل التحذيرية 

والتهديدي���ة والتي تج���اوزت الحدود في بعدين أساس���يين: انتهاك الحيز 

الش���خصي والخاص بكل طال���ب ومحاضر جامع���ي وكّم األف���واه”. وأوضحت 

الرس���الة: “في أية حالة يتم فيها التفوه بما يتضم���ن تحريضا على العنف 

والعنصري���ة، وهو ما يش���كل مخالفة للقانون، ثمة ف���ي الدولة الديمقراطية 

جهة مختصة لمعالجتها. والجامعة هي ليست هذه الجهة وليست العنوان”!

ووجهت جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل رس���الة بهذا الخصوص إلى 

نائبة رئيس مجلس التعليم العالي، البروفسور حجيت ميسر يارون، طالبتها 

م���ن خاللها بإص���دار تعليمات إل���ى الجامعات توضح لها أن���ه “ُيحظر عليها 

اتخاذ أية إجراءات عقابية بحق طالب أو أس���اتذة بجريرة التعبير عن آراء على 

ش���بكات التواصل االجتماعي، مهما كانت هذه اآلراء ح���ادة ومثيرة للتقزز”! 

وأضافت الجمعية في رس���التها: “لألس���ف الش���ديد، بدال من إث���ارة النقاش 

النقدي ورعايته، من خالل الدعوة إلى التس���امح، ينجّر بعض رؤساء الجامعات 

خلف العربدة الس���ائدة، بل ويسهمون أيضا في تغذيتها وإذكائها من خالل 

تصريحاتهم وأفعالهم التي تشجع صيد الساحرات بين الطالب«! 

مهاجمة محاضر عبر عن تعاطفه
مع الفلسطيني تلميحا!

ومع انتش���ار هذه األجواء، الرس���مية والفعلية، في جامعتي تل أبيب وبئر 

الس���بع اللتين كان يجري تصنيفهما بين الجامعات »الليبرالية« التي تصون 

الحريات الفردية األساس���ية والحريات األكاديمية � حتى هذا التطور األخير، 

على األقل � أصبح من السهل جدا شن هجوم شخصي، حاد وشرس، ضد أستاذ 

جامع���ي في »جامعة بار إي���الن« )في »رامات غان«(، والمعروفة بأنها تش���كل 

»معق���ال« لما ُيعرف في إس���رائيل ب� »التي���ار الديني الوطن���ي« الذي يحظى 

باألغلبية الس���احقة بين المس���توطنين اليهود في الضف���ة الغربية، والتي 

اش���تهرت بش���كل خاص على خلفية كون يغئال عمير، قاتل رئيس الحكومة 

السبق في إسرائيل، إسحاق رابين، أحد طالبها. 

فقد تعرض البروفس���ور حانوخ شينمان، أس���تاذ القانون في كلية الحقوق 

في هذه الجامعة، إلى هجوم رس���مي عنيف من جان���ب إدارة الجامعة، تخلله 

تهدي���ده باتخاذ إج���راءات عقابية بحقه ومطالبته بتقدي���م اعتذار »للطالب 

الذين شعروا باألذى«!!

وقصة هذا األس���تاذ الجامعي أن���ه وجه لطالبه في كلي���ة الحقوق، يوم 28 

تموز األخير، رس���الة بالبري���د اإللكتروني يبلغهم في���ه تغيير مواعيد بعض 

االمتحان���ات بس���بب األوضاع األمنية الس���ائدة ف���ي البالد من ج���راء الحرب 

العدوانية. وقد استهل البروفسور شينمان رسالته هذه ببعض الكلمات حول 

الوضع قال فيها: »أرجو أن تصلكم رس���التي هذه وأنتم في مكان آمن، وأنتم 

وأفراد عائالتكم وأقرباؤكم لس���تم بين مئات األش���خاص الذين قُ�تلوا، اآلالف 

الذين أصيبوا، أو عشرات اآلالف الذين دمرت بيوتهم خالل المواجهة العنيفة 

في قطاع غزة ومحيطها، أو نتيجة مباشرة له«! 

وعلى الفور، ث���ارت عاصفة هوجاء ضد هذا المحاض���ر الجامعي لمجرد ِذكِر 

ضحايا ومعاناة اآلخرين )الفلسطينيين(، حتى من غير اإلفصاح عن هويتهم، 

فانهالت ش���كاوى الطالب ض���ده إلى إدارة الكلية والجامعة بزعم »المس���اس 

بالمشاعر«!!

وحال تلقيه هذه الشكاوى، سارع عميد كلية الحقوق في الجامعة، البروفسور 

 
ُ

شاحر ليفش���يتس، إلى إصدار »بيان عاجل« حول الموضوع قال فيه: »ُصِدمت

لمعرفة أمر رس���الة البريد اإللكتروني التي أرسلها البروفسور شينمان... إنها 

رس���الة مؤذية ونحن نتلقى منذ الصباح توجه���ات صادقة من طالب كثيرين 

ومن عائالت يش���ارك العديد من أبنائها ه���ذه األيام في المعارك الدائرة في 

الجنوب«!

ولم يكتف ش���احر بهذا، بل ذهب إلى التأكيد على أن »رسالة البروفسور 

ش���ينمان تتعارض، من حيث المضمون واألس���لوب معا، م���ع قيم الجامعة 

وكلية الحقوق فيها... لقد نقشت هذه الكلية على راياتها قيم التعددية، 

التس���امح وحري���ة التعبير، غي���ر أن دم���ج المواقف كما حصل في رس���الة 

البروفس���ور ش���ينمان إلى الطالب ال يندرج في إطار حرية التعبير الفردية، 

وال بأي حال من األحوال، بل هو إس���اءة اس���تغالل للقوة الممنوحة لمحاضر 

جامعي لتوجيه رس���ائل تعبر عن مواقفه وآرائه بصورة ش���كلت مس���ًا فظا 

بمشاعر الطالب وأبناء عائالتهم«! 

وبعد تقديم االعتذار باسمه وباس���م الكلية والجامعة، تعهد عميد الكلية 

في بيانه/ رسالته ب� »معالجة المسألة بمنتهى الخطورة المناسبة«!، فضال عن 

مطالبة شينمان نفسه بتقديم اعتذار للطالب، هو أيضا. 

ورّد  ش���ينمان على هذه العاصفة وما رافقها من هجوم ش���خصي بالتأكيد 

على أنه ال ينوي تقديم أي اعتذار ألن ما كتبه في رس���الته يعبر عن »اعتراف 

بالمعاناة اإلنس���انية التي يكابدها جميع األطراف... وقد اخترت التعبير عن 

هذا القلق بدون التمييز المتبع والمعتاد بين اليهود والعرب«!

وكانت »جامعة بار إيالن« نفس���ها قد صادقت، قبل ذلك بأس���بوع، لثالثين 

طالبا يدرسون للقب الثاني في موضوع »إدارة األعمال« تغيير مساق تعليمي 

واستبداله بآخر ألن »الُمحاضر يساري متطرف«!!

والمحاض���ر المعني هو د. أوري فايس يدّرس مس���اق »القانون التجاري« في 

دراس���ات اللقب الثاني في كلية »إدارة األعمال« في الجامعة. له مدونة خاصة 

ويكتب مقاالت رأي في صحيفة »هآرتس«.

وق���د ثار غضب الطالب علي���ه ورفضهم التعلم عنده على خلفية ما نش���ره 

على صفحته الخاصة في موقع التواصل االجتماعي »الفيس���بوك«، في األيام 

األول���ى من الحرب العدوانية الجديدة، م���ن تعليقات تعارض الحرب، كان من 

بينها: »هذه حكومة حروب، جرائم حرب، مالحقة الجئين، ضرب المؤسس���ات 

الديمقراطي���ة وضرب الفق���راء«، و«أنا أؤي���د لجنة غولدس���تون 2« و«القصف 

التحذيري هو جريمة حرب«!

تماشيا مع »روح الشعب« وامتثاال إلجماعه الطاغي بشأن تأييد العدوان على قطاع غزة

األكاديميا اإلسرائيلية “تتطّوع” لمحاصرة “حرية التعبير عن الرأي” وقمعها!

إل���ى جانب دع���م الرأي العام اإلس���رائيلي، الذي يكاد يك���ون جارفا، للحرب 

العدواني���ة على غزة من غي���ر أن يكترث باألهوال الت���ي تحدثها هناك، فإن 

مظاهر العنصرية والفاش���ية واإلجراءات غير الديمقراطية في إسرائيل تجاه 

األقلية الفلسطينية جاءت عنيفة وغير مسبوقة. 

فالشرطة اإلسرائيلية قمعت المظاهرات السلمية، والشركات الكبرى فصلت 

من العمل عاملين عبروا، من خالل شبكات التواصل االجتماعي، عن معارضتهم 

للمجازر التي ارتكبها الجيش اإلسرائيلي في غزة. 

وقام الكنيس���ت اإلس���رائيلي بإبعاد النائبة حنين زعبي من التجمع الوطني 

الديمقراط���ي ع���ن هيئت���ه العام���ة ولجانه، ألنه���ا رفضت وص���ف خاطفي 

المس���توطنين الثالثة بأنهم »إرهابيون« ون���ددت بالمجازر في غزة. وبكلمات 

أخرى، فإن المجتمع اليهودي في إسرائيل، وإلى جانبه مؤسسات الدولة، فقد 

في هذه الحرب القليل مما تبقى لديه من قيم التسامح وتعددية اآلراء. 

ونّدد رئيس جهاز األمن العام )الشاباك( األسبق عامي أيالون ونائب رئيس 

»المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية« والخبير القانوني، البروفس���ور مردخاي 

كريمنيتس���ر، في مقال مش���ترك في موقع »والال« اإللكتروني، يوم الخميس 

الماض���ي، بزعبي، بادع���اء أن تصريحها حول المس���توطنين الثالثة »دل على 

انعدام حساس���ية إنس���انية كان يجدر بها إبداءها تجاه إلحاق أي أذى بغير 

الضالعين في القتال«، رغم أن اإلس���رائيليين والغالبية الساحقة من نخبهم 

ل���م يعبرا عن أية حساس���ية تجاه مقتل نح���و أكثر من 1500 م���ن المدنيين 

الفلسطينيين في قطاع غزة خالل األسابيع الثالثة األخيرة. 

واعتبرا أن تصريحات زعبي »تدل على انعدام فهم أساس من جانبها لجوهر 

اإلرهاب. ولش���دة األس���ف، فإنها ليس���ت الوحيدة في هذا الموقف، ولديها 

شركاء كثر من اليهود والعرب«. 

واألمر الالف���ت هنا هو أن خبيرا قانونيا بمكانة البروفس���ور كريمنيتس���ر، 

ومكانته مرموقة في إس���رائيل في مجال الدفاع ع���ن الحريات الديمقراطية، 

يعتبر أنه مضطر إلى مقدمة كهذه من أجل أن ينتقد قرار »لجنة اآلداب« في 

الكنيست. 

وأض���اف الكاتب���ان أن »العق���ل يلزم بمعارضة ق���رار لجن���ة اآلداب التابعة 

للكنيس���ت بأن تفرض عل���ى زعبي العقوب���ة األكبر المخولة به���ا اللجنة، وال 

تتناس���ب بتاتا مع أية عقوبة تم فرضها في ح���االت أخرى، وهي إبعادها عن 

جلسات الهيئة العامة واللجان، باستثناء التصويت، لستة أشهر«. 

وأضافا أنه بقرارها هذا فإن “لجنة اآلداب تمس بحرية التعبير... وقد مّست 

صميم الديمقراطية، وهو حرية التعبير السياس���ية، وحرية عضو الكنيس���ت 

الذي يمثل ناخبيه. ويزداد هذا المس على ضوء حقيقة أن الحديث يدور حول 

عضو كنيست من قبل األقلية، وهي ابنة للشعب الفلسطيني”. وخلصا إلى أن 

“هذه لجنة بدون آداب”.

من جانبه، أكد الخبير القانوني والمحاضر في جامعة تل أبيب، البروفس���ور 

إيال غروس، أن إبعاد زعبي عن الكنيس���ت يشكل “مرحلة أخرى في المالحقة 

السياسية”، خاصة وأن المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، قرر 

أنه ال ينبغي اتخاذ إجراءات جنائية ضد زعبي.

وأضاف أن “باإلمكان مناقش���ة أقوال زعبي، لكنه���ا قيلت في إطار القانون” 

ألنها لم تعبر عن تأييدها لعملية اختطاف المستوطنين. “كما أن أقواال أدلت 

بها زعبي بشأن ’المقاومة الشعبية’، ال تشكل دعوة إلى العنف”. 

وأشار غروس إلى أقوال عديدة وخطيرة أدلى بها أعضاء كنيست من اليمين 

المتطرف، لكن “لجنة اآلداب” لم تتخذ إجراءات اس���تثنائية بحقهم. فعندما 

قال عضو الس���ابق أرييه إلداد إن من يقرر االنس���حاب من أراض فلس���طينية 

محك���وم باإلعدام، اكتفت اللجنة بإبعاده عن جلس���ات الكنيس���ت ليوم واحد 

فقط. وعندما وصف عضو الكنيس���ت الحريدي السابق مناحيم بوروش، قاضي 

المحكمة العليا ميش���ائيل حيش���ين، بأن���ه “خنزير”اكتف���ت “لجنة اآلداب” 

بتوجيه “توبيخ شديد” إليه.

ورأى غروس أنه “يجب إبداء األسف على أنه خالفا لرئيس الكنيست السابق 

ورئي���س الدولة الجدي���د، رؤوفين ريفلين، الذي عارض المالحقة السياس���ية 

ض���د النواب العرب وخاصة زعبي، فإن خليفته في رئاس���ة الكنيس���ت، يولي 

إدلش���تاين، هو الذي ق���اد الحملة ضد زعب���ي هذه المّرة. والق���رار المرفوض 

والتمييزي، الذي يس���عى إلى وضع حدود مصطنعة للنقاش السياس���ي، هو 

مرحلة أخرى في مسار تدمير الديمقراطية اإلسرائيلية”.

وكان���ت صحيف���ة “هآرتس” قد أنش���أت قبل أكث���ر من أس���بوع افتتاحية 

ردت فيه���ا على تحريض وزي���ر الخارجية اإلس���رائيلي أفيغدورليبرمان ضد 

الفلسطينيين في إسرائيل.

وكتبت قائلة: 

“إن دع���وة وزير الخارجية أفيغدور ليبرم���ان إلى مقاطعة المحالت التجارية 

العربي���ة الت���ي أضربت احتجاج���ًا على عملي���ة “الجرف الصام���د” هي فعل 

تحريض���ي انتهازي خطي���ر من جانب زعيم ح���زب “إس���رائيل بيتنا”، الذي 

يثب���ت أنه ال يتردد في اس���تغالل موجات التوتر والقلق ف���ي هذه األيام من 

أجل تحقيق مكاس���ب سياسية وس���ط الجمهور اليميني المتطرف. ومن أجل 

هذا الهدف فإن  ليبرمان مس���تعد إلثارة المش���اعر وتحريض المواطنين ضد 

بعضهم البعض، وتحطيم مبادىء أساسية في النظام الديمقراطي.

“للفلس���طينيين من سكان إس���رائيل مثل جميع المواطنين اآلخرين الحق 

الكامل في التعبير عن احتجاجهم على سياس���ة الحكومة، ال س���يما إذا  كان 

التعبير عن هذا االحتجاج سلميًا مثل إغالق المحالت التجارية.

“إن مبادرة ليبرمان، الذي ينسى أنه وزير كبير وليس مجرد سياسي محرض، 

هي استمرار لموجة تشريعات مشابهة بادر إليها رفاقه في الحكومة الحالية 

وهدفها إس���كات النق���د والتحريض ض���د األقليات. فقواني���ن مثل “قانون 

المقاطع���ة” و”قان���ون الجمعيات” هي بمثابة عقاب رس���مي يفرض عقوبات 

اقتصادية على كل من ينتقد سياسة الحكومة، وقوانين مثل “قانون النكبة” 

ومشروع قانون “المتبرعين للدولة” تساهم في تشويه صورة الفلسطينيين 

في إسرائيل.

“في ظل هذه السياسة، ليس مستغربًا أن يهبط الخطاب السياسي في 

ي وأن يكون مفعمًا بدعوات اإلسكات 
ّ
إسرائيل إلى هذا المس���توى المتدن

والعنف. فالرس���الة الت���ي تصل إل���ى المواطنين ه���ي أن كل من ينتقد 

الحكومة س���يتعرض في نهاية المطاف إلى ضرر مباشر - إن لم يكن أذى 

جس���ديًا مثل إحراق الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، فأذى اقتصادي 

أو مهني”. 

وختمت الصحيفة:

“إن هذا التحريض الذي يتدحرج من داخل حكومة إس���رائيل إلى المجتمع 

هو ال���ذي يؤدي في نهاية المطاف إلى العنف الجس���دي الذي ينتش���ر في 

التظاهرات في هذه األيام حيث يهاجم نش���طاء اليمين المتظاهرين الذين 

يحتجون على سياس���ة الحكومة وه���م يهتفون “ الموت للع���رب” و”الموت 

لليساريين”.

“ويش���كل التحريض العنصري الذي يقوم بنش���ره ليبرمان، وليس���ت هذه 

المرة األولى جزءًا من موجة سوداء تهدد صورة إسرائيل. ويتعين على أعضاء 

الحكومة وعلى رأس���هم بنيامين نتنياهو أن يشجبوا هذه األقوال وأن ينددوا 

بمبادرات وزير الخارجية الخطرة”.

زت حملة المالحقة السياسية ضد العرب في إسرائيل ونوابهم!
ّ
تحليالت: الحرب على غزة عز

تظاهرة مناصرة لغزة في الناصرة.
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