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إسرائيل تهدد بهدم 
مئات الشقق السكنية 
الفلسطينية في القدس

تهدد إس���رائيل بهدم مئات الش���قق 

الفلسطينيون  التي يس���كنها  السكنية 

ف���ي القدس الش���رقية من خ���ال توزيع 

بلدية القدس إخط���ارات على المواطنين 

ش���ملت أوامر هدم صادرة عن المحكمة 

اإلسرائيلية. وأفادت صحيفة »هآرتس«، 

أم���س االثنين، بأن بلدي���ة القدس بدأت 

بتوزيع عدد كبي���ر من أوامر هدم بنايات 

في القدس الشرقية، فيما ادعت البلدية 

أنها وزعت 11 أمرا كهذا فقط.

لك���ن الصحيفة قال���ت إن أوامر الهدم 

ش���ملت بنايات عدي���دة، وبينه���ا أبراج 

س���كنية ترتفع إلى 9 و10 طوابق وتسكن 

في كل واحد منها عشرات العائات، وأن 

»الحديث يدور على مئات العائات التي 

تواجه خطر هدم بيوتها«. ووزعت بلدية 

القدس معظم أوامر الهدم في ضاحيتي 

راس خميس وراس شحادة القريبتين من 

مخيم شعفاط لاجئين في شمال القدس 

وخلف الجدار العازل.

ويشار إلى أنه يسكن أكثر من 70 ألف 

فلس���طيني في مناطق تعتب���ر خاضعة 

لنفوذ بلدية الق���دس ولكنها تقع خلف 

المناطق مهملة  الجدار. وأصبحت ه���ذه 

للغاي���ة بعد بناء الجدار العازل، إذ تمتنع 

الس���لطات اإلس���رائيلية عن تقديم أية 

خدم���ات هناك، ومن الجهة األخرى تمنع 

إسرائيل السلطة الفلسطينية من تقديم 

أي���ة خدمات لهذه المناط���ق، األمر الذي 

أدى إلى تدهورها إلى حالة من الفوضى. 

وتدع���ي بلدية الق���دس أنه���ا ال تقدم 

خدمات له���ذه المناط���ق الواقعة خلف 

الجدار العازل بسبب الوضع األمني فيها. 

ووفق���ا للصحيف���ة ف���إن ه���ذا الوضع 

دف���ع الس���كان الفلس���طينيين في هذه 

المناطق إلى تش���ييد مبان، وبينها أبراج 

س���كنية، من دون الحصول على تصاريح 

بناء. وألصق���ت أوامر ه���دم على جدران 

هذه المبان���ي، يوم الخمي���س الماضي، 

أصدرتها محكمة إس���رائيلية بطلب من 

بلدية القدس، وحذرت السكان من أنهم 

إذا ل���م يهدموا هذه المباني بأنفس���هم 

ف���إن البلدي���ة س���تنفذ اله���دم. ونقلت 

الصحيفة عن سكان فلسطينيين في حي 

س���لوان المحاذي للبلدة القديمة قولهم 

إنهم تلقوا، األس���بوع الماضي، إخطارات 

بهدم بيوتهم. 

ولفتت »هآرتس« إل���ى أن توزيع أوامر 

اله���دم هذه، التي تهدد مئات الش���قق 

الس���كنية الفلس���طينية، تم ف���ي اليوم 

الذي أعلن فيه رئيس حكومة إس���رائيل، 

بنيامين نتنياهو، عن دفع مخططات بناء 

في المس���توطنات في القدس الشرقية، 

للمس���توطنين  »تعويض«  أنه���ا  بادعاء 

واليمي���ن المتط���رف في أعق���اب إطاق 

س���راح الدفع���ة الثاني���ة م���ن األس���رى 

الفلس���طينيين، ليلة الثاث���اء – األربعاء 

الماضية. 

أن تكون شخصيات  ورجحت الصحيفة 

سياس���ية إسرائيلية قد ش���جعت بلدية 

القدس على استصدار أوامر الهدم هذه 

وتوزيعها على الس���كان الفلسطينيين. 

وأش���ارت إل���ى أن���ه عل���ى الرغ���م من أن 

البلدي���ة ال تنفذ أحيانا أوامر الهدم التي 

تصدرها، لكنها تس���تخدم هذه األوامر 

من أجل جباية مبال���غ كبيرة من أصحاب 

المبان���ي عل���ى ش���كل غرام���ات، علما أن 

البلدي���ة ال توافق على إص���دار تصاريح 

بناء للفلس���طينيين، خاصة في المناطق 

الخاضع���ة لنفوذها ولكنه���ا تقع خلف 

الجدار العازل.

وق���ال المحامي���ة كيرن تس���فرير من 

جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل إن 

»من يزور ه���ذه األحياء س���يتزعزع لدى 

اكتشافه عالما ثالثا، فالسلطات ال ترفض 

تطوير المنطقة فقط، وإنما ترفض أيضا 

إجراء تخطيط أس���اس يس���مح لعشرات 

اآلالف م���ن س���كان المكان باس���تصدار 

تراخي���ص بن���اء قانوني���ة«. وأضافت أن 

»الجهد الوحيد من جانب البلدية هو جر 

العائ���ات إلى إجراءات قضائية، تس���فر 

عن غرامات بمبال���غ تصل إلى مئات آالف 

الش���واكل، وهذه السياس���ة تدوس على 

حقوق اإلنس���ان األساس���ية جدا للسكان 

الفلس���طينيين، الذي���ن يس���تمرون في 

تس���ديد الضرائ���ب البلدي���ة والغرامات 

ولكنه���م ال يحصلون على أي ش���يء من 

السلطات«. 

إسرائيل تفرض وقائع على األرض رغم التفاوض.               )أ.ب(

كتب بالل ضاهر:

أث���ار تس���ريب الوالي���ات المتحدة لوس���ائل إعام 

أميركية بأن الطيران الحربي اإلسرائيلي هو الذي نفذ 

غارة في األراضي الس���ورية، األس���بوع الماضي، غضبا 

كبيرا في إسرائيل، التي اعتبرت أن الواليات المتحدة 

تلحق بها أضرارا. وذكرت تقارير إعامية إس���رائيلية 

أن هذا التسريب »جعل مس���ؤولين كبارا في القدس 

يستشيطون غضبا«.

ووفقا للمعلومات التي س���ربتها الواليات المتحدة، 

فإن الطيران الحربي اإلسرائيلي أغار على موقع سوري 

تواجدت في���ه صواريخ دفاعية من ط���راز »إس إيه – 

17« المض���ادة للطائرات. وقال���ت صحيفة »يديعوت 

أحرون���وت« إن التقديرات اإلس���رائيلية هي أن هذه 

الصواريخ كانت س���تنقل من س���ورية إل���ى حزب الله 

في لبنان. وأضافت الصحيفة أن التس���ريب األميركي 

يعك���س عم���ق الخاف���ات بي���ن الوالي���ات المتحدة 

وإس���رائيل، خاصة وأن هذه هي الم���رة الثالثة التي 

تس���رب فيها واش���نطن معلومات حول غارات جوية 

إسرائيلية في سورية.

ونقل���ت الصحيف���ة ع���ن مص���ادر ف���ي الحكوم���ة 

اإلس���رائيلية قوله���ا إن »هذه التس���ريبات تعبر عن 

مخ���اوف الوالي���ات المتحدة من إش���عال فتيل حرب 

إقليمية«، وأن التخ���وف األميركي هو من أن الرئيس 

السوري، بشار األس���د، »سيشعر أنه ال يمكنه تجاهل 

الغ���ارة وأن���ه في ه���ذه المرحل���ة أو ف���ي وقت الحق 

س���ينضم إليه حزب الله وربما إيران أيضا«. واعتبرت 

المص���ادر ذاتها أن »هذا التس���ريب األميركي خطير 

ج���دا، خاصة وأنه يأت���ي من جهة دول���ة هي حليفة 

إستراتيجية إلسرائيل«. 

وفي غضون ذلك ي���زور وزير الخارجي���ة األميركي، 

جون كيري، إسرائيل. 

وحول التوقعات من هذه الزيارة، قال الدبلوماس���ي 

الس���ابق والباحث في »معهد أبح���اث األمن القومي«، 

ف���ي جامعة تل أبي���ب، ورئيس���ه الس���ابق، الدكتور 

عوديد عيران، ل� »المش���هد اإلس���رائيلي«: »أعتقد أن 

وزير الخارجية كيري س���يحاول خ���ال زيارته تهدئة 

األجواء في الجانبين اإلس���رائيلي والفلس���طيني، في 

أعقاب إطاق س���راح األس���رى واإلع���ان عن مخططات 

البناء اإلس���رائيلية في ]مستوطنات[ القدس والضفة 

الغربية. إذ أنه توجد خط���ورة كبيرة، وفقا لتقديرات 

معينة، وخطورة ليس���ت كبيرة وفقا لتقديرات أخرى، 

ب���أن طاقم المفاوضات الفلس���طيني ل���ن يتمكن من 

االس���تمرار ف���ي مهمته. وق���د ولى ه���ذا الخطر، في 

هذه األثناء، لك���ن وزير الخارجي���ة األميركي يعتقد 

أن حضوره هام، ه���ذه المرة، لكي يضمن عدم توقف 

المفاوضات على أثر كل هذه األحداث«.

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: تأت���ي زي���ارة كيري 

ف���ي الوق���ت الذي قدم���ت في���ه إس���رائيل احتجاجا 

لدى واش���نطن في أعقاب تس���ريب مص���در أميركي 

لإلعام بأن إس���رائيل هي الت���ي أغارت على موقع في 

سورية، األس���بوع الماضي. وهذا التسريب الثالث من 

نوعه، وفقا لتقارير إس���رائيلية. عل���ى ماذا تدل هذه 

التسريبات األميركية؟

عي���ران: »أعتقد أن األميركيين ليس���وا معنيين، في 

هذه المرحلة، بتصاعد أو حتى توقف العملية الجارية 

مع س���ورية. ألن الس���وريين نفذوا خط���وة، ربما تكون 

ق���د فاجأت الخب���راء، عندما وافقت على نزع س���احها 

الكيميائي، كما أنه كانت هناك أنباء تفيد بأن سورية 

أنهت نزع كل صناعة األسلحة الكيميائية لديها. لكن 

األميركيي���ن، ورغم أنه كان بإمكانه���م االكتفاء بهذا 

اإلنج���از، يريدون اآلن ما يس���مى ’جني���ف 2’، أي عقد 

مؤتمر يحاول حل الوضع الداخلي في سورية، والتوصل 

إلى حل يقود إلى رحيل ]الرئيس السوري بشار[ األسد، 

بش���كل فوري أو تدريجي. وأي عمل يمكن أن يبدو أنه 

يمس باألس���د، اآلن، ويص���رف األنظار ع���ن الموضوع 

مقابلة خاصة مع الدبلوماسي السابق والباحث في »معهد أبحاث األمن القومي«
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أك���د رئيس مجل���س األم���ن القومي اإلس���رائيلي، 

يعق���وب عميدرور، الذي أنه���ى واليته، خال اجتماع 

الحكوم���ة اإلس���رائيلية األس���بوعي، أول م���ن أم���س 

األحد، أن إس���رائيل تواجه وضعا دوليا معقدا »وربما 

هو األكثر تعقيدا في األربعي���ن عاما األخيرة، والتي 

تعامل���ت خالها مع ه���ذه المواضيع. وه���ذا يتطلب 

الكثي���ر م���ن الحذر والكثي���ر من التفكي���ر«. وقال إن 

اس���تئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين 

يس���اهم بش���كل كبير في تحس���ين مكانة إسرائيل 

الدولية، لكن عميدرور حذر من أن »فش���ل المفاوضات 

سيصعد المقاطعة ويفاقم العزلة الدولية إلسرائيل«. 

وش���دد عميدرور، في تقريره أمام الحكومة، على أنه 

»واضح تمام���ا أن مواجهة الضغ���وط الدولية مرتبطة 

بتق���دم المفاوض���ات، وإذا انه���ارت المفاوضات، فإن 

هذا س���يوفر كل األس���باب لكافة الجه���ات التي تريد 

مقاطعتنا للقيام بذلك«.

وفيما يتعلق بس���ورية قال عميدرور، حسبما أفادت 

صحيفة »هآرتس« أمس، إن التقدم في تفكيك الساح 

الكيميائي في س���ورية هو تط���ور إيجابي، لكن يكمن 

فيه تحٍد مقلق بالنسبة إلس���رائيل. وفي حال تنفيذه 

كما هو مقرر فإن إس���رائيل س���تجد نفس���ها في حالة 

دفاع أمام ضغط دولي يطالبها بإظهار ش���فافية بشأن 

الس���اح غير التقليدي لديها، علما أن إسرائيل تفرض 

تعتيما على هذا الساح. وأضاف أنه تزايد تعلق نظام 

الرئيس السوري، بشار األس���د، بحزب الله خال الحرب 

الدائ���رة في س���ورية، وأن هذا يدفع س���ورية إلى نقل 

أسلحة متطورة أكثر وفتاكة إلى الحزب.

وتطرق عميدرور إلى موضوع البرنامج النووي اإليراني، 

ال���ذي احتل جزءا كبيرا من تقري���ره، وقال إنه طرأ تغير 

كبير في إي���ران في كل ما يتعلق باس���تعدادها إلجراء 

مفاوض���ات مع الغرب، لكن هذا التغيير نابع باألس���اس 

من الضغ���ط الذي يواجهه النظ���ام اإليراني في أعقاب 

العقوب���ات الدولي���ة علي���ه، وم���ن الجه���ة الثانية فإن 

اإليرانيي���ن لم يغي���روا سياس���تهم بش���أن تخصيب 

اليورانيوم. وأردف أنه »لهذا السبب، ثمة أهمية للحفاظ 

على العقوبات. ومن ش���أن استمرار العقوبات فقط، إلى 

جانب تهديد موثوق بش���ن هجوم )عس���كري(، أن يؤثر 

على إيران لجهة التقدم في المفاوضات مع الغرب«. 

وطالب عميدرور بأن تضع إس���رائيل سقفا صارما في 

كل ما يتعلق بطبيعة التسوية بين إيران والغرب وذلك 

على الرغم من االنتقادات ضدها في العالم. وشدد على 

أنه يحظر إزالة الخيار العسكري عن الطاولة معتبرا أنه 

»فق���ط إذا كان واضحا للعالم أن���ه توجد قدرة حقيقية 

لتنفيذ عملية عسكرية في إيران فإن المجتمع الدولي 

ال يستطيع تجاهل مطالب إسرائيل«. 

واعتبر عمي���درور أنه »يوجد تهدي���د وجودي واحد 

على إس���رائيل، ه���و إيران. وينبغي القيام بكل ش���يء 

من أجل تس���ويته، بالمفاوضات إذا أمكن، وإذا لم يكن 

ذلك ممكنا من خ���ال المفاوضات فإنه يجب القيام به 

بطريقة أخرى«.  وتطرق عمي���درور إلى مكانة الواليات 

المتحدة الدولية، ومكانتها في الشرق األوسط بشكل 

خاص، وقال إن العالم ينظر إلى إسرائيل على أنها فرع 

للواليات المتحدة، ولذلك فإنه في حال ضعفت مكانة 

الواليات المتحدة في العالم سيؤثر ذلك بشكل سلبي 

فورا على المكانة الدولية إلسرائيل.

وفيم���ا يتعل���ق بمصر، ق���ال عمي���درور إن »جنراالت 

الجي���ش المصري نجح���وا في كبح الموجة اإلس���امية 

ومرروا بذلك رس���الة إلى دول أخرى في المنطقة أيضا« 

مش���يرا إلى أن »التطورات في مص���ر أدت إلى إضعاف 

حماس في غزة بشكل كبير«.

نتنياهو يقرر بناء »جدار 
أمني« في غور األردن

قال���ت صحيف���ة »معاري���ف« إن رئي���س الحكوم���ة 

اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، قرر بناء »جدار أمني« 

ف���ي منطقة غور األردن، وأن هذا القرار جاء على خلفية 

الطريق المس���دود الذي وصلت إلي���ه المفاوضات بين 

إس���رائيل والفلس���طينيين، حيث طالبت إسرائيل في 

هذه المفاوضات إبقاء س���يطرتها األمنية على المعابر 

بين الدولة الفلسطينية، بعد قيامها، وبين األردن.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يعتزم إصدار أمر ببدء 

بن���اء الجدار في غور األردن بعد إنه���اء العمل في بناء 

الج���دار عند الحدود بين إس���رائيل ومصر. وفي موازاة 

ذلك أمر نتنياهو بتس���ريع بناء ج���دار آخر في هضبة 

الج���والن، عند خط وقف إط���اق النار وفص���ل القوات 

بين إس���رائيل وس���ورية. ووفقا للصحيفة فإن وزارات 

إس���رائيلية عدة بدأت عملية تفحص أولية لمتطلبات 

بناء الج���دار في غ���ور األردن. وأضاف���ت الصحيفة أن 

نتنياهو يدعي أن أحد األس���باب المركزية إلقامة هذا 

الجدار هو العدد الكبير من الاجئين السوريين الذين 

نزحوا إلى األردن، وأن إغ���اق الحدود في منطقة الغور 

بواسطة جدار سيمنع إمكانية دخول الجئين. 

وقال���ت الصحيفة أن نتنياهو يعتب���ر أن بناء الجدار 

في غور األردن من ش���أنه أن يمرر رس���الة إلى الجانب 

الفلسطيني مفادها أن إسرائيل »تنوي حماية حدودها 

الشرقية في األغوار وال نية لديها باالنسحاب منها في 

أي تس���وية«، ما يعني أن إس���رائيل تفرض وقائع على 

األرض بصورة أحادية الجانب.

وفي هذه األثناء، طالب نتنياهو، لدى افتتاح اجتماع 

حكومته األس���بوعي، الفلس���طينيين بالتنازل عن حق 

العودة لاجئي���ن الفلس���طينيين ومطالبهم الوطنية 

األخرى، وفي المقاب���ل طالبهم باالعتراف بحق اليهود 

في إقام���ة دولة في »وطنهم«. وقال نتنياهو إنه »لكي 

يتحقق السام بيننا وبين جيراننا الفلسطينيين، يجب 

عليهم أن يعترفوا بحق الش���عب اليه���ودي في دولة 

قومي���ة خاصة به في وطنه، ومغ���زى ذلك هو أنه يجب 

عليهم أن يقّروا في إطار التس���وية النهائية بش���طب 

مطالباته���م الوطنية، بما في ذلك ’ح���ق العودة’ أو أي 

مطالب وطنية أخرى من دولة إسرائيل«.

وأضاف »أحيينا في نهاية األس���بوع الماضي ذكرى 

م���رور 96 عاما على وعد بلفور، وق���د أقّر هذا الوعد بحق 

الش���عب اليهودي لدول���ة قومية في أرض إس���رائيل. 

وه���ذا االعتراف مهم ولكن يج���ب القول إنه لو لم يقم 

الشعب اليهودي باالستيطان المستمر والمتجدد على 

مدى 80 عاما واالستعداد للدفاع عن المجتمع اليهودي 

بقوانا الذاتية، لما أقيمت الدولة«. 

واس���تطرد أنه »ال ش���ك في أن االعتراف الدولي بحق 

الشعب اليهودي في دولة خاصة به في وطنه التاريخي 

يحظى بأهمية وهذا هو األس���اس لاعتراف الدولي بنا 

بش���كل عام ورفض االعتراف بذلك ه���و عبارة عن جذر 

الصراع... فاألطراف التي عارضت الصهيونية، رفضت 

وع���د بلفور وقرار األمم المتحدة م���ن العام 1947 )قرار 

181 بتقسيم فلس���طين( الذي اعترف بدولة يهودية، 

وهذه المعارضة ما زالت موجودة لغاية اليوم«.

وك���رر نتنياهو االدعاء بأن الس���لطة الفلس���طينية 

تمارس »التحريض المنهجي في المجتمع الفلسطيني، 

المس���تمر منذ عشرات الس���نين. وال يمكن الضمان وال 

يمكن أن نعرف أن ه���ذا االعتراف )بحق اليهود بدولة 

في فلس���طين( حتى لو كان رس���ميا ويأتي من القيادة 

الفلسطينية، س���يحقق فعليا تغييرا جذريا في عقلية 

الجمه���ور الفلس���طيني. لذل���ك فإن األس���اس الثاني 

ه���و عبارة عن األمن الذي يدافع عن الس���ام وعن دولة 

إسرائيل في حال انهيار الس���ام. واإلجراءات األمنية 

هذه مهمة بالنس���بة لنا ونحن نصّر عليها وبالطبع هي 

ستشمل أمورا كثيرة وعلى رأسها بقاء الحدود األمنية 

لدولة إسرائيل على طول نهر األردن«.

واعتبر نتنياهو، خال اجتم���اع لوزراء حزب الليكود، 

أمس األول، أن الفلسطينيين »يفتعلون أزمة مصطنعة« 

عندما يقولون إن توسيع أعمال البناء في المستوطنات 

ف���ي الضفة الغربية والقدس الش���رقية تش���كل خرقا 

للتفاهم���ات التي تم التوصل إليه���ا في المفاوضات. 

لكنه شدد على مواصلة توسيع المستوطنات.

 1889 وحدة سكنية 
استيطانية جديدة

كش���فت حركة »السام اآلن«، أمس األول، عن أن إسرائيل 

نش���رت عطاءات لبن���اء 1889 وح���دة س���كنية جديدة في 

المس���توطنات، بينها 1061 وحدة سكنية في الضفة و828 

وحدة في القدس الشرقية. وقالت الحركة إن هذه العطاءات 

تشكل المرحلة األخيرة قبل بدء تنفيذ أعمال البناء. 

ووفقا للقرار اإلس���رائيلي فإنه سيتم بناء 238 وحدة 

س���كنية في مس���توطنة »إلكناه« و114 وحدة س���كنية 

ف���ي مس���توطنة »معاليه أدوميم« و196 وحدة س���كنية 

في مس���توطنة »كرني ش���ومرون« و102 وحدة س���كنية 

في مس���توطنة »غفعات زئيف« و18 وحدة س���كنية في 

مس���توطنة »أريئيل« و80 وحدة سكنية في مستوطنة 

»آدم« و238 وحدة سكنية في مستوطنة »بيتار عيليت«. 

وبحسب العطاءات المتعلقة بالقدس الشرقية فإنه 

س���يتم بناء 311 وحدة سكنية في مس���توطنة »غيلو« 

و387 وحدة س���كنية في مس���توطنة »رامات شلومو«، 

وهذا جزء من مخطط لبناء 1500 وحدة سكنية في هذه 

المس���توطنة، كما س���يتم بناء 130 وحدة سكنية في 

مستوطنة »هار حوماه« في جبل أبو غنيم.

المركزي بشأن س���ورية، يتم اعتباره في واشنطن على 

أنه ’عرقلة’ للموضوع المرك���زي. لذلك فإن الهدف من 

وراء التسريبات األميركية، وتوجيه إصبع االتهام نحو 

إس���رائيل، هو القول للنظام في دمشق إنه ’لسنا نحن 

األميركيي���ن الذين فعلنا ذلك’، والتعبير عن أن أميركا 

ليست راضية عن أن إسرائيل فعلت ذلك«.  

)*( ه���ل تؤث���ر ه���ذه التس���ريبات األميركية على 

العاقات بين إسرائيل والواليات المتحدة؟

عيران: »أعتقد أنها تؤثر بش���كل هامش���ي للغاية، 

ألن األميركيي���ن، إذا كانوا يعتق���دون أنه نحن الذي 

نفذنا الغارات، فإنهم يدركون لماذا نحن نفذنا هذه 

الغ���ارات. وهذه التس���ريبات ال تت���رك انطباعا كبيرا 

لدينا، ألننا ن���درك أن توجيه االتهام نحو إس���رائيل 

ال ُيقصد به المس بإس���رائيل، وإنما القول لألسد بأن 

الواليات المتحدة تتعامل معه بشكل جيد، وال تجعل 

هذه الهجمات تعرقل المخططات المتعلقة بالساح 

الكيميائي في محاولة للوصول إلى ’جنيف 2’«.

)*( وجهت إس���رائيل انتقادات كثيرة إلى سياسة 

وأداء الواليات المتحدة في الشرق األوسط، في الفترة 

األخي���رة. هل تؤثر ه���ذه االنتقادات عل���ى العملية 

السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين؟ 

عيران: »يوجد تأثير معين، ليس لانتقادات، وإنما 

للتطورات الت���ي أدت إلى قول هذه االنتقادات. إذ أن 

كل من هو مرتبط بالوالي���ات المتحدة ولديه عاقات 

معها، وه���ذا ينطبق على الس���عوديين والمصريين 

واألردنيين واإلسرائيليين، يرى أن الواليات المتحدة 

موج���ودة في عملي���ة فك ارتب���اط ع���ن المنطقة، أو 

تراجع اهتمامه���ا بالمنطقة. وجميعنا، وكل واحد منا 

ألس���بابه الخاصة والمختلفة، بمن ذلك الس���عوديون 

والمصري���ون، قلقون من هذه العملي���ة. ويوجد لهذا 

األمر تأثير هام جدا على إسرائيل، ألنه إذا اعتبرنا في 

إسرائيل أن الواليات المتحدة هي حليف، وفي حاالت 

معينة س���تقدم لنا المس���اعدة، ليس بإرس���ال جنود 

بالضرورة لكن بتزويد الساح أو مجاالت مشابهة، فإن 

ه���ذا يثير قلقا بأنه لن يك���ون باإلمكان االعتماد على 

الواليات المتحدة. فالواليات المتحدة تلمح في أحيان 

كثيرة إلى أنها ليس���ت معنية بأن تتدخل في شؤون 

المنطقة مثلما كانت الحال في الماضي«.

)*( ب���رزت ف���ي اآلون���ة األخي���رة قضي���ة تنص���ت 

االس���تخبارات األميركي���ة، بم���ا ف���ي ذل���ك التنصت 

على مس���ؤولين إس���رائيليين وعلى ضب���اط الجيش 

اإلسرائيلي. هل تخيم هذه القضية بشكل سلبي على 

العاقات اإلسرائيلية - األميركية؟

عي���ران: »أعتقد أن هذه القضية ال تؤثر س���لبا على 

العاقات بي���ن الدولتين. وأكاد أك���ون متأكدا من أن 

كل من يعمل في المواضيع االس���تخباراتية والسرية 

يدرك أن أي دولة ق���ادرة، ولديها مثل هذه القدرات، 

تق���وم بعمليات تنصت ف���ي محاول���ة للحصول على 

المعلومات التي يمكنها الحصول عليها. لذلك فإني 

مقتنع جدا بأن ال أحد في إس���رائيل فوجئ من كشف 

هذه األمور«. 

رئيس »مجلس األمن القومي« المنتهية واليته: 

فشل المفاوضات سيصعد المقاطعة ويفاقم عزلة إسرائيل الدولية!
*نتنياهو يقرر بناء »جدار أمني« على طول غور األردن* إسرائيل تنشر عطاءات لبناء 1889 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية*

حوض البحر األحمر والخليج العربي 
من هامش إستراتيجي إلى جبهة 

مركزية جديدة تهّدد إسرائيل!

رئيس جهاز »الشاباك« 
السابق يوفال ديسكين:

 األوضاع في األراضي الفلسطينية 
باتت على فوهة بركان خطير..
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إسرائيل في انتظار "االحتماالت" السورية.                          )رويترز(

تعريف
ه���ذا المقال ورد في نطاق دراس���ة مطولة صدرت مؤخرا 

عن »كلية األمن القومي« اإلس���رائيلية، يستعرض ويحلل 

فيها فريق أبحاث من خريجي الكلية، فوج العام الدراسي 

المنصرم )2011- 2012(، بش���كل مسهب ومفصل،  الوضع 

الجيو- سياس���ي للدولة الس���ورية.  ويرك���ز فريق معدي 

الدراس���ة - الذي عمل بتوجيه  وإشراف  البروفسور أرنون 

سوفير،  الخبير اإلسرائيلي المعروف في شؤون الجغرافيا 

والديمغرافيا وش���ؤون البيئ���ة والمياه- ف���ي نطاق هذه 

الدراس���ة، وخاصة الجزء الذي ننقله هن���ا، على المواضيع 

والس���يناريوهات المحتملة التي يمكن أن يتمخض عنها 

»النزاع الداخلي« المس���تعر في سورية، والتي يرى معدو 

الدراس���ة أنها تنطوي على أهمية اس���تراتيجية حاسمة، 

وعلى ف���رص ومخاطر كامنة في س���ياق مس���تقبل وآفاق 

النزاع والعاقات بين إس���رائيل وس���ورية، ومجمل البيئة 

االستراتيجية للدولة في األعوام المقبلة. 

مقدمة
يحيل الوض���ع الجيو سياس���ي- االس���تراتيجي الراهن 

لسورية، التي تجتاحها حرب أهلية طاحنة منذ ما يزيد عن 

العامين، إلى استنتاجات واضحة ال تقبل التأويل.  فهذه 

الدولة تعاني - فضا عن العنف والقتال المستعرين بين 

ق���وى النظام الحاك���م وبين فصائل المعارضة المس���لحة 

الساعية إلى اإلطاحة بالحكم العلوي بقيادة الرئيس بشار 

األسد- من مش���اكل وأزمات جمة وخطيرة، منذ أمد طويل، 

ليس أقلها النقص الشديد في المياه والكهرباء والغذاء، 

والتناقص المس���تمر، منذ ثمانينيات القرن الماضي، في 

مخزون النفط والطاقة، والذي يلحق ضررا جسيما باقتصاد 

الدول���ة. إل���ى ذلك ف���إن التغي���رات المناخي���ة، وانعدام 

االستقرار االجتماعي، الداخلي واإلقليمي، ومشاكل النزوح 

الداخل���ي وغيره���ا، تفضي كله���ا إلى مزيد م���ن التبعية 

االقتصادية )لسورية( لدول أخرى وإلى مزيد من الضعف، 

والذي يعتبر نتاجا لسياسة مستمرة منذ عشرات السنين، 

تق���وم على تجاهل المس���ائل والمش���كات الديمغرافية 

واالقتصادي���ة في هذا البلد، والتي يمكن االفتراض بأنها 

لن تزول بسرعة.  مع ذلك، فإنه ما زال من المبكر االستنتاج 

بأن الدولة الس���ورية بات���ت آيلة إلى التف���كك واالنهيار 

المحتوم عل���ى المدى القريب.  صحي���ح أن معظم أجهزة 

الدولة تش���هد تفككا مس���تمرا ومتزاي���دًا، وأن عاقاتها 

تتس���م بالتعقيد والتدهور مع العديد من جاراتها، وأنها 

باتت غارقة في مس���تنقع إضرابات وصراعات داخلية، غير 

أن الس���يرورة العنيفة التي تمر بها الدولة السورية حاليا 

يمكن أن تستمر لفترة طويلة، كما أنه ال يجوز االستخفاف 

بما تمتلكه من قوة عسكرية. 

من هنا، فإن الس���ؤال المطروح هو: ما هي المسائل التي 

تتس���م بأهمية بالغة، فيما يتعلق بالوضع في س���ورية، 

بالنسبة إلى إسرائيل والشرق األوسط برمته؟!

إسرائيل- سورية: الوضع 
الراهن وآفاق المستقبل

تقبع في صلب العاقات بين إس���رائيل وسورية، عدا عن 

الرغبة التاريخية لدى دمشق في »محو الكيان الصهيوني« 

من الخريط���ة، العديد من المواضيع والقضايا الش���ائكة. 

ولعل من أه���م هذه المواضيع مطالب س���ورية اإلقليمية 

)اس���تعادة هضبة الج���والن التي احتلتها إس���رائيل في 

حرب العام 1967، وجزء م���ن المناطق الحدودية المنزوعة 

من الساح(، ومسألة توزيع وتقاسم المياه بين الدولتين. 

ويدور الحديث هنا على مصادر المياه في هضبة الجوالن، 

والتي هي جزء من ح���وض وروافد نهر األردن، إضافة إلى 

مسألة اس���تغال مياه بحيرة طبريا.  فضا عن ذلك هناك 

أيضا مس���ألة الاجئين الفلس���طينيين المتواجدين في 

األراضي الس���ورية، والتي تش���كل كما هو معروف إحدى 

المس���ائل الخافية بين الدولتين في أية تسوية سلمية 

مستقبلية للنزاع في الشرق األوسط. 

ه���ذه المواضيع والمس���ائل كافة تمثل ف���ي الحقيقة 

مص���در قلق وإزعاج ألمن إس���رائيل القومي، ومع ذلك فإن 

س���ورية ه���ي التي تعاني ف���ي واقع األمر م���ن نقص في 

المياه، ومن مشاكل مع الاجئين الفلسطينيين المقيمين 

في مخيمات عل���ى أراضيها منذ الع���ام 1948، وهي التي 

ستتكبد أكبر الخس���ائر في أية مواجهة عسكرية جديدة 

مع إسرائيل. غير أن ميزان الرعب القائم بين الدولتين، لم 

يحل دون قيام س���ورية، على امتداد السنوات، باستخدام 

طرف ثالث )مثل المنظمات الفلس���طينية المس���لحة في 

الماض���ي، وفيما بعد- وحت���ى اآلن- منظمة »ح���زب الله« 

الش���يعية  اللبنانية( من أجل الضغط على إسرائيل بغية 

تحقيق مطالبها )أي مطالب سورية(. 

ومما ال ش���ك فيه أن الس���قوط الممكن للنظام الس���وري 

الحالي بقيادة  بش���ار األس���د، من ش���أنه أن يغّير بصورة 

دراماتيكية الواقع الجيو سياس���ي بين سورية وإسرائيل، 

بي���د أنه ليس م���ن المضمون على اإلط���اق أن يكون هذا 

الواقع، واقعا أفضل بالنسبة إلى إسرائيل، مما كانت عليه 

الحال في السابق. 

سيناريوهات محتملة
في ض���وء التحلي���ل الس���الف للوضع الجيو سياس���ي- 

اإلس���تراتيجي الراهن الذي تمر به الدولة السورية، يمكن 

لنا حاليا اإلشارة إلى أربعة سيناريوهات محتملة، سيكون 

لها تأثير مباش���ر عل���ى طبيعة ومس���تقبل العاقات بين 

إسرائيل وسورية:

الس���يناريو األول: من المتوقع وفقا لهذا الس���يناريو أن 

يتمكن نظام الرئيس بش���ار األسد من تجاوز أزمة الصراع 

الدائر في سورية، وأن يستمر حكمه لسنوات عديدة أخرى.  

وفي هذه الحالة س���يكون الرئيس األس���د ملزما بتوظيف 

واس���تثمار جل جهوده وطاقاته في تقوية وتوطيد أركان 

ودعائ���م نظام حكمه، وفي العمل على اس���تعادة وتعزيز 

شرعيته في الساحة الدولية بشكل عام. 

ومن المرجح، بناء على هذا السيناريو، أن يتجنب النظام 

الس���وري بقيادة األسد، الدخول في أية مواجهة عسكرية 

مع إس���رائيل، كما أنه من المتوقع، من جهة أخرى، تراجع 

وانخفاض حجم المساعدات  التي يقدمها النظام السوري 

ل� »حزب الله« حليفة الرئيس في لبنان. 

ومع أن هذا السيناريو، لن يؤدي إلى تغيير في الفرضيات 

األس���اس التي تنطلق منها إس���رائيل ف���ي التعاطي  مع 

سورية، لكنه ربما يعني ازدياد فرص واحتماالت استمرار 

الهدوء على امتداد الحدود اإلسرائيلية- السورية. 

الس���يناريو الثان���ي: ينطلق ه���ذا الس���يناريو )وكذلك 

الس���يناريوهان التاليان( م���ن فرضية مؤداه���ا أن نظام 

األسد آيل إلى السقوط والزوال، وأن الحكم المركزي سوف 

لوحظ مؤخرا أن���ه مع تقّدم المفاوض���ات الجارية بين 

مجموع���ة دول 5+ 1 )ال���دول الخمس دائم���ة العضوية 

في مجلس األمن الدول���ي+ ألمانيا( وبين إيران، ازدادت 

التحليات اإلسرائيلية التي تؤكد أن الواليات المتحدة 

ف���ي ظ���ل إدارة الرئيس ب���اراك أوباما مصمم���ة على أن 

تنتهج سياسة براغماتية في كل ما يتعلق ببؤر التوتر 

في العالم، وأنه إذا ما اس���تمرت إس���رائيل في تجاهل 

هذه السياسة فسيكلفها ذلك ثمنًا باهظًا.

وفي هذا الس���ياق أكد لي- أون هدار، أستاذ العاقات 

الدولية في جامعة ميرياند في الواليات المتحدة، ضمن 

مقال كتبه في صحيفة »هآرتس«، أنه بينما ينظر رئيس 

الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو إلى العالم من 

منظور أحادي على أنه س���احة للصراع الدولي بين أبناء 

الن���ور وأبناء الظلمة، يبدو باراك أوبام���ا براغماتيًا يدير 

سياسة باده باالستناد إلى قاعدة عريضة ومتنوعة من 

األف���كار والتجارب. وقد توصل إلى النتيجة التي توصل 

إليها الرئيس األميركي األس���بق ريتشارد نيكسون بأن 

المصلح���ة األميركية تفرض إج���راء مفاوضات مع زعماء 

وأنظمة حتى لو كانت ال تتبنى القيم الليبرالية للغرب.

وأض���اف ه���دار: خال الح���رب الباردة أقن���ع نتنياهو 

األميركيين بأن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤيديها 

في العال���م العربي ألعوبة في يد االتحاد الس���وفياتي، 

وأن على واشنطن االعتماد على إسرائيل من أجل الدفاع 

عن قيمها ومصالحها في الش���رق األوس���ط. وهو اليوم 

يحاول إقناعهم بأن التطرف اإلسامي بما في ذلك نظام 

آي���ات الله في طهران، هو الخطر األس���اس على الغرب، 

وأن إس���رائيل هي الجبهة المتقدمة للواليات المتحدة 

ف���ي المنطقة في ه���ذا الصراع. لكن تش���كيات القوى 

في الش���رق األوس���ط وفي العالمين العربي واإلسامي 

ف���ي العام 2013 مختلفة عما كانت عليه في العام 2001 

عندما نجح جورج بوش ومس���اعدوه في إقناع الش���عب 

والكونغرس بوجود عاقة بين النظام العلماني الفاشي 

لصدام حس���ين الس���ني واألصوليين اإلس���اميين في 

القاعدة. ويبدو الش���رق األوس���ط اليوم فسيفس���اء من 

القوميات والش���عوب والمجموعات اإلثنية والعش���ائر 

واألنظمة العس���كرية وحتى من المعارض���ة العلمانية، 

وليس كيانًا يجمعه قاسم مشترك سياسي- أيديولوجي 

إسامي راديكالي معاد للغرب.

ومضى قائ���ًا: يدرك أوباما، نظرًا إل���ى كونه من أتباع 

الواقعية السياس���ية، أنه في ظ���ل الوضع الحالي حيث 

موازين القوى تتغير بس���رعة كبيرة، تقتضي المصلحة 

األميركية االمتناع عن اختيار طرف والوقوف إلى جانبه 

في الصراع الدائر في المنطقة.

ولي���س مس���تغربًا أال يكون هناك م���ن يصدق نظرية 

نتنياه���و ب���أن الصراع ف���ي المنطقة هو بين األش���رار 

واألخيار، ال في أوس���اط النخبة في واش���نطن وال وس���ط 

الجمه���ور األميركي العريض الذي تعب من الحروب في 

الش���رق األوس���ط، وبصورة خاصة من محاوالت تصدير 

القيم األميركية إلى هناك.

وبرأيه ف���إن فش���ل المتأمرك اإلس���رائيلي المخضرم 

)يقصد نتنياهو( في قراءة الخريطة السياسية للواليات 

المتح���دة هو أمر مؤس���ف. ففي واش���نطن يدركون أن 

الحرب الدائرة ليس���ت بين أبناء النور وأبناء الظلمة، وأن 

المصلحة األميركية تقتضي االمتناع عن تصوير األزمة 

مع إيران على هذا الشكل، وتقتضي العمل للتوصل إلى 

ح���ل براغماتي يحول دون الحرب. ول���و كان هناك زعيم 

إسرائيلي مثل األلماني بسمارك لكان قبل بذلك، وأدرك 

أن إسرائيل ستدفع ثمنًا باهظًا إذا ما تجاهلت المصالح 

المتغي���رة لحليفه���ا الدول���ي، وأن عليه���ا أن تتبن���ى 

اس���تراتيجيا تقوم عل���ى التعايش الطوي���ل األمد بين 

قوتين إقليميتين: إسرائيل النووية وإيران النووية. 

من ناحيته أكد ش���معون ش���يفر، المحلل السياس���ي 

في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، أن إس���رائيل ستبقى 

بمفردها إذا ما قررت شن هجوم على إيران.

وكتب يقول: في مس���اء يوم الخميس الفائت وداخل 

قاعة فخمة في فندق »النكستر« في العاصمة البريطانية 

لندن جلس مئات المدعوين بمن فيهم رؤس���اء الجالية 

اليهودية ومس���ؤولون كبار في المؤسس���ة السياسية 

البريطانية لحضور المؤتمر السنوي ل� »بيكوم«- اللوبي 

اإلسرائيلي الناش���ط في المملكة المتحدة. وقد تحدث 

رئي���س الحكوم���ة نتنياهو إلى الحاضري���ن عبر األقمار 

الصناعي���ة، وتطّرق كم���ا هو متوقع إل���ى الجهود التي 

تبذلها إيران من أجل امتاك أسلحة نووية، وكّرر مقاربته 

المعهودة وهي إم���ا أن تتجّرد إيران من جميع قدراتها 

النووية وإما أن تكون إسرائيل مضطرة إلى تجريدها من 

هذه القدرات. وتضمن كامه إشارة خفّية إلى أنه حتى 

لو بقي بمفرده فلن يترّدد ف���ي مهاجمة إيران من دون 

الوالي���ات المتحدة. وهمس إلّي عض���و برلمان بريطاني 

كان جالس���ًا إلى جانبي: »ما الذي يتحدث عنه، وما الذي 

يحدث له؟ إن العمل من دون أميركا جنون«.

في المقابل ف���إن عاموس يادلين، وهو ل���واء احتياط 

ش���غل في الماضي منصب رئيس ش���عبة االستخبارات 

العس���كرية )»أمان«( وقائد س���اح الجو ويش���غل حاليًا 

منص���ب رئيس »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة 

تل أبيب، والذي تمت دعوته إلى المؤتمر في آخر لحظة 

من جانب مؤس���س »بيكوم« بع���د أن قررت وزيرة العدل 

تس���يبي ليفني إلغاء اشتراكها فيه عش���ية انعقاده، 

اختار مقاربة تخالف مقاربة نتنياهو. 

ومم���ا قاله يادلين إن���ه على الرغم م���ن أن إيران هي 

عّرض إس���رائيل 
ُ
الدول���ة الوحيدة ف���ي العال���م التي ت

لتهديد وج���ودي، علينا أن نك���ون واقعيين وأال نفرض 

أن يتبنى اإليرانيون واألس���رة الدولية مقاربة نتنياهو 

الصفرية وهو كل شيء أو ال شيء. وأضاف أنه يجب على 

إسرائيل أن تطلب إلغاء أجزاء كبيرة من البرنامج النووي 

اإليران���ي لكن أن تبقى في يد نظام آيات الله أجزاء ذات 

صلة ببرنام���ج تخصيب اليورانيوم لغرض إنتاج الطاقة. 

وحاول عضو البرلمان البريطاني الذي تحدث إلي، وسبق 

أن أش���غل مناص���ب رفيعة في حكومات ح���زب العمال، 

أن ُيبي���ن أن بريطاني���ا ما زالت تلعق جراح مش���اركتها 

م���ع الواليات المتح���دة في حرب الع���راق، الفتا إلى »أن 

المعلومات االس���تخباراتية الخطأ الت���ي اعتمدنا عليها 

وقرارات األميركيين المتس���رعة في أثناء األعوام التي 

غرقنا خالها في الوح���ل العراقي أثبتتا لنا الحاجة إلى 

إبداء حذر أكبر إزاء الدخول في حرب أخرى«.

وختم ش���يفر: بحس���ب ما فهمت م���ن األحاديث التي 

أجريتها في لندن، فإن إس���رائيل ستبقى وحدها إذا ما 

اس���تقر رأيها على مهاجمة إي���ران. والواليات المتحدة 

وبريطانيا ال تنويان االنضمام إلى العرض الذي يش���ير 

إلي���ه نتنياهو ضمنًا حينما يعلن أنه سيرس���ل طائرات 

س���اح الجو اإلسرائيلي إلى أهداف في إيران حتى لو لم 

تنض���م دول أخرى إلى الهجوم. وفي مقابل ذلك يعتقد 

البريطاني���ون أكثر من األميركيين أن على إس���رائيل أن 

تبدي تصميمًا أكبر على حل الصراع مع الفلسطينيين. 

»المقاربة األميركية
 ال تبشر بالخير«!

بخ���اف ذل���ك رأت تحلي���ات المعلقي���ن اليمينيي���ن 

المقربين من نتنياهو أن المقاربة األميركية بش���أن إيران 

وغياب األميركيين عن منطقة الش���رق األوسط ال يبشران 

بالخير. 

وف���ي هذا اإلطار كتب أمنون لورد من صحيفة »معاريف« 

أن إدارة أوبام���ا ل���م يكن لديها أص���ا تصميم على عملية 

عس���كرية لتدمير القدرات النووي���ة اإليرانية، واآلن يأتي 

الله���اث نح���و المفاوضات على حس���اب العقوب���ات لينم 

ع���ن الرغبة في إغاق آخر الترتيبات في الش���رق األوس���ط 

واالنصراف إلى البيت، شيء ما على نمط االنسحاب المتسرع  

الذي أجرته إسرائيل من جنوب لبنان العام 2000.

وأضاف لورد: بن���اء على ذلك فإن رغب���ة أوباما ورجاله 

في السيطرة على يهود أميركا كي ال يفرضوا المصاعب 

على اإلدارة في مج���ال العقوبات ضد إيران تثير القلق. 

واس���تعداد ق���ادة المنظمات اليهودية لمن���ح أوباما ما 

يس���مى ب� »اله���دوء النقاب���ي« في موض���وع العقوبات 

في الفت���رة القريب���ة المقبلة هو أمر مخج���ل. وينبغي 

الفه���م بأن األميركيي���ن يبحثون عن الطريق الس���هل 

لقطع االتصال عن كل الموض���وع النووي اإليراني. وهم 

يبثون رغبة في اس���تئناف التق���ارب بين البلدين، وهم 

لن يس���محوا لبضع���ة أجهزة طرد مرك���زي وبضع مئات 

من الكيلوغرامات من اليوراني���وم المخصب بإزعاجهم. 

فلم���اذا يفعلون هذا؟ الجواب هو في س���ؤال آخر: لماذا 

نش���روا تقرير أجهزة االس���تخبارات في تشرين الثاني 

2007، قبل س���ت س���نوات، والذي قضى بأن اإليرانيين 

أوقفوا نش���اطهم لتطوير س���اح نووي؟ هذا بالمناسبة 

كان في عه���د الرئيس بوش االبن، ولي���س أوباما. وهذا 

التقري���ر كان على ما يبدو الضرر األكبر الذي لحق بوقف 

الركض اإليراني نحو النووي. 

وتساءل المحلل: لماذا تبدي المؤسسة الرسمية ليهود 

أميركا االس���تعداد لانكفاء هكذا أم���ام البيت األبيض 

ولماذا ينشغل البيت األبيض - ال سيما في عهد أوباما - 

في محاولة التحكم بسلوك اليهود؟ إن قادة المنظمات 

الذين التقوا بمستشارة األمن القومي سوزان رايس كان 

يمكنهم أن يجيبوها بطريقة جد بسيطة: نحن مواطنون 

أميركيون ونحن سنهاجم الرئيس في كل مرة يظهر لنا 

فيها أنه ال يعمل حسب المصلحة األميركية أو مصلحة 

حلفائها مثل إس���رائيل. وفي الماضي لم يتردد يهود 

أمي���ركا في خوض كف���اح عنيد من أجل يه���ود االتحاد 

الس���وفياتي، إلى جانب إسرائيل، رغم تهديدات البيت 

األبيض بأنهم يجعلون السياس���ة الخارجية األميركية 

رهينة لموض���وع الهجرة. واليوم، رغ���م أن التأييد في 

الشارع األميركي إلسرائيل ارتفع، فإن اليهود يخفضون 

المس���توى ويتصرفون بش���كل جبان. والس���بب هو أنه 

نش���أت في الواليات المتحدة طائفة م���ن يهود الباط، 

ليس أكثر من حفنة من النخبة نجحت في خلق االنطباع 

في وس���ائل اإلعام باالنشقاق في الرأي العام اليهودي. 

ويؤدي االنشقاق إلى االستقطاب. وحتى مؤيدو إسرائيل 

الكبار من بين الزعماء اليهود ال يريدون أن يظهروا كمن 

يخدمون مصالحها.

وختم ل���ورد: في الوض���ع الحالي، حين تك���ون اإلدارة 

األميركي���ة مصاب���ة بعاقاتها م���ع أوروب���ا، ويتملكها 

الوهن، وتفش���ل في كل جبهة، ويقود اس���تراتيجيتها 

هواة فاش���لون، من الصعب أن نرى اإليرانيين يرتدعون 

وينفذون المطالب. إن الس���بيل الوحي���د لحملهم على 

أخ���ذ الموضوع بجدية هو اإلثبات لهم أن كل تس���ويف 

ف���ي الزمن يكلفهم غاليا. وال يمكن عمل ذلك إال إذا كان 

هن���اك المزيد من العقوبات الش���الة في فوهة المدفع. 

هذا ما يس���تطيع الكونغرس األميركي عمله، وسيكون 

من السخف أن يقوم »اللوبي اليهودي« بوقفه، بالضبط 

مثلما دفعوا إلى تنظي���م الكونغرس في صالح الهجوم 

في س���ورية. إذا كان أحد ما يبحث ع���ن الجوهر الكلبّي 

ألوباما - فهذا هو. في كل مفترق للقرارات تبدو رسالته 

تقريبا على النحو التالي: هذا ليس أنا بل اليهود.

تحليالت إسرائيلية:

إذا استمرت إسرائيل في تجاهل سياسة الواليات المتحدة البراغماتية فسيكلفها ذلك ثمنًا باهظًا!
* محللون يمينيون: استعداد قادة المنظمات اليهودية للتساوق مع براغماتية أوباما أمر مخجل *

ينهار، وبالتالي س���تعيش سورية فترة طويلة من انعدام 

االس���تقرار والصراع���ات الداخلية، األمر الذي من ش���أنه 

أن يضعف ه���ذه الدولة أكثر، لكنه يمك���ن أن يؤدي إلى 

تعزيز وتنامي القوى المتطرفة في هذا البلد، سواء القوى 

الس���نية أو الش���يعية، كما ومن المحتمل أن يزداد النفوذ 

والتأثير اإليرانيين في سورية. من هنا، فمن المتوقع، في 

ضوء هذا الس���يناريو، أن تزداد احتماالت وقوع مناوشات 

حدودية واستفزازات وتحرش���ات ضد إسرائيل من جانب 

ق���وى ومجموعات متطرف���ة تتواجد وتنش���ط حاليا داخل 

األراضي الس���ورية. صحيح أن هذا السيناريو  ال يضمر في 

ثناياه، من الناحية العملية، تصعيدا للتهديد العسكري 

ضد إس���رائيل من جانب س���ورية )بل ولربما ينحس���ر هذا 

التهديد إل���ى حد كبي���ر(، إال أن الحدود المش���تركة بين 

الدولتين ستكون أقل »هدوءا«. 

الس���يناريو الثالث، ينطلق من فرضي���ة مؤداها أن يحل 

نظام حكم س���ني مكان النظام العلوي في س���ورية، لكن 

هذا النظام سيتمسك بالمحافظة على وحدة تراب الدولة 

الس���ورية ومنع تفككها إقليميا، مع المحافظة في الوقت 

ذاته على مركزية  الحكم بدرجة ال تقل عن  النظام الحالي. 

وبطبيعة الحال فإن مثل هذا النظام الجديد س���يفقد على 

األقل جزءا من الدعم الذي تقدمه إيران إلى س���ورية، بيد 

أنه من المحتمل أن يتبع نهجا أش���د حزما تجاه إسرائيل، 

وق���د يجد ذلك تعبيرا له في محاولة اس���تعادة مرتفعات  

الجوالن بالقوة، فضا عن أنه س���يكون في مقدور سورية، 

ف���ي ظل هكذا نظام، خلق مصاعب أمام النش���اطات الحرة 

التي تقوم بها إسرائيل على حدودها الشمالية مع لبنان. 

الس���يناريو الرابع يتنبأ بقيام نظام ديمقراطي مستقر، 

إل���ى هذا الحد أو ذاك، في س���ورية )بعد رحيل أو س���قوط 

نظام بشار األسد( يتبنى توجها مؤيدا للغرب. ومثل هذا 

التطور لن يكون قطعا ف���ي صالح إيران و«حزب الله« لكنه 

ل���ن يضمر بالضرورة دعوة أو اس���تعدادًا إلب���رام معاهدة 

س���ام مع إسرائيل، إذ أن مثل هذا السيناريو سيشجع في 

حال تحققه أطرافًا وجهات دولية مختلفة على ممارس���ة 

الضغ���ط على إس���رائيل، وكذل���ك على النظام الس���وري 

الجدي���د، من أجل الدخول ف���ي مفاوضات بهدف التوصل 

إلى تس���وية  سلمية للنزاع بين الدولتين، وصوال إلى إبرام 

معاهدة سام فيما بينهما.

من هنا، وكخاصة لما تقّدم، ال بد من القول بأن المسائل 

التي تتسم بأهمية جيو استراتيجية في سياق الموضوع 

السوري، ال تنحصر إذن في سؤال من قبيل: »ما الذي سيحدث 

بعد اإلطاحة بنظام حكم الرئيس بشار األسد؟«، وإنما: هل 

س���يبقى نظام الحكم في سورية مركزيا، استبداديا؟! هل 

ستؤول األمور إلى إمساك األغلبية السنية بزمام الحكم في 

هذا البلد؟ أم أن الدولة السورية آيلة في خضم، وفي ضوء 

النزاع الداخلي الراهن، إلى التفكك واالنقسام إلى كيانات 

إقليمية، عرقية ودينية وطائفية مختلفة؟! مما ال شك فيه 

أن حك���م األقلية المفروض على األغلبية في أية دولة ال بد 

من أن يفضي  في نهاية المطاف إلى حرب أهلية وسفك 

دماء وتصفية حس���ابات في أعقاب رواسب متراكمة منذ 

عش���رات، أو مئات الس���نوات، ومثل هذه الحرب الداخلية، 

ستنعكس بالضرورة أيضا على الدول المجاورة، التي ربما 

ستنش���أ لديها رغبة أو أطماع في أن تأخذ لنفسها حصة 

من أراضي وموارد هذه الدولة المثخنة بالحروب والنزاعات 

الداخلية. 

عموما وفي كل ما يتعلق بسورية يبدو أن »الربيع العربي« 

تحّول إلى »شتاء مكفهر ومظلم«، في الوقت ذاته يتعين 

على إسرائيل، المتموضعة في المركز الجغرافي لألحداث، 

أن تكون يقظة أكثر من أي وقت مضى لما يدور من حولها.

]ترجمة وإعداد: سعيد عيـاش[ 

ــة ــي ــل ــي ــرائ ـــقـــومـــي« اإلس ــة األمـــــن ال ــي ــل ـــن »ك ــث م ــح ــر فـــريـــق ب ــظ وجـــهـــة ن
ــمــخــاطــر الــكــامــنــة«! ـــرص« و»ال ـــف ــل - ســـوريـــة: الــســيــنــاريــوهــات و»ال ــي ــرائ إس
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غليان في األراضي الفلسطينية.                            )أ.ف.ب( 

هل قررت الواليات المتحدة 
التفريط بأسرار الهجمات 
اإلسرائيلية على سورية؟

أبدت إس���رائيل انزعاجها الش���ديد من قي���ام مصادر 

رفيعة ف���ي الوالي���ات المتح���دة بتحميل مؤسس���تها 

العس���كرية مس���ؤولية الغارات المجهولة التي ش���نت 

مؤخرًا على مستودعات أسلحة سورية بالقرب من مدينة 

الاذقية.

وكتب المحلل العسكري لصحيفة »يديعوت أحرونوت« 

أليكس فيش���مان ف���ي هذا الش���أن: يب���دو أن الواليات 

المتح���دة ق���ررت أن تفّرط بأس���رار إس���رائيل المتعلقة 

بالعمليات الس���رية التي تقوم به���ا قواتها ضد أهداف 

في سورية بثمن بخس للغاية. فقد قالت مصادر أميركية 

رفيعة األسبوع الفائت إن إسرائيل هي التي قامت بشن 

هج���وم على منظومات دفاع جوي متطورة داخل األراضي 

السورية بالقرب من مدينة الاذقية.

وأضاف: عندما حصل مثل هذا التسريب ألول مرة، قلنا 

إنه قد يك���ون ناجمًا عن خطأ غير مقص���ود. لكن حدوثه 

مرة أخرى يعن���ي أن ثمة بين المس���ؤولين في الواليات 

المتح���دة من قرر أن يبيعنا. وعل���ى ما يبدو، فإن الهدف 

من وراء ذلك هو إلحاق الضرر بسياسة إسرائيل األمنية. 

ولدى تطرقه إلى تلك الغارات كتب: تجدر اإلشارة إلى 

أن نظام الرئيس الس���وري بشار األس���د لم يتخل للحظة 

ع���ن نيته تزويد حزب الله في لبنان بأس���لحة متطورة أو 

كاسرة للتوازن حتى بعد موافقته على االتفاق األميركي- 

الروسي الخاص بتجريده من ترسانة ساحه الكيميائي. 

ر قادة المؤسسة األمنية في إسرائيل السوريين 
ّ
وقد حذ

مرارًا وتكرارًا من مغبة االس���تمرار ف���ي تزويد حزب الله 

بأس���لحة متط���ورة، وأكدوا له���م أن وقوف روس���يا إلى 

جانبهم لن يس���اعدهم، كما أن عق���د مؤتمر للمصالحة 

الوطنية الس���ورية في جنيف لن يعفيهم من دفع ثمن 

أي محاولة لنقل أس���لحة متطورة إلى لبنان. وشّدد القادة 

األمنيون اإلس���رائيليون على أنه في حال تأكد إسرائيل 

من قيام سورية بأي عملية نقل ساح إشكالي إلى لبنان، 

فإن نظام األسد لن يحظى بأي حصانة.

وأض���اف: إن وص���ف الهج���وم الذي ج���رى بالقرب من 

الاذقية ش���بيه بأوصاف الهجمات الت���ي تعرضت لها 

سبت إلى إس���رائيل، من دون أن تكون 
ُ
س���ورية أخيرًا ون

هن���اك أي آثار يمكن أن تدينها فعًا. وإن من قام بش���ن 

هذا الهجوم األخير قرر أن يلحق الضرر بهدف عس���كري 

س���وري في قلب المنطقة التي يسيطر عليها العلويون 

في سورية، والتي من المتوقع أن تكون آخر معقل لنظام 

األس���د في حال انهياره. وفي ضوء ذلك، تكون الرس���الة 

الت���ي أراد أصحاب ه���ذا الهجوم توجيهها إلى األس���د 

واضح���ة للغاية وفحواها أن الس���اح اإلش���كالي س���وف 

يتعرض للهج���وم حتى لو كان في قل���ب أكثر المناطق 

حساسية في سورية.

من ناحيته قال المحلل العسكري لصحيفة »يسرائيل 

هي���وم« يوآف ليمور إن س���ورية لم تس���توعب رس���الة 

إس���رائيل التي ح���ذرت فيها من نقل س���اح متطور إلى 

حزب الله.

وكت���ب: في األمس اجتم���ع وزراء المجلس السياس���ي- 

األمني لحسم موضوع ميزانية الدفاع. وتحدث المراسلون 

عن أجواء أزمة وضغوط كبيرة وتهديدات يمارسها ضباط 

في الجيش اإلسرائيلي من جهة، وموظفو وزارة المالية من 

جهة أخرى. وفي ساعة متقدمة من الليل انتهى االجتماع 

وقي���ل إن القرار تم تأجيله. وبعد مرور وقت قصير، وصلت 

التقاري���ر األول���ى عن هجوم على س���ورية منس���وب إلى 

إس���رائيل. س���وف نعود مرة أخرى إلى العاقة بين جلسة 

المجلس الوزاري بشأن الميزانية والهجوم الذي لم تتضح 

تفاصيل���ه بعد. لكن تفي���د التقارير األولي���ة )وأبرزها ما 

نشرته قناة العربية( أن المستهدف كان بطاريات صواريخ 

SA-8 المضادة للطائرات كان من المفترض أن تنتقل إلى 

حزب الله. ومثل المرات الماضية، حافظت إس���رائيل على 

الغم���وض وامتنعت عن التأكيد أو التكذيب. لكن ما تجدر 

اإلشارة إليه، هو أن وزير الدفاع موشيه يعلون حذر من أن 

إسرائيل لن تسمح بانتقال س���اح متطور إلى لبنان، ومن 

المحتمل أن كامه كان رس���الة لردع األطراف التي تنشط 

على الجبهة الش���مالية. فإذا كانت إسرائيل هي فعًا من 

قام بتلك العملية، فإننا نفترض أن محور س���ورية - حزب 

الله لم يستوعب الرسالة.

وأشار المحلل إلى أن هذه هي المرة الخامسة في العام 

الحالي التي ينس���ب إلى إسرائيل فيها هجوم مهم على 

 17-SA سورية. فقد س���بق ذلك تدمير بطاريات صواريخ

المض���ادة للطائرات، وصواري���خ M-600 البعيدة المدى، 

ومنصات صواريخ بر - بحر من طراز ياخونت. وإن القاسم 

المش���ترك بين جميع هذه الحوادث هو الرغبة السورية 

الواضحة في نقل أسلحة صاروخية »كاسرة للتوازن« إلى 

حزب الله، وإصرار إسرائيل الواضح على مبدأ عدم السماح 

لمثل هذا الساح باالنتقال إلى لبنان. 

وفي جميع هذه المرات ضبطت سورية نفسها وسكتت 

عل���ى اإلهانة والتع���دي على أراضيها وس���يادتها، وعلى 

الرغ���م من تهديداتها امتنعت عن الرد. ما يمكن قوله إن 

عدم وجود أي إشارة سورية رسمية إلى الهجوم، ينبئ بأن 

هذا الهجوم أيضًا لن يؤدي إلى إشعال الجبهة الشمالية.

ومن خال هذا الحادث نستطيع أن ندرك عمق العاقة التي 

تربط س���ورية بحزب الله، ومدى التزام نظام األسد بالتنظيم 

اللبناني. فلقد نجح الضغط الدولي في تقييد قدرة س���ورية 

على اس���تخدام الس���اح الكيميائي مما أضر بقدرتها على 

الردع في المواجهة مع الثوار. ولهذا، ازداد اعتماد س���ورية 

على المس���اعدة االقتصادية التي تقدمها إي���ران، والدعم 

العس���كري الذي يقدمه حزب الله. أما الثمن المباش���ر لهذا 

الدعم فهو نقل وسائل قتالية متطورة إلى لبنان.

وختم المحلل: إن األسد مس����تعد للمجازفة مرة تلو األخرى 

وب����ذل كل ما في اس����تطاعته من أجل تأكيد اس����تمرار دعمه 

للح����زب. وفي ظل ه����ذا الواقع، من المحتم����ل حدوث هجمات 

مش����ابهة مستقبًا. وس����وف تواصل إس����رائيل- إذا صح أنها 

مس����ؤولة ع����ن الهج����وم األخي����ر- عملياتها الرادع����ة، لكنها 

س����تمتنع عن التصعيد. والمفتاح األس����اس لهذا كله موجود 

في التعاون بين االستخبارات وساح الجو والساح السيبراني، 

وهذه هي المكونات األساسية التي من المفترض أن تستفيد 

من الزيادة في ميزانية الدفاع اإلسرائيلية.

قال الرئيس الس���ابق لجهاز األمن العام  )الشاباك( يوفال 

ديس���كين إن األوضاع في األراضي الفلس���طينية باتت على 

فوه���ة بركان خطي���ر، ويتعين على إس���رائيل أن تمنع وقوع 

انفجار كبير قبل فوات األوان.

جاء ذلك في س���ياق مقال تحليلي نش���ره ديس���كين قبل 

عدة أيام في الموقع اإللكترون���ي التابع لصحيفة »يديعوت 

أحرونوت« وهنا ترجمته الكاملة:  

لم يجل���ب »الربيع العرب���ي« حتى اآلن االس���تقرار إلى أية 

دول���ة من الدول العربية التي ع���ّرج عليها،  غير أنه حمل في 

طياته بش���رى جديدة ال يمكن تجاهلها، بشرى »ديمقراطية 

الجماهير وليس ديمقراطية األغلبية بالذات«. 

لقد أدركت شعوب الشرق األوسط فجأة ما تمتلكه من قوة 

وقدرة على صنع ثورات وتغيير أنظمة، وأدركت الجماهير أن 

وجود مجموعة كبيرة من الناس المستائين من الوضع- حتى 

لو لم يكن هؤالء أغلبية بالضرورة- س���تجعل  من الصعب على 

السلطة الحاكمة االستمرار في الحكم.  

إن إلق����اء نظرة س����طحية عاب����رة على الوض����ع القائم في 

األراضي الفلس����طينية، يتيح لنا ماحظة أن جميع الظروف 

بات����ت مهي����أة لدينا أيض����ا النتف����اض وتم����رد الجماهير 

الفلس����طينية، إذ أخذت تتراكم بش����كل متزايد في الضفة 

الغربية مظاه����ر إحباط وتوتر وغليان هائلة لدى الس����كان 

الفلسطينيين، الذين يش����عرون بأن أرضهم عرضة للسلب 

والنهب، وأن مس����توطنات جديدة تقام وتشيد صباح مساء 

با توقف فوق أراضيهم المص����ادرة، فيما بات قيام الدولة 

الفلس����طينية التي يتطلعون إليها أبعد من أي وقت مضى، 

حتى أنهم لم يعودوا يستطيعون التماس العزاء ألنفسهم 

في الوضع االقتصادي، الذي  ال يشهد أي تحسن أو إنعاش. 

وفي الوقت الذي يتعاظم فيه الش����عور لديهم بوطأة القمع 

والظلم واإلجحاف، أخذ الغضب يزداد ويشتد في صفوفهم 

إزاء ما يواجهونه من أعمال تنكيل واعتداءات مس����تمرة من 

جانب العناصر التخريبية اليهودية التي تنش����ط في نطاق 

ما يس����مى بحملة »جباية الثمن« )التي تضم مس����توطنين 

وعناصر يمينية متطرفة(. 

غير أن تجربتي تبي���ن أن األمر األخطر من كل ذلك، يتمثل 

في الش���عور الذي يجتاح بص���ورة متزايدة س���ائر قطاعات 

الجماهير الفلس���طينية وه���و »أنه ما عاد هناك مس���تقبل، 

هناك ماض فقط!«.  والماضي ال يوجد فيه أي شيء جيد، وأما 

المستقبل، المشترك، فا وجود له.

إن المتغي����رات والتحوالت االجتماعي����ة تحدث بصورة 

عامة، بش����كل بطيء، على امتداد س����نوات طوال، وتحت 

مراقبة رادار أجهزة وعناصر االس����تخبارات والبحث.  وقد 

واجه����ت ه����ذه األجهزة دائم����ا وأبدًا صعوب����ة في رصد 

وتش����خيص مثل هذه  المتغيرات في الوقت المناس����ب،  

وباألخ����ص في فهم االنعكاس����ات المترتب����ة على ظهور 

جيل جديد من الش����باب الفلس����طيني )حوالي 70% من 

الس����كان الفلس����طينيين أعمارهم أقل من 35 عاما(، هذا 

الجيل الذي يرى ظاهرة »الربيع العربي« تمور وتغلي في 

الشرق األوسط، والذي يشخص ضعف السلطة الحاكمة، 

ويعيش على جلدته ت����ردي الوضع االقتصادي المخنوق 

تحت وطأة االحتال.  ومع أن نسبة خريجي الجامعات بين 

صفوف هذا الجيل مرتفع����ة  جدًا، إال أن معدالت البطالة 

التي يعاني منها، تعتبر من األعلى على مستوى العالم. 

وهكذا نجد أن مئات اآلالف من هؤالء الش����بان المتعلمين 

والخريجين، الذين يعتريهم االستياء والغضب واإلحباط 

وفقدان األمل، يفتش����ون عن ه����دف لصب جام غضبهم 

وثورتهم نحوه، ولعل من الس����هل التكهن بمن سيكون 

هذا الهدف. 

وفي هذا الس���ياق علين���ا أال نغفل أن هن���اك في صفوفنا 

أيض���ا، داخل المجتمع اإلس���رائيلي، توت���رات واحتقانات ال 

يس���تهان بها، بين األغلبي���ة اليهودية واألقلي���ة العربية، 

وأن ه���ذه التوترات يمك���ن أن تقتات بس���هولة مما يحدث 

وس���يحدث بيننا وبين الفلس���طينيين. وق���د برهنت تجربة 

الماضي على أن المواطنين العرب في إسرائيل يظهرون في 

األحداث الكبرى تضامنا قويا مع أش���قائهم الفلسطينيين، 

كما حدث مثا في أحداث )هبة( تشرين األول/ أكتوبر 2000، 

والمظاهرات الواس���عة خ���ال عملية »الرص���اص المصبوب« 

)العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 2008- 2009(، واألحداث 

والصدامات داخل المس���جد األقصى، وغيرها.  وعليه ال بد لنا 

من أن نأخذ هذه الرابطة في الحسبان. 

كل ذلك يش���كل أبخرة الوقود التي يزداد ويرتفع تركيزها 

م���ن يوم إلى آخر، إلى حد أن أية ش���رارة بس���يطة باتت تنذر 

بوقوع انفجار كبير.  

فقدان السيطرة

إن مث���ل ه���ذه الش���رارة يمك���ن أن تكون مج���رد حادث 

ط���رق )كما حصل في الدافع وراء ان���دالع االنتفاضة األولى 

ف���ي الع���ام 1987(، أو اعتداء يرتكبه مخ���رب يهودي ضد 

الفلس���طينيين، أو حتى تفريق مظاهرة يقوم  بها أطفال 

وفتية تتطور ج���راء قيام جندي إس���رائيلي عديم الخبرة 

بإطاق النار على المتظاهري���ن موقعا قتلى ومصابين في 

صفوفهم، ولربما حتى مجرد إش���اعة لم يجر تكذيبها في 

الوقت المناسب. 

إن خروج الجماهير الفلسطينية أو العربية )داخل إسرائيل( 

إلى الش���وارع هو سيناريو محتمل ومنطقي تماما، وقد حصل 

ذل���ك لدينا ف���ي الماضي، كم���ا حصل أيضا ف���ي العامين أو 

األع���وام الثاثة األخي���رة في تونس وليبيا ومصر وس���ورية 

والبحرين وتركيا وإي���ران.  لذلك، يتعين علينا االفتراض بأن 

ذلك يمكن أن يحدث لدينا أيضا.  ومثل هذه األحداث، بحكم 

طبيعته���ا، عادة ما تخرج عن الس���يطرة. فم���روان البرغوثي، 

ال���ذي كان المدبر الرئيس للصدامات التي أفضت في نهاية 

المط���اف الندالع االنتفاض���ة الثانية، لم يخطط مس���بقا بأن 

تتح���ول المظاه���رات التي خرج���ت إلى الش���وارع في أيلول 

العام 2000 إلى انتفاضة تستمر لسنوات، تتخللها هجمات 

انتحارية وآالف القتلى وعش���رات آالف الجرحى في الجانبين 

الفلسطيني واإلس���رائيلي. غير أن تواصل الصدامات وردود 

الفعل والفعل المضاد، أفضت إلى خروج األمور عن السيطرة 

وم���ا تبع ذلك من تده���ور خطير وموجة عملي���ات »إرهابية« 

استمرت قرابة سبع سنوات. 

نقطة الالعودة 
باتت قريبة جدًا

هل يمكن الخروج من الطريق األحادي االتجاه المفضي إلى 

نزاع ال نهائي؟ بداية، ثمة حاج���ة هنا إلى طرح وتأكيد عدد 

من الفرضيات األساس، لغرض محورة النقاش:

إن استراتيجيا دولتين لشعبين هي االستراتيجيا الموجهة 

لدولة إس���رائيل في سياق النزاع اإلس���رائيلي- الفلسطيني، 

وأنا من المؤيدين المتحمسين لهذه االستراتيجيا، غير أنني 

اعتق���د بأننا بتنا قريبين جدًا من نقط���ة الاعودة، والتي  لن 

يكون ممكنا بعدها  تطبيق اس���تراتيجيا حل الدولتين على 

األرض. 

تتركز الغالبية العظمى من المشاكل الجوهرية  للنزاع في 

»يهودا والسامرة«، الضفة الغربية، والقدس.  

تتمثل المس���ائل األكث���ر تعقيدًا في تس���وية النزاع على 

األراض���ي وحق العودة )لاجئين الفلس���طينيين( وتس���وية 

قضية مدينة القدس وال س���يما مسألة الحرم القدسي )»جبل 

الهي���كل«( والحوض المقدس، باإلضافة إلى مس���ألة الحدود 

الشرقية في منطقة غور األردن. 

إن انقس���ام الس���لطة الفلس���طينية بين حركة »فتح« في 

الضفة الغربية وحركة »حماس« في قطاع غزة، يعتبر مشكلة 

جس���يمة تعيق المفاوضات والتوصل إلى تس���وية نهائية 

وشاملة للنزاع. 

إن الخريط���ة السياس���ية االئتافية الحالية في إس���رائيل 

ال تتيح تطبيق أية تس���وية يتم التوص���ل إليها مع الجانب 

الفلسطيني.  

انعدام الثقة بين قادة وزعماء الجانبين يش���كل أيضا عاما 

معيق���ا جدًا للتوصل إلى تس���وية، كذلك ف���إن األجواء العامة 

السائدة لدى الطرفين ال تتيح بناء اتفاق، ناهيكم عن تطبيقه.

إن أية تس���وية تس���توجب التوصل إلى ح���ل دائم وقابل 

للحياة لفترة طويلة فيما يتعلق بمسائل األمن. 

أخيرا فإن الس���ؤال الجوهري المرتبط بكل نقطة من النقاط 

المذك���ورة هو: ما الذي س���يجعل االتفاق فع���اال وناجعا ألمد 

بعيد؟!

المصالح القادرة على 
ضمان استقرار االتفاق

نظ���را إلى أن المس���ائل المطروحة على مائ���دة البحث تعد 

مسائل جسيمة من الصعب التوصل إلى حل لها، فإن الهدف 

األول ال���ذي ينبغي الس���عي إليه يتمثل ف���ي قيام تعايش 

يشكل أرضية للتوصل فيما بعد إلى اتفاق سام بين األطراف 

الصادقة في سعيها نحو السام.  

وهذا التعايش ينبغي بناؤه على أرضية صلبة من المصالح 

المتبادل���ة التي يتش���ارك فيها عدد من األط���راف والدوائر 

»ذات االهتم���ام والمصلحة«، والتي تتمث���ل أيضا في الدول 

التي ما زال لديها، حتى في عصر »الربيع العربي« والتهديد 

اإليران���ي، مصلحة جادة للغاية في التوص���ل إلى حل للنزاع 

اإلس���رائيلي- الفلس���طيني: مصر، األردن، الس���عودية، قطر، 

اإلم���ارات العربي���ة المتحدة، تركي���ا، باإلضاف���ة بالطبع إلى 

الوالي���ات المتحدة واالتح���اد األوروبي وروس���يا ودول أخرى. 

وتوج���د ضمن األطراف ذات المصالح بع���ض الدوائر القادرة 

على دعم ومس���اندة بعضها البعض، بما يكفل استمرار أية 

تسوية لفترة طويلة.

الدائرة المباشرة األولى، يجب أن تضم األطراف التي توجد 

لها مصلحة أكثر من س���واها في صمود واس���تقرار مثل هذا 

االتفاق، وهي إس���رائيل والفلس���طينيون واألردن ومصر. إن 

إش���راك مصر واألردن  بصورة فاعلة وعميقة في المفاوضات 

)اإلسرائيلية- الفلس���طينية( في مرحلة مبكرة نسبيا، يعتبر 

عاما حاس���ما في نجاح المفاوضات واس���تقرار االتفاق الذي 

س���يتم التوصل إليه في نهاية ه���ذه المفاوضات.  إلى ذلك 

فإن التدخ���ل العميق م���ن جانب كل م���ن األردن ومصر في 

المفاوضات، من ش���أنه أن يوفر للرئيس الفلسطيني  محمود 

عباس الغطاء  الشرعي العربي الذي يحتاج إليه كثيرا من أجل 

إقدام���ه على اتخاذ قرارات حاس���مة. وبغية جعل هذه الدول 

ش���ريكه حقيقية وذات مصلحة في حماي���ة وصون االتفاق، 

هناك حاجة لنس���يج مصالح مش���تركة يح���اك بدقة وحرص 

خال المفاوضات، ويشمل مجاالت مثل األمن والطاقة والمياه 

والمواصات واالقتصاد والزراعة. ويمكن لهذا النس���يج الذي 

يجب ترجمته في سلس���لة من االتفاقيات البعيدة األمد، بين 

أط���راف الدائرة األولى، أن يخلق تبعي���ة متبادلة صحية بين 

سائر هذه األطراف. ويمكن إلس���رائيل، التي تمتلك منالية 

إس���تراتيجية للغاز الطبيع���ي وتكنولوجي���ا لتحلية المياه 

وتقنيات زراعية متطورة، أن تك���ون العبا مركزيا ومؤثرا جدًا 

في كل واحد من المجاالت المذكورة. 

الدائرة الثاني���ة، يجب أن تضم الس���عودية وتركيا وقطر 

واإلمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك القدرة على تقديم 

الدع���م االقتصادي والسياس���ي ألية تس���وية يتم التوصل 

إليه���ا، وكذلك المس���اعدة ف���ي ضمان اس���تقرار مثل هذه 

التسوية.

 أم���ا الدائرة الثالثة، فيج���ب أن تضم الوالي���ات المتحدة 

وروس���يا واالتح���اد األوروبي وس���ائر ال���دول ذات المصلحة 

الجلية في حل النزاع اإلسرائيلي- الفلسطيني. ويتعين على 

هذه الدول كاف���ة إيجاد وتقديم حوافز ايجابية، سياس���ية 

واقتصادية، ل���كل األطراف ذات الصلة، من أجل التوصل إلى 

تسوية. 

إن بن���اء نس���يج مصالح مش���تركة يتحول إل���ى اتفاقيات 

إقليمية، يش���كل ش���رطا ضروريا ال غنى عن���ه لضمان صمود 

واستقرار اتفاق السام المس���تقبلي، والتزام سائر األطراف 

المعنية تجاه هذا االتفاق على المدى البعيد.  فضا عن ذلك، 

فإن االلتزام العميق النابع من ش���راكة عميقة لكل من األردن  

ومصر، في االتفاق، والذي يعطي مكاس���ب جلية لكل منهما، 

يمكن له أن يضمن دفع وتوجيه مصالحهما في مقابل الدولة 

الفلسطينية حال قيامها، وبذلك تضمن الدولتان التزام هذه 

الدولة الفلس���طينية باالتفاق الذي يت���م التوصل إليه، على 

المدى البعيد.  ويس���تند هذا االلتزام على التبعية المتبادلة 

بين ه���ذه الدول، ومن أجل بقائها واس���تقرارها كدول قابلة 

للحياة، من النواحي االقتصادي���ة واألمنية والبنى التحتية، 

ذلك ألن اهتزاز أو تقويض اس���تقرارها يمكن له أن ينعكس 

أيضا على جاراتها. 

وبالنظر إلى أن مس���ألة االنقسام )السلطوي( بين قطاع غزة 

والضفة الغربية غير قابل���ة للحل في المدى المنظور، وحيث 

أن معظم المش���اكل والقضايا الخافي���ة المهمة، قائمة في 

الضفة الغربية، فإن مثل هذه التس���وية يج���ب أن تبدأ في 

الضف���ة الغربية من خال سلس���لة من الخطوات الملموس���ة 

البانية للثقة في الفترة القريبة، والتي يمكن لها أن تساهم 

في خلق أجواء تساعد في التوصل إلى حل. 

خطوات بانية 
للثقة واألمل

لكن الس���ؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: كيف 

يمكن دفع عملية من هذا القبيل، في الوقت الذي تسود فيه 

حالة عميقة من انعدام الثقة بين الطرفين؟!

ينبغي العمل، بادئ ذي بدء، على خلق أجواء تولد وتش���يع 

األمل، وتخرج الجمهور اإلس���رائيلي والجمهور الفلس���طيني 

من الش���عور بأن هناك ماضيا فق���ط، وتحملهما على اإليمان 

بأن هناك مس���تقبا أيضا.  وعلى غرار  االقتصاد المأزوم، فإن 

وجود األمل في حد ذاته يمكن أن يس���اهم في زحزحة األمور، 

وتحريك عجات النمو بما يؤدي إلى الخروج من األزمة. 

فكيف يمكن القيام بذلك؟ 

أوال: ال ب���د من توفر اإليم���ان بصحة الطريق، والس���ير فيه 

ب���كل ما أوتينا من عزم وجدية، وال بد من أن يكون في مقدمة 

الس���ائرين فيه أولئك الذين انتخبناه���م لقيادتنا، والذين 

يعلنون بأنهم يؤيدون حل دولتين لشعبين. 

ثانيا: من أجل توجيه رسالة واضحة بأن قادتنا عازمون حقا 

على التوصل إلى س���ام، ال بد من إح���داث تغيير دراماتيكي 

في الخريطة السياسة اإلسرائيلية، وهذا يعني إقامة ائتاف 

حكومي جديد تش���ارك فيه األح���زاب  المؤيدة للتوصل إلى 

تس���وية س���لمية للنزاع. فالتركيبة السياس���ية االئتافية 

الراهن���ة ال تتيح فرصة لدفع أية مبادرة أو تس���وية س���لمية 

تحظى بالقبول في صفوف الجمهور اإلسرائيلي. 

ثالثا: ينبغي بناء ثقة على المس���توى الشخصي بين زعماء 

الجانبين، إذ أن س���ائر العمليات السياس���ية التي جرت بين 

إسرائيل وأطراف عربية، بنيت على أساس من الثقة المتبادلة 

التي نشأت بين القادة أو مبعوثيهم.

رابعا: مواصلة إج���راء المفاوضات بصورة هادئة وس���رية، 

بعيدًا عن األضواء، والحد قدر اإلمكان من التسريبات إلى حين 

بلورة خطة مبادئ حقيقية.

خامسا: العمل على تغيير األجواء من خال مخاطبة وتحدث 

زعماء الجانبين مع المجتمعين اإلسرائيلي والفلسطيني. 

سادس���ا: يتعين على إس���رائيل القيام بخطوات حسن نية 

س���خية تجاه الفلس���طينيين بغية تعزيز األمل والثقة لدى 

الجماهي���ر بأن هناك تغيي���را وأما حقيقيي���ن يلوحان في 

األف���ق.  وثمة في هذا الس���ياق بادرت���ان، أو خطوتان، يمكن 

لهما أن يس���اهما بصورة ملموس���ة في تعزيز األمل: األولى 

واألهم، تجميد أنش���طة االستيطان والبناء في المستوطنات 

بصورة فورية، وذلك في كل ما يعتبر كتا استيطانية كبرى، 

والخطوة الثانية اإلفراج عن أس���رى ومعتقلين فلسطينيين، 

ومع أنني أعارض بش���دة إطاق س���راح معتقلين تحت ابتزاز 

اختطاف جن���ود أو مواطنين مدنيين إس���رائيليين، إال أنني 

أؤي���د إطاق س���راح معتقلين كبادرة حس���ن ني���ة من جانب 

الحكومة اإلسرائيلية، بهدف دفع العملية  السياسية قدما. 

س���ابعا: القيام، في الوق���ت المائم، بخط���وات جريئة من 

جانب القيادات السياس���ية اإلس���رائيلية، من قبيل التوجه 

إلى رام الله والظهور  في لقاءات أو اجتماعات يش���ارك فيها 

كبار المس���ؤولين في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية 

وحركة »فت���ح«، أو دعوة الرئيس أبو مازن للظهور في اجتماع 

للكنيست )البرلمان( اإلس���رائيلي، وذلك من أجل تعزيز لغة 

الحوار والسام. 

ثامنا: Viability for land )ج���دوى- أهمية- األرض(- تلك 

ه���ي الصيغة المائم���ة للمفاوض���ات الهادف���ة، من جهة، 

إل���ى إتاحة المج���ال لقيام دولة فلس���طينية قابل���ة للحياة، 

وإلى تقلي���ص تبادل األراضي، من جهة أخ���رى.  ومثل هذه 

المكتس���بات يمكن أن تكون على س���بيل المثال: إعطاء ممر 

)للفلسطينيين( إلى البحر أو إلى ميناء؛ المشاركة في منشآت 

لتحلية المياه؛ تزويد الفلسطينيين بالمياه وكذلك الكهرباء 

والغاز؛ إقامة مناطق صناعية مش���تركة لدفع عجلة التنمية 

االقتصادية وتوفير أماكن عمل.

أعتق���د أن تضافر عوام���ل القي���ادة الش���جاعة والتفكير 

اإلس���تراتيجي ومواءمة التوقع���ات وبعث األم���ل والتفكير 

المنفتح والحوار مع  الجمهور لدى الجانبين، يمكن أن يحدث 

تحوال يخرجنا من المس���ار الحال���ي، الذي يفضي قطعا، وعلى 

األرجح ، إلى االنفجار المقبل. 

رئيس جهاز »الشاباك« السابق يوفال ديسكين:

األوضاع في األراضي الفلسطينية باتت على فوهة بركان خطير..
وعلى إسرائيل أن تمنع وقوع االنفجار الكبير قبل  فوات األوان!
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

قانون يمّيز ضد 
العرب في سوق العمل

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم األربعاء الماضي مشروع قانون 

عنصري وخطير ضد العرب في إس���رائيل، يزي���د من حرمانهم من 

فرص العمل والتعليم الجامعي والحصول على أراضي بناء وغيرها، 

وقد بادر إلى مشروع القانون رئيس االئتاف النائب ياريف ليفين، 

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات قد صادقت على القانون 

من قبل.

ويجري الحديث عن مش���روع قان���ون يعطي أفضلية لمن خدم في 

الجيش أو في الخدمة »البديلة« التي تسمى »الخدمة المدنية« في 

الغالبية الس���احقة من نواحي الحي���اة، إذ كان هذا القانون قد طرح 

في والية حكومة بنيامين نتنياهو الس���ابقة، وكان يفرض على كل 

مؤسسات الدولة والقطاع الخاص منح أفضلية لمن خدم في الجيش 

ف���ي أماكن العمل، والحصول على ش���قق س���كنية، وأراضي للبناء، 

والدخول للجامعات وغيرها.

إال أن القان���ون واج���ه معارضة قضائية من المستش���ار القانوني 

للحكوم���ة، لكونه يتعارض مع قوانين قائم���ة، وفي الدورة الحالية 

أوج���د رئيس االئت���اف الحاكم صيغ���ة التفافية للقان���ون ذاته، 

ولكنه���ا ال تمس بجوهره، فالقانون الجديد يس���تبدل صيغة األمر 

لكل المؤسسات والمرافق الرسمية والخاصة، بصيغة »بإمكان« هذه 

المؤسس���ات أن تفضل جنود الجيش، وأن هذا ال يحتس���ب تمييزا 

ضد أحد.

وف���ي ظل تنام���ي العنصرية في إس���رائيل، فإن ط���رح هذا األمر 

كخيار أمام المؤسس���ات، ال يغير القانون من حيث الجوهر، ألن كل 

المؤسسات س���تتبنى هذا »الخيار«، الذي يأخذ بالحسبان أن العرب 

في إسرائيل ال يخدمون في جيش االحتال.

وينص القانون على أنه »بإمكان« الجامعات منح أفضلية لمن خدم 

في جيش االحتال لدى توزيع مس���اكن الطلبة، على أن ال يحتس���ب 

ه���ذا تمييزا عنصريا، كذلك فإن كل ش���ركة أو مؤسس���ة خاصة أو 

رس���مية تمنح تفضيا لمن خدم في الجي���ش للحصول على مكان 

عمل، وإن هذا أيضا لن يكون تمييزا ضد أحد.

كما يمنح القانون أفضلية للجنود في الحصول على شقق سكنية 

وأراض للبناء، وعلى تخفيض في أسعار األراضي يصل إلى %30.

ولم يلق هذا القان���ون العنصري أي نوع من المعارضة في اللجنة 

الوزارية التي تترأسها وزيرة العدل تسيبي ليفني. وبحسب ما نشر 

فإن النائب ليفين اس���تعان برأي المستش���ار القانوني للكنيست، 

بينما أعلن المستش���ار القانوني للحكومة مجددا معارضته للقانون 

وقال إنه ال يمكنه الدفاع عن���ه أمام المحكمة العليا في حال عرض 

عليها.

زيادة ميزانية وزارة 
الدفاع اإلسرائيلية

قررت الحكومة اإلس���رائيلية إلغ���اء كل التقليص الذي كان مقررا 

ل���وزارة الدفاع بنح���و 800 مليون دوالر في ميزاني���ة العام الجاري، 

وقررت في األسبوع الماضي زيادة الميزانية بنحو 776 مليون دوالر 

كمرحلة أولى لزيادات أكبر.

وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع المباش���رة نحو 16 مليار دوالر سنويا، 

يض���اف إليه���ا 3 ملي���ارات دوالر، هي الدعم العس���كري األميركي 

الس���نوي إلسرائيل، إال أنه في العام الجاري قررت الحكومة تقليص 

ميزانية وزارة الدفاع بنحو 800 مليون دوالر، وفي العام المقبل بنحو 

300 ملي���ون دوالر إضافي، والقى القرار في حينه معارضة في وزارة 

الدف���اع، وقيادة الجيش، رغم أن الجيش يحصل س���نويا وبعد إقرار 

الميزانية العامة على إضافات تص���ل أحيانا الى نحو مليار ونصف 

المليار دوالر.

وفي األس���ابيع األخي���رة هددت قيادة الجيش بسلس���لة خطوات 

»تقشفية« في مبناه، ومنها فصل 4500 جندي من الجيش النظامي 

خال العام المقبل- 2014، ووقف الكثير من التدريبات، وفي المقابل 

فقد ش���نت الصحافة االس���رائيلية حملة على الجي���ش، من زاوية 

الروات���ب العالية واالمتيازات المالي���ة الضخمة التي يحصل عليها 

كب���ار الضباط، إال أن أيا من الطرفين لم يصل الى مس���ألة التس���لح 

وتطوير األس���لحة، التي تقتطع س���نويا أمواال ضخم���ة من ميزانية 

األمن.

وفي األيام األخي����رة جرت مداوالت مكثفة بي����ن الجيش ووزارة 

المالي����ة، انتهت بتحوي����ل 776 ملي����ون دوالر للجي����ش من عدة 

وزارات ل����م تنفذ بنودا ف����ي ميزانياتها العامة، ف����ي حين أكدت 

مص����ادر حكومية أنه حتى نهاية العام الجاري س����يتلقى الجيش 

مئات المايين األخرى من الدوالرات، وس����ط مؤشرات إلى إلغاء كل 

التقلي����ص الذي كان مخططا ومقررا لميزاني����ة وزارة الدفاع للعام 

المقبل.

توقعات بانخفاض أسعار البيوت 
خالل خمس سنوات

توقع تقرير جدي���د صدر في األيام األخيرة أن تنخفض أس���عار 

البيوت في إس���رائيل في الس���نوات الخمس المقبلة بنسبة %30، 

وهذا بعد أن كانت قد ارتفعت خال السنوات األربع األخيرة بنسبة 

تزي���د عن 40% بالمعدل، إذ أن أس���عارها في مرك���ز الباد ارتفعت 

بنسب أعلى.

وحسب تقديرات شركة استثمارات، فإن أسعار البيوت ستستمر 

في االرتف���اع في العامين المقبلين، ولكن ابت���داء من العام الثالث 

وحتى الخامس ستتراجع أسعار البيوت بنسبة %30.

وكانت إس���رائيل قد شهدت ارتفاع أسعار البيوت األعلى من بين 

جميع الدول المتط���ورة األعضاء في منظمة OECD في الس���نوات 

األرب���ع األخيرة، ففي حين تراجعت أس���عار البي���وت في دولة مثل 

إيرلندا، في الس���نوات األربع األخيرة، بنس���بة تزي���د عن 40%، وفي 

اليون���ان 33%، وفي إس���بانيا 30%، وفي الوالي���ات المتحدة %10، 

وبريطاني���ا 3%، فقد ارتفعت األس���عار في إس���رائيل 40% وتليها 

النرويج بنسبة 28% وفي سويسرا 25%، وكندا 20% وألمانيا %13.

ويعتمد التقرير على تاريخ أسعار البيوت والعقارات في الواليات 

المتحدة من العام 1975 وحتى العام 2013، وتوصل إلى اس���تنتاج 

بأنه حيث كان هناك ارتفاع حاد في أس���عار البيوت، فمن المتوقع 

أن تش���هد تلك الدول انخفاضا حادا في األسعار قد يصل بالمعدل 

الى %30.

بدأت الحكومة اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة بتشكيل طواقم وزارية 

من تس���ع وزارات، تعمل على وضع مقاييس جديدة من أجل احتس���اب 

مستوى المعيش���ة وجودة الحياة في إس���رائيل، ما سيساعد الحكومة 

الحق���ا عل���ى تحديد سياس���اتها في ه���ذا المجال، وبحس���ب التقارير 

الصحفية اإلس���رائيلية فإن إس���رائيل قد تكون السّباقة في العالم في 

ه���ذا المجال، إذ أن دوال متط���ورة أخرى تتعامل هذه القضية بش���كل 

جزئي أو من زوايا أخرى، بينما االعتقاد السائد في إسرائيل أنه سيكون 

متكاما ألول مّرة.

فق���د قالت صحيف���ة »ذي مارك���ر« االقتصادي���ة التابع���ة لصحيفة 

»هآرتس« اإلس���رائيلية إنه من المتوقع أن ينجز طاقم موس���ع من تسع 

وزارات، بينها ديوان رئاس���ة الحكوم���ة ووزارة المالية، تقريرا هو األول 

من نوعه في العالم، وس���يكون عنوان التقرير: »مقاييس لجودة الحياة 

والمناعة القومية«، وهو يتضمن سلس���لة ضخمة جدا من اإلحصائيات، 

التي تبلور مشهدا عاما يساهم في بلورة السياسة الحكومية الحقا.

وبحسب الصحيفة، فإن المقاييس التي تتبعها الحكومات من أجل 

تحديد سياستها االقتصادية الاحقة، هي معدالت النمو االقتصادي 

والنات����ج العام والعجز والدين الحكومي العام ونس����ب البطالة، وهذه 

مقاييس قائمة منذ 80 عاما، إال أنه في العقد األخير ظهرت متغيرات 

كثيرا ق����ادت إلى تغير في توجهات الكثير م����ن دول العالم وبينها 

إس����رائيل، وأبرز هذه المتغيرات كان اندالع األزمة المالية العالمية، 

التي بدأت في الواليات المتحدة في العام 2007، وكش����فت بش����كل 

خ����اص ضعف المقايي����س التي تس����تخدم في تحديد السياس����ات 

االقتصادية.

واألم���ر الثاني من ه���ذه المتغي���رات إدراك محدودية م���وارد الكرة 

األرضية، وضرورة االعتراف بهذه المحدودية لدى اتخاذ القرار. 

وهذان األمران دفعا بالخبير الفرنسي العالمي جوزيف شتيجليتس، 

الحاصل على جائزة نوبل في االقتصاد في العام 2009، إلى بلورة تقرير 

كان األول من نوعه في العالم، ووضعه أمام حكومة دولته، فرنسا، داعيا 

إلى اتباع مقاييس بديلة لتحديد حجم الناتج العام.

وتق���ول »ذي ماركر«، إن تقرير شتيجليتسكش���ف ضعف المقاييس 

القائمة الحتس���اب الناتج العام، الذي يحتسب بشكل أساسي اإلنتاج، 

ويهم���ل الكثير من جوانب المجتمع. فمثا، المقاييس القائمة ال تأخذ 

بعين االعتبار دور ربات البيوت، ودورهن في فسح المجال أمام عمل أكبر 

لل���زوج، ولتعليم األوالد، كما أن هذه المقايي���س ال تأخذ بعين االعتبار 

حجم األعمال التطوعية في المجتمع ومساهمتها في تطويره.

كذلك فإن المقاييس المتبعة منذ عقود، ال تأخذ بالحسان الامساواة، 

وتأثيره���ا على المجتمع، ولهذا فإن ما يطرحه ش���تيجليتس هو األخذ 

بالحسان الكثير من مقومات المجتمع، من أجل الوصول حقا إلى مستوى 

جودة الحياة، ومستوى المعيشة، والحصانة االجتماعية.

وقد ش���رعت عدة دول في فح���ص طريقها في ه���ذا المجال، وكانت 

أس���تراليا الطليعي���ة، ثم دول مثل كن���دا وإيطالي���ا وبريطانيا، كما أن 

منظمة الدول المتطورة OECD نش���رت تقري���را بهذا الخصوص، ولكن 

كما ذكر فإن كل الدول تعاملت مع هذا الجديد العالمي بش���كل جزئي، 

بينما كما يبدو س���يكون التقرير المتكامل األول في إسرائيل، وهذا ما 

سيتضح في غضون بضعة أشهر.

الهدف: النجاح في المهمة
وتقول صحيفة »ذي ماركر« إن إسرائيل تنضم بذلك إلى توجه عالمي، 

ولكن بطريقتها الخاص، وكما يبدو فإن هذا يتم في أعقاب الهزة التي 

أحدثتها حملة االحتجاجات الشعبية التي نشبت في صيف العام 2011 

واستمرت بشكل متقطع لخمسة أسابيع، لكن كل محاوالت استئنافها 

الحقا وفي السنة التالية وحتى في السنة الحالية باءت بالفشل.

وتتابع الصحيفة أنه بخاف دول أخرى، فإن إسرائيل تطمح إلى عرض 

مقاييس، وليس مجرد مقاييس، وإنما مقاييس تحدد سياسات وآليات 

اتخ���اذ قرارات حكومية، ما يعني أن الهدف هو الطموح لتغيير ش���كل 

عمل الحكومة من خال تغيير المقاييس القائمة.

 ،OECD ،كذلك توجهت الحكومة إلى منظمة التعاون للدول المتطورة

بطلب تلقي المساعدة في فحص التأثير المتبادل للمجاالت المختلفة، 

التي س���يتم فحص جودة الحياة من خالها. فمثا، إذا أرادت الحكومة 

تحس���ين نتائج التعليم والتحصيل العلمي، فهل سيكون لذلك تأثير 

على مداخيل العائات وعلى ش���كل إشغال الجمهور ألوقات الفراغ؟، أو 

مثا هل زيادة العمل يؤثر على الصحة؟، وهي أسئلة قد تبدو بديهية، 

ولكنها في هذا المقياس قد تبدو معقدة، بس���بب ترابطها وتأثيراتها 

المتشابكة.

والهدف النهائي من كل هذا هو إنجاح بلورة أدوات سياس���ية قادرة 

على أن تكون مقياسا تستخدمه الحكومة في تحديد سياساتها.

تجربة تحتاج إلى فحص عميق
وتق���ول المحللة االقتصادي���ة في صحيفة »ذي مارك���ر« االقتصادية 

ميراف أرلوزوروف، في مقال لها، إن إس���رائيل ليست األولى التي بدأت 

بالتفكير في إتباع مقاييس كهذه، فأس���تراليا تنشر سنويا ومنذ عشر 

س���نوات مقياس التقدم، وهذا عدا مقياس النمو، والفائز بجائزة نوبل 

جوزيف ش���تيجليتس عرض على حكومته الفرنسية نشر مقياس حول 

مس���توى المعيش���ة، كذلك فإن منظمة الدول المتطورة OECD نشرت 

تقريرا عن سلس���لة من مقاييس بش���أن جودة الحياة والث���راء والرخاء 

العالمي.

ورغم ذلك، تقول أرلوزوروف، فإن إس���رائيل على وش���ك أن تسبق 

العالم، ألنها ال تنوي عرض سلس���لة م���ن المقاييس لجودة الحياة، 

وإنما تنوي الذهاب إلى االس���تنتاجات، بشكل يساهم في تحديد 

سياس���ة الحكومات اإلس���رائيلية، إذ أن الحكومة تنوي منذ اآلن أن 

تجعل من مقاييس جودة الحياة أداة ثابتة في تحديد السياس���ة، 

وهذا بدال من أن تفحص نتائج سياس���تها من خال مقياس النمو 

االقتصادي والناتج العام، وإذا ما تم هذا فعا فنحن س���نكون على 

أب���واب حكومة جديدة، ما س���ينعكس على آلي���ات اتخاذ القرارات 

لديها.

وتتاب���ع أرلوزوروف قائلة: إننا نرى منذ اآلن مؤش���رات »لانقاب« في 

تحديد السياس���ة اإلس���رائيلية، وهذا يظهر من خال تجند الحكومة 

برمتها تقريبا، والوزارات الهامة فيها وذات الشأن لهذا الغرض، فتسع 

وزارات ستساعد في تحضير سلسلة من المقاييس التي ستساهم في 

فح���ص جودة الحياة، وهناك حماس���ة كبيرة في ه���ذه الوزارات إلنجاز 

المهمة.

إال أن أرلوزوروف تس���تدرك مؤكدة أنه من الس���ابق الحكم على جوهر 

التغيير الذي سيحصل من هذا المسار، فمن الممكن أن نكون في بداية 

تغيير سياسة لحكومة ربما استوعبت ضرورة إحداث تغيير جوهري في 

سياستها، بعد حملة االحتجاجات الشعبية في صيف العام 2011، إذ أن 

تلك الحملة أحدثت هزة ليست قليلة في الحكومة.

وتختتم أرل���وزوروف كاتبة: إننا قد نكون أم���ام تجربة جديدة، إذ أن 

إس���رائيل لم تنتظر دوال أخرى تباش���ر بهذا العم���ل ولتنتظر النتائج 

هناك، ولذا فعلى إسرائيل أن تدقق أكثر في فحصها لكل األمور بشكل 

جذري، قبل التوصل إلى كل االستنتاجات األخيرة.

إسرائيل ستتبع مقاييس جديدة الحتساب جودة الحياة
*بحسب الصحافة االقتصادية فإن إسرائيل »ستكون سّباقة« في هذا المجال * الهدف وضع مقاييس 

تساهم في تحديد السياسات اإلسرائيلية لمعرفة مستوى المعيشة وجودة الحياة وانعكاس األمر على النمو 

االقتصادي *عدة دول تتعامل مع هذه المقاييس جزئيا في أعقاب أبحاث عالمية *محللة اقتصادية: حملة 

االحتجاجات الشعبية قبل عامين وضعت إسرائيل أمام أسئلة صعبة اضطرتها إلى البحث عن أجوبة *

يؤكد مختص في س���وق العمل في إسرائيل أن غالبية الوظائف وأماكن 

العم���ل الجديدة التي فتحت في الس���نوات القليل���ة األخيرة هي وظائف 

جزئية، وأن انخفاض نس���بة البطالة ال يعني انتهاء أزمتها، ألن الكثير من 

العاملين لم ينجحوا من الخروج من دائرة الفقر بس���بب الوظائف الجزئية 

أو تدن���ي األجور، إذ أن نحو 50% من العاملين في إس���رائيل يتقاضون في 

حدود الحد األدنى من األجر.

ويقول المدير العام لمركز »روتم استراتيجيا«، زئيف روتم، إنه يعترض 

على »الفرحة« التي أبداها وزير المالية السابق يوفال شتاينيتس، حينما 

ادعى أنه خال الس���نوات الثاث الس���ابقة لواليته في وزارة المالية، فتح 

س���وق العمل 340 ألف وظيفة جديدة. وقال روتم إنه ليس على استعداد 

لتفه���م تلك الفرحة، بل هذا غض ط���رف عن الحقائق على األرض. ويقول 

ف���ي مقابلة م���ع صحيفة »ذي ماركر« إن���ه من ناحية عددي���ة فإن األرقام 

مفرحة، ولكن على مستوى العامل فا مجال للفرحة.

ويتاب���ع روتم قائ���ا إنه منذ مطلع الع���ام 2012 وحت���ى منتصف العام 

الجاري- 2013، أوجد سوق العمل في إسرائيل 180 ألف وظيفة جديدة، ما 

يعني 120 ألف وظيفة سنويا، ما أدى إلى وجود نسبة بطالة متدنية نسبيا، 

1ر6%، حس���ب معطيات شهر آب الماضي، ويؤكد أن غالبية هذه الوظائف 

ه���ي جزئية، وموس���مية، وبأجور متدنية، ال تس���مح للعام���ل بأن يعيش 

بكرامة، وأن يؤمن احتياجاته األساسية له ولعائلته من هذا المدخول.

ويقول روتم إن كل عامل ثالث في إسرائيل يعمل في وظيفة جزئية، ما يعني 

نحو مليون انس���ان، والتفسير البسيط لهذا األمر هو أن الناس تخرج كل صباح 

إلى عملها، إال أنها ال تس���تطيع أن تس���د احتياجاتها، وله���ذا ليس صدفة أن 

نسبة الفقر في إس���رائيل هي األعلى من بين الدول األعضاء في منظمة الدول 

المتطورة OECD، إذ أن الحديث ليس عن رافضي عمل يجلسون في البيوت، بل 

عن 25% من العائات الفقيرة في إسرائيل فيها عامل واحد على األقل.

ويضيف روتم قائا إن إس���رائيل تتباهى بنس���بة بطالة متدنية، ولكن 

عمليا فإن سوق العمل تنتج فقراء، ألنه من خال تحليل دقيق للمعطيات 

تتضح صورة مقلقة، فنسبة الوظائف الجزئية من إجمالي الوظائف عالية 

نسبيا، ففي الربع الثاني من العام الجاري 2013 ارتفع عدد الوظائف بنحو 

4 آالف وظيف���ة، وهذا عدد لي���س بقليل، ولكن يتبي���ن أن 3 آالف وظيفة 

من ه���ؤالء هي لعاملي خدمة مطاعم وبارات، وحوانيت ومرافق صيفية، ما 

يعني أنها وظائف موسمية ليست ثابتة وجزئية.

ويش���دد روتم على أن عدد الوظائف الجدي���دة التي ال يتم إغاقها بعد 

بضعة أش���هر هو عدد هامشي نس���بيا، وما يؤكد األمر أن زيادة الوظائف 

الموسمية التي ظهرت في الربع الثاني اختفت عمليا في الربع الثالث.

أجور متدنية
ويقول روتم إنه إضافة إلى الوظائف الجزئية فإن األجور متدنية جدا، إذ 

أن 50% من الوظائف الجديدة المعروضة تعرض فيها أجور متدنية وأقل 

من الحد األدنى من األجر، الذي يبلغ في هذه المرحلة 1210 دوالرات، و%70 

م���ن كل الوظائف ه���ي أصا أقل من المعدل الفعل���ي للرواتب، الذي يبلغ 

1830 دوالرا، في حين أن معدل الرواتب الرس���مي يبلغ حوالي 2620 دوالرا. 

وهذا يعني أن الوظائف الجديدة هي ذات ش���روط أسوأ من القائمة، وهذا 

أمر سيء بشكل خاص للجيل الشاب الذي ينضم حديثا إلى سوق العمل.

وبحس���ب روتم فإن هذا الواقع يطال أيضا حملة الش���هادات الجامعية، 

وحت���ى أن الضرر لديهم أكبر. ويتبين أن التعليم الجامعي، وارتفاع أعداد 

معدالت خريج���ي الجامعات، ال ُيخرج الناس من فقرها، فإس���رائيل اليوم 

تع���د من أكثر الدول في العالم التي فيها حملة ش���هادات جامعية، وفي 

كل عام يبدأ التعليم الجامعي 55 ألف ش���خص، وهم يش���كلون 45% من 

موالي���د عام واحد قبل عقدين، لكن في نفس الوقت، فإن هناك الكثيرين 

م���ن الذين يتوجهون إل���ى مواضيع ليس فيها فرص عم���ل كثيرة، أو أن 

المؤهلين له���ا بأعداد أكثر من المطلوب، مثل قط���اع الحقوق )المحاماة( 

وادارة األعمال وادارة الحس���ابات، وفي هذه المهن بالذات نجد أن الشروط 

متدني���ة، وتتدن���ى أكثر، وما يزي���د الطين بلة في ه���ذا المجال هو كثرة 

الكليات األكاديمية الخاصة التي تخّرج طابا من دون حساب.

وأم���ام هذا الوضع، فإن أغلب من يج���دون فرص عمل مائمة هم خريجو 

الجامعات الكبيرة، والناجحون بش���كل خاص، أم���ا الباقون فإنهم »ينالون 

فتات وظائف« بحس���ب تعبي���ر روتم. وفي نفس الوق���ت يدافع روتم عن 

الطلبة ويقول إنه ال يمكن لومهم ألنه ليس لديهم بديل، فقد كانت هناك 

سلس���لة من مس���ارات التعليم التي تقلصت أو أغلقت على مدار السنين، 

ولهذا فإنهم يتوجهون إلى مسارات تعليمية غالبا من أجل الحصول على 

ش���هادات جامعية، وفي نهاية المطاف يجدون أنفسهم بعد التخرج إما 

ف���ي وظائف جزئية، وإما في وظائف ذات أج���ور متدنية، وهذا أمر مهين 

لشخص أفنى سنوات من حياته في  التعليم الجامعي.

ويقول روتم إن ما جرى في الس���نوات األخيرة هو إهمال مسارات تعليم 

المه���ن المنتجة، وج���رى التركيز على مهن »الياق���ات البيضاء« فتكدس 

الكثي���ر من الخريجي���ن من دون أن يحظوا بوظائ���ف مائمة. وفي حين أن 

الوالي���ات المتحدة ودول أوروبا تعمل في هذه المرحلة على تعزيز المهن 

اإلنتاجي���ة، ففي إس���رائيل لم يس���توعبوا األم���ر، والمطل���وب اليوم خلق 

التوازنات بين كل المهن، وبشكل خاص بين المهن اإلنتاجية وبين المهن 

الخدماتي���ة، وهذا يتطلب رصد أموال كبيرة في البنى التحتية والتقنيات 

العالية، واالستثمار في األبحاث ومشاريع التطوير وغيرها. 

وف���ي رد على س���ؤال من يقب���ل بأن يتعلم ابنه س���نوات ف���ي الجامعة 

كي يعمل مهندس���ا ميكانيكيا مثا، يقول روتم إنه س���نويا يتوجه إلى 

الجامع���ات 55 ألف طال���ب وطالبة، ولكن ال أحد يس���أل إلى أين يتوجه 65 

ألفا آخرين، ويقصد أبناء س���نهم قب���ل نحو عقدين. ويدعو روتم إلى وضع 

مسارات الكساب مهن لهؤالء كي يكون انخراطهم في سوق العمل بشكل 

أفضل، يس���اهم في التوازنات المطلوبة، ولفت النظ���ر إلى ألمانيا البارزة 

في مجال التأهيل المهني، وقال إن المانيا خلقت ثقافة صناعية، وهناك 

يوجد احترام للهندسيين والتقنيين والمهنيين.

وتق���ول صحيفة »ذي ماركر« إنه حينما تصدر هذه األقوال عن مس���ؤول 

مثل روتم لها معنى خاص، فهو في الس���نوات ال���� 15 األخيرة رافق عمل 

كبرى الش���ركات في إس���رائيل في قطاعي الصناعة والخدمات وأيضا في 

أس���واق المال، كما أنه يرافق مش���اريع تخطيط لعدد من الوزارات الهامة 

في إسرائيل.

غالبية الوظائف الجديدة في السنوات األخيرة جزئية!
*خبير في سوق العمل يحذر من المعطيات غير الدقيقة الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها بشأن أوضاع هذه السوق*33% من 

المنخرطين في سوق العمل يعملون في وظائف جزئية *50% من الوظائف الجديدة تعرض رواتب أقل من الحد األدنى لألجر*

عاطلون عن العمل في أحد مكاتب التشغيل اإلسرائيلية- الحكومة تحاول التحايل على نسبة البطالة المرتفعة من خالل الوظائف الجزئية! 



5 الثالثاء 2013/11/5 م الموافق 1 محرم 1434 هـ  العدد 319 السنة الحادية عشرة

تــقـــاريـــــر خاصـــة

كتب برهوم جرايسي:

بدأت منذ منتصف الشهر الماضي، تشرين األول، الدورة الشتوية 

للكنيس����ت، وهي األكبر من بين دورتين برلمانيتين سنويا، وتستمر 

عادة خمسة أشهر ونصف الش����هر، وستكون هذه الدورة األكبر منذ 

عامين، إذ أن الدورة الشتوية السابقة تخللتها االنتخابات البرلمانية 

والسعي لتش����كيل الحكومة. واالمتداد الزمني للدورة الشتوية يضع 

االئت����اف الحاكم أمام امتحان����ات أكثر وحتى أصع����ب، وفي الحالة 

القائم����ة فإن االئتاف س����يواجه قضاي����ا قد تؤدي، ول����و نظريا، إلى 

خافات وتصدعات فيه.

وكما ذكرنا في تلخيص الدورة البرلمانية الصيفية، في »المش����هد 

اإلس����رائيلي«، قبل نح����و ثاثة أش����هر، فقد أقرت ال����دورة الصيفية 

بالقراءة األولى قوانين ذات بعد استراتيجي على المستوى الداخلي 

في إس����رائيل، ومنها ما سيولد أزمات على المديين القصير والبعيد. 

كذلك، فإن كثيرا من هذه القوانين والقرارات يمكن اعتبارها »حقول 

ألغام« في طريق االئتاف الحاكم، الذي نجح في الدورة الصيفية في 

الس����ير بين النقاط وتجاوز الخافات. والحقا ظهرت مبادرات جديدة 

من ش����أنها أن تولد خافات في االئتاف، خاصة السعي لسن قانون 

جديد يقيد صاحيات المحكمة العلي����ا، وهي تندرج ضمن محاوالت 

قائمة منذ سنوات.

مبادرات قوانين 
جديدة خالفية

مع افتتاح الدورة البرلمانية ظهر جدل في داخل االئتاف الحاكم، 

حول مب���ادرة قانون لعدد من نواب اليمي���ن المتطرف، تهدف إلى 

تقويض صاحيات المحكمة العليا، وبشكل خاص صاحية المحكمة 

في نقض قوانين أقرها الكنيست، وهي مبادرة تندرج ضمن سلسلة 

القوانين واإلجراءات التي س���عت إليها جهات إس���رائيلية، ومنها 

اليمي���ن المتط���رف في العق���د األخير، لتقوي���ض صاحيات جهاز 

القضاء.

والق����ت المب����ادرة اعتراض وزيرة العدل تس����يبي ليفن����ي وحزبها، 

وكذلك اعتراض كتلة »يوجد مس����تقبل« التي يرأس����ها وزير المالية 

يائي����ر لبيد، وهذا جدل قد يرافق الدورة البرلمانية لوقت ليس قليل، 

إذ أن هذه المبادرات ال تتوقف.

كذلك أقرت اللجنة الوزارية لش����ؤون التشريعات بفارق صوت واحد 

مشروع قانون يقضي بمنع الحكومة من مجرد التفاوض حول القدس، 

إال بموافق����ة عددية م����ن 80 نائبا من أصل 120 نائبا في الكنيس����ت، 

وأيضا في هذه الحالة عارض القان����ون وزراء حزبي »الحركة« »ويوجد 

مستقبل«، إال أنه في حين أظهرت رئيسة »الحركة«، ليفني، معارضة 

حادة مس����تأنفة على الق����رار ليبت به من جديد ف����ي االجتماع العام 

للحكوم����ة بكامل تركيبتها، فإن حزب »يوجد مس����تقبل« أعلن أنه لن 

يس����تأنف على القرار، وهناك من عزا األم����ر إلى موقف رئيس الحزب 

لبيد من القدس ورفضه أي انسحاب مستقبلي منها.

لكن مش���اريع القواني���ن المتوقع���ة، والمتعلقة بس���ير العملية 

التفاوضية، وش���كل العاق���ة مع الجانب الفلس���طيني، لن تتوقف 

عند هذا الحد، وحس���ب ما ينشر هناك سلس���لة من هذه المشاريع 

س���تطرح على اللجنة الوزارية لش���ؤون التش���ريعات، باألساس من 

نواب االئتاف، ومنها ما هو مدعوم مباش���رة من أحزاب مشاركة في 

االئتاف الحاكم.

ونذكر منه���ا تحويل قانون »االس���تفتاء الش���عبي« إل���ى قانون 

»أس���اس«، ما يعني ع���دم القدرة على نقضه وإلغائه مس���تقبا، إال 

بأغلبية عددي���ة من 80 نائبا. ويجري الحديث عن القانون الذي أقره 

الكنيس���ت خال والية حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، ويقضي 

بإخضاع كل اتفاق يتضمن انسحاب االحتال اإلسرائيلي من مناطق 

»ذات س���يادة إس���رائيلية«، والمقصود القدس والجوالن المحتلين، 

الس���تفتاء ش���عبي، في حال لم يحظ االتفاق بأغلبية عددية من 80 

نائبا في الكنيست.

ومطلب التحويل يصر عليه حزب المس����توطنين »البيت اليهودي« 

وخاصة رئيسه، وزير االقتصاد نفتالي بينيت، وتحظى المبادرة بدعم 

من رئيس الحكومة بنيامي����ن نتنياهو، إال أن األخير يماطل في هذه 

الفترة بطرح األمر على الكنيست، كي ال يثير ضجة في الحلبة الدولية، 

في ظل المفاوضات الجارية بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني.

كذلك هناك مش����روع قانون يمنع اطاق س����راح أسرى فلسطينيين 

في اطار ما يسمى ب� »مبادرات ُحسن نية«، وإنما فقط من خال االتفاق 

الدائم مع الجانب الفلسطيني.

وسلس����لة المشاريع هذه من ش����أنها أن تقود إلى خاف في مركزه 

حزب »الحركة« بقيادة ليفني، ولكن ليس واضحا إلى أي حد مس����تعد 

هذا الحزب لمغادرة الحكومة في حال جرى إقرار مثل هذه المشاريع 

كليا في الكنيست.

تجنيد الحريديم
أقر الكنيست في الدورة البرلمانية الصيفية السابقة مشروع قانون 

يفرض التجنيد العس����كري اإللزامي على ش����بان اليهود المتدينين 

المتزمتي����ن »الحريديم«، الذي����ن يرفضون الخدمة ألس����باب دينية 

رغ����م مواقفهم اليمينية، وينص القانون على فرض الخدمة بش����كل 

تدريجي على أن تكون المرحلة النهائية في العام 2020، وهذا ليس 

صدفة، إذ يه����دف األمر إلى أمرين: أوال أن ه����ذا قد يخفف من حالة 

غضب الحريديم، الذين سيراهنون على افشال القانون الحقا، وثانيا، 

أن من وضع فكرة التدريج، بنيامين نتنياهو، يأخذ بالحسبان احتمال 

اضطراره للج����وء إلى كتل »الحريديم« الحقا، لمس����اندة حكومته في 

حال ش����هدت تصدعات، وبذلك يكون هناك احتمال لتجميد العمل 

بالقانون.

لك����ن في حين أن القانون حظي لدى اق����راره بالقراءة األولى بإجماع 

في االئتاف الحاكم، فإنه في األسابيع األخيرة بدأت تظهر تصدعات 

واضح����ة في هذا االجماع، خاصة من ح����زب »البيت اليهودي«، الحزب 

األق����وى واألكبر للتيار الديني الصهيوني، فقد عبر رئيس����ه نفتالي 

بينيت عن تحفظات من تشديد عدة بنود فيه، مثا إعفاء 1800 شاب 

فقط من الحريديم، س����نويا، وبات بينيت يطل����ب عدم تقييد العدد، 

كذلك يطلب رفع سن االلتزام بتنفيذ أمر التجنيد إلى 26 عاما بدال من 

21 عاما، حسب ما ينص عليه القانون. 

وعملي����ا فإن بيني����ت وحزبه يتبني����ان موقف وزير الدفاع موش����يه 

يعلون، ال����ذي هو كما يبدو يعبر أيضا عن موق����ف قيادة الجيش، إذ 

أن هناك مؤش����رات إلى وجود تحفظات ل����دى قيادات في الجيش من 

التجنيد الجارف لش����بان الحريديم، فمثا نق����رأ من حين إلى آخر، أن 

التجنيد العام لشبان الحريديم سيضع عقبات أمام تقدم المجندات 

في الجيش، وس����يخلق حواجز كثيرة أمام وجود النس����اء، كذلك فإن 

هذا الكم الذي يقدر سنويا بأكثر من 8 آالف شاب )الشابات معفيات 

ف����ورا بموجب إعفاء المتدينات(، وهم م����ن الذين ال يمكن تجنيدهم 

في وحدات قتالية بس����بب طبيعة حياتهم وثقافتهم وتدينهم، قد 

يتحول إلى عبء على الجيش، وفق تلك التقارير.

لك����ن األهم ه����و أن حزب »البي����ت اليهودي« بات يعيد حس����اباته 

السياس����ية من جدي����د، فتحالفه الوثيق مع حزب »يوجد مس����تقبل« 

العلماني، ليس ضمانة قوية لمعارك السياس����ة االفتراضية للحزب، 

ح����ول احتم����ال التوص����ل إلى أي ن����وع م����ن االتفاقيات م����ع الجانب 

الفلسطيني، ويشعر »البيت اليهودي« أن الصدام مع »الحريديم« في 

موضوع التجنيد، قد ُيضعف قوة االعتراض البرلمانية على مثل هذه 

االتفاقيات مع الجانب الفلسطيني.

ولهذا فإننا نلمس أن »البيت اليهودي« أقدم على خطوة إلى الخلف 

في الصدام المباش����ر مع »الحريديم«، وب����ات الحزب ينصت أكثر إلى 

قيادات متشددة وخاصة حاخامين بارزين بين جمهور المستوطنين 

حذروا من قبل من المبادرة للصدام مع الحريديم.

نشير هنا إلى أن »البيت اليهودي« أيد لدى تشكيل الحكومة مطلب 

»يوجد مس����تقبل« بعدم ضم كتلتي »الحريديم« إلى الحكومة وهذا 

لعدة اعتب����ارات، فأيديولوجيا يرى التيار »الدين����ي الصهيوني« أن 

التزايد الحاد للحريديم، وس����ط رفضهم للصهيونية، يش����كل خطرا 

على الصهيونية في إس����رائيل، ولكن بموازاة ذلك تتأكد المعلومات 

أن ل����دى رئيس الح����زب بينيت، الذي يتولى وزارة االقتصاد واس����عة 

الصاحيات، أجندة اقتصادية صقرية، متطابقة مع وجهة يائير لبيد 

وبنيامين نتنياهو، وكان عل����ى علم بأن ضم »الحريديم« للحكومة لن 

يسمح بتطبيق مثل هذه السياسة التي انعكست في ميزانية الدولة 

للعامين الحالي والجاري.

ولهذا فإننا سنرى الحقا، مع التقدم في تشريع هذا القانون، حاالت 

من الص����دام بين الحزبي����ن المتحالفين، »البيت اليه����ودي« و«يوجد 

مس����تقبل«، ما يعني تأجي����ل اإلقرار النهائي للقان����ون، وهذا خاف 

يش����كل حزب »الليكود« فيه طرفا مؤيدا لتخفي����ف حدة القانون، قد 

يؤدي إلى التصدع األوضح في االئتاف الحاكم.

قانون ثبات الحكم
أقر الكنيس����ت في الدورة الصيفية السابقة قانون ما يسمى »ثبات 

الحكم ورفع نسبة الحسم« في االنتخابات البرلمانية، بالقراءة االولى، 

بعد دمج قانونين تم اقرارهما بالقراءة التمهيدية، وفي هذا القانون 

بعض الجوانب الخافية بي����ن أطراف الحكومة، ففي حين يريد حزب 

»إس����رائيل بيتنا« رفع نس����بة الحس����م فورا من 2% إلى 4%، فإن حزب 

»يوجد مس����تقبل« يريد رفع النس����بة تدريجيا، 3% ف����ي االنتخابات 

المقبلة، و4% في االنتخابات التي تليها. وقد أقر الكنيس����ت القانون 

بصيغة رفع نسبة الحسم إلى 4%، ولكن هناك من يقول في االئتاف 

إن النس����بة س����تهبط مجددا إل����ى 3%، خال إعداد القان����ون للقراءة 

النهائية.

والحقًا وردت معلومات في وسائل اإلعام ادعت أن رئيس الحكومة 

نتنياهو بات يطرح تحفظات من بعض بنود القانون، كي ال يثير ضده 

اعتراضات من جهات حقوقية تؤدي إلى اظهار إس����رائيل في الحلبة 

الدولي����ة القريبة عليها بأنها ضد أس����س الديمقراطية، ألن القانون 

يستهدف بشكل واضح المواطنين العرب.

كذل����ك، ف����إن القانون يواجه تحفظ����ات من ح����زب »الحركة« لكونه 

س����يكون مهددا من نس����بة الحس����م المقترحة، إضافة إلى تحفظات 

مبدئي����ة من ش����خصيات في الح����زب، ونرى تحفظات مش����ابهة لدى 

عدد قليل من نواب »يوجد مس����تقبل«. ولكن رغم كل ذلك، فإن لجنة 

القانون والدستور، التي يرأس����ها نائب حزب »إسرائيل بيتنا« تعقد 

جلسات مكثفة للتقدم في إقرار القانون.

وبحسب سلسلة من المؤشرات، فإن التقدم في هذا القانون سيؤدي 

إلى ظهور خافات جدية داخل االئتاف الحاكم تس����اهم في تعميق 

التصدعات القائمة.

الخالصة
ال يعني ما تقدم أن التصدعات المفترضة ستؤدي حتما إلى تفكك 

االئت����اف الحاكم في هذه الدورة الش����توية، فقد علمت التجربة بأن 

عملية تفكك االئتاف تس����بقها أش����هر عديدة من الخافات و«شد 

الحب����ل« بين مختلف األطراف، ألن أي ح����زب من األحزاب االئتافية ال 

يتخلى بهذه الس����هولة عن قسطه في أرفع دوائر اتخاذ القرار، التي 

تمنحه القوة، وهذا أمر يتعزز كثيرا في ظل تاشي دور األيديولوجيا 

والمواق����ف المبدئية لدى الغالبية الس����احقة من الكت����ل البرلمانية 

والن����واب، إذ أن ما يحكم قرارات غالبية األحزاب والكتل هو تش����ابك 

مصالح وأجندات.

غي����ر أن األمر األبرز في ما تقدم ه����و التصدع الحاصل في التحالف 

األقوى ضمن االئتاف الحاكم، بين حزبي »يوجد مس����تقبل« و«البيت 

اليهودي«، ه����ذا التحالف الذي ظهر فجأة بعد ي����وم من االنتخابات 

البرلماني����ة التي جرت في مطل����ع العام الج����اري، وكان محط مفاجأة 

للحلب����ة اإلس����رائيلية، نظ����را لسلس����لة التناقض����ات المفترضة في 

توجهات الحزبين، خاصة االجتماعية، ومن ثم السياسية، ورغم ذلك 

فإن التحالف كان وثيقا، ولكن كما سبق ذكره هنا فإن ما وّحد الحزبين 

كان الس����عي لتطبيق أجندة اقتصادية متفق عليها، ومستقبل هذا 

التحالف سيحكمه تطور األحداث في الدورة الشتوية الجديدة، كونه 

يشكل ركيزة جدية الستمرار تماسك االئتاف الحاكم برمته. 

خالفات أولية في االئتالف الحاكم قد تؤدي إلى تصدعات!

*الدورة الشتوية الجديدة للكنيست هي الدورة األكبر منذ عامين *سلسلة 

القوانين والمبادرات الحساسة قد تفجر خالفات منها ما هو منظور وآخر 

متوقع *خالفان كبيران ظهرا منذ اليوم األول للدورة: مستقبل قانون تجنيد 

شبان الحريديم ومبادرة جديدة لتقييد صالحيات المحكمة العليا*

رام الله: دفعة جديدة من األسرى المحررين.               )أ.ب( 

امتألت الصحف اإلس���رائيلية، في األيام القليلة الماضي���ة، بالتحريض والعبارات 

العنصرية، قبيل إطاق سراح األسرى الفلسطينيين ال� 26، بعد منتصف ليلة األربعاء 

الماضية. ولم تتردد هذه الصحف والمحللون فيها من استخدام أي ادعاءات أو مزاعم 

من أجل التحريض على األسرى المحررين، وإلصاق أبشع األوصاف بهم. 

وب���دا بوضوح أن الكراهية التي بثتها الصح���ف والمواقع االلكترونية األكثر رواجا، 

وقادت حملة ش���عبية عنصرية في إسرائيل، لم تكن موجهة ضد األسرى فقط، وإنما 

ضد كل ما هو عربي وفلسطيني.

وذكرت الموقع اإللكتروني الحريدي »كيكار هش���بات«، أنه خال الس���اعات القليلة 

التي س���بقت خروج أس���رى الضفة الغربية، من معتقل »عوفر« قرب رام الله، تمهيدا 

إلطاق س���راحهم، تظاهر اآلالف من نش���طاء اليمين اإلس���رائيلي قبالة هذا السجن، 

وهتفوا بشعارات عنصرية ضد العرب والمسلمين. وأقدم متظاهرون على حرق قطعة 

قماش بدعوى أنها »لباس إسامي« وهتفوا الشعار العنصري »الموت للعرب«.  

وامت���دت ه���ذه الموجة العنصرية إلى ش���مال إس���رائيل، حيث كتب نش���طاء في 

اليمين ش���عارات عنصرية على جدار مدرس���ة ثانوية في بلدة »حتسور« في الجليل، 

وبينها ش���عار »الموت للعرب«. وقالت الشرطة اإلسرائيلية إن التقديرات هي أن هذه 

تبت على خلفية إطاق سراح األسرى. 
ُ
الشعارات ك

وإل���ى جانب الصحف، قادت ه���ذه الحملة العنصرية منظمة »ألماغ���ور« اليمينية، 

الت���ي تدعي أنها تمثل »ضحايا اإلرهاب«، والتي تبادر، قبل أية عملية إطاق أس���رى، 

إلى ش���حن الجمهور عموما واليمين خصوصا بش���حنات العنصري���ة والتحريض ضد 

الفلس���طينيين. وفي موازاة ذلك تقدم االلتماس���ات إلى المحكمة العليا ضد قرارات 

تل أحد أفرادها في 
ُ
بتحرير أسرى، ويتجند معها دائما عدد قليل من العائات التي ق

هجوم فلس���طيني. وتتجاهل هذه المنظمة بشكل متعمد السبب الرئيسي الذي زج 

باألسرى الفلسطينيين في السجون، وهو االحتال. 

وردت المحكم���ة العليا اإلس���رائيلية التماس »ألماغور« ضد قرار حكومة إس���رائيل 

بإطاق س���راح األس���رى. ورغم أن المحكمة العليا هي هيئة إس���رائيلية ش���ريكة في 

االحت���ال من خال العدي���د من القرارات الت���ي أصدرتها ضد الفلس���طينيين طوال 

السبعة وأربعين عاما الماضية، إال أن هذه الحقيقة لم تمنع رئيس منظمة »ألماغور«، 

مئير إيندور، من مهاجمة المحكمة.

واعتبر إيندور أنه »تم تجاوز كافة الخطوط الحمراء هذه المرة، بإطاق س���راح قتلة 

من الوزن الثقيل. وقد توقعت العائات الثكلى وألماغور أن المحكمة التي تدخلت هذا 

الشهر بش���كل واضح لصالح المتسللين من إفريقيا، ووقفت على قدميها الخلفيتين 

أمام الحكومة، ستتدخل هذه المرة أيضا في قرار الحكومة« بإطاق سراح األسرى. 

وأض���اف إين���دور أن »قضاة المحكمة العلي���ا أثبتوا أن ضحايا اإلرهاب والش���هداء 

يس���اوون في نظرهم قش���رة ثوم، وقد ط���ووا رايات العدل في أكث���ر األماكن أهمية 

لرفعه���ا، أي أمام المنظمات اإلرهابية. وس���تواصل ألماغور النض���ال من أجل العدل 

واألخاق في المكان الذي فشلت فيه المحكمة العليا«.  

كأن إسرائيل ليست دولة احتالل...
لم تأبه الصحف اإلس���رائيلية بحقيقة أن تحرير األس���رى جاء في إطار اس���تئناف 

المفاوضات بين إس���رائيل والفلسطينيين. وتباكت هذه الصحف على العائات التي 

فقدت أفرادا منها خال س���نوات الص���راع، علما أنه من الواضح ج���دا أن غالبية هذه 

العائات ال تشارك في أي نشاط ضد إطاق سراح أسرى فلسطينيين، وخاصة أن جميع 

هذه النشاطات، ومن دون استثناء، ينظمها اليمين. 

وصدرت الصحف، يوم الثاثاء األخير، بعناوين صارخة مليئة بالحقد والكراهية والتضليل 

والعنصرية. فقد صدرت صحيفة »يسرائيل هيوم«، التي تأسست من أجل دعم حكم رئيس 

حكومة إس���رائيل، بنيامين نتنياهو، وتوزع مئات آالف النس���خ مجانا يوميا، بعنوان رئيس 

جاء فيه: »األوغاد يتحررون«. بينما كان العنوان الرئيس لصحيفة »معاريف«: »دموع عائات 

الضحايا وفرح في الش���ارع الفلس���طيني«. وصدرت صحيفة »يديع���وت أحرونوت« بعنوان 

»يبكون ويتخاصمون«، في إشارة إلى مسرحية معارضة حزب »البيت اليهودي« إلطاق سراح 

األسرى، مقابل إصرار نتنياهو على تنفيذ التزامه بقرار تحريرهم. 

وتعاملت وسائل اإلعام اإلسرائيلية مع األسرى الفلسطينيين على أنهم »مخربون« 

و«قتلة« و«إرهابيون«. ورغم أن جميع األسرى الذين تم إطاق سراحهم قضوا أكثر من 

عشرين عاما في السجون، إال أن حملة التحريض ضد إطاق سراحهم لم تتوقف بتاتا. 

وفي هذا الس���ياق نشرت »يديعوت أحرونوت« ما وصفته بأنه »قائمة سوداء«، شملت 

أسماء األسرى المحررين الستة والعشرين، ووضعت تحت اسم كل أسير اسم القتيل 

الذي أدين بقتله. ونش���رت هذه الصحيفة عنوانا رئيس���ا: »نتنياهو كسرنا« وعنوانا 

آخر: »دائرة األلم«. وكأن إس���رائيل ليس���ت دولة احت���ال وال تقتل اآلالف المؤلفة من 

الفلس���طينيين وال تنكل بالفلس���طينيين وال تقّيد تحركاتهم وال تسرق أرضهم، وال 

تستوطن فيها، وال تسرق مياههم وال تحاصرهم.

ديماغوغية جوفاء
يمارس العديد من المحللين اإلسرائيليين ديماغوغية جوفاء، خاصة عندما يتعلق 

األم���ر بالفلس���طينيين. وأحد هؤالء المحللين ه���و بن درور يميني، ف���ي »معاريف«، 

والذي اس���تغل مقاله للتحريض على األسرى والفلسطينيين، وللمطالبة بإطاق سراح 

الجاسوس األميركي - اليهودي جونثان بوالرد من السجن األميركي. 

وكت���ب يميني، بديماغوغيته الجوف���اء المعهودة، أن »تحري���ر مخربين وقتلة في 

ظروف السام هو جزء ال يتجزأ من عملية المصالحة، شريطة أن تكون هناك مصالحة. 

لكن القصة ليس���ت على هذا النحو بين إسرائيل والس���لطة الفلسطينية. ]ورغم أنه[ 

توج���د تهدئة معينة، ويوج���د تعاون أمني، وتوجد معارض���ة للعنف، على األقل من 

جان���ب أبو مازن، الذي أدرك أن العنف يضر بالفلس���طينيين أنفس���هم، لكن ال توجد 

مصالحة. والخطاب ]الفلس���طيني[ ما زال كم���ا كان. وأي واحد ليس أعمى تجاه الواقع 

يعرف أن التحريض مستمر«.

ويبدو أن يميني كتب هذه السطور كأنه يعيش في فراغ، وكأن الشعب الفلسطيني 

ال يعيش في حالة قهر شديد جراء االحتال اإلسرائيلي. 

وش���نت حركة »يسرائيل ش���يلي« )إس���رائيل خاصتي( حملة إعامية على موقعها 

اإللكتروني تحت عنوان »هم ليس���وا أس���رى - إنهم مخرب���ون«. وتعتبر هذه الحركة 

واحدة م���ن أكبر حركات اليمين والت���ي نظمت المظاهرة قرب س���جن »عوفر« ونقلت 

آالف المش���اركين فيها بحافات إلى مكان المظاهرة. وقال���ت في بيان على موقعها 

اإللكترون���ي إنه »في الفترة األخيرة، وفي كل مرة يتم فيها طرح موضوع المفاوضات 

مع الس���لطة الفلسطينية، ُيس���تأنف النقاش العام حول إطاق س���راح أسرى. وهذا 

غسيل للكلمات الذي يخفي واقعا خطيرا. إذ أنهم ليسوا أسرى، هم مخربون. قتلة مع 

الكثير من الدماء على األيدي وتمت محاكمتهم وُسجنوا«. 

واعتب���ر يس���رائيل هارئيل، رئي���س مجلس المس���توطنات األس���بق، في صحيفة 

»هآرتس«، أن »البش���ر يستخفون بمن يظهر عدم احترام للذات... وإسرائيل، بأدائها 

االستس���امي في موضوع المخربين، هي دولة مس���تهزأ بها اليوم. وثمة ش���يء غير 

جيد حدث ألجهزة مناعتها األخاقية، وبس���ببه تض���ررت قدرتها على مقاومة أخف 

الضغ���وط. ومن أجل إط���اق س���راح المخربين، تعال���ت الذريعة بأن ’هن���اك أهمية 

إستراتيجية في المدى البعيد’. وماذا عن األضرار األخاقية - الداخلية والسياسية - 

الخارجية الحاصلة في هذه األثناء نتيجة تراجع كرامة الدولة؟«.

وأضاف أن »التحرير األخير للمخربين - القتلة، من دون أي مقابل، يؤكد مدى تدهور 

ق���وة الصمود القومي. وإس���رائيل، عندما يك���ون ’اليمين’ في الحكم حصرا، ليس���ت 

مس���تعدة لمواصلة النضال من أجل قيمها. وكل شيء فيها آني- حكومة اآلني. وفي 

المستوى المبدئي، فإن حكومة نتنياهو تذكر، حتى في خطابها، بحكومة أوسلو«.

نشاط اليمين أثار اشمئزاز إسرائيليين
لقد بالغ اليمين اإلسرائيلي في احتجاجاته ضد إطاق سراح األسرى الفلسطينيين، 

لدرجة أنه أثار اشمئزاز بعض اإلسرائيليين، وخاصة عائات الجنود القتلى. فقد وضع 

نش���طاء من اليمين عشرات الافتات على قبور الجنود في مقبرة عسكرية في القدس 

الغربي���ة. وكتبوا على هذه الافتات، ذات الخلفية الس���وداء، وبخ���ط أحمر، »عذرا أننا 

نسيناكم. بالنسبة لنا - موتكم كان با طائل. ]التوقيع[ حكومة إسرائيل«.

وقالت تقاري���ر صحافية إنه تقف خلف هذا العمل منظمة مجهولة باس���م »عذرا أننا 

نسينا«. وجاء في بيان عممته هذه الحركة على وسائل اإلعام أن »الحكومة نسيت ضحايا 

اإلره���اب، واختارت أن تحرر القتلة. ونحن نعل���م أن وضع الافتات هو عمل غايته زعزعة 

الجمهور وقد حقق هدفه. وتحريرهم مؤلم لنا جميعا، وتوجد عائات ثكلى بيننا«.

وقد عبر أهالي الجنود المدفونين في هذه المقبرة عن اش���مئزازهم من هذا العمل. 

وقال والد جندي مدفون، إن »االحتجاج يجب أن يبقى خارج المقابر العس���كرية، التي 

هي في صلب اإلجماع. وآراء األهالي الثكلى السياسية مختلفة ومتنوعة، لكن جميعنا 

متحدون في الرأي على أن هذا المكان مقدس، وممنوع الس���ماح بموطئ قدم هنا لمن 

يري���د التعبير عن احتجاج أو القيام باس���تفزازات. وقد تج���اوز واضعو الافتات كافة 

الحدود. وإذا كنت تري���د أن تتظاهر، فاذهب وتظاهر أمام مكاتب الوزراء. لكن يحظر 

عليك المجيء إلى المقبرة العسكرية. هذا تابو، ويجب أن يبقى تابو«. 

وأضاف »أن���ا أؤيد العملية السياس���ية، ومن الجهة األخرى ال أك���ون مرتاحا عندما 

يطلقون سراح مخربين. لكن هذا قرار اتخذته الحكومة«.

كذلك ندد إيلي بن ش����يم، رئيس منظمة »يد لبانيم« التي تعنى بتخليد ذكرى الجنود 

القتلى، بوضع الافتات في المقبرة العس����كرية، وق����ال إن »هذا عمل جبان، ومس بذكرى 

القتلى وتدنيس لقبورهم«. وأضاف أنه توجه إلى المفتش العام للش����رطة اإلسرائيلية، 

يوحنان دانينو، وطلب فتح تحقيق ضد المبادرين لهذا العمل. كذلك طالبت حركة »السام 

اآلن« المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية، يهودا فاينشتاين، بفتح تحقيق.

نتنياهو هو المستفيد األول من حملة التحريض
دار س���جال داخل الحكومة اإلسرائيلية، عشية إطاق س���راح األسرى، بين نتنياهو 

والوزراء المقربين منه، مثل وزير الداخلية جدعون ساعر، وبين وزراء من حزبه، الليكود، 

ووزراء م���ن حزب »البيت اليهودي«، الذي أعلن رئيس���ه نفتالي بينيت أنه »يجب قتل 

المخربين وليس تحريرهم«. ووصل هذا السجال إلى حد قال فيه ساعر لبينيت إنه إذا 

كان يعارض بهذه الش���دة قرار الحكومة بإطاق سراح األسرى فإن عليه أن يستقيل. 

لكن بينيت لم يستقل ومرت »أزمة« االئتاف بسام.

لكن المستفيد األول من كل هذا السجال هو نتنياهو نفسه. ورغم أنه منشغل في 

قضايا »مصيرية« بالنسبة إلسرائيل، كما يصرح باستمرار، مثل قضية النووي اإليراني 

ومواجهة عزلة إس���رائيل في العالم واس���تقرار تنظيمات الجهاد العالمي عند حدود 

إس���رائيل وقصف غزة ومواجهة ضغوط أميركية، إال أنه صرح أن القرار بإطاق سراح 

األسرى الستة والعشرين »كان من أصعب القرارات التي اتخذها كرئيس للحكومة«! 

إال أنه في مقابل »هذا القرار الصعب«، أعلن نتنياهو عن توس���يع االستيطان بشكل 

كبير. وأفادت صحيفة »هآرتس« أنه في موازاة إطاق س���راح األسرى، يعمل نتنياهو 

على دفع مخططات لبناء نحو خمسة آالف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة 

الغربية والقدس الش���رقية. وبذلك يكون نتنياهو قد أرضى الغرب، الذي يسمى في 

إس���رائيل ب� »المجتمع الدولي«، بإطاق سراح األس���رى، وأرضى اليمين في إسرائيل، 

وبضمن ذلك جهات واس���عة داخل حزب الليكود، بتوس���يع االستيطان. وبعد انتهاء 

مدة التسعة شهور المخصصة للمفاوضات، والتي سيتم خالها اإلفراج عن دفعتين 

أخريين من األس���رى، من المتوقع أن يتم اإلعان عن فش���ل المفاوضات، كما تش���ير 

كافة التوقعات والتقارير، لكن نتنياهو سيعلن أنه قدم تنازالت كبيرة للفلسطينيين 

تتمثل في إطاق س���راح 104 أس���رى قدامى. وبانتهاء مدة التسعة الشهور، ستكون 

والية نتنياهو قريبة من منتصفها، لكن ائتافه سيكون متماسكا وقويا ومستقرا.   

العنصرية اإلسرائيلية تتجّرد على
خلفية إطالق األسرى الفلسطينيين!

*عناوين صارخة في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية: »إنهم ليسوا أسرى - إنهم مخربون وأوغاد!«*
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

س���محت الرقابة العسكرية اإلس���رائيلية، يوم الخميس الماضي، بنشر جزء 

آخر من اإلفادات التي أدلى بها مس���ؤولون إسرائيليون أمام »لجنة أغرانات«، 

التي حققت في إخفاقات حرب تشرين/ أكتوبر العام 1973، وقدمت تقريرها 

في مطلع نيس���ان العام 1974. وأظهرت هذه اإلفادات حجم توتر العاقة بين 

وزير الدفاع في حينه، موشيه داّيان، وبين رئيس هيئة أركان الجيش، دافيد 

إلع���ازار. فقد كرر دايان اقتباس أق���وال إلعازار لكي يثبت أن تقديرات األخير 

ضللته عشية الحرب.

واقتبس دايان إلعازار أمام لجنة التحقيق الرسمية، برئاسة رئيس المحكمة 

العليا اإلس���رائيلية، ش���معون أغرانات، قائا إن »حقيقة أننا تجرأنا على عدم 

تجنيد ]قوات[ االحتياط نابعة من أننا نؤمن بقدرة قوات س���اح الجو على صد 

هجوم في إحدى الجبهتين«.

وق���ال دايان إنه زار مقر قيادة الجبهة الش���مالية للجيش اإلس���رائيلي، برفقة 

إلعازار، قبل أس���بوعين من نش���وب الحرب. وقدر قائد هذه الجبهة، اللواء إسحق 

حوفي، أمامهما أنه قد تنش���ب حرب من دون أي إنذار مس���بق. وأضاف دايان أنه 

طل���ب تعقيبا من إلعازار على أق���وال حوفي، وأن رأي رئي���س أركان الجيش كان 

مختلفا، إذ قال »إنني ال أنفي ذلك، ألن هذا محتمل من الناحية التقنية. وأنا أقول 

أن هذا لن يحدث بنس���بة 99%«. وأضاف دايان أن تقديرات إلعازار كانت أن حجم 

القوات اإلسرائيلية في الجوالن كبير، وأن إلعازار لم يوافق على موقفه بتعزيزها.

وتاب���ع دايان، أم���ام »لجنة أغرانات«، أنه على الرغم م���ن الخافات في اآلراء، 

إال أنه وافق في نهاية األمر على التقديرات الس���ائدة في الجيش بأن الحرب 

غير متوقعة، ومن بين أس���باب ذلك أنه اعتقد أن س���ورية لن تهاجم وحدها 

إسرائيل. وأضاف أن أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية واجهت صعوبة، عشية 

الحرب، في توفير إنذار بش���أن نشوب حرب قريبة، رغم أنه كان هناك عدد من 

المعلومات االستخباراتية التي شككت في أن أداء الجيشين السوري والمصري 

ليس عادي���ا، لكن رغم ذلك كانت التقديرات في جهاز األمن اإلس���رائيلي أن 

الحديث يدور عن مناورات عسكرية.  

ووفقا لدايان، فإنه في الخامس من تشرين األول، أي قبل نشوب الحرب بيوم 

واحد، وبعد تلقيه أحد اإلنذارات، قدر أن الحرب ستبدأ بهجوم صاروخي عربي. 

وحاول أن يوضح أمام »لجنة أغرانات« س���بب الخطأ الذي ارتكبه رئيس شعبة 

االستخبارات العسكرية اإلس���رائيلية )»أمان«(، إيلي زاعيرا. وقال وزير الدفاع 

اإلسرائيلي إن »مصيبتي كانت أن رئيس أمان كان محقا ]بأن مصر وسورية لن 

تشنا حربا بعد سنوات قليلة من حرب حزيران العام 1967[، حتى هذه الحرب. 

وهو كان على حق في جميع هذه التقديرات التي تشددت فيها فعا«.  

وتطرق دايان إلى »المنظور« العسكري الذي تقوقعت فيه تقييمات »أمان«. 

وقال إنه خال اجتماعات هيئة األركان العامة للجيش اإلس���رائيلي »لم أسمع 

أب���دا تقديرا آخ���ر يختلف مع تقدي���ر رئيس أمان. ولم يض���ع الجيش مقولة 

مختلف���ة عن مقولة رئيس أمان بأن الحرب غي���ر متوقعة، وفي جميع األحوال 

لي���س حربا كهذه... وفي جلس���ات هيئة األركان التي ش���اركت فيها، وعبروا 

خاله���ا عن رأيهم بهذا الخصوص، كانوا جميعا جس���ما واحدا. وأنا، ليس���ت 

لدي مصادر استخباراتية خاصة. والهيئة األخرى، هي الموساد. وكان تقدير 

الموساد أنه ال يتوقع نشوب حرب شاملة«.

وادعى دايان ف����ي إفادته أنه »يقول كل هذا كي يوضح أنه اختلف مع رأيهم 

في مس����ألة وجهة مصر وس����ورية، وما إذا كانتا متجهتين نحو حرب أو س����ام. 

وق����د قلت إنها متجهة نحو الحرب«. وفيما يتعلق باإلنذار المبكر، قال دايان »لم 

أفكر في أننا لن نعلم بأنهم يتجهون نحو حرب بوجود الوسيلة ]الرقابة شطبت 

طبيعة الوس����يلة ويرجح أنها وسيلة تنصت[ التي بحوزتنا. هذا أمر لم أفكر فيه 

إطاقا«. وأضاف أنه اعتقد في شهر نيسان العام 1973 أن »مصر وسورية سوف 

تستأنفان الحرب ضدنا... ولم أكن متأكدا من التاريخ« التي ستنشب الحرب فيه.

»رئيس أمان رفض 
تفعيل الوسائل الخاصة«

انش���غل أعضاء »لجنة أغرانات« كثيرا في موضوع »الوس���ائل الخاصة« التي 

لم يتم فتحها، أي تفعيلها، من أجل زيادة جمع المعلومات االس���تخباراتية، 

عشية حرب أكتوبر. وحمل رئيس دائرة جمع المعلومات في »أمان« في حينه، 

مناحيم ديغلي، مس���ؤولية عدم فتح »الوس���ائل الخاصة« إلى رئيس »أمان«، 

وقال إنه طلب من زاعيرا عدة مرات فتح هذه »الوسائل«، لكن زاعيرا رفض ومن 

دون تفسير رفضه.  

وق���ال ديغلي، الذي كان قب���ل ذلك قائد وحدة كوماندوس النخبة »س���رية 

هيئة األركان العامة«، إنه قبل نش���وب الحرب بيوم واحد فقط، ُسمح له، ألول 

مرة، باس���تخدام تلك »الوسائل«. وأضاف أنه »ببساطة كانت لدينا هنا قدرات 

لم نس���تخدمها، رغم أننا احتفظنا بها لمثل هذه الح���االت. وكان واضحا لنا، 

في قس���م جمع المعلوم���ات، أنه تعين فتحها، وأن هذا هو الوقت المناس���ب 

لفتحها. وكنا نعي ذلك تماما، ليس ألننا قلنا إنه ستنش���ب حرب، وليس ألننا 

كنا أذكياء أكثر«. 

وأبلغ ديغلي »لجنة أغرانات« بأن المسؤولين في دائرة األبحاث في »أمان« 

كان���وا يعلمون، قبل الحرب بفترة، أن الس���وريين نش���روا قوات في هضبة 

الج���والن بحجم ال مثيل له منذ ح���رب حزيران العام 1967. ورأى أن هذا األمر 

كان يجب أن يلزمهم بتفعيل »الوس���ائل الخاصة« التي كانت بحوزتهم من 

أجل محاولة فهم صورة الوضع بش���كل أفضل. وق���ال ديغلي إنه في األول 

من تش���رين األول 1973، ص���درت أوامر إلى أفراد وح���دات جمع المعلومات 

االس���تخباراتية على أش���كالها في »أمان«، بأن ينتبهوا إل���ى المناورة التي 

ينفذه���ا الجيش المص���ري، من أجل محاولة استش���راف التط���ورات التي 

قد تح���دث خال المناورة، والت���ي قد تقود إلى وضع يطال���ب فيه الجيش 

اإلسرائيلي باالنتقال إلى حالة جهوزية حقيقية. ورغم ذلك فإنه فقط بعد 

خمسة أيام تم السماح بفتح »الوسائل الخاصة«. 

رئيسا »أمان« والموساد 
يعترفان بأخطائهما

وبينت ش���هادات زاعيرا ورئيس الموس���اد إبان الحرب تس���في زامير أنهما 

اعترف���ا بأخطائهما وقصورهما ف���ي توقع الحرب. وقال زامير في ش���هادته 

»يوج���د لدي أل���ف تأنيب ضمير، ألني ل���م أمارس ضغوطا على مئة ش���خص، 

وبضمنهم أنا. وأنا أعترف اآلن بأني لم أعمل بالشكل المناسب«.

وتطرق زامير إلى لقائه في لندن مع أش���رف مروان، الذي يعتقد في إس���رائيل بأنه 

كان عميا مزدوجا لمصر وإس���رائيل، وحصوله على معلومات بأن الحرب وش���يكة. لكن 

زامير لم يتصل على الفور برئيس���ة الحكومة اإلسرائيلية آنذاك، غولدا مئير، ليطلعها 

على المعلومات التي حصل عليها. وقال أمام »لجنة أغرانات«: »حقيقة هي أنني لم أقل 

]لمئير[. ولو قال ]مروان[ لي ’حرب’ مع تاريخ نشوب الحرب، لما انتظرت لحظة واحدة«. 

من جانبه قال زاعيرا للجنة »تعين علّي أن أبدأ ش���هادتي بالقول إن ش���عبة 

االس���تخبارات أخطأت في تقديراتها بشأن الحرب. وهذا معطى. ولم يكن في 

أية م���ادة ]أعدها »أمان« وعممه���ا قبل الحرب[ ه���دف للتعتيم على حقيقة 

كهذه«. ونفى زاعيرا أنه أسكت آراء أخرى أو أنه فرض تقديراته الشخصية. 

وم���ن الجهة األخرى، تبين أن هناك انتق���ادات ألداء وعمل »لجنة أغرانات«. 

وكتب المحلل األمني في صحيفة »هآرتس«، أمير أورن، يوم الخميس الماضي، 

أنه »لدى قراءة الش���هادات، يصعب التعامل بجدية مع لجنة تحقيق كهذه، 

ولذلك فإن الحكومة أيضا، سارعت، ألسباب أنانية ومن أجل الحفاظ على البقاء 

السياس���ي، إلى قبول توصيات اللجن���ة من دون التدقيق بش���كل عميق في 

األساس التوثيقي الذي سعت اللجنة إلى االستناد عليه«. 

وثائق إسرائيلية جديدة حول حرب أكتوبر 1973

رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي كان متأكدا بنسبة 99% أن الحرب لن تنشب!

أعل���ن قائد قس���م التحقيق���ات والمباحث في الش���رطة اإلس���رائيلية، ميني 

يتس���حاقي، خال اجتم���اع للجنة الداخلية التابعة للكنيس���ت، ي���وم األربعاء 

الماضي، أن الش���رطة نجحت في قطع »براعم عاقات« بين المنظمات اإلجرامية 

والحكم المحلي. وجاءت أقوال ضابط الشرطة ردا على سؤال وجهته رئيسة تلك 

اللجن���ة البرلمانية، عضو الكنيس���ت ميري ريغف، حول م���ا إذا بدأت المنظمات 

اإلجرامي���ة في إقامة عاقات مع الحك���م المحلي والتأثير عل���ى عالم العقارات 

والعطاءات التي تنشرها السلطات المحلية. 

وكش���ف عن قائمة المنظم���ات، أو العائات، اإلجرامية األكبر في إس���رائيل، 

وتبّين أن هذه العائات التي تتربع على قمة اإلجرام المنظم في إس���رائيل قد 

تغيرت عما كانت عليه قبل عدة سنوات. وتناول البحث في لجنة الداخلية قدرة 

الش���رطة على محاربة المنظمات اإلجرامية. وناقشت اللجنة هذا الموضوع على 

خلفي���ة تصاعد حرب العصابات، ومقتل عدد من أفرادها، بواس���طة إطاق النار 

عليهم وتفجير س���ياراتهم، في مناطق عام���ة، وفي حاالت معينة قرب روضات 

أطفال، كما حدث قبل أسبوعين تقريبا، األمر الذي يشكل خطرا داهما على حياة 

المواطنين العاديين. 

وأش���ار الضابط يتسحاقي إلى أن معظم نشاط المنظمات اإلجرامية يجري في 

الخف���اء، وأن الحديث يدور ف���ي غالب األحيان عن »مجموع���ات إجرامية« وليس 

منظمات هرمية. ووفقا ليتسحاقي فإن الشرطة جمعت عشرات آالف التفاصيل، 

ورس���مت م���ن خالها صورة تمك���ن من إحباط مح���اوالت قتل ف���ي إطار حروب 

المنظمات اإلجرامية ضد بعضها البعض. 

ورغ���م حروب العصابات التي ش���هدتها ش���وارع إس���رائيلية، مؤخ���را، إال أن 

يتس���حاقي ش���دد على أن اإلحصائيات تدل على انخفاض عدد أحداث كهذه. 

لكنه قال إنه ال يمكن إحباط 100% من هذه األحداث، وأن الشرطة تفضل أحيانا 

محاربة عصابات السطو على المسنين على محاربة المنظمات اإلجرامية. وأضاف 

أن معظ���م األعضاء في المنظمات اإلجرامية، حوال���ي 300 مجرم، موجودون في 

الس���جون وقس���م منهم موجود خارج الباد. وقال إن الش���رطة تعمل أيضا ضد 

الق���وة االقتصادية لهذه المنظمات وتصادر أمواال كثيرة. وأش���ار إلى أن هذه 

المنظمات تحاول تبييض أموال بواسطة أعمال تجارية شرعية. 

وتطرق يتس���حاقي، ردا على س���ؤال لريغف وعضو الكنيست مسعود غنايم، 

إلى التعاون بين المنظمات اإلجرامية اليهودية والعربية داخل إسرائيل، وإلى 

قضية الساح المنتشر بين المواطنين العرب. وقال إن هناك تعاونا، وإن مصدر 

الس���اح هو بسرقته من بيوت ومن الجيش اإلس���رائيلي ومن التهريب. وأضاف 

أنه تم تش���كيل وحدة خاصة لتشخيص العبوات الناس���فة ومصادرها. كذلك 

أقامت الشرطة وحدة »الهاف«، وتضم ألف شرطي، ومهمتها محاربة المنظمات 

اإلجرامية. وقال »كوبي«، وهو ضاب���ط المخابرات في وحدة »الهاف«، إن الوحدة 

تمرر رس���الة واضحة إل���ى المنظمات اإلجرامية، لكنه اعت���رف بأن هذه الوحدة 

تعمل ضمن قي���ود يفرضها العدد القليل من الش���رطيين والميزانية التي تم 

رصدها لهذه الوحدة.

قائمة المنظمات اإلجرامية الكبرى
رس���مت الش���رطة اإلس���رائيلية خارطة المنظمات اإلجرامية، ووضعت قائمة 

شملت عشر منظمات، يش���تبه بأنها المنظمات اإلجرامية الكبرى في إسرائيل. 

وهذه ليس���ت المرة األولى التي تنش���ر فيها الشرطة قائمة كهذه. فقد نشرت 

في الماضي قوائم كهذه، وكان أشهرها تلك التي نشرتها صحيفة »هآرتس«، 

ف���ي العام 1977، وش���ملت 11 منظمة إجرامية، وأثارت ضج���ة كبيرة في حينه. 

وتشمل هذه القوائم أسماء أشخاص، يشتبه بأنهم يتزعمون منظمات إجرامية، 

وجمعوا أمواال طائلة بواس���طة ارتكاب مخالفات جنائية، وتقول الش���رطة إنها 

تسعى إلى محاكمتهم بمخالفة إخفاء أرباحهم عن سلطات الضرائب. 

ودّرجت الشرطة قائمة المنظمات اإلجرامية العشر، التي تم كشفها األسبوع 

الماضي، وفقا لحجم هذه المنظمات.

احتل���ت المرتبة األولى في هذه القائمة عصابة عمير مولنر، الذي أصبح اليوم 

الهدف رقم 1 للشرطة اإلسرائيلية. ومولنر )41 عاما( هو من مواليد مدينة رامات 

غان، وانضم إلى »عصابة رامات عميدار«، التي كان يرأسها األخوان يوسي وراني 

هراري. وبعد أن تس���رح من الخدمة العس���كرية اإللزامية، عاد إلى صفوف هذه 

العصابة وش���ارك في حربها الدموية مع »عصاب���ة برديس كاتس«. وكان مولنر 

مشتبها بقتل عدد من أفراد هذه العصابة. وبعد سنوات ازدادت قوته، من خال 

حرب العصابات، حتى أصبح أحد رؤساء »عصابة رامات عميدار«. 

وس���افر في العام 1998 إلى جنوب إفريقي���ا، حيث تم وصفه بأنه زعيم المنظمة 

اإلجرامية اإلسرائيلية هناك. وبعد ثاث سنوات سافر إلى المكسيك، وهناك أيضا 

تم وصفه بأنه زعيم المنظمة اإلجرامية اإلسرائيلية. وعاد مولنر إلى إسرائيل، في 

الع���ام 2004، وبدأ يؤس���س موقعه ومكانته فيها. ويعتب���ر مولنر خبيرا في إعداد 

العبوات الناس���فة، وتنس���ب الش���رطة له تنفيذ عدد من جرائم القتل في العالم 

السفلي، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى أدلة تسمح بتقديم لوائح اتهام ضده. 

الشرطة تنشر قائمة العصابات العشر الكبرى في إسرائيل!
*قائد قسم التحقيقات والمباحث يقول إن الشرطة نجحت في قطع »براعم عالقات« بين المنظمات اإلجرامية والحكم المحلي*

وتعمل عصابة مولنر في منطقة وس���ط إس���رائيل باألس���اس، ف���ي مجال جباية 

الديون واألتاوة )الخاوة( وقروض السوق السوداء والمقامرات غير الشرعية وصرف 

الش���يكات. كذلك فإن مولنر نفس���ه يس���تخدم كمحكم في نزاعات داخل العالم 

السفلي وخارجه أحيانا. 

المرتب���ة الثانية، عصابة ش���الوم دومراني: ولد دومران���ي )38 عاما( في مدينة 

أشكلون )عسقان(. وبدأ نش���اطه اإلجرامي في مجال السرقة والعنف والمخدرات. 

وسجن لمدة خمس سنوات. وبدأ في العام 2002 يعمل في سرقة الرمال، والمتاجرة 

بالسيارات المسروقة والس���يطرة على أعمال تجارية. وتعززت مكانته بين »نخبة« 

العالم الس���فلي، منذ العام 2003، عندما دخل إلى عالم المقامرات غير الش���رعية. 

وتحال���ف حين���ذاك مع عصابة عائل���ة أبرجيل، وأقاموا ش���راكة أعم���ال في مجال 

المراهنات في االنترنت. وتنس���ب الشرطة لدومراني تنفيذ جرائم قتل تم خالها 

تصفية مجرمين، لكن لم تكن هناك أدلة ضده.

بعد ذلك نش���ب صراع بي���ن دومراني وأبرجي���ل، وفي الع���ام 2009 تم اعتقاله 

بتهم���ة االعتداء عل���ى أفنير هراري، وهو مجرم في عصابة أبرجيل، وس���جن لمدة 

عش���رة شهور. واعتقل دومراني مرة أخرى، سوية مع رئيس عصابة أخرى هو ريكو 

شيرازي، بشبهة تصفية فرانسوا أبوتبول، زعيم عصابة في مدينة نتانيا. وقد تم 

إطاق سراحهما لعدم وجود أدلة ضدهما. 

ويعيش دومراني في الس���نوات األخيرة في إسرائيل والمغرب. وتعمل عصابته 

في جنوب إس���رائيل وخارجها، في مج���ال األتاوة وصرف الش���يكات والمقامرات 

وقروض السوق السوداء. ومثل مولنر، يستخدم دومراني كمحكم أيضا.

المرتبة الثالثة، عصابة ريكو شيرازي: بدأ شيرازي )51 عاما( نشاطه اإلجرامي في 

مجال المقامرات غير الش���رعية في منطقة نتانيا، واختلف مع عائلة أبوتبول التي 

كانت تس���يطر على سوق المقامرات. وتشتبه الشرطة بأن شيرازي نفذ عدة جرائم 

قتل في العالم الس���فلي، لكنها ل���م تتوصل إلى أدلة تجرم���ه. وتجري محاكمته 

في العام األخير بش���بهة سرقة أموال من الدولة بواس���طة فواتير مزورة. وتنشط 

عصابته في منطقة نتانيا وشرقها، في مجاالت األتاوة وصرف الشيكات والسيطرة 

على محال تجارية والمقامرات وقروض السوق السوداء.

المرتب���ة الرابعة، عصابة آفي روحان: بدأ روحان )45 عاما( نش���اطه اإلجرامي في 

عصابة إس���حق أبرجيل. وانش���ق عنها في الس���نوات األخيرة وأقام عصابته، على 

أثر تراجع قوة أبرجيل. وروحان ش���ريك لدومراني في أعمال في المغرب. وتنسب 

الشرطة لروحان أيضا تنفيذ عدة جرائم تم خالها تصفية مجرمين، وبينها جرائم 

قتل وقعت في الش���هور األخيرة في مدينتي ريش���ون لتس���يون وبيتاح تيكفا. 

وتنش���ط هذه العصابة في منطقة وس���ط إس���رائيل في مجال المقامرات واألتاوة 

وقروض السوق السوداء.

المرتبة الخامس���ة، عصابة األخوين موصلي: يتزعمها يوس���ي )38 عاما( وإيلي 

)45 عام���ا( موصلي، من ضاحية »ش���خونات هتيكفا« في جن���وب تل أبيب. واحتا 

مكان ملك الس���وق السوداء، بيني رافيزادا، بعد س���جنه وانهيار ما يسمى »البنك 

للتجارة« في العام 2002. ويسيطر اإلخوان موصلي على جزء كبير من سوق القروض 

الس���وداء. ووسعا نشاطهما ليشمل صرف الش���يكات واألتاوة والمقامرات وتجارة 

الس���اح. وتنسب الش���رطة لهما الس���يطرة على العبين من فريق كرة القدم »بني 

يهودا« بواسطة قروض. ويقبع يوس���ي في السجن منذ العام 2007، لكن الشرطة 

تؤكد أنه يسيطر على عصابته من السجن.

المرتبة السادس���ة، عصابة األخوين زاغوري: يتزعمها حجاي )38 عاما( ويانيف 

)35 عاما( زاغوري، وتنشط في منطقة بئر السبع والنقب. ويتركز النشاط اإلجرامي 

لهذه العصابة في مجال المقامرات وقروض الس���وق الس���وداء، وخاصة في مجال 

إعطاء قروض لمقامرين في س���فن س���ياحية. وتنسب الش���رطة لألخوين زاغوري 

تنفيذ سلس���لة جرائم قتل، لك���ن ال تتوفر أدلة لمحاكمتهم���ا. ويتواجد اإلخوان 

زاغوري في السجن حاليا، بعد إدانتهما بمخالفات تتعلق باالبتزاز والتهديد.

المرتبة الس���ابعة، عصابة األخوين ماغيديش: يتزعمها دافيد )39 عاما( ويائير 

)37 عاما( ماغيديش. وهما نشآ في عصابة أبرجيل أيضا. وكان دافيد سائق إسحق 

أبرجيل وحارس���ه الش���خصي. وعمل األخوان ماغيديش كفرع لعصابة أبرجيل في 

جنوب إس���رائيل، وبعد ذلك أصبحا عصابة مس���تقلة. وتعمل ه���ذه العصابة في 

مجال المقامرات وجباية الديون وقروض السوق السوداء واألتاوة. ويعتبر دومراني 

العدو األكبر لهذه العصابة. ووفقا للشرطة فإن األخوين ماغيديش يقفان وراء عدة 

محاوالت لتصفية دومراني.

المرتب���ة الثامن���ة، عصابة ميخائيل م���ور: أقام مور عصابته ف���ي مدينة نهاريا 

ومنطقة ش���مال إسرائيل. وبدأت هذه العصابة نشاطها اإلجرامي في مجال جباية 

الديون واألتاوة والمتاجرة بالمخدرات والس���اح. ووفقا للش���بهات فإن رجال مور 

ألقوا قنابل على أفراد شرطة وعلى مركز الشرطة في نهاريا. وفي أعقاب ذلك عمل 

عدد من أفراد الش���رطة، في الع���ام 2006، على االنتقام من مور، وتمت محاكمتهم 

في إطار قضية »الشرطيين المنتقمين«، التي أثارت ضجة في إسرائيل. وتم إطاق 

سراح مور من السجن قبل عامين وانتقل إلى جنوب إفريقيا. وتقول الشرطة إن مور 

ما زال يسيطر على عصابته. 

المرتبة التاسعة، عصابة جاروشي وكراجة والحريري: هذه ثاث عصابات عربية 

قوية. وتنش���ط عصابة جاروش���ي في منطقة مدينتي الرملة واللد، بينما تنش���ط 

عصابة كراجة في منطقتي شرق نتانيا والمثلث، فيما تنشط عصابة الحريري في 

منطقة مدينتي الطيرة والطيبة في المثلث الجنوبي. ونش���بت حرب بين عصابتي 

جاروش���ي وكراجة، في س���نوات التس���عين، تم في نهايتها إجراء عملية »فصل 

قوات«، من خال مغادرة عائلة كراجة حي الجواريش في الرملة وانتقالها للس���كن 

ف���ي بلدة حريش قرب أم الفحم. وما زالت عصابة الحريري نش���طة جدا رغم مقتل 

زعيمها، يحيى الحريري في العام 2004. وتنشط العصابات الثاث في مجال تجارة 

المخدرات والساح والمقامرات واألتاوة واالستياء على محال تجارية.

المرتب���ة العاش���رة، عصابة عائلة ألبي���رون: انخفض تدريج ه���ذه العصابة إلى 

المرتب���ة األخيرة بي���ن العصابات الكبرى، علما أنها كانت قبل س���نوات واحدة من 

أكبر العصابات اإلس���رائيلية. وأسس األخوة ألبيرون عصابة كبيرة عملت في مجال 

جباية الديون والمقامرات وقروض السوق السوداء واألتاوة. وتعمل هذه العصابة 

في مجال تدوير الزجاجات الباستيكية، كمجال عمل شرعي، والذي أفادت تقارير 

صحافية بأنه يدحرج 80 مليون ش���يكل س���نويا. وأصيبت هذه العصابة بنكس���ة 

ش���ديدة بعد تصفية زعيمها، يعقوب ألبيرون، في العام 2008، بتفجير س���يارته 

في وس���ط تل أبيب. ويتزعم العصابة حاليا نيسيم ألبيرون، شقيق يعقوب، ودرور 

نجل يعقوب. 

عصابات كبيرة خارج القائمة
قال���ت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، التي نش���رت قائمة العصابات العش���ر، إن 

إحدى المفاجئات في تدريج الشرطة للعصابات هي أن عصابة أبرجيل بقيت خارج 

هذه القائمة، رغم أنها قبل س���نوات قليلة كانت أقوى تنظيم إجرامي إسرائيلي. 

ويؤكد هذا األمر أن عددا من زعماء العصابات المذكورة أعاه »تخرجوا« من عصابة 

أبرجيل.

وتلق���ت عصابة األخوين إس���حق ومئي���ر أبرجيل ضرب���ة ش���ديدة للغاية، بعد 

تس���ليمهما إلى الواليات المتحدة في العام 2011. ورغم ع���ودة مئير أبرجيل إلى 

إس���رائيل، في أعقاب صفقة مع النيابة العامة، إال أن هذه العصابة لم تتمكن من 

االنتعاش، وذلك ألن زعيمها، إسحق، ما زال يقبع في السجن األميركي. 

كذلك فإن مكانة زئيف روزنشتاين، الذي كان الهدف األول للشرطة اإلسرائيلية 

قبل س���نوات، تدهورت بعد سجنه وتس���ليمه للواليات المتحدة، حيث حكم عليه 

بالس���جن 12 عاما ف���ي العام 2007، بع���د إدانته بتهريب وتروي���ج المخدرات في 

الواليات المتحدة. ويقضي روزنشتاين مدة محكوميته في سجن إسرائيلي حاليا.

وغاب���ت عن القائمة عصابة عائلة أبوتبول، التي كانت واحدة من أقوى العصابات 

اإلسرائيلية. وتلقت هذه العائلة أيضا ضربة شديدة بعد تصفية فرانسوا أبوتبول 

في العام 2011، وسجن شقيقه آسي أبوتبول لمدة 18 عاما. 

انفجار سيارة في مدينة أشكلون )عسقالن( في إطار حرب العصابات في نهاية األسبوع الماضي.
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تــغــطــيــــة خـــاصــــــة

تعريف
يتناول هذا المقال، الذي ش���ارك في كتابته كل من البروفس���ور أرنون سوفير 

)الخبير اإلس���رائيلي المعروف في ش���ؤون الجغرافيا والديمغرافيا وعلوم البيئة 

والمي���اه( و د. أنطون بركوفس���كي )زميل بحث في كلية حايكين للش���ؤون الجيو- 

اس���تراتيجية في جامعة حيفا(، التهديدات والمخاطر الكامنة في منطقة حوض 

البح���ر األحمر والخليج العربي )أو الفارس���ي بحس���ب اصط���اح الكاتبين(. ويبّين 

المقال، الذي ظهر في العدد األخير م���ن مجلة »معراخوت« الفصلية الصادرة عن 

منش���ورات وزارة الدفاع اإلس���رائيلية، عبر شرح وتناول مس���هبين لكم كبير من 

المعطي���ات والوقائ���ع المدعومة بالخرائط، كيف أخذت هذه المنطقة، وال س���يما 

البحر األحمر، تتحول من مناطق هامش نائية، بالنسبة إلى إسرائيل، إلى ما يصفه 

الكاتبان ب� »جبهة جديدة، حافلة بالتحديات والتهديدات« على دولة إس���رائيل، 

وذلك في ضوء ازدياد األهمية االقتصادية والجيو- سياسية لهاتين المنطقتين 

االس���تراتيجيتين، اللتين تشكان همزة وصل بين القارات الثاث، إفريقيا وآسيا 

وأوروبا، وما يدور فيهما من صراعات مصالح وحروب باردة بين قوى إقليمية وقوى 

عظمى عالمية.

جغرافيا المنطقة
تشكل مناطق تماس البحر األحمر مع قارة إفريقيا من الغرب، ومع شبه الجزيرة 

العربية من الشرق- حتى الخليج »الفارسي«- جزءًا مهمًا من الشرق األوسط.  وتقع 

في حوض البحر األحمر تسع دول وهي: ش���مال السودان وجنوب السودان، مصر، 

إس���رائيل، األردن، اليمن، إريتري���ا، جيبوتي والمملكة العربية الس���عودية، فيما 

تقع على ش���واطئ الخليج »الفارس���ي« ثماني دول هي: إي���ران، العراق، الكويت، 

الس���عودية، قطر، البحري���ن، اإلمارات العربية المتحدة وس���لطنة ُعمان.  وتحتوي 

المنطقة الواقعة بين الس���واحل الغربية والسواحل الش���رقية للبحر األحمر، على 

الكثير من سمات وخصائص الشرق األوس���ط، أما منطقة الخليج فتعتبر الظروف 

المناخي���ة فيها غي���ر مريحة، إذ يدور الحديث على مناخ صح���راوي داخل البلدان 

الواقعة على س���واحل الخليج، ومناخ حار ورطب جدًا على س���واحلها.  غير أن هذه 

المنطق���ة تحتوي على م���وارد النفط الضخم���ة، والتي ولدت اهتمام���ًا كبيرًا من 

جانب القوى العظمى ورجال األعمال والشركات التجارية بالمنطقة ذاتها، وقلبت 

الكثير من المعادالت والموازين العالمية.  وعلى الرغم من الثراء الطائل فإن هذه 

المنطقة حافلة أيضًا بالنزاع���ات، القومية والعرقية والطائفية والطبقية وغيرها، 

فضًا عن صراع المصالح العالمية، االقتصادية والجيو- سياس���ية، والتي تفضي 

مجتمعة إلى جعل المنطقة بأكملها منطقة غير مستقرة بصورة عامة.  إلى ذلك، 

فإن موقع المنطقة الجغرافي، كمفترق طرق، يس���اهم بدوره في تأجيج التوترات 

وانعدام االستقرار.

من جهة أخ���رى، فإن العديد من دول المنطقة غير قادرة على إطعام س���كانها 

بقواه���ا الذاتية، ويحتل الكثير منها األماكن األولى في الترتب العالمي ل� »الدول 

الفاش���لة« التي تعاني من غياب وانهيار للحك���م المركزي، مثل الصومال واليمن 

والس���ودان والعراق وأثيوبيا وإريتريا.  لذلك فقد تحولت هذه الدول إلى فريس���ة 

سهلة للمجموعات اإلرهابية، ومن ضمنها منظمة »القاعدة«.

إن فشل وسقوط هذه الدول من شأنه أن يؤثر على الدول المجاورة، القريبة منها 

والبعيدة، وإس���رائيل من ضمنها.  وهناك عامان مركزيان يساعدان في بقاء دول 

هذه المنطقة، أولهما النفط واالستثمارات في البنى التحتية والمنشآت المرتبطة 

باستخراجه وضخه )مثل األنابيب والموانئ والصناعات البترو كيميائية(، والثاني 

كون المنطقة تشكل طريق مواصات رئيسا يربط المحيط الهندي والبحر األبيض 

المتوسط والمحيط األطلسي.  ولعل هذين العاملين هما السبب الذي جعل القوى 

العظمى ترى في هذه المنطقة، في الماضي والحاضر، كنزًا جيو- اس���تراتيجيا من 

الدرجة األولى.

النفط والجغرافيا السياسية
تحتوي الدول الواقعة على س���واحل »الخليج الفارس���ي« عل���ى أضخم احتياطي 

لم���وارد النفط في العال���م.  باإلضافة إلى ذلك فقد اكتش���فت فيها أيضًا، حقول 

ضخمة وواس���عة من الغاز الطبيعي.  غير أن نقل النف���ط عن طريق البحر ينطوي 

على إش���كالية، وذلك ألن الممر البحري الذي يربط بين الدول المنتجة للنفط وبين 

زبائنها في أوروبا وآس���يا وما وراء المحيط األطلسي، يمر عبر أربعة مضائق ضيقة 

جدًا )هرمز، باب المندب، مضائق تيران وقناة السويس(، وبالتالي فإن أي تهديد 

بإغاق أحد هذه المضائق يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، وإلى 

أزمة اقتصادية عالمية، يمكن أن تصحبها أيضًا أزمات سياس���ية وعسكرية.  وقد 

حدثت في الماضي عدة أزمات من هذا القبيل، إحداها عقب إغاق قناة الس���ويس 

في أثناء حرب العام 1967، والتشويش���ات التي حدث���ت أحيانًا في حركة ناقات 

النفط ف���ي مضيق هرمز إبان الحرب العراقية- اإليراني���ة )1980- 1988(.  وتهدد 

ر عبره ربع إجمالي النفط العالمي، إذا ما  إي���ران حاليًا بإغاق مضيق هرمز، الذي َيمُّ

تعرضت منشآتها النووية إلى أي هجوم عسكري من جانب دول الغرب، ويؤدي أي 

تهديد من هذا القبيل على الفور إلى تقلبات حادة في أس���واق المال )البورصات( 

العالمية.

وكانت المخاوف من تش���ويش ضخ النفط قد أدت إلى إنشاء شبكة أنابيب نفط 

تبدو جنونية في الظاهر، وذلك كبديل لتأمين اس���تمرار تدفق النفط إذا ما جرى 

إغاق المضائق المذكورة ألي س���بب كان، ومن هنا تكمن األهمية االس���تراتيجية 

بِرز، من خال تفحص مسار الجزء األكبر منها والهادف 
ُ
لش���بكة األنابيب، والتي ت

إلى االلتفاف على ممري قناة السويس ومضيق هرمز، العاقة الوثيقة غير القابلة 

لانفص���ام، بين البحر األحم���ر ومنطقة الخليج.  وتعتبر األنابيب وس���يلة ناجعة 

جدًا لنقل النفط والغاز طالما أنها ال تش���كل هدفًا لهجمات المنظمات اإلرهابية، 

وهن���اك العديد من األمثلة التي حدثت في الفترة األخيرة، ومنها نس���ف أنبوب 

النفط في حمص )س���ورية(، وعمليات التخريب المتكررة التي يتعرض لها أنبوب 

نقل الغاز الطبيعي المصري الذي يمر عبر شبه جزيرة سيناء إلى كل من إسرائيل 

واألردن، والهجم���ات المتكررة على أنبوب نقل النفط اإلس���تراتيجي في العراق.  

وينذر كل ذلك بما يمكن أن يحدث لش���بكة أنابي���ب تمتد آالف الكيلومترات في 

سائر دول المنطقة.

مفترق الشرق األوسط
ال وج���ود لمكان آخر في العالم تلتقي فيه ثاث قارات في نقطة واحدة، عدا عن 

الشرق األوس���ط.  كما ال يوجد مكان آخر في العالم يلتقي فيه المحيطان الهندي 

واألطلسي س���وى في هذه المنطقة ذاتها )الشرق األوس���ط( وذلك بواسطة قناة 

الس���ويس ومضيق باب المندب في البحر األحمر، كذلك يوجد في الشرق األوسط 

المم���ر الحر بين المحيط الهن���دي ومنطقة الخليج »الفارس���ي« وذلك عبر مضيق 

هرمز.  وعليه فإن أربعة من أهم المضائق الجيو- استراتيجية في العالم موجودة 

في المنطقة أو على مقربة منها. وق���د أدركت مختلف اإلمبراطوريات والحضارات 

التي قامت على امتداد التاريخ منذ القدم، أهمية البحر األحمر و«الخليج الفارسي« 

وعملت على اس���تغال هذه األهمية، وحاولت دائما بس���ط سيطرتها على النقاط 

والمحاور االس���تراتيجية لهذا المم���ر البحري الطويل الواقع حول ش���به الجزيرة 

العربية.

وقد وج���دت األهمية المروري���ة واالقتصادية والجيو سياس���ية للمنطقة - بما 

تحتويه من مصادر للنفط وش���بكات أنابيب وطرق نقل- تعبيرًا لها في عش���رات 

القواعد العسكرية للجيش واألسطول الحربي األميركيين في المملكة السعودية 

والكويت والبحرين وقطر وغيرها من دول الخليج، والتي اتخذت وجهتها كافة )أي 

القواعد األميركية( نحو الممرين المائيين االس���تراتيجيين المتمثلين في البحر 

األحمر والخليج »الفارسي«.

وتولي النظريات العس���كرية األميركية، منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، 

أهمي���ة غي���ر عادية لمنطق���ة الخليج والبح���ر األحمر، وال ي���دور الحديث في هذا 

السياق فقط على االس���تعداد لحرب تقليدية، وإنما يتناول أيضًا موضوع الحرب 

ضد اإلره���اب العالمي، وفي الس���نوات األخيرة ظاهرة القرصن���ة البحرية اآلخذة 

في التفاقم قبالة س���واحل منطقة الق���رن اإلفريقي.  واإلرهاب والقرصنة ليس���ا 

جديدي���ن في المنطقة، كم���ا أن الحديث ال يدور على ظاه���رة مصدرها الصومال 

فق���ط.  فالعاقة بي���ن هذه الظاهرة وبين كل من اليمن والس���ودان جلية للعيان، 

وتتي���ح لق���وى وجماعات متطرف���ة تهديد المنطق���ة برمتها.  ويمك���ن التكهن 

في هذا الس���ياق أيضًا بأن هناك عاقة بين أنش���طة اإلرهاب ف���ي منطقة القرن 

اإلفريقي وبين اإلرهاب في ش���به جزيرة س���يناء، والتهديدات الموجهة إلى ممر 

قناة الس���ويس وانعدام االستقرار في س���ائر دول الخليج.  وتشير خريطة أعمال 

القرصنة البحرية إلى اتس���اع متزايد لرقعة هذه الظاهرة، التي وصلت حتى جزر 

سيش���ل وش���واطئ س���لطنة ُعمان في بحر العرب، ومن المحتمل أن تصل، إذا لم 

تنجح الجه���ود الدولية في مكافحتها، إلى جزر المالديف وش���واطئ الهند، هذا 

فضًا عن تغلغلها في البحر األحمر، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد لاس���تقرار 

في السعودية واألردن والسودان ومصر، وش���به جزيرة سيناء الواقعة غرب البحر 

األحمر.  وتترتب على ظاهرة القرصنة انعكاس���ات مباش���رة عل���ى دول المنطقة 

وعل���ى حركة التجارة العالمية، بل وعلى األم���ن القومي للكثير من الدول.  ففضًا 

عن كونها عامًا يقّوض اس���تقرار أنظمة الحكم ف���ي المنطقة )كما في الصومال 

على س���بيل المثال(، فإن لهذه الظاهرة ثمن���ًا اقتصاديًا باهظًا، إذ يتراوح تقدير 

الخس���ائر الناجمة عن أعم���ال القرصنة، في منطقة الق���رن اإلفريقي ومياه البحر 

األحمر، ما بين 7 مليارات و 12 مليار دوالر في السنة.

وبغي���ة مكافحة الظاهرة، فقد نش���أ للمرة األولى في التاري���خ الحديث تحالف 

مناهض ألعمال القرصن���ة البحرية، بقيادة االس���طول األميركي الخامس. ويتيح 

ه���ذا االئتاف للواليات المتحدة حماية وتأمي���ن حرية الماحة البحرية في كامل 

المنطق���ة، وكذل���ك في مقابل إيران إذا ما قررت تش���ويش أو عرقل���ة المرور الحر 

للسفن في مضيق هرمز.

هناك تأثير إس���تراتيجي آخر للتواجد األميركي ف���ي المنطقة، يمكن للواليات 

المتحدة بواس���طته مراقبة ما يحدث في دول إفريقيا وآس���يا والش���رق األوسط.  

ففي ح���ال تعرضها، أو تعرض حلفائها، ألي تهديد إرهابي، تس���تطيع الواليات 

المتحدة، بمساعدة األذرع الطويلة ألسطولها البحري وساحها الجوي، التدخل في 

كامل المنطقة الضخمة الممتدة بين كينيا في الجنوب وحتى سورية في الشمال، 

ومن باكستان في الشرق وحتى مصر وليبيا والسودان في الغرب.

وعلى الرغم من التقديرات التي تش���ير إلى أن الواليات المتحدة س���توجه جل 

اهتمامها، في العقد المقبل، نحو الصين، إال أن من الصعب التكهن بأنها ستهمل 

المنطقة كليًا، ذلك ألنها )أي منطقة البحر األحمر والش���رق األوسط( تشكل نقطة 

التقاء بينها وبين الصين.  إلى ذلك، تس���عى الوالي���ات المتحدة حاليًا نحو بلورة 

سياس���ة جيو سياسية- عس���كرية تمكنها من االحتفاظ بهيمنتها في المنطقة 

بأكملها، س���واء في مقابل الصين أو في مقاب���ل الهند، القوة الكبرى الثانية )بعد 

الصين( في آسيا والمنطقة.

األهمية الجيو استراتيجية 
للمنطقة بالنسبة إلسرائيل

حاول أعداء إسرائيل، منذ احتالها لمنطقة »أم الرشراش« )إيات(، حرمانها من 

المكتسب االس���تراتيجي المتمثل في الماحة الحرة في البحر األحمر والمرور من 

هناك باتجاه المحيط الهندي و »الخليج الفارسي«.  وقد أدت محاوالت مصر تقييد 

حرية مرور الس���فن اإلس���رائيلية في مضائق تيران، إلى نشوب حربين واسعتين 

)حرب س���يناء- الع���دوان الثاثي- في العام 1956، وحرب حزي���ران 1967(.  غير أن 

إس���رائيل أغفلت، بعد االنتصار في حرب 1956، ضمان حقها، في نطاق اتفاقيات 

الهدنة، في حرية الماحة الجوية )الطيران( فوق البحر األحمر، إاّل أنه جرى تصحيح 

هذا الخطأ بعد حرب العام 1967.

في أثناء حرب االس���تنزاف، جرت في البحر األحمر نش���اطات إسرائيلية واسعة 

ومتنوع���ة، اس���تمرت إلى ما بعد ح���رب تش���رين األول 1973. وتش���كل العملية 

العسكرية اإلس���رائيلية في مطار عنتيبه )في أوغندا في العام 1976( مثااًل يبين 

أهمية الماحة الجوية والبحرية اإلسرائيلية للوصول إلى الشواطئ الغربية للبحر 

األحم���ر، والتي تتيح إلس���رائيل أيضًا الوص���ول إلى داخل ق���ارة إفريقيا ألغراض 

مدنية وعس���كرية على حٍد س���واء.  وقد ضمنت معاهدة السام المبرمة مع مصر، 

حق إس���رائيل في حرية الماحة البحرية عبر مضائ���ق تيران وباب المندب، وذلك 

بضمانات كفلتها الواليات المتحدة في نطاق معاهدة السام.  

صحيح أن إس���رائيل، احتفظت في أعقاب انسحابها من سيناء، بشريط ساحلي 

طوله عش���رة كيلومت���رات فقط، على امت���داد البحر األحمر، لكن ذل���ك كان كافيًا 

لضمان جميع حقوق إسرائيل في البحر األحمر.  فهذه العشرة كيلومترات تشكل 

بوليصة التأمين الجيو اس���تراتيجية التي تمكن إسرائيل من الوصول إلى مناطق 

وأنحاء المحيط الهندي، ومنه إلى قارة إفريقيا وس���ائر دول آسيا الكبرى كالصين 

والهند واليابان إضافة إلى أستراليا ونيوزلندا.

وتش���كل قضية ضبط س���فينة »كارين إي« في العام 2002 )كانت تنقل شحنة 

أس���لحة إيراني���ة إلى الفلس���طينيين خال االنتفاض���ة الثانية( مث���ااًل على بقاء 

منطقة البحر األحمر مطروحة على األجندة األمنية إلسرائيل، وتحولها من منطقة 

هامش���ية إلى منطقة تقف في مركز الجهد والرؤية األمنيين للدولة اإلسرائيلية.  

فالتواجد البحري والجوي إلس���رائيل في البحر األحمر ب���ات أمرًا حيويًا في الوقت 

الحالي، ولعل خير دليل على ذلك، ما قامت وتقوم به إس���رائيل من جهود ناجحة 

في إحباط عمليات تهريب أس���لحة من الس���ودان إلى قطاع غزة عبر البحر األحمر، 

وفقًا لما تحدثت عنه العديد من التقارير والمصادر األجنبية.

وفيما يتعلق بمستقبل التواجد اإلسرائيلي في المنطقة، يمكن القول استنادًا 

إلى تقارير حديثة، إن هذا المس���تقبل يجب أن يثير قلق خصوم وأعداء إسرائيل. 

فالغواص���ات اإلس���رائيلية تجوب البحر األحم���ر ومياه الخليج »الفارس���ي«، وهي 

م���زودة - وفقًا لمص���ادر أجنبية- بصواريخ يتراوح مداها م���ا بين 1200 كم و 1500 

كم.  وتوجه هذه التحركات رسالة تؤكد تواجد إسرائيل الدائم في هذه الساحة، 

وأنها قادرة - بواس���طة غواصاتها وقطعها البحرية- على توجيه ضربة استباقية، 

وحتى ضربة ثانية وثالثة.  وفي حال���ة الضرورة يمكن للذراع الطويلة للغواصات 

اإلس���رائيلية )من طراز »دولفين« األلماني���ة الصنع( الوصول تقريبًا إلى أية نقطة 

في الشرق األوسط.

غير أن مصادر قلق وإزعاج إسرائيل في هذا الحيز، أو المنطقة، ال تكمن فقط في 

الشؤون العس���كرية والنفطية، فمنذ قرابة العشرة أعوام، تواجه إسرائيل تحدي 

موجات الهجرة القادمة من إفريقيا والتي باتت تهدد وجودها المادي.

ويأتي هؤالء المهاجرون، خاصة من سواحل البحر األحمر وحوض النيل، ألسباب 

تتعلق، كما أسلفنا، بالتغيرات المناخية، والزيادة السكانية الطبيعية المرتفعة، 

وتفشي الفقر والبطالة وفوضى الحكم في العديد من الدول اإلفريقية، وإلدراكهم 

أيضًا أن حياتهم يمكن أن تكون أفضل في إسرائيل.

لذلك، وبغية مواجهة ظاهرة الهجرة الجماعية وانعكاساتها المدمرة، تبرز أهمية 

المحافظة على التواجد اإلسرائيلي ووسائل التأثير على ما يجري في المنطقة.  

فضًا عن ذلك فقد طرحت ثورات ما يس���مى ب� »الربيع العربي«، في أنحاء الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا تحديات جديدة أمام إسرائيل، ومن ضمن ذلك في حوض 

البحر األحمر. وفي الوقت الذي تحولت فيه المنطقة، بالنس���بة إلى إس���رائيل، من 

هامش إلى مركز، فقد تحولت ش���به جزيرة س���يناء إلى منطقة جهوية بالنس���بة 

للقاهرة، في ظل سيطرة مجموعات »إرهابية« إسامية متطرفة على هذه المنطقة، 

وم���ا تمثله من تهديد لحرية الماحة البحرية في خليج إيات )العقبة(.  إلى ذلك، 

هناك حركات إس���امية متطرفة باتت تس���يطر على أجزاء واس���عة من السودان 

واليم���ن والصومال، وهي تهدد أيضًا حري���ة الماحة في البحر األحمر، ناهيك عن 

كونها تشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار في كل من األردن والمملكة السعودية، 

وتعمل إيران من جهتها، في خضم كل ذلك، على إذكاء العنف وعدم االس���تقرار، 

ولذلك فقد ازدادت اكثر أهمية مصالح إس���رائيل والواليات المتحدة في إريتريا.  

وتتمتع هذه الدولة )إريتريا( بأهمية كبيرة جدًا بحكم موقعها اإلس���تراتيجي إذ 

تش���كل مفترق طرق في منطقة مضائق البحر األحم���ر كما أنها تطل على كل من 

اليمن والصومال، وبالتالي يمك���ن لموانئها المهمة أن تخدم دول الغرب، أو على 

العكس، خصوم وأعداء هذه الدول، مثل إيران.

تلخيص
تفصل مياه البحر األحمر و »الخليج الفارسي«، ظاهريًا، بين مناطق وكيانات برية 

كبرى وما تحتويه من مجموعات س���كانية وعرقية ودينية وثقافية مختلفة.  وقد 

اعتبر البحر األحمر تقليديًا حدًا فاصًا بين المسلمين في اليمن والمسيحيين في 

أثيوبيا، وبين العرب في شبه الجزيرة العربية وبين األفارقة في الغر ب والجنوب، 

وبين الفارس���يين في الشرق والش���مال.  غير أن هناك محاوالت تسعى حاليًا إلى 

رؤية هذه األجس���ام المائي���ة، وخاصة البحر األحمر، كعام���ل يوحد بين الثقافات 

المختلفة، ولنش���وء مكونات هوية مشتركة.  ويمكن تفسير التاريخ من عدة زوايا 

متناقض���ة فيما بينها أحيانًا، لك���ن الجغرافيا ال تقبل التأوي���ل، فالمنطقة التي 

يتناولها هذا المقال هي الجسر الوحيد في العالم الذي يربط بين القارات الثاث: 

إفريقيا وآسيا وأوروبا.

ويتيح المنهج المعرفي والتبصر في الجغرافيا اإلقليمية، الذي أتبع في المقال، 

النظر إلى مجم���ل الظواهر المادية واإلنس���انية ألية منطقة، كالمناخ ومس���ائل 

المواصات واالقتصاد والمس���ائل الجيو سياسية، وهو دمج ضروري من أجل فهم 

االتجاهات القائمة حاليًا في الحيزات الجغرافية المختلفة.  كما أنه يوفر األدوات 

الازمة الستشراف المستقبل، وإن بصورة حذرة.

إن منطق���ة البحر األحمر- باإلضافة إلى منطق���ة الخليج وكل ما بينهما- تحتوي 

حالي���ًا عل���ى عدد كبير من »األلغ���ام« التي يمكن أن تنفج���ر وأن تؤدي إلى هزات 

وتقلبات اقتصادية وجيو سياس���ية في العالم بأس���ره، طالما لم تتم معالجتها.  

وفض���ًا عن الوضع الجيو ديمغرافي واالقتصادي، الذي يولد قلقًا ال يس���تهان به، 

فقد أضيف في اآلونة األخيرة عامان جديدان إلى الفسيفس���اء الشائكة في هذه 

المنطقة.

العامل األول يتمثل في انعدام االس���تقرار الناج���م عن ثورات »الربيع العربي«، 

وباإلضافة إلى الحرب الباردة المس���تمرة بين المملكة الس���عودية السنية، وبين 

إيران الش���يعية، حول الهيمنة في المنطقة والعال���م العربي، فإن ثورات »الربيع 

العرب���ي« جعلت المنطقة أقل قابلية للتكهن والتوقعات مما كان عليه الوضع في 

الس���ابق، وإذا ما أضفنا إل���ى كل ما ذكر القدرات النووي���ة اآلخذة في التراكم في 

المنطق���ة، فإن هذه المنطقة تغدو من أكثر المناط���ق القابلة لانفجار والتدهور 

في العالم.  كذلك تدور ف���ي هذا الحيز ذاته حرب باردة بين جهات وأطراف جيو 

سياس���ية كثيرة، بينما يج���ري كل ذلك إلى جانب أزم���ات اقتصادية واجتماعية 

وديمغرافية - ومن ضمن ذلك موجات هجرة واس���عة- ف���ي معظم دول المنطقة.  

وقد تفحصنا، وس���ط هذه العملية الديناميكية، عاقة إسرائيل بالمنطقة، والتي 

تبرهن األمثل���ة التي أوردناها آنفًا، على أنها )أي إس���رائيل( تقبع عميقًا في كل 

ما يش���هده الحي���ز الممتد من جنوب إيات وصواًل إل���ى المحيط الهندي والخليج 

العربي )الفارسي(.

كما ياحظ أن عاقة إس���رائيل بهذه المنطقة الحافلة باإلشكاليات والتحديات، 

تزداد توطدًا وتعمقًا، وذلك ألن مش���اكل المنطقة وانعدام االستقرار فيها، باتت 

تطرق أبواب إسرائيل.

إن تضاف���ر مختلف العوامل المذك���ورة يحّول البحر األحمر  و«الخليج الفارس���ي« 

من هامش اس���تراتيجي بالنسبة إلى إسرائيل، إلى جبهة جديدة، مركزية وخطيرة 

عليها، وذل���ك في ضوء ما يدور في هذه المنطقة من إرهاب وتدخل إيراني وأعمال 

قرصنة بحرية، وعدم استقرار وهجرة جماعية، وسيطرة متنامية لمنظمات إرهابية 

إسامية متطرفة على كامل الحيز، انطاقًا من قواعدها في الصومال واليمن.

ويش���كل ذلك با شك تحديًا جديدًا ما زال حجمه الكامل حتى اآلن غير واضح أو 

غير معروف بما فيه الكفاية.

]ترجمة: س. عياش[

حوض البحر األحمر والخليج العربي 
من هامش إستراتيجي إلى جبهة مركزية جديدة تهّدد إسرائيل!
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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«

تقارير خاصـــة

كتبت هبة زعبي:

أش���ار بح���ث أجرت���ه منظم���ة »كيش���ف« - مرك���ز حماية 

الديمقراطي���ة في إس���رائيل- قبل عدة أعوام إلى أن نس���بة 

تمثيل النس���اء في اإلعام اإلس���رائيلي كمقدمات أو محلات 

سياس���يات أو حتى مراس���ات ميدانيات في أوقات األزمات 

والحروب ضئيلة جدا وتصل فقط إلى %5. 

وعادة تظهر النس���اء في اإلعام اإلسرائيلي بصورة الزوجة 

الجي���دة أو المرأة الخائفة والمذهول���ة أو األم المصدومة، أما 

نس���بة ظهورهن في األوقات اليومي���ة العادية بموجب بحث 

أجرته جمعية حقوق المواطن قبل عدة أعوام فا تتجاوز %15 

في التلفزيون و25% في نشرات األخبار.

لذا انطلقت منظمة »خلية الصحافيات« قبل أكثر من س���نة 

ونصف الس���نة من منطلق حاجة اإلعاميات اإلس���رائيليات 

إلى الدفاع عن حقوقهن والمطالبة بتحس���ين ظروف عملهن 

وزيادة تمثيلهن في اإلعام. 

وبرز اس���م المجموعة بشكل كبير من خال قضية اإلعامي 

عمانوئيل روزين واالعتداءات والتحرشات التي ارتكبها بحق 

صحافيات زميات له في القناة العاشرة انتفضن للنيل منه 

وقدمن ش���كاوى ضده. وتعتبر »الخلي���ة« منظمة صحافيات 

فعال���ة تعتم���د على نش���اط تطوع���ي لمجموع���ة كبيرة من 

الصحافيات المش���اركات والاتي يعملن في وسائل إعامية 

مختلفة وينشطن للمطالبة بحقوقهن.

وق���د أجرينا المقابلة التالية مع الصحافية طالي ش���نايدر 

وهي ناش���طة في المجموعة ومن المؤسسات لها ومن الاتي 

كشفن النقاب عن قضية عمانوئيل روزين أيضا.

)*( س���ؤال: متى وكيف أقيم ه���ذا التنظيم؟ ومن أين أتت 

الج���رأة على إثارة قضايا المضايقات الجنس���ية وهي قضية 

شغلت الرأي العام؟

ش���نايدر: ش���كلنا الجمعية أو المجموعة قبل حوالي س���نة 

وأكثر قلي���ا، واجتمعنا في مؤتمر خاص وكبير نظمناه خال  

صيف العام 2012، وهناك انتظمنا وانقس���منا إلى مجموعات 

عمل ش���ملت كل مجموعة منها 15 صحافية، ومباشرة أنشأنا 

المنت���دى الخ���اص وخاله ب���دأت الصحافي���ات الحديث عن 

مضايق���ات يتعرضن لها بص���ورة دائمة خ���ال عملهن في 

البرام���ج التلفزيونية أو في الصحاف���ة المكتوبة. في البداية 

ل���م نعرف كيف نتصرف م���ع هذه القضايا وم���ا هي الطرق 

لحل هذه المشاكل. لكن الشكاوى بدأت تنهال علينا بكثافة 

وبدأن���ا بالحصول على معلوم���ات. قررنا أن نجم���ع أكبر قدر 

من المعلومات قبل أن نتوجه الى القناة العاش���رة ونطالبها 

بفصل المتورطين في هذه المضايقات. في ش���هر نيس���ان 

األخير نشرنا في صفحتنا في الفيسبوك طلبا لنيل معلومات 

متعلقة بالقضية، وجراء ذلك وصلنا عدد كبير من المعلومات 

واتضح أنن���ا أمام قصة قوية، يعلمه���ا الجميع لكن ال يوجد 

من يعالجها ويهتم بها، استغرق منا األمر قرابة ال�48 ساعة 

استطعنا خالها كش���ف كل المعلومات، ووجهنا رسالة إلى 

القناة العاشرة أوردنا خالها الشكاوى الكثيرة. وقامت القناة 

العاش���رة بالتوجه إلى روزين وهو بدوره اختار أن يعلق عمله 

في القناة وفعا قام بذلك.

)*( سؤال: ما هو دورك في قضية روزين ؟ وما هي القضايا 

الشبيهة األخرى التي تدخلتن بها؟

ش���نايدر: كنت أن���ا ممن كش���فن قضية روزين، ونش���رت 

»يديعوت أحرون���وت« مؤخرا أنه من المتوقع أن تصدر الئحة 

اتهام بحقه بتهم تحرش جنس���ي، ومن الممكن أن توجه له 

تهمة ارتكاب أعمال مش���ينة. وفي قضية موشيه نستلباوم 

مدير القناة األولى، وهي قضية بدأت قبل تشكيل المجموعة 

وتتعلق بمضايقات وتحرشات، لعبنا الحقا دورا في تحريكها 

ودعمه���ا. وهناك قضية الصحافي ش���ارون ج���ال، فنحن لم 

نتدخل في القضية لكن كان لنشاطنا تأثير غير مباشر شجع 

على السير قدما بها وتقديم شكاوى ضده. بشكل عام، نحن 

حين نعلم عن تذمر نساء من مضايقات وأنهن ينوين التقدم 

بشكوى أو تقدمن فعا نقوم بدعمهن بشكل معلن وصريح.

)*( س���ؤال: ما هو تقييمك للخطوات التي جرى القيام بها 

في قضايا التحرشات؟

ش���نايدر: األمر األقوى الذي قمنا به هو خطوتنا التضامنية 

وتكاتفنا لنصرة المش���تكيات في تلك القضايا، ونحن وصلنا 

إلى نتيجة جيدة وفعالة خال فترة قياسية قصيرة، ونجحنا 

في تغيير الخطاب العام بس���رعة. ساعد تكاتفنا وتعاضدنا 

وتعاوننا مع���ا إلنجاح هذه الخطوة ولم نش���عر بأي ذهول أو 

خ���وف عندما أقدمنا عليها. س���معت قبل فت���رة لقاء مع أحد 

مقدمي البرامج في القناة العاشرة يقول بأنه في داخل أروقة 

القناة العاش���رة باتوا يش���عرون باالختاف في الس���لوكيات 

داخ���ل طاقم العم���ل، وذلك فيما يتعل���ق بانخفاض الصراخ 

والتذم���رات فيما بينهم خال العمل حيث باتت األجواء أكثر 

هدوءًا.

)*( سؤال: كم هو عددكن؟ 

شنايدر:عدد الصحافيات المسجات في الجمعية يقدر بين 

400 حتى 500 صحافية، و40 من بينهن ناشطات وفعاالت. 

)*( سؤال: ما هي أهم األهداف الماثلة أمامكن بشكل عام؟

ش���نايدر: وضعنا أمامن���ا عدة أه���داف أهمه���ا المطالبة 

بتحس���ين ظروف عمل الصحافيات في إس���رائيل في جميع 

أنواع الوس���ائل االعامية، مع التشديد على توفير بيئة عمل 

جيدة وخالية من أية مضايقات، م���ن منطلق الرغبة واإلرادة 

في تحس���ين تمثيل النس���اء كضيفات ومقدم���ات في كافة 

وسائل اإلعام.

)*( سؤال: هل تلقيتن أي دعم؟ وكيف تدار المجموعة؟ 

ش���نايدر: ننش���ط حاليا كمنظمة تطوعية، وليس كمنظمة 

عمالي���ة، ال تتوفر لنا أية موارد مالية. والنش���اط يعتمد على 

مدى اجتهادنا والذي نبذل���ه بدون مقابل مادي. ال توجد أية 

مديرة تدير المجموعة، نتجمع حين نرغب في مناقشة أي أمر 

وأي قضي���ة، القرار يتخذ بموجب األغلبية التي تكون حاضرة 

في االجتماع وهكذا تصدر قراراتنا. 

 )*( س���ؤال: هل حصلت الخلية عل���ى أي دعم من النقابات 

الصحافية الثاث؟

شنايدر: »منظمة الصحافيين« )التابعة للهستدروت( تقوم 

بدعمنا، وهي تهتم بنشاطاتنا وتتابع خطواتنا بشكل كبير. 

جزء كبير من المجموعة نش���يط في كا الجانبين وأنا منهن، 

لكننا تنظيم يهتم بالقيم وليس منظمة عمالية. وأعتقد بأن 

نقابة الصحافيين في تل أبي���ب كانت راضية عن دعمنا لها 

في »قضية نس���تلباوم« وهي ال تتجاهلن���ا. أما نقابة القدس 

فلم تسنح لنا الفرصة ألن نتعاون معها. لكن بشكل عام فإن 

النقابات تقوم بدعمنا.

 )*( سؤال: ما هو موقف وسائل اإلعام المختلفة من وجود 

الخلية؟ وكيف تتجاوب معها؟

ش���نايدر: في المرة األخيرة حين اقترحن���ا عليها أن تقوم 

باس���تضافة خبي���رات وأال يكون األمر محص���ورا على الرجال، 

تلقينا ردا إيجابيا ج���دا، وقمنا بتحضير قائمة تتضمن أكثر 

من 50 اس���ما لنس���اء خبيرات في مواضيع متنوعة، وتلقينا 

ع���ددا هائا من االتصاالت من قبل منتج���ي البرامج يطالبون 

أن أرس���ل لهم القائمة، االس���تجابة كانت بسرعة فائقة جدا 

وقياسية. 

 )*( سؤال: كيف تجدون حضور المرأة في البرامج؟

ش���نايدر: نهتم حاليا بقضية عدم وجود نساء في وسائل 

االع���ام كخبيرات ومحلات وكضيفات ف���ي البرنامج، ونرغب 

في االهتمام  بالم���ادة االعامية المعروضة وأن تقدم المرأة 

المتحدثة بش���كل نوعي يضفي أهمي���ة للبرنامج وأن يكون 

حضوره���ا مركزيا، وأن يس���تعينوا قدر المس���تطاع بنس���اء 

يش���غلن مناصب ووظائف ذات أهمي���ة، والحرص على عدم 

التعامل معهن بطريقة الفرضيات المسبقة وأن ال يتوجهوا 

لهن فقط حين يبحثون عن نساء في ضائقة مثا.

)*( سؤال: وكيف يتم القيام بذلك؟

ش���نايدر: نجحنا في توفير ميزانية خارجية لمشروع »دليل 

الخبي���رات« والذي أطلقنا عليه اس���م »مجل���س الحكيمات«، 

ويتضمن أس���ماء مجموعة من الخبيرات في مواضيع مختلفة 

لإلشارة إليهن حتى يتم التوجه للتحدث عن هذه المواضيع 

خال الح���وارات والمقابات المختلفة. ونح���ن نخطط إلقامة 

موقع انترنت يتضمن هذه المعلومات أيضا لكننا نحتاج إلى 

ميزانية كافية لذلك. 

)*( سؤال: ما الذي دفعكن للمضي في هذه الخطوة؟

ش���نايدر: خطرت الفكرة حين اس���تمعت إلى أحد الحوارات 

اإلذاعية، حيث اس���تضاف البرنامج ثاثة من الخبراء الرجال، 

واش���تكى أحدهم أمام المقدم من كونه يكرر نفس السؤال 

أمامه عدة مرات، فقلت لنفسي لماذا يستضيفون دائما نفس 

األش���خاص الذين يتكرر حضورهم ويجعلوننا نشعر بالملل، 

بدال من أن يقوموا باستضافة نساء خبيرات وملمات في هذه 

المواضي���ع، وهناك الكثير منه���ن؟. وجدنا في قائمتنا أكثر 

من 50 اسما أضفنا لها أسماء أخرى من السياسيات السابقات 

وتتوفر لديهن الخب���رة الكافية في مواضيع معينة، وأضفنا 

إلى القائمة أس���ماء نس���اء يعملن في وظائف دبلوماس���ية 

وناطق���ات. وبعد إرس���ال القائمة الحظت في الش���هر األخير 

زي���ادة في عدد الخبيرات الاتي تتم اس���تضافتهن للبرامج 

في وسائل االعام المختلفة وهذا أمر جيد يبشر بالخير.

)*( سؤال: لماذا اخترتن اسم »مجلس الحكيمات«؟

ش���نايدر: أنا من اخترت اس���م »مجل���س الحكيمات« والذي 

يستند إلى نموذج أميركي يوفر أسماء خبراء في اختصاصات 

متنوعة. أنا ش���خصيا أرغب في أن أج���د تنوعا في االعام وأال 

يعتمد  على فئة معينة، فباإلضافة إلى دعم حضور النس���اء 

أرغ���ب في اس���تضافة متديني���ن وعرب وفئ���ات مجتمعية 

مختلفة، يجب أن يكون كل قطاع ممثا في وسائل اإلعام. 

)*( سؤال: ما هي األمور األخرى التي تخططن للمطالبة بها 

وتحقيقها مستقبا؟

ش���نايدر: نحن مس���تمرون في متابعة قضايا المضايقات 

الجنس���ية ونطمح بأن يعين ش���خص في كل وسيلة إعامية 

يقوم بمتابعة هذا الجانب فيها، وذلك حتى يجعلوا النس���اء 

يتابعن عملهن بحرية وراحة، وسنقوم بالتأكد من قيام أماكن 

العمل بمتابعة عمل المس���ؤول عن قضاي���ا التحرش والتأكد 

أنه يتلقى ش���كاوى ويقوم بمعالجتها. سنتابع قضايا شروط 

العمل، وهنا ال أس���تطيع أن أحّدد ش���يئا فمهن���ة الصحافة 

بش���كل عام تعاني من أزمة واألمر يزداد س���وءا. بدأنا العمل 

على متابعة قضية إدارة النس���اء لهيئ���ات العمل المختلفة 

في وسائل االعام حيث أن نسبتهن قليلة جدا ونحن نطالب 

بزيادة عددهن. نس���عى لزيارة الحضور النسائي النوعي في 

البرام���ج ومن أجل ذلك نتابع مع س���لطة البث الثانية قضية 

زيادة الحضور النسائي على الشاشة. هذه هي نشاطاتنا في 

السنة األخيرة ونأمل أن ننجح بتحقيق نتائج ملموسة فيها.  

»خلية الصحافيات«: إعالميات إسرائيليات يطالبن بحقوقهن وزيادة تمثيلهن...
* طالي شنايدر إحدى مؤسسات الخلية لـ »المشهد اإلسرائيلي«: حان الوقت للتعامل مع النساء كخبيرات ذوات مستوى ال يقل عن مستوى الرجال *

أش���ارت أغلبية التحليات اإلس���رائيلية إلى أن نتائج انتخابات 

السلطات المحلية في إس���رائيل، التي جرت يوم الثاثاء الفائت، 

���ت على أن األحزاب الكبرى تس���يطر في الم���دن. فقد تبين أن 
ّ
دل

حزب���ي الليكود والعمل ال يزاالن القوة األساس���ية في الس���لطات 

المحلي���ة، فيما ح���زب »إس���رائيل بيتنا« لم يتمك���ن من تحقيق 

نجاحات، لكن أصبح للحزبين الجديدين، »يوجد مستقبل« و«البيت 

اليهودي«، موطئ قدم في الس���لطات المحلي���ة. كذلك فإن حزب 

ش���اس حقق نجاحات في هذه االنتخابات، باستثناء األماكن التي 

تدخل فيها بشكل شخصي رئيس الحزب، أرييه درعي، حيث مني 

الحزب بهزائم. 

وينطبق هذا المشهد الحزبي على السلطات المحلية اليهودية، 

وال ينطبق على الس���لطات المحلية العربية، التي س���جلت تراجعا 

لألحزاب العربية في هذه االنتخابات، بينما س���طع نجم مرش���حي 

الحمائل والمرشحين المستقلين.

وقال���ت صحيف���ة »يديعوت أحرون���وت« إن قوة ح���زب الليكود 

ارتفعت في هذه االنتخابات، على الرغم من خس���ارته أهم معقل 

ل���ه، وهي مدينة الق���دس، حيث س���يكون له من���دوب واحد في 

المجلس البلدي. وحافظ حزب العمل على قوته. وأعلن هذا الحزب 

األخي���ر أنه حقق انجازات بفوز مرش���حيه في رئاس���ة بلديات تل 

أبيب وبئر السبع وحولون وغيرها. 

وج���رت االنتخابات المحلية في 191 بلدية ومجلس���ا محليا، وبلغ 

عدد المرش���حين لرئاسة البلديات وس���لطات محلية صغيرة 719 

مرش���حا، وتنافس���ت 1500 قائمة على عضوية المجالس البلدية. 

وبلغ أصحاب حق االقتراع في ه���ذه االنتخابات نحو نصف مليون 

ناخب، أدل���وا بأصواتهم في 8771 صندوق اقتراع منتش���رة في 

جميع أنحاء إسرائيل.

وبلغت نسبة التصويت القطرية 8ر50%، ووصلت امرأتان فقط إلى 

رئاسة سلطة محلية. وستجري اليوم الثاثاء جولة انتخابات ثانية 

في أكثر من ثاثين س���لطة محلية، لم يتمكن أي من المرش���حين 

فيها من الحصول على أكثر من 40% من أصوات الناخبين.

ليبرمان يفشل في السيطرة
على حزب الليكود

رأى محللون أن رئيس حزب »إسرائيل بيتنا«، أفيغدور ليبرمان، 

فشل في السيطرة على حزب الليكود الحاكم من خال االنتخابات 

البلدية في إس���رائيل، وخاصة في مدينة الق���دس. ودلت نتائج 

االنتخابات في القدس على فوز رئيس البلدية، نير بركات، بوالية 

ثانية في رئاس���ة البلدية وتغلبه على منافس���ه، موشيه ليئون، 

مرش���ح كتلة »الليكود - إس���رائيل بيتنا« والذي دعم���ه ليبرمان 

ورئيس حزب شاس، أرييه درعي.

وقالت اإلذاعة العامة اإلس���رائيلية إن »خطة ليبرمان بالسيطرة 

عل���ى حزب الليكود من خال القاع���دة الجماهيرية لحزب الليكود 

ف���ي القدس قد فش���لت، خاص���ة وأن رئيس الحكوم���ة، بنيامين 

نتنياهو، امتنع عن دعم ليئ���ون«. وذكرت صحيفة »هآرتس« في 

تقرير نشرته قبل االنتخابات، أن مؤيدي حزب الليكود في القدس 

منقس���مون وأن الكثيرين منهم لن يصوتوا لمرشح الحزب ليئون 

وإنما لبركات.

وكان نتنياه���و وليبرم���ان قد اتفق���ا قبل االنتخاب���ات العامة 

األخي���رة، في نهاي���ة العام الماضي، على خ���وض االنتخابات في 

قائمة مش���تركة لحزبيهما باسم »الليكود - إسرائيل بيتنا«، لكن 

تعال���ت أصوات كثيرة في الليكود بعد ه���ذه االنتخابات وطالبت 

بفض الشراكة بين الحزبين على ضوء أفكار ليبرمان التي وصفوها 

باليميني���ة المتطرفة. ويتخوف قياديون ف���ي الليكود، وأبرزهم 

رئيس الكنيس���ت السابق، رؤوفين ريفلين، من أن ليبرمان يخطط 

للس���يطرة عل���ى الليكود وأن يصبح مرش���ح هذا الحزب لرئاس���ة 

الحكومة في انتخاب���ات عامة مقبلة خلف���ا لنتنياهو، خاصة بعد 

إقص���اء قياديين من »اليمين الليبرالي« في الليكود عن الس���احة 

السياس���ية وبينهم الوزراء الس���ابقون بيني بيغن ودان مريدور 

وميخائيل إيتان.

وقال���ت صحيفة »معاريف« إن ليبرمان هو »أكثر ش���خص ُيعاب 

في القدس« بع���د االنتخابات، وأن الجمي���ع يهاجمونه، وبينهم 

قيادة حملته االنتخابية وشركاؤه من حزب شاس، وكذلك بركات. 

وقال بركات إن »ليبرمان هو رجل غير مس���تقيم، وإنما متآمر أراد 

أن يجعلني دمية ولم ينجح«.

وكش���ف بركات أن���ه »كان بإمكاني تنفيذ صفق���ة مع ليبرمان 

وتعيين فاديمير ش���كار ]المقرب من ليبرمان[ في منصب مدير 

عام الش���ركة لتطوير ش���رقي القدس، كما طلب ليبرمان نفس���ه، 

وعندها كنت سأحصل على تأييد جارف. لكنني رفضت، وخاطرت 

ودفعت ثمنا ليس سها«. 

ولم يهاجم بركات وحده ليبرمان، وإنما هاجم هذا األخير أشخاص 

من حملته االنتخابية ومن حزب »الليكود - إسرائيل بيتنا«. ونقلت 

»معاريف« عن هؤالء األش���خاص قوله���م إن »ليبرمان خدع الجميع، 

ولم ينجح في تحقيق ما تعهد به ]فوز ليئون برئاسة البلدية[. وهو 

ل���م يجذب مؤيدي الليكود وال حتى ال���روس الذين وعد بتجنيدهم 

في االنتخابات. وقد صوت جميع مؤيدي إس���رائيل بيتنا لصالح نير 

بركات وقائمته. وكان إلسرائيل بيتنا عضوان في المجلس البلدي، 

واآلن تم محو هذه القائمة، والتحالف بين الليكود وإسرائيل بيتنا 

أصبح يتجاوز نسبة الحسم بصعوبة اآلن«. 

كذل���ك اتهم درع���ي ش���ريكه ليبرمان بالفش���ل في إس���قاط 

ب���ركات وإنجاح ليئون. وق���ال درعي إن »حزب ش���اس فعل كل ما 

في اس���تطاعته وأحضر 35 أل���ف ناخب إلى صنادي���ق االقتراع، 

وأصواته���م كلها ذهبت لصالح ليئون. بينما الليكود - إس���رائيل 

بيتنا في القدس فشل بشكل مطلق«.

رغم ذلك فإن جهات في شاس حملت درعي مسؤولية فشل مرشحي 

الحزب في القدس، موش���يه ليئون، وفي مدينة إلعاد، تس���وريئيل 

كريس���بل، من الوصول إلى رئاسة البلدية. وقد خسر كريسبل رئاسة 

بلدية إلعاد، وهي مدينة غالبية س���كانها من الحريديم الشرقيين، 

الذين يعتبرون جمهور حزب ش���اس. لكن فاز برئاسة البلدية مرشح 

الحريديم األش���كناز. وفي مقابل ذلك نجح درعي في إيصال مرش���ح 

شاس إلى رئاسة البلدية في مدينة بيت شيمش. 

حزب ميرتس يفوز بأكبر
كتلة في بلدية تل أبيب

ورغ���م فوز رئيس بلدية تل أبي���ب، رون خولدائي، بوالية أخرى، 

إال أن قائمة حزب ميرتس أصبحت أكبر كتلة في المجلس البلدي. 

وأعلن رئيس هذه الكتلة، عضو الكنيس���ت نيتسان هوروفيتس، 

أنه ل���ن يكون عض���وا ف���ي المجلس البل���دي وإنما س���يبقى في 

الكنيست. 

وأظه���رت نتائ���ج االنتخابات أن كتلة ميرت���س ضاعفت قوتها 

ف���ي المجل���س البلدي من ثاثة إلى س���تة أعضاء. وف���ي المقابل 

حصلت كتلة خولدائي على خمس���ة أعضاء ف���ي المجلس البلدي. 

وحصل حزب الليك���ود على عضوين في المجلس. وخافا للمعارك 

االنتخابية السابقة، فإنه في هذه االنتخابات لم يدخل أي مندوب 

عربي إلى المجلس البلدي.

وف���ي حيفا فاز رئيس البلدية، يونا ياهف، بوالية أخرى. وكانت 

مفاجأة ه���ذه االنتخابات ف���ي مدينة بئر الس���بع، بعد أن حصل 

رئيس البلدية، روبيك دانيلوفيتش، على 92% من األصوات.

وأشارت صحيفة »هآرتس، إلى أنه في هذه االنتخابات فاز عدد كبير 

من المرش����حين الجدد برئاسة س����لطات محلية، علما أنه في المعارك 

االنتخابية الس����ابقة، وكذلك وفقا ألبحاث أجريت في هذا الخصوص، 

فإن الميل لدى الجمهور هو انتخاب رؤساء بلديات لوالية أخرى. 

إعادة انتخاب رؤساء بلديات 
متهمين بقضايا فساد

اعتبر ثاثة رؤس���اء س���لطات محلي���ة، فازوا بوالي���ة أخرى، في 

االنتخابات المحلية، أن الجمهور حك���م ببراءتهم، بعد أن قدمت 

النيابة العامة لوائح اتهام ضدهم بتهم فساد وتلقي رشى، في 

األش���هر األخيرة، وعلى أثر ذلك أص���درت المحكمة العليا قرارات 

بإقصائهم عن مناصبهم، لكنها لم تمنعهم من الترش���ح لهذه 

االنتخاب���ات. والملف���ت أنه تم انتخاب رؤس���اء الس���لطات هؤالء 

بأغلبية كبيرة من األصوات. 

وه���ؤالء الثاثة هم رئيس بلدي���ة بات يام، ش���لومي لحياني، 

ورئيس بلدية رامات هش���ارون، إس���حق روخبرغر، ورئيس بلدية 

نتسيرت عيليت، شمعون غابسو. 

وم���ن المتوقع أن يواجه هؤالء الثاثة التماس���ات تم تقديمها 

إل���ى المحكمة العليا وتطال���ب بإعادة إقصائه���م عن مناصبهم 

بس���بب االتهامات الموجهة ضدهم، إلى جانب خوضهم معركة 

قضائية تتعلق بهذه التهم.  

االنتخابات في السلطات المحلية العربية
تميزت انتخابات الس���لطات المحلية في المدن والقرى العربية، 

كما هي الح���ال في جميع المعارك االنتخابية الس���ابقة، بارتفاع 

نس���بة التصويت، والتي وصلت إلى أكثر م���ن 70% وفي عدد من 

البلدات تجاوزت 90% أيضا.

وأبرز معركة انتخابية جرت في مدينة الناصرة، أكبر مدينة عربية، 

حيث تمكن مرشح مس���تقل هو علي سام من إطاحة رئيس البلدية 

رامز جرايسي من الجبهة التي تتولى إدارة البلدية منذ العام 1975. 

وتناف���س على رئاس���ة بلدي���ة الناصرة كل م���ن: رئيس بلدية 

الناصرة رامز جرايسي، عن قائمة الجبهة؛ المرشح المستقل علي 

سام؛ عضو الكنيس���ت حنين زعبي، عن حزب التجمع؛ ومرشحين 

آخرين من الحركة اإلسامية ولم يحصا سوى على بضع مئات من 

األصوات فقط. بينما حصلت زعبي على 11% من األصوات فقط.

وكان���ت قائمة الجبه���ة قد أعلنت غ���داة االنتخاب���ات عن فوز 

مرش���حها، جرايسي، برئاسة البلدية، لكن بعد ساعات قليلة أعلن 

خصمه سام عن فوزه هو برئاسة البلدية. ووفقا للنتائج الرسمية 

فإن الفارق في األصوات التي حصل عليها جرايس���ي وس���ام هو 

22 صوتا فقط لصالح األخير. لكن الجبهة أعلنت أنها ستس���تأنف 

على هذه النتائج، بادعاء أنه تم التاعب فيها، فيما رفض س���ام 

هذا االدعاء وأعلن أنه أصبح رئيس البلدية. وفيما يتعلق بعضوية 

المجل���س البلدي، حصل���ت الجبهة على 8 مقاعد وس���ام على 7 

مقاعد والتجمع على مقعدين وقائمة »شباب التغيير« على مقعد 

واحد وقائمة الوحدة على مقعد واحد.

وعلي س���ام هو رجل أعم���ال من الناص���رة، وبرز في الس���احة 

السياسية المحلية بعد ترشحه ضمن قائمة الجبهة في انتخابات 

الع���ام 1993. وتول���ى مناصب رفيعة في البلدي���ة، خال الدورات 

الثاث الماضية، كنائب رئيس البلدية بصورة جزئية، ثم كنائب 

لرئيس البلدية، ث���م كقائم بأعمال رئي���س البلدية خال الدورة 

الماضي���ة. ودبت خافات بين قيادة الجبهة في الناصرة وس���ام 

في الس���نوات األخيرة، وتسربت هذه الخافات إلى وسائل اإلعام 

العربي���ة المحلية. وعلى ما يبدو فإن قيادة جبهة الناصرة رفضت 

ترشيح سام لرئاسة البلدية، األمر الذي دفع األخير إلى االنشقاق 

عن الجبهة وخوض االنتخابات بشكل مستقل.

وفي مدينة شفاعمرو فاز برئاسة البلدية المرشح أمين عنبتاوي، 

الذي تغلب على المرش���ح الذي تدعمه الجبه���ة ورئيس البلدية 

الس���ابق، ناهض خازم. وكان الف���وز الرئيس، الواض���ح والوحيد، 

للجبهة هو لمرشحها في قرية يافة الناصرة عمران كنانة. كذلك 

نجح رئيس بلدية س���خنين مازن غناي���م بالبقاء في منصبه. وفاز 

الشيخ خالد حمدان برئاسة بلدية أم الفحم. 

نتائج االنتخابات اإلسرائيلية المحلية: 

األحـــزاب مـــا زالـــت مـســـيـطــرة فـي الــمـــــدن
* نسبة التصويت العامة لم تتجاوز 50% وتجاوزت 70% لدى العرب حيث تراجعت قوة األحزاب كثيرًا *

الفلسطينيون في إسرائيل: مشاركة بنسبة كبيرة في انتخابات السلطات المحلية.
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