
كلمة في البـدايـة

ملحق نصف شهري يصدر عن

الثالثاء 2014/6/17م الموافق 19 شعبان 1435هـ  العدد 335 السنة الثانية عشرة صفحـــ )6( ــة صفحـــ )3( ــة

 قوة من جيش االحتالل في حملة مداهمات في الخليل.                           )رويترز(

في أعقاب عملية االختطاف

جدل حاد حول مشروع القانون الذي 

يمنع منح عفو عن أسرى فلسطينيين

وقعت عملية اختطاف المس���توطنين الثالثة بالتزامن مع 

سجال دائر في إس���رائيل حول مشروع قانون يمنع منح عفو 

عن أس���رى فلس���طينيين، من أجل منع صفقات تبادل أسرى 

في المستقبل.

وبادر إلى مش���روع القان���ون هذا حزب »البي���ت اليهودي« 

اليمين���ي المتطرف والذي يرأس���ه وزير االقتص���اد، نفتالي 

بيني���ت. وكانت اللجنة الوزارية لش���ؤون س���ن القوانين قد 

صادقت على مش���روع القانون هذا األسبوع الماضي وحولته 

إلى الكنيست وتم إقراره بالقراءة التمهيدية. 

وفي غضون ذلك أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور 

ليبرمان، أن إس���رائيل ل���ن تعقد صفقات تبادل أس���رى في 

المستقبل.

وكشفت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، مساء السبت 

الماضي، عن نبوءة تحققت لرئيس الموساد، تامير باردو. 

ووفق���ا للقناة التلفزيونية، فإن باردو، ومس���ؤولين أمنيين 

إس���رائيليين آخرين ش���اركوا في اجتم���اع للكابينيت، قبل 

أس���بوعين، حاولوا إقناع بينيت وأعضاء الكابينيت بعدم سن 

قانون منع العفو عن األسرى.  

وأعطى باردو كمثال عملية اختطاف تلميذات من مدرس���ة 

للبنات ف���ي نيجيريا على أي���دي المنظم���ة اإلرهابية »بوكو 

حرام«. وتوجه باردو إلى بينيت وباقي الوزراء وس���ألهم »ماذا 

ستفعلون إذا تم بعد أس���بوع اختطاف ثالث فتيات بسن 14 

عاما من إحدى المستوطنات؟ هل ستقولون إنه يوجد قانون 

ولن نطلق سراح مخربين؟«.

وتطرق إلى هذا الموضوع المحلل السياس���ي، دان مرغليت، 

في صحيفة »يس���رائيل هيوم« المقربة من نتنياهو. وحتى 

مرغلي���ت، ال���ذي من بين أول���ى مهماته الدف���اع عن مواقف 

نتنياه���و وتبريره���ا، رأى أن »الحكومة س���تمتحن مع مرور 

الوقت«.   

وأردف أن���ه “إذا كان الحديث يدور عن اختطاف وليس عن 

كارثة رهيبة أكثر، هل س���تكون ل���دى الحكومة قوة من أجل 

التمس���ك بش���جاعة برأيها الحالي الذي يرفض التحدث مع 

المخربين؟ وهل س���تتبنى توصيات اللجنة برئاس���ة )رئيس 

المحكمة العليا األسبق( مئير شمغار حول هذا الموضوع رغم 

أن النقاش حوله لم ينته بعد؟”. 

وأضاف مرغليت أن “نتنياهو أش���ار إل���ى أبو مازن على أنه 

المس���ؤول عما يحدث في المناطق الت���ي يديرها في يهودا 

والس���امرة... االدع���اء صحيح، لك���ن ليس واضحا م���ا إذا كان 

هذا األمر س���يجعل أبو م���ازن يمتنع عن احت���رام تعهداته 

واالس���تمرار في التعاون األمني مع إسرائيل، إذ ربما يستغل 

أقوال رئيس الحكومة ويحّيد إسهامه المطلوب بالكشف عن 

منف���ذي هذه العملية. وإذا حدث هذا فإننا الخاس���رون، رغم 

أن موقف رئيس الحكومة ف���ي الحلبة الدولية يخدم االدعاء 

اإلسرائيلي جيدا”.

ورب���ط مرغليت عملي���ة االختطاف بالس���ياق العام للصراع 

والعملية السياس���ية. وكتب أنه “يوجد منط���ق باالدعاء أن 

رفض إس���رائيل تقلي���ص البناء في المس���توطنات أدى إلى 

تسريع وقف المفاوضات السياسية”. 

وعلق رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين، على موضوع 

تبادل األسرى. ودعا في تعليق في “يديعوت أحرونوت” إلى 

عدم اس���تخدام القوة الزائدة ضد الفلسطينيين، في أعقاب 

االختط���اف، “وكأننا ال نمارس ما يكفي من القوة في األوضاع 

العديدة. ومن تواجد هناك لسنوات طويلة مثلي بإمكانه أن 

يشهد على ذلك”.

لكن ديسكين دعا إلى “التفكير في التوقف عن إطالق سراح 

مخربين مقابل جنود مخطوفين، أو وقف إطالق س���راح أسرى 

بدال من تجميد البناء في المس���توطنات خالل المحادثات مع 

الفلس���طينيين. فعمليات اإلفراج هذه هي المحرك األساس 

لعمليات اختطاف أخرى”. 

ورأى الصحافي اإلس���رائيلي جدع���ون ليفي أن حكومة 

نتنياهو استدعت تنفيذ عملية اختطاف المستوطنين 

الثالثة، بس���بب تعنتها في كل ما يتعلق بسياس���تها 

تجاه الفلس���طينيين. وكتب ليفي في مقاله األسبوعي 

في صحيفة “هآرتس”، أول من أمس، أنه “مهما يحدث، 

وإذا خرجوا )المخطوفون( بسالم أو ال، وإذا كان المسؤول 

ع���ن تنفيذ العملية الجهاد العالم���ي أو المحلي، فإنه ال 

يمكن تجاهل س���ياق العملي���ة. وربما تك���ون قد نزلت 

بصورة مفاجئة على أجهزة االس���تخبارات اإلس���رائيلية 

المنهكة من ش���دة تطورها، لكن ليس بإمكانها مفاجأة 

أحد”.

وشدد ليفي على أن “من يرفض بعناد إطالق سراح أسرى 

فلس����طينيين، وبعضهم مس����جون منذ عش����رات السنين، 

وقبل التوقيع عل����ى اتفاقيات أوس����لو، وبعضهم تعهدت 

إسرائيل بإطالق س����راحهم؛ ومن يسجن معتقلين لسنوات 

ب����دون محاكمة؛ وم����ن يتجاهل اإلضراب ع����ن الطعام الذي 

يخوضه األسرى ’اإلداريون’، الذين يحتضر قسم منهم في 

المستشفيات؛ ومن يعتزم إطعامهم عنوة، ومن يسعى إلى 

س����ن قوانين جارفة ضد إطالق سراحهم – عليه أال يتظاهر 

بأن����ه فوجئ أو تزع����زع من عملي����ة االختط����اف. فهو الذي 

استدعاها”. 

كتب بالل ضاهـر:

صّع���د رئيس حكوم���ة إس���رائيل، بنيامي���ن نتنياهو، م���ن تهجمه ض���د الرئيس 
الفلس���طيني، محمود عباس )أبو مازن(، في أعقاب عملية خطف المستوطنين الثالثة، 
يوم الخميس الماضي. واعتبر أن السلطة الفلسطينية ورئيسها هما الجهة المسؤولة 
عن عملية الخطف. واتهم نتنياهو حركة حماس بالوقوف خلف هذه العملية مش���يرًا 
إلى أن حماس هي »الحركة نفسها التي اختار عباس التحالف معها وتشكيل حكومة 

وحدة معها«. 
وأث���ارت تصريحات نتنياهو المتك���ررة في هذا االتجاه انتق���ادات ضده من جانب 
وس���ائل اإلع���الم اإلس���رائيلية. لكن في ه���ذه األثناء بق���ي قادة األحزاب اليس���ارية 
الصهيونية عل���ى صمتهم. كذلك لم يتحدث هؤالء حول موضوع األس���رى اإلداريين 
المضربين عن الطعام، وخاصة حول مش���روع القانون الذي يسعى نتنياهو وحكومته 

لسنه ويقضي بإطعام األسرى المضربين عنوة. 
وقال الدبلوماس���ي اإلسرائيلي والمدير العام األس���بق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، 
الدكت���ور ألون ليئيل، في مقابلة خاصة أجراها معه »المش���هد اإلس���رائيلي«، حول ما 
الذي يريد نتنياهو تحقيقه من تهجماته المتواصلة ضد الرئيس الفلسطيني: »نحن 
ننظر إل���ى عملية الخطف هذه من حي���ث توقيتها. فهي حدثت خالل الش���هر الذي 
نصفه بأنه ش���هر ’لعبة االتهامات’ فيما يتعلق بانهيار المفاوضات. ونتنياهو اتهم 
أبو م���ازن، واألميركيون وجهوا اتهامات إلينا أكثر مما للفلس���طينيين. وهناك دوافع 
ل���دى نتنياهو التهام أبو مازن بانهيار المفاوضات والمصالحة مع حماس، وهو يحاول 

من خالل هذه الدوافع دحرجة كل شيء باتجاه أبو مازن«.
)*( »المشهد اإلسرائيلي«: هل سياس���ة نتنياهو هذه حكيمة، أال يوجد تخّوف في 

إسرائيل من أنها قد تؤدي إلى تفجر األوضاع؟
ليئيل: »هذه سياس���ة ليس���ت حكيمة. وأنا أنظر إلى ال���وراء، وأدرك بعد أن حدث ما 
ح���دث، أنه خ���الل العام األخير لم نتقدم نحو الس���الم وما إلى ذل���ك. واعتقدت طوال 
الوق���ت، وخالل المحادث���ات أيضا، أنه كان يتعين علينا أن نب���ذل جهودا أكثر. وطوال 
العام األخير، كل سياس���ة إس���رائيل كانت غير جدية حيال العملية السياسية. وفيما 
يتعلق باحتمال تفجر األوضاع، فإن ش���عوري الشخصي، والشعور العام في إسرائيل، 
هو أن الفلس���طينيين أدركوا أنه مريح أكثر بالنس���بة لهم في الساحة السياسية من 

س���احة العنف. وينتابني هذا الشعور بس���بب النجاحات التي حققها الفلسطينيون 
على المس���توى السياسي، وأيضا على ضوء الحقيقة أن الفرق في قوة الجانبين تجعل 
الفلس���طيني يفكر بأنه لو استخدم العنف فإنه س���يصطدم بقوة إسرائيلية شديدة 
جدا. ولذلك أعتقد أن الكثيرين من اإلس���رائيليين قدروا أنه لن تندلع انتفاضة ثالثة، 
وأنا بينهم، وأن وجهة الفلسطينيين هي نحو األمم المتحدة والمنظمات الدولية، ألنه 
بإمكان الفلسطينيين أن يحققوا نجاحا أكبر هناك. كذلك فإن قضية الخطف الحالية، 
هي ليست نوعا من عنف االنتفاضة. وال أعرف إلى أين ستصل األمور، وربما هذا حدث 
موضعي وحسب. وطوال الفترة الماضية كانت إسرائيل تعلن عن إحباط عملية خطف 
هن���ا وأخرى هناك، ولذلك فإني أعتقد أن هذا الوضع هو جزء من حياة اإلس���رائيليين. 
ويحصل اإلس���رائيليون عل���ى معلومات كثيرة حول محاوالت خط���ف وإحباط عمليات. 
وهذه المرة نجحوا في تنفيذ عملية خطف، وهذا األمر يس���بب إحباطا في إس���رائيل. 

لكن هذه العملية لم تكن مفاجئة«.
 )*( كيف ينظر اإلسرائيليون إلى قضية األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام؟

ليئيل: »يوجد هنا نقاش إسرائيلي داخلي وعام حول األسرى. وحتى أن هناك سجاال 
حادا حول مشروع قانون إطعام األسرى المضربين عن الطعام عنوة. وال شك أنكم رأيتم 
موقف األطب���اء المعارض لهذا القانون. وأعتقد أن اليس���ار يعارض ذلك. وأعتقد أننا 
وصلنا إلى وضع معقد للغاية في الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني بالنسبة إلسرائيل. 
وحقيقة أن���ه ال توجد مفاوضات، وحقيقة أن حماس وفتح ش���كلتا حكومة وحدة، وأن 
معظم دول العالم، بمن في ذلك األميركيون، يرون بإس���رائيل المتهمة األساسية في 
انهيار المفاوضات، خلق نوعا من الضعف اإلس���رائيلي ف���ي الحلبة الدولية. ومن هنا 
فإن الحساس���ية حيال وضع هؤالء األس���رى هي هائلة، بمعنى أن���ه إذا أدى اإلضراب 
عن الطعام، ال س���مح الله، إلى موت أسير، فإن هذا س���يلحق بإسرائيل ضررا كبيرا جدا 
في الحلبة الدولية. وهناك هلع إس���رائيلي حيال ذلك. واألمر نفس���ه بالنسبة لعملية 
الخطف، فقد وقعت على خلفية وضع إسرائيل الصعب في الحلبة الدولية. ولذلك فإن 
الشعور هنا، وهذا يستند إلى الواقع، هو أن العالم غير مبال تجاه هذه العملية، وهذا 
نابع من عدة أس���باب بينها الوضع في العراق والمونديال. والش���عور هو أنه لو حدث 
أم���ر كهذا في أيام عادية الهت���م العالم بذلك أكثر. وأنا أح���اول وضع عملية الخطف 
في س���ياقها السياسي. وفي السياق السياس���ي توجد عوامل خارجية وأخرى داخلية. 
وبكل ما يتعلق بالعوامل الخارجية فإن إس���رائيل موج���ودة في فترة غير مريحة أبدا. 

وفيما يتعلق بالعوامل الداخلية، فإن نتنياهو، وأيضا بسبب االنتقادات الدولية عليه، 
يش���عر أن لديه فرصة سانحة اآلن لتوحيد الجمهور اإلس���رائيلي. ومما أسمعه، حتى 
في اإلذاعة اإلس���رائيلية، فإنه يوجد حتى توتر داخلي إسرائيلي جراء عملية الخطف. 
والنقاش���ات بين اليس���ار واليمين عاطفية جدا. وأرى من خ���الل الصحف واإلذاعات أن 
الجمه���ور اإلس���رائيلي ليس موحدا حتى في س���اعة األزمة الحالي���ة واألزمة الدولية. 
وهناك قس���م من الجمهور ال يفهم إلى أين إس���رائيل متجهة. وعملية الخطف تضع 

عالمات استفهام أمام الجميع«.
)*( الصحافة اإلس���رائيلية وجهت انتقادات لنتنياهو بسبب تصريحاته ضد عباس. 

كيف تفسر ذلك؟
ليئيل: »نتنياه���و وجه إصبع االتهام إلى حماس واتهمها بالمس���ؤولية عن عملية 
الخط���ف. لكن نتنياهو يهاجم أحدا ما بصورة دائم���ة ويوجه إصبع االتهام إلى جهة 
خارجي���ة، إلى إيران وحم���اس والتحريض. هو يوجه النيران نح���و الخارج دائما. هكذا 
يعم���ل. وينبغ���ي أن نذكر أنه توجد معلومات أمامه أكثر من أي ش���خص آخر. لكني ال 
أعتقد أنه بموجب هذه المعلومات كان هناك ما يبرر توجيه نيرانه اآلن نحو أبو مازن، 
وبالتأكيد ليس على المستوى السياسي، لكن هكذا يعمل نتنياهو. فهو طوال الوقت 

يهاجم ويتهم، وبأسلوبه هذا هو يخلق الوحدة في معسكره )اليميني( على األقل«.
)*( هناك انتقاد لليسار اإلسرائيلي، والمقصود قيادة األحزاب مثل العمل وميرتس، 

بأنه صامت منذ عملية الخطف. ما رأيك؟
ليئيل: »ماذا يمكنهم أن يقولوا. هذه مأس���اة ش���خصية بالنس���بة للعائالت، حتى 
اآلن. وهناك نوع من التضامن والتعاطف على المس���توى اإلنس���اني. كما أنه في هذه 
األثناء يبحث الجيش اإلس���رائيلي عن هؤالء الفتية، ولذلك يبدو لهم أنه ليس مناسبا 
أن تهاج���م الحكوم���ة في وض���ع كهذا. وأنا أتفه���م أنه يصعب على سياس���يين من 
اليس���ار التحدث في الموضوع. لكن من الجه���ة الثانية، فإني أرى أن كبار الصحافيين 
يربط���ون عملية الخطف باإلخفاقات السياس���ية اإلس���رائيلية. وهم يكتبون بش���كل 
صري���ح أن التعنت اإلس���رائيلي أدى إلى تنفيذ هذه العملية. كذلك أنا اقرأ وأس���تمع 
إلى الصحافيين اليمينيين الذين ينفلتون ضد الصحافيين اليس���اريين وحتى أنهم 
يتهمونهم بالخيانة. وبالمناس���بة، نظرية اليمي���ن تعتبر أن ال عالقة لعملية الخطف 
بالصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني. وأن تنظيم القاعدة يقتل ويخطف كيفما يشاء وال 

عالقة لما يفعله بأي شيء«.      

اس���تغل رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، عملية اختطاف المستوطنين 

الثالثة، يوم الخميس الماضي، من أجل مواصلة التهجم على القيادة الفلس���طينية 

وف���ي مقدمتها الرئيس محمود عباس )أبو م���ازن(، وعلى المصالحة بين حركتي فتح 

وحماس وتشكيل حكومة الوفاق الوطني التكنوقراطية. 

وقال نتنياهو »إننا نعتبر أبو مازن والس���لطة الفلسطينية الجهة المسؤولة عن أي 

هجوم على إس���رائيل انطالقًا من أراضيها س���واء كانت في يهودا والسامرة )الضفة 

الغربية( أو في قطاع غزة. واالدعاء بأن الس���لطة الفلسطينية ال تتحمل أي مسؤولية 

كون الحادث قد وقع في منطقة تخضع للس���يطرة اإلس���رائيلية ما هو إال ادعاء باطل 

أساسًا، إذ كانت السلطة الفلسطينية مس���ؤولة في حينه عن االعتداءات التخريبية 

التي وقعت في أواس���ط البالد - وجميعكم ال يزال يذكرها - ألنها تسيطر على مواقع 

انط���الق المخربين. ويتكرر األمر ذاته في ه���ذا الحادث أيضًا إذ انطلق المخربون من 

أراضي السلطة الفلسطينية وهي تتحمل بالتالي المسؤولية«.

واعتبر نتنياهو لدى افتتاحه االجتماع األسبوعي لحكومته، يوم األحد، أن »بإمكانه 

هذا الصباح أن يقول إن من نفذ )عملية( االختطاف هم نش���طاء حماس« في الضفة 

الغربية. وتوعد بأنه »ستكون لذلك تبعات خطيرة. فهذه حماس نفسها التي شكل 

أبو مازن حكومة وحدة معها«.

لكن قسما كبيرا من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية استهجن تصريحات نتنياهو. 

واعتبر المحلل العسكري في موقع »يديعوت أحرونوت« اإللكتروني، رون بن يشاي، 

أن إعالن نتنياهو يهدف إلى خدمة غايتين: ممارس���ة ضغوط على حماس ومهاجمة 

المصالحة الفلسطينية الداخلية. 

وأش���ار المحلل إلى أن إسرائيل استخدمت وس���ائل عقاب جماعية بحق المواطنين 

الفلس���طينيين، بعد أن فرض���ت طوقا أمنيا على الضفة ومنعت خروج خمس���ة آالف 

فلس���طيني إل���ى العمل داخل إس���رائيل، ومنعت خروج الفلس���طينيين دون س���ن 

الخمسين عاما من الضفة إلى األردن. 

ورأى بن يش���اي أن هذه الوسائل وغيرها، وبضمنها إغالق معبري بيت حانون وكرم 

أبو س���الم في قطاع غ���زة والغارات الجوية ضد مواقع في القط���اع بادعاء أنها تابعة 

لحماس، “غايتها ممارسة ضغوط على حماس وقيادتها، رغم أنه لم يثبت بعد وجود 

عالقة واضحة بين الحركة والخاطفين”. 

وأض���اف هذا المحلل أن “هذه الضغوط هي ضغوط نفس���ية. ومن ش���أن الس���كان 

الفلسطينيين الذين يعانون منها أن يغدقوا المعلومات االستخباراتية بسهولة أكبر 

في أعقابها. وتحميل حماس المس���ؤولية غايته تمكين إس���رائيل من ممارس���ة هذه 

الضغوط بصورة مدروسة، ومن دون فقدان الشرعية الدولية بسبب هذه اإلجراءات”.

وتاب���ع أن “الهدف الثاني هو سياس���ي – دعائي. فباإلم���كان مالحظة أن نتنياهو 

يس���تخدم االختطاف من أجل مواصلة هجومه ض���د المصالحة، لكن األهم من ذلك، 

أن الهدف الحقيقي هو التس���بب بتراجع المكانة المرموقة التي يتمتع بها أبو مازن 

ل���دى اإلدارة األميركي���ة ولدى دول أوروب���ا. و’لعبة االتهامات’ الت���ي بدأت في فترة 

المفاوض���ات تتواصل اآلن أيضا، وحادثة االختطاف تش���كل ذخي���رة له )لنتنياهو( 

وتمنحه رافعة لذلك”.  

ورأى بن يش���اي، المعروف بقربه من الدوائر األمنية اإلسرائيلية، أن “حاجة رئيس 

الحكومة والمجلس الوزاري السياسي- األمني المصغر ألن يحظى بشرعية دولية من 

أجل ممارس���ة ضغوط على حماس والفلسطينيين من أجل تحرير المخطوفين هو أمر 

مفهوم ومبرر، موضوعيا واستخباراتيا. في المقابل، فإن الجهد الذي يبذله نتنياهو 

في هذه القضية من أجل نزع رصيد أبو مازن هو أمر غير مبرر وليس ذكيا”. 

وأردف أن “أب���و م���ازن ال يتحمل مس���ؤولية االختطاف، حتى ل���و نفذتها حماس، 

التي تجري عملية مصالحة معه. والمنطقة ’أ’ الواقعة تحت س���يطرة السلطة وخرج 

منه���ا على ما يبدو الخاطفون، هي في الحقيقة ليس���ت تحت س���يطرته، وإنما هي 

في الحقيقة تحت س���يطرة إس���رائيل، قانونيا وفعليا وأمنيا. وعندما يدخل الجيش 

اإلس���رائيلي إلى نابلس أو رام الله من أجل تنفيذ اعتقاالت، وهو يفعل ذلك أسبوعيا 

تقريبا، فإنه يفعل ذلك ألن إسرائيل هي قوة احتالل في المنطقة والمسؤولة العليا 

ع���ن األمن فيها، ومن خالل اتفاقيات التنس���يق األمني مع الفلس���طينيين. ويدخل 

الجيش اإلسرائيلي إلى هناك من دون تأخير أو أثر، ولذلك فإن أبو مازن ليس مسؤوال 

أكثر من إسرائيل عن إحباط االختطاف قبل حدوثه”. 

ورأى المحلل أن “هناك س���ببا آخر لم يكن من المناسب بسببه أن يهاجم نتنياهو 

أبو مازن وهو حقيقة أنه توجد لديه ولدى إس���رائيل مصلحة مش���تركة، وهي كشف 

الخاطفين وإعادة المخطوفين. فإذا كنت تريد تنسيقا أمنيا حقيقيا، ليس بإمكانك 

اتهام شريكك في هذا الموضوع. واإلعالن عن أبو مازن أنه متهم باالختطاف هو عمل 

ليس حكيما وليس عادال. وجدير بأن تسقط هذه الحملة عن أجندة رئيس الحكومة. 

ومن األفضل التركيز على المجهود االس���تخباراتي وممارسة الضغوط بدال من البحث 

عن المزيد من األعداء ألنفسنا”.

وأشارت تحليالت أخرى إلى أن عملية االختطاف جاءت في سياق الصراع والعملية 

السياس���ية المتعثرة التي وصلت إلى طريق مس���دود متهمة نتنياهو، ولو بش���كل 

مبطن، بالوضع الذي آلت إليه األمور. 

ورأى المراس���ل السياس���ي في “هآرتس”، باراك رافيد، أنه “إذا كان هناك ش���يء 

تعلمناه ع���ن نتنياهو في الس���نوات الخمس األخيرة فهو أن���ه يعيش من األزمات 

القومية. فحاالت طوارئ، وكوارث طبيعية وعمليات عدائية تش���حن بطارياته بطاقة 

وتجعله يعمل بسرعة ونجاعة”.

وأض���اف أنه على الرغم من المش���اورات األمنية التي عقده���ا وتقييمات األوضاع 

التي اس���تمع إليها، “إال أنه ليس لدى نتنياه���و الكثير ليفعله من أجل العثور على 

المخطوفي���ن. ويبذل الش���اباك والجيش اإلس���رائيلي جهودا كبي���رة، لكن في هذه 

المرحلة ليس لديهما طرف خيط اس���تخباراتي نوعي. وفيما الوضع على هذا النحو، 

ف���إن كل ما تبقى لنتنياهو هو تصعيد الحدث لصالح معركته الدعائية ضد حكومة 

الوحدة الفلس���طينية. فمنذ التوقي���ع على اتفاق المصالحة بي���ن فتح وحماس، لم 

يفّوت نتنياه���و فرصة من أجل مهاجمة الرئيس الفلس���طيني محمود عباس ودول 

العالم التي اعترفت بالحكومة الجديدة”.

وصعد نتنياهو من ش���دة تهجماته “عندما ادعى أن عملية االختطاف هي نتيجة 

لتشكيل حكومة الوحدة وحمل عباس المسؤولية. ونتنياهو يعرف جيدا أنه ال يوجد 

مشترون كثر لهذه البضاعة، في هذه األثناء”.

ووص���ف رافيد نتنياهو بأنه “يس���ير عل���ى حبل رفيع”، وحذر م���ن أن “تهجماته 

ضد عباس والس���لطة من ش���أنها أن تلحق ضررا بالتنس���يق األمني مع أجهزة األمن 

الفلس���طينية. وقضية االختط���اف موجودة ف���ي بدايتها وحس���ب، وبالتأكيد أنه 

ربما، عاجال أم آجال، س���تحتاج إس���رائيل إلى مس���اعدة الس���لطة، مثلم���ا حدث في 

أحداث مش���ابهة في الماض���ي. وكلما تصاعد خطاب نتنياه���و، قد تتراجع محفزات 

الفلسطينيين للمساعدة”.

ولف���ت رافيد إل���ى أن عملية االختطاف حقق���ت المخاوف التي تكل���م عنها وزير 

الخارجي���ة األميركي ج���ون كيري “عندما ح���ذر عدة مرات في األش���هر األخيرة من 

تدهور أمني وحتى من انتفاضة ثالثة إذا لم تتخذ إسرائيل والفلسطينيون قرارات 

صعبة تقود إلى انطالقة في عملية الس���الم. والكثيرون في حكومة إس���رائيل، مثل 

وزير الدفاع، موش���يه يعلون، ووزير االقتصاد، نفتالي بينيت، وصفوه بالمس���ياني 

والمهووس وادعوا أنه يحاول إخافة إس���رائيل من أجل إرغامها على تقديم تنازالت. 

ومهم���ا كانت محفزات كيري، فإن تقييمه للوضع حي���ال المخاطر المحدقة بالجمود 

السياسي كانت دقيقة”.

وحذر رافيد من أنه “إذا كان تفجير المفاوضات مع الفلس���طينيين أوجد لنتنياهو 

تهدي���دا أمنيا خطيرا يتمثل بضغوط دولي���ة وعزلة متزايدة، فإن حادثة االختطاف 

تخلق تهديدا أمنيا إس���تراتيجيا ليس أقل من ذلك. وإذا خرجت األمور عن السيطرة، 

فإن نتنياهو قد يجد نفس���ه يفقد الكنز األساس لسنوات واليته الخمس، حتى اآلن، 

وهو الهدوء النسبي في الضفة الغربية”.

تحليالت إسرائيلية:

نتنياهو يستغل عملية اختطاف المستوطنين لتقويض المكانة المرموقة 
للرئيس عباس في الواليات المتحدة وأوروبا!

*«عملية االختطاف جاءت في سياق الصراع والعملية السياسية المتعثرة التي وصلت إلى طريق مسدود«*

مقابلة خاصة مع المدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية

ألون ليئيل لـ »المشهد اإلسرائيلي«: عملية خطف المستوطنين الثالثة
 ليست مفاجئة وينبغي التعامل مع سياقها السياسي!

مؤتمر هرتسليا: الدعوة 

إلى وضع مفهوم أمني 

إسرائيلي جديد على ضوء 

التغيرات في المنطقة 

وازدياد التهديدات!

التأييد األميركي 

إلسرائيل ما زال ثابتًا 

وقويًا رغم اعتقاد 

البعض أنه ليس عميقًا 

كما كان سابقًا
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االستيطان: وقائع عدوانية على االرض.           )أ.ف.ب( 

بقلم: إيلي أمينوف )*(

إن وص���ف )الكاتب اإلس���رائيلي( عاموس ع���وز ألعضاء عصاب���ة اإلرهاب 

المس���ماة »جباية )تدفيع( الثمن«، على أنهم نازيون جدد يهود، هو وصف 

دقي���ق للغاية، ولكن ربما يج���در بنا العودة إلى الوص���ف الذي ال يقل دقة 

للبروفس���ور )المفكر اليهودي( الراحل يش���ياهو ليبوفيتش لهذه الظاهرة 

»يودو نازيين« )يهود نازيين(، فهو وصف مقتضب وصائب أيضًا.

إن هؤالء ليسوا أعشابًا ضاّرة، أو ظاهرة عابرة، بل يمكن رؤيتهم أو اعتبارهم 

بمثابة “كتائ���ب الصاعقة” التابعة للنظام الكولونيالي اإلس���رائيلي، الذي 

ينتج منظومة قوانين عنصرية، ال تتعامل مع الناس بناء على أفعالهم وإنما 

بناء على أصولهم وانتمائهم )القومي أو الديني(. وكما سنالحظ في السياق 

الالحق، فإن التش���ريعات )اإلس���رائيلية( المس���تمرة، ال تخدم نظام السلب 

والطرد للس���كان األصالنيين وحسب، وإنما تستهدف أيضا ضمان استمرار 

ضخ وتوريد مجموعة س���كانية من المستوطنين الموالين والمطيعين وسط 

تعزيز وتعظيم الحليفة األكثر أهمية للصهيونية المتمثلة ب� “الالسامية” 

الدولية.

إن العمليات اإلرهابية المعادية للعرب التي تقوم بها عصابات ما يسمى 

ب���� “جباية الثنمن”، تجري دون عوائق منذ قرابة س���بعة أعوام، وقد ارتكبت 

حتى اآلن على أيدي أوباش ه���ذه العصابات المئات من االعتداءات وأعمال 

التنكيل ضد الفلس���طينيين، سواء من سكان الضفة الغربية أو من مواطني 

إس���رائيل.  مع ذلك فقد س���بقتها عش���رات الس���نين من اإلرهاب المعادي 

للعرب. قس���م من هذه االعت���داءات ارتكبه مس���توطنون”متزنون” اكتفوا 

“فقط” بتخريب الحقول واقتحام البيوت ومنع المزارعين الفلسطينيين من 

تعبيد وفالحة حقولهم وسلبوا محاصيلهم.  

ومن هنا لم يكن الطريق طويال حتى ظهور “التنظيم اإلرهابي اليهودي” 

الذي قام بقتل قادة وزعماء فلس���طينيين وخطط لش���ن هجمات تفجيرية 

كبيرة تس���تهدف حافالت ركاب عربية.  وقد نال هؤالء األوغاد، بكونهم من 

المحافظي���ن على التقاليد )الدينية( اليهودية، موافقة ومباركة وتش���جيع 

حاخامين يه���ود لجرائمهم.  كذلك فقد تعاطى معهم النظام السياس���ي 

اإلس���رائيلي، ومن ضمن ذلك جه���از القضاء، بتفهم وتس���امح، ولم يتهم 

أي حاخ���ام بتقدي���م العون لجرائ���م اعتداءاتهم على الرغ���م من أن هوية 

“المش���جعين” كانت معروفة للجميع، ومن ضمن ذل���ك لجهاز األمن العام 

اإلس���رائيلي )الش���اباك(. وهكذا فقد تحول د. باروخ غولدش���تاين، مرتكب 

المج���زرة الجماعية ضد المصلين في المس���جد اإلبراهيم���ي في الخليل )5 

ش���باط 1994(، إلى “قديس” و”بط���ل” في كتاب الحاخ���ام غينتزبورغ الذي 

صدر تحت عنوان “باروخ البطل”، ويواصل هذا الحاخام الدعوة جهارا نهارا 

لالحتجاج أو لطرد جميع المواطنين العرب من موطنهم.  

هؤالء الش���بان، الذين نش���أوا وتربوا على ت���راث “الس���طوة “ اليهودية 

ووصف الفلس���طينيين ب� “العمالقة” المعادين الذين يجب إبادتهم، وعلى 

تأييد وتش���جيع الحاخامين ألفعالهم الغاش���مة، اعت���ادوا على توقيع جزء 

من أعمالهم اإلرهابية باس���م “جباية الثمن” كإش���ارة على تفاخرهم بهذه 

األعمال الهادفة إلى تخويف وإرهاب قسم من السكان وإرغامهم على قبول 

مطالب االرهابيين.

أما الهدف األعلى فهو حمل الفلس���طينيين عل���ى القبول والموافقة على 

أن فلس���طين التاريخية قد تحولت بأكملها إلى “دولة اليهود”. لذلك فقد 

أقدموا )عناصر المجموعات اإلرهابية اليهودية( على إحراق مساجد وبيوت 

واعتدوا على فلس���طينيين أبرياء ودنس���وا كنائس ومساجد وأعطبوا مئات 

الس���يارات، على جانبي خط وقف إطالق النار )الخط األخضر( من العام 1949. 

من المحتمل بالتأكيد أن يكون فلس���طينيون قتلوا في الس���نوات األخيرة 

)ليس على أيدي جنود إس���رائيليين( قد القوا مصرعه���م على أيدي هؤالء 

اإلرهابيين، لكن القتلة تحاش���وا كما يبدو، ف���ي الحاالت التي انتهت فيها 

اعتداءاتهم بموت الضحايا، عن ترك ش���عارات أو عبارات تش���ي بوقوفهم 

خلف الجريمة.

 ما الذي فعلته الحكومات اإلسرائيلية وقوات أمنها والكنيست اإلسرائيلي 

في األعوام الس���بعة التي برز فيها نشاط هؤالء الشبان ال� “يودو نازيين”؟! 

ش���جبوا، حذروا، وبخ���وا وما إلى ذل���ك، جنبا إلى جنب مع اس���تمرار عمليات 

التش���ريع المكثفة للمزيد م���ن القوانين التي تميز بي���ن اليهود والعرب. 

فقد مددت مؤسسات الدولة س���نويا بصورة أوتوماتيكية التعديل لقانون 

المواطنة، والذي يمنع جمع شمل عائالت فلسطينية، وتم سن قانون “لجان 

القبول” الذي يتيح تمييزا قانونيا )في اختيار مكان الس���كن(، وقانون حظر 

إحياء “النكبة” في الس���لطات المحلية العربية، وخطة “برافر” الهادفة إلى 

مصادرة وس���لب أراضي ب���دو النقب، إضافة إلى حوالي 50 قانونا ومش���روع 

قانون آخر في غضون الس���نوات الس���بع األخيرة، والت���ي تميز بين اليهود 

والعرب. 

وتضاف كل ه���ذه بطبيعة الحال إلى منظومة قواني���ن األراضي وقوانين 

الدخول إلى إس���رائيل وقواني���ن األبارتهايد القائمة من���ذ ثالثة عقود. إن 

الصف���ة التي تس���م قوانين األبارتهايد اإلس���رائيلية هي الري���اء.  فخالفا 

لقواني���ن األبارتهايد التي طبقت في جن���وب إفريقيا العنصرية، فإن كلمة 

“عرب���ي” التي يقص���د بها صراحة ل���� “األصالني” الذي يعان���ي من تمييز 

ومكان���ة متدنية، ال تظهر في قواني���ن األبارتهايد )التفرق���ة العنصرية( 

اإلسرائيلية. غير أن سياسة األبارتهايد هي سياسة تتعامل بشكل مختلف 

مع األفراد فقط بس���بب أصولهم أو هويتهم أو انتمائهم العرقي، وتس���ن 

قوانين وأنظمة لتنفيذ هذه السياسة.  

إن حقب���ة زمنية تمتد 66 عاما، من مث���ل هذه القوانين، لهي كافية قطعا 

لوص���ف وتعريف إس���رائيل كدولة أبارتهاي���د. لقد كش���ف رئيس جهاز 

“الش���اباك” األس���بق كارمي غيلون )يديعوت احرونوت 2014/5/4( عن سبب 

قدره اإلرهابيي���ن اليهود على مواصلة العمل دون عائ���ق، مؤكدا أن أيا من 

رؤس���اء الحكومات المتعاقبة في إس���رائيل، ما عدا مناحيم بيغن في العام 

1983، ل���م يوع���ز لجهاز “الش���اباك” العمل عل���ى قطع داب���ر الظاهرة بكل 

الوس���ائل المتاحة.  وبحسب قول غيلون، فإن كثرة مهام جهاز “الشاباك لن 

تجعل أو تتيح ألحد من رؤس���ائه تخصيص موارد تستخدم في أماكن ونواح 

أخرى، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، دون أمر صريح من رئيس الحكومة 

الذي يحدد سلم أولويات الجهاز.

إن عصاب���ات “جباية الثمن” ال تعمل في ف���راغ، وإنما تحظى بدعم وغطاء 

سواء من جانب جزء من سكان المستوطنات أو من جانب قسم من المسؤولين 

وأصحاب المناصب األمنية والعاملين في خدمة قوات وأجهزة تطبيق القانون 

والذين ينتمون إلى صفوف المجموعة السكانية ذاتها )المستوطنين(.  في 

أعقاب تصاعد وتيرة وكمية اعتداءات عصابات المس���توطنين المتطرفين 

تعال���ت األصوات المنادية باإلعالن عن أفراد عصابة “جباية الثمن” كأعضاء 

ف���ي تنظيم إرهابي والتعامل معهم بمقتضى ذل���ك )هآرتس 2014/2/16(. 

غير أن المستش���ار القانوني للحكوم���ة رأى في نهاية المطاف أن من واجبه 

المضي قدما في إتباع سياسة سابقيه، وبالتالي السماح للحكومة باالمتناع 

عن إصدار إعالن من هذا القبيل. وقد أراد المستشار القانوني )فاينشتاين( 

بذلك تفادي وضع يصار فيه إلى اعتبار الفلس���طينيين )المعتدى عليهم( 

ضحايا إرهاب يهودي، وذلك بغية حرمانهم من الحصول على تعويضات.

ه���ذا األمر ليس غريب���ا على اإلطالق في وقت يعمل في���ه رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية على دفع أس���وأ القوانين العرقية:  تعريف إسرائيل ك� “دولة 

القومي���ة اليهودية”، أي دول���ة جميع يهود العالم.  فه���ذا القانون يوجه 

رس���الة إلى العالم كله بأن إس���رائيل هي دولة يهود نيويورك، ولكن ليس 

دولة سكان كفر قاسم.  كذلك فإن مشروع القانون ذاته يوجه رسالة واضحة 

حول تفوق وعل���و الطابع اليهودي للدولة على بقاي���ا طابعها الديمقراطي.  

وين���ص القانون ف���ي الحقيقة على أن الح���ق في تجس���يد تقرير المصير 

القومي في إس���رائيل، يخص فقط جميع الذي���ن تنتمي أمهاتهم للديانة 

اليهودي���ة أو أولئ���ك الذين اجتازا مراس���م دينية لالنضم���ام إلى الديانة 

اليهودية.  كذلك ينص القانون أيضا على أن “أرض إسرائيل”، أي فلسطين 

التاريخية، هي الوطن التاريخي للش���عب اليه���ودي، لكنه ال يعترف بكون 

هذا البلد وطنا لش���عوب أخرى. ويبدو مشروع القانون ذاته في نظر مؤيديه 

أمرا في منتهى البساطة: هذه دولة يهودية، ولهذا السبب، ليرحل العرب! 

إنها صيغة تذكر بالش���عارات التي راجت في أوروبا ف���ي ثالثينيات القرن 

الماض���ي والت���ي انته���ت بالمطالبة ب� “رحي���ل اليهود”! وف���ي الواقع فإن 

إس���رائيل توجه منذ قيامها رسالة لألقلية العربية التي نجت من التطهير 

العرقي في حرب العام 1948، بأن “إسرائيل ليست بيتها”! فقد انفلت عقال 

التش���ريع في القضايا والمواضيع الجوهرية الت���ي جرى التمييز فيها ضد 

المواطنين العرب، مباش���رة بعد التوقيع على اتفاقي���ات الهدنة بين دولة 

إس���رائيل والدول العربي���ة المجاورة، أو على األصح بع���د قبولها كعضو في 

األمم المتحدة، وما زالت مثل هذه التشريعات مستمرة حتى اآلن. وتسعى 

الحكومة اإلس���رائيلية حاليا إلى تتويج تلك القوانين والتشريعات بتمرير 

القانون الذي يعرف إسرائيل ك� “دولة القومية اليهودية”.  

إن اله���دف المركزي للقان���ون المقترح هو إقصاء الفلس���طينيين حيثما 

أمكن، واالس���تمرار في تمزيق الشعب الفلسطيني إلى طوائف وقبائل بغية 

الحيلولة دون نهوضه وإعادة تأهيله. وكما أسلفنا، فإن هذا القانون، وفيما 

عدا كونه يش���كل “جائزة تش���جيع” لعصابات اإلرهاب اليهودية، ينطوي 

أيضا على غاية أخرى، خفية، تنبع من طابع الحركة الصهيونية، وباألس���اس 

من البعد الوحش���ي لهذه الحركة، والذي لم يظه���ر في العناوين منذ فترة 

طويلة: إن هذا القانون يستهدف تصعيد الالسامية في صفوف المجموعات 

القومية المتطرفة التي أخذت تكتس���ح أوروبا بصورة متزايدة، وذلك بغية 

دفع يهود الدول األوروبية إلى الهجرة إلى إسرائيل. فهي )إسرائيل( تحلم 

اآلن ف���ي أن تحمل يه���ود الغرب أيضا على القيام بم���ا نجحت في الماضي 

في عمله مع يهود الش���رق. وبذلك تس���تكمل الحرك���ة الصهيونية دورها 

كمفوض���ة تاريخية لليهودية التوراتية، حتى تتحول إس���رائيل إلى غيتو 

مسلح ومكتمل، يس���تلهم فرضياته األساس من حاخامي “غوش ايمونيم” 

والخالصيين المسيانيين، دعاة إعادة بناء الهيكل، وسيكون الشيء الوحيد 

الذي يمكن لهذا “الغيتو” توريثه ألجياله المقبلة هو الحق في الموت ميتة 

األبطال كيهود!

)*( ناشط وكاتب إسرائيلي يساري. ترجمـة خاصـة.

أعلن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مؤخرًا، عن بناء 3300 وحدة 

سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بينها تسويق 

عطاءات لبناء 1500 وحدة س���كنية ودفع مخططات لبناء 1800 وحدة س���كنية 

أخرى. وجاء هذا اإلعالن ردا على تش���كيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني 

في أعقاب المصالحة بين حركتي فتح وحماس. 

وقالت صحيفة “هآرتس” إن جزءا من هذه الوحدات السكنية االستيطانية 

الجديدة سيبنى في بؤر استيطانية عشوائية تم تبييضها. 

وينضم النش���ر عن هذه المشاريع االس���تيطانية إلى مشاريع عديدة أخرى 

مش���ابهة، تم اإلعالن عنها في الفترة األخيرة وتش���مل توس���يع مستوطنات 

ورسم “خط أزرق” ومصادرة أراض من خالل اإلعالن عنها بأنها “أراضي دولة” 

وما إلى ذلك. 

وفيما يلي دليل للمصطلحات التي توضح المراحل التي تمر بها المخططات 

االس���تيطانية، بدءا من إعالن حكومة إس���رائيل عنها وحتى مش���اريع تنفيذ 

البناء على األرض. 

مجلس التخطي���ط األعلى: هيئة تعمل في إط���ار »اإلدارة المدنية« التابعة 

للجيش اإلس���رائيلي ومقرها في مس���توطنة »بيت إيل«. وه���ذه الهيئة هي 

المخولة فق���ط بالمصادقة على خريطة هيكلية للمس���توطنات. ويرأس هذه 

الهيئ���ة حالي���ا المهن���دس دانيئيل حاليم���ي، وهو مس���توطن، وتضم في 

عضويتها خبراء متخصصين في مجاالت مختلفة من »اإلدارة المدنية« وخبراء 

قانون من الجيش.

خريطة هيكلية: هي خريطة هندسية لمنطقة معينة، وتشمل أنظمة حول 

تصنيف األرض التي سيتم تنفيذ المش���روع االستيطاني عليها، مثل البناء 

لألعلى والمناطق العامة وما إلى ذلك، وعدد الوحدات الس���كينة وخطوط البناء 

وجوانب بيئية ومواصالت وغيرها. 

لجن���ة تخطيط وبناء محلية: مصادقة مجل���س التخطيط األعلى على خريطة 

هيكلية ليس كافيا إلصدار تصريح بناء. ولذلك ينبغي إعداد خريطة هيكلية 

مفصل���ة والمصادقة عليه���ا في لجنة تخطيط وبناء تعمل في إطار الس���لطة 

المحلية. وتنشط في المستوطنات لجان تخطيط وبناء مستقلة. 

مراحل التخطيط المختلفة
تقضي اإلجراءات السارية على المستوطنات في الضفة الغربية بأن يصادق 

وزير الدفاع اإلسرائيلي على كل مرحلة من مراحل البناء. 

وفيما يلي تسلسل هذه اإلجراءات:

»اإلدارة المدنية« للبدء ف���ي تخطيط خريطة  إذٌن بالبن���اء: تفويض أولي ل����

هيكلية جديدة لمنطقة معينة. وُيس���مح لجهات خاص���ة بحوزتها ترخيص 

للبناء بتقديم خريطة. 

بحث من أجل إيداع الخريطة الهيكلي���ة: بحث أولي في الخريطة الهيكلية 

ف���ي مجل���س التخطي���ط األعلى. ويش���ارك في اجتم���اع المجل���س مندوبون 

مهني���ون مختلفون يوجهون مالحظات حول المواصالت، األمان، جودة البيئة، 

المؤسسات التربوية وما إلى ذلك. 

النشر من أجل إيداع الخريطة الهيكلية: يتم النشر عن الخريطة الهيكلية 

في الصحف، ودعوة المعنيين باألمر إلى تقديم اعتراضات عليها.

البح���ث في االعتراضات: يس���تمع مجلس التخطيط األعل���ى إلى االعتراضات. 

وهذه االعتراضات يمكن أن تكون سياس���ية، موضوعية، عينية وغير ذلك. على 

س���بيل المثال، البحث حول خطة بناء في المنطقة »إي- 1«، الواقعة بين القدس 

الشرقية ومستوطنة »معاليه أدوميم« ما زال عالقا في هذه المرحلة ألن المجلس 

ال يعقد اجتماعات من أجل االستماع إلى االعتراضات. ووزير الدفاع اإلسرائيلي 

لم يصادق على عقد اجتماع لمجلس التخطيط األعلى وبحث الموضوع. 

بحث من أجل سريان الخريطة الهيكلية: بعد البحث في االعتراضات، تجتمع 

الجه���ات المهنية في مجلس التخطيط األعل���ى مرة أخرى من أجل البحث في 

الخريطة الهيكلية بهدف مالءمتها للتعديالت التي أدخلت عليها.

المصادقة عل���ى الخريطة الهيكلي���ة: المصادقة تعني إقامة مس���توطنة 

جديدة، بما في ذلك توس���يع مس���توطنة قائمة. وتنتقل الخريطة الهيكلية 

في هذه المرحلة إلى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء من أجل إصدار تصاريح 

بناء مفصلة.

***
نش���ر عطاءات: األرض التي ستقام عليها مستوطنة مدينية تكون تابعة ل� 

»اإلدارة المدنية«، وينبغي إصدار عطاء للمقاولين الذين يس���عون إلى تنفيذ 

أعم���ال البناء فيها. وفي األس���بوع قبل الماضي، على س���بيل المثال، صادقت 

الدولة على تس���ويق 1500 وحدة س���كنية. وهذه المرحلة ليست موجودة في 

س���لم للهستدروت الصهيونية 
ُ
البناء االس���تيطاني القروي، ألن األرض فيه ت

التي تس���لم بدورها األرض إلى المس���توطنة التي بإمكانها البدء بأعمال بناء 

لدى حصولها على تصريح البناء. 

منطقة نفوذ المس���توطنة: يتم تحديد منطقة نفوذ المستوطنات بموجب 

أمر صادر عن القائد العسكري اإلسرائيلي للضفة الغربية. وخالفا للوضع داخل 

إس���رائيل، فإن المنطقة الفارغة بين مستوطنة وأخرى ليست مشمولة ضمن 

مسطحات السلطات المحلية للمستوطنات وإنما تديرها »اإلدارة المدنية«.

البناء غير القانوني: أعمال بن���اء في منطقة ال توجد فيها »خريطة هيكلية 

لبناء مدين���ة«، أو أعمال بناء تتع���ارض مع تعليمات »خريط���ة هيكلية لبناء 

مدينة«. والبناء ال يتطرق إلى مبنى بالضرورة، وإنما قد يكون جدارا أو شارعا أو 

خيمة أو حافلة تم تحويل استخدامها للسكن. وفي المكان الذي ال توجد فيه 

»خريطة هيكلية لبناء مدينة« ال يمك���ن تنفيذ أعمال بناء قانونية فيه. وفي 

المكان الذي تس���ري عليه »خريطة هيكلية لبناء مدينة« ينبغي مساواة البناء 

مقابل تصريح البناء الذي تم إصداره.  

تبييض بناء غير قانوني: إعداد خريطة هيكلية بأثر رجعي، تتالءم تماما مع 

البناء الذي تم تش���ييده. وبعد المصادقة على الخريطة الهيكلية يتم إصدار 

تصاريح بناء بأثر رجعي. 

تطبيق قوانين التخطيط والبناء: الس���لطة المحلية في المس���توطنات هي 

التي تطب���ق قوانين البناء على المناطق التي تس���ري عليها خريطة هيكلية 

مص���ادق عليها. وعلى س���بيل المثال، إذا أقدم ش���خص على بناء ش���رفة في 

مس���توطنة »معاليه أدومي���م« فإن تطبيق القانون يك���ون من صالحية بلدية 

المس���توطنة. وفي حال شيد ش���خص ما بناء خارج مسطح الخريطة الهيكلية 

المصادق عليه���ا في »معاليه أدوميم«، فإن تطبي���ق القانون ضده يكون من 

صالحية وحدة المراقبة التابعة ل� »اإلدارة المدنية«.

أمر بوقف العمل: أمر مخّول مراقب من قبل »اإلدارة المدنية« بإصداره عندما 

يشخص بناء غير قانوني. وفي هذه الحالة يتعين على متلقي األمر أن يوقف 

أعمال البناء واالمتثال أمام لجنة فرعية لمراقبة التخطيط والبناء. 

أم���ر هدم: منفذ أعمال البناء يمتثل أم���ام اللجنة وبإمكانه االدعاء أن أعمال 

البناء قانوني���ة. وإذا ما تم قبول ادعائه، يتم إلغاء أمر وقف العمل. وفي حال 

ل���م توافق اللجنة على اإلدعاءات فإن األمر يصبح أمر هدم البناء. ويش���ار إلى 

أن »اإلدارة المدنية« مسؤولة عن المناطق »ج« في الضفة الغربية، التي توجد 

فيها قرى فلس���طينية. وه���ي ترفض دائما ادعاءات الفلس���طينيين، ولذلك 

تصدر أوام���ر هدم في هذه القرى. وفي المقابل، توافق »اإلدارة المدنية« في 

الغالبي���ة العظمى من الحاالت على ادعاءات المس���توطنين، وتمتنع عن هدم 

مبان أو يتم تبييضها، خاصة في البؤر االستيطانية العشوائية. 

أمر اس���تخدام بمفعول رجعي: تم البدء باس���تخدام ه���ذا األمر في األعوام 

األخيرة ويسمح للقائد العسكري للضفة الغربية بإخراج مستوطنين غزو أرضا 

زراعية فلسطينية، حتى لو يقدم مالك األرض الفلسطيني شكوى.

بؤرة استيطانية عش���وائية: عّرف »تقرير البؤر االس���تيطانية العشوائية« 

الذي أعدته المسؤولة السابقة في النيابة العامة اإلسرائيلية، طاليا ساسون، 

بأمر من رئيس حكومة إسرائيل األسبق، أريئيل شارون، في العام 2004، أربعة 

معايير تكون المس���توطنة غير قانونية من دون توفرها. واعترف المستشار 

القانوني السابق للحكومة اإلسرائيلية، مناحيم مزوز، بهذه المعايير، وهي:

إعالن حكومة إسرائيل عن إقامة مستوطنة.

باإلمكان البناء في أرض بحيث تكون “بملكية” الدولة أو “بملكية يهودية”.

أن تكون للمس���توطنة منطقة نفوذ حددها القائد العس���كري اإلس���رائيلي 

للضفة.

وجود “خريطة هيكلية لبناء مدينة” سارية المفعول. 

وتوجد مس���توطنات عديدة ال تس���تجيب لهذه المعايير، مثل مستوطنتي 

»عوف���را« و«إيتمار«. وهناك م���ن يعتبر أن أي بؤرة اس���تيطانية أقيمت بدون 

تصريح بعد العام 1991 عش���وائية بادعاء أن حكومة إس���رائيل توقفت بصورة 

رسمية عن إقامة مستوطنات جديدة في ذلك العام.

أمر حصر نطاق: هذا األمر موجود منذ العام 2003. وبإمكان القائد العسكري 

رض عليها »حصر نطاق«. 
ُ
إخالء أي شخص أو مبنى أو أغراض من منطقة معينة ف

وتم إصدار أمر »حصر نطاق« ضد عدد من البؤر االس���تيطانية العشوائية لكن 

لم يتم تطبيق هذا األمر.  

أرض خاصة مس���جلة في الطابو: )وفق تقرير »هآرت���س«( ثلث األراضي في 

الضفة الغربية تم تس���جيلها بأسماء فلس���طينيين في الطابو األردني، وهي 

تقع باألس���اس في مناطق غ���ور األردن وجنين وطولك���رم ورام الله. وتعترف 

س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلية بهذا التس���جيل وتعتبره س���اري المفعول 

وموثوقا. وتسمى هذه األراضي بلغة االحتالل ب� »األراضي المنظمة« من حيث 

الملكية. 

أرض خاصة بمفعول زراعتها: وفقا للقانون العثماني الس���اري في األراضي 

المحتلة العام 1967، فإنه في حال قيام ش���خص بزرع قطعة أرض لمدة عش���ر 

س���نوات تصبح ملكه. ويعترف االحتالل اإلس���رائيلي بهذا القانون، ويصنف 

األراضي التي تظهر من خالل ص���ور التقطت من الجو بأنها مزروعة على أنها 

أراض خاصة. وتسمى هذه األراضي أيضا بأنها »أرض غير منظمة«.

لجنة التس���جيل األولي: كل ش���خص زرع أرضا طوال عش���ر س���نوات ويريد 

تس���جيلها باس���مه في الطابو بإمكانه التوجه إلى »لجنة التس���جيل األولي«. 

وهذه لجنة ش���به قضائية وتستمع إلى األدلة وتقر ما إذا كان سيتم تسجيل 

األرض باسم الشخص المتوجه إليها. 

أراضي دولة: األراضي التي كان قسم صغير منها مسجال باسم خزينة الدولة 

األردنية في الطابو وانتقلت إدارتها إلى دولة إس���رائيل بعد احتالل الضفة. 

زرع وتم 
ُ
ويش���مل هذا التعريف أيضا الغالبية العظمى من األراضي التي لم ت

اإلعالن عنها بأنها »أراضي دولة«. وتدير هذه األراضي »اإلدارة المدنية« ضمن 

دائرة »المسؤول عن األمالك الحكومية المهجورة«. 99% من هذه األراضي التي 

تم تخصيصها للبناء تمت إقامة مستوطنات عليها. 

اإلع���الن عن أراضي دولة: هي عملية مصادرة أراض في الضفة. ويجري خالل 

ه���ذه العملية البحث ف���ي قضية الملكية على األرض بواس���طة معاينة صور 

التقط���ت من الجو وجمع إف���ادات والحصول على وجهات نظ���ر قانونية. وفي 

نهاية ه���ذه العملية يتم تعلي���ق الفتة في األرض تعلن ع���ن أنها أصبحت 

»أراضي دولة«. ويس���مح بتقديم اعتراض على ذلك خالل مدة 30 يوما. وخالل 

هذه العملية يتم تس���جيل األراضي على أنها »أراضي دولة« وفي وقت الحق 

يتم نقلها إلى المستوطنات. 

لجنة اس���تئناف: لجنة ش���به قضائية تعم���ل تحت المحاكم العس���كرية 

اإلس���رائيلية، وباإلمكان تقديم اس���تئنافات إليها على قرارات ضباط الجيش 

اإلس���رائيلي أو »اإلدارة المدنية« في كل ما يتعلق بقضايا األراضي. وباإلمكان 

تقديم التماس إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية ضد قرار لجنة االستئناف. 

أراض ممس���وحة: األراضي التي ينبغي التدقيق ف���ي ما إذا كانت خاصة أم 

»أراضي دولة«.

أراضي الغائبين: أراض���ي خاصة نزح مالكوها عن المنطقة خالل حرب العام 

1967. و«اإلدارة المدني���ة« هي المس���ؤولة عن إدارة هذه األراضي. وبحس���ب 

قوانين االحتالل فإنه باإلمكان تأشيرها الستخدام مؤقت، للزراعة مثال، ولكن 

ليس باإلمكان بناء مستوطنات عليها. لكن هناك قضايا موجودة في المحاكم 

اإلس���رائيلية ويطالب فيه���ا مالكو األرض الفلس���طينيون »الغائبون« بإخراج 

مستوطنين من أراضيهم أو عقاراتهم.  

خط أزرق/ طاقم الخط األزرق: طاقم يعمل في »اإلدارة المدنية« منذ 15 عاما، 

ومهمته رسم الحدود الدقيقة ل� »أراضي الدولة«. ويضم هذا الطاقم خبراء في 

القانون والجغرافيا الذين يدققون في إعالنات جديدة وقديمة لهذه الحدود.  

أراض مصادرة: أراض بملكية فلسطينية خاصة صادرتها سلطات االحتالل 

بادعاء أن ذلك لخدمة مصالح عامة مثل ش���ق ش���وارع. ووفق���ا للقانون فإنه ال 

يمك���ن مص���ادرة أراض لصالح مش���اريع اس���تيطانية، وأي مش���روع يجب أن 

يستخدم لصالح المستوطنين والفلس���طينيين. وصادر االحتالل اإلسرائيلي 

أراضي خاصة من أجل إقامة مستوطنات فيها، مثل مستوطنة »عوفرا«. وتزعم 

إسرائيل أنها توقفت عن ذلك منذ العام 1970. 

أراض تم االستيالء عليها: درجت سلطات االحتالل على االستيالء على أراض 

»الحتياجات عس���كرية« وبعد ذلك إقامة مستوطنات عليها. وتدعي إسرائيل 

أنه���ا أوقفت هذا األمر في العام 1979. والفرق األس���اس بين االس���تيالء على 

األرض ومصادرته���ا هو االدعاء بأن االس���تيالء يكون مؤقت���ا بينما المصادرة 

تكون دائمة. لكن مس���توطنة »يتسهار« على سبيل المثال، أقيمت على أرض 

استولى عليها الجيش »الحتياجات عسكرية«.  

أراض���ي الع���دو: أراض بملكية يهودي���ة انتقلت إلى أي���دي حارس األمالك 

األردني ألمالك العدو. وهذه األراضي تقع في مدينة الخليل باألساس. وتدير 

هذه األراضي »اإلدارة المدنية« في إطار دائرة حارس أمالك العدو.  

تصريح لصفقة: وفقا لألمر العس���كري اإلس���رائيلي رقم 25 من العام 1967، 

يحظر إب���رام صفقة أراض ف���ي األراضي المحتلة م���ن دون تصريح بذلك من 

القائد العس���كري اإلس���رائيلي. ومخالفة هذا األمر هي مخالفة جنائية. لكن 

هذه واحدة م���ن المخالفات الكثيرة التي ال تطبق س���لطات االحتالل القانون 

بش���أنها، ألن جمي���ع الصفقات من ه���ذا النوع، وتكون مزورة ع���ادة، تنتهي 

بتسرب أراض فلسطينية للمستوطنين.

س���جل التراخيص: ليس بإمكان مس���توطن اس���تصدار وثيقة طابو تمنحه 

حقوقا في أرض مقام عليها البيت الذي يقيم فيه. وبدال من ذلك، هناك »سجل 

التراخيص« الذي تديره الهس���تدروت الصهيونية أو أية هيئة صهيونية أو 

سجل في هذا السجل المساحة التي 
ُ
إس���رائيلية أخرى أقامت المستوطنة، وت

يمتلكها المستوطن. وبالحصول على الترخيص في هذا السجل يصبح بإمكان 

المستوطن الحصول على قرض إسكان حكومي. 

دليل موجز لمراحل  االستيطان اإلسرائيلي

قانون »دولة القومية اليهودية« يصّب في تشجيع عصابة “جباية الثمن” اإلرهابية!
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ترجمة وإعداد: سعيد عياش

تعريف:

ننقل هنا ترجمة كاملة لـ »ورقة عمل« أعدها السفير اإلسرائيلي 

الســـابق في الواليـــات المتحدة زلمان شـــوفال حـــول موضوع 

العالقات اإلســـرائيلية-  األميركية. وقـــد قدمت هذه الورقة في 

نطاق أعمال »مؤتمر هرتســـليا السنوي الرابع عشر )2014(- حول 

ميزان المناعة واألمن القومي اإلسرائيلي«.

نظرة خاطفة

ال تش���كل هذه المقال���ة )الورقة( بحثا تاريخيا معمق���ا ومفصال في عالقات 

الواليات المتحدة وإس���رائيل، لكن من ش���أنها، كما آمل، أن تتيح للقارئ إلقاء 

نظرة عليا أولية على شبكة العالقات المركبة والمهمة بين الدولتين. مع ذلك 

ف���إن الورقة األصلية أعدت توطئة ل� »مؤتمر هرتس���ليا« في العام 2012، ومن 

الواضح أنه طرأت منذ  ذلك  الوقت تطورات وتغييرات كبيرة، سنحاول التطرق 

باقتضاب إلى جزء منها. 

من الممكن تشبيه العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة بجسر فوالذي 

يس���تند إلى أس���س ثابتة ومس���تقرة، لكنها تشبه أحيانا جس���را من الحبال 

المعرض لتقلبات حالة الطقس السياسية. ربما كان من الضروري أن تبدأ هذه 

المقالة )الدراس���ة( انطالقا من ش���هر أيار 1948، الذي أعلن فيه عن قيام دولة 

إس���رائيل، ولكن بغية تقديم صورة أش���مل، ال بد من التطرق أيضا للنش���اط 

اليه���ودي والصهيوني ف���ي الواليات المتح���دة، والذي أخذ يكتس���ب زخما 

أكبر مع بداية القرن العش���رين. وعلى س���بيل المثال فقد أدلت بعثة تمثيل 

الصهيونيين األميركيين في مؤتمر »فرساي«، الذي عقد بعد الحرب العالمية 

األولى، بشهادة لصالح إقامة دولة يهودية في »أرض إسرائيل«، وبالمناسبة، 

فقد عارض الوفد األميركي إلى مؤتمر »فرساي« وعد بلفور.  وقد أضحى النشاط 

الصهيوني في الواليات المتحدة يجري بوتيرة أسرع مع صعود النازية للحكم 

في ألمانيا، وبطبيعة الحال عقب انتشار األنباء عن »المحرقة«.

باإلضافة إلى ذلك، فبعد صع���ود مكانة أميركا كقوة عظمى متصدرة في 

العال���م، وكذلك في أعقاب اش���تداد حدة التوتر بي���ن الحركة الصهيونية 

و«الييش���وف« اليه���ودي ف���ي »أرض إس���رائيل«، أخذ مركز ثقل النش���اط 

الصهيوني، السياسي واالقتصادي، ينتقل من لندن إلى القارة األميركية، 

إضافة إلى ذلك فقد تحولت الجالي���ة اليهودية في الواليات المتحدة، في 

أعق���اب »المحرقة«، إلى أكبر مرك���ز يهودي  في العال���م وبالتالي أخذ وزن 

وتأثي���ر ه���ذه الجالية يزداد بص���ورة دائمة.  وقد أفضى تاريخ السياس���ة 

الواشنطنية المتقلب والمتعرج، ال سيما في عهد الرئيس ترومان، وجهود 

مستشارة السياسي الرئيسي، كالرك كليفورد، ومن ثم عدة تقلبات وقفت 

خلفها بصورة عامة محافل مرتبطة بمؤسس���ة السياسة الخارجية والجيش 

األميرك���ي، إلى تأييد الواليات المتحدة في نهاي���ة المطاف إلقامة الدولة 

اليهودية وإلى اعتراف واش���نطن بها.  مع ذلك فقد بقيت تحفظات وقيود 

كثيرة على ش���بكة العالقات بين الواليات  المتحدة وإس���رائيل خاصة فما 

يتعلق بإمدادات األسلحة  والوس���ائل  القتالية، على الرغم من حرب البقاء 

التي كان يتعين على الدول���ة الجديدة أن تواجهها وتخوضها منذ يومها 

األول.  وم���ن ناحي���ة عملية فقد اصطدمت كل محاولة م���ن جانب مواطنين 

أميركيين إللغاء هذه القيود، بعقب���ات قانونية وإجرائية وضعتها اإلدارة 

األميركي���ة. كذلك فقد تعالت أصوات في الوالي���ات المتحدة، بما في ذلك 

من جانب محافل يهودية هامش���ية، عارضت تدخ���ال أميركيا إيجابيا أكثر 

من الالزم لصالح إس���رائيل، معللة ذلك بإمكاني���ة المس بعالقات الواليات 

المتح���دة مع ال���دول العربي النفطية من جهة، وبأنه ال أمل إلس���رائيل في 

النجاح في حربها ضد الجيوش النظامية العربية، من جهة أخرى.  

كما هو معروف، فقبل قرار الرئيس ترومان تأييد إقامة الدولة اليهودية، 

ومن ث���م االعتراف بها، تعالت األصوات المعارض���ة لذلك من جانب معظم 

محافل المؤسسة السياس���ية الخارجية واألمنية األميركية، كما هدد وزير 

الخارجية، جورج مارش���ال، في مرحلة معينة، بتقديم استقالته.  لقد كانت 

وزارة الخارجي���ة األميركية تتبنى توجها ال يخلو من نبرة الس���امية، عبرت 

عن نفس���ها، من ضمن أش���ياء أخرى، في سياس���ة حظيت بتأييد الرئيس 

روزفل���ت، الذي منع هج���رة الجئين يهود م���ن ألمانيا، وأماك���ن أخرى، إلى 

الوالي���ات المتحدة، حتى بعد انتش���ار األخبار ح���ول “المحرقة”، من جهة 

أخ���رى فقد  أدت المش���اهد الفظيعة- التي تكش���فت أمام أنظ���ار الجنود 

األميركيين وقادتهم وكذلك المواطنين األميركيين في بيوتهم بواس���طة 

الصحف، عقب  تحرير  المحتجزين في معس���كرات اإلبادة- إلى موجة تأييد 

ش���عبية وسياس���ية إلقامة الدولة اليهودية، وقد تعاظم هذا التأييد إزاء 

مصير الناجين من معس���كرات اإلبادة ومشكلة اللجوء.  إلى ذلك فقد أثارت 

أحداث من قبيل حادث س���فينة “أكس���ودس” التي كانت تنقل مهاجرين 

)يه���ود( غير ش���رعيين، وقرار بريطاني���ا بإعادة ركابها إل���ى ألمانيا، غضبا 

ش���ديدا في صفوف سائر ش���رائح المجتمع والصحافة األميركية، ومن هنا 

فق���د تأثرت مواقف الممثلي���ن األميركيين في لجنت���ي التحقيق  األنجلو 

أميركي���ة واألممية )التابعة لألمم المتحدة(، والتي أيدوا فيها قيام الدولة 

اليهودية، بتلك األجواء. 

وكان رئيس حكومة إس���رائيل األول دافيد ب���ن غوريون قد أكد منذ البداية 

على وج���وب أن تكون الدولة )العبرية( جزءا من العال���م الحر بزعامة الواليات 

المتحدة. لم يكن الجميع في إس���رائيل متفقين مع هذا الرأي، كما هو معلوم، 

فق���د اعتقدت حركة “هش���ومير هتس���عير” )ح���زب “مبام” الحق���ا( أن على 

إس���رائيل أن تكون جزءا من “عالم الغد”، بقيادة االتحاد الس���وفياتي، أو على 

األقل محايدة في الصراع بين المعسكرين. 

وعليه فقد نبع موقف بن غوريون المتش���دد ضد اليس���ار اإلسرائيلي، ومن 

ضم���ن ذلك اإلجراءات التي اتخذتها أجهزة االس���تخبارات واألمن الرس���مية 

ضد عناصر اليس���ار، بصورة رئيسة من خش���ية حقيقية وراسخة من العناصر 

المتعاون���ة مع االتحاد الس���وفياتي، وليس فقط م���ن الخصومات والصراعات 

الحزبية )داخل الحركة الصهيونية(.  أحد األمثلة أو الحيثيات، التي لم تنشر 

تقريبا، في هذا الس���ياق، وقع عندما اقترح بن غوريون على األميركيين إرسال 

وحدة تابعة للجيش اإلس���رائيلي لمس���اعدة أميركا في الحرب الكورية، لكن 

هذا االقتراح لم يقبل.  وال بد من أن نضيف إلى ذلك أنه وفيما عدا االعتبارات 

الجيو- سياس���ية، فق���د انطلق موقف إس���رائيل أيضا من حقيق���ة أن يهود 

الواليات المتحدة ش���كلوا بالفعل عامال متزايد األهمية، سواء من حيث مكانة 

اليهود األميركيين في صفوف الشعب اليهودي، أو  من حيث وزنهم النخبوي 

والمتمي���ز في الواقع األميركي.  وقد أثرت هذه الحقيقة في االتجاهين، ذلك 

ألن إقامة دولة إس���رائيل وانتصارها العس���كري  على أعدائه���ا، أثرا بصورة 

إيجابية على مكانة اليهود األميركيين في صفوف السكان بشكل عام. 

غير أنه كان من الممكن، في الس���نوات األولى عل���ى األقل، وصف العالقات 

اإلس���رائيلية- األميركية، على أنها أقرب إلى المغازلة النشطة من طرف واحد 

)إس���رائيل(.  في المقابل حرصت الواليات المتحدة  آنذاك على إبقاء مس���افة 

معينة بينها وبين إسرائيل، وذلك بسبب ارتياب بعض المحافل والشخصيات 

السياس���ية، والمحللين، خاصة في صفوف الجمهوريين، في البداية، في والء 

“االشتراكيين اإلس���رائيليين”، وباألساس جراء تخوف الكثيرين، في صفوف 

المؤسسة الس���لطوية واالقتصادية )األميركية( بشكل رئيس، من ردود فعل 

الدول النفطية العربية )ويشار هنا إلى الحديث الذي دار بين الرئيس روزفلت 

وبين الملك ابن س���عود أثن���اء الحرب الت���ي توطدت فيها ش���بكة العالقات 

األميركي���ة- العربية ف���ي مجال  النفط، ذلك الحديث ال���ذي لم يخل أيضا من 

تفوه���ات وتعابير الس���امية من الجانبي���ن، والذي  ما زال���ت تداعياته تلقي 

بظاللها حتى اليوم(. 

إلى جان���ب ذلك واصلت بعض المحاف���ل، مثل وكالة المخاب���رات المركزية 

األميركية، اإلدعاء بأنه ال توجد إلس���رائيل أية فرصة في التغلب على الجيوش 

النظامية العربية »في الجولة المقبلة«، ولذلك من األفضل أن ال تظهر الواليات 

المتحدة كمدافع عنها.  

ف���ي ضوء كل ذلك ل���م تتلق إس���رائيل في تل���ك المرحلة أية مس���اعدات 

اقتصادية أو عس���كرية من الواليات المتحدة، بل ولم تكن واشنطن مستعدة 

لبيعها أس���لحة، حتى أنها مارس���ت الضغط أيضا على دول أخرى، مثل كندا، 

لثنيها عن نيتها بيع طائرات ووسائل قتالية أخرى للدولة العبرية.  

في أعقاب انتخاب الرئيس جون كنيدي، طرأ تغيير معين في هذا الش���أن، 

حيث  أعلن كنيدي إثر لقاء عقد بينه وبين دافيد بن غوريون وشمعون بيريس،  

قبل توليه رسميا لمهامه الرئاس���ية، موافقته على تزويد إسرائيل بصواريخ 

مض���ادة للطائرات، واألهم من ذلك أنه توصل م���ع محادثيه إلى تفاهم حول 

موضوع »الغموض النووي«.

67- نقطة تحول
غي���ر أن التغيير الجوهري والش���امل ف���ي منظومة العالقات اإلس���رائيلية- 

األميركية طرأ فقط مع اندالع حرب حزيران 1967، وانتصار إس���رائيل الحاسم 

على جي���وش مصر وس���ورية واألردن.  فقد تغيرت صورة إس���رائيل في نظر 

األميركيين من عبء إلى قوة إقليمية تش���كل ذخرا عس���كريا وسياسيا، ومنذ 

ذلك الوقت أخذت المس���اعدات األميركية )االقتصادية والعسكرية( تتدفق 

على إسرائيل.  في تلك الفترة أيضا انبثقت المصطلحات التي تصف إسرائيل 

ك� »حليف« وك� »حاملة  الطائرات البرية« للواليات المتحدة في المنطقة.  

إل���ى جانب هذه التطورات، ب���رز أيضا تغيير من ناحية التأييد السياس���ي 

ال���ذي تحظى به إس���رائيل في األوس���اط العامة األميركية وف���ي الكونغرس 

بش���كل خاص، فإذا كان جل التأييد إلس���رائيل قد أتى حت���ى ذلك الوقت من 

جانب الح���زب الديمقراطي، فقد طرأ على خلفية “الح���رب الباردة” واالنتصار 

اإلسرائيلي في حرب 1967، تغيير إيجابي في موقف الجمهوريين أيضا تجاه 

إس���رائيل.  وقد أخ���ذ هذا االتجاه يتعزز أكثر فأكثر عل���ى الرغم من الخالفات 

بين حكومات إس���رائيل وبين إدارات جمهورية مختلفة، حول قضايا سياسية 

برزت بعد حرب 67.

بصورة عامة هناك ميل ينس���ب العالقات الخاصة بين إس���رائيل والواليات 

المتحدة إلى معيارين رئيس���يين: ش���راكة القيم والش���راكة االستراتيجية 

)أحيانا بترتيب معكوس(.  

فيما يتعلق بالقيم المش���تركة يمكن اإلش���ارة إلى الديمقراطية، س���لطة 

القان���ون، حرية التعبير واالتص���ال، مضافا إلى ذلك ف���ي العقدين األخيرين 

خاصة، الكت���اب المقدس )التن���اخ( أو كما يصوغون ذل���ك »التقاليد اليودو- 

مس���يحية«. أما موضوع المصالح اإلستراتيجية المشتركة فقد شهد مرارا وما 

زال يش���هد متغيرات تنبع من تقلبات وتحوالت عالمية.  ويمكن التنويه بأنه 

وإذا ما نش���أ انطباع، حقيق���ي أو وهمي، أن نكوصا قد أص���اب هذه القيم في 

الجانب اإلسرائيلي، فإن ذلك يمكن أن يضر أيضا بهذه العالقات الخاصة.  لقد 

مر موضوع المصالح اإلس���تراتيجية المش���تركة، وما زال يمر من حين إلى آخر، 

بمتغيرات تنبع من التقلبات في الساحة العالمية. 

فبع���د انتهاء الح���رب الباردة ذه���ب محللون  أميركي���ون- مثل توماس 

فريدم���ان- إلى الق���ول بأنه لم يعد إلس���رائيل دور حقيقي في حماية أمن 

أميركا، فيما تنبأ مفكرون مثل فوكوياما ب� »نهاية األيديولوجيا« أو »نهاية 

التاري���خ«، بمعنى أن���ه مثلما أدت المصال���ح االقتصادي���ة المتبادلة بين 

ال���دول المختلفة إلى وضع حد للصراعات األيديولوجية والسياس���ية، فإن 

اعتبارات األمن واإلس���تراتيجيا س���تختفي أيضا من األجندة.  غير أن هذه 

الرؤيا المتفائلة لم تدم طويال، فمع تصاعد التهديدات من جانب اإلس���الم 

المتط���رف واإلرهاب الدولي، بدأت تظهر نظري���ات مثل »حرب الثقافات«، 

والتي أعادت إس���رائيل أيضا إلى مربع الشراكة اإلستراتيجية مع الواليات 

المتحدة.  مع ذلك فقد كانت لهذه المراجعة أوجه وأشكال مختلفة.  فعلى 

الرغم من أن إس���رائيل اعتبرت »شريكة رئيسة ليس���ت عضوا في الناتو«، 

إال أن  الواليات المتحدة فرض���ت في الوقت ذاته رقابة وثيقة على عالقات 

أمنية مختلفة حاولت إسرائيل تطويرها مع دول أخرى مثل الهند والصين.  

إضاف���ة إلى ذلك ف���إن العالقات اإلس���تراتيجية بين إس���رائيل والواليات 

المتحدة تجلت في ش���كل أس���اس، في زي���ادة رزمة المس���اعدات األمنية 

إلس���رائيل بصورة ملموس���ة، إلى جانب إبرام اتفاقي���ات في مواضيع مثل 

مناورات عسكرية مشتركة ونصب وتخزين معدات عسكرية أميركية )في 

إسرائيل(، وغيرها. وال بد من االنتظار لرؤية كيف يمكن للوضع المتغير في 

الشرق األوسط، وانعكاس���ات ذلك على المنظومة اإلستراتيجية األميركية 

في المنطقة، أن يؤثرا على العالقات اإلس���تراتيجية بين الواليات المتحدة 

وإسرائيل. وحين يدور الحديث حول عالقات إستراتيجية، ال داعي للتأكيد 

أن ه���ذا  ينطوي من ناحية إس���رائيل، على أبعاد إضافية، س���واء في مجال 

المس���اعدات العس���كرية الصرفة، أو كعامل سياسي رادع ألعمال عدوانية 

عربية أو إيرانية ضدها.  وتجري منذ بضعة أعوام مش���اورات إستراتيجية 

مش���تركة بص���ورة منتظمة بين الدولتين، تس���اهم في تعزي���ز العالقات 

بينهما. وكجزء من رزمة المساعدات االقتصادية األميركية التي أقرت في 

االتفاقية الموقعة بين الدولتين، والتي زادت الواليات المتحدة في نطاقها 

المس���اعدات العسكرية )إلسرائيل( مقابل خفض تدريجي في المساعدات 

المدنية، ازداد أيضا حجم المبالغ التي يحق إلس���رائيل استغاللها لغرض 

اإلنتاج الذاتي. وبسبب األزمة المالية التي تمر بها الواليات المتحدة حاليا، 

هناك أصوات تنتقد حجم المس���اعدات المقدمة إلس���رائيل، غير أن هذه 

األصوات ما زالت تعبر عن موقف أقلية. 

عوامل تأثير
في س���ياق تفحص العالقات الخاصة بين إس���رائيل والوالي���ات المتحدة، ال 

يمكن بطبيعة الحال تجاه���ل عوامل إضافية مثل منظمة »إيباك« وغيرها من 

المنظم���ات اليهودية التي تكس���ب جمهور اليه���ود األميركيين أحيانا قوة 

وتأثي���را يفوقان بكثير وزن���ه الحقيقي.  وتعمل إلى جان���ب هذه المنظمات 

عناصر وحركات مس���يحية أصولي���ة محافظة ترى في دعم وتأييد إس���رائيل 

هدفا مركزيا، دينيا وسياسيا على حد سواء.  

من جهة أخرى تس���مع  هنا وهناك في الس���نوات األخيرة أصوات أميركية 

ويهودية )مثل »جي س���تريت«( تحاول إضعاف تأثي���ر المنظمات والعناصر 

المذك���ورة، ولكن بنجاح مح���دود حتى اآلن. مع ذلك فقد أثي���ر الجدل مجددًا 

في الس���احة األميركية حول ما إذا كانت إسرائيل »كنزا« أو “عبئا«، وذلك على 

أرضية الحروب في العراق وأفغانس���تان، وليس من الواضح بعد كيف ستؤثر 

الهزات والتقلبات التي تجتاح العالم  العربي على هذا الجدل.

تأثيرات الموضوع الفلسطيني

كذل���ك فإن الموضوع الفلس���طيني له أيضا انع���كاس وتأثير على منظومة 

العالقات اإلسرائيلية – األميركية، وإن كان ذلك في اتجاهات مختلفة، وأحيانا 

متناقضة.  وقد أوضحت جميع اإلدارات األميركية- الديمقراطية والجمهورية- 

منذ ح���رب حزيران 1967 وحت���ى اآلن، أنه���ا تعارض المواقف والسياس���ات 

اإلس���رائيلية المتعلقة بمدينة القدس )الش���رقية( واالس���تيطان في أراضي 

الضف���ة الغربية وقطاع غزة.  غير أن هذه المواقف األميركية اتخذت أش���كاال 

وصيغ���ا مختلفة ومتغيرة.  فالواليات المتحدة الت���ي وقفت وراء قرار مجلس 

األم���ن الدولي رقم 242، وضعت تحفظا يش���ترط تنفي���ذ القرار- الذي يتحدث 

عن انس���حاب إس���رائيل من أراض احتلتها في حرب 67- بضمان »حدود آمنة 

ومعترف بها« إلس���رائيل.  كذلك فإن الواليات المتح���دة، وخالفا لدول أخرى، 

لم تصف رس���ميا المستوطنات اإلس���رائيلية خلف »الخط األخضر« على أنها 

مستوطنات »غير شرعية«، بل تعتبرها فقط »عقبة أمام السالم«.  وعلى الرغم 

من احتدام الخالفات بين الدولتين حول تلك المسائل في بعض الحاالت، كما 

حصل في فترة الرئيس جورج بوش األب وحكومة إسحاق شامير، إال أن االرتقاء 

المستمر في العالقات الملموسة بين البلدين لم يتوقف في باقي المجاالت.  

وعلي���ه يمكن القول بص���ورة عامة إن اإلدارات المختلفة تميل إلى تفس���ير 

المواق���ف األساس���ية للواليات المتح���دة في موض���وع النزاع اإلس���رائيلي- 

الفلس���طيني، بأش���كال مختلفة. باإلضافة إلى ذلك تجدر اإلشارة إلى أن الرأي 

العام السائد في أميركا ال يتأثر إجماال بخالفات الرأي في الموضوع السياسي، 

ولذلك فإن التأييد إلس���رائيل ثابت وقوي على الرغ���م من اعتقاد البعض أنه 

ليس عميقا كما كان في السابق.  وقد سجلت نقطة تحول مؤسسة في التعاطي 

األميركي مع الموضوع الفلسطيني في العام 2004، عندما اتفق الرئيس بوش 

مع )رئيس الحكومة( أريئيل ش���ارون حول مفهوم الكتل االستيطانية وتبادل 

تقييم جديد لعالقات إسرائيل والواليات المتحدة

التأيـيـد األميـركي إلسـرائيل مــا زال ثابتـــًا وقويــًا 
رغــم اعتـقـاد البعــض أنــه ليـس عميقـًا كما كـان سـابقًا

األراضي، وذلك على قاعدة إقامة “دولة فلسطينية ديمقراطية تعيش بسالم 

إلى جانب إسرائيل”.  في فترة والية الرئيس أوباما حدث في البداية تصعيد 

للتوتر في العالقات حول موضوع أنش���طة البناء )االس���تيطاني( اإلسرائيلي 

ش���رقي “الخط األخضر”، وقد شهد هذا التوتر مزيدًا من التصعيد في اآلونة 

األخيرة، بعدما كان هذا الموضوع قد تراجع مؤقتا.

العالقات االقتصادية
إذا كنا قد أشرنا قبل ذلك إلى حقيقة أن المساعدات األميركية إلى إسرائيل 

كانت تصل ب� »القطارة« حتى حرب العام  1967، وأن المساعدات العسكرية 

أخذت تزداد بش���كل مطرد عقب الحرب، وباألخص  بعد حرب »يوم الغفران« 

)تش���رين األول/ اكتوبر 1973(، فإنه ال بد في هذا السياق من الوقوف أيضا 

على التاريخ العام، األش���مل، للعالقات االقتصادية بين الدولتين.  ويمكن 

القول في هذا الصدد إن اعتماد إس���رائيل على المساعدات األميركية كان 

ف���ي الماضي أكب���ر مما هو عليه حالي���ا.  وقد أصبحت إس���رائيل منذ العام 

1967 الدولة التي تحظى بأكبر نصيب من المس���اعدات الخارجية األميركية 

الس���نوية، م���ن بين س���ائر دول العالم، ويش���مل ذلك منحة المس���اعدات 

العس���كرية الس���نوية بقيمة 3 مليارات دوالر. وباإلضافة إلى المس���اعدات 

الثابتة، فقد تلقت إس���رائيل مرارًا رزم مس���اعدات أميركية خاصة، كالتي 

حصلت عليها على شكل هبات في أعقاب توقيع اتفاقيات السالم مع مصر 

واألردن واتفاق »واي ريفر« مع الفلسطينيين، وضمانات القروض بقيمة 10 

مليارات دوالر الستيعاب الهجرة من دول االتحاد السوفياتي في العام 1992، 

ومؤخ���را اتفق أيضا على رزمة ضمانات قروض أميركية إضافية إلس���رائيل 

بقيمة مماثلة.  وتش���كل هذه الضمانات الستيعاب المهاجرين مثاال على 

المرونة التي تبديها اإلدارات األميركية مرارا في مواقفها السياسية، على 

الرغم من حقيقة اس���تمرار إس���رائيل في البناء )االس���تيطاني( في أراضي 

الضفة الغربية والقدس الش���رقية.  وفي س���ياق العالق���ات االقتصادية، ال 

بد من اإلش���ارة أيضا إلى االتفاقية التي وقعت قبل أكثر من عش���رين عاما 

بين إس���رائيل والوالي���ات المتحدة، والمتعلقة بإقامة س���وق حرة للبضائع 

بي���ن الدولتي���ن، وقد ش���كلت هذه االتفاقية مس���اعدة كبي���رة للصادرات 

اإلس���رائيلية للوالي���ات المتحدة.   في العام 1984 عصفت بإس���رائيل أزمة 

اقتصادية حادة، ومن ضمن ذلك تضخم مالي بلغت نس���بته بمعدل سنوي 

450%، وديون خارجية ضخمة، ونس���بة بطال���ة مرتفعة، إضافة إلى تناقص 

كبير ف���ي احتياطي العمالت األجنبية. وقد اقترح وزير الخارجية األميركية 

في حينه، جورج ش���ولتز، إقامة هيئة مشتركة س���ميت »مجموعة التطوير 

االقتصادي المشترك، أميركا- إسرائيل« )JEDG( وذلك بهدف إعطاء إجابة 

وحلول مالئمة لمش���كالت إس���رائيل االقتصادية الملح���ة.  وفي هذا اإلطار 

ش���كلت المساعدات األميركية الخاصة التي حصلت عليها إسرائيل وقتئذ، 

بقيمة 5ر1 مليار دوالر، مكونا مهما وحيويا في إعادة االس���تقرار واالنتعاش 

لالقتصاد اإلسرائيلي. 

توجهات في السياسة 
األميركية تجاه إسرائيل

يقسم الخبير األميركي المعروف في شؤون السياسة الخارجية، البروفسور 

وولتر راسل ميد، سياس���ة بالده بصورة عامة إلى قسمين، أو توجهين: توجه 

يطلق عليه »جاكس���وني« نسبة إلى اس���م  الرئيس جاكسون المثابر والنشط 

والفظ من القرن التاس���ع عش���ر، والذي يؤمن أن للواليات المتحدة خصوصية 

عل���ى خريطة العالم، على الرغم من أن هذا التوجه ذاته يش���كك في قدرتها 

على إنشاء نظام عالمي ليبرالي. ويتحفظ هذا التوجه إزاء الحاجة أو الرغبة في 

توطيد السياس���ة األميركية على أح���الف دولية، نظرا ألنها يمكن أن تحد من 

قدرة الواليات المتحدة على العمل بمفردها إذا ما دعت الضرورة. 

وفي مقابل ه���ذا التوجه، وخالفا لالتجاهات التي تتبن���ى االنعزالية وعدم 

التدخل في نزاعات الدول األخرى، يقف التوجه الذي يسعى إلى إقامة أشكال 

من التحالف والتعاون الدولية، وإلى تركيز النش���اط بواسطة مؤسسات دولية 

مثل األمم المتحدة.  

وق���د كان )الرئي���س( ثي���ودور روزفل���ت أحد الممثلي���ن البارزي���ن للتوجه 

»الجاكس���وني«، في حي���ن أن قريبه فرانكلي���ن روزفلت قفز ع���ن التوجهين 

المذكوري���ن، ودمج بين العمل األح���ادي الجانب وبين التحالف���ات العالمية، 

دون أن يهمل أو يتخلى عن العمل الدؤوب لحش���د التأييد الشعبي األميركي 

لسياسته الخارجية.  

ويمكن اإلش���ارة، في سياق الواقع الراهن، إلى س���ير جزء من الجمهوريين، 

وم���ن ضمنهم أعضاء ف���ي »منتدى الش���اي« )هناك آخرون يؤي���دون بالذات 

التوجه االنعزالي(، وكذلك أيضا المحافظون الجدد، في المس���ار الجاكسوني 

)عل���ى الرغم من أن هؤالء األخيرين، أيدوا أيض���ا »أجندة الحرية« فيما يتعلق 

بالعالم العربي(.  أما سياس���ة الرئيس أوباما فهي أق���رب إلى القطب الثاني، 

عل���ى الرغم من أنها تقفز هي األخرى عمليا ع���ن التوجهين، ولعل ذلك ناتج 

عن انعدام الوضوح فيما يتعلق باألهداف اإلس���تراتيجية والجيو- سياس���ية 

الت���ي تضعها إدارة أوباما لنفس���ها )وال بد في هذا الس���ياق من التنويه بأن 

الكثيرين من المحللين األميركيين يس���تأنفون على االدعاء بوجود سياس���ة 

خارجي���ة ثابتة ل���إدارة الحالية(، إال إذا وضعت على المح���ك، كما صرح أوباما 

في خطابه بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسالم، مصالح قومية »حيوية«، 

فحينئٍذ س���يكون في اإلمكان تبرير  عملي���ات وخطوات أحادية الجانب . على 

س���بيل المثال، فقد آثرت إدارة أوباما خالفا لس���ابقاتها، عدم اإلعالن عن حرب 

ش���املة ضد اإلرهاب العالمي، واالكتفاء بالتعاطي مع هذا التهديد كموضوع 

آخر مط���روح على أجندة النظام العالمي، وس���ط التركيز بش���كل رئيس على 

منظمة »القاعدة«. 

ه���ذا التوجه الذي اتبعته إدارة أوباما، وال���ذي يقتات في بعض جوانبه من 

مواقف يمكن وصفها ب� »األيديولوجي���ة«، يولد بالضرورة تناقضات داخلية، 

كما حصل مثال في موضوع األحداث التي تجتاح العالم العربي، والتي أجبرت 

اإلدارة األميركية، وس���ط كثير من التخبط واألخطاء، على محاولة التوفيق بين 

مصالح أميركية جلية وبين فلس���فات راسخة في مواضيع أخرى، والدليل على 

ذلك الموقف الذي اتبعته إدارة أوباما فيما يتعلق بموضوع األحداث في مصر.

من الواضح أن هذه الفوارق ليست مطلقة، وأن هناك رؤساء »جاكسونيين«، 

استعانوا أيضا في بعض األحيان بتحالفات مع دول أخرى.  

لقد عكس »خطاب القاهرة« توجها أيديولوجيا وبراغماتيا على حد س����واء، 

من جانب الرئيس أوباما، مما ش����كل إعالن نوايا بأن أنظار واش����نطن ستكون 

موجهة أكث����ر نحو العالمي����ن العربي واإلس����المي، وإن »ب����دون المس بحق 

إس����رائيل في الوجود واألمن«، ولكن مع االهتمام بمطالب الفلسطينيين في 

ذات الوقت. 

]للبحث صلة[

اوباما ونتنياهو: غياب »الكيمياء«.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

ارتفاع المعدل الرسمي 
لألجور بنسبة 4 بالمئة

أعلن مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي أن المعدل الرس���مي 

العام لألجور في ش���هر نيسان الماضي بلغ 9504 شيكالت، وهو ما 

يعادل 2732 دوالرا، وفق س���عر الصرف الحالي، وبزيادة بنسبة 4 

بالمئة عن معدل األجور الذي كان قائما في ش���هر شباط الماضي، 

إال أن مع���دل األجور الفعلي عادة ما يكون بنس���بة 70 بالمئة من 

معدل األجور الع���ام. وهذا ما أكده تقري���ر لمكتب اإلحصاء وآخر 

لبنك إسرائيل المركزي، صدرا في نهاية العام الماضي، وبّينا في 

حينه أن  معدل الرواتب الفعلي في إس���رائيل في العام 2012، بلغ 

6541 شيكال )1879 دوالرا( في حين أن معدل الرواتب الرسمي كان 

9149 شيكال )2630 دوالرا(. 

والفرق بي���ن معدل األج���ور الفعلي والمعدل الرس���مي، هو أن 

المعدل الرس���مي يحتس���ب جمي���ع األجور ويقس���مها على عدد 

العاملين في الس���وق، بينما المعدل الفعل���ي يتعامل مع األجور 

المتبعة بحسب عدد العاملين، فمثال معروف أن 75% من األجيرين 

في إس���رائيل يتقاضون من معدل األجور الرسمي وما دون، بينما 

نح���و 58% م���ن العاملين يحصل���ون على 67% من مع���دل األجور 

الرس���مي وما دون، وأكثر من 35% من األجيري���ن يتقاضون الحد 

األدنى من األجر وما دون.

ويق���ول تقرير مكتب اإلحصاء الصادر في األس���بوع الماضي، أن 

عدد وظائف األجيرين في إسرائيل ارتفع في شهر نيسان الماضي 

بنسبة 3ر1 بالمئة، وبات عدد الوظائف 25ر3 مليون وظيفة، وما زال 

قطاع التوظي���ف األكبر، هو قطاع التربي���ة والتعليم إذ يبلغ عدد 

العاملين فيه نحو 480 ألف عامل، في مختلف مجاالت هذا القطاع.

وكان تقرير لوزارة االقتصاد اإلس���رائيلية صدر في األس���بوع 

الماضي، قد أكد اتساع الفجوة في الرواتب بين الرجال والنساء، 

تصل إل���ى الضعفين لصال���ح الرجال. وقال التقري���ر إن رواتب 

الرجال في نفس الوظيفة والتدريج يزيد بنسبة 55% عن رواتب 

النساء، ولكن إس���رائيل ليست وحدها، بل هي تحل في المرتبة 

26 من بين ال���دول األعضاء في منظم���ة OECD، بينما تحل في 

المرتب���ة األولى النرويج التي تزيد فيها رواتب الرجال بنس���بة 

77% ع���ن رواتب النس���اء، تليها نيوزلندا بنس���بة 75%، وتحل 

الوالي���ات المتحدة األميركية في المرتبة ال���� 15، إذ تزيد فيها 

رواتب الرجال بنسبة %65.

بنك إسرائيل يتوقع نموا 
بنسبة 1ر3 بالمئة في 2015

أعلن بنك إس���رائيل المركزي عن توقعات���ه للنمو االقتصادي 

للعامين الج���اري والمقب���ل، وبينما أبقى البنك عل���ى توقعاته 

للعام الجاري بنس���بة 3%، فإنه خفض توقعات���ه للعام المقبل 

إلى نس���بة 1ر3%، وهذا على الرغم من أن صندوق النقد الدولي، 

ومنظم���ة التعاون بين الدول المتطورة، يتوقعان أن يكون النمو 

االقتصادي في إس���رائيل في العام الجاري بنس���بة 4ر3%، وفي 

العام المقبل 5ر%3.

وكان مكتب اإلحصاء قد أعلن في الشهر الماضي عن معطيات 

أقلقت األوساط االقتصادية الرس���مية وغيرها، بعد أن تبين أن 

النمو االقتصادي قد س���جل ف���ي الربع األول من الع���ام الجاري 

ارتفاعا منخفضا بنس���بة 1ر2%،  بع���د أن كان قد ارتفع في الربع 

األخير من العام الماضي 2013 بنس���بة 9ر2%، وفي الربع الثالث 

الذي سبقه بنسبة 9ر%1،

وجاء في تقرير هذا المكتب أن التراجع في االستهالك الفردي 

بلغ نس���بة 2%، ما يعني تراجعا بنس���بة 4% على مستوى الفرد 

الواحد، وهذا مؤشر لمس���توى المعيشة، الذي عمليا تراجع منذ 

مطلع الع���ام الجاري، كما أن هذا التراجع هو اس���تمرار للتراجع 

الذي تم تسجيله في الربع األخير من العام الماضي بنسبة %1.

جدي���ر ذك���ره، أن “التقاري���ر الس���وداوية” ع���ن االقتصاد 

اإلسرائيلي باتت “عادة” تسبق اإلعداد لميزانية العام المقبل، 

في السنوات األخيرة، إذ أن قسم الميزانيات في وزارة المالية 

ينهي في هذه األيام مس���ودة ميزانية الع���ام المقبل 2015، 

التي يطالب بنك إس���رائيل بتقليصها بما يزيد عن 4 مليارات 

دوالر، أو أن يعّوض عن التقليص برفع جديد للضرائب، بهدف 

الحفاظ على نس���بة العجز المخططة، 5ر2% م���ن قيمة الناتج 

العام في إسرائيل.

تكلفة تطبيق الشريعة اليهودية 
على عام هجر الثمار- 29 مليون دوالر

أعلنت الحكومة اإلس���رائيلية عن تخصيص ميزانية 29 مليون 

دوالر، لصرفها على االنعكاس���ات االقتصادية، للس���نة الحالية، 

التي يتوجب فيها على اليهود عدم جني الثمار الزراعية، وهي 

بموجب الش���ريعة اليهودية مّرة كل سبع س���نوات، بمعنى أن 

اليهود يجنون الثمار ست سنوات متتالية، وفي السنة السابعة 

يكون عليه���م هجرها، ولكن كما يبدو ليس كل أصحاب الحقول 

سيلتزمون بهذه الشريعة، التي تبلغ تكلفتها، في ما لو طبقت 

كليا، مئات ماليين الدوالرات. 

وتخص���ص الحكومة قرابة 13 ملي���ون دوالر للمزارعين الذي 

س���يلتزمون بتطبي���ق ه���ذه الش���ريعة، و75ر5 ملي���ون دوالر 

للمش���اتل، ومليون���ي دوالر ألصح���اب الدفيئ���ات الزراعي���ة، 

التي س���تلتزم هي أيضا بهذه الش���ريعة، فيما سيتم صرف 

قراب���ة 3ر3 مليون دوالر على معاهد دينية تقدم اإلرش���ادات 

والمس���اعدات للتعامل مع هذا العام، و575 ألف دوالر لإعالم، 

ومبلغ مماثل من أجل تمويل الطقس الديني عند حائط البراق، 

مع انتهاء هذا العام.

وانتق���دت الصحاف���ة االقتصادية ه���ذا الص���رف المبالغ به، 

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تقليص 

مصروفاته���ا، وتمتنع عن القيام بإجراءات اقتصادية لتخفيض 

أس���عار البيوت، فإنها تسارع للصرف على مثل هذا النظام، كما 

اورد الملحق االقتصادي لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

أظهرت قائمة أكبر 500 ثري في إس���رائيل التي نشرتها المجلة الشهرية 

لصحيف���ة “ذي ماركر” االقتصادية مؤخرًا، أن الثروة اإلجمالية لهؤالء األثرياء 

ارتفعت بنسبة 18%  عن العام الماضي 2013، من 93 مليار دوالر إلى 110 مليار 

دوالر، ويظهر أيضا أن الثروة االجمالية ألكبر 500 ثري ارتفعت بنسبة %300 

عن العام 2003، في الوقت الذي ارتفع فيه مس���توى المعيشة لسائر السكان 

في نفس الفترة بنس���بة 22%، ما يدل أكثر على اتس���اع الفجوات االجتماعية 

في إسرائيل بشكل مستمر.

وتضم القائمة بدءا من الثري األكبر في إس���رائيل ستيف فيرطهايمر الذي 

تتراوح ثروته ما بين 8ر7 مليار إلى 5ر8 مليار دوالر، وصوال إلى الثري “األصغر” 

الذي تتراوح ثروته ما بين 60 مليون إلى 70 مليون دوالر.

ويتبي���ن من القائمة حصول ارتفاع في عدد أصحاب المليارات )بالش���يكل( 

في إس���رائيل، بمعنى من بحوزته 285 ملي���ون دوالر وصاعدا، ففي حين كان 

عددهم في العام 2003 ثمانية أش���خاص ارتفع عددهم في العام الجاري إلى 

74 مليارديرا، بزيادة 6 أشخاص عن العام الماضي- 2013.

ويظهر من القائمة أن الغالبية الس���احقة م���ن األثرياء حققت أرباحا كبيرة 

في العام الجاري، ولكن أبرزهم يبقى صاحب األس���هم األكبر في حقول الغاز 

المكتش���فة حديثا إس���حاق تش���وفا، الذي حقق خالل عام واحد أرباحا بقيمة 

570 مليون دوالر. وش���ملت القائمة 18 ثريا جديدا، من بينهم ثالثة من كبار 

األثرياء، اش���تروا في العام األخير أسهمًا في ش���ركات كبرى، وأبرزهم حاييم 

صبان بثروة في إس���رائيل تقارب 3 مليارات دوالر، أما باقي األثرياء الجدد في 

القائمة فغالبيتهم بثروات تتراوح ما بين 60 إلى 120 مليون دوالر.

وبحسب المعطيات التي نشرها التقرير، فإن ثروة أكبر 500 ثري في إسرائيل 

بلغ���ت في الع���ام 2003 نحو 37 ملي���ار دوالر، وكان عدد اصح���اب المليارات 

)بالشيكل( ثمانية أثرياء، وكان حجم الثروات وعدد  أصحاب المليارات يرتفع 

في كل عام، باستثناء العام 2009، الذي انعكست في النصف األول منه األزمة 

االقتصادية العالمية على االقتصاد اإلس���رائيلي، فانهارت الثروة اإلجمالية 

لكبار األثرياء، كما تراجع بش���كل حاد عدد أصحاب المليارات، ولكن في العام 

التالي- 2010، ارتفعت الث���روات مجددا، وفي العام 2011 قفز الحجم اإلجمالي 

عما كان عليه في العام 2008.

ثروة الـ 13 األوائل- %40

حينم���ا يتحدث التقرير عن أكبر 500 ثري فهذا ال يعني انتهاء األثرياء، بل 

أن هناك أعدادا م���ن الصعب معرفتها تقف على حافة الئحة ال� 500 األوائل، 

ولكن بين هؤالء الذين ش���ملتهم القائم���ة الفجوات كبيرة جدا، فنجد مثال أن 

60% من الثروات و50% م���ن الزيادة الحاصلة هذا العام في الثروات تتكدس 

عند أول 29 ثريا في القائمة.

وبلغت ث���روة ال� 13 األوائل من هؤالء األثرياء، ما مجموعه 32ر44 مليار دوالر، 

وهذا يشكل نسبة 40% من إجمالي ثروة ال� 500، وقد زادت ثرواتهم بنحو25ر5 

مليار دوالر، ما يشكل 32% من الزيادة اإلجمالية لثروات ال� 500.

وإذا ما أخذنا الس���تة األوائل لوجدنا أن إجمالي ثروتهم يصل إلى 28 مليار 

دوالر، ما يش���كل نس���بة 5ر25% من إجمالي الثروات. وبلغت ثروة األثرياء من 

المرتبة 14 إلى المرتبة 29، نحو 5ر21 مليار دوالر، ما يش���كل 5ر19% من إجمالي 

ثروات ال� 500، بعد أن س���جلت هذه المجموعة زيادة أرباح تجاوزت 3 مليارات 

دوالر، وهو ما يشكل 19% من إجمالي الزيادة.

أبرز األثرياء

وتربع على »عرش« األثرياء في إس���رائيل كما في الس���نوات األخيرة ستيف 

فيرطهايم���ر، ونجله إيتان، إذ بلغت ثروة العائلة ما بي���ن 8ر7 مليار إلى 5ر8 

ملي���ار دوالر، وقد حققت العائلة في العام الج���اري أرباحا إضافية بقيمة 450 

مليون دوالر، وتبرز العائلة أساس���ا في ش���ركات التقني���ات التكنولوجية في 

إسرائيل وخارجها.

وتح���ل في المرتبة الثاني���ة، كما هي حالها في الس���نوات األخيرة، بعد أن 

تربعت في ما مضى على »عرش األثرياء« ش���يري أريس���ون، صاحبة األس���هم 

األكبر في بنك »هبوعليم« أكبر البنوك اإلسرائيلية، إضافة إلى 8% من أسهم 

لها في ش���ركة الس���فن »كرنفال« العالمية، التي تق���در قيمتها في بورصة 

»ناسداك« بقيمة 30 مليار دوالر. وتبلغ القيمة اإلجمالية لثروة أريسون ما بين 

7ر4 مليار إلى 2ر5 مليار دوالر.

وح���ل هذا العام في المرتب���ة الثالثة، صاحب أكبر أس���هم في حقول الغاز 

المكتش���فة في البحر االبيض المتوسط، إسحاق تشوفا، الذي حقق في العام 

األخير أرباحا بقيمة 570 ملي���ون دوالر، لتتراوح ثروته حاليا ما بين 4 مليارات 

إلى 5ر4 مليار دوالر، وهي مرش���حة لالرتفاع الح���اد في العام المقبل مع تزايد 

ضخ الغاز الطبيعي، علما أن تشوفا كان من أكبر األثرياء الذين تأثرت ثروتهم 

من األزمة االقتصادية في العام 2009.

 الثري عيدان عوفر الذي تصل ثروته إلى ما يقارب 
ّ

وف���ي المرتبة الرابعة حل

4 مليارات دوالر، ويتوزع نشاطه االقتصادي في عدة مجاالت، ومن بينها شركة 

النقل البحري اإلسرائيلية تس���يم، وتكبد في العام األخير خسائر بلغت 450 

مليون دوالر.

 الثري أرنون ميلتشن، الذي تتراوح ثروته ما بين 
ّ

وفي المرتبة الخامس���ة حل

5ر3 ملي���ار إلى 4 ملي���ارات دوالر، بعد أن حقق في الع���ام األخير أرباحا بقيمة 

600 مليون دوالر، ونشاطه االقتصادي األبرز في القطاع السينمائي العالمي.

وفي المرتبة السادس���ة ميخائيل ميريش���فيلي، وتقارب ثروته 3 مليارات 

دوالر، وهو روسي األصل، وأساس نشاطه في قطاع الطاقة.

ودخل إلى قائمة األثرياء في إس���رائيل، مع ثروة  تق���ارب 3 مليارات دوالر، 

حاييم صبان، الذي نشاطه االقتصادي يتنقل بين الواليات المتحدة وإسرائيل 

ودول أخرى، لكنه دخل إلى القائمة هذا العام بعد أن اشترى شركة االتصاالت 

»بارتنير« التي تملك شبكة الهواتف الخليوية »أورانج« في إسرائيل.

العربي الوحيد

وكم���ا في العام الماضي أيض���ا في هذا العام، فمن أص���ل 500 ثري في 

 في العام 
ّ

إس���رائيل هناك عربي واحد، وقد حل في المرتبة 444 بعد أن حل

الماضي في المرتبة 429، وهو رجل األعمال بديع بش���ارة طنوس، من مدينة 

الناصرة، صاحب واحدة من أكبر ش���ركات البناء في إسرائيل، وهي تنشط 

أيضا في دول في شرق أوروبا وكندا، وقد أسس طنوس الشركة في سنوات 

السبعين األولى، والحقا انضم إليه شقيقه صبحي، ولكن قبل سنوات قليلة 

انش���ق صبحي عن الشركة، وأقام شركة مستقلة، وهي أيضا لها نشاط في 

الخارج.

وحس���ب التقرير، تبلغ ثروة بديع طنوس ما بين 105 ماليين إلى 110 ماليين 

دوالر، بزي���ادة 5 ماليين دوالر عن العام الماض���ي، وكان في العام الماضي قد 

حقق زيادة في ثروته بقيمة 10 ماليين دوالر.

وقبل عدة س���نوات، كانت عائلتان عربيتان في الئحة األثرياء، وفي سنوات 

التسعين ثالث عائالت، وكانت العائلة الثانية التي خرجت من الئحة األثرياء 

هي عائلة ش���قحة، الشهيرة في مجال استيراد االغذية، وجاء خروجها نتيجة 

فسخ شراكة بين أبناء العم.

زيادة غير مسبوقة!

في تقديمه للتقرير الس���نوي يقول المحلل ورئي���س تحرير المجلة إيتان 

أفريئيل إنه من دون أن تكون بأيدينا معطيات رسمية من المؤكد أنه ال توجد 

أي ش���ريحة أو مجموعة نجحت في زيادة ثرواتها بنس���بة 300% خالل 11 عاما 

كما حصل مع األثرياء في إسرائيل. 

ويضيف: بالتأكيد أن هذا لم يحص���ل مع 50% من الجمهور الذي يتقاضى 

روات���ب حتى المعدل الفعلي 1860 دوالرا، وال حتى الش���رائح الوس���طى التي 

تحتاج العائالت فيها إلى سنوات طوال حتى تتملك بيتها بعد أن تتحرر من 

القروض االسكانية.

ويتابع أفريئيل أنه ما من ش���ك في أن ه���ذه المجموعة هي تلك صاحبة 

العالقات والروابط الوثيقة مع مؤسس���ة الحكم، وهي التي تملك الشركات 

الكبرى، وتؤثر بذلك على السياسيين والحكم، فالجمهور في إسرائيل يقرأ 

يوميا عن المشاكل في جهاز الصحة، وعن ميزانية وزارة الدفاع، وعن رؤساء 

النقاب���ات الكبيرة وغيره���م، ولكن ال أحد يتطرق إلى قائم���ة أكبر 20 ثريا، 

وها هي ش���يري أريس���ون، التي تزداد ثروتها بفعل س���يطرتها على بنك 

“هبوعلي���م” الذي يدير توفيرات للجمهور بقيمة تزيد عن 200 مليار دوالر، 

ويس���يطر على 70% من النشاط البنكي في إسرائيل، وكذا بالنسبة إلسحاق 

تش���وفا الذي يحل في المرتبة الثالثة وتتضخم ثروته بفعل سيطرته على 

حقول الغاز.

ويقول أفريئيل إنه حسب التقديرات ال يوجد اليوم أي عامل توازن من شأنه 

أن يوقف الوتي���رة الحالية لتزايد ثروات األثرياء، وه���ي الوتيرة القائمة في 

قدم الحكومات في 
ُ
العقود الثالثة األخيرة، ولكن حس���ب خبراء فإن���ه إذا لم ت

العالم على خطوات جدية، مث���ل فرض ضرائب أكبر، واعادة  توزيع المقدرات 

والثروات الطبيعية، فإن هذه الوتيرة ستس���تمر وسيبقى الثراء األساس بيد 

عدد قليل جدا من الناس.

ثروة كبار أثرياء إسرائيل ازدادت بثالثة أضعاف خالل 11 عامًا!
*المجلة الشهرية لصحيفة “ذي ماركر” تنشر القائمة السنوية ألكبر 500 ثري في إسرائيل *الثروة االجمالية ألكبر 500 ثري في العام 2003 

بلغت 37 مليار دوالر وفي العام 2014 بلغت 110 مليار دوالر * الثروة اإلجمالية ارتفعت خالل عامين بنسبة 31% *في العام 2003 بلغ عدد 

أصحاب المليارات )بالشيكل( 8 أثرياء أما في العام 2014 فبلغ 74 ثريا *من بين األثرياء الـ 500 ثري عربي واحد كان في العام الماضي 

في المرتبة 429 واليوم في المرتبة 444* مستوى المعيشة لمواطني إسرائيل ارتفع في نفس الفترة بنسبة 22% فقط*

أنهت لجنة فحص أساليب مكافحة الفقر في إسرائيل برئاسة الخبير إيلي 

األلوف عملها ببلورة سلس����لة من التوصيات، التي قد ال تش����عر بها عائالت 

الفقر فورا، بع����د أن رضخت لضغوط وزارة المالي����ة ومكتب رئيس الحكومة 

وبنك إس����رائيل المرك����زي، وتنازلت عن أه����م التوصيات، وه����ي إعادة رفع 

مخصص����ات األوالد، رغم ما أعلنه األلوف مع تس����لمه مهامه بأنه تلقى وعدا 

من رئيس الحكومة بنيامي����ن نتنياهو بالتجاوب مع كل توصية تتقدم بها 

اللجنة. 

ل قبل عدة أشهر لجنة خبراء لفحص جوانب الفقر، 
ّ
وكان وزير الرفاه قد ش���ك

ووضع خطة لمكافحته، ويرأس اللجنة الخبير إيلي األلوف، الذي قال إنه يعمل 

مع 45 خبيرا بتطوع. واش���ترط األلوف قيام���ه بالمهمة بأن يحصل على تعهد 

من رئي���س الحكومة بنيامين نتنياهو، بأن يتم تبني التقرير الذي س���تعده 

اللجن���ة، وأعلن أنه التقى نتنياهو فعال وحصل منه على هذا التعهد، ولكن ما 

حصل في األسبوع الماضي، بعد تكشف تفاصيل التوصيات، أن األلوف، وفق 

ما أش���ارت له الصحافة االقتصادية رضخ إلمالءات وزارة المالية، خاصة في ما 

يتعلق بمخصصات األوالد.

وقال األلوف إن اللجنة تضع توصيات بتقليص عدد الفقراء، ليس بالنس���بة 

المئوية، بل باألعداد، ألن تخفيض النس���ب ال يعني دائما انخفاضا في أعداد 

الفقراء، وإسرائيل بحاجة إلى تقليص عدد الفقراء بالذات. 

وأض���اف أن معاناة الفق���راء تلزم الحكومة بأن تعمل بش���دة أكبر لمكافحة 

الظاه���رة، ولن يك���ون تقرير نهائ���ي للفق���ر، ألن هذه الظاه���رة بحاجة إلى 

مالحقتها طيلة الوقت، فمعالجة أس���باب قائمة ال تعني عدم نش���وء أسباب 

جدي���دة للفقر، وهذا بحاجة إلى ميزانيات فورية واجراءات فورية، وهدفنا هو 

اخراج الفقراء من دائرة الفقر إلى المجتمع الطبيعي.

وكان���ت الحكومة قد قلصت مخصصات األوالد التي تتقاضاها كل عائلة عن 

كل ول���د لديها دون س���ن 18 عاما بنس���بة 45% وما يع���ادل 850 مليون دوالر 

س���نويا، ابتداء من النصف الثاني من العام الماض���ي، وكان من المفترض أن 

توص���ي اللجنة بإعادة هذا التقليص للعائ���الت، وبرفع تدريجي للمخصصات 

في السنوات العشر المقبلة، خاصة وأن مؤسسة الضمان االجتماعية )مؤسسة 

التأمي���ن الوطني( كانت قد حذرت في أكثر من تقرير لها في العام األخير من 

انعكاسات تقليص مخصصات األوالد، وأبرزها عودة آالف العائالت إلى دائرة 

الفقر، وتعمق الفقر لدى العائالت الغارقة أصال في دائرة الفقر.

وكان تقرير الفقر الرس���مي األخير الصادر عن مؤسسة الضمان االجتماعي 

 على أن الفقر في إسرائيل في 
ّ

الحكومية )مؤسس���ة التأمين الوطني(، قد دل

الع���ام الماضي 2012 س���جل تراجعا محدودا، من 8ر24% ف���ي العام 2011، إلى 

5ر23%، وهو ناجم باألساس عن تعديل في احتساب الفقر. 

كم���ا أظهر التقرير أن الفقر بين العرب في إس���رائيل م���ا زال عميقا، إال أن 

التوقعات تش���ير إلى ارتفاع نس���بة الفقر في العام الماض���ي 2013، وهذا ما 

سيتبين في التقرير الذي سيصدر في نهاية العام الجاري.

لجنة مكافحة الفقر الرسمية ترضخ 
لضغوط الحكومة وتتخلى عن أهم التوصيات!

*اللجنة تضع توصيات تدعي أنها ستخفض عدد الفقر إلى النصف بتكلفة سنوية تصل إلى 4ر1 مليار شيكل سنويا 

*اللجنة ترضخ لضغوط الحكومة وتشطب توصية رفع مخصصات األوالد مجددا بعد تقليصها قبل عام*

وأوصت اللجنة في تقريرها الذي من المفترض أن تتس���لمه الحكومة خالل 

أيام، برفع مخصصات اجتماعية للمس���نين الذين ليس لديهم راتب تقاعدي 

بما بي���ن 57 دوالرا إل���ى 115 دوالرا ش���هريا، ورفع المخصص���ات االجتماعية 

للنس���اء الالتي يعلن عائالتهن لوحدهن )عائ���الت أحادية الوالدين(، وزيادة 

دائرة مس���تحقي ضريبة الدخل “الس���لبية” التي تدفع من خاللها الحكومة 

مخصصات لذوي الرواتب التي ال تصل إلى الحد األدنى المس���تحق بالضريبة، 

وهذا منوط بعدد أفراد العائلة ومستوى دخل العائلة، وغيرها من التوصيات، 

الت���ي يبدو من معطياتها أنها تهدف إلى رف���ع العائالت إلى فوق خط الفقر 

بمبالغ زهيدة، ولكنها عمليا ستبقيها فقيرة.

ومن القضايا التي عالجتها اللجنة في األشهر األخيرة، ظاهرة انعدام األمن 

الغذائي، إذ حس���ب معطي���ات جمعية »لتيت« ف���إن 8ر18% من العائالت في 

إس���رائيل تعاني من فقدان األمن الغذائي، م���ا يعني 532 ألف عائلة، وفيها 

25% من المواطنين في إسرائيل، و31% من األطفال والقاصرين في إسرائيل، 

وتق���ول إن قضية انعدام األمن الغذائي لم يت���م بحثه في أي لجنة من لجان 

مكافح���ة الفقر، بما فيها اللجنة الت���ي تعمل في هذه المرحلة، وهذا موضوع 

بحاجة إلى عالج فوري، ويحتاج إلى ما يقارب 300 مليون دوالر لتمويل سلسلة 

من المشاريع لمواجهة الظاهرة.

ويقول مدير قس����م األبحاث في مؤسس����ة الضم����ان االجتماعي دانيئيل 

غوطليف إن مش����كلة األمن الغذائ����ي ال تقتصر على من يغوصون عميقا في 

دائرة الفق����ر، بل أيضا لدى من هم أقل فقرا أيضا، وه����ذا نابع من التزامات 

العائ����الت المالية الكثيرة، وعلى رأس����ها ايجار البيوت وتس����ديد القروض 

االس����كانية، وتس����ديد الضرائب وفواتير المياه والكهرباء العالية، ألن عدم 

تسديد التزامات كهذه، سيعني قذفهم إلى الشارع. وشدد على أن مشكلة 

األم����ن الغذائي تع����ود أيضا إلى مس����توى المخصص����ات االجتماعية، التي 

ش����هدت في العامين األخيري����ن انخفاضا حادا، وبش����كل خاص مخصصات 

األوالد. 

طابور أمام أحد مراكز توزيع المساعدات الغذائية- لجان مكافحة الفقر في إسرائيل تضع توصيات ال تؤدي إلى كبح أعداد الفقراء! 
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قضـايـا وآراء

ريفلين: الوصول لمقعد الرئاسة.           )أ.ف.ب(

كتب ب. ج:

قال التقرير السنوي ل� “س���لطة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب” 

اإلس���رائيلية إن هذه السلطة باتت تبذل جهدا أكبر في مالحقة الفساد الذي 

تتورط فيه ش���خصيات رسمية وعامة، في حين أش���ار التقرير إلى استفحال 

ظاهرة تبيي���ض األموال عبر الجمعيات الخيرية، وقط���اع المجوهرات، إضافة 

إلى اس���تمرارها في القنوات “التقليدية”، وأبرزها وكاالت الصرافة، في حين 

أش���ار إلى انتقادات دولية لتقصيرات إسرائيل في مالحقة جوانب من ظاهرة 

تبيي���ض األموال، خاص���ة وأن تقريرا س���ابقا كان قد أظهر إس���رائيل كملجأ 

لمتهربي دفع ضرائب في العالم، وخاصة من األثرياء اليهود في العالم.

وع���رض التقرير الس���نوي مصادر تبيي���ض األموال، أو تمويل ما تس���ميه 

إس���رائيل “إرهاب���ا”، إال أنه حس���ب التقرير فإن نس���بة تمويل ما يس���مى ب� 

“اإلرهاب” من إجمالي ما تم ضبطه يقل عن 17% بقليل، بينما النش���اط األكبر 

للس���لطة كان في مجال تبييض األموال، وكان التبييض عبر نقل األموال نقدا 

فاق نس���بة 15%، يضاف إلى نسبة 2% بالتعامل بالعملة األجنبية، أما وكاالت 

الصرافة قد فاقت نسبتها 11%، ونسبة مماثلة كانت من خالل شركات وهمية، 

وأقل من 10% عبر تحويالت مالية بين بنوك في الخارج، وأقل من 8% من خالل 

جمعيات خيرية وجمعيات أخرى، وقرابة 7% من خالل حس���ابات بنكية، و%3 

عبر تنقالت مالية بين عدة أشخاص.

وقد خال تقرير الس���لطة ذاته من معطيات محددة لحج���م األموال التي تم 

وضع اليد عليها في إطار تبييض األموال، وكما يبدو فإن مثل هذه المعطيات 

ُيحظر نش���رها، لكن ما تبين من التقرير هو كثرة اإلقبال على تقديم تصاريح 

بالنش���اط المالي. وقال التقرير إنه في العام الماضي تلقت السلطة ما يقارب 

6ر1 مليون تصريح “عادي” عن النش���اط االقتص���ادي بموجب القانون القائم، 

مقاب���ل 2ر1 ملي���ون تصريح مش���ابه في الع���ام 2008، كذلك تلقت الس���لطة 

تصريحات عما يزيد عن 50 ألف نش���اط اقتصادي ومالي اس���تثنائي، مقابل 

20 ألف تصريح كهذا كان في العام 2008، وجاء هذا االرتفاع بس���بب تعديل 

القان���ون الذي يلزم جهات ومؤسس���ات بتقديم تصاري���ح كهذا تبين مصدر 

األموال ووجهتها. 

مجاالت العمل األبرز
وجاء في التقرير أن استخدام الجمعيات عامة والجمعيات الخيرية لتبييض 

األموال وتمويل “اإلرهاب” خاصة، هو طابع عمل معروف عالميا، ألن النش���اط 

المال���ي فيها كثي���ف باألموال نقدا، ما يفس���ح المجال أم���ام عمليات تمويه 

متشعبه، وخاصة في بند التبرعات، وقد استمر هذا النهج في العام الماضي- 

2013، كما هو حاصل في العالم عامة.

ويش���ير التقرير إلى أن المجال األكبر في عمليات تبييض األموال نجده في 

حرك���ة تنقل األموال، إما من خالل وكاالت وجه���ات الصرافة، أو حركة األموال 

النقدي���ة بين األف���راد، وفي هذا المجال يتغلغل عالم اإلجرام بش���كل خاص، 

وكانت تقارير إس���رائيلية قد تحدثت في األس���ابيع األخيرة عن أن ش���بكات 

االجرام المنظم في إس���رائيل تنش���ر وكاالت صرافة عديدة، تس���هل عليها 

حركتها المالية.

وقال التقرير إن من الظواهر التي اس���تفحلت في الس���نوات األخيرة كانت 

الفواتير الوهمي���ة، للتغطية على األموال، إضافة إلى فتح ش���ركات وهمية، 

وهذه تدار من مبيضي أموال “مهنيين” قادرين على التحايل على السلطات 

الرس���مية بطرق جديدة يبتكرونها باستمرار، ولكن القطاع الذي برز في العام 

األخير لتبييض األموال، حس���ب التقرير، كان أيضا قطاع المجوهرات، وتبين 

لسلطة منع تبييض األموال أن في هذا القطاع مخاطر كثيرة ومتزايدة، تشارك 

فيها أوس���اط عالمية، ولذا فقد عملت السلطة على توسيع دائرة معلوماتها، 

كما أن الس���لطة عززت من تعاونها واتصاالتها مع مؤسسات دولية مختصة، 

بهدف تبادل المعلومات في هذا المجال.

أما في مجال ما تس���ميه إس���رائيل “اإلرهاب”، فيقول التقرير إن العمل في 

ه���ذا المجال أكث���ر تعقيدا من غيره، إذ أن التمويل األس���اس لهذا النش���اط 

يأت���ي من التبرع���ات، أو من التمويل الذاتي للجهات التي تصفها إس���رائيل 

ب� “اإلرهاب”، أو من خالل الس���ندات األكثر تعقيدا من ناحية إسرائيل، وهي 

“الح���واالت المالية”، وأحيانا تش���ارك حكومات دول ف���ي تحويل أموال لتلك 

الجهات.

إال أن التقرير يدعي أن جهات إجرام تشارك هي أيضا في عمليات تمويل ما 

يس���مى ب� “اإلرهاب”، من خالل االتجار بالمخدرات، أو شراء وبيع أدوية مزيفة، 

أو إقامة شركات وهمية تخدم االتجاهين في آن واحد.

ويذكر هنا أن إسرائيل اتهمت قبل أكثر من عام عماال أجانب من المتسللين 

م���ن إفريقيا بأنهم يحولون أم���واال إلى دولهم عبر تحويله���ا إلى جهات في 

الضف���ة، في حين أن تلك الجهات تضمن وص���ول أموال بالقدر ذاته لعائالت 

العاملين في دولهم.

انتقاد جهات دولية
يعرض التقرير بعضا من انتق���ادات المنظمة الدولية MONEYVAL، التي 

زار مندوبون عنها إس���رائيل في العام الماضي 2013، وأجروا فحصا في شكل 

عمل الس���لطة، وكانت الزيارة الس���ابقة للمنظمة قد جرت ف���ي العام 2008، 

وركزت المنظمة فحصها في المجال االستخباراتي وتبادل المعلومات المحلي 

والعالمي، في مجال منع تبييض األموال وتمويل “اإلرهاب”.

ويق���ول تقرير الس���لطة إن تقرير المنظم���ة الدولية امتدح عمل الس���لطة 

اإلس���رائيلية في نواح عدة، وأش���ار إل���ى التقدم في عم���ل مكافحة تبييض 

األم���وال على وجه الخصوص، ولكن في المقابل تلقت إس���رائيل انتقادا حادا 

لكون السلطة المختصة لم تعمل بالشكل الكافي في المؤسسات غير المالية، 

والت���ي فيها تجري عملي���ات تبييض أم���وال، مثل مكاتب محام���اة ومراقبة 

حسابات، ووسطاء عقارات. كما انتقدت المنظمة الدولية السلطة اإلسرائيلية 

بأنها لم تطبق أنظمة دولية بالش���كل المطلوب لمراقبة المؤسس���ات المالية، 

مث���ل وكاالت الصراف���ة وغيرها، إلى جان���ب المماطلة اإلس���رائيلية في اجراء 

التعديالت القانونية التي من شأنها محاصرة ظاهرة تبييض األموال.

وأعلنت س���لطة مكافح���ة التبييض في تقريره���ا، أنها بع���د تبني تقرير 

MONEYVAL تعهدت للمنظمة الدولية بتقديم تقرير للمنظمة حتى نهاية 

العام المقب���ل- 2015، يبين التجاوب مع كل الطلب���ات وتصحيح األخطاء التي 

أظهرتها تلك المنظمة، ومن بينها اس���تكمال تشريع قوانين جديدة، تخص 

بالذات فرض أنظمة منع تبييض األموال على المؤسس���ات غير المالية، كتلك 

السابق ذكرها.

وقالت الس���لطة اإلس���رائيلية إن متطلبات المنظمة الدولي���ة أدت إلى خلق 

تعاون وتبادل معلومات مباش���ر بين الس���لطة لمنع تبييض األموال وتمويل 

اإلره���اب، وبي���ن أجهزة المخاب���رات اإلس���رائيلية المختلف���ة، وخاصة جهاز 

االس���تخبارات العس���كرية، وجهاز المخابرات الخارجية “الموساد”، ومجلس 

األمن القومي.

ملجأ ضريبي
لكن في الوقت الذي تعلن فيه اس���رائيل حملتها لمنع تبييض األموال، فإن 

تقارير أخرى أثبتت أنها تمد يد المس���اعدة لمتهربين من دفع الضرائب في 

دولهم، خاصة األثرياء اليهود. وكان تقرير لصحيفة “ذي ماركر” االقتصادية 

اإلس���رائيلية قبل فترة ق���د أكد أن إس���رائيل باتت “دفيئ���ة لمتهربي دفع 

الضرائب” من يهود العالم، الذين يستفيدون من قانون أقرته إسرائيل قبل 

نحو عشر س���نوات، بهدف تشجيع كبار أصحاب المال اليهود في العالم على 

الهجرة إلى إس���رائيل، وعلى الرغم من أن إسرائيل تدعي أنها تنصاع للقانون 

الدولي، فإن الصحيفة تؤكد عكس ذلك بناء على الوقائع.

واضطرت هذه الظاهرة المستفحلة إس���رائيل إلى الرضوخ لطلب اإلنتربول 

الدول���ي، الذي داهم قبل فترة عدة بيوت فخمة في واحدة من ضواحي مدينة 

هرتسليا، التي يس���كنها كبار األثرياء في إسرائيل، وكان الهدف البحث عن 

أثرياء فرنس���يين يهود متهمين بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 5 مليارات 

دوالر، جاؤوا إلى إسرائيل “واختبأوا فيها”.

وقالت الصحيفة إن جهات قضائية إس���رائيلية تدعي أن إسرائيل تتعاون 

مع جهات دولية لمالحقة متهربي دف���ع الضرائب، “إال أن هذا ليس صحيحا، 

فلي���س صدفة أن وصل اليهود الفرنس���يون، المش���تبهون بإخفاء أموال عن 

س���لطات الضرائب، بالذات إلى إس���رائيل، وهم ليس من دون سبب يعتقدون 

ببس���اطة أن إس���رائيل دولة لجوء لليهود”. وتضيف الصحيفة أن إس���رائيل 

جعلت من نفس���ها ملجأ ألمثال ه���ؤالء مثل برمودا، إال أن الف���رق بين برمودا 

وإس���رائيل هو أن األولى مفتوحة أمام العالم بأسره، “بينما إسرائيل مفتوحة 

لمتهربي دفع الضرائب اليهود فقط”.

وتش���رح الصحيفة تعدي���ل القانون الذي تم في العام 2003، وكان س���اريا 

لمدة خمس س���نوات، ثم جرى تمديده في العام 2008 لعش���ر سنوات أخرى، 

ويمنح المهاجرين اليهود إلى إس���رائيل وحتى اإلس���رائيليين الذين هاجروا 

قبل سنوات وعادوا إلى إس���رائيل، إعفاء من دفع الضرائب على كل نشاطهم 

االقتصادي في الخارج لمدة عش���ر س���نوات، حتى وإن كان األمر متعلقا ببيع 

عقارات وأعمال في الخارج وما شابه، وهذا أحد األنظمة التي سنتها إسرائيل 

في الس���نوات األخيرة بحثا عما يس���مى “الهجرة النوعية”، بمعنى استقدام 

مهاجرين يهود من ذوي االمكانيات المالية والعلمية.

وبحس���ب ما جاء، فإن تعديل القانون في حين���ه كان بقصد تحفيز الهجرة 

في إس���رائيل، التي بدأت في تلك المرحلة بالتراجع بنس���بة حادة، مقارنة مع 

معدالتها التي كانت قائمة في س���نوات التس���عين من القرن الماضي، وكان 

هدف المشّرع هو ضمان تأقلم المهاجرين اقتصاديا في إسرائيل في سنوات 

هجرتهم األولى، حس���ب تعبير الصحيف���ة، إال أن هذا التعديل جعل كثيرين 

من كبار المس���تثمرين من يهود العالم يرون في إسرائيل “دفيئة لمتهربي 

دفع الضرائب”. 

وتقول المحللة ميراف أرلوزورف: “لي���س صعبًا أن نفهم لماذا كل يهودي 

لديه أمالك في العالم ومعني بالتستر عليها كي ال يدفع الضرائب، يقفز إلى 

الفرصة السانحة )إسرائيل(، وليس صعبًا فهم لماذا يقوم يهود مستقيمون 

ال يخف���ون أمواال عن الضرائب )في دولهم( لكنهم معنيون بتقليص حجمها، 

بالقفز هم أيضا على الفرصة السانحة”.

وتفن���د الصحيفة ضمنا مزاع���م أجهزة تطبيق القانون اإلس���رائيلية بأنها 

تتعاون مع جه���ات دولية، وتقول إن تهديد جهات دولية ودول أخرى بوقف 

التع���اون مع إس���رائيل في قضايا تهريب وتبييض األم���وال، قاد إلى أن تبدأ 

إس���رائيل بالتعاون مع اإلنتربول في مثل ه���ذه القضايا، ولكن كما ُيفهم من 

التقري���ر فإن ظاهرة اللجوء إلى إس���رائيل بهدف الته���رب من دفع الضرائب 

مستمر.

وتقول الصحيفة إن البيوت الفخمة التي اش���تراها الفرنسيون اليهود في 

إسرائيل ساهمت أيضا في ارتفاع أسعار البيوت في إسرائيل، وهذا انعكاس 

واحد من جملة انعكاسات، لكن األهم هو أن اإلعفاء الضريبي الذي ينص عليه 

القانون جعل من إسرائيل ملجأ لمن يخفون أموالهم عن سلطات الضرائب في 

دولهم، وملجأ لمن يعملون في تبييض األموال، وهذا ما جعل سلطة الضرائب 

اإلس���رائيلية تعي���د تفكيرها من جديد في الوضع الناش���ئ، الذي يتس���بب 

بغضب الكثير من دول العالم التي تالحق أمثال هؤالء األثرياء.

معركة انتخاب رئيس الدولة الجديد انتهت لكن غبار الفضائح لم يهدأ!

اتساع ظاهرة تبييض األموال في إسرائيل عبر الجمعيات ووكاالت الصرافة والمجوهرات!
*التقرير السنوي لـ “سلطة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب” اإلسرائيلية يؤكد مالحقة قضايا فساد تورط فيها مسؤولون *تقرير دولي 

ينتقد تقصيرات إسرائيل *وتقرير آخر يؤكد أن إسرائيل ملجأ لمتهربي دفع الضرائب اليهود في العالم*

كتب سليم سالمة:

انتخب الكنيس���ت اإلس���رائيلي، ي���وم الثالثاء العاش���ر من حزيران الج���اري، عضو 

الكنيست ورئيس الكنيست السابق رؤوفين ريفلين، رئيسا عاشرا لدولة إسرائيل، بعد 

تفوقه على منافسه عضو الكنيست مئير شطريت في الجولة الثانية )63 صوتا مقابل 

53( في ختام معركة حامية الوطيس ومتعددة الجبهات تخللها س���يل من المناورات 

والمؤام���رات التي أدت إلى حصول ت���ردٍّ كبير في مدى احترام الجمهور اإلس���رائيلي 

عموما لمؤسسة الرئاسة، التي تتميز بالرمزية على نحو أساس، وهو ما عكسه عدد غير 

قليل من اس���تطالعات الرأي التي أجريت عشية وغداة عملية التصويت التي جرت في 

الكنيست الختيار أحد المرشحين لهذا المنصب. 

ولئ���ن كانت المناورات والمؤامرات التي س���بقت يوم التصوي���ت وعملية االنتخاب، 

حتى إعالن نتائجها النهائية الرس���مية فوز ريفلين، قابلة للطّي والنسيان من منطلق 

اعتبارها “جزءا من اللعبة السياس���ية” )“الديمقراطي���ة”(، فإن ما تزامنت معه عملية 

التصويت وإعالن النتائج من ش���بهات تحوم حول تورط أحد المرش���حين األساسيين 

لمنصب رئيس الدولة )العاش���ر( في فضائح أخالقية، ق���د تنطوي أيضا على مخالفات 

جنائية � فضال عن اضطرار اثنين آخرين إلى االنس���حاب في مرحلة س���ابقة � يش���كل 

غيمة سوداء متلبدة تنضاف إلى “الغيوم” الفضائحية المتزايدة والمتفاقمة، أخالقيا 

وجنائيا، التي غدت عالمة مميزة في الحراك السياس���ي � الحزبي الداخلي اإلسرائيلي، 

ناهيك عما ترس���مه من عالمات اس���تفهام / اس���تهجان / اس���تخفاف / ازدراء حول 

مؤسس���ة حظيت على الغالب حتى اليوم )باس���تثناء فضيحة الرئيس السابق موشي 

كتساف( باحترام وثقة إجماعيين بين الجمهور اإلسرائيلي. 

فالفضيحة األخيرة تتعلق بعضو الكنيس���ت مئير شطريت، الذي انتقل إلى الجولة 

الثانية من المنافس���ة أم���ام رؤوفين ريفلين، بعدما انتهت الجول���ة األولى إلى خروج 

المرشحين الثالثة اآلخرين من سباق التنافس: عضو ورئيسة الكنيست السابقة داليا 

إيتس���يك، قاضية المحكمة العليا الس���ابقة داليا دورنر والبروفس���ور دان شيخطمان 

الحائز على جائزة “نوبل” في الكيمياء للعام 2011. 

منصب محفوف بالشبهات!

يب���دو واضحا أن التدهور المتواصل الحاصل في معايير العمل السياس���ي � الحزبي 

� البرلماني، الش���خصية واألخالقية، منذ بضع سنوات، يرتدي صورا مختلفة ومتعددة 

تتزايد باستمرار، مع استمرار االتساع في مقاييسه ودوائره إذ يتفشى، يوما بعد يوم، 

في مزيد من المجاالت ومن المؤسس���ات الرسمية التي تحظى )أو: كانت تحظى( حتى 

اآلن بامتياز اعتبارها “نقية / طاهرة”!

وال شك في إن إحدى هذه المؤسسات، إن لم تكن أولها وأبرزها، مؤسسة الرئاسة في 

إس���رائيل، التي تميزت حتى اآلن بقدرتها على تشكيل مركز جذب وتوحيد للمجتمع 

اإلس���رائيلي )اليهودي، تحديدا وأساس���ا( بمختلف أطيافه وانتماءاته، مما أكس���بها 

احتراما وثقة واس���عين جدا واس���تثنائيين بين الجمهور اإلس���رائيلي، عموما، عبرت 

عنهما العديد من استطالعات الرأي العام التي أجريت في إسرائيل على مدار سنوات 

عديدة خلت. 

وفي مس���اعي صيانة هذه المؤسس���ة وتحصينه���ا أمام أخطار الفس���اد والتكلس 

واحتماالت االبتزاز، جرى في العام 1999 تعديل “قانون أساس: رئيس الدولة” ليقضي 

بتحديد مدة والية رئيس الدولة بوالية واحدة فقط فترتها سبع سنوات، بدال مما كان 

سابقا: فترة خمس سنوات قابلة للتمديد )إعادة االنتخاب( لدورة ثانية أخرى. 

وعل���ى الرغم من أن فضيحة رئيس الدولة الس���ابق، موش���ي كتس���اف، بتورطه في 

ممارس���ات أخالقية مشينة وجرائم جنائية خطيرة ثبتتها المحاكم اإلسرائيلية ضده 

)ففرضت عليه عقوبة الس���جن الفعلي لسنوات طويلة بجريرتها( مثلت فترة انحطاط 

نس���بي في موقف الجمهور اإلسرائيلي من هذه المؤسسة، إال أنها كانت فترة قصيرة 

جدا، إذ تكش���فت هذه الفضيحة ف���ي المراحل األخيرة من واليت���ه في هذا المنصب 

)انتخ���ب له���ذا المنصب في تموز 2000 واس���تقال منه في تموز 2007( وس���رعان ما 

تبددت غيمتها من فوق رأس المؤسس���ة نفسها، إذ استطاع خلفه في هذا المنصب، 

ش���معون بيريس، أن يعيد للمنصب مكانته، احترامه، هيبته، ثقته ورمزيته في أعين 

المواطنين اإلس���رائيليين. وللتذكير، كان ش���معون بيريس قد خسر المنافسة األولى 

عل���ى هذا المنصب في العام 2000، إذ تغلب عليه كتس���اف بفارق س���تة أصوات )63 

مقاب���ل 57(، ثم عاد وتنافس في الع���ام 2007 وفاز بالمنصب، بعد تفوقه على عضوي 

الكنيست رؤوفين ريفلين وكوليت أفيطال.

غير أن “جيل ش���معون بيريس” قد انتهى واختفى من الحياة السياس���ية � الحزبية 

الداخلي���ة في إس���رائيل )وليس الداخلية فق���ط، لكن هذا مجال آخ���ر للبحث(، خاصة 

وأن بيريس الش���خص )ابن ال���� 92 عاما( هو آخ���ر ما تبقى من ذلك الجي���ل من القادة 

اإلسرائيليين، وخاصة بعد سقوط أريئيل شارون من الحلبة السياسية، ثم وفاته.  

وفي واقع هذه المس���تجدات، أعلن س���بعة أشخاص ترش���يح أنفسهم لخوض هذه 

المنافسة الجديدة طمعا في الفوز بمنصب رئيس الدولة العاشر، خلفا لشمعون بيريس 

عِلنت أسماء المرشحين، 
ُ
الذي سينهي مهام منصبه رس���ميا في تموز القادم. وما أن أ

حت���ى انطلقت عمليات “صيد الس���احرات” و”التصفية”. وكان مرش���ح الليكود، عضو 

الكنيست والوزير سيلفان شالوم،  أول “ضحايا” هذه العمليات التي تمثلت بالكشف 

عن ش���بهات خطيرة بشأن تورطه في ممارسات غير أخالقية مشينة بحق فتيات عملن 

بصحبته في مناصب رس���مية مختلفة أش���غلها. وقد حققت الش���رطة مع شالوم حول 

هذه الشبهات الجنائية، قرر المستش���ار القانوني للحكومة في ختامها إغالق الملف 

وع���دم تقديم أية الئحة اتهام بحقه، غير أن ش���الوم كان ق���د تلطخ بوصمة اضطرته 

إلى س���حب ترش���يحه لمنصب رئيس الدولة. وقبل أربعة أيام فقط من الموعد المحدد 

إلجراء التصويت في الكنيس���ت، اضطر متنافس آخر من المتنافسين األساسيين إلى 

االنس���حاب من الس���باق. وكان “الضحية” هذه المرة عضو الكنيس���ت والوزير السابق 

بنيامين )فؤاد( بن اليعازر، مرش���ح حزب “العمل”، الذي كش���فت القناة العاش���رة في 

التلفزيون اإلس���رائيلي عن حصوله على مبالغ طائلة من األموال من رجل أعمال يهودي 

اس���تغل جزءا منها في امتالك منزل فاخر جدا ف���ي قلب مدنية يافا العربية بلغ ثمنه 

9 ماليين ش���يكل! وعلى الفور، شرعت الش���رطة في إجراء تحقيق جنائي مع بن اليعازر 

بشبهة تلقي الرشاوى مما اضطره إلى االنسحاب الفوري من المنافسة. 

وبانس���حاب س���يلفان ش���الوم، ثم بنيامين بن اليعازر، تقدم مئير شطريت خطوات 

واس���عة وسريعة جدا ليصبح أحد المرشحين األساس���يين والمنافسين الجديين على 

منصب رئيس الدولة )العاش���ر(، مرشحا رسميا عن حزب “هتنوعا” )“الحركة”( بزعامة 

الوزيرة تس���يبي ليفني، الذي انتقل إليه من حزب “كديما” )س���وية مع ليفني(، الذي 

كان انتقل إليه من حزب “الليكود” من قبل )سوية مع أريئيل شارون(. لكن األمر األهّم 

واألخطر الذي انطوى عليه هذا التطور، المتمثل في احتالل ش���طريت موقعا تنافسيا 

مركزيا، هو ما أحدثه من تفاعالت وتحركات على الساحة السياسية � الحزبية الداخلية 

وما تمخض عنه من اصطفافات وتحالفات، ثم دعم فعلي، على الرغم من أن الش���بهات 

شرت على المأل قبل موعد 
ُ
حول تورطه في قضايا غير أخالقية، وربما جنائية، كشفت ون

االقتراع على المرشحين في الكنيست.   

وعلى الرغم من انتش���ار األنباء عن هذه الشبهات قبل موعد التصويت في الكنيست 

بس���اعات عديدة، لم ير شطريت أية حاجة إلى اتخذا أية خطوة، ال من قبيل االنسحاب 

من المنافس���ة وال حت���ى مجرد إصدار بيان توضيحي، بل واصل خوض المنافس���ة كأن 

شيئا لم يكن. واألدهى أن االصطفافات والتحالفات الجديدة التي التفت حول شطريت 

لم تتأثر إطالقا بهذه الش���بهات، بل حظي ش���طريت بدعم وأصوات 53 عضو كنيست، 

أبرزهم وفي مقدمتهم أعضاء الكنيست من حزب “العمل” ومن حزب “ميرتس”. 

دة المنزلية! “صفقة” شطريت والمساعـِ

الش���بهات الت���ي كانت حامت حول مئير ش���طريت )بهدوء وعلى اس���تحياء ينبغي 

القول!( عش���ية انتخ���اب رئيس الدولة الجديد في الكنيس���ت، تفجرت في “كش���ف 

صحافي” بثته القناة العاش���رة في التلفزيون اإلسرائيلي مساء اليوم التالي، األربعاء. 

ع على 
ّ
وخالصة ذلك الكش���ف الصحافي أن ش���طريت، بواس���طة محاميه الشخصي، وق

اتفاقية مع المس���اِعدة المنزلية التي كانت تعمل في منزله قام )ش���طريت( بموجبه 

بدفع مبلغ خيالي، نس���بيا، يصل إلى 270 ألف ش���يكل “تعويضات” لقاء إنهاء عملها 

بعد س���نة وأربعة أشهر. وهو مبلغ خيالي وغير معقول، على اإلطالق، بالنظر إلى الفترة 

القصيرة جدا التي أمضتها هذه المساِعدة في العمل لدى عائلة شطريت وبالنظر إلى 

األجر الش���هري المتوسط الذي كانت تتقاضاه )أو حتى، الذي كان ينبغي أن تتقاضاه 

رسميا(. 

وبالنظر إلى هذه العوامل، اعتبر مراس���ل القناة العاش���رة أن االتفاق المذكور الذي 

وقع عليه ش���طريت لم يكن “اتف���اق إنهاء عقد عمل” أو اتفاق إنه���اء عالقات عمل”، 

ل “صفقة” أراد شطريت من خاللها “ش���راء” صمت السيدة المساِعدة، بعدما 
ّ
بل ش���ك

هددته بأنها تعتزم تقديم شكوى جنائية ضده بشبهة التحرش الجنسي ضدها عدة 

مرات وفي عدة مناس���بات، فضال عن تقدي���م دعوى مدنية تطالب فيها بالحصول على 

تعويض���ات عن األضرار المالية التي تكبدتها من جراء عدم منحها الش���روط المالئمة 

خ���الل العمل وعدم دفع حقوقها العمالية / النقابية كاملة خالل فترة عملها في منزل 

العائلة. وقالت األنباء إن ثمة تس���جيالت صوتية تثبت ادعاءات السيدة بشأن تحرش 

شطريت بها جنسيا في أكثر من مرة. 

وكش���ف النقاب، في السياق، عن بند في االتفاق المذكور يقضي بتنازل السيدة عن 

أية مطالب أو ادعاءات مس���تقبلية ضد ش���طريت و/ أو زوجته، وبند آخر يقضي بتعهد 

الطرفين )عائلة شطريت والسيدة المساِعدة( بالحفاظ على سرّية االتفاق بينهما على 

م الطرف الذي يخرق هذا البند بدفع غرامة تبلغ 250 ألف شيكل! 
َ
أن ُيلز

وأع���ادت األنباء الجديدة إل���ى األذهان أن المستش���ار القانون���ي للحكومة، يهودا 

فاينش���تاين، كان قد تبلغ معلومات حول القضية قبل نحو س���تة أش���هر فحّولها إلى 

الش���رطة للتحقيق فيها، لكن الش���رطة قررت إنهاء الفحص والتحقيق بعدما رفضت 

السيدة المعنية تقديم أية شكوى ضد شطريت. 

وعقب مكتب المحامين الذي يمثل شطريت على هذه األنباء بالقول إن “شطريت لم 

ب منه، إطالقا، تقديم أية إفادة أو أي تعقيب على 
َ
يخضع ألي تحقيق بوليسي ولم ُيطل

الشائعات الكاذبة التي يتم ترويجها”.  

مؤيدون نادمون!

لم تتح الشبهات التي تفجرت بشأن هذه الفضيحة “المناوبة” أي متسع من الهدوء 

وتب���دد الغبار الكثيف الذي أثارته معركة انتخاب رئيس الدولة الجديد، حتى بعد أن 

وضعت أوزارها وانتهت بما انتهت إليه من نتيجة. وقد وجد بعض أعضاء الكنيس���ت، 

وخاصة من ح���زب “العمل” وحزب “ميرتس”، الذين حاولوا التغاضي عن “الش���بهات 

الهامسة”، بل طمسها وإخفاءها، أنفسهم في أعقاب انتهاء االنتخابات وفوز ريفلين 

في وضع حرج جدا، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الحزبي.

ويواجه ه���ؤالء اآلن عاصفة بدأت بوادرها تلوح في اليومي���ن األولين التاليين على يوم 

االنتخابات بين أعضاء هذين الحزبين وجمهور أنصارهما ومؤيديهما، فيجدون أنفس���هم 

مضطرين لتقديم إجابة ش���افية ومقنعة على الس���ؤال األكبر التال���ي، ليس في نظرة إلى 

األمام فقط، بل في نظرة إلى الوراء أساس���ا، وهو: ولو كان ش���طريت قد فاز بالمنصب � وهو 

ما كان محتمال جدا � فهل كنا سنس���تيقظ على واقع جديد / قديم يتمثل في رئيس دولة 

مشتبه بارتكاب مخالفات جنسية وغير أخالقية؟ أي تفسير وأي موقف ستقدمون عندئذ؟  

وقال أحد أعضاء الكنيس���ت ه���ؤالء )من حزب العمل(، من دون اإلفصاح عن اس���مه، 

حس���بما أفادت صحيفة “هآرتس” )6/12(: “كان من الغب���اء المطبق أن نتحد في دعم 

ش���طريت، رغم أنه لم يقدم لنا أجوبة شافية وقاطعة عن قضية االتفاق مع المساعدة 

المنزلية... لقد انتقلنا من دعم مرشح تحوم فوقه الشبهات بشأن األموال التي اشترى 

بها منزله )بن اليعازر( إلى مرشح يبدو أنه كان متورطا بعيب أخالقي دفعه إلى التوقيع 

على اتفاق كهذا”!

معركة انتخاب رئيس الدولة الجديد انتهت لكن غبار الفضائح لم يهدأ!

شبهات أخالقية وجنائية تعيد مؤسسة الرئاسة في إسرائيل إلى مركز االهتمام!
*سبعة أشخاص أعلنوا ترشحهم لمنصب الرئيس العاشر لدولة إسرائيل. اثنان اضطرا إلى االنسحاب جراء شبهات مختلفة، سواء بالتحرش الجنسي أو تلقي 

الرشاوى. اثنان انتقال إلى الجولة الثانية، أحدهما متورط في شبهات بارتكاب مخالفات غير أخالقية، وربما جنائية!*
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تراجع محفزات الضباط 
اإلسرائيليين الشبان 

للخدمة العسكرية الدائمة!
يس����ود قلق في هيئ����ة األركان العامة للجيش اإلس����رائيلي 

بسبب نتائج استطالع للرأي العام أجراه قسم العلوم السلوكية 

بين الضباط في الخدمة الدائمة، إذ أظهرت نتائج االس����تطالع 

وجود تراجع كبير ملموس في محفزات هؤالء الضباط لالستمرار 

في الخدمة العسكرية الدائمة. 

وقال����ت صحيفة »هآرت����س«، يوم الجمعة الماض����ي، إنه على 

الرغ����م من أن الجيش اإلس����رائيلي يمتنع عن نش����ر المعطيات 

الكاملة لالس����تطالع، إال أن اتجاه األمور واضح منذ عدة ش����هور، 

»وعلى ما يبدو أن االس����تنتاجات من االس����تطالع أصعب مما هو 

متوقع«، فقد تبي����ن أن الضباط في الخدمة الدائمة قلقون على 

مستقبلهم.

وأجاب عدد أكبر من الضباط هذا العام، قياسا باألعوام الستة 

الس����ابقة والتي أجريت فيها اس����تطالعات مشابهة، باإليجاب 

لدى ردهم على الس����ؤال »هل تفكر بترك الخدمة العسكرية؟«. 

وتبين أنه ارتفع عدد الضباط الشبان الذين يطلبون فسخ العقد 

الذي وقعوه مع الجيش، أو أنهم يرفضون تمديده. 

ووفقا للصحيفة، فإن »محفزات الضباط في الخدمة العسكرية 

الدائم����ة أخذ ينخفض إلى حضيض ب����دأ يذكر بفترات محزنة، 

مثل األزمة التي حدثت ف����ي نهاية حرب لبنان األولى وبعدها، 

ورفض حينها جنود متفوقون الترقي إلى رتب ضباط، وباألزمة 

األقصر مدة التي حدثت خالل العامين اللذين أعقبا حرب لبنان 

الثانية«.

وعلل الضباط المشاركون في االس����تطالع األسباب التي أدت 

لتراجع المحفز لديهم لالس����تمرار ف����ي الخدمة الدائمة، بأنها 

مرتبطة بم����ا وصفوه على أنها »نظرة عدوانية وحتى ش����ريرة« 

للمجتمع اإلسرائيلي تجاههم. 

ويش����ير الضب����اط بذلك إلى الس����جال ف����ي إس����رائيل، الذي 

تصاع����دت حدته هذا العام، حول ميزاني����ة األمن، وتم التعبير 

عن����ه من خالل خطابات وزي����ر المالية، يائير لبي����د، الذي طالب 

بتقلي����ص هذه الميزانية. كذلك أيد تقليص الميزانية العديد 

من المحللين من خالل مق����االت انتقدوا خاللها التبذير والرخاء 

ال����ذي يعيش في����ه ضباط الجي����ش من حيث ش����روط رواتبهم 

وتكلفتها المرتفعة. 

والجدي����ر بالذكر في هذا الس����ياق أن الجيش م����ا زال يحتل 

المكانة األولى لس����لم ثقة الجمهور بالمؤسسات اإلسرائيلية. 

لك����ن الجمه����ور يميز بين دعم����ه بصورة عام����ة للجيش، الذي 

يمثل بالنسبة إليه الجنود من وحدات النخبة، وبين االنتقادات 

المتزايدة لش����روط عم����ل الضباط وتكلف����ة رواتبهم المرتفعة 

وخاصة تس����رح الضباط الكبار في س����ن صغيرة نسبيا وبراتب 

تقاعدي مرتفع. 

وتبين أن تراجع هذه المحفزات ليس مرتبطا بنظرة المجتمع 

للضباط فقط، إذ أن »نموذج الخدمة العسكرية الدائمة المتبعة 

في الجيش اإلس����رائيلي موجود في مراحل االنهيار. والتسوية 

الت����ي توصل إليه����ا جهاز األمن مع وزارة المالية قبل س����نوات 

قليلة حول رفع تدريجي لس����ن تسريح الضباط الذين يخدمون 

في الجبهة الداخلية لم تحقق هدفها«. وقد عّين رئيس أركان 

الجيش اإلس����رائيلي، بيني غانتس، لجنة م����ن أجل البحث في 

أف����كار جديدة من أجل إتباع نموذج جديد. ويبدو أن االتجاه هو 

نحو تجنيد عدد أكبر للخدمة الدائمة لفترات أقصر نس����بيا، من 

دون منحهم تقاعدا فور تسرحهم في سن مبكرة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في جهاز األمن اإلسرائيلي: »إننا 

عالقون في نموذج غير ناجح. والجيش يشيخ )في إشارة إلى سن 

الضباط(، وسبل ترقية ضباط األركان مسدودة أمام الشبان فيما 

األكبر س����نا يتسرحون في س����ن متأخرة جدا، ويصعب عليهم 

فيه����ا االندماج في س����وق العمل المدني����ة. والطريقة الحالية 

خلقت وضعا ليس مريحا للمؤسس����ة بوج����ود ضابط يقترب من 

س����ن األربعين وتبقيه ف����ي صفوفها حتى يبلغ س����ن التقاعد 

الكامل، حتى لو كان يؤدي دوره بصورة متوسطة«.

وفي س����ياق ميزانية األم����ن، أعلن وزير الدفاع اإلس����رائيلي، 

موشيه يعلون، خالل مؤتمر هرتس����ليا السنوي، مطلع األسبوع 

الماض����ي، أنه تم اإلعالن عن »وقف إط����الق نار« في الخالف بين 

وزارته ووزارة المالية حول ميزانية األمن. وتتواصل االتصاالت 

بين الجانبين بصورة هادئة في هذه األثناء. 

من جانب����ه، طالب رئي����س لجن����ة الخارجية واألم����ن التابعة 

للكنيست، زئيف إلكين، بحل الخالف حول ميزانية األمن خالل 

أيام، وإال فإنه س����يدعو رئي����س الحكومة، بنيامي����ن نتنياهو، 

ويعل����ون ولبيد، إلى إج����راء النقاش حول ه����ذه الميزانية أمام 

أعضاء اللجنة البرلمانية. 

وكان جه����از األمن ق����د طالب بزيادة ميزانيت����ه بمبلغ ملياري 

ش����يكل بادعاء أن هذا المبلغ سيستخدم لتغطية نفقاته حتى 

نهاية الع����ام الحالي. لكن وزارة المالي����ة ترفض ذلك. ويتوقع 

أن يحس����م نتنياهو النقاش حول الميزاني����ة بزيادتها بمليار 

ش����يكل، لكنه سيغلف هذه الزيادة بأن يجري الجيش تدريبات 

عس����كرية بهدف تمكين لبيد من الخروج م����ن هذا الخالف مع 

وزارة الدفاع كمنتصر.

وق����ال غانتس، خالل مؤتمر هرتس����ليا: »إننا ن����درك أننا في 

الجي����ش لس����نا وحيدين، وإنما نح����ن جزء من دولة إس����رائيل. 

والجي����ش اإلس����رائيلي منفتح لمناقش����ة أي إص����الح ممكن«. 

وأضاف أنه يعترف بأهمية االحتياجات المدنية في الميزانية 

العامة، مث����ل التربية والتعليم والرفاه وش����ق الش����وارع وبناء 

المستش����فيات، وهي بنود ف����ي الميزانية ت����م تقليصها في 

السنوات الكثيرة الماضية لصالح زيادة ميزانية األمن. 

وتأت����ي أقوال غانتس في وقت تع����رض فيه هو وجهاز األمن 

النتقادات ش����ديدة في أعقاب قراره بزيادة تقاعد الضباط في 

الخدمة الدائمة بنس����بة 6% تعويضا ع����ن خدمتهم النظامية 

لمدة ثالث سنوات، وذلك في الوقت الذي قرر فيه الجيش وقف 

تدريبات سالح الجو، في سياق السجال على ميزانية األمن، وهو 

ما اعتبر أنه انعدام نجاعة الجيش في االستفادة من ميزانيته 

الهائلة والتي تزيد عن 62 مليار شيكل سنويا.              

رحت على جدول أعمال مؤتمر هرتسليا السنوي ال� 14، الذي عقد 
ُ
ط

على م����دار ثالثة أيام في بداية األس����بوع الماضي، وثيقة دعت إلى 

الحاجة إلى إعادة بلورة المفهوم األمني اإلس����رائيلي. وأعد الوثيقة 

البروفسور أليكس مينتس، من المركز األكاديمي المتعدد المجاالت 

في هرتس����ليا، الذي ينظم المؤتمر السنوي، والدكتور شاؤول شاي. 

وعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان »إس����رائيل ومس����تقبل الشرق 

األوسط«. 

وتنبع الحاجة إلى تعديل المفهوم األمني اإلس����رائيلي، بحس����ب 

الوثيقة، من التطورات العديدة التي حدثت في الس����نوات الماضية 

ومالءمة إس����رائيل نفس����ها له����ذه التغي����رات، وبينه����ا التحوالت 

العالمية، الثورات التكنولوجية في مجاالت االتصاالت، الس����ايبر )أي 

الحرب في الفض����اء االلكتروني( والفضاء، تغييرات جيو سياس����ية 

وإقليمي����ة وعالمية، تغي����ر طبيعة الحروب وتح����والت في المجتمع 

اإلس����رائيلي. »وثمة أهمية خاصة لمالءمة المفهوم األمني ألهداف 

الدولة ومحيطها اإلقليمي واإلستراتيجي المتغير«. 

وأش����ارت الوثيقة إلى أنه منذ حرب تش����رين األول/ أكتوبر العام 

1973 تغي����رت طبيع����ة التهديدات على إس����رائيل، بحيث تراجعت 

مخاطر نش����وب ح����رب ش����املة بينها وبي����ن جيوش عربي����ة، بينما 

أصبحت المواجهات العسكرية بينها وبين منظمات مسلحة تشكل 

التهديد المركزي على إسرائيل. ودعت الوثيقة إلى إعادة النظر في 

أهمية عناصر المفهوم األمني القديم الثالثة، الردع واإلنذار المبكر 

والحسم.

خلفية
تبلور المفهوم األمني اإلسرائيلي في بداية خمسينيات القرن الماضي على 

يدي مؤس���س إس���رائيل ورئيس حكومتها ووزير دفاعها حينذاك، دافيد بن 

غوريون. ولم يص���ل هذا المفهوم إلى درجة تفكي���ر منتظم، وإنما بقي هذا 

المفهوم كعقيدة مقبولة على المؤسس���ة األمنية – السياسية طوال السنين 

الماضية. 

ورأى المفه���وم األمن���ي الذي وضعه ب���ن غوريون أنه يوجد عدم تناس���ب 

أساس، من النواحي الجغرافية والديمغرافية وحجم الموارد االقتصادية، بين 

إس���رائيل والعالم العربي واإلس���المي. ولذلك ينبغي على إسرائيل أن تحقق 

قب���وال لوجودها من جانب الدول العربي���ة، وأن تجعل الجانب يصل إلى قناعة 

بأن���ه ال توجد أية طريقة فعلية للقضاء على دولة إس���رائيل، وذلك إلى جانب 

اإلدعاء بأن إسرائيل تنشد السالم.

وج���رت على مدار العقود الماضية عدة  مح���اوالت لتعديل المفهوم األمني 

اإلس���رائيلي. وفي العام 1998 نشر اللواء يس���رائيل طال كتابا بعنوان »األمن 

القوم���ي، أقلي���ة مقابل أغلبية«، واس���تعرض في���ه تطور المفه���وم األمني 

اإلس���رائيلي، وأش���ار إلى التعديالت المطلوب إدخالها إزاء الواقع الناشئ في 

التسعينيات.

وف���ي العام 1998 أمر وزير الدفاع اإلس���رائيلي في حينه، إس���حاق مردخاي، 

بتعديل المفهوم األمني. وعلى أثر ذلك تش���كلت عدة مجموعات عمل، ركزها 

اللواء دافيد عبري، وتم تجميع نتاج هذا المش���روع في خمس���ة مجلدات. لكن 

هذا النتاج لم ُيعرض على اللجنة الوزارية السياسية – األمنية ولم يتم تبنيه 

كمفهوم أمن قومي.

وفي العام 2006، قدم الوزير الس���ابق دان مريدور، تقرير لجنة حول تغيير 

المفهوم األمني اإلسرائيلي، إلى وزير الدفاع في حينه، شاؤول موفاز. وشارك 

ف���ي اللجنة حوال���ي 20 خبيرا في مج���االت مختلفة، من الجي���ش واألكاديميا 

ومسؤولين في وزارة الخارجية والصناعات األمنية والعسكرية. وكان أحد أهم 

اس���تنتاجات اللجنة أن على إس���رائيل إضافة عنصر الدفاع إلى عناصر األمن 

اإلسرائيلية الثالثة التي وضعها بن غوريون. 

وأشارت اللجنة في استنتاجاتها إلى أن العمليات المسلحة، التي وصفتها 

ب� »اإلره���اب«، والصواريخ الطويل���ة المدى، تنقل الحرب م���ن ميادين القتال 

إلى الجبهة الداخلية، وأن هذا األمر يس���توجب تطوير رد دفاعي عن السكان 

المدنيي���ن والبنى التحتية الوطنية. ودعا التقري���ر أيضا إلى إعادة النظر في 

مدى س���ريان مصطلحات الردع واإلنذار المبكر والحس���م في مواجهة العبين 

ليس���وا دوال، مثل حزب الل���ه وحركة حماس وغيرهما. كم���ا لفتت اللجنة إلى 

الحاجة إلى استحداث رد على تهديدات السايبر.

وتبن���ى موفاز توصي���ات »لجنة مري���دور« بكاملها وأوصى ب���دوره بتبنيها 

لتشكل أساس���ا لبناء القوة العسكرية – األمنية. وتم استعراض استنتاجات 

اللجنة أمام المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية 

)الكابينيت(، لكن من دون المصادقة عليها وتبنيها كمفهوم أمني إسرائيلي 

جديد.

وفي العام 2013 نش���ر اللواء في االحتياط البروفس���ور إسحاق بن يسرائيل 

كتابا بعنوان »المفهوم األمني اإلسرائيلي«، واستعرض فيه رؤيته تجاه هذا 

الموضوع. واعتبر أنه باإلمكان تقسيم تاريخ إسرائيل األمني إلى ثالث فترات 

وأنه في كل واحدة من هذه الفترات كان المفهوم األمني مختلفًا. 

مواجهة التغيرات الجيو- سياسية
أش���ارت وثيقة مؤتمر هرتسليا إلى أنه خالل العقود األخيرة طرأت تغيرات 

دراماتيكية على النس���يج الجيو سياسي لدول الشرق األوسط، وأنه منذ العام 

2011، وفي أعقاب »الربيع العربي«، باتت المنطقة تتميز بانعدام االس���تقرار 

وبأزم���ات لم تصل أوجها بع���د. ولذلك فإن المنطقة في حال���ة انعدام يقين 

حيال مس���تقبلها، وجميع هذه التغيرات تستوجب إعادة النظر في المفهوم 

األمني اإلس���رائيلي الذي يس���تند إلى واقع جيو سياسي مختلف جوهريا عن 

الواقع الحالي. 

ووفقا للوثيقة فإن هناك عدة اتجاهات مركزية تميز الشرق األوسط اليوم، 

وه���ي: تقوض أوض���اع الدول العربية، التي كانت أساس���ا للنظ���ام اإلقليمي، 

وتدهورت األوضاع في قسم منها وباتت دوال ضعيفة؛ تزايد احتمال التفكك 

الداخلي للدول غير المتجانسة من حيث التركيبة السكانية، وتقسيمها إلى 

جيوب ذات حكم ذاتي، جغرافيا وطائفيا وثقافيا. وفي غالب األحيان تسيطر 

على ه���ذه الجيوب جه���ات متطرفة، تفرض س���يطرتها وتأثيرها بالس���الح 

واألج���واء اإلرهابية؛ على خلفية ضعف دول عربية وقواتها األمنية، برز تزايد 

قوة منظمات وحركات وغالبيتها تحمل أجندات إس���المية متطرفة ومعادية 

إلسرائيل.

وأضافت الوثيقة أن هذه المنظمات تش���كل تحديا مركزيا لقوات األمن في 

ع���دد من الدول، بينها مصر وس���ورية والعراق واليمن. وح���ذرت الوثيقة من 

أن إس���رائيل محاطة اليوم بالعبين ليس���وا دوال: حزب الله يسيطر على جنوب 

لبنان، المتمردون في س���ورية وبينهم تنظيمات الجهاد العالمي قريبون من 

خ���ط وقف إطالق النار في مرتفعات الجوالن )إس���رائيل تصف هذا الخط بأنه 

حدودها مع سورية(، السلطة الفلس���طينية في الضفة الغربية، حكم حماس 

في قطاع غزة والتنظيمات الجهادية في سيناء.

ومن أجل مواجهة التغيرات الجيو سياس���ية، دعت الوثيقة إسرائيل، على 

ض���وء التهديدات والتحديات الناش���ئة في أعقاب »الربي���ع العربي« واألزمة 

ف���ي عالقات إس���رائيل مع تركيا، إلى محاولة البحث ع���ن فرص جديدة إلقامة 

تحالفات مع دول في الشرق األوسط والبلقان وشرق إفريقيا. 

واعتبرت الوثيقة أن ثمة ثالثة مجاالت محل اهتمام إس���رائيلي من الناحية 

اإلستراتيجية من أجل إقامة تحالفات رسمية وغير رسمية: شرق حوض البحر 

المتوس���ط، أي مع اليونان وقبرص ودول أخرى في البلقان؛ في الشرق األوسط، 

مع السعودية وقسم من دول الخليج. وأشارت الوثيقة في هذا السياق إلى أن 

مبادرة السالم العربية بإمكانها أن تشكل أساسا للتعاون اإلقليمي؛ في شرق 

إفريقيا، مع أثيوبيا وكينيا وجنوب الس���ودان وأوغندا، باعتبار أن هذه »الدول 

المسيحية« مهددة من جانب اإلسالم الراديكالي.

وفيم���ا يتعلق بإيران، اعتب���رت الوثيقة أنها تطور برنامجا نوويا عس���كريا 

يهدد التوازن اإلس���تراتيجي اإلقليم���ي، وأن إيران تتطلع إل���ى هيمنة على 

الش���رق األوس���ط والعالم اإلس���المي برمته. وأضافت أنه في ظل تطوير هذا 

البرنامج النووي، ستش���عر المنظمات والحركات المسلحة المدعومة من إيران 

ب���أن لديها حرية أكبر بالعمل. ووفق���ا للوثيقة فإن إيران قد توجه تهديدات 

ضد ممارسات الجيش اإلس���رائيلي في قطاع غزة أو لبنان بهدف التأثير على 

صناع القرار في إسرائيل. 

الصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني
ادع���ت الوثيق���ة أن بن غوريون وض���ع، في العام 1953، غاية إس���تراتيجية 

عليا لدولة إس���رائيل وهي التوصل إلى سالم مع الدول العربية المجاورة لها. 

ويأتي هذا االدعاء رغم أنه في تلك الس���نوات كان التوتر األمني والعس���كري 

بين إس���رائيل والدول العربي���ة متواصال، كما أن إس���رائيل كانت أحد أطراف 

الع���دوان الثالثي على مصر، في العام 1956. وتال ذلك، في الحرب التي بادرت 

إليها إس���رائيل في حزيران العام 1967، احتالل أراض عربية من مصر واألردن 

وسورية.

إال أن الوثيقة تعترف اآلن بأن للصراع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني »تأثيرا 

س���لبيا« على الحلبة الداخلية في إسرائيل وعلى صورتها في الحلبة الدولية. 

»وبنظ���رة طويلة األمد ينطوي هذا الصراع عل���ى تهديد للهوية اليهودية – 

الديمقراطية لدولة إس���رائيل. واإلرهاب، الذي هو نتيجة الس���تمرار الصراع، 

يشكل تحديا أمنيا يستوجب ردا مميزا«.

وأضافت الوثيقة أنه »على المس���توى األمني يخلق الصراع اإلس���رائيلي – 

الفلس���طيني تهديدات من جان���ب منظمات إرهابية، مث���ل حماس والجهاد 

اإلس���المي الفلس���طيني وغيرها، من خالل جانبين مركزيي���ن، وهما القذائف 

الصاروخي���ة والعملي���ات االنتحارية. كذلك يوجد خطر باندالع هبة ش���عبية 

تدمج بين األنش���طة االحتجاجية المدنية مع اإلرهاب. والعملية السياس���ية 

المتعثرة ال تسهم هي األخرى في خروج إسرائيل من مخاطر العزلة الدولية«. 

العالقات األميركية - اإلسرائيلية
اعتب���رت الوثيقة أن الواليات المتحدة باتت أضع���ف من الماضي، وأنه إلى 

جانب ذلك لم تنج الواليات المتحدة من أزمتها االقتصادية، كما أن انسحاب 

قواته���ا من العراق وأفغانس���تان والتوج���ه األميركي في القضي���ة النووية 

اإليرانية، يثير قلقا لدى حلفاء الواليات المتحدة في الش���رق األوسط. وعبرت 

الوثيقة عن التخوف اإلس���رائيلي من أن التطور األميركي الس���ريع في مجال 

الطاقة وتقليص تعلق الواليات المتحدة بالنفط من الشرق األوسط، من شأنه 

أن يؤدي إلى تراجع التدخل األميركي في شؤون الشرق األوسط. 

ومن الجهة األخرى، أشارت الوثيقة إلى تزايد حراك السياسة الروسية من 

أجل تحقيق مكانة مؤثرة ومركزية في الشرق األوسط. واعتبرت الوثيقة أنه 

يتم التعبير عن هذا الحراك الروس����ي من خالل دعم نظام الرئيس السوري، 

بش����ار األس����د، ومحاولة توس����يع تأثير موس����كو إلى مصر بع����د االنتقادات 

األميركي����ة لع����زل الرئي����س محم����د مرس����ي، وتلويحها بوق����ف أو تقليص 

المساعدات لمصر. 

ولفتت الوثيقة إلى دور الصين »التي تتحول تدريجيا إلى جهة ذات تأثير 

متزايد في الش���رق األوس���ط والق���ارة اإلفريقية«. وأضاف���ت أن الصين، وهي 

ثان���ي أكبر اقتصاد في العالم، لديه���ا احتياجات هائلة للطاقة ولذلك فإنها 

مهتمة بضمان تزودها بشكل منتظم بالنفط والمواد الخام األخرى الضرورية 

القتصادها. ولذا فإنها معنية باس���تقرار الشرق األوسط وتمتنع عن التدخل 

في صراعات إقليمية. لكن »ضعف التأثير األميركي في الش���رق األوس���ط من 

ش���أنه أن يش���كل محركا لزيادة تأثير وتدخل الصين في المنطقة في األمد 

البعيد«. 

من جانبها، سعت إسرائيل دائما إلى إقامة عالقات تحالف أو شبه تحالف مع 

دولة عظمى واحدة على األقل، بس���بب وضعيتها الجيو إستراتيجية والصراع 

العرب���ي - اإلس���رائيلي. وانطالقا من هذه الرؤية، ب���دأت بتوثيق عالقاتها مع 

الواليات المتحدة، في الس���بعينيات، وقد تطورت هذه العالقات إلى مستوى 

»العالق���ات المتميزة«. وش���ددت الوثيقة على أن ه���ذه العالقات هي »الكنز 

السياس���ي واألمني األكثر أهمية الذي بحوزة إس���رائيل في الحلبة الدولية... 

وتتزايد أهمية هذه العالقات المتميزة في الفترة الحالية التي تتواجد فيها 

إسرائيل في عزلة دولية متصاعدة«.

وأضافت الوثيقة أن اس���تمرار الدعم األميركي إلس���رائيل هام من أجل صد 

أكثر األنش���طة التي تشكل خطرا على إسرائيل وهي األنشطة التي ترمي إلى 

نزع ش���رعيتها في الحلبة الدولية. ولذلك دعت الوثيقة الحكومة اإلسرائيلية 

إلى »بناء أجندة سياسية مشتركة مع الواليات المتحدة، من خالل بلورة صورة 

العالم الش���رق أوس���طي لإدارة األميركية وتنس���يق وتفاهم حيال القضية 

الفلس���طينية. والتهديد المتمث���ل بتحول إيران إلى دول���ة نووية يزيد من 

أهمي���ة العالقات المتميزة م���ع الواليات المتحدة والحف���اظ والعناية بهذه 

العالقات كعنصر حيوي للمفهوم األمني اإلسرائيلي«.

حلبات وتحديات جديدة - قديمة
م���ن خالل دعوتها إلى وضع مفهوم أمني جديد إلس���رائيل، رأت الوثيقة 

أن الفض���اء االلكترون���ي يحتل مكانا مركزي���ا في كل م���ا يتعلق بمجاالت 

األنشطة المدنية واألمنية في العالم. وأصبحت إسرائيل، مثل سائر الدول 

المتط���ورة، »متعلقة بالكمبيوترات« ومهددة من هجمات الس���ايبر. ولذلك 

فإن ثمة أهمي���ة بالغة للدفاع عن البنى التحتية للدولة في مجاالت الطاقة 

والمياه والحوس���بة واالتص���االت والمواصالت واالقتص���اد والبنى التحتية 

األمنية الحيوية. 

وما يثير مخاوف إسرائيل في هذا السياق، هو أن الفضاء االلكتروني يسمح 

ألعدائها بإلحاق أضرار خطيرة بها من دون القيام بخطوات ملموس���ة وعنيفة، 

ومن دون ترك »بصمة« تكشف هوية الجهة التي نفذت الهجوم االلكتروني. 

وأوص���ت الوثيقة بأن »التغي���رات الكثي���رة الحاصلة في مج���ال تكنولوجيا 

الح���رب في الفضاء االلكتروني تضع تحديا أمام المفاهيم األمنية الموجودة، 

وتستوجب إعادة النظر في المصطلحات األساسية وإجراء المالءمات المطلوبة 

في المفهوم األمني من أجل وضع رد على التهديدات الجديدة«.

وفيم���ا يتعلق بمجال الفضاء، رأت الوثيق���ة أن »تطور تكنولوجيات الفضاء 

وتغير طبيعة الحروب واتس���اع حيز التهديدات على دولة إس���رائيل، حولت 

اس���تخدام الفضاء إلى حاجة أمنية هامة بالنسبة لدولة إسرائيل وتستوجب 

دم���ج هذا البعد في مفهومها األمن���ي«. وفي إطار هذه التهديدات، فإن دوال 

بعيدة عن إس���رائيل، مثل الع���راق وإيران، أصبح بإمكانه���ا أن تهدد بإطالق 

صواري���خ طويلة المدى وم���زودة برؤوس حربي���ة غير تقليدي���ة، بحيث يتم 

توجيهها عن بعد وبواس���طة استخدام األقمار االصطناعية. ويطلق على هذه 

التهديدات تس���مية »تهديد من الدائرة البعيدة أو تهديد من دول الدائرة 

الثالثة«. 

كذلك فإن اس���تخدام الفضاء، في السياق األمني – العسكري، أصبح عنصرا 

أساس���يا في المفه���وم الحديث لتحريك القوات العس���كرية. وباس���تخدام 

األجهزة المحوس���بة الحديثة والمتطورة، ب���ات بإمكان الجيش تحريك قواته 

والس���يطرة على الوضع الميداني ومراقبته وش���ن هجمات، األمر الذي ضاعف 

من قوة الجيش.

وف���ي هذه األثناء، رأت الوثيقة أنه تتزايد أهمي���ة الحلبة األمنية البحرية، 

ولذلك ينبغي دمجها هي األخرى في المفهوم األمني اإلسرائيلي الجديد، إذ 

أن قرابة 80% من سكان إسرائيل يسكنون على طول الساحل. كما أن الغالبية 

الس���احقة من البنى التحتية الحيوية، مثل محطات توليد الكهرباء ومصافي 

تكرير النفط ومعامل تحلية المياه والموانئ والمنشآت األمنية، موجودة في 

المنطقة الس���احلية. كذلك فإن البحر المتوس���ط هو الذي يربط بين إسرائيل 

وبين أوروبا وأميركا، بينما البحر األحمر يربطها مع إفريقيا وآس���يا، و97% من 

التصدير واالستيراد من إسرائيل وإليها يتم عبر البحر.

إضافة إلى ذلك، فإن استخراج إسرائيل للغاز من حقول في البحر المتوسط 

ورسم حيز »المياه االقتصادية« وحماية هذه المنشآت اإلستراتيجية يشكل 

عامال آخر هاما في س���ياق الحلبة األمنية البحرية. كذلك يشكل البحر األحمر 

حلبة مواجهة بين إس���رائيل وإي���ران على ضوء محاولة األخيرة نقل أس���لحة 

وتهديدات المنظمات الجهادية في اليمن والقرن اإلفريقي. 

ودع���ت الوثيقة إلى ض���م عنصر آخر إل���ى المفهوم األمن���ي الجديد، وهو 

»التكّي���ف«، بمعنى التكيف مع الواقع المتح���رك والمتغير، »وليس بالمعنى 

التكتيكي وإنما بالمفهوم اإلستراتيجي«. 

الدعوة إلى وضع مفهوم أمني إسرائيلي جديد 
على ضوء التغيرات في المنطقة وازدياد التهديدات!

رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس خالل إلقاء خطابه أمام مؤتمر هرتسليا األسبوع الماضي.
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

داعش: رقم جديد في المعادلة العراقية.                  )أ.ف.ب(

هل تقوم النيابة العامة للدولة في إس���رائيل بتقديم الئحة اتهام جنائية 

ضد غابي أش���كنازي، الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش اإلسرائيلي؟ � هذا 

هو أحد األسئلة المركزية التي يتداولها اإلعالم اإلسرائيلي هذه األيام، ضمن 

اش���تغاله بقضايا الفساد الرسمي العديدة والمختلفة، أخالقيا وجنائيا، التي 

أصبحت تتكشف في إسرائيل خالل الفترة األخيرة بوتيرة شبه يومية تقريبا. 

وإذا ما أقدمت النيابة العامة للدولة، بقرار من المستشار القانوني للحكومة 

في هذه الحالة )كما يوجب القانون اإلسرائيلي(، على محاكمة أشكنازي، حقا، 

فسيكون قائد هيئة األركان األول في تاريخ إسرائيل الذي تقدم بحقه الئحة 

اتهام جنائية.  

وتتعزز الفرضيات التي تس���تدعي طرح هذا الس���ؤال وتداوله، ثم محاولة 

تلمس اإلجابة عليه، برس���م التطورات المتتالية الحاصلة في هذا الموضوع � 

الذي أصبح ُيعرف في إسرائيل باسم »قضية هارباز« � وخصوصا إخضاع غابي 

أشكنازي وزوجته، رونيت، يوم الخميس األخير، لساعات طويلة من التحقيقات 

الجنائية تحت طائلة اإلنذار في مكاتب »الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا 

الغش والخداع« في مقر قيادة شرطة إسرائيل. 

وج���رت التحقيقات الجنائية مع غابي أش���كنازي وزوجته بش���بهة ارتكاب 

مخالف���ات جنائية خطيرة، أهمها: التش���ويش على س���ير مجريات قضائية، 

خيانة األمانة ونقل معلومات سرية إلى جهة غير مخّولة. 

أجواء حرب، مؤامرات ودسائس
 ،

ً
»قضي���ة هارباز« هذه بدأت في العام 2010، باس���م »وثيق���ة غاالنت« بداية

ثم باس���م »وثيقة هارباز« الحقا، حينما كش���فت القناة الثانية في التلفزيون 

اإلس���رائيلي النق���اب عن »وثيقة س���رية« تتضمن خط���ة تفصيلية وواضحة 

لتكوي���ن وترويج »صورة س���لبية« عن الجنرال يوآف غاالنت، أحد المرش���حين 

األساس���يين آن���ذاك لتولي منص���ب رئيس الهيئ���ة العام���ة ألركان الجيش 

اإلسرائيلي. 

وق���د جاء الكش���ف عن هذه الوثيقة ف���ي فترة كانت تس���ود فيها عالقات 

متدهورة ومشحونة جدا بين وزير الدفاع، آنذاك، إيهود باراك، ورئيس هيئة 

أركان الجيش، غابي أش���كنازي، عّمق من حدته���ا وتوترها وتدهورها بصورة 

كبيرة إعالن باراك، في نيس���ان 2010، أنه قرر عدم تمديد والية أشكنازي في 

المنصب لسنة إضافية أخرى. وقد وصف مساعد رئيس أركان الجيش آنذاك، 

إي���رز فينر، ف���ي إفادته أمام مندوب���ي مكتب مراقب الدولة ح���ول الموضوع، 

العالقات التي سادت بين باراك وأشكنازي في تلك الفترة بأنها »أجواء حرب«! 

وفور إعالن باراك الس���الف، انطلقت اإلجراءات الختيار رئيس جديد ألركان 

الجيش اإلسرائيلي، خلفا ألشكنازي. وكان أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب 

الجنراالت: غادي شمني، بيني غانتس )رئيس األركان الحالي(، غادي آيزنكوت، 

آفي مزراحي ويوآف غاالنت. 

لك���ن »وثيقة غاالنت« هذه، التي أثار الكش���ف عنها عاصفة عارمة، س���واء 

على الصعيد اإلعالمي أو الجماهيري أو الرس���مي العام )الحكومي والعسكري( 

والسياس���ي � الحزبي، س���رعان ما تبين أنها وثيقة مزيف���ة، مما زاد من حدة 

العاصف���ة حولها، وخاصة ج���راء عملية التزييف بذاتها كم���ا جراء الغموض 

وااللتباس اللذين أحاطا ب� »الوثيقة« وبتسلس���ل األحداث في القضية. وتبين 

الحق���ا أن الذي قام بتزوي���ر هذه »الوثيقة« هو ضاب���ط )احتياط( في الجيش 

اإلس���رائيلي يدعى بوع���از هارباز، تربطه عالقات صداق���ة متينة وحميمة مع 

غابي أش���كنازي وزوجته رونيت، فتم استبدال اسم »وثيقة غاالنت« ب� »وثيقة 

هارباز«، ثم أصبحت تعرف اآلن باسم »قضية هارباز«. 

وكشفت التطورات الالحقة في القضية أن بوعاز هارباز هو الذي أشرف على 

كتابة »الخطة«/ »الوثيقة«، بالتنس���يق والتعاون الوثيقين مع غابي أشكنازي 

وزوجته، بهدف التش���هير بيوآف غاالنت وضرب فرص اختياره رئيسا جديدا 

لهيئة أركان الجيش، خاصة وأن تفضيله من بين جميع المرش���حين اآلخرين 

من جانب وزير الدفاع إيهود باراك كان سرا ذائعا. 

وأدى الكشف عن هذه الوثيقة، كما ذكرنا، إلى تعميق هوة الخالف والتوتر 

بين غابي أش���كنازي )رئي���س أركان الجي���ش( وإيهود باراك )وزي���ر الدفاع( 

وانفج���اره العلني، إذ اتهم كل منهم���ا اآلخر بأنه هو الذي يقف وراء الوثيقة 

وهو الذي أشرف على وضعها، بغية المّس باآلخر. 

وف���ي آب 2010، أظه���رت التحقيقات التي أجرتها الش���رطة في القضية أن 

الوثيقة مزورة وأن الذي قام بعملية التزوير هو بوعاز هارباز، الصديق المقرب 

من عائلة أش���كنازي، وأنه نقل الوثيقة إلى الضابط إيرز فينر، مس���اعد رئيس 

األركان، في نهاية نيس���ان 2010، أي قبل الكش���ف اإلعالم���ي عنها بأكثر من 

ثالثة أش���هر، وأنها )الوثيقة( تنقلت بين أشخاص كثيرين وجهات مختلفة 

في مكتب رئيس األركان، قبل وقت طويل من تسليمها إلى الشرطة. 

أشكنازي كان مطلعا على حياكة المؤامرات
في أعقاب العاصفة الحادة التي أثارته���ا قضية الوثيقة هذه، وما رافقها 

من ش���بهات قوية بشأن حبك المؤامرات والدس���ائس على أعلى المستويات 

القيادي���ة الرس���مية، الحكومية )وزي���ر الدفاع( والعس���كرية )رئيس األركان 

والضباط(، قرر مراقب الدولة الس���ابق، ميخا لندنشتراوس، فحص القضية من 

طرفه هو ومن خالل محققي مكتبه. كما أصدر المستش���ار القانوني للحكومة، 

يهودا فاينش���تاين، أيض���ا، توجيهات إلى الش���رطة و”جه���از األمن العام” 

)الش���اباك( بفحص إمكانية إجراء تحقيق جنائي حول سلوك هارباز. وفرضت 

الشرطة تعتيما مطلقا على نشاطها في هذا الموضوع من خالل استصدار أمر 

خاص بحظر النشر عنه من المحكمة. لكن علم الحقا أن الشرطة قامت باعتقال 

هارباز وأجرت تحقيق���ات متوالية معه أعلنت النيابة العامة في ختامها، في 

كان���ون الثاني 2011، نيتها تقديم الئحة اته���ام جنائية ضده بتهمة تزوير 

الوثيقة واس���تغاللها للتأثير على مجريات وقرار تعيين رئيس جديد ألركان 

الجي���ش. لكن تجديد التحقيق���ات في القضية يعيق، مؤقت���ا، تقديم الئحة 

االتهام هذه، إذ أعلنت وزارة العدل مؤخرا، في بيان رس���مي خاص، أن “القرار 

النهائي بش���أن تقديم الئحة االتهام ضد هارب���از، بجريرة دوره في القضية، 

سيتم إرجاؤه في هذه المرحلة ريثما تنتهي التحقيقات الجارية اآلن”. 

وفي خت���ام الفحص الذي أجراه حول القضية، أعل���ن مراقب الدولة، بصورة 

قاطع���ة، أن هارباز وفينر )صديق أش���كنازي ومس���اعده( عمال على مدى فترة 

طويلة على جمع معلومات مختلفة تس���يء إلى وزير الدفاع، باراك، والمقربين 

من���ه، وذلك بعد بلوغهما معلومات عن أن األخير يرفض التمديد ألش���كنازي 

)قبل أن يعلن قراره الرسمي بهذا الشأن(.  

وأوضح تقرير مراقب الدولة حول القضية أن هارباز كان على عالقة مباش���رة 

وثيقة مع أش���كنازي ومس���اعده، فينر، وزوجته، رونيت، وأن غابي أش���كنازي 

لع���ا، ولو جزئي���ا، على ما يقوم به هارباز وعل���ى المعلومات التي كان 
ّ
“كان مط

فينر يقوم بتجميعها، ال س���يما المعلومات المس���يئة لباراك ومقربيه. وأشار 

مراقب الدولة إلى أن “أشكنازي لم يوقف نشاط هارباز وفينر، لم يطلب منهما 

التوقف عما يقومان به، بل أبدى استعدادا واضحا لمواصلة تلقي المعلومات 

التي يجمعانها”. 

وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة األولى التي يتم فيها إخضاع أشكنازي 

للتحقي���ق في هذه القضية، إال أن ما رش���ح إلى وس���ائل اإلعالم عن مجرياتها 

يشير إلى اتجاه الريح في محاوالت اإلجابة عن السؤال المركزي المطروح آنفا: 

هل سينتهي هذا التحقيق، هذه المرة، إلى تقديم الئحة اتهام جنائية ضد 

أشكنازي؟ 

ومن المؤش���رات الدالة التي ق���د تعين في محاولة ربط الخيوط واس���تقراء 

الجواب حقيقة أن التحقيق هذه المرة، ليس مع غابي أش���كنازي وحده بل مع 

زوجت���ه أيضا وتحت طائل���ة اإلنذار، يأتي بعد أيام م���ن التحقيق تحت طائلة 

اإلن���ذار الذي أجرته الش���رطة مع اثنين من الضباط المس���ؤولين البارزين في 

الجيش، على مس���توى هيئة األركان العامة، إبان تولي أشكنازي رئاسة هذه 

الهيئة. األول هو السكرتير الحالي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، 

الذي أشغل منصب رئيس النيابة العسكرية في تلك الفترة، والثاني هو آفي 

ْبنياهو، الذي أشغل منصب الناطق الرسمي بلسان الجيش في تلك الفترة. 

وقد جرى التحقيق مع مندلبليت بش���بهة ارت���كاب مخالفتي الغش وخيانة 

األمان���ة في ما يتعل���ق بتزوير “وثيقة هارباز”، وخاص���ة على خلفية حصوله 

على الوثيقة من أش���كنازي نفسه، االحتفاظ بها والتستر عليها لفترة طويلة 

دون التبليغ عنها فضال عن نصح أش���كنازي بعد الكشف عنها أو تبليغ رئيس 

الحكومة ووزير الدفاع بأمرها. 

أم���ا التحقيق مع بنياهو فقد جرى على خلفية ش���بهات أكثر عددا وخطورة 

تش���مل: تش���ويش مجريات قضائية، التآمر لتنفيذ جريم���ة، الغش وخيانة 

األمانة، إبادة أدلة، الس���رقة من جانب مؤتَمن وكشف معلومات من خالل خرق 

الواجب. ولهذا، فقد جرى التحقيق معه من خالل إخضاعه لالعتقال، سوية مع 

إيرز فينر )مساعد أش���كنازي(، في أعقاب تسليم الشرطة العسكرية الشرطة 

اإلسرائيلية تسجيالت صوتية لعش���رات آالف المحادثات التي جرت بينهما 

وبين أش���خاص آخرين متورطين في القضية، وفي أعقاب عثور الشرطة، خالل 

التفتي���ش الذي أجرته في منزليهما، على حاس���وب عس���كري )تابع للجيش( 

ومواد عديدة أخرى مصنفة بأنها “س���رية” و/ أو “س���رية للغاية”. وتش���مل 

الشبهات قيام بنياهو، س���وية مع آخرين، بجمع معلومات ونشر مواد مسيئة 

تتعلق بعسكريين وسياس���يين، في مقدمتهم إيهود باراك ويوآف غاالنت. 

ومما يدل على خطورة الش���بهات، أيضا، أن الش���رطة أش���ارت في طلبها إلى 

المحكم���ة تمديد اعتقال بنياهو إلى أن���ه “بأفعاله هذه، أثبت مدى خطورته 

على سالمة الجمهور”!

وفي أعق���اب اعتق���ال مقّرَبْي���ه بنياهو وفين���ر والتحقيق معهم���ا، أصدر 

غابي أش���كنازي بيانا خاصا إلى وس���ائل اإلعالم قال في���ه إنه “غير مطلع على 

تفاصي���ل هذه التحقيقات، لكن���ه يعرف جيدا أن الضابطي���ن بنياهو وفينر 

أديا وظيفتيهما على أحسن وجه كضابطين ممتازين، مستقيمين وملتزمين 

بالقانون. وهو واثق بأن هذه التحقيقات ستتمخض عن ال شيء”! 

أشكنازي مشتبه بتسريب معلومات سرية جدا
وفي العم���وم، يمكن لهذه التحقيقات، بهوية ومناصب األش���خاص الذين 

تطالهم أيضا وبتوس���يع دائرتها في األيام األخيرة، أن تدل على ما يدور من 

ش���بهات حول المتورطين في هذه القضية، وهي ليس���ت على صعيد الدس 

والتآمر الش���خصيين إطالقا، وإنما على صعيد إسرائيلي أمني عام، باألساس. 

وه���ذا بالضبط ما ذه���ب إليه المعلق���ان اإلس���رائيليان دان مرغليت ورونين 

بيرغم���ان، في كتابهما “البئر � األس���رار المظلمة وراء أزم���ة القيادة الخطيرة 

في تاريخ الجيش اإلس���رائيلي” الذي صدر في العام 2011، بعد تفجر “قضية 

هارباز” )“البئر” – هو التس���مية اإلس���رائيلية الش���ائعة لمق���ر قيادة أركان 

الجيش اإلسرائيلي(، إذ يقوالن: “إن سلوك هارباز الفضائحي المشين قد أدى 

إل���ى تعريض حياة كثير من الناس إلى خطر جدي جس���يم في أكثر من مرة. 

الحظ وحده فقط هو الذي أنقذ حياة هؤالء الناس. وفي أعقاب ذلك كله، اضطر 

رؤساء وقادة أجهزة االس���تخبارات اإلسرائيلية إلى اتخاذ جملة من اإلجراءات 

والتدابير الحادة جدا التي كان لها أثر سلبي عميق على االستمرار في تنفيذ 

مهمات عملياتية حيوية ألمننا جميعا”!

وم����ن التطورات األب����رز التي تدل على ه����ذا االتجاه وتعززه، فع����ال، ما يتصل 

بالتحقيق مع أحد المسؤولين الرسميين الكبار جدا واألهّم على مستوى األجهزة 

األمنية والعس����كرية في إس����رائيل. فقد حققت الش����رطة، تحت طائلة اإلنذار، 

وألكثر من عشر ساعات، مع أمير كين، “المسؤول عن األمن في األجهزة األمنية” 

� وهي دائرة خاصة في وزارة الدفاع اإلسرائيلية وظيفتها، كما يدل اسمها، هي 

صيانة وحماية المعلومات والمنشآت العسكرية واألمنية المختلفة. 

وللتوضيح، فأمير كين هذا كان عمل في الس���ابق مس���اعدًا لغابي أشكنازي 

إبان تول���ي األخير منصب المدير العام ل���وزارة الدفاع، من صيف 2006 حتى 

عودته إلى الجيش رئيسا لألركان في شباط 2007.  

وجرى التحقيق مع كين بش���بهة خيانة األمانة وتشويش مجريات قضائية، 

ووجه المحققون إليه أسئلة تتعلق بشبهة نقله إلى غابي أشكنازي معلومات 

عن تعليمات أصدرها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى جهاز “الشاباك” 

للتحقيق في تس���ريبات من جلسات ومداوالت س���رية للغاية حول إمكانيات 

تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية ضد المشروع النووي اإليراني. 

وقد أصدر نتنياهو تعليماته المذكورة على خلفية النشر الموسع والمكثف 

في وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية المختلفة آنذاك عما كان يدور في الخبايا من 

مداوالت بش���أن كيفية التعامل مع المشروع النووي اإليراني وما تضمنه ذلك 

النشر من تفاصيل تتعلق باختالف اآلراء ووجهات النظر في الموضوع، إذ كان 

وزير الدفاع إيهود باراك مؤيدا متحمس���ا لرأي نتنياهو بضرورة توجيه ضربة 

عس���كرية إلى إيران، بينما عارضه رؤس���اء وقادة األجهزة األمنية األساسية: 

غابي أشكنازي )الجيش(، مئير داغان )الموساد( ويوفال ديسكين )الشاباك(. 

وتفيد المعلومات األخيرة المتناقلة في وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية أن ثمة 

ش���بهة أخطر بكثير جدا تحوم حول أشكنازي في سياق الحديث عن تسريب 

معلومات سرية وسرية للغاية، وهو ما يدل عليه استدعاء عدد من الصحافيين 

اإلسرائيليين إلى التحقيق في األيام األخيرة على خلفية نشرهم أنباء تتعلق 

بعمليات عسكرية، س���واء مخطط لتنفيذها أو قيد التنفيذ، سوية مع االدعاء 

بأن هؤالء الصحافيين، وبفضل عالقاتهم الوثيقة مع مكتب أشكنازي، “كانوا 

يعلمون بتفاصيل عمليات عس���كرية س���رية على وشك التنفيذ، مسبقا وقبل 

الشروع بتنفيذها، بما فيها عمليات استخباراتية خارج حدود إسرائيل شّدت 

فيما بعد انتباها واهتماما عالميين كبيرين وواسعين”!

 وتبتغ���ي هذه التحقيقات التوصل إلى أدلة تثبت قيام أش���كنازي ومكتبه 

بتس���ريب معلومات سرية وسرية جدا إلى أش���خاص غير مخولين، بمن فيهم 

صحافي���ون. وتتحدث هذه عن “حال���ة واحدة، على األقل، تم فيها تس���ريب 

معلومات عن عملية عس���كرية مخط���ط لتنفيذها، وهو م���ا كان ينطوي على 

تعريض حياة المشاركين فيها لخطر وخيم”.  

ونقلت بعض وسائل اإلعالم اإلس���رائيلية عن “مصادر مقربة من التحقيق” 

تأكيدات على أن “الش���بهات التي يدور التحقي���ق حولها في قضية هارباز، 

فيما يتعلق منها بأمن المعلومات، أخطر بكثير جدا مما كان في قضية عنات 

كام”!

وعن���ات كام ه���ي الصحافية التي أدينت بتهمة التجس���س الخطير وحكم 

عليها بالسجن الفعلي لمدة ثالث سنوات ونصف السنة على خلفية تسريبها 

مواد ووثائق عسكرية س���رية إلى مراسل صحيفة “هآرتس” أوري بالو، كانت 

ق���د جمعتها خالل عملها قبل ذلك مس���اعدة لرئيس مكت���ب قائد المنطقة 

الوسطى في الجيش اإلسرائيلي. 

أكد الباحثان في “معهد دراسات األمن القومي” في جامعة تل أبيب عوديد 

عيران )رئيس سابق للمعهد( ويوئيل غوجانسكي أن إلسرائيل مصلحة كبيرة 

في نج���اح الحرب ضد تمركز “الدولة اإلس���المية” في أي منطقة من الش���رق 

األوسط. 

وشّددا على أنه حتى لو كان هذا التنظيم ال يوجه عملياته في هذه المرحلة 

ضد إس���رائيل، فإنه مما ال ش���ك فيه أن توجهات ق���ادة التنظيم وتمركزهم 

الجغرافي يشكالن خطرًا أمنيًا محتماًل عليها.

وجاء تأكيدهما هذا في س���ياق مقال مش���ترك نش���راه األسبوع الفائت في 

الموقع اإللكتروني للمعهد تحت العنوان “االنعكاسات اإلستراتيجية النهيار 

العراق”.

وجاء في هذا المقال:

إن س���قوط مدن أساس���ية ف���ي العراق في يد المتش���ددين الّس���نة الذين 

ينتمون إلى التنظيم السني “الدولة اإلسالمية في العراق وسورية” )داعش(، 

ستكون له انعكاسات تتخطى حدود هذه الدولة. ففي العراق نفسه سيقوى 

التوجه نحو التقس���يم الفعلي الذي بدأ مع س���قوط نظام صدام حس���ين من 

ج���راء الغزو األميركي في العام 2003. فقد أصبح االس���تقالل الذاتي لمنطقة 

كردس���تان حقيقة منتهي���ة معترفًا بها من جميع األطراف. كما أن س���يطرة 

األطراف الّسنية على مناطق وسط العراق في حال لم تكبح، ستؤدي إلى نشوء 

منطقة س���نية مستقلة في الوسط، في حين س���يقع جنوب العراق مثل ثمرة 

ناضجة في يد إيران. في ظل هذا الوضع، سيتحول العراق إلى مصدر لإرهاب 

وستحاول التنظيمات المختلفة الناشطة فيه استغالل ضعف سورية من أجل 

توسيع نشاطها في الشرق األوسط.

ومن غريب المفارق���ات أن جميع الدول المجاورة للعراق إضافة إلى الواليات 

المتحدة، تجد نفس���ها ضمن حلف غير رس���مي. ولكل دولة أسبابها الخاصة 

للخوف والقلق الش���ديد من االنعكاسات المباشرة والبعيدة المدى للتطورات 

األخيرة. 

إن ضعف س���يطرة النظام العراقي المركزي على أج���زاء مختلفة من الدولة 

يخ���دم المصلحة اإليرانية في توس���يع نطاق نفوذها ونش���وء إمكانية إيجاد 

تواص���ل بري تح���ت س���يطرة إيرانية مع س���ورية وحزب الله. ولك���ن انتصار 

التنظيم���ات الّس���نية التي ال تعتمد على المس���اعدة اإليرانية، لن تنظر إليه 

طهران بوصفه إنجازًا. واحتمال س���قوط مدن مهمة بالنس���بة للش���يعة مثل 

النجف وكربالء في يد التنظيم الّس���ني ]الدولة اإلسالمية[ هو بمثابة كابوس 

بالنسبة إليها.

ومن ش���أن تركيا أيضًا أن تنظر بقلق إلى هذه التطورات، ألن سيطرة جهات 

إرهابية على مناطق قريبة من حدوده���ا تزيد المخاوف من قيام منطقة تقع 

جنوب تركيا تشمل أجزاء من س���ورية والعراق وتشكل مصدرًا للقلق األمني، 

بما قد يؤدي إلى أوضاع س���يضطر فيها النظام في أنقرة إلى القيام بعمليات 

عسكرية امتنع عنها حتى اآلن. وستضطر تركيا ذات الطابع اإلسالمي- الّسني 

إلى مراقبة تسلل العناصر القريبة من “الدولة اإلسالمية في العراق وسورية” 

إلى أراضيها.

من جهته يراقب األردن بقلق التطورات في العراق. فقد س���بق أن تس���ببت 

الحرب األهلية في سورية بتدفق أكثر من مليون الجئ سوري إلى األردن. وأدت 

ح���رب العراق الع���ام 2003 إلى عبور نصف مليون مواط���ن عراقي إلى األردن. 

صحيح أن قس���مًا من هؤالء عاد إلى العراق، لكن الش���تات العراقي في األردن 

يقدر اليوم بربع مليون ش���خص. ومن شأن هذا العدد أن يزداد قريبًا من جراء 

الن���زوح الجماعي الكثيف الذي بدأ م���ن المناطق التي احتلها تنظيم “الدولة 

اإلسالمية في العراق وسورية”. لكن هذا ال يعدو كونه عنصرًا من عناصر قلق 

األردن، فحدوده مع س���ورية والعراق تشكل ضغطًا كبيرًا على الجيش األردني 

واألجهزة األمنية األردنية. 

وما تجدر اإلش���ارة إليه أن معبر الحدود مع العراق موجود في منطقة األنبار 

التي حققت فيها “الدولة اإلس���المية” انتصارات بارزة منذ بداية 2014. حتى 

اآلن واجهت السلطات األردنية بنجاح، المخاطر العائدة إلى مشكالت داخلية، 

سياس���ية واقتصادية. لكن التطورات األخيرة في سورية والعراق من شأنها 

تغيير التوازن الداخلي القائم.

وتنظ���ر دول الخليج هي أيضًا بقلق إل���ى التدهور الداخلي في العراق، وإلى 

التوس���ع الجغرافي لتنظيمات متش���ددة ال يربطها أي الت���زام تجاه األنظمة 

الخليجي���ة المحافظة، برغم الصلة الدينية الّس���نية الت���ي تربطهم بها. إن 

ضعف السلطة المركزية في بغداد برغم كونها شيعية في األساس، سيؤدي 

إلى حرية أكبر للتحرك في الجزء الشمالي من الخليج، األمر الذي يثير قلق دول 

الخليج التي تعاني أساس���ًا ضائقة بس���بب تراجع اهتمام الواليات المتحدة 

بالمنطقة. 

ومضى الباحثان:

قد يكون من الس���ابق ألوانه تقدير انعكاس���ات سيطرة “الدولة اإلسالمية” 

على منشآت النفط األساسية في العراق، بما في ذلك منشآت المصافي. لكن 

إذا اس���تمر هذا لفترة طويلة فإنه سينعكس على تصدير النفط من العراق، 

وبصورة غير مباشرة على استقرار أسعار منتجات الطاقة.

وم���ن المفارق���ات بروز تحالف من ال���دول التي من مصلحته���ا القضاء على 

التمرك���ز الجغرافي “للدولة اإلس���المية” وهو ما زال في مه���ده. وبدأ يظهر 

ف���ي العراق تعاون بين قوات الجيش الكردي “البش���مركة” والجيش العراقي 

بهدف وقف تقدم قوات “الدولة اإلس���المية”. والس���ؤال المباشر الذي يطرح 

على الواليات المتحدة هو مس���ألة تس���ليح الجيش العراقي، فكميات السالح 

الت���ي جزء كبير منه���ا من إنتاج أميرك���ي، وقعت في األي���ام األخيرة في يد 

التنظيم، مما يطرح عالمة سؤال كبيرة بشأن تسليح الجيش العراقي أو الثوار 

“الطّيبين” في سورية بسالح متطور.

ف���ي الخطاب الذي ألقاه الرئيس األميركي في كلية ويس���ت بوينت في 28 

نيسان، تطرق أوباما مطواًل إلى مسألة الحرب ضد ما أسماه إرهاب التنظيمات 

المنبثق���ة عن القاع���دة والتي ال تخضع للس���يطرة المركزي���ة للتنظيم. ولم 

يس���تبعد أوباما في خطابه احتمال عملية أميركية من طرف واحد إذا تعرض 

أمن أحد حلفاء واشنطن للخطر. وأشار إلى أنه في ما يتعلق بالوضع في العراق، 

فهو يفضل العمل مع شركاء آخرين. 

س���وف يتعين على الواليات المتحدة أن تتولى مهمة القيادة، لكن تحتاج 

أواًل إلى اتخاذ عدد من القرارات بش���أن مبدأ تس���ليح الجيش العراقي بس���الح 

متطور. 

ثمة مس���ألة أخرى من نوع آخر تمامًا تتعلق بدور إيران في س���بل مواجهة 

الوضع الجديد في العراق، فقد تلجأ إيران إلى عرقلة الجهد المش���ترك إذا لم 

يجر ضمها بطريقة أو بأخرى إليه، وس���وف تطالب بمقابل لمش���اركتها، على 

الصعيد النووي أو على األقل بش���أن كل ما له صلة بالعقوبات. لكن مش���اركة 

إيران من دون أن يكون لذلك صلة بسلوكها في سورية وبتعاونها الوثيق مع 

ح���زب الله تبدو غير ممكنة، ومن الواض���ح أن التعامل مع إيران في ما يتعلق 

بالعراق مرتبط بمشكالت كثيرة. 

وثمة سؤال ُيطرح هنا: هل جرى بحث هذا الموضوع خالل االتصاالت الثنائية 

الت���ي جرت بين الواليات المتحدة وإيران قب���ل بضعة أيام؟ أم أن المحادثات 

اقتصرت على الموضوع النووي فقط؟ 

كذلك، فإن موقف دول الخليج من هذه المسألة غير واضح. لكن من المحتمل 

أنها ت���رى في قضية العراق فرصة جديدة للبحث في فتح صفحة جديدة من 

العالقات مع إيران.

وختما قائلين:

إن اإلنجازات التي حققتها “الدولة اإلس���المية في العراق وسورية” تشكل 

عالمة فارقة في تاريخ الش���رق األوس���ط، على الرغم م���ن أن هذه اإلنجازات ال 

تش���كل س���ابقة، فقد س���بقها نجاح حزب الله في التحول إلى قوة سياسية 

تسيطر على لبنان وهناك سيطرة “حماس” على غزة. والخطر الكامن في تحول 

هذه اإلنجازات إلى وضع دائم واضح بالنس���بة لجميع المعنيين المباش���رين 

وللوالي���ات المتحدة أيضًا. ولذلك من الممكن أن تتح���ول هذه اإلنجازات إلى 

انتصار باه���ظ الكلفة، فإذا تجندت دول المنطقة بقي���ادة أميركية لمحاربة 

تنظيم “الدولة اإلس���المية” سيكون من الصعب على مقاتلي التنظيم وحتى 

األكثر تش���ددًا بينهم، مواجهة الحرب ضدهم سواء من ناحية نوعية السالح 

أو من ناحية الخطوات التي ستتخذ لقطع طريق اإلمداد لهم.

وبالطبع إلس���رائيل مصلح���ة كبيرة في نج���اح الحرب ضد تمرك���ز “الدولة 

اإلس���المية” في أي منطقة من الشرق األوس���ط. فحتى لو كان هذا التنظيم ال 

يوجه عملياته في هذه المرحلة ضدها، فإنه مما ال شك فيه أن توجهات قادة 

التنظيم وتمركزهم الجغرافي يشكالن خطرًا أمنيًا محتماًل على إسرائيل.

هل تنتهي »قضية هارباز« بالئحة اتهام جنائية ضد الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش اإلسرائيلي؟
*التحقيق مع غابي أشكنازي بشبهات تتعلق بتسريب معلومات سرية للغاية!*

باحثان في »معهد دراسات األمن القومي«:

إلسرائيل مصلحة كبيرة في نجاح الحرب ضد تمركز »الدولة اإلسالمية« في أي منطقة من الشرق األوسط!



الثالثاء 2014/6/17م الموافق 19 شعبان 1435هـ  العدد 335 السنة الثانية عشرة8

»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته 

المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959
هاتف: 2966201 – 2 – 00970
فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:
madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org 

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«

من نشاطات »مركز مـدار«

ا عن المركز الفلس���طيني للدراسات اإلسرائيلية- 
ً
رام الله- صدر حديث

“م���دار” العدد رقم 63 من سلس���لة “أوراق إس���رائيلية” ويحمل عنوان 

“جرائم الحرب في القانون اإلسرائيلي - مخالفات عادية”.

ويضم هذا العدد تقريرًا أصدرته منظمة “يش دين” )“يوجد قانون”( 

اإلس���رائيلية )وهي منظمة متطوعين لحقوق اإلنسان(، في تشرين األول 

2013، يعتب���ر األول من نوع���ه تحت عنوان غني بال���دالالت هو: “ثغرة - 

جرائم الحرب في القانون اإلسرائيلي وفي قرارات المحاكم العسكرية”، 

يتوصل إلى خالصة مركزية مؤداها الدع���وة إلى “إجراء تعديل قانوني 

)س���ّن قانون خاص( يتيح إم���كان إجراء محاكمات في إس���رائيل بتهمة 

ارتكاب جرائ���م حرب”. وقد أنجز ترجمة التقرير وأعّده للنش���ر س���ليم 

سالمة. 

ويس���تعرض التقرير الوضع القانوني الس���ائد في إسرائيل مؤكدًا أن 

ثم���ة “ثغرة” قانونية كبيرة في كل م���ا يتصل بتعريف وتحديد جرائم 

الحرب وبإمكانيات محاكم���ة المتورطين في هكذا جرائم طبقا للقوانين 

اإلسرائيلية في المحاكم المحلية، سواء المدنية منها أو العسكرية.  

ومعروف أن جرائم الحرب تندرج ضمن مجموعة الجرائم الدولية، وهي 

ُمخالفات تمس القيم المشتركة للمجتمع الدولي بأسره وتتسم بخطورة 

خاص���ة. وقد ش���ّرعت دول كثيرة في العالم قواني���ن خاصة تهدف إلى 

تعريف هذا النوع من المخالفات وسبل معاقبة مقترفيها، كما يستوجب 

القانون الدولي. أما في إسرائيل فال يزال سجل القوانين يعاني من ثغرة 

غياب قان���ون يعّرف جرائم الح���رب، بينما تتولى المحاكم العس���كرية 

اإلس���رائيلية محاكمة الجنود الذين ينتهكون قوانين الحرب باعتبارها 

مخالفات “عادية”. 

ويأتي تقرير منظمة “يش دين” هذا لشرح وتأكيد الحاجة إلى تشريع 

إسرائيلي خاص في هذا الموضوع.

وجاء في تعريف هذا اإلصدار:

إن التوجه المعمول به في دولة إسرائيل، حتى اآلن، يقوم على تقديم 

المتهمين إلى العدالة من ج���راء اقتراف أفعال قد تصل إلى حد جرائم 

الحرب من خالل االكتفاء بالقانون المحلي العادي. وإلى جانب استعراض 

نماذج دولية عن التش���ريعات التي تدين جرائم الحرب، يستعرض هذا 

التقرير التعليمات الس���ارية في القانون اإلس���رائيلي وسياسة النيابة 

العسكرية واألحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم العسكرية. 

ويش���مل التقرير مجموعتين من الحاالت االختبارية )هما: اس���تعمال 

“الدروع البش���رية” والتنكيل بالمعتقلين المكبلين( تُ�ظهران الكيفية 

التي تؤدي فيها الوضعية القضائية الس���ارية في دولة إس���رائيل إلى 

إدانة المتهمين بارتكاب جرائم حرب بمخالفات “عادية” بل وبس���يطة 

ال أكثر. وال تأخذ هذه اإلدانات بالحس���بان الخطورة الخاصة التي ينطوي 

عليه���ا ارتكاب هذه المخالفات من طرف جندي )“محارب”( ينش���ط في 

مقابل س���كان مدنيين في إطار ما يسمى “مواجهات مسلحة”. كما يبّين 

التقرير أن األغلبية الس���احقة م���ن هذه المحاكم���ات تنتهي بمعاقبة 

المدانين بعقوبات مخففة على نحو بارز.

وقال ُمعّد التقرير، ليئور يفنه: “كانت دولة إسرائيل واحدة من الدول 

الرائدة في سن تش���ريع يحظر قتل شعب، لكنها من بين الدول القليلة 

في العالم الديمقراطي التي لم تس���ن لغاية اليوم قوانين تدين جرائم 

الحرب. إن نتائج التقرير تستوجب تشريعا يعّرف جرائم الحرب ويعاقب 

عليها بهذه الصفة”.

ولفت يفنه إلى أن “لجنة تيركل” التي تقّصت وقائع قضية “س���فينة 

مافي مرمرة” التركية وأداء قوات الجيش اإلس���رائيلي خاللها، كانت قد 

أوصت في تقريرها النهائي بالعمل على وضع تش���ريع إسرائيلي خاص 

يعّرف مجموعة من جرائم الحرب في القانون الجنائي. 

وأضاف أنه “خالل األش���هر القريبة سوف تعكف يش دين، مع شركاء 

آخري���ن، على صياغة مش���روع قانون، إذا ما تم قبوله س���يجعل من دولة 

إسرائيل عضوا متساويا في األسرة الدولية التي تعهدت ببذل كل جهد 

من أجل استئصال آفة جرائم الحرب وحماية ضحاياها”.

 بقلم: أنطـوان شلحـت

)*( اسم الكتاب: »كيف لم أعد يهوديًا؟- وجهة 

     نظر إسرائيلية«

)*( تأليف: شلومو ساند

)*( ترجمة وتقديم: أنطوان شلحـت

)*( الناشر: المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- 

     “مدار”، 2014

يش���كل هذا الكتاب جزءًا أخي���رًا من ثالثية يعرض من خاللها البروفس���ور 

ش���لومو ساند، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة تل أبيب، إعادة نظر جذرية 

في عّدة مس���لمات صهيونية صنمّية كاذبة بواس���طة إخضاعها إلى محاكمة 

تاريخية صارمة.

وكان الجزءان األول والثاني من هذه الثالثية، وهما كتاب »اختراع الش���عب 

اليهودي« وكتاب »اختراع أرض إس���رائيل«، قد صدرا أيضًا بترجمة عربية عن 

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- »مدار«. 

في الج���زء األول كان جهد س���اند منصّب���ًا على تفكي���ك مجموعة أراجيف 

اب أكفاء« عكفوا 
ّ
ت

ُ
متعلق���ة بإعادة كتابة وقائع الماضي اليهودي من طرف »ك

ح 
ّ
على تجميع ش���ظايا ذاكرة يهودية- مسيانية واس���تعانوا بخيالهم المجن

كي يختلق�وا، بواس���طة هذه الش���ظايا، شجرة أنس���اب متسلسلة ل� »الشعب 

اليهودي«.

وف���ي الجزء الثاني انصرف جه���ده نحو تفكيك أراجي���ف مرتبطة بتوكيد 

صلة هذا »الش���عب اليه���ودي« الذي تّم اختالق�ه بفلس���طين التي جرى هي 

أيضًا اختراع اس���م لها هو »أرض إسرائيل« في سبيل إثبات تلك الصلة، ومن 

ل الجغرافي بش���أن االس���تيطان  خيُّ
َ
ثّم اس���تخدامه كأداة توجيه ورافعة للت

الصهيون���ي من���ذ أن بدأ قبل أكثر من مئة عام. وفي س���ياق ذلك قام الكاتب 

بتقويض أسطورة كون »أرض إس���رائيل« الوطن التاريخي للشعب اليهودي، 

وأثب���ت أن الحرك���ة الصهيونية ه���ي التي س���رقت هذا المصطل���ح )»أرض 

إسرائيل«( وهو ديني في جوهره وحولته إلى مصطلح جيو- سياسي، وبموجبه 

جعلت تلك »األرض« وطن اليهود، وذلك منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية 

القرن العشرين.

أّما في هذا الجزء الثالث فإن س���اند يسلسل العوامل واألسباب التي تجعله 

 عن كونه يهوديًا مش���يرًا على وج���ه الخصوص إلى أن التزوير 
ّ

يقّرر أن يكف

وعدم االس���تقامة والتبّجح صفات محفورة عميقًا في جميع أش���كال تعريف 

اليهودية في دولة إسرائيل، وإلى أن تعريف الدولة ب�أنها »يهودية«، عوضًا 

عن تعريفها بأنها »إس���رائيلية«، ليس تعريفا غير ديمقراطي فحسب، وإنما 

أيضًا يشكل خطرًا على مجرد وجودها الحالي وعلى بقائها في المدى البعيد.

ز الكات���ب على أن ثمة عالقة وثيقة بين تعريف اليهود 
ّ
في هذا اإلطار يرك

ك� »إثنوس« أو ش���عب � عرق أبدي وبين سياس���ة دولة إس���رائيل، سواء حيال 

مواطنيها الذين ال يعتبرون يهودًا، أو حيال مهاجري العمل الذين قدموا إليها 

يائسين من شواطئ بعيدة، أو - بالتأكيد - حيال جيرانها )الفلسطينيين في 

الضفة الغربية وقطاع غزة( مس���لوبي الحق���وق الواقعين تحت وطأة احتاللها 

المستمر منذ نحو خمسين عامًا. 

ويلفت إلى أن من الصعب التنكر لحقيقة جارحة ومؤلمة فحواها أن سيرورة 

تنمي���ة هوية يهودية جوهرانية ال دينية، تش���جع على التمس���ك بمواقف 

اس���تعراقية )متمحورة حول العرق(، عنصرية أو ش���به عنصرية، لدى أوساط 

عديدة واس���عة، في إس���رائيل وفي خارجها على حد سواء. باإلضافة إلى هذا 

ثمة عالقة وطيدة بين فهم اليهودية كهوية أبدية والتاريخانية وبين الدعم 

الجارف الذي يبديه جزء كبير ممن يعتبرون أنفسهم يهودًا لسياسة اإلقصاء 

البنيوية، التي ينطوي عليها مجرد تعريف دولة إس���رائيل لذاتها، ولس���لطة 

االحت���الل المتواصل في مناطقها الكولونيالية )يقصد المناطق المحتلة منذ 

العام 1967(.

في مس���تهل الكتاب يتخطى س���اند الديانة اليهودّية ويتطّرق إلى الدور 

الب���ارز الذي أّدته الهوّيات الديني���ة المختلفة على وجه العموم في تصنيف 

البشر، وفي تفس���ير ظواهر طبيعية واجتماعية، وفي وعِد المؤمنين بالحياة 

األبدية أو بالتناس���خ، وفي إخضاعهم إلى حقائقها الحصرية. من ثّم ينتقل 

إلى مفهوم الهوّيات القومّية الذي برز في القرن التاس���ع عش���ر، مشّددًا على 

ها تنكر مبدأ الجنسية المدنية 
ّ
قّوة النزعة القومية في إس���رائيل، ال سّيما وأن

وتس���تعيض عنها بجنس���ية “يهودية” تحّدد انتماء قومّيًا ال انتماء دينّيًا. 

هم 
ّ
ويشير الكاتب إلى أّن فلس���طينيي الداخل محرومون من هذا االنتماء، ألن

لم يولدوا من أمٍّ يهودية، فضاًل عن أّن الحركة الصهيونية استخدمت التوراة 

كصك ملكّية الحتالل فلسطين وتهويدها.

ويرمي ساند في هذا الكتاب أساسًا إلى دحض مفهوم اليهودية العلمانية 

الذي كّرس���ته الصهيونية، إلى جانب تفنيد مفه���وم االنتماء اإلثني الواحد 

 ل���� “ثقافة يهودية 
ّ
لليهود. وفي هذا الس���ياق يش���ّدد على أنه ال وجود قط

علمانية”، نظرًا إلى غياب أي لغة مش���تركة أو نمط حياة مشترك بين اليهود 

العلمانيين، وانعدام أي أعمال فنية أو أدبية يهودية علمانية، على الرغم من 

أنه باإلمكان التعّرف على مالمح ثقافة علمانية يهودية في فكر كارل ماركس 

وألبرت أينشتاين وسيغموند فرويد مثاًل، غير أّن هؤالء عّبروا عنها انطالقًا من 

ثقافاتهم الخاّصة، ولم ُيرس���وا أي أس���س ل� “فكر يهودي علماني”. ويرى أّن 

التوفيق ما بين العلمانية واالنتماء إلى اليهودية أمٌر مس���تحيل، وقد ينطبق 

هذا األمر على سائر األديان أيضًا. 

بعد ذلك يس���تعرض س���اند أصول الديانة اليهودية والجذور التاريخية ل� 

“ُرهاب اليهود” في أوروبا، ثم يتوقف عند الممارسات العنصرية في إسرائيل 

ضّد العرب الفلس���طينيين على وجه الخصوص، وعند موجات التهويد التي ال 

تنبع من إيمان ديني راس���خ، بل تهدف إلى الوقوف في وجه الفلس���طينيين 

 يكون عربّيًا”. 
ّ

ألّن “المرء كي يكون يهودّيًا في إسرائيل، عليه قبل أي شيء أال

ويتساءل: في ظل هكذا ظروف، كيف يس���تطيع شخٌص ليس مؤمنًا متدّينًا، 

ع بحدٍّ أدنى من النزاهة، أن يس���تمّر 
ّ
بل إنس���انوي ديمقراطي أو ليبرالي يتمت

ه يهودي؟.
ّ
بالتعريف عن نفسه على أن

كم���ا أنه يعرض الص���ور النمطية الت���ي أحاط اليهود أنفس���هم بها، وفي 

ع بها أي شعب آخر. 
ّ
مقدمها أّن لديهم صفات خاّصة متوارثة ال يتمت

ويق���ارن اليهودي ف���ي إس���رائيل بنماذج بش���رية عنصرية س���ابقة مثل 

المستوطن األوروبي األبيض في جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى مفارقة كامنة في 

أّن إس���رائيل أصبحت مرجعًا ألغلبية التيارات اليمينية المتطّرفة التي كانت 

تحمل راية معاداة السامّية في السابق.

وينّدد ساند بعنصرية إسرائيل اليهودية مؤكدًا أنه واع جيدًا لحقيقة كونه 

يعي���ش في واحد من أكثر المجتمعات عنصري���ة القائمة في العالم الغربي، 

الفتًا إلى أن العنصرية موجودة في كل مكان تقريبا لكنها في إسرائيل غدت 

���دّرس في جهاز التربية 
ُ
ها، وت

ّ
بنيوي���ة بروح القوانين التي جرى ويجري س���ن

والتعليم، ومنتش���رة في وس���ائل اإلعالم، واألمر المرّوع أكثر من أي ش���يء أن 

العنصريين فيها ال يعرفون أنهم كذلك وال يشعرون أبدًا بوجوب االعتذار.

وال يكتفي ساند بالتشخيص بل يتعّدى ذلك إلى محاولة استشراف البديل 

المشتهى من وجهة نظره. 

في هذا الش���أن يش���ير إلى أنه على الرغم من أنه ما عاد بإمكانه أن يتحّمل 

العيش ف���ي مجتمع عنصري ومتقوق���ع كهذا، إال إنه لن يك���ون أقل صعوبة 

بالنس���بة إليه أن يسكن في مكان آخر، كونه جزءًا من المنتج الثقافي واللغوي 

وحتى العقلي للمشروع الصهيوني، وال يمكنه أن يتهّرب من ذلك. 

ويؤكد: “أنا إس���رائيلي، س���واء بصيرورتي اليومية أو بثقافتي األساس���ية. 

وال أعت���ز بذلك بش���كل خاص... وحتى أنن���ي في أحيان متقارب���ة جدًا أخجل 

بإس���رائيل، وخاصة في لحظات ذروة أدائها العس���كري عدي���م الرحمة تجاه 

الضعفاء معدومي الحماية الذين ال ينتمون إلى الشعب المختار«.  

ويش���ير إل���ى أن حلمه غي���ر الواقع���ي اآلخذ في التالش���ي هو أن يش���عر 

“الفلس���طيني - اإلس���رائيلي” في تل أبيب مثلما يشعر اليهودي - األميركي 

في نيويورك على األقل، وإلى أنه تمنى أن يحظى األوالد اإلس���رائيليون الذين 

ولدوا لمهاجرة إفريقية - مس���يحية بالتعامل نفس���ه ال���ذي ُيمنح في لندن 

لألوالد البريطانيين الذين ولدوا لمهاجرة هندوسية من شبه القارة الهندية، 

وأمل من كل قلبه بإقامة مدارس مشتركة لجميع التالمذة اإلسرائيليين، لكنه 

يدرك اآلن أن حلمه هذا كان طموحًا أكثر مما ينبغي، وأن مطالبه كانت مبالغة 

ووقح���ة، ومجرد طرحها اعتبر وما زال يعتبر بنظ���ر الصهيونيين ومؤيديهم 

مساسًا بالطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وبالتالي معاد للسامية. 

لك���ن ورغ���م أن هذا يمك���ن أن يبدو غريب���ًا، فإنه خالفًا للهوي���ة اليهودية 

العلماني���ة المغلقة تحتوي اإلس���رائيلية، كونها ظاهرة سياس���ية - ثقافية 

وليس���ت »إثنية«، برأيه على ق���درة كامنة لهوية مفتوحة وش���املة باإلمكان 

االنضمام إليها. 

وفي قراءته يمكن بموجب القانون أن تكون مواطنًا إس���رائيليًا من دون أن 

تكون يهوديًا »إثنيًا« علمانيًا، ويمكن المش���اركة في الثقافة الرفيعة وإلى 

جان���ب ذلك الحفاظ على ثقافة ثانوية، ويمك���ن التحدث باللغة المهيمنة 

وفي م���وازاة ذلك تنمية لغات ثانوية، وإتباع أنم���اط حياة متنوعة وصهر 

أجزاء منها سوية. وواضح أنه من أجل تطبيق هذه القدرة الكامنة السياسية 

الجمهورانية بكاملها فإنه كان جديرًا التنازل عن االنغالق القبلي منذ فترة 

طويل���ة، وتعلم احترام اآلخر، وتقبله كمتس���او وتغيير القوانين األس���اس 

اإلسرائيلية من أجل مالءمتها مع مبادئ الديمقراطية. وقبل كل هذا، وقبل 

طرح أفكار حول تغيير سياسة الهويات اإلسرائيلية، كان يتعّين منذ وقت 

طويل التحّرر من االحتالل الطويل )منذ العام1967( الذي يودي بإس���رائيل 

إلى التهلكة. 

وه���و يقّر ب���أن حلمه حول إنه���اء هذا االحت���الل وإقام���ة كونفدرالية بين 

جمهورية إس���رائيلية وجمهورية فلسطينية، كان على ما يبدو وهمًا لم يأخذ 

بالحسبان بصورة كافية ميزان القوى بين الجانبين.

عن���د هذا الحّد، ال ُبّد م���ن أن نلفت إلى عدد من المس���ائل المهمة في هذا 

الكتاب:

أواًل، يش���ير س���اند إلى أنه على خالف التفكير الس���ائد، ال ُيعزى استمرار 

يبرالية في إس���رائيل إلى القوة االنتخابية التي 
ّ
التش���ريع الديني المضاد لل

ع بها المتدّينون اليهود، بل أساس���ًا وقبل أي ش���يء إلى الشكوك التي 
ّ
يتمت

تحوم حول الهوية الوطنية العلمانية وإلى إرادة الحفاظ على نزعة االستعراق 

ها ثيوقراطي���ة حاخامية، وما 
ّ
اليهودية. فإس���رائيل لم تظهر يوم���ًا على أن

زالت منذ إقامته���ا عبارة عن إثنوقراطية صهيوني���ة. ولطالما واجهت هذه 

ها »دولة 
ّ
اإلثنوقراطية مس���ألة في غاية األهمية: فهي تعّرف نفسها على أن

ها 
ّ
يهودية«، أو حتى »دولة الش���عب اليهودي« من أنحاء العالم كافة، غير أن

جريت في خمسينيات 
ُ
عاجزة عن تحديد من هو يهودي. وإن المحاوالت التي أ

القرن الفائت لتحديد العرق اليهودي من خالل البصمة، أو االختبارات حديثة 

ها بالفش���ل. وعبثًا 
ّ
العه���د الرامية إلى تمييز حمض نووي يهودي، باءت كل

حاول بعض العلماء الصهيونيين في إس���رائيل وخارجها اإلعالن عن »نقاوة 

هم لم ينجحوا حتى اآلن 
ّ
وراثية« حافظ عليه���ا اليهود على مّر األجيال، إال إن

في تمييز اليهودي استنادًا إلى نموذج من الحمض النووي.

ثاني���ًا، ينّوه الكات���ب بأنه على الرغم من أن الزعيم الن���ازي أدولف هتلر قد 

ُمن�ي بهزيمة عسكرية وسياسية في إبان الحرب العالمية الثانية، فإن جوهر 

أيديولوجيته الش���اذة والفاس���دة حول اليهود ك� »إثن���وس« عاد، في غضون 

أع���وام غير كثيرة، ليطفو مرة أخرى فوق الس���طح. وفي هذه المقولة ما يحيل 

خب إسرائيلية في اآلونة األخيرة 
ُ
إلى مقاربة يتم تداولها بين أوس���اط عدة ن

ومؤداها أن هتلر انتصر في م���ا كان يرمي إليه، بداية من جراء تكّرس جوهر 

أيديولوجيته هذه، ومن ثّم بمجّرد أن أصبح وجود المحرقة النازية طاغيًا على 

كل شيء في كينونة إسرائيل الراهنة إلى درجة الشعور بأن الصدمة النفسية 

التي أحدثتها المحرقة أشبه بمرض عضال يستحيل معالجته أو اإلبراء منه.

ثالثًا، برأي الكاتب بات من ش���به المؤكد أن الش���رق األوسط اآلن هو المكان 

األخطر بالنس���بة ألولئك الذين يرون أنفسهم بأنهم يهود، وأحد أسباب هذا 

الخطر الدائم من ضمن أس���باب أخرى يع���ود إلى حقيقة أن الصهيونية تنكر 

وجود ش���عب إس���رائيلي، وتعزله عن محيطه، وترى في���ه طليعيًا فقط لغاية 

االس���تيطان الذي يجب أن يستمر إلى األبد، وتتطلع دائما إلى توسيع حيزاته 

اإلقليمية، وتفض���ل تغليفه بأيديولوجيا اس���تعراقية منعزل���ة ومتقوقعة 

وانطوائية. وهو يذهب أبعد من ذلك ويصف إسرائيل بأنها »مملكة صليبية« 

جديدة وكيلة العالم الغربي في قلب المش���رق، مؤكدًا أن مستقبلها يكتنفه 

الشك.

وال ش���ك في أن الكاتب بهذه المقاربة يتعامل مع إحدى المشكالت األساس 

الت���ي تالزم إس���رائيل منذ إقامتها، وه���ي موقعها داخل المش���رق العربي. 

خب اإلس���رائيلية المقاربة التي ترى أن 
ُ
ز بين عدد من الن

ّ
ومعروف أنه تتع���ز

الثقافة السائدة في إسرائيل رنت ببصرها منذ البداية نحو الغرب، بيد أن هذا 

الغرب، كدأب�ه دائمًا، يكيل وجود إس���رائيل، كما هو أيضًا بالنسبة إلى وجود 

دول أخرى،  بميزاني الربح االقتصادي والجدوى اإلستراتيجية. فالمستوطنون 

الغربيون في الجزائر وزيمبابوي وجنوب إفريقيا راكموا سنوات أقدمية أطول 

بكثير من الس���نوات التي راكمها االستيطان الصهيوني في فلسطين، بل إن 

س���يطرة البيض في جنوب إفريقيا تطورت لتتحول إلى قوة ملفتة، لكن حين 

تغّير سلم األولويات في العالم، تبّي�ن أن الجدار الغربي الداعم ما هو إال وهم 

زائل ال أكثر.

ووفقًا لهذه المقاربة فإن إسرائيل من الناحية العملية هي نتاج استعطاف 

يهودي تقليدي، وحين قام آباء ومؤسسو الصهيونية في أوروبا بحشد التأييد 

لفكرة إقامة دولة يهودية، تذرعوا بحجة أن الكيان المزمع إقامته سينشر في 

الشرق األوسط المتخلف ثقافة أوروبية متطورة. وهذا التوجه رسخ في الوعي 

اإلس���رائيلي، إذ ما زالت أوروبا حتى يومنا هذا هي »القبلة« الروحية بالنس���بة 

إلى جزء كبير من المثقفين اإلس���رائيليين، وخصوصًا بالنس���بة إلى عدد من 

اع الرأي العام.  
ّ
األدباء والكتاب الذي يعتبرون من صن

خ���ب، فإن ذلك يمثل أحد النزاعات الداخلية األكثر 
ُ
وفي نظر بعض هذه الن

عمقًا في نطاق “الفكرة الصهيونية”. فلقد انبثقت األيديولوجيا الصهيونية 

عل���ى أرضية الالس���امية في أوروبا ذاته���ا، ومع ذلك تطّوع آب���اء الصهيونية  

ليكونوا وكالء في الشرق األوسط لتلك الثقافة التي نّمت ورعت رهاب اليهود، 

م���ن هنا فإن الذي���ن يتبنون هذا التوجه ينظرون إلى حقب الالس���امية وطرد 

اليهود من أس���بانيا وفظائع ألمانيا النازية، كما لو أنها حدثت في كوكب آخر، 

وفي عصر خيالي، ونتيجة لعملية غسل دماغ ذاتية مستمرة. وتنتصب أوروبا 

اآلن في وعي إس���رائيليين كثيرين كمنارة ثقافي���ة وكمصدر إلهام لمجتمع 

متنّور، في حين تجاه���ل آباء الصهيونية فظائع االحتالل األوروبي في العالم 

العربي من الخليج إلى المحيط.  

أخيرًا، يعترف س���اند أنه، ونتيجة لكل ما تق���ّدم، يغرق في أحيان متقاربة 

في س���وداوية تبكي على الحاضر ويتملكها الهلع من المستقبل. ويشعر أن 

أوراق الحكمة األخيرة آخذة في التس���اقط بس���بب أداء المؤسسة السياسية 

اإلس���رائيلية، فيما ال ت���زال البالد والمنطقة معّرضتين لنزوات س���حرة قبيلة 

مسرنمين متقوقعين على نفسهم.

.
ّ

معه ح�ق
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]تقرير خاص صادر عن منظمة “يش دين” حلقوق 

اإلنسان حول دالالت غياب جرائم احلرب من التشريعات اإلسرائيلية[

ترجمة وإعداد: سليم سالمـة

]تقرير خاص صادر عن منظمة »يش دين« حلقوق اإلنسان

حول دالالت غياب جرائم احلرب من الترشيعات اإلرسائيلية[

تقريرًا أصدرته منظمة »يش دين« )»يوجد  »أوراق إرسائيلية«  العدد من  يضم هذا 

قانون«( اإلرسائيلية )وهي منظمة متطوعني حلقوق اإلنسان(، يف ترشين األول 2013، 

يعترب األول من نوعه حتت عنوان غني بالدالالت هو: »ثغرة - جرائم احلرب يف القانون 

اإلرسائييل ويف قرارات املحاكم العسكرية«، يتوصل إىل خالصة مركزية مؤداها الدعوة 

إرسائيل  حماكامت يف  إجراء  إمكان  يتيح  خاص(  قانون  )سّن  قانوين  تعديل  »إجراء  إىل 

بتهمة ارتكاب جرائم حرب«. 

ويستعرض التقرير الوضع القانوين السائد يف إرسائيل مؤكدًا أن ثمة »ثغرة« قانونية 

كبرية يف كل ما يتصل بتعريف وحتديد جرائم احلرب وبإمكانيات حماكمة املتورطني يف 

هكذا جرائم طبقا للقوانني اإلرسائيلية يف املحاكم املحلية، سواء املدنية منها أو العسكرية.  

الفات متس  ومعروف أن جرائم احلرب تندرج ضمن جمموعة اجلرائم الدولية، وهي مخُ

القيم املشرتكة للمجتمع الدويل بأرسه وتتسم بخطورة خاصة. وقد رّشعت دول كثرية يف 

العامل قوانني خاصة هتدف إىل تعريف هذا النوع من املخالفات وسبل معاقبة مقرتفيها، كام 

يستوجب القانون الدويل. أما يف إرسائيل فال يزال سجل القوانني يعاين من ثغرة غياب 

قانون يعّرف جرائم احلرب، بينام تتوىل املحاكم العسكرية اإلرسائيلية حماكمة اجلنود الذين 

ينتهكون قوانني احلرب باعتبارها مالفات »عادية«. 

ويأيت تقرير منظمة »يش دين« هذا لرشح وتأكيد احلاجة إىل ترشيع إرسائييل خاص 

يف هذا املوضوع.

يشكل هذا الكتاب جزءاً أخرياً من ثالثية يعرض من خاللها الربوفسور شلومو 
ساند، أستاذ التاريخ املعارص يف جامعة تل أبيب، إعادة نظر جذرية يف عّدة 

مسلامت صهيونية صنمّية كاذبة.

اليهودي«  الشعب  »اخرتاع  كتاب  وهام  منها،  والثاين  األول  الجزءان  وكان 
املركز  عن  عربية  برتجمة  أيضاً  صدرا  قد  إرسائيل«،  أرض  »اخرتاع  وكتاب 

الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية- »مدار«. 

يف هذا الجزء الثالث يسلسل ساند العوامل واألسباب التي تجعله يقّرر أن 
وعدم  التزوير  أن  إىل  الخصوص  وجه  عىل  مشرياً  يهودياً،  كونه  عن  يكّف 
االستقامة والتبجح صفات محفورة عميقاً يف جميع أشكال تعريف اليهودية 
يف دولة إرسائيل، وإىل أن تعريف الدولة بـأنها »يهودية«، عوضاً عن تعريفها 
يشكل  أيضاً  وإمنا  فحسب،  دميقراطي  غري  تعريفا  ليس  »إرسائيلية«،  بأنها 

خطراً عىل مجرد وجودها وبقائها. 

يرّكز الكاتب يف هذا اإلطار عىل أن مثة عالقة وثيقة بني تعريف اليهود كـ 
حيال  سواء  إرسائيل،  دولة  سياسة  وبني  أبدي  عرق  ـ  شعب  أو  »إثنوس« 
مواطنيها الذين ال يعتربون يهوداً، أو حيال مهاجري العمل الذين قدموا إليها 
الحقوق  بالتأكيد - حيال جريانها مسلويب   - أو  يائسني من شواطئ بعيدة، 

الواقعني تحت وطأة احتاللها املستمر منذ نحو خمسني عاماً. 

“أوراق إسرائيلية” 63: جرائم الحرب في القانون اإلسرائيلي “مخالفات عادية”!

مكتبة »المشهـد«

عن إسرائيل اليهودية األكثر عنصـريـة...
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