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مقاربة إسرائيلية جديدة لمجزرة 

كفر قاسم: الجيش وأوامره ما 

زاال »قيمة عليا« في إسرائيل! 

التقييمات األمنية اإلسرائيلية 

السنوية متفائلة:  »حربان عربيتان 

إسرائيل ليست طرفا فيهما!« 

بخط����ى  اإلس����رائيلي  اليمي����ن  يواص����ل 

حثيثة هجومه ضد اليس����ار، وبشكل خاص 

التي تكش����ف  الحقوقية،  المنظم����ات  ضد 

النقاب عن ممارس����ات االحتالل اإلسرائيلي 

بح����ق الفلس����طينيين، بمن فيه����م األقلية 

الفلسطينية في إسرائيل. 

كما يس����عى ه����ذا اليمي����ن إل����ى اختراع 

للص����راع  جدي����دة  ومفاهي����م  مع����ادالت 

اإلسرائيلي - الفلس����طيني، ومن خالل ذلك 

شرعنة االستيطان، بزعم أن الضفة الغربية 

هي منطقة »غير محتلة« )طالع تقريرا حول 

ذلك في ص 6(.

وفيم����ا يتراكم جبل ش����اهق االرتفاع من 

التقارير الحقوقية اإلسرائيلية، التي تؤكد 

انتهاج حكومات إس����رائيل سياسة تمييز 

عنصرية ض����د المواطنين الع����رب، وآخرها 

وأبرزه����ا »مخط����ط براف����ر«، ال����ذي اضطرت 

حكومة إس����رائيل إلى وقف إجراءات س����نه 

كقانون في الكنيس����ت، األس����بوع الماضي، 

عقدت منظمة اليمين »إم ترتس����و« في تل 

أبي����ب، أمس االثنين، ما أس����مته »االجتماع 

الصهيوني من أجل حقوق اإلنسان«. 

وش����ارك فيه األب جبرائيل ن����داف، الذي 

الروح����ي  بأن����ه »األب  المنظم����ون  وصف����ه 

لمنتدى تجنيد الطائفة المسيحية للجيش 

اإلس����رائيلي«، علم����ا أن����ه منبوذ م����ن قبل 

الطوائف المسيحية. 

كذلك ش����ارك في االجتماع أش����خاص من 

ال����درزي الصهيوني« وس����يدة  »المجل����س 

ت����م وصفها بأنها »ناش����طة صهيونية من 

الطائفة المسلمة«، ما يعني أن »إم ترتسو«، 

الت����ي تأسس����ت كحركة لمواجهة اليس����ار 

اإلسرائيلي، وّسعت نشاطها ليشمل جهات 

عربي����ة تتع����اون م����ع جه����ات يمينية ضد 

مصالح شعبها. 

وتحاول ه����ذه المنظمة إقن����اع الجمهور 

اإلسرائيلي بأن األقلية العربية الفلسطينية 

ف����ي إس����رائيل ال تتعرض للظل����م وال توجد 

سياسة تمييز عنصرية ضدها.

وفي إطار هذا الح����راك اليميني، صادقت 

اللجنة الوزارية لش����ؤون سن القوانين، أول 

من أم����س األحد، عل����ى أن يؤي����د االئتالف 

الحكوم����ي مش����روع قان����ون غايت����ه المس 

بتمويل المنظمات الحقوقية اإلسرائيلية. 

وأيد القرار ثمانية وزراء من أحزاب الليكود 

و«إس����رائيل بيتن����ا« والبي����ت اليه����ودي«، 

وعارضت����ه وزي����رة العدل، تس����يبي ليفني، 

ووزراء ح����زب »يوج����د مس����تقبل« الثالث����ة 

األعضاء ف����ي اللجنة الوزاري����ة، وهم يائير 

لبيد ويعقوب بيري وياعيل غيرمان. وأعلنت 

ليفني أنها ستس����تأنف على ق����رار اللجنة 

الوزارية.

وب����ادر إلى مش����روع القانون ه����ذا رئيس 

حركة »إم ترتس����و«، رونين شوفال، وطرحه 

على جدول أعمال الكنيست النائبان أييلت 

شاكيد من حزب »البيت اليهودي«، وروبرت 

إيالتوف من حزب »إسرائيل بيتنا«. 

وينص مش����روع القانون على وجود أربعة 

أسباب تس����مح بفرض ضريبة خاصة بنسبة 

45% على تبرعات تحص����ل عليها جمعيات 

ف����ي إس����رائيل م����ن دول أجنبي����ة، بينها 

الدعوة إلى محاكمة جنود إس����رائيليين في 

محاكم دولية )بسبب ارتكاب جرائم حرب(، 

والدعوة إلى مقاطعة إسرائيل، و»التحريض 

عل����ى العنصرية«، وتأييد الكفاح المس����لح 

ضد إس����رائيل. ويش����ار إلى أن هذا القانون 

ال يس����ري على منظمات وجمعيات يمينية، 

التي تحرض معظمها ضد العرب واليس����ار 

اإلسرائيلي.

وق����ال وزير المالية اإلس����رائيلي، لبيد، إن 

»الضريبة ال يمك����ن أن تؤدي دور المعاقب. 

وال يمكن فرض رقابة على من يقول أو يفعل  

شيئا ما بواسطة فرض ضريبة خاصة«. 

ووصف����ت ليفني مش����روع القان����ون بأنه 

»مزيج م����ن التطرف والش����عبوية« ورأت أن 

»أولئك الذين يتفاخرون بأن إس����رائيل هي 

الديمقراطية الوحيدة في الش����رق األوسط 

هم أول من سيلحقون ضررا بها«.

وش����دد رئي����س المعارضة وح����زب العمل 

اإلس����رائيلي، إسحق هرتسوغ، على أن »قرار 

اللجن����ة الوزارية ه����و قرار ظالم����ي، ومعاد 

للديمقراطية، ويكم أفواه من يتجرأون على 

أال يفك����روا مثلهم. وإس����رائيل تتحول إلى 

أق����ل ديمقراطية بش����كل تدريجي، وبهذه 

الوتيرة لن يكون بعيدا اليوم الذي يغلقون 

فيه وسائل إعالم تنتقد سياسة الحكومة«.

وعق����ب »الصن����دوق الجديد إلس����رائيل«، 

إس����رائيلية،  الذي يمول منظمات حقوقية 

ب����أن »م����ن األصح تس����مية مش����روع قانون 

الجمعي����ات قانون تصفية حري����ة التعبير 

والرأي في إس����رائيل، كونه يش����كل مس����ا 

وكل  اإلس����رائيلية.  بالديمقراطية  خطي����را 

من تهمه إس����رائيل علي����ه أن يعارض هذا 

القان����ون، تمام����ا مثلم����ا أعلن المستش����ار 

القانوني للحكومة يهودا فاينش����تاين أنه 

لن يداف����ع عن هذا القانون أم����ام المحكمة 

العليا« في حال تقديم التماس����ات تطالب 

بإلغاء القانون«.     

اليمين اإلسرائيلي يجّدد هجومه المسعور ضد 
منظمات تكشف النقاب عن ممارسات االحتالل

حمل وزير الدفاع اإلسرائيلي، موشيه يعلون، 

أمس االثني���ن، الحكومة اللبنانية مس���ؤولية 

مقت���ل جندي إس���رائيل عن���د الح���دود بين 

الدولتين مس���اء أمس األول، وقال إن إسرائيل 

لن تتسامح حيال خرق سيادة إسرائيل. 

ونقلت وسائل إعالم إس���رائيلية عن يعلون 

قوله »إننا نرى في الحكومة اللبنانية والجيش 

اللبناني كمسؤولين عما يحدث في جانبهما« 

من الحدود، و«لن نتسامح حيال خرق سيادتنا 

على ط���ول أية ح���دود، وبالتأكي���د ليس عند 

الحدود مع لبنان«.

وأعل���ن الجيش اإلس���رائيلي عن���د منتصف 

الليل���ة قب���ل الماضية عن مقت���ل أحد جنوده 

ف���ي منطق���ة رأس الناقورة عن���د الحدود بين 

الدولتي���ن، بني���ران تم إطالقها م���ن األراضي 

اللبنانية، وأن التقديرات في إس���رائيل تشير 

إلى أن جنديا لبنانيًا هو من أطلق النار.

وقال يعلون »حسبما فهمنا فإن من أطلق النار 

عل���ى جندينا هو جندي في الجيش اللبناني«. 

وأض���اف أن »ضباطا من الجيش اإلس���رائيلي 

والجيش اللبناني، س���وية مع مس���ؤولين في 

يونيفي���ل )أي قوات األمم المتح���دة العاملة 

في جنوب لبن���ان(، سيس���توضحون الحادث، 

وس���نطالب الجيش اللبناني قبل أي شيء بأن 

يقدم تفس���يرا عما حدث بالضبط وما إذا كان 

الحديث عن جندي لم يط���ع التعليمات، وأية 

إجراءات اتخ���ذت ضده وماذا ين���وي الجيش 

اللبنان���ي أن يفعل من أجل عدم تكرار أحداث 

من هذا النوع«.   

وزج الجيش اإلسرائيلي، عند منتصف الليلة 

قبل الماضية، بق���وات كبيرة في منطقة رأس 

الناقورة عند الحدود اإلس���رائيلية – اللبنانية 

ف���ي أعق���اب مقت���ل الجن���دي. ونق���ل موقع 

»يديعوت أحرون���وت« االلكتروني عن مصادر 

في الجيش اإلس���رائيلي قولها إن »التقديرات 

هي أن الجندي اللبناني أطلق النار باتجاه قوة 

إسرائيلية على مسؤوليته«.

وأعل���ن الجيش اإلس���رائيلي، أول من أمس، 

أن دورية تابع���ة له تعرضت إلطالق النار من 

جهة األراضي اللبنانية وأن التقديرات تشير 

إلى أن جنديا لبنانيا أطلق النار وليس معلوما 

بعد أس���باب إطالق النار، علما أن أنباء ترددت 

في لبنان بأن قوة عس���كرية إس���رائيلية قد 

تخطت الش���ريط الحدودي باتج���اه األراضي 

اللبنانية.

وبحس���ب الجيش اإلس���رائيلي، فقد تعرض 

الجن���دي اإلس���رائيلي القتي���ل إلط���الق النار 

عندم���ا كان���ت س���يارته متوقفة ف���ي جانب 

الطريق المحاذية للش���ريط الح���دودي. وقال 

الناطق العسكري اإلسرائيلي في بيان إنه تم 

تقديم ش���كوى »ش���ديدة اللهجة« إلى األمم 

المتحدة في أعقاب هذا الحدث. وأعلن الجيش 

اإلس���رائيلي أنه رفع حالة التأهب في صفوف 

قواته على طول الحدود بين إس���رائيل ولبنان 

وأنه »يحتف���ظ بحق الرد ف���ي الوقت والمكان 

المناسبين«.

وقال���ت وس���ائل إع���الم إس���رائيلية إن هذا 

الحادث هو األول من نوعه في السنوات الثالث 

األخيرة. وكان جن���دي لبناني قد أطلق النار ما 

أسفر عن مقتل قائد كتيبة مشاة، هو المقدم 

دوف بئيري، في القطاع األوس���ط من الحدود، 

في شهر آب من العام 2010. 

وتسعى إسرائيل حاليا إلى معرفة ما إذا كان 

الجن���دي اللبناني قد قرر بنفس���ه إطالق النار 

أول م���ن أمس أو أنه تلقى تعليمات من ضابط 

لبناني أو جهات في حزب الله. 

وذك���رت صحيف���ة »هآرتس« أم���س أن لدى 

إس���رائيل مصلحة في تقيي���د رد فعلها هذه 

المرة أيضا. وأضافت أن إسرائيل وحزب الله ال 

يريدان التصعيد أو مواجهة عسكرية واسعة، 

كم���ا أن حكومة لبنان ال تري���د تصعيدا كهذا 

سيدفع ثمنه سكان لبنان كافة.

يعلون يحمل الحكومة اللبنانية
مسؤولية مقتل جندي إسرائيلي

اس���تمر انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 

س���بعة آالف بيت ف���ي إس���رائيل، نصفها في 

القدس ومنطقتها وفي ش���مال إسرائيل، حتى 

مس���اء أمس االثنين، وذلك من ج���ّراء العاصفة 

الثلجية التي شهدتها المنطقة منذ منتصف 

األسبوع الماضي. 

وعل���ى الرغم من توقف العاصفة الثلجية منذ 

ظهر يوم الس���بت إال أن الش���رطة اإلسرائيلية 

تح���ذر من س���ياقة الس���يارات ف���ي منطقتي 

القدس والجليل األعلى، بس���بب تكون طبقة من 

الجليد على الش���وارع في أعقاب درجات الحرارة 

المنخفضة.  

ت الحركة 
ّ
وكانت العاصف���ة الثلجية قد ش���ل

ف���ي الق���دس وس���دت الط���رق الموصل���ة إلى 

المدينة من جميع الجه���ات، وأدت إلى انقطاع 

التيار الكهربائي عن عش���رات آالف البيوت في 

جميع أنحاء إس���رائيل إضافة إلى إغالق العديد 

م���ن الش���وارع، وكش���فت إخفاقات الس���لطات 

اإلسرائيلية في مواجهة أحوال جوية سيئة.

وقالت وسائل إعالم إس���رائيلية إن العاصفة 

كشفت إخفاقات ش���ركة الكهرباء اإلسرائيلية 

ف���ي قدرته���ا على مواجه���ة األح���وال الجوية 

السيئة، خاصة وأن انقطاع التيار الكهربائي لم 

ينحصر في المناطق التي سقطت عليها الثلوج 

وإنما شمل أيضًا عشرات المدن والبلدات وأبقى 

عش���رات آالف البيوت بدون كهرباء، وبضمنها 

أحياء في تل أبيب. وتس���اءلت بعض وس���ائل 

اإلع���الم حول كيفية مواجهة ش���ركة الكهرباء 

والش���رطة األوضاع في حال تعرض إس���رائيل 

لهجمات صاروخية.

وأعلن مراقب الدولة اإلس���رائيلي أنه سيجري 

تحقيق���ا ف���ي مدى جهوزي���ة ش���ركة الكهرباء 

والمواصالت العامة والشرطة والسلطات المحلية 

وأجهزة الرفاه، في أعق���اب إخفاقات في توفير 

الخدمات في أعقاب األحوال الجوية السيئة. 

وأدت األمط���ار الغزي���رة إل���ى إغالق ش���وارع 

رئيس���ية وبينه���ا ش���ارع رقم 6، ال���ذي يقطع 

إسرائيل من الشمال إلى الجنوب، بسبب حوادث 

طرق وفيضان المياه في ش���وارع أخرى وبينها 

شبكة الشوارع السريعة في منطقة تل أبيب.   

واعتبر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 

نتنياه���و، ل���دى افتت���اح اجتم���اع حكومت���ه 

األسبوعي، يوم األحد الفائت، والذي تأجل عقده 

عدة ساعات بس���بب صعوبة وصول الوزراء إلى 

القدس، أنه »بفضل إصرار قوات األمن والطوارئ 

وبفضل التعاون من قب���ل المواطنين تم إنقاذ 

حياة الكثيرين. ودولة إس���رائيل تتعامل جيدا 

مع هذه العاصف���ة الكبيرة وأعتقد أننا تعاملنا 

معه���ا أفضل من دول متقدم���ة أخرى ترتادها 

مث���ل هذه العواصف بش���كل اعتيادي ونرى ما 

كان���ت النتائج عندنا. وأس���تطيع أن أقول إنني 

س���عيد أوال ألننا حققنا اله���دف الرئيس وهو 

إنق���اذ حياة المواطني���ن. هذا ما أرش���دنا منذ 

البداية وهذا ما يجب أن يرش���دنا ألن العاصفة 

لم تنته بعد«.

وأجرى نتنياهو خالل نهاية األسبوع الماضي 

العاصفة،  مش���اورات متواصلة عل���ى خلفي���ة 

وش���ارك فيه���ا ع���دد م���ن ال���وزراء والمفتش 

الع���ام للش���رطة ورئيس هيئ���ة أركان الجيش 

اإلس���رائيلي. وش���اركت ق���وات م���ن الجي���ش 

اإلسرائيلي في تقديم مس���اعدات للمواطنين 

ف���ي الق���دس خصوص���ا. كذلك نق���ل الجيش 

مولدات كهرباء صغيرة إلى مستوطنات انقطع 

عنها التيار الكهربائي. 

في أعقاب العاصفة الثلجية

مراقب الدولة اإلسرائيلي سيحقق في مدى جهوزية أجهزة الطوارئ

تبين من »تقرير الفقر البديل«، الذي تنشره 

تيت« )عطاء( اإلسرائيلية سنويا، أن 
َ
منظمة »ل

انع���دام األمن الغذائي يش���كل ظاهرة آخذة 

في االتس���اع بشكل كبير في إس���رائيل، وأن 

حوال���ي نصف العائالت الت���ي تتلقى الدعم 

من س���لطات الرفاه، وعددها 360 ألف عائلة 

تقريبا، قالت إن أوالده���ا لم يتناولوا الطعام 

لي���وم كامل، وش���ددت على أن ه���ذا الوضع 

يتكرر. 

وقالت 14% من العائ���الت إنها اضطرت إلى 

التس���ّول من أجل أن تتمكن من شراء طعام. 

كذلك أفاد التقرير بأن عش���رات آالف األوالد 

يضط���رون إل���ى س���رقة الطعام م���ن أجل أن 

يعيشوا. 

وتأت���ي هذه المعطيات فيم���ا أعلن المدير 

الع���ام ل���وزارة الرفاه اإلس���رائيلية، يوس���ي 

سيلمان، قبل شهور قليلة، أنه »ال يوجد أوالد 

جياع في إسرائيل«.

وقال 50% من الذين يتلقون دعم س���لطات 

الرفاه و29% من الجمهور الواسع إن وضعهم 

االقتصادي ازداد سوءًا خالل العام الحالي. 

وفسر 67% من هذه العائالت إساءة وضعها 

بأنه كان نتيجة الضرب���ات االقتصادية التي 

أقرتها حكومة إسرائيل في العام 2013. 

وأكد 96% من ه���ذه العائالت أنها اضطرت 

إل���ى التنازل ع���ن خدمات حيوي���ة ومنتجات 

أساسية، وبينها 22% اضطرت إلى التنازل عن 

ذلك بصورة دائمة. 

22% فكروا باالنتحار
وأض���اف التقرير أنه تم ف���رض حجوزات 

على حسابات مصرفية ل� 47% من العائالت 

بس���بب ديون. كما أنه تم قطع الكهرباء أو 

الماء عن بيوت 54% من هذه العائالت. وقال 

39% م���ن العائالت إنه ت���م تقديم دعاوى 

ضدهم إلى المحاكم بسبب ديون، وتعرض 

41% م���ن العائالت إلج���راءات دائرة اإلجراء 

بس���بب الديون. وقال 22% م���ن الحاصلين 

عل���ى دعم س���لطات الرف���اه إنه���م فكروا 

باالنتحار أكثر من مرة بسبب سوء وضعهم 

االقتصادي. 

لك���ن األوض���اع االقتصادية ل���م تؤثر على 

العائ���الت الت���ي تحصل على دعم س���لطات 

الرفاه فقط. فق���د ذكر تقرير منظمة »لتيت« 

أن 52% من الجمهور الواس���ع في إس���رائيل 

اضط���روا هذا الع���ام إلى ش���راء كميات أقل 

م���ن الم���واد الغذائية بعد أن س���اء وضعهم 

االقتصادي. وبدأ 15% منهم بالعمل في عمل 

إضاف���ي أو غّير مكان عمل���ه من أجل الحصول 

على راتب أعلى، وأخذ 14% قروضا من البنوك 

من أجل مواجهة الضائقة االقتصادية. 

ويعتقد الجمهور الواسع أن متوسط الدخل 

الش���هري لعائلة مؤلفة من أربعة أنفار يجب 

أن يكون نحو 12 ألف ش���يكل ش���هريا، بينما 

متوس���ط الدخل الش���هري لعائل���ة مدعومة 

من س���لطات الرفاه ه���و 4216 ش���يكال فقط. 

وق���ال 79% من الجمهور الواس���ع إنه يتزايد 

عدد األش���خاص الذين يعرفونهم والذين ال 

ينجحون في الحفاظ على مستوى معيشتهم 

كما كان في الماضي، وأن دخلهم ال يكفيهم 

إلنهاء الشهر.  

»تقرير الفقر البديل«:

اتساع ظاهرة انعدام األمن الغذائي في إسرائيل!
* نحو 30 بالمئة من اإلسرائيليين قالوا إن وضعهم االقتصادي ازداد سوءًا خالل العام الحالي *

لث األوالد 
ُ
أكثر من ث

يتغذون على الخبز 
قال التقرير إن 9% من األوالد دون س���ن 18 

عاما في العائالت الحاصلة على دعم اضطروا 

إل���ى س���رقة الطعام م���ن أج���ل التغلب على 

النقص في الغ���ذاء، و12% من األوالد اضطروا 

إل���ى جم���ع الطعام م���ن حاوي���ات النفايات. 

والطعام األس���اس ل� 50% من األوالد في هذه 

العائالت يعتمد على النشويات: 37% منهم 

يتغذون من الخبز ودهن���ه بالمربى أو أغذية 

أخرى. وق���ال 60% من األهال���ي إنهم قلصوا 

الوجبات ألوالدهم بسبب الضائقة. وقال %55 

أنه ينقص أوالدهم طعام مغذ. 

وق����ال 50% إن����ه ح����دث أن أوالده����م ل����م 

يتناولوا طعاما يوما كامال بسبب النقص في 

الطعام. وأكد 16% أن ه����ذه ظاهرة متكررة. 

وقال 70% من األهالي في هذه العائالت إنه 

حدث خالل العام الحال����ي أنهم لم يتناولوا 

الطع����ام طوال يوم كامل بس����بب ضائقتهم 

االقتصادي����ة. وش����دد 64% م����ن العائ����الت 

المدعوم����ة م����ن س����لطات الرفاه عل����ى أنها 

تضطر إلى االختيار بين ش����راء مواد غذائية 

وتس����ديد ثمن احتياجات أساسية. وتخلت 

96% من هذه العائالت عن خدمات ومنتجات 

ضروري����ة، و22% تفعل ذل����ك بصورة دائمة. 

كذلك أف����ادت جمعيات تق����دم الطعام إلى 

العائالت المحتاجة بأنه تزايد اإلقبال عليها 

خالل العام الحالي. 

عاملون وفقراء
أش���ار التقرير إلى ح���دوث ارتفاع كبير في 

نسبة العاملين من العائالت التي تتلقى دعم 

س���لطات الرفاه. فقد أصبحت نسبتهم اليوم 

46% فيما كانت 39% في العام الماضي. وفي 

20% من هذه العائالت يعمل الزوجان. ووفقا 

للتقري���ر فإن 25% م���ن األوالد القاصرين في 

هذه العائالت يضط���رون إلى العمل من أجل 

المساعدة في إعالة العائلة. 

ويتبي���ن من التقري���ر أن 74% من العاملين 

في ه���ذه العائالت لم يحصل���وا على تأهيل 

مهني من ش���أنه أن يس���اعدهم على الخروج 

م���ن أزمتهم. كما أن 29% م���ن أوالد العائالت 

مس 
ُ
المحتاجة يتس���ربون من الم���دارس، وخ

العائالت تضطر إلى نقل أوالدها إلى مدارس 

داخلي���ة بس���بب الضائقة المالي���ة. و75% ال 

تس���تطيع شراء الكتب المدرس���ية ألوالدها. 

ووفق���ا للمعطيات ف���إن 36% من األهالي في 

أوس���اط الجمهور الواس���ع قالوا إن الضربات 

االقتصادية في العام الحالي وارتفاع األسعار 

اضطرهما إلى تقليص مش���اركة أوالدهم في 

دورات إثراء.

وق���ال 64% م���ن األهال���ي ف���ي العائ���الت 

المدعوم���ة إنه���م ال يس���تطيعون تس���ديد 

تكالي���ف الدواء والع���الج ألوالدهم، و67% ال 

يستطيعون تسديد تكاليف أدوية وخدمات 

طبي���ة مهم���ة، مقاب���ل 17% ف���ي الجمهور 

الواس���ع. ويعان���ي 63% من أمراض بس���بب 

تغذية غير س���ليمة مقابل 34% في أوس���اط 

الجمهور الواس���ع. وق���ال 8ر47% م���ن أفراد 

العائالت المدعومة إنهم شعروا بالحاجة إلى 

دعم نفس���ي ولكنهم تنازلوا عن ذلك بسبب 

ضائقتهم االقتصادية. 

وأك���د 95% م���ن المس���نين المدعومين من 

س���لطات الرف���اه أن مخصصات الش���يخوخة 

التي يتلقونها ال تس���مح لهم بعيش كريم، 

و83% ال يستطيعون تمويل خدمات تمريض 

يحتاجونه���ا من أجل الحف���اظ على حالتهم 

الصحية. 

وي���رى 41% م���ن الجمهور في إس���رائيل أن 

المش���كلة األكثر إلحاحا، الت���ي يتعين على 

الحكوم���ة مواجهتها، هي الفق���ر والفجوات 

االجتماعية. ويضع 72% م���ن الجمهور هذه 

المش���كلة في الم���كان األول أو الثاني. وقال 

31% من الجمهور إن الس���بب الرئيس للفقر 

هو سياس���ة الحكومة، ورأى 45% أن السياسة 

االقتصادي���ة للحكوم���ة الحالي���ة، برئاس���ة 

بنيامين نتنياهو، س���تؤدي إلى زيادة نسب 

الفقر وتوس���يع الفج���وات االجتماعية، وقال 

72% إن مس���ؤولية اجتثاث الفقر ملقاة على 

عاتق الحكومة.

وق���ال مدير ع���ام منظمة »لتي���ت«، عيران 

فاينتروب: »إننا نتوقع من وزير المالية، يائير 

لبي���د، ووزير الرف���اه، مئير كوهي���ن، أن يفيا 

بتعهداتهما وأن يتم بشكل فوري رصد 200 

مليون شيكل لمعالجة األمن الغذائي، من أجل 

تخفي���ف الضائقة االقتصادية عن عش���رات 

آالف العائالت المحتاجة جدا إلى هذا المبلغ. 

وهذا سيكون بمثابة اختبار القدرة القيادية 

لوزي���ري المالية والرف���اه. وإذا انتصر موظفو 

المالي���ة ]الذي���ن يعارضون رص���د ميزانيات 

كهذه[، فإن هذا يستوجب الخروج إلى نضال 

جماهيري حول المسؤولية عن معالجة الفقر 

وعن صورة المجتمع اإلسرائيلي«.

م���ن جانبه ق���ال كوهين إن »تقري���ر الفقر 

البديل ينضم إلى سلسلة طويلة من التقارير 

التي تدل عل���ى الحاجة إل���ى محاربة ظاهرة 

الفقر. ولذلك ش���كلنا لجنة خاصة ستش���كل 

استنتاجاتها أساس���ا لخطة وطنية حكومية 

من أجل محاربة الفقر«.

الفقر في إسرائيل: دوائر تتسع.
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كتب برهوم جرايسي:

تكاثر في األس���ابيع القليلة الماضية الحديث عن 

تجاذب���ات بين أط���راف الحكومة حول ع���دة قضايا، 

ولك���ن أكثره���ا س���خونة كان في ما يتعل���ق بعالقة 

الدين والدولة، وقوانين لها عالقة قوية بالش���ريعة 

اليهودية، إلى جانب خالفات محدودة حول العملية 

التفاوضي���ة وآفاق الح���ل. وكان هذا قد ب���دأ مع بدء 

الدورة البرلمانية الش���توية الحالي���ة، في منتصف 

تش���رين األول الماض���ي، ولكنه زاد ح���دة في األيام 

األخيرة، ورغ���م ذلك فإنه حتى اآلن ال تلوح في األفق 

المنظور ب���وادر أزمة قد تؤدي إلى ح���ل الحكومة، أو 

خروج طرف مركزي منها الس���تبداله بكتلة برلمانية 

أخرى.

وكان���ت الدورة الش���توية قد ب���دأت بخالفات بين 

حزبي »يوجد مستقبل« برئاس���ة وزير المالية يائير 

لبي���د، و»البيت اليهودي« برئاس���ة وزي���ر االقتصاد 

نفتالي بينيت، باألس���اس حول التعامل مع القانون 

الذي يفرض التجنيد العس���كري االلزامي على شبان 

المتدينين المتزمتي���ن »الحريديم«، إذ أبدى »البيت 

اليهودي« تراجعا ما لصالح الحريديم، وأراد القانون 

أكثر ليونة، كما يريده وزير الدفاع موشيه يعلون، ما 

يعني في نهاية المطاف إفراغه من مضمونه األول.

كذلك ظهرت خالفات حول مشروع قانون ألحد نواب 

المعارضة من كتل���ة »يهدوت هت���وراة« للحريديم 

األشكناز، الذي يدعو إلى منع التفاوض حول القدس، 

إال بموافقة عددية من 80 نائبا، ومش���روع قانون آخر 

يمنع اطالق س���راح أسرى فلس���طينيين، إال في اطار 

الح���ل الدائم، وبش���كل متفق علي���ه، ولكن كل هذه 

القوانين دخل���ت إلى وضعية التجمي���د بإيعاز غير 

معلن من رئيس الحكومة نتنياهو.

وفي األس���ابيع الثالث���ة األخيرة ظهرت مش���اريع 

القوانين األكثر حساسية من حيث الشارع اإلسرائيلي 

وتركيبة االئتالف الحاك���م، وهي قوانين ذات عالقة 

بالشريعة اليهودية، وعالقة الدين بالدولة، مثل منح 

حقوق ألزواج مثليي الجنس، كحقوق قروض اإلسكان، 

والتعامل مع هذه العائلة كوحدة واحدة الحتس���اب 

ضريبة الدخل، إضافة إلى إع���ادة طرح قضية قانون 

الزواج المدني وغيرها من المبادرات المشابهة.

برز أوج���ه الخالف ف���ي تركيبة 
ُ
وه���ذه قواني���ن ت

االئت���الف الحاكم، فح���زب »يوجد مس���تقبل« الذي 

له 19 نائبا، هو باألس���اس حزب جديد محس���وب على 

الجمه���ور العلماني، رغم أنه يض���م نائبين أو ثالثة 

من المتدينين، أحدهم حاخام، كذلك األمر بالنسبة 

لحزب »الحركة« برئاس���ة تس���يبي ليفني، الذي له 6 

مقاعد، وأحدهم نائب متدين، وآخر من المحافظين.

وينض���م إلى هذي���ن الحزبين من حي���ث الجمهور 

العلماني، حزب »إس���رائيل بيتنا« برئاس���ة أفيغدور 

ليبرم���ان، الذي له 11 مقعدا، بينهم نائبان متدينان، 

ولكن الجمهور العلماني لهذا الحزب هو باألس���اس 

جمهور المهاجرين الج���دد وخاصة من دول االتحاد 

الس���وفياتي الس���ابق، ال���ذي واجه مع ب���دء وصول 

دفعات���ه عوائق كبيرة في التعامل مع القوانين ذات 

العالقة بالدين، وبشكل خاص مسألة الزواج المدني، 

كون أعداد كبيرة منه ال تعترف المؤسس���ة الدينية 

بيهوديت���ه، وأيض���ا قوانين الس���بت والحالل، وكل 

األحزاب التي ظهرت في العقدين األخيرين س���عت 

إلى تعديل هذه القوانين من أجل تس���هيل الحياة 

على المهاجرين الجديد.

ويشار هنا إلى أن »إسرائيل بيتنا« وزعيمه ليبرمان 

ليسا معنيين بمس���ار صدام مع جمهور المتدينين 

من التيار »الديني الصهيوني«، باس���تثناء مس���ألة 

ال���زواج المدني، التي يحاول ف���ي كل دورة برلمانية 

طرحها على جدول األعم���ال البرلماني، ولكنه يحدد 

ش���كل تعامله معها، وفق مكانته وعالقته بالحكومة 

القائمة، ما يعني أنه ُيغل���ب المصلحة الحزبية على 

برنامجه في هذه النقطة بالذات.

وبين هذه األطراف يقف حزب »الليكود« برئاس���ة 

بنيامي���ن نتنياه���و ف���ي الوس���ط، ليتخ���ذ مواقف 

»رمادية«، بهدف الحف���اظ على الوضع القائم وثبات 

االئتالف، وهذا أصال موقف كل األحزاب الكبيرة التي 

قادت كل الحكومات الس���ابقة، ولكن التغيرات التي 

شهدها حزب الليكود في العقدين األخيرين جعلته 

أقرب إل���ى التيار الديني من التي���ار المحافظ، وهذا 

تحت شعار »عدم ضرب النسيج االجتماعي«.

تسديد فواتير انتخابية
م���ن الواضح أن كل ائتالف جدي���د يظهر في حالة 

تماس���ك قوية أكثر من أي فترة أخ���رى في عمر كل 

حكوم���ة، خاص���ة إذا كانت مركبات االئت���الف أحزابا 

جديدة أو أحزابا حصلت عل���ى نتائج أكبر مما تتوقع 

وتس���عى إلى الحف���اظ عليه���ا، وعدم االس���راع في 

مت أنه 
ّ
»وضعها على كف عفريت«، ولكن التجربة عل

في مرحلة ما س���يكون على هذه األطر كلها »تسديد 

فواتي���ر انتخابية«، بمعنى طرح بع���ض مما جاء في 

برامجها االنتخابية، وهذه الحالة برزت بشكل خاص 

لدى حزب »يوجد مستقبل« برئاسة لبيد.

فهذا الحزب ظهر في الحمل���ة االنتخابية قبل عام 

كحزب »عصري«، وباألس���اس يق���دم أجوبة للجمهور 

العلماني، خالف���ا لحزب »ميرتس« ال���ذي يظهر في 

الش���ارع اإلس���رائيلي كحزب »متطرف سياسيا« في 

قضية الصراع م���ن رؤية إس���رائيلية داخلية، بينما 

»يوجد مستقبل« ظهر أكثر كحزب »وسط« إضافة إلى 

ادعائه بأنه يمثل احتياجات الشرائح الوسطى، ولذا 

رأين���اه يمتص زخم الحراك الش���عبي الذي ظهر في 

حملة االحتجاجات الشعبية في صيف العام 2011.

لكن »يوجد مس���تقبل« انقلب ف���ور ظهور النتائج 

عل���ى كل ما عرضه خالل الحملة االنتخابية، وبش���كل 

خاص في مسألة تقاربه الكبير مع حزب المستوطنين 

»البيت اليهودي«، ومن ثم نهج يائير لبيد في وزارة 

المالي���ة، إذ ع���رض في غضون ش���هرين م���ن توليه 

الحقيب���ة ميزانية عام���ة للعامين الحال���ي والمقبل 

صقري���ة وتوجه ضربات كبيرة للش���رائح الوس���طى 

والفقيرة.

كذل���ك ف���إن لبيد أظه���ر مواقف يمينية تس���اير 

المس���توطنين في ما يتعلق بقضي���ة الصراع، فهو 

لم يعترض على س���يل المشاريع االستيطانية الذي 

ال يتوقف، ولم يقلص أي من ميزانيات االس���تيطان 

والمستوطنين، ال بل زادها في جوانب عّدة.

كل ه���ذا النهج قاد إلى حالة من »خيبة األمل« لدى 

جمهور مصوتين »يوجد مس���تقبل«، وفق ما أظهرته 

ثالث���ة اس���تطالعات، كان آخرها قد ظه���ر قبل نحو 

ش���هر، إذ تبين أن نحو 40% م���ن مصوتي الحزب في 

االنتخاب���ات البرلمانية التي جرت ف���ي مطلع 2013، 

قال���وا إنهم لن يصوت���وا للحزب مّرة ثاني���ة فيما لو 

جرت االنتخابات اآلن. كذلك، فإن لبيد لمس األمر في 

وسائل اإلعالم المركزية وكبرى الصحف اإلسرائيلية، 

التي وجهت له الكثير من االنتقادات في سلسلة من 

السياسات التي اتبعها.

وش���عر لبيد بح���رج أم���ام الجمهور ف���ي نقطتين 

مركزيتين: أولهم���ا أن التقارير المالية التي ظهرت 

بعد أس���بوعين فقط� من اقرار الميزانية التقش���فية 

في الصي���ف الماضي، وحتى األي���ام األخيرة، كانت 

مناقضة للتقارير الس���وداوية التي عرضتها وزارته 

قبيل اقرار الميزاني���ة العامة، والحقا تبين أن العجز 

في الميزانية أقل بنسبة الثلث مما عرضت الحكومة، 

3% ب���دال من 65ر4%، كما أن س���لطة الضرائب لديها 

فائض ليس قليال.

والنقط���ة الثانية، هو ما ظهر في الش���ارع والمنظور 

اإلسرائيلي وكأن الواليات المتحدة بدأت تزيد بشكل 

محدود من حدة خطابها تجاه إس���رائيل، في محاوالت 

دفعها للعملية التفاوضية، رغم ما نراه على األرض، وما 

ة في هذا النقطة هو فوز إسحق هرتسوغ 
ّ
زاد الطين بل

برئاس���ة حزب »العمل«، الذي تعام���ل معه اإلعالم بود 

كبي���ر، يضاف إلى هذا أن هرتس���وغ تح���دث في كل 

خطاباته منذ انتخابه عن العملية التفاوضية وضرورة 

حل الصراع، ما زاد من »حرج« لبيد أمام جمهوره.

أم���ام أوضاع كهذه، رأينا لبيد يس���ارع إلى محاولة 

ارضاء جمهور الشرائح الوس���طى، بأن قرر الغاء رفع 

ضريب���ة الدخل، ال���ذي كان من المفت���رض أن يدخل 

حي���ز التنفيذ في مطلع العام المقبل 2014، وما يؤكد 

وجهة لبي���د أنه لم يلتفت إلى مطالبات باس���تغالل 

الفائ���ض الضريبي إلعادة بعض مما تم تقليصه في 

مخصصات األوالد، رغم تحذيرات مؤسس���ة الضمان 

االجتماعي وحتى بنك إس���رائيل المركزي من أن هذا 

التقليص الحاد أوقع آالف العائالت في دائرة الفقر.

كذلك، فإن لبيد خرج بتصري���ح غير مألوف له منذ 

تش���كيل الحكومة، بأن قال في األسبوع الماضي »إن 

عدم التقدم بالعملية التفاوضية قد يهدد االئتالف 

الحاكم«، وأح���دث هذا التصريح ضج���ة لكن لم تمر 

س���وى س���اعات، وفي صباح اليوم التالي سارع حزب 

»يوجد مستقبل« إلصدار »بيان توضيحي« بأن ما قاله 

لبيد ليس تهديدا لالئت���الف، وأنه ليس معنيا بحل 

االئتالف الحكومي القائم.   

مؤشرات مستقبلية
حتى اآلن لم يمر س���وى أقل من عام واحد على هذه 

الحكومة، ما يعني أنها ال تزال في بداياتها نس���بيا، 

وكل إطار سياس���ي لم يس���تنفد بعد مهمة تثبيت 

نفس���ه وحضوره الق���وي في المؤسس���ة التنفيذية 

الحاكمة، ويعتقد أن بقاءه في الحكومة رغم ما يظهر 

نه من جني ثم���ار لمكانته في 
ّ
من اختالفات س���يمك

الخارطة الحزبية، أكثر م���ن خروجه من الحكومة في 

هذه المرحلة.

فحزب »يوجد مستقبل«، برئيسه لبيد، سيسعى في 

الفترة المقبلة إلى تحسين وضعيته في استطالعات 

الرأي، في عدة مس���ارات اقتصادية باألس���اس، لكن 

أيضا سياسية بشكل محدود. أما حزب المستوطنين 

»البيت اليهودي«، فالحكومة الحالية هي األفضل له 

وأي تهديد لها سيهدد مصالح جمهوره.

كذلك فإن حزب »إسرائيل بيتنا« الذي تراجع مرحليا 

عن التلويح بفك الشراكة البرلمانية مع حزب الليكود 

ليعود كتلة مس���تقلة وداخ���ل االئتالف، يرى زعيمه 

األوحد ليبرمان، أنه س���يحتاج لفترة من االس���تقرار، 

كي يعزز ثبات حزبه بعد عالمات السؤال الذي طرحت 

حول مستقبله، بسبب محاكمة الفساد التي واجهها 

على مدار نحو عام وانتهت لصالح ليبرمان.

وهذه الحال تسري أيضا على حزب »الحركة« برئاسة 

تس���يبي ليفن���ي، التي تق���ود الفريق اإلس���رائيلي 

المفاوض، فرغم ما نس���معه من تقارير إعالمية وكأن 

له���ا وجهة نظر مخالفة عن رئيس حكومتها بش���أن 

دفع العملية التفاوضية، إال أنها لن تغادر الحكومة 

طالما اس���تمرت المفاوضات الت���ي حتى ولو توقفت 

فإن ليفني س���تدافع عن بقائها ف���ي الحكومة تحت 

عنوان »محاولة استئناف المفاوضات«، ألن »الحركة« 

ف���ي وضعه���ا الحال���ي مه���ّددة بعدم الع���ودة إلى 

الكنيس���ت في أي انتخابات مقبل���ة، إال إذا بحثت عن 

تحالف جديد مثل إع���ادة الوحدة مع حزب »كاديما« 

أو انضمام كليهما إلى إطار سياسي أوسع قد يظهر 

الحقا، كفرضية، ويكون حزب العمل في مركزه. 

تجاذبات أطراف الحكومة
ال تهّدد حتى اآلن بحلها!

نتنياهو في حكومته: انحياز العتبارات اليمين.               )أ.ب(

ل رئيس الحكومة 
ّ
المشهد االس���رائيلي: عندما ش���ك

اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حكومته في ربيع العام 

الحال���ي، اضطر إلى الرضوخ إلم���الءات تحالف تم عقده 

بين رئيس حزب »يوجد مستقبل« )وسط - يمين( يائير 

لبيد، ورئيس حزب »البيت اليهودي« اليميني المتطرف 

نفتالي بينيت. في حينه اش���ترط الحزبان انضمامهما 

للحكوم���ة بع���دم ض���م الحزبي���ن الحريديين، ش���اس 

و«يه���دوت هت���وراه«، إلى الحكومة. لكن في األس���ابيع 

األخيرة يبدو أن حلف لبيد - بينيت أخذ يتفكك، وليس 

واضحا بعد ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى أزمة ائتالفية أو 

إلى تغيير تركيبة االئتالف الحالي. 

ويقول محللون سياس���يون إس���رائيليون إن نتنياهو 

ينظ���ر بعين الرض���ى إلى الخصومة بي���ن لبيد وبينيت، 

خاص���ة وأن ش���عبيته داخل حزبه، الليك���ود، تصاعدت 

مؤخرا بع���د أن تصالح مع خصوم داخليين، أبرزهم وزير 

المواصالت يسرائيل كاتس. 

ونش���ب الخالف بين لبي���د وبينيت بس���بب عدة أمور، 

أبرزها العملية السياس���ية والمفاوضات بين إس���رائيل 

والفلسطينيين. وس���بب آخر لهذا الخالف، وربما يكون 

األكثر أهمي���ة بالنس���بة للحزبين ورئيس���يهما، يدور 

حول س���ن قوانين في مجال العالقة بين الدين والدولة، 

وكذلك قوانين تمنح حقوقا للمثليين. 

وفي ظل هذا الخالف أعلن لبيد أنه من أجل التقدم في 

المفاوضات مع الفلسطينيين س���يتعين على نتنياهو 

تغيير تركيبة االئتالف، في إش���ارة إل���ى إخراج »البيت 

اليهودي« من الحكومة وضم حزب العمل. 

وبدوره أعلن بيني���ت أن بإمكان نتنياهو إخراج »يوجد 

مستقبل« من الحكومة وضم األحزاب الحريدية إليها. 

لبيد: يجب التقّدم بالمفاوضات 
حتى لو تم تغيير تركيبة الحكومة

حذر لبيد، خالل خط���اب ألقاه في مؤتمر األعمال الذي 

عقدته صحيف���ة »غلوبس« االقتصادية ف���ي تل أبيب، 

ي���وم األحد الماضي، من مغبة ع���دم التوصل إلى اتفاق 

مع الفلس���طينيين. وقال إن الوضع الحالي يشكل خطرا 

عل���ى مس���تقبل إس���رائيل ويجب بذل جه���ود من أجل 

تقدم المفاوضات حتى لو ت���م تغيير تركيبة الحكومة 

اإلسرائيلية. 

وج���اءت أق���وال لبيد عل���ى خلفية التوت���ر المتصاعد 

بي���ن الحكوم���ة اإلس���رائيلية واإلدارة األميركي���ة حول 

المفاوضات اإلسرائيلية - الفلسطينية المتعثرة.

ونقلت وس���ائل إعالم إسرائيلية عن لبيد قوله إن »كل 

أس���بوع يمر من دون تقدم في المفاوضات يشكل خطرا 

على اس���تقرار الحكومة... ثمة أهمية لالقتصاد والدولة 

بأن تستمر هذه الحكومة في واليتها حتى لو استوجب 

التقدم في المفاوضات إجراء تغييرات ائتالفية كهذه 

أو تلك« في إش���ارة إلى حزب »البيت اليهودي« خصوصا 

الذي يعارض قيام دولة فلسطينية بشكل مبدئي. 

وأض���اف لبيد أن العملية السياس���ية بين إس���رائيل 

والفلس���طينيين هي »الموضوع الذي لديه تأثير حاسم 

على االقتصاد اإلسرائيلي والمجتمع اإلسرائيلي«. وأردف 

أن���ه فيما يتعلق بالمفاوضات »تبقت عدة ش���هور فقط 

للوصول إلى تاريخ الهدف المحدد إلنهاء المفاوضات«، 

معتب���را أنه »رغ���م أن التأخير والمماطل���ة يأتيان غالبًا 

من الجانب الفلس���طيني، لكن ليس لدينا مسؤولية عن 

الجانب الفلس���طيني، وإنما نحن مس���ؤولون عن الجانب 

اإلسرائيلي، ودولة إس���رائيل ال يمكنها، ويحظر عليها، 

أن تبتلع إلى داخلها 5ر3 مليون فلسطيني«.

وتابع لبيد أن���ه »حان الوقت اآلن للتق���دم وقد وصلنا 

إل���ى المرحلة التي يتعين على حكومة إس���رائيل فيها 

اإلجابة لنفس���ها عن السؤال إذا ما كانت تجري العملية 

السياسية من خالل محاولة حقيقية للتوصل إلى اتفاق 

سالم. والقضية الحقيقية التي علينا مواجهتها هي أن 

ه���ذا أمر ممكن بكل تأكيد، وه���و صعب ومؤلم ومتعلق 

بتنازالت، لكنه ممكن«. وأض���اف أنه »ال يمكننا مواصلة 

الته���رب من حقيقة أن للس���الم ثمنا، وه���و ثمن مؤلم 

قوميا وسياسيا وليس س���هال، وسيضطر إلى دفعه كل 

جانب من الموقعين على االتفاق«. 

وق���ال لبي���د إن نتنياهو »أعلن أنه يع���رف هذا الثمن 

وي���درك معنى حقيق���ة أن الحل الوحي���د الموجود على 

الطاول���ة هو تطبيق فكرة دولتين لش���عبين. وأنا مؤمن 

وآمل أن لديه الش���جاعة التاريخي���ة المطلوبة كي يدفع 

الثمن، وهذا م���ا تعهد به عندما ش���كلنا الحكومة ومن 

على منبر الكنيس���ت وال أتخيل للحظة أنه لم يقصد كل 

كلمة«.

ورأى لبيد أن »مهمتنا اليوم هي تحويل هذا التصريح 

إل���ى خطة عمل منظمة والوقوف وراءها رغم الصعوبات. 

وهدفي ليس إضعاف االئتالف أو وضع إنذار وإنما على 

العكس، أن أوضح أن الوزراء الخمس���ة والنواب ال� 19 في 

الكنيس���ت لحزب يوجد مستقبل هم أس���اس ائتالفي 

صلب يسمح وسيسمح للمفاوضات بالتقدم«. 

واعتبر لبيد أن »الخطأ التاريخي« لليس���ار الصهيوني 

هو أنه »س���ارع إل���ى اإلعالن مس���بقا عما هو مس���تعد 

للتنازل عنه وأعفى بذلك الفلس���طينيين من دفع ثمن 

مقابل السالم. ليس هكذا يجرون مفاوضات في الشرق 

األوسط، وعلى الفلس���طينيين أن يعلموا أن عليهم أن 

يدفع���وا ثمنا أيضا وعليهم أن يوافقوا على تس���ويات 

مؤلمة«. وقال إن »كل لحظ���ة تمر وال يوجد فيها اتفاق 

بيننا وبين الفلس���طينيين هي خطر عل���ى وجود دولة 

إس���رائيل كدولة يهودية. وكل يوم يمر من دون اتفاق 

يقربنا م���ن خطر الدولة ثنائية القومي���ة... وال يتوجب 

على دولة إس���رائيل أن تسيطر على ش���عب آخر، فهذا 

يتعارض مع األخالق اليهودية، ويتعارض مع فكرة بناء 

مجتمع قدوة«. 

وعقب رئيس حزب العمل اإلسرائيلي، عضو الكنيست 

إس���حق هرتس���وغ، على أقوال لبيد، بأن حزبه س���يدعم 

نتنياه���و من داخل الحكومة أو م���ن صفوف المعارضة، 

في ح���ال تق���دم المفاوض���ات وأن أح���زاب المعارضة 

األخرى س���تفعل األمر نفسه »وآمل أن ينفذ حزب يوجد 

مستقبل الجانب اآلخر من المعادلة وينضم إلينا ]أي في 

المعارضة[ في حال تهرب نتنياهو من المفاوضات«. 

بيني���ت لنتنياه���و: يجب ض���ّم األح���زاب الحريدية 

للحكومة وعدم الخشية من انسحاب »يوجد مستقبل«

من جهة أخ����رى، وفي إطار الخصومة الحاصلة بين لبيد 

وبينيت، خاصة على خلفية سن قوانين في مجال العالقة 

بين الدين والدولة، التي يعارضها حزب »البيت اليهودي« 

واألح����زاب الحريدية، أف����ادت صحيف����ة »معاريف«، يوم 

الجمع����ة الماضي، أن بينيت بعث برس����الة إلى نتنياهو، 

قبل أسبوعين، قال فيها إنه يجب ضّم األحزاب الحريدية 

إلى الحكومة، وعدم الخش����ية من انسحاب لبيد في هذه 

الحالة ألن »البيت اليهودي« باق معه.

وأضاف���ت الصحيف���ة أن بينيت أوض���ح لنتنياهو في 

هذه الرس���الة أن التحالف بينه وبين لبيد لم يعد قائما، 

وأن حزب »البي���ت اليهودي« لم يعد يتفق مع لبيد على 

عدم ضم الحريديم إلى الحكوم���ة. وقالت الصحيفة إن 

قياديي���ن في »البي���ت اليهودي« أبلغ���وا نظراءهم في 

األحزاب الحريدية بشأن هذه الرسالة.

ووفقا للصحيفة فإن نتنياهو ليس مستعجال لتغيير 

تركيبة ائتالف���ه ويريد بقاء لبيد في الحكومة، على أمل 

أن ش���عبيته س���تنخفض، خاصة وأن���ه يتولى منصب 

وزير المالية الذي اتخذ م���ن خالله قرارات اعتبرت أنها 

توجه ضربات اقتصادية ضد الطبقة الوس���طى وجعلت 

شعبيته في الحضيض. 

ولفت���ت الصحيفة إلى أن ما دفع بيني���ت إلى التخلي 

ع���ن تحالفه مع لبيد هو عدد من مش���اريع القوانين في 

موض���وع الدين والدول���ة. وأوضحت الصحيف���ة أن لبيد 

يري���د ضم الحريديم إلى الحكومة م���ن أجل أن تعارض 

أحزابهم هذه القوانين وأال يكون في واجهة المعارضة 

حزب »البيت اليهودي« كي ال يخسر شعبيته في أوساط 

يمينية علمانية.

وفي س���ياق المصال���ح الحزبية، كتب محلل الش���ؤون 

الحزبية ف���ي صحيفة »هآرت���س«، يوس���ي فيرتر، يوم 

الجمع���ة الماضي، أن تبادل »اللكمات« بين لبيد وبينيت 

جاء على خلفية محافظ���ة كل واحد منهما على جمهور 

ناخبي���ه، إذ أن لبيد يواج���ه انتقادات من جانب جمهور 

مصوتيه بس���بب الضرب���ات االقتصادية الت���ي أنزلها 

بالطبقة الوس���طى. كذلك فإن لبيد وحزبه مضطران إلى 

تأييد سلس���لة مش���اريع قوانين تمنح حقوقا للمثليين 

إلرض���اء مصوتيه الذين يؤيدون منح حقوق كهذه. وفي 

المقاب���ل فإن بيني���ت وحزبه يعارضان من���ح أية حقوق 

كه���ذه. كذلك أش���ار فيرتر إل���ى أن الجن���اح اليميني- 

الدين���ي- المتطرف بي���ن مصوتي »البي���ت اليهودي« 

ينتقد بينيت بس���بب تحالفه مع لبي���د الذي يدعو إلى 

التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين. 

نتنياهو في وضع مريح 
داخل الليكود

فيما تتصاع���د الخصومة بين لبي���د وبينيت، واعتبار 

نتنياه���و أن ه���ذه الخصومة تصب ف���ي صالحه ألنها 

تضع���ف لبيد وحزب »يوجد مس���تقبل«، ف���إن التقارير 

تش���ير إلى أن وضع نتنياهو داخل ح���زب الليكود الذي 

يتزعمه، بات مريحا نسبيا أكثر من ذي قبل. 

ويعود س���بب ذلك، وفقا ل�«معاريف«، إلى أن نتنياهو 

تصالح مؤخ���را مع قياديين في الح���زب ويتولون مراكز 

مهمة فيه، وخاصة رئيس أمانة الحزب يسرائيل كاتس، 

ورئيس اللجنة المركزية للحزب داني دانون. 

كم���ا تصالح نتنياه���و مع رئيس المكتب السياس���ي 

لليك���ود زئي���ف إلكي���ن، ورئي���س كتل االئت���الف في 

الكنيس���ت ياريف ليفين. وهؤالء ينتم���ون إلى الجناح 

اليمين���ي العلماني المتطرف ف���ي الليكود، ويعارضون 

بشدة قيام دولة فلسطينية. 

وحارب هؤالء األربعة، وخاصة كاتس، داخل مؤسسات 

الليكود من أجل منع س���حب أية صالحيات من نتنياهو، 

خاصة فيم���ا يتعلق بصالحيته بمنع عقد اجتماع للجنة 

المركزي���ة للح���زب، واتخاذ ق���رارات ال يري���د نتنياهو 

اتخاذها في هذا التوقيت أو ذاك، وبضمن ذلك قرار بحل 

الشراكة والتحالف بين الليكود وحزب »إسرائيل بيتنا« 

بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وفاة مانديال: نتنياهو شخصية 
غير مرغوب بها في جنوب إفريقيا

عل���ى صعيد آخر، أقامت س���فارة جن���وب إفريقيا في 

تل أبيب، يوم األربعاء الماضي، مراس���م تأبين للرئيس 

والزعيم الجنوب إفريقي السابق، نيلسون مانديال، الذي 

توفي مطلع األس���بوع الماضي. وقالت »هآرتس« أنه لم 

يحضر أي سياسي إس���رائيلي هذه المراسم. وينسجم 

ذلك مع قرار نتنياهو بعدم الس���فر إلى جنوب إفريقيا 

للمشاركة في مراسم تأبين مانديال وجنازته، مثلما فعل 

معظم زعماء العالم. 

ووجه���ت الصحف ووس���ائل اإلعالم في إس���رائيل 

انتقادات شديدة لنتنياهو بسبب امتناعه عن السفر 

إلى جنوب إفريقيا، وتذرعه بأن تكلفة ذلك س���تكون 

مرتفعة )س���بعة ماليين شيكل(، مش���يرين إلى أنه 

لم يأبه بتكلفة كهذه عندما ش���ارك قبل شهور في 

جنازة رئيسة الحكومة البريطانية السابقة مارغريت 

تاتشر. 

ورأى السفير اإلسرائيلي األس���بق في جنوب إفريقيا، 

ألون ليئيل، أن قرار نتنياهو عدم المش���اركة في جنازة 

مانديال، هو ق���رار صائب ألن نتنياهو هو ش���خص غير 

مرغوب في���ه في جن���وب إفريقيا. وق���ال ليئيل لموقع 

»يديع���وت أحرون���وت« االلكترون���ي إن »نتنياهو ليس 

ضيفا مرغوبا فيه في جنوب إفريقيا الحالية، وأعتقد أنه 

من الصواب أنه لم يسافر«.

ووصف ليئيل تذرع نتنياهو بتكلفة الس���فر لعدم 

المش���اركة في جنازة مانديال بأنه »أداء مرعب« وقال 

إن »نتنياه���و ال ي���درك م���دى تعقيد ه���ذا األمر من 

الناحية السياس���ية ومدى المعارضة التي قد تكون 

لمش���اركته وحضوره في الجنازة من جانب الجمهور 

الجنوب إفريقي، وقد فعل الصواب عندما ألغى ذلك، 

ولكن الذرائع المالية مهينة جدا وقد تم ارتكاب خطأ 

هنا«. 

كذلك أعلن الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيريس، أنه 

قرر هو اآلخر عدم السفر إلى جنوب إفريقيا بسبب وعكة 

صحي���ة. لكن تبي���ن بعد ذلك أن بيري���س يمارس عمله 

كالمعتاد وأنه استقبل الرئيس الغواتيمالي. 

ويش���ار إلى أن بيريس هو أحد أبرز رموز العالقات بين 

إس���رائيل ونظام التمييز العنصري الس���ابق في جنوب 

إفريقيا والذي كان مانديال في مقدمة المناضلين ضده. 

كذلك فإن بيريس هو أحد المس���ؤولين اإلس���رائيليين 

الذين وقع���وا على صفق���ات تزود إس���رائيل بموجبها 

نظام األبارتهايد الس���ابق في جنوب إفريقيا باألسلحة، 

ف���ي الوقت الذي ق���رر العالم فيه عدم م���د هذا النظام 

العنصري باألسلحة.

إال أن ليئيل اعتبر أن بيريس سيس���تقبل بالترحاب لو 

قرر المش���اركة في الجنازة. وق���ال إن »بيريس هو قصة 

مختلفة، وهو ش���يء آخر، إذ يوجد ل���ه تاريخ كامل وهو 

يرمز ويمثل سياسة مختلفة ]عن نتنياهو[ وخسارة أنه 

لم يسافر«.

وتقرر أن يش���ارك في جنازة مانديال، التي جرت أمس، 

رئيس الكنيس���ت، يولي إدلش���تاين. وق���ال ليئيل إن 

»وصول إدلش���تاين إلى جنوب إفريقيا سيكون مشكلة، 

فهو يمثل خطا يمينيا بارزا كما أنه مستوطن«. وأضاف 

أن »ما يسبب ضررا لنا في جنوب إفريقيا وأجزاء مشابهة 

في العالم هو االحتالل، وهذا هو أس���اس المشكلة ومن 

هنا أيضا نشأ هذا األداء المعقد والذي بسببه لن يتمكن 

نتنياهو من السفر«. 

ورأت »هآرت���س« في افتتاحية عددها الصادر األربعاء 

الماضي أن »غياب القيادة اإلسرائيلية العليا عن جنازة 

مانديال ليس صدفة، وباإلمكان أن نرى فيه مؤش���را على 

عزلة دبلوماسية متصاعدة. وإسرائيل أخذت تنعزل عن 

المجتمع الدولي بس���بب إصرارها على استمرار االحتالل 

وتحصينه بالمزيد من المستوطنات، وإدارة ظهرها إلى 

مبادرات سياسية«.

وعل���ى ما يبدو فإن���ه بحلول نهاية الع���ام الحالي بعد 

أس���بوعين، يواص���ل نتنياه���و الغوص ف���ي وحل عزلة 

إس���رائيل الدبلوماسية في العالم على الصعيد الدولي، 

بينم���ا على الصعي���د الداخل���ي، تملي علي���ه مصالحه 

التق���رب من اليمين المتطرف، س���واء داخل حزبه أو في 

الحلبة السياسية عموما، وبالتالي ال يتوقع أن يستجيب 

لدعوة لبيد بالتقدم في عملية السالم. 

بحلول نهاية العام

نتنياهو يتقّرب من اليمين المتطرف أكثر فأكثر 
ويزيد عزلة إسرائيل الدبلوماسية في العالم!
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بقلم: عاموس غلبواع )*(

في الع���ام 2023 س���تلتحق حفيدت���ي أبيغي���ل بالخدمة 

العس���كرية في الجيش اإلسرائيلي. والسؤال الكبير والمثير 

ف���ي آن هو: هل س���يكون وجود إس���رائيل األمن���ي في ذلك 

الوقت آمنا ومضمونا؟ أم أن وضعها األمني سيكون في خطر 

وانحدار؟!

س���وف أحاول اإلجابة عن هذا الس���ؤال من خالل طرح عدة 

أسئلة ثانوية كنقطة انطالق للنقاش. 

لكن قب���ل ذلك، يبدو لي أن في وس���عي االش���ارة إلى عدة 

س���يرورات ستس���تمر في الغالف الخارجي إلسرائيل، بوتائر 

عالي���ة أو منخفضة في العام  2023 أيضا، والتي من المتوقع 

أن تؤثر بأشكال مختلفة على األسئلة التي سأثيرها الحقا.  

وتتلخص هذه السيرورات في اآلتي:

اس���تمرار العداء العربي واإلس���المي الفاعل ضد إسرائيل 

كدولة للش���عب اليهودي، حتى لو تم التوصل إلى تسويات 

واتفاقيات مختلفة بين إسرائيل والفلسطينيين. في المقابل 

ستواصل المنظمات الدولية أنشطتها المناهضة إلسرائيل 

بشدة ومن ضمن ذلك المقاطعة بأشكالها المختلفة.

س���تبقى البيئ���ة االقليمي���ة إلس���رائيل تتس���م بانعدام 

االس���تقرار والتقلب���ات واالهت���زاز وتغيير أنظم���ة وحدود، 

وصراع���ات داخل التيارات اإلس���المية المختلف���ة، يمكن أن 

تفضي إلى إنتاج إرهاب داخلي وخارجي ضد الغرب.

من المتوقع اس���تمرار اتجاه االنحسار النسبي في المكانة 

العالمية للواليات المتحدة األميركية.

ستشهد التكنولوجيا مزيدًا من التقدم السريع، وستزداد 

نتيجة لذلك الق���درات التدميرية المختلف���ة الفتاكة التي 

تمتلكه���ا المنظمات اإلرهابية المختلفة كما س���تكون قدرة 

انتش���ارها أكثر س���هولة. ومن المنتظر، في ضوء ذلك أيضا، 

ان تحتل الحرب االفتراضية )اإللكترونية( مكانة مركزية في 

نظريات أمن الدول والمنظمات.

س����وف يستمر الس����عي نحو امتالك قدرات نووية من جانب 

دولة المنطقة، وهي عملية تبعث إجماال على التشاؤم الشديد.

عندئ���ذ، وحين تبلغ حفيدتي، راقصة الباليه حاليًا، الثامنة 

عش���رة من عمرها، وتنهي دراس���تها الثانوية، هل ستكون 

الخدمة العس���كرية ال تزال إلزامية؟! هل س���يتوقف الجيش 

اإلس���رائيلي عن كونه »جيش الش���عب«، ليغ���دو في جوهره 

»جيش���ا مهنيا«، يكون كل من يلتحق بصفوف���ه كما لو كان 

يدخ���ل إلى مكان عم���ل؟ أم أن الخدمة العس���كرية اإللزامية 

ستستمر وستضم أيضا المتدينين الحريديم؟! 

ليس���ت لدي إجابة، لدي أمل فقط ف���ي أن تكون حفيدتي 

فخ���ورة بالخدمة في صفوف الجيش اإلس���رائيلي، وأن تكون 

واحدة من كثيرين وكثيرات تتأجج في نفوس���هم الدافعية 

للخدم���ة في الجيش اإلس���رائيلي.  أما كيف نش���جع ونغذي 

هذه الدافعية، وكيف س���نواجه مح���اوالت الخصوم واألعداء 

الهادفة إل���ى إضعاف هذه الدافعية، فه���ذا بطبيعة الحال 

مجال آخر للنقاش.

فمس���ألة دافعية حفيدت���ي )أبيغيل( مرتبطة بالس���ؤال 

األوسع وهو: كيف سيكون عليه االجماع الداخلي لشن الحرب، 

الحرب االضطرارية؟! هل ستبقى حساسيتنا الزائدة للخسائر 

البشرية نقطة ضعف لدينا، وفي الوقت ذاته نقطة قوة لنا؟!

سوف تكون هذه المسألة معضلة أساسية في العام 2023، 

والذي لن تتوارى فيه على األرجح القيم الفردية واألنانية. 

وفي تقديري س���تظل البيئة المحيطة بنا، تفرض علينا، بعد 

قتل«، ضرورة وليس خيارا حرا 
ُ
عشر سنوات، ضرورة أن »نقتل ون

م���ن قبيل »مرحى بالموت في س���بيل الوط���ن«! إن كل ما آمل به 

فقط، هو أن تستمر المناعة األمنية، كما دلت عليه استطالعات 

العق���د الماضي، لدى معظم الس���كان في إس���رائيل وأن تزداد 

وتتع���زز أكث���ر معنوياتهم وطول نفس���هم وثقتهم بالجيش 

اإلسرائيلي )مقارنة مع مؤسسات رسمية إسرائيلية أخرى(. 

ومما ال ريب فيه أن حفيدتي س���تلتحق وقتئذ بالخدمة في 

جيش يحتل مكانة متقدمة في الساحة العالمية، على صعيد 

امتالك التكنولوجيا المتطورة، تكون فيه الغالبية الساحقة 

م���ن الجنود والمجن���دات، مزودة بأحدث وس���ائل االتصاالت 

والتكنولوجيا بحلول العام 2023.  

قبل عش���رين عام���ا كان الجنود يمضون اس���تراحتهم من 

التدريب في الثرثرة والحديث عن التجارب الشخصية بصورة 

تساهم في تعزيز التكاتف االجتماعي وروح الفريق. أما اآلن، 

فنج���د كل جندي يختلي بنفس���ه منكبا عل���ى هاتفه النقال 

)األيفون وما ش���اكل( ال يمرح وال يتبادل الحديث مع أحد من 

زمالئه في الخدمة، مما يساهم في زيادة االغتراب واالنكفاء 

على الذات. 

فكيف سيكون الوضع يا ترى في العام 2023؟!

هل س���يتمكن الجيش اإلس���رائيلي في العقد المقبل من 

إيجاد التوليفة السليمة بين الفردية التكنولوجية وبين روح 

الفري���ق أو الجماعة، والدافع لالس���تعداد للقتال والتضحية 

من أجل الزم���الء والجماعة؟! والتكنولوجيا مرتبطة بوس���ائل 

االتصاالت واإلعالم وتأثيرها على المقاتل والقتال.. 

في الماضي كان القادة العس����كريون مزودين بمعلومات 

»عما يحدث«، مما أكس����بهم، من ضمن أش����ياء أخرى، هيبة 

وصالحي����ة، فيما كان االتص����ال مع »األهل« يتم بواس����طة 

الرس����ائل واألقارب، ولم تكن تتوف����ر معرفة حول ما يحدث 

في الجبهة الداخلية... كذلك كانت المعلومات في الماضي 

تص����ل للن����اس والجمهور ع����ن طريق محط����ات اإلذاعة بعد 

خضوعها لعمليات »فلترة« ورقابة. أما اليوم، في هذا العصر 

الديجيتالي، فق����د انقلبت وتغيرت كل األم����ور، ف� »البيت« 

والجبه����ة الداخلية والرأي العام »ينهال����ون« على الجندي، 

يتغلغلون في عالمه الخاص ويشغلون تفكيره وعقله،  فما 

بالكم بعد عشر سنوات؟!

ما ال���ذي س���تواجهه حفيدتي عن���د التحاقه���ا بالخدمة 

العسكرية؟! 

س���تواجه على األرجح عصرا تكنولوجيا جديدا.. ولكن كيف 

سيطبق االنضباط العسكري، الذي يعتبر ضرورة قصوى، في 

ظ���ل هكذا عصر جديد؟! وكيف س���يكون االنصي���اع  لألوامر 

العسكرية؟! مثل هذه األمور ستكون جزءا من تحديات العقد 

المقبل.  

ويقودنا ذلك إلى س���ؤال فرعي آخر: هل س���يحافظ الجيش 

اإلس���رائيلي في الع���ام 2023 على تفوقه، وعل���ى الفجوات 

القائم���ة بينه وبين أعدائه المختلفي���ن، دوال ومنظمات على 

حد سواء؟! علما أن ذلك يشكل شرطا ضروريا ملحا للمحافظة 

على األمن القومي لدولة إسرائيل.  

وإلى جانب عاملي التكنولوجيا والقوى البش���رية النوعية، 

ف���إن أح���د المقاييس لبق���اء وتكريس الفج���وات المذكورة، 

يتمث���ل ف���ي الق���درة التدميرية الت���ي يمتلكه���ا الجيش 

اإلس���رائيلي، والقدرة على الوصول بها إلى أهداف مختلفة، 

سواء القريبة أو البعيدة، بالسرعة الممكنة والدقة القصوى، 

لكن ذلك ال يكفي وحده، فالشرط الضروري اآلخر، هو أن يكون  

العدو حساس���ا للدمار والخسائر، وأن تكون لدية قدرة كبيرة 

على تفادي ذلك. 

ويطرح هنا سؤال آخر: إلى أي حد تساهم األرض )المناطق( 

الموجودة في أيدينا، أو أي���دي العدو، في  بقاء وتعزيز تلك 

الفجوات، أو تقليصها؟! 

ومن الفج���وات إلى األهداف... ف���ي الماضي كانت أهداف 

الجي���ش اإلس���رائيلي تتمثل في بن���اء قوة ضارب���ة )جوية 

ومدرع���ة( قادرة عل���ى التق���دم والوصول إل���ى عمق خطوط 

وتش���كيالت العدو، ام���ا اآلن فيتم التركي���ز على أهداف من 

قبيل حماية الجبهة الداخلية، تفعيل ذراع تدميرية بعيدة 

المدى ودقيقة، ومحاربة اإلرهاب بأش���كال وأساليب مختلفة. 

والسؤال؟: هل س���تظهر في العام  2023 مخاطر وتهديدات 

تتطلب أهدافا إضافية وجديدة؟ ومن هذه التهديدات على 

سبيل المثال »مسيرة مليونية« تزحف نحو حدود إسرائيل!

وبطبيعة الحال، ال يمكن تجنب السؤال الملح أيضًا في هذا 

الس���ياق: كيف س���يكون وضع العالقات العامة واألمنية بين 

إسرائيل والواليات المتحدة األميركية، وكذلك بين إسرائيل 

ويه���ود الواليات المتح���دة، وهما مكون���ان حيويان في أمن 

إسرائيل القومي؟  

وال يتوقف األمر هنا على المكانة الدولية للواليات المتحدة 

فحس���ب )والتي ستزداد ضعفا وتراجعا وفق تقديري(، وإنما 

هو منوط أكثر بوضع المجتمعين اإلس���رائيلي واألميركي ما 

بعد عشرة أعوام...

كي���ف س���يبدو وض���ع مجتمعنا وكي���ف س���يؤثر الوضع 

الديمغرافي ف���ي الواليات المتحدة عل���ى الموقف المبدئي 

لهذه األخيرة وعالقاتها االس���تراتيجية مع إس���رائيل. هذا 

فضال عن مس���ائل أخرى تتعلق بوضع إس���رائيل االقتصادي 

وتأثي���ره على الميزاني���ات المخصصة للجيش اإلس���رائيلي 

واألمن. 

لع���ل المتفائل س���يتنبأ بوضع أفضل لحفيدت���ي أبيغيل 

بحل���ول العام 2023، لكن الواقعي���ة تقتضي أيضا االفتراض 

بأن دولتها )إس���رائيل( يمكن أن تمر بأوضاع وظروف سيئة 

وقتئ���ذ. ففي المحصلة ال يمكن للمتفائل أن يقول بأن وجود 

إسرائيل األمني مضمون وال خوف عليه، لكن في وسعه أيضا 

أن يق���ول بأن هذا الوضع ال يش���هد انحدارا. أما المتش���ائم 

فس���وف يتنبأ بأن األسوأ قادم، وسيشكك في قدرة إسرائيل 

عل���ى المحافظة على أمنها القومي. من جهتي، أجد نفس���ي 

مضطرا لالنتماء إلى التيار المتفائل، وإال لن أكون جدا صالحا 

لحفيدتي!

________________________________

)*( محلل متخصص في الشـــؤون األمنية. هذا المقال ظهر في العدد 

األخيـــر )صدر حديثا( مـــن مجلة »حوار اســـتراتيجي« التي تصدر عن 

»كلية نتانيا«. ترجمة خاصة.

قتل«!
ُ
»في تقديري ستظل البيئة المحيطة تفرض علينا ضرورة أن نقتل ون

إسرائيل بعد عشرة أعوام - نظرة أمنية إلى المستقبل

برافر "لم" يمّر.                            )أ.ف.ب(

كتب بالل ضـاهر:

أعلن الوزير اإلس���رائيلي السابق، بيني بيغن، المكلف من 

قبل الحكومة بدفع مش���روع »قانون براف���ر«، يوم الخميس 

الماض���ي، عن وق���ف إجراءات س���نه في الكنيس���ت. وقال 

بيغ���ن في مؤتم���ر صحافي خاص، عقده في ت���ل أبيب، إن 

رئي���س الحكوم���ة، بنيامين نتنياهو، واف���ق على توصيته 

بس���حب القانون بصيغته الحالية. وتعتب���ر أحزاب اليمين 

أن المخط���ط يمنح أراض���ي لعرب النقب، أي س���كان القرى 

العربية غير المعت���رف بها والمهددة أراضيها بالمصادرة 

وس���كانها بالترحيل، أكث���ر مما يس���تحقون وحتى أنهم 

»غزاة« رغم أنهم يس���كنون في قراهم قبل قيام إسرائيل. 

وتس���ود التقديرات في إس���رائيل أن اليمين سيستمر في 

طرح مخططات مشابهة ل� »مخطط برافر«.

وج���اء إعالن بيغ���ن في أعق���اب »يوم الغض���ب«، في 30 

تش���رين الثاني الفائت، الذي ش���هد مظاهرات ومواجهات 

عنيفة بين الش���رطة اإلس���رائيلية ومواطنين عرب احتجوا 

على »مخطط برافر« وطالبوا بإلغائه. واعتقلت الشرطة خالل 

هذه االحتجاجات خصوص���ا المظاهرات في بلدة حورة في 

النقب ومدينة حيفا، عشرات المتظاهرين وأصابت عشرات 

آخري���ن بج���روح واختناقات جراء اس���تخدام قناب���ل الغاز 

المسيل للدموع. 

حول قرار حكومة إس���رائيل وقف إجراءات س���ن مشروع 

»قانون برافر« والنضال ضده والمخططات لحل قضية القرى 

العربي���ة غير المعترف به���ا في النقب، أجرى »المش���هد 

اإلسرائيلي« المقابلة التالية مع مدير مكتب مركز »عدالة« 

لحقوق األقلية العربية في إس���رائيل في النقب والناش���ط 

والخبير في قضايا عرب النقب، الدكتور ثابت أبو راس.   

)*( »المشهد اإلس���رائيلي«: ما هي األسباب التي جعلت 

نتنياهو يوافق على سحب مشروع »قانون برافر« من جدول 

أعمال الكنيست؟

أب���و راس: »واضح ج���دا أن تجميد تش���ريع ’مخطط برافر’ 

وس���نه كقانون في الكنيس���ت جاء، أوال وقبل أي شيء آخر، 

نتيجة صمود األهل في أراضيهم. ففي الفترة األخيرة رأت 

حكومة إسرائيل أن األغلبية الساحقة من عرب النقب ترفض 

المخطط، وقد اعترف بذلك بيغن نفس���ه. وكانت الحكومة 

قد حاولت تزوي���ر إرادة عرب النقب باالدعاء أن 80% منهم 

يوافقون على المخطط. والحكومة فوجئت بتصعيد الحملة 

ضد ’مخط���ط برافر’، م���ن النواحي الخطابي���ة أو على أرض 

الواقع من خ���الل االحتجاجات والمظاهرات والمواجهات مع 

الشرطة، وخاصة المظاهرات األخيرة في حيفا وقرية حورة، 

اللتين ش���كلتا عالم���ة فارقة في صمود األه���ل وإصرارهم 

على البقاء في أرضهم، وإرس���ال رس���الة واضحة للحكومة 

اإلس���رائيلية أن عرب النقب، ليس فقط أنهم ال يتعاونون، 

وإنم���ا هم يتصدون له. وجاء هذا األمر في موازاة دعم قوي 

جدا تمثل بالمرافعة الدولية، وقد أصبحنا نشعر أن العالم 

يقف إلى جانبنا. فقد قرر االتحاد األوروبي أن ’مخطط برافر’ 

هو مخطط عنصري، وكذلك فعل���ت األمم المتحدة. وأصبح 

الكثي���ر من وس���ائل اإلع���الم العالمية ومؤسس���ات حقوق 

اإلنسان الدولية وحتى السياسيين في دول العالم يزورون 

النقب بشكل متواصل ويعبرون عن استغرابهم من تعامل 

حكومة إس���رائيل مع عرب النقب، خاص���ة وأنهم أدركوا أن 

’مخطط برافر’ ال يهدف لمصادرة أراضي العرب واقتالعهم 

من أراضيهم فقط، وإنما المخطط يشمل إقامة مستوطنات 

يهودي���ة على أنقاض قرى عرب النق���ب. وأعتقد أن العمل 

الموح���د، الذي تقوده ’لجنة التوجي���ه العليا لعرب النقب’ 

بمش���اركة ’الحراك الش���بابي’ والتنس���يق مع هذا الحراك 

الجديد ف���ي النقب وإل���ى جانب المرافع���ة الدولية، جعل 

الس���لطة تخاف وتتحس���ب. فقد اعترف قائد الشرطة في 

منطقة الجنوب بأن المظاهرات األخيرة، وشراس���ة مقاومة 

الشباب العرب في النقب للمخطط، كانت ’حدثا مؤسسا’«.

)*( اليمي���ن اإلس���رائيلي أعلن عن معارضت���ه ل�«مخطط 

براف���ر«، ألن المخط���ط كان، برأي اليمين، »س���خيا« مع عرب 

النق���ب. كذلك فإن وس���ائل إع���الم إس���رائيلية ذكرت أن 

نتنياهو سحب مشروع القانون ألنه أدرك أن أحزاب اليسار 

واألح���زاب العربية وقس���م كبير من أح���زاب اليمين، وكل 

ألس���بابه ودوافعه، سيعارضون مش���روع »قانون برافر« في 

حال طرحه في الكنيست.

أبو راس: »أعتقد أن هذه مجرد حجة، ألنه لو أراد نتنياهو 

أن يم���رر المخطط وس���نه كقانون الس���تطاع القيام بذلك. 

وكان بإمكانه إقناع أحزاب، حت���ى من المعارضة، بتأييده. 

وحكومة إس���رائيل نفس���ها تتخبط، وهن���اك خالف حول 

المخط���ط حتى داخل حزب الليك���ود. ونحن نجري اتصاالت 

مع أعضاء كنيست يهود، من خالل دعوتهم إلى جوالت في 

النق���ب وإطالعهم على الوضع. كذلك فإن المخطط نفس���ه 

معقد وش���ائك وغامض، وحتى أن أعضاء كنيست يطالبون 

بمعرفة م���ا وراء المخطط، وهي معلوم���ات تم إخفاؤها عن 

أعضاء الكنيست«.

)*( ما هو سبب هذا الغموض؟

أبو راس: »حكومة إسرائيل خجلة من نفسها بالكشف عن 

كل ما وراء المخطط. مث����ال، لم نكن نعرف حتى نحن، الذين 

نتاب����ع المخطط عن كث����ب، أن حكومة إس����رائيل تنوي بناء 

مس����توطنات، باستثناء أنها تنوي إقامة مستوطنة ’حيران’ 

عل����ى أنقاض قري����ة أم الحيران العربية. ل����م نكن نعرف أن 

هناك مخططا لبناء خمس مس����توطنات في خط بئر السبع - 

ديمونا، على أنقاض قرى عربية أخرى قائمة قبل قيام دولة 

إس����رائيل. هذا يعني أن ’مخطط براف����ر’ هو مخطط رهيب 

وعنيف وش����رس ولم نتوقع أنه س����يكون بهذه الشراس����ة. 

وأعتقد أنه عندما يتم كشف المخطط بأكمله، فإنه ستكون 

داخل أوساط يهودية، وحتى في حزب الليكود، معارضة له. 

وأعد هذا المخطط كمشروع قانون الجنرال يعقوب عميدرور، 

رئيس مجلس األمن القومي الس����ابق، بعد أن عّدل المخطط 

األصلي الذي وضعه بيغن. م����ن جهة ثانية فإن بيغن أعلن 

أنه ال يواف����ق على المخطط مثلما تم طرح����ه. وفي المقابل 

فإن عرب النقب يرفضون كاف����ة المخططات التي وضعتها 

حكومة إس����رائيل في هذا الس����ياق، خاص����ة وأن جميعها 

غامض ويخفي أم����ورا كثيرة. وقد ح����اول اليمين أن يعرف 

عطى لعرب النقب. واليمين 
ُ
حجم مساحة األراضي التي ست

ال يوافق على المسودة األولى للمخطط التي تحدثت عن منح 

عرب النقب 183 ألف دونم كتعويض عن مصادرة أراضيهم، 

وال يواف����ق على المس����ودة الثانية الت����ي وضعها عميدرور 

وتحدثت عن تعويض بمس����احة يبلغ حجمها 96 ألف دونم، 

وه����م ال يوافق����ون أيضا عل����ى اقتراح وس����طي طرحه بيغن 

ويمن����ح عرب النقب 146 ألف دونم إلى جانب تعويض مالي. 

لكن عرب النقب مس����تمرون ف����ي المطالبة بحقهم في 800 

ألف دونم. كذلك فإن جميع س����فارات إس����رائيل في العالم 

تش����كو من األس����ئلة الكثيرة التي توجه له����ا حول ’مخطط 

برافر’. وهذا بفضل المرافعة الدولية أيضا. ونحن نس����تقبل 

هنا في النقب باستمرار س����فراء ووزراء أجانب ونشرح لهم 

األوضاع، كما أننا نزور دوال أجنبية ونشرح أهداف المخطط. 

ومؤخرا، على س����بيل المثال، زرنا هولندا والتقينا مع رئيس 

حكومتها وعبر عن دهش����ته من خطورة هذا المخطط. وكما 

قلت فإن حكومة إس����رائيل لم تكن تتوقع مثل هذا النشاط 

المناه����ض لمخططه����ا. وربما أن ما جعل حكومة إس����رائيل 

تجمد ’مخطط برافر’ ه����و الحملة الدولية، وخاصة من جانب 

االتحاد األوروبي، ضد المس����توطنات ف����ي الضفة الغربية. 

وعلى ما يبدو أن حكومة إس����رائيل اعتبرت أن العالم العربي 

منش����غل في مش����اكله الداخلية وأن الش����عب الفلسطيني 

مش����رذم، وأن بإمكانه����ا في وضع كه����ذا أن تمرر المخطط. 

وأعتقد أن إرغام حكومة إس����رائيل على س����حب المخطط هو 

عالم����ة فارقة وح����دث تاريخي ومهم في تاري����خ الجماهير 

العربية في إسرائيل. وهذا ال يعني أننا سنستكين، فهذه 

حكوم����ة مجنونة وهناك مخططات أخرى. وحتى بدون وجود 

مخططات، فإن الس����لطات اإلسرائيلية تقوم بممارسات ضد 

عرب النقب، وتس����تخدم قوة بوليسية خاصة اسمها وحدة 

’يوءاف’، من أجل هدم بيوت يوميا وتتصرف بشكل وحشي 

مع المواطني����ن. وعقدنا قبل أيام اجتماع����ا للجنة التوجيه 

العليا لعرب النقب وغيرنا الش����عار بش����أن المخطط ليصبح 

’ضد هدم البيوت ومن أج����ل االعتراف بقرانا’. كذلك طالبنا 

نتنياهو باالجتماع م����ع وفد يمثل عرب النقب من أجل طرح 

المخطط البديل الذي وضعناه«.

)*( من هي الجهات التي خططت ونظمت ونفذت الحملة 

ضد »مخط���ط برافر«، وهل كان هن���اك دور للجنة المتابعة 

العليا للجماهير العربية؟

أب���و راس: »أق���ول بكل تواض���ع إن أول حمل���ة دولية ضد 

’مخطط برافر’ قام بها مركز ’عدالة’، قبل عام ونصف العام. 

وتصاعدت الحملة بعد ذلك، وشاركت فيها مؤسسات أخرى 

من النقب وغي���ر النقب. و’الحراك الش���بابي’ يثلج الصدر، 

وإن كان تحركه قد بدأ قبل ثالثة أش���هر فقط، لكن له دوره 

ونتائجه وانعكاساته. وليس صدفة أن الشباب تظاهروا في 

أكثر من أربعين مدينة في أنحاء العالم. وأصبحت شعارات 

مثل ’ال لبرافر’ و’برافر لن يمر’ شعارات عالمية. ونتوخى من 

لجن���ة المتابعة ليس فقط دعم نضالنا وإنما أن تكون جزءا 

من النضال. وتواصل عرب الش���مال في الجليل والمثلث مع 

النق���ب يزداد مع مرور الوقت. وقد وصلت قضية النقب إلى 

ش���مال البالد، ولم نعد ننتظر أن يصل الشمال إلى النقب. 

وأعتق���د أن قضي���ة النقب أصبحت عل���ى رأس أجندة لجنة 

المتابعة، وباتت قضية كل الفلس���طينيين. وقد طالبنا بأن 

تفت���ح لجنة المتابعة مكتبا لها في النقب، ألننا بحاجة إلى 

هذه المظلة. وقد اتخذت لجن���ة المتابعة، خالل اجتماعها 

األخير في الناصرة، يوم الس���بت الماض���ي، قرارا بأن تعقد 

اجتماعها الشهر المقبل في النقب«. 

)*( مجل���س القرى العربية غي���ر المعترف بها في النقب 

ط���رح مخطط���ا بديال ل���� »مخطط براف���ر«. ما ه���ي الخطوط 

العريضة لهذا المخطط البديل؟

أب���و راس: »في م���وازاة ’مخط���ط برافر’ وضعن���ا مخططا 

بدي���ال، وبادر إليه المجلس اإلقليم���ي للقرى غير المعترف 

بها ومؤسس���ات وهيئ���ات ومختصون مهني���ون في مجال 

التخطي���ط. ونح���ن نطالب حكومة إس���رائيل ب���أن تعطينا 

الفرصة لكي نش���رح المخطط البديل أمام رئيس الحكومة 

ووزي���ر الداخلية من أج���ل أن نثبت أمامهم���ا أن االعتراف 

بالقرى غي���ر المعترف بها لن يؤثر على مخططات الحكومة 

في النقب. فالنقب فارغ، ومساحته تعادل 60% من مساحة 

إسرائيل، ويسكنه 8% فقط من سكان إسرائيل. كذلك فإن 

95% من أراضي النقب معرفة كأراضي دولة. وعندما تتحدث 

إس���رائيل عن تطوير النقب، تريد الحصول على ال� 5% التي 

يملكها عرب النقب، علما أن حكومة إس���رائيل تستطيع أن 

تفعل بأراض���ي الدولة في هذه المنطقة كل ما تش���اء من 

معس���كرات جيش ومس���توطنات، ولكن لن يكون هذا على 

أنق���اض قرى عربية. وحكومة إس���رائيل تحاول تركيز عرب 

النقب في بلدات، بينما عرب النقب يطالبون بتنظيم قراهم 

كقرى زراعية والمحافظة على نسيج حياتهم«.

)*( ه���ل تعلمون م���ا هو ع���دد المس���توطنات الجديدة 

المخطط إقامتها في النقب؟

أبو راس: »نعم. حكومة إس���رائيل تخطط اليوم إلقامة 15 

مستوطنة يهودية جديدة في النقب. وهذه المستوطنات 

موجودة في مراحل تخطيط مختلفة. وتم إقرار إقامة س���بع 

ق���رى يهودية على أنق���اض وأراضي ع���رب النقب. وتحت 

ضغوط اإلع���الم ومناهضة عرب النقب لمش���اريع الترحيل 

هذه، تم الكش���ف عن خارطة جديدة ه���ي ’خارطة برافر’. 

ونرى في هذه الخارطة، كما كنا نتوقع، أن حكومة إسرائيل 

تريد منع ع���رب النقب من التواجد غربي ش���ارع 40 وإغالق 

مناطق معينة في ش���مال - غرب النقب أم���ام عرب النقب، 

على خلفية قومية، أي ألنهم عرب وحسب. وهذه السياسة 

يس���مونها في دول الغرب ’أبارتهايد’. واكتشفنا من هذه 

الخارطة الجديدة، التي كش���ف النق���اب عنها مؤخرا فقط، 

أن مناط���ق التعوي���ض لع���رب النقب، وهي أق���ل من %20 

من المس���احة التي يطالب العرب به���ا، هي مناطق مقفرة 

وقاحلة، وه���ي أراض تقع بي���ن بلدتي ديمون���ا وعراد، أي 

األراضي القاحلة في الس���فوح المؤدية إل���ى البحر الميت، 

ولن يس���تطيع عرب النقب االس���تفادة منها أبدا بينما هم 

يعيشون اآلن في أراض زراعية«. 

مقابلة خاصة مع مدير مكتب »عدالة« في النقب

الدكـتـور ثـابت أبـو راس لـ »الـمـشـهد اإلسـرائيلي«: حـكـومة إسـرائـيـل
جمدت »مخطط برافر« بعدما فوجئت من ردة الفعل المحلية والدولية

*حكومة إسرائيل تخطط اليوم إلقامة 15 مستوطنة يهودية جديدة في النقب وهذه المستوطنات موجودة في مراحل تخطيط مختلفة*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

بنك إسرائيل: تقليص 
مخصصات األوالد فاقم الفقر

حذر بحث جديد لبنك إس���رائيل المركزي من أن تقليص 

مخصصات األوالد الذي تم في شهر آب الماضي بنحو يزيد 

عن 40%، س���يؤدي إلى ارتفاع في نس���بة األطفال الفقراء 

في إسرائيل، وبش���كل خاص األطفال الذين يعيشون في 

عائ���الت فيها عامل واحد على األقل، وكانت قبل التقليص 

فوق خط الفقر بقليل.

وبحس���ب التقري���ر، فإنه من الواضح حتى اآلن أن نس���بة 

العائالت الت���ي فيها عامل واحد عل���ى األقل وتعيش في 

دائرة الفقر، قد ارتفعت بنسبة نحو نصف بالمئة )4ر%0(، 

ما يعني في المعطيات اإلسرائيلية أن حوالي 7100 عائلة 

جديدة غرقت في دائرة الفقر من جديد.

وأشار الملحق االقتصادي »مامون« في صحيفة »يديعوت 

أحرون���وت« إلى أن الخب���راء االقتصاديين في وزارة المالية 

كانوا قد أشاروا في وقت سابق، وقبل تقليص المخصصات، 

إلى أن التقليص في المخصصات، سيلزم عائالت، وبشكل 

خاص في أوساط جمهوري »الحريديم« و«العرب« باالنخراط 

في س���وق العمل، إال أن ما يتضح في تقرير بنك إسرائيل 

أن من تأثر من تقليص مخصصات األوالد هي أيضا عائالت 

فيها عامل واحد على األقل.

يذكر أن قادة االقتصاد في إسرائيل، خاصة حينما يكون 

بنيامي���ن نتنياهو ف���ي مركز القرار، كم���ا حصل في العام 

2003 وحاليا، ينثرون تقديرات بأن مخصصات األوالد تقف 

من خلف زي���ادة الوالدات، وهذا م���ا يتناقض مع الحقائق 

عل���ى األرض بين جمه���ور الع���رب، فه���ذه المخصصات 

ارتفعت بش���كل حاد للعرب في الع���ام 1994 وما بعده، بعد 

إلغ���اء التمييز بين العرب واليهود بس���تار خدمة الجيش، 

وفي تلك الس���نوات بال���ذات بدأت معدالت ال���والدة لدى 

العرب تنخفض بش���كل حاد، من 5ر4 والدة للمرأة الواحدة 

في العام 1990 )و5ر6 والدة في سنوات السبعين(، إلى 5ر3 

والدة في السنوات األخيرة، مع توجه بانخفاض مستمر.

وبحس����ب معطيات نش����رتها الصحافة اإلس����رائيلية، فإن 

مخصصات األوالد في إسرائيل تعد من أدنى المستويات في 

الدول المتطورة، وتبلغ هذه المخصصات للعائلة التي لديها 

ثالثة أوالد دون سن 18 عاما: في اليونان 117 دوالرا، إسرائيل 

118 دوالرا، بريطانيا 313 دوالرا، آيس����لندا 318 دوالرا، فرنسا 

320 دوالرا، الس����ويد 459 دوالرا، فنلندا 468 دوالرا، النمس����ا 

501 دوالر، بلجيكا 623 دوالرا، ألمانيا 663 دوالرا، إيرلندا 713 

دوالرا، وأعلى دولة لوكسمبورغ 1070 دوالرا.

وال يوصي بنك إس���رائيل بالعودة إلى المستوى السابق 

لمخصصات األوالد، بل يقترح على الحكومة توس���يع دائرة 

دف���ع المنح للعائ���الت التي فيها عام���الن وتقع تحت خط 

الفقر، من خالل ما يسمى ب� »الضريبة السلبية«، وهي إعادة 

أموال من الضرائب إلى راتب العامل، وفق جدول يربط بين 

مستوى الراتب وعدد أفراد العائلة.

وتتبع إس���رائيل هذا النمط منذ أكثر من خمس سنوات، 

ولكن حس���ب معطيات بنك إس���رائيل، فإن 50% فقط من 

العائالت المس���تحقة تتقدم بطلب الحصول على المنحة، 

وف���ق معطيات 2011، مع زيادة طفيف���ة في العام الماضي 

2012، وحس���ب تقرير البنك المركزي فإن���ه إذا ما ارتفعت 

نس���بة الحاصلين على المنحة إلى 90% من المس���تحقين، 

فهذا سيكلف الخزينة العامة 183 مليون دوالر في السنة، 

علما أن تقليص مخصصات األوالد وفر على الخزينة العامة 

845 مليون دوالرا سنويا.

ارتفاع في نسبة 
المسنين العاملين

ق���ال تقرير جديد ل���� »مركز طاوب« اإلس���رائيلي إنه في 

العام الماضي حدث ارتفاع حاد بنس���بة 20% في مداخيل 

العائالت التي رب العائلة فيها ابن 65 عاما وما فوق، وهذا 

نابع باألساس حسب التقرير من ارتفاع حاد أيضا في نسبة 

المنخرطين في س���وق العمل، لمن هم في سن من 65 عاما 

إلى 74 عاما.

ويق���ول التقرير ذات���ه إن من هم في عم���ر 65 عاما إلى 

74 عام���ا زادت مداخيلهم باألس���اس بس���بب انخراط أكبر 

في س���وق العمل، بينما من هم في عم���ر 75 عاما وما فوق 

ارتفعت مداخيلهم بس���بب زيادة مخصصات الش���يخوخة 

ورفع قيمة الراتب التقاعدي في السنوات الثالث األخيرة.

ويقول معدو البحث في »مركز طاوب« إن المعطيات التي 

توصلوا إليها ت���دل على أن ارتفاع مع���دالت الحياة ليس 

بالضرورة يزيد من معدالت الفقر بين المسنين، ألن هناك 

إقبااًل أوسع على س���وق العمل، ولذا فإن الباحثين يوصون 

برفع سن التقاعد في إس���رائيل، الذي هو اآلن 67 للرجال، 

و62 عاما للنساء. 

وحاولت الحكومة اإلسرائيلية قبل عام ونصف العام رفع 

سن التقاعد للنساء إلى 64 عاما، إال أن األمر جوبه بمعارضة 

شديدة في الكنيست، ش���ملت نوابا في االئتالف الحاكم، 

كما تسعى الحكومة إلى رفع جيل التقاعد للرجال إلى سن 

70 عاما، ولكن هذه الخط���وة منوطة »بنجاح« الحكومة في 

رفع سن التقاعد لدى النساء أوال.

ويش���ير التقرير إلى أن زيادة نس���بة االنخراط في سوق 

العمل بارزة أكثر لدى من هم »مستقلون«، بمعنى أصحاب 

مهن حّرة، ولديه���م مصالح اقتصادي���ة خاصة، إن كانت 

صغيرة ومتوس���طة وكبيرة، وهذه ش���ريحة معروف عنها 

أنها في غالبيتها لم تضمن خالل سنوات عملها توفيرات 

تقاعدية، ولذا فإن نسبة الفقر بين المهنيين الذين عملوا 

بشكل مستقل أعلى ممن كانوا أجيرين في سنوات عملهم 

وضمنوا توفيرا تقاعديا منظما.

ورأى معدو البحث، أنه كلما كانت س���نوات التعليم أكثر 

لدى المس���نين، كانت نس���بة انخراطهم في سوق العمل 

أعلى من غيرهم، وحتى أنه كلما زادت س���نة التعليم سنة 

واحدة ارتفع االنخراط بنسبة %1.

قال تقرير جديد لمكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي إن 

معدل الرواتب الفعلي في إسرائيل في العام 2012 بلغ 6541 

ش���يكال )1842 دوالرا(، في حين أن معدل الرواتب الرس���مي 

كان 9149 شيكال )2577 دوالرا(.

 كما يؤكد التقرير اس���تمرار الفج���وة الكبيرة بين معدل 

الرواتب لدى العرب ومع���دالت الرواتب بين اليهود، إضافة 

إل���ى الفجوة القائم���ة بين مع���دالت الرواتب بي���ن الرجال 

والنساء لصالح الرجال.

والف���رق بين معدل األجور الفعلي والمعدل الرس���مي، هو 

أن المعدل الرس���مي يحتس���ب جميع األجور ويقسمها على 

عدد العاملين في الس���وق، بينما المع���دل الفعلي يتعامل 

مع األجور المتبعة بحس���ب عدد العاملين. فمثال معروف أن 

75% من األجيرين في إس���رائيل يتقاضون من معدل األجور 

الرسمي وما دون، بينما نحو 58% من العاملين يحصلون على 

67% من معدل األجور الرس���مي وما دون، وأكثر من 35% من 

األجيرين يتقاضون الحد األدنى من األجور وما دون.

ويقول التقرير إن معدل الرات����ب غير الصافي للرجال )قبل 

خص����م الضريبة والرس����وم االجتماعية( بلغ ف����ي العام 2012، 

نح����و 3085 دوالرا )2468 صافيا(، أما معدل أجور النس����اء غير 

الصافي����ة فقد بلغ 2050 دوالرا )أي حوالي 1850 دوالرا صافيا(، 

ما يعني أن معدل رواتب النس����اء غير الصافية كان في حدود 

66% من معدل أجور الرجال غير الصافية، ويعزو التقرير جزءا 

من أسباب هذه الفجوة إلى معدل ساعات العمل لدى الرجال: 

47 ساعة أسبوعيا، مقابل 37 ساعة للنساء، وبعد تحييد عامل 

ساعات العمل تتقلص الفجوة الفعلية من 34% إلى %15.

ويق���ول التقرير إن الفجوة األكبر ف���ي األجور نجدها بين 

معدالت رواتب اليهود والعرب، إذ أن معدل الرواتب الفعلي 

)الصافي( بين اليه���ود يصل إلى 2738 دوالرا، بينما معدل 

الروات���ب لدى العرب يص���ل إل���ى 1698 دوالرا، أي أن معدل 

رواتب العرب يساوي 62% من معدل رواتب اليهود.

يذكر أن أدنى الرواتب في إسرائيل هي من نصيب النساء 

العربيات العامالت، الالتي مع���دل األجور لديهن أقرب إلى 

الح���د األدنى من األج���ر، الذي هو في ح���دود 1210 دوالرات، 

وهذا ليس مرتبطا بساعات العمل، إذ أن تقارير سابقة دلت 

على أن الفج���وة قائمة حتى في نفس مس���توى التحصيل 

العلم���ي والتأهيل المهن���ي، كما بينت تقارير س���ابقة أن 

معدل أجور النس���اء العربيات يت���راوح ما بين 45% إلى %48 

من معدل األجور العام.

وخالفا لعوامل الفرق بين الرجال والنساء، فإن عامل ساعات 

العمل غير قائم لدى العرب، فمعدل أجر س���اعة العمل لدى 

اليه���ود يصل إل���ى 35ر15 دوالر، مقابل مع���دل 10 دوالرات 

للس���اعة لدى العرب، وه���ذه الفجوة موج���ودة أيضا حينما 

يجري الحديث عن نفس مستوى التأهيل العلمي والمهني 

ل���دى الجمهورين، فالفجوة بين رواتب العرب واليهود، لمن 

أنهوا حتى 15 سنة تعليمية، تصل إلى 32% لصالح اليهود، 

بينم���ا تتقلص الفجوة إلى نح���و 5ر8% لمن تعلموا حتى 8 

سنوات في حياتهم.

ويقول التقرير إنه بموجب تقسيم المستوى االقتصادي 

االجتماع���ي إلى 10 مراتب، نجد أن مع���دل الرواتب لمن هم 

في المرتبة العاش���رة »األعلى«، يصل إلى نحو 22 ضعفا من 

معدل الرواتب لمن هم ف���ي المرتبة األولى »الدنيا«، وحتى 

أن الفجوة بين رواتب النساء أنفسهن تتجاوز ال� 22 ضعفا.

تقرير مكتب اإلحصاء: 

معّدل الرواتب الفعلي 70 بالمئة من المعّدل الرسمي!
* الفجوة بين رواتب الرجال والنساء 34%، والفجوة بين رواتب اليهود والعرب 38% والفجوة األكبر بين الحاصلين 
على شهادات عليا * معدل رواتب »الشريحة العليا« يصل إلى 22 ضعفا من معدل رواتب »الشريحة الدنيا«*

أعلن���ت وزارة المالية اإلس���رائيلية في األس���بوع الماضي 

عن تعدي���ل تقديراتها للنمو االقتص���ادي للعامين الجاري 

والمقب���ل، إذ أن التقديرات للعام المقبل ش���هدت تحس���نا 

طفيفا، وبموازاة ذلك قدمت منظمة التعاون للدول المتطورة 

OECD تقريرها الدوري للحكومة اإلسرائيلية، وفيه الكثير 

من المالحظات والتوصيات، الت���ي تصب في صالح أصحاب 

رأس المال، مثل عدم رفع ضريبة الش���ركات، بموازاة اإلبقاء 

على رفع ضريبة الدخل المفروضة على األجيرين.

تقرير وزارة المالية
وقالت وزارة المالية إنه حس���ب التوقع���ات الجديدة، فإن 

النمو االقتصادي س���يرتفع في العام الجاري بنسبة 6ر%3، 

وس���يكون العجز في الميزانية العامة الحالية بنس���بة %3، 

بدال من الس���قف الذي وضعت���ه الحكومة بنس���بة 65ر%4، 

بينما س���يكون النمو االقتصادي في الع���ام المقبل 1ر%3، 

بدال من 8ر2% حس���ب التوقعات السابقة، في حين أن العجز 

ف���ي الميزانية العامة س���يكون 3%، بدال من 8ر3% حس���ب 

التقديرات السابقة.

وكان النمو االقتصادي في إس���رائيل قد س���جل في الربع 

الثالث من العام الجاري 2013 ارتفاعا نسبة 2ر2%، وهي نسبة 

منخفضة، وتوقعت أوس���اط اقتصادية أن تقود المعطيات 

االقتصادية الجديدة عن الربع الثالث إلى موجة جديدة من 

الفصل من العمل، خاصة وأن بوادر لهذا قد بدأت تظهر في 

اآلونة األخيرة، خاصة في قطاع شركات الهواتف الخليوية.

كما س���جل النمو االقتص���ادي في الربع الثان���ي من العام 

الج���اري ارتفاع���ا ملحوظا، مقارن���ة باألوض���اع االقتصادية 

في ه���ذه المرحلة، إذ بلغت النس���بة 6ر4%، إال أن النس���بة 

المنخفضة في الربع الثالث نابعة حسب مكتب اإلحصاء من 

االنخفاض الحاد في الصادرات اإلس���رائيلية، بنسبة 4ر%16، 

بعد أن كانت الصادرات قد سجلت في الربع الثاني من العام 

الماضي ارتفاعا بنسبة %2.

وطالب���ت وزارة المالي���ة حكومتها بتخفي���ض مصروفات 

الحكومة ف���ي العام المقبل بنحو 920 ملي���ون دوالر، بعد أن 

قررت ال���وزراء إلغاء رفع ضريبة الداخ���ل على األجيرين في 

مطلع العام المقبل بنس���بة 1%، رغم أن ه���ذا القرار جاء في 

أعقاب تراكم فائض في مداخيل الضريبة وتراجع العجز في 

الميزانية العامة، ولم يس���تبعد وزير المالية يائير لبيد رفع 

الضرائب مجددا ف���ي ميزانية العام 2015، في حال اضطرت 

الظروف إلى ذلك.

OECD تقرير منظمة
وعرض مدير عام منظمة OECD إنخيل موريا على الحكومة 

اإلسرائيلية حيثيات تقرير المنظمة الدوري الذي يصدر مّرة 

كل عامين، وتبين أن التقرير اس���تثنى في تغطيته ألوضاع 

االقتصاد اإلس���رائيلي جميع المناطق المحتل���ة منذ العام 

1967، بما فيها مرتفعات الجوالن السورية المحتلة. ولغرض 

إعداد التقرير زار إس���رائيل منذ شهر تشرين األول الماضي 

وفدا خبراء ومس���ؤولين »رفيعي المستوى« في المنظمة في 

زيارتين منفصلتين، لالطالع على التقارير اإلسرائيلية، علما 

أن الكثير من مالحظات وتوصي���ات المنظمة قريبة جدا من 

تقارير صدرت مؤخرا عن بنك إسرائيل، وبشكل خاص في ما 

يتعلق بتعامل الحكومة مع الضرائب في األسابيع األخيرة.

واعتب���ر التقرير أن النمو االقتصادي في إس���رائيل يبقى 

عاليا مقارنة مع ال���دول المتطورة األعضاء في المنظمة، في 

حين أن البطالة تعد في أدنى مس���توياتها التاريخية، وفق 

المقياس العالمي الذي بدأت إسرائيل باتباعه في مطلع العام 

2012، وأدى إلى ارتفاع ملحوظ في معطيات البطالة التي لم 

تكن تظهر كفاية في التقارير اإلسرائيلية، بفعل استثناء 

القرى التي يقل عدد س���كانها عن ألفي نسمة، وقسم كبير 

منها هي قرى عربي���ة منكوبة بالبطالة. إال أن التقرير يحذر 

من عدم انخراط العرب والمتدينين المتزمتين »الحريديم« 

في سوق العمل، علما أن العرب يواجهون عقبات كثيرة في 

االنخراط في س���وق العمل، ما يجعل البطالة بينهم تتراوح 

ما بين 23% إلى 25%، مقابل معدل عام بنس���بة 3ر6%، وبين 

اليهود وحدهم م���ا دون 5ر4%، بينما »الحريديم« يحجمون 

عن االنخراط في س���وق العمل ألسباب ودوافع دينية، منها 

عدم االنصه���ار في المجتم���ع العلماني، وله���ذا يفضلون 

العيش على المخصص���ات االجتماعية، والمنح المالية التي 

تقدمها لهم طوائفهم الدينية.

نمو وفقر
ويرى التقرير أن ما يرفع من نس���ب النمو في إسرائيل هو 

قط���اع التقنية العالية )الهاي ت���ك(، وقطاع الغاز الطبيعي 

ال���ذي بدأت إس���رائيل تس���تخرجه من قاع البح���ر األبيض 

 OECD المتوس���ط في ربيع العام الجاري. وتتوق���ع منظمة

أن يس���جل النمو االقتصادي في إسرائيل في العام الجاري 

ارتفاعا بنسبة 75ر3%، بينما س���يرتفع النمو بنسبة 5ر%3 

في العام المقبل 2014، وفي الحالتين، فإن هذه النسب أعلى 

من توقعات وزارة المالية وبنك إس���رائيل المركزي، وتبقى 

توقع���ات النمو في إس���رائيل في تقري���ر OECD، أعلى من 

باقي الدول المتطورة، وحس���ب التقرير، ف���إن ما بين 7ر%0 

إلى 1% من النمو، سيكون من مدخوالت الغاز الطبيعي الذي 

تستخرجه إسرائيل.

أم���ا بالنس���بة للتضخ���م المال���ي، فيتوق���ع التقري���ر أن 

تبقى نس���بة التضخ���م في المجال الذي حددته السياس���ة 

االقتصادية في العق���د األخير، وتتراوح ما بين 1% إلى %3، 

ولكن التقرير حذر من احتمال ارتفاع التضخم إلى أعلى من 

الس���قف األعلى، في حال استمر ارتفاع أسعار البيوت التي 

ارتفعت في السنوات الثالث األخيرة بنسبة %40.

ويشير التقرير إلى أن حجم الدين العام في إسرائيل كان 

في العام 2011، بنس���بة 7ر69% م���ن الناتج العام، وانخفض 

الدين ف���ي العام الماض���ي 2012 إلى نس���بة 2ر68%، بينما 

س���يرتفع الدين بشكل طفيف في العام الجاري إلى 4ر%68، 

ولينخفض مجددا ف���ي العام المقبل 2014 إلى 6ر67%، وفي 

العام 2015 إلى 4ر66%، وهي النس���بة األدنى منذ عش���رات 

السنين.

وهذه التوقعات تش���ير إلى احتمال أن تحقق إس���رائيل 

هدفه���ا، بتخفيض حجم الدين إلى نس���بة 60% من الناتج 

العام، وفق المعدل القائم في الدول المتطورة.

وفي المقابل، يش���ير التقرير إلى أن مس���توى الحياة في 

إس���رائيل بقي أقل بنس���بة كبيرة، مما ه���و قائم في الدول 

األعض���اء ف���ي OECD، إذ أن إس���رائيل دائم���ا في أس���فل 

جدول مس���توى الحياة، كما أن معدالت الفقر في إس���رائيل 

ه���ي األعلى من بين جميع الدول المتط���ورة، إذ أن 20% من 

العائالت في إسرائيل تعيش دون خط الفقر.

ويحذر التقرير من اس���تمرار ارتفاع نسب الفقر، ويوصي 

بتقديم محف���زات للعائ���الت الفقيرة للخروج إل���ى العمل، 

وهذا على الرغم من أن تقرير مؤسس���ة الضمان االجتماعي 

اإلس���رائيلية الرس���مية، ُيظه���ر أن نح���و 4ر90% من األوالد 

الفقراء يعيش���ون في عائالت فيها عام���ل واحد على األقل، 

وتنخفض هذه النسبة إلى 88% لعائالت لديها أربعة أوالد، 

و76% لعائالت لديها ستة أوالد وأكثر.

توصيات التقرير
ترى الجه���ات اإلس���رائيلية ذات االختص���اص أن تقرير 

OECD إيجاب���ي من ناحية إس���رائيل، ولكن���ه يحمل أيضا 

مالحظات وتوصيات، وهي باألس���اس تتماشى مع السياسة 

االقتصادية التي يتبناها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

ووزير المالية يائير لبيد، خاصة وأن التقرير يدعو الحكومة 

إل���ى إعادة النظر في الميزانية العامة للعام 2014، رغم أنها 

مق���ررة منذ الصيف الماضي، وأيض���ا لميزانية العام 2015، 

التي س���تبدأ الحكومة في النظر فيها ف���ي منتصف العام 

المقبل، وس���تكون أول ميزانية تقر عل���ى انفراد، منذ العام 

2009، حينما تم البدء بإقرار ميزانيات عامة لعامين معا.

وتدعو OECD إلى إجراء تقليصات في مصاريف الحكومة 

في ميزاني���ة 2015، ورفع ضرائب جدي���دة، من أجل تغطية 

عجز تتوقع OECD أن يكون في ذلك العام، وحسب التقرير، 

ف���إن النمو االقتصادي الذي على إس���رائيل أن تطمح له في 

2015 هو 4% عل���ى األقل، إذ أن التوقع���ات الحالية تتحدث 

عن نمو 5ر3% في 2015، كتمهيد لعودة إسرائيل إلى نسب 

النمو التي كانت قائمة في سنوات منتصف العقد الماضي، 

ما بين 5% إلى 8ر%5.

وزارة المالية اإلسرائيلية ترفع تقديرات النمو
للعام المقبل وOECD تدعو إلى زيادة الضرائب

*توقعات النمو للعام الجاري 6ر3% والمقبل 1رOECD* %3 تدعو إلى عدم إلغاء رفع ضريبة الدخل
مقابل عدم رفع ضريبة الشركات وزيادة ضريبة المشتريات وإجراء تقليص في ميزانية 2015*

ويدعو التقرير الحكومة اإلس���رائيلية إلى مواصلة العمل 

من أجل الوصول إلى تخفيض الدي���ن العام مقارنة بالناتج 

الع���ام، إلى مس���توى 60% حتى العام 2020، وهي النس���بة 

السارية في دول االتحاد األوروبي. 

وق���ال التقرير إن المعطيات االقتصادية القائمة ونس���ب 

النمو المتوقعة للس���نوات القادمة تتي���ح تحقيق الهدف، 

خاصة وأن تغيير طريقة احتس���اب النات���ج العام، وطريقة 

ت نسبة 
ّ

احتساب الدين العام في العام الماضي 2012، خفض

الدي���ن العام م���ن 73% إلى 68%، وحت���ى أن التقرير يدعو 

إس���رائيل إلى وضع هدف يقل عن نس���بة 60%، من أجل أن 

يكون هناك تخفيض فعلي من حيث الكم للدين العام، ألن 

الدين قد يبقى على حاله، ولكن نسبته تتراجع امام ارتفاع 

حجم الناتج العام.

ويعترض التقرير على االس���تمرار ف���ي تخفيض الفائدة 

البنكية التي ترس���و حاليا عند 1%، كفائدة أساسية، ويدعو 

إلى رف���ع الفائدة خالل العام المقب���ل 2014، ولكن ليس من 

الواض���ح كيف س���يتعامل بنك إس���رائيل المركزي مع هذه 

التوصية، على ضوء اس���تمرار تراجع س���عر ص���رف الدوالر، 

وتضرر قطاع الصادرات من هذه الوضعية، إذ أن مؤسس���ات 

مالية عالمية كانت قد دعت إسرائيل قبل سنوات إلى وقف 

تخفيض الفائدة، والتوقف عن التدخل في س���وق العمالت، 

إال أن البنك المركزي رفض هذه التوصيات في حينه.

والالفت أن OECD اعترضت على سلسلة قرارات اتخذتها 

الحكومة اإلس���رائيلية في القط���اع الضريبي، فقد اعترضت 

المنظمة على إلغاء رفع ضريبة الدخل على األجيرين بنسبة 

1%، كما اعترضت على رفع ضريبة الشركات في مطلع العام 

المقبل من 25% إلى 5ر26%، علما أنه قبل سنوات كانت هذه 

الضريبة بنسبة %34.

ويدع���و التقرير إلى رفع ضريبة المش���تريات مجددا، بعد 

أن كان���ت قد ارتفعت م���ن 16% حتى منتص���ف 2012، إلى 

17%، ثم إل���ى 18% في منتصف العام الج���اري 2013، علما 

أن األوس���اط االجتماعي���ة والمدافعة عن الش���رائح الفقيرة 

والوس���طى تعترض على رف���ع هذه الضريب���ة، التي تمس 

أساسا بمحدودي الدخل.

وما يدل أكثر على توجهات منظمة OECD، هو موافقتها 

على قرار الحكومة بتخفي���ض مخصصات األوالد، ابتداء من 

ش���هر آب الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى س���قوط نحو 7 

آالف عائل���ة جديدة إلى ما دون خط الفقر، وفق تقرير جديد 

لمؤسسة الضمان االجتماعي.

إال أن OECD تدعو إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تقلص 

دائرة الفقر، وبش���كل خاص توس���يع اس���تخدام ما يسمى 

ب� »الضريبة الس���لبية«، وه���و نمط تعمل به إس���رائيل في 

الس���نوات الخمس األخيرة، ولكنه ليس ملموس���ا، إذ تعيد 

ضريبة الدخل أمواال لكل عائلة محدودة الدخل ولديها أوالد 

وفق تدريج معي���ن، لكن نصف العائالت ال يس���تخدم هذا 

النمط، بسبب قلة المعرفة بشأنه.

إحدى شركات قطاع التقنية العالية )الهاي تك( في إسرائيل الذي ما زال المساهم األساس في رفع نسبة النمو االقتصادي...
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ق���ال باحثان كبيران في »معهد أبح���اث األمن القومي« في جامعة تل 

أبيب أن امتن���اع حركة »حماس« والتنظيمات الفلس���طينية المتطرفة 

األخرى عن القيام بعمليات إرهابية ضد إسرائيل أدى إلى زيادة انتقال 

األعض���اء الذين خاب أملهم من هذه التنظيم���ات إلى تنظيمات التيار 

السلفي الجهادي التي تدعم استمرار العنف.

وأضاف هذا الباحثان وهما يورام شفايتس���ر وش���لومو بروم في مقال 

مش���ترك نش���راه في الموقع اإللكتروني التابع للمعه���د أخيرًا، أنه في 

ظ���ل ذلك وفي ضوء عوام���ل أخرى هناك قلق م���ن أن تقوم التنظيمات 

الس���لفية الجهادية وتنظيمات الجهاد العالمي في المس���تقبل بلعب 

دور أكب���ر في القي���ام بهجمات إرهابية ضد إس���رائيل، إال أنه في ضوء 

الطابع المحدود للمحاوالت التي اكتش���فت س���ابقًا، ال يمكن اعتبار أنها 

تش���كل حتى اآلن توجهًا جديدًا. لكن إذا ما تحققت المخاوف وتحولت 

الهجمات المح���دودة إلى تيار جارف من األعم���ال اإلرهابية يقوم بها 

التيار السلفي الجهادي، فإن ذلك سيطرح تهديدات جديدة على قوات 

األمن اإلسرائيلية وعلى السلطة الفلسطينية وعلى جيران إسرائيل في 

كل من مصر وغزة. 

لع الجمهور اإلس���رائيلي على حادثتين 
ّ
وتابعا: في الفترة األخيرة اط

بارزتي���ن قام فيهما ناش���طون على عالق���ة بالقاعدة والتيار الس���لفي 

الجهادي، بعمليات إرهابية في إسرائيل ومناطق الضفة الغربية. وجاء 

ذلك في ظل المخاوف التي تس���ود في إس���رائيل إزاء احتمال نش���وب 

انتفاضة ثالثة جديدة في الضفة، مما يدفع إلى طرح الس���ؤال التالي: 

هل بدأت العناصر المرتبطة بالقاعدة والتيار السلفي الجهادي القريب 

من القاعدة وعناصر الجهاد العالمي، بلعب دور مهم في التحريض في 

المناطق المحتلة والتسبب بتصعيد عنيف واسع النطاق؟.

وتناولت الحادثة األولى عملية االعتقال اإلداري التي جرت العام 2012 

لس���امر البرق، وهو مواطن كويتي من أصل فلس���طيني، تسكن عائلته 

في قلقيلية، حاصل على ش���هادة دكتوراة ف���ي البيولوجيا من جامعة 

في باكس���تان، تدّرب في معس���كرات القاعدة في أفغانستان في مطلع 

د ضمن صفوف القاعدة على ي���د أيمن الظواهري، 
ّ
التس���عينيات، وجن

الزعي���م الحالي للتنظيم. وهو متورط في عمليات إرهابية خطط لها أبو 

مصعب الزرقاوي في األردن في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. 

قل في باكس���تان وجرى تسليمه إلى األردن بعد إطالق سراحه. 
ُ
وقد اعت

وح���اول الدخول إلى إس���رائيل، وحينها ألقت قوات األمن اإلس���رائيلية 

القبض عليه، وهو منذ ذلك الوقت قيد االعتقال اإلداري. 

أما الحادثة الثانية فوقعت في بداية كانون األول 2013 وجرى خاللها 

القض���اء على خلية مؤلفة من ثالثة أعضاء من س���كان بلدة يطا جنوبي 

جب���ل الخليل، وتنتمي المجموعة إلى التيار الس���لفي الجهادي وكانت 

تخطط لهجمات في إسرائيل.

حبطت عدة محاوالت تسلل قام 
ُ
وتجدر اإلش���ارة إلى أنه منذ سنة 2000 أ

بها ناش���طون في القاعدة إلى إس���رائيل وغزة والضف���ة الغربية من أجل 

جمع معلومات اس���تخباراتية وإقامة بنية تحتية إرهابية. وخالل األعوام 

األخيرة ألقت إسرائيل القبض على عدة خاليا إرهابية تتعاطف مع أفكار 

لقي القب���ض على خلية مؤلفة من 
ُ
الجه���اد العالمي. ففي حزيران 2010 أ

س���بعة شبان تتراوح أعمارهم بين 21 و25 عامًا من سكان الناصرة تعرفوا 

من خالل اإلنترنت على األفكار السلفية الجهادية، وتعلموا عبرها كيفية 

اس���تخدام السالح وتركيب العبوات الناس���فة. ومن أجل إثبات قدراتهم 

وجدارته���م لالنتماء إلى تنظيم »القاعدة العالمي« قتل ثالثة من أعضاء 

الخلية في تشرين األول 2009 س���ائق سيارة أجرة. وذهب أعضاء الخلية 

بعد ذلك إلى الصومال للتدرب في صفوف حركة »الش���باب« الصومالية، 

ولك���ن ألقت الس���لطات الكينية القب���ض عليهم على معب���ر الحدود مع 

الصومال وس���لمتهم إلى إس���رائيل. وفي أيل���ول 2011 جرى القبض على 

خلية جديدة مرتبطة بالتيار الس���لفي الجهادي تضم خمس���ة شبان من 

قري���ة دبورية، وكان���ت المجموعة تخطط لمهاجمة جنود ورجال ش���رطة 

وسرقة سالحهم، ومهاجمة مركز الشرطة في القرية ومكاتب الحكومة.

وب���رأي الباحثين فإن حرية التحرك النس���بية في قطاع غزة منذ خطة 

االنفصال س���اهمت في نش���وء مجموعات وتنظيم���ات إرهابية في غزة 

قريب���ة من أفكار التيار الس���لفي الجهادي، وجزء من هؤالء ناش���ط في 

»حماس« أو في تنظيمات قريبة منها. وأدت االضطرابات التي ش���هدها 

العالم العربي والضرر الذي ألحقته بالسلطات الحاكمة إلى نشوء مناطق 

في الش���رق األوسط مريحة لتحرك العناصر الس���لفية الجهادية، سواء 

في سيناء أم في سورية ولبنان القريبتين من إسرائيل. وخالل العامين 

األخيرين شهدت هذه المناطق تجمع عناصر الجهاد العالمي األجانب. 

والتخوف اليوم من أن يش���جع هؤالء على زيادة العمليات اإلرهابية من 

جانب مؤيديهم وشركائهم في مناطق الضفة وضد إسرائيل.

وأك����د الباحثان أن ارتفاع درجة العنف في األش����هر األخيرة في مناطق 

الضف����ة، وذلك من خالل وقوع ع����دد من الهجمات أدت إل����ى مقتل أربعة 

جنود ومدنيين إس����رائيليين، مع تزايد أعمال رش����ق الحجارة والزجاجات 

الحارقة في القدس والضفة، س����اهما في زيادة المخاوف من أننا قد نكون 

على مش����ارف جولة عن����ف جديدة. وما يزيد هذه المخ����اوف هو األصوات 

التي تتنبأ بفشل المفاوضات السياسية الجارية حاليًا بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين، والتقديرات بأن هذا األمر سيؤدي إلى تجدد العنف. لكن 

حت����ى اآلن، تبدو ردة فع����ل التنظيمات الفلس����طينية المعارضة لحكومة 

السلطة ومن بينها »حماس« والجهاد اإلسالمي، على المفاوضات، معتدلة 

مضبوطة نسبيًا، ربما العتقاد هذه التنظيمات أن ال فائدة منها. 

من ناحيته اعتبر المستش���رق اإلس���رائيلي اليميني غ���اي بيخور أن 

مجموعات الس���لفيين من إرهابيي القاعدة باتت أحد أخطر التهديدات 

المركزية الماثلة أمام إسرائيل اآلن، إذ بإمكانها بواسطة صواريخ كتف 

أن تعط���ل الحركة في مطار ب���ن- غوريون الدولي وفي دولة إس���رائيل 

كلها. وبرأيه ال يمكن ألي قوة سالم أو أمن دولية وال حتى ألجهزة األمن 

التابعة للسلطة الفلسطينية التي ال يعتمد عليها أحد في إسرائيل، أن 

تكبح هؤالء اإلرهابيين الذين ال ينفع فيهم ردع عادي.

وقال بيخور في مقال نش���ره في صحيفة »يديعوت أحرونوت« مؤخرًا 

إن���ه يتبي���ن اآلن أن »الربي���ع العربي« هو ربيع س���لفي. وف���ي المناطق 

الفلسطينية تحولت حركة »فتح« وبقدر كبير حركة »حماس« أيضًا، إلى 

أثر باق من الماضي. فكلتاهما مكروهتان من الجمهور المحلي. وأخذت 

تنش���أ قوة جديدة في هذه المناطق هي الحركة السلفية التي يسمى 

بعضها »حزب التحرير«، ومركز نشاطها في الخليل. ومؤخرًا اشترك في 

تظاهرتي عرض قوة قامت بهما ه���ذه الحركة في مدن مركزية الضفة 

الغربية، عشرات اآلالف وهم يرفعون أعالم القاعدة السوداء. وأشار إلى 

أن هؤالء يكرهون الس���لطة الفلس���طينية أكثر مما يكرهون إسرائيل، 

ويكرهون »حماس« أيضًا، وهم غير مس���تعدين لدولة فلس���طينية وال 

يعترف���ون بأي حدود أو مفاوضات. وطموحه���م المعلن هو إقامة خالفة 

إسالمية في كل أنحاء الشرق األوسط، فضاًل عن أنهم يؤيدون السلفيين 

في سورية ولبنان وسائر الدول العربية.

باحثان كبيران في »معهد أبحاث األمن القومي«:

تخّوفات من احتمال قيام تنظيمات 
الجهاد العالمي في المستقبل بدور أكبر 

في شّن هجمات على إسرائيل!

عنصر في ميليشيا شيعية لبنانية وعراقية أثناء القتال داخل سورية.            )أ.ب(

تبث التقييمات اإلس���رائيلية، في نهاية الع���ام الحالي )2013(، تفاؤال 

حيال وضع إسرائيل األمني في العام  المقبل )2014(. وينبع هذا التفاؤل، 

كم���ا هو حاصل في األع���وام الثالثة األخيرة، أي منذ ب���دء االنقالب الكبير 

في العال���م العربي، أو ما يس���مى »الربيع العربي«، م���ن أن العالم العربي 

بعد شبح الحرب والتصعيد األمني 
ُ
منش���غل في حروب وصراعات داخلية ت

عن إسرائيل. 

ويأت���ي ذل���ك أيضا في وق���ت غّير في���ه الجيش اإلس���رائيلي مفهومه 

العس���كري، بعد أن بات في السنوات األخيرة يس���تبعد أي احتمال لحرب 

تقليدية مع جيوش نظامية، وإنما االحتمال القائم هو »عمليات عسكرية« 

أو مناوشات ضد منظمات مسلحة، مثل حزب الله وحركتي حماس والجهاد 

اإلس���المي الفلس���طينيتين والفصائل األخرى في قط���اع غزة وتنظيمات 

الجهاد العالمي في شبه جزيرة سيناء وسورية.   

رغم ذلك، فإن هذه التقييمات اإلسرائيلية ال تترك مساحة كبيرة للتفاؤل 

حيال الوضع الحاصل في غزة، في أعقاب عزل حكم »اإلخوان المس���لمين« 

في مصر، واتهام الحكم الجديد فيه���ا بقيادة وزير الدفاع والقائد العام 

للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي لحماس بالتآمر ضد مصر، ما أدى إلى 

تراجع العالقات بين مصر وحماس، وهو أمر تمت ترجمته على أرض الواقع 

بإغالق الجي���ش المصري معظم األنفاق بين القطاع وس���يناء، التي كانت 

تدخل عبرها معظم البضائع، واألسلحة طبعا، إلى القطاع. وتعتبر إسرائيل 

أن هذا الوضع سيتس���بب بأزمة إنس���انية في القطاع، وسيدفع الفصائل 

الفلسطينية فيه إلى المبادرة لتصعيد أمني ضد إسرائيل.   

إسرائيل تقرر السماح 
بإدخال مواد بناء إلى غزة

ذكرت تقارير صحافية إس���رائيلية، األس���بوع الفائ���ت، أن وزير الدفاع 

اإلسرائيلي موش���يه يعلون قرر الس���ماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة 

تحس���با من تدهور الوضع اإلنس���اني فيه عقب إغالق مصر معظم األنفاق 

ووقف تهريب البضائع والتسبب بالتالي بتصعيد أمني ضد إسرائيل.

ويقض���ي قرار يعلون، الذي جاء بناء على توصيات الجيش اإلس���رائيلي، 

بالس���ماح بإدخال مواد بناء الس���تخدامها في إنش���اء عدة مشاريع كبيرة 

تنفذها مؤسس���ات دولية في قطاع غزة، وعلى أثر مطالب بهذا الخصوص 

تقدم���ت بها دول أجنبية عديدة. وقدمت وحدة تنس���يق أعمال الحكومة 

اإلس���رائيلية في القطاع والضف���ة الغربية، التابعة للجيش اإلس���رائيلي 

وبقي���ادة اللواء إيتان دانغوت، تقريرا إلى يعلون مؤخرا، حذرت فيه من أن 

استمرار الحظر على إدخال مواد بناء من شأنه أن يؤدي إلى فقدان عشرات 

آالف العمال في قطاع غزة لعملهم وتصعيد الوضع األمني.

وذك���رت صحيفة »هآرتس« أن يعلون اعتق���د في البداية أن التحذيرات 

مبالغ فيها وأن على إس���رائيل مواصلة منع إدخال مواد البناء لغزة، خاصة 

بعد كش���ف نفق يربط بين القطاع وجنوب إس���رائيل، وأن على إس���رائيل 

جباي���ة ثمن ذلك من حركة حماس التي تس���يطر على القطاع. لكن يعلون 

قرر هذا األسبوع إزالة الحظر على إدخال مواد البناء إلى غزة بصورة جزئية 

وأصدر أمرا لدانغوت بإعداد خطة لتنفيذ ذلك.

ونقلت صحيفة »معاريف« عن دانغوت قوله خالل لقاءات مع مس���ؤولين 

في االتح���اد األوروبي في بروكس���ل، قبل أكثر من أس���بوعين، إن النقص 

بالوقود في غزة وانقطاع الكهرب���اء المتكرر وتدفق مياه الصرف الصحي 

في الشوارع هو »نتيجة مباشرة للحرب المصرية على أنفاق التهريب«.      

وأض���اف دانغوت أن إغ���الق مصر لألنفاق بينها وبي���ن قطاع غزة »ألحق 

ضررا كبيرا بتزويد الطاقة لكافة الس���كان ويؤثر ذلك على البيوت الخاصة 

مثلم���ا يؤثر على المباني العامة، مثل المستش���فيات«. وأردف قائال أمام 

المسؤولين األوروبيين إن »مصر ترى في حماس عدوا«، وإن حماس ال تشن 

هجمات صاروخية ضد إس���رائيل »ألنها تعل���م أن مصر ال تدعمها«. وتابع 

دانغوت أنه يجري اتصاالت مع الس���لطة الفلس���طينية من أجل حل األزمة 

في غزة، لكنه اعتبر أن »حماس ال تقبل بصالحيات السلطة«.

االستخبارات اإلسرائيلية متفائلة
حيال التطورات المتوقعة في الشرق األوسط

ش���ر أخيرًا، عن »التقييم السنوي« 
ُ
في مقابل ذلك، نقل تقرير صحافي، ن

الذي استعرضته أجهزة االس���تخبارات اإلسرائيلية أمام المجلس الوزاري 

المصغر للش���ؤون السياس���ية واألمني���ة )الكابينيت(، ي���وم االثنين قبل 

ثالثة أس���ابيع، أن حماس والجهاد اإلس���المي، في القط���اع، تعمالن على 

صنع صواري���خ طويلة المدى محليا، على أثر س���د األنفاق بين غزة ومصر، 

وحفر أنفاق تربط بين القطاع وإسرائيل، لغرض إطالق صواريخ منها وشن 

هجمات ضد بلدات إس���رائيلية محاذية للشريط الحدودي لكن التقييمات 

وصفت وضع حماس االقتصادي بأنه سيء. 

وف���ي المقاب���ل اعتب���رت التقييمات االس���تخباراتية أن وضع الس���لطة 

الفلسطينية والرئيس محمود عباس )أبو مازن( يتحسن في الفترة األخيرة 

بس���بب تراجع وضع حماس واس���تئناف المفاوضات مع إسرائيل وإطالق 

سراح أسرى فلسطينيين. 

ويش���ار إل���ى أن تقييمات أجهزة االس���تخبارات تتن���اول التطورات في 

المنطقة والعالم التي من ش���أنها التأثير على األمن القومي اإلسرائيلي، 

وهي مختلفة عن »تقييم الوضع القومي« الذي تعده ش���عبة االستخبارات 

العسكرية اإلسرائيلية ويتناول جوانب إضافية. 

ونقل موق���ع »يديعوت أحرونوت« االلكتروني ع���ن »مصادر موثوق بها« 

قولها إن الوزراء األعضاء في الكابينيت خرجوا من االجتماع، الذي ُعقد في 

مقر الموس���اد في تل أبيب، »بمزاج غير سيء«، علما أن القانون اإلسرائيلي 

يحظر نشر تقارير التقييم السنوي ألجهزة االستخبارات. رغم ذلك، كتب 

المحلل العس���كري في الموقع اإللكتروني، رون بن يشاي، أنه »وفقا لجميع 

المؤشرات فإن التقييم االستخباراتي للعام 2014 متفائل باألساس«.

ويعود ه���ذا التفاؤل إل���ى عدة أس���باب، أولها أن التهدي���د التقليدي 

المباشر على إسرائيل، من جانب جيوش الدول العربية، تراجع خالل العام 

الجاري بش���كل كبير في أعقاب المواجهات الداخلية التي انش���غلت بها 

الدول العربية المجاورة إلس���رائيل »وعلى ما يبدو فإنها ستنشغل بها في 

العام المقبل أيضا«. 

والس���بب الثاني، هو أنه على الرغم من تزايد المنظمات المس���لحة التي 

فتحت جبهات جديدة، وحتى أن قوتها العسكرية تتعاظم، إال أن خطرها 

على إس���رائيل لم يتصاعد حاليا وال يتوق���ع أن يتصاعد في العام المقبل 

أيضا، »واألهم من ذلك هو أنها مرتدعة أكثر من الماضي«.

وأضاف بن يش���اي أنه وفقا لتقييم االستخبارات اإلسرائيلية فإن »حزب 

الله وحماس والجهاد اإلسالمي الفلس���طيني وحتى السلفيين ومنظمات 

الجهاد العالمي في س���يناء وسورية، لديها اآلن وعلى ما يبدو أنه سيكون 

لديها في العام المقبل أيضا، أسباب جيدة ووجودية لكي تحاول أال تتورط 

ف���ي مواجهة مع إس���رائيل. واإلرهاب مرتدع ليس فقط بس���بب القدرات 

االس���تخباراتية والعسكرية للجيش اإلسرائيلي، وإنما بسبب عوامل أخرى 

أيضا بينها السياسة األمنية التي يتبعها النظام الجديد في مصر«. 

والس���بب الثال���ث ل� »التفاؤل« اإلس���رائيلي هو أنه تج���ري في المنطقة 

تحركات سياس���ية ودبلوماسية وعس���كرية يمكن أن تؤدي، من الناحية 

النظرية على األقل، إل���ى تطور اتجاهات إيجابية من وجهة النظر األمنية 

اإلسرائيلية. وهذه التحركات تتعلق بتفكيك السالح الكيميائي السوري 

والمفاوضات اإلس���رائيلية - الفلسطينية والمحادثات بين الدول العظمى 

وإيران ومن ش���أنها أن تؤدي إل���ى تراجع البرنامج الن���ووي اإليراني عدة 

سنوات إلى الوراء. 

وأضاف بن يش���اي أنه إلى جانب ذلك هناك »مجمل المصالح المشتركة 

التي نشأت بين إس���رائيل وبين السعودية ودول الخليج ومصر على ضوء 

ضع���ف مكانة الوالي���ات المتحدة ف���ي المنطقة، واالرتف���اع المتوقع في 

مكانة إيران في المنطقة، والتهديد لنا ولهم من جهة اإلسالم السياسي 

المتطرف«. وأش���ار إلى أنه ليست جميع هذه »الفرص اإليجابية« يمكن أن 

تتحق���ق في العام المقبل، ولكن حتى لو تحقق جزء منها فإنه »س���يؤدي 

إلى نتائج إيجابية«.  

لكن المحلل أش���ار إلى أن التقييمات الس���نوية ألجهزة االس���تخبارات 

تناولت جوانب »سلبية« بالنسبة إلسرائيل، وفي مقدمتها التقديرات بأن 

إيران لن تكون مس���تعدة، في إطار اتفاق نهائي ودائم مع الدول العظمى 

بعد س���تة ش���هور، لتفكيك برنامجها النووي كله وإنم���ا تطمح ألن تبقى 

»دولة عتبة نووية« حتى لو اضطرت إلى دفع ثمن جراء ذلك. 

ووفق����ا للتقييمات اإلس����رائيلية فإن كافة المواضي����ع المتعلقة بأمن 

إس����رائيل، باس����تثناء الموضوع النووي اإليراني، نابعة من حالة انعدام 

اليقين الس����ائدة في الشرق األوس����ط في أعقاب »الربيع العربي«، والتي 

تجع����ل المنطقة ف����ي حالة قابلة لالنفج����ار، وأنه إزاء ه����ذا الوضع ليس 

إس����رائيل وحدها التي يتعين عليها االستعداد النفجار شعبي مفاجئ 

وعنيف. 

ورأت التقييمات أنه سيتعين على زعماء الدول العربية ورئيس الحكومة 

التركي���ة، رجب طيب أردوغان، والقيادة اإليرانية وفي مقدمتها المرش���د 

العام للجمهورية اإلس���المية، علي خامنئي، أن يأخذوا في الحسبان القوة 

الصاعدة للجماهير التي تبحث عن الرفاهية االقتصادية والحرية والعدالة 

وبمقدورها أن تقوض اس���تقرار األنظمة، وبضمنها تلك التي نش���أت في 

أعقاب »الربيع العربي«. وتابعت التقييمات أن »الهزة التي شهدها العالم 

العربي أنق���ذت الجهاد العالمي الذي انبثق من مدرس���ة تنظيم القاعدة 

وكان في حالة أفول، والس���الح الذي تم نهبه من ليبيا ومناطق تفتقر إلى 

حكم مركزي في س���ورية واليمن وليبيا وس���يناء والعراق وشمال إفريقيا، 

س���محت لمنظمات الجهاد العالمي بتجميع قواها وأن تشكل رأس الحربة 

في محاربة األنظمة القديمة«.   

وفيما يتعلق بالوضع في س���ورية فإن التقييمات اإلس���رائيلية رأت أن 

»الح���رب األهلية أخذت تتراجع ويوجد حاليا عدد أقل من القتلى يس���قط 

تل 
ُ
يوميا، لكن هذه الحرب ستس���تمر لفترة طويلة نسبيا، وذلك حتى لو ق

الرئيس الس���وري، بشار األسد، ألي س���بب كان«. لكن أجهزة االستخبارات 

اإلسرائيلية قدرت أن وضع األسد اآلن يتحسن بسبب انشقاقات في صفوف 

المتمردين واالتفاق الروسي - األميركي لتفكيك السالح الكيميائي، وهو 

ما منح النظام شرعية دولية متجددة.

ولفتت التقييمات إلى أن إيران تدعم األس���د اقتصاديا، وروسيا توفر له 

مظلة سياس���ية وتزوده بالسالح، وأن »من شأن تدخل خارجي مكثف فقط 

أن يؤدي إلى إنهاء الحرب في سورية«. وشددت االستخبارات اإلسرائيلية 

على أنه حتى عندما يتحس���ن وضع األس���د فإنه ال يمي���ل إلى التورط في 

مواجهة مع إسرائيل.  

وقال���ت التقييمات إن حزب الله موجود في حالة مش���ابهة ولن يس���ارع 

إل���ى الدخول في مواجهة مع إس���رائيل ويحتفظ بقوت���ه الحتمال القيام 

برد عسكري ضد إس���رائيل في حال هاجمت إيران وأيضا لكي يستمر في 

مس���اعدة األسد في س���ورية. وأضافت التقييمات اإلس���رائيلية أن القوة 

العسكرية لحزب الله لم تتزايد تقريبا في العام الحالي، باستثناء الخبرة 

التي اكتس���بها مقاتلوه في س���ورية، لكن لم تصل حزب الله أس���لحة من 

إيران أو سورية هذا العام.

لكن أجهزة االس���تخبارات اإلس���رائيلية تقدر أنه في حال نشوب حرب 

جديدة بين إسرائيل وحزب الله فإن »حزب الله سيوجه ضربة ستكون أشد 

من كل ما عرفناه حتى اآلن« لكن ليس لديه القدرة على تش���ويش قدرات 

الجيش اإلسرائيلي.

وقالت التقييمات االس���تخباراتية إن الوالي���ات المتحدة لن تتنازل عن 

مكانته���ا ف���ي المنطقة وعن مصالحه���ا ومصالح حلفائه���ا في المنطقة 

وخاصة ألنه يوجد في المنطقة أكبر احتياطي للنفط في العالم. 

»المنطقة تشهد حربين األولى
سنية - شيعية والثانية في مصر«

تش���ير تقييمات الجيش اإلس���رائيلي إلى أنه تدور في الشرق األوسط 

حربان قاس���يتان ليستا مرتبطتين بإس���رائيل، األولى هي »حرب سنية - 

شيعية«، والثانية هي الصراع في مصر.

وقال ضابط إس���رائيلي كبير برتبة لواء لمراس���ل وكالة »يو. بي. أي« في 

إسرائيل، مطلع األس���بوع قبل الماضي، إن حزب الله، بسبب مشاركته في 

الحرب في سورية، يجر »الحرب السنية - الشيعية« إلى داخل لبنان. وأشار 

في هذا الس���ياق إلى وجود »مستش���ارين إيرانيين« في لبنان وهو ما أدى 

إل���ى »التفجير الكبي���ر« الذي وقع قرب الس���فارة اإليرانية في بيروت قبل 

أسبوعين.

وأضاف، في سياق ما يصفه ب�«الحرب السنية - الشيعية«، أن السعودية 

»تق���ود العالم الس���ني« بع���د أن ضعفت مصر، وباتت ضالع���ة في الحرب 

الس���ورية من خ���الل تمويل جهات معارض���ة للنظام الس���وري، بضمنها 

تنظيمات الجهاد العالمي، وأنها تمول أيه جهة »تحارب الشيعة«.

من جهة أخرى تش���ير تقديرات الجيش اإلس���رائيلي إل���ى أنه في حال 

نش���وب حرب بين إس���رائيل وحزب الله في المس���تقبل، فإن الحزب قادر 

على إطالق 2000 صاروخ يوميا باتجاه األراضي اإلس���رائيلية، فيما تقضي 

الخطط العسكرية في هذه الحالة بتدمير قرى بأكملها في جنوب لبنان.

وفيم���ا يعتبر الجيش اإلس���رائيلي أن حزب الله مرت���دع منذ حرب لبنان 

الثاني���ة، في صي���ف الع���ام 2006، إال أن التهديد بتدمير ق���رى لبنانية 

يأت���ي في إطار صيانة ه���ذا »الردع«. ويأتي ه���ذا التهديد، وفقا للجيش 

اإلس���رائيلي ورؤية قادة قواته في الجبهة الشمالية، باعتبار أن حزب الله 

يش���كل »دولة داخل دولة« في لبنان، وأنه يس���يطر عمليا على مناطق في 

البقاع ومنطقة الضاحية الجنوبية ف���ي بيروت وجنوب لبنان، وأن الجيش 

اللبناني ال يمارس نشاطا فيها.

وفيم���ا يتعلق بجن���وب لبن���ان، أي المنطقة القريبة من إس���رائيل، فإن 

الجيش اإلس���رائيلي يتحدث عن »أس���لوب عمل إش���كالي وخطير للغاية« 

يق���وم به ح���زب الله ويتمثل بأنه ف���ي معظم المباني ف���ي قرى الجنوب، 

المؤلفة في غالب األحيان من ثالث طبقات، يس���كن ناش���ط في الحزب مع 

ن في إحدى الطبقات صواريخ موجهة نحو إسرائيل، أو ذخيرة 
ّ
عائلته ويخز

أو مواقع مراقبة. ويقول الجيش اإلسرائيلي إنه »يعلم علم اليقين« أن هذا 

هو أسلوب عمل حزب الله.

ويعترف الجيش اإلسرائيلي بأنه لم يكن ناجحا خالل حرب لبنان الثانية، 

لكن في الحرب المقبلة، في حال نش���وبها، فإن أسلوب عمل حزب الله في 

قرى الجنوب سيجّر الجيش اإلس���رائيلي إلى داخل قرى جنوب لبنان وإلى 

تدمير قرى بأكملها لمنع إطالق الصواريخ منها ومنع اس���تخدام الذخيرة 

المخزنة فيها. وفي إطار استخالص الجيش اإلسرائيلي لدروس إخفاقاته 

خالل حرب لبنان الثانية، فإنه أجرى تدريبات كثيرة للغاية منذئذ، وحتى 

أن���ه تدرب في الفترة األخيرة على »احت���الل« مدينة صفد في إطار رؤيته 

لحرب مقبلة محتملة.

ويقول الجيش اإلس���رائيلي، وفقا ألحدث التقدي���رات، إنه يوجد بحوزة 

ح���زب الله م���ا بين 60 إلى 70 أل���ف قذيفة صاروخية وص���اروخ ذات آماد 

متنوعة. كما أن لدى الحزب طائرات بدون طيار وهو يس���عى إلى التس���لح 

بأكثر األس���لحة تطورا من الناحي���ة التكنولوجية والتي يحصل عليها من 

إيران، وأن هذا األمر، أي التسلح، »موجود في دي. إن. إيه حزب الله«.

رغم ذلك يعلن الجيش اإلسرائيلي أن إسرائيل ال تريد حربا مع حزب الله. 

هل هذا يعني أن إسرائيل تتخوف من إطالق كميات كبيرة من الصواريخ 

باتجاه أراضيها وأن حزب الله يردع إسرائيل أيضا؟. 

يعتب���ر الجيش اإلس���رائيلي أن كلمة »ردع″ ليس���ت الكلمة الصحيحة 

التي يمكن اس���تخدامها، ألن قواته تدربت بشكل غير مسبوق في األعوام 

الماضية وإذا نش���بت ح���رب فإن األضرار التي س���تلحق بلبنان س���تكون 

»هائلة«.

ويدعي الجيش اإلسرائيلي أن حزب الله يلحق ضررا بلبنان بسبب تدخله 

في الحرب األهلية الدائرة في س���ورية، ويعتبر أن إيران وحزب الله أنقذا 

نظام األس���د، وأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني، قاس���م 

س���ليماني، موجود في س���ورية ويوجه تعليمات إلى ح���زب الله. ويعتبر 

الضابط اإلس���رائيلي أن حزب الله هو »عامل س���لبي« ف���ي لبنان، وأنه في 

المقابل هناك أكثر من »عامل إيجابي« في لبنان وبينها الجيش واالقتصاد 

اللبناني، وهما عامالن يدفعان نحو االعتدال السياس���ي خاصة وأن العامل 

االقتصادي مبني بقدر كبير على السياحة.

وينفي الجيش اإلس���رائيلي أنباء ترددت مؤخ���را وتحدثت عن أن قواته 

تشارك في الحرب في سورية، ويؤكد أن المساعدة الوحيدة التي تقدمها 

إسرائيل هي مساعدة إنس���انية من خالل إقامة مستشفى ميداني ونقل 

مصابين سوريين إلى مستشفيات داخل إسرائيل للعالج.

وتشير تقييمات الجيش اإلسرائيلي إلى أن هناك تغييرات عميقة جدا 

جارية في الش���رق األوس���ط، وهذه التحوالت ما زالت مستمرة، وأن اتفاق 

سايكس - بيكو، الذي قسم المنطقة في بداية القرن الماضي، يتغير اآلن 

وال أحد يمكنه التنبؤ بالمستقبل، وأن »األمر المؤكد هو أن سورية لن تظل 

كما كانت في الماضي«.

التقييمات األمنية اإلسرائيلية السنوية متفائلة 

»حربان عربيتان في المنطقة إسرائيل ليست طرفا فيهما!«
بعد شبح الحرب والتصعيد األمني عن إسرائيل«*

ُ
*»العالم العربي منشغل بحروب وصراعات داخلية ت



الثالثاء 2013/12/17 م الموافق 13 صفر 1436 هـ  العدد 322 السنة الحادية عشرة6

إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

ضابط شرطة إسرائيلي سابق:

الفاسدون وزعماء العصابات في 
إسرائيل ال يصنفون كمجرمين!

في موازاة تصاعد حجم الجريمة المنظمة في إس���رائيل، احتل زعماء 

العصابات الكبرى مكانة تش���به مكانة »النج���وم«، في وقت لم تعد فيه 

هذه العصابات ترتدع عن ارتكاب أي���ة جريمة، وخاصة تنفيذ عمليات 

تفجير س���يارات وقتل خصوم في العالم الس���فلي، وص���وال إلى تفجير 

سيارة أحد كبار المدعين في النيابة العامة. 

ومن الجهة األخرى، فإن ظاهرة الفس���اد السلطوي في إسرائيل آخذة 

في االتس���اع، ويالحظ »تسامح« س���لطات القضاء تجاهها. وبعد تبرئة 

س���احة رئيس حزب »إسرائيل بيتنا« ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، 

تتعالى أصوات، بينها صوت المدعي العام اإلس���رائيلي، موشيه الدور، 

المطالبة باالس���تئناف على حكم البراءة والتأكيد على وجود أدلة إلدانة 

ليبرمان بتهم نس���بت إليه. كذلك فإن المحكمة س���محت لثالثة رؤساء 

بلديات متهمين بتلقي رشى بخوض انتخابات السلطات المحلية، التي 

جرت في 22 تشرين األول الماضي، والتي حقق فيها المتهمون الثالثة 

فوزا ساحقا على خصومهم.  

ويرس���م عضو الكنيست موشيه مزراحي، من حزب العمل اإلسرائيلي، 

صورة أسوأ للفساد الذي أخذ يستشري في إسرائيل، وذلك ألن المجتمع 

أخذ يتقبل هذا الفس���اد. وقال مزراحي لصحيف���ة »غلوبس« في نهاية 

األسبوع الماضي، إن »المش���كلة في دولتنا هي أن الردع أصبح مفقودا. 

والمجتم���ع والحكومة والجمه���ور يوجهون اإلطراءات للفاس���دين، وال 

يصنفون س���لوكا فاسدا على أنه س���لوك مرفوض وبشع وال ينددون به. 

فإذن كيف يمكن التوقع أال يكون هناك فس���اد في إس���رائيل؟ وال أحد 

يكلف نفس���ه كي يقول للفاس���دين إنهم يفعلون شيئا ما ليس جيدا، 

والنتيجة هي أنك ترى المزيد والمزيد من الفس���اد، في كافة المجاالت 

والطبقات، ألن هؤالء األش���خاص يعلمون أنه لن يحدث لهم ش���يء جراء 

سلوكهم المقرف«. 

ويش���ار إلى أن مزراحي هو ضابط شرطة كبير س���ابق، وقبل أن يدخل 

المعترك السياس���ي، عش���ية االنتخابات العامة للكنيس���ت، في بداية 

العام الحالي، كان نش���طا ف���ي الحرب ضد الفس���اد والجريمة المنظمة 

في إطار عمله في الش���رطة. وقد أقام في الع���ام 1997 وحدة خاصة في 

الشرطة، هي الوحدة القطرية للتحقيقات الدولية، وترأسها حتى العام 

2003، من أجل محاربة الفس���اد والجريمة، التي كانت توصف في حينه 

أنها »تهديد إستراتيجي على المجتمع اإلسرائيلي«.  

وإلى جانب اتس���اع الفس���اد والجريمة تكاثرت، في السنوات القليلة 

الفائت���ة، التحقيقات التي أعلنت الش���رطة عن فتحه���ا ضد إعالميين 

وفنانين إس���رائيليين، م���ن الصف األول، بش���بهة ارت���كاب مخالفات 

جنس���ية، بدءا بالتحرش الجنس���ي وحتى االغتصاب، واستغالل جنسي 

بشع لفتيات قاصرات، مثلما تحوم الشبهات حاليا حول إيال غوالن، وهو 

أبرز المغنين اإلس���رائيليين. ومعظم هذه القضايا انتهى بإغالق ملف 

التحقيق بسبب »عدم توفر قاعدة أدلة الرتكاب أعمال جنائية«.   

وقال مزراحي إن »عدم توفر أدلة تثبت ارتكاب أعمال جنائية ال يعني 

أن الس���لوك كان مقبواًل. وهذه الش���خصيات الرفيعة ]المش���تبه بها[ 

خدعت الجمهور، وأساءت اس���تخدام مكانتها وارتكبت أفعاال ممنوعة، 

وخرجت من دون أن يلحق بها أي ضرر أو حتى عار. بل على العكس، فهي 

منح لها الشرعية. ماذا يوحي هذا لجمهور يكون 
ُ
تحصل على إطراءات وت

منتخبوه وس���لطاته القانونية غير قادرين على انتزاع هذه الشخصيات 

من المجتم���ع؟ إن هذا يوح���ي بالعجز والجمهور خائ���ب األمل مرة تلو 

األخرى«.   

»الفاسدون يعودون
 إلى مناصبهم الرفيعة«

إحدى القضايا التي أثارت الرأي العام في إسرائيل مؤخرا، هي قضية 

االنتخابات لبلدية نتيفوت وس���رقة نتائجها، ويشتبه فيها سياسيون 

محليون وعصابة كبيرة وحاخام. وقد اعتقلت الش���رطة زعيم ثاني أكبر 

عصابة إس���رائيلية، وهو شالوم دومراني، وس���تة من »جنوده«، بشبهة 

االبتزاز والتهديد باستخدام العنف من أجل ضمان فوز المرشح لرئاسة 

البلدية، يحيئيل زوهار. كذلك اعتقلت الش���رطة الحاخام يورام أبرجيل، 

وحققت معه في سياق هذه القضية.  

وقال مزراح���ي »إنني مؤمن بأنه هذه المرة توج���د قاعدة أدلة كافية 

لتوجيه الئحة اتهام... لكن بدون عالقة باألدلة العينية في هذا الملف، 

فإنن���ي أعتق���د أن المطلوب هو إجراء إصالح أس���اس وإعادة تنظيم في 

الحرب ضد المنظمات اإلجرامية. والشرطة تبذل جهودا ولكنها ال تحقق 

نجاحا ألن قدرتها محدودة. وقد ضعفت قدرة الش���رطة على الس���يطرة 

عل���ى هذا الموضوع في الفترة األخيرة، ونحن نش���هد سلس���لة أحداث 

مقلقة. ففي كل يوم تجري محاولة تصفية ]قتل[ٍ كهذه أو تلك، تفجير 

سيارة مدع عام، وغير ذلك. ال يوجد رب لهؤالء األشخاص، وهم ال يخافون 

الشرطة، وهذا أمر مقلق«. 

ورأى مزراحي أن »ثمة حاجة هنا إلى انتهاج طريقة مواجهة مختلفة، 

إذ لي���س كافيا أن يتم اعتقال جندي ]في العصاب���ات[ هنا أو هناك، أو 

زعي���م عصابة كه���ذا أو ذاك. يجب المس بقاعدته���م المالية، وهذا ما 

سيوقفهم. وينبغي أن يكون هناك نشاط مشترك لكافة السلطات في 

هذا الموضوع، الش���رطة وسلطة الضرائب وس���لطة منع تبييض األموال 

وغيرها. وفقط بنش���اط صارم جدا ومشترك ضدهم يمكن تحقيق نجاح 

في وقف األنشطة اإلجرامية. وعلى الحكومة أن تدرك أن الشرطة وحدها 

ال يمكنه���ا أن تنجح في الحرب ض���د المنظمات اإلجرامية، خاصة إذا تم 

تقييد يديها خلف ظهرها. ثمة حاجة لشيء ما أكبر من ذلك«. 

واعتبر مزراحي أن »كل ش���ظايا المعلومات التي تنتش���ر في الفضاء 

اإلعالم���ي أحيانا تس���اعد المتهمين، ألن الش���رطة تفق���د بذلك عامل 

المفاج���أة ضده���م. إذ أن الكثير م���ن التفاصيل يتم كش���فها وتزود 

المتهم ومحاميه بأدوات للتعامل مع تحقيقات الشرطة«. وأشار إلى أن 

المعلومات حول الشبهات ضد المغني غوالن، المشتبه بإخفاء مداخيل 

عن س���لطة الضرائب أيضا، تم تداولها في وس���ائل اإلعالم قبل أن تبدأ 

الشرطة تحقيقاتها في القضية.  

وقال مزراحي إن »ه���ذا األمر مرتبط بثقافتنا الرهيبة في إس���رائيل، 

والت���ي تتمثل بع���دم تصني���ف المجرمين على أنه���م مجرمون، ويتم 

الس���ماح لهم بمواصلة أدائهم وس���لوكهم في وس���ط المسرح. وترى 

مغنين متهمين بإخفاء ضرائب بصورة جنائية، ويستمرون في منحهم 

الشرعية. ليس فقط أنه ال تتم إدانتهم وشجبهم والتعامل معهم مثل 

أي مج���رم آخر، وإنما اإلعجاب بهم يبقى في ذروة مس���تواه ويبقون في 

برامج الترفيه التلفزيونية«.

وأضاف أن »هذا يعيدنا إلى حديث س���ابق حول الحكومة. الفاس���دون 

يع���ودون إلى مناصبهم السياس���ية الرفيعة ]في إش���ارة إلى ليبرمان[ 

رغم أنه واضح للجميع أنهم ارتكبوا أفعاال ال يجوز أن يرتكبوها. ورؤساء 

بلدي���ات تم توجيه لوائح اتهام ضدهم ينافس���ون عل���ى واليات أخرى 

ويفوزون باالنتخابات وهم يبول���ون على الجميع. ومغنون أخفوا ماليين 

الشواكل يبقون في مركز المسرح، وتمنح الشرعية لجميع هؤالء. فكيف 

إذن يمكن أن نتوقع أن يكون هناك ردع؟«. 

يعمل اليمين والمس���توطنون اإلس���رائيليون في الفت���رة األخيرة على 

تغليف أفكار ترفض التس���وية وحل الصراع اإلس���رائيلي - الفلس���طيني 

بغالف »قانوني« يزعم أن الضفة الغربية، التي يطلق عليها اس���م »يهودا 

والسامرة« المأخوذ من أساطير التوراة، ليست منطقة محتلة. 

وفي هذا اإلطار، أسس���ت حركات اليمين والمستوطنون هيئة مؤلفة من 

خبراء قانونيين، من إس���رائيل وخارجها، بهدف بلورة التسويغ القانوني 

لرواية صهيونية جديدة – قديمة، تدعي أن الضفة الغربية ليس���ت أرضا 

محتلة وتعتمد »الحق التاريخي لليهود« فيها بزعم أنها »مهد اليهودية«.

والالف���ت في االدع���اءات الت���ي يطرحها خب���راء القانون ه���ؤالء، أنهم 

يس���تندون إلى قرارات ووعود منحها االستعمار، خاصة البريطاني، لقادة 

الحركة الصهيوني���ة، وفي مقدمتها »وعد بلف���ور«، والتي ال تعبر عن أية 

ش���رعية دولي���ة وال قيمة لها من ناحي���ة القانون الدولي. وف���ي المقابل، 

يتجاهل هؤالء الخبراء، بشكل مطلق، قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن 

األمم المتحدة، وعلى رأس���ها قرار تقسيم فلسطين، كما أنهم يعتمدون 

التفسير اإلس���رائيلي، غير المعترف به دوليا، للقرار رقم 242 ويعتبر أنه 

يطالب إسرائيل باالنس���حاب من مناطق في الضفة الغربية وليس من كل 

مناط���ق الضفة. كذلك يزعم ه���ؤالء الخبراء أن حرب حزي���ران العام 1967 

كانت حربا »دفاعية«، علما أن إسرائيل هي التي بادرت إليها وبدأت بها.

ويهدف خبراء القانون ومن يقف من ورائهم من حركات استيطانية إلى 

منح ش���رعية لالس���تيطان في الضفة الغربية المحتلة، ويتوهمون بأنهم 

س���يقنعون جهات في العالم ب� »ش���رعية« االس���تيطان. وذلك على الرغم 

من أن جميع الهيئات والمؤسس���ات الدولية تؤكد أن الضفة الغربية هي 

منطقة محتلة وينبغي إقامة دولة فلس���طينية فيها، مع قطاع غزة طبعا. 

لكن هؤالء الخبراء يعتبرون أن هذا اإلجماع الدولي يش���كل نجاحا للرواية 

الفلسطينية، ويتجاهلون حقوق الفلسطينيين. وهم يعتبرون أنه »حتى 

المفاوضين من قبل دولة إسرائيل الذين ما زالوا رسميا يتمسكون بمقولة 

أن يهودا والسامرة، مهد والدة الش���عب اليهودي، ليست مناطق محتلة، 

توقفوا عن قول هذا االدعاء، أو اس���تخدام سلسلة من االدعاءات التاريخية 

والقانونية الصلبة التي تدعمها«.

وذكر تقرير نشرته صحيفة »يسرائيل هيوم«، يوم الجمعة الماضي، أنه 

تدور في الش���هور األخيرة معركة حول »الحقيق���ة القانونية التاريخية«، 

ويشارك فيها »مئات الخبراء القانونيين من البالد وخارجها« حول مستقبل 

مناطق الضفة الغربية. وادع���ى التقرير الصحافي أنه ليس جميع الخبراء 

القانونيين ينتمون إلى اليمين اإلس���رائيلي الكالسيكي، وأشار إلى أنهم 

بدؤوا ينشطون في الحلبة الدولية »من أجل تغيير المصطلحات والخطاب 

القانوني الذي سيطر عليه اليسار ]اإلسرائيلي[، وحركات مثل السالم اآلن، 

في السنوات األخيرة«. 

وتبرز بين ه���ذه الهيئات هيئتان: األولى هي »مركز اإلنس���ان واألرض 

م���ن أجل الصهيونية، القان���ون والمجتمع« وأسس���تها حركة »ريغافيم« 

االستيطانية والتي تنشط في الس���نوات األخيرة ضد التماسات تقدمها 

إلى المحكمة العليا منظمات حقوقية ويسارية إسرائيلية ضد االستيطان 

في الضفة الغربية. والهيئة الثانية هي هيئة قضائية أسس���ها »المركز 

القانوني من أجل أرض إسرائيل« الذي أقيم إبان تنفيذ خطة االنفصال عن 

قطاع غزة ومن أجل منع تنفيذها. 

الضفة ليست ألحد!
خب���راء القان���ون اليمينيون، الذي���ن أطلقت عليهم الصحيفة تس���مية 

»خبراء القانون الجدد« على غرار »المؤرخين الجدد« الذي كش���فوا الوثائق 

اإلسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين والمجازر اإلسرائيلية بحقهم في 

نكبة العام 1948، يعترفون بأنهم لم يس���تحدثوا ادعاءاتهم، وأنها كانت 

تلقى شعبية في إسرائيل بعد حرب حزيران 1967.

واالدع���اء المركزي له���ؤالء الخب���راء القانونيين هو أنه عل���ى الرغم من 

أن إس���رائيل احتل���ت الضفة الغربية ف���ي العام 1967، لك���ن من الناحية 

حتل من أية دولة أو س���يادة أجنبية، 
ُ
القانوني���ة فإن »ه���ذه المناطق لم ت

ألن الس���يطرة األردنية عل���ى الضفة الغربية بين الس���نوات 1948 – 1967 

كانت غير قانونية. والعالم، باس���تثناء بريطانيا وباكستان ]وهما من بين 

الدول التي لم تؤيد قرار تقس���يم فلس���طين[، رفض االعتراف باالحتالل 

األردن���ي وبإجراءات الضم األردنية، وهكذا فإنه من الناحية العملية يدور 

الحديث حول مناطق يوجد خالف بش���أن مكانتها، وليست مناطق محتلة. 

ومن الناحية القانونية والقانون الدولي يوجد في هذا فرق مثل الفرق بين 

السماء واألرض«.

ويضيف المس���توطنون وقسم من الخبراء القانونيين »الجدد« إلى عبارة 

»الحق التاريخي لش���عب إسرائيل بالس���يادة على أرض إسرائيل«، االدعاء 

ب���أن »المطالبة بالح���ق في الس���يادة، مفضلة على أي مطلب فلس���طيني 

يتعارض مع ذلك«. ويزعم الخبيران القانونيان، البروفسور طاليا آينهورن 

والبروفس���ور إلياف ش���وخطمان، أن »هذا الحق اعترفت به األسرة الدولية 

منذ كت���اب تفويض االنتداب البريطاني على أرض إس���رائيل« وأن كتاب 

التفويض االنتدابي هذا »منح حقوقا للشعب اليهودي فقط، وهي حقوق 

تمت المصادقة عليها وإرس���اؤها مرة ثاني���ة في البند رقم 80 في ميثاق 

األمم المتحدة«. لكن هذا البند ال ينص على حقوق لليهود في فلس���طين، 

وإنما عملت الحركة الصهيونية على تحليل نص هذا البند بش���كل أخرجه 

من سياقه بشكل كامل. 

رغ���م ذلك، اعتبر الدكتور حجاي فينيتس���كي، وهو أح���د خبراء القانون 

»الج���دد«، أنه »عندما يقرر األمين العام لألمم المتحدة أن ’المس���توطنات 

غي���ر قانوني���ة ولذلك هي عقبة أمام الس���الم’، أو عندم���ا يطالب أبو مازن 

]الرئيس الفلس���طيني محمود عباس[ ’بتفكيك جميع المستوطنات التي 

أقيمت في األراضي الفلس���طينية منذ العام 1967، ألن مجرد إقامتها هو 

عم���ل غير قانوني’، وحت���ى عندما يعّرف وزير الخارجي���ة األميركي، جون 

كيري، المستوطنات بأنها ’غير شرعية’، فإنهم جميعا يسندون أقوالهم 

بنقطة انطالق قانونية خاطئة من حيث الحقائق«. 

»ال عالقة لالدعاءات
القانونية بالمفاوضات«

عقد »مركز اإلنس���ان واألرض« مؤتمره االفتتاحي الرس���مي في القدس 

قب���ل عدة أس���ابيع. وتم خالل المؤتم���ر اإلعالن عن ص���دور كتاب يتناول 

قوانين األراضي والقانون الدولي في الضفة الغربية. وتضمن هذا الكتاب 

مجموعة من المق���االت التي كتبها خبراء قانون، مثل البروفس���ور حاييم 

زاندبرغ والبروفيور طاليا آينهورن.  

وكت���ب أحد المقاالت في الكتاب العقيد ف���ي االحتياط المحامي دانيال 

رايزنر، وهو خبي���ر في القانون الدولي، وتولى في الماضي رئاس���ة دائرة 

القانون الدولي في النيابة العس���كرية في الجيش اإلس���رائيلي. وأشارت 

»يسرائيل هيوم« إلى أن رايزنر شارك في جميع المفاوضات بين إسرائيل 

والفلسطينيين، منذ اتفاق أوس���لو. وهو اآلن مستشار لطاقم المفاوضات 

اإلسرائيلي مع الفلسطينيين.

وقال رايزنر إنه يتفهم الموقف الرسمي اإلسرائيلي بأنه »بما أن منطقة 

يهودا والسامرة لم تكن أبدا جزءا شرعيا من دولة عربية أيا كانت، وبضمن 

ذلك المملكة األردنية، فإنه ال يمكن القول إن إس���رائيل محتلة في يهودا 

والس���امرة بالمفه���وم القانوني الس���ائد، إضافة إلى أنه توجد للش���عب 

اليهودي روابط تاريخية، قانونية واستيطانية مع يهودا والسامرة«.  

واعتبر أن اإلجماع الواس���ع بين معظم خب���راء القانون الدولي حول رفض 

الموقف اإلس���رائيلي، »لي���س نابعا من ضعف االدع���اءات القانونية التي 

تطرحها إس���رائيل، وإنما من حقيقة أن معظ���م دول العالم تبنى الرواية 

السياس���ية الفلس���طينية، التي بموجبها مناطق يهودا والسامرة تابعة 

للشعب الفلسطيني«.  

واس���تطرد أن »إس���رائيل لم تحتل المناطق من أية دولة، ألن الس���يطرة 

األردني���ة على الضفة الغربي���ة كانت غير قانونية. وإذا كانت الس���يطرة 

اإلس���رائيلية على موقع قبر راحيل وبيت لحم في العام 1967 غير قانونية 

بس���بب الحظر في القانون الدولي على االس���تيالء على مناطق بالقوة، فإن 

االحتالل األردني للموقع نفس���ه في الع���ام 1948 يعاني من نفس العيب 

بالضب���ط. والعكس صحيح: إذا كان االدع���اء أن االحتالل األردني في العام 

1948 كان شرعيا، ألنه في هذه الفترة لم يكن هذا الموقع يخضع لسيادة 

دولة أخرى، فإن هذا األمر يعزز ادعاء إسرائيليا مشابها«.

ويقترح رايزنر عدم التعامل بالمساواة مع جميع مناطق الضفة الغربية. 

وق���ال إن »مكان���ة رام الله، التي لم يكن فيها تواج���د يهودي، ليس مثل 

مكانة الخلي���ل، التي كان فيها تواجد يه���ودي متواصل على مدار مئات 

الس���نين وانقطع جراء مذابح مروعة فقط. ومكانة قرية الخضر، التي كانت 

وما زالت قرية عربية، ليست كمكانة مستوطنات غوش عتصيون المحاذية 

له���ا وكانت، مثل قبر راحيل، تحت س���يطرة يهودي���ة حصرية قبل حرب 

االس���تقالل ]1948[. وبالطبع فإن مكانة البل���دة القديمة في القدس، وهي 

الموقع التاريخي لهيكلي الشعب اليهودي، ليست مثل مكانة ضاحية أبو 

ديس القريبة«. وواضح هنا أن رايزنر يتعمد التضليل وتش���ويه الحقائق، 

ألن���ه لم يكن هناك حكم يهودي في ه���ذه المناطق منذ قرابة ألفي عام، 

وذلك إذا أخذنا بالحس���بان »مملكة الحش���مونائيم« التي انتهى وجودها 

ف���ي العام 37 ميالدية، ولم تكن كيانا مس���تقال، وإنما حكم ذاتي، لفترة 

طويلة من وجودها.

وتطرق رايزن���ر إلى قرار األمم المتحدة رق���م 242 معتبرا أنه ينص على 

انسحاب إسرائيل من »مناطق تم احتاللها« في حرب حزيران 1967، »األمر 

الذي يدل عل���ى أن المقصود ليس بالضرورة االنس���حاب من كل المناطق 

التي احتلت في حرب األيام الستة«. وأضاف أنه »في جميع األحوال ورغم 

م���ا يعتقد العالم حيالنا فإنه ال يمك���ن وصفنا بأننا محتلون غرباء ال نملك 

حقا في ه���ذه المناطق، ومن يتجاهل هذا الجزء م���ن القصة فإنه يجافي 

الحقيقية«. 

وتابع رايزنر أنه »يوجد للصراع بعد سياس���ي وبعد قانوني. ورغم ذلك، 

فإن حله لن ينبع بالضرورة من أحد هذين البعدين، وإنما سيس���تند برأيي 

إلى أس���اس آخر، وهو تس���وية معقولة تنش���ئ واقعا مس���تقرا لفترة ما. 

واحتمال أن أحد أطراف الصراع س���ينجح في إقناع الطرف اآلخر بالموافقة 

على مواقفه القانونية والسياس���ية يراوح الصفر. ولذلك على إسرائيل أن 

تق���ول ادعاءاتها بص���ورة واضحة من الناحيتين القانونية والسياس���ية، 

وذلك ألنه���ا تمتلك حقيقة خاصة بها وتس���تند إل���ى حقائق. هل هذه 

الحقيقة ذات عالقة بنتائج المفاوضات؟ ليست واثقا أبدا من ذلك«. 

وحول عدم اس���تخدام المفاوضين اإلس���رائيليين لهذه االدعاءات، قال 

رايزنر »ألنه في غ���رف المفاوضات ال عالقة لهذا األمر بالواقع. ويوجد دور 

صغير نس���بيا للقانون الدولي في االتفاقيات اإلسرائيلية – الفلسطينية. 

وفي نهاية المطاف هناك الخالصة التي يتعين على الجانبين أن يتعايشا 

معها. واالدعاء القانوني يساعد في ذلك ويمنحك مرساة داخلية، لكن في 

المفاوضات ال يكون أبدا ادعاء منتصر«. 

»كيري يضر بالمفاوضات بإعالن 
عدم شرعية االستيطان«

خبي���ر قانوني آخر في الهيئة القانونية التي أسس���ها المس���توطنون 

ه���و المحامي أالن بيكر، العضو في »لجنة ليف���ي« التي اعتبرت أن الضفة 

الغربية ليست منطقة محتلة وشرعنت المستوطنات والبؤر االستيطانية 

العشوائية. 

وبيكر هو دبلوماس���ي إس���رائيلي وكان س���فيرا في كندا، ويرأس هيئة 

دولية م���ن خبراء القانون، وبعث برس���ائل إلى كي���ري ومفوضة العالقات 

الخارجية في االتحاد األوروبي، كاترين أش���تون، احتج فيها على موقفهما 

»الخاطئ والمضلل« من حل الصراع وعدم شرعية المستوطنات. 

وووفقا ل� »يس���رائيل هيوم« فإن بيكر التقى في باريس قبل أس���بوعين 

مع عش���رات الخب���راء القانونيين الكبار من أنحاء أوروب���ا ويحملون مواقف 

مش���ابهة لمواقف أعضاء هيئته وجندهم ألنش���طة ه���ذه الهيئة. وبين 

أعضاء ه���ذه الهيئة وزير العدل اإلس���رائيلي الس���ابق يعق���وب نئمان؛ 

البارون���ة روت دويتش، عضو مجلس اللوردات البريطاني وبروفيس���ور في 

القانون في جامعة أكس���فورد؛ الدكتور مئير روزين، وهو سفير إسرائيلي 

سابق في واشنطن وباريس.  

وقال بيكر إن »حكومة إس���رائيل امتنعت طوال السنين عن إدارة عملها 

اإلعالمي على أس���اس دفع حقوقن���ا، وبدال من ذلك انش���غلت في اإلعالن 

الذي اس���تند إلى االعتذار. وكان األصح أن تعمل على أساس دفع حقوقنا، 

حقوق الش���عب اليهودي، كش���عب أصالني في البالد. فاليهود هم أقدم 

شعب هنا، لكن دولة إسرائيل نادرا ما ذكرت ذلك. ومن النادر جدا ذكر أن 

الحديث يدور حول منطقة يوجد لن���ا فيها حقوق تاريخية وقانونية منذ 

القدم. ومن النادر جدا ذكر وثائق دولية مثل وعد بلفور، إعالن س���ان ريمو، 

ميثاق األم���م المتحدة وتفويض االنتداب الذي منح للبريطانيين من قبل 

عصب���ة األمم، وجميعها ذات عالقة كبيرة جدا بحقوقنا هنا، وفوق كل هذا 

امتنعت عن التشديد على أن الحديث ال يدور حول احتالل«. 

وأض���اف بيكر أنه توجد مش���كلة في النيابة العامة اإلس���رائيلية التي 

ال تذك���ر ه���ذه األم���ور »القانونية« خالل م���داوالت في المحكم���ة العليا، 

»وتوج���د هناك مجموعة من األش���خاص الذين لديه���م توجهات أحادية 

االتجاه بش���أن مكانة المناطق والمس���توطنين«. ورأى أنهم »ليس���وا بوق 

الدولة. إن بوق ال���دول هو مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية. وهؤالء 

األش���خاص يطبقون القانون. هذه هي مهمتهم. وهم ليسوا رجال إعالم 

وسياسة. وقد اتفقنا مع الفلسطينيين على أن يتم حسم مصير المنطقة 

]الضفة[ بالمفاوضات بيننا، بحيث س���نضطر في إطار االتفاق النهائي مع 

الفلسطينيين إلى التوصل إلى تس���وية، ولكن في الطريق إلى التسوية، 

ولكي تكون أفضل بالنس���بة لنا ولكي نعرف أنن���ا بذلنا الحد األقصى من 

الجهد، فإنه يوجد شيء اسمه حقوق وعلينا إسماعها«.

ومضى أنه »ال يعقل أن العالم كله يكرر االدعاء بأن يهودا والسامرة هي 

منطقة محتلة، بينما تؤكد الحقائق أنه ال يوجد أي أس���اس قانوني لذلك. 

وعندم���ا يدعي كي���ري، قبل أن تنتهي المفاوضات، أنه ليس���ت لدينا أية 

حقوق في المناطق التي تجري حولها المفاوضات وأن المستوطنات ليست 

شرعية، فإنه عمليا يتبنى مسبقا الموقف الفلسطيني ويضر بالمفاوضات. 

وإذا كان بي���ن غايات المفاوضات البحث في مصير المس���توطنات، فلطفا، 

حتى لو كنت وزير الخارجية األميركي، ال تقر مسبقا بأنها ليست شرعية«.

»المستوطنات بين عدم 
الشرعية وجرائم الحرب«

ال ش���ك في أن نش���اط المنظمات الحقوقية اإلس���رائيلية ضد االحتالل 

واالس���تيطان ونض���ال المواطني���ن الفلس���طينيين ضد نهب إس���رائيل 

ألراضيهم يزعج المستوطنين. 

ويقول بتسلئيل سموتريتس، أحد قادة حركة »ريغافيم« االستيطانية 

ومؤسس »مركز اإلنسان واألرض«، إنه على الرغم من أن حركته استخدمت 

ضد المحكمة العليا ومحاكم أخرى في إسرائيل تكتيك أن الدفاع األفضل 

ه���و الهجوم، إال أنه أدرك أن الحركات االس���تيطانية »تجري من حفرة إلى 

أخرى وتخمد الحرائق«. 

واحتج على أن »االستيطان في يهودا والسامرة يجري داخل حدود حلبة 

في حّي���ز قانوني ال يحتمل، وه���و نتيجة لنزع الش���رعية القانونية التي 

يمارسها اليسار ضد يهودا والسامرة والمستوطنات. وتتحّرك حدود هذه 

الحلبة على محور يتراوح ما بين ’غير الشرعي’ و’جريمة الحرب’. وينبغي أن 

نضيف إلى ذلك حقيقة أن القانون الذي يس���ري اليوم على المستوطنات 

قديم ولي���س مالئما لتنظيم حي���اة طبيعية في يهودا والس���امرة. وهو 

يس���تند إلى القوانين العثماني���ة واالنتدابية واألردني���ة وأنظمة أمنية 

إسرائيلية. وكل هذا يستوجب تغيير الخطاب«. 

وأضاف س���موتريتس: »إذا كنا نريد أن نواجه بجدية بواس���طة معركة 

قانونية على المس���توطنات، فإنه ال مفر من إحضار بلدوزر قانوني وإنشاء 

قاعدة قانونية مختلفة، يكون بإمكان المستوطنات أن تتنفس من خاللها، 

ومواجهة نزع الشرعية اآلخذة في االنتشار«.  

وق���ال إن »الكت���اب القانوني الجديد ال���ذي أصدره مركزن���ا هو مبادرة 

أولى وحس���ب. وس���يكون هناك المزيد من الكت���ب والمؤتمرات والدورات 

األكاديمي���ة والمنح لألبحاث وغير ذل���ك. ويمكن القول إن هذا جاء متأخرا 

وعلينا أن نستسلم ونعود إلى بيوتنا، مثلما حدث في النقب ]يقصد إلغاء 

مخطط برافر[. وأنا لس���ت مس���تعدا ألن أتنازل، ال عن النقب وال عن يهودا 

والسامرة. وعلى مدار سنين سيطرت عقيدة قانونية واحدة، والكثير جدا 

من األكاديميين وخبراء القان���ون خافوا من التعبير عن آرائهم. ومنذ اآلن 

لن يكونوا لوحدهم«. 

المستوطنون واليمين اإلسرائيلي يشكالن »هيئات قانونية« 
للترويج بأن الضفة الغربية »منطقة غير محتلة«!

مستوطنة »تقواع« المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق بيت لحم...
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تــغــطــيــــة خـــاصــــــة

في التاس���ع والعشرين من تش���رين األول 1956، وعند حوالي الساعة 

السادسة والنصف مساء، وصلت الشاحنة األخيرة إلى مفترق قرية كفر 

قاسم )المثلث الجنوبي(، وكان على متنها 14 امرأة وفتاة وأربعة صبية. 

أوقف قائد وحدة في الجيش اإلسرائيلي العريف شالوم عوفر الشاحنة 

وأمر ركابها بالترجل، لكن النساء الالتي كن عائدات من عملهن، رفضن 

النزول من الس���يارة )الشاحنة( بعدما شاهدن 25 جثة )من أبناء البلدة( 

ملقاة على قارعة الطريق.  

حاول س���ائق الش���احنة تهدئة روع النس���اء، ووضع س���لما في الجزء 

الخلفي للش���احنة، وقام بمس���اعدتهن في النزول،  وأمر العريف عوفر 

الركاب والسائق بالوقوف صفا واحدًا، وأوعز لجنوده  بتصويب بنادقهم 

نحوه���م ثم أمرهم قائال »احصدوهم«.  قتل عوفر ورجاله 17 امرأة فيما 

أصيبت امرأة بجروح بليغة. 

المحكمة اإلس���رائيلية التي نظرت في القضية، والتي الحظت العدد 

الكبير للقتلى، توصلت إلى اس���تنتاج بأن عوف���ر وزمرته عادوا وأطلقوا 

نيرانه���م مرة أخرى على النس���اء الجريحات للتأكد م���ن موتهن كافة. 

وأطل���ع عوفر قائده المباش���ر، المالزم غبريئيل داه���ان، على ما حصل، 

فس���ارع األخير بدوره إلى إرسال بالغ لقيادة الكتيبة ادعى فيه أن عدد 

القتيالت »أقل بكثير«!

بعد ذلك أمر قائد الكتيبة شموئيل ملينكي بوقف المذبحة.  

كان عوف���ر ورجاله في الحقيقة قد أجهزوا كليا، خالل س���اعة ونصف 

الس���اعة )بين الخامسة والسادسة والنصف(، على 43 شخصا من أهالي  

البلدة، فيما تولى قائد وحدته، داهان، قتل أربعة آخرين، وقال األهالي 

إن عدد القتلى يش���مل أيضا جنينا قتل في بط���ن أمه ورجال طاعنًا في 

الس���ن توفي جراء نوبة قلبية، أي أن ع���دد ضحايا المجزرة بلغ 49 قتيال، 

جميعهم من مواطني إسرائيل.  

كان عمر أصغر القتلى أربعة أعوام، وعمر أكبرهم 66 عاما، سقطوا في 

غضون ساعة ونصف الس���اعة، هنا ليس بعيدا، في المكان الذي يطلق 

عليه حاليا »تسومت- مفترق - كيسم«.

كل االحترام ل� »جيش الدفاع اإلسرائيلي«!؟

مذبحة توطئة للحرب
في مساء اليوم نفسه، 29 تشرين األول 1956، هاجمت إسرائيل مصر، 

في إطار ما سيسمى الحقا »حرب سيناء«.  وقد نسق الهجوم )العدوان( 

اإلسرائيلي على مصر مس���بقا مع كل من بريطانيا وفرنسا، وكان هدفه 

اإلطاحة بنظام الرئيس جمال عبد الناصر، وكان من المقرر أن تس���تعيد 

بريطانيا وفرنسا، اللتان ش���اركتا في العدوان، قناة السويس التي قام 

عبد الناصر بتأميمها، فيما كان من المفروض أن تكون غنيمة إسرائيل 

من الحرب منطقة شبه جزيرة سيناء.

كان المواطن���ون العرب في إس���رائيل خاضعين في ذلك الوقت تحت 

وطأة حكم عس���كري، وبغي���ة التأكد من أنه لن تحدث أية مش���اكل من 

جانبهم ف���ي أثناء الحرب )حرب 1956( تقرر ف���رض حظر التجوال على 

جمي���ع القرى والبلدات العربية، والت���ي كانت تخضع أصال لحظر تجوال 

ليلي من الس���اعة التاس���عة مس���اء، لكنه تقرر هذه المرة تبكير حظر 

التجوال ليبدأ من الخامس���ة مساء. وقد شكل ذلك مشكلة، ما العمل مع 

س���كان القرى العائدين من العمل، والذين لم يعلموا أو يبلغوا بتقديم 

موعد حظر التجوال؟! قائد اللواء، يشكا كارمي، لم تكن لديه أية مشكلة، 

إذ أجاب على سؤال »ما الذي سنفعله بهؤالء؟« بقوله: »الله يرحمهم«. 

نقل قائد الكتيبة ش���موئيل ملينكي األوام���ر بحرفيتها إلى جنوده. 

وهنا وقعت الكارثة: أحد كبار الضباط في الكتيبة، يدعي أرييه ملشس، 

سأل عما يمكن عمله  مع النساء واألطفال الذين يخرقون حظر التجوال.  

فأبلغه قائد الكتيبة مقتبسا كالم قائد اللواء »الله يرحمهم«. وأضاف: 

»ه���ذه أوامر قائد اللواء.. تطبيق حظر التج���وال، بدون اعتقاالت.  بدون 

عواط���ف أو رحمة.. يجب إطالق النار عل���ى كل من يخرق حظر التجوال«. 

وحين ألح ملشس بالس���ؤال »وماذا نفعل مع العائدين من العمل«، كرر 

قائد الكتيبة ملينكي قائال:  »بدون عواطف«!

من الجدير بنا التوقف عند هذا التعبير. فعندما ش���رع الش���يوعيون 

في ارتكاب أعمال قتل جماعية في اإلمبراطورية السوفياتية )في عهد 

ستالين( تباهوا بالقول إنهم »مجردون من العواطف البرجوازية«. ونقل 

عن س���تالين قوله وقتئذ »أي مش���كلة تنحصر في إنس���ان معين.. في 

غياب اإلنسان ال توجد مشكلة«. هذا الشعار تبناه أيضا النازيون.  

لق���د كان نموذج رجل  ال� »إس. إس« )الن���ازي( نموذجا فظا، خاليًا من 

الش���فقة والعواطف، فهو مس���تعد لتنفيذ أي أمر مهم���ا كان بغيضا، 

ومس���تعد لقتل النس���اء واألطفال أيضا، ذلك ألن الش���فقة عليهم في 

ح���د ذاتها تعتبر  »عواطف«. هذا النموذج المقيت ل� »الرجل الحديدي« 

تغلغل أيضا في صفوف الجيش اإلسرائيلي.

لق���د ص���در األمر )في ش���أن مذبحة كفر قاس���م(، ال���ذي وصف فيما 

بع���د عل���ى أنه »أم���ر غي���ر قانوني قطع���ا«، وه���ذا األمر اس���تند إليه 

كل المتهمي���ن ف���ي ه���ذه القضي���ة. ولع���ل المفارقة كامن���ة في أن 

القاض���ي ال���ذي ت���رأس محاكم���ة المتهمي���ن بالضلوع ف���ي المجزرة 

 ه���و بنيامي���ن هليف���ي، ال���ذي ت���رأس فيما بع���د محاكمة ش���خص 

آخر )أدولف آيخمان( ادعى أيضا في أثناء محاكمته في إس���رائيل بأنه 

»نفذ األوامر« فقط!

ل���م يكن في إمكان القاضي هليفي، عندم���ا أراد تأكيد مفهوم »األمر 

غير القانوني«، االس���تناد إلى القانون اإلسرائيلي، الذي لم يعترف بعد 

بالمش���كلة، ولم تكن فيه س���وابق في مثل ه���ذه القضية، مما اضطره 

إلى الرج���وع إلى محاكمات نيرنبرغ، التي حوك���م وأدين وجرى التأكيد 

خاللها على أن االنصياع لألوامر ال يمكن أن يشكل حماية أو غطاء شرعيا 

في حاالت ارتكاب جرائم حرب. غير أن »األوامر« العس���كرية كانت مجرد 

ذريعة ليس إال!

صيد »بدون رحمة أو عواطف«
كان لدى قائ���د الكتيبة ملينك���ي قائدا س���ريتين يخضعان إلمرته، 

أحدهما النقي���ب ليفي، الذي نقل أمر ملينكي بحرفيته، لتتولى إحدى 

الوحدات التابعة لس���ريته- بقيادة المالزم داهان- تنفيذ المجزرة. أما 

قائد الس���رية اآلخر النقيب فرانكنتال، فق���د أدرك على الفور المغزى 

الدم���وي الخطير الذي تنطوي عليه أقوال قائ���د الكتيبة، فاتخذ خطوة 

كانت أقرب إلى رفض األمر )العسكري( الذي تلقاه. 

فقد جمع ق���ادة وحدته وأمرهم بعدم إطالق الن���ار على أحد من دون 

موافقت���ه، وأكد له���م أن حياتهم لن تكون عرض���ة ألي خطر من جانب 

س���كان القرى العربية.  كما أمر بالسماح للعائدين من العمل بالوصول 

إل���ى بيوتهم من دون قيود، وقام طوال الليل بجوالت بين مواقع جنوده 

للتيق���ن من أن الجميع يطبق أوامره دون أية تجاوزات. وهكذا لم يقتل 

أح���د في المنطقة الت���ي خضعت لقيادة فرانكنت���ال، والالفت أن هذه 

المنطقة لم تش���هد أيضا وقوع حوادث شغب أو تمرد من جانب سكان 

القرى العربية فيها.

أما نائب ليفي، منش���س، فقد طبق حظر التجول في قرية الطيرة وفقا 

لفهم���ه، وطلب من جنوده عدم إطالق النار إال بناء على أوامره. وقد قتل 

في الطيرة ش���خص واحد في ذلك المساء، لكنه لم يقتل برصاص جنود 

منش���س، بمعنى أنه حتى بعد صدور األمر اإلجرامي، فقد اختار معظم 

الضباط والجنود عدم تنفيذه، إذ اكتفى هؤالء بفرض حظر التجوال دون 

ارتكاب مذبحة... 

لكن ما الذي حدث في شعبة داهان؟!

جمع  الم���الزم داهان رجاله وأصدر لهم األوام���ر والتعليمات اآلتية: 

تطبيق حظر التجوال من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، 

عدم الدخول إلى بيوت القرية )كفر قاس���م(، إطالق النار بهدف القتل 

على أي شخص يشاهد بعد الساعة الخامسة مساء. وأكد داهان لجنوده 

أنه���م إذا قتلوا أي ش���خص خارج بيت���ه إنما ينصاع���ون بذلك لألوامر، 

وبالتال���ي فإن الحديث يدور على قتل غير متعمد، وهذا واجب على كل 

جندي، ولكن إذا دخلوا إلى البيوت وقتلوا من فيها، فإنهم س���يرتكبون 

بذلك جريمة قتل مع سبق اإلصرار والتعمد. وهكذا حّدد داهان، عمليا، 

المسموح والممنوع في ارتكاب القتل، أو ما وصفه ب� »الصيد«.

بعد ذل���ك، وزع داهان جنوده إل���ى خاليا، تمرك���زت إحداها، بقيادة 

العريف عوفر، على المدخل الوحيد المؤدي إلى القرية، فيما قام داهان 

نفسه بأعمال الدورية بمرافقة ثالثة من جنوده مستقلين سيارة جيب 

عسكرية.  

ه���ذه الدورية قتلت أربعة أش���خاص بينهم طفل عمره س���تة أعوام 

وفتى عمره 15 عاما. 

ف���ي أثناء محاكمته، ق���ال عوفر: »لقد تصرفنا مث���ل النازيين«، وكان 

يقصد بذل���ك القول أنه ورجال���ه وبغطاء األوامر الص���ادرة لهم، قتلوا 

من دون أي تردد، ومن دون أية ش���فقة على األطفال والنساء، »من دون 

عواط���ف«، على غرار ما فعله النازي���ون »الصالحون«، المطيعون لألوامر، 

ولك���ن خالفا للنازيين، لم يكن عوفر وجنوده ف���ي حالة حرب، ولم تكن 

حياتهم عرضة ألي خطر. 

ما الذي حدث إذن؟! 

حدث ما تخوف منه فرانكنتال: تحّرر الوحش الموجود داخل اإلنسان!

»أشخاص عاديون«
توصل كريس���توفر براونينغ، الذي بحث إبادة يهود أوروبا على أيدي 

النازيين، إلى اس���تنتاج م���ؤداه أن معظم األلمان في ح���د ذاتهم، لم 

يكونوا مس���تعدين أو مهيئي���ن لإلقدام على قتل يه���ود. لكن عندما 

تفحص سلوك أفراد كتيبة الش���رطة األلمانية رقم 101، الذين ارتكبوا 

مذابح، اكتشف أن الوضع تغير كليا عندما ارتكبوا مذابح، واكتشف أن 

الوضع تغير كليا عندما صدرت األوامر.  

فغالبي���ة أفراد ه���ذه الكتيبة لم يكونوا نازيي���ن متعصبين، بل كان 

الكثيرون منهم اشتراكيين أو ش���يوعيين قبل اندالع الحرب العالمية 

الثاني���ة.  غير أن األمر األول الذي تلق���وه كان صادما جدًا: وقف القتلة 

مقاب���ل ضحاياهم، على مس���افة قريبة وجها لوجه وأطلق���وا النار على 

رؤوس���هم.  لكن غالبية أف���راد الكتيبة نفذت األمر، عل���ى الرغم من أن 

قائدهم سمح لمن ال يرغب منهم بالتنحي جانبا. فيما بعد حرص القادة 

على إتباع طريق قتل صادمة أقل تكون فيها المسافة بين مطلقي النار 

مقاربة إسرائيلية جديدة لمجزرة كفر قاسم

الجيش وأوامره ما زاال »قيمة عليا« في إسرائيل!
*أمر القائد النساء واألطفال بالترجل من الشاحنة وقال لجنوده: »احصدوهم«!*

والضحايا أبعد ال يرى فيها القتلة وجه ضحاياهم بصورة مباشرة، ووفقا 

للمعطيات التي جمعها براونينغ في كتاب بعنان »أناس عاديون« فقد 

حاول 20 بالمئة من أفراد كتيبة الش���رطة األلمانية قدر اس���تطاعتهم 

االمتن���اع عن تنفيذ المهمات التي كلفوا به���ا، فيما انصاع 70 بالمئة 

من أفراد الكتيبة لألوامر بس���بب مبدأ الزمال���ة )!( إذ لم يرغبوا في إلقاء 

المهمة البغيضة على زمالئهم، ووافقوا على مساعدتهم في تنفيذها، 

هذا في حي���ن وجد أن حوالي 10 بالمئة من أفراد الكتيبة لديهم ميول 

سادية تجعلهم يستمتعون بتنفيذ مثل  هذه المهمات.  

عندما حاول العريف اإلس���رائيلي عوفر تبرير أعماله  أمام المحكمة- 

وحين اتضح له أن األوامر ال تشكل الغطاء األمثل للتستر خلفه- زعم أن 

ركاب الش���احنة )من نساء وأطفال( الذين أمرهم بالترجل منها »حاولوا 

الهرب«.. 

وهي ذريعة نازية معروفة لتبرير القتل.  فادعاء »الهرب« هنا، كادعاء 

»األوامر«، كان ببس���اطة مجرد ذريعة اس���تخدمها داهان وعوفر لتبرير 

إطالق العنان لغريزة القتل المتأصلة لديهما. 

الغائبون الحاضرون
لكن القصة لم تنته عند هذا الحد. فقد كان داهان وعوفر بحاجة إلى 

ذريعة أخرى. اإلنس���ان الطبيعي ال يقتل مدنيين أبرياء من دون سبب، 

بل يحتاج إلى س���بب أو دافع ال تكفي أوامر العسكريين لتبريره خاصة 

عندما يدور الحديث حول قتل طفلة عمرها أربعة أعوام غير أنهما وجدا 

مثل هذه الذريعة بسهولة.

عندما قتل النازيون األلمان اليهود والسالفيين والغجر وغيرهم فقد 

تصرف���وا بناء على رؤي���ة فحواها أن الحديث يدور ح���ول أعداء، وإذا لم 

يكن هؤالء أعداء مس���لحين، فهم أعداء عرقيون )أعداء للعرق األلماني( 

ماك���رون وخطرون يعملون من وراء الكواليس. وقد ازداد خوف النازيين 

منه���م، كما زاد تنكيلهم بهؤالء الن���اس.  لقد أدرك المجتمع األلماني 

أنه مجتمع ظالم، ولكنه عوضا عن اس���تيعاب هذه الحقيقة- المعرفة- 

عمل على إخفائها.  في األش���هر األخيرة للحرب في ش���رق أوروبا، قاتل 

الجنود األلمان بوحش���ية وضراوة يائس���ة نظ���را إلدراكهم حجم الثمن 

الذي ستضطر بالدهم إلى دفعه، إذا ما طبقت العدالة في العالم، مقابل 

الجرائم التي ارتكبوها. 

وقد تطورت في إس���رائيل في تلك الس���نوات )الخمس���ينيات( حالة 

مش���ابهة. فبعد ترانسفير العام 1948، هجر القسم األعظم من السكان 

العرب الذي عاش���وا فيها قبل إعالن قيام دولة إسرائيل. وكلما صعدت 

الدولة من قمع السكان الفلس���طينيين ومصادرة أراضيهم، ووضعهم 

تحت حكم عس���كري وحظر تجوال ليل���ي، وكلما قطعت أرزاقهم بصورة 

منهجية ومارست كل أش���كال اإلهانة واإلذالل والتمييز ضدهم، ازداد 

طردي���ا خوفها منهم.  وهك���ذا انبثقت مقولة »الطاب���ور الخامس« )أي 

»الفلسطينيون في إسرائيل«( الذي كان ينتظر- بحسب هذه المقولة - 

فرصة لالنضمام من الداخل إلى قوة عسكرية خارجية تهاجم إسرائيل، 

هذا ف���ي الوقت الذي لم تكن في���ه الغالبية الس���احقة من العرب في 

إس���رائيل ضالعة في أية نش���اطات معادية ال في ذل���ك الوقت، وال في 

الوق���ت الحالي.  غير أن هذه المخاوف نش���أت بص���ورة خاصة في ذلك 

المس���اء من ش���هر تش���رين األول، والذي خرجت فيه إسرائيل لخوض 

حربها الثانية )حرب العدوان الثالثي 1956(.. لكن هل يش���كل احتمال 

اندالع انتفاضة من جانب العرب في إس���رائيل س���ببا إلطالق النار على 

طفلة وقتلها؟!

إل���ى ذلك، فإن مش���روع الترانس���فير- ال���ذي لم يس���تكمل - كان ال 

يزال مطروحا على أجندة إس���رائيل، وكان ملينك���ي مطلعا على الخطة 

العس���كرية القاضية بتنفي���ذ عملية طرد ثاني���ة ونهائية للباقين من 

العرب الفلس���طينيين في البالد في حالة نش���وب حرب من األردن، ومن 

المعروف أنه جرى تس���ريع وتي���رة عمليات الطرد ف���ي العام 1948 عن 

طري���ق ارتكاب مذاب���ح جماعية - كما جرى في دير ياس���ين ويافا واللد 

وغيره���ا- وبالتالي م���ن المحتمل أن ملينكي اعتق���د أن ارتكاب مجزرة 

صغيرة يمكن أن يساهم في دفع هذه األجندة قدمًا. 

57 عاما  من اإلنكار
في ردة فعله���ا األولية عل  نبأ المجزرة التي ارتكبت في كفر قاس���م 

سعت الحكومة اإلسرائيلية، برئاسة دافيد بن غوريون، إلى التستر على  

ما حدث، فقد أمرت الرقابة العس���كرية بمنع نش���ر خبر المجزرة.  غير أن 

محاولتها هذه باءت بالفشل، إذ قام عضو الكنيست العربي توفيق طوبي 

بإثارة الموضوع للنقاش من على منبر الكنيس���ت اإلسرائيلي، مستفيدا 

من الحصانة البرلمانية التي تمتع بها. بعد ذلك، حاولت الحكومة النأي 

بنفسها عما حصل، مدعية أن المسؤولية ال تقع على عاتق الجيش وإنما 

على الشرطة اإلسرائيلية- إذ كان ملينكي ورجاله من أفراد شرطة »حرس 

الحدود«- وذلك بحكم الدور المركزي للجيش في »النموذج الجديد«، وهو 

إدعاء س���خيف قطعا فاألمر بارتكاب المجزرة )»الله يرحمهم«( جاء على 

لسان قائد لواء في الجيش اإلسرائيلي )يشكا كارمي(.

وفي خطوة ثالثة، سعت الحكومة إلى المصالحة مع أهالي كفر قاسم.  

وألن العرب في إس���رائيل لم يعتبروا في ذلك الوقت كائنات مستقلة، 

فقد أرس���لت الحكوم���ة مبعوثين عنها للحديث مع مخت���ار القرية، من 

أجل إجراء »مصالحة« بين أهالي كفر قاس���م وبين الدولة اإلس���رائيلية. 

وبالفع���ل ذبحت الذبائح وأقيمت والئم احتفالية ب� »المصالحة« وقدمت 

تعويض���ات رمزية جدًا إلى أهالي الضحاي���ا، وبذلك تملصت الدولة من 

واجبها في دفع الثمن الكامل للجريمة التي اقترفها جنودها. 

لك���ن مرتكب���ي الجريمة ظلوا طلق���اء، وكان ال بد من اتخ���اذ خطوة ما 

بحقه���م. لذلك قدموا للمحاكمة أمام القاض���ي هليفي الذي جند لهذا 

الغ���رض. على الرغم م���ن ذلك، فقد امتنع هليف���ي- بعدما حدد ماهية 

»األم���ر غير القانوني قطع���ا« وأكد بهذا المعن���ى أن ذلك يلغي واجب 

انصياع الجندي لألمر ويلقي عليه كامل المس���ؤولية الجنائية عما فعل 

- من إصدار حكم بإعدام الضباط )داهان وعوفر وملينكي( الذين أدينوا 

بتهم���ة القتل العمد ألكثر من أربعين ش���خصا، مكتفيًا بإصدار أحكام 

منخفضة وقصيرة بالس���جن،  ثم جرى سرا إطالق سراحهم جميعا بعد  

مكوثهم أقل من الس���نة في الس���جن.  كذلك فقد س���اعدتهم حكومة 

ب���ن غوريون بصمت ومن وراء الكواليس بعد خروجهم من الس���جن، في 

الحصول على عمل ووظائف، وهو أمر لم يكن بالهين أو السهل في تلك 

الفترة بالنسبة لسجناء سابقين أدينوا بارتكاب جرائم.  

كذل���ك، بذلت الحكومة اإلس���رائيلية قصارى الجهد م���ن أجل إخفاء 

وإسدال الستار على المذبحة،  كما جرى بعد المجزرة التي ارتكبها باروخ 

غولدشتاين ضد المصلين المسلمين في الحرم اإلبراهيمي )في الخليل 

- 1994(، والمجزرة التي ارتكبها عامي بوبر )قتل 7 عمال فلس���طينيين( 

في ريش���ون لتسيون في العام 1990 ولم تعترف الدولة )إسرائيل( قط 

بمسؤوليتها عن هذه المذابح ومن ضمنها مجزرة كفر قاسم.

وبعد خمس���ين عاما من مجزرة كفر قاسم، في العام 2006، قتل جنود 

وحدة في الجيش اإلس���رائيلي طفلة فلس���طينية بريئة عمرها 13 عاما 

)إيمان الهمص( ومثلوا بجثتها، ومع ذلك لم يثر األمر أية »عواطف« أو 

شفقة في صفوف المجتمع اإلسرائيلي، فيما برأت المحكمة العسكرية 

قائد الوحدة من تهمة ارتكاب ه���ذه الجريمة المتعمدة. وهكذا ظلت 

أوام���ر الجيش اإلس���رائيلي بعد خمس���ين عاما من مجزرة كفر قاس���م 

وما زالت قيمة عليا ال أحد يس���تأنف عليها، وم���ا زالت غالبية الجمهور 

اليهودي في إسرائيل تؤمن بوجوب طرد المواطنين العرب. 

لقد بات واضحا أن اإلس���رائيليين في معظمهم تمثلوا القيم النازية 

وف���ي مقدمها التجّرد من »العواط���ف«. وعيونهم صارت منذ زمن بعيد 

عمياء، ولم يعد في قلوبهم محل للرحمة أو الشفقة. 

ويبقى السؤال: إلى متى؟!.

بقلم: يوسي غوريفيتش )*(

تعريف:

أوصت لجنة التربية والتعليم في الكنيس���ت اإلس���رائيلي في مطلع الش���هر الحالي وزير التربية والتعليم بإدخال موضوع مجزرة كفر قاسم ضمن 

منهاج التعليم اإللزامي في المدارس اإلسرائيلية.

وجاء ذلك في ختام اجتماع عقدته هذه اللجنة وتداولت فيه في هذا الشأن.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست عمرام ميتسناع )»الحركة«( إن قضية كفر قاسم تالحق إسرائيل إلى يومنا هذا، وال ُبد من إحياء الذكرى السنوية 

للمجزرة في المدارس. كما دعا الجيش اإلسرائيلي إلى تخصيص حصص للموضوع في إطار الدورات المتعددة للضباط.

تجدر اإلشارة إلى أن مجزرة كفر قاسم ارتكبت في أول يوم من حرب سيناء العام 1956 )العدوان الثالثي على مصر( وأدت إلى مقتل 49 شخصًا من 

سكان هذه القرية الواقعة في منطقة المثلث الجنوبية، حيث قام أفراد من حرس الحدود بإطالق النار على 43 شخصًا خارج القرية بحجة أنهم خرقوا 

نظام منع التجول الذي فرض عليها من دون علمهم، كما قتل 6 أشخاص آخرين من السكان داخل القرية.

وبهذه المناسبة ارتأينا أن نقّدم إلى القراء ترجمة خاصة لمقاربة جديدة بشأن هذه المجزرة قدمها الكاتب والمدّون والناشط السياسي اإلسرائيلي 

يوسف غوريفيتش وأكد من خاللها أن الذين ارتكبوا هذه المجزرة تصرفوا مثل النازيين.

)المحّرر(  

صورة نادرة لشهداء وجرحى في مجزرة كفر قاسم.
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»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«

كتب سليم سالمة:

القطاع العام في دولة إس���رائيل هو أحد القطاعات العامة 

األكثر فس���ادا ف���ي العالم! - ه���ذه هي الحقيق���ة الفاقعة 

التي تبرز من بين معطيات التقرير الس���نوي الذي نش���رته، 

ف���ي مطلع كانون األول الجاري، منظمة »الش���فافية الدولية« 

)Transparency International - TI( - وهو تقرير س���نوي 

عن مؤش���رات الفس���اد واإلفس���اد ف���ي العالم تنش���ره هذه 

المنظمة في هذا التوقيت من كل عام منذ العام 1995، وذلك 

بناء على مؤش���رات مختلفة، من بينه���ا تقييم البنك الدولي 

للدول المختلفة، تقييم المنتدى االقتصادي العالمي للدول، 

تصنيفات البنك اإلفريقي للتنمية بشأن مدى سيادة الحكم 

الرش���يد في البل���دان اإلفريقية وتقييم منظمة الش���فافية 

الدولية بشأن تقديم الرش���ى وتلقيها في مرافق القطاعات 

العامة المختلفة. 

وش���ملت هذه الدراس���ة 177 دولة، اعتم���ادا على مصادر 

وبيانات مس���تمدة من مؤسس���ات مس���تقلة متخصصة في 

رص���د مؤسس���ات الحكم، باإلضاف���ة إلى آراء خب���راء محليين 

)على مس���توى كل واحدة من الدول( وخبراء عالميين بش���أن 

الفس���اد في القطاع الع���ام. ومن بين هذه، يعتمد المؤش���ر، 

مثال، على معطيات دائرة األبحاث في مجلة »إيكونومس���ت«، 

الت���ي تض���ع تدريجا لمخاط���ر المعامالت المالي���ة في أنحاء 

العالم وتفحص، أيضا، مدى إس���اءة استغالل األموال العامة 

ومدى مهنية القطاع العام؛ »مؤش���ر الحكم المس���تقر« الذي 

يعده »صندوق برتلس���مان« ويفحص مدى استغالل أصحاب 

المناصب ف���ي القطاع العام قوتهم وس���لطتهم ألغراضهم 

السياس���ية الخاص���ة؛ »اس���تطالع المديري���ن« ال���ذي يعده 

»المنت���دى االقتص���ادي العالمي« ويفحص، من بين أش���ياء 

أخرى، مدى تفشي الرشى في القطاع العام؛ معطيات »شركة  

IHS« األميركي���ة، التي تزود رجال األعم���ال بمعلومات حول 

المخاطر السياس���ية، االقتصادية والقضائية في دول العالم 

المختلف���ة؛ كلي���ة إدارة األعمال في سويس���را )IMD(، التي 

تنشر »مؤشر التنافسية العالمية« الذي يشمل معطيات عن 

الفساد والرشى في القطاع العام في الدول المختلفة. 

وتنطلق »منظمة الش���فافية الدولية« من تعريف الفس���اد 

بي 
َ
خ

َ
بأنه: إس���اءة استغالل القوة / الس���لطة الممنوحة لمنت

الجمه���ور، التعام���الت الس���رية و/ أو غير الش���فافة وتبذير 

األموال العامة.  وتوضح المنظمة، أيضا، أن »الفساد يتشكل، 

في الغالب، من أنشطة ومعامالت غير قانونية تتم في السّر 

وال يتم الكش���ف عنها إال م���ن خالل الفضائ���ح، التحقيقات 

والُمحاكم���ات«. »ومن هن���ا � تضيف المنظم���ة � من الصعب 

تقدير المستوى العام للفساد الحقيقي المتفشي في الدول 

المختلفة استنادا إلى معطيات عينية فقط«! 

وق���د أكد معدو التقرير أن »أكثر الدول التي تنتش���ر فيها 

حاالت الفس���اد هي الدول التي تعاني من انعدام االستقرار 

السياسي وانتش���ار العنف الذي يسمح بانتشار االنتهاكات 

على جميع المستويات«،  مع اإلش���ارة، بشكل خاص ومحدد،  

إلى منطقة الشرق األوسط. 

وقال مدير »منظمة الش���فافية الدولية« لش���ؤون الش���رق 

األوس���ط وش���مال إفريقيا، كريس���توف ويلك���ي، إن »هناك 

إحساس���ا عاما بتفشي الفساد في منطقة الشرق األوسط، بما 

في ذلك في أجهزة الش���رطة والقض���اء واإلدارات الحكومية 

المعنية بالمش���تريات العامة«! موضح���ا »أن الحل والطريقة 

الناجحة للقضاء على الفس���اد يكمنان في وجود مؤسس���ات 

يديرها أش���خاص يتحلون بمس���تويات عالية م���ن النزاهة 

ووجود نظام إش���راف ومراقبة يتمتع باالستقاللية، باإلضافة 

إلى حل حالة الصراع والعنف التي تسبب انعدام المسؤولية 

والفوضى على الساحة السياسية«! 

وترى »منظمة الش���فافية الدولية« أن هذه النتائج تبين أن 

»البل���دان التي ›تعاني من نزاعات طويلة األمد وتصدع بعض 

آليات الحكم الرشيد هي البلدان ذاتها التي يستشري فيها 

الفس���اد على نطاق واسع. إذ عندما تضعف مؤسسات الدولة 

أو تنعدم من األس���اس، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة ومن 

هدر الم���وارد العامة. ويؤدي هذا الوض���ع إلى حالة الال 
ُ
ثم ت

استقرار وشيوع ثقافة اإلفالت من العقاب‹‹. 

وتضي���ف المنظمة أن انتش���ار الفس���اد ي���ؤدي أيضا إلى 

»انحسار ثقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة والحكومات 

الناش���ئة الت���ي ُيفت���رض أنه���ا تحم���ي اس���تمرار الدولة 

واس���تقرارها«. والحظت المنظمة أن من األسباب التي تدعو 

إلى القلق البالغ »اس���تمرار شبح الفساد عندما تعم حالة الال 

شفافية في الممارسات العامة وتحتاج المؤسسات إلى دعم 

ومس���اندة وتعجز الحكومات عن تطبيق اآللي���ات القانونية 

لمكافحة الفساد«.

 وتقدر األمم المتحدة أن حجم األموال العامة التي تتعرض 

للنهب واالختالس بسبب فساد األنظمة السياسية في العالم 

يزيد ع���ن تريليون ونص���ف التريليون دوالر س���نويًا، ويتم 

تحويل هذه األموال إلى حس���ابات ش���خصية أو ودائع سرية 

في الخارج.

ويرتب »مؤش���ر الفس���اد« الصادر عن هذه المنظمة الدول 

المختلفة على س���لم من 100 درجة، يبدأ ب� 100 )وجود تصور 

بأن الدولة نظيفة تماما من الفس���اد( وينتهي ب� صفر )وجود 

تصور بدرجة عالية جدا من الفساد(، بحيث تكون الدول التي 

تحصل على درجة أعلى أقل فس���ادا بينما تكون الدولة أكثر 

فسادا كلما انخفضت الدرجة التي تحصل عليها. 

أم���ا الدول التي احتلت المرات���ب األولى )حصلت على أعلى 

الدرجات(، مما يعني أن الفس���اد في القطاع العام فيها قليل 

جدا، فه���ي: الدانم���ارك )91 درجة(، نيوزيلن���دا )90 درجة(، 

الس���ويد )89 درجة(، النرويج )86 درجة( ثم س���نغافورة )86 

درجة(، وهي الدولة اآلس���يوية الوحي���دة التي احتلت مرتبة 

متقدمة جدا، لتس���بق بذلك دوال ديمقراطي���ة غربية عريقة 

مثل ألمانيا )في المرتبة 12 - 78 درجة(، بريطانيا )المرتبة 14 

– 76 درج���ة( والواليات المتحدة األميركية )المرتبة 19 – 73 

درجة( وفرنسا )المرتبة 22 – 71 درجة(. وأما المراتب األخيرة 

في سلم تفشي الفساد في القطاع العام، فقد احتلتها ثالث 

دول هي أفغانس���تان، كوريا الش���مالية والصومال، التي لم 

تحصل كل منها سوى على 8 درجات!

إسرائيل - واحة »للديمقراطية« و... الفساد!!
احتلت دولة إس���رائيل، التي تعتبر نفسها وتعتبرها دول 

أخ���رى أيضا )!(، »واحة الديمقراطية في الش���رق األوس���ط«، 

المرتبة ال� 36 في س���لم تفش���ي الفس���اد في القطاع العام، 

برصيد 61 درجة، لتتخلف بذلك عن العديد من الدول الغربية، 

التي تعتبر نفسها جزءا منها، بل لتتخلف، أيضا، عن دولتين 

عربيتين في الشرق األوس���ط هما اإلمارات العربية المتحدة 

)المرتبة 26 - 69 درجة( وقطر )المرتبة 28 - 68 درجة(. 

والالف���ت أن هذه النتيجة التي »حققتها« إس���رائيل هذه 

الس���نة في مجال تفش���ي الفس���اد في قطاعها العام ليست 

جديدة، بل تشكل اس���تمرارا متس���قا للنتائج التي تواصل 

»تحقيقها« في هذا المجال خالل الس���نوات األخيرة، وخاصة 

خالل العقد األخير، على األقل. 

ففي التقرير الس���نوي الذي نش���رته المنظم���ة ذاتها في 

العام الماضي، 2012، احتلت إسرائيل المرتبة ال� 39 )برصيد 

60 درجة( في س���لم تفشي الفساد في القطاع العام، برصيد 

60 درجة، مما يعني أن أي تحس���ن ج���دي لم يطرأ فيها على 

هذا الصعيد خالل السنة المنصرمة. وهي »تتفوق« في هذا 

على دول عدي���دة، منها، مثال، بورتوريكو والبرتغال )المرتبة 

33( وقبرص )المرتبة 31(، فضال عن اإلمارات العربية المتحدة 

وقطر، كما أسلفنا. 

ويتم إعداد »مؤش���ر الفس���اد« في القطاع الع���ام وترتيب 

مه، طبقا لمنهجي���ة العمل التي 
ّ
ال���دول المختلفة على س���ل

تعتمدها »منظمة الشفافية الدولية«، بناء على النتائج التي 

يتم الخلوص إليها من خالل مقابالت، استطالعات، مسوحات 

وتحليالت تجريها معاهد ومراكز أبحاث دولية والتي تعكس، 

بصورة أساس���ية، مواقف ورؤى قطاع واسع من رجال األعمال 

والخبراء في ش���تى أنحاء العالم حي���ال القطاع العام في كل 

دولة ودول���ة. ومن هنا، فإن التدريج يجس���د اآلراء المختلفة 

بشأن مدى تفشي الفساد في القطاع العام في كل واحدة من 

الدول التي يشملها التقرير. 

وينوه التقرير إلى أن تدريج إسرائيل على سلم الفساد قد 

تحدد طبقا لنتائج ستة استطالعات مختلفة أجرتها معاهد 

َهت إلى  األبح���اث ذات العالقة. ومن بين األس���ئلة الت���ي ُوجِّ

المستطلعة آراؤهم بالنسبة إلس���رائيل: إلى أي مدى يمتنع 

أصح���اب المناصب العام���ة عن اس���تغالل مناصبهم لخدمة 

مصالحه���م الخاصة؟ هل ثمة تعليم���ات واضحة ومنظومات 

مراقب���ة وتبلي���غ تنظ���م تخصيص األم���وال العام���ة وطرق 

استخدامها؟ هل ثمة إساءة اس���تغالل للموارد العامة؟ هل 

ثمة »نمط س���ائد« من دفع الرش���ى لضمان الفوز بمناقضات 

أو عقود وبامتيازات؟ هل ثمة ظواهر س���رية من المحسوبية، 

ضم���ان الوظائف، االمتي���ازات، تمويل األح���زاب أو العالقات 

الوثيقة بين السياسة واألموال، بصورة مثيرة للشكوك؟

وم���ن بين ال���دول ال���� 34 األعضاء ف���ي »منظم���ة التعاون 

والتنمية االقتصادية« )OECD(، احتلت إسرائيل المرتبة ال� 

23، ما يعني أن ثلثّي الدول األعضاء في هذه المنظمة )%64( 

هي »أقل فسادًا« من إسرائيل. 

سّرّية األمن ... غطاء 
للفساد في أجهزته!

وكانت »منظمة الش���فافية الدولية« قد نش���رت، في أواخر 

ش���هر كانون الثاني من الع���ام الحالي، تقري���را خاصا حول 

مستويات الفس���اد وأخطار الفساد في أجهزة األمن في دول 

مختلفة، تبين منه أن »إسرائيل واحدة من مجموعة من الدول 

التي ال تبذل جهودا كافية لمنع ومحاربة الفس���اد في أجهزة 

األمن التابعة لها، والتي تعمل تحت غطاء كثيف وواسع جدا 

من الّسّرّية«!

وأكد التقرير إن »أجهزة األمن في إسرائيل ال تتخذ تدابير 

وإجراءات أساس���ية لمنع الفس���اد في داخله���ا، كما أن هذه 

األجهزة ال تبث وال تكرس رسائل واضحة وحازمة ضد الفساد 

في أنش���طتها المختلف���ة وعلى كافة المس���تويات، بل إنها 

تتهرب من التعاون في هذه المسألة في الحاالت التي يحتم 

القانون فرض وإجراء مراقبة عليها«!

ودعا التقرير إلى توس���يع وتعزيز الش���فافية في األجهزة 

األمنية »التي تمتاز بتعاق���دات عامة ضخمة جدا«، نظرا ألن 

»غياب الشفافية يتيح تفشي وتصاعد ظاهرة الرشى«. 

ومنح التقرير دولة إس���رائيل تدريج���ا متدنيا جدا في كل 

ما يتصل بالش���فافية والمراقبة عل���ى ميزانية »األمن« وعلى 

األنشطة األمنية، علما بأن »ميزانية األمن« المعلنة تبلغ أكثر 

من 20% من إجمالي الميزانية العامة لدولة إس���رائيل. ونوه 

التقرير إلى أنه »على الرغم من وجود منظومات مؤسس���اتية 

لمراقب���ة وزارة الدفاع وأدائها، مثل لجن���ة الخارجية واألمن 

التابعة للكنيس���ت، إال أن وزارة الدفاع تمتنع، كما يبدو، عن 

التعاون معها، مما يجعل تأثير الكنيست على إدارة األجهزة 

األمنية محدودا جدا«. 

وأش���ار التقرير، أيضا، إلى أن الحكومة اإلسرائيلية »تبدي، 

في الس���نوات األخيرة، درجة متدنية جدا من التسامح تجاه 

المنظمات االجتماعي���ة التي توجه النق���د العلني لألجهزة 

األمني���ة وطرق إدارتها، أو لميزانية األمن وغياب الش���فافية 

حياله���ا أو لع���دم توف���ر أية معلوم���ات عن نفقات س���رية 

ومصروف���ات اس���تثنائية أخ���رى«. وأضاف أن ق���وى األمن ال 

تمتل���ك األدوات الالزمة لمواجهة الفس���اد باعتباره معضلة 

اس���تراتيجية وأنها ال تعتمد برامج إرش���ادية لضباط وقادة 

الجيش اإلسرائيلي في مجال منع الفساد ومحاربته. 

وأوض���ح التقري���ر، أيض���ا، أن المس���ؤولين السياس���يين ال 

يمارسون الرقابة الالزمة على األجهزة األمنية وأن قوى األمن 

»تخش���ى التحذير والتبليغ عن الفس���اد«، األم���ر الذي يبقي 

المواطنين في إس���رائيل »منقطعين تماما عن كل ما يتعلق 

باألجهزة األمنية وأنشطتها«!

وعقبت وزارة الدفاع اإلسرائيلية، رسميا، على ذلك التقرير 

بالقول إنه »تقرير سطحي، ليس واضحا لنا ما هي المعطيات 

التي يس���تند عليها، لكن الواضح تماما هو أن معدي التقرير 

ال يعرفون أجهزة األمن اإلس���رائيلية وأنشطتها، بل ينثرون 

شعارات ال أساس لها... ونتمنى أال يكون هذا نابعا من موقف 

مسبق وأوتوماتيكي تجاه إسرائيل«!!

ووفق���ا للتقرير إياه، فإن 73% من الجمهور في إس���رائيل 

يعتقدون ب���أن األجهزة الس���لطوية تدار، بدرج���ة كبيرة أو 

بصورة مطلقة، من قبل فئة ضيقة من أصحاب المصالح الذين 

»يعتمدون اعتبارات غريبة« ويس���عون إل���ى خدمة »مصالح 

غريبة«. ولم تكن نس���بة المواطنين الذين يعتقدون ذلك عن 

مؤسس���ات الحكم في دولهم أعلى منها في إس���رائيل سوى 

ف���ي دولة واحدة فق���ط هي اليون���ان )83(!! زد على ذلك، أن 

96% من اإلسرائيليين عبروا عن اعتقادهم بأنه »من الضروري 

اس���تغالل العالقات الش���خصية لدفع مصال���ح وإجراءات في 

القطاع العام« � وهي النس���بة األعلى م���ن المواطنين الذين 

يعتقدون ذلك من بين جميع الدول التي شملها التقرير. كما 

أفاد التقرير، أيضا، بأن 12% من اإلس���رائيليين دفعوا الرشى 

لجسم أو مس���ؤول س���لطوي معين خالل الس���نة المنصرمة 

للتغلب على حواجز بيروقراطية مختلفة!  

وكان رئيس فرع منظمة »الشفافية الدولية« في إسرائيل، 

القاضي المتقاعد ومراقب الدولة السابق ميخا لندنشتراوس، 

ق���د قدم تقرير المنظمة األخير حول »مؤش���ر الفس���اد« إلى 

وزي���رة العدل، تس���يبي ليفني، ووجه خالل ذل���ك نقدا الذعا 

وح���ادا لرئي���س الحكومة، بنيامي���ن نتنياهو، عل���ى خلفية 

الفضائح المتعلقة بمصروفات عائلته والتي كش���فت عنها 

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية مؤخرا. وقال لندنشتراوس: »إنها 

اعتبارات ش���خصية وغريب���ة، أو بصورة أدق هي اس���تغالل 

للموق���ع الجماهيري من أجل الحصول على منافع ش���خصية 

محظورة. وهذا أمر في غاية الخطورة«!

أما الوزي���رة ليفني فعقبت على معطي���ات التقرير بالقول 

إنها »معطي���ات غير مطرية... فإس���رائيل تقب���ع في الثلث 

األدنى من دول OECD وهذه بش���رى غير س���ارة«! وأضافت: 

���م األفضل. وهذا ما 
ّ
»إنني أومن بأن نور الش���مس هو المعق

ينبغي تطبيقه، ال ترديده مجرد شعار، ألن الفساد يزدهر في 

األماكن المظلمة ولدى من يمنعون نور الش���مس من كش���ف 

أعمالهم«! وهو ما اعتبرته أوس���اط قضائية إسرائيلية نقدا 

تلميحيا لممارسات ديوان رئيس الحكومة الذي وضع عراقيل 

عديدة أمام المطالبات بالكشف عن حساب نفقات مقر رئيس 

الحكومة الرسمي وحساب مصروفات منزله الخاص في مدينة 

قيسارية.  

ومن جهته، عقب المراقب السابق على البنوك في إسرائيل، 

يوآف لهمان، على معطيات »مؤش���ر الفس���اد« بالقول: »نحن 

ل���م نصب���ح جمهورية موز بع���د، لكننا ما زلنا ذياًل لألس���ود، 

في الثل���ث األدنى م���ن دول OECD... البيروقراطية وانعدام 

الش���فافية والحاج���ة إلى عالقات ش���خصية ومحس���وبيات � 

د لدى المواطن شعورا بأنه لن يستطيع الحصول 
ّ
جميعها تول

على ما يستحقه وفقا للقانون إال إذا كان على عالقة شخصية 

مع أحد أصحاب النفوذ والسلطة«!

لث األدنى!
ُ
»مؤشر الفساد« الدولي في القطاع العام - إسرائيل في الث

سود«!!
ُ
إسرائيل ليست »جمهورية موز« بعد لكنها »في ذيل األ

*»األجهزة األمنية في إسرائيل ال تتخذ تدابير وإجراءات أساسية لمنع الفساد في داخلها، كما أنها ال تبث وال تكرس رسائل واضحة وحازمة ضد الفساد 
في أنشطتها المختلفة وعلى كافة المستويات، بل تتهرب من التعاون في هذه المسألة في الحاالت التي يحتم القانون فرض وإجراء مراقبة عليها«!*

ا عن المركز الفلس���طيني 
ً
رام الل���ه - صدر حديث

للدراس���ات اإلس���رائيلية - مدار وفي الوقت نفسه 

عن منش���ورات المكتبة األهلية ف���ي عمان، كتاب 

»اختراع أرض إس���رائيل«، من تأليف البروفس���ور 

شلومو ساند، أس���تاذ التاريخ في جامعة تل أبيب، 

وذلك في ترجم���ة عربية أنجزها أنطوان ش���لحت 

وأسعد الزعبي.

ويؤكد المؤلف في مقدمته الخاصة للطبعة العربية 

أن االس����م اإلقليم����ي )الجغرافي( »أرض إس����رائيل« 

ل����م يكن قوميًا عل����ى اإلطالق لدى ظه����وره ألول مرة، 

ول����م يكن من الممكن أن يكون كذل����ك أيضًا، بل كان 

مصطلح����ًا الهوتيًا- دينيًا. فلقد اعتب����ر المكان خالل 

مئات األعوام ف����ي نظر اليه����ود والمتهودين نقطة 

انط����الق لبداية الخ����الص الغيبي الذي س����يحل على 

العالم بقدوم المسيح.

ف هذا 
ّ
وأوضح أيض���ًا أنه راودته ووجهت���ه عندما أل

الكت���اب ثالثة أس���ئلة رئيس���ة: 1( ه���ل كان المكان 

دائما وطنا لليه���ود كما تعلم في صغره في المدارس 

اإلس���رائيلية؟؛ 2( إل���ى أي م���دى يعتبر ه���ذا المكان 

اليوم وطنًا للذين يعرفون أنفس���هم كيهود في أنحاء 

العالم؟؛ 3( كيف صارت إس���رائيل وطن اإلسرائيليين 

الذين يعيشون فيه؟.

ق���ّدم للكتاب باس���م مرك���ز »مدار« الكات���ب أنطوان 

شلحت فأش���ار إلى أنه الجزء الثاني مما يمكن اعتباره 

ثالثية يقّدم من خاللها البروفس���ور ش���لومو س���اند، 

أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة تل أبيب، إعادة نظر 

جذرية في جملة من المسلمات الصهيونية الصنمّية 

الكاذب���ة عبر إخضاعها إلى محاكم���ة تاريخية متأنية 

وصارمة ومدروسة.

وكان الج����زء األول منه����ا ه����و كت����اب »اختراع 

الشعب اليهودي«، وسبق أن صدر بترجمة عربية 

عن المركز الفلس����طيني للدراسات اإلسرائيلية- 

مدار. 

أّما الجزء الثالث منها فه���و كتاب بعنوان »كيف لم 

أعد يهوديًا؟«، وصدر باللغة العبرية العام 2013.

وأضاف ش���لحت: من ناف���ل الق���ول إن الوقائع التي 

يوردها ساند، شأنها شأن االستنتاجات التي يتوصل 

إليها، توّس���ع دائ���رة الض���وء كثيرًا ح���ول األراجيف 

التي لج���أت الحركة الصهيونية إليه���ا لتدعيم تلك 

المس���لمات من جهة، ومن جهة أخرى موازية ومكملة 

لتبرير مش���روعها المتعلق باس���تعمار فلس���طين وما 

ترتب عليه من آثار كارثية مدمّرة بالنسبة إلى سكانها 

الفلسطينيين األصالنيين. 

ويرى ساند بحق أن هدف الحركة الصهيونية من 

وراء هذه األراجيف مجتمعة هو االس���تفادة منها 

في الحد األقصى ضمن سياق اختالق قومية جديدة 

وش���حنها بغايات اس���تعمار فلس���طين باعتبارها 

»وط���ن« أبناء ه���ذه القومي���ة الجدي���دة منذ أقدم 

العصور.

وقد تمث���ل الهدف األه���م م���ن وراء الترويج لتلك 

األراجي���ف في اإلقناع ب���أن هذا »الوطن« )فلس���طين( 

يعود إلى »الشعب اليهودي« وإليه فقط، ال إلى أولئك 

»القالئ���ل« )الفلس���طينيون( الذين أت���وا إليه بطريق 

الصدف���ة وال تاري���خ قوميًا لهم، وفق���ًا لمزاعم الحركة 

الصهيونية. وبناء على ذلك فإن حروب ذلك الش���عب 

الحت���الل »الوط���ن« وبعد ذل���ك ل� »حمايت���ه« من كي�د 

األعداء المتأصل هي حروب عادلة بالمطلق، أّما مقاومة 

السكان المحليين األصالنيين فإنها إجرامية، وتسّوغ 

ما ارتكب وُيرتكب بحقهم من آثام وش���رور مهما تكن 

فظاعتها.

وتابع: بينما انصب جهد س���اند في الجزء األول على 

تفكيك األراجي���ف المتعلقة بإع���ادة كتابة الماضي 

���اب أكفاء عكفوا على 
ّ
اليهودي، وأساس���ًا من طرف كت

تجميع ش���ظايا ذاكرة يهودية- مس���يانية واستعانوا 

ح كي يختلقوا، بواس���طتها، ش���جرة 
ّ
بخياله���م المجن

أنس���اب متسلسلة ل� »الش���عب اليهودي«، فإن جهده 

ف���ي هذا الجزء الثاني منصب عل���ى تفكيك األراجيف 

المتعلقة بتأكيد صلة »الش���عب اليهودي« بفلسطين 

التي تم اختراع اسم لها هو »أرض إسرائيل« في سبيل 

إثب���ات تلك الصلة، وج���رى اس���تخدامه كأداة توجيه 

خُيل الجغرافي لالستيطان الصهيوني منذ 
َ
ورافعة للت

أن بدأ قبل أكثر من مئة عام.

وفي س���ياق ذلك يقّوض الكتاب أسطورة كون »أرض 

إس���رائيل« الوطن التاريخي للشعب اليهودي، ويثبت 

أن الحرك���ة الصهيوني���ة ه���ي التي س���رقت مصطلح 

»أرض إس���رائيل« وهو ديني في جوه���ره وحولته إلى 

مصطلح جيو- سياس���ي، وبموجبه جعلت تلك »األرض« 

وط���ن اليهود في العالم أجمع، وذلك منذ نهاية القرن 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

وختم شلحت مؤكدًا أن المس���اهمة األساسية لهذا 

الكت���اب المهم تبق���ى كامن���ة، كما أهمي���ة الكتاب 

الس���ابق، في نبش الماضي وإيض���اح صيرورة الحاضر، 

بواس���طة فتح النار على مجموعة كبيرة من األس���اطير 

الصهيونية الملفقة.

»أوراق إسرائيلية« 61: 
حال الطبقة الوسطى في إسرائيل: 

مجتمع أكثر استقطابًا!
ا ع���ن المركز الفلس���طيني للدراس���ات 

ً
ص���در حديث

اإلس���رائيلية- مدار العدد رقم 61 من سلس���لة »أوراق 

إس���رائيلية« ويحمل عنوان »حال الطبقة الوسطى في 

إسرائيل: مجتمع أكثر استقطابًا!«. 

ويض���م هذا العدد ترجمة لدراس���ة جديدة أصدرها 

»مركز األبحاث والمعلومات« التابع للكنيست في ربيع 

2013 بعنوان »الطبقة الوسطى في إسرائيل - التحوالت 

الحاصلة خالل األعوام األخيرة« أنجزها س���ليم سالمة. 

وتؤكد الدراس���ة من ضمن أمور أخ���رى أن »وجود طبقة 

وس���طى واس���عة قد يدل على مجتمع متس���او نسبيا« 

بينما تبين المقارنة الدولية أن حال الطبقة الوس���طى 

في إس���رائيل تدلل على مجتمع أكتر اس���تقطابًا وأقل 

مساواة.

وكان���ت مس���ألة الطبق���ة الوس���طى في إس���رائيل، 

ومكانتها، وأهميتها وم���ا آلت إليه وآفاق تطورها، قد 

احتلت مركز الصدارة في النقاش العام في إس���رائيل 

خ���الل األع���وام القليلة األخي���رة، وأيضًا عل���ى خلفية 

الم���داوالت التي ج���رت في الكنيس���ت ح���ول قانون 

الميزانية العامة الجديدة للدولة، ارتباطا مع توجهات 

وتصريحات وزي���ر المالية الجديد، يائي���ر لبيد، الذي 

حقق وحزبه )»يش عتيد«( ف���ي االنتخابات البرلمانية 

األخي���رة إنجازا كبي���را وملفتا بوصفه ممث���ل الطبقة 

الوسطى وراعي مصالحها.  

وتشير الدراسة أيضًا إلى أنه كلما كانت حصة الطبقة 

من نشاطات »مركز مـدار«

صدور كتاب »اختراع أرض إسرائيل« لشلومو ساند
*كتاب ثان ضمن ثالثية يفتح المؤلف من خاللها النار على مجموعة كبيرة من األساطير الصهيونية الملفقة*

الوسطى أكبر من مجمل االقتصادات األسرية ومن إجمالي »كعكة المدخوالت«، 

يكون توزيع المدخوالت أكثر تساويا بين االقتصادات األسرية، ذلك أن وجود 

طبقة وس���طى كبيرة من حيث عدد االقتصادات األس���رية المش���مولة فيها 

وحصتها من كعكة المدخوالت يدل على مجتمع متس���او، نسبيا، بينما كون 

الطبقة الوس���طى صغيرة من حيث عدد االقتصادات األسرية فيها وحصتها 

من كعكة المدخوالت يدل عل���ى مجتمع متقاطب، اقتصاديا واجتماعيا، فيه 

أغنياء كثيرون من جهة، وفقراء كثيرون من جهة أخرى. 


