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»إجراء هنيبعل«.... 

والسؤال األخالقي 

في معادلة »جندي 

مقتول أفضل من 

جندي مخطوف«!

تحليالت: 

»األزمة بين أوباما 

ونتنياهو قد 

تمّس قوة الردع 

اإلسرائيلية«!

عب���رت إس���رائيل، أمس، وقبل س���اعات من موعد انته���اء التهدئة، عن 

انعدام يقين حيال وجهة تطور األحداث، سواء نحو العودة إلى التصعيد 

العس���كري أو نحو تمديد التهدئة، فيما بدا أن مفاوضات القاهرة وصلت 

إل���ى طريق مس���دود. وعل���ى أثر ذلك تناقض���ت المواقف في إس���رائيل، 

وأعلن الجيش عن اس���تعداده الحتمال استئناف القتال بينما استبعدت 

الحكومة ذلك.

وح���ذرت قيادة الجبهة الجنوبية للجيش اإلس���رائيلي من أنه إلى جانب 

احتم���ال اس���تئناف الفصائل في قط���اع غزة إطالق صواري���خ، فإن حركة 

عّد هذه المرة »مفاجأة« إلسرائيل. ونقل موقع »والال« االلكتروني 
ُ
حماس ت

عن ضباط ف���ي الجبهة الجنوبية قولهم إنه ليس مس���تبعدا أن يش���مل 

انهيار المفاوضات في القاهرة اس���تئناف القتال، ومحاولة ش���ن هجوم 

من خالل أح���د األنفاق الهجومية ضد هدف إس���رائيلي. وتحدث الضباط 

عن احتمال اس���تخدام طائرة بدون طيار مفخخة أو بإمكانها التقاط صور 

وإطالق قذائف مضادة للمدرعات باتجاه دوريات إس���رائيلية عند الشريط 

الحدودي.

وتوقع الضباط اإلس���رائيليون أن »حماس لن تتردد في استخدام إحدى 

منظوماتها اإلس���تراتيجية من أجل محاولة اس���تئناف المفاوضات، أو من 

أجل دهورة الواقع في قطاع غزة من خالل مواصلة المواجهة العنيفة«.  

وف���ي هذه األثناء، رفع الجيش اإلس���رائيلي حال���ة التأهب في الجنوب 

مقابل القطاع، من خ���الل جهوزية بطاريات »القب���ة الحديدية« العتراض 

الصواريخ ورفع حالة استنفار القوات عند الشريط الحدودي بين إسرائيل 

والقطاع. 

ويواصل جهاز األمن اإلسرائيلي فرض قيود على أنواع البضائع الداخلة 

إلى القطاع، بموجب قرار وزير الدفاع، موش���يه يعل���ون، بإدخال منتجات 

»إنسانية« فقط. ومن بين البضائع التي تمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع 

الحلويات والمكسرات.

م���ن جهة أخرى نق���ل موقع صحيفة »معاريف« عن مس���ؤول سياس���ي 

إس���رائيلي قوله إن »احتمال اس���تئناف المواجهة العسكرية بيننا وبين 

حماس بكامل حجمه���ا، حتى مع عدم التوصل التفاق في القاهرة، ضئيل 

جدا. وحماس ال تظهر مؤشرات إلى رغبتها في العودة إلى مواجهة بحجم 

واسع. ووفقا للتقارير التي تصلنا من القاهرة، فإنه تجري ممارسة ضغوط 

كبيرة جدا على حماس من جانب مصر وغيرها«.

وأش���ار المسؤول اإلس���رائيلي إلى بيان وزارة الخارجية النرويجية، وقال 

إنها تعتبر إحدى أكثر الدول الداعمة للسلطة الفلسطينية، وهي تشترط 

انعقاد مؤتمر الدول المانحة في مصر، الشهر المقبل، بوقف مطلق إلطالق 

النار. وادعى المسؤول أن »الضغوط االقتصادية التي تمارس على حماس 

كبيرة كفاية لكي ال تكون مصلحة لدى الحركة بجر إس���رائيل إلى مواصلة 

الهجمات في القطاع«.

وقال إن »موافقة حماس على إرجاء بحث موضوع ميناء غزة لشهر ينطوي 

على مؤش���ر لعدم رغبتها في اس���تئناف المواجهة. وذلك على الرغم من 

أنها تواصل الطلب من إس���رائيل االلتزام باالمتناع عن تنفيذ أية عمليات 

اغتيال في القطاع، ونحن نتحفظ على هذا البند«.

وأضاف المس���ؤول اإلس���رائيلي أن »حماس تحاول جعل إسرائيل تفجر 

المحادثات في القاهرة وإلقاء المسؤولية عليها بعدم التوصل إلى اتفاق، 

لكنن���ا أوضحنا للمصريين أنه لن نتمكن من الموافقة على أية تس���وية ال 

تشمل استجابة لمصالحنا األمنية«.

من جانبه، قال وزير المالية اإلس���رائيلي، يائير لبيد، أمس، إنه ال يمكن 

الق���ول بعد إن العدوان على غزة انتهى، وأك���د أن »عملية الجرف الصامد 

س���تنتهي فقط عندما يعود الهدوء واألمن إلى س���كان الجنوب. ويحظر 

الموافق���ة على وضع نعود فيه خالل فترة قصي���رة إلى جولة عنف أخرى. 

وأي تس���وية مستقبلية يجب أن تش���مل تفكيك قاعدة حماس اإلرهابية 

وسيطرة كاملة على األموال المخصصة لترميم القطاع«.

وأردف لبي����د أنه »من أج����ل تحقيق ذلك، ندفع لعق����د مؤتمر إقليمي 

يوفر غالفا دوليا واس����عا من أجل تحقيق هذه الغايات. ومن دون عملية 

سياس����ية وغالف دولي واس����ع، فإن أية محاولة للتوص����ل إلى ترتيبات 

ستتحول إلى عد خلفي نحو دائرة عنف أخرى. وستجتمع الدول المانحة 

للسلطة الفلسطينية، الشهر المقبل، وإذا لم يتم تنفيذ شيء قبل ذلك 

فإنه س����يكون لدينا مؤتمر ترميم مقابل ال شيء. وهذا ما سنحصل عليه 

بدال من االستجابة الحتياجاتنا األمنية«.  

وتابع لبي���د أن »مؤتمرا إقليميا بمش���اركة الوالي���ات المتحدة واالتحاد 

األوروبي ومصر والس���لطة الفلسطينية والسعودية ودول الخليج، مع دعم 

الدول المانحة، بإمكانه إحداث مس���ار لتجريد غزة من الس���الح وترميمها. 

واألموال التي ستس���اعد في الترميم ستس���تخدم لعودة الس���يطرة في 

القطاع إلى الس���لطة الفلسطينية، وبذلك يمكن ضمان األمن لفترة طويلة 

لس���كان غزة. وهدف هذا المؤتمر هو حل مش���كلة غزة، وأن يشكل رافعة 

لعملية سياسية مع السلطة الفلسطينية«.

توقعات متناقضة بشأن تداعيات احتمال عدم االتفاق على تهدئة

الجيش اإلسرائيلي يستعد لـ »مفاجآت« حماس
وحـكـومـة نتنـياهــو تسـتبـعـد استئناف القتال!

كتب بالل ضاهر:

من المقرر أن تكون التهدئة، التي أعلن عنها رئيس الوفد الفلسطيني 

إل���ى مفاوض���ات وقف إطالق النار، ع���زام األحمد، في القاه���رة، األربعاء 

الماض���ي، انتهت مدتها منتصف الليلة الماضية. وبدا لدى كتابة هذه 

الس���طور، أمس االثنين، أن مواقف الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ما 

زال���ت متباعدة، وال تمكن من التوصل إلى اتف���اق وقف إطالق نار دائم، 

وربما حتى ال تمكن من تمديد التهدئة لعدة أيام أخرى. 

وأعلن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لدى افتتاحه اجتماع 

حكومته، األحد الماضي، أن »الوفد اإلس���رائيلي إلى القاهرة يعمل منذ 

الي���وم األول تح���ت تعليمات واضحة جدا وهي عب���ارة عن اإلصرار بحزم 

على االحتياجات األمنية إلس���رائيل. وفقط إذا ما تمت تلبية احتياجاتنا 

األمنية، حينها س���نوافق عل���ى التوصل إلى تفاهم���ات... وإن اعتقدت 

حماس أنها س���تغطي على خس���ارتها العس���كرية بإنجازات سياسية، 

فهي مخطئة. وإن اعتقدت حماس أنه من خالل مواصلة إطالق الصواريخ 

بش���كل متقطر س���تدفعنا إلى تقديم التنازالت، فهي مخطئة. وما دام 

لم يعد الهدوء، س���تتكبد حماس المزيد من الضربات القاسية جدا. وإن 

اعتقدت حماس أننا ال نستطيع تحّمل ذلك لفترة طويلة، فهي مخطئة«.

وفي غضون ذلك، ذكرت تقارير صحافية إس���رائيلية، أول من أمس، أن 

وزيرة العدل اإلسرائيلية، تس���يبي ليفني، العضو في المجلس الوزاري 

المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت(، دفعت خالل األسابيع 

الماضية اقتراحا يقضي بأن تنفذ إس���رائيل خط���وات أحادية الجانب، 

تحت عنوان »تس���وية مقابل العالم«. ووفقا لهذا االقتراح، فإن إسرائيل 

س���تنفذ خطوات أحادية الجانب تشمل تسهيالت لس���كان قطاع غزة، 

وتحظى بدعم المجتمع الدول���ي والدول العربية، »من دون التوقيع على 

اتفاق مع حركة حماس«.

وكان رئي���س ح���زب »البي���ت اليه���ودي« اليميني المتط���رف ووزير 

االقتص���اد، نفتالي بينيت، العضو في الكابينيت، طرح أفكارا مش���ابهة 

لتلك التي تطرحها ليفني، يوم الجمعة الماضي.

وح���ول احتماالت وقف إط���الق النار أو اس���تئناف القت���ال والموقف 

اإلس���رائيلي من ذلك، أجرى »المشهد اإلس���رائيلي« المقابلة التالية مع 

المراسل والمحلل السياسي في صحيفة »هآرتس«، باراك رافيد.   

 )*( »المش���هد اإلس���رائيلي: هل يريد نتنياه���و وقف إطالق نار في 
قطاع غزة لفترة طويلة، ليس وفقا لشروطه وإنما من خالل التوصل إلى 

تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين؟
رافي���د: »أعتقد أن ما يريده نتنياهو باألس���اس هو التوصل إلى وضع 

يس���ود فيه الهدوء. ولذلك فإنه مس���تعد للتوصل إلى هدوء كهذا بأي 

ثمن تقريبا، بما في ذل���ك التوصل إلى الهدوء من دون أي اتفاق وحتى 

من خالل العودة مرة أخرى إلى تلك المعادلة التي تقول ’الهدوء مقابل 

اله���دوء’، أي، م���ن جهة ال يتم إط���الق صواريخ، ومن الجه���ة األخرى أال 

يضطر أن يواصل الجيش اإلسرائيلي العملية العسكرية في غزة. لكني 

ال أعتقد أنه توجد لدى نتنياهو خطة ما أو إستراتيجية منتظمة أكثر أو 

واضحة أكثر من ذلك للخروج من هذه الحرب«.

)*( هل واضح إلس���رائيل أن حالة كه���ذه، أي معادلة »الهدوء مقابل 
الهدوء«، ربما لن تكون، وأنه من الجائز أن الفصائل الفلسطينية، بدون 

التوصل إلى اتفاق في القاهرة، قد تستأنف إطالق الصواريخ؟
رافيد: »أعتقد أن نتنياهو يأمل بوقف إطالق النار، ألنه س���ئم من هذه 

مقابلة خاصة مع المراسل والمحلل السياسي في »هآرتس«

»المشهد اإلسرائيلي«: ال توجد لدى نتنياهو  باراك رافيد لـ
خـطـــة أو إســتـراتيجيـة للخــروج من الحــرب ضـد غــــزة!

*»نتنياهو وصل إلى مرحلة ليس مستعدًا فيها لدفع أي ثمن. والحد األقصى الذي

بإمكانه أن يعطيه ال يصل إلى الحد األدنى لما يمكن أن توافق عليه حماس«*

الحرب. وكذلك في غزة سئموا الحرب. ونتنياهو يأمل بأن تتوقف الحرب 

لعدة ش���هور على األقل. وسيكون نتنياهو مسرورا إذا حصل على وقف 

إط���الق نار لمدة ثالثة أو أربعة ش���هور أو نصف عام، حتى جولة القتال 

المقبلة، لكي ينتعش مما جرى هنا في الشهرين األخيرين«.

)*( وذلك من دون أن يوافق على أي مطلب فلسطيني؟
رافيد: »نتنياهو وصل إلى مرحلة ليس مس���تعدا فيها لدفع أي ثمن. 

والحد األقصى الذي بإمكان نتنياهو أن يعطيه ال يصل إلى الحد األدنى 

لما يمكن أن توافق حماس علي���ه. والجميع يدرك ذلك اآلن. ولذلك فإن 

كل هذه المفاوضات في القاهرة كان مصيرها الفشل، منذ يومها األول«.

)*( كم من الوقت بإمكان إسرائيل أن تتحمل إطالق صواريخ من قطاع 
غزة، والوق���وف أمام ضغوط دولية، أميركي���ة وأوروبية، من أجل إنهاء 

الحرب؟
رافيد: »أعتقد أن ما يقدر نتنياهو أن بإمكانه تحقيقه هو وقف إطالق 

نار من دون اتفاق ومن دون أي ش���يء خطي، ويتوقف فيه كال الجانبين 

عن إطالق النار، انطالقا من أن الجانبين يريدان إعادة تنظيم نفس���يهما 

من جديد وإعادة ش���حن قواهما، خاصة وأن الس���كان ف���ي الجانبين قد 

تعبوا من الح���رب. وأعتقد أن نتنياهو يبن���ي تقديراته على هذا األمر. 

والمش���كلة هي، كما تقول، أنه يصعب التصديق بأن حماس ستتوقف 

عن إطالق النار. ولذلك فإننا س���نعود إلى ما نس���ميه تقطير الصواريخ 

وإط���الق قذائف هاون على البلدات اإلس���رائيلية القريبة من الش���ريط 

الحدودي، ورد فعل إسرائيل ضد خاليا تطلق الصواريخ. وعمليا، في هذه 

الحالة، فإننا سنعود إلى نقطة البداية نفسها، فيما كال الجانبين تكبدا 

خسائر فادحة، ولكننا عدنا إلى نقطة الصفر ولم يحقق أي جانب شيئا«.

)*( هل توافق إسرائيل على خطط لترميم القطاع؟
رافيد: »هذا متعلق بطبيعة الخطط المطروحة، ومتعلق من هي الجهة 

التي ستنفذ أعمال الترميم وكيف ستتم هذه األعمال. لكنني ال أعتقد 

أنه توجد لدى نتنياهو إس���تراتيجية واضحة، حول ما هو مستعد أو غير 

مس���تعد ألن يوافق عليه، وماذا يتعين فعل���ه في الفترة المقبلة. ولكن 

بصورة عامة جدا، فإنه يؤيد ترميم القطاع مقابل نظام رقابة معين على 

ما يحدث في قطاع غزة ومنع تس���لح حماس. لك���ن األمور اآلن عامة جدا 

وليس باإلمكان القول كيف س���ينفذ ذلك. ونتنياهو يعرف بصورة عامة 

م���اذا أراد أن يح���دث، لكنه ال يعرف كيف باإلم���كان تنفيذ ذلك وكيف 

باإلمكان الوصول إلى مرحلة كهذه«.

)*( ه���ل من الجائز أن إس���رائيل تفضل تس���وية يفرضها المجتمع 
الدولي واألمم المتحدة؟

رافيد: »أعتقد أنه في حال لم يتم التوصل إلى أي شيء حتى منتصف 

الليلة الماضية، وهو موعد انتهاء الهدنة التي بدأت عند منتصف ليلة 

األربع���اء – الخميس الماضية، فإنه يوج���د احتمال كبير جدا بأن تنتقل 

المحادثات م���ن القاهرة إلى نيوي���ورك، أي إلى مجل���س األمن الدولي. 

وعنده���ا يمكن للمجتمع الدولي أن يقول إنه ليس مس���تعدا للمخاطرة 

بالع���ودة إلى إطالق الن���ار، وأن الجانبين غير قادري���ن على التوصل إلى 

اتف���اق وقف إطالق ن���ار بقواهما الذاتية وبالوس���اطة المصرية، ولذلك 

ف���إن مجلس األمن الدولي س���يحاول العمل من أجل فرض تس���وية على 

الجانبي���ن. وأعتقد أن خطوة كهذه من ش���أنها أن تكون إش���كالية جدا 

بالنس���بة إلس���رائيل، في حال أنه���ا ال تنضم إليها وإنما س���تنجر إلى 

داخلها«.   

العدوان اإلسرائيلي على غزة 

كجزء من »حرب دينية«!
 بقلم: أنطـوان شلحـت

حفلت الحرب اإلس���رائيلية العدوانية الحالية عل���ى قطاع غزة بالكثير من 

الوقائع التي تحيل إلى تحّوالت طرأت على المجتمع اليهودي في إس���رائيل 

خالل األعوام األخيرة وانعكست بكيفية ما على تركيبة الجيش اإلسرائيلي.

ولع���ل أبرز هذه الوقائع، واقع���ة قيام قائد لواء »غفعات���ي«، عوفر فينتر، 

بتوزي���ع »أمر قتالي« على جنود اللواء في بداية الحرب، أش���ار فيه من ضمن 

أمور أخرى إلى أن المعركة العس���كرية ف���ي القطاع هي جزء من حرب دينية 

تهدف إلى هزم »عدو يكفر بآلهة إسرائيل«.

ومعروف أن جنود هذا اللواء كلفوا باس���تخدام »إجراء هنيبعل« في منطقة 

رفح في نطاق مساعي قوات الجيش اإلسرائيلي لمنع اختطاف الضابط هدار 

رجم بقصف مكثف لألحياء الس���كنية، األمر الذي تس���ّبب 
ُ
غولدين، والذي ت

حتى وفق المصادر اإلسرائيلية بقتل ما بين 130 إلى 150 فلسطينيًا بينهم 

الكثير من النساء واألطفال من جراء هذا القصف فقط. واستمر القصف حتى 

بعد إعالن الجيش مقتل غولدين، وطال مدرسة تابعة لألونروا لجأ إليها آالف 

الالجئين، مما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم. 

 من الني���ران حين أخذ الجيش 
ّ
وتحدث س���كان رفح عن وقوعهم وس���ط فخ

يقصف المنازل ويهدمها على رؤوس ساكنيها من دون تمييز. وعندما حاول 

هؤالء الفرار من المنازل تعرضوا للقذائف وهم في الشوارع.

وبموجب ما يؤكد أحد أس���اتذة العلوم السياسية في جامعة »بن غوريون« 

في بئر السبع، فإن جرائم الحرب على مّر التاريخ لم ترتكب بفعل أوامر دينية 

فق���ط، لكن إزالة الموانع أمام ارتكاب هذه الجرائم يغدو أس���هل عندما يتم 

�ار. 
ّ
تصوير الحرب على أنها حرب دينية ضد أناس كف

فضاًل ع���ن ذلك، وفي حالة الحرب ضد غزة فإن مجّرد تصويرها ال باعتبارها 

ناجم���ة عن ظروف مخصوص���ة وتتغّيا الوصول إلى أهداف سياس���ية، وإنما 

بوصفه���ا ج���زءًا من حرب دينية، يس���تقر في الوعي الجن���ود إن لم يكن في 

وعيهم التام أنه ال يجوز وقفها إال من خالل تحقيق الحسم.

وتبدو ه���ذه الواقعة ملفتة في ضوء واقع ازدياد حج���م انخراط أبناء تيار 

الصهيونية الدينية ضمن القيادات التكتيكية للجيش اإلسرائيلي وصفوف 

الجيش عامة خالل العقدين األخيرين. 

وكان قيام إس���رائيل قبل ع���دة أعوام بتعيين رئي���س جديد لجهاز األمن 

العام اإلس���رائيلي )الشاباك( من أوس���اط المتدينين )يورام كوهين( وقبله 

تعيي���ن رئيس جديد ل� »مجلس األمن القومي« من هذه األوس���اط نفس���ها 

)يعقوب عميدرور( شكل مناسبة لجدل داخلي حول ازدحام المحيط المقّرب 

من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بش���خصيات تعتمر القبعات الدينية، 

وما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات أو مداليل سياس���ية باعتبار هذه 

األوساط يمينية بامتياز. 

وتنقسم آراء المتس���اجلين بين قائل إن هذا »التطّور« يشي بإمكان شطط 

ش���يطان التط���ّرف ألن المتديني���ن سيس���معون أوامر حاخاميه���م ال أوامر 

قادته���م عندما يع���ارض بعضها بعض���ًا، وبين مؤكد أن هؤالء س���يلتزمون 

متطلبات وظائفهم الرسمية ويخلصون لها حتى إذا خالفت آراء الحاخامين.

ويبدو هذا الس���جال الذي ُيتوقع له أن يس���تمر مثيرًا لالهتمام، خاصة في 

ض���وء حقيقة أن وصول أش���خاص متدينين إلى أرف���ع المناصب األمنية في 

إس���رائيل يعكس في العمق تحوالت بنيوية آخذة ف���ي التعاظم في اآلونة 

األخيرة داخل المجتمع اإلس���رائيلي نفس���ه، وتدل على أنه ماض نحو نزعات 

أكثر تدينًا وبالتالي أشّد يمينية.

ا لدراسة علمية في جامعة حيفا أنجزها البروفسور أرنون سوفير، أحد 
ً
ووفق

أبرز خبراء الشؤون الديمغرافية في إسرائيل، وحملت عنوان »إسرائيل 2010 

- 2030: في الطري���ق إلى دولة دينية« فإن المتدينين اليهود سيش���كلون 

أغلبية بين الس���كان في إسرائيل في العام 2030 بما من شأنه أن يؤدي إلى 

واح���د من ثالثة احتماالت: أواًل، أن تنجح األغلبية العلمانية في إقامة تحالف 

يدعم ثورة علمانية في جميع المجاالت؛ ثانيًا، أن تتحّول إس���رائيل إلى دولة 

تشمل مجتمعا دينيًا وحريديًا متزمتًا يزداد باستمرار ويقترن ذلك باتساع 

حجم الفقر، وس���تكون هناك أقلية علمانية تقبل بنمط حياة دينية وبسلطة 

دينية؛ ثالثًا، قيام القيادة الدينية بدفع ش���عب إس���رائيل نحو ضم الضفة 

الغربية ما سيتسبب باس���تمرار ضعف الديمقراطية أمام قوى معادية لها، 

وتوقف الكنيس���ت ع���ن أداء دوره، وازدياد الفوضى لدرج���ة تحّولها إلى أمر 

مألوف.

ولئن كان من المبالغة توقع أن تؤدي هذه التحوالت على المدى البعيد إلى 

خلخلة ثوابت الفك���ر الصهيوني الجامح، إال إنه يمكن تكهن أن تفّجر عاجاًل 

أم آج���اًل معارك ضاري���ة على جوهر النظام اإلس���رائيلي وبالتالي على هوية 

الدولة مع ما يس���تلزم ذلك من حراك في شأن تدّبر االختالف األيديولوجي. 

وال ش���ك في أن الوضع عندئذ سيكون مختلفًا كليًا على الصعيدين الداخلي 

والخارجي في إسرائيل واللذين يتضافران في واقع هذا الكيان وتاريخه مثل 

توأمين سياميين.  

ش���رت في إس���رائيل مؤخ���رًا إلى أن 
ُ
على صعيد آخر، تش���ير عدة أبحاث ن

الجماعة المس���ماة »شبيبة التالل« التابعة لتيار الصهيونية الدينية تشكل 

الجيل أو الرعيل الثاني من المس���توطنين في الضفة الغربية، لكن سلوكها 

وتوجهاتها الفكرية مغايرة بصورة جوهرية عن التوجهات الفكرية آلبائها 

الذين أسسوا منظمة »غوش إيمونيم«. 

ويضيف بعض هذه األبحاث أن أفراد هذه المجموعة يسعون إلى االنفصال 

عن األجه���زة التربوية القائم���ة واالعتزال في قمم ت���الل فارغة في الضفة 

الغربية، وال يقبلون بسلطة الدولة ويتمسكون بأفكار غيبية متطّرفة.

وه���ذه التوجه���ات داخ���ل التي���ارات اليهودي���ة األرثوذكس���ية عام���ة 

والصهيونية الدينية خاصة هي أرض خصبة لنشاط »حركات جبل الهيكل« 

التي تعمل على إعادة بناء »الهيكل« في الحرم القدس���ي الش���ريف. ويوجه 

معظمهم انتقادات ش���ديدة إلى أداء »مجلس المس���توطنات« والحاخامين 

ف���ي أثناء تنفيذ خط���ة االنفصال عن قطاع غزة في صي���ف 2005، ويؤكدون 

أنهم فقدوا الثقة بهم. في موازاة ذلك تش���ير نتائج أحد هذه األبحاث إلى 

توجيه »ش���بيبة التالل« انتقادات شديدة للمؤسسات القانونية والسلطوية 

م���ن جهة، وإلى تفضيلها تعليم���ات الحاخامين المتطرفين من جهة أخرى. 

وبالتال���ي باإلمكان االفتراض أن���ه تجري بين مجموعة معين���ة منها عملية 

انتقال من التعامل الرس���مي مع الدولة ومؤسس���اتها إل���ى التعامل الديني 

الصرف، وعملية تفضيل الحكم الديني الثيوقراطي على الحكم الديمقراطي. 

ولهذا المعطى أهمية بالغة في ضوء حقيقة أن الصهيونية الدينية رفعت 

راية الدمج بين الدي���ن والدولة. وتجمع هذه األبحاث على أن خطة االنفصال 

المذك���ورة والتي طرحت بقوة المعضلة التي تنش���أ عندما يتعارض القانون 

ا من أبناء »ش���بيبة التالل« يرى في  الدني���وي مع القانون الديني، جعلت جزًء

السلطة الدينية أنها أعلى من السلطة القانونية الدنيوية.

باراك رافيد.
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كتب برهوم جرايسي:

أس����دل الكنيس����ت في نهاي����ة تموز الماضي الس����تار عل����ى دورته 

الصيفية، التي استمرت 12 أسبوعا، دون أن تترك أي أثر، سوى انتخاب 

الرئيس العاش����ر إلس����رائيل، رغم أن الدورة افتتحت في منتصف أيار 

مع توقعات أن تكون س����اخنة، بعد اإلعالن عن سلس����لة قوانين خالفية 

داخلية، وأخرى عنصرية خطي����رة، إلى أن جاءت تداعيات العدوان على 

قطاع غزة وما سبقه، ليغلق الباب على القوانين الخالفية مرحليا، ويؤخر 

اقرار قوانين عنصرية ما تزال على جدول أعمال الكنيس����ت. وباإلمكان 

الق����ول إن الدورة البرلمانية اختتمت بتماس����ك االئتالف الحاكم، الذي 

اتح����د من حول موق����دة العدوان، رغم االختالف ف����ي صياغة الخطابات 

الداعمة للعدوان.

عرقلة مشاريع قوانين
افتتحت ال����دورة الصيفية على وقع تصريحات عاصفة عن مش����اريع 

قوانين عنصري����ة وخطيرة، وخالفية داخلية أخ����رى، كان أبرزها، إعالن 

رئي����س الحكوم����ة بنيامين نتنياه����و نيته طرح مش����روع قانون »دولة 

القومي����ة اليهودية«، الذي يتضمن بن����ودا عنصرية خطيرة، تضع في 

نهاية المطاف عالمة س����ؤال على ش����رعية وجود الفلس����طينيين في 

وطنهم، من خالل منح أولوي����ات لليهود في كل مجاالت الحياة تقريبا، 

في األرض والمسكن والعلم والعمل وغيرها، إال أن هذا القانون لم يتم 

طرحه أصال، نظرا لصياغته الش����ائكة، وتعارضها مع قوانين إسرائيلية 

قائمة، وهو مش����روع قائم على أجندة الكنيست منذ العام 2010 وحتى 

اليوم.

كذلك كانت مش����اريع قوانين أخرى، منها اإلطعام القس����ري لألسرى 

الفلسطينيين المضربين عن الطعام، الذي أقر بالقراءة األولى ولم يتم 

اقراره كليا، وقانون يمنع تحرير أس����رى ضمن صفقات تحرير أسرى، إذا 

تل فيها إسرائيليون.
ُ
ما أدينوا بعمليات ق

وفي المقابل، فإن من أب����رز القوانين الخالفية الداخلية التي لم يتم 

البت بها نهائيا، تعيين حاخام واحد إلسرائيل بدال من اثنين حتى اآلن، 

حاخام شرقي )سفارادي( وحاخام غربي )أشكنازي(، وقانون يمنح اعفاء 

من ضريبة لكل زوجين لدى ش����رائهما بيتهما األول، شريطة أن يكون 

ضمن بناية سكنية، واقعة ضمن مشاريع اسكانية أقرتها الحكومة.

وكان ل����كل واحد من هذه القوانين األس����باب التي عرقلت التقدم في 

تش����ريعه كليا، ولكن الس����بب الجام����ع، أن االئتالف الحاكم س����عى مع 

المعارضة اإلس����رائيلية إلى اس����تبعاد القضايا الخالفية إلظهار وحدة 

في الموقف، بدأت في منتصف ش����هر حزيران، أي بعد شهر واحد على 

بدء الدورة الصيفية، إثر اختطاف المس����توطنين الثالثة، وما تالها من 

 العمل البرلماني 
ّ

تداعيات، ثم العدوان على قطاع غزة، الذي عمليا شل

في القضايا المركزية الحساسة.

وكان »االنج����ازان« األب����رزان لهذه ال����دورة، انتخاب الرئيس العاش����ر 

إلس����رائيل، الليكودي رؤوفين ريفلين، الذي انتخ����ب بأغلبية واضحة، 

رغم ما نشر عن معارضة نتنياهو لريفلين، ولكن »رضخ« نتنياهو لشبه 

اإلجماع في حزب����ه الذي دعم ريفلين. وثانيا، اقرار قانون لحل س����لطة 

الب����ث الرس����مية، وتحويلها بعد ثمانية أش����هر م����ن اآلن، إلى جمعية 

حكومية، كما يبدو، تخصخص بعضا من أس����همها، وهو قانون سيؤدي 

إلى فصل مئات من العاملين في سلطة البث، التي تدير قنوات إذاعية 

وتلفزيونية رسمية.

وبطبيع����ة الحال، كان باإلمكان أن يقر الكنيس����ت بعضا من القوانين 

التي تم تجميده����ا مرحليا، إال أنه في تجميده له����ذه القوانين، عمل 

بموجب تقليد قائم في الحلبة اإلس����رائيلية، بإظهار توافق تام أو شبه 

تام بين االئتالف، والمعارضة التي ال تش����مل الكتل الثالث الناش����طة 

بين الفلسطينيين في إس����رائيل، وإلى حد ما ال تشمل كتلة »ميرتس« 

اليس����ارية الصهيونية، التي اختارت في بعض المرات طرح مش����اريع 

حجب الثق����ة عن الحكومة، وه����و األمر الذي امتنع عن����ه حزبا »العمل« 

و«كديما«، وكتلتا المتدينين المتزمتين )الحريديم( »شاس« و«يهدوت 

هتوراة«.

وف����ي الوق����ت  ذاته ف����إن االئتالف اس����تبعد مرحليا خالف����ات داخل 

االئتالف حول كل واحد من القوانين المطروحة، فمثال مس����ألة انتخاب 

حاخام واحد إلس����رائيل، الذي يحظى بتأيي����د االئتالف الحاكم، وحتى 

أعضاء في المعارضة، مثل حزبي »العمل« و«ميرتس«، تم تجميده قبل 

التصويت النهائي عليه، منع����ا إلغضاب كتلتي »الحريديم«، في حين 

جرى تجميد قانوني اإلطعام القس����ري، ومنع تحرير أسرى في صفقات، 

بس����بب خالفات داخل االئتالف حوله، وايضا اعت����راض المعارضة على 

القانونين معا، ف����األول تعترض عليه نقابة األطباء ألنه مخالف لحقوق 

اإلنس����ان وحقوق األس����ير، والمصادقة عليه قد يورط أطباء أمام جهات 

قضائي����ة وطبية عالمية، والثاني هو بمثابة عثرة مس����تقبلية أمام كل 

حكومة تسعى للتقدم في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

أما بشأن قانون اإلعفاء الضريبي عن البيوت، فهذا قانون يلوح به وزير 

المالية يائير لبيد، زعيم حزب »يوجد مس����تقبل« ويعتبره انجازا حزبيا 

ل����ه، وهو قانون ذو توجه عنصري، ألنه ال يس����تفيد من����ه العرب اطالقا 

تقريب����ا، كما أن����ه يميز بين من خدم في الجيش وبي����ن من لم يخدموا، 

بمعنى أن االعفاء لخدمة الجيش أكبر من غيرهم، وهذا يمس بجمهور 

الحريدي����م، ولكن القانون يواجه خالفات كثي����رة، فمثال يعترض عليه 

مسؤولون مهنيون في المستوى المهني في وزارة المالية نظرا لكلفته، 

كما أن الحريديم يطالبون بعدم التمييز ضدهم، والحقا ظهرت مطالب 

أخرى لممثلي مس����توطني الضفة الغربية، الذين طالبوا بتعديالت في 

القانون ليس����ري أيضا على بيوت ضمن مش����اريع اسكانية »حكومية«، 

ولكن ليس����ت ببنايات متعددة الطبق����ات، وكل هذه الخالفات أدت إلى 

تجميد القانون، الذي قد ُيطرح مجددا في الدورة الش����توية، كغيره من 

القوانين التي تعرقل اقرارها، أو يتم س����حبه كليا نظرا لكلفته وحاجة 

الميزانية لتمويل كلفة العدوان على غزة.

االئتالف المتماسك
عل���ى الرغم من كل ه���ذا، فإن االئتالف بقي متماس���كا، وكش���ف 

الع���دوان على غزة، أكث���ر من ذي قبل، أن ال خالف���ات جوهرية تؤدي 

إلى تفكيك االئت���الف الحاكم، بين أطراف االئت���الف، رغم ما يظهر 

من تنوعها السياس���ي. فعلى سبيل المثال، كانت التصريحات التي 

تتضم���ن تهديدات خالل العدوان، تصدر عن جميع اقطاب االئتالف 

الحاك���م، مع اختالف بالصياغات، بين ح���ادة وأقل حدة، ولكنها ذات 

جوهر واحد.

وأكثر من هذا، فإن انعكاسات وآثار هذا العدوان على الخزينة العامة، 

سيقلل من حدة الخالفات التي كان من المفترض أن تنشب في األبحاث 

التي ستس����بق إقرار مش����روع الميزانية العامة، للعام المقبل 2015، إذ 

أن عل����ى الحكومة أن تقر حتى منتصف ش����هر تش����رين األول المقبل، 

الميزانية العامة بصيغتها األولى، لطرحها على الكنيست، الذي سيبدأ 

في بحثها، مع بدء الدورة الشتوية، في األسبوع األخير من ذلك الشهر.

ويب����دو منذ اآلن أن الذريعة التي س����تقف من وراء كل طلب إلجراءات 

تقش����فية، وتقليصات ف����ي وزارات عدة، ه����ي تمويل كلف����ة الحرب، 

العسكرية والمدنية، وحتى أن هذه الذريعة ستغيب النقاش التقليدي 

الذي يدور لدى اقرار كل ميزانية، حول ميزانية وزارة الدفاع والجيش.

لماذا األزمة االئتالفية مستبعدة؟
ُيطرح في وس����ائل اإلعالم اإلس����رائيلية باس����تمرار، وجود »خالفات« 

بي����ن أطراف االئتالف الحاكم، وأحيانا تتوغ����ل التقارير الصحافية إلى 

درجة التلميح إلى حل الحكومة وتش����كيل حكومة بديلة، أو التوجه إلى 

انتخابات مبكرة، ومثل هذا الحديث كان حتى اندالع العدوان واالجتياح 

البري على قطاع غزة، ولكن وف����ق الظروف القائمة في هذه األيام فإنه 

ال ب����وادر ألي أزمة ائتالفية، تقود إلى حل الحكومة ومن ثم حل البرلمان 

والتوجه إلى انتخابات برلمانية.

أوال علينا أن نذكر أن هذا االئتالف كان قد سجل في الدورة الشتوية 

الماضية، ما يمكن اعتباره »سابقة«، إذ  أن كل واحد من أحزاب االئتالف 

أنه����ى الدورة بانجاز كان يس����عى له، وهذا انعكس ف����ي اقرار قوانين 

ضخمة، مثل تغيير النظام االنتخابي، وحتى قانون االس����تفتاء العام، 

الذي يعرقل أي حل مستقبلي للصراع، وغيرها من القوانين، التي أتينا 

عليها في تقارير سابقة.

ثاني����ا، في ظل غياب األيديولوجيات، والبرامج السياس����ية الواضحة، 

فإن اعتبارات الربح والخسارة الحزبية، تفوق كل اعتبارات أخرى، وتبقى 

هي األس����اس، حتى وإن تمت توريتها بذرائع سياس����ية. ولذا فإن من 

يبادر إلى الخروج من االئتالف الحاكم، سيكون في حساباته، أنه ينتقل 

إلى مسار يحقق فيه مكاس����ب أخرى، ووفق كل استطالعات الرأي التي 

تصدر من حين إلى آخر ف����ي اآلونة األخيرة، فإن أي انتخابات برلمانية 

جديدة، س����تبقي على الحال����ة القائمة، وهي إمس����اك اليمين بقبضة 

الحكم، مع تغييرات محدودة في توزيع المقاعد، وهذا ليس سببا كافيا 

للتوجه إلى انتخابات جديدة.

فمثال يعرف حزب »الليك����ود« وزعيمه بنيامين نتنياهو، أنه في حال 

ق����رر حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات برلمانية جديدة، فقد يحصل 

عل����ى عدد مقاعد أكثر بقليل مما ه����و قائم له اليوم، 20 مقعدا، بعد أن 

خسر 7 مقاعد في االنتخابات السابقة، بفعل تحالفه مع حزب »إسرائيل 

 الش����راكة 
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بيتن����ا« بزعامة أفيغدور ليبرم����ان، كما أن األخير الذي فض

البرلمانية مع حزب »الليكود« في الش����هر الماض����ي، ما زال في مرحلة 

ترتي����ب األوراق في محاولة الس����تعادة بعض قوته السياس����ية التي 

فقدها في السنوات األخيرة، وهو يعلم، حسب التقدير، أن فرص نجاح 

محاولته محدودة جدا وفق الظروف القائمة.

وهذه الحال تس����ري على الشريك األكبر لحزب »الليكود« حزب »يوجد 

مس����تقبل« بزعامة وزير المالي����ة يائير لبيد، الذي يبدي انس����جاما مع 

رئيس حكومت����ه، وأيضا في ظل العدوان على غزة، وهو يعتبر نفس����ه 

في مكانة تحقق لحزبه انجازات يستطيع التلويح بها في أي انتخابات 

مقبلة، ولهذا ليس في وارده اختالق أي أزمة.

وتتجه األنظار بشكل دائم إلى حزب »الحركة« بزعامة تسيبي ليفني، 

اعتقادا م����ن جهات عديدة، بأنه����ا تضع أولوية للعملية السياس����ية 

والمفاوض����ات، وأنه����ا قد تغ����ادر صف����وف الحكومة في ح����ال توقف 

المفاوض����ات، ولكن ه����ذا اعتقاد ال نجد م����ا يس����انده، فليفني أعلنت 

مسبقا أنها تلقي مس����ؤولية فشل المفاوضات الس����ابقة على الجانب 

الفلسطيني، وتفّس����ر بقاءها في الحكومة بأنها تستمر في المحاوالت 

الستئناف المحادثات.

لكن الحقيقة بش����أن ليفني بعيدة عما يق����ال، فهي تعلم أنه في أي 

انتخاب����ات مقبلة، فإن اس����تمرار وجودها على الحلب����ة البرلمانية واقع 

تحت عالمة س����ؤال كبي����رة، بفعل قانون رفع نس����بة الحس����م الذي لم 

تعترض علي����ه، وإذا ما قررت العودة إلى الكنيس����ت بعد أي انتخابات 

برلماني����ة مقبلة، عليها أن تبحث عن ش����راكة سياس����ية، وأمامها أكثر 

م����ن خيار واقعي، أولها إعادة اللحمة بين ش����قي حزب »كديما«: حزبها 

»الحركة« الذي له 6 مقاعد، و«كديما« الذي له مقعدان، وهو في صفوف 

المعارض����ة، والخيار الثاني إقامة تحال����ف مع حزب »العمل«، وقد يضم 

ايض����ا حزب »كديم����ا«، وهو الخيار الذي يج����ري الحديث عنه كثيرا في 

الحلبة اإلسرائيلية.

وإذا افترضنا أن ليفني س����تختار خيار ح����زب »العمل«، فإنها ما تزال 

ترى الوقت مبكرا لخطوة كهذه، على األقل في األش����هر المقبلة، وهي 

س����تقفز إلى هذا الخيار بعد أن تلوح في األجواء رياح انتخابات مبكرة، 

ما تزال مرحليا راكدة أو بعيدة جدا.

وباإلمكان القول إن الحزب الوحيد الذي يضمن لنفسه منذ اآلن زيادة 

ف����ي االنتخابات المقبلة، هو حزب المس����توطنين »البي����ت اليهودي«، 

وفق االس����تطالعات التي تنشر في األش����هر األخيرة، لكن هذه الزيادة 

البرلمانية ليس����ت بهذا القدر الذي تجعل����ه يبادر إلى حل حكومة هي 

أصال تؤّمن له مطالبه السياسية واالستيطانية.

بسبب العدوان على غزة: دورة صيفية باهتة للكنيست تترك ائتالفا متماسكا!

ع���ادت األزمة بين إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما، وحكومة 

بنيامي���ن نتنياه���و اإلس���رائيلية، لتتصدر العناوين الرئيس���ة 

لوسائل اإلعالم، خاصة في إسرائيل، منذ نهاية األسبوع الماضي. 

وبرزت األزمة في العالقات بين الجانبين هذه المرة على خلفية 

الع���دوان اإلس���رائيلي على قطاع غ���زة، علما أن التوتر ومش���اعر 

الغض���ب والخالفات في المواقف في كال الجانبين كانت قد طفت 

على الس���طح منذ العام الماضي، على خلفية العملية السياسية 

بين إسرائيل والفلسطينيين، التي وصلت إلى طريق مسدود. 

وساهمت معارضة إس���رائيل العلنية لمعظم التفاهمات التي 

توصلت إليها ال���دول العظمى، وفي مقدمتها الواليات المتحدة، 

مع إيران حول البرنام���ج النووي لهذه األخيرة، في تصاعد التوتر 

بي���ن إدارة أوبام���ا وحكوم���ة نتنياه���و. ولم يت���ردد المتحدثون 

اإلس���رائيليون، وف���ي مقدمته���م نتنياه���و، ووزي���ر الخارجية 

أفيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع موشيه يعلون، في مهاجمة وزير 

الخارجية األميركي جون كيري، بس���بب مواقفه تجاه حل القضية 

الفلس���طينية والموضوع الن���ووي اإليراني. ووصف المس���ؤولون 

اإلس���رائيليون كي���ري بأنه »معاد إلس���رائيل« و«مه���ووس« وأنه 

»شخصية غير مرغوب فيها« في إسرائيل.

وف���ي الوقت نفس���ه، انفلتت الصحف في إس���رائيل ضد أوباما 

وسياس���ته الخارجية ووصفته بأنه رئي���س »ضعيف« وأن مكانة 

الواليات المتحدة كدول���ة عظمى قد تراجعت وضعفت كثيرًا في 

عهده.

وسبق كل هذا تدخل نتنياهو في انتخابات الرئاسة األميركية، 

الت���ي جرت في الع���ام 2012، من خ���الل تأييده لمناف���س أوباما، 

المرش���ح الجمهوري ميت رومني. رغم ذلك، فإن قس���ما كبيرا من 

األميركيي���ن لم يَر في تدخل نتنياهو س���لوكا فظ���ا، خاصة وأنه 

معدود على الحزب الجمه���وري. كما أنه ليس فقط أن أكبر ممول 

لحمالت نتنياه���و االنتخابية هو الملياردي���ر األميركي اليميني 

شيلدون أدلس���ون، وإنما هذا األخير أسس صحيفة في إسرائيل 

»هي »يسرائيل هيوم« والتي توزع مجانا وأصبحت األكثر انتشارا 

في إسرائيل، من أجل خدمة سياسة نتنياهو.

وتطّرق إلى ذلك محلل الشؤون األميركية في صحيفة »هآرتس«، 

حيمي ش���اليف، الجمعة، وكتب أنه خالل حملته االنتخابية »في 

العام 2008 الح���ظ أوباما بصمات كارهيه ف���ي اليمين اليهودي 

من خالل حملة التحريض ضد أصوله اإلس���المية. وفي العام 2012 

ثبتت هذه الش���بهات على المأل بالنس���بة له، عندما أيد نتنياهو 

خصم أوباما ميت رومني«.

ونقل ش���اليف عن مس���ؤول أميركي رفيع جدا قوله لمس���ؤول 

إسرائيلي رفيع إنه »يجري بداية التدقيق في أية خطوة لنتنياهو 

فيما إذا كانت غايته أن تفيد الجمهوريين وما إذا كان ش���يلدون 

أدلسون يقف من ورائها«.

ووصل���ت األزمة بي���ن الرئي���س األميرك���ي ورئي���س الحكومة 

اإلس���رائيلية، خالل العدوان الحالي على قطاع غزة، إلى ذروة غير 

مألوفة. وعلى ما يبدو فإن الجانبين تعمدا تصعيد األزمة من خالل 

التس���ريب المتعمد إلى وسائل اإلعالم. ففي األول من آب الحالي، 

عندم���ا ارتكب الجيش اإلس���رائيلي مجزرة رفح، بعد عملية أس���ر 

الضابط هدار غولدين، بعد س���اعة من بدء وقف إطالق نار محدود، 

بمبادرة كيري واألمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، س���رب 

البيت األبيض أن المس���ؤولين فيه أصيبوا بالهلع جراء مش���اهد 

الدم���ار وحجم النيران التي أطلقها الجيش اإلس���رائيلي في هذا 

اليوم. ووفقا لتقارير صحافية إس���رائيلية فإن مجزرة رفح أصابت 

األميركيي���ن بخيبة أمل قصوى »من األس���اليب التي تمارس���ها 

إس���رائيل في غزة ومن عدم ق���درة الواليات المتحدة على التأثير 

في حليفتها«.

ويرى اإلسرائيليون في تنديد الواليات المتحدة بمجزرة مدرسة 

األونروا أنها خطوة غير مألوفة. وبعد ذلك جرى تس���ريب مضمون 

محادثة هاتفية بين أوباما ونتنياهو، قال فيها الرئيس األميركي 

إنه »يجب وقف إطالق النار وبدون شروط مسبقة«. إال أن إسرائيل 

لم تستجب للمطالب األميركية. وقال أوباما إن نتنياهو قوي أكثر 

مم���ا ينبغي كي يتمك���ن الرئيس األميركي من ممارس���ة ضغوط 

عليه، مشيرا إلى أن ش���عبية نتنياهو في استطالعات الرأي أكبر 

من شعبيته. 

ورأى محللون إس���رائيليون أن ق���رار البيت األبيض بإرجاء تزويد 

إس���رائيل بصواريخ »هيل فاير«، الذي كشفت عنه صحيفة »وول 

س���تريت جورنال« يوم الخميس الماضي، ي���دل على أن الواليات 

المتح���دة »انتقلت من األق���وال إلى األفعال ف���ي محاولتها كبح 

ممارسة القوة اإلسرائيلية في غزة والمس بالمدنيين«.

ليست األزمة األولى
األزم���ة الحالية بي���ن اإلدارة األميركية والحكومة اإلس���رائيلية 

ليست األولى من نوعها. كذلك فإن أوباما ليس أول رئيس أميركي 

يؤخر تزويد إسرائيل بالس���الح. فقد سبقه بذلك الرئيس جيرالد 

فورد، الذي أوقف تزويد إس���رائيل بطائرات مقاتلة من طراز »إف 

15« في فت���رة »إعادة التقييم« التي أعقب���ت حرب أكتوبر 1973. 

كذل���ك منع الرئيس رونالد ريغان تزويد إس���رائيل بطائرات »إف 

16« بعد قصف وتدمير المفاعل النووي العراقي العام 1981. وقرار 

البيت األبيض بشأن صواريخ »هيل فاير« يقضي بإرجاء تزويدها 

وحسب، وفقا للصحيفة األميركية.

رغم ذل���ك تباينت ردود الفعل في إس���رائيل في أعقاب تقرير 

»وول ستريت جورنال«. 

فقد اعتبر قيادي���ون في حزب الليكود اليمين���ي الحاكم، مثل 

أعض���اء الكنيس���ت دان���ي دانون ومي���ري ريغف ورئي���س لجنة 

الخارجية واألمن التابعة للكنيس���ت زئي���ف إلكين، أن قرار البيت 

األبيض إرجاء تزويد الصواري���خ يدل على أنه »ال يمكننا االعتماد 

سوى على أنفسنا«.

وفي المقابل، انتقدت وزيرة العدل اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، 

أداء إس���رائيل تجاه الواليات المتحدة. وقال���ت إنه »قبل العملية 

العسكرية وخاللها أيضا، تفوه قسم من الوزراء وأعضاء الكنيست 

بصورة فضائحية تج���اه الواليات المتح���دة. وعلينا أن نفهم أن 

العالقات مع الواليات المتحدة هي األساس الحتياجات إسرائيل 

األمني���ة. وكل من يقول ’نعتمد على أنفس���نا فق���ط’ ال يفهم ما 

يقوله، وال يفهم احتياجات إسرائيل األمنية«.

وق���ال وزير المالية اإلس���رائيلي، يائير لبي���د، إن العالقات بين 

إس���رائيل والوالي���ات المتحدة ه���ي »كنز اس���تراتيجي ال يجوز 

المس���اس به«. وأضاف، منتقدا نواب اليمين، أنه »ينبغي أحيانا 

أن نع���رف كيف نقول ش���كرا واالهتمام بأن تبق���ى العالقات مع 

الواليات المتحدة في إطار الصداقة الشجاعة مع دولة إسرائيل«.

بدوره اتهم رئيس المعارضة اإلسرائيلية ورئيس حزب العمل، 

إسحاق هرتسوغ، حكومة نتنياهو بأنها فقدت رشدها السياسي، 

قائاًل إن »حكومة إسرائيل فقدت رشدها السياسي بصورة مطلقة. 

فتح جبهة أخرى ضد أصدقائنا في العالم«.
ُ
وفي كل يوم ت

وأضاف هرتس���وغ أنه »يوجد انعدام ثق���ة مطلق بين نتنياهو 

والرئيس أوباما، وليبرمان نسي منذ وقت طويل أنه يفترض به أن 

يكون وزير خارجية، ولبيد يوزع عالمات مثل محلل«. وشدد على أن 

»العالقات مع الواليات المتحدة هي كنز اس���تراتيجي واقتصادي 

بالنس���بة إلى مواطني دولة إس���رائيل وهذه الحكومة تنجح في 

تخريبها أيضا. والحجارة التي ترميها هذه الحكومة سيستصعب 

ألف عاقل في إخراجها من البئر«.

وتابع أن���ه »ال يتعين علينا االتفاق على كل ش���يء مع الواليات 

المتحدة، وهناك أمور جوهرية توجد فيها إلسرائيل الحق الكامل 

في اتخاذ قرار بشأنها، وهناك أمور متعلقة باألسلوب والبرتوكول 

)الدبلوماسي(. وهذه الحكومة فشلت بشكل مثابر في كليهما«. 

من جانبه قال الس���فير اإلسرائيلي السابق في واشنطن، مايكل 

أورن، للقن���اة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي، إن »أوباما يتعرض 

النتقادات داخلية شديدة بسبب سياسته الخارجية. وقبل أسبوع 

ش���رت في الواليات المتحدة استطالعات دلت 
ُ
ونصف األس���بوع ن

على حضيض غير مس���بوق من حيث التأيي���د ألوباما على خلفية 

أدائ���ه في الش���ؤون الخارجية. وإحدى القضاي���ا التي حصل على 

تأييد متدن حيالها كانت سياس���ته تجاه إس���رائيل. ولذلك فإن 

هذه طبعا مصلحة سياس���ية للرئيس بالحفاظ على وحدة الصف 

بينه وبين إسرائيل«.

وتابع أورن أنه »توجد عملية تقوقع وتعب من الش���رق األوس���ط 

ل���دى الجمهور األميرك���ي. ورغم ذلك ال يوج���د بديل للحلف بين 

الدولتين. وال يوجد إلس���رائيل أي حلي���ف أقوى وأكثر إخالصا من 

الواليات المتح���دة وال يوجد لألميركيين أيض���ا بديل للحلف مع 

إسرائيل«. وقال إن هذه ليست أول أزمة بين الجانبين، لكن »األمر 

غير المألوف في األزمة الحالية هو أن جزءا من الخالفات ُينشر في 

الصحف ووسائل اإلعالم«.

ورأى أورن، الذي عينه نتنياهو سفيرا، أن »إحدى الطرق لخفض 

التوت���ر بيننا هو تش���كيل لجنة تحقيق إس���رائيلية مع ش���ركاء 

دوليين من أجل تقصي الحقائق حول الحملة العسكرية على غزة. 

ولجنة كهذه، تكون ش���بيهة بلجنة تي���ركل )التي تقصت وقائع 

الهجوم اإلس���رائيلي على الس���فينة التركية »مافي مرمرة« التي 

كانت متجهة إلى غزة(، ستشكل بالنسبة لنا درعا أمام لجنة األمم 

المتحدة وتس���د الطريق أمام الفلس���طينيين إلى الهاي )محكمة 

العدل الدولي�ة(«. 

ولفت الس���فير اإلس���رائيلي األس���بق ف���ي واش���نطن، إيتمار 

رابينوفيتش، إلى أن ما يميز األزمة الحالية عن س���ابقاتها هو أنه 

»م���رت فترة طويلة ال تتفق فيه���ا اإلدارة األميركية مع الحكومة 

اإلسرائيلية. وعمليا، فإنه منذ العام 2009 )عندما عاد نتنياهو إلى 

رئاس���ة الحكومة( يوجد توتر بين الدولتين والعالقات الشخصية 

بين الرئيس ورئيس الحكومة ليست جيدة«.

وأضاف رابينوفيتش أن التس���ريبات واالنتقادات في إسرائيل 

ض���د أوبام���ا وكيري تعك���س »صورة ال إط���راء فيه���ا. وواضح أن 

هن���اك الكثير م���ن اإلهانة والغضب تحت س���طح األرض«. وألمح 

رابينوفيتش إل���ى الجهة التي قد تكون س���ربت المعلومات إلى 

الصحيفة األميركية بهدف إثارة الرأي العام األميركي ضد أوباما، 

وقال إن »الوول س���تريت جورنال هي صحيف���ة محترمة وموثوق 

بها، لكن ينبغي أن نذكر أنها صحيفة ذات ميول جمهورية«.

وينبغي اإلشارة في هذا السياق إلى أنه على الرغم من الخالفات 

بي���ن اإلدارة األميركي���ة الحالية للحزب الديمقراط���ي والحكومة 

اإلس���رائيلية، إال أن المحللين في إسرائيل يجمعون على أن أوباما 

ال يمكنه ممارس���ة ضغوط كبيرة جدا على إس���رائيل، رغم أنه في 

النصف الثاني من واليته األخيرة كرئيس، ألنه بذلك يخاطر بإثارة 

انتقادات ضده، وباألس���اس ضد الحزب الديمقراطي، قبل سنتين 

من انتخابات الرئاس���ة المقبلة، التي ال يريد الديمقراطيون إثارة 

غضب اللوبي اإلسرائيلي ضدهم عشيتها.

»العالقات المتميزة بين
إسرائيل والواليات المتحدة«

األزم���ة الحاصلة بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو، المس���تمرة 

واليتيهم���ا من���ذ الع���ام 2009، ال تؤث���ر كثيرا على ما يس���مى ب� 

»العالق���ات المتميزة« بي���ن دولتيهما. ورغم األزم���ة، فإن أوباما 

وكبار المسؤولين في إدارته، يؤكدون بصورة دائمة لدى ذكرهم 

إس���رائيل، التزامهم بأمنها وبعمق العالقة معها وبالحفاظ على 

تفوقها العسكري في الشرق األوسط وبالسعي من أجل ازدهارها 

االقتصادي.

ووفقا لوثيقة نش���رها »معهد ريئوت« اإلس���رائيلي للسياس���ة 

العامة، فإن »العالقة المتميزة« بين إس���رائيل والواليات المتحدة 

بدأت خالل والية الرئي���س األميركي دوايت أيزنهاور، في نهاية 

خمس���ينيات الق���رن الماضي، وأصبح���ت إس���رائيل تعتبر »كنزا 

إس���تراتيجيا« للوالي���ات المتحدة. وتعمقت ه���ذه العالقات بعد 

ح���رب حزيران 1967 وح���رب أكتوبر 1973، وتعمق���ت أكثر فأكثر 

في أعقاب معاهدة السالم بين إس���رائيل ومصر في العام 1979، 

وأصبحت إس���رائيل عنده���ا تحصل على أكبر مس���اعدة خارجية 

تمنحها الواليات المتحدة.   

وتحولت ه���ذه العالقات المتميزة إلى داع���م مركزي للمفهوم 

األمني اإلس���رائيلي، وذل���ك تطبيقا للمبدأ الذي وضعه مؤس���س 

إس���رائيل ورئيس حكومتها األول، دافيد بن غوريون، ومفاده أن 

على إسرائيل السعي إلى تعاون إستراتيجي مع دولة عظمى. كما 

أن لها بعدين مهمين على الصعيدين السياسي واالقتصادي. 

»الخطر يكمن في شكل استيعاب
أعداء إسرائيل لهذه األزمة«

لفت الس���فير اإلس���رائيلي األسبق في واش���نطن، داني أيالون، 

في مقال نش���ره في موقع »والال« اإللكتروني«، إلى أنه »إلى جانب 

الش���راكة األمنية، األيديولوجي���ة واالقتصادية، ف���إن العالقات 

المدنية بين المجتمعين اإلسرائيلي واألميركي قوية ومتنامية«.  

ر أيالون بأن ثمة أهمية لالعتراف في إس���رائيل 
ّ
رغم ذل���ك، ذك

بأنها »في هذه الش���راكة تبقى الجانب الصغير والمدعوم. وهذا 

الحلف مه���م جدا للواليات المتحدة، لكنه بالنس���بة إلس���رائيل 

يكتس���ب أهمية وجودية. ولوال الحماية السياسية التي توفرها 

الوالي���ات المتحدة إلس���رائيل ف���ي المنظمات الدولي���ة، وخاصة 

الفيت���و األميركي في مجلس األمن الدولي، لكان وضع إس���رائيل 

خطيرًا جدًا«.

ورأى أيال���ون أن »الخط���ر الحقيقي على أمن إس���رائيل في حال 

تقوض العالقات الشخصية بين زعيمي الدولتين غير كامن بمنع 

حصول إس���رائيل على أس���لحة كهذه أو تلك، وإنما بالشكل الذي 

يستوعب من خالله أعداء إسرائيل هذا الشرخ. وإسرائيل متنازعة 

م���ع الواليات المتح���دة تعتبر ضعيفة وفاق���دة لمظلة. وهذا قد 

يمس على نحو خطير بقوة الردع اإلسرائيلية في المنطقة«.

ودعا أيالون نتنياهو إلى الس���عي فورا لترميم عالقته مع أوباما 

وكي���ري »ألنه في نهاية األمر، إس���رائيل هي المتعلقة بالواليات 

المتحدة وليس العكس«. 

تحليالت: »األزمة بين أوباما ونتنياهو قد تمّس قوة الردع اإلسرائيلية«!
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قال رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو إن نتائج لجنة التحقيق األممية التي 

أقامتها منظمة األمم المتحدة لتقّصي احتمال ارتكاب خروق لحقوق اإلنس���ان خالل عملية 

»الجرف الصامد« العس���كرية التي قام الجيش اإلسرائيلي بشنها في قطاع غزة منذ يوم 8 

تموز الفائت، باتت معروفة مسبقًا. 

وجاءت أق���وال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وس���ائل إعالم ف���ي ختام االجتماع 

الذي عقده مع حاكم والي���ة نيويورك األميركية أندرو كومو في ديوان رئيس الحكومة في 

القدس أواسط األسبوع الماضي، وانتقد فيها بشدة أداء مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

المتحدة الذي قّرر إقامة لجنة التحقيق هذه.

وأض���اف رئي���س الحكومة أن مجلس حقوق اإلنس���ان هذا يضفي ش���رعية على منظمات 

»إرهابي���ة« قاتلة مثل »حماس« و«داعش«، وبداًل من إقدام األمم المتحدة على إجراء تحقيق 

حول االعتداءات التي تش���نها »حماس« على المواطنين اإلس���رائيليين وحول استخدامها 

س���كان غزة دروعًا بش���رية، وبداًل من تقص���ي وقائع المجازر التي يرتكبه���ا نظام الرئيس 

الس���وري بشار األس���د بحق المواطنين الس���وريين أو تقصي وقائع المجزرة التي ترتكبها 

عناصر »داعش« ضد األكراد، فإنها قررت مراجعة أداء إس���رائيل وهي الدولة الديمقراطية 

الوحيدة في الش���رق األوس���ط التي تسعى بشكل مش���روع لحماية مواطنيها من اإلرهاب 

القاتل. 

تب س���لفًا حيث اعتبر رئيس���ها 
ُ
وأك���د نتنياه���و أن تقرير هذه اللجنة يبدو كما لو أنه ك

)البروفسور الكندي للقانون الدولي ويليام شابس( أن »حماس« ليست منظمة »إرهابية«. 

وقال رئيس الحكومة إنه في واقع األمر ال داعي لقيام لجنة التحقيق األممية هذه بزيارة 

إس���رائيل، وعليها أواًل أن تزور دمش���ق وبغ���داد وطرابلس، وأن تس���عى لمتابعة »داعش« 

والجيش السوري و«حماس«، وأكد أنها ستجد هناك وليس لدى إسرائيل جرائم حرب.

وكان نتنياهو أدلى بتصريحات إلى وس���ائل إعالم في مس���تهل االجتماع مع كومو شكر 

فيها حاكم والية نيويورك على زيارته ووقوفه الثابت إلى جانب إسرائيل ممثاًل عن الشعب 

األميركي وسكان نيويورك. 

وشّدد رئيس الحكومة على أن االنقسام األخالقي في العالم بات اآلن واضحًا مثل الشمس، 

حيث تقف إس���رائيل والواليات المتحدة في جانب واحد يمثل أنظمة الحكم الديمقراطية 

الملتزمة بحقوق اإلنس���ان وبمستقبل مزدهر لش���عوبها، بينما تقف في الجانب المناقض 

منظمات على غرار »داعش« و«حماس« تس���عى إلقامة أنظمة حكم اس���تبدادية إسالمية ال 

تحّدها أي حدود وتتطلع إلى تحقيق عقائدها المريعة وممارسة الفظائع.

وقبل ذلك كان بيان صادر عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية قد انتقد تركيبة لجنة التحقيق 

األممية التي أعلنتها منظمة األمم المتحدة لتقّصي احتمال ارتكاب خروق لحقوق اإلنسان 

خالل عملية »الجرف الصامد« العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة. 

وأضاف البيان أن مواقف رئيس لجنة التحقيق األممية هذه البروفس���ور الكندي للقانون 

الدولي ويليام ش���ابس معروفة بأنها منحازة ضد إس���رائيل. وتضم ه���ذه اللجنة عضوين 

هما خبير حقوق اإلنسان السنغالي األصل دودو ديين، والمحامية األميركية المتحدرة من 

أصول لبنانية أمل علم الدين. وقد أعلنت هذه األخيرة اعتذارها عن االش���تراك في عضوية 

اللجنة.

وأع����اد بي����ان وزارة الخارجية اإلس����رائيلية التذكير بأن رئي����س الحكومة بنيامين 

نتنياه����و ووزير الخارجية أفيغ����دور ليبرمان أكدا فور اتخاذ مجلس حقوق اإلنس����ان 

التابع لألمم المتحدة قرارًا يقضي بإقامة لجنة التحقيق هذه، أن هذا المجلس تحّول 

إل����ى مجلس لحقوق »اإلرهابيين« وإلى محكمة ال تراع����ي العدالة ونتائج تحقيقاتها 

معروفة مسبقًا.

نتنياهو: نتائج لجنة التحقيق األممية معروفة مسبقًا!

بقلم: يوفال شاني وعميحاي كوهين )*(

ثمة من يعتق���د بأن جزءا من اإلدع���اءات والمزاعم القائلة 

إن إس���رائيل انتهكت قوانين وقواعد الح���رب خالل  عملية 

»الجرف الصامد« )العدوان العسكري اإلسرائيلي األخير على 

قطاع غزة( يش���وبه قدر كبير من الميول الالسامية، ولكن مع 

ذلك يمكن االفتراض أن ج���زءا من هذه االدعاءات على األقل 

يس���تند إلى مخاوف حقيقية. فاألعداد الكبي���رة للمدنيين 

الفلس���طينيين الذين قتلوا وجرحوا خ���الل العملية، والدمار 

الواس���ع واألضرار الجس���يمة التي لحقت بالمنازل والمباني 

والممتلكات في غزة، كل  ذلك يثير تس���اؤالت وشكوكا حول 

ما إذا كان���ت األعمال التي قامت بها دولة إس���رائيل تتالءم 

مع أحكام وقواع���د القانون الدولي الملزمة في أوقات الحرب. 

وقد أعرب���ت محافل عديدة )منظمات حقوقي���ة، أطباء، زعماء 

ومس���ؤولون حكوميون وغير حكوميين في الكثير من الدول( 

عن اعتقادها بأن الحرب األخيرة التي ش���نتها إسرائيل على 

قطاع غزة، تثير ش���بهات بوقوع خروقات وانتهاكات لقواعد 

وأحكام الح���رب، كما أن مجلس حقوق اإلنس���ان التابع لألمم 

المتحدة قرر تش���كيل لجنة للتحقيق في انتهاكات محتملة 

للقانون الدولي اإلنساني في العملية العسكرية اإلسرائيلية 

التي بدأت في 13 حزيران الماضي )عملية »الجرف الصامد«(.

فما ه���ي الطريق���ة األس���لم لمواجه���ة ه���ذه االدعاءات 

والتساؤالت؟ 

تقتض���ي مبادئ القان���ون الدولي أن تتول���ى التحقيق في 

االنتهاكات المحتملة لقوانين الحرب هيئة مستقلة ونزيهة 

وأن يكون التحقيق س���ريعا وش���فافا وناجع���ا، بحيث يجري 

بص���ورة مهنية، ويفض���ي في الحاالت الموجب���ة إلى تقديم 

الضالعين في االنتهاكات إلى العدالة والمحاكمة.   فمن هي 

الهيئة التي يمكنها إجراء مثل هذا التحقيق؟

التحقيق العسكري 
الداخلي كخيار أمثل

إن فحصا )أو تحقيقا( داخليا يجريه الجيش اإلسرائيلي هو 

الخيار األفضل بالنسبة إلى إسرائيل.  

ووفق���ا لموق���ف إس���رائيل التقلي���دي ف���إن التحقيقات 

العس���كرية )الداخلية( تلبي متطلبات القانون الدولي بشأن 

التحقيق في ش���بهات بوقوع انتهاكات للقانون، وبالتالي ال 

حاجة ألي إش���راف خارجي على التحقيقات العسكرية داخل 

الجيش. ومما ال ش���ك فيه أن جهاز التحقيقات العسكرية له 

دور مهم في التحقيق في ش���بهات بوقوع انتهاكات لقواعد 

الح���رب.  مع ذلك ال بد من أن تؤخذ في الحس���بان إش���كالية 

االعتماد بش���كل حصري على تحقيق داخل���ي تجريه النيابة 

العسكرية أو الشرطة العسكرية، وذلك:

أوال- هناك خشية من أن يؤدي الميل التقليدي لدى النيابة 

العس���كرية نحو اإلقالل من اإليعاز للشرطة العسكرية بفتح 

تحقيقات، خاصة ضد مس���تويات عليا في الجيش، إلى عدم 

النظر إلى التحقيق العس���كري كتحقيق نزيه  وناجع. صحيح 

أن���ه طرأ بع���د عملية »الرص���اص المصب���وب« )2008- 2009( 

تغيير معين في هذا الميل، إذ فتحت الش���رطة العسكرية- 

ربما في أعقاب الضغوط الدولية الشديدة التي مورست على 

إس���رائيل- عش���رات التحقيقات، وقدمت لوائح اتهام وأدين 

عدد م���ن الجنود، كما أجريت بعض التغييرات في سياس���ة 

العملية العس���كرية )مث���ل التوقف  عن اس���تخدام القنابل 

الفوس���فورية في مناطق مأهول���ة بالمدنيين(.  مع ذلك فقد 

اقتصرت المحاكمات على عسكريين من ذوي الرتب الصغيرة 

نس���بيا، وعلى مخالفات بسيطة نس���بيا. وعلى سبيل المثال، 

في إحدى الحاالت انتهى ملف التحقيق في استخدام قنابل 

فوسفورية بتوجيه توبيخ لقائد كتيبة وقائد لواء. وفي حالة 

أخ���رى- التحقيق ال���ذي فتح ضد قائد ل���واء »غفعاتي« إيالن 

مالكا بش���أن التس���بب بموت أفراد عائلة )عائلة الس���موني( 

بأكملها في غزة- قرر المدعي العسكري الرئيسي إغالق ملف 

التحقيق دون توجيه الئحة اتهام )توصل المدعي العسكري 

إلى اس���تنتاج ب���أن قائد الل���واء تصرف في نط���اق »تحكيم 

العق���ل«(.  ف���ي المحصلة ف���إن  عددًا قليال م���ن التحقيقات 

العس���كرية )الداخلي���ة( الت���ي أجري���ت في أعق���اب عملية 

»الرصاص المصبوب«، آل إلى اتخاذ إجراءات قانونية جنائية، 

انتهت بعدد ضئيل م���ن اإلدانات، غالبيتها ضد جنود برتب 

صغيرة، أدينوا بارتكاب مخالفات بسيطة نسبيا. 

عن���د مقارنة  ه���ذه النتيجة بالعدد الكبي���ر من اإلدعاءات 

التي اتهمت الجيش اإلسرائيلي بارتكاب انتهاكات خطيرة 

لقواني���ن وقواعد الح���رب، والقانون الدولي اإلنس���اني أثناء 

رؤية خبيرين إسرائيليين في القانون: 

إسرائيل والبدائل المتاحة لتفادي تحقيق دولي في االتهامات حول انتهاك
الجيش اإلسرائيلي لقوانين وقواعد الحرب خالل العدوان األخير على غزة

عملية »الرص���اص المصب���وب«، وإذا ما أخذنا في الحس���بان 

اإلش���كالية الكامنة في تول���ي الجيش مس���ؤولية التحقيق 

في االنته���اكات التي ارتكبها هو نفس���ه، عندئذ يغدو من 

المفهوم لماذا يتساءل الكثيرون بشأن مالئمة آلية التحقيق 

العس���كرية اإلس���رائيلية )التحقي���ق الداخل���ي( لمتطلبات 

وأحكام القانون الدولي في مجال التحقيقات.

ثانيا- لم يس���تكمل الجيش اإلس���رائيلي حتى اآلن تنفيذ 

توصي���ات تقرير »لجنة تيركل« المتعلقة بتطوير وتوس���يع 

صالحي���ات جه���از التحقيق���ات العس���كرية. وكان���ت لجنة 

حكومية برئاس���ة قاضي المحكمة العلي���ا المتقاعد يعقوب 

تيركل، والتي ضمت في عضويتها رجال قانون وعس���كريين 

وسياس���يين من إس���رائيل والخارج، قد أعدت في العام 2012 

تقريرا بشأن مالءمة أسلوب التحقيقات المتبع في إسرائيل، 

في الش���بهات المتعلقة بارتكاب انتهاكات لقواعد الحرب، 

ألح���كام ومتطلبات القان���ون الدولي.  وقد تضم���ن التقرير 

سلس���لة م���ن التوصيات وف���ي صلبها التأكي���د على ضرورة 

تعزي���ز وزيادة اس���تقاللية وش���فافية وج���دوى نجاعة مثل 

هذه التحقيقات. وبعد تس���ويف ومماطلة، تم تشكيل طاقم 

حكوم���ي كلف بمتابعة تنفيذ التوصيات غير أن هذا الطاقم 

لم يف���رغ بعد من عمل���ه، وبالتالي فإن ج���زءا كبيرا من هذه 

التوصي���ات ظل حبرا على ورق.  مع ذلك تبذل جهود حقيقية 

لتقصي األحداث بصورة مستقلة وسريعة من قبل طاقم تابع 

لهيئ���ة األركان العامة للجيش اإلس���رائيلي، كذلك تحدثت 

تقارير صحافية عن تش���كيل طاقم خاص مهمته اإلش���راف 

على عمليات التحقيق العسكرية الداخلية.  

كل ه���ذه تطورات إيجابية بال ش���ك، إال أن���ه ال يمكن  لها 

أن تخفي الحقيقة البس���يطة المتمثلة ف���ي أن تقرير »لجنة 

تي���ركل« لم ينفذ حتى اآلن نصا وروحا.  وعلى س���بيل المثال 

فإن مش���كلة اس���تقاللية المدعي العس���كري الرئيس���ي ما 

زالت  قائمة، إذ أن المدعي العس���كري الحالي عين بالطريقة 

القديم���ة  )من قبل رئيس هيئ���ة األركان ووزير الدفاع( وقد 

رق���ي إلى رتبة لواء أثناء خدمته في  هذا المنصب، فضال عن 

أن  التوصي���ة الداعية إلى تقوية وتعزي���ز مكانته، لم تنفذ 

حتى اآلن.  إلى ذلك، هناك العديد من التوصيات المهمة في 

تقرير »لجنة تيركل«، كتل���ك المتعلقة بآلية تحري الوقائع، 

وآلي���ة اإلش���راف المدني في مكت���ب المستش���ار القانوني 

للحكومة على التحقيق���ات لم تجد طريقها بعد إلى التنفيذ 

الكام���ل والمنظم.  ومن هنا فإنه س���يكون م���ن الصعب جدًا 

الدفاع عن تحقيقات النيابة العسكرية والشرطة العسكرية، 

حتى وإن جرت دون  أن تش���وبها أية ش���ائبة، وذلك في ضوء 

حقيقة أن تقرير تيركل أكد على أنها تحتاج إلى تحس���ين، 

وقدم توصيات معينة في هذا الخصوص، لم تنفذ حتى اآلن. 

أخي���رًا- وربما األهم من كل ما ذك���ر، أن حجم القتل والدمار 

واألضرار في قطاع غزة، الذي يش���اهد على شاش���ات التلفزة 

وشبكة االنترنت في العالم، يظهر جليا للجميع، في المقابل 

فإن تحقيقا عس���كريا داخليا يجريه الجيش اإلس���رائيلي – 

وال س���يما تحقيقات من النوع الذي يتفحص التناس���ب بين 

االحتياجات التنفيذي���ة للقوات المقاتلة وبين حجم األضرار 

الت���ي لحقت بالس���كان المدنيين- ال يمكن أن يكون ش���فافا 

وجليا للناس.  فالش���فافية الكاملة ال تتحقق س���وى بواسطة 

مشاركة مدنية تصاحب التحقيق العسكري. 

في ض���وء ذلك، فإنن���ا ننظ���ر بايجابية لتش���كيل الطاقم 

الحكوم���ي الخاص الذي أقي���م لمراقبة ومتابع���ة تحقيقات 

الجي���ش.  مع ذلك ف���إن من المعلوم أن ه���دف هذا الطاقم- 

كما أش���ارت له وسائل اإلعالم- هو حماية إسرائيل من هجمة 

قانونية ف���ي المحافل الدولي���ة.   فالقان���ون الدولي يطرح، 

وفقا لهذا التوجه، كأداة في المعركة ضد إس���رائيل، وليس 

كمنظومة قواعد ينبغي صونها والمحافظة عليها انطالقا من 

دوافع مبدئية مرتبطة بسلطة القانون.

خيار التحقيق الدولي
في مقابل خيار التحقيق العسكري الذي تفضله السلطات 

في إس���رائيل، يطرح المجتمع الدولي خيار التحقيق األممي. 

وق���د قرر مجل���س حق���وق اإلنس���ان التابع لألم���م المتحدة 

تش���كيل لجنة للتحقيق في االنتهاكات المحتملة لقوانين 

الحرب والقانون الدولي اإلنس���اني في العملية العس���كرية 

اإلس���رائيلية األخيرة في قطاع غزة.  ووفقا لتقارير صحافية، 

ف���إن رئيس الس���لطة الوطنية الفلس���طينية محمود عباس، 

يدرس بصورة جادة االنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، 

كما أعلن���ت العديد م���ن دول العالم أنها ترى أن إس���رائيل 

ارتكبت جرائم حرب.  

إن التحقي���ق الدولي هو الخيار األس���وأ، عل���ى األرجح، من 

وجهة نظر إس���رائيل، وذلك في ضوء المخ���اوف المفهومة 

من االضطرار إلى إطالع جه���ات أجنبية على معلومات أمنية 

حساس���ة وظهور ميول سياس���ية منحازة ف���ي عمل أجهزة 

وهيئ���ات التحقيق الدولي���ة.  وفي كل م���ا يتعلق بتحقيق 

تجريه محكمة الجنايات الدولية، فإن مثل هذه الميول يمكن 

أن تظه���ر في االتجاهين، كما أن لألمر وجهين، إذ يمكن، من 

جهة، أن تس���تفيد إس���رائيل من إجراء )قانوني( يؤدي إلى 

محاكم���ة زعامة حرك���ة »حماس« بتهمة إتباع سياس���ة مس 

متعمد بالمدنيين اإلس���رائيليين وتعريض حياة المدنيين 

الفلسطينيين للخطر بشكل متعمد.  من جهة أخرى، ومع أنه ال 

يوجد أساس لالفتراض بأن محكمة الجنايات الدولية معادية 

لدولة إسرائيل، هناك فرصة أو احتمال حقيقي في أن تجري 

المحكمة تحقيقا جنائيا ضد مسؤولين إسرائيليين كبارا، وأن 

تتوصل إلى استنتاج بوجود أدلة كافية لمحاكمتهم. 

باإلضافة إلى هذه المخاطر، هناك بعد آخر مرتبط بالتطورات 

في مجال القانون الدولي، ينبغي أخذه في الحس���بان.   فقد 

بدأ يتضح في الس���نوات األخيرة أن مفهوم  القانون الدولي 

الذي يس���ري مفعوله في زمن الحرب، أخ���ذ يتغير، وأنه عفا 

الزم���ن على الفرضية الت���ي وجهت صانعي السياس���ة على 

امتداد س���نوات ط���وال، والقائلة بأن المنظم���ة اإلرهابية أو 

الجيش الذي يعمل داخل تجمعات سكنية مدنية، سيحاول 

تجن���ب تعريض حياة هؤالء الس���كان المدنيين للخطر.  وقد 

اعتقد معظ���م رجال القانون الدوليين حت���ى فترة قريبة أن 

مبدأ التناسب يتيح للجيش  المهاجم إيقاع إصابات وخسائر 

في صفوف عدد كبير من المدنيين طالما أنه ال يقصد المس 

بهم. صحيح أن المس بعدد مبالغ فيه من المدنيين قياس���ا 

بالهدف العس���كري، يعتبر غير جائ���ز،  ولكن مفهوم »مبالغ 

في���ه« كان ضبابيا حد أنه أتاح للجي���ش المهاجم المس غير 

المقصود بعدد كبير نس���بيا من الس���كان المدنيين.  وطالما 

كان الجي���ش المهاجم يحاول اإلقالل م���ن المس المدنيين، 

وطالما كان الحديث يتعلق بعدو يستخدم المدنيين  بصورة 

منهجية كدروع بشرية، طالما كانت المرونة المتاحة  للجيش 

المهاجم كبيرة نس���بيا.  أما اآلن فيمك���ن مالحظة أن تغييرا 

ملموسا قد طرأ على هذا الفهم.  ولكن هذا االدعاء ما زال يرد 

بتردد على لسان جزء من خبراء القانون، ودون الجزم بأن ذلك 

ه���و ما ينص عليه فعال القانون الدول���ي.  في المقابل هناك 

خبراء كثيرون يقولون إنه إذا كان القانون الدولي يجيز المس  

على  نطاق واسع بالمدنيين، فإنه – أي القانون – يغدو عديم 

القيمة.  وتبين تجربة الماضي أن إدعاءات وطروحات من هذا 

النوع، في القانون الدولي، س���رعان ما تتحول بسهولة كبيرة 

نس���بيا إلى إدعاء يقول »هذه األمور محظورة بموجب القانون 

الدولي«.

وفي اعتقادنا هناك احتمال ال يس���تهان به في أن تتوصل 

لجن���ة تحقيق دولية إلى اس���تنتاجات قانوني���ة تدعم هذا 

االتجاه نحو تطور القوانين بشكل يقيد ويحد أكثر من حرية 

عمل إس���رائيل في نزاعها المقبل مع جيرانها.  هذا األمر من 

ش���أنه أن يلقي عبئا قانونيا جس���يما أكثر على إسرائيل في 

كل ما يتعلق بضرورة تقليص الخس���ائر في صفوف السكان 

المدنيين غير الضالعين في العنف. 

بناء عل���ى ذلك، وفي ضوء م���ا تقدم، ثمة س���بب مزدوج 

لتفادي إمكانية التحقيق الدولي.  أوال، هناك خشية كبيرة 

من أن ت���ؤدي تحقيق���ات دولية إلى خضوع جن���ود وقادة 

عس���كريين وسياس���يين إس���رائيليين إلجراءات قضائية 

جنائية دولية، وثانيا، من شأن التحقيقات الدولية أن تعزز 

اتجاهات قانونية قائمة، تقيد أنش���طة وعمليات إسرائيل 

في المستقبل. 

لجنة تحقيق
إسرائيلية مستقلة

يق���ر القانون الدولي بخي���ار التحقيق الوطن���ي ك� »عائق« 

لتف���ادي التحقيق الدولي، على أن يلت���زم التحقيق الداخلي 

بشروط االستقاللية والسرعة والشفافية والنزاهة والنجاعة.  

وكما قلنا س���ابقا، ف���إن من الصعب، في ظ���ل الوضع الحالي، 

االعتقاد بأن تحقيقا داخليا يجريه الجيش اإلس���رائيلي دون 

أي إشراف أو مراقبة خارجية مس���تقلة، سيحظى بمثل هذه 

الثقة  من جانب المجتمع الدولي، بما يؤدي إلى إزالة الخشية 

من تحقيق دولي. لذلك يتعين على دولة إس���رائيل إنش���اء 

جهاز تحقيق أو على األقل آلية إشراف على التحقيق تضمن 

وتلبي شروط االس���تقاللية  والشفافية والس���رعة والنجاعة 

المطلوبة. 

وفق���ا لبحث أعدته دان���ا بالندر في »المعهد اإلس���رائيلي 

للديمقراطي���ة«، فقد جرى بص���ورة تقليدي���ة تعيين لجان 

التحقيق الحكومية، أو ش���بيهاتها، من أجل مواجهة ضغوط 

سياس���ية داخلية في مواضيع وقضايا مختلفة.  وقد تناولت 

ه���ذه اللجان أيضا ف���ي الكثير من الحاالت مس���ائل انتهاك 

القانون في التعامل مع  العدو، كما حصل في لجنة التحقيق 

في )مج���زرة( صبرا وش���اتيال، ولجن���ة الن���داو للتحقيق في 

أساليب التعذيب التي اتبعها جهاز األمن العام اإلسرائيلي 

)»الش���اباك«(، ولجنة التحقيق في مجزرة  الحرم اإلبراهيمي 

في الخليل )التي ارتكبها باروخ غولدشتاين في العام 1994(، 

وكذل���ك في عمل لجن���ة فينوغراد للتحقيق ف���ي حرب لبنان 

الثانية )2006(.

وكانت لجنة تي���ركل، التي رفضت الط���رح القائل بضرورة 

إقام���ة مؤسس���ة مدني���ة مس���تقلة دائمة لإلش���راف على 

التحقيقات الداخلية للجيش اإلسرائيلي، قد أقرت في الوقت 

ذاته بأنه في الحاالت التي تكون فيها االدعاءات موجهة ضد 

المس���توى المدني، فإن آلية التحقيق األسلم لمواجهة هذه 

االدعاءات والتحقيق فيها هي لجنة تحقيق مدنية مستقلة 

وفعالة، تعمل في إطار جداول زمنية واضحة.  

ومن المالحظ أن االدعاءات التي تطرح ضد دولة إس���رائيل 

فيما يتعلق بوقوع  انته���اكات للقانون الدولي خالل عملية 

»الجرف الصامد«، ال تقتصر فقط على أخطاء موضعية تتعلق 

بطريق���ة »تحكيم العقل« من جانب القادة العس���كريين في 

المي���دان.  فاالدعاءات ضد اس���تخدام »إج���راء هنيبعل« في 

منطق���ة رفح، في نطاق مس���اعي قوات الجيش اإلس���رائيلي 

لمنع اختطاف الضابط ه���دار غولدين، أو حول إطالق قذائف 

على مناطق توجد فيها منشآت ومبان تابعة لألمم المتحدة، 

ليس���ت موجهة على سبيل المثال ضد المنفذين فقط، وإنما 

أيضا ضد من أعطى موافقة مبدئية على مثل  هذه اإلجراءات.  

وبمقدار ما تكون المس���ؤولية في هذه الحاالت واسعة أكثر، 

بمقدار م���ا يكون هناك مب���رر أكبر لتش���كيل لجنة تحقيق 

خارجية )غير عسكرية( مستقلة. 

فض���ال عن ذلك، في ض���وء العدد الكبي���ر للقتلى والجرحى 

ف���ي الجان���ب الفلس���طيني، والخالف بش���أن هوي���ة هؤالء  

)مقاتلي���ن أم مدنيين(، وعدد الح���االت )االنتهاكات( الكبير 

التي أثي���رت إدعاءات بش���أنها، ومن ضمن ذل���ك من جانب 

الس���كرتير العام  لألمم المتحدة والرئيس األميركي )خاصة 

الحاالت المتعلقة بقصف مؤسس���ات وم���دارس تابعة لألمم 

المتح���دة  في قطاع غزة(، يب���دو لنا أن مبرر تش���كيل لجنة  

تحقيق خارجية ومس���تقلة، قد ازداد، وهنا ال بد من التأكيد 

أن األمر ال يس���توجب بالضرورة إقامة لجنة تحقيق رس���مية،  

فالقانون الدولي ال يكترث بمس���ألة تصنيف لجنة التحقيق 

وفقا للقانون الداخلي )المحلي(، وفي اعتقادنا فإن تش���كيل 

لجنة تحقيق مهنية تتمتع باس���تقاللية سواء عن المؤسسة 

العس���كرية القائمة أو عن المس���تويات السياسية الضالعة 

في العملية )عملية »الجرف الصامد«( س���يكون كافيا وملبيا 

للغرض.  

إن إح���دى الطرق التي يمكن إتباعه���ا في هذا الصدد هي 

اس���تخدام نموذج لجنة تيركل ذات���ه. ويمكن لهذا النموذج 

المختلط الذي انضم فيه إلى لجنة الفحص اإلسرائيلية التي 

يترأس���ها قاض متقاعد أش���خاص من الخارج، أن يستجيب 

لمطلب المش���اركة الدولية في التحقيق، وأن يلبي في الوقت 

ذاته مطلب الشفافية الالزمة.  هذه الطريقة ليست الطريقة 

الوحيدة لضم���ان حصول آلية تحقيق داخلية على ش���رعية 

دولية، غير أننا نعتق���د أن المبدأ الذي يقف خلفها يجب أن 

يوجه صانعي القرار في إسرائيل. 

إن لجنة فحص مس���تقلة توفر لجهاز التحقيق العس���كري 

الش���فافية والرقابة المالئمين، هي الطريقة األسلم لتقصي 

األس���ئلة واالدع���اءات القانوني���ة التي أثيرت خ���الل عملية 

»الجرف الصامد«، ولمحاولة مواجهة المساعي الرامية إلجراء 

تحقيق دولي في األحداث.
_______________________________

)*( خبيران قانونيان في »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية«- القدس. 

هذا المقال ظهر حديثا في الموقع االلكتروني للمعهد - ترجمة خاصة.

جرائم حرب إسرائيلية في غزة.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

قطاع السياحة يطالب بتعويضات 
بقيمة 217 مليون دوالر

طالب���ت وزارة الس���ياحة اإلس���رائيلية حكومتها بتخصيص 

تعويضات لقطاع الس���ياحة بما يع���ادل 217 مليون دوالر، جراء 

العدوان على قطاع غ���زة، إذ كان هذا القطاع من أبرز القطاعات 

التي تكبدت خسائر كبيرة، وبات قلق على مصير آالف العاملين 

في هذا القطاع بفصلهم من العمل في أوج موس���م السياحة، 

إذ قال تقرير آخر إن السياحة تراجعت في شهر تموز الماضي 

بنسبة %21.

وقالت وزارة السياحة في تقرير أعده طاقم مختصين من عدة 

وزارات، إن الضرر في قطاع السياحة كان في جميع أنحاء البالد، 

ولهذا ال يمكن حصر التعويضات له في المنطقة التي تعرضت 

مباش���رة لقصف القذائ���ف الصاروخية، وإنم���ا لمختلف أنحاء 

البالد. كما طالب���ت الوزارة بأن يكون دف���ع التعويضات لقطاع 

السياحة مشروطا في عدد من جوانبه بعدم فصل عاملين منه.

وقالت معطيات مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي إن عدد 

السياح القادمين إلى إس���رائيل شهد في شهر تموز الماضي 

تراجع���ا حادا بنس���بة 21%، مقارنة مع نفس الش���هر من العام 

الماضي، وبلغ عددهم 194 ألفا، كما أن الدخول من غير السياح، 

بمعنى إس���رائيليين عائدين، أو ألغراض عمل، ش���هد تراجعا 

بنس���بة 52%، وبل���غ عددهم 24 ألفا مقابل 50 ألفا في الش���هر 

ذاته من العام الماضي.

وجاء في التقرير ذاته أن التراجع الحاد كان انعكاس���ا مباشرا 

للعدوان على غزة، إذ أن األس���بوع األول من ش���هر تموز س���جل 

ارتفاعا بنس���بة 26% في عدد السياح، ولكن ما أن بدأ االجتياح 

البري، حتى بدأ الغاء الرحالت الجوية، ومن ثم إلغاء الحجوزات.

وبحسب مكتب اإلحصاء، فإن معطيات شهر تموز جاءت بعد 

س���تة أشهر شهدت مؤشرا الرتفاع السياحة في العام الجاري. 

ويبلغ معدل الس���ياحة االجمالية إلى إس���رائيل في السنوات 

الخمس الماضية نحو 4ر3 مليون سائح، من بينهم نحو 550 ألفا 

سياحة ليوم واحد، و8ر2 مليون سائح، نحو نصف مليون منهم 

بالمعدل يأتون لزيارة أقارب ويبيتون في بيوتهم.

تراجع الصادرات اإلسرائيلية 
في الربع الثاني من العام الجاري

ق���ال تقرير لمعهد الص���ادرات اإلس���رائيلي إن الصادرات 

اإلسرائيلية تراجعت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 

7%، مقارنة مع نفس الفترة م���ن العام الماضي- 2013، وبلغ 

حجمها اإلجمالي 6ر13 مليار دوالر، مقابل 6ر14 مليار دوالر في 

العام الماضي، وكان التراجع في الصادرات الزراعية بنس���بة 

9%، وبلغ حجمها 315 مليون دوالر، بينما بلغت نسبة التراجع 

ف���ي الصادرات الصناعي���ة 4%، وبلغت 2ر11 ملي���ار دوالر، أما 

صادرات المجوهرات فقد تراجعت بنسبة 16%، وبلغ حجمها 

اإلجمالي 1ر2 مليار دوالر.

ويقول تقري���ر المعه���د إن التراجع األبرز ف���ي الصادرات 

اإلس���رائيلية كان في قطاع المواد والصناعات الكيماوية، إذ 

هبطت الصادرات بنس���بة 13%، وبلغ حجمه���ا اإلجمالي 8ر2 

مليار دوالر، مقابل 22ر3 مليار دوالر في الربع الثاني من العام 

الماضي، وفي المقابل فقد س���جلت صادرات األدوية ارتفاعا 

بنسبة 10%، وبلغ حجمها اإلجمالي 6ر1 مليار دوالر.

وبحسب تقرير المعهد، فإن الصادرات اإلسرائيلية سجلت 

تراجعا في جميع القارات، باس���تثناء االتح���اد األوروبي، كما 

ط���ال التراجع الوالي���ات المتحدة األميركي���ة، قرابة 22% من 

إجمال���ي الص���ادرات اإلس���رائيلية، وكان التراج���ع األبرز في 

الصادرات إلى الواليات المتحدة في قطاع المواد والصناعات 

الكيماوي���ة، التي تش���كل 35% من إجمالي الص���ادرات إلى 

الواليات المتحدة.

ف���ي المقابل، فقد س���جلت الص���ادرات إل���ى دول االتحاد 

لت الصادرات إلى أوروبا ما 
ّ
األوروبي ارتفاعا بنس���بة 3%، وشك

نس���بته 33% من إجمالي صادرات الرب���ع الثاني )8ر3 مليار 

دوالر(، وحس���ب معطيات الس���نوات األخيرة، فإن نس���بة ما 

يس���تورده االتحاد األوروبي والوالي���ات المتحدة من إجمالي 

الصادرات اإلس���رائيلية تت���راوح ما بي���ن 45% إلى 50% من 

اجمالي الصادرات.  

تراجع ملحوظ في نسبة قراء الصحف
أظهر اس���تطالع نصف س���نوي دوري في إس���رائيل تراجعا 

ملحوظا في نس���بة قراء الصح���ف اليومية، إذ تبين أن نس���بة 

م���ن تابعوا صحف���ا يومية في النصف األول م���ن العام الجاري 

كان���ت 60%، مقابل ما يزيد عن 62% في نفس الفترة من العام 

الماضي. لك���ن التراجع األكبر كان في مب���اع الصحف اليومية 

في نهاية األسبوع، إذ بلغت نسبة القراءة 7ر58% في النصف 

األول من هذا العام، مقاب���ل 3ر62% في نفس الفترة من العام 

الماضي.

وبحس���ب االس���تطالع، فإن التراجع كان بالذات في الصحف 

التي تباع، في حين حافظت الصحف المجانية على نس���بتها. 

ويدور جدل في إس���رائيل في الس���نوات األرب���ع األخيرة، حول 

مصداقية هذا االس���تطالع الدوري، الذي يش���كل مقياسا لدى 

قرار الشركات المعلنة، في ش���كل توزيع ميزانيات إعالناتها. 

وتق���ول الصحف اليومي���ة المباعة، وخاصة الكب���رى من بينها 

»يديعوت أحرونوت«، إن هذا االس���تطالع ليس متس���اويا، ألنه 

يوازي بين الصحف المباعة والمجانية. وقالت تقديرات نشرت 

قبل فترة إن صحيفة »يسرائيل هيوم« المجانية واألكبر، التي 

تبلغ نس���بة قرائها نحو 37%، س���تهبط إلى حدود 5% فيما لو 

تقرر بيع نسخها.

وق���ال تقرير آخ���ر إن التراجع ف���ي ميزاني���ات اإلعالنات في 

الصحف المطبوعة في العام الجاري بلغ 37%، ما يش���كل ضربة 

كبيرة جدا لهذه الصحف، وانعكس األمر في تقليص صفحات 

الصحف، ودمج مالحق فيها.

وقال االستطالع إن نس���بة قراء صحيفة »يديعوت أحرونوت« 

هبط���ت من 5ر38% ف���ي النصف األول من الع���ام الماضي إلى 

5ر34% في النصف األول من العام الجاري.
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كيف لم أعد يهوديًا
للمؤرخ شلومو ساند

ترجمة وتقديم: أنطوان شلحت

*الجي���ش يس���عى الى تضخيم كلفة الح���رب ويطالب بزي���ادة ميزانيته في 

العامين الجاري والمقبل معا بما يعادل 2ر3 مليار دوالر *وزارة المالية تقول إن 

الكلفة العس���كرية أقل من نصف المطلوب *وزارة المالية حّولت لوزارة الدفاع 

خالل تسعة أشهر أكثر من ملياري دوالر، زيادة على الميزانية القائمة *التجربة 

علمت أنه في نهاية المطاف يحصل الجيش على كل ما يطلبه ولو بالتقسيط*

تصدرت الصحف ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية، خاصة االقتصادية منها، في 

األس���بوعين األخيرين، عناوين صارخة تحمل أرقاما ضخمة عن كلفة العدوان 

على قطاع غزة، وأخرى تتحدث عن خسائر االقتصاد الكلية، وفي كلها تضارب 

واضح في المعطيات، إذ علمت التجربة أن حجم التكلفة والخسائر ال يمكن أن 

يتبين إال بعد مرور عدة أش���هر، وبعد عمليات توازن في النش���اط االقتصادي، 

بين فترة العدوان والفترة التي تليها، ولكن الجيش يس���عى إلى اس���تثمار 

الحرب لقبر جدل دائر منذ س���نوات في إس���رائيل حول ميزانيته، وباألساس 

حول كلفة الرواتب واالمتيازات المالية للجنود النظاميين وسلك الضباط، بما 

في ذلك رواتب التقاعد الضخمة.

وتقول آخر التقاري���ر التي صدرت في نهاية األس���بوع الماضي إن الجيش 

يطال���ب حاليا بما يع���ادل 2ر3 مليار دوالر، لتغطية كلف���ة العدوان على غزة، 

واس���تعادة كل االحتياطي من األس���لحة والذخيرة. ودعما لهذه المطالب راح 

الجيش، وألول مرة، ينش���ر معطيات »دقيقة«، حول ما اس���تهلكه من أسلحة 

وذخيرة، واحتياجاته اللوجستية من نقل ووقود، وحتى طعام للجنود، إضافة 

إلى كلفات أخرى، وكان واضحا أن هذا االس���تعراض غير المس���بوق، يصب في 

مس���اعي الجيش لزيادة ميزانيته الس���نوية، التي يصل أساسها الى نحو 16 

ملي���ار دوالر، يضاف اليها ما يزيد عن 3 مليارات دوالر، هي الدعم العس���كري 

األميركي السنوي إلسرائيل. 

إال أن المس���ؤولين في وزارة المالية، أعلنوا أن لي���س بإمكان ميزانية العام 

المقبلة أن تش���مل زيادة ضخمة بهذا الحجم للجي���ش، وقالوا إن الميزانية ال 

تس���تطيع ضمان حتى نصف م���ا يطلبه الجيش كزيادة عل���ى الميزانية، كما 

أن وزارة المالية تقّدر أن الكلفة العس���كرية الحقيقية للعدوان على غزة هي 

بالكاد نصف تقديرات الجيش. 

وكان مش���روع الميزانية العامة للعام المقبل ق���د تضمن اقتراحا بأن تكون 

الميزانية األساس���ية ل���وزارة الدفاع، التي تصرف ميزاني���ة الجيش، نحو 53 

مليار ش���يكل، وهي ما يعادل 4ر15 مليار دوالر، لكن في الس���نوات األخيرة، لم 

تهبط ميزانية الجيش األساس���ية عن 16 مليار دوالر، ويضاف اليها سنويا ما 

بين مليار الى ملياري دوالر، زيادة يتلقاها الجيش خالل السنة، من الميزانية 

االحتياطية، ومن ميزانيات فائضة من مختلف الوزارات.

فق���د قال تقرير صدر في نهاية األس���بوع الماض���ي، أن الجيش تلقى منذ 

الش���هر األخير من العام الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري، آب، حوالي 7 

مليارات ش���يكل، ما يعادل أكثر من ملياري دوالر، والغالبية الساحقة جدا من 

هذه الزيادة، ليس���ت مرتبطة بالعدوان على غزة، كذلك فإن هذه الميزانية ال 

تشمل 3 مليارات دوالر دعما عسكريا من الواليات المتحدة.

وبدأت أحاديث في أروقة الحكومة ووزارة المالية حول ش���كل تغطية كلفة 

الحرب، فالمس���ؤولون في وزارة المالية يرفضون رفع ضرائب، ولكن منهم من 

يدع���و الى إجراء تقليص في الميزانية العامة بنس���بة 1% وحتى 2%، من أجل 

زيادة ميزانية الجيش، وفي المقابل يدعو خبراء اقتصاديون إلى إلغاء مخطط 

وزير المالية يائير لبيد، القاضي بإعفاء األزواج الذين يش���ترون بيتهم األول 

في بنايات س���كنية، من ضريبة الش���راء التي تصل الى 18%، وهو ما سيكلف 

الخزين���ة العامة نحو 800 مليون دوالر، إال أن لبيد يعتبر هذا المش���روع إنجازا 

شخصيا له، للشرائح الوسطى.

وم���ن المفت���رض أن تبت الحكومة حتى نهاية الش���هر الج���اري في اإلطار 

الع���ام والخطوط العريضة لميزانية العام المقبل 2015، تمهيدا إلقرارها كليا 

حتى نهاية تش���رين األول المقبل، وعرضها على الكنيست ليشرع في بحثها 

واقرارها في غضون شهرين.

»حرب« تقديرات التكلفة تلي الحرب على غزة!

بين���ت معطيات جديدة في األس���بوع الماض���ي أن قطاع التقني���ة العالية 

اإلس���رائيلي تراجع ع���ن مكانته المتقدم���ة، بكونه عامال مركزي���ا في النمو 

االقتصادي في إس���رائيل، كما برز ه���ذا على األقل في العقد األخير من القرن 

الماضي، وبدايات القرن الجديد. فقد أشارت معطيات مكتب اإلحصاء المركزي 

إل���ى أن ع���دد الوظائف في قطاع التقنية العالية ش���هد ف���ي العام الماضي 

تراجعا بنسبة 2%، بموازاة اتساع الفجوات في الرواتب داخل القطاع ذاته.

وكان مجال التقنية العالية قد برز في إس���رائيل على وجه الخصوص في 

العقد األخير من القرن الماضي، وكان يش���كل عامال مركزيا في نسب النمو 

االقتصادي الس���نوية، بينما حذرت تقارير عالمية سابقة من خطورة عدم 

تنوع االقتصاد االس���رائيلي بما فيه الكفاية، والتركيز بش���كل كبير على 

مجال التقنية العالية، وهو مجال يلقى منافسة عالمية شديدة، وكما يبدو 

فإن تحذيرات تلك التقارير قد بدأت تطبق، كما يظهر من تقارير تش���ير 

إلى تراجع هذا القطاع، ولو بنسب طفيفة مرحليا.

ويقول تقرير لمكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي، صدر في األس���بوع 

الماضي،  إن قطاع التقنية العالية، س���جل في الع���ام الماضي 2013 نموا 

بنسبة 5ر3%، وهي نس���بة مطابقة تقريبا لنسبة النمو االقتصادي العامة 

في إس���رائيل في العام الماضي- 4ر3%، إذ أنه في سنوات مضت كان النمو 

في هذا القطاع أعلى بكثير من نسبة النمو العامة، وبشكل تعوض فيه عن 

تراجع القطاعات األخرى، فقد س���جل قطاع التقنية العالية في العام 2012 

نموا بنسبة 7% وهي ضعفا نسبة النمو في ذلك العام. 

ل ناتج قطاع التقنية العالية في العام الماضي ما نس���بته 5ر%12 
ّ
وش���ك

من إجمالي الناتج العام في إسرائيل، مقابل نحو 14% في العام 2012، الذي 

شهد نسبة نمو قاربت 4ر3%، وبلغ عدد العاملين في قطاع التقنية العالية 

ف���ي العام 2013 نحو 190 ألف عام���ل، مقابل 192 ألف عامل في العام 2012، 

و194 أل���ف عامل في العام 2011، وهم يش���كلون ما بي���ن 5ر5% إلى 6% من 

القوى العاملة في إسرائيل.

ويقول المحلل أمير تاييغ في مقال له في صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية، 

إن ضعف قطاع التقنية العالية اإلس���رائيلي ل���م يبدأ في العام 2013، بل هو 

ظاه���ر منذ عقد من الزمن، إذ أن ع���دد الوظائف فيه ازدادت بوتيرة منخفضة 

جدا، مقارنة مع سائر الوظائف في إسرائيل. ويضيف أنه على الرغم من هذا، 

فإن قطاع التقنيات العالية ما زال ُمشغال كبيرا، ولكن نسبة قليلة من العاملين 

دفع في هذا القطاع.
ُ
فيه تحظى برواتب عالية من بين الرواتب التي ت

ويتاب���ع تاييغ قائ���ال إن كثيرين من العاملين الج���دد في قطاع التقنية 

العالية في العقد األخير، لم يحصلوا على الش���هادات العليا بالمس���توى 

المطلوب، من أجل االندماج الكامل في هذا القطاع، وبش���كل يضمن رواتب 

عالية، إذ أن المبادرين إلى شركات انطالقة في هذا القطاع، والعاملين في 

مجال األبحاث والتطوير، يش���كلون رأس الحربة في طليعية إس���رائيل في 

مجال التقنية العالية في العالم.

ويحذر تاييغ من استمرار هذا الوضع القائم في مجال التقنية العالية في 

اسرائيل، حتى وإن اس���تمرت إسرائيل في التباهي بإنجازات هذا القطاع. 

وقال إنه حتى وإن اس���تمرت االستثمارات األجنبية في التدفق على قطاع 

التقنية العالية االسرائيلي، واس���تمر ظهور الشركات الجديدة وانضمام 

أصح���اب كفاءات جدد الى هذا القطاع، فإن قطاع التقنية العالية فقد منذ 

زمن بريقه، بكونه قطاع عمل يضمن مداخيل عالية لجميع العاملين فيه.

قطاع التقنية العالية شهد العام 2013
تراجعا ومؤشرات الحتمال تراجع أكبر!

* قطاع التقنية العالية سجل في العام 2013 نموا بنسبة 5ر3% وهي نسبة شبيهة بنسبة النمو 
العامة رغم أن النمو السنوي في هذا القطاع يكون أعلى بكثير من نسبة النمو العامة *

أظهر بحث جديد أجرته مديرية التخطيط االس���تراتيجي في وزارة الصحة 

اإلس���رائيلية، أن الجهاز الطبي في إسرائيل هو األكثر اكتظاظا من بين الدول 

ال� 34 األعضاء في منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD، من حيث عدد 

األس���ّرة في المستشفيات وعدد األطباء قياسا بعدد الس���كان، وأيضا الفترة 

الزمنية النتظ���ار الدور في العالجات المختلفة. ويبي���ن البحث أيضًا وضعية 

البنى التحتية السيئة، قياسا بتلك الدول.

ويرتك���ز البحث الذي ص���درت معطياته في األي���ام الماضية، على معطيات 

الع���ام 2012، فقد بّين التقرير أن في إس���رائيل 1ر3 س���رير لكل مئة نس���مة، 

مقابل معدل 5 أس���ّرة لكل مئة نس���مة في دول OECD، كما أن نسبة إشغال 

األسّرة في المستش���فيات هي األعلى، بنسبة 97%، مقابل معدل نسبة %75 

ف���ي دول OECD، كما أن معّدل البقاء في المستش���فيات هو األقل، 3ر4 يوم، 

مقابل معدل 5ر6 يوم في دول OECD، ما يعني أن نسبة اشغال األسّرة كانت 

سترتفع أكثر، لو ارتفع عدد أيام مكوث المريض في المستشفيات.

وه���ذه الح���ال تنعكس بش���كل خاص في موس���م الش���تاء، حينم���ا تكثر 

األمراض، لتنتش���ر في وسائل اإلعالم صور وضع األسّرة في الممرات ودهاليز 

المستشفيات، واالمتناع عن اس���تقبال مرضى للمكوث في المستشفيات، أو 

تحرير مرضى قبل الش���فاء وغيرها، وهذه حالة مستمرة منذ سنوات طوال وال 

تجد لها حال. 

ويظهر من التقرير أن معّدل عدد األطباء قد تحس���ن في السنوات األخيرة، 

مقارنة مع دول OECD، ففي إس���رائيل 3ر3 طبيب لكل ألف نسمة، مقابل 2ر3 

طبي���ب في دول OECD، ولكن هذا ال يعكس حالة إيجابية في إس���رائيل، ألن 

هناك مناط���ق تعاني من نقص حاد في األطباء، ففي منطقة تل أبيب الكبرى 

ووس���ط البالد، هناك 4ر4 طبيب لكل ألف نسمة، بينما في جنوب البالد هناك 

4ر2 طبيب لكل ألف مواطن، وأدنى نس���بة نجدها في شمال البالد، حيث يوجد 

2ر2 طبيب لكل ألف مواطن.

كذلك فإن نس���بة األطباء المتخصصين من بين األطباء في منطقة تل أبيب 

والوس���ط 63% أما في منطقتي الشمال والجنوب فإن النسبة تهبط إلى %50. 

وبموجب تل���ك التقارير فإن كل طبيب يعالج بالمعدل أس���بوعيا 105 مرضى، 

ويخصص لكل مري���ض بالمعدل 17 دقيقة، وأن 25% م���ن وقت عمل الطبيب 

مخصص للش���ؤون اإلدارية ف���ي عيادته، وهذا يعد عم���ال ضاغطا، مقارنة مع 

معدالت عالمية. وهناك اختالف بين فروع الطب من حيث ضغط العمل، فمثال 

األطباء المتخصصون بالجلد والجنس يعالجون أسبوعيا 182 مريضا بالمعدل، 

وأطب���اء العائلة )طبيب عام( نحو 160 مريضا أس���بوعيا، واألعصاب 57 مريضا، 

والنفسانيون 39 مريضا.

وما يزيد من نقص األطباء، انتش���ار ظاهرة هجرة األطب���اء إلى الخارج، بحثا 

عن ظروف عمل أفض���ل ورواتب أكبر. فقد قال بحث صادر عن وزارة المالية إن 

11% من األطباء اإلس���رائيليين هاجروا منها، وإن المؤشرات تدل على أن هذه 

الظاهرة لم تتراجع في السنوات الالحقة.

والدافع األكبر لهجرة األطباء هو مس���توى الرواتب في الخارج، إذ أن التقرير 

يشير إلى أنه كلما كانت للطبيب سنوات عمل أكثر زادت احتماالت هجرته، إذ 

أن 40% من األطباء المهاجرين هم من عمر 35 عاما وحتى 49 عاما.

ويق���ول تقري���ر وزارة الصح���ة األخير إن النق���ص الحاّد موج���ود في جهاز 

التمريض، من ممرضات وممرضين، ففي إسرائيل 8ر4 ممرضة لكل ألف نسمة، 

مقابل 8ر8 ممرض لكل ألف نس���مة في دول OECD، وكانت نقابة الممرضات 

قد خاضت في الس���نوات األخيرة نضاالت عديدة بس���بب ظروف العمل وقلة 

أعداد الممرضين.

تدني التمويل العام
 البح���ث المذكور على أن الصرف الع���ام على الصحة في 

ّ
أكث���ر من هذا، دل

إس���رائيل ه���و األقل من بين ال���دول األعضاء في منظم���ة OECD، إذ تبين أن 

الصرف العام يصل إلى ما يوازي 3ر7% من إجمالي الناتج العام، بينما المعدل 

القائم في دول OECD هو 3ر9% من الناتج العام في كل واحدة من تلك الدول. 

 ،OECD كم���ا أن حصة الدولة في تمويل جهاز الصحة هو األدنى من بين دول

إذ أن حصة الحكومة في إس���رائيل تقل بقليل عن 60% مقابل أكثر بقليل من 

72% في دول OECD، أي أن حصة الفرد في إسرائيل في تمويل جهاز الصحة 

ه���ي األعلى، 40% مقابل أقل من 28% ف���ي دول OECD، وما يزيد من الصرف 

OECD بحث وزارة الصحة: الجهاز الصحي في إسرائيل األكثر اكتظاظا بين دول
*عدد األسّرة في مستشفيات إسرائيل هو األدنى مقارنة بعدد السكان، ونسبة إشغال األسّرة هو األعلى، كما أن معدل مكوث المرضى في 

المستشفيات هو األدنى *حصة الحكومة في تمويل جهاز الصحة هي األدنى من بين دول OECD *رغم كل هذا فإن إسرائيل متقدمة في معّدل األعمار*

الفردي على جهاز الصحة، هو اضطرار المواطنين إلى شراء تأمينات »مكّملة« 

لجهاز الصحة.  

والقصد بالتأمينات المكملة تأمينات صحية خاصة، غير تلك التي تجبيها 

مؤسس���ة التأمين الصحي، وف���ي هذه التأمينات المكملة ثالثة مس���تويات، 

بسيطة ومتوس���طة وعليا، وتضمن للمؤمن خدمات طبية أعلى وأسرع من تلك 

التي يقدمها الطب العام، وهذه التأمينات هي باألساس من نصيب الشرائح 

الميس���ورة، ولكنها تحولت إلى قطاع تجاري واسع النطاق، ومنافسة شديدة 

بين ش���بكات العيادات التي هي أيضا فتحت لذاتها ش���ركات تأمين مكمل، 

وبين شركات التأمين العادية.

وهذا النم���ط، الذي أفرزه قانون الصحة الجديد في العام 1995، فتح األبواب 

على مصاريعها أمام ظاهرة »طب لألغنياء وطب للفقراء«، واس���تفحال ظواهر 

أخرى، وخاصة »الس���ياحة العالجية«، التي ثارت حولها في االش���هر األخيرة 

ضج���ة كبرى في إس���رائيل، على ضوء سلس���لة م���ن التقاري���ر والتحقيقات، 

التي أظهرت اس���تفحالها على حس���اب أوقات عالج المواطنين في إسرائيل، 

وأن مستش���فيات عديدة باتت تمنح أولوية للس���ياح المرضى، بهدف زيادة 

مداخي���ل تلك المستش���فيات، ما زاد أكث���ر من ظاهرة انتظ���ار األدوار لعالج 

المرضى في إسرائيل.

فقد اعتمد قانون 1995 المعّدل على وضع خدمات أساسية للخدمات الطبية، 

من خالل ش���بكات عيادات ش���به رس���مية، ولكنها في المقابل فتحت المجال 

أم���ام تأمينات طبي���ة مكّملة خاصة، تكل���ف العائلة في الع���ام الواحد آالف 

الدوالرات، وتهدف إلى تقديم خدمات طبية وصحية أفضل وأسرع، من بينها 

إجراء عمليات في أوقات خارج الدوام الرس���مي، وضمان أدوية ال تشملها سلة 

األدوية، وهذه الظاهرة زادت من حصة صرف المواطن على القضايا الصحية، 

وهي أعلى من مستوى الصرف في الدول المتطورة.

معّدل األعمار
رغم كل ما تقّدم، إال أن معدل األعمار في إس���رائيل أعلى من المعّدل القائم 

في دول OECD، وبش���كل خ���اص بين الرجال، إذ أن مع���دل أعمار الرجال بات 

يالم���س 80 عاما، وهو 9ر79 عام، مقابل 5ر77عام في دول OECD، وبذلك تحل 

إس���رائيل ثالثة بين 34 دولة أعضاء في OECD. ويبلغ معدل أعمار النساء في 

إس���رائيل 6ر83 عام، مقابل 6ر82 عام في دول OECD، ما يضعها في المرتبة 

11 في دول تلك المنظمة.

يذك���ر هن���ا أن معدل األعمار ليس متس���اويا ف���ي إس���رائيل، إذ أن معدل 

األعمار بين العرب واليهود يصل إلى فارق عامين بين النس���اء لصالح النساء 

اليهوديات، وحتى ثالث س���نوات بين الرجال لصالح الرجال اليهود، ويتدنى 

معّدل األعمار بشكل خاص بين العرب في صحراء النقب، حيث يقطن نحو 200 

ألف عربي، وهم يشكلون 18% من المواطنين العرب في إسرائيل.

ع في إسرائيل أقل من المعدل القائم 
ّ

كذلك فإن معّدل وفيات األطفال الرض

في OECD، إذ تصل النس���بة إلى وف���اة 6ر3 طفل من أصل كل ألف طفل يولد 

حي���ا، مقابل معدل 4 أطفال من بين كل ألف طفل في دول OECD، ولكن أيضا 

هن���ا، ما يزيد من معّدل الوفيات بين األطفال في إس���رائيل، هو ارتفاع معّدل 

وفيات األطفال العرب في صحراء النقب، حيث تصل النس���بة إلى ما يزيد عن 

6 أطف���ال لكل ألف طفل، ويصل هناك معدل الوالدات إلى المكان الثاني بعد 

معدل الوالدات بين اليهود المتزمتين »الحريديم«.
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تغطية خاصـــة

دع���ت صحيفة »هآرتس« اإلس���رائيلية إل���ى إعادة النظر في اس���تخدام »إجراء 

هنيبع���ل« ومس���ؤوليته عن الضرر اإلنس���اني غير المحتمل الذي لحق بالس���كان 

الفلسطينيين األبرياء في قطاع غزة.

وجاء ذلك في افتتاحية خاصة أنش���أتها الصحيفة تحت العنوان »ماذا جرى في 

رفح؟« يوم 2014/8/5، وأكدت فيها أن العملية التي قام بها الجيش اإلس���رائيلي 

في رفح قبل ذلك التاريخ بعدة أيام تتطلب تحقيقًا جذريًا وشاماًل.

سر 
ُ
طف وأ

ُ
وأضافت: إن الشك بأن الضابط من فرقة غفعاتي هدار غولدين، قد خ

دفع قادته إلى اس���تخدام »إجراء هنيبعل« المعّد إلحباط عمليات الخطف، والذي 

رجم بقصف مكثف لألحياء السكنية في رفح. وقتل من جراء هذا القصف فقط، 
ُ
ت

من 130 إلى 150 فلس���طينيًا بينهم الكثير من النساء واألطفال. واستمر القصف 

حتى بعد إعالن الجيش مقتل غولدين، وقصفت مدرس���ة تابعة لألونروا لجأ إليها 

آالف الالجئي���ن، مما أدى إلى مقتل عش���رة منهم. في هذه األثناء ما يزال الجيش 

يحقق في ه���ذه الحادثة. وكان الفلس���طينيون تحدثوا قبل ذل���ك عن حادثتين 

أخريين قتل خاللهما تس���عة أفراد من أبناء عائلة واحدة، وثمانية من عائلة أخرى 

بنيران مدفعية الجيش اإلسرائيلي. ويتحدث سكان رفح عن وقوعهم وسط فخ من 

النيران حين أخذ الجيش يقصف المنازل ويهدمها على رؤوس ساكنيها من دون 

تمييز. وعندما حاول هؤالء الفرار من المنازل تعرضوا للقذائف وهم في الشوارع.

وتابعت الصحيفة: تبدو التقارير والصور من رفح قاس���ية، وقد استخدمت وزارة 

الصحة الفلسطينية برادات الخضار من أجل حفظ جثث القتلى بعد نفاد األماكن 

الخاصة بذلك في المستشفيات. وحتى الجيش اإلسرائيلي يعترف بأن استخدام 

»إج���راء هنيبع���ل« كان عنيفًا وأدى أكثر م���ن أية مرة ماضية إلى س���قوط أبرياء. 

ويفس���ر الجيش وقوع عدد كبير من القتلى ف���ي عملية رفح بأنه عائد إلى الحاجة 

إل���ى عزل المنطقة ومنع هرب الخاطفين مع الجندي األس���ير حتى يتضح مصيره. 

لكن على الرغم من ذلك، يعترف الجيش بأن القصف استمر بعد العثور على أدلة 

تشير إلى مقتل غولدين، وردًا على عناصر »حماس« الذين حاولوا الرد على النار.

وأش���ارت الصحيف���ة إلى أن م���ن واجب إس���رائيل األخالقي أن ت���درس ما الذي 

ح���دث في رفح بدقة. ويجب أن يتضح ما إذا كانت رئاس���ة هيئة األركان والقيادة 

السياسية على علم بما كان يحدث وقت إطالق النار الكثيف على األحياء السكنية 

ونتائجها المأس���اوية، وهل كانت���ا على علم بقوة الهجمات عل���ى رفح بعد إعالن 

مصير الضابط غولدين. 

وختم���ت: لقد أدان���ت اإلدارة األميركي���ة واألمين العام لألمم المتحدة بش���دة 

قصف المدرس���ة. ووصف بان كي مون هذا القصف »بالعمل اإلجرامي والفضيحة 

األخالقي���ة«. لكن من دون أي عالقة بالمطالبة الدولية في التحقيق بالش���كوك في 

وقوع جرائم حرب، يتعين على الجيش اإلس���رائيلي والطبقة السياسية في أعقاب 

األحداث في رفح إعادة النظر في استخدام »إجراء هنيبعل« ومسؤوليته عن الضرر 

اإلنساني غير المحتمل الذي لحق بالسكان األبرياء.

من ناحية أخرى ق���ال أوري عراد، وهو عقيد في االحتي���اط وقائد طائرة فانتوم 

أس���قطت خالل حرب أكتوبر 1973 ووقع حينها في األس���ر، في سياق مقال نشره 

يوم 2014/8/12 في الموقع اإللكتروني لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، إن استخدام 

»إجراء هنيبعل« لمنع وقوع جندي في األسر جريمة أخالقية ال تحترم حياة الفرد.

وأضاف عراد: يستحق الضابط الذي دخل نفق »حماس« محاواًل إنقاذ هدار غولدين، 

الثناء على الرغم من عصيانه األوامر. فمن خالل عمله الشجاع طبق القاعدة األخالقية 

الت����ي تربت عليها أجي����ال عديدة م����ن المقاتلين والتي تقضي بع����دم التخلي عن 

جنودنا. وتختلف عن هذا جذريًا العملية المشتركة التي قام بها الجيش اإلسرائيلي 

في رفح من أجل الغاية نفسها، ولكن من خالل تطبيق »إجراء هنيبعل« وكان هدفها 

منع وقوع الضابط المختطف في األس����ر حتى لو كان الثمن تعريض حياته إلى خطر 

حقيقي، وهذا ما لم تكذبه أطراف عسكرية أو سياسية.

وقال إن المغزى الفعلي لهذا اإلجراء الذي يرى أنه يجب استخدام جميع الوسائل 

إلحباط الخطف حتى لو تطلب األمر تعريض حياة جندي للخطر، يش���كل خرقًا للثقة 

حي���ال الجندي وعائلت���ه، وتنكرًا من جانب الدولة لواجبها ببذل كل ش���يء من أجل 

إعادة المقاتلين إلى وطنهم. ليس هناك أهل يفضلون موت ولدهم على وقوعه في 

األس���ر. من هنا، فإن محاولة منع األسر بثمن تعريض حياة المقاتلين للخطر جريمة 

أخالقية تنبع من وجهة نظر فاش���ية تعطي األولوية للدولة على الفرد. وهذا الفرد 

المستعد ألن يعرض حياته للخطر دفاعًا عن الدولة، يفعل ذلك وهو يعلم أن الدولة 

ستفعل كل ما في وسعها إلعادته حيًا، وأنها لن توجه سالحها نحوه.

وختم قائاًل: إن اليمين المتطرف لم يصل إلى س���دة الحكم بعد، لكن ما ال ش���ك 

فيه أن رؤيته الفاش���ية للعالم استقرت في أفئدة كثيرين. والمجتمع اإلسرائيلي 

يتطرف بس���رعة، وظواهر العنصري���ة، وكم األفواه والعن���ف الموجه ضد العرب 

واليس���اريين، والتحريض وإقصاء األقليات، أصبحت أمورًا روتينية. إن هذا كله ال 

يحدث من فراغ، والخطاب الس���ائد اليوم في إسرائيل هو خطاب أشخاص رؤيتهم 

الشاملة قومية متطرفة، لكن المسؤولية على ما يقع يتحملها أواًل وقبل كل شيء 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

على النس���ق ذاته دعا الجنرال احتياط ش���لومو غزيت، الرئيس الس���ابق لشعبة 

االس���تخبارات العس���كرية )»أمان«(، في مقال نش���ره في صحيفة »هآرتس« يوم 

2014/8/12 إلى إلغاء »إجراء هنيبعل«.

وأش���ار غزيت إلى أن هذا اإلجراء أثار خالل األعوام الثالثين الماضية نقاشًا عامًا 

ذا أبعاد أخالقية بش���كل أساسي. ويقتضي التطبيق الضمني له القيام بما يمكن 

فعله إلحب���اط عملية االختطاف، ومن ضمن ذلك إطالق ني���ران على الخاطفين قد 

تصيب الجندي األس���ير أيضًا. وبكالم أقل دبلوماس���ية، الوصف المالئم لتفسير 

اإلجراء هو التالي: »الجندي القتيل خير من الجندي األسير«.

وأض���اف أن أهمية »إجراء هنيبع���ل« تكمن في الرّد الفوري للقوة العس���كرية 

المنتشرة في مكان الحادثة. وهو يرتكز على فرضية أن كل تأخير في الرّد يفضي 

إل���ى أمر واق���ع، وإلى عدم القدرة على إحباط عملية األس���ر. وهذا ما يفّس���ر أيضًا 

بموج���ب اإلجراء، نقل صالحية الرّد من القيادة إلى الوحدة العس���كرية في مكان 

الحادثة، وأحيانًا تطبيق اإلجراء من قبل قائد ميداني ال يحمل رتبة ضابط.

وق���ال غزيت إنه في جمي���ع الحاالت التي تم فيها تطبي���ق »إجراء هنيبعل« لم 

ينج���ح في إحباط أّي عملية خطف. ويب���دو أنه على الرغم من نيات صائغي اإلجراء 

الحس���نة، فإن فرص نجاحه في إحب���اط عمليات الخطف قليلة ج���دًا. في المقابل 

وعل���ى حد علمي، لم ُيناقش هذا اإلجراء على المس���توى الحكومي قبل إقراره منذ 

درس االنعكاسات السياسية- االستراتيجية لتطبيقه من دون 
ُ
ثالثين عامًا، ولم ت

بق فيها قررت قيادة المنطقة الش���مالية 
ُ
رقاب���ة. وفي حالتين من الحاالت التي ط

في الجيش اإلسرائيلي شكل الرّد الذي أدخل الدولة في حرب لبنان الثانية ووضع 

الحكوم���ة أمام أمر واقع، وفي الحال���ة الثانية، في قضية الضاب���ط غولدين، أضّر 

تطبيق اإلجراء والرّد القاس���ي بعالقات الدولة الخارجية، مم���ا تطلب تبريرًا لهذا 

التصرف أمام الجهات الدولية ومواجهة تحقيقات ال تنتهي.

وختم غزيت: يبدو االستنتاج من ذلك واضحًا، وهو ضرورة إلغاء »إجراء هنيبعل« 

والتفكير في إجراء بديل. وأكد أن فائدة اإلجراء مشكوك فيها، في حين أن ضرره 

كبير.

عقيد احتياط وقع في األسر خالل حرب 73:

استخدام »إجراء هنيبعل« جريمة أخالقية تنبع من وجهة نظر فاشية تعطي األولوية للدولة على الفرد!
* الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية: فائدة »إجراء هنيبعل« مشكوك فيها، في حين أن ضرره كبير *

أعادت قضية الضابط اإلسرائيلي هدار غولدين الذي جرت 

محاولة ألس���ره من قبل مقاتلي المقاومة الفلسطينية خالل 

المعرك���ة التي وقعت في رفح يوم األول من آب الجاري، ضمن 

عدوان »الجرف الصامد« اإلس���رائيلي على قطاع غزة، وما نشر 

في وس���ائل اإلعالم المختلف���ة، محليا ودولي���ا، عن محاوالت 

مس���تميتة بذلتها قوات الجيش اإلسرائيلي إلحباط محاولة 

أس���ره � أع���ادت إلى واجهة النقاش العس���كري، السياس���ي 

واإلعالمي اإلس���رائيلي اإلجراء العسكري المعروف إسرائيليا 

باسم »إجراء هنيبعل«، الذي يقضي باختصار ب�استخدام كل 

ما في حيازة القوات )اإلسرائيلية( من النيران، أيا كان نوعها، 

وبأقصى الكثافة، للحيلولة دون فرار الخاطفين / اآلس���رين، 

حتى ل���و اقتضى األمر إصاب���ة الجندي )اإلس���رائيلي( الذي 

يتعرض لمحاولة الخطف واألسر، بل وإردائه قتياًل!

إخضاع حياة الجندي العتبارات الكسب السياسي!
وفي إطار النقاش اإلس���رائيلي العام والمتشعب والمتجدد 

ه���ذا، وجهت »جمعي���ة حقوق المواطن في إس���رائيل«، يوم 

العاش���ر من آب الجاري، رس���الة إل���ى المستش���ار القانوني 

للحكوم���ة، يهودا فاينش���تاين، طالبته م���ن خاللها بإصدار 

توجيهاته إلى الحكومة والجيش اإلسرائيلي باالمتناع، خالل 

أي عمل عسكري يرمي إلى إفشال محاولة خطف وأسر جندي 

إس���رائيلي � االمتناع عن تعريض حي���اة الجندي المخطوف 

للخطر ومنع اللجوء إلى »إج���راء هنيبعل« في مناطق مأهولة 

بالسكان. كما طالبت الرس���الة المستشار القانوني للحكومة 

بإصدار تعليمات بش���أن إجراء تحقيق رس���مي في استخدام 

ق���وات الجيش اإلس���رائيلي »إجراء هنيبع���ل« خالل العدوان 

األخير على قطاع غزة. 

 وجاء في الرس���الة، التي وقع عليها المستش���ار القانوني 

لجمعية حقوق المواطن، المحامي دان ياكير، ومديرة قس���م 

األراضي المحتلة في الجمعي���ة، المحامية تمار فيلدمان، أّن 

استخدام هذا اإلجراء في مناطق مأهولة، حيث يكون الجندي 

وآس���روه محاطين بالمدنيين غير المشاركين في القتال، هو 

أمر محظور بشكل مطلق. 

 واعتبرت الجمعية أن اس���تخدام هذا اإلج���راء في مناطق 

مأهولة من دون تمييز بين مدنيين ومقاتلين، وهو ما يسبب 

� بطبيعته � أذى كبيرا وواس���عا، هو وسيلة قتال غير قانونية 

ومخالفة لقوانين الحرب. وأكدت في رس���التها أن إطالق النار 

بشكل مكثف ودون تمييز في منطقة سكنية مكتظة بهدف 

قطع طرق الهرب المحتملة أمام اآلسرين، من شأنه أن يوقع، 

على نحو مؤكد، خس���ائر كبيرة ف���ي األرواح، مثلما حصل في 

رفح يوم 2014/8/1، حيث قتل ما ال يقل عن 150 ش���خصا، من 

بينهم األطفال والنس���اء. وعليه، يش���كل ه���ذا اإلجراء خرقا 

أساس���يا لمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين كما ينص 

عليه القانون اإلنساني الدولي.

وأضافت الرسالة أن إنقاذ جندي وتخليصه من أيدي آسريه 

وتجنب وضع تضطر فيه إس���رائيل إلى التفاوض حول إطالق 

س���راح سجناء � هما هدفان جديران ومقبوالن، غير أن وسائل 

تحقيقهم���ا يتعين أن تك���ون، هي أيضا، جدي���رة ومقبولة، 

قانونية وتناس���بية. أم���ا اإلجراء الذي يتي���ح تعريض حياة 

الجنود األسرى للخطر بغية منع وقوعهم في األسر فهو إجراء 

مرفوض من أساس���ه. وإذا كان »إج���راء هنيبعل« يتيح المّس 

بجندي لمنع خطفه، أو من الممكن تفس���يره على هذا النحو، 

فهو إجراء غير قانوني!

وتطرقت الرس���الة إلى ما يختفي وراء هذا اإلجراء العسكري 

فقالت: »إن األمر العسكري الذي ُيخضع حياة جندي العتبارات 

والمق���دار  المضم���ون  المس���تقبلي، ذي  السياس���ي  الرب���ح 

المجهولين، هو استغالل نفعي للجندي يثير االشمئزاز وليس 

من قبيل الصدف���ة، إذن، أن هذا اإلجراء ق���د قوبل بانتقادات 

جماهيرية واسعة وحادة طيلة السنوات الماضية، بما في ذلك 

من طرف مسؤولين كبار في األجهزة األمنية«َ!

وانتهت الرسالة إلى التأكيد على أن »استخدام هذا اإلجراء 

ف���ي قلب منطقة مدني���ة مأهولة هو أخط���ر بدرجات، يزعزع 

أركان القضاء واألخالق، ويتوجب إدانته واس���تنكاره بصورة 

مطلقة«! 

كشير: المّس بالمدنيين مشروع تناسبيًا!
وكان أول المعترضين على هذه الرس���الة وما تتضمنه من 

تحليل قانوني، إنس���اني وأخالقي، البروفس���ور آس���ا كشير، 

أحد المش���اركين المركزيين في وضع وصياغة نص »دستور 

األخالق« الخاص بالجيش اإلسرائيلي )وعنوانه: »روح الجيش 

اإلسرائيلي«( فهاجم الرس���الة ومعّديها مّدعيًا بأن ال أساس 

لما يقوله المعاِرضون »فهُ����م ال يعرفون الحقائق«! وأضاف: 

»مث���ل كل اآلخرين الذين تحدثوا ع���ن إجراء هنيبعل، كذلك 

أيضا كاتبو هذه الرس���الة )جمعية حقوق المواطن( ليس���ت 

لديهم أدن���ى فكرة عما ه���و مكتوب في نّص���ه. وأعتقد أن 

م���ن األجدى واألجدر بَم���ن يتوجه إلى المستش���ار القانوني 

للحكومة أن يعرف الحقائق أوال، ومن ثم االنقضاض«!!

ويدعي كش���ير بأن األمر العسكري نفس���ه يمنع، صراحة، 

المس بالجندي الذي يتعرض لمحاولة اختطاف وأس���ر وبأن 

النص يؤك���د، صراحة، أن »قيمة حياة الجن���دي تفوق قيمة 

إحباط الخطف« وأنه يسمح بإطالق النار على الخاطفين فقط 

إلفشال عملية االختطاف. وأضاف أن األمر »يأخذ في الحسبان 

احتمال تعريض حياة الجندي للخطر، نظرا ألن األمور تس���ير 

وس���ط حركة معينة، غير أن الفرضية ه���ي أن قوات الجيش 

اإلسرائيلي تبذل جهدها لتجنب إلحاق أذى بالمخطوف. كما 

أن عملي���ة إطالق النار ممنوع���ة إذا كان احتمال إلحاق األذى 

بالجندي كبيرا«.  

وبش���أن ما ينطوي عليه »اإلجراء« من إلح���اق لألذى وإيقاع 

للضحايا ف���ي صفوف المدنيين � كما أكدت رس���الة جمعية 

حقوق المواطن � قال كش���ير إن »ه���ذا االدعاء أيضا مرفوض، 

ألن مسألة إلحاق األذى بالسكان المدنيين غير الضالعين في 

القتال والمتواجدين في المنطقة المعنية � هذه المس���ألة ال 

عالقة لها باإلجراء موضوع الحديث. فاألمر العسكري الخاص 

بهذا اإلجراء ال يتطرق إلى هذه المس���ألة، ق���ط. إنما تتعلق 

هذه المسألة بموضوع التناسبية التي تقضي بأنه من الجائز 

والمسموح تنفيذ عمل عسكري ضد هدف عسكري ومسموح 

المّس بأط���راف غير ضالعة، ش���ريطة أن يك���ون هذا المّس 

تناس���بيًا«! ويضيف كش���ير، مبررا: »الخاطفون يمثلون هدفا 

عسكريا مش���روعا بالطبع وفي أي عمل عسكري ضدهم يجوز 

إلحاق أذى بأشخاص ال عالقة لهم، طالما كان األذى تناسبيا«!!

ويش���ار هنا إلى أن سلطات الجيش اإلس���رائيلي لم تنشر، 

رسميا، ما يذكره كشير عن نص األمر العسكري الخاص ب� »إجراء 

هنيبعل« ويخلو كل ما تتداوله وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية 

حول الموضوع  من أية إش���ارة إلى نص كامل، صريح ودقيق 

لهذا اإلجراء. غير أن رئيس هيئة أركان الجيش اإلس���رائيلي 

الس���ابق، أمنون ليبكين شاحك، كان قد قال، بصريح العبارة: 

»م���ن الصحيح منُع خطف الجنود، ب���أي ثمن«، طبقا لما نقلته 

 عن���ه صحيفة »هآرتس« في العام 2003 )في 5/20، تحديدا(. 

هنيبعل... القائد العسكري القرطاجّي
في تقرير نش���رته صحيفة »معاري���ف« العبرية في أعقاب 

اختطاف وأسر الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليت، قال الجنرال 

س لجن���ة التحقيق في عملية 
ّ
احتياط غي���ورا آيالند، الذي ترأ

خطف شاليت: »كانت ثمة قصورات في تنفيذ إجراء هنيبعل 

عندما اختطف شاليت... لقد مّر نحو ساعة من الزمان منذ لحظة 

إصابة دبابة ش���اليت وحتى صدور األمر بتنفيذ هذا اإلجراء«. 

واعتبر آيالند أنه لو لم تقع تلك القصورات، لما حدث ما حدث. 

و«إج���راء هنيبع���ل« ه���و إج���راء س���ري متبع ف���ي الجيش 

اإلس���رائيلي، في الح���االت التي ال يمكن فيه���ا إنقاذ جندي 

وتخليص���ه م���ن محاولة اختطاف وأس���ر، إذ يقض���ي اإلجراء 

العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة أعاد الموضوع إلى واجهة النقاش في إسرائيل

»إجراء هنيبعل«.... والسؤال األخالقي في معادلة »جندي مقتول أفضل من جندي مخطوف«!
*»إجراء هنيبعل« الذي ابتدعه الجيش اإلسرائيلي في العام 1986 وال يزال يستخدمه )في الرد على محاولة اختطاف الضابط هدار غولدين

في قطاع غزة مؤخرًا( يقضي بـاستخدام كل ما في حيازة القوات )اإلسرائيلية( من النيران، أيا كان نوعها وبأقصى الكثافة، للحيلولة دون فرار الخاطفين / 

*!
ً
اآلسرين، حتى لو اقتضى األمر إصابة الجندي )اإلسرائيلي( الذي يتعرض لمحاولة الخطف واألسر بل وإردائه قتيال

باس���تخدام أقصى ما يمك���ن من كثافة الني���ران لقطع طرق 

الفرار أمام الخاطفين وإفشال محاولة االختطاف، حتى لو أدى 

األمر إلى قتل الجندي نفس���ه، ألْن »جنديا مقتوال أفضل من 

جندي مخطوف«، كما يقول الش���عار المتداول في إس���رائيل 

في هذا الش���أن. ويس���تدل مما ينش���ر في وس���ائل اإلعالم 

اإلس���رائيلية حول الموضوع أن هذا اإلجراء يقضي بأن »على 

الجندي الذي يتعرض لمحاولة اختطاف وأس���ر تحرير نفسه 

بنفسه، من خالل قتل نفس���ه وخاطفيه«، وإن لم يفعل ذلك 

بنفسه، فسيتولى زمالؤه المهمة!

وكان ه���ذا »اإلجراء« قد صعد إلى العناوي���ن في أعقاب عملية 

تبادل األس���رى بين إسرائيل والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

)القيادة العامة(، والتي تمت في أيار 1985 وتم في إطارها تحرير 

1150 أسيرا فلسطينيا مقابل جثث ثالثة جنود إسرائيليين كانوا 

وقعوا في األس���ر في لبنان. ففي أعقاب ذل���ك، وفي العام 1986 

تحديدا، قام ثالثة من كبار الضباط في قيادة المنطقة العسكرية 

الشمالية في إسرائيل )هم: يوسي بيلد، يعقوب عميدرور وغابي 

أش���كنازي( بوضع هذا اإلجراء كوس���يلة للحد من عمليات أس���ر 

الجنود. وقد عرض ه���ؤالء الضباط هذا اإلجراء على الجنود الذين 

طولبوا بالعمل طبقا ل���ه. وعلى الرغم من محاوالت عديدة بذلتها 

الرقابة العسكرية )التابعة لدائرة الناطق الرسمي بلسان الجيش 

اإلس���رائيلي( إلخفاء هذا األمر العس���كري وهذا اإلجراء والتستر 

عليهم���ا، إال أن الجدل دار حوله وح���ول مدى أخالقيته، إذ اعتبره 

كثيرون »أمرًا غير قانوني، بصورة قطعية«!

وقد أطلق على هذا اإلجراء العسكري هذا االسم »«هنيبعل« 

)أو: حنيبعل / حنبعل / هانيبال( على اس���م القائد العسكري 

القرطاجي، الذي ُينَس���ب إليه اختراع العديد من التكتيكات 

ل 
ّ

الحربية في المعارك، لكن الذي اش���تهر أساس���ًا بأنه فض

م نفسه للرومان ويقع 
ّ
قتل نفسه بتجّرع الس���ّم على أن ُيَسل

أسيرًا في قبضتهم.  

استخدام متكرر يعيد
طرح السؤال األخالقي

ويس����تفاد من تقاري����ر الصحافة اإلس����رائيلية ب����أن المرات 

المعروفة التي اس����تخدم فيه����ا الجيش اإلس����رائيلي »إجراء 

هنيبعل« كثيرة نس����بيا، لكن أبرزه����ا: 1. عملية خطف الجنود 

اإلس����رائيليين الثالثة من جانب »حزب الل����ه« في منطقة جبل 

روس في مزارع شبعا في تشرين األول 2000. فقد حاول الجيش 

اإلس����رائيلي إعاقة حركة الخاطفين بوابل من نيران المدفعية 

والراجمات، سوية مع الطائرات الحربية؛ 2. في أعقاب اختطاف 

الجندي غلعاد ش����اليت في قطاع غزة في حزي����ران 2006، بعد 

نحو س����اعة كاملة من عملي����ة االختطاف، في مرحل����ة لم ُيجِد 

فيه����ا اإلجراء نفعًا؛ 3. عملية خطف الجنديين اإلس����رائيليين 

في تموز 2006 من جانب »حزب الله«؛ 4. خالل عدوان »الرصاص 

المصبوب« على قط����اع غزة في العام 2008، إذ تم قصف منزل 

في غزة كان فيه جندي إس����رائيلي مص����اب؛ 5. خالل العدوان 

األخير على غزة، وتحديدا يوم 20 تموز الماضي، لدى اختطاف 

الجندي أورون شاؤول، وهو اإلجراء الذي ارتكب جيش االحتالل 

م����ن خالله ذلك اليوم مجزرة الش����جاعية في قلب غزة؛ 6. خالل 

العدوان األخير على غزة، وتحديدا في األول من آب الجاري لدى 

محاولة اختطاف الضابط هدار غولدين. 

ويش����ار هنا إلى أن اس����تخدام هذا اإلجراء في قطاع غزة أول 

هذا الش����هر أدى إلى قتل ما يزيد عن 130 مواطنا فلس����طينيا 

في القطاع، طبقا للمصادر الطبية الفلسطينية هناك، إذ تعمد 

الجيش اإلسرائيلي استخدام أقصى ما أمكنه من كثافة النيران، 

»من جميع األنواع والمصادر ومن جميع االتجاهات، لتدمير كل 

ش����يء في المنطقة التي جرت فيها محاولة االختطاف وعزلها 

بالكامل بما يس����ّد جميع الطرق والمنافذ المؤدية منها وإليها، 

كي ال يتمك����ن الخاطفون من نقل أو تهريب إنس����ان«، وفق ما 

صرح به »ضابط كبير« لصحيفة »هآرتس« )8/3(. 

ورغم أن نص األمر بش���أن »إجراء هنيبعل« لم ُينشر إطالقا، 

كغيره من األوامر العسكرية بش���أن »تعليمات إطالق النار«، 

ورغم ق���ول بعض المطلعين ب���أن »هذا اإلجراء كان ش���فويا 

في البداية، ثم تمت صياغته بواس���طة أمر عس���كري رسمي 

الحقا« وبأنه »ُمَعّرف بصورة ضبابية، بش���كل متعمد«، غير أن 

»كل َمن أدى الخدمة العس���كرية الميدانية خالل الس���نوات 

العش���رين األخيرة يفهم المقصود من���ه، تماما«، كما كتب 

أوري مس���جاف في »هآرتس« )14/8/11(.  وأيا يكن األمر، فإن 

ه���ذا اإلجراء يعني، ف���ي ترجمته العملية، اعتماد سياس���ة 

األرض المحروقة، انطالقا من االعتقاد السياسي واألمني )ثم 

ل 
ّ
الجماهيري، أيضا!( القائل بأن خطف جندي إسرائيلي يمث

حدثا استراتيجيا يستتبع ثمنا »باهظا« ستضطر الدولة إلى 

دفعه، عاجال أم آجال، ولذا ينبغي تجنبه، مهما يكن الثمن! 

وعب���ارة »مهم���ا يكن الثم���ن« تعني، في مفه���وم الجنود 

وقادتهم في س���احة الحرب، ما أوضح���ه بصريح العبارة أحد 

الضباط الذين ش���اركوا في »إجراء هنيبع���ل« إلحباط عملية 

خطف الضابط غولدين ف���ي رفح مؤخرا، إذ قال � في مقابالت 

منظم���ة مع عدد من وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية األس���بوع 

 توجيهات بإطالق 
ُ

الماض���ي: »نحن ال نحتار وال نتردد. أعطيت

الن���ار م���ن دون الحاجة إلى إذن وتصريح، حت���ى لو كان ذلك 

بغي���ة قتل هدار )غولدين( أو إصابت���ه � هذا ما ينبغي علينا 

فعله. ومع كل األلم، هذا أفضل«!!

وعلى هذه الخلفية، أثار هذا اإلجراء ويثير جدال عاما واسعا 

في إس���رائيل يتمحور، في جله، حول السؤال المركزي بشأن 

مدى أخالقي���ة هذا اإلجراء! وتكمن مش���كلة ه���ذا »اإلجراء« 

األخالقية، باألس���اس، في أن هنيبعل )المسمى هذا اإلجراء 

باس���مه( اتخذ قرار موته هو بنفسه هو، أما اإلجراء العسكري 

اإلس���رائيلي فيقوم على أساس أن قرار موت / قتل إنسان ما 

)الجندي هنا( يتخذه شخص آخر غيره!

إسرائيل تدمر رفح تطبيقًا إلجراء »هنيبعل«، الذي يقضي بعدم وقوع جندي في األسر.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

أكد الباحث اإلس���رائيلي ذو المكانة المرموقة في دراسة موضوع 

الفاش���ية، البروفس���ور زئي���ف ش���تيرنهل، على خلفي���ة المناخ 

العنصري السائد في إسرائيل، وخاصة في أعقاب الحرب على غزة، 

عل���ى أنه »لم يعد بإمكاننا أن نقول ألنفس���نا بع���د اآلن إننا الدولة 

الديمقراطية الوحيدة في الش���رق األوسط. وقسم كبير منا لم يعد 

يؤمن بهذا األمر. كم���ا أن أولئك الذين يؤمنون بذلك أو يتظاهرون 

بأنهم يؤمن���ون بذلك، لن يتمكنوا هم أيضا م���ن االدعاء بأن هذه 

دولة ديمقراطية«.

وأض����اف أن التعددية الحزبي����ة ال تعني وجود نظ����ام ديمقراطي، 

مش����ددا على أنه صحيح أنه توجد أح����زاب ونظام مبني على األحزاب، 

لكن ما ينبغي التدقيق فيه في هذا السياق هو مناعة الديمقراطية، 

و«الديمقراطية في إس����رائيل أخذت تتآكل حت����ى وصلت إلى نقطة 

حضي����ض جديدة في هذه الحرب، والمؤش����رات، العناصر الفاش����ية، 

موجودة هنا بكل تأكيد«.

ورأى ش���تيرنهل، في مقابلة أجرتها معه صحيف���ة »هآرتس«، قبل 

عش���رة أي���ام، أن »ما يمي���ز هذه الحرب هو س���لوك المثقفي���ن... وما 

ح���دث عندنا في األس���ابيع األخيرة هو التزام مطلق بالخط الرس���مي 

من جانب معظم المثقفين والس���ير مع القطيع. والمثقفون بالنس���بة 

لي هم الذين يحملون لقب بروفس���ور والصحافي���ون. وإفالس اإلعالم 

الجماهيري في هذه الحرب مطلق. ورغم أنه ليس س���هال الوقوف أمام 

قطي���ع. وباإلمكان أن تداس بس���هولة. لك���ن دور المثقف والصحافي 

ليس التصفيق للحك���م. ولقد رأيت خالل الح���رب كيف أن الجامعات 

اس���تقامت وفقا للحكم واألغلبية الصارخة في الش���ارع، وربما هذا هو 

األمر األكثر خطورة«.

وأردف أن »الديمقراطي���ة تنهار عندما يس���تقيم المثقفون، الطبقة 

المثقف���ة، وفقا للفت���وات أو النظر إليهم مع ابتس���امة. ويقولون عندنا 

شيئا من هذا القبيل: ’ال ضير في ذلك، وهذا ال يقترب من الفاشية ألنه 

لدين���ا انتخابات حرة وأحزاب وكنيس���ت’. وها نحن ق���د وصلنا إلى أزمة 

الح���رب، وفي ه���ذه األزمة، من دون أن يطلب منه���م أحد، بدأت هيئات 

جامعي���ة بصورة مباش���رة تطال���ب الجالية األكاديمية كله���ا بأن تكبح 

نفسها في انتقاداتها«.

وأضاف أن ما دفع رؤس���اء جامعات إلى مطالبة أستذتها وطالبها 

بعدم إطالق »تصريحات متطرفة ومسيئة« تجاه الحكومة والجيش 

اإلسرائيليين هو »الخوف من السلطة، الخوف من العقوبات التي قد 

تكون في مس���توى الميزانيات والخوف من ضغط الشارع. وتجسد 

الخزي والعار كان عندما هدد ذلك العميد لكلية الحقوق في جامعة 

بار إيالن باتخاذ إجراءات عقابية ضد أحد زمالئه ألنه أضاف سطرين 

أو ثالثة أس���طر في ب���الغ تقني حول موعد امتح���ان، وعبر فيها عن 

أس���فه على سقوط قتلى، وعلى فقدان الحياة في كال الجانبين. لقد 

أصبح التعبير عن األس���ف لفق���دان الحياة ف���ي كال الجانبين عمال 

تآمريا، خيانة. هل ت���درك إلى أين وصلنا؟ لقد وصلنا هنا إلى وضع 

باتت فيه الديمقراطية شكلية، وتنحط إلى مستوى متدن أكثر من 

كل مرة«.

وتابع ش���تيرنهل أنه »تجري هنا عملية تدريجية لبلورة أيديولوجية 

قومية متطرفة، راديكالية، تمتاز بأنها تعتبر األمة أنها جسم عضوي. 

وه���ذا مثل أن تنظر إلى ش���جرة فيه���ا أغصان وأوراق، واألفراد، البش���ر 

كأفراد، هم أغصان وأوراق هذه الش���جرة، أي أن البشر موجودون بفضل 

الش���جرة فقط. لكن األمة هي جسم حي. وعندنا يضاف إلى ذلك العامل 

الديني، الذي يقوي التميز القومي. وهذه ليس���ت مس���ألة إيمان، وإنما 

مسألة هوية، والديانة تعزز هويتك المتميزة. وينبغي أن ندرك أنه من 

دون هذه القومية الراديكالية ال توجد فاش���ية. وأنا أفّرق بين الفاشية 

والنازية، ألن الفاش���ية ليس���ت نظرية عرقية بالضرورة. وس���أقول ذلك 

بصورة ال لبس فيها: الفاش���ية هي الحرب ضد التنوير والقيم الكونية. 

والنازية كانت حربا ضد الجنس البشري«. 

هناك احتمال إللغاء 
مواطنة العرب في إسرائيل

وأكد ش���تيرنهل أن رفض إس���رائيل للقيم الكونية ومحاربة التنوير 

في الس���نوات األخيرة »يس���تصرخ السماء. وإس���رائيل هي مختبر غير 

ع���ادي ترى فيه التراجع التدريجي لقي���م التنوير، التي هي تلك القيم 

الكوني���ة. وأنت ترى هذا الرفض لها، ال���ذي كان موجودا في الهوامش، 

واقترب شيئا فشيئا حتى سيطر اليوم على المركز. وعندما يعتقدون أن 

الديمقراطية تمس بالقومية ويرفضون االعتراف بقيمة القيم الكونية 

كقيد للديمقراطية، فإن هذه وصفة للقضاء عليها«.

وأردف تمثي���ال على ذلك »خذ قانون القومية الذي طرحه زئيف إلكين 

)ويهدف إلى تعريف إس���رائيل على أنها دولة الشعب اليهودي فقط(؛ 

والحرب ضد المحكمة العليا، وهي هيئة تس���تند إلى أنه توجد معايير 

تتعدى القوة الس���لطوية؛ والقانون ضد الجمعيات اليسارية الذي يعبر 

عن تراجع وحش���ي وعنيف لحرية التعبير؛ والمظاه���ر المختلفة لصيد 

الس���احرات الحاصلة هنا، مثل أن صحافي مثل غدعون ليفي يتجول مع 

حراسة«.

وأضاف ش���تيرنهل »خذ قصة مطلب نتنياه���و من أبو مازن باالعتراف 

بالدولة اليهودية. وهذا ليس فقط إرغام أبو مازن والفلس���طينيين على 

االعتراف بدونية تاريخهم، والقول لهم: ’لقد خسرتم في العامين 1948 

– 1949، فقدتم هذه البالد، وهي ليست لكم. وأنتم تعيشون هنا، ونحن 

ال نطردكم، لكنها ليست لكم. فالدولة هي دولة يهودية’. لذلك، العرب 

هم مواطنون، لكن الدولة ليس���ت لهم، وه���ذا يعني أنهم يميزون هنا 

بين القومية والمواطنة. وكل واح���د بإمكانه أن يكون مواطنا، لكن نحن 

أصحاب البيت«.

وحذر ش����تيرنهل م����ن أن »احتمال إلغاء المواطن����ة قائم هنا أيضا. 

لم����اذا يتعي����ن عليك إلقاء الدول����ة اليهودية مث����ل الوحل على وجه 

ه����ؤالء المواطنين اإلس����رائيليين؟ بينما كل ما ينبغ����ي أن تقوله هو 

أن تصرفه����م جيد جدا، وأن تفكر بأن المش����اكل الت����ي يواجهونها، 

أن لديه����م عائالت هنا وفي الضفة وف����ي غزة أيضا، وهناك الضغوط 

الجاثم����ة عليهم، ورغم ذلك ليس معروفا، لي على األقل، عن ش����بكة 

تجسس عربية – إسرائيلية واحدة. وصحيح أنهم ال ينشدون هتيكفا 

)النش����يد الوطني اإلس����رائيلي( وال يرفعون األعالم )اإلس����رائيلية(، 

وليسوا أعضاء في الهستدروت الصهيونية، لكنهم كمواطنين، هم 

مواطنون يقومون بواجباتهم«.

وأكد شتيرنهل أن الديمقراطية ال تنحصر بالتصويت في االنتخابات 

وإنما هي »تمتحن يوميا بموجب حالة حقوق اإلنس���ان، وكل ما تبقى هو 

أمور ثانوية، ألنه بإمكانك وبس���هولة، بواس���طة وضع بطاقة اقتراع أن 

تقيم هنا نظاما ديكتاتوريا. وإذا ذهبت للتصويت وكانت لديك أغلبية 

من أجل إلقاء العرب من الكنيس���ت أو فرض رقابة أو إلغاء دور المحكمة 

العليا يمكنك ذل���ك. وعلينا أن نتذكر أن الديمقراطية توقفت منذ زمن 

طويل في المناط���ق )المحتلة(. فليس لديهم )الفلس���طينيون( حقوق 

إنس���ان، وأن تس���يطر عليهم بالقوة، وبعد مقتل الفتية الثالثة حولت 

حياة السكان إلى جحيم، ألنه بإمكانك أن تسمح لنفسك بفعل أي شيء. 

وهذا حاصل منذ عشرات السنين وهو مفسد«.

وأض���اف أن »كل هذه المعايير تزحف إلى داخل الخط األخضر، وعمليا 

أصبحت هنا، ألن الشبان، أوالدنا وأحفادنا، يقضون معظم فترة خدمتهم 

العسكرية في المناطق. وعندما ال تجري هذه الوحدات المقاتلة في غزة 

تدريبات في النقب أو في مرتفع���ات الجوالن، فإنها تكون موجودة في 

المناطق )الضفة(«.

وفي سياق تحول إسرائيل إلى نظام فاشي، رأى شتيرنهل أن االحتالل 

»لن يدوم طويال« وأن »القصة س���تنتهي في غضون س���نوات. ألن هذه 

)إسرائيل( الدولة الكولونيالية األخيرة في العالم الغربي. فكم سيدوم 

هذا؟ لوال ذكريات المحرقة، ولوال الخش���ية من تهمة العداء للس���امية، 

لقاطعت أوروبا المستوطنات منذ زمن طويل«.

وأض���اف أنه يريد تحقي���ق حل الدولتين »من أجل من���ع أن تكون هنا 

دولة واحدة، ألنه في الدولة الواحدة، س���يكون فيها نظام أبارتهايد. إذ 

أنه ال أحد يتسلى بفكرة أنه ستكون هنا مساواة مدنية بين نابلس وتل 

أبيب، وبين جنين وحيفا، وسيصوت الجميع في االنتخابات وسيكون هنا 

احتفال كبير والجميع سيرقصون رقصات شعبية«.

وتوقع أنه ف���ي حال عدم زوال االحتالل وعدم قيام دولة فلس���طينية 

»ستنشب هنا حرب أهلية في أفضل األحوال. وفي أسوأ األحوال ستكون 

هذه دولة أبارتهايد نسيطر فيها على العرب، من دون ذلك البعد للحالة 

المؤقت���ة )لالحتالل(، رغم أن كل من أتحدث مع���ه ومن لديه عينان في 

ت منذ زمن بعيد، وأن الوضع في الضفة 
ّ
رأسه يدرك أن الحالة المؤقتة ول

الغربية هو وضع أبارتهايد«.

األكاديمي اإلسرائيلي زئيف شتيرنهل:
إسرائيل فاشية ألنها تحارب التنوير والقيم الكونية!

ر بأكثر 
ّ
بلغ���ت مظاهر العنصرية في إس���رائيل ذروة جدي���دة، تذك

الفترات حلكة في التاريخ البش���ري، بعد أن أص���درت قاضية محكمة 

الصلح في مدينة ريش���ون لتسيون، أول من أمس األحد، قرارا عنصريا 

بامتياز س���محت بموجبه لمجموع���ة دينية م���ن المتطرفين اليهود 

المهووسين، يشكلون حركة يطلق عليها اسم »لهافا«، بالتظاهر ضد 

حفل زواج شاب عربي وشابة يهودية من يافا. 

وكان الزوجان مي���رال مالكا ومحمود منصور قد توجها إلى المحكمة 

مطالبين بإصدار أمر يمنع نش���طاء »لهاف���ا« من تنظيم مظاهرة خارج 

قاعة األف���راح التي س���يجري فيها حف���ل زفافهما. وح���ذر الزوجان، 

بواس���طة محاميهما، من أن مظاهرة كهذه قد تؤدي إلى حدوث أعمال 

عنف. ورغم أن مندوبة الشرطة قالت خالل جلسة المحكمة إنه لم يتم 

تقديم طلب للتظاهر بعد وإن الش���رطة لم تبحث في تنظيم مظاهرة 

كهذه، إال أن القاضية أصرت قرارا تس���مح بموجبه بالتظاهر على بعد 

200 متر من قاعة األفراح. 

وتوجه الزوجان إلى المحكمة بعد سلس���لة من التحرشات بالزوجين 

م���ن جانب نش���طاء »لهافا«، خالل األس���بوع الماضي. فق���د وزع هؤالء 

النش���طاء صورة عن الدعوة للحفل ودعوا من خالل ش���بكات التواصل 

االجتماعي إلى حضور الحفل وتخريبه »من أجل منع االنصهار«. كذلك 

تلقى الزوجان تهديدات عبر الهاتف.

ورغم أن مظاهر العنصرية وكراهي���ة اآلخر والتحريض على العنف 

ض���ده تفجرت بصورة رهيب���ة في المجتمع اإلس���رائيلي، بعد اختفاء 

المس���توطنين الثالثة والعثور على جثثهم، وخالل الحرب العدوانية 

على قطاع غزة، إال إن نش���اط »لهافا« لم يبدأ خالل الشهرين األخيرين 

وإنما منذ س���نوات. لكن على ما يبدو أن األجواء السائدة في إسرائيل 

دفعت هذه الحركة إلى تصعيد نش���اطها، واألخطر من ذلك س���محت 

للمحكمة بإصدار قرارها بالسماح بالتظاهر ضد حفل الزواج. 

إال أن مظاه���ر العنصرية والكراهي���ة والتحريض على خلفية قومية 

أوس���ع من ذلك بكثير في المجتمع اليهودي اإلس���رائيلي. وتتكشف 

هذه المظاهر بصورة جلية في المدارس. 

ووصف تقرير ح���ول الموضوع في صحيفة »هآرتس«، هذه المظاهر 

الواس���عة النطاق بأنها »تس���ونامي الكراهية« الذي يغرق إسرائيل، 

مش���يرا إلى أن »التحريض ضد العرب وإسكات من يشتبه بأن وطنيته 

ناقص���ة، ال ينبغي أن يفاج���ئ أحدا. إذ أن معلم���ي موضوع المدنيات 

يتحدثون منذ س���نوات عن انع���دام إمكانية إج���راء محادثات مركبة 

في الصفوف، تتناول ع���دة وجهات نظر حول الواقع. وهذا الوضع هو 

نتيجة تربية ذات بعد واحد«.

منع أي ِذكر لرواية
تاريخية فلسطينية

وقالت الصحيفة إن قرار وزير التربية والتعليم اإلس���رائيلي، ش���اي 

بيرون، »بع���دم التعامل بصورة مباش���رة مع عنصرية أبناء الش���بيبة 

هو قرار أيديولوجي«. إذ أن وزارة التربية والتعليم نش���رت، قبل عام، 

برنامج���ا تحت عن���وان »اآلخر هو أن���ا«، وكانت مش���كلة العالقات بين 

اليه���ود والعرب أحد المواضي���ع فقط التي تضمنه���ا البرنامج. لكن 

يتبين اآلن أن عددا قليال من المدارس اليهودية اهتم بتطبيق برنامج 

العالقات اليهودية – العربية، بينما طبق معظم المدارس البرنامج من 

خالل موضوع دمج المهاجرين اليهود الجدد في المجتمع، الذي يعتبر 

»أكثر ليونة وأقل تهديدا«. 

ورأت الصحيفة أنه ال يوجد س���بب يدعو المدارس إلى تناول موضوع 

مشحون، مثل العالقات بين اليهود والعرب، خاصة على خلفية صمت 

بي���رون تجاه قضية المعلم آدم فيرتي، الذي تم فصله من العمل بعد 

أن اش���تكت إحدى تلميذاته ضده ألنه عبر ع���ن مواقف ُوصفت بأنها 

يس���ارية. كذلك امتنع بيرون عن المش���اركة في مؤتمر بادرت نقابة 

العاملي���ن االجتماعيي���ن إلى عقده، قبل أس���بوعين، وتن���اول جرائم 

الكراهية في إسرائيل، مثل »جباية الثمن«.

ويبي���ن توزيع الميزانيات داخل وزارة التربي���ة والتعليم، في العام 

2014، سلم أولوياتها: دائرة التربية المدنية في السكرتارية التربوية 

حصلت على 9ر1 مليون ش���يكل لتمويل نشاطاتها؛ 5ر4 مليون شيكل 

لتمويل ثقافة إس���رائيل؛ 2ر5 مليون ش���يكل لمواضي���ع تراثية، مثل 

التوراة والنصوص الدينية اليهودية الشفهية والفلسفة اليهودية؛ 

10 ماليين شيكل لتمويل نشاطات »التجدد اليهودي«.

وأش���ارت الصحيفة إلى أنه ال توجد اليوم سياس���ة شاملة في مجال 

التربية على التعايش والتس���امح والسالم في وزارة التربية والتعليم. 

ويش���ير معلمون إلى الصعوبة البالغة الت���ي يواجهونها في دروس 

التربي���ة المدنية، خاصة عندم���ا يجري تناول مواضي���ع مثل األفكار 

المتطرف���ة ضد العرب واليس���اريين والمهاجرين الج���دد والحريديم 

والمثليين.

وكان وزي���ر التربية والتعليم الس���ابق، غدعون س���اعر، قد قاد حربا 

ضروس���ا ضد أي ذكر لرواية تاريخية فلس���طينية، مث���ل التطرق إلى 

النكب���ة في المنهاج الدراس���ي أو حتى في الصف���وف. وال يزال تأثير 

قرارات س���اعر بهذا الخصوص ساريا حتى اليوم. كذلك ال تزال الوزارة 

ترف���ض تدريس اللغة العربية في الم���دارس االبتدائية، رغم مطالبة 

معلمي���ن وخب���راء في مج���ال التربي���ة والتعليم بإل���زام التالميذ في 

المدارس اليهودية بذلك. وفي المقابل فإن دراسة اللغة العربية في 

المدارس اليهودية الثانوية هي اختيارية. 

جهاز التعليم ليس قادرا 
على مواجهة العنصرية

يتوق���ع أن يصدر في إس���رائيل، بعد ثالثة ش���هور« كتاب بعنوان 

»صور من حياة المدرس���ة« من تأليف الباحثين الدكتور عيدان يارون 

والبروفس���ور ي���ورام هارباز. ويس���تند ه���ذا الكتاب إلى مش���اهدات 

أنثروبولوجي���ة ق���ام بها يارون على مدار ثالث س���نوات في مدرس���ة 

ثانوية في وسط إسرائيل. ووصف يارون هذه المدرسة بأنها »مدرسة 

متوسطة« تعكس األجواء العامة في المدارس الثانوية اليهودية في 

إسرائيل. 

واقتبس���ت الصحيف���ة م���ن فصل في الكت���اب، مخص���ص لمظاهر 

الطائفي���ة والقومي���ة والعنصرية، أقوال تلميذة في الصف العاش���ر: 

»العرب بالنسبة لي هم شيء ال يمكنني رؤيته وال تحمله. وأنا عنصرية 

ج���دا. وجئت من بيت عنصري. وإذا أمكنني خالل خدمتي العس���كرية 

أن أطل���ق النار على أحدهم، فإنني لن أفكر مرتين. وأنا مس���تعدة ألن 

أقت���ل بيدي هاتين أحدا ما، وهذا س���يكون عربي���ا. وتعلمت من خالل 

تربيتي أن تربيتهم هي أن يكونوا مخربين، وأنه ال ثقة بهم. وأسكن 

ف���ي منطقة عرب، وأرى هؤالء اإلس���ماعيليين يوميا، يمرون في محطة 

الحافالت ويصفرون. وأتمنى لهم الموت«.

والص���ورة التي يس���تعرضها الكتاب حول المدرس���ة ت���دل على أن 

كراهية العرب هو أمر يتم التعبير عنه »بش���كل أساس ومتكرر يوميا 

بين الفتية، وتحول إلى عنصر هام في هويتهم«. واالس���تنتاج اآلخر 

من الكتاب هو »مدى عدم قدرة جهاز التعليم، وعدم رغبته أيضا، في 

معالجة قضية العنصرية«. 

وخصص قس���م كبي���ر من الفصل ف���ي الكتاب لحص���ة في موضوع 

الت���وراة، بعد أن طلب المعلم من التالميذ مناقش���ة موضوع االنتقام. 

وأصر أحد التالميذ، ويدعى يوءاف، على أن »االنتقام هو ش���عور هام. 

وهو يربط المادة الدراس���ية برس���الته الخفي���ة – الظاهرة بأنه يجب 

قتل جميع العرب. ويبدأ الصف بالهيجان. ويتفق خمس���ة تالميذ مع 

يوءاف، ويدعمونه ويقولون إنه يجب قتل العرب«.

وق���ال تلميذ آخ���ر إن »العرب هم عماليق، وهن���اك فريضة بقتلهم 

كلهم«. وقال تلميذ آخر إنه س���ينتقم مم���ن قتلوا عائلته ولكن ليس 

جميع العرب. وق���د أثارت أقوال هذا التلميذ »غض���ب تالميذ آخرين. 

وبعد ذلك أوضح أنه ال يحب العرب وأنه ليس يساريا«.

لكن عندما قالت تلميذة، اس���مها ميخال، إنه���ا تؤمن بأن »االنتقام 

س���يحدث دائرة دموية، وإنه ليس كل العرب أش���رار، وبالتأكيد ليس 

جميعهم يجب أن يموتوا«... ب���دأ تالميذ آخرون يصرخون، وبعضهم 

ش���عروا بإهانة ش���خصية من أقوالها، لتجد نفس���ها وحيدة في هذه 

المعرك���ة. وراح التالميذ يصفونها بأنها ’تحب العرب’ و’يس���ارية’«. 

وبع���د أن انتهت الحصة هاجمها عدد م���ن زمالئها، األمر الذي اضطر 

المعل���م إلى إدخالها إل���ى غرفة المعلمين. وبعد ذلك تم طرد س���تة 

تالميذ لمدة يومين. 

وكت���ب الباحث يارون، بع���د محادثات مع ميخال وي���وءاف وتالميذ 

آخرين والمربي ومديرة المدرس���ة، أنه »يوجد ص���راع عميق وانعدام 

ثق���ة بين المربين والتالميذ. كل عالم يجري على حدة، مع وجود تأثير 

ضئيل للكبار على الصغار«. وأشار الباحث إلى أن أحد التالميذ صرخ في 

وجه معلمه وشتمه ألنه »وقف إلى جانب العرب«. 

ول���دى تلخي���ص المعلم للنقاش، س���أل كي���ف باإلم���كان اجتثاث 

العنصرية، وأجاب التالميذ على الفور أن هذا ممكن من خالل »تضاؤل 

الع���رب«.  وعندما ق���ال المعلم »أريد أن تعلم���وا أن الظاهرة موجودة، 

وأري���د أن تكونوا نقديين تجاه أنفس���كم وربما بذل���ك تمنعون هذه 

الظاهرة«، أج���اب أحد التالميذ أنه »إذا لم نكن عنصريين، فس���نكون 

يساريين إذن«.

واعترف مدير المدرسة بأنه »ال يوجد في المدرسة نقاش حول قضية 

العنصرية، وعلى ما يبدو أنه لن يكون هناك نقاش كهذا، ألننا لس���نا 

مستعدين للعملية العميقة والطويلة األمد المطلوبة. ورغم أني أعي 

المشكلة بصورة دائمة، فإنها بعيدة عن المعالجة. وهي تنبع، قبل أي 

ش���يء آخر، من البيت والمجتمع، ويصعب علينا مواجهتها. وعلينا أن 

نذكر أن هذه المش���كلة موجودة لدى المعلمين أيضا. ومواضيع مثل 

’كرامة اإلنسان’ و’اإلنسانية’ تعتبر مواضيع يسارية، وكل من يتعامل 

معها يعتبر موبوءا«.

كذلك أكد البروفس���ور هارباز أن »المدرس���ة بوضعها الحالي ليست 

قادرة على مواجهة ش���خصية وهوية عنصرية. فهي ليس���ت مبنية 

لذلك، وإنما لمنح المعرفة والمهارات األساسية وإجراء امتحانات فيها 

وتصني���ف التالميذ. وحتى هذه األمور تواجه المدرس���ة صعوبة في 

تنفيذها. وبوجود 40 تلميذا في الصف، وفيما هناك برنامج دراس���ي 

ملزم وامتحانات فإنه ليس باإلمكان االنشغال في التربية على القيم«.

من جانبه أش���ار الدكتور يارون إلى أن ثمة أهمية للمعلمين والمدير 

للتمس���ك بالبرنام���ج الدراس���ي ألنه يضم���ن الهدوء ف���ي واقع متخم 

بالمخاطر. »وهذا التمسك يسمح للمعلمين بأال يدخلوا إلى مجال متفاعل 

ويستوجب انفتاحا وقد يفتح صندوق بندورا )أي صندوق شرور(«. 

وأض���اف أن »التهديد األكبر على المعلمين ه���و حدوث ضجة، بعد 

أن يش���كوهم أحد ما. والخطر األكبر هو مناقش���ة مواضيع تهم أبناء 

الش���بيبة، مثل الهوية الجنس���ية والعنف والعنصرية. وألنه ال توجد 

بح���وزة المعلمي���ن أدوات للتعامل مع أم���ور كهذه، فإن���ه يتم نقل 

معالجتها إلى جهات خارجية، األمر الذي يعقر المعلمين أكثر«.

ورأى هارب���از أن���ه توجد لمس���ألة »اله���دوء« في المدرس���ة جوانب 

أيديولوجية »تح���ت الرعاية الحكومية«. وهن���اك مجموعة كبيرة من 

المواضيع التي ال ُينصح بمناقشتها في المدرسة، مثل النكبة وحقوق 

اإلنس���ان واختبار عمليات الجيش اإلس���رائيلي من الناحية األخالقية. 

وهذا أحد أس���باب نش���ر جامعتي تل أبيب وبئر الس���بع تحذيرات من 

إطالق »أقوال متطرفة ومس���يئة« لسياس���ة إس���رائيل والجرائم التي 

ارتكبها الجيش في العدوان على غزة.

وأضاف هارباز أنه »في إس���رائيل لم يطوروا فرع���ا تعليميا للتربية 

السياس���ية، يعلم المعل���م من خالله التالميذ كي���ف يفكرون بصورة 

نقدية حيال مواقف سياس���ية وأن مواقف كهذه مرتبطة دائما وأبدا 

بوجهات نظر ومصالح«.

وقال هارباز إن التغيير المطلوب يجب أن يكون راديكاليا، مش���ددا 

كتس���ب بعملية طويلة م���ن التماثل مع 
ُ
عل���ى أن »القيم والمواقف ت

’آخري���ن مهمي���ن’، مث���ل المعلمين. وه���ذا يعن���ي أن كل جانب في 

المدرس���ة – نمط التعليم، مبنى المدرسة والمناخ الثقافي – يجب أن 

يتغير وأن يكون حواريا وديمقراطيا أكثر. كذلك ينبغي عدم التهرب 

من معضالت سياسية أخالقية، وال من االنتقادات التي قد تنشأ أيضا. 

وقياداتن���ا الغبية تخاف جدا من االنتق���اد، لكنها ال تدرك أن التربية 

على االنتقاد تحدث رابطة واهتماما. فنحن نغضب على من نحب«.

تقرير: مناهج التدريس اإلسرائيلية تنّمي الكراهية
والعنصرية والتحريض ضد العرب في المدارس اليهودية

مدير عام حركة »لهافا« بنتسي غوفشطاين - المحكمة سمحت لحركته بالتظاهر ضد زواج عربي ويهودية.
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

باحثون: الحرب على غزة ال تصّب في مصلحة إسرائيل!
* مؤّرخ وباحث في تاريخ إسرائيل: دخلنا إلى المرحلة السياسية من الصراع وفيها تقف إسرائيل ليس ضد الفلسطينيين فقط وإنما ضد العالم كله *

رأى باحثون في إسرائيل أن الحرب اإلسرائيلية العدوانية 

الحالي���ة ضد الفلس���طينيين في قطاع غ���زة، التي تطلق 

عليها إسرائيل اسم »عملية الجرف الصامد«، تنطوي على 

أهمية خاصة، وتش���كل مرحلة مهمة في تاريخ الصراع ال 

تصب بالضرورة في مصلحة إسرائيل. 

وانطالقا من هذه الرؤية، دعا هؤالء الباحثون صناع القرار 

في إسرائيل إلى تفضيل التسوية مع الجانب الفلسطيني 

على تنفيذ خطوات أحادية الجانب، وأكدوا أنه على الرغم 

من أن تسوية كهذه لن تؤدي إلى المصالحة بين الشعبين 

إال إن التوصل إلى تسوية كهذه من شأنه أن يعود بالنفع 

على الشعبين.

»الجرف الصامد« بنظرة تاريخية
اعتبر الباحث والمحاضر في العلوم السياس���ية في جامعة حيفا، البروفس���ور أوري 

بار يوس���ف، في مقال نش���ره في موقع »يديعوت أحرون���وت« اإللكتروني، في 6 آب 

2014، أن في تاريخ الصراع العربي – اإلس���رائيلي، منذ العام 1967، ثمة ثالثة أحداث 

»غّيرت موقف إس���رائيل حيال طريقة إنهاء الصراع«، وهي: حرب أكتوبر العام 1973، 

واالنتفاضتان الفلسطينيتان األولى والثانية. 

وأضاف: »من الجائز أن عملية الجرف الصامد العس���كرية، رغم كونها حدثا مقلصا 

نسبيا قياسا بالثالثة التي سبقته، ستتضح أنها ذات تأثير ال يقل أهمية«. 

وأوضح بار يوس���ف، وهو أحد أهم الباحثين اإلسرائيليين في حرب أكتوبر 73، أنه 

قبل هذه الحرب األخيرة »آمن أكثر من 90% من اإلس���رائيليين أن السيطرة على شرم 

الشيخ من دون سالم أفضل من سالم من دون شرم الشيخ. لكن الثمن الباهظ الذي تم 

دفعه في تلك الحرب أقنع أغلبية الجمهور بتغيير مواقفها وبمنح دعم جارف التفاق 

سالم مع مصر، تنازلت إسرائيل بموجبه عن كل سيناء حتى ذرة التراب األخيرة«.  

وأضاف بار يوس���ف أنه قب���ل االنتفاضة الفلس���طينية األول���ى »امتنعت حكومات 

إس���رائيل اليمينية واليس���ارية عن القي���ام بأية محاولة ألن تدفع بص���ورة كبيرة حال 

سياسيا للصراع مع الفلسطينيين. وأبرزت االنتفاضة األولى المخاطر المقرونة بالجمود 

السياسي وحركت عملية أوسلو التي حظيت بتأييد أغلبية الجمهور. وأغلبية الجمهور 

عارضت أيضا قيام دولة فلسطينية في غزة وفي حوالي 90% من أراضي الضفة الغربية 

مثلما اقترح )رئيس حكومة إسرائيل في العام 2000( إيهود باراك في ’كامب ديفيد’. 

وبعد أن اتضح ثمن االنتفاضة الثانية حظي مس���ار )الرئيس األميركي األس���بق بيل( 

كلينتون من أجل حل الصراع ومسارات مشابهة له بتأييد أغلبية الجمهور«.

وأش���ار الباحث إلى أنه في مركز هذه المس���ارات السياسية جرى الحديث عن قيام 

دولة فلسطينية في حدود العام 1967 وإجراء تبادل أراض بنسب صغيرة، و«تقسيم« 

القدس وتقاسم المس���ؤولية حول األماكن المقدس���ة، »إلى جانب تنازل فلسطيني 

فعلي عن حق العودة«. واعتبر أن تأييد أغلبية اإلسرائيليين لهذا الحل ما زال قائمًا.

ت إس���رائيل عدوانها الحالي على قط���اع غزة من خالل التعه���د بإعادة ردع 
ّ
وش���ن

الفصائل الفلسطينية. لكن بار يوسف شدد على أنه »كما تبدو األمور اآلن، فإنه ليس 

فقط أن قدرة الردع اإلس���رائيلية لم يتم ترميمها، وإنما تراجعت، وذلك ليس ألنه ال 

توجد لدى إس���رائيل قوة عس���كرية كافية لمعاقبة حماس على استفزازاتها أو حزم 

كاف الس���تخدام هذه القوة. إن التفّوق العس���كري للجيش اإلسرائيلي لم يكن محل 

شك أبدا، ومشاهد الدمار في غزة وعدد الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين يدالن 

على استعداد لضرب حماس بأي ثمن، وبضمن ذلك الثمن األخالقي وصورة إسرائيل 

بسبب موت غير ضالعين في القتال كثيرين«.

ولفت بار يوس���ف إلى أن »جذور مش���كلة الردع تكمن في الض���رر المتزايد الالحق 

بإس���رائيل من أس���لحة بدائية موجودة بحوزة حماس. وفي الي���وم الذي توقفت فيه 

شركات الطيران عن الس���فر إلى مطار بن غوريون سُيذكر على أنه اليوم الذي أغلقت 

في���ه قذائف صاروخية، ُصنعت في ورش���ات ح���دادة في غزة، الحرك���ة الدولية إلى 

إسرائيل ومنها، وستكون لذلك انعكاس���ات بالغة األهمية على استخدام القوة في 

المس���تقبل. ألنه على األرجح، س���توّجه حماس، متش���جعة من نجاحها، جل جهدها 

لتجديد مخزونها الصاروخي من خالل التش���ديد على صواري���خ بعيدة المدى وأكثر 

دقة بحيث تكون قادرة على ضرب مطار بن غوريون«.      

ورأى أن لدى حزب الله قدرة صاروخية بإمكانها أن تش���كل خطرا ليس على المطار 

فقط وإنما أيضًا على محط���ات توليد الكهرباء ومعامل تحلية المياه ومفاعل ديمونا 

النووي ومنش���آت إس���تراتيجية إس���رائيلية كثيرة أخرى. وأضاف أن���ه ال يوجد لدى 

إس���رائيل، رغم وجود »القبة الحديدية«، رد دفاعي على »ميزان الرعب« الذي يشكله 

ح���زب الله وقدرات���ه الصاروخية. »لذلك فإن أي زعيم عاقل س���يحاذر جدا - كما فعل 

)رئيس حكومة إسرائيل ووزير دفاعها( نتنياهو ويعلون هذه المرة - ممارسة القوة 

التي قد يكون ثمنها غاليا جدا«. 

وأردف بار يوس���ف أنه »بهذا المفهوم، فإن عملية الجرف الصامد هي حلقة أخرى 

في سلس���لة األحداث التي في مركزها حرب »يوم الغف���ران« )1973( واالنتفاضتان، 

والتي تعبر عن قدرة الجانب العربي، الضعيف نس���بيا من الناحية العس���كرية، على 

التس���بب بأضرار بالغة إلس���رائيل وجلبها إلى تفكير جديد حول الطريقة المناسبة 

لمواجه���ة تحديات أمنية. إن الش���عار ’دعوا الجيش اإلس���رائيلي ينتصر’ فارغ من 

مضمونه عندما ال يق���وم العدو الماثل أمامنا بتفعيل طائ���رات ودبابات وإنما يطلق 

صواريخ بدائية من داخل التجمعات الس���كنية المدني���ة أو يقتحم من أنفاق خفية. 

ويبدو أن أكثر ش���يء تعلمنا إياه هذه العملية العسكرية يتعلق بالقيود المتعاظمة 

المقرونة بتحقيق ’انتصار’«.  

واستنتج الباحث أنه »على ضوء هذه القيود، فإن من الجائز أنه على غرار حرب يوم 

الغفران واالنتفاضتين، س���وف تتضح الجرف الصامد بأنها نقطة تحّول في الصراع، 

وهي نقطة حّولت فيها إسرائيل جل ثقلها في مواجهة مشاكل أمنية من المستوى 

العسكري العاقر إلى المستوى الدبلوماسي، الذي يبدو مضمونا أكثر بكثير«. 

التسوية أفضل من خطوة أحادية الجانب
اعتبر الدبلوماسي اإلسرائيلي الس���ابق والباحث في »معهد أبحاث األمن القومي«، 

الدكتور عوديد عيران، في تحليل نش���ره في الموق���ع االلكتروني للمعهد، في 4 آب 

2014 وقبل انس���حاب القوات اإلس���رائيلية من القطاع، أنه توجد ع���دة خيارات أمام 

إسرائيل من أجل إنهاء عدوانها على غزة، وأن الخيارين األساسيين هما التوصل إلى 

تسوية بواسطة المجتمع الدولي أو سحب القوات من جانب واحد. 

ورأى أن التسوية أفضل من أي خطوة أحادية الجانب.

وعدد عيران أفضلية االنسحاب اإلسرائيلي األحادي الجانب بما يلي:

أوال: إس���رائيل تحافظ على حرية القرار، بصورة كامل���ة تقريبا، حول متى وفي أية 

ظروف س���توقف الحرب وعلى أية أحداث أمنية تبادر إليها الفصائل س���ترد، وبذلك 

تحتفظ لنفسها بحرية عمل واسعة من دون التعهد بعدم شن عمليات عسكرية.

ثانيا: تستجيب إسرائيل لمطالب جهات دولية بوقف إطالق النار فورًا.

ثالث���ا: إس���رائيل ال تلتزم تجاه أية جهة في غزة والمنطق���ة وفي المجتمع الدولي 

بشأن خطوات سياسية.

رابعا: في السياق السياسي الداخلي، تمنع الحكومة انتقادات متوقعة من اليمين 

بأنها دفعت ثمنا سياس���يا لحماس والسلطة الفلسطينية ومصر والواليات المتحدة 

من أجل إنهاء الحرب.

خامسا: تقصير مدة تواجد القوات في قطاع غزة.

وأشار عيران إلى أن مساوئ االنسحاب األحادي الجانب هي: 

أوال: خطوة كهذه ال تلزم أحدا من األطراف الضالعة في الحرب.

ثانيا: س���حب القوات بصورة أحادية الجانب ليس مرتبطا بأس���باب الحرب، وبينها 

الحصار المفروض على قطاع غزة.

ثالث���ا: قد تؤدي خط���وة كهذه إلى ترحيب دولي لكنه���ا ال تقاس مقابل أفضليات 

التسوية السياسية.

رابعا: الجيش اإلسرائيلي يترك مهمات من دون تنفيذها، لكن باإلمكان تحقيقها 

من خالل تسوية سياسية.

خامس���ا: من دون تسوية شاملة وكاملة، فإن االنس���حاب األحادي الجانب هو مجرد 

استراحة بانتظار المواجهة المقبلة.

وفي مقابل ذلك، عدد عيران أفضليات التس���وية، الفتا إلى أنها تستوجب تفكيرا 

مختلفا وتضع حلوال بعيدة األمد:

أوال: خالل المحادثات حول التس���وية سيكون بإمكان إسرائيل طرح كل مطالبها من 

أجل منع تس���لح الفصائل الفلسطينية وتجريدها من الس���الح، والمطالبة بمشاركة 

جهات دولية في مراقبة ومتابعة الوضع في القطاع.

ثانيا: خالل الحرب على غزة نش���أت مصالح مشتركة بين إسرائيل وجهات إقليمية، 

مثل مصر والسلطة الفلسطينية واألردن، تتعلق بغزة وبالعالقات مع جهات إقليمية 

أخ���رى، وخاصة تركيا، وأيض���ا بالعالقات مع الواليات المتح���دة. ورأى عيران أن هذه 

المصال���ح المش���تركة لن تختفي في حال توجهت إس���رائيل نحو انس���حاب أحادي 

الجانب، لكن جميع الجهات األخرى تفضل المظلة الدولية.

ثالثا: التسوية من خالل المجتمع الدولي تستدعي إسرائيل إلى التعامل مع قسم 

من مطالب »حماس«، ألن الجهات اإلقليمية، وبينها تلك التي لديها مصالح مشتركة 

مع إسرائيل، لن تتمكن من تجاهل الواقع الذي كان سائدا في غزة قبل الحرب الحالية 

وازداد عمقا خاللها. وإحدى المصاعب التي ستواجهها إسرائيل هي أن حل قسم من 

المشاكل سيتم بواسطة »حماس« ومن دون ذلك سيكون النجاح جزئيا.

ورأى عيران أن مطلب »حماس« توس���يع منطقة الصيد قبالة شواطئ غزة هو مطلب 

معقول. وأضاف أن مطلب رفع الحصار »يمكن تفكيكه إلى مجموعة تسهيالت« تكون 

تحت رقابة إسرائيل.

»العالم يحاصرنا ويقّيد حريتنا في العمل«!
انطلق الباحث في تاريخ إسرائيل، البروفسور يغئال عيالم، في مقاله المنشور في 

صحيفة »هآرتس«، في 7 آب 2014، من أنه ليس صحيحا قول أولئك الذين يدعون بأن 

الصراع أبدي وليس باإلمكان حله.

ورأى عيالم أن هناك عدة مراحل مهمة في تاريخ الصراع منذ قيام إسرائيل. 

والمرحلة األولى، التي امتدت 25 عاما، من حرب العام 1948 وحتى حرب أكتوبر العام 

1973، جرى الصراع خاللها بين إس���رائيل وال���دول العربية. »وبعد حرب يوم الغفران 

خرجت الدول العربية من المواجهة العنيفة وبقينا وجها لوجه مع الفلسطينيين«.

وأضاف أن المرحلة الثانية كانت المواجهة العنيفة بين إس����رائيل والفلسطينيين، 

وبدأت بحرب لبنان )األولى( في العام 1982، واستمرت خالل االنتفاضتين وحتى العام 

2005. و«انتهت هذه المرحلة بأفول االنتفاضة الثانية وتشكيل حكومة محمود عباس 

وس����الم فياض. وبذلك خرجت الس����لطة الفلس����طينية من المواجهة العنيفة، وبقيت 

هناك جزيرتا مقاومة عنيدتان: »حزب الله« في لبنان و«حماس« في قطاع غزة«.

وتاب���ع عيالم أن »المرحلة الثالثة، ب���دأت بحرب لبنان الثانية في العام 2006، مرورا 

بعملي���ة ’الرص���اص المصبوب’ ف���ي الع���ام 2008 وعملية ’عمود س���حاب’ في العام 

2012. وبع���د حرب لبنان الثانية دخ���ل حزب الله في حالة تهدئة مقابل إس���رائيل، 

وبعد ’الرصاص المصبوب’ و’عمود س���حاب’ في القطاع، ساد وضع مشابه بين حماس 

وإسرائيل أيضا«.

واعتبر عيالم أن »االتجاه التاريخي واضح، وهو أن المواجهة العنيفة بين إسرائيل 

والفلسطينيين تقترب من نهايتها. وحتى أن الشكل الذي تدحرجت فيه األمور إلى 

عملية ’الجرف الصامد’ يعزز هذا التشخيص. فقد انجرت حماس إلى هذه المواجهة 

خالفا لرغبتها، وإنما من خالل محاولة السيطرة على العملية التي بدأت بقتل الفتية 

الثالث���ة )المس���توطنين( على أيدي خلية محلية، نش���طت بصورة مس���تقلة. وردت 

إس���رائيل بممارسة ضغوط مكثفة على حماس في الضفة، ووقفت قيادة الحركة في 

القطاع أمام وضع ال يحتمل من ناحيتها، وبدأت تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل«.

وأش���ار عيالم إلى أن »حماس« بادرت قبل ذلك إلى المصالحة مع »فتح« وتش���كيل 

حكوم���ة الوفاق، ف���ي محاولة للخروج م���ن عزلتها في العالم العربي »وبس���بب قيود 

أيديولوجية تمنعها من تبني خط براغماتي تجاه إس���رائيل. بينما إس���رائيل عملت 

جاهدة، كما لو أن أفعى لس���عتها، من أجل إفشال الرابطة بين حماس والسلطة«، كما 

أن إس���رائيل بذلت كل ما في وسعها من أجل إرجاء التسوية مع الفلسطينيين »وفقا 

إلمالءات أيديولوجية ال فائدة منها«.

وتاب���ع الباحث أنه ال يؤمن بإمكانية تغيير قناعات »ال في الجانب الفلس���طيني وال 

في جانبنا، وبالتأكيد ليس عندما يدور الحديث عن مفاهيم أصولية نابعة من أعماق 

الثقافة القبلي���ة أو الدينية. وال أؤمن بالمصالحة، فالش���عوب ال تتصالح. لكن الدول 

تصنع السالم وتوقع على اتفاقيات من أجل ضمان سالمة سكانها ورفاهيتهم«.

وفيما يتعلق بإس���رائيل، ش���دد عيالم على أنه »ليس بإم���كان أية دولة في العالم 

اليوم االعتم���اد على قوتها فقط. وحتى الواليات المتحدة، الدولة العظمى الوحيدة، 

لم يعد بإمكانها الس���ماح لنفس���ها بتجاهل الهيئات الدولية. والحديث عن ضعف 

الواليات المتحدة والرئيس باراك أوباما هو أقوال فارغة نابعة من عدم فهم التحوالت 

الحاصلة اليوم في العالم... وهذا العالم يحاصرنا ويقيد حريتنا في العمل. وهو يجري 

بموجب معادالت كونية، ال يمكن بدونها إجراء تعاون دولي. واالحتالل والسيطرة على 

شعب آخر ال ينسجمان مع هذه المعادالت«.

وخل���ص عيالم إلى »أنن���ا ندخل في المرحل���ة الرابعة في الص���راع، وهي المرحلة 

السياس���ية، وفيها تقف إس���رائيل ليس ضد الفلس���طينيين فقط، وإنما أيضًا ضد 

العالم كل���ه. و’حقوق اإلنس���ان’ و’المعاناة اإلنس���انية’ هما العمل���ة المتداولة في 

الخطاب العالمي الس���ائد منذ الحرب العالمية الثانية. وستتمحور حولها االدعاءات 

الفلس���طينية المؤثرة ف���ي المداوالت المتوقع���ة المقبلة. وس���يضع الواقع الجديد 

إس���رائيل أمام قيود لم تكن موجودة طالما كان النزاع العنيف ضد الفلس���طينيين 

فقط. وهذه القيود قد تش���مل قرارات تقود إلى عزل إس���رائيل ف���ي الحلبة الدولية، 

وتتدحرج إلى عقوبات ثقافية واقتصادية وسياس���ية. وال أعتقد أنه عندئذ س���تصّر 

إسرائيل على التمسك بأصولها األيديولوجية وباستمرار السيطرة على مزارعها في 

المناطق )المحتلة( مهما حصل«.

تعريف:
ننقل هن���ا ترجمة كاملة لورقة عمل قدمت ونوقش���ت في 

نطاق أعمال »مؤتمر هرتسليا السنوي الرابع عشر حول ميزان 

المناعة واألمن القومي اإلس���رائيلي« الذي عقد في أيار 2014.  

وتتناول هذه الورقة التي أعدها أس���تاذ العلوم السياس���ية 

البروفس���ور دافيد نحمياس، النش���اطات واالعتداءات التي 

دأبت عل���ى ارتكابها في الس���نوات األخي���رة مجموعات من 

عناص���ر اليمين اإلس���رائيلي والمس���توطنين اليهود تعمل 

تحت اس���م »جباي���ة الثمن«، ضد المواطنين الفلس���طينيين 

وممتلكاتهم وضد أماكن مقدس���ة للمسلمين والمسيحيين، 

سواء في األراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 أو  داخل 

»الخط األخضر«، وما يترتب عليها من انعكاس���ات وتداعيات 

سلبية تضر بصورة ومصالح إسرائيل. 

وتوصي الورقة الجهات المنظمة لمؤتمر هرتسليا بمطالبة 

الحكومة اإلس���رائيلية باإلعالن عن المجموعة التي تقف وراء 

أعمال ونش���اطات »جباية الثمن« كمنظمة إرهابية يهودية 

ينبغ���ي مالحقة ومعاقب���ة عناصرها بموجب م���ا تنص عليه 

القوانين اإلسرائيلية.

باشرت عناصر من اليمين )اإلسرائيلي( المتطرف نشاطاتها 

ف���ي العام 2008 تحت اس���م  »جباية الثمن«، وهي تس���مية 

تصف أساليب وطرق العمل اإلرهابية التي يستخدمها هؤالء 

النش���طاء اليمينيون. وتشمل نشاطات »جباية الثمن« أعمال 

عنف ضد فلس���طينيين وممتلكاتهم، من قبيل إلقاء حجارة 

وإغالق طرق وإتالف وإحراق سيارات وحقول وأشجار ومساجد 

وغيرها من التعديات وأعمال العنف.  

وفي الس����نوات األخيرة وقعت تعديات وأعمال تخريب طالت 

أيضا ممتلكات تعود للجيش وقوات األمن اإلس����رائيلية، كذلك 

وقعت اعتداءات وأعمال مش����ابهة اس����تهدفت نشطاء اليسار 

ومواطني����ن عرب����ا داخل إس����رائيل، وكتبت ش����عارات وعبارات 

مسيئة إضافة إلى عمليات تخريب استهدفت كنائس ومقابر 

للمسيحيين في مدن مختلفة مثل القدس وحيفا ويافا وعكا.  

وتج���ري هذه األعمال والنش���اطات بص���ورة عامة كرد على  

قيام قوات األمن اإلس���رائيلية بهدم وإزالة مبان غير مرخصة 

في مواقع اس���تيطانية عشوائية في الضفة الغربية، وكذلك 

في أعقاب وقوع هجمات فلسطينية ضد أهداف إسرائيلية.

وتهدف أعمال ونشاطات »جباية الثمن« بشكل رئيس، إلى 

االنتق���ام وإثارة ضجة إعالمية وخل���ق رد رادع، كما أنها تقع 

أحيانا أيضا كجرائم كراهية من دون أن يس���بقها بالضرورة 

حادث ملموس، مثل كتابة العبارات المشينة والمسيئة على 

جدران الكنائس والمساجد والمقابر المسيحية واإلسالمية. 

في العام 2011 نش���رت في وسائل اإلعالم تقديرات لجهاز 

األمن العام اإلس���رائيلي )الش���اباك( تفيد بأن نشاط عناصر 

»جباية الثمن« غّير طابعه من نشاط عفوي إلى نشاط مخطط 

ومنظم في نط���اق خلية إرهابية، وأن هذا النش���اط يتم في 

ش���كل يراع���ي أس���اليب العمل الس���ري وجم���ع المعلومات 

االستخباراتية مسبقا. 

تعريف الظاهرة
يش���كل تعريف »جباية الثمن« مؤش���را مهما الى الطريقة 

التي ينظر فيها الجمهور الواس���ع والقادة السياسيين إلى 

هذه الظاهرة، وكذلك إلى طرق العمل تجاه منفذي النشاطات 

في نطاقها. ويتحدد التعريف، وبالتالي سياس���ة السلطات 

تجاه نشاطات »جباية الثمن«، وطرق وأساليب تطبيق القانون 

وأنش���طة الردع، بناء على المفهوم أو المنطلق األيديولوجي 

واالعتبارات السياس���ية. وعلى سبيل المثال فإن التشخيص 

أو التعريف المتهاون للظاهرة، أو مثال وصف عناصر اليمين 

المنفذين لنشاطات »جباية الثمن« على أنهم مجرد »أعشاب 

ضالة« أو الوصف الرومانس���ي »ش���بيبة الت���الل«، يولد حالة 

م���ن التغاضي، أو »التش���جيع الضمني« لدى مس���ؤولين في 

مؤسس���ات الحكم وزعماء وحاخامي���ن متنفذين في صفوف 

اليمي���ن والمس���توطنات الذين يتبنون وجه���ة نظر دينية- 

مس���يانية.  وعلى س���بيل المثال فقد وجه الحاخام إس���حاق 

شابيرا، أحد الزعماء الروحيين لمجموعة »جباية الثمن«، دعوة 

علنية إلى الرد والثأر بقوله »إذا أصيب ش���خص- يهودي- ما 

ف���ي مكان معين، ينبغي الرد  واالنتقام في كل مكان«. يذكر 

أن الحاخام شابيرا كان قد وضع باالشتراك مع الحاخام يوسف 

أليتس���ور، وكالهما يترأس���ان مدارس دينية في مستوطنة 

»يتس���هار« إلى الجنوب م���ن نابلس، كتابًا تضمن الش���رائع 

والفتاوى  الدينية التي تحض على قتل »األغيار« س���واء في 

زمن الحرب أو السلم. 

م���ن جهته اته���م وزير الخارجي���ة أفيغ���دور ليبرمان في 

منش���ور ظهر في 2014/5/25 على صفحته في موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«، وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بتضخيم 

ظاهرة »جباي���ة الثمن«. وقال: »يجب القول بوضوح إن ظاهرة 

جباية الثمن قائمة فقط بسبب القوة الدافعة التي يعطيها 

لها صحافي���ون كبار يتماثلون، حتى وإن لم يكن صراحة، مع 

معس���كر اليسار، فهم يذكون  هذه الظاهرة  بشكل مقصود 

بغية إسناد إدعاءاتهم ضد اليمين، وموقفهم األيديولوجي 

المناوئ للمشروع االستيطاني«. 

ووص���ف زعماء أحزاب الوس���ط واليس���ار وعدد م���ن مراكز 

األبحاث اإلسرائيلية، نشاطات »جباية الثمن« بأنها من تدبير 

منظمة إرهابية يهودية.  واس���تنكر رئيس الدولة )السابق( 

ش���معون بيريس ه���ذه األعم���ال، خاصة كتابة  الش���عارات 

المسيئة على جدران  الكنائس والمساجد، وقال إنه »ال يجوز 

التس���ليم بوجود هذه الظاهرة، فه���ي تناقض روح وتعاليم 

اليهودية التي تنهى عن المس بمقدسات شعوب وديانات 

أخرى، كما أنها تلحق الضرر بدولة إس���رائيل«.  كذلك وصف 

رئيس الكنيس���ت الس���ابق )الرئيس الحالي للدولة( رؤوفين 

ريفلين أعم���ال »جباية الثمن« بأنها إره���اب يهودي. وقال: 

نشاهد في الس���نوات األخيرة تعديات على ممتلكات عربية 

في نطاق الظاهرة المسماة »جباية الثمن« التي تشكل إرهابا 

لي���س إال. وأضاف:  »ه���ذا إرهاب يه���ودي، وال مجال لوصفه 

بتسمية أخرى«.  

ف���ي المقابل، وص���ف المجلس الوزاري السياس���ي- األمني 

المصغر ظاهرة »جباية الثمن« بأنها »تنظيم غير مس���موح«، 

وهو، حس���ب اعتقادي، وصف عديم المحتوى، سواء من حيث 

صالحيات الس���لطات في تطبيق القانون بطرق فعالة، أو من 

حيث الردع، حتى أن نشطاء اليمين المتطرف، ومن ضمنهم 

إيتمار بن غفير، الذي يمثل أحيانا مش���بوهين بتنفيذ أعمال 

»جباية الثمن »، أعربوا ع���ن ازدرائهم لقرار المجلس الوزاري 

الذي قال عنه بن غفير بأنه »نكتة.. وخطوة تظاهرية موجهة 

بأكملها لوسائل اإلعالم، لكنها ال تستند إلى أي أساس«.

انعكاسات
مما ال ش���ك فيه أن لسلوك »جباية الثمن« اإلرهابي، ولعدم 

التطبيق الح���ازم للقانون، وعدم وجود سياس���ة رادعة جلية 

وناجعة، انعكاس���ات خطيرة، س���واء على الصعيد الداخلي- 

الدوالني، أو على الصعيد الدولي. 

على الصعيد الداخلي- الدوالني،
تتجلى هذه االنعكاسات:

أوال، في المس بصورة خطيرة بالديمقراطية، التي يش���كل 

فيها القانون والنظام األساس الضروري المتفق عليه للحياة 

المشتركة في المجتمع، والمس بمبدأ المساواة أمام سلطات 

القان���ون.  وقد تولد موق���ف لدى الكثيرين م���ن المواطنين 

م���ؤداه أنه لو كانت أعمال اإلرهاب منس���وبة إلى عرب لكانت 

أجهزة األمن والسلطات اإلسرائيلية قد ألقت القبض عليهم 

قب���ل فترة طويلة.. ه���ذا باإلضافة إلى الم���س بمبادئ وقيم 

التس���امح وكرامة اإلنس���ان وتعظيم مظاهر الكراهية تجاه 

الغرباء والرموز المقدسة للمسيحيين والمسلمين. 

ثانيا، في تصعيد الوضع والتوتر في المناطق الفلس����طينية 

)المحتل����ة العام 1967(. وقد صرح القائد العس����كري الس����ابق 

لمنطقة »يهودا والس����امرة« )الضفة الغربية( الجنرال نيتسان 

ألون، بعيد إنهائه لمهام منصبه، أن نش����اطات »جباية الثمن« 

التي تقوم به����ا أقلية متطرفة »يمكن أن ت����ؤدي إلى تصعيد 

واسع وكبير في الوضع األمني في يهودا والسامرة« مشيرا في 

الوقت ذاته إلى أن األجهزة األمنية اإلس����رائيلية لم تنجح في 

منع الظاهرة  واعتقال منفذي أعمال واعتداءات »جباية الثمن«.

ثالثا، في تعميق الش���رخ اليه���ودي- العربي داخل »الخط 

األخض���ر«.  وقد جرت ف���ي أعقاب أعمال واعت���داءات »جباية 

الثمن« مظاهرات احتجاج واس���عة ش���ارك فيه���ا اآلالف من 

سكان حيفا والقدس وعكا وبلدات وادي عارة.  فضال عن ذلك 

ورقة موقف قدمت إلى »مؤتمر هرتسليا«:

يجب إعالن المجموعات التي تقوم بعمليات »جباية الثمن« منظمات إرهابية

تولد ظاهرة »جباية الثمن« خطر نشوب حرب دينية، وتحويل 

النزاع من نزاع إقليمي إلى نزاع ديني أيضا.  

على الصعيد الخارجي، يمكن أن تظهر انعكاس���ات سلبية  

لظاهرة »جباية الثمن«، تتمثل في تعزيز الصورة الس���لبية 

إلس���رائيل ف���ي نظر الرأي الع���ام العالمي، وم���ن ضمن ذلك 

ف���ي دول صديقة إلس���رائيل، وإلحاق ضرر ش���ديد بالدعاية 

اإلس���رائيلية، وتوجيه انتق���ادات للحكومة والس���لطات في 

إسرائيل إزاء تقاعسها عن التصدي لهذه الظاهرة.  

وعلى س���بيل المثال فقد تطرقت وزارة الخارجية األميركية 

ف���ي تقرير إجمال���ي صدر ف���ي نهاي���ة الع���ام  2013، إلى 

نش���اطات »جباي���ة الثمن« مش���يرة إلى أن هذه النش���اطات 

امتدت من الضفة الغربية إلى داخل إس���رائيل. وأكد التقرير 

أن االعت���داءات التي يق���وم بها المس���توطنون اليهود ضد 

الفلس���طينيين وممتلكاتهم، وضد الكنائس والمساجد في 

الضف���ة الغربية، تمر من دون معاقب���ة أو محاكمة الضالعين 

في ارتكاب هذه األعمال. 

كذل���ك فقد أثارت الظاهرة انتقادات إلس���رائيل من جانب 

هيئات ومؤسسات تابعة لألمم المتحدة.  

وقد ح���ذر تقرير صدر في العام 2010 عن مكتب تنس���يق 

النشاطات اإلنس���انية التابع لألمم المتحدة من أن قرابة ربع 

مليون فلس���طيني يقطنون في 86 بلدة وقرية، س���يكونون 

عرضة العتداءات عناصر »جباية الثمن« إذا ما قررت إسرائيل 

إخالء مستوطنات في الضفة الغربية.  

إلى ذلك فإن أعمال ونشاطات العناصر اليمينية المتطرفة 

يمكن أن تدفع منظمات دولية مختلفة إلى المطالبة بتدخل 

دولي لحماية السكان الفلس���طينيين، فضال عما تثيره هذه 

الظاه���رة من اس���تياء وانتقادات في صف���وف زعماء بعض 

الجالي���ات اليهودية ف���ي العالم. وعلى س���بيل المثال فقد 

انتقد أبراهام فوكس���مان، مدير الش���عبة العالمية للرابطة 

ضد التش���هير، تسامح وتغاضي  الس���لطات اإلسرائيلية عن 

أعم���ال »جباية الثمن« معبرا عن اس���تنكاره الش���ديد لهذه 

األعمال واالعتداءات »التي تس���تهدف أيض���ا أماكن دينية 

مقدس���ة للمسلمين والمس���يحيين«.  وقال إن »هذه األعمال 

اآلثمة تتناق���ض مع القي���م اليهودية« داعي���ا إلى اعتقال 

العناصر التي تقف وراءها س���واء على مستوى التحريض أو 

على مستوى التنفيذ. 

أخيرا فإن ظاهرة »جباية الثمن« تضر بصورة إسرائيل لدى 

طوائف ومجموعات مس���يحية في العالم تؤيد وتساند دولة 

إسرائيل. 

تــوصــيــــــة
 يتعي���ن عل���ى الحكوم���ة اإلس���رائيلية اعتب���ار 

العناصر الت���ي تعمل تحت اس���م »جباية الثمن« 

بمثاب���ة منظمة إرهابية يهودية، وينبغي لس���ائر 

الس���لطات القانوني���ة ف���ي إس���رائيل أن تعم���ل 

وتتصرف بمقتضى ذلك. 

جماعات »جباية الثمن« تعتدي على المقدسات والممتلكات الفلسطينية.
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

من نشاطات »مركز مـدار«

كتب سليم سالمة: 

إذا ما اقتفينا المنطق اإلس���رائيلي )الرسمي والش���عبي!(، بإمكاننا القول: إذا 

كانت إس���رائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط، وإذا كان 

 من بين الجيوش في العالم 
ً
الجيش اإلس���رائيلي هو األكثر واألس���مى أخالقية

قاطبة، فال ش���ّك إذًا � بالقياس نفس���ه � في أن المحكمة العليا اإلسرائيلية هي 

األكث���ر عدال وعدالة من بي���ن المحاكم كلها على وجه البس���يطة. ويصح هذا - 

في المنطق اإلس���رائيلي ذاته � لمجرد كونها إسرائيلية ولمجرد أن اسمها هو 

»محكم���ة العدل«، حتى لو أجازت - قانونيا وأخالقيا!!- أفظع وأقس���ى العقوبات 

الجماعية االنتقامية ضد مجموعات من البش���ر لم يقترف أي فرد منها أي ذنب 

وال عالقة ألي منها بأي ش���يء سوى أنه يصبح مشتبها به، بصورة أوتوماتيكية، 

ألن قرابة دم تربطه بشخص مشتبه به! 

هذا ما عادت المحكمة العليا اإلسرائيلية )اسمها القانوني الرسمي، لدى النظر 

ف���ي مثل هذه القضايا، هو »محكمة العدل العليا«!( إلى ِفعله األس���بوع األخير 

بقرارين أجازت فيهما قرارات عس���كرية إسرائيلية بهدم منازل تابعة لعائالت 

فلسطينية في الضفة الغربية، ألن أفرادا من هذه العائالت مشتبه بأنهم قتلوا 

إسرائيليين! ونقول »عادت«، رغم أنها لم تتوقف سوى ألن السلطات العسكرية 

المعنية هي التي توقفت، ألسبابها واعتباراتها هي )كما سنبين الحقا(، مؤقتا. 

وقد كتب وقي���ل الكثير عن خضوع المحكمة العليا اإلس���رائيلية خصوصا، وما 

دونها أيضا من محاكم إس���رائيلية في الدرجات المختلفة، خضوعا شبه مطلق 

تام � وهو خضوع طوعّي، يجب التأكي���د! � لالعتبارات »األمنية« التي تصوغها، 

تضعها وتتحك���م بها األجهزة األمنية المختلفة وتغليب هذه االعتبارات على 

أية جوانب أخرى، أيا كانت! 

والقراران األخي���ران اللذان أصدرتهما »محكمة الع���دل العليا« هذه، بفارق 40 

يوما، أجازت ف���ي أولهما )الصادر يوم األول من تموز األخير( لس���لطات االحتالل 

العس���كرية تنفيذ قرارها تفجير وتدمير منزل عائلة األس���ير الفلسطيني زياد 

عواد في قرية إذنا )قضاء الخليل( المتهم )ال الُمدان!( بقتل اللفتينانت كولونيل 

باروخ مزراحي قرب مدينة الخليل في نيس���ان األخير. وفي القرار الثاني )الصادر 

يوم 11 آب الجاري( أجازت المحكمة ذاتها تفجير وتدمير منازل عائالت الش���بان 

الفلسطينيين الثالثة عامر أبو عيش���ة ومروان القواسمي وحسام القواسمي في 

الخليل على خلفية اتهامهم )ال إدانتهم!( بالضلوع في خطف وقتل المستوطنين 

الثالثة في حزيران األخير، وهذا بالرغم عن أن الش���ابين األولين )عامر ومروان( ال 

يزاالن فاّرين ولم تستطع سلطات االحتالل إلقاء القبض عليهما!  

وهذا القراران هما بمثابة ضوء أخضر توفره المحكمة العليا لسلطات االحتالل 

)وحكومتها( لتنفيذ مخططها هدم عشرات أخرى من البيوت الفلسطينية خالل 

الفترة القريبة )كما س���نرى أدناه( إشباعا لغريزة االنتقام الجارفة التي تكتسح 

الشارع اإلسرائيلي مؤخرا! وهذا، على الرغم من أن عمليات الهدم هذه تتناقض 

مع نصوص تش���ريعية دولية مختلفة، في مقدمتها اتفاقيات جنيف وميثاق 

هاغ من العام 1907. 

وكانت س���لطات االحتالل قد سلمت العائالت الثالث األخيرة إخطارات بنيتها 

هدم منازلها قبل أكثر من ش���هر، لكنها أرجأت التنفيذ على ضوء االلتماس���ات 

 المحكمة العليا اإلسرائيلية 
ّ

الثالثة التي قدمتها العائالت ضد قرار الهدم عل

تقيم بعضا من عدل أو إنص���اف )وقد انضم »هموكيد � مركز الدفاع عن الفرد« 

إلى اثنين من هذه االلتماس���ات(. لكّن هذه المحكمة لم تجد أي حرج في وضع 

خت���م الش���رعية والقانونية، بل العدال���ة واألخالقية )!(، عل���ى عمليات الهدم 

والتشريد الجماعية هذه بزعم أنها »إجرءات ردعية«، ال عقابية، و«تكّرمت« على 

العائالت بتأجيل تنفيذ أعمال التفجير والهدم والتش���ريد ثالثة أيام )من يوم 

االثني���ن 11 آب � يوم إصدار قرارها � حتى ي���وم الخميس 14 آب( لغرض »إتاحة 

المجال أمام العائالت لتقديم رأي هندس���ّي مهنّي إلى سلطات جيش االحتالل 

بشأن تأثير الهدم على عقارات وأبنية متاخمة«!!!

ورغم أن قرارات المحكمة هذه ليس���ت مفاجئ���ة، بالتأكيد، إال أن ثمة أهمية 

كبي���رة للتبريرات والتس���ويغات التي س���اقها قضاة هيئ���ة المحكمة الثالثة 

في س���عيهم الواضح والمكش���وف لالنتهاء إلى النتيجة التي كانوا يقصدون، 

مسبقا، التوصل إليها، كي ال يخرجوا عن دائرة »اإلجماع القومي« وكي ال يحيدوا 

عن نهج حق األس���بقية والصدارة لكل ما يصدر عن األجهزة األمنية المختلفة 

وما يدور في فلك »األمن«!

محكمة »العدل« العليا اإلسرائيلية تخضع لالعتبارات »األمنية« وتقّدمها على أي اعتبار آخر

ضوء أخضر قانوني لعقوبات جماعية بهدم عشرات المنازل الفلسطينية خالل الفترة المقبلة!
الفلسطينية ضمن البيوت  العليا اإلسرائيلية إلى سابق نهجها في شرعنة ممارسات االحتالل في مجال نسف وتدمير عشرات  * عادت محكمة »العدل« 

التي توقفت عن  الممارسات، وهي  إلى هذه  المعنية  العسكرية  السلطات  انتقاميا مكشوفا، بعدما عادت  التي تتخذ طابعا  الجماعية،  العقوبات  سياسة 

اعتمادها لبضع سنوات، ال عن طيب خاطر أو حسن نية أو بدوافع إنسانية وأخالقية، بل بصورة اضطرارية حيال ما تأكد لها في محصلة ميزان الربح والخسارة!*

التخبط والعودة إلى ما ثبت فشله!
عادت محكمة »العدل« العليا اإلسرائيلية، كما ذكرنا أعاله، إلى سابق نهجها 

في ش���رعنة ممارسات االحتالل في مجال نسف وتدمير بيوت فلسطينية ضمن 

سياس���ة العقوبات الجماعية، التي تتخذ طابعا انتقاميا مكشوفا، بعدما عادت 

الس���لطات العس���كرية المعنية إلى هذه الممارس���ات، وهي التي توقفت عن 

اعتماده���ا لبضع س���نوات، ال عن طيب خاطر أو حس���ن نية أو بدوافع إنس���انية 

وأخالقي���ة، ب���ل بصورة اضطرارية حيال م���ا تأكد لها في محصل���ة ميزان الربح 

والخسارة!

وكانت عملية نس���ف وتدمير منزل األسير زياد عواد في قرية إذنا، المذكورة 

أعاله، بمثابة االس���تئناف الرس���مي له���ذا النوع من العقوب���ات الجماعية بعد 

التوقف عن تنفيذه منذ العام 2005، أي قبل ما يزيد عن تس���ع سنوات! أما قبل 

ذلك، أي قبل العام 2005، فقد كان إجراء نسف وهدم المنازل الفلسطينية في 

الضفة الغربية »إجراء روتينيا« تلجأ إليه السلطات العسكرية بصورة منهجية، 

متواترة ومكثفة، بغرض الترهيب واالنتقام من عائالت زعمت سلطات االحتالل 

»تورط أحد أبنائها في نش���اط إرهابي«! وفي العام المذكور، 2005، وحيال فشل 

هذه الس���لطات في تحقي���ق أهدافها »الردعية« من عملي���ات الهدم المتكررة 

والمتزايدة هذه، قرر رئيس هيئة أركان الجيش اإلس���رائيلي آنذاك، موش���يه 

فت بمهمة 
ّ
ل
ُ
يعلون )وزير الدفاع الحالي(، تش���كيل »لجنة عس���كرية خاص���ة ك

النظ���ر في هذه السياس���ة، وفحص ما إذا كانت تحق���ق أهدافها الردعية بردع 

فلس���طينيين آخرين من الضلوع في عمليات انتحاري���ة«، ثم تقديم توصيات 

عملياتية بشأنها. 

وخلصت اللجنة، التي ترأس���ها الجنرال أودي )إيهود( شاني، في ختام تقرير 

قدمته إلى يعلون في ش���باط 2005، إلى توصية مركزي���ة مؤداها: التوقف عن 

تنفيذ سياس���ة ه���دم البيوت، ألنها »تس���بب أضرارا تف���وق فائدتها بكثير«! 

وأوضحت أن »سياسة الهدم غير فعالة وغير مفيدة، باستثناء في حاالت قليلة 

جدا، بل هي تثير موجة واس���عة من االس���تياء، الكراهية والع���داء«، باعتبارها 

سياسة عقوبات جماعية!

وف���ي التعقيب على تقرير تلك اللجن���ة وتوصياتها، نفى جنرال في الجيش 

من بي���ن المؤيدين لمواصلة تنفيذ سياس���ة الهدم ه���ذه أن تكون »أضرارها 

تفوق فوائدها«... »طالما أنها تنحصر فقط في بيوت االنتحاريين ومرِس���ليِهم 

وال يتم توسيع العقوبات لتشمل، أيضا، الضالعين في عمليات إطالق نار أو في 

مخالفات أقل خطورة، كما يحدث في أحيان عديدة«!

وإل���ى تقرير هذه اللجن���ة وتوصياتها، يضاف أيضا ما خلصت إليه دراس���ة 

داخلية أجراها الجيش اإلسرائيلي ونشرت في نهاية العام 2003 من أن »ليس 

هنالك، حتى اليوم، أي إثبات على أن لهدم البيوت تأثيرات رادعة... بل العكس 

هو الصحيح، إذ إن عدد العمليات قد ازداد بصورة مقلقة«!

 ويستدل من معطيات نش���رها مركز »بتسيلم« أنه خالل الفترة الواقعة بين 

تشرين األول 2001 وكانون الثاني 2005 )أي، أكثر من 3 سنوات بقليل( أقدمت 

س���لطات االحتالل على هدم 664 منزال فلس���طينيا في الضفة الغربية »كإجراء 

عقابّي«!، اس���تنادا إلى البند 119 م���ن »أنظمة الط���وارئ« االنتدابية. وهو البند 

ذات���ه الذي عادت س���لطات االحتالل إلى اعتماده اآلن وع���ادت المحكمة العليا 

اإلسرائيلية إلى تبريره.  

ومما يدل على »يأس« سلطات االحتالل من سياسة الهدم العقابية الجماعية 

هذه أنها رفضت حتى تبني توصية قدمها رئيس جهاز األمن العام )الشاباك( 

بالعودة إلى تنفيذ هذه السياسة بصورة منهجية، وذلك من خالل هدم منزلّي 

فلس���طينيّين أدينا بقتل أفراد عائلة فوغل في مستوطنة إيتمار في شهر آذار 

2011، به���دف »تعزيز قوة الردع بين مش���اركين محتملين في عمليات إرهابية 

مستقبلية«!!

وعل���ى الرغم من هذا كله، وحيال تخبط س���لطات االحتالل وأذرعها المختلفة 

وفشلها المتواصل في »الردع« والمنع، عادت اآلن إلى استئناف تنفيذ سياسة 

هدم المنازل العقابية هذه. 

ويستدل من تصريح مشفوع بالقسم قدمه قائد المنطقة العسكرية الوسطى، 

الجنرال نيتسان ألون، إلى محكمة »العدل« العليا في أوائل شهر تموز الماضي 

أن »الهدم مطلوب حيال تصاعد اإلرهاب خالل السنتين األخيرتين«! وهذا، على 

الرغم من أن ألون نفس���ه كان قد قال سابقا � طبقا لتقارير صحافية إسرائيلية 

� إن »تأثير سياس���ة هدم البيوت معاكس لما تتوقعه إسرائيل... فهي تشكل 

محفزًا لعمليات انتقامية«!

وأفادت أنباء تناقلتها بعض وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية مؤخ���را بأن قرارا 

رسميا قد اتخذ في أعلى مس���تويات القيادات العسكرية في إسرائيل يقضي 

باس���تئناف تنفيذ سياس���ة هدم البيوت الفلس���طينية كإجراء عقابي بصورة 

رس���مية وفعلية، وأن سلطات االحتالل تعتزم »هدم عشرات البيوت في الضفة 

الغربية خالل الفترة القريبة«! 

الهدم... لبيوت الفلسطينيين فقط!!
محكمة »العدل« العليا، التي أجازت عمليات هدم بيوت العائالت الفلسطينية 

بالرغ���م عن أن أفرادها المعنيي���ن ال يزالون في ِعداد المش���تبه بهم فقط، لم 

ُيقدم���وا إلى المحاكم���ة ولم تثبت إدانته���م، رفضت في القرار نفس���ه ادعاء 

الملتمس���ين بش���أن التمييز غير القانوني المتمثل في أن الدولة ال تستخدم 

»حقه���ا هذا« وصالحيتها هذه وال تمارس سياس���ة الهدم العقابية هذه بحق 

يهود اقترفوا جرائم إرهابية بحق فلس���طينيين، وآخره���م قتلة الفتى محمد 

أبو خضير. 

وب���ررت المحكمة موقفها، ال���ذي تعتبره قانوني���ا وأخالقي���ا )!!(، بالقول إن 

»الحدي���ث يدور هنا عن حادثة ش���اذة بين الش���واذ«، ول���ذا، »فليس ثمة مكان 

للموازاة المصطنعة الُمّدعاة من جانب الملتمس���ين إلس���ناد ادعائهم بش���أن 

التطبيق التميي���زي«!!، كما كتب القاضي يروام دنتس���يغر وأي���ده القاضيان 

إسحاق عميت ونوعام سولبيرغ. 

ونشير إلى أن هذا المطلب كان قد طرحه، أيضا، حسين أبو خضير، والد الفتى 

الشهيد محمد، لدى حضوره جلسة المحكمة المركزية في القدس حين مددت، 

يوم 6 آب الجاري، اعتقال المس���توطنين اليه���ود الثالثة المتهمين باختطاف 

الفتى الش���هيد وإحراقه حّيا. فقد قال حس���ين أبو خضير: »ها قد مّر شهر منذ 

جريمة القتل وحتى اآلن لم يهدم���وا أيا من بيوت القتلة الثالثة«، وعلى الرغم 

من تقديم لوائح اتهام ضدهم. 

إجراءات وحشية شّردت اآلالف!
تبريرات محكمة »العدل« العليا وتس���ويغاتها، سواء المغلفة بكساء قانوني 

أو الصريحة في سياس���تها وش���عبوّيتها، ومهما حاول���ت التقنع بالموضوعية 

واألخالقية، ال تقوى على تمويه الحقيقة الس���اطعة األس���اس: عمليات الهدم 

هذه هي جرائم عقاب جماعّي ال تناس���بية، على اإلط���الق، بينها وبين الجرائم 

المنس���وبة � على مستوى االش���تباه، أساس���ًا وتحديدا � إلى أفراد من العائالت 

الت���ي تتعرض لهذا العقاب الجماعي الذي وصفه مركز »بتس���يلم« بأنه »إجراء 

وحشي«!

ر »بتس���يلم« بأن آالف المواطنين الفلس���طينيين، من شيوخ ومسنين 
ّ
وذك

ونس���اء وأطفال ومرضى وعجزة وغيرهم، أصبحوا مش���ردين بال مأوى من جراء 

هذه السياسة الوحش���ية، على الرغم من أنهم شخصيا ال عالقة وال ذنب لهم 

بأي ش���يء ولم توجه لهم سلطات االحتالل أية تهمة بالضلوع في أية مخالفة 

أو جريمة!

ولفت مركز »بتس���ليم« إلى أن ادعاء السلطات اإلسرائيلية بأن »التغيير الحاد 

ف���ي الظروف« هو الذي يبرر العودة إلى ممارس���ة سياس���ة العق���اب الجماعي 

ه���ذه هو »ادعاء غير منطقي وغير مقبول وال يرمي س���وى إلى بس���ط  ش���رعية 

قانونية على رغبة الحكومة اإلس���رائيلية في اعتماد إجراءات وحشية، بما فيها 

عقوب���ات جماعية، للتجاوب والتماش���ي مع الجو العام الناش���ئ بفعل اختطاف 

الش���بان )المس���توطنين( الثالثة وقتلهم، وهي إج���راءات تحظى بضوء أخضر 

فوري ومباش���ر من جان���ب محكمة العدل العليا، بالرغم ع���ن حدتها وخطورتها 

القصويين«. 

وأعاد المركز تأكيد البديهية األساس���ية بأن سياس���ة هدم البيوت العقابية 

ه���ذه مرفوضة من أساس���ها إذ هي تعاقب أش���خاصا بجريرة أفعال منس���وبة 

)باالدع���اء وباالحتمالي���ة فق���ط، في أحيان كثي���رة!( إلى أش���خاص آخرين، بما 

يتعارض مع جميع المعايير واألعراف األخالقية!

محكمة »العدل« العليا تقّر منع قراءة
أسماء األطفال الشهداء في قطاع غزة!!

إلى جانب قراراتها التي تش���رعن عمليات التفجير والهدم والتدمير لمنازل فلس���طينية وتش���ريد عائالت بأكملها، بمن فيها األطفال والنس���اء والشيوخ، أقّرت 

»محكمة العدل العليا« اإلسرائيلية نفسها، أيضا، موقف »سلطة البث« اإلسرائيلية منع بث شريط دعائي )في القناة التلفزيونية األولى وفي القناة اإلذاعية الثانية( 

قرأ خالله أسماء بعض األطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء عدوان »الجرف الصامد« اإلسرائيلي على قطاع غزة وخالله.
ُ
عَرض وت

ُ
ت

 فقد رّدت هذه المحكمة، يوم 13 آب الجاري، التماسا قدمه إليها مركز »بتسيلم« وطالبها فيه بإصدار أمر ُيلزم »سلطة البث« اإلسرائيلية )الرسمية( ببث الشريط 

الدعائي الذي أعّده المركز نفس���ه ويرمي إلى تأكيد حقيقة اس���تهداف العدوان العسكري اإلسرائيلي )بالقصف الجوي والمدفعي( المواطنين المدنيين في قطاع 

غزة، من خالل عرض وقراءة أسماء عدد من األطفال الفلسطينيين الذي سقطوا شهداء جراء هذا القصف العشوائي.

وقد جاء هذا االلتماس بعد رفض »سلطة البث« بث هذا الشريط وبعد تصديق المستشار القانوني للحكومة على هذا الرفض! وتمحور بحث المحكمة في االلتماس 

حول سؤال ما إذا كان مضمون هذا الشريط )عرض وقراءة أسماء األطفال الشهداء( يندرج تحت تعريف »مسألة موضع خالف سياسي أو أيديولوجي بين الجمهور«، 

والتي تشكل »دعاية محظورة« طبقا للقانون وألنظمة »سلطة البث«.  وعلى السؤال المذكور هذا، أجاب قضاة المحكمة الثالثة باإليجاب، طبعًا!

ولم ينَس قضاة »العدل« العليا الثالثة )إلياكيم روبنش���تاين، الذي كتب قرار الحكم،  نيل هندل وأروي ش���وهم( »إبداء األس���ف، كبني بش���ر، على موت أشخاص 

أبرياء في غزة، بمن فيهم أطفال« )!( لكنهم أش���اروا، في كالم يبدو مقطوعا عن الواقع تماما، أن »االنطباع هو أن إس���رائيل ال تتجاهل المس الذي يتعرض له األبرياء 

خالل القتال، بل تم التعبير، بش���كل غير قليل قط، عن معاناة الس���كان المدنيين في غزة � في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المختلفة، في مواقع اإلنترنت وفي مواقع 

التواص���ل االجتماعي... وحتى ل���و كان ثمة من يعتقد، في إطار حرية اآلراء والتعبير، أن ثمة حاجة لتغطية إعالمية أوس���ع، فليس هنالك َمن يخفي الهدم والدمار 

وموت مواطنين مدنيين«!! 

عَرض في وس���ائل اإلعالم اإلسرائيلية بصورة يومية نقال عن مصادر 
ُ
وأضاف القضاة: »إن تفصيل أعداد القتلى في قطاع غزة، حتى وإن بدون أس���مائهم إجماال، ت

لعون. وهذه المحكمة تصغي وتشاهد«!!
ّ
طبية رسمية في غزة، بقدر ما نحن مط

وبعد أن أكدت المحكمة أن »إس���رائيل، الدولة اليهودية والديمقراطية، تحارب عدوا وحش���يا ال يبالي بدماء المواطنين، إس���رائيليين وفلسطينيين، تصارع اليوم 

دفاعا ذاتيا عن نفسها، دفاعا عن مواطنيها وبلداتها«،  خلصت إلى المسّوغ »الرسمي« لقرارها رّد االلتماس فقالت: »إن قراءة قائمة األطفال القتلى، ورغم أن القلب 

يعتصر ألما عليهم )!!(، هي لغاية سياس���ية وليس لغاية إعالمية، معلوماتية، خالصة. وغايتها � وال حاجة إلى قدرات الكش���ف عن المستور الستجالئها � هي دفع 

الجمهور إلى الضغط على الحكومة لوقف قتال الجيش اإلسرائيلي في غزة، بسبب الضحايا بين السكان المدنيين هناك، وخاصة األطفال«!!

رام الله- صدرت حديثا عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار« 

دراسة تحت عنوان »إس����������رائ�����ي���ل واالس���ت�يط�ان: الثابت والمتحول في 

مواق���ف الحكومات واألحزاب وال���رأي الع���ام )1967-2013(«، أنجزها الدكتور 

جوني منصور.

تس���تعرض الدراس���ة مواقف األحزاب والحركات السياس���ية في إسرائيل 

 بعد »أوس���لو«، من خالل متابعة السياسات 
ً
من المش���روع االستيطاني خاصة

والمواقف منذ االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية العام 1967، ومحاور 

الجدل ومفرداته، وما مّر عليه من محطات.

وتسرد الدراس���ة ما تأثرت به عملية التوسع االس���تيطاني االسرائيلي في 

األراض���ي المحتلة الع���ام 1967 من عوام���ل أيديولوجية وعملية وسياس���ية 

وديمغرافية، رس���مت مس���ار س���يرورة االس���تيطان، وح���ددت طبيعة زخمه 

التوسعي، ورسمت مالمح مراحله المختلفة.

اعتمدت الدراس���ة عل���ى مجموعة متنوعة من المراج���ع والمصادر، كالكتب 

والبح���وث والمق���االت والمواد األرش���يفية وجلس���ات الكنيس���ت والحكومة 

اإلس���رائيلية ومحاضرها والصحف والمجالت والمؤتم���رات المحلية والعربية 

واإلقليمية والدولية واالتفاقيات الخاصة بالقضية الفلسطينية. 

وتصل الدراس���ة إلى رزمة من االستنتاجات، من أبرزها أن حكومات إسرائيل 

تتبنى منهجية المناورة في تعاملها مع االستيطان، ففي الوقت الذي يصرح 

فيه رؤساء حكومات إسرائيل بأنهم يؤيدون إقامة دولتين، فإنهم يستمرون 

في تطوير المشروع االستيطاني وتعزيزه؛ ما يحول دون تحقيق مشروع إقامة 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتبين الدراس���ة باإلحداثيات أن المشروع االس���تيطاني الجاري تنفيذه إلى 

اآلن ف���ي مناطق الضفة الغربية هو حلقة من مسلس���ل طوي���ل زمنيًا بدأ منذ 

نهاية القرن التاسع عشر، يحاول منفذوه الوصول إلى اقتسام الضفة الغربية 

مع الفلس���طينيين لتكون مساحة إس���رائيل أكثر من 85% من مجمل مساحة 

ه يترك للفلسطينيين مجال إدارة شؤونهم 
ّ
فلس���طين التاريخية، في حين أن

اليومية في إطار حكم ذاتي مقيد.

وتالحق الدارسة ما عملت عليه حكومات إسرائيل وعلى مدى عقود احتاللها 

الضفة الغربية من ربط الُبنى التحتية في الضفة الغربية بإس���رائيل، كشبكة 

الكهرباء القطرية وش���بكات المياه... ما يمكنها من االس���تفادة منها كورقة 

ضغ���ط على الفلس���طينيين لقبول إمالءاته���ا في مج���االت مختلفة، بمعنى 

أّن إس���رائيل بف���رض مش���روعها االس���تيطاني فرضت خدم���ات حيوية على 

الفلس���طينيين، في ح���ال رفضهم أو معارضته���م أو انتفاضتهم من جديد 

ُيمكنها التحكم بها وبهم، وبالتالي التضييق عليهم وعرقلة سير حياتهم.

وأضافت الدراس���ة أّن األحزاب والتيارات والحركات السياسية في إسرائيل 

متفقة بش���كل أو  بآخر فيما يخص المس���توطنات. أما االختالفات فيما بينها 

فما هي إال شكلية، خصوصا عند الحديث  عن حزبي العمل والليكود على وجه 

الخصوص، كما ان اتفاقيات أوسلو وما تبعها من اتفاقيات مكملة ومفاوضات 

لم تساهم في التخفيف من ِحّدة االستيطان وتوّسعه في الضفة الغربية، إنما 

س���اهمت الفترة الزمنية منذ التوقيع على هذه االتفاقيات في زيادة عمليات 

مصادرة األراضي، وفي إقامة جدار الفصل العنصري وحرمان الفلس���طينيين 

م���ن الوصول إل���ى أراضيهم. وأيضًا س���اهمت في تعزيز محاوالت إس���رائيل 

تهميش خطورة االس���تيطان في حالة التفاوض مع الفلس���طينيين. لكن بات 

واضحًا أّن االس���تيطان ُيشكل عقبة كأداء في طريق التوصل إلى اتفاقية ُصلح 

بين الطرفين أو تسوية نهائية للصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني.

وختمت الدراس���ة بأن االتفاقيتين بين إسرائيل وكل من مصر واألردن أيضا 

لم تس���اهما في تخفيف ِحّدة المش���روع االس���تيطاني، أو إيقافه. وبالعكس 

تعاملت إسرائيل مع االتفاقيتين كأنهما بينها وبين هاتين الدولتين دونما 

عالقة لما يجري في الضفة الغربية مثاًل، أي أّن الضفة الغربية وقطاع غزة هما 

خارج إطار االتفاقيتين. هذا التفس���ير اإلسرائيلي لالتفاقيتين أتاح الفرصة 

أمامها لتحقيق مزيد من توسيع المشروع االستيطاني.

صدور دراسة عن الثابت والمتحول في المشروع
االستيطاني اإلسرائيلي بين عامي 1967 و2013
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