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عالقات مأزومة بين إسرائيل 

واليهود في الواليات المتحدة!

نتنياهو: "العناق" نكاية بأميركا.                           )رويترز(

قصف إسرائيلي للواليات المتحدة ويهودها! 

بقلم: أنطـوان شلحـت

المتاب���ع لوس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية ال يمكنه أن يتحّرر م���ن انطباع عام 

مؤداه أن أجواء األزمة بين إس���رائيل والوالي���ات المتحدة تفاقمت كثيرًا خالل 

األسبوعين الفائتين من جّراء خالفين يبدو أنهما حاّدان في وجهات النظر بين 

الدولتين: أواًل بشأن المفاوضات السياسية اإلسرائيلية- الفلسطينية، وثانيًا 

بش���أن محاولة إيجاد حل وسط دبلوماس���ي ألزمة البرنامج النووي اإليراني في 

المفاوضات الجارية في جني���ف بين مجموعة دول 5+1 )الدول الخمس دائمة 

العضوية في مجلس األمن الدولي+ ألمانيا( وإيران. 

وق���د هاجم رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياه���و االتفاق اآلخذ 

في التبلور في إطار هذه المفاوضات األخيرة ووصفه بأنه خطر وس���يء وينذر 

بوقوع محرقة جديدة، وتبنى مقولة أالن درشوفيتس بأن الدبلوماسية أفضل 

من الحرب لكن الدبلوماس���ية السيئة يمكن أن تتس���بب بحروب، فيما انتقد 

وزراء آخرون في حكومته سلوك وزير الخارجية األميركي جون كيري في سياق 

المفاوضات مع الفلسطينيين. 

ووفق���ًا للمحلل ف���ي صحيف���ة »هآرتس« عام���وس هرئيل فإن المؤسس���ة 

السياس���ية في إس���رائيل تؤكد أن األجواء وراء الكواليس مشحونة ومتوترة 

أكثر مما تنعكس في وسائل اإلعالم. 

وقال وزير إس���رائيلي رفيع المستوى للصحيفة إن كيري ال يمكنه أن يكون 

وسيطًا نزيهًا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 

وذهبت تحليالت هجومية أخرى إلى حد وصف كيري بأنه »جون كيش���وت« 

ال���ذي يتهافت على بناء نظريات تس���وية تحيل إلى ما يش���به محاربة »دون 

كيشوت« طواحين الهواء.

ورأى أحد الخبراء اإلس���رائيليين في الش���ؤون األميركي���ة أن إطاحة رئيس 

الواليات المتحدة باراك أوباما من رأس قائمة مجلة »فوربس« ألكثر األشخاص 

تأثي���رًا في العالم خ���الل العام 2013- لصالح رئيس روس���يا فالديمير بوتين- 

هو برهان آخر على حقيقة أن عص���ر الهيمنة األميركية على النظام العالمي 

الحالي يشهد تهاويًا بوتائر سريعة.

وجزم هذا الخبير بأن القوة العظمى األميركية عادت في نفق الزمان إلى عصر 

الرئيس جيمي كارتر في أواخر سبعينيات القرن العشرين الفائت، وأن سياسة 

إدارة أوباما إزاء »دول مارقة« )كإيران وسورية( مشتقة إلى حّد بعيد من سياسة 

المهادنة إزاء االتحاد الس���وفياتي التي اتبعتها إدارة كارتر في حينه. وبرأيه، 

يقف في صلب كل من السياستين مبدأ رفض الخيار العسكري باعتباره مدماكًا 

مشروعًا في صندوق األدوات اإلستراتيجية للقوة العظمى األميركية.

وقال���ت قراءة لخبير آخر كان عنوانها »الواليات المتحدة تعاني أزمة قيادة- 

الرئيس أوباما كمثل« إن الرئيس األميركي الحالي يش���به آخر رئيس لالتحاد 

السوفياتي السابق ميخائيل غورباتش���وف من حيث أن كليهما تسببا بأفول 

الدولتين العظميين اللتين وقفا على رأس���يهما، مع مالحظة فارق مهم برأيه 

رض على غورباتش���وف فرضًا فيما أن أفول 
ُ
هو أن أفول االتحاد الس���وفياتي ف

الواليات المتحدة يشكل نتاج سياسة ممنهجة يتبعها أوباما وإدارته.  

وتشكل قراءتا هذين الخبيرين وما أوردته صحيفة »هآرتس« وغيرها غيضًا 

من فيض القراءات اإلسرائيلية التي تتناول السياسات األميركية المستجدة 

م���ن زاوية أنه���ا تنطوي على تحّول ف���ي المكانة الدولي���ة للواليات المتحدة 

)والغرب بشكل عام( ضمن نظام عالمي جديد آخذ في التبلور.

وم���ن أكثر هذه القراءات إثارة تلك التي تعتق���د أن هناك انكفاء غير مبّرر 

للدور الذي تقوم به منظمات اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة إلى ناحية 

منح إدارة أوباما »هدوءًا نقابيًا« فيما يتعلق بركل الخيار العس���كري في نطاق 

السياسة األميركية الخارجية. 

وأكدت إحداها أن س���لوك اليهود األميركيين مخجل وجبان، وأن سببه يعود 

إلى واقع أنه نشأت في الواليات المتحدة طائفة ممن أسمتهم »يهود البالط« 

هي عبارة عن نخبة فوقية، ونجحت في نش���ر االنطباع في وس���ائل اإلعالم بأن 

ثمة انشقاقًا في الرأي العام اليهودي، وبأنه يؤدي إلى االستقطاب.

وبلغ األم���ر بأحد المحللين المقربي���ن من رئيس الحكوم���ة نتنياهو والذي 

يعتبر أحد أبواقه إلى حّد القول إن يهود الواليات المتحدة يخونون مهمتهم 

األصلي���ة، فبداًل م���ن أن يكونوا بمثابة »منفى بابل« ف���ي أيامنا الحالية، وبداًل 

من دعم المكان الوحيد الذي يس���تقبل اليهود من دون أي شرط، فإنهم على 

ش���اكلة يهود ألمانيا في أواخر القرن التاس���ع عش���ر، لكن مع فارق مهم هو 

أن اليهود المنتش���رين في الواليات المتحدة ال يكتف���ون باندماج هادئ، بل 

ه���م يلّوحون بيهوديتهم كي يضربوا الدول���ة اليهودية وإخوانهم الذين ال 

 التحريض على 
ّ

يزالون يدعمونها. ف���أواًل وبوصفهم يهودًا، هم يمتلكون حق

إس���رائيل، وثانيًا، تج���ري دعوتهم إلى البيت األبيض حي���ث يتلقون جرعات 

تهدئة على أساس أن »كل ش���يء على ما يرام«، وأن اإلدارة األميركية ساهرة 

على مصلحة إسرائيل )مثلما سهرت على مصلحة مصر!(. 

وخلص هذا المحلل إلى أنه »في نهاية األمر، نحن، وليس هم، من سيتعامل 

مع الدمار الذي س���تخلفه سياس���ة أوباما« التي وصفها بأنها فاشلة وتنّم عن 

انعدام أي قدر من القيادة لديه.

بطبيعة الحال، فإن موضوع المكانة الدولية للواليات المتحدة يعتبر حاسمًا 

وفي غاية األهمية بالنسبة إلى إس���رائيل واليهود في العالم أجمع. ويعتقد 

زعماء إس���رائيل أن االزدهار غير المس���بوق لليهود في العقود األخيرة يرتبط 

بشكل جلّي بالواليات المتحدة، سواء باعتبارها وطنًا يؤوي نحو نصف اليهود 

في العالم، أو بصفتها ش���ريكًا إستراتيجيًا وداعمًا قويًا لدولة إسرائيل. وبناء 

علي���ه فإن أي تصّدع في مكانتها في الس���احة الدولي���ة يمكن أن تنجم عنه 

انعكاسات خطرة على مناعة كل من إسرائيل واليهود.  

ز االحتمال 
ّ
ويعتقد بعض هؤالء الزعماء أن اس���تمرار األزمة االقتصادية يعز

القائل بأن الواليات المتحدة على طريق األفول التاريخي، بموازاة اإلشارة إلى 

أن حقب���ة القطبية األحادية التي أعقبت انهيار االتحاد الس���وفياتي وانتهاء 

الح���رب الباردة ما عادت قائمة، وأن الحلبة الجيو- سياس���ية تتبلور في اتجاه 

نظام عالمي جديد متعّدد األقطاب. 

واألسئلة المطروحة اآلن: هل يش���كل تفاقم األزمة بين إسرائيل والواليات 

المتح���دة انعطاف���ة في العالق���ات الخاصة بينهما؟ وكيف س���ينعكس هذا 

التفاقم على عالقات إسرائيل بالجالية اليهودية األميركية التي تحظى بنفوذ 

كبير في الكونغرس؟ وما هي تداعياته على مستقبل القضية الفلسطينية؟. 

ال شك في أننا ما زلنا نفتقر إلى أجوبة وافية على هذه األسئلة المهمة.

ومع ذلك فإن أحد المحللين اإلسرائيليين أشار إلى أن أحداث األيام األخيرة 

تش���ير إلى أن إسرائيل تبنت اس���تراتيجيا جديدة وال س���يما إزاء ما تسميه 

»الخطر النووي اإليراني« فحواها ما يلي: »إذا كنا غير قادرين على قصف إيران 

فلنقص���ف الواليات المتح���دة« ويمكن أن نضيف يهوده���ا، لكنه في الوقت 

عينه لفت إلى أن اشتراط إسرائيل موافقتها على التسوية مع إيران بإعطائها 

ح���ق الفيتو على إدارة المفاوضات معها ه���و بمثابة ضرب من جنون العظمة 

الذي يحتمل لهذه األزمة أن تفلح في التخفيف من غلوائ��ه.

أعلنت إس���رائيل عن رفضها اإلفراج عن األس���ير اإلداري الفلسطيني، سامر 

البرق، بادعاء أنه خبير في صنع عبوات أسلحة غير تقليدية وخاصة بيولوجية. 

ونظرت المحكمة العليا اإلس���رائيلية، أم���س االثنين، في التماس قدمه البرق 

بواس���طة المحامي صالح محامي���د، ويطالب باإلفراج عن���ه، خاصة وأن أجهزة 

األمن اإلس���رائيلية لم تقدم الئحة اتهام ضده، علما أنه مسجون في إسرائيل 

منذ ثالث س���نوات. لكن النيابة العامة اإلسرائيلية أعلنت أمام المحكمة أنها 

تدرس إمكانية تقديم الئحة اتهام ضد البرق.

وقال���ت اإلذاعة العامة اإلس���رائيلية إن الجيش اإلس���رائيلي ق���دم ردا على 

االلتماس إلى المحكمة العليا وقال فيه إن البرق يملك خبرات كبيرة في مجال 

األسلحة غير التقليدية، وخاصة البيولوجية، ومن شأن اإلفراج عنه أن »يساعد 

ف���ي تطوير البنية التحتي���ة للجهاد العالمي في المنطق���ة«. وقالت صحيفة 

»هآرتس« إن جهاز األمن العام اإلس���رائيلي )الش���اباك( طل���ب من المحكمة 

تمديد اعتقال البرق لنصف عام آخر.

ويش���ار إلى أن الب���رق هو من مواليد بلدة قلقيلية ف���ي الضفة الغربية، في 

الع���ام 1974، ودرس موض���وع الميكروبيولوجيا في باكس���تان. ووفقا لمذكرة 

قدمته���ا النياب���ة العامة اإلس���رائيلية إلى المحكمة العليا ف���إن البرق خضع 

لتدريبات عس���كرية في أفغانس���تان في العام 1998، وبعد ثالث سنوات تم 

تجني���ده لصفوف تنظيم القاع���دة. وأضافت النيابة العامة اإلس���رائيلية أن 

الب���رق كان ضالعا في التخطيط لهجوم ضد س���ياح إس���رائيليين ويهود في 

األردن في العام 2001، وأنه وافق على تدريب »نشطاء إرهابيين فلسطينيين« 

على إنتاج مواد سامة لغرض شن هجمات ضد إسرائيل.

وقال المحامي محاميد لوسائل إعالم إسرائيلية إن البرق يعترف بأنه كانت 

لديه عالقات مع قياديين في تنظيم القاعدة وأنه مكث فترة في أفغانستان 

وباكس���تان، لكنه لم يقدم له���م أية خدمات ذات طابع عس���كري، وإنما قدم 

عالجات طبية. 

وكان الب���رق قد اعتقل في س���جن غوانتينامو في كوبا، وس���جن ف���ي األردن بين 

الس���نوات 2003 – 2005 »بس���بب نش���اطه في تنظيم إرهابي وضلوعه في مشروع 

الس���الح البيولوجي« وفقا للنيابة العامة اإلس���رائيلية، وبعد إفراج األردن عنه أراد 

الدخول إلى الضفة الغربية عبر معبر اللنبي حيث اعتقلته أجهزة األمن اإلسرائيلية. 

ووفق���ا للمحامي محامي���د فإن »البرق لم يص���ل إلى معبر اللنب���ي، في غور 

األردن، من تلقاء نفسه وإنما األردن سلمه إلسرائيل«. ويشار إلى أن البرق قام 

باإلضراب عن الطعام ثالث مرات خالل السنوات الثالث الماضية احتجاجا على 

استمرار السلطات اإلسرائيلية باحتجازه إداريا.

النيابة العامة اإلسرائيلية تدرس إمكانية تقديم الئحة اتهام ضد األسير سامر البرق

ألمح وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موش���يه يعلون،  إلى معارضته للمفاوضات 

الجارية بين إس���رائيل والفلس���طينيين، معتبرا أن القتلى اإلسرائيليين في 

عمليات نفذها فلس���طينيون هم ضحايا العملية السياس���ية، وأعلن أن عداء 

السلطة الفلسطينية إلسرائيل ال يقل عن عداء حماس إلسرائيل.

ونقلت صحيفة »معاريف«، أمس االثنين، عن يعلون قوله في ندوة أقيمت في 

ذكرى وفاة وزير الدفاع اإلس����رائيلي األسبق، موشيه ديان، في جامعة تل أبيب، 

أول م����ن أمس، إن »قتلى العمليات اإلرهابية خالل الش����هور األخيرة هم ضحايا 

العملية السياسية« وأن »ما يحدث اليوم هو نتيجة للعملية السياسية«. 

ونفذ فلس���طينيون عدة عمليات خالل الشهور األخيرة أسفرت عن مقتل 4 

عسكريين إس���رائيليين، كان آخرها مقتل جندي إسرائيل بعد أن طعنه فتى 

فلس���طيني في حافلة ركاب في مدينة العفولة، األسبوع الماضي. لكن جهاز 

األمن والجيش اإلس���رائيلي أعلنوا أن هذه العمليات ال تنذر بنشوب انتفاضة 

فلس���طينية ثالث���ة وإنما هي »عملي���ات فردية« وال يق���ف خلفها أي فصيل 

فلسطيني. 

وأضاف يعلون أنه »عندما تجري عملية سياسية، فإن الموضوع اإلسرائيلي 

يظهر في وس���ائل اإلعالم الفلس���طينية بمستوى نزع الش���رعية والكراهية 

تجاهنا. وعندما تتصاعد األم���ور فإنها تتحول إلى نزعات قومية، وقتالنا هم 

ضحايا العملية السياسية«. وادعى أنه أيد اتفاقيات أوسلو في الماضي لكنه 

أدرك الواقع عندما فهم أن الرئيس الفلس���طيني الراحل، ياس���ر عرفات، »لن 

يتن���ازل عن أن العملية )أي القضاء على إس���رائيل على حد ادعائه( ينبغي أن 

تتم وفقا لنظرية المراحل«. 

وق���ال يعلون إنه »لم أس���مع حتى اليوم أي زعيم فلس���طيني، بمن في ذلك 

أبو م���ازن )الرئي���س محمود عب���اس(، يبدي اس���تعدادا للقول أن التس���وية 

اإلقليمي���ة، وحتى حول الحدود التي يحلمون فيها، ستش���كل نهاية الصراع 

ونهاي���ة المطالب واالعتراف بدولة يهودية والتن���ازل عن حق العودة. وعدم 

اس���تعدادهم لالعتراف بحقنا في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي في 

أي حدود كانت، هو العقبة أمام السالم«. 

ويش���ار إلى أن يعلون هو أحد الوزراء األكثر تأييدا لتوسيع االستيطان في 

الحكومة اإلس���رائيلية، كما أنه هو نفس���ه مستوطن يس���كن في مستوطنة 

»مكابيم – ريعوت«، وهو يعارض انسحاب إسرائيل من معظم الضفة الغربية 

وإقامة دولة فلس���طينية فيها كما أنه يعارض انس���حاب إسرائيل من أي جزء 

من القدس الشرقية.

رغم ذلك خلص يعلون في كلمته إلى القول إن »السلطة الفلسطينية ليست 

أقل عداء )إلسرائيل( من تلك الموجودة في غزة« في إشارة إلى حركة حماس، 

وأن الس���لطة الفلسطينية »تتآمر ضدنا بوس���ائل مختلفة وتهدد بانتفاضة 

ثالثة وتمنح الشرعية بشكل ضمني للعنف«.  

يعلون: القتلى اإلسرائيليون هم ضحايا المفاوضات

اس���تقبلت إسرائيل الرئيس الفرنسي، فرانسوا هوالند، بحفاوة بالغة، خالل 

اليومين الماضيين، وس���ط ترويج وس���ائل إعالمها بأن فرنسا منعت التوقيع 

عل���ى اتفاق بين مجموعة ال���دول الخمس دائمة العضوي���ة في مجلس األمن 

الدولي وألمانيا وبين إيران، حول البرنامج النووي لألخيرة. وهذه الزيارة األولى 

لهوالند إلى إسرائيل كرئيس، واستمرت ثالثة أيام، تنتهي اليوم الثالثاء. 

وأعلن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياه���و، أن المحادثات مع 

ضيفه ستتركز على الموضوع النووي اإليراني، وأنه سيتوجه غدا، األربعاء، إلى 

موسكو للقاء الرئيس الروس���ي، فالديمير بوتين، وسيستقبل وزير الخارجية 

األميرك���ي، جون كيري، ي���وم الجمعة المقبل، ليبح���ث معهما أيضا الموضوع 

اإليراني. ورغم أن نتنياهو لم يتطرق إلى الموضوع الفلس���طيني إال أن هوالند 

تطرق إلى الفلسطينيين، وعلى ما يبدو أن بوتين وكيري سيفعالن ذلك أيضا، 

خاصة على ضوء أزمة المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال نتنياهو، لدى اس���تقباله هوالند، إن إس���رائيل تعتبر فرنسا صديقة 

بدي موقفًا حازمًا سواء إزاء الملف 
ُ
حقيقية لها. وأضاف مخاطبا هوالند »أنك ت

الس���وري أو أمام المحاوالت المس���تمرة التي تقوم بها إي���ران للحصول على 

الس���الح النووي. وال يجوز الس���ماح إليران بالحصول على السالح النووي، إذ ال 

ض ذلك إس���رائيل واألنظمة والدول في الشرق األوسط للخطر وحدها بل  يعرِّ

إنه سيشكل خطرًا على فرنسا وأوروبا والعالم أجمع«. وأضاف أن »االتفاق الذي 

تحل���م به إيران هو كابوس للعالم.. أخش���ى من أن تك���ون الخطوة األولى )أي 

اتفاق مرحل���ي مع إيران( هي الخطوة األخيرة«. وكرر نتنياهو التلويح بالخيار 

العسكري قائال إن »إسرائيل ستحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها« وأنها » 

لن تلتزم باتفاق سيء«. 

م���ن جانبه ق���ال الرئيس الفرنس���ي إن االتفاق المرحلي م���ع إيران يجب أن 

يس���تند إلى أربعة مبادئ: اإلش���راف الفوري على كافة المنشآت النووية في 

إي���ران، ووقف تخصيب اليورانيوم بنس���بة 20% )علما أن إس���رائيل تعارض 

التخصيب بنس���بة 3.5% أيض���ا(، وخفض كميات اليوراني���وم المخصب لدى 

إيران، ووقف بناء مفاعل البلوتونيوم في أراك. وأضاف هوالند أن »سالحا نوويا 

في إيران يش���كل تهديدا على إس���رائيل والمنطقة والعال���م كله، وإلى حين 

نتأكد من أن إيران ال تطور سالحا نوويا فإننا لن نوقف العقوبات«. 

وتطرق الرئيس الفرنسي إلى المفاوضات اإلسرائيلية – الفلسطينية، وقال 

إن لدي���ه آماال كبيرة في هذا الموضوع، وأن المفاوضات بين الجانبين يجب أن 

تنتهي بتحقيق سالم عادل ودائم »وهذا أمر يتطلب شجاعة وإصرارا وعنادا«. 

لقاء مصالح إسرائيلي - فرنسي
وكتب المحلل العسكري في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، ألكس فيشمان، 

أنه »باإلمكان النظر إلى العناق الفرنسي – اإلسرائيلي على أنه محاولة ساذجة 

إلثارة غيرة الزوج القانوني في واشنطن، لكن المرجح أكثر هو أن الحديث هنا 

يدور حول لقاء مصالح بارد، من خالل اس���تغالل الضعف المس���تمر للواليات 

المتحدة في الشرق األوسط«.

ورأى فيش���مان أن لزيارة هوالند إلسرائيل عالقة مباشرة بزيارة وزير الدفاع 

الروس���ي لمصر، مؤخرا، وأن القاس���م المش���ترك لكلتا هاتي���ن الزيارتين هو 

اس���تغالل الفراغ الذي أبقت���ه الواليات المتحدة خلفها في المنطقة. وأش���ار 

فيشمان إلى أن وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( وضعت خططا لنقل ثقلها 

من الش���رق األوس���ط إلى الش���رق األقصى. وأضاف أن الهيب���ة المؤقتة التي 

حصلت فرنسا عليها بسبب موقفها الحازم في القضية اإليرانية )معارضتها 

إلبرام االتفاق في جنيف قبل أس���بوعين(، فتحت أمام فرنسا أبوابا في الشرق 

األوس���ط، خاصة في دول الخليج، التي توجد فيها أموال كثيرة، وتتخوف من 

االتفاق مع إيران. 

واعتبر فيش���مان أن���ه إذا كانت إس���رائيل غاضبة على الوالي���ات المتحدة 

فإن مصر تش���عر بأن واشنطن خانتها. وفيما روس���يا تعرض على مصر رزمة 

أمنية تشمل أس���لحة وتدريبات بقيمة ملياري دوالر، فإن السعودية تعهدت 

بتسديد هذا المبلغ. 

وأش���ار فيش���مان إلى العالقات القديمة بين إس���رائيل وفرنسا، وخاصة أن 

األخيرة هي التي زودت إس���رائيل بمفاعل ديمونا النووي وبطائرات »ميراج«. 

وأضاف أن هوالند جاء إلى إس���رائيل متأخرا عش���رات الس���نين، فاليوم »نحن 

ق إس���رائيل السياس���ي – 
ّ
عل

َ
موجودون في زواج كاثوليكي مع األميركيين، وت

األمني بالواليات المتحدة مطلق«. 

وخلص فيش���مان إلى أن »األميركيين ليس���وا غاضبين على إسرائيل بسبب 

مغازلة نتنياهو لهوالند ولبوتين في األيام القريبة. فهم يعرفون أننا سنعود 

إلى البيت، لكنهم يستش���يطون غضبا ألن نتنياهو يتجول بين أرجلهم، وفي 

ساحتهم الخلفية في مجلس���ي النواب والشيوخ، وُيفشل الرئيس )األميركي 

باراك أوباما( في موضوعين أساسيين، هما إيران والفلسطينيون. واألميركيون 

سيجبون ثمنا )من إسرائيل( على ذلك«. 

بدوره أش���ار المحلل السياس���ي في الصحيفة، شمعون شيفر، إلى أنه بدون 

عالقة إلس���رائيل، تبدي فرنس���ا موقفا متش���ددا أكثر م���ن األميركيين حيال 

إيران لقاء تخفيف العقوبات على األخيرة، لكن من الجهة األخرى فإن فرنس���ا 

تمل���ك أس���لحة نووية وتبيع دوال عدي���دة في العالم مفاع���الت نووية إلنتاج 

الطاقة. كذلك أش���ار إلى أن فرنس���ا لن تخرج عن ط���وع الواليات المتحدة وأن 

لهوالن���د صداقة حميمة م���ع الرئيس األميركي، باراك أوباما، وس���يدعمه في 

نهاي���ة المطاف في االتفاق ال���ذي توصلت إليه الدول العظم���ى وإيران، وأن 

الحد األقصى الذي بإمكان إس���رائيل أن تتوقعه من فرنسا هو تحسين شروط 

االتفاق وال شيء أكثر من ذلك، ألنه يوجد توافق دولي حول استمرار إيران في 

تخصيب اليورانيوم.

وتوقع ش���يفر أن أقوال هوالند لدى لقائه مع الرئيس الفلس���طيني، محمود 

عباس، أمس، حول تأييد فرنسا إلقامة دولة فلسطينية في حدود العام 1967 

ووصف المس���توطنات بأنها غير شرعية، لن تعجب نتنياهو. وأضاف المحلل 

أن���ه في ح���ال توصل االتحاد األوروبي إلى قناعة بأن إس���رائيل مس���ؤولة عن 

المماطلة في المحادثات مع الفلسطينيين ويفرض عليها عقوبات، فإن فرنسا 

ستدعم هذه العقوبات. وخلص إلى أن »تاريخ العالقات بين إسرائيل وفرنسا 

يعلمنا درس���ا واحدا، وهو أن األمور قد تتغير وأن حلفاء األمس باتوا الخصوم 

اليوم. ولدى الحديث عن عالقات بين دول يحظر أن يضللنا العناق وتصريحات 

حول الحب«. 

تحليالت إسرائيلية: فرنسا لن تخرج عن طوع أميركا
*محلل: اإلدارة األميركية غاضبة على نتنياهو ألنه يحاول إفشال أوباما من داخل

الكونغرس في ملفين أساسيين هما اإليراني والفلسطيني، وأن األمر لن يمّر بال ثمن* 

فائض كبير في الضرائب والميزانية 

يدفع الحكومة اإلسرائيلية إلى 

التفكير بتسهيالت ضريبية
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أص���در »مجلس الس���الم واألمن« في إس���رائيل، الذي يضم 

مجموعة واس���عة من كب���ار الضباط والمس���ؤولين األمنيين 

الس���ابقين، تقري���را تناول في���ه ادعاءات رئي���س الحكومة 

اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، حول حاجة إسرائيل األمنية 

إلى مواصلة س���يطرتها على غور األردن وضم مناطق واسعة 

في غرب الضفة الغربية إلى إسرائيل بعد التوصل إلى اتفاق 

سالم مع الفلسطينيين. 

ونفى »مجلس الس���الم واألمن« بشكل ال لبس فيه أن يكون 

بقاء الس���يطرة اإلسرائيلية في الغور أو أية منطقة أخرى في 

الضفة الغربية سيس���اهم بأي حال من األحوال في تعزيز أو 

تحسين أمن إسرائيل. 

وش���دد التقرير على أن العكس ه���و الصحيح، وأن التوصل 

إلى اتفاق دائم سيحسن أمن إس���رائيل وسيمنحها شرعية 

دولية. 

وفيم���ا يلي ترجم���ة كاملة له���ذه الوثيقة التي نش���رها 

»مجل���س الس���الم واألمن« عل���ى موقعه اإللكترون���ي نهاية 

األسبوع الماضي.

غور األردن – الردع واألمن
تشرين الثاني- 2013

مدخل
رح���ت مؤخ���را، عل���ى خلفية اس���تئناف المفاوضات 

ُ
أوال: ط

السياسية )اإلس���رائيلية- الفلسطينية(، على جدول األعمال 

العام أس���ئلة هامة وجوهرية تناولت العمق اإلس���تراتيجي 

اإلس���رائيلي وق���درات ضمان ح���دود آمنة للدول���ة في إطار 

اتفاق دائ���م. وفي موازاة ذل���ك، تتعالى أص���وات من جهة 

اليمين االس���تيطاني تطرح أمام الجمهور اإلسرائيلي، صباح 

مساء، س���يناريوهات رعب أمني تفصل مسافة كبيرة بينها 

وبين الواقع. وال تس���تند هذه الس���يناريوهات إلى القدرات 

الحالية للجيش اإلس���رائيلي وأذرع األم���ن وال إلى التغيرات 

التي طرأت خ���الل العقدين األخيرين على صورة التهديدات 

اإلستراتيجية على دولة إسرائيل. وتعاني هذه االدعاءات من 

غياب دعم عقالني أمني جدي وتستغل بشكل ساخر مخاوف 

الجمهور اإلسرائيلي ألغراض سياسية ضيقة. 

وتؤك���د ه���ذه الوثيقة أن���ه في إط���ار اتفاق مناس���ب مع 

الفلسطينيين فإن معادلة حدود العام 1967 مع تبادل أراض 

تضمن حماية جيدة أمام التهديدات الواقعية، وأن السيطرة 

عل���ى غور األردن وغرب الضفة الغربية ال توجد حاجة لها كرد 

على هذه التهديدات. 

ثاني���ا: ص���ورة التهدي���دات الحالية وتل���ك المتوقعة في 

المس���تقبل مختلفة بش���كل كبير عن تلك الت���ي واجهتها 

إس���رائيل خالل الحروب ف���ي الماضي والتي على أساس���ها 

تم طرح الحاجة إلى س���يطرة إس���رائيلية على غ���ور األردن. 

فالتهديد الذي واجهته إس���رائيل ف���ي الماضي كان هجوما 

بري���ا مكثفا بمس���اعدة جوية من جانب تحال���ف دول عربية. 

وواضح على ضوء التوازن اإلس���تراتيجي الحالي في الش���رق 

األوس���ط أن هذا التهديد ليس ذا صل���ة بالواقع. وذلك لعدة 

أس���باب: تفت���ت االتحاد الس���وفياتي، انهيار حل���م الوحدة 

العربية، توقيع اتفاقيتي السالم مع مصر واألردن، محو القوة 

العسكرية للعراق وتفتت سورية.

والتهدي���دات المركزي���ة الت���ي يتعي���ن على إس���رائيل 

مواجهتها هي: حرب غير تناس���بية، بوجود العبين ليس���وا 

دوال وينش���طون بواس���طة حرب أنصار وإره���اب؛ تهديدات 

إستراتيجية، مثل صواريخ عابرة للقارات وأسلحة دمار شامل. 

ثالثا: مناطق غور األردن وغرب الضفة الغربية ليس���ت ذات 

صلة بالواقع مقارنة بالتهديدات الحالية، وذلك لعدة أسباب: 

آماد الصواريخ والقذائف الصاروخية تمكن من تغطية كاملة 

لألراضي اإلس���رائيلية من دون نصب منصات إطالق صواريخ 

ف���ي المنطقة الواقعة غربي نه���ر األردن؛ العناصر المركزية 

المؤثرة أمام تهديدات اإلرهاب والمليشيات هي مصداقية 

العقبة ]أي الحدود[ التي بين إسرائيل والدولة الفلسطينية 

ومقدرة الدولة الفلس���طينية والترتيبات األمنية معها على 

منع إنشاء بنية تحتية إرهابية.

وحت���ى في الس���يناريو األق���ل معقولي���ة ويحاك���ي حربا 

كالسيكية تقليدية ينبغي أن نذكر: 1- أن الغور ال يوفر عمقا 

إس���تراتيجيا. فعرض دولة إس���رائيل مع الغور وفي المكان 

األكث���ر ضيقا هو خمس���ون كيلومترا فق���ط، ولذلك فإن ثمة 

حاجة لرد آخ���ر وهو ليس إقليميا. 2- إذا تعين أن يوفر الغور 

ردا على هجوم عس���كري بري، ف���إن المنطقة البالغة األهمية 

النتشار عسكري ]إسرائيلي[ هي السفوح التي تقود إلى قمم 

الجبال. واالنتش���ار هناك يحّول الغور إلى مكان مقتل القوة 

المهاجمة. 3- إن القوة ]اإلس���رائيلية[ التي ستمكث بشكل 

دائم في الغور س���تكون بالضرورة محدودة الحجم، وموجودة 

في منطقة متدنية طوبوغرافي���ا، وتتعرض لخطر المحاصرة 

بشكل دائم. 4- توجد لخط نهر األردن أهمية تتعلق بالحفاظ 

على األمن ومراقب���ة الحدود في الفترات العادية وليس أكثر 

من ذلك.

رابعا: الردود ذات العالقة عل���ى التهديدات الماثلة اليوم 

تكمن في المجال العس���كري والمجال السياسي - االتفاقي. 

وفي المجال العس���كري، يجب أن يتم بناء الرد على التهديد 

اإلستراتيجي على أساس خمسة مداميك: 1- الردع. 2- اإلنذار. 

3- الدف���اع الس���لبي )حماي���ة الجبهة الداخلي���ة(. 4- الدفاع 

اإليجابي )اعتراض صواريخ عابرة للقارات(. 5- قدرة هجومية 

لتقليل كمية ومدة إطالق الصواريخ.

ويوجد بحوزة إسرائيل، اليوم، رد جيد للغاية ضد هجوم بري 

مكثف أيضا، رغم أنه، مثلما ذكرنا أعاله، احتمالية س���يناريو 

كه���ذا ضئيلة للغاية. فقد طور الجيش اإلس���رائيلي وحصل 

عل���ى قدرات غير مألوفة لتدمي���ر كميات كبيرة من األهداف 

المتنقلة والثابتة في آماد كبيرة وبدقة بالغة. أي أنه بإمكان 

الجيش اإلس���رائيلي أن يدمر قوات داخل األراضي األردنية، 

وقبل وقت طويل من وصولها إلى خط نهر األردن. وفي حاالت 

الطوارئ، بإمكان الجيش اإلسرائيلي استغالل محاور في غرب 

وشمال وجنوب الغور إلى جانب قدرات الطيران، من أجل نشر 

قوات في الغور والجبال المطلة عليه. 

وف���ي المجال السياس���ي - االتفاقي، فإن غاي���ة اتفاقيات 

الس���الم هي أن تش���كل بديال الئقا للس���يطرة عل���ى مناطق 

الخصم، س���واء من خالل تراجع المحفزات للعنف ضد الجانب 

اآلخر أو بواسطة ترتيبات أمنية، في حال تقّوض السالم.

وينبغي أن يش���مل اتفاق دائم مع الفلسطينيين األنظمة 

التالية: 1- أن تكون الدولة الفلس���طينية منزوعة السالح وأن 

تكون لديه���ا قوات لحفظ األمن الداخل���ي فقط. 2- ترتيبات 

لمراقبة حدود األردن والمعابر الحدودية من أجل الحفاظ على 

الدولة المنزوعة الس���الح. 3- يحظر على الدولة الفلسطينية 

إبرام تحالفات وتعاون مع دول أو جهات معادية إلس���رائيل. 

4- تعهد الدولة الفلسطينية بمنع إقامة بنى تحتية إرهابية 

واإلش���راف على هذا التعهد. 5- نش���ر قوة دولية في أراضي 

الدولة الفلسطينية. 

إلى جانب ذل���ك ينبغي تعزيز الحلف اإلس���تراتيجي غير 

الرسمي بين إسرائيل واألردن لدى قيام الدولة الفلسطينية 

وتعميق المصلحة المش���تركة. ومن شأن وجود وتعزيز هذا 

الحلف أن يقود إلى نش���وء وضع إستراتيجي مريح إلسرائيل 

وتكون حدودها األمنية، لمواجه���ة هجوم بري، عند الحدود 

الشرقية لألردن عمليا. 

الخالصة
أوال: التهدي���دات المركزي���ة، اليوم، ه���ي تهديد اإلرهاب 

وتهديد الصواريخ العابرة للقارات وأس���لحة الدمار الشامل. 

وتس���عى هذه التهديدات إلى تراج���ع المعنويات القومية 

ومكان���ة إس���رائيل الدولي���ة، وإزاءه���ا ال توجد أي���ة أهمية 

للسيطرة على غرب الضفة وغور األردن.

حت���ى  مناس���با  عس���كريا  ردا  إس���رائيل  تمل���ك  ثاني���ا: 

لسيناريوهات خطيرة واحتماليتها ضئيلة، مثل هجوم بري 

مكثف من جانب تحالف دول عربية. 

ثالثا: اتف���اق دائم مع الفلس���طينيين وبضمنه الترتيبات 

األمنية سيمنح بديال مناسبا أكثر للسيطرة على غرب الضفة 

وغور األردن وسيوجد وضعا إس���تراتيجيا تكون فيه الحدود 

الفعلية موجودة في القسم الشرقي من المملكة األردنية. 

حدود آمنة وعمق إستراتيجي
إن استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، على 

أساس وساطة أميركية، طرح في اآلونة األخيرة على األجندة 

العامة مس���ألة العمق اإلستراتيجي اإلسرائيلي والحاجة إلى 

ضمان حدود قابلة للحماية في إطار المسار اإلقليمي الجاري 

بحث���ه بي���ن الجانبين. وتطالب حكومة إس���رائيل بس���يطرة 

إس���رائيلية على غور األردن وكذلك بضم أجزاء واس���عة من 

القس���م الغرب���ي للضفة الغربي���ة من أج���ل أن يضمن ذلك 

إلس���رائيل حدودا آمنة وعمق���ا إس���تراتيجيا، يمكنانها من 

مواجهة التهديدات العسكرية المحتملة الماثلة أمامها. 

ولدى التمعن في هذه القضي���ة ينبغي اإلجابة على أربعة 

أسئلة أساسية: 

ما هي التهديدات األساسية التي قد تواجهها إسرائيل؟

ما هي أهمية غور األردن والقسم الغربي من الضفة إلنشاء 

عمق إستراتيجي وحدود آمنة تمكن من مواجهة جيدة أكثر 

مع هذه التهديدات؟ 

ما هو وزن الحلول السياس���ية واالتفاقي���ات للرد على هذه 

التهديدات؟

ما هي الحلول العس���كرية الموجودة والمس���تقبلية لهذه 

التهديدات، وما هو مدى ارتباطها بالسيطرة على مناطق غور 

األردن وغرب الضفة؟ 

صورة التهديدات
عندم���ا تم تطوير مفهوم الحاجة إلى حدود آمنة، وفي هذا 

اإلطار الحاجة إلى س���يطرة إسرائيلية على غور األردن، مثلما 

تم التعبي���ر عنها في العام 1967 من خالل »خطة ألون« مثال، 

كان التهديد األس���اس الماثل أمام إس���رائيل هو هجوم بري 

مكثف بمساعدة جوية من جانب تحالف دول عربية- »الجبهة 

الش���رقية«. وهذا هو التهديد الذي واجهته إس���رائيل في 

األع���وام 1948 و1949، 1967، 1973. وكان ه���ذا بمثابة تهديد 

وج���ودي نابع م���ن انعدام التناس���ب بين إس���رائيل والعالم 

العربي، وكان أحد عناصره غياب عمق إستراتيجي. 

ومنذ ذلك الحين تغير بش���كل مطلق التوازن اإلستراتيجي 

في الش���رق األوسط وغاب بالمطلق التهديد بشن هجوم بري 

مكثف، لألسباب التالية: 

أوال: في أعقاب تغير النظام العالمي فقد العرب دعم دولة 

عظمى تمنحهم دعما وتأييدا ماديا لخطوة كهذه.

ثانيا: حلم الوحدة العربية انهار. ولذلك فإن احتمال بلورة 

تحالف عربي واسع يقارب الصفر.

ثالث���ا: وقعت إس���رائيل على اتفاقيتي س���الم مع دولتين 

عربيتي���ن، مص���ر واألردن، وأخرجتهم���ا من دائ���رة الحرب. 

وفي م���وازاة ذلك، اعترفت جميع الحكوم���ات العربية، بدون 

استثناء، ومثلما تم التعبير عن ذلك من خالل مبادرة السالم 

العربية، بعبث محاولة تحقيق غاياتها مقابل إسرائيل بطرق 

غير سياسية. ويحمل لواء الكفاح ضد إسرائيل اليوم العبون 

ليسوا دوال فقط وبدعم دولة غير عربية، هي إيران.

رابعا: الع���راق، وهي العنصر المركزي في أية جبهة مقابل 

إسرائيل، ُهزمت في حربي الخليج وتم محو قوتها العسكرية 

بشكل كامل. وستمر سنوات كثيرة حتى تتمكن من بناء قوة 

عسكرية قوية. وذلك إذا ما افترضنا أنها ستنجح في الحفاظ 

على وحدة أراضيها.

خامس���ا: س���ورية، وهي عنصر آخر في الجبهة الش���رقية، 

موجودة في أوج حرب أهلية مس���تمرة، وقدراتها العسكرية 

تراجعت، وتوشك على التفتت.

سادس���ا: الدول العربية يئس���ت م���ن محاوالتها لمواجهة 

إسرائيل في ميدان المعركة الكالس���يكي ولذلك، باستثناء 

دول النفط، فقد خفضت معظمها االس���تثمارات في القوات 

العس���كرية الت���ي تتس���لح بس���الح تقلي���دي وانتقلت إلى 

االستثمار في مجاالت عسكرية مجدية أكثر بالنسبة لها. 

ولهذه األسباب فإن التهديدات العسكرية األساسية التي 

سيتعين على إس���رائيل مواجهتها في الحاضر والمستقبل 

المنظور هي في مجالين أساسيين آخرين:

األول: المواجه���ة ف���ي المجال الكامن تح���ت حرب نظامية 

كالس���يكية، أي ح���رب أنصار وإرهاب. ويس���مى هذا المجال 

أحيانا بأنه حرب غير تناسبية، وهي تسمية تعكس مميزاته 

األساس���ية. أوال، هو ليس حربا بي���ن دول، وإنما هو حرب بين 

دولة والعب لي���س دولة. ثانيا، يجري هذا المجال بأس���اليب 

أخرى من أجل إحداث توازن كمي وتكنولوجي لصالح الدولة.    

الثاني: خوض حرب ضد إس���رائيل بأدوات إس���تراتيجية، 

وباألس���اس صواريخ عابرة للقارات وأس���لحة دمار شامل، أي 

س���الح كيميائي وبيولوجي ونووي. وغاي���ة ذلك أيضا إظهار 

تفوق إس���رائيل ف���ي مجال الح���رب النظامية وف���ي المجال 

اإلستراتيجي، الذي تعتبر فيه إسرائيل بنظر خصومها كمن 

تمتلك قدرات نووية عس���كرية إل���ى جانب قدرات صاروخية 

متطورة. 

وثمة عدة مميزات مشتركة لهذين المجالين: أوال، الهدف 

األساس لكليهما هو الس���كان المدنيون في إسرائيل. ثانيا، 

ى كليهما كس���الح أس���اس القدرة على إط���الق صواريخ 
ّ
تبن

تتح���رك في مس���ار عابر للحدود، وه���ي صواريخ موجهة عن 

بع���د وقذائف صاروخية ذات آماد مختلفة. وبمس���اعدة هذه 

الوسائل بمقدورهما تغطية كل أراضي دولة إسرائيل. ثالثا، 

استخدام حرب اإلرهاب واألدوات اإلستراتيجية ال يسعى إلى 

تحقيق انتصار وحسم عس���كري وإنما إلى استنزاف وضرب 

المعنويات القومية وتحقيق مكاسب إعالمية وسياسية.

غور األردن وغرب الضفة كرد على التهديدات
إن غور األردن وغرب الضفة ليس���ا على أي صلة بالواقع كرد 

على كال التهديدين األساسيين الجديدين. ومدى الصواريخ 

والقذائ���ف الصاروخية يس���مح بتغطية كل مس���احة دولة 

إس���رائيل بتهديد صاروخي مكثف من دون الحاجة إلى نشر 

منصة إطالق صواريخ واحدة في المنطقة الواقعة إلى الغرب 

من نهر األردن. 

وحتى ل���دى الحديث عن مش���اكل موضعية، مثل مس���ألة 

الدفاع عن مطار بن غوريون، فإن تحريك حدود إسرائيل ليس 

الح���ل. إذ باإلمكان ضرب المطار من خالل كال نوعي التهديد. 

األول بواس���طة صواري���خ عابرة للق���ارات وقذائف صاروخية، 

ومس���ألة الحدود حيالهما ليست ذات صلة بالواقع، كما أنها 

ليست ذات صلة بأي هدف آخر في إسرائيل. والثاني يتعلق 

بالصواري���خ الموجهة عن بعد التي قد تض���رب طائرات في 

أثناء هبوطها وتحليقها. وهنا أيضا، تحريك الحدود ليس ذا 

صلة بالواقع بسبب إطالة مدى هذه الصواريخ. 

كذل���ك ف���إن لتهديد اإلره���اب وحرب األنصار، أي تس���لل 

مخربي���ن انتحاريين أو غزو قوة م���ن منظمة أنصار إلى داخل 

إس���رائيل، صلة ضعيفة جدا بالواقع من أجل تحريك الحدود. 

والعوام���ل المؤثرة األساس���ية هي مصداقي���ة الحدود بين 

إس���رائيل والدولة الفلس���طينية، وأكثر من ذلك القدرة على 

منع إقام���ة بنى تحتي���ة إرهابية في الدولة الفلس���طينية. 

وفي واقع تكون فيه دولة فلس���طينية مستقلة، سيؤثر على 

النقطة الثانية باألس���اس متغيرات مثل إل���ى أي حد تؤدي 

الدولة الفلس���طينية مهماتها، وما ه���ي الترتيبات األمنية 

المش���مولة في االتفاق بين الدولتي���ن، وما مدى التعاون في 

مجال منع اإلرهاب، وما هو نظام مراقبة الترتيبات األمنية. 

بن���اء على ذلك، فإن التهديد األس���اس لي���س هجوما بريا 

يقضم األراضي اإلسرائيلية وإنما ضرب روح الشعب ومكانة 

إس���رائيل ف���ي العالم الخارجي. ومن ش���أن اتف���اق دائم مع 

الفلس���طينيين والترتيبات األمنية المشمولة فيه أن تشكل 

بديال مناس���با أكثر للمكس���ب الصغير الكامن في اس���تمرار 

الس���يطرة على غور األردن وغرب الضفة. وهو ينش���ئ وضعا 

إستراتيجيا مريحا إلسرائيل وتكون فيه حدودها األمنية في 

شرق األردن، وال يمكن القول هنا إنه ال توجد أهمية للمساحة 

اإلقليمية.

واس���تخدام تعبير »العمق اإلس���تراتيجي« في سياق غور 

األردن وغرب الضفة هو أش���به بنكتة. إذ ال يوجد إلس���رائيل 

عمق إس���تراتيجي م���ع الغور أو بدونه. فعرض إس���رائيل مع 

غ���ور األردن في المكان األكثر ضيقا ه���و 50 كيلومترا فقط. 

واالس���تنتاج ه���و أن ثمة حاجة إل���ى ردود أخ���رى على هذا 

التهديد أيضا. 

أهمية الحلول السياسية واالتفاقيات
إن غاية اتفاقيات الس���الم بعد الحروب ه���ي توفير حلول 

متفق عليها وسياس���ية كبديل الئق للس���يطرة على منطقة 

تابع���ة للدولة التي كنا في حالة ح���رب معها. وجزء من الحل 

هو حالة السلم نفسها التي توفر ردا على محفزات كل طرف 

لممارس���ة العنف تجاه الطرف اآلخر. رغ���م ذلك، فإن فرضية 

أساس���ية هامة هي أن حالة الس���لم قد تتقوض، ولذلك فإن 

االتفاقيات تش���مل ترتيب���ات أمنية لمواجه���ة وضع كهذا 

بالضبط. وهكذا، على س���بيل المثال، في اتفاقية السالم مع 

مصر، تمت إعادة شبه جزيرة سيناء إلى مصر، لكن الترتيبات 

األمنية شملت مناطق منزوعة الس���الح، ومناطق توجد فيها 

أعداد قليلة من القوات، ونظام مراقبة وقوة دولية. وتنش���ئ 

ه���ذه الترتيب���ات وضعا تكون فيه س���يناء تحت الس���يادة 

المصري���ة ولكنها من الناحية الفعلي���ة تلعب دورا يجعلها 

بمثابة عمق إستراتيجي اصطناعي إلسرائيل. 

وس���يكون في االتفاق الدائ���م مع الفلس���طينيين أنظمة 

مشابهة أيضا:

*النظام األول ه���و أن تكون الدولة الفلس���طينية منزوعة 

السالح. وس���يتم الس���ماح فقط بوجود قوات مهمتها األمن 

الداخلي.

*النظام الثاني هو ترتيبات المراقب التي ستشمل مراقبة 

الح���دود مع األردن والمعابر الحدودية من أجل ضمان الحفاظ 

على الدولة المنزوعة السالح.

*النظام الثال���ث هو فرض حظر على الدولة الفلس���طينية 

بإبرام تحالفات والتعاون مع دول وحركات معادية إلسرائيل.

*النظ���ام الرابع هو التزام الدولة الفلس���طينية بمنع وجود 

بنى تحتية إرهابية وأنش���طة إرهابية ونظ���ام مراقبة لهذه 

االلتزامات. 

*النظ���ام الخامس هو نش���ر قوة دولية فعال���ة في مناطق 

الدولة الفلسطينية. 

وبنظرة إس���تراتيجية أوسع، هناك نظام سياسي ال يستند 

مباش���رة إلى االتفاق مع الفلسطينيين ولكنه مرتبط به وهو 

العالقات مع األردن. ويوجد اآلن حلف إستراتيجي غير رسمي 

بين الدولتين. وإقامة الدولة الفلسطينية سيعزز هذا الحلف 

ألنه سيمنع تقويض العالقات بين الدولتين بسبب االحتكاك 

مع الفلس���طينيين وسينشئ مصلحة قوية مشتركة من أجل 

من���ع أن يصبح قيام الدولة الفلس���طينية تهديدا أمنيا ضد 

الدولتين. وطالما يتم الحفاظ وتعزيز الحلف اإلس���تراتيجي 

مع األردن، فإن حدود إس���رائيل األمنية ليس���ت نهر األردن 

وإنما ح���دود األردن مع العراق. وغ���ور األردن وغرب الضفة ال 

يش���كالن حال للتهديدات األساسية المتوقعة ضد إسرائيل 

اليوم وبعد اتفاق مع الفلسطينيين.   

حلول عسكرية
إن نظرة أمنية كاملة ينبغي أن تبحث أيضا في »فرضيات 

الس����يناريو األخطر«. وكما ذكر أعاله، رغم أن اتفاق الس����الم 

بح����د ذاته يمن����ح أفضلي����ات أمنية كثيرة إلس����رائيل، فإن 

ثمة جدوى في الس����ؤال حول ماذا سيحدث إذا انهار اتفاق 

السالم واالعتبارات السياس����ية التي استند إليها: هل في 

وضع كهذا س����توفر الترتيب����ات األمنية الت����ي يتضمنها 

االتفاق والقدرات العس����كرية اإلس����رائيلية ردا مناسبا على 

التهديدات؟ 

اإلجاب���ة على ذل���ك مؤلفة م���ن جزأين. في كل م���ا يتعلق 

بالتهديدات الجديدة والمحتملة أكثر - إرهاب وحرب أنصار 

من جهة، واستخدام أسلحة إستراتيجية، من جهة أخرى - لن 

يك���ون هناك أي فرق بين وضعنا مع س���يطرة في غور األردن 

وغ���رب الضفة أو بدون���ه. وفي جميع األحوال س���نضطر إلى 

إيجاد أجوبة تكنولوجية وعمالنية للعمليات بواس���طة خاليا 

وانتحاريين وأيضا للتهديدات البعيدة. 

والرد على التهديد الثاني، للسالح اإلستراتيجي الذي بات 

تهديدا أساسيا، ينبغي بناؤه على أساس خمسة مداميك: 

*ردع.

*إنذار.

*دفاع س���لبي: مالجئ، عتاد لالحتماء من أسلحة كيميائية 

وبيولوجية، قدرات إخماد حرائق، إنقاذ، مؤهالت طبية وقدرة 

على معالجة الس���كان الذين تعرضوا لهجم���ات واالنتعاش 

بسرعة. 

*دف���اع إيجابي: ق���درة على اعت���راض الصواري���خ العابرة 

للقارات. 

*قدرة هجومية غايته���ا تقليص عدد الصواريخ التي يتم 

إطالقها ومدة إطالقها. وفي الحالة الفلسطينية فإن ترتيبات 

الدولة المنزوعة الس���الح وتقليص القوات يجعالن المدماك 

الهجومي أبسط. 

وماذا يمكن أن يحدث في ح���ال وجود تهديد بهجوم بري 

مكثف؟ لنضع الفرضيات األكثر خطورة: يمكن أن يتم النجاح 

في تشكيل تحالف عسكري عربي في أعقاب تغير النظامين 

في األردن والع���راق. وتنجح العراق في بناء قدرات إلرس���ال 

قوات كبي���رة إلى منطقتن���ا. ويقرر األردن الس���ماح للقوات 

العراقية والس���عودية وربم���ا اإليرانية أيض���ا بالدخول إلى 

أراضيه. وهذا س���يناريو يبدو في الواقع اإلستراتيجي الشرق 

أوسطي كفنتازيا خيالية، ورغم ذلك، ماذا بإمكان إسرائيل أن 

تفعل في حال تحقق ذلك؟ 

يتضح أن وضع إس���رائيل ليس س���يئا في سيناريو كهذا، 

والخط���ر الحقيقي الذي س���يحدق بها هو لي���س من كميات 

الصواريخ الطويلة المدى التي ستطلق نحوها وال من الهجوم 

الب���ري. فقد مرت الح���روب العصري���ة في العق���ود األخيرة 

بتغيرات دراماتيكية. والقدرة على إطالق النيران تحس���نت 

بشكل كبير جدا على حساب االجتياح البري. 

وعبر الجيش اإلس���رائيلي هذه التغيرات من جيش يستند 

باألس���اس إلى فيالق مدرعة ثقيلة إلى جي���ش ما زالت لديه 

قدرات ملموس���ة في هذا المجال، ولك���ن في موازاة ذلك طّور 

وحصل على قدرات غي���ر عادية بمقدورها تدمير كميات من 

األهداف الثابتة والمتنقلة وفي آماد كبيرة وبواسطة أسلحة 

دقيق���ة. ومعن���ى ذلك أنه توج���د لدى الجيش اإلس���رائيلي 

قدرات ستتعاظم من أجل القضاء على قوات مهاجمة تدخل 

إلى أراضي األردن وقبل وصولها إلى خط نهر األردن بكثير. 

إضافة إلى ذلك، فإنه في حاالت الطوارئ سيتمكن الجيش 

اإلس���رائيلي من اس���تغالل المحاور المؤدية إل���ى الغور من 

الجهات الغربية والش���مالية والجنوبية، كما أن لديه قدرات 

نقل جوي لقوات من أجل الدخول إلى الغور واالس���تعداد في 

س���فوح الجبال. إذ أن ترتيبات الدولة المنزوعة السالح تسمح 

بتنفيذ ذلك بسهولة نسبية. 

والتغيرات في ميدان القتال العصري تقيد قدرات الجيش 

اإلسرائيلي في خوض حرب متحركة. ولذلك فإن الخطر األشد 

ه���و أن تتحول الح���رب إلى حرب اس���تنزاف متواصلة تلعب 

فيها التهديدات الصاروخية دورا مركزيا، ولكي فيما يتعلق 

به���ذا الموضوع، فإن المناطق الت���ي نتحدث عنها )أي الغور 

وغرب الضفة( ليست ذات صلة أبدا.

إن اتفاقا دائما مع الفلسطينيين سيحسن مكانة إسرائيل 

ف���ي المجتمع الدول���ي ويؤدي إل���ى اس���تقرار عالقاتها مع 

الوالي���ات المتحدة. وفي موازاة ذلك س���يضمن أجواء دولية 

مش���جعة وتس���اعد إس���رائيل على مواصلة تطوير قدراتها 

العسكرية الالزمة لمواجهة سيناريوهات أخطر. 

وستسمح الشرعية الدولية التي يمنحها االتفاق إلسرائيل 

بحرية أكبر بكثير في ممارس���ة الق���وة ضد تهديدات، وذلك 

بعد التوقيع على اتفاق دائم وانسحاب إلى حدود جديدة.

خاتمة
من خالل تحليل القضايا األساس���ية المتعلقة بالدفاع عن 

الحدود يظه���ر أنه في إط���ار مفاوضات مع الفلس���طينيين 

باإلمكان رس���م حدود آمنة على أس���اس حدود العام 1967 مع 

تبادل أراض بحجم غير كبير. 

والعناص���ر السياس���ية لالتفاق، النظام واألم���ن، العالقات 

اإلس���تراتيجية مع المحيط الذي سينش���أ في أعقاب االتفاق 

وكذلك الش���رعية الدولية - كل هذه س���تتكتل لتصبح رزمة 

أمنية واحدة س���تؤدي إلى تحس���ين وضع إس���رائيل األمني 

قياس���ا بوضعها اليوم ، وستس���مح لها بتحقيق أمن بأثمان 

معقولة.

تقرير جديد لـ »مجلس السالم واألمن« في إسرائيل:

استخدام تعبير »العمق اإلستراتيجي« في سياق غور األردن وغرب الضفة
أشـبـه بـنـكـتـة إذ ال يـوجد إلسـرائـيـل عـمـق إسـتراتيـجي مع الغور وبدونه

األغوار: ذرائع أمنية لتهويد جائر ومتواصل.
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من نشاطات »مركز مـدار«

ا عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- 
ً
 رام الل�ه- صدر حديث

مدار العدد رقم 51 من المجلة الفصلية المتخصصة »قضايا إسرائيلية«. 

ويض���م هذا العدد محورًا خاصًا حول »العم���ل العربي اليهودي: الحّيز 

الُمتاح، الواقع القائم واآلفاق«. 

ويتن���اول المحور الكثي���ر من القضايا الش���ائكة في خض���م الصراع 

اإلس���رائيلي- الفلس���طيني، مثال: إلى أي مدى يمكن القيام بعمل عربي 

- يهودي مش���ترك داخل إسرائيل وفي المناطق المحتلة منذ 1967؟ وما 

هي الحكمة من تعاون كهذا؟ وما هي مساوئ عمل كهذا؟.

وس���اهم في المحور كل من عصام مخول )النض���ال األممي هو الجواب على 

الصراع القومي الدامي! نحو قرن من تجربة الحركة الشيوعية في البالد(؛ غادي 

الغازي )نضال ثنائي القومية لتأس���يس مجتمع ثنائ���ي القومية(؛ ميخائيل 

فيرشافس���كي )شراكة إسرائيلية - فلس���طينية: لماذا؟ شراكة  إسرائيلية - 

فلسطينية: كيف؟(؛ نعومي حزان )نحو تكاُمل العالقات العربية- اإلسرائيلية 

في إسرائيل(؛ إيتان برونشطاين )تجربة »زوخروت«- ذاكرات- في سياق تحدي 

تعريف الدولة الذاتي الحصري كدولة لليهود فقط(.

ويحوي العدد مقابلة خاصة أجراها أنطوان شلحت وبالل ض�اهر مع البروفسور 

تم���ار إل- أور، المحاضرة في الجامعة العبرية ف���ي القدس والمتخصصة في 

عل���م األنثروبولوجيا، والتي تعتب���ر واحدة من كبار الباحثين اإلس���رائيليين 

المتخصصين في شؤون المجتمع اليهودي الحريدي ]المتشّدد دينيًا[. وهي 

تؤكد في المقابل���ة أن العالم الحريدي متنّوع جدا، ومنذ خمس���ينيات القرن 

رحت 
ُ
العش���رين الفائت وحتى اآلن يشهد انقسامات وسجاالت في داخله. وط

على إل- أور أس���ئلة تتعلق بالوضع السياس���ي الراهن وم���ا يحيل إليه، وفي 

سياق تناولها ذلك أعربت عن اعتقادها بأن ما بات ماثال أمام إسرائيل اآلن هو 

السؤال متى ينتهي االحتالل ال ما إذا كان سيستمر طوياًل؟.

كما يحوي مقابلة خاصة أخ���رى أجراها الطيب غنايم مع األديب بيني 

تس���يفر، محّرر ملحق »ثقافة وأدب« في صحيفة »هآرتس«، تتطّرق إلى 

عدة مواضيع تتعلق بالواقع الراهن في إسرائيل وتأثير الثقافة فيه. 

وفي العدد دراس���ة حول »القدس الجديدة« بقلم يونتان مندل. ودراس���ة 

أخرى بعنوان »الهيكل الثالث- فكرة على عتبة التنفيذ«  بقلم وديع عواودة.

ويقّدم بش���ير بش���ير محادثة نقدّية وموجزة مع كت���اب حاييم غانز 

»صهيوني���ة عادلة« بعد تأطي���ره هذا الكتاب في س���ياق أدب يتنامى 

 
ّ

ساعًيا إلى إعادة التفكير في السياسات اإلسرائيلية من وجهة نظر أقل

حصرّية وإقصائّية وأكثر توفيقّية. 

كما تنش���ر المجل���ة ترجمة لمقارب���ة جديدة لغانز يدعي م���ن خاللها أن 

باإلمكان تفسير الصهيونية على نحو ال يستوجب، من جهة أولى، تحويلها 

كّية 
ّ
إلى ما كانت عليه خالل عش���رات السنين األخيرة - قومية تعصبية تمل

م، من جهة أخرى، التخلي عنها لصالح حلول ما بعد صهيونية.
ّ
- وال يحت

وفي الع���دد ترجم���ة خاصة ب���� »قضايا إس���رائيلية« من األرش���يف 

الصهيوني لمقالة زئيف جابوتنس���كي »رأي خاص« التي يعارض فيها 

فكرة إقامة الجامعة العبرية مع تقديم لمهند مصطفى. وتنبع معارضة 

جابوتنسكي من تخوفه أن تكون الجامعة العبرية مركزا روحانيا يهوديا 

ا من الصهيونية السياسية الفاعلة على األرض. فقد أراد لها  وليس جزًء

أن تكون مؤسسة تعليم عال تؤهل النخب وأصحاب المهن الذين يمكن 

أن يكونوا عونا للمشروع الصهيوني.

وأش���ارت افتتاحية العدد التي كتبها مدير تحرير المجلة رائف زريق  

إلى أن أي عمل مشترك يتسم بإشكالية خاصة في الحاالت االستيطانية 

الكولونيالية بغض النظر عن نوعية هذا االس���تيطان، ألن مجرد التعامل 

مع المستوطن يش���كل بحد ذاته اتخاذ موقف يقبل بوجود المستوطن 

وهو ما يعني أن مجرد الحديث مع المس���توطن يشكل أحيانا وبحد ذاته 

تن���ازال من قبل الس���كان األصليي���ن. وهذا ينطبق عل���ى العمل العربي- 

اليهودي المشترك.

بحث جديد يرصد رؤية المستوطنين
لمكانتهم وللتسوية السياسية للصراع

 رام الله- صدر حديثا، عن المركز الفلس���طيني للدراسات اإلسرائيلية 

»مدار«- رام الله، بحث بعنوان: »رؤية المستوطنين لمكانتهم وللتسوية 

السياس���ية للصراع: من غوش ايمونيم إلى البيت اليهودي«، من تأليف 

مهند مصطفى، ويقع في 88 صفحة.

ويحلل ه���ذا البح���ث  مواقف المس���توطنين من الحلول السياس���ية 

المقترحة لحل الصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني منذ العام 1967 وحتى 

اآلن، راص���دا مواقفهم من االقتراحات السياس���ية، والعوامل التي أثرت 

على بلورة هذه المواقف والتطورات التي طرأت عليها.

 ويعال����ج البحث كذلك الس����ياقات التاريخية والفكري����ة والدينية التي 

رت على مواقف »كتلة« المس����توطنين، ويولي أهمية لهذه الس����ياقات 
ّ
أث

ألنها ال تزال تلعب دوًرا مهًما في بلورة هذه الرؤية، وما يحكمها من نزعة 

توسعية ومتطرفة، وهي سياقات ال بد من أخذها بعين االعتبار في تحليل 

كافة تيارات المستوطنين، وفهم الديناميكيات الداخلية التي تحركهم.

ويعال���ج البحث جانبي���ن من مواقف المس���توطنين. يتعل���ق الجانب 

األول بمواقفه���م م���ن االقتراحات والمب���ادرات السياس���ية الحكومية 

وغير الحكومية والدولية، التي قدمت لح���ل الصراع. أما الجانب الثاني، 

فيتعلق باالقتراحات التي قدمها المس���توطنون أنفسهم لحل الصراع 

ا من مواقف حركة »غ���وش ايمونيم« االس���تيطانية، مروًرا بمجلس  ب���دًء

المستوطنات ومواقف حاخامين وش���خصيات سياسية، وانتهاء بحزب 

»البيت اليهودي« برئاسة نفتالي بينيت.

عالوة على ذلك، يحاول البح���ث فحص تباين وجهات النظر في صفوف 

المجتمع االس���تيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 من 

الحلول المقترحة، والخلفيات السياسية واأليديولوجية التي تفسر هذا 

التباين الداخلي. كما يقدم البحث عرضا تاريخيا وتحليليا لمواقف جمهور 

المس���توطنين كما ظهرت في استطالعات الرأي المختلفة خالل السنوات 

الماضية، ويحاول أخيرا فحص التطور المس���تقبلي لمكانة المستوطنين 

في الحلول النهائية كما يراها ويتصورها المستوطنون أنفسهم.

العدد 51 من فصلية »قضايا إسرائيلية«: 
محور خاص عن العمل العربي- اليهودي

كتب بالل ضاهر:

وصلت حدة الخالفات بين إس���رائيل والوالي���ات المتحدة حول الموضوعين 

الفلسطيني واإليراني إلى حد لم تشهد مثله منذ سنوات طويلة، وتخلل ذلك 

تالس���ن، إن صح التعبير، بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 

ووزراء ف���ي حكومته من جهة، وبين اإلدارة األميركية، وخاصة وزير الخارجية، 

جون كيري من جهة أخرى.

ووصف نتنياه���و اتفاقا محتمال بي���ن الدول العظمى وإي���ران بأنه »اتفاق 

س���يء«، وقال إن الدول العظمى، وفي مقدمتها الواليات المتحدة، متحمس���ة 

ج���دا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، معتب���را أن االتفاق المطروح لن يمنع إيران 

م���ن الوصول إلى قدرة لصنع قنبلة نووية في غضون ثالثة أس���ابيع، على حد 

قوله خالل مؤتمر صحافي مش���ترك مع الرئيس الفرنس���ي، فرانسوا هوالند، 

أول م���ن أمس األحد. ورد كيري على نتنياهو بأن���ه ليس مطلعا على تفاصيل 

المحادثات مع إيران وأنه بعد توقيع االتفاق معها »س���يكون بإمكان نتنياهو 

االعتراض على االتفاق«. 

وفي ه���ذه األثناء، أكد الوزير اإلس���رائيلي لش���ؤون االس���تخبارات، يوفال 

ش���تاينيتس، وجود خالف حقيقي بين إس���رائيل والوالي���ات المتحدة حول 

إيران واالتفاق المتوقع بينها وبين الدول العظمى والذي من ش���أنه تخفيف 

العقوب���ات الدولية. وأضاف أن���ه ال يوجد فرق كبير بين تقديرات إس���رائيل 

وتقديرات الواليات المتحدة بش���أن التأثير االقتص���ادي لتخفيف العقوبات 

على إيران »ألن تقديرات واشنطن هي لنصف سنة مقبلة وتقديرات إسرائيل 

لسنة مقبلة«. 

وتأتي أقوال ش���تاينيتس ف���ي أعقاب انتقادات وجهتها إلي���ه وزارة الخارجية 

األميركي���ة، بعد أن قدر أن حجم التس���هيالت بالعقوبات عل���ى إيران التي تخطط 

له���ا اإلدارة األميركية تص���ل إلى 40 ملي���ار دوالر. ووصفت الخارجي���ة األميركية 

تقديرات شتاينيتس بأنها »غير دقيقة ومبالغ فيها وال تستند إلى الواقع«. وقال 

ش���تاينيتس لإلذاعة اإلسرائيلية إن االتفاق المتوقع مع إيران هو »اتفاق سيء وال 

يحل المشكلة« حول البرنامج النووي اإليراني، معتبرا أن اتفاقا كهذا »قد يقود في 

نهاية األمر إلى استخدام وسائل أخرى« في تلميح إلى هجوم عسكري ضد إيران.

كذلك يدور الخالف بين الجانبين حول الموضوع الفلس���طيني، وقد برز ذلك 

بعد تحذير كيري من انتفاضة فلسطينية ثالثة. ورد وزير الدفاع اإلسرائيلي، 

موش���يه يعل���ون، على ذل���ك بالقول إن���ه »ال ينبغي التخوف م���ن تهديدات 

بانتفاضة ثالثة«، معتبرا أنه »ال يوجد أي مؤشر في الجانب الفلسطيني يقود 

إلى تس���وية ولذلك يبدو أننا لن نحل الصراع على أس���اس اعتقاداتنا وسيتم 

التوصل إلى حل مع مرور الوقت«.

من جانبها قالت وزيرة العدل ورئيسة طاقم المفاوضات اإلسرائيلي، تسيبي 

ليفني، إن تحذير كيري نابع من أنه مهتم بمصلحة إسرائيل وأن »كيري مؤمن 

بأن اتفاق س���الم مع الفلسطينيين هو أمر مصيري بالنسبة إلسرائيل وأمنها، 

وهو يحذر من أن الهدوء السائد اليوم هو هدوء مؤقت«.

وكان وزي���ر الخارجي���ة األميركي قد انتقد إعالن إس���رائيل ع���ن أعمال بناء 

جديدة في المس���توطنات في موازاة إطالق سراح الدفعة الثانية من األسرى 

الفلس���طينيين، قبل أس���بوعين. وقال كيري، في مقابلة مشتركة أجراها معه 

تلفزيون فلس���طين والقناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، إن اإلعالن عن بناء 

5000 وحدة سكنية في المس���توطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية 

»يبعث برسالة بأنك غير جدي حيال عملية السالم«.

ونفى كيري مزاع���م نتنياهو بأنه تم االتفاق على تنفيذ أعمال بناء جديدة 

في المستوطنات مقابل إطالق سراح األسرى، وقال إن االتفاق كان إطالق سراح 

أسرى مقابل تجميد الفلسطينيين توجههم إلى األمم المتحدة ومؤسساتها 

في الوقت الحالي. وش���دد على أن البناء في المستوطنات يضع صعوبات أمام 

تقدم المفاوضات.

وتس���اءل كيري خالل المقابلة »هل تريد إس���رائيل انتفاض���ة ثالثة؟ فإذا 

ل���م نجد الطريق لصنع الس���الم س���تتزايد عزلة إس���رائيل وتتصاعد حمالت 

نزع الش���رعية عنها«. وأض���اف أنه »إذا لم نحل هذا األمر ف���إن العالم العربي 

والفلس���طينيين س���يبدأ بدفع األمور باتجاه آخر، واألمر األخي���ر الذي تريده 

إس���رائيل هو العودة إلى العنف، ولذلك عليهم أن يوقفوا ذلك )االستيطان( 

وعليهم التفكير بهذا الواقع«.  

من جانبه توقع قائد الجبهة الوس���طى األس���بق للجيش اإلسرائيلي، عضو 

الكنيس���ت عمرام متس���ناع، نش���وب انتفاضة فلس���طينية ثالثة في الفترة 

القريبة المقبل���ة وأن تكون مختلفة عن االنتفاضتي���ن األولى والثالثة. وقال 

لإلذاعة العامة اإلس���رائيلية، يوم الخميس الماضي، »إننا نقترب من انتفاضة 

س���تخدم خاللها أس���اليب 
ُ
ثالثة، وس���تتميز بأعمال عنف متطرفة أقل، وست

أخرى مثل توجه الفلسطينيين لألمم المتحدة ومظاهرات جماهيرية ومطالب 

بمقاطعة إس���رائيل«. وأش���ار متس���ناع، الذي كان الحاكم العس���كري للضفة 

الغربي���ة خالل االنتفاض���ة األولى، التي اندلعت في نهاي���ة العام 1987، إلى 

أن إسرائيل أطلقت تس���مية انتفاضة على االنتفاضتين األولى والثانية بعد 

اندالعهما بفترة طويلة نسبيا.

وأوض���ح المدير العام األس���بق لوزارة الخارجية اإلس���رائيلية والمحاضر في 

قسم العلوم السياس���ية في الجامعة العبرية في القدس، البروفسور شلومو 

أفينيري، في حديث ل� »المش���هد اإلسرائيلي«، حول مدى تأثير الخالفات بين 

حكوم���ة إس���رائيل واإلدارة األميركية على العالقات بي���ن الدولتين، قائال إن 

»العالقات بين الدولتين تستند إلى أنه في معظم األمور، سواء في المستوى 

اإلستراتيجي أو في المستوى التكتيكي، يوجد توافق، لكن في عدد من األمور 

ال يوجد توافق حولها بين الدولتين. فليس س���را أنه منذ العام 1967 ال يوجد 

توافق بين إس���رائيل والواليات المتحدة حول سياسة االستيطان. وبالتأكيد، 

فإن���ه فيما يتعلق بالموضوع اإليراني، هو موض���وع آخر يوجد فيه، من جهة، 

توافق بش���أن الهدف اإلس���تراتيجي، واألميركيون يقولون، باستقامة، إنهم 

ملتزم���ون بأن إيران لن تصل إلى قدرات لتطوير س���الح نووي. وهم يقصدون 

ذلك. لكن من الجهة األخرى توجد خالفات. وأنا لست خبيرا في السالح النووي، 

ومما أفهمه أنه توجد خالفات في المس���توى التكتيكي حول كيفية التوصل 

إل���ى حل للموضوع النووي اإليراني، وهل س���يتم التوص���ل إلى ذلك من خالل 

فرض عقوبات على إيران، وما يتبلور اآلن هو أنه لن يتم رفع معظم العقوبات. 

أم أنه ينبغي، كم���ا يطالب نتنياهو وحكومته، تش���ديد وتعميق العقوبات. 

وف���ي أوضاع كهذه، واضح أن هذه الخالفات، وهي جدية جدا، تطمس حقيقة 

وجود أس���اس توافقي إس���تراتيجي واسع بين إس���رائيل والواليات المتحدة، 

وبضمن ذلك توافق حول إيران، ولكن هناك فروق في التعامل مع الموضوع«. 

)*( »المش���هد اإلسرائيلي«: المعارضة اإلس���رائيلية تتهم نتنياهو 
بأن���ه بالغ في صدام���ه المعلن مع اإلدارة األميركي���ة. ماذا تعني هذه 

االتهامات، هل يوجد قلق في إسرائيل؟
أفينيري: »هذه مس���ألة تتعلق بتقدير الوضع. وسيكون هذا موقف معقول 

أن تق���ول إن���ه ال مصلحة إلس���رائيل بالتش���ديد على الخالفات م���ع الواليات 

المتحدة. ألن هذا بحد ذاته يحدث حراكا سلبيا. ومن الجهة األخرى، إذا كانت 

الني���ة، مثلما يقول نتنياهو، هي محاولة من���ع التوصل إلى اتفاق بين الدول 

العظمى وإيران، والذي يرى نتنياهو أنه اتفاق س���يء، فإنه بقدر ما تكثر من 

االنتقادات يتزايد االحتمال بمنع توقي���ع اتفاق كهذا. وما تفعله المعارضة 

في إسرائيل هو أمر شرعي، خاصة وأن هذه هي مهمتها«. 

)*( لنفترض أن حكومة إس���رائيل قررت ش���ن هجوم عسكري منفرد 
ضد إيران، مثلما تهدد إس���رائيل بين حين وآخر، هل بإمكانها اإلقدام 
على خطوة كهذه فيما الواليات المتحدة ترى أنها خطوة غير صحيحة؟ 

أفينيري: »في الحقيقة ال أعرف اإلجابة«.

)*( أليست هذه مسألة مبدئية مرتبطة بالعالقات بين الدولتين؟.
أفينيري: »هذا مرتبط بالسؤال حول ماذا يعني هجوم كهذا وما هي عواقبه. 

وأعتقد أن حكومة نتنياهو س���تفعل كل ما في وسعها لكي ال تكون في وضع 

تق���دم فيه على خطوة تتناقض بالكامل مع الموقف األميركي. وعدا ذلك فإن 

كل شيء سيكون في إطار التكهنات«.
)*( رئيسة حزب ميرتس، عضو الكنيست زهافا غالئون، قالت لإلذاعة 
اإلس���رائيلية، أول من أمس األحد، إنه عندم���ا يصّعد نتنياهو لهجته 
ضد إيران، فإنه، عمليا، يصرف األنظار عن الموضوع الفلس���طيني. هل 

تعتقد أن نتنياهو ال يريد عملية سياسية مع الفلسطينيين؟ 
أفيني���ري: »ال أعتقد أنه يصرف األنظار عن الموضوع الفلس���طيني، رغم أن 

لدي ش���كوكا كبيرة حيال اس���تعداد نتنياهو ليس للتفاوض فهو مس���تعد 

للقيام بذلك، وإنما فيما إذا كانت حكومته مس���تعدة لتقديم تنازالت لصالح 

الجانب الفلسطيني من أجل التوصل إلى اتفاق. وفي المقابل فإني لست واثقا 

بتاتا مما إذا كان الجانب الفلسطيني مستعدا لتقديم تنازالت هامة بالنسبة 

إلسرائيل. ولذلك فإنني متشكك في ما إذا كانت حكومة نتنياهو بتركيبتها 

الحالي���ة قادرة على تقديم تنازالت، مثلما أنا متش���كك في ما إذا كان الجانب 

الفلس���طيني قادر على تقديم تنازالت من جهته على ضوء االنقسام الحاصل 

بين الس���لطة الفلسطينية وحركة فتح وبين حماس، من أجل التوصل إلى حل 

دائ���م. ومن الجائز جدا أنه في حال ع���دم التوصل إلى اتفاق نهائي فإن ثمة 

إمكانيات أخرى، مثل اتفاقيات مؤقتة أخرى وخطوات أحادية الجانب«.

)*( كيف تنظر إلى تحذيرات وزير الخارجية األميركي، جون كيري، من 
أن فش���ل المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين سيقود إلى انتفاضة 

فلسطينية ثالثة؟ ما الذي دفع كيري إلى التحدث بحدة كهذه؟
أفيني���ري: »االحترام لكيري ف���ي مكانه، لكني أعتقد أن���ه ارتكب خطأ هنا. 

وأعتقد أيضا أنه يجب القي���ام بكل محاولة ممكنة من أجل دعم جهود كيري 

]ف���ي دفع المفاوضات[. وأنا أريد أن أراه ينجح في تحقيق مس���عاه هذا. لكنه 

أخف���ق هن���ا، بتصريحاته هذه، ربما ألن���ه فقد أعصابه قلي���ال. وعندما تهدد 

السلطة الفلس���طينية أو ]كبير المفاوضين الفلس���طينيين[ صائب عريقات، 

بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ستنش���ب انتفاضة، فإن هذا تهديد يتم 

إطالق���ه في الوقت الذي تج���ري فيه المفاوضات. وال أعتق���د أنه يتعين على 

إس���رائيل التعامل مع تهديد كهذا. لكن هذا جزء من المفاوضات بيننا وبين 

الفلسطينيين. وعندما يهدد وزير الخارجية األميركي بانتفاضة، فإنه يرتكب 

خط���أ، وحتى أن���ي أعتقد أنه أضر باحتم���االت المفاوضات، ألن إس���رائيليين 

كثيري���ن، من الذين يعارضون نتنياهو، لم يحبوا هذه التصريحات من كيري. 

كذلك فإن كيري تراجع عن أقواله الحقا، ويبدو أنه أدرك أن بالغ قليال«.

)*( ه���ل هذه ه���ي المرة األول���ى التي يتحدث فيه���ا وزير خارجية 
أميركي بهذه الحدة ضد إسرائيل؟

أفينيري: »ال. لقد حدثت مثل هذه األمور من قبل. ففي فترة حكومة إس���حق 

ش���امير قال وزير  الخارجية األميركي في حينه، جيمس بيكر، لإلس���رائيليين 

إن���ه ’إذا أردتم التحدث، فأنت���م تعرفون رقم هاتفي’. لك���ن صحيح أنه منذ 

س���نوات طويلة لم تكن هن���اك خالفات عميقة إلى ه���ذه الدرجة، ليس حول 

الموضوع الفلس���طيني فقط وإنما ح���ول الموضوع اإليران���ي أيضا. وحكومة 

إسرائيل واإلدارة األميركية ليستا متفقتين اآلن حول هذين الموضوعين«. 

)*( ما هو المنطق الذي يوجه حكومة إس���رائيل عندما تقرر توس���يع 
المس���توطنات، بما في ذلك ما يس���مونها ب� »المستوطنات المعزولة« 
والبؤر االس���تيطانية العشوائية، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات 

مع الفلسطينيين؟
أفينيري: »كمن يعارض أي توس���يع للمس���توطنات، ال يمكنني أن أستبعد 

أن اإلعالن عن توس���يعها هو تكتيك ليس سيئا من أجل ممارسة ضغوط على 

الفلس���طينيين، مثلما يتحدث الفلسطينيون عن انتفاضة محتملة كتكتيك 

يستخدمونه خالل المفاوضات«.

)*( لكن اإلعالن عن توس���يع المس���توطنات يت���م تنفيذه على أرض 
الواقع، ومن خالل سلب ومصادرة المزيد من األراضي الفلسطينية.

أفينيري: »ليس لدي نقاش م���ع هذا الموضوع ولذلك أعارضه. لكن ال يمكن 

تجاه���ل أنه خالل المفاوضات ينفذ كل واحد من الجانبين خطوات تكون جزءا 

من الضغوط التي يمارسها في المفاوضات«.

)*( يبدو أن الحفاظ على االئتالف الحكومي والحفاظ على »الكرسي« بالنسبة 

لنتنياه���و أفضل م���ن الحفاظ على مصلحة قومية إس���رائيلية باالنفصال عن 

الفلسطينيين وعدم تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية. هل الجمهور 

اإلسرائيلي يوافق على ذلك؟

أفني���ري: »أعتقد أنه ال يوجد تناقض لدى نتنياه���و بين الرغبة في الحفاظ 

على سالمة االئتالف وعلى مكانته كرئيس للحكومة وبين التوصل إلى اتفاق، 

وفقا لرؤيت���ه، أو عدم التوصل إلى اتفاق. وأعتق���د أن نتنياهو مؤمن بصدق، 

وفق���ا لوجهة نظ���ره وأيديولوجيته، بالهدف الذي يس���عى إليه وهذا يجعل 

اس���تعداده لتقديم تنازالت هامة في المفاوضات، ف���ي هذه المرحلة، ليس 

كبيرا. لكن ينبغي األخذ بالحسبان أنه عندما يتحدث أحد ما حول أمور ما فإنه 

ال يتحدث ألس���باب تكتيكية فقط، وإنم���ا ألنه مؤمن بها. وفيما يتعلق بالرأي 

العام في إس���رائيل، فإنه منقس���م. من جهة، توجد أغلبي���ة كبيرة تؤيد حل 

الدولتي���ن. ومن الجهة األخرى فإنه بي���ن أولئك الذين يؤيدون حل الدولتين، 

توج���د أغلبية ترى أن ه���ذا الحل لن يتحقق اآلن ألن الخالف���ات بين الجانبين 

عميقة جدا. وليس واضحا كيف س���يتعامل الجمهور اإلسرائيلي بغالبيته مع 

احتمال فشل المحادثات«. 

مقابلة خاصة مع المدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية

»المشهد اإلسرائيلي«: منذ فترة طويلة لم تكن هناك خالفات  البروفسور شلومو أفينيري لـ
عميقة إلى هذه الدرجة بين إسرائيل وأميركا حول الموضوعين الفلسطيني واإليراني

اوباما ونتنياهو: لغة الجسد توضح كل شيء .
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

نتنياهو: الكارتيالت تمنع المنافسة

ق����ال رئيس الحكوم����ة اإلس����رائيلية بنيامي����ن نتنياهو في 

مؤتمر عقد في األيام األخيرة إن العامل األول لمنع المنافس����ة 

في السوق اإلس����رائيلية هو االحتكارات الضخمة والكارتيالت 

)تجمع شركات( التي بملكية أصحاب رأس المال. 

وأضاف: »أنا أومن باالس����تثمار الش����خصي، لكن في إسرائيل 

كم����ا في دول أخرى، ترس����خت كارتيالت واحتكارات، تس����يطر 

على قطاع كبير من االقتصاد، وهذا ال يترك متنفسا لآلخرين«، 

حسب تعبيره.

وقد اس����تغرب كثيرون صدور هذا الكالم من شخص بنيامين 

نتنياه����و، الذي تق����دم حكومته امتي����ازات ضخمة الحتكارات 

كبرى في إس����رائيل، وخاصة امتيازات ضريبية، إال أن نتنياهو 

ادعى أن وراء حديثه هذا رغبته في اتساع حجم المنافسة في 

السوق اإلس����رائيلية، ولذا فقد أقام لجنة منذ فترة لفحص كل 

موضوع االحتكارات وتشعبها في االقتصاد اإلسرائيلي، بهدف 

وضع قيود لحجم االحتكارات، ليزيد حجم المنافسة.

وق����ال نتنياه����و ف����ي مؤتم����ر اقتص����ادي على اس����م إيلي 

هوروفيتس، الرئيس الس����ابق لش����ركة »طيف����ع لألدوية«، إن 

حكومته تبحث في وس����ائل عديدة من أج����ل اعادة النمو ورفع 

وتيرته، ومن بين هذه الوس����ائل رص����د ميزانيات اكبر لتطوير 

البنى التحتية، وادعى أن حكومته رصدت ما يقارب 8 مليارات 

دوالر لتطوير شبكة المواصالت على أنواعها، من شوارع سريعة 

وس����كك حديد، تهدف أساسا إلى ربط الشمال والجنوب بوسط 

إسرائيل.

ورغ����م ما يدعيه نتنياهو فإن ميزاني����ة العامين 2013 و2014 

شهدت تقليصات أيضا في ميزانيات التطوير، ومنها ميزانية 

وزارة المواصالت، وتم تجميد بعض مشاريع البنى التحتية.

الحكومة تقر بناء 30 ألف بيت لإليجار

أقرت الحكومة اإلس����رائيلية في األس����بوع الماضي مش����روع 

ق����رار تقّدم به وزير المالية يائير لبيد، ويقضي بإقامة ش����ركة 

حكومية تعمل على تشجيع مشاريع بناء بيوت لإليجار لسنوات 

طويلة، لغ����رض التخفيف عن العائالت الت����ي ليس بمقدورها 

شراء بيوت جديدة، ويجري الحديث عن بناء 30 ألف بيت، إال أن 

هذا ال يسد الحاجة المتزايدة في إسرائيل.

وحس����ب االتفاق بين الوزير لبيد ووزير االسكان أوري أريئيل، 

فإن الش����ركة الحكومية س����تمنح أراضي مفتوحة في ضواحي 

الم����دن، ول����م يت����م التخطيط لها بع����د، عل����ى أن يكون ضمن 

مس����ؤوليات الش����ركة أن تبحث عن احتياط����ي أراض في أنحاء 

مختلف����ة من البالد، وتضع المش����اريع لبناء أحي����اء أو مجمعات 

سكنية لإليجار.

ولف����ت مراقبون إلى أن الق����رار ببناء 30 أل����ف بيت ال يمكنه 

أن يس����د الحاجة، ألن لبيد ذاته تح����دث خالل حملة االنتخابات 

البرلماني����ة قبل نحو ع����ام، عن الحاجة إلى بن����اء 150 ألف بيت 

لإليجار، بهدف ضم����ان بيوت للعائالت واألزواج الش����ابة التي 

ليس بمقدورها ش����راء بيوت، إضافة إل����ى العمل على تخفيض 

أسعار البيوت، التي سجلت ارتفاعا حادا في إسرائيل وصل إلى 

40% في السنوات األربع األخيرة.

وقال وزير المالية لبيد في تصريحات لوسائل اإلعالم إن قرار 

الحكومة يشكل خطوة إضافية في السعي إلى تخفيض أسعار 

البيوت، وزيادة عرض البيوت أمام الجمهور.

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

بي����ن جميع الدول المتط����ورة األعضاء ف����ي منظمة OECD في 

الس����نوات األربع األخيرة، ففي حين تراجعت أسعار البيوت في 

دولة مثل إيرلندا، في السنوات األربع األخيرة، بنسبة تزيد عن 

40%، وفي اليونان ب� 33%، وفي إس����بانيا ب� 30%، وفي الواليات 

المتحدة ب����� 10%، وبريطانيا ب� 3%، فقد ارتفعت األس����عار في 

إس����رائيل ب� 40% وتليه����ا النرويج ب� 28%، وسويس����را ب� %25، 

وكندا ب� 20%، وألمانيا ب� %13.

تراجع السفر في السيارات الخاصة 
بسبب ارتفاع سعر الوقود

قال تقرير جديد لمكتب اإلحصاء المركزي إن المواطنين في 

إسرائيل خففوا السفر في سياراتهم الخاصة، منذ العام 2010، 

على ضوء االرتفاع الحاد في أسعار الوقود.

ويقول التقرير إنه منذ العام 2000 ازدادت مس����افات السفر 

في إس����رائيل بنس����بة 36% في حين أن عدد الس����يارات ازداد 

بنس����بة 51%، في الوقت الذي ازداد فيه طول الش����وارع بنسبة 

14% فقط، ما يعني زيادة االختناقات المرورية. 

كم����ا يتبين من التقرير أن معدل الس����فر بمجمل الس����يارات 

تراج����ع في الع����ام 2012 مقارنة بالعام 2011 بنس����بة 6ر5%، إذ 

تراجع الس����فر في الدراجات النارية بنس����بة 7%، والس����يارات 

الخاصة بنسبة 5% والشاحنات بنسبة 6%، والسيارات العمومية 

)التاكس����ي( بنس����بة 5ر3% أما في حافالت الركاب العامة فقد 

تراجع السفر بنسبة 9ر0% أي أقل من %1.

وقال مكتب اإلحصاء إن هذا التقرير هو األول من نوعه، وكان 

باإلمكان التوصل إليه بعد س����ّن األنظم����ة الجديدة التي باتت 

منذ العام 2010 تلزم بتسجيل عّداد السيارة لدى اجراء امتحان 

الترخيص الس����نوي، وله����ذا جرت اآلن المقارنة في مس����افات 

السفر بين العام 2012 و2011.

ويظهر أن معدل ما تس����افر ب����ه دراجة نارية في إس����رائيل 

7 آالف كيلومت����ر، والس����يارة الخاصة نح����و 3ر14 ألف كيلومتر، 

والش����احنة 5ر26 ألف كيلومتر، وس����يارة مس����تأجرة 4ر31 ألف 

كيلومتر، أما حافلة الركاب العامة فإنها تسافر سنويا ما يقارب 

59 ألف كيلومتر.

إلى ذلك، قال تقرير آخر إن شهر تشرين األول الماضي شهد 

تراجعا في اس����تيراد الس����يارات، إذ تم استيراد 11634 سيارة، 

مقابل 18196 س����يارة في الشهر ذاته من العام الماضي- 2012، 

إال أن االس����تيراد الكبير في هذا الشهر من العام الماضي كان 

استباقا لرفع ضرائب في العام 2013.

ورغم ذلك، فإن استيراد السيارات في األشهر العشرة األولى 

م����ن العام الجاري س����جل ارتفاع����ا عن نفس الفت����رة من العام 

الماضي، إذ تم اس����تيراد أكثر من 197 ألف سيارة، مقابل أكثر 

من 175 ألف سيارة في الفترة ذاتها من العام الماضي- 2012.

أكد تقرير لصحيفة »ذي ماركر« كبرى الصحف االقتصادية اإلس���رائيلية نش���ر في 

األسبوع الماضي، أن إس���رائيل باتت »دفيئة للمتهربين من دفع الضرائب« من يهود 

العالم، الذين يس���تفيدون من قانون أقرته إس���رائيل قبل نحو عش���ر سنوات، بهدف 

تش���جيع كبار أصحاب رأس المال اليهود في العالم على الهجرة إلى إس���رائيل، وعلى 

الرغم من أن إس���رائيل تدعي أنها تنصاع للقانون الدولي، فإن الصحيفة تؤكد عكس 

ذلك بناء على الوقائع.

وق���ال تقري���ر للمحللة االقتصادية مي���راف أرلوزوروف إنه قبل نحو أس���بوعين نفذ 

»اإلنتربول« بمساعدة شرطة إسرائيل مداهمة لعدد من البيوت الفخمة، في واحدة من 

ضواحي مدينة هرتس���ليا، التي يسكنها كبار األثرياء في إسرائيل، وكان الهدف هو 

البحث عن أثرياء فرنسيين يهود، متهمين بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 5 مليارات 

دوالر، جاءوا إلى إسرائيل »واختبأوا فيها«.

وتقول الصحيفة إن جهات قضائية إسرائيلية تدعي أن إسرائيل تتعاون مع جهات 

دولي���ة لمالحقة متهربي دف���ع الضرائب، »إال أن هذا ليس صحيح���ا، فليس صدفة أن 

وصل اليهود الفرنسيون، المشتبهون بإخفاء أموال عن سلطات الضرائب، بالذات إلى 

إسرائيل، وهم ليس من دون سبب يعتقدون ببساطة أن إسرائيل دولة لجوء لليهود«. 

وتضيف الصحيفة أن إس���رائيل جعلت من نفس���ها ملجأ ألمثال هؤالء مثل »برمودا«، 

إال أن الف���رق بين برمودا وإس���رائيل هو أن األولى مفتوحة أمام العالم بأس���ره، »بينما 

إسرائيل مفتوحة للمتهربين من دفع الضرائب اليهود فقط«.

وتشرح الصحيفة تعديل القانون الذي تم في العام 2003، وكان ساريا لمدة خمس 

س���نوات، ثم جرى تمديده في العام 2008 إلى عشر سنوات أخرى، ويمنح المهاجرين 

اليه���ود إلى إس���رائيل، وحتى اإلس���رائيليين الذين هاجروا قبل س���نوات وعادوا إلى 

إس���رائيل، إعفاء من دفع الضرائب على كل نشاطهم االقتصادي في الخارج لمدة عشر 

س���نوات، حتى وإن كان األمر متعلقا ببيع عقارات وأعمال في الخارج وما ش���ابه، وهذا 

أحد األنظمة التي س���نتها إسرائيل في الس���نوات األخيرة، بحثا عما يسمى »الهجرة 

النوعية«، بمعنى استقدام مهاجرين يهود من ذوي االمكانيات المالية والعلمية.

وبحسب ما جاء فإن تعديل القانون في حينه كان بقصد تحفيز الهجرة في إسرائيل، 

التي بدأت في تلك المرحلة بالتراجع بنس���بة ح���ادة، مقارنة مع معدالتها التي كانت 

قائمة في سنوات التس���عين من القرن الماضي، وكان هدف المشّرع هو ضمان تأقلم 

المهاجري���ن اقتصادي���ا في إس���رائيل في س���نوات هجرتهم األولى، حس���ب تعبير 

الصحيف���ة، إال أن هذا التعديل جعل كثيرين من كبار المس���تثمرين من يهود العالم 

يرون في إسرائيل »دفيئة لمتهربي دفع الضرائب«. 

وتق���ول المحللة أرل���وزورف: »ليس صعب���ا أن نفهم لماذا كل يه���ودي لديه أمالك 

في العالم ومعني بالتس���تر عليها كي ال يدفع الضرائب يقفز إلى الفرصة الس���انحة 

)إس���رائيل(، ولي���س صعبا فهم لماذا يقوم يهود مس���تقيمون، ال يخف���ون أمواال عن 

الضرائ���ب )في دوله���م( ولكنهم معني���ون بتقليص حجمها، بالقف���ز هم أيضا على 

الفرصة السانحة«.

ويقول التقري���ر إن القانون اإلس���رائيلي المعّدل يعفي المهاجرين في الس���نوات 

العشر األولى لهجرتهم من تقديم تقارير لسلطات الضرائب عن نشاطهم االقتصادي 

في الخارج وعن أمالكهم العقارية، وهذا »ما جعل إسرائيل ملجأ ضريبة متمّيز لليهود 

األثري���اء، فمنذ اآلن لديهم دولة، إذا ما انتقلوا للعيش فيها، فإنهم معفيون من دفع 

الضرائب«.

وأش���ارت الصحيفة إلى القانون األميركي الذي يعفي من هم ليس���وا أميركيين من 

دفع ضرائب على أرباح أموالهم في أس���واق المال، وقال���ت إن كثيرين من األميركيين 

اليهود يحصلون على الجنس���ية اإلس���رائيلية لهذا الغرض، بينما يواصلون نشاطهم 

المالي في الواليات المتحدة.

وتفند الصحيفة ضمنا مزاعم أجهزة تطبيق القانون اإلس���رائيلية بأنها تتعاون مع 

جهات دولية، وقالت إن تهديد جهات دولية ودول أخرى بوقف التعاون مع إس���رائيل 

في قضايا تهريب األموال وتبييض األموال، قاد إلى أن تبدأ إس���رائيل في التعاون مع 

اإلنترب���ول في مثل هذه القضايا، ولكن كما ُيفه���م من التقرير فإن ظاهرة اللجوء إلى 

إسرائيل بهدف التهرب من دفع الضرائب مستمرة.

وتقول الصحيفة إن البيوت الفخمة التي اش���تراها الفرنسيون اليهود في إسرائيل 

س���اهمت أيضا في ارتفاع أسعار البيوت في إس���رائيل، وهذا انعكاس واحد من جملة 

انعكاس���ات، لك���ن األهم هو أن اإلعف���اء الضريبي الذي ينص علي���ه القانون جعل من 

إس���رائيل ملجأ لمن يخف���ون أموالهم عن س���لطات الضرائب في دوله���م، وملجأ لمن 

يعملون في تبييض األموال، وهذا ما جعل سلطة الضرائب اإلسرائيلية تعيد تفكيرها 

من جديد في الوضع الناشئ، الذي يتسبب بغضب الكثير من دول العالم التي تالحق 

أمثال هؤالء األثرياء.

كما تش���ير الصحيفة إلى أن محاوالت برلمانية لتعديل القانون اإلسرائيلي واجهت 

الفشل في اآلونة األخيرة، وكما يبدو بسبب ضغوط كبيرة من داخل إسرائيل، في حين 

يقت���رح أحد خبراء االقتص���اد، في حديث للصحيفة، عدم تعدي���ل القانون وإنما إلزام 

أمثال هؤالء األثرياء بأن يستثمروا في إسرائيل بعد السنوات العشر لإلعفاء الضريبي، 

على أن ال تقل استثماراتهم عن 100 مليون دوالر.

وتقول أرلوزوروف: ليس واضحا ما الذي جنته إسرائيل من تعديل هذا القانون، ومن 

جعل نفس���ها ملجأ للمتهربين من دفع الضرائب، فهؤالء األثرياء لم ينقلوا مصالحهم 

ومشاريعهم االقتصادية إلى إس���رائيل، ألن نقال كهذا سيلزمهم بدفع ضرائب، وبذا 

فإس���رائيل لم تربح من زيادة مداخيل، وال من فتح أماكن عمل جديدة من استثمارات 

هؤالء المالية، وهذا أمر سيس���تمر لكل واحد منهم عشر سنوات، في حين أن القانون 

ال يلزمهم بالبقاء في إسرائيل بعد تلك الفترة.

يذكر أن إس���رائيل أقرت في سنوات األلفين سلس���لة من األنظمة والقوانين بهدف 

تش���جيع مئات آالف حاملي الجنسية اإلس���رائيلية الذين هاجروا من إسرائيل على مر 

السنين على العودة إليها، وبحسب التقديرات هناك ما يزيد عن 800 ألف شخص من 

حاملي الجنسية اإلسرائيلية يعيشون خارجها على شكل مهاجرين، لكنهم مسجلون 

في سجل السكان ألن القانون اإلسرائيلي ال يلزم بإلغاء جنسيتهم، لئال »يختل الميزان 

الديمغرافي« بين اليهود وفلسطينيي 48 في إسرائيل.

ولم تؤثر كل هذه المش���اريع في اس���تقدام عش���رات اآلالف كما كان متوقعا خالل 

واليتي حكومت���ي إيهود أولم���رت وبنيامين نتنياهو الس���ابقتين، فاإلس���رائيليون 

يواصلون الهجرة سنويا بأعداد كبيرة، وبحسب المعدل الذي يعلن عنه مكتب اإلحصاء 

المركزي يغادر سنويا قرابة 22 ألف شخص، مع مؤشرات لمكوث لفترة طويلة جدا، وهو 

إحدى تسميات الهجرة من إسرائيل، في حين يعود سنويا ما بين 10 آالف إلى 12 ألف 

ش���خص، ويحصلون على امتيازات مالية وضريبية، ما يعني أنه سنويا يغادر إسرائيل 

مهاجرا ما بين 10 آالف إلى 12 ألف شخص، وهو معدل شبه ثابت في سنوات األلفين.

»إسرائيل دفيئة للمتهربين من دفع الضرائب في أوساط يهود العالم«!
* األثرياء اليهود في العالم يستفيدون من تعديل قانون في العام 2003 يجيز للمهاجرين عدم تقديم تقارير عن مشاريعهم وممتلكاتهم في الخارج 

لمدة عشر سنوات * إسرائيل بدأت تواجه انتقادات في العالم ما جعل سلطة الضرائب تعيد التفكير في القضية إال أن هناك من يشكك في ذلك *

أعلنت وزارة المالية اإلس���رائيلية أنها ش���رعت في البحث عن ش���كل صرف 

الفائ���ض الكبي���ر الحاصل في الميزاني���ة العامة للعام الج���اري، وفي خزينة 

الضرائب، إذ أنه بحس���ب التقديرات األولية بلغ حجم الفائض منذ مطلع العام 

الجاري وحتى نهاية ش���هر تش���رين األولى 4ر3 ملي���ار دوالر، وكان الفائض 

أساس���ا 2ر4 مليار دوالر، إال أن الحكومة حولت من هذا 800 مليون دوالر لوزارة 

الدفاع. وهذا الفائض نابع أساسا من فائض في مداخيل الضريبة، وفي فائض 

في ميزانيات الوزارات المختلفة، في حين دلت تقارير على أن هذه المعطيات 

ستقود إلى انخفاض حاد في العجز في الميزانية العامة.

وتق���ول التقارير إن الفائض العام في جباي���ة الضرائب حتى اآلن بلغ 52ر2 

ملي���ار دوالر، في حين أن الفائض من ميزانيات ال���وزارات المختلفة بلغ حتى 

اآلن 58ر1 ملي���ار دوالر، ما يعني 4,2 مليار دوالر كان فائضا غير متوقع. وكانت 

الحكومة قد عملت قبل أكثر من اسبوعين على تحويل 800 مليون دوالر لوزارة 

الدف���اع، وهو نفس حجم تقليص ميزانية الوزارة ف���ي ميزانية العام الحالي، 

وتنتظر الوزارة المزيد من األموال التي قد تتلقاها حتى نهاية العام الجاري.

وقال تقرير س���لطة الضرائب إن السلطة نجحت في جباية قرابة 55 مليار دوالر، 

وهذا يش���كل زيادة بنسبة قرابة 7% عما كان في نفس الفترة من العام الماضي. 

وس���اهمت في هذه الزيادة جباية ضريبة على ما يسمى »األرباح المحتجزة«، وهي 

أرباح بقيمة تزيد عن 33 مليار دوالر حققتها الش���ركات اإلسرائيلية في نشاطها 

في الخارج في السنوات األخيرة، ولكن الشركات احتجزت هذه األرباح كي ال تدفع 

عليها ضريبة بنس���بة 25%، وكان قرار وزارة المالية بأنه في حال أقدمت الشركات 

على توزيع األرباح على أصحاب األسهم فستفرض ضريبة بنسبة تفوق %15.

لكن الش���ركات امتنعت عن توزيع األرباح إال القليل منها، وأمام هذا الوضع 

قبلت الحكومة الس���ابقة برئاس���ة بنيامين نتنياهو بما يس���مى »حل وسط« 

توصلت له وزارة المالية مع كل تلك الشركات، ويقضي بجباية ضرائب بقيمة 

800 ملي���ون دوالر فق���ط، أي 10% مما كان يجب جبايت���ه، ولكن لدى التنفيذ 

ارتفعت الجبابة إلى 930 مليون دوالر.

كذلك س���اهم ارتفاع ضريبة المش���تريات )القيم���ة المضافة( في النصف 

الثان���ي من العام الجاري بنس���بة 1% أي لتصب���ح 18% إضافة إلى رفع ضرائب 

أخرى على المشروبات الكحولية والسجائر وغيرها، في زيادة خزينة الضرائب 

ببضع مئات الماليين من الدوالرات.

ومن األمور األخرى التي لفتت لها س���لطة الضرائب االرتفاع الحاد، بنس���بة 

130%، في جباية الضرائب على أرباح المستثمرين في البورصة، وهذا مقارنة 

مع العام 2012. وقالت الس���لطة إنها جمعت في األش���هر العش���رة األولى من 

الع���ام الجاري ما يزيد عن 103 ماليين دوالر، وتبلغ نس���بة الضريبة على أرباح 

المستثمرين في البورصة %25.

وقد أدى ه���ذا الفائض إلى انخفاض العجز في الميزانية العامة في األش���هر ال� 12 

األخيرة إلى 3ر3%، بينما كان المخطط ف���ي الميزانية العامة للعام الجاري هو 65ر%4 

من الناتج العام. وتتوقع وزارة المالية أن ينخفض العجز مع نهاية هذا العام إلى %3، 

إذا لم تقدم الحكومة على مصروف زائد من الفائض الذي سيظهر حتى نهاية العام.

وأم���ام هذا الوضع تبحث وزارة المالية ش���كل صرف ه���ذا الفائض. وهناك 

ثالث مس���ارات: األول ما ألمح له وزير المالية يائير لبيد، وهو إمكانية تقديم 

تس���هيالت ضريبية، مثل إعادة ضريبة المش���تريات إلى نسبة 17%، وإجراء 

تخفي���ض طفيف ف���ي ضريبة الش���ركات، وتعديل آخر عل���ى ضريبة الدخل. 

والمس���ار الثاني، هو رفع محدود للمخصص���ات االجتماعية، التي واجهت في 

ميزانية العام الجاري تقليصا حادا، أي مخصصات األوالد والبطالة.

أما المس���ار الثالث، الذي يدعو له مس���ؤولون في الوزارة واقتصاديون، فهو 

تحويل قسم من الفائض لغرض تسديد الديون، بهدف تخفيض نسبة الدين 

من الناتج العام، وهي نس���بة تبلغ حاليا أكثر بقليل من 68%، في حين تطمح 

إس���رائيل منذ سنوات إلى تخفيض الدين إلى نسبة 60%، وقد وضعت سابقا 

هدفا لتحقيق هذا في العام 2015، ولكنها مددته الحقا إلى العام 2018.

لجنة لفحص االمتيازات الضريبية
ه���ذا وفي محاول���ة المتصاص الغض���ب لدى أوس���اط عديدة في الش���ارع 

اإلسرائيلي على حجم االمتيازات الضريبية، التي يحصل عليها عدد قليل من 

الش���ركات الضخمة، أقام وزير المالية لبيد، في األسبوع الماضي، لجنة خاصة 

برئاسة المديرة العامة للوزارة بهدف فحص حجم االمتيازات الضريبية التي 

تتلقاها الش���ركات، وما إذا كانت هذه االمتيازات تلبي أهداف قانون تشجيع 

االس���تثمارات، إضافة إلى فحص إمكانية إقامة جهاز متابعة لتطبيق قانون 

االستثمارات، الذي في صلبه تقديم امتيازات فوق العادة لكبرى الشركات.

وق���ال لبي���د إن قرار تش���كيل اللجنة ج���اء بهدف فحص جوان���ب القانون، 

وأض���اف: »س���نعمل على إص���الح قان���ون االس���تثمارات المالي���ة ومالءمته 

الحتياج���ات االقتصاد والمواطنين في إس���رائيل، وخلق التوازنات الضرورية، 

بين االحتياجات المختلفة«.

وأضاف لبيد أن القانون سيفحص كل مسارات دعم االقتصاد واالستثمارات 

التقليدي���ة، وحجمه���ا، ومالءمتها مع االقتص���اد العالمي، به���دف تحقيق 

أهداف قانون االس���تثمارات، وسيكون من اختصاص اللجنة أن تفحص حجم 

االمتيازات الضريبية والمالية في كل واحد من المسارات التقليدية.

وقد ُسن القانون في العام 2005، حينما كان بنيامين نتنياهو وزيرا للمالية 

في حكومة أريئيل ش���ارون، ودخل حيز التنفي���ذ في العام 2006 والحقا، وهو 

قان���ون يمنح امتي���ازات ضريبية غير عادية للش���ركات الكبرى في مواصفات 

معينة، يصل مجموعها سنويا إلى ما يربو على 4ر1 مليار دوالر. 

وكانت سلطة الضرائب اإلسرائيلية قد اضطرت قبل عدة أسابيع إلى الكشف 

عن هذه اإلعفاءات الضريبية، التي منحتها لكبرى الش���ركات في إطار قانون 

»تشجيع االستثمارات«، ليتبين أن 50% من هذه االمتيازات خالل ست سنوات 

حصلت عليها ثالث شركات، أكبرها شركة »طيفع« التي تعد من أكبر شركات 

األدوية في العالم، وهي ما بين سابع إلى ثامن شركة في العالم.

كذلك كان »مراقب الدولة العام« اإلسرائيلي قد أصدر مؤخرا تقريرا خاصا انتقد 

فيه بش���كل واضح حجم االمتيازات الضريبية الضخمة التي تحصل عليها كبرى 

الش���ركات على وجه الخصوص، في إطار »قانون تش���جيع االستثمارات«، إضافة 

إلى قرار وزارة المالية منح تس���هيالت مفرطة في الضريبة على أرباح الش���ركات 

اإلس���رائيلية على نش���اطها في العالم، يضاف اليها أيضا مسألة تشغيل أموال 

صناديق التقاعد في األسواق المالية، ومنح كبار الشركات والمستثمرين قروضا 

منها، إذ يؤكد التقرير أن في كل هذا إغداقا غير مبرر على الش���ركات، ما يس���بب 

خسائر فادحة للخزينة العامة، وألموال الجمهور في صناديق التقاعد.

فائض كبير في الضرائب والميزانية يدفع الحكومة 
اإلسرائيلية إلى التفكير بتسهيالت ضريبية

*فائض بقيمة 4ر3 مليار دوالر يدفع الحكومة إلى البحث عن شكل صرفها *رغم الحديث عن تخفيف ضرائب

وزيادة محدودة للمخصصات االجتماعية هناك من يطلب صرف الفائض على الديون لتخفيضها*

أحد فروع شركة »طيفع« لألدوية التي تحصل على امتيازات ضريبية كبيرة رغم كونها من كبرى شركات األدوية في العالم! 
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

كتب سليم سالمة:

أثار قرار محكمة الصلح اإلسرائيلية في مدينة القدس تبرئة وزير الخارجية 

اإلس���رائيلي الس���ابق، أفيغدور ليبرم���ان، وباإلجماع، من جمي���ع التهم التي 

تضمنته���ا الئحة االتهام الجنائية التي قدمتها ضده النيابة العامة للدولة، 

موجة عارمة من النقد الش���ديد والالذع للمستشار القانوني للحكومة، يهودا 

فاينشتاين، رافقتها مطالبة واسعة، قضائية وصحافية وشعبية، باستخالص 

استنتاجات شخصية وتقديم استقالته من منصبه، باعتبار أن ملف ليبرمان 

ل »امتحان فاينشتاين األكبر، وقد فشل فيه فشال ذريعا«، كما قالت 
ّ
هذا ش���ك

صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية في افتتاحية خصصتها للموضوع )11/7(. 

وكان���ت محكمة الصل���ح في القدس قد قررت، يوم 6 تش���رين الثاني الجاري، 

وبإجماع قضاتها الثالثة، تبرئة ساحة وزير الخارجية ليبرمان من تهمة الغش 

والخ���داع وخيانة الثقة التي وجهت له في إطار ما عرف في إس���رائيل باس���م 

»قضية الس���فير زئيف ب���ن أرييه«. وقد تبن���ى القضاة الثالث���ة، في قرارهم، 

وبالكامل تقريبا، رواية ليبرمان نفسه حول القضية مؤكدين أن »النيابة العامة 

لم تفلح في إثبات االتهامات المنس���وبة إليه في الئحة االتهام«! وذلك بالرغم 

عن، وإلى جانب، إقرارهم بأن »المتهم لم يتصرف بصورة مقبولة وجديرة، حقا، 

لكن ليس كل إخفاق هو مخالفة وليس كل خطأ في التقدير هو عمل جنائي«!

وس���جل قضاة المحكمة، في حيثيات قراره���م، انتقادات عديدة وحادة لما 

أس���موه »قصورات التحقيق«، ومنها إحجام الش���رطة ع���ن التحقيق مع عضو 

الكنيس���ت فاينا كيرش���نباوم، األمينة العامة لحزب »إس���رائيل بيتنا« )حزب 

ليبرم���ان(، ورفض النيابة العامة اس���تدعاء زوجة الس���فير ب���ن أرييه لإلدالء 

بإفادتها أمام المحكمة وكذلك امتناع النيابة العامة عن تقديم الرواية التي 

عرضه���ا بن أرييه خالل فحص جهاز الك���ذب )بوليغراف( في أيلول 2009 � أي 

قبل ش���هر واحد من تعيينه س���فيرا في جمهورية التفيا � باعتبارها »رواية 

تلقائية وأولية كان من الممكن أن يكون لها وزن جدي«، كما قال القضاة. 

وأش���ار القضاة إلى أن بن أرييه لم يقل خالل إفادته والتحقيقات معه سوى 

مرة واحدة فقط أنه أبلغ ليبرمان بأن »الورقة التي س���لمه إياها مصدرها مواد 

حصل عليها من خالل منصبه س���فيرا في التفيا، لكنه عاد وغّير إفادته الحقا 

مدعي���ا بأنه التزم الصمت خ���الل اللقاء )مع ليبرمان( ولم يكش���ف عن مصدر 

معلوماته«. واعتبر القضاة أن هذه »تشكل نقطة مركزية في الملف كله، ورغم 

أن النيابة العامة كانت تدرك ذلك إال أنها اختارت عدم التحقيق مع بن أرييه 

بشأن التناقضات التي تضمنتها إفادته في هذا الشأن. وهو ما يمثل إهماال 

فظيعا من جانب النيابة العامة«!! 

ووج���ه القضاة نقدا حادا للنيابة العامة حيال ع���دم إجرائها أي تحقيق مع 

زوجة الس���فير بن أرييه، وهي التي »كان بإمكانها إلقاء الضوء على القضية«، 

ل ضد النيابة العامة«!  َسجَّ
ُ
معتبرين أن »حقيقة عدم التحقيق معها ت

وس���جل القضاة اس���تغرابهم من »عملية تقييم القرائن من جانب النيابة«، 

و«كي���ف لم ير رجال النيابة المصاعب التي اعترضت طريق التحقيقات وجمع 

القرائن ولم يحققوا مع كل الش���هود؟ وكيف يمكن تفسير قرار فاينشتاين 

عدم إجراء تحقيق مع عضو الكنيس���ت فاينا كيرشنباوم، التي تبين للمحكمة 

الحقا أن إفادتها كان يمكن أن تش���كل مفتاحا لفهم إفادة السفير بن أرييه 

المتغيرة والمتناقضة؟«!

وعللت »هآرتس« موقفها المذكور أعاله، الذي يش���كل الئحة اتهام خطيرة 

ضد النيابة العامة ورئيسها المستشار القانوني للحكومة، بالقول إن »الملف 

ّدم إلى المحكمة كان مقلصا جدا وأخف���ى، منذ البداية، الملف الكبير 
ُ
ال���ذي ق

م فيها  والحقيق���ي«! موضحة أن »هذه هي المرة األولى، كم���ا يبدو، التي ُيقدَّ

 جاهز ومتكامل، ينطوي على أهمية 
ّ

إلى المستش���ار القانوني للحكومة ملف

قصوى وكان من ش���أنه تكريس معايير جماهيرية جديدة وتجس���يد ش���ارة 

تحذير شديدة الوضوح ألية شخصية جماهيرية. لكن الخوف استبد بالنيابة 

العامة حيال جبل الوثائق واألدلة فقرر رؤساؤها االكتفاء بالفأر، بدال من النظر 

في الثقب األسود وفي ما يستتر خلفه«!

ولفت���ت »هآرتس«، في الس���ياق، إلى أن���ه »لم تكن الئح���ة االتهام وحدها 

ة مقارنة بالشبهات المركزية، بل كان أداء ممثلي االدعاء العام 
ّ

هامشية وهش

في المحكمة، أيضا، هزيال ومفتقرا إلى الثقة.  فما العجب، إذن، في أن القضاة 

ل���م يقتنعوا بقوة وصالبة القرائن الت���ي عرضت عليهم، بل بطعونات محامي 

الدفاع عن ليبرمان؟«.  ثم خلصت إلى القول: »إذا كانت هذه هي النتيجة بعد 

س���نوات طويلة جدا وُمهَدرة من مس���اعي التحقيق وما رافقها من تش���ويش 

لإلجراءات القضائية، فال مفر أمام المستشار القانوني من تقديم استقالته«! 

وذهبت أوساط قضائية وصحافية إس���رائيلية واسعة، أيضا، إلى ما ذهبت 

إلي���ه افتتاحي���ة صحيفة »هآرت���س« من أن ق���رار المحكمة تبرئ���ة ليبرمان، 

باإلجم���اع، يعكس اإلهم���ال المريب الذي مّيز عم���ل أذرع تطبيق القانون في 

إس���رائيل، وفي مقدمتها النيابة العامة للدولة، ف���ي مجمل هذا الملف، بدءا 

م���ن التحقيقات مرورا بإعداد الئحة االتهام وانتهاء بتقديمها إلى المحكمة، 

بمتضمناتها المختلفة بما فيها الئحة شهود االدعاء. 

واعتبرت هذه األوس���اط أن المستش���ار القانوني للحكومة، فاينشتاين، قد 

»راه���ن عل���ى كل ما يملك في هذا المل���ف، لكنه ُهزم«! وخاص���ة على خلفية 

مرافقته الش���خصية والوثيقة لجميع مجريات التحقي���ق وجمع اإلفادات في 

ه���ذا الملف الذي »كان يرتج���ى أن يعيد الحياة إلى وج���ه النيابة العامة في 

حربها ضد الفساد السلطوي«!

وما يزيد فش���ل النيابة العامة، والمستشار القانوني شخصيا، في هذا الملف 

حدة وخطورة يتمثل في حقيقة أن المحكمة توصلت إلى قرارها تبرئة ليبرمان 

من خالل رفض ودحض الغالبية الس���احقة من »الحقائق« التي أوردتها النيابة 

العامة في الئحة االتهام وعرضتها أمام المحكمة، وليس من خالل تفس���يرات 

قانونية قد تخضع للنق���اش والجدل، وهو ما يعني أن فرص تغيير قرار الحكم 

هذا بواس���طة تقديم اس���تئناف عليه إلى محكمة أعلى ت���كاد تكون معدومة 

تماما، ذلك ألن العرف القضائي المتبع في إسرائيل، إجماال، هو إحجام المحاكم 

التي تنظر في االستئنافات عن التدخل في »الحقائق الموضوعية«. 

وتضيف األوساط القضائية المطلعة قولها إن »هذا الملف كان يفترض أن 

ينتهي، بالنس���بة لفاينشتاين، بالئحة اتهام مقتضبة وذكية«، لكن النتيجة 

التي انتهى إليها »ال تقل أذى وإيالما عن التبرئة الجزئية التي انتهت إليها 

الئح���ة االتهام ضد إيهود أولمرت، خاصة وأن النيابة العامة نجحت في إثبات 

الحقائق األساس���ية حتى في البن���ود التي تمت تبرئة أولم���رت منها، بينما 

أخفقت النيابة هنا في إثبات أي من الحقائق في أي من بنود االتهام«!  

وم���ن هنا، تصل هذه األوس���اط إلى القول إن »ملف الس���فير انهار قبل بدء 

النظ���ر فيه. ولذا، فإن قرار تبرئة ليبرمان يش���كل فش���ال مدويا للمستش���ار 

القانوني، أكثر من كونه تطهيرا لليبرمان واسمه. وعلى هذا، فليس في وسع 

فاينشتاين التنصل من المسؤولية الكاملة عن دالالت هذه الفشل وإسقاطاته 

على الجهاز الذي يقف هو على رأسه«!

لكن الدعوات إلى اس���تقالة فاينش���تاين اآلن ال تنطلق من الفش���ل األخير 

المتمثل في تبرئة ليبرمان فحس���ب، بل تس���تعيد إخفاق���ات أخرى متعاقبة 

مني بها هذا المستشار القانوني والنيابة العامة تحت إدارته خالل السنوات 

األخيرة، وخاصة في مجال محاربة الفساد السلطوي إذ انتهى الجزء األكبر من 

لوائح االتهام التي قدمتها النيابة العامة ضد وزراء ومس���ؤولين آخرين، سواء 

في الحكم المركزي أو في الحكم المحلي، بفشل النيابة وتبرئة المتهمين. 

ويؤك���د أحد المحللين القضائيين، في هذا الس���ياق، أن قرار تبرئة ليبرمان 

يمثل »انهيار الرؤية القضائية التي اعتمدها فاينشتاين منذ تسلمه منصبه 

وتحطمها إلى ش���ظايا ما يجسد فش���ل واليته كلها: صفر إدانات بحق ممثلي 

الجمه���ور الذين قدم لوائح اتهام ضدهم«! مضيفا أن »قضية ليبرمان كانت، 

منذ بدايتها، قضية صغيرة، فصال هامشيا في مسلسل طويل ومعقد وكثير 

الش���بهات تدحرج إلى طاولة مستشار قانوني يفتقر إلى التجربة والخبرة في 

إدارة ملفات كبرى«!

وفي س���ياق محاولته إثبات قصور فاينش���تاين وعجزه عن االضطالع بمهام 

ومس���ؤوليات المستش���ار القانوني للحكومة، بوصفه رئي���س النيابة العامة 

واالدعاء العام، أعاد هذا المحلل إلى األذهان تصريحات فاينشتاين العنجهية 

والمتعالية التي قال فيها: »ليس ثمة من يس���تطيع أن يعلمني، بعد أربعين 

عاما من العمل، ما هو القضاء الجنائي... فلدّي القدرة على التشخيص ومعرفة 

متى يمكن أن ينتهي ملف ما بالتبرئة«! 

ورأى محل���ل قضائي آخر أن »قرار تبرئة ليبرمان يضع المستش���ار القانوني 

للحكومة، فاينش���تاين، ف���ي مأزق كبير«، مضيفا أن »النق���د الذي يتعرض له 

فاينش���تاين اآلن، في أعقاب هذا القرار، يجسد النهج المأساوي الذي اعتمده 

هذا المستش���ار في قضايا عديدة، ومن بينها قضايا ليبرمان نفس���ه«، علما 

بأن ثمة ملفا آخر ضد ليبرمان كان المستش���ار قد قرر إغالقه، وهو المعروف ب� 

»ملف الش���ركات الوهمية«، الذي كانت جميع األوساط القضائية في البالد قد 

وصفته بأنه »الملف الرئيس ضد هذا السياسي المشتبه بالفساد«!  

ويضيف هذا المحلل قوله إنه »في نظرة ش���املة إلى تعامل المحاكم مع لوائح 

االتهام المقدمة إليها ضد منتخبي الجمهور � من قرار التبرئة الجزئية في ملف 

أولم���رت في تموز 2012 وحتى ق���رار التبرئة التامة بحق ليبرم���ان اليوم � يمكن 

الجزم بأنه خالفا لفترة المستش���ار القانوني الس���ابق، مين���ي مزوز، فقد توقفت 

المحاكم عن تبني نهج االدعاء العام بشأن مخالفات الفساد السلطوي، ما يشكل 

ضربة قاسية جدا ألذرع تطبيق القانون في الدولة. وهذا هو الضرر األكبر واألخطر 

الذي يخلفه قرار تبرئة ليبرمان«! ومش���يرا إلى أن هذا يمثل »تراجعا انتكاس���يا 

إلى سنوات التسعينيات األولى، حينما تكبدت النيابة العامة سلسلة طويلة من 

ق���رارات التبرئة المهينة التي أصدرتها المحاكم في أعقاب تقديم لوائح اتهام 

جنائية ضد منتخبي جمهور، سواء في الحكم المركزي أو المحلي«!

وم���ن جهته���ا، طالبت »الحرك���ة من أجل ج���ودة الحكم«، أيضا، باس���تقالة 

فاينشتاين من منصب المستش���ار القانوني للحكومة، في أعقاب قرار تبرئة 

ليبرمان، كما طالبت مراقب الدولة، يوسف شابيرا، بإجراء فحص شامل ومعمق 

»ألداء سلطات تطبيق القانون« على هذه الخلفية. 

وأشارت الحركة، في رس���التها إلى فاينشتاين نفسه، إلى أن »أداء سلطات 

تطبيق القانون، التي يقف هو على رأس���ها، وخاصة في كل ما يتعلق بعملية 

اتخاذ القرارات، يثير جملة من التس���اؤالت الخطيرة، ال س���يما عند النظر إلى 

الفت���رة الزمنية الطويلة ج���دا � نحو 11 عاما! � التي اس���تغرقها التحقيق في 

القضي���ة«! وهو ما يش���كل »ضررا جس���يما على صعيد ثق���ة الجمهور بجهاز 

تطبيق القانون، استقامته ومهنيته«!  

والموقف نفسه، أيضا، صدر عن حركة »أومتس« )»مواطنون من أجل اإلدارة 

الس���ليمة، العدل االجتماعي والقضائي«( التي طالبت فاينشتاين باالستقالة 

من منصب المستش���ار القانوني للحكومة، نظرا لما »يعكسه قرار التبرئة من 

انعدام الرؤية الس���ليمة لدى المستش���ار القانوني في عملية اتخاذ القرارات 

القضائية«!

في أعقاب قرار المحكمة تبرئة أفيغدور ليبرمان

مطالبة واسعة قضائية وصحافية وشعبية باستقالة المستشار القانوني للحكومة!
*»في نظرة شاملة إلى كيفية تعامل المحاكم مع لوائح االتهام المقدمة إليها ضد منتخبي الجمهور ـ من قرار التبرئة الجزئية في ملف أولمرت في تموز 2012 

وحتى قرار التبرئة التامة بحق ليبرمان اليوم ـ يمكن الجزم بأنه خالفا لفترة المستشار القانوني السابق، ميني مزوز، توقفت المحاكم عن تبني نهج االدعاء العام 

بشأن مخالفات الفساد السلطوي، ما يشكل ضربة قاسية جدا ألذرع تطبيق القانون في الدولة. وهذا هو الضرر األكبر واألخطر الذي يخلفه قرار تبرئة ليبرمان«!*

أج���رى الجي���ش اإلس���رائيلي تدريبات مكثف���ة ال حصر لها، خ���الل األعوام 

الماضية، على أثر اس���تخالص الدروس من حرب لبنان الثانية )صيف 2006(، 

بهدف تحس���ين أدائه ورفع جهوزية قواته الحتمال نشوب حرب جديدة مع 

حزب الله وس���ورية، إلى جان���ب تدرب طيرانه على القتال وش���ن الغارات في 

مناطق بعيدة عن إسرائيل، تحسبا من دخول إيران في مواجهة كهذه. 

وج���رت هذه التدريبات، في غالب األحي���ان، في منطقة هضبة الجوالن، رغم 

أن قيادة الجبهة الداخلية أجرت عدة تدريبات في المدن اإلسرائيلية الكبرى، 

استعدادا الحتمال شن هجمات صاروخية عليها.

لك���ن منذ بدء األزمة الس���ورية، وتحولها إلى حرب أهلية، وانش���غال الدول 

العربية عموما بمش���اكلها وأحوالها الداخلية، يس���ود االعتقاد في إسرائيل، 

وخاصة لدى أجهزة االس���تخبارات فيها، أنه من المس���تبعد نشوب مواجهة 

كهذه، مع دول وجهات عربية في المس���تقبل القريب، ربما باستثناء هجمات 

تشنها تنظيمات الجهاد العالمي، التي تنشط في سورية وسيناء.

ف���ي المقابل، يالحظ مؤخ���را تزايد التقارير اإلس���رائيلية التي تتحدث عن 

تدريبات تجريها قوات الجيش اإلس���رائيلي لمواجهة تفجر محتمل لألوضاع 

في الضفة الغربية، وهو ما وصفه رئيس جهاز األمن العام )الشاباك( السابق، 

يوفال ديسكين، ب� »الربيع الفلسطيني«. 

وتحدث���ت ثالثة تقاري���ر صحافية، مؤخ���رًا، عن ثالثة تدريب���ات لمواجهة 

احتمال تفجر األوضاع في األراضي الفلسطينية. وحاكى أحد هذه التدريبات 

احتالل غزة المدينة، وتجري تدريبات أخرى الجتياح واحتالل قرى وبلدات في 

الضفة الغربية، بينما كش���فت منظمة حقوقية ع���ن تدرب وحدة في الجيش 

اإلسرائيلي على مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين في مقبرة في مدينة 

الخليل. 

ازدياد تخّوف إسرائيل من أسر جنودها
تك���ّرر إس���رائيل الحديث عن مخاوفها من قيام فلس���طينيين بأس���ر جنود 

أو مواطنين، من أجل مبادلتهم بأس���رى فلس���طينيين. وباتت هذه المخاوف 

ملموس���ة، ف���ي الش���هرين األخيري���ن، في أعق���اب مقتل ثالثة عس���كريين 

إس���رائيليين ف���ي الضفة الغربية، بع���د اختطاف جندي والتس���لل إلى بيت 

ضابط في االحتياط في مس���توطنة في غ���ور األردن. ورغم أن تقارير إعالمية 

إسرائيلية أش���ارت إلى أنه تخيم »ش���بهات جنائية« فوق هذه العمليات، إال 

أنها تبرز القدرة على أس���ر جندي ونقله إلى الضفة. وذلك إلى جانب العديد 

من المواجهات بين المواطنين الفلس���طينيين وقوات الجيش اإلسرائيلي في 

مناطق عديدة في الضفة.

ونقل موقع »والال« االلكتروني عن ضابط في قيادة الجبهة الوس���طى، قوله 

إن »هناك خاليا فلس���طينية تسعى إلى إغراء جنود للوصول من إسرائيل إلى 

مناطق الس���لطة الفلس���طينية، وقد يحدث هذا بواسطة وعود بإبرام صفقات 

مش���بوهة ذات طابع جنائي، مثل صفقات مخدرات أو صفقات لش���راء بضائع 

بثم���ن رخيص«. وأضاف أن س���هولة إغراء جندي باالنتقال من إس���رائيل إلى 

داخل مناطق ’أ’ ]الخاضعة للسيطرة اإلدارية واألمنية الفلسطينية[، ومن ثم 

إدخاله هناك إلى سيارة واالختفاء، ال تحتمل.   

وأش���ار الضابط إلى أنه خالل العام األخير أحبط الجيش اإلسرائيلي وجهاز 

الش���اباك أربعين محاولة ألس���ر جنود. ويش���دد الضباط اإلس���رائيليون أمام 

جنودهم على ضرورة االمتناع عن الدخول إلى مناطق الس���لطة الفلس���طينية 

وعدم االس���تجابة إلغراءات بش���أن صفقات مختلفة. وقال الضابط إن »تهديد 

الخطف هو أحد التخوفات المركزية اليوم، وهو تهديد إستراتيجي على دولة 

إس���رائيل والجيش«. وأكد أن أي تدريب عسكري تتخلله محاكاة سيناريو أسر 

جندي، »ونحن نشدد على هذا التهديد بشكل أكبر في الفترة األخيرة«. 

من جهة ثانية، أعلن الجيش اإلسرائيلي أن النفق الذي أعلنت حركة حماس 

أنها حفرته بين قطاع غزة وإس���رائيل، بعد أن اكتش���فته قوات الجيش، كان 

بهدف أسر جنود إسرائيليين. ويؤمن الجيش اإلسرائيلي بأن حماس خططت 

ألس���ر جنود خالل عملية تدمير النفق في منطقة كيسوفيم. وقد أصيب خالل 

ذلك ستة جنود بينهم ضابط برتبة مقدم من سالح الهندسة اإلسرائيلي.  

ووفقا لتحقيق أجراه الجيش اإلس���رائيلي، فإنه عندما كانت قوة من س���الح 

الهندس���ة تعمل داخل النفق، انفجرت فيه عبوة ناس���فة وضعها مس���لحون 

فلس���طينيون. وتبين م���ن التحقيق أن حماس كانت مس���تعدة بقوات معززة 

على طول النفق وعند مداخله النتهاز فرصة أس���ر جنود إسرائيليين. وعندما 

تم تفجير العبوة الناس���فة، وقعت في منطقة النف���ق ثالثة انفجارات أخرى، 

يعتق���د الجيش اإلس���رائيلي أنها كانت تهدف إلى ع���زل جنوده في منطقة 

داخل النفق. كذلك الحظت القوات اإلس���رائيلية تواجد مسلحين كانا يراقبان 

تدح���رج العملية، وتواجد خلية تحمل أس���لحة مضادة للدبابات، وأنه تم قتل 

المسلحين بواسطة إطالق قذائف من دبابات. 

وأضاف التحقيق اإلس���رائيلي أن���ه عندما أدرك مقاتل���و حماس أن الجيش 

اإلس���رائيلي اكتشف وجود النفق، س���ارعوا إلى إسقاط حائط داخل النفق من 

أجل منع تقدم قوة إس���رائيلية ش���ملت أجهزة »روبوت«. ويسود االعتقاد في 

الجيش اإلس���رائيلي أن المس���لحين الذين تواجدوا في منطقة النفق خططوا 

لمهاجمة الجنود في حال وقوعهم في الفخ الذي نصبه المسلحون. 

وأشارت تقارير إعالمية إس���رائيلية إلى أن نتائج هذا التحقيق تنسجم مع 

تحذي���رات رئيس هيئة أركان الجيش اإلس���رائيلي، بين���ي غانتس، قبل عدة 

أسابيع، من محاوالت فصائل فلسطينية أسر ضابط كبير.

وحذر ضابط إسرائيلي كبير من أن ما وصفه ب� »خطة فك االرتباط« المصرية 

مع غزة تدفع الفلس���طينيين إلى أيدي إس���رائيل بشكل مباشر. وقال الضابط 

»لقد أصبحنا، بكل بس���اطة، مس���ؤولين عن كل ما يح���دث في غزة. وتعلق غزة 

بإس���رائيل يتزايد ونحن نوافق على اإلم���الءات المصرية. وضاع فك االرتباط« 

في إش���ارة إلى خطة االنفصال عن قطاع غزة التي نفذتها إسرائيل في العام 
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وكان الضابط اإلسرائيلي يشير بذلك إلى سوء العالقات بين مصر وحماس، 

في أعقاب دعم األخيرة لحكم اإلخوان المس���لمين في مصر، الذي انتهى في 

تم���وز الماضي، وإلى تدمير مصر معظم األنفاق، بي���ن غزة ومصر، والتي كان 

يتم تهريب الكثير من البضائع من خاللها، وبينها الوقود. 

وقال الضابط اإلسرائيلي »لم نكن ننقل إلى غزة حتى لترا واحدا من الوقود، 

وكان يت���م نقل أي ش���يء عب���ر األنفاق من مص���ر. وال خيار أمامنا اآلن س���وى 

تزويدهم بالوقود كي نمنع أزمة إنسانية«. لكن إسرائيل، وبعد االنفصال عن 

غ���زة، كانت تنقل كميات قليلة من البضائع إل���ى القطاع، األمر الذي أدى إلى 

ازدهار تجارة األنفاق، التي يتم تهريب األس���لحة من خاللها أيضا. وتش���ير 

التوقعات في إس���رائيل إلى أن األزمة في قطاع غزة، وخاصة اشتداد الحصار 

عليه وش���ح البضائع فيه، ستؤدي إلى تدهور كبير في الوضع األمني بين غزة 

وإسرائيل.

احتالل غزة في عسقالن
التوت���ر األمني في قطاع غزة، إل���ى جانب وصول المفاوضات اإلس���رائيلية 

- الفلس���طينية إلى طريق مس���دود، علما أنه لم يعلق أي جان���ب آماال عليها 

منذ اس���تئنافها، وتزايد حدة التوتر األمني ف���ي الضفة الغربية، وتحذيرات 

فلس���طينية وإس���رائيلية من احتمال اندالع انتفاضة ثالثة، حذر منها أيضا 

وزير الخارجية األميركي، جون كيري - كل ذلك هو مش���هد ماثل أمام الجيش 

وأجهزة االستخبارات اإلسرائيلية منذ فترة طويلة. 

ورغم ادعاء الجيش اإلس���رائيلي بأن الردع ضد غزة، منذ العدوان األخير على 

غزة )عملية »عمود السحاب« العسكرية قبل عام(، واستبعاده اندالع انتفاضة 

ثالث���ة في الضفة الغربية، إال أن ما يحدث على أرض الواقع يدل على أن األمور 

قد تتجه إلى مسار مختلف.

فقد ذك���رت صحيفة »يديعوت أحرون���وت« أن آالف الجنود اإلس���رائيليين 

سيشاركون في مناورة عس���كرية، في نهاية تشرين الثاني الحالي، ستجري 

في مدينة أشكلون )عسقالن( وتحاكي احتالل غزة المدينة. وقالت الصحيفة 

إن ضباطا في قيادة الجبهة الجنوبية للجيش اإلس���رائيلي يعكفون في هذه 

األثناء على اإلعداد لهذه المناورة، التي س���يجري خاللها تدريب على احتمال 

اجتياح قوات مشاة لغزة بهدف احتاللها. 

وأضاف���ت الصحيفة أن اختيار مدينة أش���كلون إلجراء المن���اورة فيها على 

احتالل غزة نابع من وجود تش���ابه معين بين المدينتين. التش���ابه األول هو 

أن المدينتين س���احليتان. والتشابه الثاني هو أنه على الرغم من وجود أحياء 

مرتبة في أش���كلون، إال أن هناك أحياء أخ���رى مهملة وغير معتنى بها كثيرا، 

ويلمح الجيش بذلك إلى أنها مشابهة لألحياء في غزة.

تدريبات إسرائيلية داخل قرى فلسطينية
تجري ق���وات الجيش اإلس���رائيلي تدريب���ات في القرى الفلس���طينية في 

الضفة الغربية. وكشفت صحيفة »هآرتس« عن وثيقة أعدتها النيابة العامة 

العس���كرية اإلس���رائيلية، جاء فيها أن الجيش ال يرى أية إشكالية في إجراء 

قواته تدريبات داخل القرى الفلسطينية في الضفة الغربية.

وزعمت هذه الوثيقة، التي أعدها نائب المدعي العام للشؤون العسكرية، 

هارئيل فينبرغ، في تفسير السماح بإجراء تدريبات في القرى الفلسطينية، 

ب����أن قانونية تدريبات كهذه كامن����ة في مبادئ »المنظ����ور القتالي«، الذي 

بموجبه يتعين على القائد العس����كري، الذي هو صاحب السيادة الميدانية، 

الحفاظ على األمن والنظ����ام العام في الضفة. ومن أجل تحقيق ذلك ينبغي 

»الحف����اظ على مؤهالت ولياق����ة قوات الجيش اإلس����رائيلي التي تنفذ هذه 

المهم����ات، ولذلك فإن الجيش مطال����ب بإجراء تدريبات، تج����ري أحيانا في 

مناطق مأهولة«. 

وال تنحصر التدريبات في القرى الفلسطينية فقط. فقد وثقت منظمة »يش 

دين« الحقوقية اإلس���رائيلية، من خالل ش���ريط مصور، نش���رته أخيرًا، تدريبا 

أجراه الجيش اإلس���رائيلي قرب مقبرة في مدينة الخليل. وتظهر في الشريط 

قوة من الجيش اإلسرائيلي تؤدي دور متظاهرين فلسطينيين، وعلى بعد بضع 

عشرات األمتار عنها قوة إسرائيلية أخرى تتدرب على تفريق »المتظاهرين«. 

وقال���ت المحامي���ة إميل���ي ش���يفر، م���ن منظم���ة »ي���ش دي���ن«، إن قوات 

الجي���ش اإلس���رائيلي تتدرب »داخل الق���رى، وحتى داخل بي���وت المواطنين 

الفلسطينيين«، مش���ددة على أن هذا األمر يعّرض المواطنين الفلسطينيين 

وأمالكهم للخطر من خالل »انتهاك واضح للمبادئ األساس���ية للقانون الدولي 

واإلنساني«. 

وأضافت ش���يفر »لقد ُهلعنا لدى اكتشافنا أن الجيش اإلسرائيلي رأى أن من 

الصواب إجراء التدريب في مقبرة في الخليل، واالس���تهتار بمش���اعر السكان 

المدنيي���ن في المكان. وأنا مقتنعة بأن الجيش اإلس���رائيلي لن يجري تدريبا 

كه���ذا ف���ي مقبرة يهودية أو في ح���ي يهودي في الضف���ة الغربية أو داخل 

إسرائيل«. 

ماذا وراء ازدياد التدريبات اإلسرائيلية لمواجهة احتمال تفجر األوضاع في األراضي المحتلة؟
* مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة: خطر اختطاف جنود بات يشكل تهديدا إستراتيجيا إلسرائيل والجيش *

جانب من تدريبات حديثة لجيش االحتالل.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

يواجه آالف اليهود في إسرائيل سياسة عنصرية ضد أزواجهم في حال 

كانوا أجانب غير يهود، إذ تضع السلطات، ممثلة بوزارة الداخلية، عراقيل 

كبي���رة أمامهم في الطريق نحو حص���ول أزواجهم على المواطنة أو اإلقامة 

في إسرائيل، أو حتى في الحصول على تأشيرة عمل فيها. وتأمل السلطات 

 عالقتهما، لكي تكون 
ّ

بذلك في أن ييأس الزوجان إلى درجة تؤدي إلى فض

إس���رائيل »ذات طابع يهودي«. وتصبح هذه العراقيل أكثر ش���دة وصرامة 

في ح���ال أراد المواطن العرب���ي فيها الزواج من مواطنة م���ن إحدى الدول 

العربية، لكن في حال الزواج من فلس���طيني أو فلس���طينية فإن لم الشمل 

داخل إسرائيل يصبح مستحيال.

وذكر تقرير، نش���رته صحيفة »هآرتس« في نهاية األسبوع الماضي، أن 

الكثيرين من اإلسرائيليين المتزوجين من أجانب غير يهود، منذ سنوات، 

وأنجبوا أطفاال، يتعرضون لتنكيل الس���لطات، التي تبالغ في االش���تباه في 

نواي���ا هؤالء األزواج وتتعامل معهم من خالل أنظمة تتميز باختالفها بين 

مكتب وآخر من مكاتب وزارة الداخلية. 

وعموما، وفقا للصحيفة، فإن من يريد الحصول على الجنس���ية، وهو األمر 

األصعب، أو على اإلقامة أو تأش���يرة عمل، عليه أن يكون مس���تعدا »إلثبات 

صح���ة زواجه م���رة تلو األخرى، وأن تك���ون بحوزته المس���تندات والوثائق 

المطلوب���ة منه، وحتى لو كان بعض هذه الوثائق ال يمكن اس���تصداره أبدا 

في موطن الزوج أو الزوجة، وعليه أن يكون مستعدا إلضاعة أيام عمل كثيرة 

لغرض االنتظار س���اعات طويلة في أروقة مكاتب الداخلية، وبعد كل ذلك 

يتعي���ن عليه أن يصلي بأال تقع أوراقه ل���دى موظف يبالغ في الحرص على 

تنفي���ذ األنظمة ]العنصرية[. ومن المفضل أن يك���ون مقدم الطلب مثقفا 

وميس���ور الحال، وأن يس���تعين بمحام، وأن يكون قد وقع في غرام مواطن 

أميرك���ي أو من أوروب���ا الغربية، وذلك فقط من أج���ل الحصول على معاملة 

أفضل ليس أكثر«.

ولفتت الصحيفة إلى أنه »باس���تثناء قانون العودة ]الذي يسمح بهجرة 

اليه���ود من جمي���ع أنحاء العالم إلى إس���رائيل والحصول عل���ى امتيازات 

واس���عة[، فإن مجال الهجرة في إس���رائيل ليس منظم���ا من خالل قوانين، 

وإنما بواس���طة أنظم���ة، تتغير من حي���ن آلخر. ورغم أن زوجي���ن من دولة 

أخرى، أحدهما غير يهودي واآلخر يهودي، ويقرران الهجرة إلى إس���رائيل 

]بموجب »قانون العودة«[ ومعهما أوالدهما، فإن جميعهم س���يحصل على 

الجنس���ية اإلس���رائيلية بصورة أوتوماتيكية، إال أنه عندم���ا يقرر مواطن 

إسرائيلي، ومولود في إسرائيل، الزواج من أجنبي أو أجنبية، فإن عليهما أن 

يمرا بعملية تسمى ’لم الشمل’«. 

وتساءل مواطن إس���رائيلي أحضر زوجته األلمانية وابنته إلى إسرائيل، 

مؤخرا، وقدم طلبا لوزارة الداخلية من أجل أن تحصال على الجنس���ية، حول 

م���ا إذا كان »يعقل أن تطل���ب وزارة الخارجية وثيقة ال وجود لها«. وقال إنه 

اهت���م بأن تكون بحوزته كافة الوثائق المطلوبة، لكن وزارة الداخلية طلبت 

من���ه »تصريح عزوبية« لزوجت���ه قبل أن يقترن بها. لك���ن ألمانيا ال تصدر 

تصريحا كه���ذا، وإنما تصدر »وثيقة زواج« فقط. وأض���اف الزوج أنه »بعد 

ش���هر تنتهي مدة تأشيرتي زوجتي وابنتي وال أعرف ماذا أفعل« ألنه في 

حال عدم مغادرتهما طواعية فإن السلطات ستطردهما.

وقال مدير مجال الهجرة والمكانة الشخصية في جمعية حقوق المواطن 

في إسرائيل، المحامي عوديد فيلر، إنه »طوال سنين اعتبر منح إقامة دائمة 

لغي���ر اليهود على أنه اس���تثنائي والعتبارات إنس���انية، وتعين علينا أن 

نخوض نضاال من أجل تغيير التوجه. وفي الس���نوات األخيرة، وبعد تقديم 

التماس���ات كثيرة، أخذت وزارة الداخلية تصرح في ردها على االلتماسات 

بأن ’ال شك في أن الحق بحياة مشتركة هام’، ولكن ليس أكثر من ذلك. وفي 

بداية سنوات ال� 2000 أجروا تعديال شامال على قانون الدخول إلى إسرائيل، 

وأقروا فصوال بأكملها تتعلق باالعتقال والطرد وأقاموا شرطة الهجرة. لكن 

لم يتغير ش���يء فيما يتعلق بطلب الحصول على مكانة ش���خصية. وكل ما 

ين���ص عليه القانون هو أن وزارة الداخلية مخولة، بواس���طة ترجيح رأيها، 

بمنح تأشيرات دخول وتصاريح إقامة في إسرائيل، وتقييد ذلك بشروط«.

»أقل ما يمكن من غير اليهود«
ورأى يهودا كوش، وهو مواطن إس���رائيلي يس���عى منذ س���بع س���نوات 

للحصول على تصريح إقامة لزوجت���ه الفلبينية، علما أن لديهما ابنا أصبح 

يتعلم في المدرسة، أن »وزارة الداخلية ال تحب غير اليهود. إنها عنصرية. 

ليس لديها رأفة وال احترام للبش���ر. وليس الموظفين هم المذنبون، وإنما 

هذه روح القائد، وباألساس وزير الداخلية السابق، إيلي يشاي«.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن يشاي لم يخِف أبدا آراءه، التي 

بموجبه���ا »الحفاظ عل���ى الصبغة اليهودية للدولة فوق كل ش���يء«. وقال 

المحامي فيلر إن »إس���رائيل ليس���ت الدولة الوحيدة التي تمنح قوانينها 

أفضلية للعودة ]»عودة« اليه���ود من أنحاء العالم[ إلى الدولة ومنح مكانة 

عليا لتجمع عرقي معين. لكن سياس���ة إس���رائيل غير المألوفة هي أن هذا 

كل ما تقدمه. وهذا يقود إلى سؤال أوسع بكثير وهو هل قانون العودة هو 

قانون عنصري. وواضح أن وزارة الداخلية تضع الصعوبات، فهي ال تريدهم 

هنا. وهي ترى بنفس���ها أنها الحارس الذي يحرص على أن يكون هنا أقل 

ما يمكن من غير اليهود«.

وقال المحامي َيدين عيالم، المتخصص في قضايا الهجرة: »س���ألت مرة 

أحدا ما يمثل وزارة الداخلية حول كيف يفسر حقيقة أن الوزارة تصر على 

أال تتنازل حتى عندما يوض���ح القاضي لممثل النيابة العامة بأن القرار لن 

يك���ون لصالح الوزارة. وأج���اب أن ما يهم الوزارة هو العام���ل الزمني. فإذا 

كان يتوقع أن تس���تمر اإلجراءات سبع سنوات واستمرت عشر سنوات فإنه 

نكون بذلك قد ربحنا ثالث سنوات ]ال يحصل خاللها أجنبي على مكانة في 

إس���رائيل[. ولعل الزوجين ييأسان وربما ينفصالن. وأنا أعرف أزواجا يئسوا 

بعد أن سئموا المماطالت«.

وتطرق مس���ؤول س���ابق في مديرية الس���كان وما زال مقرب���ا من وزارة 

الداخلي���ة حتى الي���وم، من دون أن يذكر اس���مه، إلى ضلوع يش���اي في 

سياس���ة الوزارة. وقال إنه »على ما يبدو أنه لم يكن بإمكان يش���اي وضع 

السياس���ة التي أرادها، أي عدم قبول غي���ر اليهود بتاتا، ألن وزارة العدل 

ما كانت ستس���مح له بذلك، ولذلك فإنه وضع سياسة بواسطة عدم وضع 

سياسة. ومن الس���هل جدا القول لمكتب مديرية السكان ما الذي تريده 

من دون تحديد سياسة«.

تدقيق أمني مع العرب
وواضح أنه في ظل هذه السياسة العنصرية في حالة المواطنين اليهود 

الذي���ن يتزوجون من مواطنين أجانب، فإن التعام���ل مع المواطنين العرب 

الذي يطلبون الحصول على جنسية أو إقامة ألزواجهم من دول عربية، مثل 

األردن أو مصر أو المغرب، أكثر من عنصري. وفي حال كان فلس���طينيا فإن 

الموافقة على الطلب مستحيل. 

وقال���ت »هآرتس« إنه إضافة إلى المصاع���ب العادية التي تضعها وزارة 

الداخلي���ة أمام األزواج، مثل اإلصرار على »ش���هادة اس���تقامة« أو »تصريح 

عزوبي���ة«، وهي وثائق غير موجودة في مواطن األزواج األجانب، والمصاعب 

المالية واستئجار خدمات محامين، فإنه في حال كان الزوج »األجنبي« عربيا 

يتعين عليه عبور تدقيق أمني شامل. 

وأك���دت المحامية ع���ادي لوس���تيغمان، التي تمثل منظم���ات حقوقية 

ومتخصصة في قضايا لم الش���مل، أنه »في حالة العرب، حتى لو لم يكونوا 

من المناطق ]المحتلة[ فإن األمور تستغرق وقتا أطول... وثمة مبرر للتدقيق 

األمني، لكن المش���كلة أن هذا التدقيق يش���كل ذريعة لمماطلة متطرفة 

ومبالغ فيها، األمر الذي ُيتعس المرشحين« لطلب اإلقامة. 

ويتعين على المرش���حين، كخطوة أولى للتدقي���ق األمني، تعبئة نموذج 

طوي���ل يطالبون فيه لي���س فقط بإعط���اء تفاصيل حول أماك���ن عملهم، 

تواجده���م في إس���رائيل في فت���رات ماضية، تواجدهم ف���ي دول أخرى، 

زياراتهم لدول أخ���رى، وإنما يتعين على المرش���حين أن يزودوا تفاصيل 

كامل���ة عن جميع أف���راد عائالتهم، وبضمن ذلك األش���قاء واألصهار، وبين 

هذه التفاصيل أس���ماؤهم الكاملة، اسم األب والجد، عناوين، أرقام هويات 

وج���وازات س���فر وأرقام هواتف. وتح���ول الوزارة هذه النم���اذج إلى جهاز 

األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك(. وتقول الصحيفة إن الشاباك يميل إلى 

المماطلة لعدة ش���هور حتى يس���تكمل التدقيق في النماذج، وفي بعض 

األحيان يطول ذلك ألكثر من عام.

وقال المحامي هش���ام ش���بايطة، من العيادة القانونية لحقوق اإلنسان 

في جامعة تل أبيب، إن المواطنين من دول عربية، ليس���ت مصر أو األردن، 

ال يوج���د أدن���ى احتمال بالحصول عل���ى مكانة في إس���رائيل. وأضاف أنه 

»بخصوص األردنيين، وبما أن معظمهم من أصل فلس���طيني، فإنه إذا كان 

هن���اك قريب للعائلة من بعيد اعتقلته إس���رائيل فإنه يتم رفض الطلب. 

والحديث هناك عن حمائل كبيرة جدا«.

ولفتت المحامية لوستيغمان إلى أنه في الوقت الذي يماطل فيه الشاباك 

فإن المرش���ح يتواجد في إسرائيل من دون تأمين صحي أو تصريح عمل، أو 

ينتظر في ه���ذه األثناء في دولته. وأضافت أنه »أحيانا يعيش األزواج في 

حال���ة انفصال لفترة طويل���ة. وفي حال كان ال���زوج أو الزوجة من المناطق 

الفلسطينية فإن لم الشمل يكاد يكون مستحيال«.

وكانت إس���رائيل قد أص���درت أمرا احترازيا، في الع���ام 2003، يمنع منح 

جنس���ية أو إقامة في إسرائيل للفلس���طينيين من الضفة الغربية وقطاع 

غزة، رغم أنهم متزوجون من مواطنين عربي في إسرائيل. كذلك فإن وزارة 

الداخلية اإلسرائيلية ترفض قبول أي طلب يقدمه رجال فلسطينيون دون 

سن 35 عاما أو نساء فلسطينيات دون سن 25 عاما، رغم استحالة الموافقة 

على طلبهم.

إسرائيل تمارس سياسة عنصرية تجاه أجانب غير يهود متزوجين من إسرائيليين!
* وزارة الـداخـلـيــة اإلســرائـيـلـيـة تـضـــع عـراقـيـــل كـثـيـــرة أمـــام مـنـح الـجـنـســـيـة أو اإلقامــة لألجـانب *

* استحالة الموافقة على لم شمل عائالت في إسرائيل يكون فيها أحد الزوجين من الضفة أو القطـــاع *

تدل معطي����ات واس����تطالعات الرأي الع����ام التي تجري بي����ن اليهود 

في الواليات المتحدة، س����واء اليه����ود- األميركيين أو اإلس����رائيليين - 

األميركيين )أي المولودين في إسرائيل وهاجروا إلى الواليات المتحدة(، 

عل����ى أن الجيل الجديد من الش����بان اليهود يبتعد ع����ن اليهودية وعن 

إسرائيل لصالح االندماج، وحتى االنصهار، في المجتمع األميركي، الذي 

يمر في هذه األثناء بتحوالت اجتماعية كبيرة، أبرزها االبتعاد عن الدين. 

ويتبين، أيضا، أن اس����تمرار االحتالل اإلس����رائيلي لألراضي الفلسطينية 

هو أحد أس����باب ابتعاد الجيل الش����اب، وخاصة بين اليهود األميركيين، 

عن إسرائيل.

وفي إطار مؤتمر اتحاد المنظمات اليهودية في أميركا الشمالية، الذي 

يعق����د مرة كل خمس س����نوات في القدس، وُعقد األس����بوع الماضي، تم 

تخصيص جلسة ناقشت أحوال اإلسرائيليين الذين هاجروا إلى الواليات 

المتحدة س����عيا وراء العمل والدراس����ة وبقوا هن����اك وأصبحوا مواطنين 

أميركيين. وقد أس����س هؤالء اإلس����رائيليون - األميركيون مؤخرا منظمة 

أطلقوا عليها اسم »الجالية اإلسرائيلية - األميركية«. وحذروا خالل جلسة 

المؤتمر من أن أبنائهم، أي الجيل الثاني من اإلسرائيليين - األميركيين، 

يبتعدون تدريجيا عن إس����رائيل، ومن أن التخوف هو على الجيل الثالث، 

األحفاد، الذي يتوق����ع أن ينصهر بالكامل في المجتمع األميركي مع كل 

ما يترتب على ذلك من تبعات التحوالت الجارية في المجتمع األميركي. 

ولذلك كان عنوان هذه الجلسة »المورد الضائع«.

وبّي����ن تقرير نش����رته صحيف����ة »يديع����وت أحرون����وت« )8.11.2013(، 

أن مؤسس����ي »الجالي����ة اإلس����رائيلية - األميركية« هم م����ن المهاجرين 

اإلسرائيليين الذين تمكنوا من جمع ثروة خالل عملهم على مدار عشرات 

الس����نين األخيرة في الوالي����ات المتحدة. ويبدو أنه����م مؤيدون لليمين 

اإلسرائيلي، إذ أن ضيف الش����رف في احتفال أقاموه في ذكرى تأسيس 

إس����رائيل، هذا العام، كان شيلدون أدلس����ون، الملياردير األميركي الذي 

يعتب����ر الداعم األكبر لرئيس حكومة إس����رائيل، بنيامين نتنياهو، وأحد 

أبرز ممولي الحمالت االنتخابية للحزب الجمهوري ومرشحه في انتخابات 

الرئاس����ة األميركية األخيرة، ميت رومني. لكن ه����ذه المنظمة لم تنجح 

حت����ى اآلن في أن تجمع تحت لوائها جميع اإلس����رائيليين - األميركيين، 

الذين يقدر عددهم ما بين نصف مليون إلى 800 ألف مهاجر إسرائيلي. 

»أحفادنا لن يكونوا يهودا«

عب����ر آدم ميلش����طاين، وهو أح����د مؤسس����ي »الجالية اإلس����رائيلية - 

األميركية«، ولديه ثالث بنات، عن مخاوفه من المستقبل بالقول: »ارتكبنا 

خطأ كبيرا. لقد أرسلنا البنات إلى جهاز التعليم العام، وهكذا ابتعدن عن 

اليهودية. وأدركنا فجأة أنه ليس فقط نحن أنفسنا لم نعد إسرائيليين، 

وبناتنا بالتأكيد لم تعدن إس����رائيليات، وإنما أن أحفادنا المولودين في 

الوالي����ات المتحدة لن يكونوا يهودا أيضا. وأعتقد أننا تأخرنا في إدراك 

ذلك«. 

وأشار رئيس »الجالية اإلس����رائيلية- األميركية«، شارون إيفن- حاييم، 

إلى أنه قلق مما س����يحدث للجيلين الثاني والثال����ث، معتبرا أن احتمال 

زواج ابن����ه من غير يهودية هو »أمر خطير جدا بالنس����بة لي«. وأضاف »ال 

أرى بنفس����ي يهوديا من دون إسرائيليتي، فإس����رائيل هي مركز يهود 

العال����م«. ورأى أن انصه����ار اليهود في المجتم����ع األميركي هو »تهديد 

كبير جدا، ومسؤولية منع حدوث هذا األمر ملقاة علينا«.

وقال مدي����ر عام »الجالية اإلس����رائيلية - األميركية«، س����اغي بالش����ا، 

إن أوالده أصبح����وا أميركيي����ن »فهم يتحدثون باللغ����ة االنكليزية غالبا، 

ويحتفلون بعيد ليلة جميع القديس����ين وعيد الميالد. وعموما فإن الجيل 

األول يتح����دث ويقرأ ويكتب بالعبرية، والجي����ل الثاني يتحدث العبرية 

فقط، وه����ذا ليس دائما، لكنه ل����م يعد يقرأ ويكت����ب بالعبرية، والجيل 

الثالث ال يتحدث العبرية أبدا«.

وتبين من اس����تطالع للرأي العام أجراه معهد االستطالعات اإلسرائيلي 

»ميدغام« برئاس����ة الدكتورة مينا تس����يمح، وشمل 2366 شخصا بينهم 

1598 إسرائيليا - أميركيا و768 يهوديا أميركيا، أن 94% من المهاجرين 

اإلس����رائيليين إلى أميركا يتحدثون العبرية بمس����توى لغة أم، وأن هذه 

النس����بة انخفضت ل����دى الجيل الثاني إل����ى 57%. وقالت تس����يمح »لم 

نفح����ص الجيل الثالث، لكن من الواضح أن����ه إذا كان هناك انخفاض في 

هذه النس����بة لدى األبناء، فإن األرقام ستكون منخفضة أكثر بكثير لدى 

األحفاد«. كذلك تبين أن الزيجات المختلطة لدى الجيل األول هي بنسبة 

7%، وارتفعت بين الجيل الثاني إلى %17.

وتناول االس����تطالع تعريف المهاجرين اإلسرائيليين لهويتهم. وقال 

83% من الذين يعيش����ون في أميركا منذ أقل من خمس س����نوات إنهم 

»إسرائيليون«، و17% عرفوا أنفس����هم بأنهم »إسرائيليون - أميركيون«. 

وفي المقابل فإن 55% من الذين يعيشون في أميركا منذ فترة تتراوح ما 

بين 10 – 20 سنة عرفوا أنفسهم بأنهم »إسرائيليون«. وبين أولئك الذين 

يعيش����ون منذ أكثر من 20 س����نة في أميركا عرف 27% منهم أنفسهم 

بأنهم »إس����رائيليون«، بينما عرف 73% أنفسهم بأنهم »إسرائيليون - 

أميركيون«. وعقبت تس����يمح على ذلك بالقول إن »هذا يعني أن الهوية 

اإلسرائيلية تتبدد مع مرور السنين«.    

لكن رؤس����اء »الجالية اإلس����رائيلية - األميركية« عب����روا عن رضاهم من 

نتائج االس����تطالع المتعلق����ة بالتزام اإلس����رائيليين في أمي����ركا تجاه 

إس����رائيل. فقد قال 72% إنهم يزورون إس����رائيل مرة كل س����نتين. لكن 

يتبين أن وتيرة مثل هذه الزيارات تتراجع كلما قضى اإلس����رائيلي فترة 

أط����ول في الواليات المتح����دة. إال أن المعطى األهم بنظرهم هو أن %83 

قالوا إن مواقف المرش����ح للرئاسة األميركية أو للكونغرس تجاه إسرائيل 

يؤثر على شكل تصويتهم.

غير أن ميلشطاين لفت، من الجهة األخرى، إلى تعامل إسرائيل السلبي 

مع اإلس����رائيليين - األميركيين، والذي يص����ل أحيانا إلى حد وصفهم ب� 

»الخونة«. وقال »لم يأبه بنا أحد في الماضي. واآلن ارتقينا درجة وأصبحنا 

نازلين من إسرائيل وليس صاعدين إليها. كذلك فإن المجتمع اليهودي 

- األميرك����ي ال يتعامل معنا دائما. والنتيجة هي أن ش����ريحة كبيرة جدا 

يحتاج شعب إس����رائيل إليها ذهبت إلى الضياع. ال أحد يريد معانقتها 

وتبنيها«.

وأضاف ميلشطاين »ندرك أن إس����رائيل ال تريد تشجيع الهجرة منها، 

لكننا نريد أال يروا بنا كنازلين وإنما كسفراء للدولة وكذخر إستراتيجي. 

ونري����د أن ت����درك إس����رائيل أن التنك����ر لن����ا ال ينس����جم م����ع المصلحة 

اإلس����رائيلية وإنما العك����س. فالدولة تق����ول لنا: لقد نزلت����م من البالد، 

فاذهبوا إلى الجحيم. لكن إذا قالت إسرائيل لإلسرائيليين - األميركيين 

إنهم جنودها، فإن هذا س����يمنحهم محفزا لمساعدتها. يوجد هنا أفراد 

يعملون في مجاالت الهاي - تك واألعمال والطب واألكاديميا، وتجاهلهم 

هو أمر خاطئ. نحن كنز«.

وأشار ميلش����طاين إلى الفرق بين اإلسرائيليين - األميركيين واليهود 

األميركيي����ن. وق����ال إن »اليهودية ف����ي الواليات المتح����دة هي ديانة 

واإلس����رائيلية هي قومي����ة. ويقول اليهود في الوالي����ات المتحدة: نحن 

أميركي����ون أوال وبعد ذلك نحن يهود. ولذلك يوجد انصهار بحجم هائل. 

وهم ينظ����رون إلى يهوديتهم عل����ى أنها ديانة وقس����م كبير منهم ال 

يش����عر بوجود عالقة بينه وبين إس����رائيل. ونحن نشعر أننا إسرائيليون 

ويهود في الوقت نفسه«.

»أزمة الصهيونية«

نشر معهد »غالوب« األميركي اس����تطالعا، قبل أسبوعين، تبين منه أن 

77% م����ن األميركيين يعتقدون أن الديانات تفقد تأثيرها في الواليات 

المتحدة. وفي موازاة ذلك تش����ير دراس����ات واس����تطالعات إلى أن عدد 

الملحدين في ارتفاع مستمر، وكذلك تأثيرهم على كافة مجاالت الثقافة 

والحي����اة. وقالت »يديع����وت أحرونوت« في تقريره����ا إن تأثير ذلك على 

اليهود، الذين يش����كلون نسبة 2ر2% من سكان الواليات المتحدة، »يكاد 

يكون قاتال«. 

من جهة ثانية، وفقا للصحيفة، كش����ف معهد »بيو«، في تشرين األول 

الفائ����ت، معطيات ح����ول المجتمع اليهودي - األميرك����ي، تبين منها أن 

71% م����ن اليهود غير المتدينين في الوالي����ات المتحدة يتزوجون زواجا 

مختلطا، علما أن هذه النس����بة كانت 17% في الع����ام 1970. كذلك تبين 

أن رب����ع اليهود األميركيين هم ملحدون، وثلثي����ن منهم ال يذهبون إلى 

الكني����س، وأنه في بيوت ثلث منهم تم وضع ش����جرة عي����د الميالد في 

كانون األول الماضي.

وتناولت الدراس����ة قضية »كيفية الحفاظ عل����ى العالقة بين اليهود - 

األميركيين الش����بان ودولة إسرائيل«. وفي هذا السياق تمت اإلشارة إلى 

كتاب م����ن تأليف الصحافي بيتر بايرنت، ال����ذي وصفته الصحيفة بأنه 

»أحد األصوات اليهودية الش����ابة الهامة في أميركا«. ورأى بايرنت، تحت 

عنوان »أزمة الصهيونية«، أن سياس����ة االحتالل لألراضي الفلس����طينية، 

إلى جانب التقهقر المتواصل للديمقراطية، يتس����بب بفقدان إسرائيل 

للجيل الش����اب اليهودي في أميركا. لكن المؤسس����تين الحاكمتين في 

الواليات المتحدة وإسرائيل اعتبرتا أن بايرنت »معاد للسامية« و«يهودي 

يكره نفسه«. 

ورأت مراس����لة »يديع����وت أحرون����وت« في ل����وس أنجلوس، تس����يبي 

ش����ميلوفيتش، أن التعام����ل مع بايرنت كان خاطئ����ا »ألن كل من يعيش 

س����ّوق في إسرائيل، يعرف 
ُ
الواقع األميركي، وليس في اليوتوبيا التي ت

أن����ه هكذا ه����و الوضع تماما«. وقد ق����ال 69% من اليه����ود - األميركيين 

في اس����تطالع »بيو« إنهم »يش����عرون بوجود عالقة عاطفية عميقة تجاه 

إس����رائيل«، واعتبر 40% أن »الرب منح دولة إسرائيل للشعب اليهودي«. 

لكن 17% فقط يعتقدون أن سياس����ة إسرائيل في األراضي الفلسطينية 

والبناء في المستوطنات تصب في صالح إسرائيل.

ورأت ش����ميلوفيتش أنه »خالفا لالعتقاد الس����ائد في إس����رائيل، فإن 

اليهود - األميركيين يصوتون بش����كل تقليدي وجارف للديمقراطيين. 

وباراك أوباما، الذي ربما يكون الرئيس األكثر تعرضا لالنتقادات من جانب 

اليهود - األميركيين، حصل على 72% من أصواتهم في االنتخابات التي 

ج����رت قبل عام. فاليهود - األميركيون ه����م ليبراليون جدا في المواضيع 

االجتماعية وتتزايد معارضتهم لالتجاه الذي تسير فيه دولة إسرائيل. 

وفي هكذا وضع، ليس عجيبا أن أس����را كثيرة تعتقد أن األمر ليس خطيرا 

إذا تزوجت ابنتهم من طبيب يهودي«.

وخلصت ش����ميلوفيتش ف����ي مقالها إلى أن »تجاهل إس����رائيل للواقع 

المتغي����ر ف����ي أميركا لن يؤدي إل����ى تغييره. وإذا كانت دولة إس����رائيل 

تعتقد فعال أن الحف����اظ على اليهودية في أمي����ركا كقوة كبيرة وقوية 

هي مصلحة هامة لها، فإنه حان الوقت ليس فقط للسماح لإلسرائيليين 

باالنتقال للس����كن هناك من دون أن يشعروا أنهم خَونة، وإنما البدء في 

التعامل معهم على أنهم كنز. ألنه في هذه المرحلة، فإن اإلسرائيليين 

ف����ي أميركا، وليس اليهود الذي ولدوا هن����اك، هم الذين يحافظون على 

اليهودية«. 

وهناك جانب آخر في العالقة بين إس����رائيل وبي����ن اليهود في أميركا 

والعالم عموم����ا، وهو الجانب المتعلق باألم����وال الطائلة التي يتبرع بها 

يهود العالم إلس����رائيل، بينما ال توجد مساهمة كهذه من جانب أثرياء 

إسرائيل.

وق����ال رئيس مؤتمر اتحاد المنظمات اليهودية في أميركا الش����مالية، 

روني دويك، إنه »يوجد هنا ]في إسرائيل[ نحو عشرة آالف مليونير، لكن 

10% منهم فقط يتبرعون بأكثر من 100 ألف شيكل في السنة، وهذا ربع 

ما هو متع����ارف عليه في الواليات المتحدة. ونتيجة لذلك اضطر القطاع 

المدني في إسرائيل، على مدار سنين طويلة، إلى االعتماد على اإلحسان 

اليهودي في العالم. ويدعى المجتمع اليهودي - األميركي في السنوات 

األخيرة أن النخبة الغنية في إس����رائيل ال تس����تثمر بالشكل الكافي في 

مبادرات تجارية محلية«.

وح����ذر دويك م����ن أن »الجيل الجدي����د من األميركيين، ال����ذي يقرأ عن 

األثرياء في إس����رائيل، يتس����اءل لماذا يتعين االس����تثمار في إسرائيل، 

وربما من األفضل أن يس����تثمر في مجتمعاته هناك؟. وأعتقد أنه محق. 

وحان الوقت لنتوقف عن التصرف كمتس����ولين والبدء في إدارة عالقات 

متس����اوية وفي كال االتجاهين مع يهود العالم على أساس االحتياجات 

المشتركة لجميعنا«.

عالقات مأزومة بين إسرائيل واليهود في الواليات المتحدة!
*إسرائيل تنظر إلى مواطنيها الذين هاجروا إلى أميركا على أنهم »خونة« * الجيل الشاب من اليهود األميركيين يعارض سياسة االحتالل واالستيطان *

الملياردير األميركي اليميني شيلدون أدلسون )الثاني من اليمين( خالل احتفال نظمته »الجالية اإلسرائيلية - األميركية«.
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قضايا وآراء

» صـــــــدر  عن المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية »

الخارطة 
السياسية 

في إسـرائيل

حزب »البيت اليهودي« 
إلى أين؟!

بقلم: أساف غوالن )*(

م���ّر أكث���ر من ع���ام عل���ى االنقالب السياس���ي 

واأليديولوجي الذي ق���اده الوزير نفتالي بينيت 

داخ���ل حزب المتديني���ن- الوطنيي���ن )المفدال( 

التاريخ���ي الذي تح���ول حاليا إلى ح���زب »البيت 

اليه���ودي«. لذلك ب���ات من الجدي���ر بنا تفحص 

ماهي���ة التغيير الذي طرأ على األداة السياس���ية 

المركزي���ة للجمه���ور الصهيون���ي- الديني في 

إسرائيل.

يمكن الق���ول إن جوهر االنق���الب الذي أحدثه 

بينيت تمثل في االنتق���ال من الموقف القطاعي 

المؤيد لتعلم التوراة وفق صبغة روحانية معينة، 

والمحافظ���ة على مؤسس���ات التعلي���م الدينية- 

الوطنية، إلى موقف تس���لك وتعمل الصهيونية- 

الديني���ة بموجب���ه كبدي���ل حقيق���ي لألح���زاب 

العلمانية في الدولة في تنافس���ها على الهيمنة 

السياسية. 

وقد قوبل هذا »االنق���الب« بالترحيب من جانب 

غالبية الجمهور الديني- الوطني، الذي تطلع منذ 

وقت بعيد إل���ى االرتقاء بمكانت���ه داخل الدولة، 

م���ن مجموعة فكرية منغلقة على نفس���ها وتقبع 

ف���ي هامش المعس���كر، إل���ى مجموع���ة مركزية 

مؤثرة، ترتبط مباشرة بالنخبة القيادية في دولة 

إسرائيل. 

ومن ه���ذه الناحي���ة، يبدو أن نفتال���ي بينيت، 

كرجل سياس���ي، أحس���ن ويحس���ن قراءة ما يدور 

في تفكير جمهور ناخبي���ه، وفي فهم تطلعهم 

الجوهري العميق نحو االندماج في قيادة الدولة. 

ويمكن الق���ول أيضًا إن بينيت، كإنس���ان وكرمز 

بالنس���بة إلى جمهور كامل، جمع في ش���خصيته 

بصورة مدهش���ة، بين رجل األم���ن ورجل األعمال 

والُمنظر السياس���ي، مع االرتباط في الوقت ذاته 

وبشكل ملموس بالمجتمع العلماني في إسرائيل.  

وهذا يعن���ي أن الزعي���م الحال���ي للصهيونية 

الديني���ة يمث���ل من ن���واح عديدة حل���م وتطلع 

الكثيري���ن من أبناء هذا الجمهور نحو ش���خصية 

طبيعية تماما، تجسد نوعا من )شخصية( الصابرا 

المتدي���ن الوطني، والذي يش���كل تطويرا لصورة 

الصابرا العلماني. 

م���ن جهة أخرى، ف���إن الصورة التي يجس���دها 

نفتالي بينيت في ش���خصيته الكاريزمية تشكل 

أيضا بال شك، خالصة متطرفة للمعسكر الحريدي- 

الديني- القومي داخل قطاعه.

ويتخلى بينيت، بصورة واعي���ة ومقصودة، عن 

النم���وذج المس���ياني الذي طوره ورع���اه الحاخام 

أبراهام إس���حق كوك )مؤس���س وزعيم ما يسمى 

بالتي���ار المركزان���ي اليمين���ي المتط���رف ف���ي 

الصهيوني���ة الدينية في أوائل الس���بعينيات(، 

ولذل���ك فإن���ه )بيني���ت( يح���ول الجه���د العام 

للصهيونية الدينية من السعي إلى تحسين وجه 

الدولة إلى السعي للعيش داخلها بصورة طبيعية 

وأقرب إل���ى العلمانية. وقد أثار هذا التوجه الذي 

يش���كل علمنة واعي���ة للصهيوني���ة الدينية من 

ناحية قيمه���ا العميقة، حفيظ���ة الكثيرين من 

حاخام���ي وأتباع التيار الصهيوني - الديني، ومن 

ضمنهم الحاخام تس���في يس���رائيل تاو، والذين 

انتقدوا وهاجموا نفتالي بينيت بلهجة  قاس���ية 

ج���دًا. إن م���ن الصع���ب تجاهل حقيق���ة أن هذه 

االنتقادات محق���ة وصحيحة مبدئي���ا من ناحية 

للزعيم  الروحي  الموقف األيديولوجي-  تشخيص 

الحال���ي للصهيونية الديني���ة، والذي ابتعد كليا 

عن الخط المس���ياني- الخالصي- التاريخي لحركة 

»غ���وش ايموني���م« والمدرس���ة المركزانية التي 

انبثق منها ه���ذا النه���ج األيديولوجي القومي- 

الدين���ي )المتطرف(.  صحيح أن نفتالي بينيت ما 

زال يتبنى ويؤيد فكرة »أرض إس���رائيل الكبرى«،  

لكن ه���ذه الفك���رة ال تنب���ع لديه م���ن العقيدة 

المسيانية التقليدية التي رعتها مدرسة »مركاز 

ه���راف« )مدرس���ة الحاخام ك���وك(، وإنما تقتات 

وتعتمد على مصادر أخرى. 

ولعل  هذه المس���ألة تحيل إلى احتمال حدوث 

انش���قاق، في المس���تقبل القريب، داخل صفوف 

المعسكر الصهيوني- الديني، ال سيما وأن الجناح 

الحريدي- الديني- القومي في هذا المعس���كر ال 

يمكنه بتاتا التسليم بالطريق التي اختار بينيت 

الس���ير فيها، والتي تش���كل من وجهة نظر هذا 

الجن���اح تراجعا تاما عن كل أف���كاره ومعتقداته، 

بل وكفر حقيقي بكل ذلك. وهذا الشرخ يقتضي 

ظاهري���ا، من س���ائر أط���راف وأجنحة المعس���كر 

الديني- القومي، مناقش���ة مسألة ما إذا كان حزب 

»البيت اليه���ودي« بزعامة بينيت قد ابتعد كثيرا 

عن األيديولوجيا األصلية والنهج التاريخي لتيار 

الصهيونية الدينية لجهة إلغاء الهوية األصلية 

لهذا التي���ار، وتحويل���ه أكثر فأكث���ر نحو هوية 

علمانية. 

إن من الواجب طرح هذا الس���ؤال، وذلك بالذات 

في ض���وء  النجاح االنتخابي المدهش الذي أحرزه 

ه���ذا الحزب )ح���زب »البي���ت اليه���ودي«( والذي  

يمكن حقا أن يشكل في المستقبل بديال سياسيا 

حقيقي���ا لحزب »الليكود« ف���ي الصراع على زعامة 

دولة إسرائيل.

_____________________________

)*( صحافـــي وباحث في شـــؤون الصهيونيـــة الدينية. 

ترجمة خاصة. المصدر: شبكة االنترنت.

 

بقلم: تسفي مازائيل )*(

ف���ي الوقت الذي يس���تمر في���ه تعاظم المد اإلس���المي 

في الواليات المتح���دة وأوروبا، وبينم���ا تواصل المنظمات 

الجهادية من دون توق���ف صراعها العنيف من أجل فرض 

س���لطة الله على العالم بأكمله، م���ا زال الرئيس األميركي 

باراك أوباما يتمس���ك بانتهاج سياس���ته التصالحية تجاه 

اإلس���الم، على الرغم من اإلخفاقات المس���تمرة التي منيت 

بها هذه السياسة. 

في حديث أدلى به مؤخرا إلى صحيفة  Levif األس���بوعية 

البلجيكية، قال الكاتب الجزائري الليبرالي بوعالم صنصال، 

بأنه يش���عر بالدهش���ة والذهول إزاء تنامي قوة اإلس���الم 

الراديكال���ي األوروب���ي في العقد األخي���ر.  وأضاف أن ذلك 

نابع حس���ب اعتقاده من ضعف أوروبا، التي تس���لم بهذه 

الظاهرة، وفي الوقت ذاته، بس���بب الجه���ود التي تبذلها 

الدول العربية واإلسالمية ومؤسس���اتها الدينية، من أجل 

منع ذوبان المسلمين واندماجهم في المجتمعات األوروبية 

والغربي���ة، وذلك اعتقادا منها بأن���ه  يمكن بهذه الطريقة 

منع تس���رب العصرنة من الش���تات العربي- اإلسالمي في 

دول الغ���رب إلى العالم اإلس���المي، ولذلك تدير المنظمات 

اإلس���المية الراديكالي���ة مواقع على الش���بكة العنكبوتية 

به���دف اس���تقطاب وتجني���د الش���باب لتبن���ي عقيدتها 

وأس���اليب عملها ومن ضمن ذلك أنش���طة اإلرهاب.  وتمول 

دول عربي���ة مث���ل الس���عودية وغيرها من إم���ارات ودول 

الخليج، بصورة مباش���رة، أو بواس���طة رجال أعم���ال أثرياء، 

إقامة مس���اجد ومراكز إس���المية في س���ائر أنح���اء القارة 

األوروبي���ة. وفي الواليات المتحدة، التي ما زال المس���لمون 

فيها أقلية صغيرة نسبيا، يبدو انتشار اإلسالم الراديكالي 

أقل بروزًا، لكنه يتم بنفس الوتيرة التي ينتش���ر فيها في 

أوروبا وتعمل مئات المنظمات اإلسالمية على نشر اإلسالم 

الراديكالي في صفوف الجاليات المسلمة، ومن ضمن ذلك 

على الصعيدين اإلعالمي والقضائي، وتخوض نضالها ضد 

وس���ائل اإلعالم والجهات التي تجرؤ عل���ى التعبير عن رأي 

انتق���ادي ضد تيارات اإلس���الم الراديكال���ي، متهمة إياها 

بأنها تعاني من »فوبيا اإلسالم«.

استغالل قيم الديمقراطية 
من أجل تقويضها

ف���ي المحاكمات التي جرت في الوالي���ات المتحدة وعدد 

من الدول األوروبية ضد مؤسس���ات عملت كشركات وهمية 

لنقل أموال لحس���اب منظمات إسالمية )مثل »بنك التقوى« 

الذي عمل في سويس���را بإدارة أحد رجاالت حركة »اإلخوان 

المس���لمين«، واتهم بنقل أموال لحساب منظمة »القاعدة«، 

و«صن���دوق األراضي المقدس���ة« الذي عمل ف���ي الواليات 

المتحدة- في العام 2008، واتهم بنقل أموال لحساب حركة 

»حماس«( كش���ف النقاب عن ضب���ط وثائق لحركة »اإلخوان 

المسلمين« تتضمن اس���تراتيجيا عمل الحركة في الغرب. 

وقد تبين من خالل هذه الوثائ���ق أن حركة اإلخوان تخطط 

للسيطرة على أوروبا والواليات المتحدة عن طريق تقويض 

أنظمته���ا من الداخل. وذكر في الوثائ���ق أيضا أنه يتعين 

على أعضاء الحركة اس���تغالل القيم الديمقراطية في تلك 

ال���دول بغية تجنب كش���ف أهدافهم في وس���ائل اإلعالم 

والمؤسسات األكاديمية، والعمل من أجل التغلغل تدريجيا 

في س���ائر أذرع ومؤسسات الحكم. وقد نشرت وسائل إعالم 

أميركية مؤخرا أسماء موظفين حكوميين مسلمين مقربين 

من حركة »اإلخوان المسلمين« يعملون حاليا في مؤسسات 

حكومية مختلفة، ومن ضمن ذلك أجهزة أمنية حساس���ة. 

كذل���ك  تعمل في الوالي���ات المتحدة أع���داد متزايدة من 

المدارس )اإلسالمية( والتي تقبل في صفوفها التعليمية 

تالمي���ذ من ديان���ات أخرى، وذك���ر تقرير نش���ر مؤخرا أن 

إحدى المدارس اإلس���المية  في منهاتن ق���ررت ابتداء من 

العام الدراس���ي المقبل، جعل تعليم اللغة العربية إلزاميا 

لتالميذها، مثل العلوم والموسيقى. 

هناك في الفترة األخيرة حركة صحوة إس���المية متزايدة 

وملموسة في سائر أنحاء العالم، يختلط فيها الشعور لدى 

المس���لمين باإلحباط وخيبة األمل م���ن العصرنة في الوقت 

ذاته بالشعور بأن مبادئ الشريعة التي يتربون عليها منذ 

نعوم���ة أظفارهم تتصادم مع الواقع الذي يعيش���ون فيه، 

واقع التخلف االجتماعي واالقتصادي والعلمي الذي ما زال 

يس���ود في الدول العربية واإلس���المية. من هنا، ربما يمكن 

فه���م جاذبية الح���ركات اإلس���المية الراديكالية كمنظمة 

»القاع���دة« وأمثالها، والتي تجد مرتع���ا خصبا لها في هذا 

الواقع، وك���ذا طروحاته���ا القائلة بأن الع���ودة إلى الحياة 

المس���تندة على مبادئ الشريعة اإلس���المية، هي الكفيلة 

فقط باستعادة مجد اإلسالم وماضيه التليد.

أوباما والتمسك 
بسياسته الفاشلة

لقد آث���ر الرئيس األميركي ب���اراك أوبام���ا التغاضي عن 

تنام���ي قوة وتأثير هذه الظاه���رة العالمية المرتكزة على 

أسس وعناصر دينية وسياسية واقتصادية وسيكولوجية 

عميقة، وش���رع فور توليه لمهمات منصبه بحملة مصالحة 

مع  العالم اإلس���المي، والتي ما انفكت تشكل، رغم فشلها 

المس���تمر، أساس���ا لسياس���ته، والتي تجلت في مظهرها 

األخي���ر في س���عيه للتوصل إل���ى تفاهم مع إي���ران حول 

برنامجها النووي. 

فف���ي الخط���اب الرئاس���ي األول الذي ألقاه عند تس���لمه 

لمنصبه في كان���ون الثاني من الع���ام 2009، قال أوباما إن 

اإلس���الم س���اهم في  تطور الواليات المتحدة. وبعد بضعة 

أش���هر زار أوباما كال من أنقرة والقاهرة لعرض رؤيته أمام 

الدول اإلس���المية.  ولعل من المفيد أن تقتبس هنا المقطع 

التالي من خطابه في جامعة القاهرة، في حزيران 2009:

»لق���د أتي���ت إلى هن���ا، إلى القاه���رة، للبحث ع���ن بداية 

جديدة بين الواليات المتحدة والعالم اإلس���المي، استنادا 

إلى المصلحة المش���تركة واالحترام المتبادل، واس���تنادا 

إلى حقيقة أن أميركا واإلس���الم ال يتناقض���ان وال يجب أن 

يكون هناك تنافس فيما بينهما، بل العكس هناك مبادئ 

وقواس���م مش���تركة قوامها العدل والتقديم والتس���امح 

والكرامة لكل إنسان«.

الديمقراطية واإلسالم 
على طرفي نقيض

غير أن كل مس���لم يعلم تماما أنه ال صح���ة لهذا الكالم.  

فالديمقراطية واإلس���الم متناقضان من حيث الجوهر، وإن 

الكلمات الجميل���ة والرنانة لن تغير الوض���ع. وفيما ترتكز 

الديمقراطية على نظام االنتخابات البرلمانية، وعلى س���ن 

القوانين والتش���ريعات من قبل اإلنس���ان، فإن الش���ريعة 

الديني���ة تقضي بصورة قاطعة مانعة أن الله هو المش���رع 

الوحيد الذي ال شريك له.  

فضال عن ذلك فإن الش���ريعة الديني���ة تحظر أيضا إقامة 

أحزاب سياس���ية تتنافس في االنتخاب���ات الديمقراطية.  

ولعل ذلك هو السبب في امتناع حركة »اإلخوان المسلمين« 

)في مصر( عن إقامة حزب سياس���ي، س���وى بع���د اإلطاحة 

بالرئيس حس���ني مبارك، وحين فعل���ت ذلك كانت غايتها 

االس���تيالء على الس���لطة »بطريقة ديمقراطي���ة«، في ظل 

انعدام أية إمكانية أخرى أمامها. ولذلك أيضا ال يوجد  في 

السعودية وقطر، اللتين ترتكز السلطة فيهما على قوانين 

ومبادئ الشريعة اإلس���المية، برلمان منتخب وإنما مجلس 

ش���ورى، وهو مؤسسة إسالمية تقدم المشورة للحاكم الذي 

يعي���ن هذا المجل���س. صحيح أنه حدث تط���ور في العديد 

من ال���دول العربية، وأقيمت برلمانات في غالبيتها، غير أن 

الحديث يدور على أنظمة ديكتاتورية شبه علمانية، أقيمت 

نتيجة النقالبات عسكرية، تش���كل البرلمانات فيها مجرد 

واجهة للنظام للتظاهر أمام الغرب بوجود ديمقراطية في 

هذه الدول.  

في أعقاب أحداث ما يسمى ب� »الربيع العربي« أطيح بعدد 

م���ن الح���كام الديكتاتوريين وأجريت انتخاب���ات برلمانية 

ورئاس���ية، لكنها أدت في مصر وتون���س إلى فوز وصعود 

»اإلخوان  المسلمين« إلى سدة الحكم، والذين يحرص الغرب 

على وصفهم ب� »أحزاب إسالمية معتدلة«، وذلك على الرغم 

من أن حركة »اإلخوان  المس���لمين« هي التي أرس���ت أسس 

انتش���ار اإلس���الم الراديكالي في القرن العشرين، وتفرعت 

عنها العديد من المنظمات والحركات الجهادية الس���اعية 

إلى إقامة نظام خالفة إسالمية جديد. 

عالوة على ذلك، فقد تح���دث أوباما في خطابه عن مبادئ 

وقيم سامية تربط الديمقراطية واإلسالم، كالعدل والتقدم 

واالحترام والتس���امح، في الوقت الذي يعتبر فيه اإلس���الم 

نفسه أسمى من س���ائر الديانات األخرى، ويضع المرأة في 

مكان���ة متدنية، ويف���رض عقوبة اإلعدام عل���ى المرتد عن 

الدين اإلس���المي ويطبق عقوبات جس���دية قاسية.  صحيح 

أن���ه طرأ تق���دم في ال���دول العربي���ة، ولم تعد الش���ريعة 

الدينية مطبقة بأكمله���ا، ومع ذلك فإن المبادئ والتعاليم 

األساسية لإلس���الم لم تتغير، وليس هناك، حتى اآلن، من 

يجرؤ على تقديم أو اقتراح تفس���ير أقل تش���ددًا، يستند 

على »االجتهاد« ال���ذي تقتضيه التغيرات التي طرأت على 

المجتمعات اإلنسانية بمرور الوقت، وذلك من أجل مواءمة 

قواعد وتعاليم الش���ريعة الدينية للعص���ر الحديث، فقد 

حظر مثل هذا »االجتهاد« منذ القرن الحادي عش���ر. ويشار 

في هذا الس���ياق أيضا إلى أن غالبية المواطنين في الكثير 

من الدول العربية ما زالت تؤمن بضرورة تطبيق الش���ريعة 

اإلسالمية، وإن بدرجات متفاوتة. 

تغيير في المصطلحات
تضمنت سياس���ة أوباما في ش���أن التصالح مع اإلس���الم 

تغييرا له دالالت معنوية مهمة.  ففي نيس���ان 2010 أعلن 

»البيت األبي���ض« أن الواليات المتحدة س���تتجنب من اآلن 

فصاعدا اس���تخدام مصطلحات من قبيل »إس���الم متطرف« 

و«إس���الم أصولي«، وأنها س���تكف عن التعام���ل مع أعضاء 

المنظمات اإلس���المية )اإلرهابية( الراديكالية بمصطلحات 

ديني���ة.  بعد ذلك أعلن جون فرنان، نائب مستش���ار األمن 

القومي األميركي، والمس���ؤول عن مل���ف  مكافحة اإلرهاب 

في البي���ت األبيض )والذي يش���غل حالي���ا منصب رئيس 

وكال���ة المخاب���رات األميركي���ة CIA( بأن���ه ال يجوز وصف 

أعداء الواليات المتح���دة بمصطلحات مثل »الجهاديين« أو 

»اإلس���الميين«، ذلك ألن الجهاد يعتبر كفاحا مقدسا ومبدأ 

مش���روعا في اإلسالم، غايته تطهير اإلنس���ان أو  الجماعة.  

وبالفعل فقد توقفت اإلدارة األميركية عن اس���تخدام مثل 

هذه المصطلحات في س���ياق تطرقها لإلرهاب اإلس���المي، 

على الرغم م���ن أن هذه المنظمات ال تكف عن اإلعالن بأنها 

تعمل باس���م اإلسالم، وقد صدرت التوجيهات المالئمة في 

هذا الصدد، في إطار نش���رة توجيهية وزعت على مختلف 

أجهزة االستخبارات ومكافحة اإلرهاب األميركية.

كذل���ك، فقد اقترح الرئيس أوباما إج���راء حوار مع »حركة 

طالبان« في أفغانس���تان، والتي تعتبر م���ن أكثر الحركات 

الجهادية تطرفا وتمس���كا بتطبيق الش���ريعة اإلس���المية 

بحذافيره���ا. وق���د اعتبر اقت���راح أوباما م���ن جانب رئيس 

أفغانس���تان )حامد كرزاي(، بمثاب���ة تعبير عن ضعف، غير 

أن هذا الحوار )مع حركة »طالبان«( فش���ل قبل أن يبدأ، على 

الرغم م���ن موافقة دولة قطر على فت���ح مكتب للحركة في 

الدوحة.

الواليات المتحدة و«اإلخوان المسلمون«
لكن يبدو أن الفش���ل األكبر الذي مني ب���ه الرئيس أوباما 

ح���دث بالذات ف���ي مصر، حي���ث بذلت الوالي���ات المتحدة 

جهودا ومس���اعي مكثفة من أجل دعم ومس���اندة »اإلخوان 

المسلمين« المصريين.  

ففي الرابع من ش���هر ش���باط 2011، أي قب���ل عدة أيام من 

اإلطاحة بالرئي���س مبارك، ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« 

سياسة أوباما الساعية لتحقيق مصالحة مع  العالم اإلسالمي ُمنيت بفشل ذريع

الديمقراطية واإلسالم على طرفي نقيض!
ف���ي تقرير لها أن م���ن الواضح للبيت األبي���ض، الذي رغب 

في تنحية الرئيس مب���ارك، بأن الحكومة المقبلة في مصر، 

ستش���مل في صفوفها »اإلخوان المسلمين«.  كذلك أعلنت 

وزي���رة خارجية أوبام���ا، هيالري كلينتون، ف���ي مؤتمر عقد 

في بودابس���ت في 30 حزي���ران 2011، أن الواليات المتحدة 

قررت توس���يع اتصاالته���ا وعالقاتها مع حرك���ة »اإلخوان 

المس���لمين«، وقال���ت موضحة إنه في ض���وء التطورات في 

الس���احة السياس���ية المصرية، والتي ال ب���د من أخذها في 

الحسبان، فإن للواليات المتحدة مصلحة في إجراء حوار مع 

سائر القوى واألحزاب السياسية المؤيدة للسالم والملتزمة 

بنب���ذ العنف، تمهي���دا لالنتخابات البرلمانية والرئاس���ية 

المزمع إجراؤها في مص���ر،  ولذلك »نحن نرحب بالحوار  مع 

أعضاء حركة اإلخوان  المسلمين الراغبين في الحوار معنا«. 

وكان���ت الواليات المتحدة قد أقام���ت، في الماضي أيضا، 

عالقات مع حركة »اإلخوان المس���لمين«، ففي خمس���ينيات 

الق���رن الماض���ي، اعتق���دت وكال���ة المخاب���رات المركزية 

األميركية أنها تستطيع تجنيد حركة »اإلخوان  المسلمين« 

في ص���راع الوالي���ات المتحدة ض���د االتحاد الس���وفياتي 

»الملحد«، واس���تقبل الرئي���س آيزنهاور ف���ي مكتبه وفدًا 

من »اإلخوان  المس���لمين« برئاسة س���عيد رمضان، مساعد 

مؤسس الحركة حسن البنا. 

وف���ي كانون األول 2009، صرحت مديرة ش���عبة مصر في 

وزارة الخارجي���ة األميركية نيكول ش���مبين، في  مقابلة مع 

صحيفة »المصري اليوم«، بأن الواليات المتحدة تجري حوارًا 

مع »اإلخوان المس���لمين« في مصر، لكنها رفضت الكش���ف 

ع���ن فحوى المحادثات. وعموما فقد وجه الرئيس أوباما، في 

أعقاب اإلطاحة بالرئيس مبارك، جل اهتمامه نحو »اإلخوان 

المس���لمين«، اعتقادا منه، كما يبدو، بأنهم يش���كلون قوة 

سياس���ية ذات ش���أن وأهمية في المجتمع���ات المصرية 

والعربية وكتعبير آخر عن رغبته في المصالحة مع اإلسالم 

وفتح صفحة جديدة.  وعلى ما يبدو فقد اعتقد أوباما أيضا 

أن »اإلخوان المس���لمين« يتمتعون بقوة وتأثير، وال س���يما 

في ضوء معلومات أشارت إلى أن المجلس العسكري األعلى 

في مصر أجرى خالل األشهر األولى بعد تنحي مبارك، حوارًا 

سريا مع قادة حركة »اإلخوان المسلمين«. 

لق���د أصبحت العالقة بي���ن الواليات المتح���دة و«اإلخوان 

المس���لمين« عالقة علنية وجزءًا من حوار الواليات المتحدة 

مع »مصر الجديدة«، في أعق���اب التصريح المذكور لوزيرة 

الخارجية هيالري كلينتون، وقد كثرت، بعد أقوالها، األخبار 

والتقارير في وس���ائل اإلعالم المصرية، والتي تحدثت عن 

الدعم السياسي، وحتى المالي، الذي يقدمه الرئيس أوباما 

ل� »اإلخوان المسلمين« في مصر.

وبعد انتخاب رجل اإلخوان ، محمد مرس���ي، رئيسا لمصر، 

ع���ززت الس���فيرة األميركية في القاهرة آن بترس���ون، هذا 

االعتقاد عبر العديد من التصريحات المؤيدة لمرسي، والتي 

أدت إلى ردة فعل س���لبية في صف���وف الجمهور  المصري، 

عبرت عن نفس���ها في تظاهرات احتجاجية في أثناء زيارة 

هيالري كلينتون للقاهرة في تموز 2012، كما رفض عدد من 

نش���طاء الحركات الثورية االلتقاء معها، احتجاجا على دعم 

وتأييد الواليات المتحدة ل� »اإلخوان المسلمين«.   

وقد عب���رت اإلدارة األميركي���ة علنا ع���ن تأييدها للرئيس 

مرس���ي متجاهلة خطوات���ه الرامية إلى إقام���ة ديكتاتورية 

إس���المية، وعلى الرغم من ازدياد المعارضة ضده في الشارع 

المصري. وفي أعق���اب المظاهرات الضخم���ة التي جرت في 

30 حزي���ران )2013( وما أدت إليه م���ن عزل واعتقال للرئيس 

مرس���ي من جانب المجلس  العس���كري المص���ري األعلى في 

الثالث من تموز، أدلى مسؤولون أميركيون بتصريحات فهم 

منه���ا أن إدارة أوباما غير راضية عن اعتقال مرس���ي، غير  أن 

اإلدارة األميركية امتنعت في الوقت ذاته عن القول بأن عزله 

واعتقاله يش���كل انقالبا عسكريا، األمر الذي كان من شأنه أن 

يلزم اإلدارة بالتوقف التام عن تقديم المساعدات لمصر.  

وم���ع ذلك، قرر الرئي���س أوباما بعد ترّدد اس���تمر بضعة 

أس���ابيع، اتخ���اذ إج���راء يقضي بإرج���اء تحوي���ل جزء من 

المس���اعدات العس���كرية، التي كانت السلطة الجديدة في 

مصر في حاجة ماس���ة إليها من أج���ل التصدي للتحركات 

االحتجاجية الواسعة التي ش���رع بها »اإلخوان المسلمون« 

وأنص���ار الرئي���س المع���زول مرس���ي، ومن أج���ل مواجهة 

العملي���ات اإلرهابي���ة »اإلس���المية« المتصاعدة في ش���به 

جزيرة سيناء. وقد رأت القاهرة في قرار أوباما إهانة وإساءة 

لحليف مخلص للواليات المتحدة طوال عش���رات الس���نين، 

وهو م���ا أدى أيضا إلى تصاعد المش���اعر المعادية ألميركا 

في الش���ارع  المص���ري،  فيما اضط���رت الحكومة المصرية 

إل���ى االعتماد على الس���عودية ودول الخلي���ج فيما يتعلق 

بالمساعدات االقتصادية، وألمحت أيضا إلى أنها ستدرس 

إمكانية ابتياع أسلحة من روسيا والصين.  

وعلى ما يبدو ف���إن جولة وزير الخارجي���ة األميركي جون 

كي���ري، األخيرة، والتي زار خاللها ع���ددا من دول المنطقة، 

لم تس���اهم في اس���تعادة ثقة العديد من الدول العربية 

بالواليات المتحدة األميركية.

السياسة األميركية في الشرق األوسط
تساهم في زيادة عدم االستقرار اإلقليمي

يبدو أن إدارة الرئيس أوباما عملت ضد مصالحها. فالنظام 

الجديد ف���ي مصر يخوض حربا ضد »اإلخوان  المس���لمين« 

الذين يمثلون اإلسالم الراديكالي- وهو ما يفترض أن يكون 

مصلحة أميركي���ة- كما أنه يبدي اهتمام���ا بإقامة عالقات 

وطي���دة مع دول الغرب، والتي تدي���ر ظهرها له حتى اآلن. 

ومما ال ش���ك فيه أن السياس���ة األميركية في هذا السياق، 

ساهمت وتساهم في زيادة انعدام االستقرار في المنطقة، 

في الوقت الذي تجد فيه حليفات واشنطن مثل السعودية 

ودول الخلي���ج صعوبة في فهم نواي���ا إدارة الرئيس أوباما، 

ويضاف إلى كل ذلك، بطبيعة الحال، امتناع أوباما عن اتخاذ 

موقف حازم تجاه النظام السوري. 

ويمكن االفت���راض أن خط���وة أوباما القادم���ة في اتجاه 

مصالحة العالم اإلس���المي ستتمثل في التوصل إلى اتفاق 

واه���ن مع إيران بش���أن برنامجها الن���ووي، والذي لن يحول 

دون مضي طهران قدما في مش���روع التس���لح الذري، ومثل 

هذا االتفاق لن يكون قطعا مرضيا بالنس���بة إلى إس���رائيل 

والس���عودية وباقي دول الخليج، أو حتى بالنسبة إلى مصر 

وتركيا. وعلى األرجح فإن مثل هذا االتفاق س���يطلق سباقا 

للتسلح النووي في الشرق األوسط، مما سيشكل خطرا ليس 

على هذه المنطقة وحسب، وإنما على العالم بأسره.  

ويمكن القول أن أوباما، والذي واصل طوال سنوات واليته 

إتباع سياس���ة تصالحية مع العالم اإلس���المي، تسبب في 

إثارة موج���ه عداء جدي���دة للواليات المتحدة في الش���رق 

األوس���ط، ومّس بأقرب حلفاء واش���نطن  في المنطقة وكل 

ذلك بانتظار التوصل إلى »تسوية« مع إيران، يمكن أن تجر 

المنطقة بأكملها إلى حرب شاملة.  

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هي الدوافع الحقيقية 

لسياسة أوباما؟! هل يعبر بذلك عن تخوف جمهور ناخبيه 

من اإلقدام على مغامرات عس���كرية  جدي���دة  بعد التورط 

واإلخفاقات التي منيت بها الوالي���ات المتحدة في العراق 

وأفغانس���تان؟! هل يعتق���د )أوباما( حقا أن���ه يمكن إجراء 

حوار مع الدول العربية واإلس���المية والتوصل إلى تسويات 

عن طريق سياس���ة المصالحة والدبلوماس���ية،  تغير صورة 

الواليات المتحدة التي رس���مها المسلمون ألنفسهم؟! هل 

تراجعت األهمية اإلس���تراتيجية لمنطقة الش���رق األوسط 

بعدما نجح���ت الواليات المتحدة في إيج���اد مصادر بديلة 

الس���تخراج النفط والغاز، وبالتالي قل���ت تبعيتها لمصادر 

النف���ط في المنطقة، ولم تعد ترى  ضرورة في االس���تثمار 

في تأمين طرق إمدادات النفط؟. إنها أسئلة مهمة لم تجد 

بعد إجابة شافية عليها.

_______________________

)*( ســـفير إســـرائيل األســـبق في مصر. ترجمة خاصـــة: س. عّيـاش. 

المصدر: موقع »المركز المقدسي لشؤون الدولة والشؤون العامة«.  
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

كتب ب. ج:

 - اإلس����رائيلية  العام����ة  النقاب����ات  اتح����اد  رئي����س  أعل����ن 

الهستدروت- عوفر عيني أنه يعتزم مغادرة منصبه في شهر 

ش����باط المقبل، بعد أن أمضى ثماني س����نوات فيه، وادعى أنه 

اس����تنفذ طاقاته في الهستدروت، ويريد الخروج لحياة خاصة، 

إال أن عيني الذي من المفترض أن يكون »النقابي رقم 1« فرض 

نهجه الكثير من عالمات السؤال واالستفهام، حول مصداقية 

قيادته للعم����ل النقابي وحق����وق العاملين، ف����ي الوقت الذي 

تكش����فت فيه في الكثير من األحيان مدى عالقاته الوطيدة مع 

كبار أصحاب العمل في إسرائيل، وإهمال العاملين في القطاع 

الخاص وحقوقهم.

وعلى مر سنوات واليته قيل الكثير عنه، مثاًل أنه أبرم سلسلة 

اتفاقي����ات وصفقات ذات طاب����ع »نقابي« م����ن وراء الكواليس 

انعكس����ت عليها عالقات����ه هذه، فهو »المهاج����م العنيد« في 

وجه الحكومة، صاحبة القطاع العام، وكان مشلول الحركة، أصم 

أبكم، في كل ما يتعلق بالقطاع الخاص، الذي ُحرم منذ سنوات 

طوال من أية عالوة غالء أو اتفاقيات عمل جماعية، ولهذا باتت 

االتفاقيات الخاصة هي السائدة في القطاع الخاص.

 

من هو عيني
ول����د عوفر عيني ف����ي الع����ام 1958، في مدينة بئر الس����بع، 

وفور إنهائه الخدمة العس����كرية اإللزامية، في نهاية سنوات 

الس����بعين من القرن الماضي، انتقل للعمل في سلطة الضريبة 

في منطقة الجنوب، وبعد فترة قصيرة، انتخب عضوا في نقابة 

موظف����ي الضريبة في الجنوب، وأيض����ا بعد ذلك بفترة قصيرة 

ب����ات رئيس����ا لنقابة الجنوب ف����ي دائرة الضريب����ة، وفي أوائل 

سنوات التسعين من القرن الماضي بات رئيسا لنقابة موظفي 

الضريبة العامة.

وكم����ا يبدو فإن عمله المتواصل ف����ي لجنة ونقابة الموظفين 

 طريقه نحو العم����ل النقابي، ففي العام 1999، عينه رئيس 
ّ
خط

الهس����تدروت في حينه، عمير بيرتس، رئيس����ا لنقابة موظفي 

الدولة، وفي العام 2004 عينه بيرتس رئيس����ا لقس����م التنظيم 

المهن����ي، وهو أقوى قس����م ف����ي الهس����تدروت، ويعد صاحبه 

الشخص الثاني في اتحاد النقابات.

وفي الع����ام 2005، وبموج����ب قانون جديد ف����ي حينه يمنع 

رئيس النقابات من أن يكون عضو كنيس����ت، استقال بيرتس، 

ورشح بدال منه عوفر عيني، الذي وصل إلى رئاسة الهستدروت 

في ذلك الع����ام، وأعيد انتخابه في العام 2007، وأعيد انتخابه 

مجددا في الع����ام 2012، على رأس الئحة نج����ح عيني في جمع 

الكثير من األحزاب فيه����ا، من حزب »العمل« و«ميرتس« وحتى 

»ش����اس« و«الليكود«، وفاز بنس����بة 67% من األصوات، فيما كان 

ينافس����ه النائب عن حزب »العمل« إيتان كابل، الذي دخل إلى 

الحلبة النقابية لغرض المنافس����ة، وسط مؤشرات واضحة إلى 

أن المعركة ستحسم لصالح عيني صاحب أكبر نفوذ في جميع 

النقابات الكبرى.

كما برز عيني في س����نوات األلفين كالرج����ل القوي في حزب 

»العمل«، فقد انقلب على من فتح له الطريق إلى زعامة النقابات 

عمير بيرتس، ودعم عودة إيه����ود باراك إلى زعامة الحزب، ثم 

انقل����ب أيضا على باراك قبل أن انش����ق األخي����ر عن الحزب، في 

مطلع العام 2011، ثم لعب دورا في انتخاب شيلي يحيموفيتش 

رئيسة للحزب، في خريف العام ذاته- 2011.

إال أن عيني برز بشكل خاص بقوته السياسية، في االنتخابات 

البرلماني����ة ف����ي الع����ام 2009، فقد تع����اون مع رئي����س اتحاد 

الصناعيين ش����راغا بروش، وتوصل معه إلى صفقة اقتصادية 

عامة، تحقق بعض الفتات لموظفي القطاع العام، وتذلل عقبات 

كثيرة أمام حكومة بنيامين نتنياهو، وبموازاة ذلك، كان عيني 

عّراب دخول حزب »العمل« بزعامة باراك إلى الحكومة.

وقد ش����د ال����دور المركزي ال����ذي لعبه عيني ف����ي ضم حزب 

»العمل« لحكومة نتنياهو من جهة، والتصاقه بسالطين المال 

اإلس����رائيليين من جهة أخرى، نحوه أعين وسائل اإلعالم، التي 

شرعت تحقق وتسأل، ونشرت صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية 

التابع����ة لصحيفة »هآرتس« اإلس����رائيلية تقريرا موس����عا عن 

عيني، ونشرت تفاصيل كثيرة حول عالقاته المتشعبة مع كبار 

أصح����اب رأس المال، وحول عالقته برئي����س الحكومة بنيامين 

نتنياه����و، وطبيعة هذه العالقات تضع عالمات س����ؤال كثيرة 

حول طبيعة الش����خص، وحول مدى التصاقه بالقضية األساس 

التي كان عليه أن يمثلها ويدافع عنها.

التنكر للقطاع الخاص
حين تس����لم عوفر عيني رئاسة الهستدروت، كانت قد بدأت 

عملية رف����ع اليد عن عمال ومس����تخدمي القطاع الخاص، وعلى 

الرغم من ه����ذا فقد كانت محاوالت التحاد النقابات لتحس����ين 

ورفع األجور، إال أنه مع تس����لم عيني منصبه رفع الهس����تدروت 

يده كليا عن القطاع الخاص.

وأكث����ر من هذا، فإن عين����ي لم يتطرق في س����نوات منصبه 

للقطاع الخاص، وهناك ش����عور أن هذا ل����م يكن صدفة، ولكن 

في نفس الوقت فقد ساهم في إضعاف مكانة اتحاد النقابات، 

الذي كان حتى مطلع سنوات التسعين من القرن الماضي يملك 

30% من االقتصاد اإلسرائيلي.

وباإلمكان القول إن عوفر عيني استكمل عملية التنكر للقطاع 

الخاص، التي بدأت في منتصف سنوات التسعين، حينما تغير 

طاب����ع اتحاد النقابات بعد خروج مئات اآلالف من عضويته على 

أثر تغيير قانون الصحة العام، الذي لم يعد يربط بين التأمين 

الصحي في أكبر ش����بكة عيادات تملكه����ا النقابات في حينه، 

وبين عضوية النقابات. 

ورأينا في تلك السنوات اتحاد النقابات العامة -الهستدروت- 

يفق����د مكانت����ه النقابي����ة والش����عبية، ففي حي����ن كان اتحاد 

النقابات يضم ما ال يقل ع����ن 80% إلى 85% من القوى العاملة 

ف����ي إس����رائيل، فإنه اليوم ال يض����م أكثر م����ن  16% من القوة 

العاملة، وهذه نس����بة ال تش����مل المتقاعدين المسنين، الذين 

خرجوا من تعداد القوة العاملة، ومن هذه النس����بة من ينتسب 

للنقاب����ات ألس����باب حزبية مث����ل قبيل االنتخاب����ات كما حصل 

قبل عام ونص����ف العام، بمعنى أن النس����بة الفعلية للعاملين 

المنظمين في الهس����تدروت قد ال تتج����اوز 15%، وبغالبيتهم 

الس����احقة جدا هم من موظفي سلك خدمات الدولة، والشركات 

والحكومية، والنقابات الكبرى في القطاع الخاص، مثل البنوك، 

على سبيل المثال ال الحصر.

ف����ي ظل وضع كه����ذا، فإن الهس����تدروت تحول إل����ى اتحاد 

النقابات الكبرى، من دون قطاع األجيرين البس����طاء والعاملين 

في مراف����ق صغيرة في القط����اع العام، وهم الش����ريحة األكبر 

الواقعة تحت االس����تغالل، وظ����روف عملها بائس����ة، ولذا فإن 

تس����مية »اتحاد النقاب����ات العامة« باتت مس����مى تقليديا، وال 

يعكس الواقع.

وما يع����زز انطب����اع التنكر للقط����اع الخاص، وبش����كل خاص 

للقضاي����ا االقتصادية االجتماعية، هو غي����اب اتحاد النقابات، 

برئاس����ة عيني، بش����كل واضح عن حملة االحتجاجات الشعبية 

التي اندلعت قبل أكثر من عامين لبضعة أسابيع احتجاجا على 

غالء المعيشة. 

وكانت أضخم حملة احتجاجات ش����عبية ضد الغالء شهدتها 

إسرائيل في تاريخها في صيف 2011، إذ كانت هذه الحملة بيد 

»قيادات شارع« إن صح التعبير، تبلورت خالل الحملة الشعبية، 

ومن ثم انضمت لها قوى حزبية، لم تلعب هي أيضا دورا قياديا 

ومقررا ف����ي هذه الحملة، وربما أن غياب ق����وة مركزية، وخاصة 

سياس����ية، س����اهم أيضا في تالش����ي هذه الحملة بعد أقل من 

ش����هرين على ظهورها، وكل محاوالت اس����تنهاضها من جديد 

بزخم باءت بالفش����ل حتى اآلن، ومن المثير أن هناك من ينتظر 

فترة العطل الصيفية، اعتقادا منه أن باإلمكان اس����تنهاضها 

في تلك الفترة من جديد.

وهذا ما زاد م����ن االنتقادات للهس����تدروت بزعامة عيني، إذ 

أن االتحاد لم يس����اهم في اس����تنهاض هذه الحملة على مدار 

عامين، رغم السياس����ة االقتصادية التقش����فية التي فرضتها 

الحكومة، وبشكل خاص للعامين الجاري والمقبل 2014.

وأعل����ن عيني أنه ال ين����وي االنخراط في العم����ل الحزبي بعد 

اس����تقالته، رغم أنه عضو في حزب »العمل« الذي يش����هد في 

األس����بوع المقبل انتخابات داخلية النتخاب رئيس جديد، كما 

أن����ه على غير ع����ادة، فإن عين����ي ال يبرز في ه����ذه االنتخابات 

كداعم ألحد المرشحين، شيلي يحيموفيتش الرئيسة الحالية، 

ومنافسها النائب إسحاق هيرتسوغ.

وه����ذا ما ع����زز االنطب����اع بأن عيني ق����د يتوجه إل����ى القطاع 

االقتصادي الخاص بعد اس����تقالته، وهو أمر كان قد ظهر قبل 

أكث����ر من عامين، إذ تحدثت تقاري����ر صحافية في حينه عن أن 

عيني س����يغادر منصبه متجها لألعمال الحّرة، وكما يبدو إلدارة 

أحدى الشركات، ولكن بعد أشهر من تلك التقارير خاض عيني 

مجددا االنتخابات لرئاسة اتحاد النقابات وفاز.

ويس����عى عيني حاليا إلى انتخاب من يش����غل رئيس قس����م 

التنظيم المهني في الهستدروت، المحامي آفي نيسانكورن، 

لرئاسة الهس����تدروت، وهو تماما ما حصل مع عيني الذي كان 

في المنصب ذاته، حينما اس����تقال عمي����ر بيرتس، كما حصل 

األم����ر ذاته مع بيرتس، حينما اس����تقال الرئيس الذي س����بقه 

حاييم رامون.

إال أن نوايا عيني تواجه معارضة من منافس����ه في انتخابات 

العام الماض����ي- 2012- النائب من حزب »العم����ل« إيتان كابل، 

الذي أعلن نيته المنافسة في داخل هيئات الهستدروت على 

رئاس����ة االتحاد، ولكن موازين القوى في داخل الهس����تدروت 

تجعل فرص كابل ضئيلة جدًا.

وتقول الصحافية طالي حروتي س����وفير، ف����ي مقال لها في 

صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية، إن عوفر عيني بقي منغرس����ا 

في كرس����يه على الرغم م����ن االنتقادات الح����ادة التي وجهت 

له، بس����بب فش����له في حملة االحتجاجات الشعبية في صيف 

الع����ام 2011، وعلى الرغم م����ن حياة الرفاهية التي يعيش����ها 

في ش����مال تل أبيب )إحدى مناطق رموز الثراء في إس����رائيل(، 

وتعيين موظفين كبار مقربين منه في الهستدروت، واهتمامه 

بالدفاع عن النقابات الكبرى، ومنع إصالحات أرادتها الدولة في 

الشركات الحكومية الكبرى وغيرها من األمور.

استقال بعد ثمانية أعوام في منصبه

عوفر عيني كان رئيسا التحاد النقابات وصديقا لكبار أصحاب العمل!
ر للقطاع الخاص*

ّ
*عيني تولى منصبه خلفا لعمير بيرتس في العام 2005 *خالل سنوات عمله أظهر تقاربا كبيرا مع كبار أصحاب العمل واتحاد الصناعيين *خاض معارك في القطاع العام وفي الوقت ذاته تنك

بقلم: دافيد شاشا )*(

يتعّين علين���ا اآلن أن نبدأ في تقوي���م ومراجعة اإلرث 

الذي تركه الحاخ���ام عوفاديا يوس���يف )الزعيم الروحي 

لحركة »ش���اس« الدينية الش���رقية الذي توف���ي مؤخرا(. 

ولعل من المؤس���ف أن فيض الكالم الذي قيل وكتب منذ 

وفاته لم يتضمن ما يعبر عن وجهة النظر الشرقية فيما 

يتعلق بسيرة حياته الحاخامية )الدينية(. 

أود ف���ي هذا المق���ال اقتراح عدد من النق���اط للتفكير 

تتعلق بالتراث والتقاليد اليهودية الشرقية. ومما ال شك 

فيه أن الحاخام يوس���يف ألّم بصورة الفتة للنظر بمخزون 

هائل، وموس���وعي، م���ن المعرفة ذات الصلة بالش���ريعة 

الدينية اليهودية، وعلى األرجح لن يظهر منافس���ون له 

من حيث عمق وس���عة وغزارة ما أنتجه من مؤلفات وكتب 

فقهية في ش���ؤون الدي���ن. وبطبيعة الح���ال، فقد تمثل 

إنج���ازه المهم اآلخر في تأس���يس حزب »ش���اس«، الذي 

سعى إلى تمثيل مصالح اليهود الشرقيين في إسرائيل 

وإل���ى الدفاع عنها، بعد عقود طويلة من اإلقصاء الثقافي 

والتمييز والغبن االجتماعي.

هذان هما اإلنجازان الرئيس���ان للحاخام يوس���يف في 

سيرة حياته الطويلة. 

فغ���زارة مؤلفات���ه وإصداراته الفقهي���ة الدينية تدل 

على ج���ذوره في مدرس���ة »ف���ورات يوس���يف« الدينية، 

وعل���ى الكيفي���ة التي قوض���ت بها طريق���ة التعليم في 

هذه المدرس���ة التقاليد السفارادية- الشرقية المتعلقة 

بالقي���م اإلنس���انية الدينية. وقد تبنت مدرس���ة »فورات 

يوس���يف«، في الواقع، التقاليد الش���رقية الكالس���يكية 

التي تطرح بصورة عامة موقفا دينيا أقل تشددًا وصرامة 

من نظيرتها األش���كنازية، غير أن فلسفة هذه المدرسة 

أهملت التعليم العام.

وجدي���ر بالذكر أن الحاخام عوفاديا يوس���يف دعي في 

العام 1947 لت���رؤس المحكمة الدينية ف���ي مصر، بعدما 

تعذر على الحاخ���ام الرئيس )ليهود مصر( حاييم ناحوم 

أفندي مواصلة االضطالع بمنصبه من جراء فقدانه للبصر. 

ويشير متتبعون لس���يرة حياته إلى أن الحاخام يوسيف 

وجد أن التزام يه���ود مصر الديني كان »ضعيفا للغاية«، 

ويش���كل ذلك نقطة حاس���مة في محاولتنا الرامية لفهم 

الحاخام يوسيف بصورة أفضل، وكذا الطريقة التي فهم 

بها )هو ذاته( اليهودية التوراتية. 

وكما بين مق���ال أفيراما غوالن ف���ي صحيفة »هآرتس« 

)وال���ذي دعت فيه قراءه���ا إلى تذكر الحاخام يوس���يف 

كرجل دين ثوري وليس ك� »مه���رج«( فقد كانت »الثورة« 

الت���ي قادها ثورة فقهية )ديني���ة( في جوهرها. ويعني 

»الفق���ه« هنا التأكيد االس���تحواذي عل���ى أدق تفاصيل 

القواني���ن واألع���راف الدينية.  فآالف األس���ئلة واألجوبة 

التي نش���رها الحاخام يوسيف تركز على هذه التفاصيل 

الصغيرة، وتقدم المشورة للقراء بشأن كيفية تطبيقها. 

ويبي���ن كتاب يعقوب يدغار، الرائ���ع، حول التقليديين 

في إس���رائيل- وهم في غالبيتهم الس���احقة من اليهود 

الشرقيين- النتيجة المباش���رة لهذا الوضع. وكما يظهر  

يدغار بوضوح، من خالل المقاب���الت الكثيرة التي أجراها 

م���ع يهود ش���رقيين، والذين تحدثوا ع���ن الكيفية التي 

يفهم���ون ويجس���دون به���ا يهوديته���م، ف���إن معظم 

الش���رقيين في إس���رائيل م���ا زالوا يعيش���ون في تخبط 

وبلبلة وصراع فيما يتعلق بهويتهم، ويش���عرون بأنهم 

مه���ددون في ضوء النزع���ة المحافظة لدى المؤسس���ات 

الديني���ة. ولعل الحقيق���ة المهمة والمثيرة في ش���كل 

خاص، في هذا الس���ياق، تتمثل في أن هؤالء الش���رقيين 

ال يفقهون ش���يئا فيما يتعلق بالت���راث األدبي للماضي 

الشرقي. وهم منقسمون اآلن بين فئات وطوائف مختلفة، 

بناء على الفرضيات األساس والمفاهيم األشكنازية التي 

تتبناه���ا وتعمل بهديها حركة »ش���اس«، والتي تهيمن 

ف���ي الوقت ذاته عل���ى الكتاب���ات والمؤلف���ات الفقهية 

)الديني���ة( للحاخ���ام يوس���يف.  وفي ه���ذا الصدد فإن 

األجندة الس���ائدة حاليا )في المدارس الدينية الشرقية( 

هي أجندة المدارس الدينية األش���كنازية )الليتوانية(، 

والتي تتجاهل كليا التراث الفكري والعلمي والفلس���في 

الغني والرح���ب لليهود الش���رقيين.  باإلضافة إلى ذلك 

هناك التوجه القومي الصهيوني، الذي يصل إلى ذروته 

في راديكالية الحركة االستيطانية، والذي تبناه كثيرون 

من الشرقيين التقليديين. 

التقليديين  الش���رقيين  ف���إن اإلس���رائيليين  وعموما، 

يرون في الصهيوني���ة الدينية نموذج���ا يجدر اإلقتداء 

ب���ه، ويواصلون البحث ع���ن طريقهم ف���ي »تدوير زوايا« 

دينية- توراتي���ة، غير  أن رجاالت الدي���ن الذين يمثلون 

حركة »شاس« يعتقدون أن مثل هذه »الطرق المختصرة« 

غي���ر منطقية، وقد امتدح الحاخام عوفاديا يوس���يف من 

جهته ما أسماه ب� »نهج أرض إسرائيل« كوسيلة لتوحيد 

وجمع صفوف كل اليهود في إسرائيل، وهو موقف مثير 

للجدل، ذلك ألنه يؤكد على تفوق وأفضلية التقاليد التي 

أرساها الحاخام يوسيف كارو- في كتابه »شولحان عروخ« 

والذي جمع في���ه جميع الفرائض والفت���اوى اليهودية- 

على التقاليد األشكنازية- وهو أمر ال يقبل به المتدينون 

الحريديم- كما أنه يرف���ض ويقيد في الوقت ذاته اإلطار 

األوسع للمفهوم الديني اإلنساني. 

لق���د نجح  الحاخام يوس���يف، بصورة عام���ة، في فرض 

مفاهيمه ووجهات نظره فيما يتعلق باليهودية الشرقية 

على جمهور اليهود الش���رقيين في إس���رائيل. وفي هذا 

الس���ياق، فقد س���عى الحاخام يوس���يف، حي���ن دعا إلى 

»إعادة المجد التليد«، إلى تقويض ونسف ثقافة اليهود 

الش���رقيين الذين كتبوا الشعر والفلسفة، وكل ما يعتبره 

اليهود المتدينون، األرثوذكس، ش���ؤونا »دنيوية«.  ومن 

هن���ا ال غراب���ة في أن الس���ياق الفك���ري والثقافي الرحب 

للتقاليد الشرقية الكالسيكية وكل ما لها من تراث لم يجد 

ل���ه مكانا في نهج وبرامج حركة »ش���اس« بزعامة الحاخام 

يوس���يف. ولعل الس���ر الخفي لظاهرة »شاس« يكمن في 

صالت الكثيرين من قادتها مع مدرس���ة »فونيباج«، وهي 

مؤسسة دينية )ليتوانية( أشكنازية تتبنى نهجا صارما 

ومتشددًا، أسسها الحاخام )األشكنازي المتوفي( إليعازار 

شاخ، والذي تحدثت مقاالت الرثاء التي كتبت بعد وفاته 

عن أنه )أي الحاخام ش���اخ( هو المؤسس الحقيقي لحركة 

»شاس«. هذه الحقيقة، ظهرت بجالء في العام 1992، حين 

صرح الحاخام ش���اخ قائال إن الش���رقيين ليسوا ناضجين 

بصورة كافية من أجل تزعم وقيادة حزب سياسي.  ويشار 

في هذا الس���ياق إلى أن الكثيرين من قادة حزب »شاس« 

تلق���وا تعليمهم وتربيتهم في م���دارس ومعاهد دينية 

أش���كنازية، ومن هنا ف���إن وجهة النظ���ر الحريدية التي 

اكتس���بوها في تلك المدارس هي الت���ي قادت ووجهت 

حزب »شاس«، وهي التي أرست رؤيته اليهودية. وما زال 

التصادم بين التقاليد الدينية الش���رقية وبين األصولية 

األشكنازية األرثوذكسية، يشوه الثقافة الشرقية لحركة 

»ش���اس«. صحيح أن لحركة »شاس« وأعضائها لونا شرقيا 

معينا، غير أن هذه الهوية س���طحية للغاية. ومن ناحية 

عملية فإن يهودية »ش���اس« مرتبطة بوش���ائج راس���خة 

ومتينة باألجندة األش���كنازية الحريدية، باستثناء فوارق 

طفيفة فقط في مواضيع شكلية. 

وق���د اتضح بم���رور الوق���ت أن موقف الحاخ���ام عوفاديا 

يوسيف فيما يتعلق بالمسألة العربية والنزاع اإلسرائيلي- 

الفلس���طيني بات هامش���يا وغير ذي ش���أن، وذلك عندما 

انزاح���ت حرك���ة »ش���اس« بصورة ح���ادة نحو المعس���كر 

الحريدي- اليميني. صحيح أن الحاخام يوس���يف أبدى، في 

الماضي، مواقف وآراء تعبر عن اس���تقاللية  وشجاعة تجاه 

المس���ائل المرتبطة باتفاقيات الس���الم والحلول السلمية 

للنزاع، غير أن مواقفه تطورت فيما بعد في اتجاه مختلف. 

وقد أدلى الحاخام يوسيف )في السنوات األخيرة( بالعديد 

من التصريح���ات واآلراء، التي تنم عن تطرف قومي، بعيد 

كل البعد عن الفكرة القائلة بأنه يمكن لليهود الشرقيين 

)من الدول العربية واإلس���المية( أن يشكلوا جسرا للتفاهم 

والسالم بين الشعبين. وقد ش���كل هذا التراث، الذي جمع 

بي���ن التحريض المع���ادي للعرب، واليهودي���ة الحريدية، 

س���مة جليه لحزب »ش���اس« وزعيمه الروح���ي )المتوفي( 

الحاخام يوس���يف. ويمكن العثور على جذور هذا التشدد 

في التقلبات التي ش���هدها العالم الديني الشرقي بتأثير 

الراديكالية األش���كنازية.  وقد أمضى الحاخام  يوس���يف 

عدة سنوات بعيدا عن مركز العالم الحريدي )األشكنازي(، 

إال أنه تم بمرور الوقت رأب الصدع، وقبل اليهود األشكناز، 

عل���ى مضض، بالمكان���ة الرفيعة للحاخام  يوس���يف، غير 

أنه كان له���ذا القبول ثمن باهظ، فمن خالل رفضه للتراث 

الثقافي الغني والمتنوع لليهودية الشرقية أبقى الحاخام 

يوسيف حركة »شاس« حبيسة قالب رسمي، وبدت الحركة 

الت���ي تخلت عن العبقرية الفكرية لكبار المبدعين واألدباء 

الش���رقيين مج���ردة من القي���م »العلماني���ة« التي تعتبر 

جوهري���ة بالنس���بة لمجتم���ع متمدن.  كذلك ف���إن حركة 

»شاس« التي تعيش وتتحرك داخل سياق الشرخ الديني- 

العلماني الذي ما انفك يتس���ع ويتعمق، تشكل اآلن جزءا 

من المش���كلة عوضا عن قيامها بجس���ر الفج���وة واقتراح 

الحلول المالئمة، والتعبير عن صوت عقالني مؤيد للسالم. 

ويمك���ن الق���ول ف���ي ه���ذا الس���ياق أيضا إن مش���كلة 

التمييز ضد الشرقيين في مؤسس���ات التعليم الحريدية 

األش���كنازية كانت منذ البداية نت���اج الرؤية االجتماعية- 

الدينية للحاخام يوسيف. لقد كانت العالقة الحميمة بين 

حركة »ش���اس« وبين المتدينين الحريديم األشكناز سمة 

ثابتة ومس���تمرة للحركة، ظهرت منذ اللحظات األولى التي 

تمتع فيها الحاخام إليعازار ش���اخ بمكانة الزعيم والمرشد 

لهذه الحركة. وهكذا فقد كرس الحاخام عوفاديا يوسيف، 

بالرغم عن كل م���ا قيل ويقال عن حبه للت���راث اليهودي- 

العربي، الصبغة األش���كنازية للجمهور الشرقي المتدين، 

وقد فعل ذلك عندما اقتلع المكون اإلنساني من الحاخامية 

اإلنس���انية الش���رقية، وركز فقط على المس���ائل الشكلية 

والس���لوكية. لذلك، ال غرابة في أن حركة »شاس« غارقة في 

فضائح وصراعات داخلية.  صحيح أن فضائح الفساد ليست 

غريبة أو شاذة في السياسة اإلسرائيلية، لكن غياب زعامة 

أخالقية في »شاس« تحّول إلى سمة جلية لعقلية »سر وراء 

القطيع«، التي تغلغلت في أروقة السلطة. 

مم���ا ال ري���ب في���ه أن الحاخام يوس���يف ت���رك بصمة 

فكري���ة عميقة على اليهودية األرثوذكس���ية بواس���طة 

مؤلفات���ه وكتاباته الفقهية الغزي���رة وأنه تمتع، كزعيم 

لحركة »ش���اس«، بنفوذ وتأثير مشابهين على المؤسسة 

السياسية اإلس���رائيلية، غير أن اليهودية الشرقية تجد 

نفسها، بعد واليته الطويلة كحاخام شرقي أكبر إلسرائيل، 

وكزعيم روحي ألهم حزب سياس���ي يهودي- ش���رقي في 

تاري���خ الدول���ة، مفرغة من مضمونها األه���م قيمة، فيما 

يجد اليهود الش���رقيون أنفسهم أيضا يفقدون تراثهم 

السامي بصورة مستمرة. 

إن الوضع الراهن لليهود الش���رقيين في إسرائيل بات في 

أس���وأ حال، ونحن عندما نقيم الوضع ال بد لنا من أن نتفحص 

ونراجع عن كثب دور الزعماء في عملية الهدم والمحو. 

________________________________

)*( مؤس���س ومدير »مركز تراث اليهودية الش���رقية« في 

بروكلين- نيوي���ورك والذي يهدف إلى بع���ث وزيادة الوعي 

والمعرف���ة بتاريخ وثقاف���ة اليهود الع���رب. ترجمة خاصة. 

المصدر: موقع »هعوكتس« اإللكتروني.

عن إرث الزعيم الروحي لحركة »شاس« الحاخام عوفاديا يوسيف

تكريس الصبغة األشكنازية للجمهور الشرقي المتدين!

عوفاديا يوسف: بصمة واضحة على جمهور عريض.


