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سيناريوهـات إسرائيلية...

بقلم: أنطـوان شلحـت

إسرائيل ليست ضنينة هذه األيام باجتهادات متعلقة بما قد يحدث 

من سيناريوهات بعد المهلة األولى المحّددة النتهاء جولة المفاوضات 

الحالية يوم 29 نيسان الحالي. 

وم���ن غير العس���ير االس���تدالل على أن م���ا يقف ف���ي خلفية معظم 

ه���ذه االجتهادات، هو تقدير مؤداه أن إس���رائيل بحكومتها اليمينية 

الحالية ليس���ت جاهزة ألي اتفاق إال ل� »اتفاق« يكون معناه استس���ام 

الفلسطينيين من دون شروط، كما يؤكد أستاذ العلوم السياسية زئيف 

شتيرنهيل. 

وش���تيرنهيل كان أخيرًا من أفضل من عّرى الهدف الحقيقي الواقف 

وراء المطالبة اإلس���رائيلية المرفوعة في وجه الفلس���طينيين بش���أن 

االعت���راف بالدولة اليهودية، وهو أن يس���تبطن الفلس���طينيون أنهم 

ُهزم���وا تاريخيًا، وأن يعترف���وا بالملكية الحصرية لليه���ود على البلد 

)فلسطين( بأسره.

وبرأي���ه من أج���ل أن يكون الحق الحص���ري لليهود عل���ى البلد كامًا 

موا بدونيتهم. وهذا 
ّ
ومعترفًا به، فإن الفلس���طينيين ملزمون بأن يسل

المفهوم مغروس عميقًا في الوعي اإلس���رائيلي، وهو مشترك لليمين 

والوس���ط بكل أطيافهما، ولبلدات األطراف ومعظم س���كان »غوش دان« 

)منطقة الوس���ط(، ولحزبي العمل والليكود، إذ إن هؤالء كلهم يرفضون 

فكرة المس���اواة في الحقوق بالنس���بة إلى العرب. وبن���اء على ذلك من 

الس���خف التوقع من الجي���ش اإلس���رائيلي أن يتصرف ف���ي المناطق 

الفلس���طينية المحتلة بأدنى حّد من النزاه���ة، مثلما يصعب توصيف 

المحكمة اإلسرائيلية العليا على أنها حريصة على المعاملة المتساوية 

تجاه اليهود والفلسطينيين. فمنذ بداية االستيطان )في مناطق 1967( 

وحتى اآلن تتصرف هذه المؤسس���ة، التي يت���م تصويرها في الظاهر 

كما لو أنها رمز لليبرالية والديمقراطية، مثل الجيش والش���رطة وجهاز 

األمن العام، أي باعتبارها ذراعًا من أذرع االحتال.

واستنتج أستاذ جامعي آخر )أفيعاد كاينبرغ( من إعان وزير الدفاع 

اإلس���رائيلي موش���يه يعلون، األس���بوع الفائت، أن نح���و ألف دونم من 

األراضي الفلس���طينية في منطقة الخليل وبي���ت لحم أراضي دولة من 

أجل توسيع المس���توطنات، أنه تطّورت في إسرائيل صناعة كاملة من 

»الاقانون الذي يظهر بمظهر القانون«. وأشار إلى أنه ظاهريًا توجد في 

المناطق الفلسطينية الخاضعة لاحتال اإلسرائيلي إجراءات قانونية، 

لكن ما يحدث في واقع األمر هو عمليات س���لب وضم ضخمة تش���ترك 

فيها المحاكم. وبناء على ذلك يمكن القول إن جهاز القضاء اإلسرائيلي 

هو وسيلة مهمة إلضفاء الشرعية على ضم األرض الفلسطينية. 

وكان الصحاف���ي روغيل ألف�ر األكثر حّدة حين ق���ال: حان الوقت كي 

نعترف بحقيقة أن الس���ام لن يتحقق ال في المستقبل القريب وال في 

أيامنا. لن يتحقق السام وفق النموذج الذي أثار الحماسة قبل عشرات 

األعوام وبس���ببه اغتيل إس���حاق رابين عندما كان رئيس���ًا للحكومة. لن 

قّسم، ولن يجري التوصل 
ُ
تكون هناك دولتان لش���عبين. والقدس لن ت

 لمنطقة الحوض المقدس. والمس���توطنون لن يجري إخاؤهم. 
ّ

إلى حل

وس���يتواصل البناء في الضفة الغربية. واالحتال لن ينتهي. ولن يوقع 

اتفاق. ولن يحدث انسحاب من طرف واحد. 

ولفت إلى أن االعتقاد بأن اإلس���رائيليين ق���د يؤيدون تنازالت عندما 

تحين س���اعة الحقيقة اعتقاد خرافي مثير للش���فقة، مثل اعتقاد بأنه 

بعد ض���م المناطق الفلس���طينية س���يهاجر جميع يه���ود العالم إلى 

إسرائيل، وسيظهر المسيح المنتظر.

وما هي التوقعات إزاء هذا كله؟.

يعتقد كاينبرغ أن التطورات ماضية في مسار الدولة ثنائية القومية.

في حين يرى ألف�ر أن في األفق انتفاضة فلس���طينية ثالثة، وأنه في 

حال اندالعها س���تفعل ما فعلته االنتفاضة الثانية، أي أنها س���تزيد 

الرافضين لتقديم أي تنازالت إلحال الس���ام داخل صفوف الرأي العام 

اإلسرائيلي.

أّما شتيرنهيل فيؤكد أن السبيل إلى أن تتحّول إسرائيل إلى »جنوب 

إفريقي���ا أخرى« إبان نظام األبارتهايد، بات ممهدًا ولن يعوقه أي حاجز 

إال في حال قيام العالم الغربي بطرح خيار حاس���م على إسرائيل فحواه 

إم���ا التراجع عن الضم وتقيؤ دولة المس���توطنين وإّما أن تكون مقصاة 

إلى درجة النبذ.

وال يقتصر التحذير من مغبة احتمال أن تواجه إسرائيل األوضاع التي 

واجهتها جنوب إفريقيا إبان نظام األبارتهايد على أصحاب المقاربات 

الليبرالية مثل شتيرنهيل، بل يتعداهم إلى محللين أمنيين على غرار 

رونين برغمان.

فق���د كتب برغم���ان في صحيفت���ه )»يديعوت أحرونوت«( األس���بوع 

الفائت مقالة من أس���تراليا أش���ار فيها إلى أنه على الرغم من أن هذه 

الدولة مناصرة جدًا إلس���رائيل، فإن أمورًا كثيرة آخذة في التغّير فيها 

نحو األسوأ، نتيجة تكّوم مزيد من العقبات أمام إمكان تسويق االحتال 

اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينية.

وأضاف أن المش���كلة برأيه ليس���ت كامنة في التسويق بل في المنتج 

ج بعد اآلن. 
َ
نفس���ه وهو االحتال، فما عاد باإلمكان بي���ع العالم هذا المنت

ج فاس���د من األس���اس، تحدث ظاهرتان 
َ
وحينم���ا يكون الحديث عن منت

ج يأتي من طرف المنِتج، أي 
َ
مصاحبت���ان خطرتان أخريان: أواًل، أن كل منت

من إسرائيل، ُينس���ب فورًا إلى نفس المصنع اإلشكالي؛ ثانيًا، يصبح من 

ج الفاسد أيضًا أموٌر قد ال تمت إلى الواقع بصلة.
َ
لَصق بالمنت

ُ
السهل أن ت

ووفق���ًا لما يقوله، فإن المقاربة التي أخذت قوى متعددة من األس���رة 

عيد إلى األذهان 
ُ
الدولية تتبناها حيال إسرائيل على خلفية االحتال، ت

بقدر كبير مقاربة هذه األس���رة نفس���ها حيال نظام الفصل العنصري 

في جنوب إفريقيا. ومع أن هذه المقاربة تس���ببت بانهيار ذلك النظام 

ف���ي العام 1992 بعد أن أصبح ُمقص���ى ومنبوذًا، إال إنه كان باإلمكان منذ 

منتصف ثمانينيات القرن العش���رين الفائت ماحظة إشارات واضحة 

إلى أن العالم قد ضاق ذرعًا باستبداد األقلية البيضاء العنصري. كما كان 

هناك عدد غير قليل من الخبراء والصحافيين والساس���ة الذين توقعوا 

أن يؤول نظام الفصل العنصري إلى االنهيار، إال إن رؤساء دولتين فقط 

زعموا خاف ذلك: جنوب إفريقيا وحليفتها إس���رائيل. وبالتالي يجدر 

بإس���رائيل أن تقرأ مثل هذه اإلشارات هذه المرة بصورة أفضل قبل أن 

تصبح هي أيضًا معزولة عالميًا.

ال شك في أن مثل هذه االجتهادات تسعف كثيرًا في استكناه بعض 

خبها، 
ُ
اآلليات المتيس���رة لمواجهة إس���رائيل حتى من منظور بعض ن

ومجّرد هذا يشكل مبّررًا كافيًا لوقفة سريعة عندها هنا واآلن. 

يتحدث في الندوة: 

د. مهن���د مصطفى عن »العاقة بي���ن البحث العملي 

والتطوير والسياسات في إسرائيل«

د. يوس���ف تيس���ير جباري���ن ع���ن »مراك���ز البحوث 

والسياسات في إسرائيل وتأثيرها على صنع القرار« 

يدير الندوة: الكاتب الصحافي مهند عبد الحميد

هذه الندوة

بدعم من

وذلك يوم األحد الموافق 2014/04/27، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا

في مقر مركز »مدار« رام الله - الماصيون- بجانب وزارة التخطيط- عمارة ابن خلدون )ط2(

تناولت تقارير إعامية بش���كل واس���ع وبقلق مطلع األس���بوع الحالي األنباء 

المنش���ورة ف���ي الواليات المتح���دة حول معارضة المس���ؤولين ف���ي أجهزة 

االستخبارات األميركية إدخال إسرائيل في برنامج اإلعفاء من تأشيرة الدخول 

إلى الواليات المتحدة، وذلك تحس���با من عمليات تجسس إسرائيلية. ويشمل 

البرنامج األميركي 38 دولة، بإمكان مواطنيها زيارة الواليات المتحدة لمدة 90 

يوما، قبل أن يضطروا إلى استصدار تأشيرة دخول لتمديد مكوثهم هناك.

ونقل الموقع اإلخباري األميركي »رول كول«، األسبوع الماضي، عن أعضاء في 

الكونغرس ومستش���ارين في لجنتي الخارجية والقان���ون في مجلس النواب، 

قولهم إن أعضاء لجنة القانون في الكونغرس تلقوا إرش���ادات س���رية، خال 

جلس���ة مغلقة، وعب���ر مندوبون عن أجه���زة االس���تخبارات األميركية خالها 

ع���ن تخوفهم من أن إعفاء من تأش���يرة الدخول سيس���هل على جواس���يس 

إسرائيليين الدخول إلى الواليات المتحدة.

وش���ارك في هذا االجتماع المغلق مس���ؤولون من مكتب مدي���ر المخابرات 

الوطني���ة، وم���ن وكالة »إف. بي. أي«، ومديرية التجس���س المض���اد، ووزارتي 

الخارجي���ة واألم���ن الداخلي األميركيتي���ن. وتم عقد هذا االجتم���اع على أثر 

محاوالت أعضاء في الكونغرس دفع سن قانون يلزم اإلدارة األميركية بإدخال 

إسرائيل إلى برنامج اإلعفاء من تأشيرة الدخول.

وتزام���ن عقد ه���ذا االجتماع م���ع األنباء التي ت���رددت حول إطاق س���راح 

الجاس���وس اإلس���رائيلي جونثان بوالرد في إطار صفقة لإلف���راج عن الدفعة 

الرابعة من األس���رى الفلس���طينيين القدامى من الس���جون اإلسرائيلية. وعبر 

المسؤولون في أجهزة االستخبارات األميركية خال االجتماع المذكور، وكذلك 

لجنة االس���تخبارات في الكونغرس، عن معارضتهم اإلفراج عن بوالرد وشددوا 

على أن منح عفو للجاسوس اإلسرائيلي سيكون بمثابة بث رسالة إشكالية في 

كل ما يتعلق بالتجسس ضد الواليات المتحدة من جانب حليفاتها. 

وأش���ارت صحيفة »هآرت���س« إلى أن هذه هي المرة األول���ى التي تتعالى فيها 

معارضة أميركية لشمل إسرائيل ضمن برنامج اإلعفاء من تأشيرة الدخول تحسبا 

من التجس���س. فقد كانت المعارضة األميركية إلدخال إسرائيل إلى هذا البرنامج 

في الماضي بسبب التمييز الذي يواجهه مواطنون أميركيون من أصل فلسطيني 

أو عربي ومنعهم من دخول إس���رائيل أو بسبب المعاملة السيئة والعنصرية التي 

ياقونها في مطار بن غوريون الدولي. وطالبت اإلدارة األميركية إسرائيل بتعامل 

متساو مع جميع المواطنين األميركيين ومن دون عاقة بأصله.

من جانبه تطرق السفير األميركي في تل أبيب، دان شابيرو، إلى هذا الموضوع 

وأعلن أنه س����يتم القيام بكافة اإلجراءات المطلوبة من أجل تمكين أكبر عدد من 

اإلسرائيليين من الدخول إلى الواليات المتحدة. ومن دون التعقيب على معارضة 

االستخبارات شمل إسرائيل في برنامج اإلعفاء من تأشيرة الدخول، كتب شابيرو 

في صفحته على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، أن المسؤولين في وزارة 

الخارجية »يعون حقيقة أنه على الرغم من أن ثلثي طالبي تأش����يرة الدخول من 

الشبان يحصلون عليها، فإنه توجد لدى بعض األشخاص فكرة خاطئة بأن الشبان 

اإلس����رائيليين لن يستقبلوا بالترحاب في الواليات المتحدة. وهذا ليس صحيحا 

بالتأكيد. إن إسرائيل هي واحدة من حليفاتنا األقرب إلينا، ونرحب بأية عاقات 

تقام بين اإلسرائيليين واألميركيين، وبضمن ذلك زيارات للواليات المتحدة«.

وأضاف ش���ابيرو أنه »سيمّر وقت قبل أن تستجيب إسرائيل لكافة المعايير 

التي ينص عليها القانون، ولكن هذا يشكل هدفا مشتركا لكل من الدولتين. 

وليس كل من يطلب تأش���يرة دخول يستحق الحصول عليها بموجب القانون، 

لكن نيتنا هي زيادة عدد الذين سيحصلون على تأشيرة«.   

تحسبا من القيام بأعمال التجسس

االستخبارات األميركية تعارض إعفاء اإلسرائيليين
من تــأشــيــرة دخــول إلــى الـواليــات الـمـتـحـــدة!

هاجم رئيس حزب »البيت اليهودي« اليميني المتطرف ووزير االقتصاد اإلسرائيلي، 

نفتالي بينيت، تصريحات نس���بت للرئيس الفلسطيني، محمود عباس )أبو مازن(، عن 

احتمال تنحيه عن رئاس���ة السلطة الفلسطينية في حال عدم تقدم المفاوضات، وزعم 

بينيت أن إسرائيل لن تجري مفاوضات فيما مسدس مصوب نحو رأسها. 

ونقلت وس���ائل إعام إس���رائيلية عن بيني���ت قوله، أول من أمس، »م���ن يحتاج إلى 

التهاني )بمناس���بة عيد الفصح اليهودي( بوجود تهدي���دات كهذه؟، وإذا كان يريد 

الذهاب فإننا لن نوقفه، وش���عب إسرائيل ال يجري مفاوضات فيما مسدس مصوب إلى 

رأس���ه«. واعتبر بينيت أن عباس »كرئيس للسلطة الفلس���طينية يشجع على اإلرهاب 

ضد إسرائيل، ويهددنا بأنه سيستقيل من منصبه«.  وتأتي أقوال بينيت على خلفية 

تصريحات أبو مازن لصحيفة »المصري اليوم« بأنه يتعين عليه تس���ليم الراية للجيل 

الشاب من الفلس���طينيين وأن هذا الجيل فقد ثقته بحل الدولتين وبات يرى أن الحل 

الممكن هو حل الدولة الواحدة ثنائية القومية، وهو ما تم تفس���يره في إسرائيل على 

أنه قد يقود الفلسطينيين إلى حل السلطة وإلغاء اتفاقيات أوسلو. 

من جانبها، قالت رئيس����ة حزب ميرتس، عضو الكنيس����ت زهافا غالئ����ون، تعقيبا على 

تصريحات أبو م����ازن: »أدعو رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى التعامل بجدية بالغة 

م����ع أقوال أبو م����ازن، الذي قال في الماض����ي إنه إذا لم يحدث تقدم ف����ي المفاوضات وال 

يتم تنفيذ النبضة الرابعة ]إطاق س����راح الدفعة الرابعة من األس����رى[ فإنه سيتوجه إلى 

المنظمات الدولية، وقد فعل ذلك فعا. وهكذا هو قد يعيد المفاتيح إلى إسرائيل أيضا«.

وأضافت غالئون أن »خطوة تفكيك السلطة ستضطر إسرائيل إلى إقامة إدارة مدنية 

تس���يطر على السكان في المناطق ]المحتلة[، وس���تعمق االحتال، وتتسبب بممارسة 

عقوبات دولية على إس���رائيل وتحويلها إلى دولة منب���وذة ومعزولة في العالم. وعلى 

نتنياه���و اتخاذ قرارات بحزم وعدم إبقاء المفاتيح بأي���دي بينيت واليمين المتطرف، 

الذي يتصرف مثل المجرمين، وعندما يقولون إنه إذا كان أبو مازن يريد الذهاب فإنهم 

لن يمنعوه، فهم يشجعون بأنفسهم عمليا على تفكيك السلطة«. 

وفي ظل األجواء العنصرية التي ينفثها اليمين اإلسرائيلي بقيادة حكومة نتنياهو، 

ك���رر رئيس حزب »إس���رائيل بيتنا« ووزير الخارجية اإلس���رائيلي، أفيغ���دور ليبرمان، 

الحديث مجددا، أول من أمس األحد، حول خطته لتبادل األراضي والس���كان في إطار أي 

اتفاق بين إسرائيل الفلسطينيين، بحيث يتم نقل منطقة المثلث كلها وسكانها إلى 

سيادة الدولة الفلسطينية في حال قيامها في المستقبل. 

ويأت���ي تصريح ليبرمان االس���تفزازي في التوقيت الحالي، ف���ي الوقت الذي وصلت فيه 

المفاوض���ات بين الجانبين إلى أزمة ته���دد بتفجيرها ووقفها على أث���ر تعنت نتنياهو، 

ورفضه اإليفاء بتعهد حكومته بإطاق س���راح الدفعة الرابعة من األس���رى الفلسطينيين 

القدامى، وبضمنهم أسرى 48، إلى جانب وضعه شروطا مسبقة تعجيزية، تتمثل بمطالبة 

الفلسطينيين باالعتراف ب�«الدولة اليهودية« وبقاء السيطرة اإلسرائيلية في غور األردن.

غالئون تدعو نتنياهو إلى التعامل بجدية مع تصريحات الرئيس 
عبـاس وتحذر من تحـول إسـرائـيل إلى دولة منبوذة ومعـزولـــة

* بينيت يهاجم الرئيس الفلسطيني ويزعم أن إسرائيل لن تجري مفاوضات فيما مسدس

مصـوب نحـو رأسـها * ليبـرمـان يعلـن أنـه سـيبذل كل جهــد كي تـكـــون أم الفحم ضمن الـدولة الفلـــســـطينية! *

وكان ليبرمان قد تطرق من خال صفحته على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 

إلى االعتداء الذي نفذه يهود من اليمين اإلس���رائيلي المتطرف في مدينة أم الفحم، 

حيث أضرموا النار في مس���جد »عراق الش���باب« وأحرقوا بابه وكتبوا شعارات عنصرية، 

طالبوا فيها العرب بالخروج من الباد، وذلك في إطار االعتداءات التي تس���مى »جباية 

الثم���ن«. واعتبر ليبرمان أن هذه االعتداءات هي »الضرر األكبر الذين يس���ببونه لدولة 

إس���رائيل عموما وللمعس���كر القومي خصوص���ا«. وأضاف أنه »ليس مهم���ا ما إذا كان 

الهدف مسجدا أو كنيس���ة، فإنه عمل إجرامي وبائس وهدفه وضع دولة إسرائيل في 

مواجهة دينية وثقافية داخل الدولة ومع العالم«. وتابع أن منفذي االعتداء »يفتقرون 

للمس���ؤولية، الش���خصية والوطنية، وه���م الذين يلحقون األذى أيض���ا بضباط وجنود 

الجيش اإلسرائيلي الذين يخاطرون بأنفسهم من أجل الدفاع عن أرض إسرائيل«. 

وختم ليبرمان أقواله مؤكدًا »س���أبذل كل ما في وس���عي من أجل أن تكون أم الفحم جزءا 

من الدولة الفلسطينية في أي اتفاق مستقبلي«. وبدال من التنديد بمنفذي االعتداء، هاجم 

ليبرمان شخصيات من عرب 48، معتبرا أنه »إذا كان هناك شيء يجعل الدم يغلي في عروقي 

ليس أقل ]من االعتداء العنصري[ فهو االستغال السافر للحادث من جانب أعضاء الكنيست 

العرب وجهات متطرفة أخرى في الوس���ط العربي، مثل الش���يخ رائد صاح وعضو الكنيست 

جم���ال زحالقة، من الذين ’انتهزوا الفرصة’، وكأنه ال توجد هدية أكبر منها بالنس���بة لهم 

وضخموا الموضوع م���ن أجل االنفات والتحريض ضد دولة إس���رائيل. وتصرفهم هذا إنما 

يثب���ت مرة أخرى أنهم تحولوا منذ وقت طوي���ل إلى طابور خامس هدفه القضاء على الدولة 

التي يعيشون فيها ومن أجل ذلك هم مستعدون الستغال أي حادث وأي مجنون«.  

وتابع ليبرمان أن »هؤالء األش���خاص، مثل لجنة المتابعة لعرب إس���رائيل، لم يعملوا 

أبدا من أجل تقريب القلوب بي���ن اليهود والعرب وتبديد التوتر وإنما من أجل تغذية 

الغرائز والكراهية. ولذلك فإنه بإمكاني أن أعد أولئك المحرضين بأننا س���نبذل كل ما 

في وسعنا من أن يجدوا أنفسهم في إطار أي اتفاق مستقبلي في المكان الذي ينتمون 

إليه وأم الفحم ستكون جزءا من الدولة الفلسطينية وليس جزءا من دولة إسرائيل«. 

يدعوكم لحضور ندوة مفتوحة حول

»المعرفة، البحث العلمي، وصنع السياسات في إسرائيل«
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ايران والنووي: مناورات ناجحة.                           )أ.ف.ب(

ترجمة وإعداد: سعيد عياش

توطئة
ق���د يكون هذا العام )2014( عام حس���م ف���ي قضية ملف إيران 

النووي ومصير المفاوضات اإلس���رائيلية- الفلسطينية. ويشكل 

هذان الموضوعان تحديا ل� »مثلث العاقات« إس���رائيل - الواليات 

المتحدة - األقلية اليهودية األميركية.

وكان االتف���اق الجزئ���ي )المرحل���ي( الذي تم التوص���ل اليه مع 

اي���ران قد أثار ردود فعل إس���رائيلية ح���ادة وغاضبة جدا، كما أن 

المحادثات بشأن االتفاق الدائم )مع إيران( والتي بدأت في فيينا 

تثير مخاوف عميقة لدى الحكومة اإلسرائيلية.

وعليه فإن األش���هر القليلة المقبلة تنطوي على طاقة وإمكانات 

إلث���ارة توترات بين اإلدارة األميركية الحالية وبين حكومة رئيس 

الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد يكون من شأنها إثارة 

مصاعب أم���ام األقلية اليهودية في الواليات المتحدة، وتقويض 

مناعة »مثلث« العاقات المذكور، الذي يشكل حجر أساس في قوة 

ومناعة إسرائيل والشعب اليهودي. 

وتمور هاتان المس���ألتان اللتان تقفان في محور هذه الورقة - 

الجهود الرامية إلى كبح امتاك إيران للس���اح النووي، والمساعي 

إلحراز انطاقة نحو التوصل إلى اتفاق إسرائيلي فلسطيني - في 

خضم س���ياقات عالمية وإقليمية، تش���هد بدورها أيضا حالة من 

التأجج الش���ديد، وتحوم حولها الكثير من الشكوك والتساؤالت، 

غي���ر أنها في الوقت ذاته، س���ياقات ذات صلة كبيرة جدا بمكانة 

إسرائيل، ومن هنا فهي تشكل تحديا أمام دوائر صنع القرار في 

إسرائيل، وتحديا شديد الصلة بمناعة »مثلث العاقات« ذاته.

السياق العالمي
إن »النظام العالمي« الذي س���اد فترة الحرب الباردة، وذاك الذي 

ميز سنوات الس���يطرة األميركية بعد انهيار االتحاد السوفياتي، 

أفس���ح المجال ل� »نظ���ام الفوضى العالمي« الذي ل���م يتبلور بعد 

في بنية مس���تقرة وفاعلة. وفي موازاة صع���ود الصين، والتحدي 

الجيو- سياس���ي الذي ما زالت تمثله موس���كو، يس���تمر الضعف 

والتراج���ع في المكانة الدولية للواليات المتحدة � الدولة العظمى 

التي تعتبر صداقتها ودعمها إلسرائيل مسألة حيوية وحاسمة، 

كونها تشكل وطنًا مزدهرًا لما يقارب من نصف الشعب اليهودي. 

ويضاف إلى جانب الس���مات المعقدة للحلبة الدولية والمعهودة 

منذ س���نوات، تنظم اتجاهات جديدة تس���تمد قوتها وحركتها 

من تداعي���ات »الربيع العربي«، واالنس���حاب األميركي من العراق 

وأفغانس���تان، واألزمة االقتصادية في الواليات المتحدة وأوروبا، 

والصعود المتواصل لوزن آسيا في الساحة  الدولية. 

ويؤكد البروفس���ور السنغافوري كيش���ور موبابني أننا بعيدون 

خمس س���نوات فقط عن مفترق طرق تاريخ���ي: للمرة األولى منذ 

200 ع���ام، أضحت دول���ة غير أوروبية - الصي���ن - االقتصاد األكبر 

في العال���م، بمعايير قيمة القوة الش���رائية. وعلى هذه الخلفية 

يقول موبابني إن »الس���ؤال األكبر في عصرنا هو: هل لدى أميركا 

استعداد ألن تكون رقم 2؟«. 

وتراف���ق هذه االتجاهات تط���ورات أخرى ته���دد جديًا مصالح 

أساسية إلسرائيل - إحجام الواليات المتحدة المتزايد عن التدخل 

والتواجد في منطقتنا.  وسوف تتأثر إسرائيل بصورة جادة ليس 

فق���ط جراء التغيير في نوعية العاقات مع واش���نطن وإنما أيضًا 

جراء نتائ���ج التغيير ف���ي المكانة العالمية للوالي���ات المتحدة. 

كذلك ف���إن تكريس الفه���م اإلقليمي  بأن الوالي���ات المتحدة - 

حليفة إس���رائيل- تمر في عملية أفول وتراجع وتخل عن الش���رق 

األوس���ط، يس���اهم في تقويض قدرة الردع اإلس���رائيلية والقوة 

والجبروت المنسوبين إلسرائيل.

إن التط���ورات التي تؤكد المفاهيم بش���أن تض���اؤل االهتمام 

األميركي في الش���رق األوس���ط، جاءت نتيجة لألزمة االقتصادية 

المس���تمرة في الواليات المتحدة، والتقلي���ص الحاد في موازنة 

البنتاغون، وتركيز واشنطن على آسيا وصعود الصين، والتوقعات 

باقت���راب اليوم الذي س���تتحرر في���ه أميركا م���ن كونها مرتبطة 

باس���تيراد الطاقة. إن اس���تمرار االنس���حاب من أفغانستان )بعد 

االنس���حاب من العراق( وامتناع واشنطن عن التدخل في سورية، 

رغم تج���اوز »الخط األحمر« الذي وضع���ه الرئيس األميركي ذاته، 

إنما يدل على الرغبة األمريكية في إنهاء حقبة الدخل العس���كري 

الفاعل في المنطقة.

ويش���عر كثيرون في الواليات المتحدة أن مثل هذه التدخات، 

الت���ي كان ثمنها كبيرًا - دمًا ومااًل- كانت مخيبة لآلمال ولم تحقق 

أهداف���ًا ذات بال.  هذا الش���عور المرير وجد تعبي���ره القوي في 

الع���راق، عندما س���قطت الفالوجة وأجزاء من الرم���ادي في مطلع 

كانون الثاني 2014 في أيدي القوى اإلس���امية المتطرفة، خاصة 

وأن احتال هذه المدن من قبل األميركيين تم بعد أن دفع الكثير 

من الجنود األميركيين حياته���م ثمنًا لذلك، دون جدوى.  وتبين 

االس���تطاعات أن حوالي 52% من األميركيي���ن يفضلون أن تركز 

الوالي���ات المتحدة اهتمامها على  ش���ؤونها الداخلية، وأن تنأى 

بنفسها عن ش���ؤون العالم )هذه هي النسبة األعلى التي سجلت 

ف���ي هذا المجال على مدار 50 عاما من االس���تطاعات التي   طرح 

فيها هذا السؤال(.

إن تراجع ش���هية الوالي���ات المتحدة إلى التدخل في الش���رق 

األوس���ط يأتي بالذات في وقت تمر فيه المنطقة في دوامة أزمة 

عاصف���ة وتحت���اج  إلى قوة عظم���ى  قادرة على إع���ادة وتكريس 

االس���تقرار في هذه المنطقة ذاتها. مع ذلك، وعلى الرغم من  أن 

الكثيرين م���ن المحللين يرفضون النظرية ب�ش���أن  »أفول مكانة 

الواليات المتح���دة«، فإن الكثيرين يعتق���دون أيضا أن الواليات 

المتحدة ال تس���تطيع االبتعاد عن الش���رق األوس���ط وذلك بحكم 

الطاقة الكامنة فيه على تقويض أمن العالم، وإشعال حرب نووية، 

والتسبب بأزمة طاقة اقتصادية عالمية. إن العاصفة التي تجتاح 

الشرق األوسط منذ اندالع »ثورات الربيع العربي«، مع الت�أكيد على 

الحرب األهلية في س���ورية واألزمة في مواجهة طهران تطرح إذن 

كحاالت اختبارية النعكاسات ميل الواليات المتحدة نحو تقليص 

تدخلها في المنطقة. وتفس���ر الرسائل التي تبثها واشنطن من 

قبل أطراف في المنطقة، كرس���ائل متناقضة، ال تضمن بالضرورة 

أن تواك���ب  التصريحات الجهود والممارس���ات العملية المنبثقة 

عنها.

لق���د أوضح الرئيس باراك أوباما في خطابه لألمة األميركية بأنه 

لن يرس���ل قواته إلى مناطق قتالية خط���رة إال إذا كان مجبرًا على 

ذلك: »لن أس���مح ألبنائنا وبناتنا أن يتورطوا في صراعات ال نهاية 

لها«. أما مستشارة األمن القومي سوزان رايس فتقول إن الرئيس 

أوباما سينتهج في فترة واليته الثانية استراتيجيا أكثر تواضعًا 

في الش���رق األوسط، ولن يرغب في  أن تبتلع هذه المنطقة أجندة  

سياس���ته الخارجي���ة كما جرى مع رؤس���اء آخرين.  ف���ي المقابل، 

هن���اك توجه مخالف عرضه وزي���ر الخارجية األميركي جون كيري 

في خطاب���ه في مؤتمر داف���وس االقتصادي األخي���ر، وصف فيه 

االدعاءات بأن أميركا أخذت تنأى بنفس���ها عن الش���رق األوس���ط 

بأنها س���خيفة وقال »نحن نلج عصر تدخل دبلوماسي أميركي هو 

األوس���ع واألعمق في تاريخنا... إن التعبير األكثر بطانا ألسطورة 

االنفص���ال )االبتعاد األميركي عن الش���رق األوس���ط( يتمثل في 

ذلك المتعلق باالنس���حاب المزعوم للواليات المتحدة من  الشرق 

األوس���ط«. والس���ؤال هو: أي من هذين التصريحين يعبر بصورة 

أصح عن سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط؟؟

السياق اإلقليمي
إن مصطل���ح »الربيع العربي« يتكش���ف ربما كحلم للمس���تقبل 

البعي���د. ولكنه بالتأكيد ال يعكس الواق���ع في المنطقة بعد مرور 

أكثر من ثاثة أعوام عى إقدام محمد بوعزيزي على إحراق نفس���ه 

في 17 كانون األول 2010، وإعطاء إش���ارة انطاق التمرد الش���عبي 

الذي ش���مل المنطق���ة كلها. إن التفاؤل الذي عم أوس���اطًا كثيرة 

ف���ي بداية التمرد أخلى مكانًا لخيبة األم���ل والقلق، حيث يتزايد 

الشك في أن هذا التمرد الذي نجح في إسقاط حكام استبداديين 

عن عروش���هم، سيكون قادرًا على إنتاج نس���خ جديدة ومضامين 

ليبرالي���ة في مجتمع مثقل بالفقر، واألمية، والعائلية، والش���روخ 

االجتماعي���ة، وإس���ام متطرف، واضطه���اد للم���رأة، ونظام يعج 

بالفس���اد، وتمييز ضد األقليات، وبطالة، وأجهزة ثقافية بائسة، 

واقتصاد متخلف، وطبقة وسطى مستضعفة.

من وجهة نظر اس���رائيل، فإن المراس���ي التي وفرت اس���تقرارًا 

استرتيجيًا نسبيًا على مدار الس���نوات، تضعضعت بشكل كبير. 

فإس���قاط مبارك وزعزعة االس���تقرار في مصر بشكل عام وسيناء 

بش���كل خاص، واألزمة العميقة ف���ي العاقات م���ع تركيا والتي 

على الرغم من اعتذار اس���رائيل يظل هناك ش���ك ف���ي إمكانية 

إع���ادة العاقات كما كانت، وتمزيق س���ورية عمليًا، والتهديدات 

التي تواجه االس���تقرار والملكية في األردن - الجارة ذات األهمية 

االستراتيجية السرائيل والغرب - والتغيرات المرتقبة في القيادة 

السعودية، والصعوبة التي تواجه العراق في الحفاظ على وحدته 

ومحاصرة اإلرهاب الداخلي، والهزات الداخلية التي تجتاح تركيا 

وغيره���ا- كلها عوامل تزي���د من صعوبة التص���رف في مواجهة 

حكومات ضعيفة، ل���م تعد »عناوين« حقيقي���ة لما يحدث داخل 

حدودها السياس���ية، في ظل وجود العبين غير سياسين مثيرين 

للمتاعب، يزدادون قوة على حس���اب ه���ذه الحكومات. فباإلضافة 

إل���ى تفجير ق���وى وطاقات ش���عبية تن���ادي بالحري���ة، ورفاهية 

اقتصادية، وتقدم، واحترام، فإن الهزة األرضية اإلقليمية حررت 

قوى وطاقات ال ديمقراطية، وضد الغرب في جوهرها، أصبحت هي 

الس���ائدة. هكذا تم تعبيد الطريق أمام صعود اإلسام السياسي، 

وال���ذي أثار خيبة أمل من أس���لوب عمله وإنجازاته عند اس���تامه 

القيادة، أعادت الوعي وقادت إلى انقاب عس���كري في مصر. وإلى 

جانب هذا كله وعلى الرغم من المفاوضات الجارية مع إيران فإنها 

لم تتخل عن جهودها الرامية إلى الحصول على ساح نووي.

ان جزءا من المخاطر التي تواجه إس���رائيل تختفي خلف أحداث 

هائجة  تب���دو وكأنها في صالح وضع إس���رائيل اإلس���تراتيجي. 

دول عربية مثقلة بمش���اكل داخلي���ة واقتصادية ضاغطة، تهدد 

اس���تقرارها، وتجعل من دخولها في حرب تقليدية ضد إسرائيل 

حدثا غير معقول. الجيش السوري مشغول في حرب أهلية، ومحور 

إيران - دمش���ق - حزب الله مهدد. اإلسام السياسي فقد مكانته 

وبريقه وطرد من سدة الحكم في مصر. حماس فقدت قاعدتها في 

س���ورية، وبعد إس���قاط حكم اإلخوان المسلمين أصبحت عدوًا في 

نظر حكام مصر. مكانة حزب الله في تراجع بعد مشاركته الفعلية 

في القتال إلى جانب األس���د المكروه. والعالم العربي بشكل عام 

منهمك في مواجهة داخلية بين السنة والشيعة. 

ف���ي المقاب���ل، فإن اتفاقيتي الس���ام م���ع األردن ومصر بقيتا 

في س���ياقهما الصحيح. والعاق���ات مع تركيا ليس���ت في أدنى 

مس���توياتها. وتطوير حقول الغاز التي س���تحول إس���رائيل إلى 

مص���در للطاقة ال يزال مس���تمرًا بنج���اح، وزيارة أوبام���ا األخيرة 

أرس���لت رس���ائل للمنطقة بش���أن دعم أميركا الحاسم إلسرائيل. 

ولكن هذه المعطيات المش���جعة كما يب���دو، ال تنفي االتجاهات 

العمقة الس���لبية النابعة من حقيقة كون إس���رائيل موجودة في 

قلب منطقة عنيفة وغير مستقرة. إن االهتزازات وغياب السيطرة 

الجدي���ة من حكومات مركزية تفتح الباب لتكريس حضور عناصر 

القاعدة والجه���اد العالمي قريبًا جدًا من حدود إس���رائيل. إنهم 

يكثفون من حضورهم ونش���اطهم في س���ورية )بما فيها هضبة 

الجوالن( وس���يناء. بل إنه���م نفذوا عددًا من مح���اوالت مهاجمة 

أهداف اسرائيلية.

وعلى الرغم من أن االهتزازات في العالم العربي من المتوقع 

أن تمتد لس����نوات، فإن م����ن الممكن اليوم التط����رق لعدد من 

الماحظات التي يتوجب أن تبقى كخلفية للتفكير االسرائيلي 

اإلس����تراتيجي: إن تحول اإلسام السياس����ي لقوة أكثر أهمية 

في الحلبة اإلقليمية، في السلطة وخارجها، زيادة قوة الشارع، 

األزم����ة االقتصادية الح����ادة، ضعف الس����طة المركزية مقابل 

زيادة قوة منظمات اإلرهاب والميليشيات الطائفية، والشعور 

المتزايد بأن نظام الحدود الذي تم ترس����يخه في المنطقة قبل 

100 سنة بواسطة سايكس بيكو )1916( ال يعكس الواقع اإلثني 

والجيو- سياسي، هذه االهتزازات تجسد صعوبة صياغة رؤية 

منس����جمة واحدة، يتم من خالها اس����تخاص إجابات واضحة 

لكل مأزق قد ينش����أ. هناك أيضا من يدعون أنه في هكذا وضع 

ديناميك����ي مفتوح على كل االحتم����االت، ومثقل بالتناقضات 

الداخلية، سيكون من الخطأ اعتماد مبدأ واحد ووحيد تجاه كل 

مأزق قد ينش����أ، بل يجب أن يتم التعامل مع كل حالة بش����كل 

منفرد.

التحّدي المصري
 من���ذ أن تم تعيين مرس���ي كرئيس )30 حزي���ران 2012( زادت 

ل المصالح القطاعية لإلخوان 
ّ

االدعاءات بش���أن نظام فاش���ل فض

المس���لمين تاركًا االقتصاد في تدهور. ولم تكد تمر س���نة حتى 

أسقط مرسي بانقاب عس���كري )1 تموز 2013( وسجن ومثل أمام 

محكمة قد تضعه في مواجهة الحكم باإلعدام. أما في المظاهرات 

التي انفجرت فقتل مئات المصريين. وأصبح الجينرال السيس���ي 

حاكمًا فعليًا. وأرس���ل الكثيرون من قياديي اإلخوان المس���لمين 

إلى الس���جن بعد أن وس���م تنظيمهم كتنظيم إرهابي وأخرج عن 

القانون..

في الوق���ف ذاته فإن الش���عب المصري بات منقس���مًا، وتقوم 

حالي���ًا ق���وى متعادي���ة بضرب بعضه���ا البعض بش���كل عنيف، 

الجي���ش والموالون له من جه���ة، واإلخوان المس���لمون من جهة 

ثانية. جزء من الش���باب الليبرالي الذي ق���اد االحتجاج في ميدان 

التحرير أودعوا الس���جن ه���م أيضًا. والدس���تور المصري الجديد 

جرت المصادقة عليه في استفتاء ش���عبي )14- 15 كانون الثاني 

2014( بأغلبية 1ر98% ش���ارك فيه 6ر38% من مجموع أصحاب حق 

االقتراع. وله���ذا فهو بعيد عن أن يعكس إجماعا وطنيا واس���عا. 

هذا الدستور يمنح الجيش حصانة من الرقابة الحقيقية ويسمح 

باستمرار فرض س���يطرته على مصر في ضوء إعان السيسي عن 

تنافسه على منصب الرئيس.

 الواليات المتحدة اضطرت إلى صياغة سياس���اتها مع ثاثة 

أنظمة مختلفة. مبارك، مرسي، السيسي، في زمن قصير نسبيًا. 

واقع كه���ذا يصعب صياغة إس���تراتيجية واضح���ة ال تناقض 

فيها. ولهذا وجدت أميركا نفسها هدفًا النتقادات من الجميع. 

فمثًا، إس���قاط مرس���ي لم يجر وصفه منها بأنه تم بواس���طة 

»انقاب عس���كري«، نظرًا ألن القانون األميرك���ي يلزم في حالة 

كهذه، وقف المس���اعدات الموجهة إلى مص���ر، في وقت ينظر 

فيه إل���ى هذه المس���اعدات كعامل حيوي لإلبق���اء على رافعة 

التأثير على القاهرة. وقد ووجه الوزير كيري بإدارة ظهر عالمية 

حينما أعلن أن السيس���ي عمل »إلعادة الديمقراطية«. من جهة 

ثانية، فان األميركان ينتقدون المس بحقوق االنسان، يقلصون 

المن���اورات العس���كرية المش���تركة، ويؤجل���ون تزويد الجيش 

المص���ري بمش���ترياته. في المقابل فإن موس���كو التي رأت في 

ذلك فرصتها، عرضت على القاهرة صفقات أسلحة وأسرعت في 

استضافة السيسي ووزير خارجيته.

إن إزال���ة نظام اإلخوان المس���لمين يثير الراحة في إس���رائيل. 

فباس���تبعاد نظام متحالف مع حماس، وأكثر عداء، تجد إسرائيل 

نفسها اليوم أمام نظام عسكري تعرف طريقة أدائه، ومن الممكن 

التوصل معه إل���ى تعاون. وحقيقة فإنه عل���ى األرض تم توثيق 

التنسيق األمني الصامت بين الدولتين من خال تحقيق المصالح 

المش���تركة في منطقة الحدود وخارجها. إن نظام السيسي يعي 

الخط���ورة الكامنة في تركيز عناصر جهادية في س���يناء، ويبذل 

جهودًا كبيرة ف���ي مواجهة هذا الخطر. إنه يرى في حماس عدوا، 

ولهذا فهو يكبح تهريب األس���لحة لغزة، ويمس بفعالية بشبكة 

أنفاق التهريب الممتدة بين س���يناء والقط���اع. في ذات الوقت، 

تحاول إس���رائيل إقناع اإلدارة األميركي���ة والكونغرس األميركي 

بأهمية دعم نظام السيسي لتحقيق االستقرار ومحاربة اإلرهاب، 

وتس���مح للمصريين بإدخال قوات إلى سيناء بمستوى يتجاوز ما 

تم االتفاق عليه في الملحق العسكري التفاق السام. 

لكن تجرب���ة اللحظة األخيرة تش���ير إلى أن االس���تقرار ال يزال 

بعيدًا عن مصر، لهذا وإلى جانب جهد اإلس���رائيليين في توثيق 

العاقة مع نظام السيسي - ما أمكنها  ذلك - فإن أعينها يجب أن 

 لها من 
ً
تظل مفتوحة على إمكانية ظهور سيناريوهات أقل راحة

القائمة حاليا. إضافة لذلك، فإن عليها أن تعطي رأيها في الفجوة 

القائمة بين نظرتها اإليجابية لنظام السيس���ي وبين االزدواجية 

في الموقف األميركي تجاهه.

التحّدي السوري
الحرب األهلية في س���ورية، التي تطورت في الس���نة الماضية، 

أدت حتى اآلن إلى س���قوط أكثر من 130 ألف قتيل، وحولت أكثر 

من 6 مايين س���وري إلى الجئين )3ر2 مليون في الدول المجاورة، 

والبقية داخل س���ورية نفس���ها(. وخال العام 2013 تم تسجيل 

إنجازات لجيش األس���د الذي يتمتع بدعم عسكري فعلي من إيران 

وحزب الله، ومظلة سياسة – دبلوماسية، وتزويد بالساح المتطور 

من روس���يا، بهدف ردع التدخل العس���كري الخارجي. كذلك فإن 

الصين ليست متحمسة الستخدام قوة عسكرية ضد حكم األسد. 

إن كش���ف استخدام األس���د للس���اح الكيميائي ضد مواطنيه 

أوصل���ت الواليات المتحدة إل���ى حافة قرار بالهجوم العس���كري 

على األس���د، وتنفيذ تهديدها بأنها لن تحتمل اس���تخدام ساح 

كيميائي. فقد أعلن أوباما )1 أيلول 2013( بأنه س���يطلب مصادقة 

الكونغ���رس للقيام بعمل عس���كري ضد س���ورية، لك���ن طلبه لم 

يخض���ع المتحان التصويت، فالمخرج الذي ت���م التوصل إليه جاء 

إثر تصريح كيري )9 أيلول 2013( بأن المس���ار العس���كري يمكن 

أن يتوقف إذا تخلص األس���د من ساحه الكيميائي. وهنا أسرعت 

موس���كو الس���تغال الفرصة لإلنقاذ حليفها من هجوم عس���كري 

أميرك���ي، ومقابل ذلك حصلت على موافقة األس���د على التخلص 

من الساح الكيميائي الذي بحوزته، ومن نظام إنتاجه )الذي كان 

حتى وقتها ينفي وج���وده(. هذا التطور المفاجئ، على الرغم من 

أن تنفيذه متخلف عن البرنامج الزمني الذي تعهدت به دمش���ق، 

فإنه سيمنح اس���رائيل إنجازًا استراتيجيًا جديًا كونه يبعد عنها 

تهديدًا غير تقليدي خطيرا، على افتراض أن إزالته ستتم بشكل 

نهائي.

إن الحرب في س���ورية تتعل���ق بحلبة جغرافي���ة واحدة، وأنواع 

مختلفين من )الاعبين(، وأش���كال متنوعة من المواجهات. القوى 

الداخلية التي تقاتل بعضها على خلفية إثنية ، طائفية، دينية، 

وسياس���ية. ال���دول المجاورة التي تخش���ى من ان���زالق تأثيرات 

س���لبية إلى داخل حدودها. القوى اإلقليمية وعلى رأس���ها إيران 

والسعودية اللتان تنقان الصراع بينهما على الهيمنة اإلقليمية 

إل���ى داخل األراضي الس���ورية. القوى اإلس���امية المتطرفة التي 

وج���دت فرصة لتطوي���ر أيديولوجيا إس���امية ش���مولية. وطبعًا 

األطراف التي تقود مواجهة تاريخية منذ فجر اإلس���ام )الس���نة 

ضد الشيعة(.

 وعلى الرغم من المأساة اإلنسانية الهائلة، وأمواج الاجئين من 

س���ورية التي تضغط على اقتصاديات الدول المجاورة )800 ألف 

في لبن���ان وحوالي 600 ألف في األردن ورقم مش���ابه في تركيا(، 

فإن المجتمع الدولي لم ينجح في كبح هذه األزمة. روسيا والصين 

تمنعان اتخ���اذ قرار ملزم ف���ي مجلس األم���ن، مضمونه اإلطاحة 

باألس���د، أو على األقل فرض ترتيبات إنس���انية عليه. في المقابل 

فإن الواليات المتح���دة امتنعت عن تزويد المتمردين بالس���اح 

على خلفية عدم وضوح مس���تقبل ما س���يحدث في س���ورية بعد 

طرد األس���د. إن االنفص���ال القائم بين ق���وات المعارضة وحقيقة 

أن هن���اك ضمن المجموعات التي تقاتل األس���د مركبا أساس���يا 

يتعاظم ويتزاي���د، هو القاعدة والجهاديون اإلس���اميون، والتي 

تحّولت سورية إلى نقطة جذب لهم )عددهم، وفقًا لاستخبارات 

االس���رائيلية، حوالي 30 ألفا(، والخوف هنا من أن يصل الس���اح 

إلى أوس���اط إس���امية متطرفة تقوم بتوجيهه ف���ي نهاية األمر 

ضد أهدف أميركية واسرائيلية. عاوة على ذلك فإن وصول آالف 

الجهاديين األجانب إلى سورية يثير الخوف من أنهم سيشكلون 

مصدرًا لزعزعة االس���تقرار في بادهم عن���د عودتهم، كخريجي 

أفغانستان في حينه. 

محادثات جني���ف 2 )22 كانون الثاني 2014( انتهت بالفش���ل. 

هذه المحادثات التي ش���ارك فيها ممثلو الحكومة والمتمردين، 

هدف���ت إلى تنفيذ ج���دول أعمال تم االتفاق علي���ه في جنيف 1 

)30 حزيران 2012(: انتقال سياس���ي مضمونه اإلطاحة باألسد. لم 

توافق إيران على هذا المبدأ )له���ذا ألغيت دعوتها للمفاوضات( 

أما روس���يا، التي لم تكن مهتمة بأن تنش���غل اللجنة بمستقبل 

األس���د، فدفعت باتج���اه نقاش مواضي���ع ثانوية. إس���رائيل من 

جانبها تراقب تش���ظي جارتها الشمالية وفي الوقت نفسه تزيد 

من جهوزيتها العس���كرية في منطقة الحدود، وتستعد الحتمال 

أن تتحول س���ورية في حال انهيار الحكم المركزي في دمشق إلى 

موقع عسكري متقدم لعناصر إرهابية إسامية تعمل على زعزعة 

الهدوء عل���ى الحدود اللبناني���ة من دون أن يك���ون هناك عنوان 

مركزي واحد قابل ألن يتم ردعه بفعالية.

التحّدي اللبناني )حزب الله(
إن الحرب األهلية في سورية تزعزع االستقرار في لبنان. فهرب 

حوالي 800 ألف الجئ س���وري إلى لبنان يخلق مش���كلة إنسانية 

واقتصادي���ة جدية. ودعم حزب الله لألس���د يقوض مكانة الحزب 

في العالم العربي بش���كل عام، وفي لبنان بشكل خاص. إن وجود 

بضعة آالف م���ن مقاتلي الحزب يحاربون إلى جانب قوات األس���د 

في س���ورية - المئات الذين قتلوا منه���م جلبوا للدفن في لبنان - 

يفند ادعاء الحزب بأن إمكانياته العس���كرية مخصصة للدفاع عن 

لبنان في وجه إس���رائيل. كما أن وقوفه إلى جانب األسد المكروه 

يظهر كاصطفاف لجبهة ش���يعية ضد الس���نة، ويسحب البساط 

من تحت الصورة التي حاول نصر الله رس���مها على مدار سنوات، 

باعتبار أن حزبه يعمل لصالح المصلحة الوطنية للبنانيين جميعًا، 

ناهيك عن أن تدخل حزب الله في س���ورية حول لبنان إلى جزء من 

جبهة القتال، وأدى إلى س���فك الدماء وزعزعة االستقرار الداخلي. 

فالمتمردون من السنة الذين يقاتلون األسد يحاولون االنتقام من 

حزب الله وإيران من خال العمليات التي ينفذونها في لبنان. في 

ذات الوق���ت يحجم نصر الله عن فتح جبهة مع إس���رائيل، فحتى 

اآلن لم يرد على الهجمات التي يش���ار إلى إسرائيل في تنفيذها 

ضد قوافل األس���لحة اإلستراتيجية القادمة من سورية إليه، وضد 

مخازن الصواريخ المتطورة الت���ي وصلت من إيران، وتم تخزينها 

بالقرب من دمش���ق. إن استمرار جهود حزب اللله للتسلح بأسلحة 

متطورة من إيران وس���ورية، وإصرار إسرائيل على إفشال ذلك قد 

يقود إل���ى تصعيد، أو عمليات انتقامية ف���ي الخارج ضد أهداف 

إس���رائيلية ويهودية، تتطور إلى ح���رب. وفي ظروف معينة فإن 

من المحتم���ل أن يقرر حزب الله أنه فق���ط، وعبر مواجهة عنيفة 

مع اسرائيل، يمكن أن يس���تعيد التعاطف الذي خسره في لبنان 

والعالم العربي.

]للبحث صلـة[

 ورقة تقدير موقف جديدة صادرة عن  »معهد دراسات الشعب اليهودي«

2014 – عام الحسم اإلستراتيجي في قضيتي الملف النووي االيراني والمفاوضات اإلسرائيلية - الفلسطينية
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كتب بالل ضاهر:

لي���س واضحا بعد ما إذا كان رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، 

بنيامي���ن نتنياهو، س���يطرح قضية إطاق س���راح األس���رى 

الفلسطينيين القدامى، بمن فيهم أسرى 48، للتصويت في 

حكومته، خال الفترة القريبة المقبلة. فقد تلقى تحذيرا من 

جانب رئيس حزب »البيت اليهودي« ووزير االقتصاد، نفتالي 

بيني���ت، هدد فيه بأنه في حال إطاق س���راح أس���رى 48 فإن 

حزبه سينسحب من الحكومة. ويطالب بينيت بأن يتم سحب 

الجنسية اإلسرائيلية من األسرى كي ال ينسحب من االئتاف، 

لك���ن محللين يرون أن المحكمة العليا ل���ن تصادق على قرار 

كهذا.

وفي حال انسحاب حزب »البيت اليهودي« فإن والية حكومة 

نتنياهو ستنتهي وستتجه إس���رائيل إلى انتخابات مبكرة، 

خاصة أنه من المس���تبعد تغيير تركيبة االئتاف، على ضوء 

رفض حزب العمل وحزبي الحريديم شاس و«يهدوت هتوراة« 

االنضمام إليها. كما أن تغيير تركيبة االئتاف يتعارض مع 

سياسة نتنياهو فيما يتعلق بحل الصراع.

حول هذه المواضيع أجرى »المش���هد اإلسرائيلي« المقابلة 

التالية مع المدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية 

والسفير اإلسرائيلي السابق الدكتور ألون ليئيل،.  

)*( »المشهد اإلسرائيلي«: كيف تنظر إلى األزمة الحاصلة 

ف���ي المفاوضات، وهل يتوقع أن يصادق نتنياهو وحكومته، 

برأيك، على إطاق سراح الدفعة الرابعة من األسرى القدامى، 

وبضمنهم األسرى الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية؟

ليئيل: »ليس���ت ل���دي معلوم���ات كاملة حول ذل���ك، إذ أن 

المفاوضين لم يتحدثوا كثيرا حول هذا الموضوع، كما أنه لم 

تنشر أنباء كثيرة حوله بسبب حلول عيد الفصح ]اليهودي[. 

رغ���م ذلك فإنه بإمكاني أن أتحدث عن صورة الوضع بش���كل 

أوس���ع قليا. وش���عوري هو أن األميركيين واإلس���رائيليين 

يريدون تمديد المفاوضات لمدة ش���هر أو ش���هرين، ولذلك 

فإن���ي أعتقد أنه حت���ى لو تم تحقيق ذلك، فإن���ي ال أرى أنه 

توجد أي نية إس���رائيلية لمناقش���ة المواضيع التي ينتظر 

الفلسطينيون الوصول إليها وبحثها، وهي الحدود والقدس 

وغيرهما. وسيس���تمر اإلس���رائيليون بالمطالبة بأن يعترف 

الفلس���طينيون بالدول���ة اليهودية والبقاء ف���ي غور األردن. 

ولذلك فإني أعتقد أنه حتى لو تم اإلفراج عن األسرى وتمديد 

المفاوضات لشهر أو شهرين، لن يكون هناك تقدم. الجانبان 

متمترس���ان ف���ي مواقفهم���ا، وال أرى أحدا يتن���اول القضايا 

الحقيقية. والوضع حاليا صعب، وعلى سبيل المثال، أنا أعلم 

أن���ه عقد لقاء بي���ن المفاوضين في األي���ام األخيرة ولم يتم 

نشر أي شيء عنه في وسائل اإلعام. وكل موضوع اإلفراج عن 

األسرى غير واضح اآلن«.

)*( ه���ل س���يوافق نتنياه���و على البحث ف���ي قضية مثل 

الحدود؟

ليئي���ل: »هن���اك ذل���ك الش���رط المس���بق ب���أن يعت���رف 

الفلس���طينيون بالدول���ة اليهودية. وهو يضع ذلك كش���رط 

مس���بق وال أعتقد أن الفلسطينيين س���يوافقون عليه. وسلم 

األولويات لدى نتنياهو هو أنه يجب في البداية االتفاق على 

المواضي���ع األمنية والدولة اليهودية وبع���د ذلك يأتي دور 

قضايا الحل الدائم. بينما سلم األولويات لدى الفلسطينيين 

معاكس، وهم يريدون البدء م���ن قضية الحدود. وأعتقد أنه 

ينبغي النظر إل���ى الصورة الكب���رى، إذ أن النظر إلى الصورة 

الضيقة، أي ماذا سيحدث بعد يومين أو في األسبوع المقبل، 

مليئ���ة بالتكهنات حاليا. ولكن فيما يتعلق بالصورة الكبرى، 

فإن شعوري هو أنه ال توجد الشجاعة الكافية، ال لدى نتنياهو 

وال لدى أبو مازن، وال توجد القدرة القيادية الضرورية من أجل 

الذه���اب نحو القضاي���ا الكبيرة، وال حتى البح���ث فيها. هذا 

يعن���ي أنه توج���د اآلن اتصاالت حول مواصل���ة حالة الهدوء 

النس���بي الحاصلة اآلن من خال المفاوض���ات، ولكن ال توجد 

مفاوضات حول القضايا نفسها. وبالنسبة لي فإن من األفضل 

أن يتوقف هذا الوضع. ألنه عندما تس���تمر فيه فإنك تكسب 

ش���هرا أو ش���هرين، ولكنك ترجئ طوال الوقت حل المشكلة. 

فنحن نعلم أن البناء في المس���توطنات مس���تمر. وأعتقد أن 

عل���ى األميركيين أن ينش���روا اآلن خطتهم للتس���وية، التي 

نش���روها في صحيفة نيوي���ورك تايمز، عل���ى أنها خطتهم 

الرس���مية وبعد ذل���ك القول للجانبين إن���ه إذا كنتم جديون 

فاتصل���وا بنا وإال فعل���ى كل طرف أن يلع���ب لعبته. وأعتقد 

أن���ه يجب الوصول إلى لحظة الحقيق���ة، ألن هذه المحادثات 

مس���تمرة منذ ش���هور ولم تصل إلى المواضي���ع الحقيقية، 

وكلها تكتيك ومماطلة، وإذا لم يفهم الجمهور اإلسرائيلي، 

وكذلك الجمهور الفلس���طيني، أنن���ا ذاهبون إلى كارثة فإنه 

لن يكون هناك تقدم. وأن���ا ال أتحدث عن انتفاضة وإنما عن 

خطوات سياسية. فإذا توجه الفلس���طينيون إلى العالم ولم 

يوقفهم األميركيون فإن إس���رائيل س���تواجه مشاكل جدية 

جدا. والجمه���ور ال يفهم هذا ويس���تخف باألم���ور. وهناك 

أيضا اإلنذار ال���ذي وضعه بينيت، ونتنياهو يخاف كثيرا من 

إج���راء تغيير في تركيبة االئتاف، ألن���ه يعلم أنه إذا أجرى 

تغييرا كهذا سيتعين عليه الوصول إلى البحث في القضايا 

الحقيقية«.

)*( هل ترى وضعا ينسحب فيه بينيت من الحكومة؟

ليئي���ل: »نعم. أعتقد أنه إذا تم اإلفراج عن اإلس���رائيليين 

]أي أسرى 48[ من دون سحب جنسيتهم اإلسرائيلية منهم، 

فإن بينيت سينس���حب من الحكومة. ولذلك أعتقد أنه سيتم 

القيام بخطوة ضد هؤالء األس���رى، وستكون سحب الجنسية 

منهم واإلفراج عنه���م. ونتنياهو يتخوف من تغيير تركيبة 

االئتاف، وإذا انسحب بينيت فإنه ستكون هناك انتخابات، 

وفي هذه الحالة قد تتغير األجندة في إس���رائيل وقد تطرح 

مواضيع وقضايا ال يريد نتنياهو الوصول إليها. وبالمناسبة، 

عيد الفصح هذا يش���ل كل النش���اط السياسي في الحكومة، 

خاصة وأن معظم أعضاء االئتاف الحكومي هم متدينون«.

)*( أبو م���ازن قال في مقابات صحافية نش���رت في األيام 

الماضية إن عليه تس���ليم الراية إلى الجيل الش���اب، الذي لم 

يعد يؤمن بحل الدولتين وإنما بح���ل الدولة الواحدة ثنائية 

القومية. هل يوجد استعداد في إسرائيل لخطوات كهذه في 

الجانب الفلسطيني؟

ليئي���ل: »كن���ت أعتقد منذ م���دة، بأنه إذا فه���م الجمهور 

اإلسرائيلي أن األمور تتجه نحو الدولة الواحدة فإنه سيهلع. 

لكن األمور بكل بس���اطة ليس���ت بهذا الش���كل. ربما جزء من 

الجمهور المثقف والحمائمي يعل���م أن الدولة الواحدة هي 

كارثة ألنه ستكون هذه دولة واحدة ويعيش فيها مواطنون 

من درجتين. ولكن بالنس���بة ألغلبية اإلسرائيليين فإن وضعا 

كه���ذا ال يهمه���ا وال يقلقها. وباإلمكان رؤي���ة ما يحدث في 

القدس الشرقية، حيث أن الفلسطينيين هناك هم مقيمون 

وليسوا مواطنين، وهذا الوضع قائم بصورة ليست سيئة. أي 

أنهم يحملون بطاقة الهوي���ة الزرقاء ويحصلون على حقوق، 

واألمور تسير بشكل جيد نس���بيا. ولذلك فإنهم يقولون إذا 

كان ه���ذا الوضع ناجحا مع 300 ألف فلس���طيني في القدس 

الش���رقية فلماذا ال يكون ناجحا مع 5ر2 مليون فلسطيني في 

الضفة الغربية«.

)*( لكن وضعا كهذا ال يمكن أن يدوم لوقت طويل.

ليئي���ل: »أنا أمّي���ز بين اإلس���رائيليين والعال���م. ويعتقد 

اإلسرائيليون أنه مع قوتنا، ومع ضعف الفلسطينيين، بإمكاننا 

أن نواف���ق عل���ى الدولة الواح���دة وأن تكون للفلس���طينيين 

منطقة ش���به حكم ذاتي من دون استقال حقيقي ومن دون 

دولة. وأعتقد أن اإلسرائيليين يعتقدون أن باإلمكان تسوية 

أمر كهذا. لكن العالم س���ينظر إل���ى وضع كهذا على أنه نوع 

من األبارتهايد. وأعتقد أنه إذا غير الفلسطينيون وجهتهم 

وسيطالبون بالحصول على الجنسية فإنه سيكون بإمكانهم 

أن يس���وقوا للعال���م أن الوضع هنا ه���و أبارتهايد. وإذا دخل 

إلى الوعي العام أنه يوج���د هنا أبارتهايد جديد فإن وضعنا 

سيس���وء جدا. وأعتق���د أن نتنياهو يفهم ه���ذا الوضع، لكن 

معظ���م القيادة في اليمين تس���تخف بخط���ورة وضع كهذا. 

ولذلك توجد ال مباالة في الباد«.

)*( بصفتك دبلوماس���يا كبيرا س���ابقا ومديرا عاما س���ابقا 

لوزارة الخارجية اإلس���رائيلية، هل توج���د للواليات المتحدة 

مصلحة في حل الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني، وهل لدى 

األميركيين القدرة على ممارسة ضغوط من أجل حل الصراع؟

ليئيل: »بالتأكيد توجد مصلح���ة أميركية في حل الصراع. 

وم���ن الجهة األخ���رى فإنه، برأي���ي، ليس ل���دى األميركيين 

الق���درة والجرأة لممارس���ة ضغوط. ونحن ن���رى اليوم ضعفا 

م���ن هذا النوع ل���دى الرئيس باراك أوباما ف���ي مناطق أخرى، 

مثل أوكرانيا. لكني أعتقد أنه ل���و مارس أوباما ضغوطا أكثر 

لحق���ق نتائج أفضل. لكن على ما يبدو هناك قرار أميركي بأن 

إس���رائيل هي حليفة وهناك ح���دود للضغوط التي باإلمكان 

ممارس���تها عليها. وأعتق���د أن هذا نابع أيضا من سياس���ة 

أميركية داخلية، بأن ضغطا زائدا على إسرائيل سيلحق ضررا 

بالح���زب الديمقراطي، وهناك ضغوط م���ن جانب الكونغرس 

لمنع ممارس���ة ضغط زائد على إسرائيل، إذ أن وزير الخارجية 

األميركي، جون كيري، اتهم إسرائيل، أمام الكونغرس، بأنها 

المسؤولة عن فشل المفاوضات، وبعد ذلك تراجع ألنه توجد 

ضغوط عليه وهناك س���يناتورات يؤيدون إس���رائيل وهناك 

اللوبي اليهودي وهناك الجمهوريون والمس���يحيون الجدد، 

وجمي���ع هؤالء يمنعون ضغوطا على إس���رائيل. وأعتقد أن ما 

س���يحدث على أرض الواق���ع إذا انه���ارت المفاوضات هو أن 

األميركيين لن يمنعوا الفلس���طينيين من التوجه إلى األمم 

المتح���دة. األميركيون ل���ن يؤيدوا ذلك لكنه���م لن يمنعوا 

الفلس���طينيين، مثلما حدث في تش���رين الثان���ي من العام 

2012، عندم���ا صوت���ت 138 دولة وعارض���ت 9 دول االعتراف 

بفلس���طين، وكانت أميركا بين الدول التسع المعارضة. لكن 

هذا ال يشكل ضغطا على إس���رائيل ليدفعها إلى البحث في 

القضايا الحقيقية من أجل التوصل إلى حل الدولتين. كذلك 

ف���إن األميركيين يواجه���ون قضية أهم، ربم���ا، من الصراع 

اإلسرائيلي – الفلسطيني وهي الصراع مع روسيا بعد األزمة 

األوكرانية. رغم ذلك، مهم للواليات المتحدة أن يتم التوصل 

إلى حل للص���راع هنا. فنحن نتحدث ع���ن إدارة ديمقراطية، 

ولي���س جمهورية، وكانت مهتمة دائم���ا بحل الصراع. وهذا 

مهم ألوبام���ا والدوائر المحيطة به، وهم يرون أن حل الصراع 

يص���ب في مصلحة إس���رائيل، وفي مصلحة الفلس���طينيين 

أيضا«.

مقابلة خاصة مع المدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية 

ألون ليئيل لـ »المشهد اإلسرائيلي«: أغلبية اإلسرائيليين ليست قلقة من الدولة الواحدة ثنائية القومية
* حتى لو تم تمديد المفاوضات فإنه ال توجد أي نية إسرائيلية لمناقشة المواضيع التي ينتظر الفلسطينيون الوصول إليها وبحثها مثل الحدود والقدس وغيرهما *

غزة: "حماس" في "ماكينة" الحكم.                     

تعريف: أجرى رون بن يش���اي، المحلل العس���كري 

في الموق���ع اإللكتروني التاب���ع لصحيفة »يديعوت 

أحرونوت«، مقابات مع مسؤولين في شعبة األبحاث 

في االستخبارات العسكرية مهمتهم الحصول على 

المعلومات االس���تخباراتية من مصادرها األولية من 

الموساد والش���اباك ووزارة الخارجية وتحليلها. وهم 

يتعاملون مع جمهور واسع بدءًا من رئيس الحكومة 

ووزير الدفاع وصواًل إلى مقاتلي الجيش اإلسرائيلي. 

فيما يلي أهم ما ورد فيها:

 )*( س���ؤال: ما ه���و أبرز تطور ش���هدته جبهتك���م العام 

الماضي؟ وما هي المسألة التي تشغلكم للعام المقبل؟

العقيد ميخائيل، مسؤول الجبهة الفلسطينية: »إن الحدث 

األس���اس كان عملية »عمود الس���حاب«، ففي أعقابها دخلت 

إس���رائيل في مرحلة اس���تراتيجية جدي���دة مختلفة تمامًا. 

فالهدوء الذي يس���ود قطاع غزة لم نشهد له مثيًا منذ عقد 

ونصف العقد. ولي���س القصف وحده هو الذي تراجع بصورة 

جذرية، فأنا أشاهد كيف أن سلوك عدوي األساس، »حماس«، 

تغير بصورة مطلقة عما كان عليه قبل تش���رين الثاني 2012. 

فقد أصبح لدى »حماس« اليوم أس���س للحكم وللمس���ؤولية 

أقوى من الماضي، وهذا يؤثر في سلوكها تجاهنا.

ف���ي المقاب���ل، فإنه منذ عملية »عمود الس���حاب« نش���هد 

تعاظم���ًا للقوة ف���ي غزة، فثم���ة ارتفاع كبير ف���ي التصنيع 

المحلي للصواريخ ذات المدى المتوس���ط »إم 75« وتخزينها، 

إلى جانب أشياء مشابهة يقوم بتصنيعها الجهاد اإلسامي، 

وهذه الصواريخ يمكن أن تصل إلى ش���مال غوش دان )وسط 

إس���رائيل(. لق���د تعل���م الخصم أن هذا الس���اح ق���وي جدًا 

ويح���دث صدى إعاميًا كبيرًا. ونحن اآلن أمام المئات من هذه 

الصواريخ، مما يعني أن المواجهة المقبلة س���تكون مختلفة 

عما عرفناه وستشكل حدثًا دراماتيكيًا.

وبالنس���بة للضف���ة، فإن الحدث األس���اس الذي ش���غلني خال 

ع���ام ونصف العام ه���و كيف ال تزال هذه الجبهة مس���تقرة على 

الرغ���م من الجمود في العملية السياس���ية واألم���ور األخرى التي 

تثير االضطراب���ات. وفي رأيي أن هذا يعود إل���ى مزيج من أمرين 

أساس���يين: األمر األول هو القيادة الفلس���طينية التي تتمس���ك 

بش���دة بسيادتها وتحافظ على بنيتها كدولة، وتحول دون تكرار 

ما عش���ناه في الماضي )انتفاضة، إره���اب(. واألمر الثاني هو أمر 

فائق األهمية ويش���كل مرك���ز اهتمامنا وهو يتعل���ق بالجمهور 

الفلس���طيني الذي ال ت���زال ذاكرته الجماعية تح���ت وطأة صدمة 

فترة االنتفاض���ة الثانية. أما الجيل الفلس���طيني الحالي فهو ال 

يريد عودة الدبابات اإلس���رائيلية المدججة بالس���اح إلى أسواق 

الضفة. وما ال يقل أهمية بالنسبة إليه، االقتصاد المستقر نسبيًا.

لكنني عندما أنظر إلى األمام وأحاول أن أرى ماذا س���يحدث 

ف���ي اللحظة التي يقع فيها تغيير على الصعيد السياس���ي 

)في حال انه���ارت المفاوضات بص���ورة نهائية(، فإن هناك 

احتمااًل ال بأس به لحدوث انفجار«.

المق���دم رفيطال، المس���ؤولة عن الجبه���ة الجنوبية: »لقد 

كان الح���دث المرك���زي ف���ي الع���ام الماضي س���قوط نظام 

اإلخوان المس���لمين في مصر والعملية السياس���ية الجديدة 

التي تس���ير وفق خريطة طريق وضعها الجنرال السيس���ي: 

انتخاب���ات ديمقراطي���ة. لكن ماذا س���يحدث بعد ذلك؟ هذه 

هي المش���كلة التي ستشغلني خال العام المقبل: أي كيف 

ستسير انتخابات الرئاسة والبرلمان؟ وكيف سيواجه النظام 

مشكلتي األمن الداخلي واالقتصاد اللتين فشل نظام اإلخوان 

في معالجتهما وبسببهما سقط.

المش���كلة الثانية هي تط���ور وتزايد اإلرهاب في س���يناء في 

مصر ضد إسرائيل وضد السلطات المصرية. تشكل سيناء عالمًا 

مصغرًا لما يجري في المنطقة كله���ا، بما في ذلك بروز النزاعات 

الداخلية في أوس���اط الجهاد العالمي، وبي���ن التنظيم العراقي 

داعش )الدولة اإلسامية في العراق والشام( وبين قيادة القاعدة.

وف���ي نظرنا، فإن األم���ر األكثر أهمية هو ب���روز توجه نحو 

توحيد مجموعات الجهاد العالمي تحت س���قف تنظيم واحد 

هو »القاعدة في المنطقة الجنوبية« التي تشكل إطارًا يضم 

مصر مع احتمال أن يمتد نحو قطاع غزة. 

في تقديري أنه خال العام المقبل س���يحدث ش���يء ما في 

الحملة المصرية ضد اإلرهاب، وس���وف ندرك حينها إلى أين 

تتجه األمور. كما أن التطورات في س���ورية وعودة المقاتلين 

إلى أوطانهم سواء األردن أو مصر، ستؤثر كثيرًا. هناك توجه 

للحديث عن سيناء بس���بب قربها من إسرائيل، لكن المعركة 

األهم تدور في القاهرة وفي الدلتا. واألحداث في مصر تؤثر 

بصورة كبيرة على الحدود«.

العقيد روعي، المسؤول عن جبهة حزب الله- لبنان: »ال شك 

في أن الحدث األس���اس هو تدخل حزب الل���ه في القتال في 

س���ورية، وهذا التدخل ل���م يبدأ العام الماض���ي لكنه تزايد 

بصورة كبيرة خاله. في األشهر المقبلة أو في العام القادم، 

قد نرى انعكاسات هذا التدخل على استقرار دولة لبنان، وهذا 

مهم ألن انهيار النظام اللبناني ينطوي على احتمال حدوث 

تغير إقليمي كبير جدًا. ومنذ اليوم نرى جزءًا مهمًا من ظواهر 

الجهاد العالمي في س���ورية تنتقل إلى لبنان. واستنادًا إلى 

تقرير األم���م المتحدة يوجد في لبنان اليوم مئات اآلالف من 

الاجئين الّس���نة. وكما أظن يبلغ عدد السكان في لبنان نحو 

4 مايين نس���مة أضيف إليهم اليوم نحو مليون الجئ سني. 

وقد يتبع ذلك تغير ديمغراف���ي وتغير في النظام الطائفي 

الس���ائد في لبنان بين السنة والش���يعة. لكن ما أقصده هنا 

تحديدًا هو الجهاد المس���لح والجهاد السلفي الذي دخل إلى 

لبنان ويقوم بعمليات لم يسبق لها مثيل في هذا البلد. فمن 

كان يعتقد أن س���يارة مفخخة قد تنفجر بالقرب من السفارة 

اإليرانية في قلب بيروت؟ ومن كان يتخيل أن تقصف بلدات 

ش���يعية في البقاع بالصواريخ؟ وم���ن كان يتجرأ من قبل أن 

يفعل هذا بحزب الله؟

إن تس���لل الجهاد العالمي إلى منطقة حدودنا من ش���أنه 

أن يرفع درجة الخطر. وهذا يش���مل الجبهة الش���مالية عامة 

والحدود مع لبنان التي كانت حتى الفترة األخيرة مس���تقرة. 

وبدأنا اليوم نش���هد محاوالت لاحتكاك بقواتنا على الجبهة 

الش���مالية س���واء في هضبة الجوالن أو في منطقة هار دوف 

]مزارع شبعا[ وقد تمتد إلى أكثر من ذلك«.

وردًا على س���ؤال عم���ا إذا كان حزب الله يواجه مش���كات 

اقتصادية قال: »بالطبع لديه مشكات مالية، فالعقوبات على 

إيران والمس���اعدة اإليرانية لنظام األسد والحرب في سورية، 

كلها أثرت سلبًا في ميزانية حزب الله«. 

العقيد دودي، المس���ؤول عن الجبهة اإلقليمية: »سأحاول 

الربط بين ما قاله زمائي. أواًل: هناك مش���كلة ضعف القدرة 

عل���ى الحكم ف���ي المنطقة بصورة ب���ارزة. المس���ألة الثانية 

الخاف الشيعي- الّسني الذي كان موجودًا على الدوام، لكنه 

تطور في الفترة األخيرة بصورة كبيرة. وهو ليس خافًا دينيًا 

في جوهره بقدر ما هو خاف اس���تراتيجي أيضًا. وإلى جانب 

األطراف المتقاتلة في س���ورية نش���اهد العبين كبارًا في كا 

الجانبين. وتتبادل إيران والسعودية الضربات في ما بينهما. 

الموضوع الثالث هو صعود ثم هبوط اإلس���ام السياس���ي. 

وبرزت هذه الظاهرة في مصر مع صعود اإلخوان المس���لمين 

الذين سرعان ما سقطوا بعد سنة. لكن هناك حركات إسامية 

أخرى لديها أجندة سياسية وأيديولوجية- دينية- اجتماعية. 

 في الفت���رة األخيرة ضعف���ت موجة صعود ه���ذه الحركات. 

إن هذه الظواهر الثاث س���تؤدي إلى انتش���ار ونمو الجهاد 

العالمي بصورة لم يس���بق لها مثيل مما سيش���كل تهديدًا 

مباشرًا إلسرائيل.

ثم����ة من يزعم أن تهدي����د الجهاد العالم����ي يمكن احتواؤه 

بس����بب النزاعات والحروب الداخلية مثلما يحدث في س����ورية. 

لكن ه����ذا التوج����ه يقلل من حجم ه����ذا الخط����ر. فنحن نمثل 

بالنس����بة إلى هذه التنظيمات قاس����مًا مش����تركًا يمكنهم من 

أجل محاربته توحيد صفوفهم من جديد. وس����نصبح بذلك أول 

المتضررين من هذه المسألة. وحتى عندما يقاتل الجهاديون 

بعضهم بعضًا، فإننا قد نجد أنفسنا داخل المعادلة«.

)*( سؤال: هل يصمد األسد حتى عيد الفصح )العبري( المقبل؟

»هذا س���ؤال غير صحيح طرح���ه في ظل بيئ���ة يحيط بها 

الغموض. ويتعين علينا التطرق إلى المسألة من منظور آخر: 

ففي حال الغموض يتوجب علينا بناء س���يناريوهات تسمح 

لمتخذي الق���رارات بفهم م���ا يجري واالس���تعداد لمجابهة 

األوضاع التي قد تنشأ، أو محاولة استطاع ما قد يحدث. لذا ال 

نستطيع أن نقول ما إذا كان األسد سيصمد أم ال«.

مسؤولو الجبهات في االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية يستعرضون التغّيرات في المنطقة وكيفية مواجهتها

مسؤول الجبهة الفلسطينية: لدى »حماس« اآلن أسس للحكم وللمسؤولية أقوى من الماضي!
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

مداخيل البنوك الخمسة الكبار

من العموالت 25ر4 مليار دوالر
قال تقرير للمراقب على البنوك في بنك إسرائيل المركزي إن 

البنوك الخمس���ة الكبرى في إسرائيل حققت في العام الماضي 

2013 أرباح���ا تتج���اوز ملياري دوالر، وهذا يش���كل زيادة تقارب 

نس���بة 19% عن العام قبل الماض���ي 2012، إال أن الافت هو حجم 

مداخي���ل هذه البنوك من العموالت البنكي���ة، إذ بلغ 25ر4 مليار 

دوالر، وهذا حجم قياسي.

والبنوك الخمس���ة الكبرى حس���ب التدريج هي بنك هبوعليم 

وبنك ليئومي، وكاهما يحققان نحو من 75% من اجمالي نشاط 

البنوك الخمس���ة الكبرى، ويحل ثالثا بنك ديس���كونت، ثم بنك 

»مزراحي طفحوت« ليليه خامسا بنك »هبينليئومي«. 

وبلغ���ت أرباح بنك ليئومي وحده في العام الماضي 564 مليون 

دوالر.

ويقول التقري���ر إن هذه العموالت تعني أن���ه في كل دقيقة 

يتدفق عل���ى البنوك الخمس���ة 8 آالف دوالر، ومن المفترض أن 

تدخ���ل قريبا أنظمة جديدة تفرض قي���ودا أكثر على العموالت 

البنكية، من أجل تقليص حجمها. 

ويتبي���ن م���ن التقرير أيض���ا أن مداخيل البنوك م���ن الفوائد 

البنكي���ة كان في العام الماضي ما يقارب 12 مليار دوالر، بتراجع 

بل���غ 5ر9% وه���ذا ناجم عن تراج���ع الفائدة البنكي���ة في العام 

الماضي، بنسبة 5ر%1.

اإلسرائيليون يتدفقون على تركيا 

ويتجاهلون تحذيرات حكومتهم
قال تقرير التحاد وكاء الس���فر اإلسرائيلي إن نحو 24 ألفا من 

حملة جوازات السفر اإلس���رائيلية، تدفقوا على مدينة أنطاليا 

ومنطقتها خال أس���بوع الفص���ح العبري، ال���ذي انتهى أمس 

االثنين، متجاهلين تحذيرات ما يسمى »طاقم مكافحة االرهاب« 

في مكتب رئيس الحكومة، الذي أدرج تركيا ضمن الئحة الدول 

ل« عدم زيارتها، وهذا تعريف أقل وطأة من سنوات 
ّ

التي »ُيفض

سابقة، حينما كان التحذير أشد، إلى درجة المنع من السفر، كما 

هي الحال حاليا مع صحراء سيناء على وجه الخصوص.

وحسب ما نش���ر، فإن التدفق على أنطاليا سجل زيادة بنسبة 

250% عما كان في نفس األس���بوع من العام الماضي، في حيت 

يقول تقرير االتحاد ذاته إن السفر إلى الخارج في أسبوع الفصح 

كان ضعفي الس���فر في الماضي، وبشكل خاص إلى شرق أوروبا 

وجزر اليونان، وحسب التقديرات فإن عدد اإلسرائيليين الذين 

اختاروا قضاء عطلة العيد في الخارج أكثر من 280 ألف شخص.

وكان تقري���ر جدي���د أكد أن تكلف���ة الس���ياحة الداخلية في 

إس���رائيل قد تصل إلى ضعفي الس���ياحة في خ���ارج الباد، مع 

إضافة السفر والرس���وم والضرائب، وخاصة إذا كانت السياحة 

في دول الجوار وحتى في قبرص وتركيا وشرق أوروبا.

ويتبين م���ن المعطيات أنه ف���ي الفترات التي تعد ليس���ت 

مواسم س���ياحية، تصل تكلفة زوجين في غرفة فندقية جيدة 

ألرب���ع ليال في النصف األول من األس���بوع، إلى حد 2200 دوالر، 

وأحيانا قد تهبط األس���عار خاصة في مدين���ة إيات إلى 1150 

دوالر وحت���ى 1700 دوالر، وتقف���ز إلى 4000 دوالر في مواس���م 

السياحة أحيانا.

وتعد هذه أسعارا »فلكية« مقارنة مع دول مثل مصر )سيناء( 

واألردن )العقبة( التي فيها األس���عار تكون أقل بنس���بة %60 

وحت���ى 70%، ومقارنة أيضا مع تركيا وش���رق أوروب���ا، ونوعا ما 

قبرص وجزر يونانية، وبإمكان اإلس���رائيليين إيجاد رزم أقل من 

األسعار اإلسرائيلية أيضا في دول أوروبية مركزية، ومن بينها 

إسبانيا، فمثا في مواسم معينة قد تجد رزما سياحية إلى مدن 

مثل باريس وروما وبرلين وبرشلونة وغيرها بأسعار نفس الرزمة 

المذكورة هنا، وتتراوح ما بين 2500 دوالر وحتى 3700 دوالر. 

سوق العمل مليئة 

بالحواجز أمام المسنين
في الوقت الذي تخطط فيه وزارة المالية ومن خلفها حكومة 

بنيامين نتنياهو لرفع جديد لس���ن التقاعد، أظهرت دراس���ة 

جديدة أن سوق العمل مليئة بالحواجز أمام المتقدمين بالسن، 

ويرغبون ف���ي العمل، أو مواصلة العمل ف���ي أماكن عملهم، إذ 

تبي���ن أن 75% مم���ن هم في عم���ر 65 عاما وصاع���دا معنيون 

بالعمل، ولك���ن 16% فقط منهم يجدون فرص عمل بش���كل أو 

بآخر.

ويبلغ سن التقاعد في إسرائيل للرجال 67 عاما، وللنساء 62 

عاما، ومن المفترض أن ينتهي في العام 2016 تجميد القرار 

برفع سن التقاعد للنس���اء إلى 64 عاما، في حين تخطط وزارة 

المالية لرفع سن التقاعد للرجال إلى 70 عاما، ويقف من خلف 

هذه النّية ارتفاع معدل األعمار في إسرائيل، إلى أكثر من 84 

عاما للنس���اء، وأكثر من 82 عاما للرجال، وهو بحسب التقارير 

اإلس���رائيلية سيشكل عبئا »ال ُيحتمل« على مؤسسة الضمان 

االجتماعي الحكومية، التي تدفع مخصصات ش���يخوخة، كما 

أن صنادي���ق توفير التقاع���د قالت إنها في المس���تقبل قد 

تسجل خسائر بس���بب االرتفاع الدائم في معدل األعمار في 

إسرائيل.

وقالت اللجنة الحكومية الرس���مية، المكلفة بفحص وضعية 

المسنين في س���وق العمل، وكيفية مواجهة الحكومة الرتفاع 

معّدل األعمار، إن غالبية المس���نين معني���ون بمواصلة العمل، 

ولكنه���م يواجهون حواجز كثيرة في س���وق العمل، وبطبيعة 

الح���ال فإنهم يتوجهون إلى وظائف جزئية، ورغم ذلك فإنهم 

ال يجدون دائما أبوابا مفتوحة أمامهم.

وتوص���ي اللجنة الحكومة باتخاذ اجراءات وضمان أماكن عمل 

للمسنين، ألنه في حال ارتفعت نسبة العاملين من بينهم، فإن 

الجمهور »سيتفهم أكثر« أي قرار برفع سن التقاعد، وهو القرار 

الذي ترفضه غالبية الجمهور حتى اآلن.

ومن المفت���رض أن تضع اللجنة ذاتها قريب���ا توصيات أمام 

الحكوم���ة، بخصوص ما وصفت���ه بأنه »إش���كالية« االمتيازات 

المالية للمسنين، بسبب ارتفاع نسبتهم وتزايد أعدادهم في 

المجتمع.

من المتوقع أن تعلن وزارة المالية اإلس���رائيلية في األيام القريبة عن العام 

الجاري 2014، على أنه عام محل، وبش���كل خاص ف���ي منطقتي النقب )جنوبا( 

وسهول منطقة بيس���ان ومرج بن عامر، على ضوء شح األمطار التي هطلت في 

موسم الش���تاء، إذ في غالبية المناطق لم يصل منسوب األمطار إلى نسبة 50 

بالمئة من المعدل السنوي.

وقالت مصادر في وزارة المالية إن اللجنة الخاصة بإعان عام محل، أجرت جوالت 

في مختلف المناطق، وتوصلت إلى استنتاج باإلعان عن المناطق المذكورة، دون 

غيرها، منكوبة بالمحل، إذ طالب مس���توطنو مرتفعات الجوالن الس���وري المحتل 

باإلعان عن المنطقة التي يستوطنوها منكوبة بالمحل، إال أن اللجنة قد ال تتجاوب 

مع هذا الطلب، الذي يس���توجب تقديم تعويضات مالية للمزارعين فيها، كما أن 

اللجنة لم تتجاوب مع طلبات إعان منطقة الجليل )شمال( منطقة منكوبة.

ونقلت صحيفة »ذي ماركر« عن مصادر وزارة المالية قولها إن التعويض األكبر 

س���يكون من نصيب المزارعين في سهول بيس���ان ومرج بن عامر، وهي المنطقة 

األكثر خصوبة في فلسطين التاريخية، بينما سيكون حجم التعويض للمزارعين 

في النقب أقل، لكون األمطار التي هطلت فيه أكثر من المعدل السنوي.

وتقول التقارير الزراعية إن ش���ح األمطار أضر بشكل خاص بزراعة القمح في 

اة عالية جدا بالنس���بة 
ّ
الجن���وب، ويتذمر المزارعون من أن كلفة المياه الُمصف

لهم، واستخدامها في فترة المحل يزيد من األعباء المالية. 

ويق���ول مزارعون إن حجم التعويضات عادة يكون ما يغطي تكاليف الزراعة 

فقط، رغم أن الضرر في هذا العام كبير جدا مقارنة بس���نوات س���ابقة، وهذه 

التعويضات ال تكفي بما يعوض المزارعين عن خسائرهم وغياب األرباح، وهذا 

أمر يجعل المزارعين يغرقون في ديون إلعالة أنفسهم في األشهر المقبلة.

وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« إن سلطة الضرائب اإلسرائيلية وضعت 

كافة الترتيبات الحتس���اب حج���م التعويضات، مقارنة م���ع التقارير المالية 

للمزارعين، وأن التعويض���ات قد تصل أيضا إلى مزارعين في مناطق لم ُيعلن 

عنها مناطق منكوبة بالمحل.

وحس���ب التقارير اإلسرائيلية، فإن معدل األمطار التي هطلت في مرتفعات 

الجوالن الس���وري المحتل بلغ 44% من المعدل الس���نوي، وفي منطقة بيسان 

ت���راوح ما بي���ن 39% إلى 54% من المعدل الس���نوي، بينما في منطقة القدس 

المحتلة بلغ المعدل 76%، وفي منطقة بئر السبع، التي فيها األمطار شحيحة 

أصا، بلغ المعدل 110% من المعدل السنوي.

وحذر بحث جديد في جامعة حيفا اإلسرائيلية من أن تغير المناخ العالمي، 

والتقلبات الش���ديدة في حالة الطقس، ستتس���بب بخس���ائر كبيرة لشركات 

التأمين في إس���رائيل أيضا. وأظهر البحث أن تغي���رات المناخ العالمي تطال 

حال���ة الطقس في إس���رائيل بقوة، وهذا م���ا ظهر جليا في الع���ام الجاري، إذ 

كانت حالة الطقس عاصفة وثلجية لعدة أيام في ش���هر كانون األول الماضي، 

لتلحقه أشهر شح أمطار شديد.

وتوقع البحث أن يؤدي ارتف���اع معدل درجات الحرارة إلى أضرار مادية وفي 

األماك، ما يجعل ش���ركات التأمين تدفع تعويضات أكبر من المتوقع لها في 

العقدي���ن المقبلين. ويق���ول البحث إن ارتفاع معدل درج���ات الحرارة بدرجة 

واحدة فقط، قد يؤدي إلى زيادة التعويضات بنحو 1ر1 مليار دوالر س���نويا، ما 

يتسبب بتراجع مداخيل شركات التأمين وأرباحها.

وزارة المالية تستعد لإلعالن عن عام محل في إسرائيل

قال تقرير لوزارة البناء واإلس���كان اإلسرائيلية إن أسعار البيوت سجلت في 

العام الماضي 2013 ارتفاعا إضافيا بنسبة 8ر6% بعد أن سجلت في العام قبل 

الماضي 2012 ارتفاعا بنس���بة 8%. وحسب التقديرات، فإن أسعار البيوت في 

الرب���ع األول من العام الجاري ارتفعت بأكث���ر من 1%. ووفق تقرير الوزارة، فإن 

أسعار البيوت في إسرائيل، ارتفعت من العام 2005 حتى العام الماضي 2013 

بنسبة 48%، في الوقت الذي س���جل فيه النمو في تلك الفترة ارتفاعا بنسبة 

42%، بينما الرواتب ارتفعت في تلك الفترة بنسبة 3ر%5.

وجاء في التقرير أن معدل أس���عار البيوت ف���ي العام الماضي بلغ 360 ألف 

دوالر، لبيت متوس���ط من ثاث غرف، وتبي���ن أن هناك تفاوتا كبيرا في معدل 

ارتفاع أس���عار البيوت، فمثا ارتفعت أسعار البيوت في مدينة تل أبيب، من 

العام 2005 وحتى العام الماضي، بنس���بة قاربت 73%، وفي منطقة تل أبيب 

الكبرى بمعدل تجاوز 70%، وفي حيفا بنسبة أكثر من %67.

وبتقدير الوزارة فإن المواطن في إسرائيل يحتاج إلى 137 راتبا لشراء بيت، 

وهذا خافا لتقارير س���ابقة تحدثت عن 148 راتبا، ويقول التقرير إن إيجارات 

البيوت س���جلت هي أيضا ارتفاعا، ويقتطع إيج���ار البيوت بالمعدل 38% من 

راتب العامل.

ويرى خبراء االقتصاد، ومنهم خبراء بنك إس���رائيل، أن ارتفاع أسعار البيوت 

يعود أيضا إلى قلة العرض، فصحيح أنه في العام الماضي كانت هناك زيادة 

كبي���رة في عدد البيوت التي تم البدء ف���ي بنائها، إال أن التنفيذ ما زال قليا، 

في حين أن الطلب على البيوت لم يقل، وأش���ار البنك إلى أنه ال يبدو في هذه 

المرحلة لجم ارتفاع أسعار البيوت. 

وكان صن���دوق النقد الدولي قد حذر في تقرير أخير ل���ه من االرتفاع الحاد 

في أس���عار البيوت في إس���رائيل، خاص���ة وأنها تواصل االرتفاع، ما يفس���ح 

المجال مستقبا أمام نشوء فقاعة عقارية، تهدد استقرار القطاع البنكي في 

إسرائيل، بسبب القروض االسكانية، التي لم تنفع كل اجراءات بنك إسرائيل 

في لجمها. فمثا في الش���هر األول من العام الجاري وحده، حصل المواطنون 

في إسرائيل على قروض إسكانية بقيمة 34ر1 مليار دوالر، ما رفع الحجم الكلي 

للقروض اإلسكانية في ش���هر واحد، بعد تسديد القروض الجارية، بنحو 345 

مليون دوالر، وتبين أن اإلقبال على القروض اإلسكانية بتصاعد مستمر. ويشير 

التقرير إلى أن أس���عار البيوت في إسرائيل أعلى بنسبة 25% من سعرها الذي 

يجب أن يكون، قياسا بمستوى المعيشة.

وشدد البنك على أنه في الظروف القائمة، فإن بنك إسرائيل ليس بمقدوره 

أن يرفع الفائ���دة البنكية، لما في هذا من انعكاس آخر على أس���عار البيوت، 

وأيضا نظرا لمعدالت الفائدة البنكية في الدول المتطورة في العالم.

ورغ���م االرتفاع الحاد في أس���عار البي���وت، فإن المواطنين مس���تمرون في 

الحص���ول على القروض االس���كانية، وقد حذر المراقب عل���ى البنوك في بنك 

إس���رائيل المركزي من أنه في حال ضرب الركود االقتصاد اإلسرائيلي، فإن ما 

ال يقل عن 23 ألف عائلة س���تفقد بيوتها، بسبب عجزها عن تسديد القروض 

اإلسكانية. 

وقال هذا المراقب إن هناك عدم مباالة في احتس���اب القروض التي يمتلك 

طالبها القدرة على تس���ديدها، ما يضع آالف العائات في أزمة كبيرة مع مرور 

الوقت وتسديد القروض على مر السنين. 

ارتفاع أسعار البيوت مستمر: إيجار البيت يقتطع 38 بالمئة من الراتب!
* المواطن يحتاج  إلى 137 راتبا لشراء بيت *من العام 2005 وحتى العام الماضي ارتفعت أسعار البيوت بنسبة %48 *

أظه���رت معطي���ات الربع األول من الع���ام الجاري مؤش���رات واضحة لتباطؤ 

النش���اط االقتصادي في إس���رائيل، إذ أعلن مكتب اإلحصاء المركزي رس���ميا، 

أن النم���و االقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي بلغ 9ر2 بالمئة، في 

حي���ن أن التضخم المالي في الربع األول من هذا العام س���جل تراجعا بنس���بة 

نص���ف بالمئة، إال أنه خافا لهذا، تبي���ن أن العجز في الميزانية العامة واصل 

تقلصه، وبات أقل بكثير من التوقعات السابقة، إذ بلغ حتى اآلن 65ر2 بالمئة، 

ب���دال من توقعات بأكثر من 3 بالمئة، ما يعن���ي أن الصرف الحكومي يتقلص 

هو أيضا.

النمو االقتصادي
وقال مكتب اإلحصاء المركزي في تقريره الجديد إنه خافا لنشر سابق، فإن 

النم���و االقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي بلغ 9ر2 بالمئة، وليس 

8ر2 بالمئة كما أعلن س���ابقا. وتبين أيضا أن نس���بة النمو في الربع األخير من 

العام الماضي 2013، جاء مرتفعا نس���بيا، إذ سجل ارتفاعا بنسبة 2ر3%، إال أن 

المكتب لم ينش���ر بعد نس���بة النمو لكل العام الماضي، وتقدر أنها ستكون 

في محيط 4ر%3. 

وكان مكتب اإلحصاء قد ذكر في تقرير سابق أن النمو االقتصادي في العام 

2013، تأثر أيضا من بدء اس���تخراج الغاز الطبيعي م���ن حقول الغاز الجديدة 

في البحر المتوس���ط، في حين تتوقع إس���رائيل ضخ كمي���ات أضخم بدءا من 

العام المقبل 2015، وقد بدأت الشركات الحاصلة على االمتياز، مثل شركة »نيو 

إنرجي«، في ابرام عقود لضخ الغاز، وآخرها لش���ركتين في األردن، ستحصان 

عل���ى ملياري متر مكعب م���ن الغاز على مدى 15 عاما، ب���دءا من العام المقبل، 

بقيمة إجمالية بلغت 770 مليون دوالر.

ويق���ول صندوق النقد الدولي في تقديراته األخي���رة، إن النمو االقتصادي 

في إس���رائيل س���يكون في العام الجاري 4ر3%، بينما تقديرات وزارة المالية 

ض توقعاته قبل 
ّ
تتحدث عن نس���بة 6ر3 بالمئة، أما بنك إس���رائيل فق���د خف

أسبوعين إلى مستوى 1ر3%، وهذا يعني أنه قد ولى عهد نسب النمو العالية 

من 6ر4% وصاعدا، ففي الس���نوات الس���ابقة حقق االقتصاد نموا مرتفعا أكثر 

من 6ر4% حينما لم يكن اس���تخراج للغاز الطبيعي، كم���ا هو حاصل اليوم، إذ 

يس���اهم الغاز برفع النمو بنسبة 1%، ما يعني أن النمو الحقيقي لاقتصاد من 

دون الغاز يقل عن 5ر2% في العام الجاري.

تراجع التضخم
إلى ذلك، فقد س���جل التضخم المالي في شهر آذار الماضي ارتفاعا محدودا 

بنسبة 3ر0% رغم أنه شهر يس���جل تقليديا نسبا أعلى، بسبب ارتفاع أسعار 

موسم الربيع. وبذلك يكون التضخم قد سجل في الربع األول من العام الجاري 

تراجعا بنس���بة نصف بالمئة، ما يعزز القلق الس���ائد في أوساط المؤسسات 

االقتصادية الرس���مية م���ن أن معطيات التضخم نابعة م���ن تباطؤ في حركة 

الس���وق، وهو أمر يتفاقم في األشهر األخيرة، وحسب المعطيات الواردة، فإن 

التضخم س���جل في األش���هر ال� 12 األخيرة ارتفاعا بنس���بة 3ر1 بالمئة، وفي 

األشهر الستة األخيرة تراجع بنحو 6ر0%، علما أن مجال التضخم الذي تحدده 

السياس���ة االقتصادية في إس���رائيل، يتراوح ما بين 1 إلى 3 بالمئة، والنسبة 

»المثالية« بالنسبة لاقتصاد هي تضخم في وسط هذا المجال.

وق���د عّبر بنك إس���رائيل المركزي، في تقرير س���ابق، عن قلق���ه من تراجع 

التضخ���م، في الوقت الذي فيه كل االجراءات الت���ي يقوم بها البنك المركزي 

إلنقاذ س���عر صرف الدوالر أمام الشيكل، أتت بثمار موضعية ومؤقتة، ليعاود 

تدهور سعر صرف الدوالر، وبات يتأرجح ما بين 46ر3 إلى 49ر3 شيكل للدوالر، 

بينما الس���عر المطلوب في األسواق اإلسرائيلية 7ر3 شيكل، وهذا السعر تم 

تسجيله ألول مّرة في مطلع العام الماضي، وقد انهار سعر صرف الدوالر خال 

عام واحد بنس���بة وصلت إلى 5ر7%، وهذا ينعكس سلبا على مردود الصادرات 

اإلسرائيلية بالعملة المحلية، ما ينعكس بالتالي على النمو االقتصادي.

نمو بطيء وتضخم »سلبي« والعجز في الميزانية العامة يتقلص
* النمو في النصف الثاني من العام 2013 بلغ 9ر2% *التضخم يسجل ارتفاعا بنسبة 3ر0% في آذار 

ويبقي على تراجع بنسبة 5ر0% في الربع األول من العام الجاري * العجز في الميزانية العامة بلغ في 
األشهر الـ 12 األخيرة نسبة 65ر2% في حين أن توقعات العام الجاري تتحدث عن عجز بنسبة %3 *

وحذر تقرير بنك إسرائيل من تردي المعطيات االقتصادية في دول متطورة 

أخرى في العالم، وفي مقدمتها معطيات االقتصاد األميركي، الذي سجل في 

األشهر األخيرة انتعاش���ا ما، ثم عاود وسجل معطيات »مخيبة لآلمال« حسب 

تعبير البنك اإلسرائيلي.

وقال خبراء في ش���ركات استثمار مالية إسرائيلية لصحيفة »ذي ماركر« إنه 

لم تكن مفاجآت في التضخم المعلن في ش���هر آذار، ألنه كان واضحا أن القوة 

الش���رائية ال تسجل ارتفاعا في األش���هر األخيرة، كما توقع الخبراء أن يمتنع 

بنك إسرائيل المركزي عن تخفيض إضافي في الفائدة البنكية، التي خفضها 

في الش���هر الجاري بنس���بة 25ر0% على ضوء تراجع التضخم في الش���هرين 

األولين من العام الجاري، بينما ال يستبعد الخبراء أن ُيقدم بنك إسرائيل على 

هذه الخطوة في الفترة القريبة، لتس���تقر الفائدة البنكية عند نصف بالمئة، 

وهي النسبة التي كانت في العامين 2009 و2010.

العجز يتراجع
ف���ي مقابل هذه المعطي���ات، يتبين أن���ه ليس فقط الجمه���ور يمتنع عن 

المشتريات، بل الحكومة أيضا تمتنع عن الصرف، وهذا ما يتبين من معطيات 

العجز في الميزانية العامة، الذي تراجع في األش���هر ال� 12 األخيرة إلى نسبة 

65ر2 بالمئة، بعد أن س���جل في العام الماضي 2013 نسبة 15ر3 بالمئة، وهذا 

بدال من عجز متوقع للعام الجاري بنسبة 3 بالمئة.

وقالت وزارة المالية في تقرير لها في األس���بوع الماضي، إن ميزانية الدولة 

للعام الجاري س���جلت في الربع األول من العام الجاري فائضا بما يعادل 5ر28 

مليون دوالر عن حصة الميزانية لهذه الفترة الزمنية، ما س���اهم في تقليص 

أكبر في الميزانية العامة في األشهر ال� 12 األخيرة.

وكانت وزارة المالية قد أعلن����ت أن إجمالي العجز في الميزانية العامة 

بلغ في العام 2013 نسبة 15ر3% من حجم الناتج العام، وهذا أقل بنسبة 

الثلث م����ن التوقعات. وقالت وزارة المالية ف����ي وقت الحق إن توقعاتها 

للعج����ز ف����ي العام الماضي س����تكون في ح����دود 8ر3%، ب����دال من العجز 

المخطط 65ر4%، إال أن التقاري����ر »االيجابية« واصلت الصدور، حتى هبط 

العجز الحقيقي إلى 15ر3%، وهي نس����بة قريبة من التوقعات للعجز في 

العام الجاري- %3.

وتعني هذه النس���بة أن حجم العجز ماليا بلغ ما يعادل 5ر9 مليار دوالر، بدال 

من 4ر11 مليار دوالر كما كان مخططا لدى اعداد الميزانية التقشفية.

النمو االقتصادي في إسرائيل يتأثر منذ العام 2013 من بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقول الغاز الجديدة في البحر المتوسط.
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جنود في مهمة احتاللية في الخليل.                    )إ.ب.أ(

من كتاب »تقييم استراتيجي إلسرائيل 2013- 2014« الصادر
عن »معهد دراسات األمن القومي«- جامعة تل أبيب

التحديات اإلستراتيجية - 
األمنية إلسرائيل وانعكاسها 

على بناء القوة العسكرية
تعريف

اشتمل الفصل الخاص الذي حمل العنوان »التحديات اإلستراتيجية- األمنية 

إلس���رائيل« والذي تضمنه كتاب »تقييم إس���تراتيجي إلسرائيل 2013- 2014« 

الصادر عن »معهد دراس���ات األمن القومي« في جامع���ة تل أبيب، على تقدير 

لأله���داف األمنية والسياس���ية المتوخ���اة اآلن، وكيفية انع���كاس ذلك على 

موضوع بناء القوة العسكرية. وورد فيه ما يلي:

حّدد إيهود باراك عندما كان وزيرًا للدفاع، عددًا من المبادئ األساسية من أجل 

 شامل لمواجهة التحديات التي تواجهها إسرائيل في مجال الدفاع، وهي 
ّ

حل

تتضمن التال���ي: التأكيد على حق الدفاع عن النفس، أي أن تتحّمل إس���رائيل 

وحدها مس���ؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بأمنها ومصيرها، وتعزيز قدراتها 

الدفاعية الذاتية. حقًا، إن تحقيق هذه األهداف السياس���ية واألمنية هو الذي 

ينبغي أن يوّجه جميع مس���اعي إس���رائيل. غير أن مفهوم إسرائيل الستخدام 

القوة ال يزال محدودًا إذ يركز أكثر على تحقيق النتائج العسكرية- إحراز النصر، 

الحسم، الردع - وأقل على النتائج السياسية واالقتصادية وعلى البنى التحتية 

والمسارات التي تخدم مصالح إسرائيل في الساحتين اإلقليمية والدولية. 

وأحد العناصر األساسية في السعي الفعال لتحقيق األهداف التي تحددها 

الحكومة هو المش���روعية، س���واًء المحلية أي التي يمنحه���ا المجتمع المدني، 

أو الدولي���ة. وفي س���بيل الحصول على المش���روعية، من المه���م االعتراف بأن 

القوة ليس���ت أكثر من إحدى الوس���ائل المتاحة لتحقيق األهداف السياسية 

والعس���كرية. وبالفعل، فإن تحديد نتائج الن���زاع ال يتوقف على انتصار قوة ما 

في س���احة القتال حص���رًا، فعلى وجه الخصوص عندما تك���ون هناك تحديات 

ر تحقيق حسم عس���كري واضح. ولذلك، فإن مشروعية 
ّ
إضافية ش���ائكة، يتعذ

اس���تخدام القوة العس���كرية بطريقة متناس���بة، وبناء الس���ردية اإلسرائيلية 

حوله���ا، واالعتراف الدولي بهذه الس���ردية، جميعها أمور أساس���ية. فينبغي 

بالتالي اللجوء إلى الخيار العس���كري فقط عندما تس���تنفد جميع الجهود غير 

العسكرية: السياس���ية، والقانونية، واالقتصادية، واإلنس���انية، باإلضافة إلى 

توجيه الرسائل االستراتيجية القوية والجهود اإلعامية. 

إن اس���تراتيجيا بناء المش���روعية تتطلب فهم التحدي���ات الخاصة والنتائج 

المحتملة لألفعال، وتعريف المش���كلة االس���تراتيجية، واس���تنباط الوس���يلة 

االس���تخباراتية - العمانية التي تش���كل الحل األمثل لمجابهة نشاط الخصم. 

وينبغي تدريب وإعداد القوات العس���كرية لتنفيذ مهمات عس���كرية قصيرة 

األمد وموّجهة تس���تهدف تحقيق حسم واضح في االشتباكات على المستوى 

التكتيكي، واجتناب األوضاع التي يس���تحيل فيها الحسم، ألن تراكم عمليات 

الحسم التكتيكي ينال من قدرة الخصم ورغبته في مواصلة القتال ومن تمكنه 

من حشد تأييد السكان ألفعاله.

إن االس���تخدام النموذجي للقوة العس���كرية يفترض التحكم بشدة الصراع 

وبمراحل التصعيد مع الس���عي إلى تقصير مدة الحملة العس���كرية وتقليص 

الض���رر على الجبهة الداخلية والعودة الس���ريعة إلى س���ير الحي���اة العادية. 

خذة 
ّ
ويتوقف نطاق العمل العسكري على اإلجراءات السياسية واإلنسانية المت

في موازاة العمليات العس���كرية. وينبغي الحد من األض���رار الجانبية، وتقليل 

االحتكاك بالسكان المدنيين في منطقة الخصم إلى الحد األدنى.

وألن إس���رائيل تواجه العبين خارجين على س���لطة الدولة ومنظمات الجهاد 

العالم���ي ولديها قدرة محدودة على التأثير في أجنداتهم، فمن المهم تعزيز 

عناصر الردع ضدهم، وإضعاف هؤالء الاعبين من خال سلس���لة من العمليات 

السرية المباغتة التي تنال من إمكاناتهم وقدراتهم التنظيمية. وهذا يتوافق 

مع مفهوم الحملة العس���كرية المتدنية المس���توى والمستمرة، الفاصلة بين 

العمليات الكبيرة التي تستهدف تعطيل وقطع مسار بناء القدرات، ومنع تزّود 

العناصر المتمردة بأس���لحة يمكن أن تعّدل ميزان القوى وأن تنال من التفوق 

العسكري اإلسرائيلي وسائر المزايا النسبية، مع الحّد من النتائج غبر المرغوب 

فيها لهذه العمليات واجتناب التصعيد غير الخاضع للتحكم بما قد يؤدي إلى 

نزاع بالغ الشدة. وفي سبيل تثبيت التهدئة األمنية المطّولة مع مواصلة تعزيز 

الردع، هناك أداة مهمة متمثلة في نظام األمن المستقر المبني على ترتيبات 

أو تفاهمات معقودة مع الخصم في أعقاب استخدام القوة.

االنعكاسات على بناء القوة العسكرية
أمام التراجع المستمر لحصة ميزانية الدفاع من الناتج المحلي اإلجمالي ومن 

الميزاني���ة العامة للدولة، ينبغي العمل على تطبي���ق توصيات لجنة بروديت. 

فقد أوصت اللجنة بإعداد ميزانية متعددة األعوام للمؤسس���ة العسكرية بناًء 

على تخطيط متعدد األعوام الحتياجات المؤسس���ة، كما أوصت بزيادة ميزانية 

الدفاع بناء على معايير واضحة. 

إن الموارد المحدودة والمقّيدات وعدم اليقين المتنامي، كل ذلك يفرض على 

الحكومة وضع أولويات واضحة لإلنفاق األمني من خال تقويم مساهمة كل من 

الحلول األمنية - العسكرية المقترحة للرد على التحديات المهمة.

وعلى إسرائيل أن تركز بالتحديد على المجاالت التالية:

المحافظة على قدرات الجيش اإلس���رائيلي الهجومي���ة، وعلى قدرته على اإلنجاز 

الس���ريع لألهداف التي تحّددها القيادة السياس���ية في ح���ال حصول تدهور في 

الوضع األمني أو تصعيد، وبنوع خاص تجاه قطاع غزة ولبنان، والمحافظة على قدرته 

على التكيف السريع والتعامل مع التهديدات الامتناظرة من مصادر إضافية؛ 

تعزيز عناص���ر حماية الجبهة الداخلية من خ���ال مواصلة تطوير منظومات 

اإلنذار واالعتراض الصاروخي، والطائرات من دون طيار، والقدرات الس���يبرانية، 

وتعزيز حماية الحدود من خال بناء سياج أمني متطور مدّعم بقدرة استخبارات 

ي الجانب اآلخر من الحدود؛ 
ّ
ورصد ذكية تغط

المحافظة على قدرة الجيش اإلس���رائيلي عل���ى تحويل جهوده بإنذار قصير 

الم���دة من جبهة إلى أخرى بس���رعة، اعتمادًا على مرونة س���اح الجو والقدرات 

االستخباراتية؛

ن الجيش 
ّ
توطي���د الردع من خ���ال بناء ق���درات عمانية بعيدة الم���دى تمك

م���ن ضرب قوة الخص���م وبناه التحتية في عمق أرض الخص���م، مع الحفاظ على 

المباغتة والتعتيم على مسؤوليتها عن العملية.

تعزيز النش���اط االستخباراتي العماني وال س���يما جمع البيانات ومعالجتها، 

وهي تس���مح بتضافرها مع قدرات الهجوم وقوة النيران الدقيقة، باالستفادة 

الكاملة من قدرات الجيش اإلسرائيلي العمانية؛

تكثيف اس���تخدام وس���ائل القتال غي���ر المأهولة )الطائ���رات من دون طيار 

ل في أرض الخص���م وتوجيه ضربات 
ّ
واألنظم���ة األرضية( التي تس���مح بالتوغ

دقيقة ضد األهداف المعادية مع تقليل الخسائر البشرية في صفوف الجيش 

اإلسرائيلي؛ 

تطوير أس���لحة أقل فتكًا بهدف تقليص األضرار الجانبية واإلصابات عمومًا، 

وبنوع خاص في صفوف المدنيين غير المتورطين وال س���يما في سيناريوهات 

العصيان المدني.

إن المساعدة العسكرية األميركية وتعاون إسرائيل االستراتيجي مع الواليات 

المتحدة يش���كان عنصرين مركزيين في بناء قدرات الجيش اإلسرائيلي وفي 

الحف���اظ على تفوقه النوع���ي في مواجهة مجموعة من التحديات العس���كرية 

والامتناظرة. فمن الحيوي بالنس���بة إلى إس���رائيل أن تلت���زم بتفاهماتها مع 

اإلدارة األميركي���ة وتواص���ل تطوير التع���اون مع القوات المس���لحة األميركية 

والقدرات العسكرية المشتركة. 

كتب سليم سالمة:

م���رة أخرى، تعود إلى واجهة النقاش العام في إس���رائيل مس���ألة »جهوزية 

الجيش للحرب القادمة«، وهي مس���ألة يعيدها قادة الجيش إلى صدارة جدول 

األعمال العام من حين إلى آخر معتمدين الش���كوى والتباكي من أن عدم إمداد 

الجيش بالميزانيات الازمة، بل عدم رصد المزيد والمزيد منها، يش���كل مّس���ًا 

خطي���را بقدرة الجيش على إج���راء التدريبات الازمة وعل���ى التزود بالمزيد من 

التجهيزات والمعدات العس���كرية المتطورة، وهو ما يعود بضرر جس���يم على 

مدى جهوزية الجيش للحرب القادمة. 

ويلجأ الجيش، في مسعاه هذا، إلى خطاب تخويفي يستهدف إثارة المخاوف 

المكش���وفة والواضحة لدى اإلس���رائيليين عموما من مغبة عدم وجود الجيش، 

بمختل���ف وحدات���ه، في أعلى درج���ات الجهوزي���ة الازمة لتحقي���ق االنتصار 

الكاس���ح في أية حرب قادمة، على أمل تحويل ه���ذه المخاوف إلى وقود يحرك 

مكابس الضغط على صناع الق���رار المعنيين لكي يقروا، وينفذوا، رصد المزيد 

م���ن الميزانيات للجيش، خاص���ة وأن هؤالء األخيرين يريدون، أيضا ومس���بقا، 

تجنب وضعهم في خانة تحمل المس���ؤولية عن إخفاقات عسكرية محتملة في 

المستقبل! 

والجولة األخيرة من هذه الحملة التخويفية، والتي تجري هذه األيام � وبصرف 

النظر عن بعض التفاصيل الصحيحة والحقيقية فيها �  كانت قد سبقتها جولة 

أخرى قبل أش���هر قليلة، انتهت بقرار اتخذته لجنة المالية التابعة للكنيست، 

في نهاية كانون األول األخير، قضى بزيادة ميزانية الجيش، في خطوة شكلت، 

عمليا، إلغ���اء فعليا للتقليص الذي كان مخططا إجراؤه في هذه الميزانية خال 

العام الجاري 2014، في إطار الميزانية العامة للدولة. بل أكثر من ذلك، جاء قرار 

لجنة المالية البرلمانية المذكور مناقض���ا تماما للتصريحات العلنية العديدة 

التي كانت الحكومة اإلس���رائيلية قد أطلقتها من قب���ل حول عزمها على إجراء 

تقليصات جدية في ميزانية »األمن«� أي، الجيش. 

ففي أي���ار الماضي، 2013، أعلن وزي���ر المالية، يائير لبيد، والدفاع، موش���يه 

يعلون، عن قرار تقليص ما قيمته ثاثة مليارات شيكل من ميزانية األمن خال 

العام 2014. لكن يعلون، الذي كان ش���ريكا في اتخاذ القرار المذكور وفي اإلعان 

عنه، س���ارع إلى عقد اجتماع خاص مع قادة الجيش اإلسرائيلي لبحث الموضوع 

تمخض عنه بيان عام تضمن »تحذيرا شديدا« من أن »ميزانية األمن، كما أقرت، 

ال تتناس���ب مع احتياجات جهاز األمن وال تلبيها«، مما س���يؤدي إلى »مس كبير 

باألمن وبجهوزية الوحدات العسكرية«!

وف����ي محاوالت واضحة لممارس����ة الضغط على صناع القرار السياس����يين، 

ش����رعت قيادة الجيش في »إعداد خط����ة« إلجراء تقليصات داخلية، س����واء 

ف����ي القوى البش����رية أو في تدريبات الوح����دات العس����كرية المختلفة، بما 

فيها وحدات االحتياط، وهو ما أثمر فعا في ش����هر تش����رين الثاني 2013، 

بإعان الحكومة أن »فائضا بقيمة 6 مليارات ش����يكل قد نش����أ في الميزانية 

العامة للدولة« تاه إعان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، شخصيا، قبوله 

طلب األجه����زة األمنية »تحويل مبلغ 75ر2 مليار ش����يكل من هذا الفائض«، 

س����رعان ما أضيف إليه مبلغ 40 مليون ش����يكل أخرى في غضون أربعة أشهر 

ليس����تقر )مبلغ الزيادة( على 79ر2 مليار شيكل! وهذا ما أقرته لجنة المالية 

البرلمانية، كما ذكر. 

ولم يكن هذا كل ش���يء. فقد أقرت لجنة المالي���ة، أيضا، حصول الجيش على 

زيادات وإضاف���ات أخرى مختلفة، كان من بينها: مليون ش���يكل »زيادة خاصة 

لقاء مصرفاتها المخصصة الستيعاب جنود من الحريديم«، 330 مليون شيكل 

مقابل إخاء معس���كرات للجيش في مركز الباد إلقامة أحياء س���كنية مكانها، 

180 مليون ش���يكل »الحتياجات مختلفة« تتعلق، أساسا، بأجهزة استخباراتية 

من خارج الجيش. 

وهكذا، يبلغ إجمالي الميزانية المرصودة لوزارة الدفاع )الجيش( فعليا خال 

الع���ام 2014، نحو 2ر54 مليار ش���يكل على األقل، من دون المعونة العس���كرية 

األميركية التي تصّب في ميزانية الجيش مباش���رة. ومن »حس���ن حظ« الجيش 

أن هذه المعونة س���تكون، هذا العام، أكبر مما كان مخططا س���لفا: فقد تراكم 

فائ���ض بمبلغ 82ر1 مليار ش���يكل منها منذ العام 2012 )بس���بب تأجيل وإلغاء 

بعض صفقات »شراء« العتاد العسكري من الواليات المتحدة(. وهو مبلغ تقضي 

التفاهمات األميركية � اإلس���رائيلية بحظر تحويله إلى أغراض أخرى، ما يعني 

أنه سيصّب في خزينة وزارة الدفاع اإلسرائيلية، مباشرة، خال العام الجاري. 

وفي المجمل، تبين األرقام الرس���مية المنش���ورة أن ميزانية األمن )الجيش( 

الفعلية س���تزيد عن المبلغ األصلي المقرر  ف���ي قانون الميزانية العامة للدولة  

� أي، المبل���غ قبل »قرار التقليص���ات«! وبكلمات أخرى، لي���س أن ميزانية األمن 

اإلس���رائيلية لن تتعرض إلى أي تقليص، ولو اس���مي فقط، خال العام الجاري 

2014، ب���ل إنها س���تزداد ببضعة مئ���ات المايين من الش���واكل، حتى وإن كان 

بعضها »زيادات لمرة واحدة«! 

زيادة الميزانيات ال توقف حمالت التخويف!
الحملة األخيرة في هذا الس���ياق جاءت من خال تقرير موس���ع أعده المراسل 

العسكري في صحيفة »هآرتس«، عاموس هرئيل، ونشرته الصحيفة في نهاية 

األس���بوع األخير. وبصرف النظر ع���ن التفاصيل العينية ال���واردة في التقرير، 

والتي ق���د يكون بعضها � القلي���ل أو الكثير، ال فرق � صحيح���ا وحقيقيا، إال أن 

الروح العامة واألساس���ية في التقرير هي الروح نفسها التي يعتمدها الجيش 

كل م���رة، في جميع حمات الضغط التي ينظمها ويمارس���ها إلحباط أية نوايا 

لتقليص ميزانيته، بل لدفع الساسة اإلسرائيليين إلى إقرار تحويل المزيد من 

الميزانيات له. 

ويعرض التقرير لجملة واس����عة من التقليص����ات التي عمد إليها الجيش، 

والتي يخطط إلجرائها الحقا أيضا، سواء في حجم القوى البشرية أو في حجم 

التدريبات العس����كرية التي تجريها الوحدات العس����كرية المختلفة، معلنا 

أنها »أدت، هذه الس����نة، إلى مّس جدي في خطة التدريبات العس����كرية في 

الجيش«!

وحين ُيط���رح هذا الموضوع، وخاصة في الس���نوات األخيرة، فهو يرتكز على 

تجربة »حرب لبنان الثانية«، التي خاضها الجيش اإلس���رائيلي مع »حزب الله«، 

في إطار عدوانه على لبنان صيف العام 2006، والتي تعتبرها الغالبية الساحقة 

من المعلقين والمحللين العس���كريين اإلسرائيليين � وليس هم وحدهم فقط � 

»إخفاقا عسكريا شاما، وخاصة فيما يتعلق بالقوات البرية«. 

فمنذ تلك الحرب، في أعقابها وعلى خلفية نتائجها واس���تنادا إلى التقارير 

التفصيلية التي وضعتها لجان الفحص والتحقيق اإلسرائيلية، يجري التركيز 

المش���دد على ضرورة االس���تفادة من دروس���ها والعمل على إص���اح ما ينبغي 

إصاح���ه من خ���ال العودة إلى التأهيل والتدريب، س���عيا إلى س���ّد جزء كبير 

من الفجوات التي كش���فت عنها تلك الحرب، »والتي نجمت، بصورة أساس���ية، 

عن التراخي واإلهمال في مجال التدريبات العس���كرية إبان سنوات االنتفاضة 

الثانية«.  

وكانت التقارير المختلفة في وس���ائل اإلعام اإلسرائيلية قد كررت التأكيد، 

مرارا، على أن الجيش قد »تعلم الدرس من حرب لبنان الثانية« وعاد إلى توظيف 

جهود كبيرة جدا في مجال التدريبات العسكرية المختلفة، سواء بين الوحدات 

النظامي���ة أو وحدات االحتياط، مس���تفيدا � بوجه أس���اس � من اس���تقرار حالة 

الهدوء الش���امل والدائم السائدة، إجماال، في المناطق الفلسطينية. »لكن هذا 

المسار قد توقف فعليا منذ نحو سنة«، حسبما يقول تقرير المراسل العسكري 

ص ف���ي التدريبات بصورة 
ّ
في »هآرتس«، مضيفا أن »الجيش اإلس���رائيلي يقل

جدية خال العام 2014 ويرتجل حلوال ش���تى في محاولة منه لمنع حصول ضرر 

وخيم في قدرة الوحدات البرية، سواء النظامية منها أو االحتياطية«. ثم يواصل 

التقرير منحى التخويف ذاته، إذ يقول: »وإذا لم تطرأ تغييرات جوهرية عميقة 

خال الس���نة القادمة � وهي مس���ألة لم تحس���م بعد � فقد يك���ون الضرر أكثر 

جسامة وخطورة في العام 2015«! 

أما »المس���ألة التي لم تحس���م بعد« هذه، فهي، بطبيعة الحال، ليست خطط 

الجيش وقيادة أركانه، وإنما قضية الميزانية، على نحو مركزي. 

ويستعرض التقرير جملة التقليصات التي أجراها الجيش أو يخطط إلجرائها 

في الم���دى المنظور، وفي مقدمتها: تقليص حجم التدريبات العس���كرية )بل 

وقفه���ا كليا، تقريب���ا، في وحدات االحتي���اط( خال النصف الثان���ي من العام 

2013، على خلفية ما يس���ميه »معارك الميزاني���ة مع وزارة المالية«! ويعود إلى 

التذكي���ر بالزيادات التي حص���ل عليها الجيش في ميزانيت���ه، فضا عن إلغاء 

التقليص���ات التي كان مقررا إجراؤها، كما فّصلناه���ا آنفا، لكنه يضيف: »ورغم 

ذلك )الزيادات(، يواجه الجيش حاج���ة ملحة إلى إيجاد مصادر تمويلية أخرى، 

بديلة وجديدة، على خلفية الفجوة الناشئة بين ما كان يقّدر أنه سيحصل عليه 

وبين ما ُرِصد له بالفعل«! 

وإل���ى جانب ذلك، وضعت قيادة الجيش خطة لفصل / إعفاء 5000 من الجنود 

والضباط النظاميين، على أن يتم استيعاب 1000 آخرين بدال منهم )!(، »وهو ما  

ر حا واحدا«، أضيفت إليه إجراءات أخرى على المدى القصير.
ّ
وف

ويضي���ف التقرير إلى »تحديات الميزانية«، أيضا، العبء الذي يش���كله على 

الجي���ش »قانون الخدم���ة االحتياطية الجدي���د«، الذي دخل حي���ز التنفيذ في 

منتص���ف العام الماضي، والذي يحدد عدد المرات التي يمكن فيها اس���تدعاء 

وحدات االحتياط لتدريبات عسكرية أو ألنشطة عسكرية عملياتية: مرة واحدة 

كل ثاث سنوات. 

وبينم���ا كان الهدف األصلي من هذا القانون، أساس���ا، تقليص العبء الواقع 

على جنود وضباط االحتياط وإتاحة المجال أمام قادتهم العسكريين لانشغال 

بإع���داد هذه الوح���دات وتهيئتها للحرب القادمة، إال أن م���ا حصل في الواقع، 

ميدانيا، هو »تفاعل متسلِسل«: نظرا ألنه لم يعد باإلمكان االعتماد على وحدات 

االحتي���اط  في مهمات األمن الجارية، فقد أصب���ح لزاما على الوحدات النظامية 

القيام بهذه المهمات العملياتي���ة اليومية، مما اضطرها إلى البقاء زمنا أطول 

في المناطق الفلسطينية وعلى الحدود.  ونظرا ألن ميزانية التدريبات محدودة، 

فق���د انخفضت كثيرا مش���اركة الوحدات النظامية في ه���ذه التدريبات � التي 

أصبحت تحتل مكانة متدنية في س���لم األولويات أصا � فأصبحت )التدريبات( 

تش���مل الوحدات الهجومية فقط، وال تش���مل الوحدات األخرى، التي ال تشكل 

»رأس حربة«. 

الجيش يرسم صورة متفائلة، ولكن...
ويروي المراسل العسكري، على خلفية مشاهداته وانطباعاته الشخصية من 

زيارتين قام بهما خال األسبوعين األخيرين إلى تدريبين عسكريين أجرتهما 

وحدتان، إحداهما نظامية واألخرى احتياطية، فيقول: يبدو جليا أنه في أعقاب 

الكّية التي صلي بها الجيش في حرب لبنان الثانية، يبذل الجنود والضباط في 

الميدان جهودا كبي���رة لتجنب تكرار األخطاء التي وق���ع فيها الجيش آنذاك. 

ولك���ن الجل���ي أيضا، من جهة أخ���رى، أن عملية تآكل ح���اد تفتك في جهوزية 

الوحدات العس���كرية المختلفة، يتوقع أن تتفاقم مس���تقبا إن لم يطرأ تغيير 

جوهري في خطط التدريبات المعدة للعام 2015. ومن المعروف أن لدى الجيش 

مي���ا واضحا، ممتدا منذ س���نين طويلة، لوصف أحواله بص���ورة وردية ولعرض 

الواقع أمام الجمهور بأل���وان تفاؤلية، لكن ينبغي الحذر � فليس من المؤكد أن 

»التفكير اإليجابي« هو الجواب الصحيح والمناسب! 

لكن المراس���ل ينق���ل عن أحد الق���ادة العس���كريين الميدانيين تفس���يره 

للتقلي���ص المذك���ور في حجم تدريب���ات الوح���دات البرية، إذ يق���ول إن هذا 

التقليص »هو جزء من التوجهات الجديدة المعتمدة في خطط بناء قوة الجيش 

المس���تقبلية: تحويل مكثف للميزانيات من الوحدات البرية إلى س���اح الجو، 

شعبة االستخبارات العسكرية وحرب االنترنت وشبكات المعلومات، على الرغم 

من أن الجيش يواصل التصريح بأنه يس���تعد، أيضا، الحتمال المناورات البرية 

خال الحرب القادمة«!

وينقل عن قائد عسكري ميداني آخر، هو القائد العام للقوات البرية، تقديره 

بأن »الجيش اإلس���رائيلي، في هذه اللحظة الزمنية، بعيد جدا، ُبعد الش���رق عن 

الغرب، عن الوضع الذي كان قائما عش���ية حرب لبنان الثانية. وينبغي أن نتذكر 

أننا موجودون اليوم بعد سبع سنوات من التدريبات المكثفة، من إعادة ترتيب 

وصياغة نظرياتنا القتالية وتحسين تقنيات التدريبات. وصحيح أننا نقف إزاء 

احتمال لتراجع الجهوزية، لكننا ال نزال بعيدين جدا عن ذلك«! 

وتبين ه���ذه التصريح���ات والتقدي���رات المتضاربة جوه���ر التكتيك الذي 

يعتمده الجيش ف���ي »معاركه« على الميزانية وعلى صورت���ه أمام الرأي العام 

ما، قويا، فاعا ومستعدا 
ّ
اإلسرائيلي، راهنا ومس���تقبا: فهو يصّور نفسه متعل

من جهة، فيما يضع »اآلخرون« )السياس���يون( عقبات وحواجز أمام اس���تمراره 

ف���ي ه���ذا  التعلم، التدرب واالس���تعداد، من جهة أخرى، حت���ى أن أية قرارات 

ميزانياتي���ة »غير صحيحة« قد يتخذونها يمكن أن تفضي إلى نتائج عكس���ية 

ال تحمد عقباها!

مرة أخرى: الجيش اإلسرائيلي يدير »معارك الميزانية« من خالل 
التحذير والتخويف من إسقاطات أي تقليصات في ميزانيته!

*»جهوزية الجيش للحرب القادمة« ـ مسألة يعيدها قادة الجيش إلى صدارة جدول األعمال العام من حين إلى آخر معتمدين الشكوى والتحذير 

والتخويف من أن عدم إمداد الجيش بالميزانيات الالزمة، بل عدم رصد المزيد والمزيد منها، يشكل مّسًا خطيرا بقدرة الجيش على إجراء 

التدريبات الالزمة وعلى التزود بالمزيد من التجهيزات والمعدات العسكرية المتطورة، وهو ما يعود بضرر جسيم على مدى الجهوزية للحرب *
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

باحث أميركي في العالقات الدولية:

على أميركا اشتراط المساعدات 
إلسرائيل بوقف االستيطان وإجراء 

مفاوضات جدية!

في الوقت الذي تس���ود فيه أزمة جدية في المفاوضات بين الفلسطينيين 

واإلس���رائيليين، قد يكون مفيدا قراءة ما يقوله أستاذ العاقات الدولية في 

جامعة هارفارد األميركية المرموقة، البروفس���ور ستيفن وولت، حول العاقة 

المميزة بين الواليات المتحدة وإسرائيل. 

وتأتي أقوال وولت في مقابلة أجرتها معه صحيفة »هآرتس« ونشرتها يوم 

الجمعة الماضي، على خلفية الكتاب الذي ألفه س���وية مع زميله البروفس���ور 

جون ميرش���هايمر من جامعة ش���يكاغو، الذي صدر في نهاية العام 2007، 

بعنوان »اللوبي اإلسرائيلي والسياسة الخارجية األميركية«.

ووفقا للكتاب فإنه ينش���ط في الواليات المتحدة لوبي إس���رائيلي متعدد 

األذرع وبال���غ الق���وة ولديه تأثير حاس���م عل���ى إدارة السياس���ة الخارجية 

األميركية. 

وقال وول���ت للصحيف���ة اإلس���رائيلية »لم ندِع ]ف���ي الكت���اب[ أن اللوبي 

اإلس���رائيلي مس���ؤول وحده عن الحرب. ونحن ندعي حقا أنه بدونه ما كانت 

ستنشب« وأن أمورا أخرى س���اهمت في اتخاذ إدارة الرئيس األميركي جورج 

بوش قرار شن الحرب على العراق، وبينها هجمات 11 أيلول العام 2001 ونجاح 

الجيش األميركي في الحرب على أفغانستان. 

وأضاف وول���ت أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة إس���رائيل الحالي، جاء 

إلى واش���نطن في ربيع العام 2002، ولم يكن يتولى منصبا رس���ميا لكنه كان 

رئيس حكومة سابق، وتحدث أمام الكونغرس عن الحاجة إلى المس بالرئيس 

العراقي في حينه، صدام حس���ين. ولفت وولت إلى أن الرئيس اإلس���رائيلي 

الحالي، شمعون بيريس، ورئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق، إيهود باراك، 

كتبا مقاالت في الصحافة األميركية »مؤيدة للحرب« على العراق. 

وق���ال وولت إنه لم يتمك���ن من العثور على أدلة تدع���م االدعاء، الذي أخذ 

يت���ردد مؤخرا، بأن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية في حينه، أريئيل ش���ارون، 

ح���ذر بوش من التورط في العراق، وأنه »وثقنا جيدا حقيقة أن إيباك ]اللوبي 

اإلس���رائيلي[ دفع بصورة هادئة نح���و الحرب. ومديرها الع���ام، هوارد كور، 

تفاخر بذلك. ولجنة الرؤس���اء ]للمنظمات اليهودية األميركية[ نش���رت بيان 

دعم بالخطوة ضد صدام«. 

وأضاف وولت أنه من خال كتابه تم توضيح س���بب العاقات المميزة بين 

الواليات المتحدة وإس���رائيل، والتي تختلف عن عاق���ات الواليات المتحدة 

مع أية دولة أخرى في العالم، بحيث ال يجرؤ أي سياس���ي أميركي على انتقاد 

هذه العاقة. وفي رده على س���ؤال بأن السياس���يين األميركيين ال ينتقدون 

بريطانيا وفرنس���ا، قال وولت »إننا ال نعطي بريطانيا وفرنس���ا ثاثة مليارات 

دوالر ]مس���اعدات أميركية س���نوية إلس���رائيل[، كما أنه ال يوجد أش���خاص 

يتس���ببون بدخول طائرات في ناطحات س���حاب بس���ببهما«، مش���يرا إلى أن 

»معظم الباحثين يعتقدون أن االهتمام بفلسطين هو عامل أساسي بالنسبة 

لبن الدن. إنه ليس العامل الوحيد لكنه المركزي«.

أوباما خّيب أمل نفسه!
تطرق وولت إلى الصراع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني، وق���ال إنه منذ والية 

الرئيس األميركي ليندون جونسون، فإن »جميع الرؤساء األميركيين قالوا إن 

المس���توطنات ليس���ت قانونية أو على األقل أنها أمر ليس جيدا أبدا، ويجب 

وقفها. وعمليا لم يحاول أي رئيس أميركي بصورة جدية وقف المستوطنات. 

ألي���س غريبا أن الدولة األقوى في العالم تتعامل م���ع حليفة، وفي الحقيقة 

هي حليفة صغيرة جدا، ولكن ال تمارس ضغوطا عليها أبدا لكي تنفذ ما تريد 

أميركا أن تنفذه؟«.

ويرى وولت أنه في المستقبل سينظر المؤرخون إلى اتفاقيات أوسلو وإدارة 

بيل كلينتون على أنها »فرصة كبيرة أهدرت«. واعتبر أن إس���رائيل انتصرت 

في الصراع مع الفلسطينيين وأنه »عندما اعترف الفلسطينيون بحق إسرائيل 

في الوجود، فإنهم اعترفوا عمليا بانتصارها. لكن إس���رائيل لم تنفذ وصية 

ونستون تشرتشل بشأن الكرم بعد الفوز، ولذلك فإنها اقترحت عليهم نوعًا 

من الدويلة الصغيرة، التي ال يمكن للقيادة الفلسطينية تسويقها في الرأي 

العام الفلسطيني«. 

وحمل وولت إس����رائيل مس����ؤولية فش����ل مفاوضات كامب ديفيد، في العام 

2000، بنس����بة 40% كما حمل الواليات المتحدة مس����ؤولية الفشل بنسبة %40 

بينما يتحمل الفلسطينيون الفشل بنسبة 20%. وأوضح أن الفلسطينيين »هم 

الجان����ب الضعيف وليس لديهم الكثير مما يمكنهم التنازل عنه«. وأضاف أن 

»الفلسطينيين ارتكبوا أخطاء با شك، وحتى أنهم ارتكبوا جرائم، لكن ينبغي 

أن نتذكر الس����ياق، وهو أن إسرائيل أيضا لم تف بتعهداتها«. وأوضح أن »قتل 

المواطنين األبرياء هو أمر سيء. والنقطة هي فهم سبب حدوث هذا األمر«.

ويدعو وولت إلى إنهاء العاقات المتميزة بين الواليات المتحدة وإسرائيل، 

وقال إن الرئيس األميركي، ب���اراك أوباما، خيب أمله »لكنني أعتقد أنه خيب 

أمل نفس���ه باألس���اس. فقد قال أوباما لدى توليه المنصب إن هدفه تحقيق 

حل الدولتين، سوية مع االنس���حاب من العراق. وهو يريد تقليص االهتمام 

الذي تخصصه اإلدارة للش���رق األوسط. لكنه فشل تماما، فهو لم يدفع إقامة 

الدولتين، كما أن نتائج االنس���حاب من العراق ال تس���ره بالتأكيد. وبعد ذلك 

جاء الربيع العربي، والشرق األوس���ط سلب من أوباما مرة أخرى كميات هائلة 

من الوقت واالهتمام«.

وحول األزم���ة في العاقات بين اإلدارة األميركية والحكومة اإلس���رائيلية، 

فيما يتعلق بح���ل الصراع والموضوع اإليراني وقضاي���ا أخرى، قال وولت إنه 

»ال يمكن نفي أنه يوجد احتكاك غير عادي بين إس���رائيل والواليات المتحدة 

خال والية أوبام���ا. إال أنني أعتقد أن اإلدارة لم تخصص تفكيرا كافيا لبلورة 

إستراتيجيا شاملة. وإذا نظرنا إلى الوراء وإلى العام 2009، عندما سافر أوباما 

إللق���اء خطاب في القاهرة وبدأ يمارس ضغوطا على نتنياهو، فإنني ال أعتقد 

أن اإلدارة س���ألت نفسها ماذا س���تفعل إذا تحصن نتنياهو في موقفه وقال 

’ال’، وه���ذا ما حدث بالضبط. ل���م تكن لديها خطة بديل���ة، وهي بدأت بدفع 

ثمن سياس���ي في أمي���ركا. وعندها قرر أوباما أن ه���ذا الموضوع ليس مهما 

كثيرا بالنس���بة له وأنه الموضوع الس���ابع أو الثامن في سلم أولوياته. ولكن 

إذا كان ه���ذا هو الوضع، فلماذا تم البدء أصا« ف���ي المفاوضات الحالية بين 

الفلسطينيين وإسرائيل. 

وتابع وولت »أعتقد أن األش���خاص من حول أوباما عانوا من إفراط في الثقة 

بال���ذات فيما يتعل���ق بقدرتهم على فرض أداء آخر على إس���رائيل. وربما أن 

أش���خاصا مثل رام عمانوئيل ]رئيس طاقم البيت األبيض السابق[ بالغوا في 

تقدير قدرتهم على التأثير. ومنذ فترة بوش ]األب[ وشامير ]رئيس حكومة 

إس���رائيل األسبق إس���حق شامير[ توجد فرضية أساس���ية بأنه مهم لرئيس 

حكومة إسرائيل الحفاظ على عاقات جيدة مع الرئيس األميركي، ولكن حتى 

ل���و كان هذا صحيح���ا قبل 20 أو 30 عاما، فإني لس���ت واثقا م���ن أنه صحيح 

اليوم. والحقيقة هي أن نتنياهو أصبح أكثر ش���عبية كلما اصطدم مع أوباما. 

واالعتق���اد أنه بإمكانك ممارس���ة ضغوط عليه وأن هذا األمر سيس���بب عدم 

ارتياح له، كان اعتقادا غير صحيح«.

وق���ال وول���ت إنه في حالة كه���ذه، يجب عل���ى الواليات المتحدة أن »تش���ترط 

المساعدة ]األميركية إلسرائيل[ بوقف البناء في المستوطنات، وبموافقة إسرائيل 

على إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، قبل أن يصبح الوقت متأخرا جدا«. 

يدور نقاش داخل إسرائيل، بين فاسفة وخبراء قانون ومؤرخين وغيرهم 

من المثقفين واألكاديميين، حول التعامل مع المدنيين، بصورة عامة وليس 

في إس���رائيل فقط، خال الحروب. أو بكلمات أخرى محددة أكثر، كيف يجب 

على إسرائيل وجيشها التعامل مع المدنيين في الجانب اآلخر، الفلسطيني 

واللبناني وغيرهما، في أثناء الحروب؟.

وقد تناول هذا الموضوع عدد ش���هر نيس���ان الجاري م���ن دورية »جيش 

وإس���تراتيجيا«، التي تصدر عن »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل 

أبي���ب، وتضمنت محاضرات ألقيت في يوم دراس���ي نظمه المعهد واللجنة 

الدولية للصليب األحمر. 

وسيتم التطرق في السطور المقبلة إلى ثاث محاضرات حول التعامل مع 

المدنيين في جانب »العدو«. ويرى المحاضر األول أنه ليس مقبوال أن ُيسمح 

للجنود بتشكيل خطر على المدنيين في الجانب اآلخر من أجل منع تعريض 

الجنود للخطر؛ ويتحدث المحاض���ر الثاني عن وضعية المدنيين في الحرب 

غير التناس���بية؛ ويعتبر الثالث أنه يجب توفي���ر الحماية المطلقة للجنود 

م���ن المدنيين، عندما يحضرون، مثا، إل���ى بيت في الضفة الغربية العتقال 

ناشط فلسطيني.

التوازن بين حماية المدنيين والجنود
عّرف رئيس القسم الفلسفة في جامعة بار إيان، البروفسور نوعام زوهر، 

ف���ي محاضرته، المقات���ل بالقول إن »كل من ينتمي إل���ى التنظيم القتالي، 

في حالة الجيوش النظامية، أو باختصار، كل من يرتدي الزي العس���كري هو 

ن من تفعيله، ويش���ارك في إطاق النيران، 
ّ
جزء من هذا التنظيم. وهو يمك

ولذلك فإنه جزء من التهديد ومس���موح العمل ضده بصورة شرعية من أجل 

الدف���اع عن النفس. وبالطبع، فإن دفاع الجنود عن النفس هو ليس دفاعا عن 

حياتهم فقط، وإنما هو أيضا دفاع عن المجموعة والوجود الس���يادي لألمة 

التي يحاربون دفاعا عنها«.

وأض���اف زوهر أنه »م���ن المفيد التفري���ق بين حرب تنظيم���ات األنصار 

والتنظيم���ات اإلرهابي���ة. والمش���ترك بينهما هو أنهما ينش���طان كقوات 

غي���ر نظامية. والفرق بينهما هو أن تنظيم���ات األنصار، من حيث تعريفها 

الكاس���يكي، هي نشاط لقوات غير نظامية ضد محاربين، بينما اإلرهاب هو 

نشاط ضد غير محاربين. وإذا ما توخينا الدقة، فإن اإلرهاب يمكن أن تمارسه 

قوات نظامية أيض���ا... واإلرهاب هو هجوم متعمد ض���د المدنيين. وهناك 

تعريفات وشروط أخرى لتعريف عملية إرهابية، لكن هذا هو لب الموضوع«.

وأش���ار زوهر إلى أن الحكومة ووس���ائل اإلعام في إسرائيل تشوه وصف 

المحاربين الفلسطينيين عندما تصف جميعهم بأنهم »مخربون«. وقال إنه 

»لدى اس���تخدام مصطلح ’غير المحاربين’ في س���ياق القتال داخل منطقة 

مكتظة بالس���كان فإننا نتعامل مع القتال ضد منظمات أنصار، وفي السياق 

اإلس���رائيلي فإن الجهات التي نعمل ضدها ه���ي محاربو أنصار وفي أحيان 

متقاربة ض���د إرهابيين. غير أن المصطلح اإلعامي والحكومي اإلس���رائيلي 

’مخربين’ يشوه ذلك، عندما يطلق على أولئك الذين ينشطون بصورة عينية 

أو محدودة ضد جنود الجيش اإلس���رائيلي فقط وعلى أولئك الذين ينفذون 

عمليات عدائية ضد أهداف مدنية يس���مون مخربين، وهذا تشويه للخطاب 

العام«.

وأردف أن »ه���ؤالء أفراد تنظيمات أنصار وإرهابيين يحاربون ضد جنودنا. 

وهم األش���خاص نفس���هم في كثير من األحيان، ولكن ليس دائما. وعندما 

يحاربون ضد غير المحاربين فإنهم ينش���طون ضد س���كان مدنيين، وعندما 

يفعل���ون ذلك فإنهم إرهابيون. وفي هذا الس���ياق يصبح الس���ؤال من هم 

الذين يس���مون ’محاربين’ معقدا، خاصة عندما ال يرتدون زيا عس���كريا، وأنا 

أتفق مع البروفسور ]إسحاق[ بنباجي بأن المطلب بأن يرتدوا زيا عسكريا هو 

غير واقعي ألسباب كثيرة«.

وتس���اءل زوهر »من في الجانب اآلخر نعرفه ك� ’محارب’ أو ’غير محارب’؟«، 

وأجاب أنه »يوجد هنا المصطلح الذي كانت إس���رائيل طليعية على ما يبدو 

في تعريفه، وهو ’الضالعون’ أو ’غير الضالعين’ ]في القتال[،أي أنه ال يمكن 

القول إن ش���خصا ما لديه رتبة معينة أو يرتدي زيا عس���كريا ويحمل بطاقة 

انتم���اء لمنظمة محاربة، ولكن في جمي���ع األحوال هو ضالع عمليا. وهو يعّد 

قنابل أو يجند أش���خاصا لكي يطلقوا الصواري���خ على مدنيين أو جنود، وهو 

ضال���ع بالتأكيد، وبهذا المفهوم كان التصحيح مطلوبا بأنه ال يدور الحديث 

عن ’مح���ارب’ مثل الحالة التي يقف فيها أمامنا جي���ش نظامي وإنما يدور 

الحديث عن ’ضالعين’«.

وعبر زوهر عن معارضته الشديدة إلمكانية المس بالمدنيين خال عملية 

عس���كرية وحتى لو تم ذلك بصورة غي���ر متعمدة أو من أجل حماية الجنود. 

وشدد في هذا السياق على أنه »عندما يخرج الجنود لعملية عسكرية مبررة، 

فإنهم يوافقون مسبقا على تحمل خطر معين مقرون بتنفيذ العملية، رغم 

أنه���ا عادلة وضرورية. وبذل���ك هم يخاطرون بأنفس���هم، وإذا حافظوا على 

طهارة الساح، فإنهم يشكلون خطرا على السكان المدنيين أيضا وخصوصا 

خال القتال في منطقة مأهولة ومكتظة. وفي هذا الس���ياق الس���ؤال ليس 

كم���ا يصوغونه أحيانا، هل يجب على الجنود المخاطرة من أجل الحفاظ على 

حياة المدنيين، وإنما يجب أن يكون بصورة مباشرة، أي هل مسموح للجنود 

تشكيل خطر على المدنيين من أجل زيادة أمنهم هم؟« معتبرا أن »التوازن 

بين األمرين هو المفتاح«. 

استهداف المدنيين في حروب غير تناسبية
رأى المحاضر في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، البروفس���ور إس���حاق 

بنباجي، أن حصانة المدنيين هو المبدأ األساس لكود »العدالة في القتال«، 

الذي يوضح للجنود ما هو مس���موح وما هو ممنوع تنفيذه في الحرب، ويمنع 

إلحاق أي أذى متعمد بالمدنيين، حتى في حال كان إلحاق األذى من ش���أنه 

أن يؤدي إلى تفّوق عسكري كبير. لكن »في حروب االستقال غير التناسبية 

يصبح هذا المبدأ إشكاليا. فهذه الحروب تدور بين جانبين يكون الفرق بين 

قوتيهما العسكرية كبيرا وبارزا، ولذلك فإن المحاربين في الجانب الضعيف 

يختبئون بين الس���كان المدنيين. وال توجد جبهة وال زي عس���كري في هذا 

النوع من الحروب«.

وأض���اف بنباجي أن���ه بموجب »التفس���ير المعياري« ف���إن »المدنيين قد 

يكونون مس���ؤولين عن حروب غير عادلة ليس أقل، وأحيانا أكثر من الجنود 

الذي���ن يحارب���ون فيها. ومث���ال على ذلك، سياس���يون تدفع سياس���تهم 

باتجاه حرب غير عادلة أو يتس���ببون باس���تمرارها، ومدنيون يؤيدون هؤالء 

السياس���يين، وموظفو وزارة الدفاع ووزارة المالية المنش���غلون في اإلدارة 

المدنية المالية للحرب«. ورغم ذلك فإنه بموجب »التفسير المعياري« يحظر 

إلحاق األذى بالمدنيين تحت أي شرط تقريبا.

م���ن جهة أخرى أش���ار بنباجي إلى أن »التفس���ير البدي���ل« لمبدأ حصانة 

المدنيين هو التفس���ير المتوافق عليه، ويقض���ي »بتجاهل الحقائق حيال 

المسؤولية الشخصية والمس���ؤولية األخاقية«. وأشار في هذا السياق إلى 

أن »المدنيين يتمتعون بحصانة من هجمات مباش���رة بصورة عامة وشاملة 

من دون وجود عاقة لمدى تأييدهم للحرب ومدى مسؤوليتهم عن نشوبها 

وإدارتها«.

وأش���ار بنباجي إلى االدعاء بأن التمييز بين المدنيين والجنود في الحرب 

يغبن حق ش���عوب تناضل من أجل اس���تقالها القومي ويتطرق إلى ثاثة 

عناصر »الحصانة المدنية«. العنصر األول هو أنه »من الس���هل تخيل أوضاع 

يك���ون فيها واجبا عل���ى المحاربين ارتداء زي عس���كري، األمر الذي يصعب 

كثي���را على التمويه الناجع لمحاربي الحرية. وف���ي هذه الحاالت يقيد مبدأ 

’الحصان���ة المدنية’ بش���كل كبير حري���ة تنقل ونش���اط الجانب األضعف 

عس���كريا. وانصياعهم لهذا المبدأ يجعلهم أهدافا سهلة ويمهد الطريق 

لهزيمتهم«.

ويتطرق العنصر الثاني إلى الس���ماح بإلحاق األذى بالمدنيين بصورة غير 

مباش���رة، األمر الذي يوازن ويزيد من قوة الجانب الضعيف. ويقدم الجانب 

الضعيف على ش���ن هجمات كهذه ألنه ليس لديه أي���ة إمكانية لمهاجمة 

أهداف عسكرية. 

والعنص���ر الثالث يتعلق بحاالت ال توج���د فيها لدى الجانب الضعيف أية 

إمكانية إللحاق األذى بأهداف عسكرية، ولكن لديه قدرة ما على إلحاق األذى 

بأه���داف مدنية، ورغم أن احتماالت الجانب الضعيف بأن ينتصر على دولة 

ذات سيادة ولديها جيش نظامي ضئيلة. 

وقال بنباجي إنه »على س���بيل المثال، ف���إن مواطني دولة محتلة يتمتعون 

من ازدهار اقتصادي وش���عور باألمن واالس���تقرار هو من الشروط األساسية 

لهذا االزدهار. وترتيبات القتال التي تسمح بالمس بهذا الشعور بإمكانها أن 

تضع���ف كثيرا الجانب القوي في الصراع، وزيادة احتماالت الجانب الضعيف 

في االنتصار أو فرض تس���وية وإحداث تغيير. وفي أوضاع كهذه ، حظر إلحاق 

األذى بالمدنيي���ن يلغي عمليا احتماالت الجان���ب الضعيف باالنتصار، حيث 

يكون توازن القوى عندها يميل بشكل أكيد لصالح الجانب القوي«. 

وأضاف بنباجي أنه »مسموح للمحاربين من أجل الحرية، في ظروف معينة، 

تشويش الحياة العادية في دولة االحتال من أجل تقويض الدعم لاحتال، 

بواس���طة إلحاق أذى متعمد بالمجتمع المدن���ي وبالحيز العام لحياته. وفي 

ظروف متطرفة مسموح لهم تفجير مؤسسات حكومية، هدم جسور وإلحاق 

أضرار بش���وارع رئيسة. وهذا بالطبع انتهاك لمبدأ ’الحصانة المدنية’، لكن 

مس���موح به ألن هذا المبدأ يفتقر للصاحي���ة األخاقية في ظروف انعدام 

المساواة المتطرف في توازن القوى«.

رغم ذلك، يش���ير بنباجي إلى أنه »يتعين على المحاربين من أجل الحرية 

التعام���ل م���ع المدنيين ف���ي الصراعات العس���كرية على أنه���م أبرياء من 

مسؤولية ش���خصية للمظالم التي تس���ببوا بها، وهذا األمر في صلب الكود 

الذي أس���ميه ’العدالة في حروب غير تناس���بية«. رغم ذلك ش���دد بنباجي 

على أنه »مس���موح للمحارب من أجل الحرية إلحاق األذى بمبنى تتواجد فيه 

مؤسسة عامة، لكن يحظر إلحاق األذى بموظفيها بصورة متعمدة«. 

مدنيون - محاربون!
انتقد المحاضر في قس���م الفلس���فة ف���ي جامعة تل أبيب، البروفس���ور 

آس���ا كاش���ير، واضع »الكود األخاقي« للجيش اإلس���رائيلي، زوهر وبنباجي، 

»المنش���غلين في محاولة فهم نظرية الحرب العادلة والقانون الدولي الذي 

يستند إلى نظرية الحرب العادلة ويحاوالن تبريرها«، مشيرًا إلى أنه »ينطلق 

من نظرة معينة أخاقية ومن اختبار نظرية الحرب العادلة والقانون الدولي، 

في الناحيتين اإليجابية والس���لبية«. وعبر كاشير عن تأييده لقتل مدنيين 

بادعاء أنهم يعرقلون عمل الجيش اإلسرائيلي.

ل، عمليا، ف���ي اليوم الدراس���ي النظرية الحربية 
ّ
واعتبر كاش���ير الذي مث

للجيش اإلس���رائيلي، أن »سلم قيم العدو، أي عدو، ليس جزءا من االعتبارات 

الدفاعي���ة أمامه. وال توجد أهمية آلراء العدو علينا أو على نفس���ه. والنقطة 

األهم هي ما هو مس���تعد للقيام به ضدنا، وعندها ندافع عن أنفس���نا كما 

يج���ب. ومن الجائ���ز أن آراءه وقيمه مختلفة بالمطلق عن قيمنا. وس���نحاربه 

عندما يهاجم وندافع عن أنفسنا أمامه من دون أي اعتبار لقيمه، وإنما فقط 

للمخاطر التي يشكلها«.

وأضاف أن »األمر الذي بنظري هو الفضيحة الكبرى للقانون الدولي ولنظرية 

الح���رب العادلة هو التعامل مع الجنود. وقد انش���غل زمياي بالس���ؤال لماذا 

مسموح قتل الجنود. وإجاباتهما، رغم احترامي لهما، لم تكن مقنعة البتة«. 

وقال كاش���ير إن هناك ظاهرة تسمى »المجموعة السكانية الثالثة« وهي 

»على سبيل المثال، خال عمليات الجيش اإلسرائيلي في منطقة غزة، يمكن 

مش���اهدة تجمع شبان على أس���طح بيوت معينة وقيامهم بحركات مشينة، 

م���ن أجل أن تصور الطائرة بدون طيار رد فعلهم تجاه الجيش اإلس���رائيلي 

وإس���رائيل. أي أنهم موجودون هناك بصورة متعمدة. وهم يصعدون على 

األس���طح من أجل القيام بفعل خال عملية هجومية إسرائيلية ضد أهداف 

معادية«. 

وتابع كاش���ير أن »أمرا مش���ابها يمكن أن يحدث عندما يحيط جمهور من 

النوع نفس���ه بيتا تريد قوة من الجيش اإلس���رائيلي أن تخ���رج منه مطلوبا 

منش���غا في تنفيذ عملية عدائية متدحرجة، أي شخص يوجد واجب فوري 

لصده. والمبنى الذي يتجمع حوله األش���خاص هو مبنى يطلقون النيران من 

داخله أيضا، وإن لم يكن في هذه اللحظة فبعد قليل، ألنه توجد فيه وسائل 

إطاق صواريخ وأش���خاص هذه ه���ي نيتهم، وعندما يطلق���ون فإن الضرر 

سيكون كبيرا جدا«. 

وأضاف أن »أفراد ’المجموعة الس���كانية الثالثة’ ه���ذه يبدون كمدنيين 

وليس كمحاربين. وإلحاق األذى بهم سيبدو كإلحاق األذى بالمجال المدني، 

سواء بشكل مباشر أو كضرر غير مقصود. وثمة من يعرض إلحاق األذى هذا 

على أنه ممنوع أو مبالغ فيه بواسطة اإلعام«.

واعتبر كاشير أنه يوجد ثاثة جوانب من أجل »خفض حجم الضرر الحربي، 

ونح���ن نعمل على هذا النحو ف���ي معظم الحاالت. الجان���ب األول، التحذير. 

فأفراد المجموعة الس���كانية الثالثة ال يعتقدون أنهم هدف للهجوم، وكل 

ما يريدونه هو لعب دور المدنيين. ولذلك هم يصعدون إلى أسطح المبنى، 

لكي يكونوا مدنيين وربما يلحق بهم األذى وعندها س���نخفق، أو ربما نخسر 

في معرك���ة إعامية. وربما لن يلحق بهم األذى ألنن���ا ال نريد ذلك، وعندها 

سنخسر المعركة العسكرية«.

وأض���اف أن »الجانب اآلخر هو التناس���بية. وأفراد المجموعة الس���كانية 

الثالثة يعرقلون الجيش بش���كل متعمد ونش���ط ومباشر. وهم بمثابة حقل 

ألغام حول منش���أة يطلقون منه���ا النار طوال الوقت، أو مثل س���اح مضاد 

للطائرات حول منشأة ما. وفي المعادلة التناسبية هم محاربون، وهم ليسوا 

ض���ررا عرضيا. وهم يعرقلون عمل الجيش في الدفاع عن مواطنيه. لذلك هم 

محاربون وليس���وا مدنيين وإلحاق األذى بهم ليس ضررا عرضيا وإنما إلحاق 

أذى بمحاربين«.

وتاب���ع كاش���ير أن »الجان���ب الثال���ث هو تش���كيل خط���ر عل���ى الجنود 

]اإلس���رائيليين[. وباإلم���كان إرس���ال الجنود من أج���ل محاولة ط���رد أفراد 

المجموعة الس���كانية الثالثة من س���طح المبنى. وهذا يعني تشكيل خطر 

عليه���م بكافة المخاطر المحدقة بهم، ولكن أكث���ر مما ينبغي، وربما يطلق 

الن���ار عليهم وتفجير ألغ���ام وربما خطفهم. وال أرى أي���ة حجة أخاقية في 

العالم ترغمنا على تش���كيل خطر على حياة جنودنا من أجل إنزال أشخاص 

عن السطح يتنكرون كمدنيين، وهم عمليا يعرقلون عملنا في القتال دفاعا 

عن مواطنينا«. 

مواقف إسرائيلية حول التعامل مع المدنيين خالل
الحرب – ما بين »حصانة المدنيين« و»حصانة الجنود«!

قصف إسرائيلي لمواقع مدنية خالل الحرب على غزة.
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

يقول أحد االدعاءات الشائعة جدا بين األوساط السياسية الرسمية 

اإلس���رائيلية، الموظفي���ن الحكوميين وقطاع واس���ع م���ن الجمهور 

اإلسرائيلي، إن الوضع االقتصادي المتردي الذي تعاني منه السلطات 

المحلي���ة في القرى والم���دن العربية في داخل إس���رائيل ناجم، في 

األس���اس، عن أن عددا كبيرا من المواطنين في هذه القرى والمدن ال 

يدفعون لهذه السلطات المحلية مستحقاتهم عن الضرائب البلدية 

)»األرنونا«(، س���واء على الدور الس���كنية أو عل���ى البنايات الصناعية 

والتجارية.

لكن البحث الجدي الذي أجري مؤخرا بالتعاون بين جمعية »سيكوي« 

)الجمعية لدعم المس���اواة المدنية( ومرك���ز »إنجاز« )المركز المهني 

لتطوير الحك���م المحلي للس���لطات المحلية العربي���ة( يدحض هذا 

االدعاء، جملة وتفصيا، بل ينسفه من أساسه. 

وكانت جمعية »س���يكوي« ومركز »إنجاز« قد عقدا، في أواخر ش���هر 

آذار الماض���ي، مؤتمرا خاص���ا في مدينة الناصرة ج���رى خاله عرض 

نتائج البحث الذي حمل عنوان: »مصادر تمويل ومدخوالت الس���لطات 

المحلية العربية«.   

جباية »األرنونا« ال تحل المشكلة!
يؤك���د البحث أنه حتى لو قامت الس���لطات المحلية العربية بجباية 

ما نس���بته 100 بالمئة من ضريبة »األرنونا« المس���تحقة على المباني 

الس���كنية التابعة للمواطنين القاطنين في مناط���ق نفوذها، فهذا 

لن يس���عفها ولن يمكنها من تقديم الخدمات البلدية المطلوبة، من 

حيث الحجم ومن حيث المستوى، للسكان، مقارنة بالسلطات المحلية 

اليهودية في إسرائيل.  

ويتجس���د العائق المركزي الذي يعترض طريق السلطات المحلية 

العربية ويحول دون تطويرها اقتصاديا في الغياب، شبه الكلي تماما، 

ألية مناطق صناعية، بنايات ومنشآت حكومية ومؤسسات جماهيرية 

عامة. فحين تقتصر مدخوالت السلطة المحلية على ضريبة »األرنونا« 

ع���ن المباني الس���كنية فقط، من دون أن ترافقه���ا أية مدخوالت من 

الضريبة ذاتها على مصالح تجارية ومنش���آت صناعية ومؤسس���ات 

عامة، فمعنى ذلك � بالضرورة � أن مدخوالت الس���لطة المحلية تهبط 

بص���ورة حادة جدا. فف���ي نهاية المطاف، المبال���غ األكبر من األموال 

التي تجبى لقاء ضريبة »األرنونا« وتدخل إلى خزينة السلطة المحلية 

هي تلك التي تدفعها المصانع، التي تحتل مس���احات واسعة جدا، 

والمصالح التجارية والمنش���آت العامة، المطارات والموانئ، محطات 

الطاق���ة وغيرها، وليس تلك الت���ي يدفعها المواطن���ون عن بنايات 

سكنية. 

ويسجل البحث، مثا، أن حصة السلطات المحلية العربية ال تتجاوز  

نس���بة 2ر0 بالمئة من مجمل ما تدفعه الحكومة اإلسرائيلية ضريبة 

»أرنونا« عن منش���آتها ومكاتبها المختلفة للس���لطات المحلية التي 

تقوم هذه المنش���آت والمكاتب في نطاق نفوذها، ناهيك عن أن 5ر1 

بالمئة فقط من منش���آت البنى األساسية الحكومية موجودة في قرى 

ومدن عربية وأن 4ر2 بالمئة فقط من المناطق الصناعية في إسرائيل 

موجودة في قرى ومدن عربية. 

ويقول التقرير إنه حتى لو بلغت جباية ضريبة »األرنونا« عن المباني 

الس���كنية في القرى العربية حدها األعلى الممك���ن نظريا )لكن غير 

الممكن فعليا في أي مكان في العالم!(، أي نسبة 100 بالمئة، فمعنى 

ذلك، في الترجمة العملية، أن السلطة المحلية المتوسطة ستحصل 

على 809 ش���واكل، بالمعدل، عن كل مواطن. أما في الوسط اليهودي، 

فس���تحصل السلطة المحلية المتوسطة، في مثل هذه الحالة، على ما 

معدله 1217 شيكل للمواطن الفرد. 

ويبي���ن الفحص المق���ارن، أيضا، أن���ه في حال جباي���ة 100 بالمئة 

م���ن »األرنونا« عن المباني غير الس���كنية )عام���ة، تجارية وصناعية( 

فستحصل الس���لطة العربية المتوسطة على 259 شيكل للفرد، بينما 

س���تحصل السلطة اليهودية على 1426 ش���يكل للفرد � أي، ما يعادل 

5ر5 ضعف!

وفي هذا الس���ياق، يجدر التذكير بأن رؤس���اء الس���لطات المحلية 

العربي���ة، وم���ن خال لجنته���م القطرية، لم يتوقف���وا يوما عن طرح 

ه���ذه القضية على طاولة البحث لدى ال���وزارات الحكومية المختلفة، 

ب���ل تطرق إليها مراقب الدولة، أيضا، ف���ي أكثر من واحد من تقاريره 

الس���نوية: انعدام العائدات من ضريبة »األرنونا« عن مناطق صناعية 

ومنشآت حكومية وعامة. 

مناطق صناعية على أراض عربية-
الضرائب للسلطات اليهودية!

ووجد البحث أنه لو تم توزيع المنش���آت الت���ي تجبى عنها ضريبة 

أرنون���ا تجارية بصورة متس���اوية بين الس���لطات المحلي���ة العربية 

واليهودية الزدادت مدخوالت السلطات المحلية العربية منها بمبلغ 

يصل إلى 833 مليون ش���يكل في الس���نة. لكن المنشآت المختلفة 

التي ت���دّر ضرائب أرنونا تجارية � مناطق صناعي���ة، مناطق تجارية، 

منش���آت خدماتي���ة عامة، مصارف، منش���آت بنى تحتي���ة مختلفة � 

موجودة، جميعها، ضمن مناطق نفوذ البلدات والمدن اليهودية، رغم 

أن العديد منها مقام على أراض عربية، تابعة للبدات العربية أو تمت 

مصادرتها من أصحابها العرب.

وم���ن المعروف أن القرى والم���دن العربية تفتقر إل���ى أية مناطق 

صناعية واس���عة ومتطورة، وبعضها يفتقر إلى أية منطقة صناعية 

على اإلطاق. وإن وجدت، فه���ي � في أغلب األحيان � مناطق محدودة 

جغرافيا وتعاني من فوضى تنظيمية وتخطيطية، فضا عن افتقارها 

إلى المقومات األساس���ية لوجود صناعة حقيقية، وعلى رأسها البنى 

التحتية األساسية. 

ويبين البحث أن 2% � 3% فقط من مجمل المناطق الصناعية القائمة 

في دولة إس���رائيل اليوم تابعة لسلطات محلية عربية، على الرغم من 

أن السكان في تلك القرى والمدن العربية يشكلون أكثر من 13% من 

مجموع الس���كان في الدولة. أما مساحات »األرنونا« التجارية في تلك 

القرى والمدن، قياس���ا لعدد الس���كان فيها، فه���ي أقل من 50% مما 

هي عليه في البلدات اليهودية، بينما متوس���ط مس���احات »األرنونا« 

الصناعية للفرد هي أقل بنسبة 91%. ويبلغ متوسط دخل الفرد الواحد 

في نطاق الس���لطات المحلية العربية من عائدات »األرنونا« ما نسبته 

67% من متوسط دخل الفرد في نطاق السلطات المحلية اليهودية. 

وف���ي العديد من الح���االت، أقامت الدولة مناطق صناعية واس���عة 

ومتطورة جدا على تخوم قرى ومدن عربية، في شمال الباد وجنوبها، 

لكنها قام���ت بإلحاقها، م���ن الناحية التنظيمية، ببل���دات يهودية 

مج���اورة )حتى لو كانت بعي���دة عنها جغرافيا، وحت���ى لو يكن ثمة 

تواصل جغرافي يربطها مع المنطقة الصناعية!( تستفيد السلطات 

المحلية فيها من عائدات ضريبة »األرنونا« المس���تحقة عنها، وهي 

بمبالغ طائلة جدا.  

وتمثل المنطقة الصناعية »تريديون« المحاذية لمدينة س���خنين 

في البطوف النم���وذج األبرز لهذه السياس���ة وتطبيقاتها الفعلية. 

فعل���ى الرغم من التصاق المنطقة الصناعي���ة ببيوت المواطنين في 

مدينة سخنين )واألرض المقامة عليها هذه المنطقة الصناعية هي، 

في األصل، أرض تابعة ألهالي س���خنين قامت السلطات اإلسرائيلية 

بمصادرتها!(، إال إن جميع عائدات الضرائب عن المنش���آت والمباني 

الضخمة جدا والواس���عة جدا التي تشملها هذه المنطقة الصناعية 

هي من نصيب »المجلس اإلقليمي مس���جاف«، الذي يتولى مسؤولية 

الحكم المحل���ي في عدد من البلدات اليهودي���ة الصغيرة المتناثرة 

على أراضي المواطنين العرب في المنطقة!

وال���كام نفس���ه، أيض���ا، يمكن أن يق���ال عن المنطق���ة الصناعية 

»أفيك« الواقعة بين مدينة كفر قاسم العربية ومدينة »راس العين« 

)روش هعاين( اليهودية، حي���ث تحصل األخيرة على جميع عائدات 

ضرائب »األرنونا« المستحقة عن المباني في تلك المنطقة الصناعية 

الواس���عة جدا. وهي الحال، أيضا، بالنس���بة للمنطقة الواسعة التي 

تش���مل بنايات حكومة ووزارية عديدة ومختلف���ة تقع بين مدينتي 

الناصرة العربية ونتس���يرت عيليت اليهودية، وتحصل هذه األخيرة 

على جميع العائدات من الضريبة البلدية المستحقة. 

ومث���ال بارز آخر، أيضا، عن التوزيع غي���ر العادل للمناطق الصناعية 

هو المنطقة الصناعية »تس���يبوريت« المقامة على أراض عربية على 

تخوم قريتي المش���هد وكفر كنا في الجليل. فه���ذه المنطقة التي 

أقيمت في التس���عينيات على أرض كانت ملكا ألهالي كفر كنا وتمت 

مصادرتها منهم، تم ضمها بلديا إلى منطقة نفوذ مدينة »نتسيرت 

عيلي���ت«، على الرغم من عدم وجود أي تواص���ل جغرافي بينهما، بل 

ثمة مس���افة كبيرة تفصل بينهما، في مسعى حكومي رسمي واضح 

لضمان حصول نتسيرت عيليت على جميع عائدات الضرائب البلدية 

والتجارية من هذه المنطقة، وهي بمبالغ طائلة جدا سنويا. 

وهذا، فضا عما تس���ببه هذه المناطق الصناعية من متاعب وأضرار 

لس���كان القرى والم���دن العربية المجاورة. ففي حالة »تس���يبوريت«، 

يشكو س���كان القرى العربية المحيطة من التلوث الكبير الذي يصدر 

عن المنش���آت الصناعية في تلك المنطقة، والذي تسبب في ارتفاع 

حاد في نس���بة أمراض الجهاز التنفسي بين سكان قرية كفر كنا في 

السنوات األخيرة.   

وفي حالة »تريدي���ون«، يقول رئيس بلدية س���خنين، مازن غنايم: 

»نح���ن ال نحصل على أي قرش من عائ���دات الضرائب. الغبار والتلوث 

يذهبان إلى سخنين، بينما تذهب األموال إلى مسجاف«!

وفي قل���ب مدينة الناص���رة العربية، هنالك مجم���ع يدعى »مجمع 

شبرينتس���اك« تبلغ مساحته 100 دونم، يتبع بلديا وتنظيميا لبلدية 

نتسيرت عيليت اليهودية! وكانت هذه المنطقة، التي تشمل مباني 

عامة، س���ياحية، تجارية وس���كنية، قد اقتطعت من مدينة الناصرة 

بذرائع أمنية � اس���تخدمت آنذاك مقر قيادة المنطقة الشمالية. لكن 

القي���ادة انتقلت من هناك من���ذ زمن طويل، وال ت���زال في المنطقة 

اليوم قاعدة لقي���ادة الجبهة الداخلية وإلى جانبها فندق، يعود ريع 

الضرائ���ب عنهما إلى بلدية نتس���يرت عيليت. وحي���ن نظرت »لجنة 

الح���دود« التابعة لوزارة الداخلي���ة، قبل أربع س���نوات، بطلب بلدية 

الناص���رة ضم المنطقة إلى نفوذها، رفضت اللجنة هذا الطلب وقررت 

اإلبقاء على إلحاقه ببلدية نتس���يرت عيليت اليهودية »ألنها تضيف 

مئات آالف الشواكل لميزانيتها«!!

تمييز بنيوي في السياسة الرسمية وسوء إدارة
وأج���رى البحث مقارن���ة بين عدد من الس���لطات المحلية اليهودية 

والعربي���ة التي تتميز بوضع اجتماع���ي � اقتصادي مماثل وتقع في 

المنطقة الجغرافية ذاتها، وسط تغييب العامل القومي من المقارنة. 

وأظهرت هذه المقارنة أنه لو حققت الس���لطات المحلية والعربية، 

معا، المس���توى نفس���ه من جباية ضريبة »األرنونا«، لتقلصت الفجوة 

ف���ي المدخوالت من هذه الضريبة بنحو 10% فقط. أما في حال توزيع 

المنشآت المدّرة لألرنونا بصورة متساوية، فعندئذ ستتقلص الفجوة 

المذكورة بنحو %65. 

لكن مس���ألة المنش���آت والمناطق المدّرة لألرنونا المرتفعة ليست 

مسألة قائمة بذاتها، بل هي جزء عضوي من نهج التمييز البنيوي في 

السياسة الرسمية � وهو، تحديدا، ما يفسر تردي الوضع االقتصادي 

العام في الس���لطات المحلية العربية. وهذا م���ا أقر به، أيضا، رئيس 

قسم الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليفي، خال زيارة قام بها إلى 

مدينة س���خنين قبل بضعة أسابيع، حين قال: »منهجيات تخصيص 

الموارد والميزانيات للوس���ط العربي في إسرائيل ليست متساوية... 

ثمة فج���وات كبيرة في الموارد المخصصة ف���ي جميع المجاالت، بما 

فيها المواصات العامة، المدخوالت م���ن األرنونا التجارية، المناطق 

الصناعية والتعليم«. 

أما وزير الداخلية السابق، أوفير بينيس، فيؤكد أنه »ليس هناك أي 

ش���ك في أن ثمة، في إسرائيل، تمييزا بنيويا ممأسسًا ضد الجمهور 

العرب���ي � في األراض���ي، في فرص العمل، في الف���رص التجارية، في 

حقوق اإلنسان، وفي أي مجال آخر يخطر على البال«. 

وأضاف بينيس، الذي يش���غل اليوم منص���ب رئيس معهد أبحاث 

الحك���م المحلي التاب���ع لجامعة تل أبيب: »ال فرق بي���ن أي الجناحين 

يدير دفة الحكم في إسرائيل، سواء كان اليمين أو اليسار، في كل ما 

يتعلق بالتمييز ضد المواطنين العرب«. 

بحث جدي حول »مصادر تمويل ومدخوالت السلطات المحلية العربية«:

ــمــتــطــورة  ــة ال ــاعــي ــصــن ــق ال ــاط ــن ــم انــــعــــدام ال
االقتصاديــة! الضائقــة  فــي  األســاس  الســبب 

* »لكن مسألة المنشآت والمناطق المدّرة لألرنونا المرتفعة ليست مسألة قائمة 
بذاتها، بل هي جزء عضوي من نهج التمييز البنيوي في السياسة الرسمية وهو، 
تحديدا، ما يفسر تردي الوضع االقتصادي العام في السلطات المحلية العربية«!*

بعد مرور س���تة ش���هور على وفاة الحاخام عوفاديا يوسف، الزعيم الروحي 

لحركة ش���اس لليهود الحريديم السفاراديم )الشرقيين(، تم تعيين الحاخام 

ش���الوم كوهين، 83 عام���ا، خلفا له كرئيس ل�«مجلس حكم���اء التوراة« لحركة 

شاس. لكن كوهين ليس في قامة يوسف، وهو شخصية مجهولة خارج العالم 

الحريدي في إس���رائيل. كما تعالت انتقادات بأن رئيس حزب ش���اس، أرييه 

درعي، هو ال���ذي عّين كوهين في المنصب الجدي���د، بينما ينفي درعي ذلك 

ويقول إن القيادة السياسية في الحركة ال تتدخل في شؤون القيادة الروحية.

ومن الناحية السياس���ية، فإن الرئيس الروحي يبتعد عن السجال السياسي 

إال في ح���ال المس بالمجتمع الحري���دي. وقد برزت أقواله في س���ياق مبادرة 

الحكوم���ة اإلس���رائيلية الحالية لتجني���د الحريديم إل���ى الخدمة في الجيش 

اإلسرائيلي. وفي هذا السياق هاجم الحكومة، لكنه شن هجوما شديدا للغاية 

على التيار الصهيوني - الديني وحزب »البيت اليهودي« اليميني المتطرف، 

الذي أيد قانون تجنيد الحريدي���م، ووصف أتباع هذا التيار بأنهم »عماليق«، 

وهي تس���مية توراتية لمن يسعون إلى مهاجمة اليهود، ونصت التوراة على 

واجب قتل رجالهم ونسائهم وأطفالهم.

رئيس »أم الييشيفوت«
ُولد الحاخام شالوم كوهين في »ييشيفاة فرات يوسف«، التي تأسست في 

العام 1923 ف���ي الحي اليهودي في البلدة القديمة ف���ي القدس. وبعد حرب 

العام 1948 أصبح مقر هذه الييشيفاة )معهد ديني يهودي عال( في القدس 

الغربية، وعادت إلى مكانها األول داخل األسوار في أعقاب احتال القدس في 

حرب العام 1967. 

وتعتبر »ييش���يفاة فرات يوس���ف« أهم معهد ديني يهودي للسفاراديم 

وتوصف بأنها »أم الييش���يفوت« السفارادية. ويرأس الحاخام شالوم كوهين 

هذه الييش���يفاة حاليا، بعد أن تربى ونشأ وقضى معظم حياته فيها. وال يزال 

يسكن في الحي اليهودي حتى اليوم. وكان والده، الحاخام عيزرا كوهين، أحد 

حاخامي هذه الييشيفاة.

والحاخ���ام كوهين هو ش���خصية غير معروفة خارج العال���م الحريدي. وهو، 

خافا للحاخام عوفاديا يوس���ف، لم يؤلف كتبا ولم يتول مناصب رسمية أبدا. 

وعمل طوال حياته في مجال التعليم وله مكانة متميزة بين طاب الييشيفوت 

السفاراديم. 

رغم ذلك، اشتهر كوهين خارج دوائر الحريديم من خال تصريحات أطلقها 

خال األعوام األخيرة، ووص���ف فيها أتباع التيار الصهيوني - الديني، الذين 

يعتمرون القلنس���وات المنسوجة، بأنهم »عماليق«، وقال إن من يصوت لحزب 

»البيت اليهودي« سيذهب إلى جهنم. 

وقال كوهين خال عظة أس���بوعية، بحضور الحاخام يوسف، العام الماضي، 

إن »كرس���ي الرب غير مس���تقر ما دام هناك عماليق. وطالما هناك قلنس���وة 

منسوجة فإن الكرسي غير مستقر. إنهم عماليق. متى سيستقر كرسي الرب؟ 

عندما ال تكون هناك قلنسوة منسوجة«. 

وكان الحاخام كوهين قد تطرق إلى الحاخام شموئيل إلياهو، حاخام مدينة 

صف���د العنصري الذي أصدر فتوى دينية تمنع اليهود من بيع أو تأجير بيوت 

وأراض���ي للعرب. وجاء تطرق كوهين إللياهو عندما رش���ح هذا األخير نفس���ه 

لمنصب الحاخام الس���فارادي األكبر إلس���رائيل، العام الماضي. وقال كوهين 

حينذاك »س���نكون مس���اكين إذا كان ]إلياهو[ حاخامنا. وقد قلت ذلك لوالده، 

وبحضور الحاخ���ام دروكمان ]أحد قادة التيار الصهيون���ي - الديني[ وجميع 

العماليق. أيعتبر هؤالء يهودا؟«. 

»الحاخام كوهين – حريدي أكثر وإسرائيلي أقل«
شارك كوهين في شهر ش���باط الماضي في اجتماع واسع ومشترك ألعضاء 

مجال���س كبار حكم���اء التوراة لألح���زاب الحريدية الثاثة، ش���اس و«أغودات 

يس���رائيل« و«ديغ���ل هت���وراة«، الذي عقد ف���ي مدينة بني براك في وس���ط 

إسرائيل، ضد قانون تجنيد الحريديم للجيش. 

وذكرت صحيفة »هآرتس« أن كوهين وقف أمام كبار الحاخامين من التيارات 

الثاث���ة، وأجهش في البكاء وقال: »أطلب أن نخرج م���ن هنا بقرار، ’هذه فترة 

عصيبة ليعقوب’، وال تهمنا أموالهم، ال يهمنا أي ش���يء، تهمنا التوراة، وهذا 

ما يري���ده الله تعالى«. وتقرر خال هذا االجتماع إج���راء تظاهرة كبيرة يعبر 

فيها الحريديم ع���ن رفضهم التجند للجيش، ووقع���ت حينها صدامات بين 

المتظاهرين وقوات الشرطة وأصيب واعتقل خالها العشرات. 

لك���ن خطاب كوهين أمام هذا االجتماع كان بمثابة كش���ف أولي عن »الوجه 

الجديد« للزعيم الروحي القادم لش���اس أمام قيادة الحريديم األشكناز، التي 

تتعام���ل مع الحريديم الس���فاراديم كوصية عليهم، إذ أن عوفاديا يوس���ف 

لم يش���ارك في حياته في اجتماع كهذا ول���م يحظ بإلقاء خطاب أمام القيادة 

الحريدية األشكنازية والسفارادية. 

رغ���م ذلك، فإن »مجل���س حكماء التوراة« كان يعمل دائم���ا في ظل الحاخام 

عوفاديا يوسف. ولم ينظر أحد إلى هذا المجلس على أنه هيئة قيادية تتمتع 

بنفوذ ش���عبي أو ديني، لكن يتوقع أن تتغير مكانت���ه اآلن. ومثلما هي حال 

القي���ادة الحريدية األش���كنازية، فإن الحاخامين الس���فاراديم يواجهون في 

األعوام األخيرة تراجعا في قوتهم.

وقالت »هآرتس« إنه لهذا الس���بب توجد أهمية، رمزية باألس���اس، لتعيين 

كوهين رئيس���ا ل� »مجلس حكماء التوراة«: »]تعيين[ الحاخام ش���الوم كوهين 

هو تعبير عن اختيار ش���اس للحريدية الييش���يفاتية، وليس لإلس���رائيلية. 

وهذا ]التعيين[ هو اس���تمرار مباش���ر لتصريحات مختلف���ة أطلقتها قيادة 

شاس الروحية في السنوات األخيرة ضد الخدمة في الجيش وضد المتدينين 

القوميين، وتأييدا للحريدية«. 

درعي يسيطر على »مجلس حكماء التوراة«
ت���م تعيين كوهين رئيس���ا ل� »مجلس حكم���اء التوراة« في حركة ش���اس، 

األسبوع قبل الماضي، بمراس���م متواضعة، ولم تتحدث معظم وسائل اإلعام 

اإلسرائيلية عن ذلك. 

وتشير التقديرات إلى أن تعيين كوهين من شأنه أن يحصن سيطرة درعي 

على ش���اس، لكنه يبعد درعي عن حلمه الذي عبر عنه مرارا بتأس���يس حركة 

سياسية اجتماعية - شرقية - متدينة. 

ورأى محلل الشؤون الحريدية في »هآرتس«، يائير أتينغر، أنه »على ما يبدو 

أن درعي بات مقيدا بالحريدية أكثر من أية مرة في الماضي. وفيما هو يحيط 

نفس���ه بحاخامين مثل كوهين، فقد نش���أ جيل ثان وجيل ثالث من الحريدية 

السفارادية التي ال تعرف لغة غير لغة الحريديم«.

ويقول مقربون من درعي، إنه في إطار عودته إلى قيادة الحزب، يسعى إلى بلورة 

نواة صلبة مكونة من أبناء الييشيفوت، ويأمل بأال يتخلى عنه جمهور المتدينين.

ومنذ وفاة الحاخام عوفاديا يوسف، في تشرين األول الماضي، لم يتم تعيين 

ل 
ّ
رئي���س ل� »مجلس حكم���اء التوراة« رغم أن كوهين كان الوج���ه األبرز الذي مث

المجلس. ويقول المقربون من درعي إنه اعتقد أن الحزب بحاجة إلى »رب للبيت« 

من الناحية الروحية. ورغم أن مكانة كوهين ستكون أقل من المكانة التي تمتع 

بها يوسف، إال أنه سينظر إليه على أنه الزعيم الروحي لحزب شاس.

وفيما رفض درعي التحدث إلى الصحافة حول الموضوع، إال أن حزب ش���اس 

أعلن أن كوهين هو األرفع مس���توى بين أعضاء »مجل���س حكماء التوراة«، وأن 

المجل���س بحاجة إلى قي���ادة واضحة. كذلك قال مقرب���ون من درعي إن مطلب 

تعيي���ن كوهين جاء من بي���ن أعضاء »مجل���س حكماء التوراة« ومن أوس���اط 

الييشيفوت السفارادية. 

وكان الحاخام كوهين يعتبر دائما أنه مقرب من درعي. وخال األعوام التي 

ترأس خالها عضو الكنيس���ت إيلي يشاي حزب شاس، مارس كوهين ضغوطا 

على الحاخام عوفاديا يوسف من أجل إعادة درعي إلى الحزب. 

وقالت »هآرتس« إن درعي يس���يطر اليوم بش���كل كامل على »مجلس حكماء 

التوراة«، إذ أنه بعد مرور أيام الحداد الس���بعة على وفاة يوس���ف، عين درعي 

صديق���ه المقرب الحاخام دافيد يوس���ف، نجل الحاخ���ام عوفاديا، عضوا في 

»مجلس حكماء التوراة«. 

ومع أن هذين التعيينين، كوهين ويوس����ف االبن، يعززان قوة درعي، إال أنهما 

يضعفان مكانة قسم من عائلة يوسف عارض هذه التعيينات في شاس. 

ولي���س أقل أهمية من ذل���ك أن تعيين كوهين يبعد الحاخام الس���فارادي 

األكبر الس���ابق، الحاخام شلومو عمار، الموجود في صراع مع درعي، عن احتمال 

االنضمام إلى قيادة شاس الروحية في المستقبل.

انتقادات داخل شاس لتعيين كوهين
من جهة ثانية، قالت صحيفة »يس���رائيل هيوم« إن تعيين الحاخام شالوم 

كوهين زعيما روحيا جديدا لحزب ش���اس ورئيسًا ل� »مجلس حكماء التوراة« لم 

يمر بهدوء وإنما أثار انتقادات شديدة.

ونقلت الصحيفة عن قيادي في شاس قوله »ما هذا الوضع الذي وصلنا إليه، 

بأن يعّين رئيس ش���اس رئيس مجلس حكماء الت���وراة؟. األمر يجب أن يكون 

بالعكس تماما. وهذا أمر مسٍل ومزعزع في الوقت نفسه«.  

وأضاف���ت الصحيفة أن مصادر في حزب ش���اس ادعت أن قس���ما من أعضاء 

»مجلس حكماء التوراة« س���مع بتعيين كوهين من وس���ائل اإلعام. وأش���ارت 

المصادر نفس���ها بغضب إلى أن تعيين كوهين ت���م قبل مرور عام على وفاة 

عوفاديا يوس���ف »ألن الرئيس ]أي رئيس شاس، درعي[ يفقد من مكانته وهو 

بحاجة إلى دعم روحاني، والحاخام كوهين يعتبر مقربا جدا من درعي«.  

وأوضحت حركة ش���اس أنه »لم تجر مراسم رس���مية كبيرة لتعيين كوهين 

بس���بب عدم مرور عام عل���ى وفاة الحاخام عوفاديا يوس���ف، لكن كانت هناك 

حاجة ماس���ة لقي���ادة روحية ألنه توجد مواضيع كثي���رة مطروحة على جدول 

أعمال الحركة وتحتاج ألن يحسم الحاخامون بشأنها. كذلك فإن منصب رئيس 

مجل���س حكماء التوراة يتم بناؤه خال فترة طويلة وليس من خال بيان، رغم 

أنه ليس مستبعدا صدور بيان كهذا في األسابيع القريبة المقبلة«.

كذلك أصدر مكتب درعي بيانا مقتضبا جاء فيه أن »المستوى السياسي في 

حركة ش���اس ال ينش���غل في مثل هذه األمور. وأمور كهذه تخضع فقط لقرار 

أعضاء مجلس حكماء التوراة«. 

»حريدي أكثر، وإسرائيلي أقل«!

تعيين الحاخام شالوم كوهين زعيما روحيا
لحركة شاس خلفا للحاخام عوفاديا يوسف!

*كوهين هو رئيس »ييشيفاة فرات يوسف« في البلدة القديمة في القدس ويسكن في 
الحي اليهودي داخل األسوار، وفي الوقت نفسه هو خصم لدود للصهيونية – الدينية *
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته 

المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959
هاتف: 2966201 – 2 – 00970
فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:
madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org 

هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

وقد أنش���ات صحيف���ة »هآرتس« مق���ااًل افتتاحيًا خاصًا قال���ت فيه: هاجم 

المئات من س���كان مستوطنة يتس���هار قوات تابعة لحرس الحدود جاءت إلى 

المستوطنة لهدم مبان غير قانونية. واستقبل المستوطنون الجنود بالحجارة 

واإلطارات المشتعلة. وقد فوجئ جنود القوة بعنف المستوطنين، وشاهدوهم 

يخربون معدات تابعة لهم من دون أن يلجأوا إلى اس���تخدام الوس���ائل التي 

لديه���م لتوقيف الذي���ن ارتكبوا هذه األعمال. وُجرح س���تة عناصر من حرس 

الحدود وأربعة من السكان.

وأضاف���ت الصحيف���ة:  إن قرار وزي���ر الدفاع اإلس���رائيلي موش���يه يعلون 

ه���دم المباني في يتس���هار جاء ردًا على الهجوم ال���ذي تعرضت له مركبتان 

عس���كريتان وصلتا إلى المستوطنة- بينها س���يارة قائد لواء شومرون- والذي 

قام به المس���توطنون الذين أشعلوا اإلطارات. وهكذا قرر يعلون هدم المباني 

غي���ر القانونية كخط���وة عقابية. ومن الجيد أن وزير الدفاع قرر التش���دد ضد 

مثيري الشغب في يتسهار التي تعتبر أكثر المستوطنات عنفًا في المناطق. 

ويجب على الش���رطة أن تحقق أيضًا مع مثيري الشغب وأن توجه إليهم لوائح 

اته���ام. لكن صرخة يعلون في هذه الحالة تب���رز صمته وتراخي الجهاز الذي 

يرأس���ه عندما كان هؤالء المس���توطنون من يتس���هار يقومون بأعمال شغب 

وتخريب في القرى الفلس���طينية المجاورة لهم ويحرقون حقولها، ويقتلعون 

أشجار الزيتون ويعيثون فسادًا في ممتلكاتها، وأحيانًا يعتدون جسديًا على 

س���كان أبرياء. وقد ظلت هذه األعمال م���ن دون رد ومن دون تحقيق، ومن دون 

حساب وال عقاب.

وأك����دت الصحيفة أنه كان حرّي����ًا بالحريص على س����لطة القانون أن يرفع 

صوت����ه منذ زمن طويل ويتخذ الخطوات ضد يتس����هار وضد المس����توطنات 

العنيف����ة األخرى، كما كان علي����ه أن يتصدى لمثيري الش����غب عندما كانوا 

يصبون ج����ام غضبهم على الفلس����طينيين. ولقد جرت سلس����لة طويلة من 

عملي����ات »جباية الثمن« ومن العملي����ات اإلرهابية من دون أن يحرك الجيش 

اإلسرائيلي أو ش����رطة منطقة يهودا والس����امرة )الضفة الغربية( إصبعهم 

لوضع نهاي����ة لهذه األعمال. وال����ذي صمت، ولم يحقق ول����م يحاكم وغض 

بصره وتجاهل، يحصد ثمار ه����ذه الكراهية التي تتوجه اليوم ضد الجيش 

اإلسرائيلي وحرس الحدود.

وختمت قائلة: إن الحزم نفس���ه الذي قرر وزير الدفاع التعامل به مع مثيري 

الشغب في يتسهار، يجب أن يظهره أيضًا في مواجهة إرهاب المستوطنين 

عندم���ا يوجه ضد جيرانهم الفلس���طينيين، فالهجوم على مركبة عس���كرية 

تابعة للجيش أو حرس الحدود، ليس أكثر خطورة من إحراق الحقول أو الهجوم 

على البشر.

على النس���ق ذات���ه، أكدت لي���اخ ش���وفال، المحللة العس���كرية لصحيفة 

»يس���رائيل َهيوم« أن المواجهات بين مس���توطني يتسهار والجيش كشفت 

العجز عن معالجة تطرف المستوطنين.

وكتبت تقول: لم تفاجئ المواجهات بين متطرفي يتسهار والقوى األمنية 

أح���دًا، فقد ش���هدت الفت���رة األخيرة ح���وادث عنف من جانب مس���توطنين 

متطرفين بصورة أسبوعية، وأحيانًا أكثر من مرة في األسبوع. وغالبًا ما ال تصل 

أخبار هذه المواجهات إلى اإلعام باس���تثناء الحوادث التي تقع فيها خسائر 

بشرية وسط الفلس���طينيين، أو االعتداء على األماكن المقدسة للمسلمين، أو 

الهجوم على جنود وضباط في الجيش اإلسرائيلي.

وعلى الرغم من هذا كله، يبدو أن هذا األس���بوع ش���هد شيئًا مختلفًا، فالذي 

أثار حفيظة ضباط الجيش اإلسرائيلي في األيام األخيرة هو أن جنود االحتياط 

الذي���ن غ���ادروا منازله���م وأعمالهم وعائاته���م من أجل الدفاع عن س���كان 

يتسهار، وجدوا أنفس���هم في عين العاصفة حين قام مستوطنون متطرفون 

بثقب إطارات المركبات العس���كرية التي كانوا يستقلونها، وخربوا محتويات 

الموقع الذي كانوا فيه من أجل الدفاع عن المستوطنة.

بي���د أن االعتداء على االحتياطيين هو مظهر لمش���كلة ال يزال حلها بعيدًا، 

فهن���اك نوع م���ن لعبة تب���ادل ضربات مثل لعب���ة البينغ بون���ع، حيث يقوم 

المس���توطنون بمهاجمة الجنود والقوات األمنية، فترد القيادة العس���كرية 

بتوجيه ضربة إلى نقطة حّساس���ة لدى المس���توطنين من خال هدم منازل، 

فيرد المستوطنون بأعمال شغب وتخريب ممتلكات للقوى األمنية، وهلّم جرًا.

وهذه المرة بدأت موجة الحوادث قبل بضعة أسابيع عندما جرى ثقب إطارات 

قائد لواء شومرون العقيد يوآف مروم. كما ألقى مستوطنون متطرفون حجارة 

على مركبة ضابط برتبة مقدم في اإلدارة المدنية.

وردًا على ذلك، قرر وزير الدفاع موشيه يعلون هدم منازل في يتسهار، فجاء 

رد المس���توطنين من خال ثقب اإلطارات الخلفية لمركبة مروم، وإفراغ الهواء 

من إطارات مركبات الجنود االحتياطيين.

ورأت المحللة أن االعتداء على مركبات جنود االحتياط ش���كل القش���ة التي 

قصمت ظهر البعير بالنس���بة للقيادة العس���كرية وال س���يما في ظل اعتقاد 

الجيش منذ فترة طويلة، أن لدى مس���توطني يتس���هار ش���يئًا شخصيًا ضد 

العقيد مروم، وأنهم يحاولون المس به ش���خصيًا. وقرر يعلون عدم الس���كوت 

عن األم���ر، ووافق على هدم أربعة مبان في يتس���هار ومصادرة مبنى خامس، 

وهي جميعًا مبان غير قانونية وكان من المقرر هدمها. وخال عمليات الهدم 

التي قام بها حرس الحدود، وقع الهجوم األقس���ى على الموقع الذي كان فيه 

جنود االحتياط.

وبرأيها من الممكن لوم جنود االحتياط ألنهم لم يتدخلوا وسمحوا لمثيري 

الش���غب اليهود بتخريب موقعهم. لكن حتى قبل االنتهاء من التحقيق في 

الموضوع، يشيرون في الجيش إلى أن التحقيق األولي ُيظهر أن تصرف جنود 

االحتي���اط كان »معقواًل«، وأن الجنود الثمانية الذي���ن كانوا في المكان قرروا 

عدم االش���تباك مع عشرات المس���توطنين. فإذا كان هذا صحيحًا، فإنه يعني 

وجود مش���كلة تنظيمية تتجاوز األفراد، وتكش���ف عجز السلطات عن معالجة 

العناصر المتطرفة، فالجيش اإلس���رائيلي هو السيد في هذا المكان، ويمكننا 

بحس���ب الظاهر مطالبته بأن يفرض النظام في المنطقة. لكن الحياة، حسبما 

يقول���ون في الجي���ش، ال يمكن تحديده���ا بتعريفات قانونية، والمش���كات 

الناتجة عن أعمال المس���توطنين يجب معالجتها من خال المحاكم والشرطة 

وجهاز الش���اباك وغيرها. وفي رأي مصدر رفيع في الجيش اإلس���رائيلي، فإنه 

من غير المس���تبعد أن يؤدي حادث محدود وهجوم يقوم به مستوطنون ضد 

الفلسطينيين إلى تصعيد. 

وختم���ت: حتى اآلن، م���ن المفترض أن يأتي حل مش���كلة التطرف وس���ط 

المستوطنين من خال إدانة شديدة من جانب زعماء المستوطنات والحاخامين 

لما يعتبره وزير الدفاع »إرهابًا«. لكن حتى اآلن، لم تكن هذه اإلدانات كافية.

تحليالت صحافيــة:

المواجهات بين المستوطنين والجيش كشفت عجز إسرائيل عن معالجة تطّرف المستوطنين!
أكدت عدة تحليالت صحافية إسرائيلية أن الهجمات التي تعّرض لها الجيش اإلسرائيلي أخيرًا من طرف جماعات المستوطنين

في مستوطنة يتسهار تشكل ثمن تغاضي هذا الجيش عن العنف الذي يمارسه المستوطنون في المناطق الفلسطينية المحتلة

كتب برهوم جرايسي:

أعلن الوزير السابق موشيه كحلون، في األيام األخيرة، عن عودته إلى الحلبة 

السياسية، بعد عام ونصف العام من استقالته كوزير لاتصاالت في حكومة 

بنيامين نتنياهو الس���ابقة، إال أنه لم يحدد ش���كل الع���ودة، في حين يعتقد 

الكثي���رون أنه ب���دأ يعد العّدة إلقام���ة حزب جديد مع عدد من الش���خصيات 

العس���كرية الس���ابقة واألكاديمية، رغم أن االنتخابات البرلمانية القادمة قد 

تج���ري بعد أكثر من ثاث س���نوات، ولكن كما يبدو فإن كحل���ون هو »النجم« 

الجدي���د الذي س���يرافق الحلبة السياس���ية من خارجها في الفت���رة المقبلة، 

لُيغني تقارير التكهنات، إذ أن االستطاعات بدأت تضعه على الخارطة »بقوة 

ملموسة«، ويسبب »حزبه« بذلك في تكريس حالة تشتت الحلبة البرلمانية.

موشيه كحلون
دخل موش���يه كحلون )54 عاما( ألول مّرة إلى الكنيس���ت في انتخابات مطلع 

الع���ام 2003، ضمن كتلة حزبه »الليكود«، وانتخ���ب مرتين أخريين إلى حين 

استقالته من العمل السياسي مع انتهاء الدورة البرلمانية السابقة، في مطلع 

العام الماضي 2013، وس���طع نجمه في انتخاب���ات العام 2009، حينما فاز في 

االنتخابات الداخلية في »الليكود«، بالمقعد الثاني، مباشرة بعد مقعد رئيس 

الحزب بنيامين نتنياهو، وحاول »الليكود« اس���تثمار هذا التدريج العالي في 

الائحة االنتخابية لكس���ب اصوات أحياء الفق���ر، التي أتى منها كحلون، فهو 

يهودي شرقي ذو بشرة س���مراء، ويحظى بشعبية في تلك األحياء وتجمعات 

الفقر اليهودية.

ل كحلون في عدة وظائف مؤسساتية، غلب 
ّ
وقبل دخوله إلى الكنيست، تنق

عليها طابع »االستش���ارة« إما ف���ي »الليكود« أو عضوية إدارة في مؤسس���ات 

وش���ركات رس���مية لها طابع سياس���ي، وهي من نوع الوظائف التي تس���مى 

»وظائف ثقة« بمعنى حصة وظائف في أي مؤسس���ة، يتم اشغالها عن طريق 

التعيين المباش���ر من منتخب الجمهور، وينتهي عمل الش���خص فيها، على 

األغلب، مع انتهاء والية ذلك المس���ؤول. ويطغى على هذه التعيينات الطابع 

الحزب���ي، بمعنى أن كحلون كان محط أنظار قادة »الليكود«، فمثا عمل كحلون 

من الع���ام 1996 إلى 1999، في وظيف���ة »الممثل الش���خصي لوزير الدفاع في 

منطقة الش���مال«، في فترة حكوم���ة بنيامين نتنياهو األول���ى، وهي وظيفة 

ال يس���مع بها أحد، س���وى أنها تضع العامل فيها في دائرة ذلك المس���ؤول، 

وتمنحه راتبا جيدا.

وتولى كحلون في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة وزارة االتصاالت، بينما 

األضواء كانت تتس���لط عليه بصفت���ه وزيرا »مناصرا« للقضاي���ا االجتماعية، 

رغم أنه جلس في حكومة انتهجت سياس���ة اقتصادية شرسة، فلربما يكون 

ق���د اعترض على جوان���ب منها في الجلس���ات الحكومية، إال أن���ه انصاع لها 

ف���ي التصويت عليها في الهيئة العامة للكنيس���ت، ول���م يهدد في أي يوم 

باالنسحاب من الحكومة على خلفية تلك السياسة.

ف���ي المقابل، ُيس���جل لصالح كحلون أنه أح���دث انقابا في عالم ش���ركات 

الهوات���ف الخليوي���ة واألرضية، بتفكيك���ه الكثير من األنظم���ة التي كانت 

تتس���بب بارتفاع هائل في التكلفة للمس���تهلك، وفتح أبواب المنافسة على 

مصراعيها، وقد لمس المواطنون الفارق الهائل في انقاب األس���عار، ويجري 

الحديث عن فوارق تصل إلى حد 70% في فاتورة الهواتف.

وعلى الصعيد السياس���ي، لم يبد كحلون أي نفور من سياس���ة حكومته، بل 

كان منس���جما معها، علما أنه كان من مجموعة المتمردين على رئيس الحزب 

السابق أريئيل شارون، في خطة اخاء مستوطنات قطاع غزة، ما يعني أنه كان 

في الجناح اليميني المتشدد في الحزب، إال أنه في مقابلة مطولة مع صحيفة 

»يديعوت أحرونوت«، نشرت قبل أيام، ظهر منتقدا سيطرة اليمين المتشدد 

عل���ى حزب »الليكود«، وعلى الهيئات العليا في الحزب، وقال في تلك المقابلة 

إن »الليكود« أهمل القضايا االجتماعية لصالح األجندة اليمينية المتشددة.

ومعروف أن حزب »الليكود« وصل إلى الحكم ألول مّرة في العام 1977، بدعم 

قوي م���ن أحياء وبلدات اليهود الش���رقيين، وهي مناط���ق الفقر األعمق بين 

اليهود، بفعل سياس���ة اإلهمال والتمييز ضده���م التي انتهجتها حكومات 

ح���زب »مباي« )المعراخ والعمل الحقا( في الس���نوات ال� 29 األولى إلس���رائيل، 

وعل���ى الرغم من أن حكوم���ات »الليكود« عّمقت أكثر السياس���ة االقتصادية 

الصقرية، إال أن اسم »الليكود« ظهر وكأنه مناصر ألحياء وبلدات الفقر.

وفي تلك المقابل���ة، كان واضحا أن كحلون يتهرب من عرض حقيقة موقفه 

السياس���ي من قضية الصراع، باس���تثناء إعان تأييده لما يس���مى »يهودية 

الدولة«، ودعا إلى بناء ثقة بين الجانبين اإلس���رائيلي والفلسطيني، كمقدمة 

للتوصل إلى حل للصراع، وهي عبارات ضبابية، ال تكشف كليا حقيقة موقفه، 

كما لم يبد كحلون أية إشارة إلى انقاب مفترض في مواقفه السياسية، سوى 

أنه دعا إلى التركيز على القضايا االقتصادية.

عناوين واستطالعات
ونظرا لسطوع اسم كحلون في الفترة البرلمانية السابقة، فإن وسائل اإلعام 

قفزت على األمر، ليحتل كحلون عناوين تصدرت الصحف والمواقع االلكترونية، 

ونشرات االخبار اإلذاعية والتلفزيونية، وما رافق ذلك من تحليات وتكهنات، 

وفي المقابل، سارعت قناة الكنيس���ت التلفزيونية إلى اجراء استطاع للرأي، 

من���ح حزبا يقيمه كحلون 13 مقعدا، في ما لو جرت االنتخابات في هذه األيام، 

مقابل لجم قوة كتلة الش���راكة بين حزبي »الليكود« و«إس���رائيل بيتنا« التي 

ستحظى ب� 32 مقعدا بزيادة مقعد واحد عما لها اليوم، وسيزيد حزب »العمل« 

أربعة مقاعد ليحصل على 19 مقعدا.

ويأخذ اس���تطاع الرأي بالحسبان نسبة الحس���م الجديدة 25ر3%، ولذا فإن 

كحلون س���يحقق قوته على حساب لوائح لن تعبر نسبة الحسم، وهبوط واضح 

لحزب »يوجد مس���تقبل« بستة مقاعد، واألهم في معادلة كحلون تراجع حزب 

»شاس« لليهود المتدينين المتزمتين الشرقيين بمقعدين.

من الواض���ح أن هذا ليس اس���تطاعا باإلمكان اعتماده كلي���ا، لكونه يطرح 

أس���ئلة افتراضية بش���أن حزب كحلون، ولم يأخذ بعي���ن االعتبار اصطفافات 

جديدة على ضوء نس���بة الحسم، منها في الش���ارع العربي، وأيضا في الشارع 

اليهودي، مثل، إعادة التئام ش���قي حزب »كاديما«، والقصد كتلتي »كاديما« 

التي لها مقعدان برئاس���ة ش���اؤول موفاز، و«الحركة« برئاسة تسيبي ليفني 

التي لها 6 مقاعد، وغيرها من األمور.

لكن نتائج هذا االس���تطاع فيه���ا معطيات قريبة من نتائج اس���تطاعين 

لصحيفتي »هآرت���س« و«يديعوت أحرونوت«، إذ أن االس���تطاعين منحا حزبا 

يقيمه كحلون 10 مقاعد، و«اتفقا« على ارتفاع ملحوظ في قوة حزب »ميرتس«، 

إذ توقع استطاع »هآرتس« حصول ميرتس على 9 مقاعد، مقابل 10 مقاعد في 

»يديعوت أحرونوت« و12 مقعدا في اس���تطاع قناة الكنيست، مقابل 6 مقاعد 

لميرتس اليوم، و3 مقاعد في الدورة البرلمانية السابقة، كما أن حزب »العمل« 

ي���راوح ما بين الحفاظ على قوته اليوم- 15 مقعدا- وزيادة ما بين مقعدين إلى 

أربعة مقاعد في االستطاعات التي نشرت في الشهر األخير.

ولم يوض���ح كحلون في المقابل���ة في صحيفة »يديعوت أحرونوت« ش���كل 

عودته إلى الحلبة السياس���ية، فهو لم يرفض فكرة العودة إلى صفوف حزب 

»الليكود« كما لم ينف فكرة تش���كيل ح���زب جديد، ولكن التلميح كان واضحا 

للخيار الثاني، خاصة وأن المقابلة ذاتها ذكرت األس���ماء التي بدأ كحلون في 

التشاور معها، ومن بينها رئيس جهاز المخابرات الخارجية »الموساد« السابق 

مئير داغان، الذي ُيكثر في انتقاداته السياس���ية لحكومة نتنياهو، ورئيس 

قسم الميزانيات في مجلس التعليم العالي، ورئيس لجنة التحقيق الحكومية 

الس���ابقة في القضايا االجتماعي���ة، مانويل تراختنبرغ، الذي وضع سلس���لة 

م���ن التوصيات أمام الحكوم���ة في أعقاب حملة االحتجاجات الش���عبية التي 

شهدتها إسرائيل لبضعة اسابيع في صيف العام 2011، وغيرهم من األسماء.

والتقدي���ر، أن كحلون س���يكون االس���م االفتراض���ي الذي س���يرافق الحلبة 

السياس���ية من خارج الكنيست، كجهة »تهدد« كتا وأحزابا ما في االنتخابات 

المقبل���ة، كم���ا رأينا هذا عل���ى مدى س���نوات العقدين األخيري���ن على وجه 

»فقاعة« كحلون الستمرار »فرقعة« الحلبة السياسية!
*كحلون يعلن عودته للسياسة بعد عام ونصف العام ويترك الباب مفتوحا لشكل خوضها واالحتمال األكبر تشكيل حزب جديد * كحلون ابن أحياء 

الفقر يلّوح باألجندة االجتماعية، وينتقد سياسة حكومة نتنياهو * ينتقد سيطرة اليمين المتشدد على حزب »الليكود« وال يطرح برنامجا سياسيا 
بديال * كحلون وحزبه االفتراضي »النجم الموسمي« لما قبل االنتخابات * تجارب الماضي البعيد والقريب تؤكد عدم ثبات أحزاب موسمية كهذه*

الخصوص، إذ حصل أن أس���ماء وأحزابا كهذه، س���طع نجمه���ا في الفترة بين 

دورتين، ونجحت في دخول الكنيس���ت، لمّرة أو اثنتين، ولكن سرعان ما بهت 

بريقها، واختفت عن الس���احة السياس���ية ليظهر غيرها، األمر الذي يساهم 

في لجم قوة الحزبين الكبيرين التقليديين في إسرائيل »الليكود« و«العمل«، 

ولك���ن األهم هو اإلبقاء على حالة التش���تت في التركيب���ة البرلمانية، وتعدد 

الكت���ل البرلمانية »الكبي���رة«، القريبة من بعضها من حي���ث عدد مقاعد كل 

واحدة منها، ما يساهم أكثر في حالة عدم االستقرار السياسي في إسرائيل.

نماذج من الماضي
لم تك���ن أية انتخاب���ات برلمانية في إس���رائيل، إال وظه���رت فيها أحزاب 

موسمية، ولكن حتى مطلع سنوات التسعين، كانت تلك األحزاب تحصل على 

مقع���د أو اثنين ولربما أكثر بقليل ثم تختفي بس���رعة بع���د دورة أو دورتين، 

وهذا باستثناء انتخابات العام 1997 التي أتت بحزب »الليكود« إلى الحكم، إذ 

ظه���رت في تلك االنتخابات الئحة »داش« التي حصلت على 15 مقعدا، وكانت 

تضم مجموعة من الشخصيات العسكرية السابقة والسياسيين من توجهات 

مختلف���ة، وكانت هذه الائح���ة إحدى القوى التي امتص���ت أصواتا تقليدية 

لح���زب »مباي« )العمل الحقا(، ولكن هذه الكتلة البرلمانية اختفت عن الوجود 

كليا في االنتخابات التالية.

ومن���ذ انتخابات العام 1992 بدأت في كل انتخابات تظهر لوائح موس���مية، 

تقتطع عددا ملحوظا من المقاعد، ما بين 6 إلى 15 مقعدا، وكانت تش���ارك في 

الحكومات التي تتشكل بعد االنتخابات، ثم تغيب بعدها، ونذكر منها: حزب 

»تس���ومت« بزعامة رئيس أركان الحرب األسبق رفائيل ايتان، الذي حصل في 

العام 1992 على 8 مقاعد، بأجندة مكافحة اإلكراه الديني، إلى جانب التش���دد 

اليمين���ي، إذ قبل تلك االنتخابات كان ل���ه مقعدان، وفي انتخابات 1996 عرف 

إيتان مصير حزبه الذي انقسم على حاله، فانضم إلى كتلة »الليكود« ليختفي 

الحقا عن الواجهة االنتخابية.

وفي انتخابات العام 1996 ظهر ألول مّرة حزب »يسرائيل بعليا« للمهاجرين 

الجدد من دول االتحاد الس���وفياتي السابق، ليحصل على 7 مقاعد، ونجح في 

البقاء في الواجهة السياس���ية حتى انتخابات 2003 مسجا تراجعات دائمة، 

حتى انخرط في حزب »الليكود«. 

وف���ي انتخابات العام 1999 ظهر على الس���طح حزب »المرك���ز« الذي ضم عددا من 

الجنراالت، من بينهم إسحق مردخاي، وأمنون ليبكين شاحك، اضافة إلى ابنة إسحق 

رابي���ن، داليا، وكانت التوقعات في حينه أن يحصل ه���ذا الحزب على عدد أكبر من 

المقاعد، إال أنه حصل على 6 مقاعد، ليختفي عن الوجود في االنتخابات التالية.

كذلك في انتخابات العام 1999، ظهر حزب »ش���ينوي« برئاسة يوسيف لبيد 

)وال���د يائير لبيد( بأجندة مكافحة اإلكراه الديني، وحصل على س���تة مقاعد، 

إال أن بق���اءه في المعارضة لحكومة »العمل« برئاس���ة إيهود باراك، وتكثيف 

نشاطه ضد الكتل الدينية، س���اعده على مضاعفة قوته البرلمانية في العام 

2003 ليحصل على 15 مقعدا، ليخس���رها كلها في انتخابات 2006، التي ظهر 

فيها حزب »كاديما« الذي أسس���ه أريئيل شارون قبل تلك االنتخابات ببضعة 

أشهر، بعد انشقاقه عن حزب »الليكود«، الذي كان يرأسه.

ونذكر أيضا حزب »إسرائيل بيتنا« بزعامة أفيغدور ليبرمان، فصحيح أن هذا 

الحزب على الس���احة منذ العام 1999، ولكن ليبرمان كان يقرأ مستقبله بشكل 

جيد، حتى اآلن، ولهذا كان يغير شكل مشاركته في االنتخابات بحسب ظروف 

كل مرحلة. ففي العام 2003 اندمج مع عدة كتل من اليمين المتطرف، وحصل 

هذا التكتل على 7 مقاعد، في حين أن لحزب ليبرمان وحده كان في العام 1999 

أربعة مقاعد، ثم انشق وخاض االنتخابات لوحده في انتخابات 2006 ليحصل 

عل���ى 11 مقعدا، وفي انتخابات 2009 حصل على 15 مقعدا، ولكن في انتخابات 

مطلع 2013، تخوف ليبرمان من وضعية حزبه، بس���بب محاكمة الفس���اد التي 

واجهها، وخاض االنتخابات بش���راكة مع حزب »الليكود«، فخس���ر الحزبان معا 

11 مقعدا، وكان من الصعب معرفة من الذي س���اهم في الخس���ارة أكثر، إذ أن 

استطاعات الرأي ما تزال تتعامل مع الحزبين كوحدة واحدة.

وكان���ت المفاج���أة األكبر واألقوى ف���ي تاريخ االنتخابات اإلس���رائيلية، في 

االنتخاب���ات األخي���رة مطلع الع���ام الماضي، حص���ول الح���زب الجديد »يوجد 

مس���تقبل« بزعامة يائير لبيد على 19 مقعدا، وهي نتيجة لم تتوقعها أي من 

اس���تطاعات الراي التي ظهرت على مدى ما يقارب ثاث س���نوات، منذ أن بدأ 

لبيد يلمح إلى احتمال خوضه السياسة، ومن ثم اعانه رسميا ذلك.

وما زال الوقت مبكرا لتحديد مصير هذا الحزب في االنتخابات المقبلة، ولكن 

اس���تنادا إلى تجارب الماضي، وإلى ما تتنبأ به كل االستطاعات التي ظهرت 

بعي���د االنتخابات األخيرة وحتى آخرها قبل أي���ام، فإن وجهة هذا الحزب في 

تراج���ع واضح، نظرا للتناقض الكبير بين خطاب���ه االنتخابي ونهجه العام في 

الحكومة.

كحلون: أي عودة؟


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

