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عالقات نتنياهو 
بحيتان المال 

باتت تثير شبهات 
ومطالبات 
بالتحقيق!

تراجع الفقر في 
إسرائيل رغم تقليص 

المخصصات االجتماعية 
يثير الشكوك حول 

دقة التقرير!

هذا “وسطك” يا إسرائيل!

بقلم: أنطـوان شلحـت

أعطت نتائج آخر اس���تطالعات الرأي العام في إسرائيل التي توقعت 

أن يح���وز الح���زب المناوب الجدي���د في خانة الوس���ط بزعام���ة الوزير 

الليكودي الس���ابق موش���يه كحلون )“كلنا”( على أكثر من عشرة مقاعد 

في االنتخابات العامة القريبة للكنيست المقبل، إشارة البدء للعودة إلى 

تحليل ظاهرة أحزاب الوسط في إسرائيل. 

وخالل ذلك أشير من ضمن أشياء أخرى إلى ما يلي:

أواًل، أن هذه الظاهرة تمّيز الحياة السياس���ية اإلسرائيلية منذ إنشاء 

حزب داش )الحركة الديمقراطية للتغيير( العام 1977 ونجاحه المفاجئ 

في االنتخابات التي جرت في ذلك العام حيث حصل على 15 مقعدًا؛ 

ثاني���ًا، أن تكّررها ف���ي كل معركة انتخابات إس���رائيلية عامة تقريبًا 

منذ ذلك العام )بعد داش ظهرت أحزاب وس���ط أخرى على غرار »الطريق 

الثالث«، وش���ينوي، وحزب المتقاعدين، وكاديما و»يوجد مس���تقبل«(، 

يثبت أنها ظهرت لتبقى؛

ثالثًا، تعكس هذه الظاهرة عدم استعداد الناخب اإلسرائيلي للتعلم 

م���ن التجرب���ة الطويلة المتراكم���ة لدخول هذه األحزاب إلى المش���هد 

السياسي في إسرائيل. 

بيد أن األهم من ذلك يتمثل بإشارة الكثير من تلك التحليالت إلى أن 

هذا الوس���ط يمتنع عن التعبير عن رأي حاسم بشأن أي موضوع، ويبقي 

جميع الخيارات مفتوحة عل���ى مصاريعها، وتتلخص رؤيته في التالي: 

»كلنا معًا ضد اليمين المجنون واليسار الحالم«، وأقصى غايته »الوصول 

إلى مؤسسات الس���لطة وتغيير الوضع«. وكذلك إش���ارتها إلى أنه في 

نهاية كل التجارب الس���ابقة وصواًل إلى تجربة »يوجد مستقبل«، تفقد 

هذه األحزاب بريقه���ا ألنه يتضح أنها غير ق���ادرة على تحقيق اآلمال 

التي علقها عليها ناخبوها. كما أن هذه األحزاب ليست مهيأة للتركيز 

عل���ى موضوع معين تدعم���ه في حملتها االنتخابية لكونها ال تش���كل 

مجموعات ضغط بل أح���زاب يتعين عليها اتخاذ قرارات في أي موضوع 

مطروح على جدول األعمال العام.

ووفقًا ألحد التحليالت، فإن أحزاب الوس���ط في إسرائيل ال رأي لها وال 

موقف، وقلما تتحدث عن المبادئ أو األيديولوجيا. وهي تحّدد مواقفها 

عن طريق الرفض، فهي ليست مع اليمين لذا تعارض ضم مناطق، لكنها 

ليست أيضًا مع اليسار ولذلك توافق على البناء في الكتل االستيطانية.

ولدى نشوب آخر أزمة ائتالفية في إسرائيل على خلفية »مشروع قانون 

الدولة القومية« قال هذا الوس���ط إنه مع مشروع القانون هذا لكنه ضد 

التمييز، وهو ضد مش���روع القانون ألن هذا األمر غير ضروري، وتوقيته 

سيء ومن شأنه أن يشوه صورة الدولة. وخالصة األمر أن التمييز القائم 

حاليًا جيد في نظره، وليس بحاجة إلى أي زيادة أو نقصان.

عند هذا الحّد علينا أن نعيد إلى األذهان أن حزب كاديما، بصفته الطبعة 

التي س���بقت “يوجد مستقبل” من أحزاب الوسط اإلسرائيلية، حاول أن 

 
ّ

يقّدم جوابًا أو بدياًل لجمهور يهودي مؤيد ل� “اليسار الصهيوني” كف

عن اإليمان بإمكان إحراز اتفاق س���الم مع الفلسطينيين من جهة، ومن 

جهة أخرى ح���اول أن يقّدم جوابًا لجمهور يه���ودي أكبر مؤيد لليمين 

توقف عن اإليمان بإمكان تحقيق برنامج “أرض إسرائيل الكبرى”.  وكان 

م���ا وّحد هذين الجمهورين هو الرغبة ف���ي تغيير الوضع القائم لصالح 

إس���رائيل. واقترح كاديما بداي�ة اإلستراتيجيا األحادية الجانب بدعوى 

أنها الصيغة المثلى لتغيير الوضع. ومعروف أّن أريئيل ش���ارون قصد، 

عندما أنش���أ هذا الحزب، أن يعرض على الجمهور اإلسرائيلّي العريض 

طريق���ًا ثالثًا، وقد عم�ل ِبَهْ����دي مبدأين: أّولهما رف���ض الواقع القائم؛ 

ل البديل العملّي لش���ارون في 
ّ
فاق الدائ���م. وتمث

ّ
وثانيهم���ا رفض االت

عملّية سياسّية طويلة المدى تمنح إسرائيل حّدًا أقصى من األمن، وحّدًا 

أدن���ى من االحتالل. وحتى عندما تخلى إيهود أولمرت، خليفة ش���ارون، 

عن اإلس���تراتيجيا األحادية الجانب فإّن ممارس���اته الميدانّية لم تنطو 

فاق الدائم، ولم تتجاوز غاية 
ّ
 على سعيه لتحقيق االت

ّ
على إش���ارات تدل

إدارة الص�راع. 

أّما يائير لبيد فأعلن لدى تأس���يس “يوجد مس���تقبل” في مقال حمل 

عنوان “لماذا قررت دخول المعترك السياس���ي؟” أنه “وطني إسرائيلي، 

ويهودي، وصهيوني”، وأن كل مواقفه تنبع من هذا الثالوث. 

وفي حينه حاول األستاذ في قس���م تاريخ إسرائيل في جامعة حيفا، 

البروفسور داني غوطفاين، في مقال نشره في ملحق “سفاريم” )كتب( 

ف���ي صحيف���ة “هآرتس”، يوم 18 كان���ون الثاني 2012، أن يس���تخلص 

برنامجا سياسيا محتمال للبيد بناء على مقاالته التي نشرها في صحيفة 

“يديعوت أحرونوت” وصدرت الحقًا في كتاب.

وأش���ار غوطفاين إلى أن عقيدة لبيد م���ن الناحية االقتصادية تنص 

على أن “ش���رط تحرير الطبقة الوس���طى من العبودي���ة هو التراجع عن 

دولة الرفاه واس���تبدالها بدولة المس���اعدات، التي تميز األنظمة النيو 

- ليبرالي���ة )االقتصادية اليمينية(. ووفقا لذلك، فإن لبيد يقلص هدف 

خدمات الرفاه إلى الدع���م االجتماعي ل� ’الضعفاء’، وهي الخدمات التي 

ال تحتاج الطبقة الوسطى إليها، لكنها مستعدة لتمويلها من الضرائب 

التي تدفعها”. كذلك فإن لبيد يؤيد نظام الخصخصة.

وفيما يتعلق بالصراع اإلس���رائيلي - الفلسطيني، كتب غوطفاين أنه 

“على الرغم من أن لبيد يدعو إلى إخالء مستوطنات من خالل تعامل نزيه 

مع المستوطنين، إال إنه يتبنى الفرضيات األساس للحكومة اإلسرائيلية 

اليمينية تجاه الفلس���طينيين. وهو يعتقد أن���ه ’ال يجوز االعتماد على 

الفلس���طينيين’ وأن ’الصراع هنا هو على البقاء’، لكنه يؤيد إقامة دولة 

فلسطينية ’ال ألن هذا سيجلب السالم، وإنما ألنه سيكون أسهل بكثير 

إدارة الصراع أمام دولة كهذه’”.

وخلص غوطفاين إلى أن “لبيد يس���تخدم خطاب العمل لدفع سياسة 

شبيهة بسياسة نتنياهو. وهذه هي خالصة وهم التغيير الذي يطرحه 

ك���رد كاذب عل���ى تناقضات الطبقة الوس���طى اإلس���رائيلية”. ورأى أن 

“إسرائيلية لبيد البرجوازية من شأنها تقوية نظام الخصخصة، وزيادة 

تراجع مكانة الطبقة الوسطى وتعظيم تناقضاتها”. 

وأضاف آخرون أن هذا التوجه يعتبر من ناحية جوهره يمينيًا معتداًل، 

نظرًا إلى أن من المفترض به أن يخدم المصلحة اليهودية البحتة، وإلى 

أنه ال يقوم على قيم يس���ارية عالمية ومتساوية، يفضي اعتمادها إلى 

التركيز على االعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإلى 

اس���تيعاب الظلم الناجم عن استمرار االحتالل، باإلضافة إلى الرغبة في 

التوصل إلى تسوية سلمية دائمة تلبي المطالب العادلة للفلسطينيين.

كتب بالل ضاهر:

ندد رئيس حكومة إس���رائيل، بنيامين نتنياه���و، ووزراؤه بقرارات هيئات 

أوروبي���ة مؤي���دة للفلس���طينيين، ولم يترددوا في ش���ن هجوم ش���ديد ضد 

األوروبيين، وصل���ت حد اتهام نتنياهو لهم بأنهم »ل���م يتعلموا الدرس من 

المحرقة«. ويأتي هذا الحراك األوروبي في الوقت الذي قدم فيه الفلسطينيون 

مشروع قرار إلى مجلس األمن الدولي يطالب بإنهاء االحتالل، كما أنه يأتي في 

وقت انطلقت فيه معركة االنتخابات العامة في إس���رائيل. وأجرى »المش���هد 

اإلس���رائيلي« المقابلة التالية مع المحلل السياس���ي في موق���ع »إلمونيتور« 

االلكتروني، عكيفا إلدار.

)*( »المشـــهد اإلســـرائيلي«: جرت األســـبوع الماضي خطوات أوروبية مؤيدة 

للفلســـطينيين، مثـــل اعتراف البرلمان األوروبي بفلســـطين وشـــطب »حماس« 

من قائمة »المنظمـــات اإلرهابية« لالتحاد األوروبي. كيـــف تؤثر هذه الخطوات، 

وخطوات مشابهة متوقعة في المستقبل، على إسرائيل؟

إلدار: »بداية، أنا ال أوافق على أن كل هذه الخطوات معادية إلس���رائيل. وإذا 

قرأنا بتمعن المقترح الفلسطيني، المدعوم من األردن والسعودية، فإنه توجد 

هناك بنود هامة جدا بالنسبة إلسرائيل. فالحديث يدور هناك عن مفاوضات، 

رغم أنها محدودة بس���نة واحدة، لكن هذا لن يك���ون اتفاقا يتم إمالؤه. األمر 

الثاني هو الحديث عن قبول مبادرة الس���الم العربية، وهذا يعني أن إسرائيل 

ستحصل بواس���طة هذا المقترح على إنجازات كثيرة، مثل تطبيع عالقات مع 

ال���دول العربية. وها نحن ن���رى اآلن تطبيق المصالحة بي���ن مصر وقطر، وألن 

جامعة ال���دول العربية ضعيفة جدا اآلن، فإن ثمة احتماال في هذه المصالحة 

لبناء جبهة عربية قوية، تش���مل مصر واألردن والسعودية وقطر ودول الخليج 

األخرى ودول المغرب العربي. وأعتقد أن الصحافة اإلس���رائيلية والسياسيين 

يركزون على كيفية تأثير المقترح الفلس���طيني على االنتخابات القريبة في 

إسرائيل وليس على مضمون المقترح«.

)*( لكن في جميع األحوال إسرائيل تعارض مشروع القرار الفلسطيني.

إل���دار: »ما يحدث في إس���رائيل اآلن هو أن كل واحد من السياس���يين يقرأ 

استطالعات الرأي، وبضمن ذلك حزب العمل. لذلك فإن ما يحدث في إسرائيل 

اليوم ليس مؤكدا أنه سيحدث بعد االنتخابات. وعلى سبيل المثال، فإن حزب 

العم���ل، وحتى وزير الخارجية، أفيغدور ليبرم���ان، أعلنا أنهما يؤيدان مبادرة 

الس���الم العربية )لكن ليبرمان يدعو إلى تبادل أراض وس���كان(. ولذلك، فإنه 

في حال عدم حدوث مفاجأة في االنتخابات، فإني آمل أن نس���تمع إلى نغمات 

مختلفة. وهناك االستطالع الذي نشرته صحيفة ’هآرتس’، األسبوع الماضي، 

وأظه���ر أن النس���بة األعلى من بين الذين أجابوا على س���ؤال حول من المذنب 

بتدهور مكانة إس���رائيل الدولية، قالوا إن إس���رائيل هي المذنبة بذلك، علما 

أن األغلبية ما زال���ت تعتقد أن األميركيين واألوروبيين والفلس���طينيين هم 

المذنبون. وعندما تس���ألني أن إس���رائيل تعارض المقترح اإلسرائيلي فإنك 

تقصد إسرائيل الرسمية، أي الحكومة«.

)*( ليـــس فقط الحكومة اإلســـرائيلية. فقد طالبت رئيســـة حـــزب »هتنوعا«، 

تسيبي ليفني، وزير الخارجية األميركي، جون كيري، باستخدام الفيتو األميركي 

من أجل إسقاط مشـــروع القرار في مجلس األمن الدولي، وقالت إن »هذه مصلحة 

تتجاوز الخالفات بين األحزاب في إسرائيل«.

إلدار: »نعم. لكنها قالت إنه في حال لم تس���تخدم الواليات المتحدة الفيتو 

فإن هذا سيصب في مصلحة اليمين اإلس���رائيلي في االنتخابات. أي أنها لم 

تتعامل مع المضم���ون وإنما مع االعتبارات االنتخابي���ة. وهي تتخوف من أن 

الجمهور في إس���رائيل س���يقتنع بدعاية اليمين بأن العالم كله ضدنا. وهي 

لم تقل إن هذا المقترح سيء أو جيد، وإنما أنه سيضرهم في االنتخابات«.

)*( أنت تعتقد، إذن، أن إســـرائيل ستوافق بعد االنتخابات على مشروع القرار 

الفلسطيني بإنهاء االحتالل؟

إلدار: »هذا متعلق بما سيحدث في 17 آذار المقبل. وأعتقد أنه إذا جاءت 

حكوم���ة كتلك الموجودة اليوم، فإنه يمك���ن حدوث تغيير فقط في حال 

ممارس���ة ضغوط دولي���ة عليها. وحتى أنه من الجائ���ز أال تتمكن حكومة 

يمين مقبلة من البقاء لفترة طويلة. وإذا ش���عر الجمهور اإلسرائيلي بأن 

الوضع يؤثر على جيبه بس���بب عقوبات قد تفرض على إس���رائيل، مثلما 

حدث مع جنوب إفريقيا في فترة األبارتهايد، فإنه سيكون هناك تغيير 

تدريجي. لكن إذا جاءت حكومة أخرى، بقيادة ليفني ورئيس حزب العمل، 

إسحاق هرتس���وغ، ورئيس حزب يش عتيد )يوجد مستقبل(، يائير لبيد، 

فتح 
ُ
وميرت���س ومدعومة من األحزاب العربية فإني أعتقد أن اللعبة س���ت

من جديد«.

)*( هل يوجد بديل لحكم اليمين ونتنياهو، ألنه يبدو أن هرتســـوغ وليفني ال 

يطرحان بدائل جوهرية لسياســـات نتنياهو، وال حتـــى في الناحية االقتصادية 

أيضا، إذ لم نسمع منهما شـــيئا على هذا الصعيد، وال يطرحان أية مبادرة إلنهاء 

االحتالل؟

إلدار: »هذا صحيح. أحزاب الوس���ط - اليس���ار الصهيوني، باس���تثناء حزب 

ميرت���س، تفضل إخف���اء معالم مواقفه���ا. والجميع يوجه���ون أنظارهم نحو 

الوس���ط السياس���ي، حيث ثلث الجمهور هناك لم يقرر من س���ينتخب. وهم، 

ليفني وهرتس���وغ ولبيد، ال يريدون اتخاذ ق���رارات صعبة، ويفضلون الحفاظ 

على ما لديهم وعدم المخاطرة بتغيير خطهم، ولذلك فإن حزب العمل يخفي 

مواقف���ه. وليفني ذهبت قبل يومين إلى حائط المبكى وصرحت أنه س���يبقى 

تحت س���يادة إس���رائيل. أي أنها أطلقت تصريحات يمينية. وهم ال يصرحون 

وفقا لمواقفهم وإنما وفقا لما يقوله لهم مستشارو االنتخابات. وهم يفعلون 

ما يعتقدون أنه سيحقق النصر لهم«.

)*( من تجربة االنتخابات في الماضي، هل قضية غالء المعيشـــة المرتفع جدا 

وتقارير الفقر في إســـرائيل، التي تتحدث عن مســـتوى فقر عال جدا، تؤثر على 

الناخبين؟

إلدار: »التاريخ، وليس التاريخ اإلس���رائيلي فقط، يعلمنا أن الفقراء يصوتون 

ألحزاب اليمين، التي تتهم دائما جهات أخرى بالتسبب بالفقر وغالء المعيشة. 

والفقراء ال يرون العالقة بي���ن الصراع ووضعهم، وهم يتهمون العالم كله ما 

عدا حكومتهم. وهم ال يرون رس���ائل حزب يطرح برنامجا اش���تراكيا. وعدا كل 

ذلك، فإن نس���بة عالية من الفق���راء لن تصوت، بل تبقى في بيوتها بس���بب 

فقدانها األمل بإمكانية تغير وضعها، ألن الجميع يعدونها طوال الوقت لكن 

في الواقع ال يحدث ش���يء. وهذا يحدث لدى العرب في إسرائيل، حيث كانت 

نس���بة التصويت لديهم في معارك االنتخابات األخي���رة منخفضة، ألنهم ال 

يثق���ون بأحزابهم وال باألحزاب اليهودية. وبالنس���بة لتقارير الفقر، فإن هذه 

التقارير تصدر كل عام وال يحدث شيء في أعقابها«.

)*( إعمار غزة ال ُينفذ حتى اآلن، وجاء فصل الشتاء وهناك عشرات آالف البيوت 

المهدمة وســـكانها يعيشـــون في ظروف بائســـة. أليســـت هذه وصفة لتجدد 

الحرب. ماذا يفكرون في إسرائيل حيال الوضع المتدهور في قطاع غزة؟

إل���دار: »يوجد تخوف كبير لدى الجهات األمنية من أن هذا الوضع س���يقود 

إلى حرب أخرى. كذلك يعتقدون أن حماس س���تكون معنية بإفشال المقترح 

الفلسطيني إلنهاء االحتالل. ولذلك فإن الجهات األمنية في إسرائيل ترى أن 

هذين األمرين سيقودان إلى حرب«.

)*( ما زال نشـــطاء اليمين اإلســـرائيلي ينفذون اقتحامات للحرم القدسي. هل 

بإمكان حكومة إسرائيل منعهم، وإذا كانت قادرة لماذا ال تمنعهم؟

إل���دار: »ألن حزب الليكود ال ينظر إلى مصلحة الجمهور، وإنما إلى أعضاء هذا 

الحزب بين أوساط المس���توطنين، ألن عددهم كبير. ولذلك قادة الحزب، وفي 

مقدمته���م نتنياهو، يري���دون الحفاظ على تأييد هؤالء المس���توطنين لهم 

في االنتخابات الداخلية وليس ألش���خاص آخرين مثل موشيه فيغلين وميري 

ريغ���ف. والوضع في الليكود اليوم هو أنه بق���در ما تكون متطرفا أكثر تزداد 

احتم���االت انتخابك. والجمي���ع ينظرون اآلن إلى االنتخاب���ات الداخلية وباقي 

األمور ال تهمهم أبدا«.    

مقابلة خاصة مع المحلل السياسي في موقع »إلمونيتور« االلكتروني

«: أحزاب الوسط اإلسرائيلية تفضل « عكيفا إلدار لـ
 إخفاء مواقفها أماًل بجذب الناخبين الذين لم يقرروا لمن سيصوتون!

تبين من “تقرير الفقر البديل”، الذي اس���تعرضه جمعية “لتيت” 
)عطاء( في مؤتمرها السنوي، أمس االثنين، أن صورة الوضع في العام 
2014 تدل على أن ثلث اإلس���رائيليين فق���راء، وأن الكثير من األطفال 
يخلدون إلى النوم جوعى، وأن مس���نين يتنازلون عن شراء أدوية، وأن 

نسبة مرتفعة من الفقراء فكرت باالنتحار. 
ويعك����س “تقرير الفقر البديل”، كما هي الحال في كل عام، صورة أصعب 

بكثي����ر من تلك التي تظهر من تقرير الفقر الذي تصدره مؤسس����ة التأمين 

الوطني، الذي جاء فيه أن 6ر1 مليون إنسان في إسرائيل يعيشون تحت خط 

الفقر ]طالع عنه ص 4[.

ووفقا ل�”تقرير الفقر البديل” فإنه يعيش في إسرائيل 54ر2 مليون شخص 

فقير، ويشكلون 6ر31% من السكان، وبينهم 932 ألف طفل، يشكلون نسبة 

1ر35% من األطفال في إسرائيل.

وربط����ت الجمعية بين مس����توى الفقر المتس����ع في البالد وبين سياس����ة 

إس����رائيل الحربية، وقال����ت إن “االنتخابات القريبة هي فرص����ة، ربما تكون 

األخيرة، للحس����م فيما إذا كان يتعين ش����راء دبابة أخ����رى أو إنقاذ طفل من 

حي����اة الفق����ر، وإذا كان علينا االهتمام بمس����تقبل المجتمع اإلس����رائيلي أو 

حراس����ة ح����دود الدولة فقط”. وأضاف����ت الجمعية أن “انع����دام القدرة على 

الحكم وانعدام االستقرار السياسي أديا إلى وضع تغيرت فيه أربع حكومات 

خالل ثماني س����نوات. ورغم الوعود والتعهدات م����ن جانب ثالثة وزراء رفاه، 

فإنه حتى اليوم لم يصل ولو ش����يكل واح����د من ميزانية الدولة إلى المبادرة 

الوطنية من أجل األمن الغذائي”. 

وق���ال التقرير إن في إس���رائيل 60 ألف عائلة تعت���اش على “معونات 

غذائية” تقدمها جمعيات. ورغم ذلك فإن 25% من أطفال هذه العائالت 

يخل���دون إل���ى النوم جوع���ى عدة مرات كل ش���هر، و22% م���ن أوالد هذه 

العائالت يذهبون إلى المدرس���ة بدون أن يأخذوا طعاما معهم، و32% من 

أوالد هذه العائالت اضطروا إلى االلتحاق بمدارس داخلية بسبب الضائقة 

االقتصادية التي تعاني منها عائالتهم وهو ما يش���كل ارتفاعا بنس���بة 

45% قياسا بالعام 2013 الماضي. وتبين من التقرير أيضا أن 27% من أوالد 

هذه العائالت تس���ربوا من المدارس، و36% اضط���روا إلى العمل من أجل 

مس���اعدة عائالتهم وهذا المعطى يش���كل ارتفاعا بنسبة 44% عن العام 

الماضي.

وأك����د التقري����ر أن 50% من الحاصلي����ن على المعون����ة الغذائية يعملون، 

لكنهم موجودون في حالة فقر ش����ديد. كذلك تبين من التقرير أن 24% من 

العائالت التي يعمل فيها الزوجان تعيش تحت خط الفقر. 

وجاء في التقرير أن 10% م����ن العائالت التي تحصل على معونات غذائية 

اضط����رت إلى المبيت في نزل عام أو في الش����ارع، و54% م����ن هذه العائالت 

تم قطع التيار الكهربائي عن بيوتها بس����بب عدم تسديد فاتورة الكهرباء، 

و63% منها لم تتمكن عدة مرات من تس����ديد إيجار الشقة، و36% عبرت عن 

تخوفها من اضطرارها إلخالء مكان سكناها. 

وق����ال 5ر72% من هذه العائ����الت إنهم اضطروا خالل ه����ذا العام إلى 

التنازل عن ش����راء دواء بسبب عدم قدرتهم على الدفع، فيما قال 7ر%47 

إن ه����ذا األمر تكرر كثيرا خالل العام الحالي. وقال 94% من المس����نين إن 

مخصصات الشيخوخة ال تس����مح لهم بالعيش بكرامة وشراء احتياجات 

أساس����ية، و56% منه����م يعانون من نقص في الوجب����ات التي تمنحهم 

تغذية جيدة. وعموما، قال 41% من الجمهور في إس����رائيل إنهم يعانون 

من ضائقة اقتصادية.

وعلى ضوء هذا التقرير، أش����ارت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أمس، إلى 

أن الحكوم����ة ال ترص����د ميزاني����ات لمواجهة الفقر، لكنه����ا ترصد ميزانيات 

هائلة للمس����توطنات، لكن تبين أن تحفظ الصحيفة هو على رصد ميزانيات 

للمس����توطنات الصغيرة و”المعزول����ة”. وأفادت الصحيفة بأن المستش����ار 

القانوني للحكومة اإلس����رائيلية، يهودا فاينشتاين، بدأ بإجراء تدقيق حول 

رصد ميزانيات للمس����توطنات وإعالن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن 

نيته رفع الحد األدنى من األجور. 

ويأتي التدقيق الذي يعتزم فاينش����تاين إجراءه في أعقاب شكوى قدمها 

رئيس حزب “يش عتيد” )يوجد مستقبل( ووزير المالية السابق، يائير لبيد، 

ووصف فيها رصد الميزانيات للمستوطنات بأنها “رشوة انتخابية”. وطالب 

لبيد فاينش����تاين بأن يوقف ق����رار نتنياهو ووزير الدفاع، موش����يه يعلون، 

بتحويل أكثر من 400 مليون ش����يكل للمستوطنات، مش����ددا على أن “هذه 

األموال هي رشوة انتخابية”.

وطالب فاينشتاين الوزراء، األس����بوع الماضي، بضبط النفس لدى ممارسة 

صالحياتهم خالل الحكوم����ة االنتقالية الحالية واالمتناع عن “فرض حقائق 

على األرض” في مواضيع ليس����ت طارئة. كذلك طالب ال����وزراء باالمتناع عن 

“إطالق وعود وتعهدات بمنح امتيازات أو ميزانيات خالل الجوالت االنتخابية. 

فقرارات كه����ذه ينبغي اتخاذها بموجب األنظمة اإلدارية الس����ليمة، وبعد 

عملي����ة اتخاذ قرارات منتظمة، بما في ذلك إجراء مش����اورات مع المس����توى 

المهني”.

لبيد: رصد نتنياهو ميزانيات للمستوطنات »رشوة انتخابية«!
*»تقرير الفقر البديل«: ثلث اإلسرائيليين و35% من األوالد يعيشون تحت خط الفقر*

لبيد وأيضا ليفني.. خيبة الوسط!                 )إ.ب.أ(
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تغطيــة خاصـــة: نحو االنتخابات اإلسرائيلية العامة

أعلن عضو الكنيس���ت إيلي يش���اي استقالته من صفوف 

حزب ش���اس وإقامة حزب جديد برئاس���ته باس���م »الشعب 

معنا« ]»هعام إيتانو«[. 

وقال يشاي في مؤتمر صحافي عقده مساء يوم 2014/12/15 

إن الحزب الجديد س���يخوض االنتخابات العامة المقبلة في 

إطار قائمة مس���تقلة س���تضم أيضًا عضو الكنيست يوني 

شتبون من حزب »البيت اليهودي«. 

وكان »مجلس حكماء التوراة« الهيئة العليا لحزب ش���اس 

أصدر قبل ذلك تعليمات تقض���ي بعدم عقد لقاء مصالحة 

بين يش���اي ورئيس ش���اس عضو الكنيس���ت أرييه درعي.  

كذلك صدرت تعليمات لقيادة الح���زب بعدم التحدث إلى 

وسائل اإلعالم حول هذا الموضوع والتركيز على االنتخابات 

العامة المقبلة. 

وكان يش���اي رئيسًا لحزب شاس 14 عامًا قضى درعي أكثر 

من عامين خاللها في الس���جن بعد إدانته بمخالفات فساد 

وكان ممنوعًا من تولي أي منصب رسمي في األعوام األخرى. 

كذلك كان يشاي عضو كنيست عن شاس منذ 18 عامًا تولى 

خاللها عدة مناصب وزارية.

وجرت في الفترة القليلة الفائتة محاوالت للمصالحة بين 

الجانبي���ن، واقترح درعي على يش���اي خاللها ضمان المكان 

الثاني له في قائمة مرش���حي الح���زب وتولي منصب وزاري 

في حال انضمام شاس إلى الحكومة اإلسرائيلية المقبلة.

حزب كحلون الجديد سيحمل اسم »كلنا«
أعل���ن الوزير الس���ابق موش���يه كحلون ي���وم 2014/12/10 

أن اس���م الحزب ال���ذي ش���كله حديثًا لخ���وض االنتخابات 

اإلسرائيلية العامة المقبلة هو »كوالنو« ]»كلنا«[.

وقالت مصادر مقربة م���ن كحلون إنه من المتوقع أن يتم 

قريبًا الكش���ف عن تش���كيلة قائمة مرش���حي هذا الحزب 

وبرنامجه السياسي واالقتصادي- االجتماعي. 

وكان كحلون أكد أخيرًا أن األفكار السياسية التي سيعمل 

على الدفع بها قدمًا هي األف���كار عينها التي تبناها حزب 

الليكود عندما كان بزعامة رئيس الحكومة السابق مناحيم 

بيغن، وتضمنت اس���تعدادًا لتقديم تن���ازالت إقليمية من 

أجل تحقيق السالم بين إسرائيل وجاراتها.  

عضو الكنيست أفيشاي برافرمان من حزب 
العمل يعلن اعتزال الحياة السياسية

أعلن عضو الكنيست أفيشاي برافرمان من حزب العمل يوم 

2014/12/15 اعتزاله الحياة السياس���ية وعدم التنافس على 

مكان في القائمة المش���تركة لحزبي العم���ل و»الحركة« في 

االنتخابات العامة المقبلة التي ستجري يوم 17 آذار 2015.

وذكر برافرمان أنه سيبقى عضوا في حزب العمل.

وت���رأس برافرمان في الكنيس���ت المنتهية واليته لجنة 

االقتصاد البرلمانية، كما شغل منصب وزير شؤون األقليات 

في حكومة بنيامين نتنياهو الثانية.

استطالع »معاريف«: 58% من اإلسرائيليين ال يرغبون أن 

يتولى بنيامين نتنياهو رئاس���ة الحكومة بعد االنتخابات 

العامة المقبلة

أظهر اس���تطالع للرأي العام أجرت���ه صحيفة »معاريف« 

بواس���طة معهد »بانيلز بوليتيكس« المتخصص في شؤون 

االس���تطالعات في نهاية األس���بوع الماض���ي، أن 58% من 

اإلس���رائيليين ال يرغبون في أن يتول���ى بنيامين نتنياهو 

رئاسة الحكومة اإلسرائيلية بعد االنتخابات العامة المقبلة، 

وأن 34% منهم يرغبون في أن يتولى هذا المنصب. 

وكان اس���تطالع األسبوع قبل الفائت قد أظهر أن الذين ال 

يرغبون في أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة %66 

وأن 30% يرغبون في ذلك. 

كما أظهر االس���تطالع أنه في ح���ال إجراء االنتخاب���ات العامة 

اآلن ستحصل القائمة المش���تركة بين حزب العمل برئاسة عضو 

الكنيست إس���حاق هيرتس���وغ وحزب »الحركة« برئاسة تسيبي 

ليفني على 23 مقعدًا في الكنيست، فيما سيحصل حزب الليكود 

برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 21 مقعدًا.

ووفقًا لالس���تطالع سيزيد حزب »البيت اليهودي« برئاسة 

وزير االقتصاد نفتالي بينيت تمثيله ب�4 مقاعد ويحصل على 

16 مقعدًا، وس���يحصل حزب الوزير الس���ابق موشيه كحلون 

»كلنا« على 10 مقاعد، وحزب »إس���رائيل بيتنا« برئاسة وزير 

الخارجية أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد، وس���يتراجع حزب 

»يوجد مستقبل« برئاسة يائير لبيد ب�9 مقاعد ويحصل على 

10 مقاعد، وسيتراجع حزب شاس ب�7 مقاعد ويحصل على 4 

مقاعد، وستحصل ميرتس على 7 مقاعد، ويهدوت هتوراة 

على 7 مقاعد، والحزب الجديد »الشعب معنا« برئاسة عضو 

الكنيست إيلي يشاي على 4 مقاعد.

وبالنس���بة إلى األحزاب العربية، س���يحصل حزب الجبهة 

الديمقراطي���ة للس���الم والمس���اواة على 5 مقاع���د، وحزب 

القائم���ة الموحدة- العربي���ة للتغيير عل���ى 7 مقاعد، ولن 

يتجاوز حزب التجمع الوطني الديمقراطي نسبة الحسم.

وشمل االستطالع عينة نموذجية مؤلفة من 507 أشخاص 

يمثل���ون جميع فئات الس���كان البالغين في إس���رائيل، مع 

نسبة خطأ حّدها األقصى 3ر%4.

على هامش االنتخابات اإلسرائيلية العامة

يشاي يعلن استقالته من شاس وإقامة حزب جديد برئاسته باسم »الشعب معنا«

كتب ب. ج:

أمسكت االنتخابات البرلمانية المبكرة األحزاب اإلسرائيلية 

التي ت���دور في فلك الس���لطة وتتناوب عليها، “متلبس���ة” 

بأزماته���ا، بم���ا فيها ح���زب “الليك���ود”، الذي ب���ادر زعيمة 

بنيامي���ن نتنياهو لتلك االنتخابات. وي���كاد ال يخلو أي حزب 

من هذه األحزاب من أزمات وصراعات جدية، قد تنعكس على 

مستقبل الحزب وعلى نتيجته النهائية. وباإلمكان القول إن 

ه���ذه األزمات التي منها ما هو ناجم عن صراعات سياس���ية 

وفكرية، وأخرى شخصية، ستنعكس على النتيجة النهائية 

التي ستعزز حالة التشرذم وضعف الحكومة المقبلة. 

صحيح أن األزمات الداخلية في جميع األحزاب تتفجر أكثر 

قبل كل انتخابات عامة، بفع���ل التنافس الداخلي، ولكن في 

عدد م���ن األزمات الحالية ثمة ُبعد سياس���ي خاص، فنرى أن 

حزب “الليكود” الحاكم منذ س���ت س���نوات، يش���هد إحكام 

قبض���ة المس���توطنين واليمين األش���د تطرف���ا على صيغة 

قرارات الح���زب والئحته االنتخابية، على أس���اس أن “أقلية” 

منظمة تكتس���ح أغلبية مبعثرة، كما نرى أن االنشقاق داخل 

حزب “ش���اس”، أبعد من أن يكون ش���خصيا بين آرييه درعي 

وإيلي يشاي، بل له ارتباط وثيق بالسياسة الداخلية، والرؤية 

لشكل انخراط الحريديم الشرقيين في الجهاز العام والحياة 

العامة، كما أن الجدل يطال تحالف المستوطنين، بين التيار 

الديني الصهيوني األكثر تشددا، والتيار الديني الذي يريد 

خلق روابط مع الجمهور العلماني لتقريبه سياس���يا من الخط 

اليميني المتطرف.

وأم���ام كل ه���ذا، ن���رى من���ذ اآلن أن أح���زاب “الفقاع���ات 

االنتخابية”، على شاكلة “يوجد مستقبل” برئاسة يائير لبيد، 

تحاول البقاء في الحلبة السياسية بحجم أكبر، محاولة اجتياز 

عقدة “اقتراب تاريخ انتهاء المفعول” إن جاز التعبير، لتنزل 

إلى الس���وق “الفقاعة” المناوبة، ويقوده���ا الوزير الليكودي 

السابق موشيه كحلون، بعباءة “نصير الفقراء”.  

الليكود
بعد ك���ر وفر في هيئ���ات ومحاك���م حزب الليك���ود، تقرر 

اج���راء االنتخابات لرئاس���ة الليكود ولالئح���ة االنتخابية في 

اليوم األخير من الش���هر والعام الجاريي���ن، 31 كانون األول، 

ويواجه بنيامين نتنياهو منافس���ة م���ن النائب داني دانون، 

الذي يتولى رئاس���ة المجلس المركزي للحزب، ورئاسة حركة 

الليكود العالمية، وهو ليس الشخصية القادرة على القيادة، 

إال أن دان���ون قد يتلقى أصواتا لمج���رد معارضتها لبنيامين 

نتنياه���و، أو من أجل تحذي���ر نتنياهو، وع���دم منحه القوة 

الكبيرة، خاصة وأن المنافس التقليدي لنتنياهو على رئاسة 

الليكود، النائب المتطرف موش���يه فيغلين، أعلن انس���حابه 

من المنافسة بس���بب عامل الوقت، ولم يعلن عن دعمه ألحد 

المرش���حين، ولكن قال: “إن الليكود بحاج���ة ألن يتوجه إلى 

االنتخابات البرلمانية موحدا”، وقد ُيفهم بأنه سيدعم ضمنا 

نتنياهو، ولكن تياره األكثر تطرفا في الليكود قد يصب أكثر 

لصالح دانون.

ويبدو منذ اآلن، أن المنافس����ة عل����ى المقاعد األمامية في 

الئحة الليكود س����تكون ش����ديدة جدا، في اطار السباق على 

الحقائب الوزاري����ة “الرفيعة”، في حال نج����ح نتنياهو في 

تشكيل الحكومة المقبلة، ولكن عند صدور النتائج لن تكون 

مفاجئ����ة ألحد، ألن التيار األش����د تطرفا في ح����زب الليكود 

سيكون الفائز األكبر، وسيقرر من يكون في مقدمة الالئحة، 

ألنه أصال لم يبق من نواب سوى أولئك الذين يحظون بدعم 

هذا التيار، بع����د أن جرى في االنتخابات الس����ابقة تصفية 

آخر ش����خصيات التيار األيديولوجي التقلي����دي، الذي رغم 

تشدده السياس����ي إال أنه كان ينتهج مسلكا منضبطا أكثر، 

ويعارض فتح جبهة متعددة االتجاهات على الفلسطينيين 

في إسرائيل.

وفي حينه ل���م يفلت من هذا التيار ليكون مرش���حا ونائبا 

عن الليكود س���وى من بات رئيسا إلسرائيل، رؤوفين ريفلين، 

وال يبدو أن من تلك الش���خصيات من ينوي العودة للمنافسة، 

مثل ميخائيل ايتان ودان مريدور وبنيامين بيغين وغيرهم، 

وله���ذا فإن الليكود اليوم لم يع���د مختلفا كثيرا عن تحالف 

أحزاب المستوطنين “البيت اليهودي”، الذي يواجه هو اآلخر 

أزمة جدية.

“البيت اليهودي” وأحزاب المستوطنين
األزمة التي ش���هدها “البيت اليهودي” في األيام األخيرة، 

وأعلن عن حلها ولكن ليس كليا في مطلع األسبوع، هي مؤشر 

لتفج���ر األزمة من جديد مس���تقبال. و”البي���ت اليهودي” هو 

تحال���ف انتخابي يجمع عدة أحزاب مس���توطنين، منها حزب 

“المفدال” التاريخي، وأحزاب وحركات صغيرة تعود جذورها 

إلى هذا الحزب، وفي االنتخابات الس���ابقة، نجحت في اقامة 

تحالف أثمر لالئحة 12 مقعدا، وكان معقل األصوات األساس 

لدى المستوطنين، إذ كانت “للبيت اليهودي” النسبة األكبر، 

وكان باإلم���كان أن يحصل على ك���م أصوات أكبر، لو لم تخض 

االنتخابات الئحة تع���ود جذورها إلى حركة “كاخ” االرهابية، 

الت���ي تزعمها مئي���ر كهانا في نهاية س���نوات الس���بعين 

والثماني���ن، فه���ذه الالئح���ة حصل���ت على 66 أل���ف صوت، 

وابتعدت على نس���بة الحس���م بنحو 9 آالف ص���وت، ولكنها 

“”أضاعت” مقعدين لجمهور المستوطنين.

وقد “نج���ح” البيت اليه���ودي” أيضا، في أن يج���ذب أصواتا 

تقليدي���ة لحزب المفدال في الش���ارع اإلس���رائيلي، لدى التيار 

الدين���ي الصهيون���ي، وبمب���ادرة من رئيس التحال���ف نفتالي 

بيني���ت، فق���د أدرج العلمانية أييليت ش���كيد، ابن���ة تل أبيب 

العلمانية في المقعد الس���ابع، لتكون إح���دى أبرز نواب الكتلة 

في الكنيست، وحسب تقارير عدة، فإن بينيت يريد منح أماكن 

أكثر للعلمانيين، وهذا ما يعترض عليه حزب “تكوما”، الذي له 

أربعة مقاعد في هذا التحالف، وهو الحزب األقرب ألشد عصابات 

اليمي���ن تطرفا، فمن���ه النائبة أوريت س���تروك، المس���توطنة 

القيادية في البؤرة االستيطانية في مدينة الخليل.

كذلك فإن رئي���س التحالف بينيت يري���د عمليا تخفيض 

تمثيل “تكوما” من أربعة مقاعد الى ثالثة مقاعد في األماكن 

المضمونة، وهذا ما أجج الخالف بين بينيت ورئيس “تكوما” 

الوزي���ر أوري أريئيل ما قاد الى أن يهدد أريئيل باالنش���قاق، 

والتحالف مع حزب أنش���أه الرئيس الس���ابق لحزب “شاس”، 

النائب إيلي يش���اي، إال أن المجلس المركزي لحزب “تكوما” 

رفض في مطلع األس���بوع االنش���قاق عن التحالف االنتخابي، 

ولكن من جهة أخرى، فإن أب���رز حاخامين من بين الحاخامين 

الذين يقودون “تكوما”، ما زالوا يرفضون اس���تمرار التحالف 

مع “البيت اليهودي”، وشرعوا في مفاوضات مع حزب يشاي، 

والزعيم الروحي المنشق هو أيضا عن “مجلس حكماء التوراة” 

الذي يقود “شاس”.

“شاس”
بعد أقل من عام من االنتخابات السابقة )2013( رحل الزعيم 

الروحي ومؤسس حزب “ش���اس”، الحاخام عوفاديا يوسيف، 

الذي كان يرأس “مجلس حكماء التوراة”، الذي يقود “شاس”، 

لكن كان واضحا أن إرادة يوسيف هي المقررة في الحزب، وما 

أن رح���ل حتى تفجرت الخالفات في “مجلس حكماء التوراة”، 

وبدأت حول اسم من يخلفه، فحصل على المنصب أحد أبنائه، 

إال أنه ليس في المكانة الدينية والش���عبية التي كان يحظى 

بها والده.

ولكن الخالفات داخل “ش���اس” ظهرت في سنوات األلفين 

األخي���رة بين تياري���ن متمثلين في أبناء عوفاديا يوس���يف 

ذاته، فنجله األكبر يعقوف محس���وب عل���ى التيار اليميني 

المتط���رف، رغم م���ا يحمله “الحريديم” م���ن أفكار تبعدهم 

عن الصهيونية، وكان مس���تبعدا عن محيط والده، ولهذا فإن 

األخير قرر قبل رحيل���ه أن يخلفه ابنه الثالث من بين الذكور 

إسحاق في منصبه، رئيسا لمجلس حكماء التوراة.

وكانت ه���ذه الخالفات قد برزت في الكتل���ة النيابية، فقد 

تبن���ى الرئيس السياس���ي الس���ابق لحزب “ش���اس” النائب 

إيلي يش���اي مواقف يمينية، جعلته يتقرب أكثر من أحزاب 

التي���ار الديني الصهيوني، بينم���ا الرئيس الجديد- القديم 

آريي���ه درعي يتبنى خطا براغماتيا، م���ن منطلق الحفاظ على 

اس���تقاللية الحزب وعدم الزج به في خانة اليمين المتطرف 

دون سواه.

ويمي���ل التيار اليميني المتطرف المتمثل بش���خص إيلي 

يش���اي إلى البحث عن س���بل لالنخراط في األجواء المهيمنة 

على الش���ارع اإلسرائيلي، وكان صوته خافتا إلى درجة أنه لم 

ُيسمع في مش���روع قانون فرض الخدمة العسكرية االلزامية 

على شبان الحريديم، لكن تحركات األيام األخيرة واستعداد 

ح���زب “تكوما” برئاس���ة أوري أريئيل لالنضم���ام إلى الحزب 

الجدي���د الذي أقامه يش���اي مؤخ���را، يدل على م���دى ارتباط 

يش���اي بهذا التيار، وعمليا هو يترك المبادئ األساسية التي 

يتبناها الحريديم.

في المرحلة المقبلة ستتكش���ف خي���وط الخالف أكثر، كما 

س���تظهر الجهات المحركة من خارج “شاس”، فإيلي يشاي، 

ليس تل���ك الش���خصية القيادية التي بإمكانه���ا أن تجرف 

الش���ارع، وهذا ما يعزز االس���تنتاج األولي ب���أن هناك جهات 

أكبر تحرك يشاي، وليس من المستبعد أن يكون “شاس” قد 

شهد اختراقا من التيار الديني الصهيوني.

حت���ى اآلن، تمنح اس���تطالعات الرأي الح���زب الذي أقامه 

يش���اي 3 مقاعد، ما يعني عدم اجتيازه لنس���بة الحس���م، 

وس���نرى الحقا قوة الحزب إذا ما انضم اليه حزب “تكوما”، 

وفي المقابل، فإن كتلة “شاس” برئاسة درعي، تحصل بعد 

االنشقاق وفق اس���تطالعات الرأي على 4 مقاعد، بدال من 11 

مقعدا اليوم.

لكن كل استطالعات الرأي التي ظهرت في األشهر الخمسة 

األخيرة تنبأت بتراجع قوة “ش���اس”، خاصة حينما بدأ يظهر 

في هذه االس���تطالعات الحزب الذي اقامه الوزير السابق من 

ح���زب “الليكود”، موش���يه كحلون، اليهودي الش���رقي، ابن 

العائلة الفقيرة، صاحب السحنة السمراء، و”لطيف” المظهر 

والخطاب���ة، الذي ُيكثر من إطالق الش���عارات والخطابات التي 

تثير حماس���ة المغلوب على أمرهم، من فقراء وجوعى، وهذا 

م���ن المفروض أن يجرف أصواتا من بلدات وأحياء الفقر، التي 

نس���بة عالية منها يسكنها يهود ش���رقيون، وهؤالء معقل 

أصوات لحزب “شاس”.

لبيد وكحلون
فاجأ حزب “يوجد مس���تقبل” برئاسة “النجم التلفزيوني” 

يائير لبيد كل الحلبة اإلس���رائيلية واس���تطالعات الرأي التي 

صدرت خ���الل الحملة االنتخابية الس���ابقة، بحصوله على 19 

مقعدا، فأكثر ما تنبأته اس���تطالعات الرأي له كان 12 مقعدا، 

وجرى الحدي���ث في غالب األحيان عن 7 إل���ى 9 مقاعد، ولكن 

م���ا أن هدأ غبار االنتخاب���ات، ودخل لبيد إل���ى وزارة المالية، 

وانتهج م���ع نتنياهو سياس���ة اقتصادية صقري���ة، مليئة 

بالضربات االقتصادية الموجهة للطبقة الوس���طى والشرائح 

الفقيرة والضعيفة، حتى بدأ يتراجع في اس���تطالعات الرأي، 

فلبيد في نظر الجمهور انقلب على الش���عارات التي أطلقها 

خالل االنتخابات الس���ابقة، وفيها تماشى مع شعارات حملة 

االحتجاجات الش���عبية عل���ى غالء المعيش���ة، التي اندلعت 

لبضعة أسابيع.

ولربم���ا أن لبيد راهن في مرحلة ما على تحس���ين وضعيته، 

واس���تعادة ما خسره اس���تطالعيا، فرأيناه في آخر فترة، قبل 

اقالت���ه من منصبه، وإع���الن نتنياهو التوج���ه إلى انتخابات 

مبكرة، يحاول اطالق مبادرات تغازل الطبقة الوس���طى ونوعا 

ما الش���رائح الفقيرة، إال أن االنتخاب���ات داهمته، ولهذا نقرأ 

الكثي���ر من التقارير التي تقول إن لبيد يريد اقناع موش���يه 

ل حزبا أس���مناه “كوالنو” )كلنا(، بتشكيل 
ّ
كحلون الذي ش���ك

الئحة موحدة للحزبين، ولكن كحلون، الذي تمنحه استطالعات 

الرأي ما بين 10 إلى 13 مقعدا، ليس متحمس���ا للفكرة، ويريد 

خوض االنتخابات بشكل مس���تقل، وحتى أنه اتفق مع حزب 

“يسرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(” بزعامة أفيغدور ليبرمان 

على ابرام اتفاقية فائض أصوات.

ويريد لبيد من هذا التحالف أوال التعويض قدر اإلمكان عن 

خس���ارته، ومن ثم اختالق تكتل انتخاب���ي، قد يكون األكبر، 

بحس���ب اس���تطالع صدر بعد أيام قليلة من ظه���ور الفكرة، 

ل رئيس���ه، وف���ي هذه الحالة 
ّ
بادعاء أن التكتل األكبر يش���ك

لبيد، الحكومة المقبلة. ولكن معادلة لبيد مليئة بالغرابة، إلى 

درجة التس���لية، فهو يريد تحالف���ا مع كحلون، على أن يرأس 

التحال���ف لبيد ذاته، رغم أن اس���تطالعات الرأي تتنبأ بتفوق 

واضح لح���زب يتزعمه كحل���ون على حزب لبيد، كم���ا أن لبيد 

الذي يريد أن يحلم بتش���كيل حكومة، نس���ي اجراء حسابات 

من س���يكون شركاؤه في حكومة كهذه، وعلى األغلب لن يجد 

أغلبي���ة إذا ما رف���ض اليمين المتش���دد والحريديم الدخول 

لحكومته االفتراضية، ولكن الس���ؤال األهم، على أي أس���اس 

سيقبل كحلون بتحالف كهذا؟.

الالفت في األمر هو ما ورد في مقالة مطولة للمحلل السياسي 

يوسي فيرتر في صحيفة “هآرتس” يوم الجمعة الماضي 19 

كانون األول الجاري، من فق���رة صغيرة تقول إن طواقم حزب 

“كوالنو” )كلنا(، الذي أنش���أه كحلون، تتخ���وف من أن حزب 

“يوجد مستقبل” بزعامة لبيد، يسعى لردع “متبرعين كبار”، 

عن مساعدة كحلون وحزبه في حملة االنتخابات الجارية، وأن 

ال يمنحوه ضمانات مالية.

وكل الحكاية من جهتنا هي “المتبرعون”، ففي االنتخابات 

حا بشعارات ذات صبغة  الس���ابقة خاض لبيد االنتخابات ُملوِّ

اقتصادي���ة اجتماعية، تغ���ازل احتياجات ش���ريحة الطبقة 

الوس���طى، لكن بعد االنتخابات انقلب لبيد على كل شعاراته 

االنتخابية، وبعد أن تكش���فت حقيقته تبّي���ن أيضا أن لبيد 

حظي في حملة االنتخابات تل���ك بدعم 78 من كبار األثرياء، 

الذين قدموا له ضمانات مالية بنكية، ولكن هذا طرف الجليد 

لما هو أكبر بكثير.

ه���ذه الكلم���ات القليلة تدعم االس���تنتاج الواض���ح أن ما 

يجمع لبيد وكحل���ون وحزبيهما هو أنهما الفقاعة االنتخابية 

المناوبة، الت���ي ينفخها في كل واحد من الجوالت االنتخابية 

األخيرة حيت���ان المال المعنيون بحكوم���ات ضعيفة، ترتكز 

عل���ى كتل مدعوم���ة منهم، لتنفذ سياس���تهم االقتصادية 

الصقرية، والفقاعة الجديدة كحلون ستكون مناسبة لألحياء 

الفقيرة، بعكس لبيد، الذي كان يتناغم مع الش���ريحة العليا 

من الطبقة الوس���طى ومعقلها تل أبي���ب، ولكن لهذا الملف 

ستكون معالجة الحقا.

حزبا “العمل” و”الحركة”
نجح تحالف حزب “العمل” برئاس���ة إس���حاق هيرتس���وغ، 

و”الحرك���ة” بزعامة تس���يبي ليفني، في الحف���اظ على عدد 

مقاعد الحزبين ال���ذي حصال عليه في االنتخابات الس���ابقة، 

فاس���تطالعات الرأي تمن���ح هذا التحالف م���ن 21 مقعدا إلى 

24 مقعدا، وفي االنتخابات الس���ابقة حصل “العمل” على 15 

مقعدا، و”الحركة” على 6 مقاعد، ولكن من السابق ألوانه حسم 

قوة هذا التحالف، فحتى اآلن، نش���ير إلى أن ليفني كغيرها 

من األحزاب التي تتشكل على يد “زعيم سياسي”، هي اآلمر 

الناه���ي في تركيبة الالئحة، وحتى اآلن غادر كتلتها نائبان، 

ليس���ا بارزين على الحلبة، فاألصوات أساس���ا تجذبها ليفني، 

ومن ثم الش���خصية الثانية في حزبها، الوزير الس���ابق عمير 

بيرتس، الذي ضمن مقعده المتقدم في الالئحة المش���تركة، 

بينما ليس واضحا ما هو مصير النائب اآلخر عمرام متسناع.

ومن المنتظر أن يش���هد حزب “العمل” هو أيضا منافس���ة 

حادة، بس���بب عدد المقاع���د المحدود له، ما بي���ن 15 إلى 17 

مقعدا.

حلبة متشرذمة
تواصل اس���تطالعات الرأي، التي ص���درت أيضا في نهاية 

األس���بوع الماض���ي، التنب���ؤ بحلب���ة برلمانية تتع���دد فيها 

الكتل الوس���طية من حيث العدد، وفي قس���م منها عبارة عن 

تحال���ف أحزاب، ق���د تتفكك بعد االنتخاب���ات بمرحلة، وعلى 

هذا األس���اس فإن الفرضية القائمة هي أن الحكومة المقبلة 

ستشهد الكثير من الصراعات وحالة عدم استقرار دائمة.  

أزمات داخلية في غالبية األحزاب اإلسرائيلية ستعكس نفسها على النتائج النهائية لالنتخابات
*تقريبا أي من األحزاب أو التحالفات االنتخابية التي تدور في فلك السلطة ال تخلو من أزمات داخلية *الليكود يواجه منافسة شديدة على األماكن المتقدمة وتيار المستوطنين يهدد بسيطرة أكبر *تحالف أحزاب 

ها المؤقت يحمل مؤشرات قد تفجرها مستقبال *شاس يواجه انشقاقا قد يهدد وجوده على الساحة السياسية *”يوجد مستقبل” برئاسة لبيد يضغط على كحلون
ّ

المستوطنين يواجه أزمة بين مركباته وحل

 بوساطة األثرياء ليشكال الئحة مشتركة *تحالف حزب “العمل” مع “الحركة” ال يحقق زيادة فعلية في االستطالعات والمنافسة تشتد في “العمل”*

تحالف "العمل" مع "الحركة": نتائج غير مضمونة.                )رويترز(
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تغطيــة خاصـــة: نحو االنتخابات اإلسرائيلية العامة

برز خالل الفترة القليلة الفائتة خالف بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية ورئيس الليكود 

بنيامي���ن نتنياهو ورئيس حزب »يس���رائيل بيتينو« )إس���رائيل بيتن���ا(، وزير الخارجية 

أفيغدور ليبرمان. 

وكان ليبرمان أحد أهم ش���ركاء نتنياهو في الحكم، وخاض حزباهما، »يسرائيل بيتينو« 

والليكود، االنتخابات الماضية ضمن قائمة »الليكود بيتينو )الليكود بيتنا(« المشتركة. 

ولدى تش���كيله الحكومة المنتهية واليتها، امتنع نتنياهو عن تعيين أحد في منصب 

وزير الخارجية، وأبقى المنصب ش���اغرا إلى حين انتهاء محاكمة ليبرمان بقضايا فس���اد. 

وفعال، بع���د انتهاء المحاكمة عين نتنياهو ليبرمان وزي���را للخارجية، وهو منصب ما زال 

يشغله حتى اآلن.

لكن هذه الشراكة تحولت إلى صدام بين الرجلين مؤخرًا، بعدما هاجم ليبرمان نتنياهو 

عل���ى خلفية أدائه خالل العدوان اإلس���رائيلي على قطاع غزة ف���ي الصيف الماضي. كما 

أعل���ن ليبرمان أنه ال يرفض االنضمام إلى حكومة برئاس���ة رئيس حزب »العمل« إس���حاق 

هرتس���وغ، خصم نتنياهو. ورد متحدثون من حزب الليكود بالقول إن التصويت لليبرمان 

في االنتخابات القريبة هو بمثابة تصويت »ألحزاب اليسار«. 

وقال ليبرمان »لست بعالقة مثالية مع نتنياهو« لكنه أوضح أنه ليس شريكا في الشعار 

»فق���ط لي���س نتنياهو«. وأضاف أنه توجد نقاش���ات بينه وبين نتنياه���و »وعلى ما يبدو 

ستكون هناك نقاشات أخرى... وهناك خالفات«.

وانتق���د ليبرم���ان أداء نتنياهو خالل العدوان على غزة، وكان وزي���ر الخارجية يدعو إلى 

احتالل قطاع غزة وإس���قاط حكم »حماس«. وقال في هذا السياق إنه »في السياسة مثلما 

ه���ي الحال في كرة القدم، ثمة أهمية للحفاظ على المب���ادرة، وعدم االنجرار. وقلت خالل 

عملي���ة ’الجرف الصامد’ إنه يحظر علينا االنجرار. لكننا جررنا، ولم نبادر. وإذا كان األمر قد 

فرض علينا، وال خيار آخر أمامنا، كان يتعين علينا الذهاب حتى النهاية«.

وتابع ليبرمان »أنا ال أهرب من المش���اكل وال أكنس���ها تحت البس���اط. ينبغي أن نتحلى 

بالمس���ؤولية وبالجدية، وأال يكون كل ش���يء شعارات. لكن ألس���في نحن ننجر مرة أخرى 

إللصاق أوصاف. ال يوجد يسار أو يمين. يوجد أشخاص جديون وال ينجرون ويوجد أشخاص 

ينجرون«. 

ورحب ليبرمان بالوحدة بين هرتس���وغ ورئيس���ة حزب الحركة تسيبي ليفني، وقال إنه 

يؤيد تش���كيل أطر حزبية كبي���رة. واعتبر أنه يوجد إهدار للفكرة ف���ي هذه الوحدة، ألن 

هرتس���وغ وليفن���ي »يتحدثان عن التناوب ب���دال من الجوهر. ما ال���ذي يقترحانه؟ ما هي 

الحلول برأيهما؟«. كذلك نفى ليبرمان أنباء ترددت حول إقامة قائمة مش���تركة بين حزبه 

نو« )كلنا( الجديد، الذي أقامه الوزير الس���ابق والمنش���ق عن حزب الليكود، 
ّ

وح���زب »كوال

موشيه كحلون. 

ورد متحدثون باس���م حزب الليكود على ليبرمان بالقول إنه »يتنكر كقائد يميني، لكن 

من يصوت لحزبه، سيحصل على حكومة يسار«.

وأضافوا أن »أقوال ليبرمان بش���أن استعداده للجلوس في حكومة برئاسة هرتسوغ تدل 

على أن التصويت لليبرمان قد تحرك أصواتا من اليمين إلى اليس���ار وتتس���بب بتشكيل 

حكومة يس���ار. وواضح أن كل من يريد حكومة قوية وواس���عة برئاس���ة نتنياهو، وتكون 

مس���تندة إلى كتلة اليمين واليمين - الوس���ط، عليه أن يصوت هذه المرة لليكود برئاسة 

نتنياهو«. 

ورف���ض المتحدثون االنتقادات لنتنياه���و حول أدائه خالل الع���دوان على غزة، وقالوا 

إن »رئي���س الحكوم���ة بنيامين نتنياه���و أدار عملية ’الجرف الصامد’ العس���كرية بحزم 

ومس���ؤولية س���وية مع وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش ولم ينجر وراء مقترحات 

مختلفة ومتنوعة. وتمت إدارة العملية العس���كرية من خالل رؤيا ش���املة من أجل الحفاظ 

على أمن الدولة وحياة المواطنين والجنود«. 

كتب برهوم جرايسي:

لم يس���ع نتنياهو في أي وقت إلى إخفاء عالقاته بكبار 

الرأسماليين المؤثرين على االقتصاد اإلسرائيلي، منذ بدء 

ظه���وره في مقدمة الحلبة السياس���ية في النصف األول 

من س���نوات التس���عين من القرن الماضي، مرورا بوصوله 

إلى كرسي رئاسة الحكومة ألول مّرة العام 1996، وعالقته 

المتين���ة بكبار المس���تثمرين- حيتان الم���ال- بداية مع 

األمي���ركان، واليه���ود منهم خاصة، والحقا في س���نوات 

األلفي���ن حينما برزت عالقت���ه بالحيتان اإلس���رائيليين، 

واالنطب���اع الس���ائد أنهم هم م���ن أوصلوه إلى رئاس���ة 

الحكوم���ة مجددا، بع���د أن كانت ش���عبيته في حضيض 

كبير، حتى سنوات األلفين األولى. وُيعد نتنياهو “نجم” 

ظاهرة عالقة رأس المال بالس���لطة، ورغم كثرة األحاديث 

عن دعمه المباش���ر وغير المباشر من حيتان المال، إال أنه 

حت���ى اآلن لم يواجه نتنياهو تحقيقا جنائيا حول طبيعة 

هذه العالقات التي تستعرضها من حين إلى آخر وسائل 

إعالم كثيرة.

حينم���ا وصل نتنياهو ف���ي الع���ام 1996، بفارق ضئيل 

جدا عن منافس���ه زعيم حزب “العمل” في حينه، شمعون 

بيري���س، لم يجد دعما محليا من حيتان المال، ولهذا كان 

نتنياهو يتلق���ى الدعم من اليمي���ن األميركي المحافظ، 

وخاصة اليهود منهم، ولم يصمد في الحكم ألكثر من 34 

ش���هرا، وانهارت حكومته سريعا، وكانت تلك أقصر عمر 

والية برلمانية منذ الع���ام 1961. وغاب نتنياهو في العام 

1999 عن الحلبة السياس���ية، إلى أن ع���اد اليها في العام 

2002، حينما عاد الليكود إلى رئاسة الحكومة، وتولى في 

العام 2003 حقيب���ة المالية في حكومة أريئيل ش���ارون 

الثانية، وانتهج سياس���ة اقتصادية شرسة، ضرب فيها 

الكثي���ر مما كان ُيحس���ب على “سياس���ة الرفاه”، فضرب 

المخصصات االجتماعية التي تدفعها مؤسس���ة الضمان 

بنسب هائلة، وأولها مخصصات األوالد التي تتلقاها كل 

عائلة عن كل ولد دون س���ن 18 عاما، ومخصصات البطالة، 

إضاف���ة إلى ميزانيات اس���تثنائية تتلقاها البلديات في 

البلدات والمدن الفقيرة، وقائمة الضربات تطول.

ونستطيع القول إن والية نتنياهو في وزارة المالية بين 

العامين 2003 و2005، قرّبته أكثر إلى كبار الرأس���ماليين 

اإلس���رائيليين، ومع انهيار حكومة “كديما”، في نهاية 

الع���ام 2008، أيق���ن م���ن أيق���ن منه���م أن نتنياهو هو 

“الق���ادر” على وضع السياس���ة التي تخ���دم مصالحهم، 

فحمل���وه إلى رئاس���ة الحكومة في انتخاب���ات ربيع العام 

2009، ورأينا في ذلك العام اصطفافات اقتصادية غريبة 

عجيبة، مثل التنس���يق العلني بين رئيس اتحاد النقابات 

“الهس���تدروت” عوفر عين���ي، مع عدد من كب���ار حيتان 

الم���ال، واتحاد الصناعيين، فكان عيني عّراب دخول حزب 

“العمل” إلى حكومة نتنياهو الثانية، وضمن ما ُسمّي في 

حينه “هدوءا نقابيا” لعامين كاملين، بمعنى عدم خوض 

أية نضاالت نقابي���ة كبرى، وخاصة اضراب���ات، وفي تلك 

الفترة، أعاد نتنياهو سياس���ته االقتصادية بصقريتها، 

ولكن لم يحق���ق في تلك الحكوم���ة )2009- 2013( كل ما 

أراد.

ل الحكومة للم���ّرة الثالثة 
ّ
وحينم���ا عاد نتنياهو وش���ك

بعد انتخاب���ات مطلع العام 2013، “وج���د” أمامه عرابين 

لسياس���ته االقتصادية، يائير لبيد الذي دخل الكنيست 

بق���وة برلمانية م���ن 19 مقع���دا ملوحا بش���عارات حملة 

االحتجاج���ات الش���عبية التي اندلعت ف���ي صيف 2011، 

ونفتالي بينيت الذي جاء عل���ى رأس حزب اليمين األكثر 

تطرفا ووّحد غالبية أحزاب المستوطنين. وشكل االثنان مع 

نتنياهو مثلثا مانعا لدخول كتلتي المتدينين الحريديم 

إل���ى الحكوم���ة، والذين يمنع���ون  سياس���ة اقتصادية 

تقش���فية كليا، خاصة في ما يتعل���ق بالمخصصات التي 

تص���ل إلى جمهورهم مباش���رة، وهذا ما أت���اح لنتنياهو 

العودة إلى سياس���ته االقتصادية إبان حكومة ش���ارون، 

وضرب المخصصات االجتماعية وغيرها من السياسات.

في حكومتي���ه األخيرتين، ظهر نتنياهو بعالقة واضحا 

جلّي���ة للعيان بحيت���ان المال، ولم يتردد ف���ي المجاهرة 

بالدف���اع عنهم، ف���ي مواجه���ة العديد م���ن المبادرات 

التي كانت س���تمس بهم، مثل منع���ه رفع الضريبة على 

الش���ركات بنس���ب عالية، وأقصى ما واف���ق عليه رفعها 

تدريجيا من 25% إل���ى 5ر26%، بدال من 34% حتى نهاية 

س���نوات التس���عين من القرن الماضي، م���ا افقد الخزينة 

العامة س���نويا مليارات الدوالرات. ومث���ال أبرز على نهج 

رح ألول 
ُ
نتنياه���و كان قانون تعدد االحت���كارات، الذي ط

مرة كفكرة في العام 2007، في أجواء األزمة االقتصادية 

في الواليات المتحدة، ويهدف إلى منع تعدد االحتكارات 

لدى مس���تثمر واحد أو مجموع���ة اقتصادية واحدة، منعا 

لتأثر احت���كار بانهيار احتكار آخر، ولك���ن من أبرز دوافع 

القان���ون كان الحد من ظاهرة س���يطرة حيتان المال على 

صناديق التقاعد المتداول���ة في البورصة، لتمويل ودعم 

ومش���اريعهم االقتصادي���ة، فتلك الصنادي���ق، بمعنى 

توفي���رات العاملي���ن التقاعدية، تلقت ضرب���ة كبيرة مع 

انهيار البورصة االقتصادية في س���نوات األلفين، بفعل 

األزمات االقتصادية.

وف���ي ظل الحكوم���ة المنحلة نجح نتنياه���و مع عرابّيه، 

ومع الداعمين اآلخرين أفيغدور ليبرمان وتسيبي ليفني، 

كرؤس���اء أحزاب ائتالف، في تفريغ القان���ون من جوهره 

األول، واقراره نهائيا في الكنيس���ت بصيغة مخففة، كان 

وصي���ًا عليها رئيس حزب المس���توطنين نفتالي بينيت. 

ونذك���ر مثاال عينيا عل���ى هذا التخفيف، جانب وس���ائل 

اإلعالم، فقنوات التلفزي���ون واإلذاعة التجارية، بترخيص 

حكومي، ضمن ما يس���مى “س���لطة الب���ث الثانية” تحت 

س���يطرة حيتان المال، الذين يس���تخدمون هذه القنوات 

لصياغ���ة رأي عام، يخدم مصالحهم، وبضمن هذا ش���راء 

السياس���يين البارزي���ن في فل���ك الس���لطة ورأس الهرم 

الحاكم.

وبحس���ب الصيغة النهائية للقانون، فإنه سيدخل حيز 

التنفيذ في قط���اع اإلعالم فعليا في الع���ام 2030، إذ أن 

القان���ون بنصه الجاف س���يدخل حيز التنفي���ذ في هذا 

القطاع في العام 2017، ولكن في العام 2015، الذي سيطرق 

عالمنا بعد أيام قليلة، س���يتم تجدي���د عطاءات القنوات 

التلفزيونية واإلذاعية لمدة 15 عاما، أي حتى العام 2030، 

وحينما يدخل القانون حيز التنفيذ في العام 2017، فإنه 

ال يس���تطيع تغيير الوضع القائم، بفعل المبدأ القانوني، 

وبهذا سيس���تمر حيتان المال في يطرتهم على وسائل 

اإلعالم، بموازاة احتكاراتهم األخرى.  

شبهات ملموسة
كثيرة هي القضايا والتقاري���ر الصحافية التي ظهرت 

في السنوات األخيرة، وتستعرض جوانب اشكالية، بنظر 

القانون اإلس���رائيلي، لعالقة نتنياهو بكبار المستثمرين 

وحيت���ان المال، وآخرها صدر قب���ل ايام في صحيفة “ذي 

مارك���ر” االقتصادية، ف���ي مقال للكات���ب والمحلل روتم 

ش���طريكمان، يع���رض فيه عدة لق���اءات بي���ن نتنياهو 

ومستثمرين كبار، تمت في أوقات مصيرية لهم، ما يثير 

شبهات باإلمكان القول إنها جنائية، ليطالب شطريكمان 

باجراء تحقيق جنائي مع نتنياهو حول تلك اللقاءات.

ويكتب ش���طريكمان “إن بنيامين نتنياهو ليس إيهود 

أولمرت، وخالفا لس���لفه في المنصب فإن رئيس الحكومة 

الحالي، الذي قرر أخذنا إلى دوامة )االنتخابات(، ال لزوم لها، 

وكلفتها باهظة، ليس فاسدا، فصحيح أنه جرى التحقيق 

مع���ه في الماضي في عدة حاالت، لكن لم تقدم ضده أبدا 

أي���ة الئحة اتهام، ولكن ه���ذا ال يعني عدم التحقيق اآلن 

حول نشاطه، فحتى لو نسينا للحظة، قضية “بيبي تورز” 

)إحدى شبهات الفساد المتعلقة بتكاليف سفر نتنياهو 

إلى الخارج- المحرر(، وقضايا أخرى من الماضي، فإن نشاط 

ونهج نتنياهو في العامين األخيرين، ومنها ما هو متعلق 

بق���رارات اقتصادية هامة اتخذته���ا حكومته، وكل هذا 

يحتاج إلى فحص دقيق”.

ويتابع شطريكمان “لقد التقى نتنياهو في لقاء خاص 

ومنف���رد في بيته مع )المس���تثمر المس���يطر على حقول 

النفط( إس���حاق تش���وفا، قبل وقت قصير من صدور قرار 

الحكومة بش���أن تصدي���ر الغاز، والس���ماح بتصدير %40 

من مخزون الغاز في حقول البحر االبيض المتوس���ط، هذا 

القرار الذي اثر كثيرا على مصالح تشوفا، وقد كشفت عن 

اللقاء في بي���ت نتنياهو النائبة عن حزب العمل ش���يلي 

يحيموفيتش”.

ويكش���ف ش���طريكمان عن لق���اء آخر لنتنياه���و يثير 

الش���بهات من حي���ث هوية الش���خصية والتوقيت، ففي 

الخري���ف الماضي التق���ى نتنياهو م���ع أودي أنجل، أحد 

أصحاب األسهم في القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، 

وهو يملك أس���هم في احدى ش���ركات االستثمار الكبرى 

المعروفة، ولم يعرف أحد مضمون تلك الجلسة، التي هي 

كباقي الجلس���ات من هذا النوع التي تجري في بيته على 

انف���راد ومن دون أي توثيق لها، وم���ن دون حضور أي من 

المس���اعدين، ما يعني أنها تجري بس���رية تامة، لكن من 

الواضح أنه كانت حاجة شخصية لهما لهذه الجلسة، التي 

عقدت قبل وقت قصير من تعيين وزير جديد لالتصاالت 

ب���دال من الوزير غلع���اد إردان، الذين ج���رى تعيينه وزيرا 

للداخلية.

ويتاب���ع ش���طريكمان قائال إن األمر تكش���ف أكثر، بعد 

أن أخذ نتنياهو لنفس���ه صالحيات وزير االتصاالت، وأول 

قرار اتخذه كان إلغاء قرار الوزير إردان بتقسيم السيطرة 

على القن���اة الثانية للتلفزيون، ليبقي الوضع على ما كان 

قائما من قبل، وهذا كان أمرا جيدا ألودي أنجل ذاته، الذي 

التقى نتنياهو في بيته من قبل.

ويقول ش���طريكمان إن العالقة المقلقة أكثر من غيرها 

هي عالقة نتنياهو بنوحي دانكنر، أحد أكبر المستثمرين 

س���ابقا، قبل أن ينه���ار ماليا، إذ أن نتنياه���و يلتقيه من 

حي���ن إلى آخر، ولكن كان من الصعب معرفة عدد اللقاءات 

بينهما، خاصة تلك التي كانت تجري في أوقات مصيرية، 

وله���ا عالقة بق���رارات قضائية وس���لطوية حول مس���ألة 

دانكنر وتورطه بالديون وعجزه عن تسديدها، والشخص 

المش���ترك لنتنياهو ودانكن���ر هو ني���ر حيفتس، الذي 

تربطه عالقة وثيقة جدا بعائل���ة نتنياهو، لكنه في ذات 

الوقت المسوق اإلعالمي لدانكنر.

وبحسب ما نش���رته صحيفة “يديعوت أحرونوت” قبل 

أي���ام، فإن دانكن���ر التقى نتنياهو عش���ية صدور تقرير 

لجنة الفحص الرس���مية في مظاهر تع���دد االحتكارات، 

الذي س���بق اقرار القانون الس���ابق ذكره هنا، ودانكنر هو 

أحد األسماء البارزة س���ابقا في ظاهرة تعدد االحتكارات، 

التي تش���كل خطرا على اس���تقرار االقتص���اد، ألنه إذا ما 

انهار المس���تثمر أو المجموعة االس���تثمارية، فمن شأن 

هذا أن يضرب عدة قطاعات لهذه المجموعة. 

“الرشوة األكبر”
هذه ليست القضايا الوحيدة عن نتنياهو، فهو معروف 

الشرس���ة،  الصقرية  االقتصادية  بالمدرس���ة  بتمس���كه 

الت���ي كانت قائمة في الواليات المتحدة، وكانت أس���اس 

السياس���ة االقتصادية، إلى أن جرى التراجع عنها نوعا ما 

في أعق���اب اندالع األزمة االقتصادي���ة الكبيرة في العام 

2007 والحق���ا، وقد انعكس���ت على العال���م. لكن العالقة 

التي ال تجد لها مثيال خالل 66 عاما من س���نوات إسرائيل 

هي صدور صحيفة يومية مجانية، تجاهر بوالئها المطلق 

لش���خص بنيامين نتنياهو، ابتداء من النصف الثاني من 

العام 2007 وحتى اليوم، وهي صحيفة “يسرائيل هيوم” 

التي يملكها الثري األميركي اليهودي ش���لدون أدلسون، 

صاحب واحدة من أكبر ش���ركات القم���ار في العالم، إن لم 

يكن أكبره���ا، ومع���روف بمواقفه اليميني���ة العنصرية 

الحاقدة ضد الشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من الش���فافية المزعومة في إس���رائيل، إال 

أن أي���ة جهة من الجهات التي تالحق الفس���اد، لم تحقق 

بهذه القضية، التي تعد وفق كل القوانين اإلس���رائيلية 

وتفسيراتها، رشوة حزبية واضحة تخرق القانون القائم.

وقبل أن يحل الكنيس���ت نفس���ه بش���هر واحد صادقت 

الهيئ���ة العامة للكنيس���ت، بالق���راءة التمهيدية، على 

مش���روع قانون بادر اليه النائب عن حزب “العمل” إيتان 

كاب���ل، ونواب من أحزاب أخرى، بما فيها االئتالف الحاكم، 

ويه���دف إلى الحد م���ن توزيع “يس���رائيل هيوم” بهذا 

الحجم، كصحيفة يومية، نظرا لطبيعتها. وقد مر القانون 

بأغلبية 43 نائبا مقابل 23 نائبا، إال أن حل الكنيست أوقف 

عملية التش���ريع، وحتى أن احدى الصحف اإلس���رائيلية 

ادعت أن هذا القانون، ال���ذي حظي بأصوات من االئتالف 

الحاكم، كان أحد األس���باب التي جعلت بنيامين نتنياهو 

يسارع إلى حل الكنيست.

وق���ال كابل في خطابه أمام الهيئ���ة العامة مدافعا عن 

القانون، مقتبس���ا ما جاء في نشرة “معهد الديمقراطية 

مت صحيفة يس���رائيل 
ّ
اإلس���رائيلية”: “كيف حق���ا حط

هيوم سوق الصحافة المطبوعة في إسرائيل، فخالل سبع 

س���نوات، وبموازاة توزيع الصحيفة مجانا، نجحت وسائل 

اإلعالم التابعة لشلدون أدلسون في أن تحطم بشكل دائم 

ومتواصل س���وق اإلعالن���ات المطبوعة، الت���ي هي مصدر 

الدخل األساس للصحف المنافسة”.

وتاب���ع كابل مخاطبا النواب “بكلمات بس���يطة، فإن أحد 

األش���خاص األثرياء في العالم ال يبيع اإلعالنات للمعلنين 

بأس���عار حضيض فقط ألنه يهوى الخسارة، بل هو يفعل 

هذا كي ينهار منافس���وه، من أجل القضاء على الصحافة 

المطبوعة في إس���رائيل. لقد آن األوان كي نقول بكلمات 

واضحة، عن الجانب اآلخر في هذه القضية، فالكل يعرف 

أن صحيف���ة يس���رائيل هيوم تس���تطيع أن تصدر بهذا 

الش���كل، ليس بس���بب نجاحها كصحيف���ة، وإنما بفضل 

مئات ماليين الدوالرات التي يكسبها أدلسون من القمار 

وتتدفق عليه من خلف المحيط”.

وقال كابل “إنه في كل مّرة يوزع فيها نس���خة اضافية 

مجانا، أو يبيع اعالنا بسعر حضيض، فإنه يخسر ماال، لكن 

في كل مّرة يخس���ر مقامر في الكازين���و أمواله وثرواته، 

فإن صحيفة يس���رائيل هيوم تربح الكثير. فهل أحد هنا 

في هذا البيت )الكنيس���ت( يفكر بصدق أن هذا مش���هد 

طبيعي لصحيفة؟ وهل هكذا تبدو المنافسة العادلة في 

الصحافة، وهل يمكن أن يستمر هذا العار من دون تدخل 

بيت المشّرعين )الكنيست(؟”.

ويضي���ف كابل مجاه���را بعالق���ة “يس���رائيل هيوم” 

ومالكه���ا ببنيامين نتنياهو: “يقول���ون لي، إنك تعارض 

يس���رائيل هيوم ألن لديها أجندة يمينية، وأنا ال أعارض 

صحافة ايديولوجية، فهي مثيرة للجدل الشعبي، وتدب 

في���ه النش���اط، إال أن يس���رائيل هيوم ليس���ت صحيفة 

أيديولوجية، ب���ل هي ظاهرة ال مثيل لها في العالم الحر، 

فهذه الصحيف���ة ال تلتفت يمينا وال تجنح يس���ارا وهي 

ليس���ت وس���ط، بل إن كل جوهرها هو تقديس شخصية 

القائ���د، فب���دال م���ن أن تك���ون الصحيفة كلب حراس���ة 

للديمقراطية، باتت كلبا مهاجما لحماية نتنياهو، تتملق 

أمام أس���يادها، وتعض، بموجب األوامر، كل من ال يتوافق 

مع خط الصحيفة”.

وقال كابل “كثي���رون يتحدثون عن عالق���ة رأس المال 

بالسلطة، وأنا أسأل، ما يوجد أبرز من هذه العالقة الماثلة 

في هذه القضية؟، إن يس���رائيل هيوم هي بمثابة تبرع 

)حزب���ي( ال يتم االفص���اح عنه )بموج���ب القانون( بقيمة 

ملي���ارات الش���يكالت، إذ أن ش���لدون أدلس���ون، يصرف 

الملي���ارات الت���ي يجبيها من اإلعالنات لخدمة سياس���ي 

واحد”. 

االنتخابات القريبة
على الرغم من أنن���ا في بدايات الحملة االنتخابية، التي 

ما تزال بحاجة لظهور الكثير من التفاصيل فيها لنعرف 

وجهته���ا، فإن ظ���الل حيتان المال ب���دأت تظهر بتحرك 

مكثف خلف س���تائر المس���رح االنتخابي، لنعرف مسبقا 

أن س���عيهم لتحديد وجهة النتائج النهائية لالنتخابات 

سيتصاعد أكثر من الجوالت االنتخابية البرلمانية األخيرة 

بالذات.  

وهناك أس���ئلة عديدة س���نتابعها في المرحلة المقبلة 

أم���ام ما يب���دو مرحليا م���ن تراجع في ش���عبية نتنياهو، 

وظهور برلمان أكثر تشرذما، ما يضعف استقرار الحكومة 

أكث���ر، ويجع���ل واليتها هي أيضا قصي���رة، وما هو مؤكد 

أن تأثي���ر كبار حيتان الم���ال على حكوم���ة ضعيفة في 

تركيبتها يكون أشّد.

عالقات نتنياهو بحيتان المال باتت تثير شبهات ومطالبات بالتحقيق!
*ليس خفيا على الحلبة السياسية عالقة بنيامين نتنياهو بكبار حيتان المال وانتهاجه سياسة اقتصادية تخدم مصالحهم *حملوه إلى رئاسة الحكومة مرتين 

وليس واضحا مصير الثالثة حتى اآلن *مراقبون يطرحون أسئلة خطيرة حول طبيعة هذه العالقة ومنهم من يطالب بالتحقيق فيها جنائيا *نتنياهو يتلقى 

“الرشوة األكبر” وغير المسبوقة بشكل صحيفة “يسرائيل هيوم” *ظالل حيتان المال باتت تتحرك بسرعة خلف ستائر مسرح االنتخابات القريبة*

"زمن نتنياهو" أمام اختبار صعب.                           )إ.ب.أ(

صدام علني بين نتنياهو وليبرمان!
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

التضخم المالي في 
العالم الجاري “سلبي”

س���جل التضخم المالي في الش���هر الماضي تشرين 

الثاني تراجعا بنسبة 2ر0%، ما أعاد التضخم إلى ما دون 

صفر بالمئة، وهذا ناجم عن ضعف النشاط االقتصادي 

وحرك���ة الس���وق، وه���ي نس���بة تثي���ر قلق األوس���اط 

االقتصادية، إذ أن االقتصاد اإلس���رائيلي يشهد حالة 

التضخم هذه منذ 16 ش���هرا، في حين تشير التوقعات 

إلى أن التضخم في الش���هر الج���اري، األخير من العام 

2014، س���يكون هو أيضا س���لبيا، نظرا لتراجع األسعار 

الموسمي، وتراجع أسعار الوقود.

وكانت األش���هر الخمس���ة األخيرة من العام الماضي 

2013 ق���د ش���هدت تراجعا كبيرا في نس���ب التضخم، 

قلب كل التقديرات التي كانت تتحدث عن أن التضخم 

في 2013 س���يتجاوز نس���بة 3% وهي الس���قف األعلى 

المطلوب للتضخم وفق السياس���ة االقتصادية، مقابل 

1% كح���د أدنى.واس���تمرت ه���ذه الوتيرة ف���ي العام 

المنتهي، فقد سجل التراجع في الشهرين األولين من 

هذا العام تراجعا بنسبة 8ر0%، ثم ارتفع التضخم في 

األشهر الخمسة التالية بنسبة 8ر0%، وشهد التضخم 

تأرجحات في األش���هر التالية، إل���ى أن وصل التضخم 

اإلجمالي “ناقص 2ر%0”.

وي���رى المحللون أن ابتعاد التضخ���م المالي عن الحد 

األدنى المحدد 1% بهذا الحد، هو مؤشر خطير القتراب 

إس���رائيل من حالة الركود االقتص���ادي. ويقول المحلل 

موطي باسوك، في مقال له في صحيفة “ذي ماركر”، إن 

“إس���رائيل لم تذكر حياة يسودها تراجع تضخم مالي 

مستمر، ولكن في دول أخرى مثل اليابان يذكرون جيدا 

مثل هذه الحالة، فتراجع التضخم لمدى قصير هو أمر 

جيد للمواطني���ن، ألن هذا يعني أن األس���عار تتراجع، 

وحتى أنه إلى مدى معي���ن جيد لالقتصاد، ولكن خالفا 

لهذا فإن تراج���ع التضخم على م���دى طويل قد يكون 

هّدام���ا لالقتصاد، ألنه في وضعي���ة كهذه فإن جهات 

اقتصادي���ة وعائ���الت يؤجلون مش���ترياتهم، اعتقادا 

منهم أن األسعار س���تتراجع أكثر، ما يؤدي إلى تراجع 

في الحركة الش���رائية، ومزيد من تراجع األسعار، ما قد 

يؤدي في حاالت معين���ة إلى افالس مرافق اقتصادية، 

يليها فصل من العمل ثم اضرابات وشلل اقتصادي”.

وحس���ب التوقعات، فإن التضخم في الش���هر األخير 

الجاري س���يكون هو أيضا س���لبيا، أو صفرا على األكثر، 

وهذه نسب تقليدية لهذا الش���هر، الذي تتراجع فيه 

األسعار الموسمية، ومنها على غير عادة، تراجع أسعار 

الوقود، ما س���يؤكد أن التضخم االجمال���ي للعام 2014 

سيكون سلبيا.

ويتوقع باس���وك أال ُيقدم بنك إسرائيل المركزي على 

أي تغيير في الفائدة البنكية األساس���ية، التي تراوح 

من���ذ منتصف ه���ذا العام عن���د نس���بة 25ر0%، وهي 

أدنى نسبة تعرفها إس���رائيل في تاريخها. ولكن بنك 

إس���رائيل يتوقع في تقرير أخير ل���ه أن يبدأ التضخم 

المال���ي في االرتفاع في منتص���ف العام الجديد 2015، 

وفقط بعد ذلك يبدأ البحث في بنك إسرائيل حول رفع 

مجدد للفائدة البنكية.

550 ألف عامل ومستقل في إسرائيل 
من دون توفيرات تقاعد!

قال بحث جديد ل�”مركز طاوب”، إن في إس���رائيل نحو 

550 ألف عامل ومس���تقل م���ن دون توفيرات تقاعدية، 

وهذا على الرغم من القانون الذي يلزم المشغلين بفتح 

حسابات توفير تقاعدي للعاملين لديهم. 

ويق���ول التقرير إن���ه حتى الع���ام 2012 كان 15% من 

األجيري���ن، ما يعني 460 ألف عام���ل، من دون توفيرات 

تقاعدي���ة، مقابل 37% م���ن األجيرين كان���وا من دون 

توفي���رات تقاعدية في س���نوات التس���عين من القرن 

الماضي. ويظهر من التقرير أن حوالي 90 ألف مستقل، 

مثل حرفيين، وذوي مصالح اقتصادية صغيرة خاصة، 

ل���م يضمنوا ألنفس���هم روات���ب تقاعدية، م���ا يهدد 

مس���توى معيشتهم في س���ن الش���يخوخة، أو حينما 

يتوقفون عن العمل.

وكان تقرير س���ابق لمكتب اإلحصاء المركزي قد ذكر 

أن لثلث الس���كان في إس���رائيل ال يوجد راتب أو تأمين 

تقاعدي. ويقول تقرير المكتب إن 18% من المنخرطين 

حاليا في س���وق العمل ال يوجد لديهم توفير تقاعدي، 

في حين أن لنحو 36% من السكان في إسرائيل ال يوجد 

توفي���ر أو ضمان أو راتب تقاعدي، ونق���رأ أيضا أن لدى 

الرج���ال الوضع أفض���ل، إذ أن 69% م���ن الرجال لديهم 

ضمان تقاعدي، وتنخفض هذه النسبة لدى النساء إلى 

.%60

وعلى مس���توى األعم���ار، ففي حين أن ل���دى 64% من 

السكان يوجد ضمان تقاعدي، فإن هذه النسبة تنخفض 

إل���ى 47% لدى من هم من عم���ر 56 عاما وما فوق، وهذه 

نسبة تقلق المؤسسات اإلس���رائيلية، كون هذا الجيل 

إما أنه على وشك االنتقال إلى سن التقاعد أو بات فيه، 

وترتفع النسبة إلى 72% لدى من هم من عمر 45 إلى 64 

عاما، ثم تنخفض النسبة إلى 64% لدى من هم من عمر 

20 إلى 44 عاما، ولكن هذه النسبة منخفضة لكون أن من 

هم في سن العش���رين يكونون في مرحلة التبلور قبل 

االنخراط في س���وق العمل، فإما هم في الجيش أو على 

مقاعد الدراس���ة العليا، أو أنهم ف���ي مرحلة تنقل بين 

أماكن عمل، وما يعزز هذا االس���تنتاج أن نس���بة الذين 

لديه���م ضمان تقاعدي، من عم���ر 30 عاما إلى 64 عاما، 

ترتفع إلى 88%، ويالحظ أن أعلى نسبة تقاعد موجودة 

بين األكاديميين، إذ أن النسبة بينهم ترتفع إلى %92.

ويذكر أنه قبل نحو س���ت س���نوات، جرى س���ن قانون 

يلزم كل عامل أو مس���تقل أو صاحب عمل في إسرائيل 

أن يضمن لنفسه توفيرا تقاعديا، وهذا القانون يجري 

تطبيقه تدريجيا حتى العام المقبل- 2015.

“فاجأ” تقرير الفقر الرس����مي، الصادر عن مؤسسة 

الضم����ان االجتماعية الرس����مية )مؤسس����ة التأمين 

الوطن����ي( في األس����بوع الماضي، بإعالن����ه عن تراجع 

نسبة الفقر العامة، من 5ر23% بين األفراد، في العام 

2012، إلى 8ر21% في العام الماضي 2013، في الوقت 

الذي كانت تش����ير فيه التوقعات إلى ارتفاع نس����ب 

الفقر، بع����د أن أقدمت حكومة بنيامين نتنياهو على 

تقليص المخصصات االجتماعية، خاصة مخصصات 

األوالد، إال أن “المؤسسة” زعمت أن التراجع ناجم عن 

ارتفاع كبير في االنخراط في سوق العمل، من 6ر%64 

ف����ي العام 2012، إلى 3ر70% ف����ي العام 2013، ضمن 

الشريحة العمرية من 25 عاما إلى 64 عاما.
لكن في مقدمة التقرير، تش���ير مؤسسة الضمان إلى 

أن مكتب اإلحصاء المركزي أجرى تعديالت في الشريحة 

المستطلعة، وش���مل في التقرير األخير 15 ألف عائلة، 

وادعى أنه زادت شريحة المواطنين العرب في الشمال، 

كما ضم ألول مّرة شريحة من القرى التعاونية اليهودية 

)الكيبوتس���ات(، التي بدأ س���كانها يخرجون إلى أماكن 

عم���ل خارج قراهم، ولكن في المقابل، فإنه للعام الثاني 

على التوالي، اس���تثنى المكتب عرب النقب، الذين يبلغ 

تعداده���م نحو 200 ألف نس���مة، بادعاء صعوبة العمل 

في تلك المنطقة، ولكن هؤالء يشكلون نسبة 2ر14% من 

المواطنين العرب، من دون فلسطينيي القدس، ونسبة 

5ر2% من إجمالي الس���كان، وحينما نعلم أن نسبة الفقر 

العامة بينهم تصل إل���ى 75% كحد أدنى، فإن هذا من 

ش���أنه أن يرفع النس���بة العامة بحوال���ي 5ر0% تقريبا، 

ويرفع نس���بة الفقر بين العرب بنح���و 7ر0%، ولكن كما 

يبدو ف���إن التراجع حاصل فع���ال، ألن التراجع كان أيضا 

مقارن���ة بالعام 2012، الذي لم يش���مل ع���رب النقب هو 

أيضا.

ويق���ول المحلل االقتصادي ليئور ديتال إن تقرير الفقر 

الحال���ي ال يعكس التأثير الكام���ل لتقليص المخصصات 

االجتماعية، وخاصة مخصص���ات األوالد، الذي فرضه وزير 

المالية يائير لبيد م���ع رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، 

كون هذا التقليص كان في األش���هر الخمسة األخيرة من 

الع���ام 2013. وبحس���ب ديتال، فإنه ل���و بقيت مخصصات 

األوالد عل���ى حالها في العام الماضي، لش���هدنا انخفاضا 

أكبر في الفقر بين األوالد، بنسبة 8ر%0.

وتح���دد مؤسس���ة الضم���ان االجتماعي خ���ط الفقر في 

إسرائيل، بالنسبة للفرد الواحد، ب� 2989 شيكال )765 دوالرا 

وفق س���عر الصرف الحال���ي(، وهو يزيد بنس���بة 25% عن 

خط الفقر األساس���ي للفرد الواحد، أما بالنسبة لعائلة من 

ش���خصين، فإن خط الفقر هو 4783 شيكال )1265 دوالرا(، 

وثالث���ة أش���خاص 6338 ش���يكال )1625 دوالرا(، وأربع���ة 

أش���خاص 7653 ش���يكال )1962 دوالرا(، وخمسة أشخاص 

8968 ش���يكال )2300 دوالر(، وستة أشخاص 10164 شيكال 

)2606 دوالرات(، وس���بعة أش���خاص 11360 ش���يكال )2912 

دوالرا(، وثمانية أش���خاص 12436 ش���يكال )3188 دوالرا(، 

وتسعة أشخاص 13393 شيكال )3434 دوالرا(.

بيد أن سلة المش���تريات التي تحتاجها عائلة من أربعة 

أنفار وتعي���ش في مدينة، تفوق 14300 ش���يكل، وهو ما 

يعادل 3667 دوالرا، ما يعني أن خط الفقر في حدود %53 

من سلة المشتريات هذه.

تفاوت كبير في الفقر
ويظهر من التقرير، أن نسبة الفقر في العام 2013، بلغت 

7ر28% بي���ن األفراد، ولكن بعد دف���ع المخصصات تهبط 

النسبة إلى 8ر21%، ولكن هذا التراجع ليس متساويا، ففي 

حين تنقذ المخصصات 45% من فقراء اليهود، وترفعهم 

إل���ى ما ف���وق خط الفقر، ف���إن المخصص���ات ذاتها، ترفع 

نحو 9% فقط م���ن الفقراء العرب، ما يعن���ي أن الفقر بين 

الع���رب أكثر عمقا، فقبل عامين على س���بيل المثال كانت 

المخصصات قد أنقذت نحو 11% من الفقراء العرب. 

ويقول التقرير إن نس���بة الفقر بي���ن العائالت العربية 

7ر47% مقاب���ل 3ر54% في العام 2013، وبين األفراد كانت 

النس���بة بين العرب قرابة 51% مقابل 56% في العام 2012، 

أما بين اليهود، فإن نس���بة الفقر بي���ن العائالت 6ر%13، 

مقاب���ل 1ر14% في العام 2012، وعلى مس���توى األفراد فإن 

نس���بة الفقر بي���ن اليهود قراب���ة 15%، مقابل 8ر16% في 

العام 2012.

وكما هو معروف، فإن نس���بة الفقر بين اليهود ليس���ت 

متس���اوية، فالحص���ة األكب���ر من نس���بة الفق���ر العامة 

بينه���م- 14%- نجدها لدى جمهور المتدينين المتزمتين 

“الحريديم”، الذين يعيشون حياة تقشفية إرادية، إذ أن 

مع���دالت الوالدة لديهم من األعلى ف���ي العالم، إذا اضفنا 

لهذا تدني نسب وفيات المواليد، بمعنى أننا قد نجد في 

الدول الفقيرة مع���دالت والدة عالية، ولكن معها معدالت 

ع عالية نس���بيا، ومعدل أعمار 
ّ

وفيات موالي���د وأطفال رض

منخفض، بعك���س ما هو قائم في جمه���ور “الحريديم”، 

الذين تصل نس���بة التكاثر الس���كاني لديهم إلى 1ر%3، 

ومعدل الوالدات لألم الواحدة يتجاوز 7 والدات.

ويرى بحث معتمد صدر مؤخرا أن نسبة الفقر بين عائالت 

الحريدي���م تتج���اوز 66%، أعلى بكثير من الع���رب، بينما 

التقديرات الرسمية هي 52%. ويورد تقرير الفقر الرسمي 

النس���بتين معا، ما يعني أن الحريديم الذين يشكلون ما 

بي���ن 12% إلى 13% من إجمالي الس���كان )وهناك تضارب 

كبير في النس���ب الرس���مية التي تميل إلى تخفيضها(، 

فإنهم قرابة 50% من الفقراء اليهود، ما يعني ان نس���بة 

الفق���ر بين اليهود م���ن دون الحريديم بال���كاد تصل إلى 

5ر%8. 

االنخراط في العمل والفقر
وكما ذك���ر، فإن التقرير يدع���ي أن التراجع الحاصل في 

نس���بة الفقر ناجم ع���ن االرتفاع الكبير ف���ي االنخراط في 

سوق العمل، ولكن المعطيات تشير إلى قفزة كبيرة ليست 

واضح���ة، إال إذا كانت هي أيضا نتيج���ة إلعادة النظر في 

الشريحة المس���تطلعة. ويقول التقرير إن نسبة االنخراط 

في س���وق العمل، من الش���ريحة العمرية 25 إلى 64 عاما، 

ارتفعت م���ن 6ر64% في العام 2012 إلى 3ر70% في العام 

2013، رغم أن القوة العاملة ارتفعت بنسبة 2% فقط، بينما 

البطالة استمرت في التأرجح صعودا وهبوطا في العامين 

األخيرين، في محيط 6%، ولم يشرح مكتب اإلحصاء كيف 

ولماذا ارتفعت نسبة المنخرطين في سوق العمل في عام 

واحد بنسبة 8ر%8.

ونرى أن نس���بة انخراط الرجال اليهود في س���وق العمل 

بلغت 81%، مقابل 8ر73% بي���ن الرجال العرب، كما بلغت 

نس���بة انخراط النساء اليهوديات ما يزيد بقليل عن %79، 

مقابل 7ر34% بين النس���اء العربيات، وهي نسبة أعلى من 

النسبة المتداولة، أقل من %30.

الالف���ت جدا ف���ي معطي���ات االنخراط في س���وق العمل 

نج���ده لدى جمهور المتديني���ن المتزمتين “الحريديم”، 

فحس���ب بحث علمي صدر مؤخرا، فإن نسبة انخراط الرجال 

الحريديم 7ر31%، مقابل 61% بين نساء الحريديم، ويعود 

هذا الفارق إل���ى أن الرجال “يفضلون” البقاء في المعاهد 

الدينية لدراس���ة التوراة، وهي “المهم���ة” غير المنوطة 

بجمهور النس���اء، لكن التقرير ذات���ه يقول إن التقديرات 

الرس���مية تش���ير إلى أن نس���بة انخراط رجال الحريديم 

4ر39%، مقاب���ل 1ر63% وكل ه���ذه تقدي���رات، علم���ا أن 

التقديرات تختلف بفوارق كبيرة بش���أن نسبة الحريديم 

من إجمالي السكان، وتتراوح ما بين 9% وحتى ما يزيد عن 

13% من إجمالي السكان.

ولك���ن الخروج إل���ى العمل ل���م يكن منق���ذا للكثير من 

العائالت العربية، التي تواصل الغرق في فقرها، وبحسب 

تقري���ر الفق���ر الرس���مي هذا، ف���إن 9ر7% م���ن العائالت 

اليهودية التي فيها عامل، تعيش تحت خط الفقر، بينما 

تقفز هذه النسبة بين العرب إلى 5ر38% وبين الحريديم 

إلى 2ر%46.

ويبي���ن التقرير أن ع���دد العائالت الفقي���رة التي فيها 

عامالن ارتفع بنس���بة 10%، بينم���ا انخفض عدد العائالت 

الفقي���رة التي فيه���ا عامل واحد، ويش���ير التقرير إلى أن 

أساس العائالت التي زاد فيها عدد العاملين كانت عائالت 

م���ن جمهوري العرب والحريديم، فنرى أن 24% من عائالت 

الحريدي���م التي فيه���ا عامالن تعيش تحت خ���ط الفقر، 

وتهبط هذه النس���بة لدى العرب إلى 21%، أما بين اليهود 

م���ن دون الحريديم فه���ي 8ر2%، وه���ذه الفجوة تعكس 

حجم الفجوات االجتماعية ومس���توى الغرق في الفقر بين 

القطاعات المختلفة. 

بموازاة تقرير الفقر الرس���مي السنوي، صدر تقرير آخر 

عن مرك���ز األبحاث “ط���اوب”، ومما جاء في���ه أن 80% من 

العائالت في إس���رائيل ال تقوى على تس���ديد مصاريفها 

الشهرية. وقّسم البحث الجمهور إلى خمس مستويات من 

مس الخامس، صاحب 
ُ
حيث مداخيل العائل���ة، وقال إن الخ

المداخي���ل األعل���ى، ينه���ي مصاريف الش���هر مع معدل 

مس الراب���ع الذي يليه 
ُ
فائ���ض م���ن 630 دوالرا، بينما الخ

مس 
ُ
ينهي الش���هر بمعدل عجز بنح���و 235 دوالرا، أما الخ

األول، صاحب المداخيل األدنى، فإن معدل العجز الشهري 

عنده يصل إلى 800 دوالر، وهذا بعد األخذ بالحسبان شكل 

مصروف كل مجموعة من الجمهور.  

ويقول “مركز ط���اوب”، إن العجز الش���هري فيه تفاوت 

بحس���ب الش���رائح الس���كانية، فل���دى “الحريديم” يصل 

معدل العجز إلى 850 دوالرا، ولدى العرب يتراوح العجز ما 

بين 490 إلى 570 دوالرا ش���هريا، أما لدى اليهود من دون 

الحريديم، فإن المعدل يهبط إلى 220 دوالرا شهريا. 

ردود فعل
يق���ول المدير الع���ام لمؤسس���ة الضم���ان االجتماعي 

الرس���مية )مؤسس���ة التأمين الوطني( البروفسور شلومو 

مور يوس���يف إن توصي���ات لجنة التحقيق في مس���ببات 

الفقر، التي أقامها وزير الرفاه المس���تقيل مئير كوهين، 

واتف���اق رفع الحد األدن���ى من األجر، ال���ذي جرى التوصل 

اليه بين اتحاد النقابات )الهس���تدروت( وأصحاب العمل، 

من ش���أنهما أن يقلصا حج���م الفقر في إس���رائيل، إال أن 

المبل���غ الذي خصصه الوزير في ح���دود 430 مليون دوالر، 

لتطبي���ق جانب من التوصي���ات، واالتفاق على تطبيق رفع 

الح���د األدنى من األجر على مدى عامين، ابتداء من ش���هر 

أيار المقبل، من ش���أنهما أن يقلال من تأثير هذه القرارات 

على دائرة الفقر.

ودعا مور يوس���يف إلى رفع مخصصات األوالد مجددا، 

الت���ي ج���رى خصمه���ا بنح���و 60%، وإلى رفع س���قف 

االس���تحقاق لمخصص���ات ضم���ان الدخ���ل، التي تدفع 

لمن ال يس���تحقون مخصصات البطالة، أو لذوي الرواتب 

المتدنية جدا.

وكان اتح���اد النقاب���ات العامة “الهس���تدروت” وأرباب 

الصناع���ة ووزارة المالي���ة قد توصلوا إل���ى اتفاق يقضي 

برفع تدريجي للحد األدنى من األجر بنس���بة 25ر16% على 

ثالث مراحل، تمتد على فترة عامين ونصف العام، ليرتفع 

من 4300 ش���يكل اليوم إلى 5 آالف، أي م���ن 1080 دوالرا، 

إلى 1265 دوالرا، وفق س���عر الصرف األخير )95ر3 ش���يكل 

للدوالر(، تكون الدفعة األولى في شهر أيار 2015، والثاني 

مطلع العام التال���ي 2016، والثالثة واألخيرة في منتصف 

العام 2017.

العام���ة  النقاب���ات  واتح���اد  المالي���ة  وزارة   وكان���ت 

“الهس���تدروت”، واتح���اد الصناعيي���ن ق���د ش���رعوا في 

مفاوض���ات مكثفة، للتوصل إلى اتف���اق حول الحد األدنى 

م���ن األجر ورفعه في الفترة المقبل���ة، بعد أن صدرت عدة 

دعوات لرفع الحد األدنى من الرواتب، المجمد منذ ما يزيد 

عن س���تة أعوام، وتهديد النقابات باإلضراب العام، ما لم 

يتم التوصل إلى اتفاق حول رفع الحد األدنى.

وكان الح���د األدنى من األجر قد ش���هد تجميدا على 

مدى نحو س���ت سنوات، حينما كان سعره بموجب سعر 

الص���رف اليوم ألف دوالر )في حين���ه 880 دوالرا(، إلى 

أن بادرت حكومة إيهود اولمرت، بمبادرة من كان وزيرا 

للدفاع ورئيس���ا لحزب العمل، عمير بيرتس، في العام 

2006، لرفع الحد األدنى من األجر على مرحلتين،  كانت 

آخرها العام 2008، وارتفع إلى المستوى الذي هو عليه 

اآلن.

وقال مدير عام جمعية “لتيت” عيران فاينطروف، التي 

تعنى بالقضايا االجتماعية، وتقديم المساعدات للشرائح 

األكث���ر فقرا إنه لي���س مفاجئا أنه في الس���نة التي يتم 

فيها تقليص مخصصات األوالد، وارتفاع كلفة المعيشة، 

وزيادة ضريبة المش���تريات، وتقليص الصرف الرس���مي 

العام على الصحة والرفاه، واس���تمرار السياس���ة الحكومة 

المناقض���ة لالحتياجات االجتماعي���ة، يظهر تقرير الفقر 

ليبلغنا عن انخفاض حاد في نسبة الفقر.

ويقول فاينط���روف إن معطيات الع���ام 2014 المنتهي 

التي بحوزتن���ا، تعكس صورة مغايرة لتل���ك التي تظهر 

في تقرير الفقر، وتؤكد أن الفقر اس���تفحل وزاد عمقا ولم 

يتراجع.

وق���ال المدير الع���ام لمجل���س حماية الطفل، إس���حاق 

كيدم���ان: “نحن نبارك خ���روج كل طفل م���ن دائرة الفقر، 

ولكن ما يزال كل طفل ثالث في إس���رائيل غارقًا في دائرة 

الفق���ر، كما أن كثيري���ن من األطفال يعيش���ون فوق خط 

الفق���ر بقليل، بمعنى أنهم ما زالوا يعيش���ون الفقر، ومن 

دون خطة متعددة السنوات، لمكافحة الفقر، فسيكون من 

الصعب انزال نسبة الفقر إلى ما دون 20%، ولهذا ال يوجد 

مبرر للتفاخر بمعطيات تقرير الفقر”.

وقال النائب محمد بركة، رئي���س الجبهة الديمقراطية 

للسالم والمس���اواة، إن تقرير الفقر يثير من جديد أسئلة 

تدعم اس���تنتاجنا بعدم مصداقيته، ألننا نؤكد أن الفقر 

هو أعمق مما تدعيه المؤسس���ة اإلس���رائيلية، ففي العام 

الماضي جرى خس���ف المخصص���ات االجتماعية، ما قلص 

مداخي���ل العائالت الفقيرة، وغالبيتها م���ن العرب، ولكن 

التقري���ر يزع���م عكس ذل���ك، بادعاء زي���ادة االنخراط في 

العم���ل، إال أن اس���تثناء العرب في النقب من اس���تطالع 

مكتب اإلحصاء، يزيد أكثر من الش���كوك حول استنتاجات 

تقرير الفقر. 

وأضاف بركة إن إحصائيات الفقر بين العرب هي نتيجة 

تريده���ا المؤسس���ة اإلس���رائيلية، من سياس���ة التمييز 

العنصري، بأن نبقى ش���ريحة ضعيفة تركض طوال الوقت 

وراء قوت يومها، وتغرق في همومها اليومية، واستبعادها 

عن االنش���غال في القضايا األكبر، وبناء مس���تقبل عصري 

ومتطور لألجيال الناش���ئة، فهذه هي السياس���ة القائمة 

منذ ما يزيد عن 66 عاما، وال تكتفي إسرائيل بما هو قائم، 

بل تريد قوننة هذه السياس���ة من خالل ما يسمى “قانون 

دولة القومية اليهودية”.

تراجع الفقر في إسرائيل رغم تقليص المخصصات 
االجتماعية يثير الشكوك حول دقة التقرير!

*التقرير الرسمي يستثني للعام الثاني عرب النقب الذين يشكلون 5ر2% من السكان ونسبة الفقر بينهم 75% *الفقر بين 

العرب 51% وبين اليهود 5ر14% *التقرير يدعي تراجع الفقر بفعل زيادة االنخراط في سوق العمل وخاصة النساء العربيات 

*بحث “مركز طاوب”: 80% من العائالت اإلسرائيلية ال تقدر على تسديد مصروفاتها الشهرية*

إسرائيل: أفول »دولة الرفاه«.
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عاد الحديث في إس���رائيل حول احتمال شن عدوان جديد 

عل���ى قطاع غزة في أعقاب س���قوط صاروخ أطل���ق من القطاع 

في منطقة المجلس اإلقليمي أش���كول يوم الجمعة الماضي، 

وقصف الطيران الحربي اإلسرائيلي مصنع إسمنت في جنوب 

القطاع، في اليوم التالي. 

وينظ���ر المحللون اإلس���رائيليون إلى احتم���االت التصعيد 

وربما ش���ن عدوان جديد على القطاع من خالل ثالثة محاذير: 

المعركة االنتخابية في إسرائيل، الوضع اإلنساني المتدهور 

في القطاع، واستئناف العالقات بين حركة “حماس” وإيران. 

وإل���ى جانب ذلك، يش���ير المحللون إلى تج���ارب صاروخية 

أجرته���ا “حم���اس” مؤخ���را، وإل���ى تقارير تحدث���ت عن أن 

“حم���اس” تعيد بن���اء أنفاق أو ترميم أخ���رى دمرها الجيش 

اإلسرائيلي خالل العدوان األخير، وإلى االستعراض العسكري 

التي نظمته “حماس” األس���بوع الماضي في مناسبة الذكرى 

السنوية لتأسيسها.

وكتب المحلل العس���كري في صحيف���ة “يديعوت أحرونوت”، 

أليكس فيش���مان، األح���د، أن تقديرات ش���عبة االس���تخبارات 

العس���كرية اإلس���رائيلية للع���ام 2015، هي أن “ثم���ة احتماال 

الستئناف المواجهة المسلحة مقابل غزة ومقابل الضفة الغربية 

بقوة مختلفة” وربم���ا قبل نهاية العام الحالي. وعلى ضوء ذلك، 

���عب في هيئ���ة األركان العامة للجيش، مثل ش���عبة 
ُ

أصدرت ش

العمليات والش���عبة اللوجس���تية، أوامر باالس���تعداد لمواجهة 

عسكرية، لكون جهوزيتها تستغرق وقتا طويال نسبيا.

وأضاف فيش���مان أن���ه على هذه الخلفية، ف���إن “أي حريق 

تش���عله حماس أو السلطة الفلس���طينية أو إسرائيل، يحظى 

بأهمية متزايدة، حتى لو كان الحديث يدور حول حدث محلي 

مح���دود وال يفت���رض أن تكون له انعكاس���ات آنية على أمن 

المنطقة. وهكذا ينبغي قراءة التدهور األمني في قطاع غزة، 

في نهاية األسبوع الماضي”.

ويذك���ر أن العدوان على غزة ف���ي الصيف الماضي، انتهى 

وس���ط س���جال حاّد داخل إس���رائيل، واتهامات متبادلة بين 

الجي���ش وجهاز األم���ن العام )الش���اباك(، حول م���ا إذا كان 

الش���اباك قد حذر من استعداد “حماس” لهذه الحرب، وحول 

ع���دم االلتفات بالش���كل الكافي في إس���رائيل إلى “األنفاق 

الهجومي���ة”، أي تلك التي تمتد من داخل القطاع إلى مناطق 

تقع خلف الشريط الحدودي مع إسرائيل أو إلى مسافة قريبة 

جدا من الشريط الحدودي وداخل القطاع. 

وفي هذا الس���ياق، تدعي إس���رائيل، بحس���ب فيشمان، أن 

قص���ف الطي���ران اإلس���رائيلي مصنع اإلس���منت في جنوب 

القطاع، أول من أمس، ل���م يكن من قبيل الصدفة، وإنما هذه 

الغارة كانت عبارة عن رس���الة إس���رائيلية، وأن هذا المصنع 

يوفر “بالطات” إسمنتية لتحصين أنفاق “حماس”. 

وأضاف فيش���مان أن “صورة حفر أنفاق غزة ليست واضحة 

اليوم أيضا. وال ش���ك في أن ه���ذه الحفريات ال تجري بالحجم 

الذي جرت فيه قبل عملية ’الجرف الصامد’، رغم أنه واضح أن 

حماس مهتمة جدا بترميم األنفاق ومنظومتها الصاروخية، 

ألن قدراتها تقلصت جدا”. 

كذل���ك أش���ار هذا المحلل نفس���ه إل���ى أن التج���ارب على 

الصواري���خ، التي تحدث���ت تقارير عن أن “حم���اس” أجرتها 

مؤخرا، “ليست تجارب على صواريخ جديدة، وإنما هي تجارب 

لصواريخ موجودة”. 

وقال المحلل إن هذا االستنتاج نابع من صعوبة دخول مواد 

جديدة إلى القطاع في الشهور الماضية.

االنتخابات اإلسرائيلية واحتماالت
استئناف العدوان على غزة

ل���وح رئي���س حكومة إس���رائيل، بنيامين نتنياهو، مس���اء 

الس���بت، بتوجيه ضربات عس���كرية إلى قطاع غزة، معتبرا أن 

»أمن إس���رائيل يأتي قبل أي ش���يء آخر، ولن أمر مرور الكرام 

حتى على إطالق صاروخ واحد على أراضينا. ولذا رد سالح الجو 

على إطالق هذا الصاروخ بتدمير مصنع إس���منت استخدمته 

حماس لترميم أنفاق تم ضربها أثناء عملية الجرف الصامد. 

حماس تتحمل المس���ؤولية عن أي تصعيد ونحن س���نحافظ 

على أمن إسرائيل«. 

وأشار فيشمان في هذا السياق، إلى أن »إسرائيل تعتقد أن 

حماس تبني قوتها، لكنها فضلت التهدئة على اس���تئناف 

المواجهة. ولذلك، ينبغي أن نأمل أن التغيير في السياس���ة 

اإلسرائيلية الذي ش���هدناه في نهاية األسبوع الماضي غير 

مرتبط باالنتخابات القريبة، ونابع من اعتبارات أمنية أكيدة«.

وأض���اف أن »فترة االنتخاب���ات، بصورة عام���ة، هي الفترة 

الت���ي ينبغي توخ���ي الحذر بش���كل خاص خالله���ا، إذ أنها 

تتميز باستخدام تضليلي تمارسه كافة التيارات السياسية 

للمعلومات االس���تخباراتية... وموضوع ترميم األنفاق يغذي 

السياس���يين، ومنذ اإلعالن عن تقدي���م موعد االنتخابات في 

إسرائيل يستخدم هذا الموضوع كأداة مناكفة سياسية«.  

وتطّرق المحلل العس���كري في صحيفة »هآرتس«، عاموس 

هرئيل، إلى هذا الموضوع أول من أمس، ورأى أنه توجد فجوة 

بي���ن خطاب نتنياهو الصارم وما يت���م تنفيذه ميدانيا، وأنه 

خالل سنوات حكمه الست الماضية شن عدوانين على القطاع 

»من دون رغب���ة لديه« في ذلك. واعتب���ر هرئيل أن نتنياهو 

سيمتنع اآلن عن ش���ن عدوان آخر تحسبا من عدم تمكنه من 

السيطرة على مجرى األحداث، بسبب االنتخابات، لكن في حال 

تم تكثيف إطالق الصواريخ من القطاع فإن التصعيد سيكون 

واردا.

وضع إنساني متدهور في القطاع
وفقا لهرئيل، فإن تقديرات جهاز األمن اإلسرائيلي تشير 

إلى أن فصيال فلسطينيا صغيرا في قطاع غزة هو الذي أطلق 

الصاروخ ي���وم الجمعة الماضي، وال���ذي أعقبه قصف مصنع 

اإلس���منت في جنوب القطاع، معتبرا أن تبادل النيران هذا ال 

يشكل تصعيدا، لكن تكمن فيه إمكانية تصعيد، خاصة وأنه 

منذ انتهاء العدوان على غزة في الصيف الماضي، مّرت أربعة 

ش���هور تقريبا، من دون فعل أي شيء في مجال ترميم الدمار 

الهائل الذي ألحقه االحتالل اإلسرائيلي بالقطاع.

وأش���ار هرئي���ل إلى أن “خطأ ف���ي االتصال بين إس���رائيل 

وحم���اس، مثلما حدث بقدر كبير عش���ية نش���وب الحرب في 

الصيف الماضي، ما زال من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الوضع، 

األمر الذي سيخيم على معركة االنتخابات العامة اإلسرائيلية 

القريبة”.

ولفت هرئيل إلى أنه س���بق الع���دوان على غزة في الصيف 

الماض���ي، إطالق فصائل صغيرة ف���ي القطاع صواريخ باتجاه 

إس���رائيل بطريقة “التقطير”، أي إطالق ص���اروخ كل بضعة 

أي���ام، وما لبث ذلك أن تصاعد حتى بدأت “حماس” نفس���ها 

بإط���الق الصواريخ، وذلك بس���بب الضائقة الت���ي يواجهها 

القطاع في أعقاب تش���ديد الحصار علي���ه، خاصة من جانب 

مصر التي أغلقت معبر رف���ح وعملت على تدمير األنفاق بين 

القطاع وسيناء، التي اعتبرت “شريان الحياة” للغزيين، وعلى 

ضوء تنكيل االحتالل اإلس���رائيلي بالفلسطينيين والبضائع 

الواردة للقطاع.

ورأى هرئي���ل أن الوض���ع الحالي في القط���اع ليس مختلفا 

كثيرا عن الظروف التي س���ادت فيه عش���ية العدوان األخير، 

وعندم���ا جرى وقف إطالق النار، في نهاية آب الماضي، كانت 

تس���ود القطاع توقعات كبيرة، بدءا من رفع الحصار وترميم 

الدم���ار وحت���ى إقامة ميناء ومط���ار، إال أن ش���يئا من هذا لم 

يتحقق بعد. 

ورأى هرئيل أن العرض العس���كري الذي نظمته “حماس”، 

ل رسالة إلى إسرائيل مفادها “إما الترميم وإّما 
ّ
قبل أيام، شك

االنفج���ار”، إذ أنه إضافة إلى مقتل 2200 فلس���طيني تقريبا 

خالل العدوان، دمر العدوان اإلس���رائيلي نحو 100 ألف منزل، 

بينها 20 ألف منزل دمرت بشكل كامل، وال يزال عشرات آالف 

الغزيين يسكنون في خيام، في الوقت الذي تدخل فيه مواد 

البناء إلى القطاع بشكل بطيء جدا.

واعتبر أن العامل الكابح في هذه المعادلة هو معاناة سكان 

القطاع نتيجة للعدوان، والتي ما زالت مس���تمرة حتى اليوم، 

“ورغم الغضب على إس���رائيل ومصر فإن ثمة شكا في ما إذا 

كان سكان القطاع يريدون جولة قتال أخرى”.

ولفت هرئيل إلى تطور حدث مؤخرا وهو أن حركة “حماس” 

تعمل على ترميم عالقتها مع إيران تدريجيا، وذلك من خالل 

المدي���ح اإليران���ي ل�”حماس” على صمودها أثن���اء العدوان، 

وتقديم الحركة الش���كر إليران على تس���ليحها في الماضي. 

وأشار في هذا الس���ياق إلى زيارة وفد “حماس” لطهران في 

بداية الش���هر الحالي. وعلى ضوء ذلك، خلص المحلل إلى أنه 

باإلمكان توقع اس���تئناف تهريب األسلحة من إيران إلى غزة 

وأن هذه “أنباء ليست سارة” بالنسبة إلسرائيل. 

مفهوم الردع اإلسرائيلي انهار وأفلس
وكان هرئيل في مقال نش���ره يوم الجمع���ة الماضي، نقل 

عن الرئيس الس���ابق لقس���م األبحاث في شعبة االستخبارات 

العس���كرية )»أمان«( وقائد الكليات العسكرية في إسرائيل 

حاليا، اللواء يوس���ي بايدتس، والمحاض���ر في موضوع األمن 

واإلس���تراتيجية في المركز المتعدد المجاالت في هرتسليا، 

الدكتور ديما آدامس���كي، قولهما إنهما توصال في دراس���ة 

أعداها مؤخرا إلى االس���تنتاج بأن مفهوم الردع اإلس���رائيلي 

انهار وأفلس.

وق���ال بايدت���س وآدامس���كي إن »المفهوم اإلس���رائيلي 

لمصطلح الردع، الذي تبلور جزء منه كبديل لس���عي إسرائيل 

إلى الحس���م في الح���روب في الماضي، لي���س فقط أنه ليس 

كافيا، وإنما بإمكانه التس���بب بضرر إستراتيجي. والمفهوم 

التقلي���دي للردع، كتهديد من ش���أنه التأثير على اعتبارات 

العدو من أجل منع���ه من تصرف غير مرغوب فيه، تم وضعه 

في فترة )مؤسس إسرائيل ورئيس حكومتها ووزير دفاعها 

األول( دافيد ب���ن غوريون، كدعامة أساس���ية لمفهوم األمن 

القوم���ي، إلى جانب دعامتي اإلنذار المبكر من حرب وحس���م 

الحرب«.

وأضافا أنه »بنظرة إلى الوراء تم نفي العالقة بين الحس���م 

في الحرب والردع الطويل األمد«. وأشارا إلى أنه على الرغم من 

أن حرب حزيران العام 1967 انتهت بانتصار إسرائيلي كبير، 

إال أن حرب االس���تنزاف اندلعت بعد ذلك بعام واحد، وتلتها 

ح���رب تش���رين األول/ أكتوبر العام 1973. وتبين أن نش���وب 

الح���رب ليس محكوم���ًا بتوازن القوى وإنم���ا بميزان المصالح 

أيضا.

وتابع بايدتس وآدامس���كي أن »الدول العربية شنت حروبا 

أخرى، حتى عندما كانت تعي بش���كل كامل القوة العسكرية 

اإلس���رائيلية الهائلة. والحقا، فإن تفوق الجيش اإلسرائيلي، 

عسكريا وتكنولوجيا، في ميدان القتال، دفع العرب إلى البحث 

عن حلول أخرى، وصلت ذروتها في الس���نوات العشر األخيرة 

بإطالق الصواريخ باتجاه الجبهة الداخلية اإلسرائيلية«.

ورأى كالهم���ا أن إدخ���ال منظوم���ات دفاعية، مث���ل »القبة 

الحديدي���ة«، إلى مفهوم الردع أدى إلى »تطور توجه مش���وه 

مبني على الوهم أن باإلمكان تقدير فاعلية منظومات ردع«.

وش���ددا على أنه »يصعب إثبات عالقة س���ببية بين الشكل 

ال���ذي انتهى في���ه القتال وبي���ن مدى ال���ردع«. فقد تآكلت 

مصداقي���ة الردع اإلس���رائيلي في لبنان بين االنس���حاب من 

جنوب لبن���ان، في العام 2000، وحرب لبنان الثانية في العام 

2006، »وتم اس���تيعاب التهديدات اإلس���رائيلية على أنها 

وهمية والجيش اإلسرائيلي على أنه نمر من ورق«.

وأضاف���ا أن »تجربة الس���نوات الفائتة )الح���روب ضد غزة( 

تش���كل دعما إضافيا لالدعاء بأن الح���روب التي تعتمد على 

الردع، وإن تم تحقيق الهدوء لفترات معينة في نهايتها، ال 

تحل المشاكل األساسية مع الخصم وإنما تسمح بإدارة عنف 

متواصل«.

واس���تخلص هرئيل من أقوال بايدتس وآدامسكي هذه أن 

»من األفضل لنتنياهو أال يوهم نفسه بأنه حقق تفوقا طويل 

األمد في غزة، إذ يتوقع أن تعود المشكلة الغزية إلى طاولته، 

وربما إلى طاولة خلفه في السنوات القليلة المقبلة أيضا«. 

تحذيرات إسرائيلية من احتمال اندالع جولة قتال جديدة في غزة!
*االنتخابات اإلسرائيلية والوضع اإلنساني المتدهور في القطاع قد يقودان إلى جولة كهذه* قائد الكليات العسكرية في إسرائيل: 

»يصعب إثبات عالقة سببية بين الشكل الذي انتهى فيه القتال وبين مدى الردع«*

بقلم: غابي سبيوني )*(

)الحلقة األولى(

ف���ي العام 2001 ش���رعت فصائل مس���لحة تعمل في قطاع 

غزة، باطالق قذائف صاروخية باتج���اه بلدات النقب الغربي.  

وقد كانت هذه في البداية صواريخ »قس���ام« من صنع محلي 

وقذائف هاون، ذات دقة وقوة منخفضين، ولكن بمرور الوقت 

أصبحت وس���ائل  اإلط���الق والقذائف الصاروخي���ة المحلية 

الصنع أكثر تنوعا ودقة، وهو ما س���اهمت فيه أيضا عمليات 

تهريب الوس���ائل القتالية إلى قطاع غزة، والذي باتت تتوفر 

فيه حاليا قدرات كثيرة ومتنوعة على هذا الصعيد، تش���مل 

قذائف مدافع هاون وصواريخ ثقيلة بعيدة المدى. باإلضافة 

إلى ذلك فقد أدت محاوالت الفصائل المس���لحة لكسر العزلة 

والحصار المفروضين إلى القطاع، إلى ازدهار صناعة األنفاق، 

الت���ي تركزت ف���ي البداية ف���ي منطقة رفح، وذل���ك بدوافع 

اقتصادية وألغ���راض تهريب الوس���ائل القتالية إلى داخل 

قطاع غزة.  وفيما بعد ش���رعت المنظم���ات »اإلرهابية« بحفر 

وإقام���ة أنفاق ألغراض )عس���كرية( هجومية تمتد إلى داخل 

األراضي اإلسرائيلية، وذلك بما يتيح تنفيذ هجمات وعمليات 

اختطاف في المستوطنات القريبة من الجدار األمني المحيط 

بقطاع غزة. 

ف���ي أعقاب تنفيذ خط���ة االنفصال )آب 2005( واس���تيالء 

حرك���ة »حم���اس« عل���ى الس���لطة )2007( تصاع���دت وتيرة 

تس���لح »المنظمات اإلرهابية« في قطاع غزة، وعمليات إطالق 

الصواريخ على جنوب إس���رائيل، بصورة ملحوظة، وقد شكل 

ذلك خلفية لثالث عمليات عس���كرية واسعة النطاق شنتها 

إس���رائيل على قط���اع غ���زة:  »الرصاص المصب���وب«، »عمود 

السحاب« و«الجرف الصامد«.

يس���عى هذا المقال إلى إجراء مقارن���ة بين هذه العمليات 

العس���كرية، وس���ط التركيز على الخلفية اإلستراتيجية لكل 

منه���ا، وتفح���ص المعركة العس���كرية العملياتي���ة، وطرح 

تصورات فيم���ا يتعلق باالس���تعداد لمواجهة مس���تقبلية 

للتحدي األمني في قطاع غزة.

الخلفية اإلستراتيجية
أدت سيطرة »حماس« على قطاع غزة، إلى وضع هذه الحركة 

التي توجهه���ا أيديولوجيا اس���المية أصولي���ة راديكالية، 

أمام تحد مزدوج، يتمثل في الس���يطرة السياسية على كيان 

إقليمي- سياسي من جهة، إلى جانب المحافظة، في الساحة 

الفلس���طينية والمنطقة، على كونها حركة مقاومة، من جهة 

أخرى. 

أدى تصعيد إطالق الصواريخ من قطاع غزة في أواخر العام 

2008، إلى دفع إس���رائيل إلى ش���ن عملية عسكرية واسعة 

النطاق أطلق عليها  عملية »الرصاص المصبوب«. وقد حصلت 

حرك���ة »حماس«، التي كانت في خضم توطيد س���لطتها في 

القطاع، على سند إس���تراتيجي من مصر وسورية، كما تلقت 

دعما ملموس���ا أكثر من إيران، التي س���عت بذلك إلى التأثير 

على ما يجري في العالم العربي، وبش���كل خاص في الساحة 

اإلس���رائيلية- الفلس���طينية.  وقد س���اعد اإليرانيون حركة 

»حماس« في تهريب وس���ائل قتالية إلى قطاع غزة- صواريخ 

غراد وصواريخ مضادة للدبابات ومتفجرات فضال عن تزويدها 

بخبرة تكنولوجية لصنع الصواري���خ وتدريب عناصر الحركة 

على األراضي اإليرانية، ومساعدات مالية تقدر بمئات ماليين 

الدوالرات س���نويا، باإلضافة إلى الدعم السياس���ي، وكل ذلك 

وسط اس���تغالل ضعف وفشل س���يطرة النظام المصري، في 

عهد حسني مبارك، على شبه جزيرة سيناء.

ش���كلت عملية »الرص���اص المصبوب« نقط���ة البداية في 

سلس���لة مواجهات عسكرية بين إس���رائيل وحركة »حماس« 

ومعها باقي الفصائل المس���لحة في قطاع غزة. وقد اعتبرت 

»حماس« توصيات لجنة غولدس���تون، التي ش���كلها مجلس 

حقوق اإلنس���ان التابع لألمم المتح���دة، للتحقيق في أعمال 

إس���رائيل خ���الل عملي���ة »الرص���اص المصب���وب«، وكذلك 

االنتق���ادات الش���ديدة الت���ي وجهت في العالم للسياس���ة 

اإلس���رائيلية تجاه قطاع غ���زة، بمثابة إنجاز مه���م للحركة. 

باإلضاف���ة إل���ى ذلك، س���اهم اإلنجاز المس���تمر ل���دى الرأي 

العام العالمي لشرعية إس���رائيل في العمل )ردًا على إطالق 

الصواري���خ( ضد قطاع غ���زة، في تعميق الفه���م لدى زعامة 

الحركة، فيما يتعلق باستغالل طاقة الخسائر واإلصابات في 

صفوف السكان المدنيين كوسيلة كبيرة األهمية في ميزان 

القوى بين حركة المقاومة وبين إسرائيل. 

ف���ي أواخ���ر العام 2012، ش���نت إس���رائيل عملي���ة »عامود 

الس���حاب« في وقت كانت فيه »حماس« تحظى بتأييد واس���ع 

ف���ي العال���م العربي.  فالث���ورة التي أطاحت بحك���م الرئيس 

حس���ني مبارك في مصر، وما تبعها من صعود حركة »اإلخوان 

المس���لمين« إلى سدة الحكم في الدولة، جعال حركة »حماس« 

تش���عر بمزيد من الثقة بالنفس.  وقد تنافست مصر )في ظل 

حكم اإلخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي( وتركيا وقطر 

فيما بينها على تقديم الدعم لحركة »حماس« وذلك كجزء من 

س���عي هذه الدول للتأثير على بلدان المنطقة السنية. وفيما 

تأزمت العالقات »بين »حماس« وإي���ران، توطدت في المقابل 

العالقة بين »حماس« وحكومة »اإلخوان« في مصر.  وفي ضوء 

هذه الظروف كان في إم���كان مصر التوصل إلى إنهاء القتال 

)بين إس���رائيل و»حماس«( بس���رعة، من خالل بلورة تفاهمات 

أتاحت لكل من إسرائيل و«حماس« التحدث عن تحقيق إنجاز 

ملموس، إذ حصلت إس���رائيل على فترة هدوء طويلة نس���بيا، 

فيما أتيحت لحركة »حماس« إمكانية توطيد سلطتها وتوثيق 

عالقاتها مع دولة قطر، مع كل ما يعنيه ذلك من الحصول على 

دعم مالي س���خي من قبل هذه األخيرة. غير أن هذه الفترة لم 

تستمر لوقت طويل، إذ فقد »اإلخوان المسلمون« السلطة في 

مصر، عقب إنقالب عسكري قاده الفريق عبد الفتاح السيسي 

الذي انتخب الحقا رئيسا للبالد.

عشية عملية »الجرف الصامد« )التي شنتها إسرائيل على 

قط���اع غزة في تموز 2014( كانت حرك���ة »حماس« تعاني من 

عزلة ف���ي العالم العرب���ي، كما أن الجه���از اإلقتصادي الذي 

طورت���ه الحركة بواس���طة ش���بكة األنفاق ف���ي منطقة رفح، 

أصيب بالش���لل التام تقريبا، جراء النشاطات المضادة التي 

ق���ام بها الجيش المصري )ضد األنف���اق(.  ومن ناحية عملية 

فإن الش���عور بالعزلة، والرغبة في تغيير الواقع الصعب، كانا 

عاملين رئيس���ين في دفع حركة »حم���اس« إلى خوض جولة 

المواجهة األخيرة )صيف العام 2014(.  

هناك تغيير آخر طرأ على ميزان القوى في الشرق األوسط، 

كان ل���ه أيضا تأثي���ر على المعركة األخيرة ف���ي غزة، مقارنة 

مع جوالت القتال الس���ابقة.  فالتهديد المتصاعد من جانب 

منظم���ة »الدولة اإلس���المية« )داعش( في العراق وس���ورية، 

شكل خلفية لنشوء إئتالف جديد بقيادة الواليات المتحدة، 

به���دف إحباط هذا التهديد، وهو م���ا أدى في المحصلة إلى 

زي���ادة عزلة »حماس« وإقصاء مش���كلة قطاع غزة إلى هامش 

الخطاب الدولي.

المعركة التنفيذية
من الصعب الجزم في ما إذا كان القتال الذي خاضته حركة 

»حماس« وباقي الفصائل الفلس���طينية ف���ي عملية »الجرف 

الصامد« ج���اء بناء على تخطيط مس���بق، إذ يب���دو أن أيا من 

الطرفين لم يكن معني���ا بالمواجهة. لكن، وكما يحدث مرارًا، 

فإن إسرائيل و«حماس« على حد س���واء، متورطتان في جولة 

مواجهة طويلة جدًا. 

ويش���ير تأمل األس���اليب القتالي���ة التي تتبعه���ا حركة 

»حماس« منذ عملي���ة »الرصاص المصبوب«، إلى عملية تعلم 

واس���تفادة منهجية. في الفترة الواقعة بين عملية »عامود 

الس���حاب« وعملية »الجرف الصامد«، اتس���م سلوك »حماس« 

بضبط النفس، ولك���ن الحركة واصلت ف���ي المقابل وبصورة 

حثيثة بناء وتعزيز قاعدتها وبنيتها العس���كرية في قطاع 

غزة، كم���ا حاولت تنفيذ هجمات انطالقا م���ن أراضي الضفة 

الغربية.  ولوحظ في س���ياق هذه العملية، أن الحركة إتبعت 

نظري���ة قتالي���ة مدمجة، ش���ملت مكوني���ن مركزيين: جهد 

هجوم���ي، عن طريق إط���الق الصواريخ وتنفي���ذ هجمات ضد 

أهداف إسرائيلية خلف خط الحدود عبر أنفاق هجومية.  في 

الوقت ذات���ه، وبغية المحافظة على ق���درة اطالق الصواريخ، 

قام���ت حركة »حماس« بجه���د دفاعي ش���مل إخفاء منصات 

إط���الق الصواريخ في أنفاق تحت األرض وس���ط بيئة مدنية 

مكتظة.  ولم يكن الهدف من المكونين إحراز حس���م معين، 

وإنما باألساس ضرب نس���يج حياة سكان إسرائيل، وممارسة 

الضغط على الحكومة اإلس���رائيلية، من أجل تخفيف القيود 

المفروض���ة على قطاع غزة في كل م���ا يتعلق بمرور البضائع 

واألفراد. كذل���ك فقد اس���تغلت »حماس« وباق���ي الفصائل 

العاملة في قطاع غزة، ق���درات إطالق قذائف الهاون قصيرة 

المدى، بغية زعزعة أمن سكان مستوطنات »غالف غزة«.  وقد 

لوحظ في أس���اس الجه���د الهجومي )خ���الل عملية »الجرف 

الصامد«( توجهان: 

األول، إدراك أن إط���الق الصواريخ على مط���ار »بن غوريون« 

يمكن أن يشوش حركة المالحة الجوية الدولية إلى إسرائيل، 

وق���د وجد ه���ذا التصور تأكيدًا ل���ه في حادث س���قوط أحد 

الصواريخ على مقربة من المطار من دون أن تعترضه منظومة 

»القبة الحديدية«، وهو ما دفع العديد من ش���ركات الطيران 

العالمي���ة إلى وقف وإلغاء رحالتها إلى إس���رائيل طوال عدة 

أيام.  

أم���ا التوجه الثاني فقد تمثل في الفهم بأن إطالق قذائف 

اله���اون والصواريخ قصيرة المدى على مس���توطنات »غالف 

غزة« يولد ضغطا في إس���رائيل، نظ���را لعدم توفر وقت كاف 

لإلنذار عند إطالق مثل هذه القذائف قصيرة المدى، وبالتالي 

ال تتوف���ر أيضا إمكاني���ة إلعتراض هذا الن���وع من القذائف 

الصاروخية بواسطة منظومة »القبة الحديدية«.

وعلى صعيد بناء الق���وة، تمكنت حركة »حماس« من زيادة 

وتيرة وق���درات جهدها الصاروخي، مقارنة مع القدرات التي 

امتلكتها واس���تخدمتها الحركة أثناء العلميات العسكرية 

السابقة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.  

وق���د وجد ذلك تعبيرا ل���ه في عدة جوان���ب، فعلى صعيد 

الوسائل القتالية تمكنت حركة »حماس« من زيادة قدراتها 

في إطالق صواريخ ذات مدى أبعد، باإلضافة إلى زيادة كميات 

وتنوع وسائلها القتالية.  وفي جانب الدفاع عن قدرات إطالق 

الصواريخ، تبنت »حماس« وباق���ي الفصائل في القطاع رؤية 

هجومية ودفاعية ترتكز على اس���تخدام الحيز تحت األرضي 

ألغراض حماية القوة ووس���ائل اإلط���الق، باإلضافة إلى زيادة 

استخدام السكان كدرع مدني واق لوسائل إطالق الصواريخ. 

وق���د أتاح ذل���ك للفصائل في غ���زة االحتفاظ بق���درة إطالق 

الصواريخ بوتائر عالية حتى األيام األخيرة من الحرب، وس���ط 

تشخيص واستغالل نقطة ضعف منظومة »القبة الحديدية« 

الدفاعية فيما يتعلق بالقذائف الصاروخية القصيرة المدى. 

)*( مدير برنامـــج األبحاث »جيش وإســـتراتيجية« في »معهد 

دراســـات األمن القومي« في جامعة تل أبيب. هذا المقال فصل 

مـــن كتاب بعنـــوان »عملية الجـــرف الصامد- تداعيـــات وعبر« 

الصادر عن المعهد مؤخرًا. ترجمة خاصـة. 

مراجعة نقدية لجوالت المواجهة مع الفصائل المسلحة في قطاع غزة
 بين عمليات »الرصاص المصبوب« و»عامود السحاب« و»الجرف الصامد«
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

أحيا إع���الن الرئي���س األميرك���ي، باراك 

أوباما، عن استئناف العالقات بين الواليات 

المتحدة وكوبا، األس���بوع الماضي، آماال في 

إس���رائيل بأن تحذو حذو الواليات المتحدة 

وتعيد العالقات م���ع كوبا هي األخرى. لكن 

في ه���ذه األثن���اء، وفيما يتحف���ظ الحزب 

الجمه���وري األميرك���ي من خط���وة أوباما، 

يمارس اللوبي الكوبي ضغوطا على إسرائيل 

م���ن أجل منعها من التق���رب من كوبا. ومن 

الجهة األخرى تعالت تساؤالت في إسرائيل 

حول س���بب عدم وضع أوبام���ا كل ثقله من 

أجل حل، أو عل���ى األقل التقدم باتجاه حل، 

الصراع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني، وكان 

يته���رب دائما بعد أي اعت���راض من جانب 

إسرائيل أو اللوبي اليهودي األميركي.

ويبدو أن اس���تئناف العالق���ات بين كوبا 

وإس���رائيل لي���س متعلقا باألخي���رة، وإنما 

بالوالي���ات المتحدة وبكوبا نفس���ها. ومن 

الناحية الرس���مية، يوجد تنسيق أميركي 

– إسرائيلي حيال الخطوات على المستوى 

الدولي، وهاتان الدولتان كانتا الوحيدتين 

اللتين صوتتا ضد مشروع قرار لرفع الحظر 

األميركي عن كوبا، خ���الل االجتماع األخير 

للجمعية العامة لألمم المتحدة.

رغم ذلك، فإن األس���باب الت���ي أدت إلى 

قطع العالقات األميركية – الكوبية مختلفة 

عن األس���باب التي أدت إلى قطع العالقات 

اإلس���رائيلية – الكوبية. فق���د أدت الثورة 

الكوبية، بقيادة فيدل كاس���ترو، في العام 

1959، إلى تحرر كوبا من التبعية السياسية 

واالقتصادي���ة للوالي���ات المتح���دة. وقطع 

العالقات الدبلوماس���ية بين الدولتين، في 

العام 1961، كان حلقة في تدهور العالقات 

بينهم���ا، التي وصل���ت ذروتها ف���ي أزمة 

الصواريخ في العام 1962. 

العالقات اإلسرائيلية – الكوبية
وتناولت الصحافة اإلسرائيلية، في نهاية 

األس���بوع الماضي، العالقات اإلسرائيلية – 

الكوبية، التي ش���هدت عالقات دبلوماسية 

متينة بعد الث���ورة الكوبية. وقالت الخبيرة 

في ش���ؤون أميركا الالتيني���ة والمحاضرة 

المعاص���رة في  اليهودي���ة  ف���ي معه���د 

الجامع���ة العبرية في الق���دس، الدكتورة 

مرغليت بيجيرانو، إنه خالل س���نوات توتر 

العالق���ات األميركي���ة – الكوبية »ازدهرت 

عالقات صداقة بين حكومة الثورة الكوبية 

وحكومة إسرائيل، وتم ألول مرة فتح سفارة 

إسرائيلية في هافانا«.

وعزت بيجيران���و هذه العالق���ات إلى أن 

ع���ددا من ق���ادة الث���ورة الكوبي���ة »تلقوا 

دروس���هم األولى في الماركسية من زمالء 

يهود، وأبدوا إعجابا كبيرا بالروح الطالئعية 

ف���ي إس���رائيل ورأوا بالكيبوت���س )القرية 

التعاوني���ة اإلس���رائيلية( نموذجا يحتذى 

به«.

وأش���ارت بيجيران���و إلى أن الش���خصية 

المركزية في تطور العالقات بين الدولتين 

كان السفير الكوبي في إسرائيل، ريكاردو 

سوفيرنا لوبو، أو ريخارد وولف، وهو يهودي 

م���ن أصل ألمان���ي. وكان وولف قد ش���ارك 

في نضال كاس���ترو ضد سلفه، بولخانسيو 

باتيستا، وتعويضا له على ذلك تم تعيينه 

سفيرا في إسرائيل. وفي حينه، مّول وولف 

على حس���ابه الخاص س���فر وفد من الخبراء 

الزراعيي���ن اإلس���رائيليين إل���ى كوبا. لكن 

إس���رائيل أخفت حقيقة ه���ذا الوفد، خوفا 

من المس بعالقاتها مع الواليات المتحدة، 

وقالت إن هذا الوفد هو نشاط خاص لرابطة 

العالق���ات اإلس���رائيلية – الكوبية، رغم أن 

وزارة الخارجية اإلسرائيلية كانت على علم 

باألسباب الحقيقية لسفر الوفد.

وكان العالقات بي���ن الدولتين متناقضة 

م���ع التزاماتهم���ا الدولي���ة وانتمائهم���ا 

لمعس���كرين معاديين. فقد كان���ت لكوبا 

عالق���ات متين���ة جدا م���ع مص���ر والجزائر، 

والحقا، في الستينيات، مع منظمة التحرير 

الفلس���طينية. ووفق���ا لبيجيرانو فإن هذه 

رت عل���ى الموقف الكوبي تجاه 
ّ
العالقات أث

إس���رائيل، من خالل وسائل اإلعالم الكوبية 

والتصوي���ت ضد إس���رائيل ف���ي الهيئات 

الدولية.

اش���تدت  و1973   1967 األع���وام  وبي���ن 

االنتق���ادات في وس���ائل اإلع���الم الكوبية 

ضد إس���رائيل، كم���ا أن الحكوم���ة الكوبية 

كانت تندد باالحتالل اإلس���رائيلي. ولفتت 

بيجيرانو إلى أن وجود س���فارة إس���رائيلية 

في هافانا كان أمرا بالغ األهمية بالنس���بة 

للجالي���ة اليهودي���ة الصغيرة ف���ي كوبا. 

لكنها أش���ارت ف���ي الوقت نفس���ه إلى أن 

الحكوم���ة الكوبية س���محت لليهود الذين 

أرادوا إقامة شعائر دينية بأن يفعلوا ذلك 

»بدون حدود«، رغم أن الدولة تعرف نفسها 

بأنها دولة ملحدة.

وش���ددت بيجيرانو على أن كاس���ترو كان 

يفرق بصورة واضحة بين العالقة مع اليهود 

والصهيونية.  إس���رائيل  م���ن  والموق���ف 

»وفيم���ا تصاع���د الهج���وم اإلعالم���ي ضد 

إس���رائيل، فإنه ت���م الحف���اظ بحرص على 

من���ع مظاهر الع���داء للس���امية«. ورغم أن 

معظم يه���ود كوبا هاجروا إلى إس���رائيل، 

إال أن الحكوم���ة الكوبية امتنعت عن إغالق 

مؤسسات يهودية.

إال أن الحكوم���ة الكوبي���ة أغلق���ت مق���ر 

»االتح���اد الصهيون���ي«، في الع���ام 1978، 

بعد ثالث س���نوات من تصوي���ت كوبا إلى 

جانب قرار األمم المتحدة بأن الصهيونية 

عنصري���ة، وبع���د خمس س���نوات من قطع 

العالقات مع إسرائيل.

وكانت كوبا قد قررت قط���ع العالقات مع 

إسرائيل، في أيلول العام 1973، عندما أعلن 

كاسترو عن ذلك خالل مشاركته في مؤتمر 

دول ع���دم االنحياز المنعقد ف���ي الجزائر. 

ومنذئ���ذ لم تكن أية عالقات رس���مية بين 

الدولتين.

وقال���ت بيجيران���و إن انهي���ار المنظومة 

االش���تراكية وخاصة االتحاد الس���وفييتي 

تس���بب بحدوث أزمة اقتصادية ش���ديدة 

للغاي���ة في كوب���ا، ما اضطرها إل���ى القيام 

بتن���ازالت من أجل االندم���اج في االقتصاد 

العالم���ي. كذلك فإن التح���والت العالمية، 

منذ الع���ام 1990، كان لها تأثير على إقامة 

عالقات غير رس���مية بين كوبا وإس���رائيل. 

وتمثل ذلك بالس���ماح لمؤسسات يهودية 

دولية بمزاولة نش���اط في كوبا، كذلك فإن 

الوض���ع االقتصادي الصع���ب وفرض إدارة 

بيل كلينت���ون، في  األميرك���ي،  الرئي���س 

العام 1994، قيودا على هجرة الكوبيين إلى 

الواليات المتحدة، »أيقظا حركة هجرة إلى 

إسرائيل«، كانت سرية في البداية وفي إطار 

»عملية س���يغر«. ومنذ العام 2003 يشارك 

ش���بان يه���ود كوبي���ون في نش���اط هيئة 

»تغليت« وهي هيئة ش���به اس���تخباراتية 

لتشجيع الهجرة إلى إسرائيل.          

نتنياهو يعتذر لألميركيين
وتابعت بيجيرانو أنه في أعقاب التوقيع 

على اتفاق أوس���لو، بعثت كوب���ا تلميحات 

إلى إس���رائيل حول احتمال تغيير ش���كل 

العالق���ات بينهم���ا، لكن ه���ذا التغيير لم 

يحدث حت���ى اآلن. ورغم ذلك ف���إن أعدادا 

كبيرة من الس���ياح اإلس���رائيليين يزورون 

كوب���ا، وفي م���وازاة ذل���ك يزور إس���رائيل 

فنان���ون وأدباء ومثقف���ون كوبيون. وقالت 

بيجيرانو إن تعل���ق كوبا بالنفط الفنزويلي 

والمس���اعدات االقتصادي���ة اإليرانية كان 

عائقا أمام استئناف العالقات مع إسرائيل.

لك���ن كبي���ر المعلقي���ن ف���ي صحيف���ة 

»يديعوت أحرونوت«، ناحوم برنياع، أش���ار 

إل���ى أن »أي���ة محاولة لتحس���ين العالقات 

بين إس���رائيل وكوبا في الماضي اصطدمت 

بحاجز أميركي. وما لم تمنعه اإلدارة، منعه 

»اللوبي الكوبي«، ال���ذي وصفه برنياع بأنه 

لوبي كبير وله تأثي���ر يضاهي لوبي تجارة 

األسلحة واللوبي اإلسرائيلي.

وأش���ار برنياع إلى أنه خالل والية رئيس 

حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو السابقة، 

قال كاسترو عدة كلمات »مريحة إلسرائيل«، 

خ���الل مقابلة أجراها معه صحافي أميركي. 

وعلى أثر ذلك س���ارع نتنياهو إلى إرس���ال 

رسالة ترحيب إلى كاسترو. وبعد ذلك هدد 

رؤساء اللوبي الكوبي في الكونغرس بوقف 

دعمهم إلس���رائيل، »واضطر نتنياهو إلى 

االعتذار«.

م���ن جانب���ه، تس���اءل محل���ل الش���ؤون 

األميركية في صحيف���ة »هآرتس«، حيمي 

ش���اليف، »لماذا كوبا ولي���س نحن«. وكتب 

أن أوباما دفع خالل الش���هور الماضية عدة 

خطوات جريئة، بينه���ا االتفاق مع الصين 

ح���ول انبعاث الغازات، وإص���دار قرار بمنح 

الجنس���ية إل���ى ماليي���ن المهاجرين غير 

وأخيرا  الالتيني���ة،  أميركا  الش���رعيين من 

السعي إلى تحسين العالقات مع كوبا. 

وأردف شاليف أنه »ربما لو تصرف أوباما 

بهذا الش���كل في الفرص الت���ي اعترضت 

طريق���ه في الس���نوات الس���ت األخيرة في 

السياق اإلسرائيلي – الفلسطيني، وبدال من 

التراجع مذعورا في كل مرة قوبل بالرفض، 

لكان وضعنا مختلفا تماما«.

وأوضح شاليف أن »الكونغرس األميركي 

ق���د يضع العصي في رجلي أوباما وهو في 

طريقه الفتتاح س���فارة ف���ي هافانا، لكنه 

سيش���عل انتفاضة معلنة في حال دخل 

إلى مواجهة مباش���رة مع إسرائيل، خاصة 

إذا كان ذلك حول الموضوع اإليراني. وإذا 

أمكن اس���تخالص شيء ما من تقرب أوباما 

الدراماتيكي من الصين وكوبا، فهو أنه إذا 

تعين عليه الحس���م بين خياري مصالحة 

أميركي���ة مع طهران وتهدئة بين القدس 

ورام الل���ه، ف���إن أوباما س���يحتفظ بقواه 

لصالح األول حتى لو جاء ذلك على حساب 

الثاني«.

»اللوبي الكوبي« واليمين األميركي يمنعان 
تحسين العالقات بين إسرائيل وكوبا!

بذلت إس���رائيل وجهاز اس���تخباراتها الخارجية، الموساد، 
جهودا كثي���رة، في س���نوات الثمانين والتس���عين، من أجل 
دفع األثيوبيين اليهود إلى الهجرة إلى إس���رائيل، مس���تغلة 
األوض���اع االقتصادي���ة المتردية ف���ي أثيوبي���ا، وتمكنت من 
إحضار عشرات اآلالف منهم. لكن هؤالء المهاجرين ما لبثوا أن 
شعروا باإلهمال والمعاملة العنصرية ضدهم من جانب جميع 
مؤسسات الحكم اإلسرائيلية، وخاصة الشرطة وسلطات الرفاه، 
وأيضا من جانب مؤسسة الحاخامية الكبرى التي ال تعترف بأن 

يهوديتهم كاملة.
وتس���بب إهمال السلطات اإلس���رائيلية للمجتمع األثيوبي، 
وبضمن ذلك إهم���ال وزارة التربية والتعليم لهم، وكون أفراد 
ه���ذا المجتمع ينتم���ون إلى الطبقات الفقيرة وال يزال قس���م 
منهم يحافظ عل���ى التقاليد التي اكتس���بوها في موطنهم، 
ببروز مشاكل اجتماعية في هذا المجتمع، وخاصة بين األحداث 
والش���باب، بينها نسبة تس���رب عالية من المدارس والجنوح. 
كذلك فإن نسبة مرتفعة من الشبان األثيوبيين يتهربون من 
الخدمة العس���كرية اإللزامية. وقالت دراسات نشرت مؤخرا إن 
أغلبية الجنود المسجونين بسبب التهرب من الخدمة هي من 
األثيوبيين، وأن أحد أبرز أسباب ذلك هو أن المجند يهرب من 

الخدمة لكي يبحث عن عمل ويساعد عائلته. 

عنف الشرطة
جرت في بلدة كريات مآلخي، األس���بوع الماض���ي، مظاهرة نظمها 

األثيوبيون وش���ارك فيها المئات، احتجاجا على عنف الش���رطة ضد 

ش���بانهم. وقالت أديسا تش���كول، لصحيفة »هآرتس« التي نشرت 

تقري���را حول الموضوع يوم الجمعة الفائت، إن أفراد ش���رطة حضروا 

إلى بيت عائلتها ألن شقيقها مش���تبه بالسرقة. لكن أفراد الشرطة 

عبثوا ب���كل محتويات البيت وكس���روا كل أثاثه، من خزائن وأس���رة 

ومقاعد. وبعد اعتقال شقيقها، موشيه، تبين في التحقيق أنه ليس 

ضالعا في سرقة وأطلق سراحه في اليوم التالي.

وعبرت تشكول عن مفاجأتها من اتساع ظاهرة اقتحامات الشرطة 

لبي���وت األثيوبيي���ن واالعت���داء على الش���بان، بعد مش���اركتها في 

المظاهرة ضد عنف الشرطة. وقالت إنه »عندما ذهبت إلى المظاهرة، 

يوم األحد )من األس���بوع الماضي(، لم أكن أعرف مدى انتش���ار هذه 

الظاهرة. اعتقدت أن الش���رطة اس���تخدمت العنف عندنا فقط. لكن 

المتظاهرين أخ���ذوا يتحدثون عما جرى لهم. ل���م أتخيل أنه يوجد 

عدد كبير من الش���بان الذين تم تدمير مستقبلهم. وعندها أيقنت 

أننا لس���نا حالة وحيدة وأننا لسنا وحدنا«. وقال نشطاء في منظمات 

تعنى باألثيوبيين إنه توجد احتجاجات كهذه في مدن أخرى توجد 

فيها تجمعات لألثيوبيين.

وأش���ارت الصحيفة إلى أن إهمال الس���لطات وعنف الش���رطة ضد 

األثيوبيي���ن بال���غ، لدرجة أن أفراد ه���ذا المجتمع »فق���دوا ثقتهم 

بالس���لطات، الش���رطة وأجهزة التعليم والرفاه، وقد تجذر هذا األمر 

في الس���لوك اليومي، مثل أن يمد الش���اب األثيوب���ي يده إلى جيبه 

بحركة س���ريعة لكي يتأكد من أنه يحمل بطاق���ة هويته، بمجرد أن 

يرى سيارة شرطة«.  

ودقق بحث أعده البروفس���ور غاي بن بورات والدكتور بيني يوفيل 

م���ن جامعة بئر الس���بع، ف���ي العام الماض���ي، في مواق���ف أقليات 

مختلفة، بينها األثيوبيون، تجاه الش���رطة. وتبين من البحث أن %31 

م���ن األثيوبيين ال يثقون بالش���رطة، بينما كانت هذه النس���بة بين 

س���ائر الس���كان 25%. وقال 41% من األثيوبيين إن دوريات الشرطة 

تس���توقفهم م���ن دون تبرير في أحي���ان متقاربة ج���دا، بينما هذه 

النس���بة كانت 17% بين سائر الس���كان. واعتبر 27% من األثيوبيين، 

و5% فقط بين س���ائر الس���كان، أنه في حال قدموا شكوى ضد أفراد 

الش���رطة فإن التعامل معهم سيكون أس���وأ من التعامل مع غيرهم. 

وتبرر الشرطة هذه المعطيات وهذه النظرة إليها بأنه بين السنوات 

2006 و2011 ارتفعت نس���بة الملفات الجنائية ضد ش���بان أثيوبيين 

ب�%8.

وقالت بات إيل كاس���ا إنها شاركت في المظاهرة ألنها شعرت أنه 

»يجب وضع حد لس���لوك أفراد الش���رطة«. وأضافت أن���ه في كل مرة 

ترى فيها سيارة شرطة، تمس���ك مباشرة هاتفها المحمول من أجل 

التصوي���ر، وتوثيق ما يمكن أن يحدث. إذ أن التكنولوجيا وش���بكات 

التواصل االجتماعي ساعدت مؤخرا في نشر شريط مصور لحدث وقع 

في األس���ابيع األخيرة، ويظهر فيه شرطي يقتاد شابا أثيوبيا مكبل 

اليدين إلى سيارة الش���رطة وخالل ذلك ينهال بالضرب على مؤخرة 

رأسه.

وقال أحد الشبان األثيوبيين إنه »إذا كان رجال الشرطة يتصرفون 

بهذا الشكل في الشارع، فليحمنا الله مما يحدث في غرف التحقيق. 

ال ش���ك أنه ستنشب حرب هنا. الفتية في س���ن 13 عاما يتعرضون 

للضرب من أفراد الشرطة. وقد سئم الجميع هذا الوضع«.

وتوالت الش���كاوى في اآلونة األخيرة حول تعمد الشرطة عدم إبالغ 

ذوي فتي���ة قاصرين بأم���ر اعتقالهم. وقالت الصحيفة إن الش���بان 

األثيوبيي���ن يخافون من التحدث حول عدوانية الش���رطة تجاههم، 

ولذلك ف���إن الكثيرين منهم يتحدثون إلى وس���ائل اإلعالم طالبين 

عدم الكش���ف عن هويتهم. وق���ال أحدهم، ويدع���ى أفاتا، إنه »كم 

سيدوم تأثير تقريركم؟ فبعد أسبوع سيمسك أفراد الشرطة بنا في 

الشارع ويقولون لنا إننا وش���ينا بهم. ولن يدافع عنا أحد، وسنضطر 

إلى مواجهة ذلك لوحدنا«.

وق���ال ش���اب آخر، رفض الكش���ف عن هويت���ه، إن أفراد الش���رطة 

يتفوهون بعبارات عنصرية تجاه الش���بان األثيوبيين ويضربونهم 

بطريقة ال تترك عالمات على أجس���ادهم. وقال موش���يه تشكول إنه 

قدم قبل سنة شكوى إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، التابع 

لوزارة العدل، ضد شرطيين نكلوا به، »وبعد ذلك أمسكني الشرطيون 

المحليون في الش���ارع وهددوني. وفي أعقاب ذلك ألغيت الشكوى. 

ه���ل يتعين علّي أن أنتظر أن يأخذني أفراد الش���رطة إلى بيارة كي 

ينتقموا مني؟«.

وأش���ار أفاتا إلى أنه »إذا ارتديت بذلة من إنتاج ش���ركة أديداس، 

فإن أفراد الشرطة يشتبهون بأنني سرقتها. نحن مشتبهون دائما. 

وإذا أجبتهم فإن األمور س���تنتهي بشكل سيء، ولذلك فإن الصمت 

أفضل«. 

ويتلق���ى األثيوبيون معاملة عنصرية وإهم���اال من جانب الوزارات 

أيضا. وصرح مس���ؤولون، خالل العام األخي���ر، بأن على الحكومة وضع 

توجه جديد وش���امل تجاه المجتمع األثيوبي ويتجاوز البيروقراطية 

الموج���ودة. وعقدت مداوالت عدي���دة حول هذا التوجه بمش���اركة 

منظمات من المجتمع األثيوب���ي. وجرى بلورة توصيات وبرامج عمل. 

لكن جهات ش���اركت في هذه العملي���ة، قالت إنه بدأ يتعالى نقاش 

مؤخ���را حول الجهة التي ينبغي أن تش���رف على تطبيق السياس���ة 

الجديدة. وتبين أن مكتب رئيس الحكومة ووزارة استيعاب الهجرة 

يتصارعان من أجل أال يتوليا هذه المهمة. 

ويتوقع أن تنظ���ر المحكمة العليا، األس���بوع المقبل، في التماس 

قدمته الجمعية اإلسرائيلية من أجل يهود أثيوبيا ضد قرار اتخذته 

الحكومة اإلسرائيلية في شباط الماضي، بإلقاء على وزارة استيعاب 

الهجرة مسؤولية »بلورة خطة لدفع دمج يهود أثيوبيا بأفضل صورة 

في المجتمع«. ويطلب االلتماس نقل المس���ؤولية إلى مكتب رئيس 

الحكومة، بموجب توصية مراقب الدولة، يوس���ف شابيرا، في تقرير 

حول الموضوع، صدر قبل عامين.

سلب صالحيات الحاخامين األثيوبيين
قال حاخامون أثيوبيون إن الحاخامية الرئيسية في إسرائيل تميز 

ضدهم وتضطهدهم، وذلك على خلفية لون بشرتهم السوداء فقط، 

رغم التحديات التي واجهوها من أجل أن يتمكنوا من نقل عش���رات 

اآلالف م���ن اليهود من أثيوبيا إلى إس���رائيل و«من أجل الحفاظ على 

يهوديتهم ومعتقداتهم في أثيوبيا في الماضي«.

ونش���رت صحيفة “يديعوت أحرون���وت”، يوم الثالث���اء الماضي، 

تقريًرا جاء فيه أن الحاخامية الرئيس���ية قلص���ت الغالبية العظمى 

م���ن صالحياته���م، ومنعتهم من مزاولة أبس���ط المه���ام المنوطة 

بالحاخامين، مثل عقد قران عروس���ين أثيوبيين، وحتى أنها أرغمت 

بعضه���م على إجراء عملية ختان ثانية، ول���م تعترف بالختان الذي 

أجري في أثيوبيا. ويش���ار إل���ى أن ختان الذكور ه���و أمر إلزامي في 

الديانة اليهودية.

وق���ال الحاخام ويبش���يت ي���الو، الذي يس���كن في مدين���ة نتانيا 

م���ع زوجته و أبنائه الس���بعة، إنه “كنت حاخاما مهم���ا في أثيوبيا، 

وحافظ���ت على التقاليد والطقوس اليهودي���ة لجميع اليهود هناك 

رغم الضغوطات الت���ي تعرضنا لها، وأنا م���ن أقنعهم بالهجرة إلى 

هذه البالد. واليوم، تضطهدنا الحاخامية فقط بسبب لون بشرتنا وال 

تمنحنا أدنى مستوى من االحترام أو الحقوق”.

ورغم عدم اعتراف الحاخامية به وبالكثير من زمالئه، يس���تمر يالو 

بالعم���ل كحاخام أكبر لألثيوبيين. وأعلن أنه “س���نقود أبناء جلدتنا 

حتى مع اضطهاد الحاخامية لنا. وأنا متأكد من أن لون بشرتنا يشكل 

حاج���زا لدى الحاخامين في إس���رائيل، ويصّعب عليهم االعتراف بنا 

كيهود قبل أن يعترفوا بنا كحاخامين ذوي صالحيات دينية، وهناك 

سبب واحد لهذه التصرفات هو العنصرية!”.

وأض���اف أنه “حتى قبل س���نة لم نكن نحصل عل���ى راتب، واليوم 

نحص���ل على راتب لقاء نص���ف وظيفة، على عك���س حاخامي جميع 

الطوائ���ف اليهودية األخ���رى، وكأن الحاخامية تصن���ع معروفا لنا. 

وطوال الس���نوات في أثيوبيا حافظنا عل���ى ديننا ومعتقداتنا وأبناء 

ديننا من الضياع أو االنفالت، وفقط في إس���رائيل أصبحنا مهمشين 

ويتعاملون معنا ومع جميع األثيوبيين من دون احترام. وعلى سبيل 

المث���ال، أن���ا كحاخام ال أس���تطيع عقد قران عروس���ين، حتى لو كان 

العريس ابني”.

وتابع يالو أن “عدم احترامنا بهذه الطريقة جعل الجيل الصغير ال 

يقيم لنا ولكالمنا عن الدين وزنا، وبالتالي لم يعد هذا الجيل مهتما 

باليهودية وتعاليمها. وأقوال الحاخامية وتصرفاتها هي التي أدت 

إلى نش���وء هذا الجيل وتدمير المجتم���ع، وحتى أن الحاخامية تدعو 

إلى عدم تناول اللحوم التي نش���رف عل���ى ذبحها، بحجة أن طريقتنا 

بالذبح ليست حالال”.

وختم يالو حديثه قائال بغض���ب، إنه “حتى بعد 30 عاما، ما زلنا ال 

نملك أي صالحيات. وحت���ى أولئك الذين قرروا المخاطرة بمكانتهم 

ف���ي المجتمع والتعاون مع المؤسس���ة الحاخامي���ة، ال يملكون حتى 

اليوم أية صالحية، فلماذا عندما سيتزوج ابني سيأتي حاخام مغربي 

أو أش���كنازي لتزويجه؟ لقد أصبحنا ال ش���يء بس���بب هذه المؤسسة 

العنصري���ة. وال يعقل أن يأتي حاخام صغير الس���ن، ليطرح علّي أنا، 

الحاخام األكبر، أسئلة تهينني وتشكك بيهوديتي وماضّي”.

وقال جيريمي تاس���ما، وهو حاخام أثيوب���ي يبلغ من العمر 46 عاًما 

وأب ل�11 ولدا، وهاجر إلى إسرائيل قبل 23 عاما ونزعت منه صالحياته، 

إنه “ال أس���تطيع اليوم عقد قران أو ط���الق أو صالة على ميت أو حتى 

اإلشراف على ذبح حيوان. ولم أذهب إلى عرس أخي بسبب منعي من 

عقد قرانه. وقد ش���عرت بأنه إذا حضرت زفافه فإنني س���أكون مجرد 

دمية في واجهة إحدى الحوانيت... يحرمونني من أبسط حقوقي وال 

أنال االحترام”.

ونش���رت قصص التمييز العنصري واالضطهاد التي يتعرض لها 

الحاخام���ون اليه���ود األثيوبيون في كتاب بعن���وان “مثل دمى في 

واجهة المعرض” من تأليف الدكتورة أفيفا كابالن، من قسم العلوم 

الس���لوكية في الكلي���ة األكاديمية في نتانيا، والبروفس���ور راحيل 

شرعبي، والعامل االجتماعي أديتو تاكا.

وقالت كابالن إن “الخطأ هو خطأ إسرائيل، فقد نقلت األثيوبيين من 

مجتمع أبوي محافظ منذ مئات الس���نين، إلى مجتمع ما بعد الحداثة 

بنقلة واحدة، وخالل قي���ام األثيوبيين باالنتقال بين المرحلتين تم 

افتراسهم”. وأضافت أن عمليات الهجرة التي ترعاها إسرائيل تقود 

إلى “نتائج كارثي���ة” على صعيد المجتمعات، ألنها تريد تحويلهم 

إلى إسرائيليين بأي ثمن وبأسرع وقت، باإلضافة للمس بصالحياتهم 

الدينية.

 وأوضح���ت كابالن أن “الحياة في إس���رائيل تح���د من قيمة الرجل 

التقليدية ومن س���لطته ومكانته في العائل���ة، ففي أثيوبيا يتزوج 

الرجل في س���ن صغيرة ويهتم بتعليم زوجته بنفس���ه، إضافة إلى 

إعالتها هي وعائلتهما، ولهذا يتبوأ مكانة اجتماعية مرموقة نسبيا. 

أما في إس���رائيل، فال يجد الرجل فرصة للعمل  وال يحظى بالمعاملة 

الجيدة أو االحترام من قبل الدولة، وبخروج زوجته للعمل يفقد الرجل 

األثيوبي إحدى أهم ميزاته ويصاب باكتئاب حاد يجعله يدمن على 

الكحول والمخدرات”.

األثيوبيون في إسرائيل مجتمع فقير وُمهّمش 
ويعاني من عنصرية شاملة!

من مظاهرة األثيوبيين ضد عنف الشرطة اإلسرائيلية األسبوع الماضي.
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من نشاطات »مركز مدار«

بقلم: زكي شالوم )*(

)الحلقة الثانية واألخيرة(

وفقا لشهادات عديدة، ش���عرت الزعامة اإلسرائيلية بالصدمة 
والذه���ول إزاء اقتراح التس���وية ال���ذي عرضه وزي���ر الخارجية 
األميركي جون كيري عليها.  فقد تضمن االقتراح، كما فصل ذلك 
الصحافي ب���اراك لبيد )»هآرتس(، عددا م���ن البنود الخطيرة من 

وجهة نظر إسرائيل.

أوال: لم يتضمن االقتراح أي تطرق تقريبا إلى احتياجات إس���رائيل األمنية- 

ن���زع قطاع غزة م���ن الصواريخ واألس���لحة الثقيلة، وتدمير »أنف���اق اإلرهاب« 

الممتدة إلى داخل األراضي اإلس���رائيلية.  في المقابل جرى التأكيد بش���كل 

حصري تقريبا على احتياجات حركة »حماس«- فتح المعابر الحدودية، السماح 

بدخول البضائع واألفراد، وإدخال أموال لدفع رواتب الموظفين.

ثانيا:  وفقا لمس���ودة االقتراح، فإن الحدي���ث يدور على اتفاق بين طرفين - 

إسرائيل و«الفصائل الفلس���طينية«، أي »حماس« وباقي الفصائل العاملة في 

قطاع غزة - والحديث هنا أيضا عن طرفين متساويين في المكانة.  

ثالثا:  لم يعط االقتراح أي دور للسلطة الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود 

عباس.  

في ض���وء ذلك قرر المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغ���ر، بطبيعة الحال، 

رفض االقتراح، ووجهت محافل واسعة في إسرائيل ومصر والواليات المتحدة 

انتقادات ش���ديدة لسلوك إدارة أوباما في التعامل مع األزمة، وخاصة القتراح 

التس���وية المقدم من طرف كيري.  وبغية الحد من ضرر االنتقادات الموجهة 

لمواق���ف اإلدارة األميركية تجاه إس���رائيل، وال س���يما من جان���ب أعضاء في 

الكونغرس األميركي، أعلنت المتحدثة باس���م وزارة الخارجية، جين س���اكي، 

أن االقتراح المنش���ور لم يكن »اقتراحا رس���ميا من جان���ب الواليات المتحدة، 

وإنما مس���ودة سرية«.  وقال مسؤولون في اإلدارة األميركية إنهم لم يتوقعوا 

أن تعرض الورقة على المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر، وإن قيام رئيس 

الحكوم���ة بنيامين نتنياهو بط���رح االقتراح للتصويت ف���ي المجلس الوزاري 

يشكل »خرقا لقواعد البروتوكول«.  

من الصعب االفتراض بأن هذه اإلدعاءات األميركية قبلت في إسرائيل بثقة 

كبيرة، فمن الواض���ح أن وثيقة بالغة األهمية من هذا النوع ال بد وأن تكون 

خضع���ت لنقاش وتمحيص من جانب محاف���ل مخولة في اإلدارة األميركية، 

وحظيت بموافقة الرئيس.  في المقابل نش���ر البيت األبيض إيجازا ألهم ما 

تضمن���ه الحديث الذي أجراه الرئيس أوباما مع نتنياهو، والذي اس���تهدف 

عرض صورة أكثر تعاطفا وتأييدا تجاه إس���رائيل. وقد تضمن الحديث: أوال، 

»إدانة قوية« وصريحة لحركة »حماس« من جانب الرئيس أوباما، حول إطالق 

الصواريخ واس���تخدام األنفاق في مهاجمة إس���رائيل؛ ثانيا، تأكيد الحاجة 

إلى »هدنة إنس���انية« يليها وقف إطالق نار دائم من دون ش���روط مسبقة 

كما تطالب إس���رائيل؛ ثالثا، مس���اندة وتأييد الوالي���ات المتحدة للمبادرة 

المصرية، ما يعني صرف النظر عن دور تركيا وقطر كطرفين في الوس���اطة. 

مع ذلك واصل متحدثون باسم اإلدارة األميركية التأكيد على ضرورة إشراك 

»دول عربي���ة معتدلة« أو »أطراف إقليمية« في الجهود الرامية للتوصل إلى 

تس���وية للنزاع؛  رابعًا، تأكيد الحاجة إلى ضمان أمن دولة إسرائيل وتعزيز 

مكانة السلطة الفلسطينية؛ خامس���ًا، أية تسوية دائمة للنزاع اإلسرائيلي 

- الفلس���طيني يجب أن تضمن نزع أس���لحة المنظم���ات اإلرهابية وتحويل 

قطاع غ���زة إلى منطقة منزوعة الس���الح.  مع ذلك أوض���ح الرئيس أوباما أن 

هذه المسألة ليست موضوعا مطروحا للتنفيذ الفوري، كما تطالب إسرائيل، 

وإنما في إطار تسوية ش���املة للنزاع اإلسرائيلي – الفلسطيني.  في الوقت 

ذاته، انخرطت مستش���ارة األمن القومي س���وزان رايس في الجهود الرامية 

إلى تحسين صورة اإلدارة،  ففي لقاء جمعها مع شخصيات من زعامة يهود 

الوالي���ات المتحدة، عادت رايس وأكدت مس���اندة إدارة أوباما إلس���رائيل، 

كذل���ك أكد وزير الخارجية كيري التزامه العميق تجاه أمن دولة إس���رائيل، 

وأنه برهن على ذل���ك طوال نحو ثالثة عقود من خدمته في الكونغرس، من 

خ���الل تصويته الدائم لصالح إس���رائيل. ودافع الرئي���س أوباما في مؤتمر 

صحافي عق���ده في األول من آب 2014، عن وزي���ر خارجيته معربا عن رفضه 

لالنتقادات »غي���ر النزيهة« الموجهة لكيري الذي يعمل دون كلل للتوصل 

إلى »تهدئة« كما قال.

موضوع المس بالسكان المدنيين في القطاع
أك���دت اإلدارة األميركي���ة منذ بداية العملية اإلس���رائيلية في قطاع غزة 

حساسيتها وتحفظها إزاء المس بالمدنيين.  ومن ناحية رسمية فقد سعى 

المتحدثون باس���م اإلدارة بصورة عامة، إلى المحافظة على الحد األدنى من 

الت���وازن في تصريحاتهم في س���ياق المواجهة بين إس���رائيل والفصائل 

المس���لحة في قط���اع غزة، غير أنه ج���رى التأكيد بص���ورة ال تقبل التأويل، 

على المعاناة الجس���يمة للس���كان المدنيين في القطاع فيما احتل التطرق 

إلى معاناة المدنيين في إس���رائيل مكانا هامش���يا، يولد االنطباع بأن األمر 

يأتي من ب���اب رفع العتب ليس إال. وقد حرص���ت إدارة الرئيس أوباما خالل 

العملية العس���كرية على إدانة إس���رائيل علنا وبلهج���ة حازمة على خلفية 

الخس���ائر الكبيرة في صفوف المدنيين، وخاصة في الهجمات اإلسرائيلية 

التي اس���تهدفت مؤسس���ات تابعة لألمم المتحدة في قط���اع غزة، وبذلك 

فقد أعطت اإلدارة أهمية ثانوية فقط إلدعاءات إس���رائيل القائلة إن حركة 

»حماس« تتحمل وحدها مس���ؤولية قتل المدنيي���ن األبرياء في غزة.  ومن 

وجهة نظر اإلدارة األميركية فإن االنطباع الناش���ئ من جراء ذلك، فحواه أن 

معاناة المدنيين في قطاع غزة ه���ي ظاهرة قائمة بذاتها، نتيجة لألعمال 

العس���كرية التي تقوم بها إسرائيل، بمعزل عن مختلف العوامل واألسباب 

األخرى.  وقد وجد ذلك تعبيرا خطيرا له بش���كل خاص، في ردة فعل اإلدارة 

األميركية عقب مقتل أكثر من عش���رة مدنيين فلس���طينيين قرب مدرسة 

تابع���ة لألمم المتحدة )وكالة غوث وتش���غيل الالجئي���ن األونروا( في رفح، 

إذ ل���م تنتظ���ر اإلدارة نتائج تقصي ظروف ما حدث، والتأكد من مس���ؤولية 

الجيش اإلسرائيلي عن هذا الحادث، كما هو مألوف بين دول متحالفة.  وقد 

اس���تخدمت المتحدثة بلسان وزارة الخارجية األميركية جين ساكي كلمات 

قاس���ية في التعبير عن ردة فعل اإلدارة، إذ وصفته ب���� »الحادث المخزي«، 

وأوضحت أن الواليات المتحدة دعت إس���رائيل إلى االلتزام بالمعايير التي 

وضعتها ه���ي ذاتها في كل ما يتعل���ق بالمحافظة على حي���اة المدنيين 

األبرياء.  ولم تترك صيغة البيان مجاال للشك في أن اإلدارة األميركية ليست 

مس���تعدة النتظار نتائج تحقيق باشر به الجيش اإلسرائيلي حول الحادث، 

وأنها غير مستعدة أيضا لالكتفاء بحوار سري مع إسرائيل حول حوادث من 

هذا النوع، وأنها لن تكون مستعدة لقبول إدعاء إسرائيلي بأن الحادث نتج 

عن خطأ مأس���اوي في استخدام القوة العس���كرية.  ومن ناحية عملية فقد 

مال���ت اإلدارة لرؤي���ة ما حدث على أنه عملية مقصودة من جانب إس���رائيل 

لتكبيد الس���كان المدنيين ثمنا باهظا إزاء استمرار القتال.  وقد بدا واضحا 

ف���ي ضوء ذلك أن اإلدارة األميركية س���عت إلى الح���د أكثر من حرية العمل 

العسكري إلس���رائيل، حيث صرحت المتحدثة بلسان وزارة الخارجية قائلة 

»إن االش���تباه بوجود مقاتلين على مقربة من مواقع ومنشآت مدنية، ال يبرر 

شن هجمات تعرض للخطر حياة مدنيين كثيرين«.

عقوبات
ف����ي 22 تموز 2014 قررت س����لطة الطيران المدن����ي األميركية وقف رحالت 

ش����ركات الطيران األميركية إلى إس����رائيل، وذلك في أعقاب سقوط صاروخ 

أطل����ق من قطاع غزة، في منطقة تقع على مقرب����ة من مطار »بن غوريون« في 

الل����د.  وعلى إثر هذا القرار أعلنت الكثير من ش����ركات الطيران العالمية عن 

وقف رحالتها إلى إس����رائيل، والتي نش����أت فيها مخ����اوف مبررة، بأن إغالق 

المطار الدولي المركزي سيشكل »صورة انتصار« مقنعة جدا بالنسبة لحركة 

»حماس«، عدا عن األض����رار المعنوية واالقتصادية المترتبة على ذلك.  ومع 

أن المتحدثين باس����م اإلدارة األميركية حاولوا إقناع الجانب اإلسرائيلي بأن 

الحديث ي����دور على قرار مهني اتخذته هيئة مس����تقلة، وأنه ليس لإلدارة 

أي ضل����ع في األمر، إال أن محافل إس����رائيلية عديدة ش����ككت في صحة هذا 

اإلدع����اء، وكتب )المعلق الصحافي( عام����وس هرئيل في صحيفة »هآرتس«: 

»في إس����رائيل رأوا في الخطوة األميركية طعنة في ظهر الجهود الحربية... 

من الصعب التحرر من االنطباع بأن وقف الرحالت الجوية لم يكن قرارا عفويا 

على اإلطالق«.  بعد مرور يومين قررت س����لطة الطيران األميركية اس����تئناف 

الرحالت الجوية إلى إس����رائيل وقد س����ارع نتنياهو إلى اإلعالن بأن الضغوط 

التي مارس����ها على األميركيين هي التي أدت إلى استئناف رحالت شركات 

الطيران األميركية إلى إسرائيل.

في 14 آب 2014 ذكرت صحيفة »وول س���تريت جورنال« أن اإلدارة األميركية 

أرجأت إرس���ال ش���حنة أس���لحة إلى إس���رائيل بعدما تبين لها أن نقل شحنة 

األس���لحة يتم على أساس إذن من وزارة الدفاع )البنتاغون( فقط.  وفي أعقاب 

انتقادات ش���ديدة لهذه الخطوة غير المألوفة – خاصة وأن إسرائيل في حالة 

ح���رب – س���ارعت وزارة الخارجية األميركية إلى نفي أن تك���ون الخطوة إجراء 

عقابيا ضد إس���رائيل، مشيرة إلى أن اإلدارة حولت إلى إسرائيل، خالل العملية 

العس���كرية في غزة، مساعدة بقيمة 225 مليون دوالر لتمويل مواصلة تطوير 

منظوم���ة »القبة الحديدية«، وأكدت أن األمر ال يع���دو كونه إجراء بيروقراطيا 

روتينيا يتخذ دائما في الحاالت المتعلقة بإرس���ال شحنات أسلحة إلى مناطق 

توتر. مع ذلك فقد ساد شعور بأنه لو كانت اإلدارة األميركية معنية بمساعدة 

إس���رائيل، فإن في إمكانها تجاوز العوائق البيروقراطية. وتشير هذه الخطوة 

إلى انحراف عن الخط الذي اتبعته إدارة أوباما وس���ابقاتها، والذي ال تس���مح 

اإلدارة بموجب���ه لخالفات ف���ي المجال السياس���ي بالمس بش���بكة العالقات 

العس���كرية واألمنية مع إس���رائيل.  عموما، وبعد محادثات مكثفة جرت بين 

الدولتين، أكدت اإلدارة األميركية أن امدادات األسلحة األميركية إلى إسرائيل 

تجري كالمعتاد بصورة منتظمة.

تلخيص
جرت المواجهة بين إس���رائيل وحركة »حماس« في عملية »الجرف الصامد« 

ف���ي ظ���روف مريحة، بل ومثالي���ة تقريبا بالنس���بة إلى إس���رائيل، من ناحية 

سياسية: 

أوال، جرت المواجهة بين دول���ة ديمقراطية متقدمة ومؤيدة للغرب، ترتبط 

حول سياسة واشنطن أثناء عملية »الجرف الصامد«

ت مستقرة وعميقة!
ّ
»العالقات الخاصة« بين إسرائيل والواليات المتحدة ظل

رام الله- أكد باحثان مختصان في الش���أن اإلس���رائيلي، ضبابية المش���هد 

االنتخابي في إس���رائيل، رغم ما تعكسه المؤش���رات من تقّدم لكتلة اليمين 

في االنتخابات البرلمانية المقبلة، ذلك بسبب الحراك المتسارع الذي تشهده 

الساحة السياسية وتقلبات السياسيين بين الكتل واألحزاب، على نحو يكشف 

تهميش االعتبارات األيديولوجية نسبيا لصالح اعتبارات وحسابات شخصية 

ومنفعية، ما عكس���ه انضواء تس���يبي ليفني في كتلة واحدة مع العمل، إلى 

جانب احتمال انضمام شاؤول موفاز للكتلة ذاتها.

وتط���رق الباحثان إلى الس���يناريوهات االنتخابية وموق���ع األحزاب العربية 

منها، وق���درة الناخب العربي على إحداث تأثير كبي���ر في حال رفع الناخبون 

العرب نسبة مشاركتهم إلى نسبة مساوية لنسبة مشاركة الناخبين اليهود.

ج���اء ذلك خالل ندوة بعنوان “في ظل مش���روع قان���ون القومية: االنتخابات 

اإلس���رائيلية ما بين الصراعات الداخلية والتوت���رات األيديولوجية”، نظمها 

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية “مدار” في مقره برام الله، األسبوع 

الفائ���ت وأدارته���ا د. هنيدة غانم، بمش���اركة مدير المرك���ز العربي للحقوق 

والسياسات د. يوسف تيسير جبارين، والباحث برهوم جرايسي.

وقدم جبارين مداخلة بعنوان “مشروع قانون القومية اليهودية وإسقاطاته 

السياس���ية والحقوقية”، أشار في سياقها إلى وجود ترابط عضوي بين قانون 

القومية وتقديم موعد االنتخابات في إسرائيل.

وأوضح أن س���ن قانون القومية لم يأت بمحض الصدفة، بل في إطار س���ياق 

تاريخ���ي يميز الدول���ة العبرية، مضيفا: “ج���اء القانون في س���ياق رزمة من 

القوانين العنصرية التي تمس بمبادئ الديمقراطية، بالتالي فهو ينس���جم 

مع قوانين أخرى”.

وبين أن طرح هذه القوانين تم من قبل معهد معروف بتوجهاته العنصرية، 

هو معه���د “االس���تراتيجية الصهيوني���ة”، مبينا أنه يحاول تس���ويق هذه 

القوانين من خالل عدد من أعضاء الكنيست.

ولف���ت إلى أن رؤي���ة المعهد نجحت في فرض نفس���ها لي���س على صعيد 

القوانين فحس���ب، ب���ل وفي الجانب التربوي، حيث ت���م إدماج مناهج وإدخال 

مضامين تتفق مع المواقف القانونية التي يتبناها المعهد.

وأضاف: يتم النظر إلى العرب داخل الخط األخضر وكأنهم ليس���وا مجموعة 

قومية أصلية، ب���ل كمهاجرين، بمعنى أن النظرة إلى الفلس���طينيين بأنهم 

ليسوا مجموعة موحدة بل طوائف، وبالتالي فال حقوق جماعية لهم.

واس���تدرك: هذه األفكار وغيرها نجدها في القانون الجديد، وإذا لم نجدها 

في���ه نراها في قوانين أخرى أقرت خالل الس���نوات الماضية، مثل قانون لجان 

القبول، والمقاطعة وغيرهما.

ولفت إلى أن الطروحات والمواقف التي يقدمها القانون اإلسرائيلي الجديد 

تتناق���ض مع الخطاب الدولي، الذي يقوم عل���ى االعتراف بحقوق المجموعات 

القومية األصلية، واألقليات، ومنحهم حقوقا مختلفة.

ونوه إل���ى دور القانون في تكري���س الخطاب اليمين���ي المتطرف، مضيفا: 

“القان���ون يقوم عل���ى أن هناك قومي���ة واحدة معترفا بها عل���ى كامل أرض 

فلس���طين التاريخية، بينم���ا البقية ش���اءت األقدار أن يتواج���دوا على هذه 

األرض”.

وأوض���ح أن القانون “محصن” بمعنى أنه ال يمكن إلغاؤه، إال بموافقة غالبية 

أعضاء الكنيست، مضيفا: “هذا القانون يقول إنه ال توجد مواطنة متساوية”.

وقال: الش���رعية الدولية ال تس���مح بأي تمييز على أساس عرقي أو قومي، أو 

ثقاف���ي، أو دين���ي، بالتالي فإن القانون يتعارض مع أح���د توجهات المجتمع 

الدولي.

وأضاف: حتى في الدول غير الديمقراطية ال يوجد مثل هذا القانون، الذي ال 

يعترف بأي حقوق ألصحاب البالد األصليين.

من جانبه، قدم جرايسي مداخلة بعنوان “الصراعات الداخلية وإسقاطاتها 

االنتخابية”، أش���ار فيها إلى أن االنتخابات اإلس���رائيلية األخيرة تذكر بتلك 

التي ش���هدتها الدولة العبرية الع���ام 2003، خاصة لجهة بروز تحالفات غير 

متوقعة على الصعيد الحزبي.

واعتبر جرايسي أن اقتراح قانون القومية قد “أخرج الدبابير من أعشاشها”، 

وأن الموض���وع ال يتعل���ق بالدرج���ة األولى بالعالق���ة مع الفلس���طينيين، بل 

بالعالق���ات داخل الكتلة اليهودية، ولهذا س���اهم اقتراح القانون في تفجير 

االئتالف الحكومي، مرجع���ا ذلك إلى مخاوف العلمانيين من الطغيان الديني 

المس���تقبلي على الدولة ومؤسس���اتها، خاصة في ضوء ما يش���ير إليه بعض 

األبح���اث م���ن احتمالية ارتفاع نس���بة الحريدي���م على نحو كبي���ر جدا خالل 

العقدين المقبلين.

وخلص جرايس���ي إلى أن ارتفاع نس���بة تصويت الناخبين العرب إلى نسبة 

مس���اوية لنس���بة تصويت اليهود )67%(، بإمكانه إحداث ف���وارق كبيرة في 

المش���هد السياسي، إذ إن مثل هذه المش���اركة سترفع حصة مقاعد األحزاب 

العربي���ة في حال توحدت لتصل إلى 15 مقعدا كحّد أدنى، ما يعني االنتقاص 

من وزن كتلة اليمين، وربما تخسيره األغلبية الالزمة لتشكيل حكومة.

ندوة حول »مشروع قانون القومية« واالنتخابات في إسرائيل

طغيان االعتبارات الشخصية على تحالفات السياسيين  
يزيد ضبابية المشهد االنتخابي رغم مؤشرات تقدم اليمين

بتحالف غير رس���مي مع الواليات المتحدة، وبين منظمة إرهابية تعمل خالفا 

ه الكونغرس األميركي، منظمة 
ّ
للقانون الدولي، وتعتبر بموجب تش���ريع س���ن

خارجة عن القانون.  

ثاني���ا، ل���م يكن هناك ش���ك في أن حرك���ة »حماس« هي التي ب���ادرت إلى 

المواجهة.  

ثالث���ا، خالفا لحرك���ة »حماس«، أبدت إس���رائيل طوال العملية، اس���تعدادا 

للتوصل إلى تهدئة ووقف إلطالق النار.  

رابعا، قامت »حماس« بإطالق الصواريخ بش���كل متعمد، ودون تمييز، باتجاه 

أهداف مدنية إس���رائيلية، وهو ما اعتبره متحدثون باس���م اإلدارة األميركية 

»عمال غير مقبول على اإلطالق«.  

خامس���ا، عمليات اإلعدام التي نفذتها حركة »حم���اس« )ضد متعاونين مع 

إس���رائيل( خالل العملية، بصورة علنية وقاسية، أضرت بشدة بصورة الحركة 

كمنظمة »إرهابية« ذات خلفية اجتماعية، وتتمتع بتأييد ش���عبي واسع، وقد 

نش���أ نتيجة لذلك تماثل حتمي في أذهان الرأي العام العالمي بين »حماس« 

ومنظمة »داعش« المتطرفة، وإن كانت اإلدارة األميركية لم توافق رسميا على 

المقارنة التي أجراها نتنياهو بين المنظمتين.  

ف���ي هذه الظروف كان من المتوقع من اإلدارة األميركية خالل المواجهة، أن 

تقدم الدعم والتأييد الكاملين إلس���رائيل في عمليتها العسكرية في قطاع 

غزة، وأن تتطلع إلى إنهاء الحرب في وضع تكون فيه إسرائيل هي المنتصرة 

ب���ال منازع، غي���ر أن صورة الوض���ع كانت عملي���ا مختلفة كليا.  فقد عكس���ت 

تصريحات المس���ؤولين في اإلدارة األميركية، والمتعلقة بالمواجهة، رس���الة 

فحواها أن إسرائيل وحركة »حماس« طرفان متساويان في قتال يدور بينهما، 

م���ن دون أن يكون لإلدارة تفضيل حقيق���ي ألحدهما على اآلخر.  وقد كان كل 

ه���م اإلدارة األميركية التوص���ل إلى »تهدئة« على أس���اس التفاهمات التي 

أدت إلى انتهاء العملية العسكرية اإلسرائيلية السابقة )عمود السحاب( في 

قطاع غ���زة )2012(.  هذا الموقف وجد تعبيرا له في تصريحات أدلى بها وزير 

الخارجية جون كيري، فحين سئل مباشرة »هل تؤيد الواليات المتحدة تأييدا 

تاما إس���رائيل في عمليتها العسكرية في غزة؟!«  امتنع كيري عن تقديم رد 

إيجابي واكتفى بالقول المعتاد »الواليات المتحدة تؤيد إس���رائيل في حقها 

في الدفاع عن نفسها«.  

وف���ي تقديري، فإن الموقف المجافي ال���ذي اتخذته اإلدارة األميركية تجاه 

إسرائيل خالل عملية »الجرف الصامد«، استند إلى االعتبارات اآلتية:

المسؤولية عن نشوب المواجهة:  صحيح أن اإلدارة األميركية أقرت بحقيقة 

أن حركة »حم���اس« هي التي بادرت إلى المواجهة األخيرة في قطاع غزة، وأن 

إس���رائيل أبدت طوالها رغبة في التوصل إل���ى وقف إلطالق النار والعودة إلى 

»التهدئة«، غير أنه لوحظ في تصريحات المس���ؤولين األميركيين اتجاه لماح 

فحواه أن إسرائيل تتحمل أيضا مسؤولية عن اندالع المواجهة.

تدخ���ل تركي���ا وقطر: عل���ى الرغم من أن هاتي���ن الدولتي���ن أعلنتا صراحة 

تأييدهما لحركة “حماس”، إال أن حقيقة كونهما قوتين متنفذتين اقتصاديا 

وسياس���يا، وتحتفظان بعالق���ات وثيقة مع الواليات المتح���دة، قلصت قدرة 

المناورة ل���دى اإلدارة األميركية خالل الحرب.  فضال ع���ن ذلك فإن التطورات 

العاصفة التي تجتاح الشرق األوسط، وحاجة الواليات المتحدة إلى استخدام 

قوتها العس���كرية مجددا في المنطقة، ال س���يما في مواجهة اتساع وتمدد 

أعمال العنف التي تقوم بها منظمة “الدولة اإلس���المية- داعش” في العراق 

وس���ورية، كل ذلك اقتض���ى من اإلدارة األميركية تعزي���ز التعاون مع هاتين 

الدولتي���ن المهمتين )تركيا وقطر( وتجنب نش���وب أزم���ة معهما، ومن هنا 

حاولت اإلدارة تقديم الدولتين كعامل مركزي في إطار جهود الوس���اطة.  غير 

أن اإلدارة األميركية، اضطرت في ضوء ما وجه لها من انتقادات ش���ديدة إلى 

التراجع عن هذا التوجه. 

إقص���اء الواليات المتحدة من عملية التس���وية:  وج���دت الواليات المتحدة 

نفس���ها، أثناء الحرب، في موقف محرج، ال تتمتع فيه بمكانة مؤثرة تمكنها 

م���ن التدخل في التوصل إلى وقف إلطالق النار، وتس���وية العالقات بين مصر 

وإس���رائيل وحركة “حماس”، وقد ش���كلت هذه أول نزاع حربي منذ قيام دولة 

إس���رائيل، ال تلعب فيه الواليات المتحدة دورا مؤثرا في الطريق للتوصل إلى 

تسوية، وهو ما اضطر اإلدارة األميركية في نهاية المطاف للتسليم بحقيقة 

أن مص���ر هي التي تقود الجهود الرامية إلى التوصل إلى تس���وية تضع حدا 

للقتال بين إس���رائيل وحركة “حماس”، وقد س���اد شعور لدى محافل مختلفة 

في إدارة الرئيس أوباما أن “نتنياهو نحى الواليات المتحدة جانبا”.

باإلضاف����ة إلى مجمل ه����ذه االعتبارات، فقد أخ����ذت اإلدارة األميركية في 

الحسبان كما يبدو، البعد المتعلق بالصورة السيئة التي بدت فيها إسرائيل، 

جراء المش����اهد القاس����ية التي نقلتها وس����ائل اإلعالم من قط����اع غزة، وقد 

كان من الصعب على اإلدارة األميركية التس����ليم بمش����اهد األطفال القتلى 

والجرحى، والمس بالمدنيين المحتمين داخل مؤسس����ات األمم المتحدة أو 

بالقرب منها.  

كل ذل���ك جعل من الصعب على اإلدارة األميركي���ة اإلعراب عن تأييدها 

التام إلس���رائيل. لكن بنظرة ش���املة إلى الوراء، وعل���ى الرغم من المطبات 

والخالف���ات التي تخللت العالقات اإلس���رائيلية- األميركي���ة أثناء عملية 

»الج���رف الصامد«، ينبغ���ي التأكيد أن الص���ورة اإلجمالية ل���� »العالقات 

الخاصة« بين الدولتين، ظلت مستقرة وعميقة، واجتازت االمتحان الصعب 

الذي رافق العملية. 

وال بد من اإلش���ارة في هذا السياق أيضا إلى أن إسرائيل والواليات المتحدة 

أجرت���ا، طوال فترة العملية، حوارا مس���تمرا ومكثفا وعميق���ا، كما يليق بدول 

تجمعها شراكة إستراتيجية واسعة. عالوة على ذلك، ال يمكن تجاهل حقيقة 

أن اإلدارة األميركي���ة، حت���ى عندما أبدت علنا وس���را عدم ارتياحها لس���لوك 

إس���رائيل في الحرب، امتنعت عن ممارسة ضغوط شديدة عليها لحملها على 

تغيير طابع عملها العسكري.  ومن ناحية عملية، وفي »اختبار النتيجة«، فقد 

أبقت الواليات المتحدة إلس���رائيل، طوال العملية، حيز عمل وحرية واسعين 

جدا حتى حين اتخذ العمل العس���كري اإلسرائيلي طابعا غير مسبوق، وبعيدا 

جدا عن المعايير التي بدت لها مالئمة.

وفي المحصلة فإن هذه هي النقطة الحاس���مة في تقدير وتقييم السياسة 

الت���ي اتبعتها اإلدارة األميركية خالل العملية العس���كرية اإلس���رائيلية في 

قطاع غزة، ومغزى هذه السياسة فيما يتعلق بالعالقات بين الدولتين.

)*( باحـــث كبير في »معهد دراســـات األمن القومي« في جامعـــة تل أبيب وفي 

»معهد بن غوريون لدراســـة إســـرائيل« )جامعة »بن غوريون« فـــي النقب(. هذا 

المقـــال ظهر في العدد األخير من المجلة الفصلية »المســـتجد اإلســـتراتيجي« 

الصادرة عـــن المعهد األول )عـــدد 3، المجلد 17، تشـــرين األول 2014(. ترجمـة 

خاصـة.  
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يوم األربعاء، الموافق 10 كانون األول، انطلق حش���د من أهالي قرى ترمس���عيا، 

المغي���ر، قريوت وجالود في الضفة الغربية في مس���يرة كانت تقصد الوصول إلى  

أراضي قرية ترمسعيا المنهوبة، إحياء لذكرى اليوم العالمي لحقوق اإلنسان الذي 

صادف في ذلك اليوم. 

وكان في البرنامج اختتام المس���يرة، ذل���ك اليوم، بتقديم التماس إلى »محكمة 

العدل العليا« اإلس���رائيلية، باس���م رؤس���اء المجال���س المحلية ف���ي تلك القرى، 

بواس���طة منظمة »يش دين« الحقوقية اإلسرائيلية،  يطالبها بإصدار أمر قضائي 

يلزم الس���لطات اإلسرائيلية بإخالء البؤرة االس���تيطانية »عادي عاد« القائمة على 

أراضيهم، منذ خريف العام 1998. 

وكان المش���اركون ف���ي المس���يرة ينوون غرس أش���تال الزيتون ف���ي األراضي 

الزراعية التابعة لمواطن من قرية ترمسعيا، هو المواطن محمد األعرج، الذي نهب 

المس���توطنون مساحة واسعة من أرضه واس���تولوا عليها عنوة إلنشاء هذه البؤرة 

االستيطانية، بمحاذاة القرية. 

لكن هذه المس���يرة انتهت، كما هو معلوم، باستشهاد الوزير الفلسطيني زياد 

أبو عين، رئيس »هيئة مقاومة الجدار واالستيطان« من جراء اعتداء قوات االحتالل 

عليه بالضرب وبقنابل الغاز التي أطلقتها على المس���يرة السلمية، قبل أن تعيق 

وصوله إلى المستشفى. 

وكانت قوات االحتالل قد اعترضت طريق المش���اركين في المسيرة � بمن فيهم 

ممثل���ون ع���ن »يش دين« � من���ذ بدايتها، ف���ي طريق زراعي ي���ؤدي إلى األراضي 

المقص���ودة في ترمس���عيا. فقد كانت ق���وات كبيرة من جي���ش االحتالل تنتظر 

المش���اركين في المسيرة وما أن وصلوا إلى ذلك الطريق حتى أطلقت هذه القوات 

كميات كبيرة من »وس���ائل تفريق المظاهرات«، بما فيها الغاز المس���يل للدموع 

والقنابل الصوتية، وذلك على الرغم من التزام المسيرة الهدوء التام وعدم صدور 

أي نوع من العنف أو اإلخالل باألمن والنظام من جانب المش���اركين فيها. ثم قامت 

قوات جيش االحتالل، على الفور، باعتقال عدد من المشاركين في المسيرة، عادت 

وأطلقت سراحهم في وقت الحق. 

وف���ور إقدام ق���وات االحتالل على هذا االعت���داء، غير المبرر، ق���ام عضو الطاقم 

القضائي في منظمة »يش دين«، المحامي شلومي زخاريا، بإبالغ القائد العسكري 

ذي الصلة بأن الجنود يس���تخدمون القوة المفرطة ضد متظاهرين س���لميين من 

الفلس���طينيين، دون أي داع أو مبرر. ولكن، وبالرغم م���ن هذه التحذيرات وغيرها، 

واصلت قوات جيش االحتالل اعتداءها على المشاركين في المسيرة، مما أدى إلى 

إصابة الوزير الشهيد زياد أبو عين. وقد روى شهود عيان أن إصابة الوزير الشهيد 

حصلت من جراء ضربة وجهها أحد الجنود بعقب بندقيته إلى صدر الوزير، ما أدى 

إلى س���قوطه وانهياره، ثم تم إخالؤه في سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى في 

رام الله، لكنه فارق الحياة في وقت الحق متأثرا بإصابته تلك. 

وفي أعقاب ذلك، توجهت منظمة »يش دين« برس���الة عاجلة إلى رئيس النيابة 

العس���كرية طالبته فيها بالش���روع في إجراء تحقيق في الحادثة وفي استشهاد 

الوزير الفلس���طيني. وجاء في الرس���الة: »إننا نطالب بإجراء تحقيق شامل وجدي، 

دون أي تأجيل أو تس���ويف، في حادثة اإلصابة التي أدت، على ما يبدو، إلى مقتل 

الوزي���ر الفلس���طيني، وكذلك في االس���تخدام المفرط للعنف ولوس���ائل تفريق 

المظاهرات من جانب قوات الجيش ضد مش���اركين في نشاط رسمي جرى بطريقة 

سلمية تماما، دون أية أعمال عنف«! 

ولم يغب عن »منظمة يش دين« اإلشارة إلى أن »تجربة الماضي، كما المعطيات 

المتوفرة بش���أن تحقيقات الجيش ف���ي أعقاب حوادث اعت���دى فيها جنود على 

مواطنين فلسطينيين، تثبت، لألسف الشديد، أن الجزء األكبر من هذه التحقيقات 

انته���ى إل���ى اإلغ���الق دون إتمام اإلج���راءات القضائي���ة الالزم���ة ودون معاقبة 

المتهمين«. 

االلتماس األول من نوعه
أما االلتماس، الذي كان يفترض أن يتوج تلك المسيرة، فهو االلتماس األول من 

نوعه الذي يطالب بإخالء بؤرة اس���تيطانية »غير قانوني���ة« )»عادي عاد«، المقامة 

على أراضي قرية ترمس���عيا(، ليس لكونها مقامة على أراض فلس���طينية خاصة 

)وبذل���ك، فهي تنتهك ح���ق الملكية الفردية( فحس���ب، بل ألنها تش���كل بؤرة 

لنش���اطات غير قانونية، ألعمال عنف قاس���ية وخطيرة والنتهاك حقوق اإلنسان 

الخاصة بالسكان الفلس���طينيين في المنطقة على نحو منهجي، سعيا إلى نهب 

أراضيهم، االس���تيالء عليها عن���وة وطردهم منها. ويعتمد ه���ذا االلتماس، في 

غالبية حججه، طعوناته ومعطياته، على التقرير الذي نش���رته منظمة »يش دين« 

في العام 2013 تحت عنوان »مسار النهب«. 

فقد أش���ار هذا التقرير إلى أن هذه البؤرة االس���تيطانية »غير القانونية«، التي 

أطلق عليها اسم »عادي عاد«، أقيمت بدعم وعون مباشرين وغير مباشرين من قبل 

الس���لطات المختصة في دولة إس���رائيل، على الرغم من أنها أقيمت بصورة »غير 

قانونية«، بمعنى خالفا لقوانين التنظيم والبناء وبدون استصدار تراخيص البناء 

الالزمة، وهو ما يفسر إصدار الهيئات القضائية والتنظيمية المعنية أوامر هدم 

بحق جميع المباني في هذه البؤرة، لكن األذرع الس���لطوية المس���ؤولة عن تنفيذ 

هذه األوامر أحجمت عن القيام بمهمتها وتحمل مسؤولياتها فبقيت أوامر الهدم 

هذه حبرا على ورق دون أي تطبيق على أرض الواقع! 

وأكد التقرير أن هذه البؤرة االس���تيطانية، تحديدا وبشكل خاص، تشكل بؤرة 

النته���اك القانون بص���ورة منهجية والرت���كاب اعتداءات متكررة على الس���كان 

الفلس���طينيين في المنطقة، إذ أنه على مدار الس���نوات التي مضت منذ إنشائها 

وقعت وما ت���زال تقع في منطقتها ومحيطها عش���رات االعت���داءات والمخالفات 

الجنائية واإلدارية من قبل المستوطنين .

وفي أعقاب إنش���اء هذه البؤرة االستيطانية، أعلن الجيش اإلسرائيلي مساحات 

واس���عة من األراضي ف���ي المنطقة بأنه���ا “مناطق يحظر دخول الفلس���طينيين 

إليه���ا”، فيما تحولت مناط���ق زراعية أخرى إل���ى مناطق يتطل���ب الدخول إليها 

التنس���يق مس���بقا من الجيش اإلس���رائيلي والحصول على مصادقة ومرافقة من 

طرفه. وعالوة على ذلك، فقد أصبحت مس���احات واس���عة من األراضي الزراعية في 

المنطق���ة إياها »مناطق مغلق���ة« في  وجه المواطنين الفلس���طينيين، أصحابها 

الش���رعيين، إذ ال يمكنه���م الوصول إليها، بل وال حتى مج���رد االقتراب منها، من 

جراء أعمال العن���ف، التنكيل والتهديدات المتكررة من قبل المس���توطنين في 

تلك البؤرة االستيطانية، وهو ما أدى إلى عزوف المزارعين عنها، خوفا من التعرض 

له���م. ونتيجة لهذا كله، صارت الفالحة والزراع���ة في تلك األراضي محصورة في 

أوقات ومواس���م محددة ومقلصة، كما تقلصت مس���احات األرض المتاحة للفالحة 

والزراع���ة أصال، األمر الذي أدى � في نهاية األمر � إلى تلف الحقول الزراعية، نهب 

المحاصيل وإتالف األش���جار واألراض���ي أو التوغل الزراعي من قبل س���كان البؤرة 

االستيطانية، أو جهات من طرفها.

ويؤك���د التقرير، وااللتماس العيني المس���تند إليه والذي تق���دم به المحامون 

ش���لومي زخاريا، ميخائيل س���فارد ومحمد ش���قير، من الطاقم القضائي لمنظمة 

“ي���ش دين”، وجود عالقة مباش���رة بين عج���ز / إحجام دولة إس���رائيل عن فرض 

القانون وحماية الفلس���طينيين وممتلكاتهم، وبين توس���ع البؤرة االستيطانية 

والمس���احات التي تس���يطر عليها من خالل نهب أراضي الفلسطينيين. وجاء في 

االلتماس:”إن عدم قانونية البؤرة االستيطانية ومبانيها ال تشكل مسا بالغا بمبدأ 

سيادة القانون ومبدأ سالمة عمل السلطة التنفيذية وحسب، بل إن مجرد وجودها 

والحاجة إلى توفير الحماية لس���كانها )المستوطنون( تؤدي بالضرورة، وكنتيجة 

حتمية ال فكاك منها، إلى مس بالغ وخطير ال يمكن تحمله بنس���يج الحياة الخاصة 

بالملتمس���ين وبقدرتهم على ممارس���ة الحقوق األساس���ية المكفولة لهم، طبقا 

للقوانين الدولية واإلسرائيلية على حد سواء. وفي هذا السياق، وكانعكاس مباشر 

لهذا الواقع، فإن وجود هذه البؤرة االس���تيطانية في هذه المنطقة يشكل مبعثا 

لالحتكاكات، مظاهر العنف المختلفة، إتالف الممتلكات وتوس���يع السيطرة على 

المزيد من األراضي، نظرا لعدم تواجد الملتمس���ين ف���ي المنطقة فوق أراضيهم 

لغرض الرقابة على ممتلكاتهم الخاصة، حمايتها والمحافظة عليها”. 

ويطالب الملتمس���ون المحكم���ة العليا بإلزام دولة إس���رائيل، من خالل أذرعها 

ومؤسس���اتها المختلفة، بالقيام  بواجباتها ومعالجة مسلس���ل انتهاك القانون 

في المنطقة، وذلك من خالل إخالء مصدر االنتهاك ومبعثه األس���اس، بما س���وف 

يضمن عودة النظ���ام واألمن العام والخاص في المنطقة ولصالح س���كانها. وجاء 

ف���ي االلتماس: “ينبغي على الملتَمس ضدهم، وفقا لموقف الملتمس���ين، تحمل 

مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم وفقا للقانون الدولي والقانون اإلسرائيلي، على 

حد س���واء، بالحفاظ على الحقوق األساسية للملتِمس���ين وحمايتها، بما في ذلك 

حرية وصولهم إلى أراضيهم، فضال عن العمل على إزالة البناء غير القانوني، سواء 

كان مقاما فوق أراٍض خاص���ة أو أراض عامة، والمخصصة لمصلحة الجمهور كافة. 

وحي���ث ال يكون هذا األمر متاحا، من جراء العائق غير القانوني الذي يتجس���د في 

البؤرة االستيطانية “عادي عاد”، فال حل آخر سوى إزالة هذا العائق بحد ذاته، وال 

يجوز تبرير مصادرة الحقوق األساسية بسبب وجوده، بالطبع”. 

وأك���د االلتماس، أيض���ا، أنه “ليس هنال���ك � وال يمكن أن يكون � أي ش���ك في 

أن���ه طالما بقي���ت هذه البؤرة )عادي ع���اد( قائمة على حالها، ف���إن المس بحقوق 

الملتِمسين سيتواصل، بل وسيتعمق ويزداد حدة وخطورة باستمرار. ونظرا لكون 

الملتَمس ضدهم )الدولة وأذرعها السلطوية المختلفة( يتنصلون من واجباتهم 

القانوني���ة )واألخالقي���ة، أيضا( ويرفض���ون تطبيق القانون ف���ي المنطقة، ونظرا 

ألن هؤالء أنفس���هم قد قدموا دعما فعلي���ا، بالتمويل وتوفير الحماية، لمنتهكي 

القانون الذين اس���تولوا على أراضي هذه البؤرة، ونظ���را ألن هؤالء يحجمون أيضا 

ع���ن اتخاذ أي إجراء من ش���أنه حماية حقوق الملتِمس���ين وتقليص حجم األضرار 

الجس���يمة جدا التي يتكبدونها يوميا من جراء بقاء هذه البؤرة ومستوطنيها في 

المنطقة � نظرا لهذه األسباب كلها مجتمعة، يجد الملتِمسون أنفسهم مضطرين 

إلى التوجه إلى “محكمة العدل العليا” اإلس���رائيلية مؤكدين أمامها أنه من دون 

تدخلها المطلوب س���تبقى هذه المنطقة “حيزا متوحشا” ينعدم فيها القانون، 

ولو بالحد األدنى المعقول، وه���و ما يكلف أثمانا باهظة ومتفاقمة، يوما بعد يوم 

وساعة ساعة”.  

كتب سليم سالمة:

الفضيحت���ان األخالقيتان � القياديتان الجديدتان اللتان تعصفان باثنتين 

من وحدات النخبة في الجيش اإلس���رائيلي قد ال تتطوران إلى ارتجاجات حادة 

تنتهي إلى هزات عنيفة تنخلع فيها رؤوس قيادية عليا )وهو أقصى ما يراد 

في الصخب اإلعالمي، غالبا( لكنهما تس���اهمان في تمزيق القناع عن حقيقة 

أساس���ية في كينونة “الجيش األقوى واألكثر أخالقية ف���ي العالم”، حقيقة 

يعرفها القاصي والداني لكن الجميع يفضل اإلبقاء عليها “سرا” رغم ذيوعه 

الواس���ع، ومؤداها: األجهزة األمنية، وفي مقدمتها الجيش اإلس���رائيلي على 

اختالف وحداته العسكرية وتش���كيالته الحربية، ليست براء من وباء الفساد 

األخالقي واإلداري � القيادي المتفش���ي في أذرع السلطة التنفيذية )األجهزة 

الحكومية( المختلفة.

وكما غيرهما م���ن الفضائح، كذلك هما الفضيحت���ان المناوبتان اللتان تم 

الكشف عنها في وسائل اإلعالم مؤخرا فقط � رغم تناقل األولى في “القنوات 

الداخلية” منذ أش���هر طويلة.  فما يحصل بش���أنهما أش���به بتطور كرة الثلج 

التي تكبر يوما بعد يوم، س���واء من حيث أبعادها، خطورتها ومدى انتشارها 

أو من حيث عدد وتدّرج القادة العسكريين المتورطين فيها، اقترافا مباشرا أو 

تغطية وتمويها وتس���ترًا، وصوال إلى “ذوبان” الثلج وتبدد الكرة، من حيث أن 

الخاتمة المنظورة لها ستكون، على األرجح، كما كانت في غيرها من الفضائح 

“الرسمية”: إس���دال الستار عليها بواس���طة التضحية ب�”كبش فداء”، مهما 

كبرت نياش���ينه وعلت مرتبته، تجنبًا ومنعًا لوضع “البيت”/ المؤسس���ة كلها 

تحت أشعة الفحص والتحقيق والمساءلة بما يمكن أن يهدد بكشف مزيد من 

الفساد والتعفن، أعمق مما تكشف حتى اآلن وأخطر بكثير. 

والفضيحتان المعنيتان تتعلق األولى منهما بلواء “غفعاتي”، أحد األلوية 

األبرز واألرفع في الجيش اإلس���رائيلي، بينما تتعل���ق الثانية بإحدى وحدات 

النخبة في سالح االستخبارات العس���كرية في الجيش. وبينما شهدت األيام 

األخيرة، بشكل خاص، تطورات الفتة وهامة في الفضيحة األولى وفي ما نشر 

عنها من تفاصيل واس���عة نس���بيا، ال تزال الفضيحة الثانية في “بداياتها” 

اإلعالمي���ة وال يتوفر، حت���ى اآلن، ما يكفي من التفاصيل والمعلومات لرس���م 

الص���ورة الحقيقة الكاملة. وكل م���ا علم، حتى اآلن، هو اعتق���ال ضابط رفيع 

)برتبة عقيد( في وحدة االستخبارات العسكرية هذه بشبهة ممارسة عالقات 

جنسية محظورة وغير قانونية مع قاصر أو أكثر. ويوم 17 كانون األول الجاري، 

مددت محكمة اعتقاله لخمسة أيام على ذمة التحقيق.    

المعتدي، العاِرف والساكت!
وفي تطورات الفضيحة األولى، م���ن بين هاتين الجديدتين، اتضح أن قائد 

كتيبة »تس���ابار« في لواء »غفعات���ي«، ويدعى ليران حجب���ي، أخرج إلى إجازة 

قسرية بعد شبهات حول ارتكابه اعتداءات جنسية ضد مجندتين، على األقل، 

كانتا تحت إمرته. 

وفي أعقاب التحقيق مع عدد من الجنود والضباط في لواء »غفعاتي« ووحداته 

المختلفة، تم إخضاع قائد اللواء بنفس���ه، العقي���د عوفر فينطر، يوم الخميس 

18 الجاري، إلى التحقيق لدى ش���رطة التحقيقات العسكرية تحت طائلة اإلنذار 

لبضع ساعات متواصلة وذلك لالش���تباه به بأنه كان يعلم عن اعتداءات حجبي 

تلك � التي وقعت خالل الس���نة األخي���رة � لكنه لم يبادر إلى إبالغ أي من قادته 

العس���كريين بها، كما لم يبادر إلى نقل المعلومات إلى الش���رطة العس���كرية 

للتحقيق في األمر. كما علم أن محققي شرطة التحقيقات العسكرية يشتبهون 

ب���أن فينطر لم يقم بالتبلي���غ، أيضا، عن حالة أخرى ارتكب فيها ضابط ش���اب 

مضايقات جنسية بحق اثنين من الجنود الذين كانوا تحت إمرته. 

ويس���تدل من هذه الش���بهات ومما رش���ح عن مجريات التحقيق مع فينطر 

أن هذا األخير س���اهم في التغطية والتس���تر على »جمل���ة من الفضائح التي 

حصلت ف���ي صفوف هذا الل���واء، تفجر بعض منها خالل األي���ام األخيرة في 

وس���ائل اإلعالم مع خروج التحقيقات لدى ش���رطة التحقيقات العسكرية من 

السرية إلى العلن، بينما ال يزال غيرها الكثير مستورا طي الكتمان!«، كما أشار 

أحد المعلقين العس���كريين اإلسرائيليين المطلعين. وليس من الواضح، بعد، 

وجهة التطورات التي س���تحكم مس���تقبل فينطر العسكري، إذ من المفترض 

أن ينهي مهام منصبه خالل بضعة أش���هر بينما يتوقع مراقبون عس���كريون 

أن ال يس���تطيع مواصلة إشغال هذا المنصب القيادي الرفيع في سلم القيادة 

العس���كرية بعدما أصبحت التحقيقات معه علني���ة )بمعنى آخر: لم يكن من 

ش���أن شيء أن يغير هذا الواقع طالما كانت � أو أبقيت � التحقيقات سرية طي 

التكت���م!(، فإما يتم إخراجه إلى إجازة قس���رية وإما يتم اس���تبعاده عن دفة 

القيادة مؤقتا ريثما تتضح صورة التحقيقات ونتائجها. 

وبهذا، يكون فينطر المش���تبه به األرفع في التدريج العسكري الذي يجري 

التحقي���ق معه ف���ي هذه الفضيحة، علم���ا بأن أنباء عدي���دة تحدثت عن علم 

قائد المنطقة العس���كرية الجنوبية في الجيش، اللواء س���امي ترجمان، بأمر 

هذه االعتداءات الجنس���ية وبأنه لم يحرك ساكنا بش���أنها، وأساء متابعتها، 

معالجتها أو االتصال مع ضحاياها المفترضين. وليس من الواضح، اآلن، ما إذا 

كانت هذه التحقيقات الجنائية ستتس���ع لتشمل اللواء ترجمان أم ستتوقف 

عند فينطر الذي يوشك على إنهاء مهام منصبه قريبا!

وبالمناس���بة، تجدر اإلش���ارة هنا إلى أن فينط���ر هذا كان من أب���رز القادة 

العسكريين الميدانيين في الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة )»الجرف 

الصامد«(، وخاصة عل���ى خلفية تصريحه في مقابلة صحافية أجريت معه من 

وا )القيادة السياسية( لنا الكوابح، 
ّ
قطاع غزة، في أتون الحرب، قال فيه: »ليحل

وس���نصل إلى البحر«! بينما س���بق ذلك رس���الة وجهها إلى جنوده، في بداية 

الحرب العدوانية، تحدث فيها عن »حرب دينية«!

وخ���الل التحقيق معه، س���ئل فينطر أيض���ا عن قضايا فس���اد أخرى تخص 

الكتيبة إياها )كتيبة “تسابار”( في لواء “غفعاتي”، في مقدمتها: استخدام 

أموال تبرع���ات بصورة غير قانونية، محاوالت تش���ويش تحقيقات ش���رطية 

وإجراءات قضائية، محاوالت للتستر على فضائح وغيرها وصوال إلى الفضيحة 

األخالقية األخرى التي تكشفت عن تعرض اثنين من جنود إحدى وحدات هذه 

الكتيبة إلى مضايقات جنس���ية من جانب قائدهما العسكري المباشر، والتي 

شكلت الدافع األساسي عمليا وراء الكشف عن الفضائح الجديدة. 

قائد آخر في “غفعاتي”  يعتدي على مجنديه
وهذه األخيرة، كش���فت عنها المراس���لة للش���ؤون العس���كرية في اإلذاعة 

اإلس���رائيلية الرسمية )القناة الثانية � ريش���ت ب(، كرميال منشيه، في األول 

م���ن كانون األول الجاري، والتي أجرت مقابل���ة حصرية مع جنديين في إحدى 

الوح���دات التابع���ة لكتيبة “تس���ابار” في ل���واء “غفعاتي” اش���تكيا اعتداء 

قائدهما العس���كري عليهما جنسيا.  لكن أهّم ما شدد عليه هذان الجنديان، 

بش���كل خاص، هو أنهما نقال ش���كواهما هذه إلى مس���تويات عليا في قيادة 

اللواء، لكن الجميع تواطأ على إس���كاتها وكنس���ها تحت البساطير العسكرية 

من دون أن يجرى أي تحقيق في هذه الشكوى.  

وأوضح الجنديان أنهما توجها بشكواهما هذه إلى كل من قائد السرّية، إلى 

قائد الكتيبة )ليران حجبي(، ثم إلى قائد اللواء نفس���ه )عوفر فينطر(، وسردا 

أمامهم ما تعرض���ا له من مضايقات واعتداءات جنس���ية من جانب قائدهما 

العس���كري )قائد وحدتهما العس���كرية( لكن أيا من هؤالء لم يحرك س���اكنا 

لمعالجة الش���كوى. ال بل أكثر من ذلك، روى الجندي���ان أن قائد اللواء، فينطر، 

 لكما 
ُ

وعدهما شخصيا بطرد القائد المعتدي من صفوف الجيش قائال: “حللت

المش���كلة... هذا الضابط لم يعد جزءا من كوادر الجيش وقادته”، لكن اتضح 

لهما الحقا ليس إنه لم يطرد فحسب، بل تمت ترقيته أيضا!

وفقط بعد الكش���ف عن هذه الفضيحة في وسائل اإلعالم، تحركت سلطات 

الجيش المعنية وش���رعت في التحقيق في الشكوى، فتم التحقيق مع القائد 

العسكري المشتبه به، تحت طائلة اإلنذار، ثم تم إقصاؤه عن منصبه تمهيدا 

لتس���ريحه م���ن صفوف الجي���ش نهائيا، كما أعلن الناطق الرس���مي بلس���ان 

الجيش اإلسرائيلي في بيان خاص أصدره للتعقيب على هذه الفضيحة التي 

وصفها بأنها “حادث يحمل خطورة اس���تثنائية إذ ال ينسجم مع قيم الجيش 

اإلسرائيلي”!!

اعتداءات جنسية متعددة على المجندين والمجندات
ورغم حديث الناطق العس���كري عن “تعارض” ه���ذه االعتداءات والفضائح 

م���ع ما يدع���ي بأنه “قيم الجيش اإلس���رائيلي”، إال أن الدليل األكثر س���طوعا 

على ما أش���رنا إليه أعاله بش���أن “التضحي���ة بكبش فداء” س���عيا إلى “حفظ 

زج���اج البيت” مثبت في حقيقة أن هذه ليس���ت المرة األولى التي ُينزع فيها 

النقاب عن اعتداءات جنسية متعددة ومتنوعة يقترفها قادة عسكريون من 

درجات ورتب قيادية مختلفة ضد َمن يخدمون تحت مس���ؤوليتهم وإمرتهم 

في وحدات الجيش اإلس���رائيلي المختلفة، فيما انتهت جميعها إلى اللفلفة 

واللملمة والكنس تحت “السجاد” العسكري السميك جدا!

فالمعطيات الرسمية الموثقة لدى سلطات الجيش اإلسرائيلي، والتي أجيز 

نش���رها على المأل، تبين أن 561 مجندا ومجندة أبلغوا عن اعتداءات جنس���ية 

مختلفة تعرضوا لها من جانب قادتهم العس���كريين خالل العام 2013. وكان 

من بي���ن هؤالء، طبقا للمعطيات الرس���مية، نحو 9% من الذك���ور، وهو معطى 

أضافت إليه س���لطات الجيش تذييال توضيحيا يقول: “حصل، في الس���نتين 

األخيرتي���ن، ازدياد في عدد الذكور الذين قدموا ش���كاوى تتعلق بتعرضهم 

العتداءات أو مضايقات جنسية”!

أم���ا معطيات الجيش الرس���مية عن العام الذي س���بقه، أي العام 2012، فقد 

أكدت “تضاعُ�ف عدد لوائح االتهام على خلفية المخالفات الجنسية المرتكبة 

ف���ي وحدات الجيش المختلفة خ���الل العام 2012”! وللتوضي���ح، فإن الحديث 

يقتص���ر هنا على ع���دد لوائح االته���ام التي انتهت إليها تل���ك االعتداءات 

فت���م إعدادها وتقديمها من بين مئات عديدة من الش���كاوى التي تقدم بها 

مجندون ومجندات، لكنها انتهت إلى اإلغالق واإلسكات. 

وحتى هذا العدد نفس���ه )27 الئحة اتهام في 2012، مقابل 14 الئحة اتهام 

ف���ي 2011(، فهو األعلى خالل الس���نوات األربع األخيرة حت���ى ذلك العام )أي: 

2009، 2010، 2011، 2012(. وه���و يش���كل ارتفاعا بنس���بة 93% في العام 2012 

)عما كان في 2011( في عدد لوائ���ح االتهام التي قدمت على خلفية مخالفات 

تتعلق باعتداءات ومضايقات جنسية ارتكبها قادة عسكريون ضد مجنديهم 

ومجنداتهم. 

وأش���ارت المعطيات الرس���مية التي عرضتها في حينه “مستشارة رئيس 

هيئ���ة األركان لش���ؤون المرأة”، العمي���د راحيل طيبت � في���زل، إلى أن مئات 

الش���كاوى حول اعتداءات ومضايقات جنس���ية س���جلت لدى سلطات الجيش 

المختصة خالل العام 2011، نصفها تعلق باعتداءات جس���دية ونصفها اآلخر 

باعتداءات كالمية. وادعت س���لطات الجيش بأن “هبوطا ما” قد سجل في عدد 

هذه الشكاوى خالل العام التالي 2012، لكنها لم تقدم معطيات عينية تثبت 

ذلك وتوضحه. 

وكانت الفضيحة األبرز التي جرى كش���ف النقاب عنها في العام 2012، هي 

فضيحة االعتداءات الجنسية في فرع “المدرسة التقنية” التابعة لسالح الجو 

في الجيش اإلس���رائيلي في مدينة بئر الس���بع والتي احتلت عناوين رئيسة 

وأثارت ضجة واسعة حينما كشف النقاب عنها وتم السماح بالنشر عنها، في 

ش���هر أيلول من العام 2012، لكن العناوين سرعان ما تالشت والضجة سرعان 

م���ا خبت دون نتائج جدية معلنة. وكان قد تم، بداية، إلقاء القبض على ثالثة 

مرشدين في تلك المدرسة بش���بهة ارتكاب اعتداءات جنسية مختلفة بحق 

طالبات تحت مس���ؤوليتهم على مدى فترة طويل���ة من الزمن. غير أن القضية 

كله���ا انتهت بتقدي���م الئحتي اتهام ض���د اثنين فقط من المرش���دين تم 

التوصل، في إطارهما، إلى صفقتي ادعاء فرضت على المرش���دين بموجبهما، 

رغم إدانتهما، عقوبتان مخففتان جدا � فقد عوقب األول بالسجن لمدة عشرة 

أشهر، بينما عوقب الثاني بالخدمة في “أعمال عسكرية” لستة أشهر!!  

وفي المحصلة، أفادت المعطيات الرسمية التي عرضتها النيابة العسكرية 

العام���ة على لجن���ة القانون والدس���تور والقضاء البرلمانية ب���أن عدد قرارات 

اإلدانة بارتكاب جرائم جنس���ية التي صدرت بحق قادة عسكريين في الجيش 

اإلس���رائيلي كانت على النحو التالي: 12 إدانة ف���ي العام 2012، مقابل 10 في 

العام 2011 و 6 في العام 2010.

وال ش���ك في أننا نس���جل ه���ذه المعطيات، الرس���مية، رغم علمن���ا األكيد 

بأنه���ا ال تعكس الص���ورة الحقيقية للوضع القائم ف���ي الواقع، إذ أن كثيرين 

ممن يتعرض���ون لمثل هذه االعتداءات � في الحي���اة المدنية ، كما في األطر 

العس���كرية � يرتدعون عن تقديم أية ش���كاوى بخصوصها، ألس���باب عديدة 

ومختلفة، ناهيك عن س���بل “اللعب” بهذه المعطيات “بطريقة علمية”. وأيا 

تكن الحال، يظهر جليا، يوما بعد يوم، أن “الجيش األكثر أخالقية في العالم” 

ال يفتقر إلى األخالق تجاه الخارج )في حروبه وممارسات العسكرية العدوانية 

ضد الش���عب الفلس���طيني( فقط، بل تج���اه الداخل )في منظوم���ة العالقات 

الداخلية المبنية على الهرمية العس���كرية( أيضا. ويمك���ن القول، من قراءة 

سلوك قيادات الجيش العليا في معالجة هذه الفضائح وبياناتها التعقيبية 

عليها،  أن ما يؤرقها ويقض مضجعها، في الحقيقة، هو )الخوف من( تكشف 

هذه الفضائح إعالميا واضطرارها إلى “معالجتها” مقابل الرأي العام، ال مجرد 

وجودها وتفشيها في المستويات العسكرية المختلفة، منذ سنوات عديدة.  

فضائح أخالقية )جنائية( ومالية تعصف بلواء »غفعاتي« النخبوي في الجيش اإلسرائيلي

رون... 
ِّ

دون وعاِرفون ومتست
َ

قادة عسكريون معت
دون!

َّ
دات ومجن

َّ
والضحية: مجن

منظمة حقوقية إسرائيلية تقّدم أول التماس للمطالبة 
بإخالء بؤرة استيطانية مقامة على أراض تابعة لقرية ترمسعيا

*كان من المقّرر تقديم االلتماس في ختام المسيرة ضد نهب األرض واالستيطان 
عليها التي انتهت باستشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين*

في ترمسعيا، حيث استشهد زياد أبو عين.                           )أ.ب(
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