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تبقى "حماس" وغزة "مش��كلة عسيرة" إلس��رائيل حتى لو كشفنا األنفاق
بقلم :يوسي ملمان
كشف الجيش االسرائيلي ،أول من أمس ،نفقا جديدا
حفر في منطقة مخيم جباليا لالجئين في شمال القطاع،
حيث تسلل بضع عشرات االمتار الى اسرائيل.
البلدات االقرب اليه هي كفار عزة وناحل عوز ،ولكنها
على مس���افة بعيدة بما يكفي عن الحدود ،حيث إن هذه
البلدات او سكانها ليسوا عرضة للخطر في أي مرحلة.
وحسب الناطق بلسان الجيش االسرائيلي كان هذا هو
النف���ق االطول ،االعمق ،والنوعي على نحو خاص؛ النه كان
معدا الن يس���تخدم كمس���ار لتفرعات اخرى في منطقة
القطاع وربما ايضا الى االرتباط بأنفاق أخرى الى إسرائيل.
ه���ذا هو النف���ق الخامس الذي ينكش���ف في اراضي
اسرائي���ل في نصف الس���نة االخيرة ،اضاف���ة الى عدة
انف���اق ادت الى اسرائي���ل ودمرت في اراض���ي القطاع
بس�ل�اح الجو ،الذي يس���تغل الفرص للرد – ما يمكن أن
نصف���ه بأنه "رفع ألجل الوض���ع" – عندما يطلق "الجهاد
االسالمي" او السلفي هذا او ذاك الصواريخ.
بع���ض االنفاق حف���ر قبل "الج���رف الصام���د" ،وبات
مس���تخدما بعدها .وبعضها حفر في اعقاب الحرب في
صيف .2014
ويتم كش���ف األنف���اق بجملة من الوسائ���ل ،اساليب
العمل ،وقوات الجيش .في الجيش االسرائيلي يتحدثون
ع���ن وسائ���ل تكنولوجي���ة ،استخباري���ة ،وعملياتية.
وتحاول االستخبارات – "الش���اباك" وام���ان (المخابرات
واالستخبارات العس���كرية) – وتنج���ح في الحصول على
معلومات عن حفر االنفاق.
وق���د ت���م تطوي���ر التكنولوجي���ا بمعونة خب���راء في

مؤسسات رسمية .بعضها معروف ومعلوم – واستخدم
لكش���ف الهزات االرضية او آبار النفط والغاز – وبعضها
حديث ،تبذل اسرائيل جهدا البقائه في الس���ر ،رغم أن
هن���اك خبراء في العالم يعتق���دون بأنهم يعرفون عما
يدور الحديث.
وتتضم���ن الوسائ���ل العملياتي���ة اساس���ا استخدام
ق���وات الهندسة ووحدات خاصة تأخذ عينات من التربة
وتت���درب على الدخول الى االنف���اق بما في ذلك العثور
على تلوياتها وفروعها.
كش���ف الجيش االسرائيلي ،أول م���ن أمس ،عن وجود
مختبر تكنولوجي خ���اص في قيادة المنطقة الجنوبية،
هذه غايته .الى جانبه ،اقام الجيش االسرائيلي منشأة
تدريبات لتأهيل جنود الجيش على العثور على االنفاق.
توجد وسيلة اخ���رى مهمة للعثور على االنفاق – االت
ضخمة من إنتاج الماني – فرنس���ي وايطالي ،استوردت
من الخ���ارج مع طواقمها وتحفر العائ���ق تحت االرضي.
ي���دور الحديث عن االت تحفر الى عمق عش���رات عديدة
من االمتار وتساعد هي االخرى في العثور على االنفاق.
في مقابلة م���ع "معاريف االسبوع" أكد رئيس االركان،
غ���ادي آيزنكوت ،بأنه انكش���ف حت���ى االن نحو نصف
االنفاق "الى هذا الحد أو ذاك" على حد تعبيره.
يشدد الجيش االسرائيلي على أنه في كل االحوال التي
انكشفت فيها االنفاق ،لم يحصل هذا على نحو مفاجئ.
وباللغة العسكرية يسمى هذا "نحن نمسك باالنفاق".
بمعنى ،نع���رف عن وجوده���ا وعن مس���ارها ،وعندها،
ف���ي التوقي���ت االكثر راح���ة ،نقرر تدميرها ونكش���ف
المعلومات عنها للجمهور.
يمك���ن التقدير ب���أن الجيش االسرائيل���ي يعرف عن

إسرائيل ّ
تسرع وتيرة كشف األنفاق في غزة.

وج���ود بضعة انفاق اخرى ،وقريبا ،بالوتيرة التي يمليها
الجيش ،سيكشفها.
ش���دد آيزنكوت عدة مرات على أن العام  2018سيكون
هو العام الذي يززل فيه تهديد انفاق "حماس" ،حيث إن
معظمها ،ان لم تكن كلها ،ستكشف وتدمر.
في "حماس" ايضا ،فهموا منذ سنة بأن اسرائيل – إلى
جانب الجهد المصري ض���د االنفاق – تنجح في تعطيل
هذا الس�ل�اح ،الذي طوروه واستخدم���وه ،بنجاعة كافية،

ألهداف اقتصادية وعسكرية.
وال يزال ،رغ���م االزالة التدريجي���ة لتنهديد االنفاق ،ال
يمك���ن السرائي���ل أن ترتاح على اكاليل غ���ار هذا النجاح
المثي���ر لالنطب���اع .رغ���م كل أزماته���م  -التكتيكي���ة،
العس���كرية ،واالستراتيجية – فان "حماس" وغزة تبقيان
مشكلة عسيرة تصر اسرائيل على عدم العمل على حلها.

عن "معاريف"

"حـمـاس" تـخـسـر سـالح األنـفـاق ..ولـكـن
بقلم :تل ليف  -رام
وتيرة االح���داث األمنية ف���ي الش���هرين االخيرين استثنائي���ة ،مقارنة
بالس���نوات األخيرة .فبوتيرة مدوية ينتقل جدول االعمال من الش���مال الى
الجن���وب ،واحيانا حت���ى عدة مرات في اليوم :مس���يرات في غزة ،تهديدات
"ارهاب" وتوتر كبير في الش���مال – الجيش االسرائيلي في حالة تأهب عال
عل���ى نحو خاص ،ومن المتوقع ان تس���تمر هذه الحالة ف���ي الفترة القريبة
القادمة ايضا.
يجس���د كش���ف نفق "االرهاب" الكبير ف���ي منطقة جبالي���ا وتدميره أكثر
فأكثر المس���ؤولية الكبرى الملقاة في هذا الوقت على كاهل قائد المنطقة
الجنوبية ،اللواء ايال زمير ،وقائد فرقة غزة ،العميد يهودا فوكس.
من الواضح أن التهديد المركزي الذي ينبغي للجيش االسرائيلي أن يكون
مس���تعدًا له هو التهديد الش���مالي ،وان المواجهة م���ع غزة والتصعيد في
الجنوب ال يخدمان المصلحة االمنية االسرائيلية.
عملي���ة كبيرة لـ "حماس" او الحدى منظم���ات "االرهاب" االخرى في القطاع
من ش���أنها أن تسرق االوراق وتجر اسرائيل ،في توقيت ليس مريحا لها ،الى
مواجهة داخل القطاع.
صحي���ح أنه في هذه المرحلة يبدو أن قيادة المنطقة الجنوبية تتمكن من
احتواء التهديدات المختلفة بحكمة كبيرة.
فبناء العائق على طول  65كيلومترا ،بالتوازي مع كشف وتدمير النفق الخامس

الذي تس���لل ال���ى أراضي اسرائيل ،ال���ى جانب المس���يرات الجماهيرية واعمال
"االخالل بالنظام" التي تطورت في الشهر االخير ،هي تحديات مركبة للغاية.
"حماس" ،كم���ا تعطي االنطباع ،تحاول خوض ح���رب استنزاف مع الجيش
االسرائيلي على مجال الجدار .حتى اآلن يمكن لفرقة غزة أن تسجل غير قليل
من االنج���ازات .وذلك بعد انتقاد مبرر لجملة اح���داث اقل نجاحا في الفترة
التي ما قبل بدء المسيرات في غزة.
بقدر ما تنجح قي���ادة المنطقة الجنوبية في احتواء االحداث ،تكون هيئة
االركان متفرغة لالنشغال بالتهديد المركزي في الشمال.
ان ساعة الرمل لـ "حماس" الستغالل سالح االنفاق في عملية استعراضية
ض���د اسرائيل آخ���ذة في النفاد .وفي غزة يش���خصون بن���اء العائق الذي ال
يتوقف للحظة .ورغم ذلك ،يواصلون محاوالت حفر االنفاق باتجاه إسرائيل.
االستنت���اج الضروري هو أنهم في "حماس" يواصلون استثمار العديد من
المق���درات في حفر االنفاق ،من أجل اعداد عملية تس���لل ال بد أن موعد نفاد
مفعوله���ا يقترب .ومن يعمل هكذا ،يخطط على ما يبدو الن يس���تخدم هذا
المنتج قبل وقت أطول من موعد نفاذ مفعوله.
في هذه المرحلة من الصعب أن نعرف اذا كان مس���ار النفق يمر صدفة أم
عمدا بقرب شديد من واحدة من نقاط المظاهرات الخمس في غزة.
ومع ذلك ،فان احد الس���يناريوهات المركزية في قيادة المنطقة الجنوبية
التي تؤخذ بالحس���بان هو تنفيذ محاولة تسلل لـ "مخربين" من نفق برعاية
اعم���ال االخالل بالنظام والمحاولة الجماهيري���ة الجتياز الجدار ،فيما يحاول

هؤالء تنفيذ عملية ضد الجنود او في واحدة من بلدات غالف غزة.
يمكن االفت���راض بأن تحاول "حماس" تنفيذ عملي���ة بحجم كهذا انطالقا
م���ن الفهم ب���ان االمر سيؤدي الى حرب مع اسرائيل .ف���ي هذه اللحظة على
االقل يب���دو أن "حماس" ال تتجه ال���ى ذلك ،ولكن االمور قد تتغير بس���رعة
ف���ي القطاع ،واستنفاد االنجازات من اعمال "االخالل بالنظام" على الجدار قد
ي���ؤدي الى خط اكثر كفاحية من جانب رؤس���اء المنظمة .فضال عن هذا ،من
المهم أن نتذكر بأننا سب���ق ان تعلمنا بأن القدرة في اسرائيل على تحليل
نوايا "حماس" محدودة.
وبالنس���بة العمال "االخالل بالنظام" على الج���دار ،رغم ميل االنخفاض في
ّ
حجم المش���اركين ،يحذرون في الجيش االسرائيلي من اجمالي الحدث .فالى
جانب االنفاق ،العبوات ،عمليات إطالق النار ومحاوالت التسلل الى اسرائيل،
فان للمس���يرات ايضا دورًا في المواجهة الناش���ئة مرة اخرى بين “حماس”
واسرائيل على مجال الجدار.
وفي الجيش االسرائيلي يستعدون الن يقع الحدث الذروة يوم  15ايار ،يوم
النكبة الفلسطيني.
في هذه االثناء تصد قوات الجيش االسرائيلي على الجدار العمليات ،وفي
جهد استخباري مش���ترك تنكش���ف ايضا االنفاق ،وهكذا في هذه المرحلة
على االقل يمنع عن المدنيين في قطاع غزة ايضا جولة عنف اخرى.

عن "معاريف"

الهجوم على سورية :أسئلة بحاجة إلى إجابات شافية
بقلم :غيورا أيالند
يثب���ر الهجوم الذي ش���نته الواليات المتحدة وش���ركاؤها في سورية ثالثة
عالمات استفه���ام واستنتاجي���ن إسرائيليين :الس���ؤال األول يتعلق بنجاح
الهجوم .تتحدث الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن هجوم ناجح وتدمير
لكل األهداف .بينما زعم جنرال روسي في سورية أنه تم اعتراض حوالى ٪70
م���ن الصواريخ من قبل نظام الدفاع الجوي الس���وري .ه���ذه فجوة غير معقولة
بشأن هذه المس���ألة ،حيث يجب أن تكون الحقائق واضحة .إذا كانت الصيغة
الروسية صحيحة ،فهناك ما يدعو للقلق .ما الذي حدث بالفعل؟
الس���ؤال الثان���ي يتعلق بم���دى الضرر الذي لح���ق بالترسان���ة الكيميائية
الس���ورية .حسب علمي ،كان الس���وريون يحتفظون دائما باألسلحة الكيماوية
في أنفاق عميق���ة ،ال يصلها الهجوم بوساطة صواريخ ك���روز .فما الذي حدث
حقا؟ هل قاموا فقط بإطالق النار عل���ى األهداف الكيميائية أو دمروها؟ لماذا
يتحدث األميركيون فقط عن "ما فعلناه" وليس عن "ما هي النتيجة"؟
الس���ؤال الثالث يتعلق بالبيان األميركي بأن "المهمة استكملت" .كما سارع
األميركيون إلى إعالن أنه إذا استخدمت سورية األسلحة الكيماوية مرة أخرى،
فستفكر الواليات المتحدة في الهجوم مرة أخرى.
ه���ذه مقولة غريبة .لماذا يج���ب على األميركيين طمأنة األس���د علنًا؟ لماذا
قلصوا ،أيضا ،ذريعة استخدام األسلحة الكيميائية في المس���تقبل؟ لماذا لم

يقولوا إنه إذا تس���بب الس���وريون مرة أخرى في خس���ائر مدنية هائلة (سواء
باألسلح���ة الكيميائية أو غير ذلك) ،فإن الواليات المتحدة سترد بالقوة؟ وماذا
سيحدث إذا قام جيش األسد بحرق مئات األرواح ،أليس من الصواب الرد؟
هن���اك استنتاجان فوريان بالنس���بة إلسرائي���ل .االستنت���اج األول يتعلق
بإمكانية قيام روسيا بتزويد سورية بنظم صواريخ أرض  -جو من طراز .300-S
هذه أسلحة ال تعرض حرية الحركة الجوية في سماء سورية للخطر فحس���ب،
بل أيضا تعرق���ل حرية عملنا في سماء لبنان .وإذا تم نش���ر هذه األنظمة في
ش���مال غرب سورية ،فإنها يمكن أن تش���كل خطرا على مسار الطيران المدني
إلى إسرائيل.
ه���ذه حقيقة ال يمكن إلسرائيل قبولها ،وبالتالي فإن الحوار مع الروس يجب
أن يركز على هذه القضية ،بما في ذلك التلميح إلى أن إسرائيل قد تضرب بذه
األنظمة إذا ما أعطيت لسورية.
سيق���ود هذا األمر إلى نقاش صعب ،ويمك���ن تخمين ما سيقوله الروس .في
ً
رئيسا لمجلس األمن القومي ،التقيت في موسكو وزير
العام  ،2004عندما كنت
الدفاع الروسي ورئيس األركان الروسي.
حاولت إقناعهما بعدم بيع أي أسلحة مضادة للطائرات لسورية (ويه أسلحة
أق���ل خطورة من  ،)300-Sفأجاب الروس :نحن نبيع ألعدائكم (سورية) صواريخ
مضادة للطائرات ،لكنها ليست سوى أسلحة دفاعية ،بينما تقومون أنتم ببيع
أعدائنا (جورجيا) قذائف الهاون وهي أسلحة هجومية".

عل���ى الرغم من الصعوبة ،وعلى الرغم من الس���ذاجة الروسية المتوقعة ،من
الصحي���ح أن نجادلهم ونوضح بأننا لن نخاف م���ن العمل .بوتين يعرف كيف
يحترم من ال يخاف من العمل.
االستنتاج الثاني يتعلق برد إيراني ضدنا .حتى اآلن ،قدرة إيران على ضرب
إسرائيل من األراضي السورية محدودة للغاية.
في هذه الحالة ،ف���إن اإليرانيين قد يقومون بتفعيل "حزب الله" ضدنا ،وهو
يش���كل تهديدا خطيرا للغاية من حيث حجم األضرار التي قد يس���ببها لدولة
إسرائيل.
إن الطريقة الت���ي تجعل من الصعب على "حزب الله" اتخاذ قرار بالعمل ضد
إسرائيل هو واحد :يجب على إسرائيل أن توضح للبنان أن الرد اإلسرائيلي على
إط�ل�اق النار من لبن���ان لن يؤدي إلى مواجهة بين إسرائي���ل و"حزب الله" (كما
كان الحال في حرب لبنان الثانية) ولكن إلى حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان.
ً يلاً
تدميرا ثق في لبنان .هذا ليس
إن نتيج���ة مثل هذه الحرب ستكون حتما
ما يريده "حزب الله" أيضا .يجب موازنة الضغط اإليراني للعمل ضدنا بالضغط
المعاكس من الشعب اللبناني.
ول���ن يتحقق هذا الضغط إال إذا تحدثنا ،كما ذكر ،بطريقة ثاقبة توضح مدى
الضرر الذي سيحدث للبنان وحكومته وبنيته التحتية وسكانه.

ّ
آمال السوريين في التخلص من "داعش" تتالشى

بقلم :تسفي برئيل
"أمامك ثالثة مس���دسات وفي كل مس���دس تس���عة عيارات .ك���م عيارا يمكنك
إطالق���ه؟"؛ "ارسم خطا بين عدد األسلحة وعدد الضحاي���ا المتوقع"؛ "قوات الخالفة
ش���نت هجوما على جن���ود العدو من سبع���ة مواقع ،إذا كان ف���ي كل نقطة سبعة
مقاتلين كم عدد المقاتلين الذين شاركوا في المعركة؟".
ه���ذه األسئلة ،المرفقة برسوم���ات توضيحية ،حصل عليه���ا سليمان إبراهيم،
الباحث في موقع " ."SYRIA: directوتم تصويرها من الكتب المدرسية في مدرسة
ابتدائي���ة تقع في إحدى البلدات في جن���وب سورية .في المنطقة المعروفة باسم
"حوض اليرموك" على حدود هضبة الجوالن واألردن ،ما زالت تسيطر قوات "داعش"،
وتحاف���ظ على روتين مماثل لذلك الذي أدارته في المدن التي احتلتها في العراق
وسوري���ة ،مثل دير الزور أو الرقة ،ولكن على نطاق أصغر .وهكذا ،على الرغم من أن
الح���رب ضد "داعش" في العراق وسورية ق���د انتهت رسميا ،إال أن المنظمة ال تزال
موجودة في جيوب صغيرة في كال البلدين.
ف���ي ظاهر األمر ،لم تعد وحدات "داعش" تش���كل تحديًا عس���كريًا كبيرًا لقوات
الجيش���ين السوري والعراقي ،ولم تعد دول التحالف الغربي تتعامل معها تقريبا،
خاصة بس���بب إقامتها بين الس���كان المدنيين وألنها ال تشكل التواصل اإلقليمي
ال���ذي قامت عليه فك���رة تأسيس الدولة اإلسالمية .ولكن بالنس���بة لس���كان تلك
الجي���وب ،فإن العيش تحت حك���م ديني صارم ،بما في ذل���ك عمليات اإلعدام ،لم
ينت���ه .ومع ذلك ،فقد تغيرت األولويات العس���كرية .فإذا كان سكان هذه الجيوب
يتوقع���ون ،إل���ى ما قبل بضعة أش���هر ،أن تخلصه���م قوات التحال���ف من إرهاب
"داعش" ،فإن هذا األمل قد تالش���ى ،وسيتعي���ن عليهم االنتظار حتى تتفرغ لهم
الحكومة السورية.
ق���د يكون ه���ذا االنتظار طوي�ل�ا ،إذا حكمنا وفقا لوتيرة تق���دم قوات األسد في

المناط���ق األكث���ر حيوية في سورية .ف���ي األسبوع الماضي فقط ،بعد أش���هر من
القت���ال ،تمكن النظام من الس���يطرة على الغوطة الش���رقية ،باستخدام األسلحة
الكيميائية والدعم الهائل من روسيا ،والتي توصلت ،أيضا ،إلى االتفاق على إجالء
رجال ميليشيا جيش اإلسالم ،وبالتالي نقلت الغوطة إلى السيطرة الكاملة للنظام.
م���ن المحتمل أن تح���دث المعركة التالية في إدلب ،وبعده���ا قد يحاول الجيش
السوري السيطرة الكاملة على جنوب سورية ،في حين ال يوجد حتى اآلن أي اتفاق
حول األراضي الكردية التي غزتها تركيا.
االنتص���ارات العس���كرية ،التي حققته���ا سورية وروسيا ،ال تعط���ي المواطنين
الس���وريين الش���عور بالنهاية ،ألنه بعد االستيالء العس���كري تبدأ مرحلة السرقة
والمضايقة واالعتقال والقمع ألي شخص يعتبر متعاونًا مع قوات الميليشيا.
تجرب���ة المدنيين في المدن األخ���رى التي نقلت من الميليش���يات إلى النظام،
جعلت منظمات اإلغاثة في الغوطة تس���ارع إلى جمع كل الوثائق الممكنة وحرقها،
من أجل منع وقوعها في أيدي السلطات.
ُ
وطلب من األطباء تدمير الس���جالت الطبية ،وش���طبت فروع مكاتب المس���اعدات
جميع سجالت المواطنين الذين تلقوا الطعام أو المالبس ،وربما دمرت أيضا ،سجالت
المواليد والوفيات التي حدثت خالل فترة سيطرة الميليشيات في المدينة.
التخوف المبرر هو أن هذه الوثائق ستكون بمثابة ذريعة لقوات النظام العتقال
أي شخص يظهر اسمه في قوائم متلقي المساعدات من منظمات اإلغاثة ،لالشتباه
في تعاونه مع معارضي النظام.
وكدليل على ذلك ،نش���رت المعارضة مؤخرًا ش���ريط فيديو يظهر فيه صحافي
من ش���بكة التلفاز السوري وهو يجمع الوثائق التي بقيت في مستشفى محلي .إن
استخدام هذه الوثائق بشكل سيئ ليس اختراعًا سوريًا فريدًا ،ففي العراق ال تزال
الش���رطة تس���تخدم الوثائق التي تم االستيالء عليها في المدن التي كان داعش
يحكمها إلنشاء قوائم سوداء للمتعاونين المشتبه بهم.

عن "يديعوت"

هذه هي ،أيضا ،المرحلة التي تبدأ فيها عمليات تصفية الحس���ابات ليس فقط
بين النظ���ام والمواطنين "المعادين" ،ولكن أيضًا بين الس���كان أنفس���هم .ووفقًا
للتقاري���ر الواردة م���ن الغوطة ومدن أخرى ،يقوم المدني���ون بنقل المعلومات إلى
القوات العس���كرية عن جيرانهم ،وأحيانًا حتى عن أفراد األسرة الذين تعاونوا مع
المليش���يات وحصلوا على فوائد لقاء تعاونهم في إطار جهودهم للبقاء على قيد
الحياة.
في الوقت نفس���ه ،بدأ سكان الغوط���ة في البحث عن أماكن دف���ن أقاربهم بين
أنقاض آالف المنازل التي تضررت جراء القصف.
هذا عمل طويل األمد يهز كيان عش���رات آالف المواطنين ،الذين فر بعضهم من
المدينة ويحاولون اآلن العودة إليها.
لك���ن على النقيض من المدن التي حكم فيها "داعش" ،فإن اكتش���اف الجثث ال
ينطوي على خطر بسبب العبوات التي تركتها المليشيات.
ال أح���د يتحدث حت���ى اآلن عن إعادة تأهي���ل مدن مثل الرقة ودي���ر الزور ،واآلن
الغوطة الش���رقية ،ال تزال سورية بعيدة كل البعد عن تقدير األضرار الحقيقية ،أو
إعداد مخطط التمويل إلعادة إعمارها.
لك���ن من بعيد ،يمكنها أن تتعل���م من عملية إعادة البن���اء الطويلة في العراق،
والت���ي لم تنته بعد .أحد رموز إعادة اإلعمار األخيرة هي مدينة تكريت ،التي بنى
صدام حسين فيها وحولها ،أكثر من  160قصرًا.
وفي هذه األيام تحاول الحكومة تحويلها إلى مواقع سياحية ،وقد نشرت عطاءات
لتجديدها واستعادتها لجعلها مصدرا للدخل السياحي .وهكذا ،ربما تبدأ عملية
الش���فاء من تلك الحرب ،التي تصادف خالل هذه األسابيع الذكرى الخامس���ة عشر
الندالعها .سورية ال تزال تحصي عدد القتلى.

عن "هآرتس"

حكومة نتنياهو تعمل ضد الدولة اليهودية !
بقلم :مردخاي كرمنتسر
كل من يفهم بأن الدﻳﻤﻘﺮاطية ﻟيست ﺣكم اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓحسب ،ومعظم الشعب
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ي���درك ذلك ،ﻳﻌﺮف أن اﻟﺤكوﻣﺔ ﺗﻘﻮد خ���طﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﺿﻌﺎف
الدﻳﻤﻘﺮاطية.
وينظ���ر إلى هذه التحرك���ات على أنها مقبولة في نظ���ر الكثيرين ،ألنه يتم
عرضه���ا كدعم لطابع إسرائي���ل كدولة يهودية ،وهي مس���ألة مهمة وغالية
بالنسبة للكثير من اليهود.
في السطور اآلتية ،أود أن أبين أن الحكومة تتصرف بشكل حاسم وفعال ضد
الطابع اليهودي إلسرائيل ،وذلك على أربعة مستويات:
 وجود الدولة كدولة يهودية. التاريخ اليهودي في العمل من أجل األقليات. عالقة إسرائيل بالشعب اليهودي. مكانة إسرائيل في العالم كدولة يهودية.لقد سعت الصهيونية إلى ضمان سيادة اليهود على مصيرهم ومستقبلهم.
ولتحقيق هذه الغاية ،احتاج الشعب اليهودي إلى دولة خاصة به يشكل فيها
األغلبية.
يعتم���د وجود دولة يهودية على أغلبية يهودي���ة صلبة .إن الخطوات التي
اتخذتها الحكومة للضم الزاحف لألراضي في "يهودا" و"الس���امرة" وش���طب
الخ���ط األخضر من الوعي وبش���كل عملي ،تدم���ر أساس األغلبي���ة اليهودية،
وبالتالي الدولة اليهودية .وحتى لو واصلت تس���مية نفسها كذلك ،فإنها لن
تكون كذلك.
ف���ي ضوء التجربة التاريخية الطويلة للعيش بين الش���عوب األخرى كأقلية،
وق���رار الحفاظ عل���ى أغلبية يهودية في دولة إسرائي���ل ،أي منع األقلية فيها
م���ن تعريض هذه األغلبية للخطر ،فقد احتاج األمر من ناحية أخالقية هنا إلى
التعامل بشكل مثالي مع األقليات هنا.
لك���ن العداء ال���ذي يظهره رئيس ال���وزراء ووزير األمن لألقلي���ة العربية هو
النقيض تمامًا للمبدأ الكبير الذي حدده الحكيم هليل  -ما تكرهه لنفس���ك ال
تفعله لصديقك.
كم���ا أن تعامل الحكومة مع طالبي اللجوء الس���ودانيين واإلريتريين ،بما في
ذل���ك التصريحات الحكومية ضدهم والتي ال تخجل أسوأ المعادين للس���امية
في موقفهم تجاه الالجئي���ن اليهود ،ال يتوافق مع التاريخ اليهودي وحقيقة
أن إسرائيل هي دولة الجئين.
يعلمنا التاريخ اليهودي أن األقليات بحاجة إلى حماية قانونية خاصة ،وأنه
ال يمكن الوثوق بأن الغالبية في الب�ل�اد ستتعامل معها بطريقة عادلة .لذلك
وقف اليهود في الش���تات ،م���ع اآلخرين ،في طليعة النض���ال من أجل تقليد
عالمي لحماية حقوق اإلنسان وحقوق األقليات.
ه���ذه الحماية ال تعترف "بحق" الدول ذات الس���يادة في الدوس على حقوق
األقليات ،من خالل االعتماد على سيادتها.
منذ فترة طويلة تس���عى الحكوم���ة اإلسرائيلية بطرق ش���تى إللغاء حماية
األقلي���ات التي تعي���ش في الب�ل�اد ،كأنها تق���ول :اليهود فقط ه���م الذين
يس���تحقون الحماية الخاصة ف���ي مواجهة الغالبية ،أم���ا األقليات األخرى فال
تملك مثل هذا الحق .حتى االضطهاد المنهجي لمنظمات حقوق اإلنسان ،من
خ�ل�ال االعتماد ،ضمن أمور أخرى ،عل���ى "جريمتها" – الحصول على تمويل من
دول أجنبية  -يتناقض بش���كل حاد مع تقاليد الدف���اع العالمي ،وإذا سمح لي
باإلضافة  -واليهودية  -عن حقوق اإلنسان واألقليات.
وفقا للتقاليد اليهودية ،حدث "خراب الهيكل" بس���بب النزاعات والخالفات
بين الش���عب .ليس فقط أن الحكومة ال تعمل على الجسر بين مختلف مركبات
الشعب ،ال بل تفعل العكس تماما وتثير الخالفات والتوترات.
ويتم ذلك بش���كل أساسي عن طريق نزع الشرعية عن أي شخص ال يتفق مع
سياستها وعرضه كعدو للشعب والدولة ،وكذلك من خالل تفضيل مجموعتين
– المتدينين المتزمتين (الحريديم) والمتدينين من الصهيونية الدينية.
الدولة اليهودية هي دولة لها صلة خاصة بالش���عب اليهودي في الشتات
وتتحمل المسؤولية عن مصيره ،لكن بدال من ذلك ،تنشغل الحكومة في قيادة
ممارس���ات التمييز ف���ي إسرائيل ،من أجل الحفاظ على "طهارة" الس���كان في
البلدات اليهودية ،من خالل قانون لج���ان القبول والقانون األساسي المقترح:
القومية .إن مثل هذه الممارسات تخلق نموذجًا يس���مح ويس���تدعي التمييز
السلبي ضد األقليات ،بما في ذلك اليهود في الشتات ،الذين يسر من يكرهون
اليهود تبنيهم خارج إسرائيل ،باالعتماد على النموذج اإلسرائيلي.
معظ���م يهود العال���م ،وبالتأكيد معظم اليهود ف���ي الواليات المتحدة ،هم
ديمقراطيون ليبراليون ،وصك الطالق الذي تعطيه إسرائيل للنموذج الليبرالي
للديمقراطية يفصلها عن معظم الشعب اليهودي.
ولم يح���دث من قبل أن عملت حكومة إسرائيلية عل���ى تعميق التمزق بهذا
الشكل الخطير مع يهودي الشتات ،مثل الحكومة الحالية.
الحكومة التي تعمل على إلح���اق األذى بمكانة المرأة واستبعادها وفصلها
وغيرها من الوسائل ال تس���تطيع أن تجلب تضامن الش���عب اليهودي مع دولة
إسرائيل.
أولئ���ك الذين يقودون التحركات نحو تطبي���ق النهج الخميني المتزمت في
البالد ،هم في الواقع يغلقون أبوابها أمام قدوم اليهود الليبراليين.
وال تقل خطورة عن ذلك ،حقيقة أنه في الصراع على روح أوروبا ،تضع إسرائيل
نفس���ها إلى جانب أولئك الذين يؤيدون نقاء الشعب ،في تماثل مطلق للدولة
مع الغالبية العرقية فيها ،مثل الدول المناهضة لليبرالية كالمجر وبولندا.
ال عج���ب أن يجد القوميون المناهضون لليبرالية لغة مش���تركة بينهم – من
منطلق أيها القوميون في جميع أنحاء العالم اتحدوا  -لكن حقيقة أن األحزاب
الحاكمة في هذه البلدان تنبعث منها رائحة معاداة السامية ،ال تردع الحكومة
عن هذا التحالف.
إنها ال ترتدع عن إعطاء هذه الحكومات الشرعية وتبييض معاداتها للسامية.
حتى القانون البولندي ،الذي يسعى إلى ترهيب أولئك الذين يرغبون في قول
الحقيق���ة حول الجرائم البولندية ضد اليهود أثن���اء الهولوكوست ،لم يجعل
الحكومة اإلسرائيلية تقدم الرد المناسب.
وهكذا أش���ركت الحكومة نفس���ها في تدنيس ذك���رى المحرقة وضحاياها،
وأدارت الحكومة ظهرها للشعب اليهودي وانتهكت طابعها اليهودي.
تعتمد الش���رعية الدولية إلسرائيل كدولة يهودية على التزامها بالمساواة
لجميع مواطنيها ،أي بالمفهوم الليبرالي للديمقراطية.
لقد حظيت بتعاطف العالم المحب للحرية على وجه التحديد بس���بب إقامة
ديمقراطية ليبرالية ُبنيت بجهود كبيرة منذ إنش���اء الدولة ،وإلى حد كبير من
قب���ل المحكمة العليا على مر األجي���ال .إن تقليص أسس هذا الهيكل ينطوي
على فقدان الشرعية والتعاطف.
تراجع الدعم إلسرائيل في الحزب الديمقراطي وعشاقه األميركيين يجب أن
يقلق أي شخص يخشى على مستقبل الدولة على المدى الطويل.
كما أن التناقض الذي فرضته وزيرة القضاء ،اييلت شكيد ،بين الصهيونية
وحقوق اإلنس���ان من أجل تبرير مش���روع حياتها الهادف إلى خصي المحكمة
العلي���ا ،يالئم أعداء إسرائي���ل والصهيونية ،وسيخدمه���م في كفاحهم ضد
الدولة.
باختصار ،خس���ارة الديمقراطي���ة الكامنة في تحرك���ات الحكومة ال يقابلها
تحقي���ق مكاسب ليهودية الدولة .بل على العك���س .تعمل الحكومة في وقت
واحد ضد إسرائيل كدولة ديمقراطي���ة وضد إسرائيل كدولة يهودية ،وليس
لمجد دولة إسرائيل.
لقد سعى الشعب اليهودي إلى ضمان حياة خالية من التعسف واالستبداد.
التعس���ف واالستبداد ال يغيران طبيعتهما لمج���رد أنهما يأتيان من الداخل.
يعرف اليهود جيدًا من تجربتهم التاريخية أن األغلبية ليس���ت دائمًا محقة،
بل إنها ق���ادرة على ارتك���اب أخطاء خطيرة وش���ديدة .إن محاول���ة الحكومة
منحنا "هدية" بمناسبة عيد الميالد الس���بعين للدولة ،في شكل إزالة الحماية
القانونية لحقوقنا ،تعكس انخفاضًا غير مس���بوق ف���ي سلوكها .فليعش من
يكره الهدايا .يجب أن ندافع عن استقاللنا ،أي الحفاظ على حقوقنا األساسية
ضد حكم األغلبية ،والحكومة التي ترغب في منحها سلطة غير محدودة.
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