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خطــة إسـتراتيجـيـة إلنـقــاذ إسرائيـل مــن االنــزالق إلـى "الدولــة الواحــدة"
بقلم :عاموس يدلين
على أس���اس فهم أن إسرائيل تعيش اليوم طريقًا سياس���يًا مسدودًا وخطيرًا ،بلور
معهد بحوث األمن القومي صيغة عمل سياس���ي – أمني في المس���ألة الفلسطينية،
لها هدفان :تحس���ين الوضع اإلستراتيجي إلس���رائيل ومنع التدهور في المنزلق نحو
واق���ع الدولة الواحدة .أس���اس هذه الصيغة هو تصميم واقع محس���ن ،يس���مح بفتح
خيارات في المستقبل إلنهاء الس���يطرة اإلسرائيلية على الفلسطينيين في "يهودا"
و"السامرة" ،وضمان أغلبية يهودية متماسكة في إسرائيل الديمقراطية .بتعبير آخر:
ه���دف الصيغة هو تهيئ���ة الظروف لواقع من دولتين لغرض الحفاظ على إس���رائيل
ديمقراطية ،يهودية ،آمنة وأخالقية.
ف���ي إطار الخطة اإلس���تراتيجية – الت���ي تمت في أعقاب بحث طويل وعلى أس���اس
المفاهيم التي نش���أت عنها – فحصت البدائل األساس���ية الت���ي تطرح في الخطاب
الجماهي���ري والمهني ،وتبين أن البديل األكثر اس���تقرارًا ،الذي يس���مح إلس���رائيل
بمواجهة تحديات المس���تقبل بالش���كل األفضل ،ويحافظ عل���ى طابعها ومصالحها
األساس���ية واألمنية ،هو البديل الذي يدفع إلى األمام بانفصال سياسي وإقليمي عن
الفلسطينيين تمهيدًا لواقع دولتين للشعبين.
ف���ي ض���وء الموانع الت���ي تقف اليوم أم���ام إس���رائيل لتحقيق تس���وية كاملة مع
الفلس���طينيين وفقًا للمقاييس الحيوية لها ،تبلورت صيغة تتضمن خطوات تتطابق
ومصالح إس���رائيل ،وتس���مح بجملة خيارات في المس���تقبل – حتى في غياب شريك
فلس���طيني لتسوية دائمة – من أجل التقدم إلى وضع االنفصال السياسي ،اإلقليمي،
والديموغرافي عن الفلس���طينيين ،وخلق استقرار إس���تراتيجي على مدى الزمن .من
هناك تتمكن إس���رائيل من السير – وفقًا لما تراه ،وبشكل متدرج وحذر – في الطريق
إلى مزيد من البدائل السياسية .تدار الصيغة المقترحة بتطلع للوصول على أساسها
إلى توافقات داخلية في الجمهور اإلسرائيلي ،تفاهمات مع األسرة الدولية ،مع الدول
العربية البراغماتية ،ومع الفلسطينيين أنفسهم ،وهي تعكس تصميم إسرائيل على
ً
أن تصمم مس���تقبلها بذاتها .ال تقترح الصيغة حال سياس���يًا نهائيًا ،بل طريقًا لخلق
واقع إس���تراتيجي محسن إلسرائيل ،يس���مح لها بالحفاظ على أقصى اإلمكانيات في
يديها.

المبادئ المركزية للصيغة السياسية – األمنية
المي���زة المركزية للصيغة المقترحة هنا هي المب���دأ النموذجي الذي يخلق مرونة
كبيرة :فهو يس���مح إلسرائيل بأن تختار كل الوقت بين طرق عمل بديلة وفقًا للظروف

المتغيرة في محيطها اإلستراتيجي .وها هي مبادئها:
 -1تعزيز عناصر األمن في ظل تقليل االحتكاك مع السكان الفلسطينيين ،والحفاظ
على حرية العمل العملياتية في كل مناطق "يهودا" و"الس���امرة" من خط األردن غربًا،
والتنس���يق مع أجهزة األمن في السلطة الفلس���طينية؛ فكلما كان أكثر يقلل الجيش
اإلسرائيلي نشاطه العملياتي في األراضي الفلسطينية.
 -2تثبيت المصالح السياسية ،األمنية ،واإلقليمية إلسرائيل في "يهودا" و"السامرة"
قبيل التس���ويات المستقبلية ،وكذا تحسين وضع إس���رائيل اإلستراتيجي في غياب
التقدم السياس���ي ،عبر إيض���اح نواياها للتقدم نحو انفصال سياس���ي وإقليمي عن
الفلسطينيين وخلق الظروف لواقع الدولتين.
 -3تعزيز ش���رعية ومكانة إسرائيل الدولية واإلقليمية من خالل التعاون اإلقليمي –
األمني ،السياسي واالقتصادي وفي البنى التحتية.
 -4تعزيز البنية التحتية ،قدرة الحكم واالقتصاد الفلس���طيني .لهذا الغرض تجرى
أعمال تدريجية – بمس���اعدة دولية – لتحس���ين أداء الس���لطة الفلسطينية وتوسيع
صالحياتها .وضمن أمور أخرى تخص���ص أراض للتنمية االقتصادية والبنى التحتية
وبناء قاعدة لدولة فلسطينية قابلة للعيش في المستقبل تؤدي مهامها ومستقلة.
 -5تبني سياس���ة بناء تفاوتي في "يهودا" و"الس���امرة" .يس���تمر البناء في الكتل
االستيطانية ،التي يوجد إجماع على بقائها في نطاق إسرائيل ،وبالمقابل يجمد البناء
في المستوطنات المنعزلة التي توجد في أعماق األراضي ،ويلغى الدعم الحكومي عن
توسعها واالستيطان فيها .مس���ألة إخالء المستوطنات ال تطرح إال في سياق تسوية
دائمة مع الفلسطينيين.

خطوات الصيغة
تعل���ن إس���رائيل التزامها المبدئي بح���ل الدولتين وتكون مس���تعدة في كل وقت
للدخول في مفاوضات مباش���رة على اتفاق ش���امل .بالتوازي تبدأ إس���رائيل بتطبيق
مبادئ الصيغة على األرض كي تدفع إلى األمام االنفصال عن الس���لطة الفلس���طينية
وتنهي سيطرتها على أغلبية السكان الفلسطينيين في "يهودا" و"السامرة" .من أجل
تحقي���ق تأيي���د دولي للصيغة – بما في ذلك التأييد العربي – ال يمكن إلس���رائيل أن
تكتفي باإلعراب عن االستعداد إلجراء مفاوضات ،بل ستكون مطالبة بأن تعرض مبادئ
للتس���وية .إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود أو فشلت ،سيكون بوسع إسرائيل
أن تواصل تحقيق الصيغة وتصميم واقع سياس���ي ،أمني ،وإقليمي مستقر ومحسن
بالنسبة لها على مدى الزمن.
تعمل إس���رائيل على اس���تكمال الجدار األمني ،الذي سيرسم أيضًا مسار االنفصال

والمصالح اإلقليمية إلسرائيل في المستقبل ،وتعلن عن تجميد البناء في المستوطنات
المنعزلة التي توجد في أعماق األراضي الفلس���طينية شرقي الجدار .إضافة إلى ذلك
تثبت إس���رائيل أنه حتى  20ف���ي المئة من أراضي "يهودا" و"الس���امرة" هي منطقة
مصلح���ة أمنية (معظمها ف���ي غور األردن ،بما في ذلك مواقع ومحاور إس���تراتيجية)،
س���تبقى تحت سيطرة إس���رائيلية إلى أن يتحقق توافق على تس���وية أمنية مرضية
إلسرائيل ،ويقوم كيان فلسطيني مسؤول وقادر على أداء مهامه.
إلس���رائيل مصلحة في وجود سلطة فلس���طينية تؤدي مهامها ،مستقرة ومتعاونة
في التقدم في أفق سياس���ي نحو حل .ولهذا فستتخذ إسرائيل الخطوات التالية كي
تعزز السلطة الفلسطينية:
 -1تنقل إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية صالحيات أمنية في المنطقة (ب) ،تشبه
تلك التي في يدها اليوم في المنطقة (أ) ،بحيث ينش���أ مجال فلسطيني موحد (أ وب)
يكون البنية التحتية للدولة الفلسطينية المستقبلية ،بل ربما يصبح دولة فلسطينية
ف���ي ح���دود مؤقتة .تقع هذه المنطقة عل���ى قرابة  40في المئة م���ن أراضي "يهودا"
و"السامرة" ،ويسكن فيها أكثر من  98في المئة من السكان الفلسطينيين.
 -2إس���رائيل تخصص حتى  25في المئة من أراضي "يهودا" و"الس���امرة" من داخل
المنطقة (ج) لتنمية بنى تحتية ومشاريع اقتصادية لتشجيع االقتصاد الفلسطيني،
ونق���ل أراض مأهولة بالفلس���طينيين تتجاوز حدود المنطق���ة (ب) إلى المنطقة (ج)
للس���يطرة الفلس���طينية .يكرس وجود متداخل مع األس���رة الدولية إلقامة مش���اريع
صناعية وطاقة خضراء ،مش���اريع س���ياحة وتكنولوجيا عليا ،بناء للسكن وما شابه .في
المرحلة األولى ال تنقل إسرائيل صالحيات أمنية وتخطيطية للفلسطينيين في مناطق
التنمية هذه ،ولكن هذه تكون "على الرف" وتنقل بالتدريج إلى السلطة الفلسطينية.
 -3ف���ي المجال الفلس���طيني يكون هناك تواصل إقليمي ،وتقام ش���بكة مواصالت
متواصلة من ش���مال الضفة وحتى جنوبها ،بحيث يقل االحتكاك اليومي بين الجيش
اإلسرائيلي ،المستوطنين ،اليهود والسكان الفلسطينيين ،وترفع الموانع عن التنمية
االقتصادية الفلسطينية.
 -4تطلق خطة اقتصادية هدفها في المدى القصير تحس���ين مس���توى المعيش���ة
للفلس���طينيين ،وغايتها للمدى البعيد تشجيع استقالل اقتصادي فلسطيني يسمح
بانفصال اقتصادي عن إسرائيل .ألجل تحقيق هذا الهدف يوصى بإقامة جهاز دولي
متخصص.
هذه الخطوات ستسمح ببناء بنية تحتية لكيان فلسطيني مستقل على قسم
مهم م���ن الضفة الغربية (حتى  65في المئة م���ن األراضي) .في المرحلة ذاتها
تواصل إس���رائيل الس���يطرة على باقي األراضي ،من ضمنها نح���و  10في المئة

س���تعرف ككتل اس���تيطانية حيوية إلسرائيل في كل تس���وية مستقبلية مع
الفلسطينيين.
ً
تسعى إسرائيل إلى اعتراف دولي بخطواتها وتطلب مقابال دوليًا ،المركزي فيه
هو تعهد بتأييد الصيغة حتى في حالة فش���ل في مس���ار المفاوضات الثنائية.
إضافة إلى ذلك ،على إس���رائيل أن تطلب اس���تئناف االلتزامات األميركية مثلما
صيغ���ت في كتاب بوش لش���ارون ( ،)2004إقامة جهاز دول���ي متخصص للتنمية
االقتصادية الفلس���طينية ،لضمان نجاعتها ومنع الفس���اد ،التزام من الس���لطة
الفلس���طينية بمنع "اإلرهاب" والعنف؛ واالعت���راف بالترتيبات األمنية المطلوبة
إلسرائيل.
إن حل مش���كلة غزة ليس جزءًا من الصيغة السياسية وليس شرطًا لتقدمها .في كل
سبيل ،توجد أهمية لبذل جهد دولي لتحسين الوضع اإلنساني في القطاع وإعمار بناه
التحتية مقابل إقامة جهاز دولي يعمل على وقف تعاظم القوة العسكرية لـ "حماس"
وباق���ي محافل "اإلرهاب" .يجب التقدم في هذا الموضوع بالتوازي مع تطبيق الصيغة
في "يهودا" و"السامرة" وعلى نحو منقطع عنه أيضًا.
إن الواقع الذي سيتش���كل في المنطقة سيخلق في إسرائيل بنية تحتية سياسية،
ً
حزبية ودولية ،أكثر راحة نحو التقدم مس���تقبال في مس���ارات أخرى وفقًا العتباراتها
األمنية والسياس���ية :إقامة تس���ويات انتقالية مع الفلس���طينيين تبعًا لقاعدة "كل
ش���يء يتفق عليه يطبق" وترك فكرة "إما كل ش���يء أو ال شيء" ،إقامة دولة فلسطينية
ف���ي حدود مؤقتة وتغيير طبيعة النزاع اإلس���رائيلي -الفلس���طيني من صراع للتحرر
الوطني إلى صراع بين دولتين وإدارة مفاوضات مباش���رة لتحقيق التسوية السياسية
للدولتي���ن ،وف���ي حالة غياب التع���اون الفلس���طيني المطلق – التق���دم في خطوات
االنفصال المستقلة وفقًا لمصالح إسرائيل.
بح���ث معمق ومس���تمر لجمل���ة اإلمكاني���ات التي تق���ف أمامها إس���رائيل يؤدي
إلى االس���تنتاج ب���أن الصيغة المقترحة ه���ي الممكنة اليوم ،تحاف���ظ على المصالح
اإلس���رائيلية – األمنية واالس���تيطانية – وتس���مح بتجنيد تأييد دول���ي وإقليمي؛ ال
تتضمن إخالء مس���توطنات في المس���تقبل القريب وتس���مح بمجال مرونة سياسية
إلسرائيل .وعلى األقل ،فإن الصيغة المقترحة تحسن جدًا الواقع الحالي :تصد الميول
الخطيرة إلسرائيل ،والتي تسمى بالخطأ "الوضع الراهن" ،وعمليًا هي منحدر يؤدي إلى
مخاطر قومية ذات مغزى وباألس���اس إلى واقع دولة واح���دة دون قدرة على االنفصال
عن الفلسطينيين.

عن موقع "بحوث األمن القومي"

نسيتم أن بيني غانتس ارتكب جرائم حرب في غزة! عملية "بركان" وأسطورة "المنفذ الفرد"
بقلم :جدعون ليفي
ّ
ّ
قبل لحظة من حرقه لالس���تطالعات ،وهزه الحملة االنتخابية وتملكه القلوب،
أال يجدر أن نتذكر من هو بيني غانتس؟ اليسار -وسط يحتضنه ،كما يحتضن
كل ش���يء فارغ .قريبًا سوف يحيط نفسه بقائمة أحالم ،مع نشطاء اجتماعيين
من الضواحي ،بحاخام متنور ،قائد كتيبة بطل ،وعدد من النس���اء وممثل واحد
ً
إثيوبيُ .ولد يائير لبيد جديد لدينا .أطول منه قامة ،وليس أقل سحرًا.
يكثر المحللون من الكتابة عن الالش���يء الذي يعرف���ه الجمهور عن موقفه،
الوسطيون ليس لديهم بش���كل عام مواقف ،باستثناء الـ "هذا وذاك" وبعض
الش���عارات .ولكن يوجد أمور نعرفها عن غانتس ولكن يتجاهلها الجميع .في
إس���رائيل التي ال تعفو عن اغتصاب وقع قبل عش���رات السنين ،يتم العفو عن
جرائم الحرب مقدمًا.
غانتس كان هو رئيس األركان لعدة عمليات هي األكثر إجرامًا ،والتي وصلت
ذروتها في "الجرف الصامد" .لهذا الرجل الودود ،بطل االعتدال وضبط النفس
اإلس���رائيليين ،وال���ذي وقف مع األخي���ار ضد قصف إيران ،يوج���د الكثير من
الدماء على يديه ،ونس���بة كبيرة بشكل خاص من دماء األبرياء .لم يحاسبه أحد
على ذلك ،ألنه ش���اب جيد وهو من أصحابنا ،هو ل���ن يتلفظ في يوم ما بصورة
شيطانية مقرفة مثل يؤاف غاالنت الذي قال :أفضل األفاعي يجب سحق رأسه.
هو يمثل الجيش صاحب القيم ،إنه اإلنس���اني واألخالقي ،الوجه الجيد من بلد
اإلخ���وة كما نحب .رئيس األركان العش���رون عرف كيف يتح���دث عن األخالق،
وحارب التهويد بعناد ،ولكن خلف اعتداله الظاهري قاد الجيش اإلس���رائيلي
وإس���رائيل إلى حضيض أخالقي مرعب ،باألس���اس في سنته األولى بالوظيفة،
 2014حالكة السواد .يجب علينا أن نتذكر وال ننسى قبل لحظة من تالشيها.
هذا بدأ بعملية "عودوا أيها اإلخوة" بقيادة غانتس وبضغط المس���توطنين
ش���ن الجيش اإلس���رائيلي واحدة من عمليات الثأر عديم���ة التوازن في أعقاب
خطف  3طالب مدرس���ة دينية وقتلهم .ليس أقل من  400فلسطيني اعتقلوا
في موجة الثأر هذه ،من بينهم  50من محرري صفقة ش���اليت ،والذي لم يكن
ألغلبيتهم العظمى أي عالقة بالخطف والقتل.
الطريق لصليات الصواريخ من غزة كانت قصيرة ،وليس أقل قصرًا كانت الطريق
ً
من هناك إل���ى "الجرف الصامد" ،وه���ي إحدى العمليات األكثر وحش���ية للجيش
اإلس���رائيلي في كل األزمنة .أكثر من  500طفل فلس���طيني قتلوا .من بينهم 180
ً
طفال رضيعًا .حوالى  250امرأة وأكثر من  100عجوز 2200 .قتيل ،أغلبهم لم يشاركوا
في القتال .مئات اآلالف من األشخاص الذين اضطروا لترك بيوتهم.
غانتس ظن أن هذا ليس مرعبًا .عن واحدة من الهجمات الوحشية ،تلك التي
كانت على حي الشجاعية في  20 -19تموز ،قال" :لقد استخدمنا القوة بأكثر ما

بقلم :أليكس فيشمان

بيني غانتس.

نس���تطيع من ضبط ومراقبة" .وتلك هي النتائج :في ضربة النيران األولى قتل
الجيش اإلس���رائيلي خالل س���اعات  40من المواطنين وجرح  400هذا هو أكثر
مبان س���كنية بائسة ،أسقط
ما يمكننا ضبطه .على  120هدفًا في الحي أغلبها ٍ
الجيش اإلس���رائيلي قنابل تزن الواحدة طنًا ،أيض���ًا هذا هو أكثر ما يمكن من
مراقبة.
ه���ذا ولم نقل  بعد كلم���ة عن "يوم الجمعة األس���ود"  2-1آب ،جريمة الحرب
ً
األكث���ر خطورة تحت قيادة القائد العس���كري طاهر الس�ل�اح .بعد خطف جثة
المالزم ه���ادار جولدن بدأ "إج���راء هنيبعل" .معركة رفح كانت وحش���ية .ألفا
ص���اروخ ،قذائف وقنابل على األحياء الس���كنية .أكثر من  100قتيل معظمهم
مدنيون" .أنت���م تطلقون النار مثل المعتوهين" صرخ بجهاز الالس���لكي قائد
كتيبة "ثعالب شمشون" .أمنستي إنترناشيونال حددت أن هذه جريمة حرب.
غانتس لم تس���مع له أي كلمة .الجيش اإلسرائيلي أغلق ملف التحقيق فقط
هذا العام .وبالطبع لم يقدم أحدًا للمحاكمة .ماذا حدث؟ من مات؟
غ���زة لم تس���تفق منذ ذلك الحين م���ن ثكلها ،من حزنها ،م���ن جراحها ومن
دمارها .عن الجرائم يوجد مس���ؤولون ومذنبون .للجيش اإلس���رائيلي كان في
ذلك الحين رئيس أركان ه���و بيني غانتس ،والذي هو اآلن ليس أقل من األمل
ً
األبيض والمعتدل ليحل محل غول نتنياهو واليمين .وثانية يوجد ما نأمله.

عن "هآرتس"

مسيرة الحماقة :عندما يجعلون
الرا القاسم "العدو رقم "1
بقلم :زهافا غلئون
عندم���ا تألقت عهد التميمي على غالف "ف���وغ" ،اعتقدت أن هدفًا ذاتيًا
كه���ذا يجب أن يك���ون نتيج���ة للعبة جماعي���ة .إذا كان بيني���ت وأردان
ّ
وس���موتريتش وريغيف لم يكونوا يلعبون معًا م���ن كل قلبهم ،ربما كنا
س���نفقد فرصة الفش���ل العظيم هذا .ولكن حادثة الرا القاس���م تثبت أن
إس���رائيل أصبحت ال تحتاج إلى اس���تثمار جهود خاص���ة من أجل هزيمة
نفسها.
القاس���م ،وهي ش���ابة ابنة  ،22محتجزة منذ أكثر من أس���بوع في قسم
المرفوضي���ن بمطار بن غوريون؛ نظ���رًا ألنها قاطعت في الماضي الحمص.
هذه اإلهانة وردت في "واش���نطن بوس���ت" و"التايم" و "بلومبيرغ" وحتى
في "تورينتو س���تار" .كيف تحولت الحماية في مطار بن غوريون من ش���ر
ضروري إلى مسرحية هزلية لمونتي بايتون؟ لتقدم الورود لجلعاد أردان،
وزير األمن الداخلي للشؤون اإلستراتيجية ،والممشى الغريب ،والذي يبدو
ُّ
التميز
أنه قرر أن يقود الحرب ضد الـ "بي.دي.أس" إلى ذلك المس���توى من
المعروفة به شرطة إسرائيل.
فتاة أرادت أن تتعلم في إس���رائيل موجودة ره���ن االعتقال بدعوى أنا
تقاطع إس���رائيل ،حتى أنه���ا أعلنت أنها ال تؤي���د المقاطعة .يجب قراءة
ه���ذه الجملة عدة مرات من أجل فهم كيف يبدو نفاذ الصبر .كل االحترام
للجامعة العبرية ولجنة رؤس���اء الجامعات الذين وقفوا إلى جانب الطالبة.
ولكن الوزير أردان أعلن أنه سيس���مح لها بالدراسة هنا فقط إذا عبرت عن
ندمها على دعمها للمقاطعة .أردان يفحص الكلى والقلب ،وس���وف يعلن
للجمهور متى سيكون الندم لعدوة الشعب رقم  1هو ندم صادق حقًا.
حان���وخ ليفي���ن ،بعد إنزال عرض "ملك���ة الحمام"ّ ،
قدم رس���الة اعتذار
كانت جاهزة بالضبط لحاالت كهذه" :أخطأت ،لقد استغلت الديمقراطية
والحرية من أجل زعزعة الروح المعنوية للجمهور ،إلهانة وش���تم أنظمة

إس���رائيل ،ولزرع العداوة والحرج في أوس���اط أمة متراصة الصفوف" .إذا
كان ه���ذا يذكر باعتراف في محكمة صورية س���وفياتية ،فإن هذا ليس
مصادف���ة .ولك���ن أردان هو فقط آخر المش���اركين في مس���يرة الحماقة
ٌ
مذنب أيضًا القاضي كوبي فاردي الذي قرر إبقاء القاس���م رهن
الحالية.
االعتق���ال ،إلى أن تتضح االدع���اءات تجاهها بخص���وص الخطر والضرر
المحتملين منها على دولة إس���رائيل .مذنبون أيضًا أعضاء الكنيس���ت
فولكمان ،س���موتريش وكيش ،من المبادرين لقانون المقاطعة ،مذنبون
أيضًا أعضاء الكنيس���ت ،باس���تثناء أعضاء "ميرت���س" ،الذين يفضلون
الس���كوت اآلن ،وكذلك باستثناء صحافيين ال يصرون على الحصول على
إجابة عن هذا الالمعقول.
أؤيد المقاطعة لمنتجات المستوطنات وأعارض مقاطعة دولة إسرائيل،
ولكن أقترح أن نتذكر :المقاطعة ال تشكل خطرًا أمنيًا ،إرهابًا اقتصاديًا أو
إرهابًا سياس���يًا ،االدعاء بغير هذا ليس فقط هو إهانة للعقل الس���وي بل
أيضًا إهانة لضحايا "اإلره���اب" وللمخاطر األمنية الحقيقية .في الحكومة
ربما مقتنعون أن استخدامًا مضخمًا لكلمات "خطر أمني" و"إرهاب" يضفي
عليهم هالة الجنراالت ،ولكنه باألساس يذكر بتاريخ األوالد الذين يلعبون
"لعبة يبدو لي".
يوجد إلسرائيل مصلحة واضحة في محاربة المقاطعة ضدها ،ولكن يجدر
أيضًا أن يبدؤوا بدراس���ة مالءمة الوسائل للهدف .اعتقال شابة لن ينهي
حركة المقاطعة ،بل سيش���علها ،وأيضًا استجواب معارضي االحتالل في
مطار بن غوريون لن يس���اهم في تحسين سمعة دولة إسرائيل ،هذا ليس
جديدًا ،بل هو أمر مفهوم ضمنًا ،ولكن في إسرائيل اليوم حتى تكرار األمر
المفهوم ضمن���ًا أصبح أمرًا راديكاليًا .ليس هنال���ك داللة أوضح من هذه
للوضع النفسي لهذه األمة في نهاية ما يقارب العقد من حكم نتنياهو.

عن "هآرتس"

قبل نحو أس���بوع م���ن العملية ،التي وقعت ف���ي المنطقة الصناعية
"ب���ركان" ،جرى ف���ي المدينة الفلس���طينية الجدي���دة روابي مهرجان
موس���يقي ضخم ،ش���ارك فيه عش���رات اآلالف من الش���باب والشابات
الفلسطينيين .لم تتجول هناك أي امرأة مع برقع ،ولم يطلق أحد النار
ف���ي الهواء .مهرجان آخ���ر بروح غربية من النوع الذي نراه في أش���هر
الصيف رأيناه في حديقة "اليركون" .ما أزعج القيادة الفلسطينية هو
حقيقة أن المهرجان جرى يوم السبت ،بعد يوم من الصدامات الدموية
عل���ى حدود غزة ،والتي قتل خاللها س���بعة ش���بان وأصيب  .500ولكن
هذا لم يزعج عش���رات اآلالف من الش���باب الذين تدفقوا إلى روابي من
كل أرجاء الضفة لالحتفاء بالحي���اة ،تمامًا مثلما كانت صراعات القوى
في القيادة الفلسطينية قبيل انعقاد المجلس المركزي لـ م.ت.ف في
نهاية الشهر تعنيهم كما تعنيهم قشرة الثوم.
ال شيء في ما يسمى "أجواء العنف في الضفة" لم يتغير جوهريًا في
األيام ما قبل القتل في "ب���ركان" ،وال في األيام التي بعده .فاألحاديث
ُ
عن ش���ارع محرض اآلن أكثر من أي وقت مضى – والذي تعتبر العملية
في "بركان" أحد أعراضه – هي تخمين عاقل آخر من الجيش عن المزاج
العام في الجمهور الفلس���طيني .وهذه هي المشكلة .فالجمهور في
إس���رائيل يتع���رف على ما يجري في الش���ارع الفلس���طيني من زاوية
النظر المح���دودة لجهاز األمن .فالحديث يدور عن قش���ة رفيعة جدًا،
تعنى أساس���ًا بمواجهة التهديدات .وبالتالي ،ف�ل�ا غرو في أنه حتى
ُ
بعد العملية في "بركان" قصف الجمهور في البالد بوابل من الرس���ائل
الثابتة لدى جهاز األمن :يوج���د ارتفاع في التوتر في المناطق ،قوات
األمن تستعد لعمليات التقليد.
"عملي���ات التقليد" مفهوم تبناه الجي���ش من مجال علم النفس ،كي
يدخل منطقًا ما في ظاهرة "منفذي العمليات األفراد" الذين يطلون من
مكان ما ،ويكش���فون الجهاز عاريًا .ولكن التقليد هو فقط سبب واحد،
وهو ليس المركزي بينها ،ألن يقوم ش���خص ما لديه مشكلة شخصية
– نفسية فيمتشق سالحًا ويخرج في حملة قتل بادعاء "مقاتل حرية".
من بي���ن  800قضية أمنية من أنواع مختلفة ،حلل الجيش والمخابرات
هذه الس���نة لغزها في الضفة ،فإن  9 – 8ف���ي المئة لم تمنع؛ فبعض
هؤالء تسللوا الجدار ووسائل الحراسة وقاموا بالقتل.
تعاني الوالي���ات المتحدة هي األخرى توات���رًا متصاعدًا في ظاهرة
"منفذ العملية الفرد" :ذاك الش���اب الذي قرر أن يدخل مدرس���ة ،مكان

عمل أو ناديًا ،فيقتل الناس .في الواليات المتحدة يعمل القاتل باسم
الرب ،باس���م العنصرية ،باسم االنتقام من النظام وما شابه .أما عندنا،
فه���و يجتاز طريق النبل الوطني .هذه الطقوس تجر في أعقابها أيضًا
طقوس���ًا دائمة مثل البث الحي والمباش���ر من م���كان الحدث ،عناوين
رئيسة ضخمة ،جنازات جماهيرية ،مسيرات للسياسيين ،توصيات من
الخبراء لما ينبغي عمله في المستقبل .وعندها ،بعد بضعة أيام ،يعود
الناس إلى الحياة العادي���ة ،وعملية القتل التالية تمحو ذاكرة القاتل
السابق.
في إسرائيل والواليات المتحدة على حد سواء يعرف الناس أنه يمكن
تقليص كمية نوبات الجنون هذه ،ولكن أحدًا ال يفعل حقًا أي شيء كي
يقل���ص الظاهرة .في الواليات المتحدة هذه قصة سياس���ية داخلية،
موضع خالف ،حول وفرة الس�ل�اح الناري .فإذا فرضت قيود متش���ددة
على ش���راء السالح ،وحراسة معقولة على المنش���آت والمؤسسات ،من
المعقول االفت���راض أن عدد القتلة األفراد س���يقل .عندنا أيضًا يدور
الحديث عن قصة سياس���ية موضع خالف .فإدا نش���أت أجواء حوار مع
الفلس���طينيين ،يمكن االفت���راض بأن عدد منف���ذي العمليات األفراد
س���ينخفض .صحي���ح أن منظمات "اإلره���اب" التي لن تك���ون راضية
س���تواصل إنتاج العمليات ،ولكن ظاهرة المنفذ الذي ال ينضوي تحت
أي مظلة تنظيمية ،س���تتقلص .هكذا على األق���ل حصل في الماضي.
واالدعاء بأن العقاب القائم ليس رادعًا بما فيه الكفاية هو ديماغوجيا،
وذلك ألن القانون والمصلحة األمنية ال يسمحان بعمل أكثر بكثير مما
يتم اليوم.
في مجال الحراسة أيضًا يوجد عندنا الطقس الثابت ذاته :يشكلون
لجان���ًا ،يتخذون ق���رارات ،ولكن في معظم الحاالت ف���إن التنفيذ إما
جزئي أو عدمي .بعد فضيحة البوابات اإللكترونية في الحرم أصدرت
الش���رطة عطاءات ألفضل الش���ركات في مجال الحراسة .وتحمست
الش���رطة للخطط ،ولكن عندما رأت كم س���يكلف هذا تراجعت .فمن
أجل حراس���ة المنطقة الصناعية "بركان" وكل مصنع على حدة ،فإن
الحكومة وأرباب العمل على حد سواء سيتعين عليهم أن يستثمروا
مبال���غ طائلة .هذا لن يحص���ل .هذا ثمن اعتيادنا عل���ى الجمود مع
الفلس���طينيين ،والذي له أنماط س���لوك ثابتة :انفجارات ش���عبية،
ه���دوء ،منفذ عملية ف���رد ،ضحايا ،حداد وطن���ي ،تهديدات ،عقاب،
نسيان ،هدوء وهكذا دواليك.

عن "يديعوت"

الهـــدوء الوهـمــي :إسرائيــل تكـــررّ
"الالمباالة" كما فعلت قبيل العام 1973

بقلم :دان مرغليت
طوال حوالى سنتين بلوروا في معهد أبحاث األمن القومي وثيقة استهدفت تحريك
العملية السياس���ية في الس���احة اإلس���رائيلية  -الفلس���طينية النائمة .شرح رئيس
المعهد ،الجنرال االحتياط عاموس يدلين ،أن الوثيقة تس���عى للوصول إلى إس���رائيل
"يهودي���ة ديمقراطية آمنة وأخالقية" .هذه محاولة للجس���ر بين ش���روط العتبة التي
وضعتها إس���رائيل والفلس���طينيين ووصف يدلين ذلك كـ "نموذج ثالث" ما بين عدم
االستعداد إلقامة دولتين لشعبين اآلن وبين الخوف من تأسيس دولة ثنائية القومية.
يدلين ش���به الخطة التي تم تحريرها على يد أودي ديكل وكيم الفي بتطبيق المالحة
(ويز) :س���وف ينطلق مع حوار إسرائيلي فلسطيني بمساعدة الواليات المتحدة والدول
العربية ،وس���يكون باإلمكان إدخال تعديالت عليه حس���ب التط���ورات على األرض وفي
االتصاالت.
احتمالية التوصل إلى األهداف األربعة يشابه تربيع الدائرة الذي سبق وأدرك علماء
الرياضيات في اليونان القديمة أنه غير قابل للتطبيق – ليس مع محمود عباس في رام
الله ،ويحيى الس���نوار في غزة ،وبنيامين نتنياهو في القدس .الـ "ليس هناك ش���ريك"
أليهود باراك ما زالت سارية المفعول حتى اآلن .ليست هنالك مبادرة أكثر فعالية من
ه���ذه الخطة ،على األقل تضع في أيدي إس���رائيل تبريرًا ألن تش���رح في الغرب تملص
بنيامين نتنياهو من أي تسوية.
تأخذ الخطة بالحس���بان أن يكون هنالك حاجة لعملية وحي���دة الجانب ،وهي قائمة
على افتراض أن جدار الفصل س���يكون هو الحدود الدائمة إلسرائيل .في الماضي كان
هنالك معارضة إلنش���اء الجدار ،سواء من اليمين أو اليس���ار ،ألنهم ال يريدون تقسيم
"يهودا" و"الس���امرة" ،ولكن ليس هنالك حدود أكث���ر نجاعة من هذه الخطة والتي في
البداي���ة ُوجد له���ا  4داعمين فقط :أيهود باراك ودان مري���دور وحاييم رامون ،ورئيس
"الشاباك" آفي ديختر.
الخط���ة المقترحة ،والتي يق���در يدلين بأنه يمك���ن تطبيقها فقط بع���د انتخابات
الكنيس���ت ،معتدلة وال تصطدم م���ع جهات متطرفة .في الكتل االس���تيطانية والتي

س���تظل بأيدي إسرائيل سيسمح بالبناء اآلن ،في حين أن تلك المستوطنات الموجودة
شرق الجدار سيتم إخالؤها فقط في المرحلة األخيرة ،عندما ستناقش مسألة مستقبل
القدس (بروحية خطة بيل كلينتون) .حق العودة – يوك (ال) .ترتيبات أمنية مش���ددة،
من أجل عدم العودة إلى فشل االنفكاك في غزة.
الفلس���طينيون لن يوافقوا بالتأكيد على دولة سيادتها ستنتشر في المرحلة األولى
على  65في المئة فقط من األرض .مع ذلك فإن كاتبي الخطة يأملون بأن الدول العربية
الخائفة من إيران س���توافق على ذلك بالصمت ،بافت���راض أن األمر يتعلق بخطوة أولى
فقط.
فعليًا ،ليس هنالك افتتاحية سياس���ية فعلية لهذه الخطة ،ولس���وء الحظ الموافقة
الوحي���دة بين الطرفين هي على تعطيل كل اتفاق مرحلي كهذا .يدلين أطلع نتنياهو
على الوثيقة ،وهذا أجاب بأن الجنرال االحتياطي يفهم في اإلس���تراتيجية وليس في
السياس���ة .الحكومة مرتاحة للرضا الواسع عن النفس ،ولالدعاء الذي يقضي بأن رئيس
الحكومة خلق كما يبدو إلس���رائيل ظروفًا سياسية جيدة ليس لها مثيل ،وليس هنالك
ضرورة للتنازل للفلسطينيين ،بيد أن هذا الهدوء موهوم.
قبل  49عامًا ،أرسلت من قبل غيرشوم شوكن للقدس ألعمل كاتبًا سياسيًا لـ "هآرتس".
حينئذ الصحافيون الذين كانوا مشهورين وسبقهم اسمهم مثل حغاي إيشد
زمالئي
ٍ
ويوسف حريف وأريه تسيموكي ،أري راث وغبرائيل شتيرن لم يعودوا من بين األحياء.
بقيت ش���اهدًا أخيرًا في خلية المراسلين السياسيين ،أتذكر عدم اكتراث غولدا مائير
وزمالئه���ا  ،1972 ،1971 ،1970فقد ألقت إلى س���لة القمامة الدولية كل خطة سياس���ية
للتس���وية في الجبهة المصرية .باإلمكان أن تنفج���ر من قائمة الالءات – غونار يارينغ،
موشيه ّ
ديان ،هوفوا بواني ،نيكوالي شاوتشسكو ،وليام روجرز ومن يعد يتذكر؟
ف���ي ذلك الحين مثلما هي الحال اآلن كل ش���يء كان هادئ���ًا وصامتًا .حتى ليلة بوق
اإلنذار ف���ي "يوم الغفران" ذاك .ولكن "س���ادتي ،التاريخ كرر نفس���ه" كما قال حاييم
حيفر ،ولكن يتزايد الخوف من معادلة سياسية – جبرية جديدة قديمة.1971 = 2018 :

عن "هآرتس"

