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ليبرمان :إسرائيل تلقت من واشنطن رسالة تحذير مباشرة من مغبة ضم الضفة الغربية!
*”هآرتس” :وثيقة نتنياهو لهيرتسوغ “بشرى جيدة” لمؤيدي حل الدولتين*
قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان (رئيس “إسرائيل بيتنا”) إن على
ّ
االئتالف الحكومي في إس���رائيل أن يوضح بشكل ال يقبل التأويل أنه ال توجد نية
لتطبيق ما أسماه “السيادة االسرائيلية” على الضفة الغربية.
وكش���ف ليبرمان خالل مش���اركته في االجتم���اع الذي عقدته لجن���ة الخارجية
واألمن في الكنيس���ت أمس االثنين ،أن إسرائيل تلقت رسالة مباشرة من الواليات
ّ
المتحدة تحذر فيها من أن ضم الضفة الغربية سيؤدي إلى أزمة فورية مع اإلدارة
الجديدة في البيت األبيض.
من ناحية أخ���رى أكد وزير الدفاع “وجوب االنفصال عن الفلس���طينيين وعدم
اس���تيعابهم في أرضنا” .وقال إن تطبيق “الس���يادة االس���رائيلية” على مناطق
الضفة الغربية معناه اس���تيعاب مليونين وس���بعمئة ألف فلس���طيني ومنحهم
إقامة إس���رائيلية وصرف مخصصات لهم من مؤسسة التأمين الوطني من اليوم
األول بقيمة عشرين مليار شيكل.
وأث���ارت أقوال ليبرمان هذه غضب نواب اليمين .ودع���ا عدد منهم إلى وقف ما
وصفوه بأنه “حملة تخويف وترهيب ضد بس���ط السيادة اإلسرائيلية على يهودا
والسامرة”.
وطال���ب النائبان يوءاف كي���ش (الليك���ود) وبتصلئيل س���موتريتش (“البيت
اليهودي”) بتمرير مشروع قانون ضم مستوطنة معالي أدوميم إلى إسرائيل.
على صعيد آخر أنش���أت صحيف���ة “هآرتس” ،أمس ،افتتاحي���ة قالت فيها إن
“وثيقة” رئي���س الحكومة بنيامين نتنياهو التي عرضه���ا على زعيم المعارضة
إس���حاق هيرتس���وغ قبل نصف عام بهدف حثه على إقامة حكومة وحدة وطنية
وتضمنت إعالن نيات بش���أن الدفع قدمًا بمبادرة سالم إقليمية مع الفلسطينيين
والدول العربية ،تعتبر بشرى جيدة للمؤيدين لحل الدولتين.
وكتبت الصحيفة :الوثيقة التي صاغها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجرى
الكش���ف عنها باألمس (في مقال بعنوان “تراجع نتنياه���و” لباراك رافيد) ،هي
بمثابة أخبار جيدة لإلس���رائيليين المؤمنين بحل الدولتين .والهدف من الوثيقة
كان إتاحة الفرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب العمل كجزء من عملية
ً
تحري���ك اتفاق س�ل�ام إقليمي .وتظه���ر الوثيقة أن نتنياهو يؤيد حال سياس���يًا
ً
يتضمن حال إقليميًا (متفقًا عليه يش���مل اعترافًا بمراكز سكانية ،أي مستوطنات
قائمة) ،ويعترف بالش���عب الفلسطيني وبحقه في تقرير مصيره ،ويدرك أن على
إس���رائيل كبح تمدد المشروع االس���تيطاني .كما يمكننا أن نعرف من الوثيقة أن
نتنياهو ينظر بإيجابية إلى الروحية العامة التي اش���تملت عليها مبادرة السالم
العربية.
ومضت قائلة :يكشف البيان (الوثيقة) الذي صاغه نتنياهو حقيقة أنه تفصل
بين رئيس الحكومة وش���ريكه األس���اس والصاخب “البيت اليهودي” الذي يؤيد
ضم المناطق المحتلةّ ،
هوة أيديولوجية يستغلها أعضاء “البيت اليهودي” لشن
حملة عامة كاذبة مفادها أن االجماع اإلس���رائيلي تخلى عن رؤيا الدولتين وتبنى
ً
بدال من ذلك أحالم الضم ورؤيا دولة واحدة ذات نظامين قضائيين منفصلين.
وبرأي الصحيفة ،نش���أت في الس���نوات األخيرة في إس���رائيل ثقافة سياسية
س���قيمة تقول إنه يتعي���ن على األحزاب أن تكذب بش���أن مواقفها السياس���ية

االستيطان يتحول إلى فاعل مركزي في المشهد السياسي في اسرائيل.

الحقيقي���ة ،أو عل���ى األقل تبعث قدر الممكن رس���ائل غامضة بش���أن اس���تعداد
هذه األحزاب لحل إقليمي (يتضمن االس���تعداد النس���حاب من مناطق في الضفة
الغربية) .وتس���تخدم ذكرى االغتيال السياس���ي لرئيس الحكومة إس���حاق رابين
كردع فعال موجه إلى كل من يفكر بتحدي هذه النظرية .ويبدو أن الش���راكة بين
الليكود و”البيت اليهودي” تس���تند إلى مثل هذا النوع من الكذب .ونتج عن ذلك
دينامية مدمرة :يقوم حزب المستوطنين بجر الحكومة نحو اليمين ،ويجد الحزب
الحاكم نفس���ه مضطرًا ألن يؤكد من خالل قوانين وتصريح���ات أنه أكثر يمينية
وأكث���ر تطرفًا وأكثر اندفاعًا وحتى أكثر عنصرية .ومعنى ذلك أن حزبًا له تس���عة
مقاعد فقط في الكنيس���ت (“البيت اليه���ودي”) ويمثل جمهورًا يعيش أكثره أو

(أ.ف.ب)

كل���ه في المناطق المحتلة الواقعة خارج س���يادة دولة إس���رائيل ،يفرض توجهًا
تاريخيًا تراجيديًا يتالءم مع توجهاته التي تتعارض مع توجهات عموم الجمهور
الذي يعيش في دولة إسرائيل المستقلة.
وختمت الصحيفة :م���ن المحتمل أن نتنياهو أعد الوثيق���ة كجزء من المماطلة
حت���ى نهاية فترة والي���ة إدارة باراك أوباما ،أو ألنه بدأ يتخوف من االنعكاس���ات
السياسية لعملية سياسية جذرية إلى هذا الحد .لكن إذا لم يكن هذا هو الوضع،
والوثيقة تكش���ف موقفه ،فليتفضل رئيس الحكومة ويوضح للجمهور أنه يؤيد
رؤيا الدولتين ،وأنه مس���تعد لتس���وية إقليمية في إطار التطبيع ومد يد السالم
نحو جيراننا .وباليد نفسها يمكن أيضًا التلويح بتحية وداع لحزب المستوطنين.

ّ
تزايد قوة اليمين ونفوذ القومية الدينية قد يتسبب بتآكل مكانة إسرائيل في الغرب!
*”الصهيونية الدينية تسعى إلى إعادة بلورة أساس الصالحية الفكرية -األخالقية الذي تم بناء مؤسسة القانون اإلسرائيلية عليه
وأن تغرس تعبيرا أكبر عن المبادئ المستمدة من عالم الديانة والتراث اليهوديين بدال من المبادئ المستمدة من العالم الليبرالي الكوني”*
أعد طاقم “معهد سياسة الشعب اليهودي” ،عشية مؤتمره السنوي للعام 2017
الحال���ي الذي عقد أخيرا ،ورقة لخص فيها التغيرات في الدول الغربية وخلفيتها
وما تعبر عنه هذه التغيرات ،واتجاهات تأثيرها المحتملة على مستقبل إسرائيل
واليه���ود في العالم ،أي اليهود غير اإلس���رائيليين .وس���عى ه���ذا المؤتمر إلى
استشراف االتجاهات المركزية وتقدير اتجاهاتها المحتملة (طالع عنها ص .)3
وفي موازاة ذلك ،حاول المؤتمر نفس���ه استشراف تأثير التطورات الحاصلة في
إسرائيل على تعامل العالم الغربي تجاه إسرائيل واليهود في العالم.
في هذا اإلطار تطرقت الورقة إلى تزايد قوة اليمين ونفوذ القومية الدينية في
إسرائيل ،وعزت ذلك إلى عدة أسباب أهمها :التغيرات الديمغرافية في إسرائيل
وأزمة اليس���ار اإلس���رائيلي وعالمات االس���تفهام حول النخب القيادية وانهيار
أوسلو واالدعاء اإلسرائيلي بعدم وجود شريك فلسطيني للسالم وأزمة العلمانية
اإلسرائيلية والهزة التي يتعرض لها الشرق األوسط.
وأضاف���ت الورقة أن “األمر المثير لالهتمام في هذا الس���ياق ه���و التطور بين
الوس���ط الصهيوني -الديني .فقيادة هذا الوسط تركز في السنوات األخيرة على
س���عي علني وعدواني من أجل خلق قيادة أخالقية وسياس���ية للدولة والمجتمع
اإلس���رائيلي كله .ويتمسك الوس���ط الصهيوني – الديني برواية قومية متكاملة
للصهيوني���ة ،لديها عدة مالمح :ترى في غاية الع���ودة إلى صهيون وإقامة دولة
يهودية ال بمفاهيم هرتس���لية (نس���بة إلى هرتسل مؤسس الصهيونية) ،وإنما
كتجس���يد ضروري ُلمثل دينية وقومية .وهي تميل إلى النظر إلى دولة إسرائيل
عل���ى أنها ينبغي أن تعكس المصلحة اليهودية .وتس���عى الصهيونية الدينية
إل���ى إعادة بلورة أس���اس الصالحية الفكري���ة -األخالقية الذي تم بناء مؤسس���ة
القانون اإلس���رائيلية علي���ه ،وأن تغرس في هذا اإلطار تعبي���را أكبر عن المبادئ
المس���تمدة من عالم الديانة والتراث اليهوديين ،بدال من المبادئ المستمدة من
العالم العلماني  -الليبرالي  -الكوني”.
ويس���عى التيار الصهيوني – الديني إلى تنفيذ مس���عاه ه���ذا من خالل كتلة
“البيت اليهودي” وش���خصيات دينية ب���ارزة في حزب الليك���ود ،كما أنه يحاول
تحقي���ق نفوذ كبي���ر من خالل التأثير على الس���لك الحكوم���ي واإلعالمي وقيادة
الجيش اإلس���رائيلي ،الذي ب���ات الضباط المتدينون فيه أكثر حضورا .وتس���عى
الصهيونية – الدينية إلى االس���تيطان في الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل.
كما تسعى إلى الس���يطرة على وزارتي العدل والتربية والتعليم .ويتولى هاتين
الوزارتين وزيران من “البيت اليهودي”.
وتوقع���ت الورقة بأن هذه الديناميكية في إس���رائيل قد ت���ؤدي إلى تأثيرات
سلبية ألن الغرب نفس���ه موجود في عمليات تقاطب شديد .و”بالنسبة لجماهير
ليبرالية في الغرب ،قد يتم تصوير إس���رائيل كمن تبتعد عن القيم المش���تركة
بينه���ا وبين الغرب .وهذا ليس بالضرورة بالنس���بة لجماهير يمينية في الغرب،

تغيرات في مكانة وقوة إسرائيل
اإلستراتيجية الحالية
قال���ت الورق���ة إن “التدقيق ف���ي قوة إس���رائيل اإلس���تراتيجية الراهنة يثير
تقديرات متناقضة .وخلفية ذلك هو انعدام اليقين اإلس���تراتيجي الذي يتميز
به العالم والمنطقة” ،وذلك بس���بب الهزة اإلقليمية وأيض���ا ألن “الحلبة الدولية
ذات العالقة بالشرق األوسط ومناعة إسرائيل اإلستراتيجية تمران بهزات كبيرة
وبعيدة عن االستقرار”.
وع���ددت الورقة “تحديات إس���تراتيجية هام���ة” ماثلة أمام إس���رائيل ،وهي:
االتفاق النووي اإليراني ،مخاطر الحرب مع حزب الله وحماس و”داعش” وتنظيمات
إسالمية متطرفة أخرى في سورية ،استمرار “انتفاضة األفراد” في الضفة الغربية
والق���دس ،انعدام اليقين حيال اهتمام الوالي���ات المتحدة بأن تكون حاضرة في
المنطق���ة ،الدفع باتجاه تغيير نموذج حل الصراع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني،
حمالت مقاطعة إسرائيل ونزع شرعيتها.
لك���ن الورقة رأت أن ثم���ة “فرصا” أمام إس���رائيل :فتح “صفح���ة جديدة” في
العالقات مع الوالي���ات المتحدة بعد انتخاب ترامب ،تعميق العالقات مع “العالم
الس���ني المعتدل ،المنفتح أكثر تجاه إسرائيل بسبب التهديد اإليراني وجهات
إرهابية متطرفة” ،و”تطبيق خطة سياس���ية تلجم خطر فقدان الهوية اليهودية
اإلسرائيلية في إثر التوجه نحو واقع الدولة الثنائية القومية”.
وأشارت الورقة إلى أنه كلما نظر العرب إلى إسرائيل على أنها قوية إستراتيجيا
وحليفة قريبة للوالي���ات المتحدة ،تتراجع الرغبة في الغرب بإمالء خطوات عليها
تتعارض مع إرادتها ،في القضية الفلس���طينية وقضايا إستراتيجية أخرى .لكن

مالمح مستقبلية
بقلم :أنطـوان شلحـت

ورقة جديدة صادرة عن “معهد سياسة الشعب اليهودي”

كتلك التي تؤكد على قوميتها أكثر من القيم الكونية وتزدري النظام الحالي”.
كذل���ك توقعت الورقة أن تنتقد الجماهير الليبرالية في الغرب بش���كل متزايد
عدم وجود التزام إس���رائيلي بتسوية الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني من خالل
حل الدولتين ،وأن تنتقد سن قوانين غير ليبرالية ودمج مضامين دينية يهودية
في جهاز التربية والتعليم.
وأضافت الورقة أنه ستتزايد عالمات االستفهام حول إمكان سريان المعتقدات
التقليدية حيال القيم اليهودية – المس���يحية المش���تركة إلسرائيل والواليات
المتحدة ،والتشكيك باألساس القيمي للعالقات الخاصة.
وقالت الورقة إن ميل إس���رائيليين كثيرين إلى الدمج بين الثقافتين اليهودية
واإلس���رائيلية من ش���أنه أن يؤدي إلى انعكاس���ات متناقضة ،وأن يعمق الفجوة
بين الثقافة اليهودية اإلس���رائيلية والثقافة اليهودية غير اإلسرائيلية ،و”كلما
تزايد هذا التوجه يتراجع الرباط والهوية بين إسرائيل ويهود الشتات في عيون
الغرب”.

كلمة في البـدايـة

“االبتعاد عن حل الدولتين على خلفية صعود ترامب وزيادة قوة اليمين من شأنه
أن يؤدي إلى تصعيد سياس���ي وأمني مقابل الفلس���طينيين والتأثير س���لبا على
مكانة إسرائيل الدولية وعالقاتها مع الدول العربية”.

تغيرات ديمغرافية
أشارت الورقة إلى أنه توجد في إسرائيل أكبر جالية يهودية ،وبحلول منتصف
القرن الحادي والعشرين ستسكن أغلبية اليهود في العالم في إسرائيل“ .وخالل
التزايد الديمغرافي تتغير تركيبة السكان اليهود في إسرائيل .فغالبية اليهود
هم من مواليد إس���رائيل .ويعني ذلك أنهم كبروا في بيئة مشتركة ،تعلموا في
جهاز التربية والتعليم اإلس���رائيلي ،يس���ري عليهم واجب الخدمة العس���كرية،
وينكش���فون ط���وال دورة حياتهم للتحوالت ف���ي الدولة من النواح���ي الثقافية
واالجتماعي���ة والسياس���ية .وفي الوقت نفس���ه تتغير تركيبة الس���كان بموجب
مستوى التدين .ويزداد عدد الحريديم والمتدينين مقابل ضعف المركز المحافظ
وقسم قليل من العلمانيين .وفي الواليات المتحدة ،كما في إسرائيل ،يزداد ثقل
الحريديم بين مجمل الس���كان اليهود .ويتميز يهود الش���تات بنسب عالية من
الزواج المختلط ،الذي يبعد اليهود عن العالقة مع المؤسسات اليهودية وما يعبر
عن اليهودية في التعداد الش���خصي والعائلي .ومن الجه���ة الثانية ،فإن الزواج
المختلط ّ
يوس���ع الدوائر غير اليهودية التي لديها معرفة مع شخص ما يهودي
بما يتيح التعرف عن طريقه على اليهودية وشعب إسرائيل”.
بعد هذا االستعراض الديمغرافي ،قالت الورقة إن “الغرب يهتم أساسا بالنسب
الديمغرافية بين اليهود وغير اليهود في المنطقة الواقعة بين البحر المتوس���ط
ونهر األردن ،أي بما يعنيه ذلك من داللة اس���تمرار الس���يطرة اإلس���رائيلية في
يهودا والس���امرة (الضفة الغربية) ،وربما بقرارات إسرائيلية مستقبلية حول ضم
المناطق (المحتلة) أو قس���م منها ،وتأثيره���ا على الطابع اليهودي والديمقراطي
إلسرائيل”.
وأضاف���ت أن لدى الغ���رب “اهتماما أق���ل بالتغيرات في التوازن بين األوس���اط
المختلف���ة في المجتمع اإلس���رائيلي .لكن بش���كل خاص ،هن���اك مراقبة للزيادة
الحاصلة في أوس���اط الجمهور الديني والحريدي في أعق���اب ميل هذا الجمهور
غالبا نحو مواق���ف يمينية .إلى جانب ذلك ،ففي أعقاب ع���دم الفصل بين الدين
والدول���ة ،تتطلع هذه األوس���اط إلى تقوي���ة الصبغة الدينية ف���ي الحياة العامة
اإلس���رائيلية ،األمر الذي من ش���أنه أن يعتبر محل تحفظ لدى أجزاء واس���عة في
الغرب الليبرالي” .وأش���ارت الورق���ة ،أخيرا ،إلى المهاجرين ال���روس .فهؤالء غير
متديني���ن من جهة ،لكنهم يميلون إلى اليمين السياس���ي م���ن الجهة األخرى.
واعتب���رت الورقة أن المهاجرين الروس في إس���رائيل “مؤثرون وبإمكانهم زيادة
توثيق العالقات السياسية بين إسرائيل وروسيا”.

ترسم الورقة الجديدة التي ّ
أعدها طاقم «معهد سياسة
الش���عب اليهودي” (أسس���ته “الوكالة اليهودية”) ،على
أعتاب مؤتمره الس���نوي للع���ام الحالي الذي ُعق���د ً
أخيرا،
وأجمل فيها أحدث التغيرات في الدول الغربية وخلفيتها
وما تعبر عنه ،واتجاهات تأثيراتها المحتملة على مستقبل
إس���رائيل واليهود في العالم ،كما حاول استشراف تأثير
التطورات الحاصلة في إسرائيل على ماهية تعامل العالم
حي ًزا ً
الغرب���ي ،والتي أفردن���ا لها ّ
خاصا ف���ي هذه الصفحة
والصفحة الثانية ،جوهر المالمح المس���تقبلية إلسرائيل،
ربما في المدى المنظور.
وفعل���ت الورقة تلك المحاولة األخي���رة من طريق تحليل
سيرورتين متصلتين من ناحيتي المبنى والمعنى:
األول���ى ،س���يرورة ازدياد ق���وة اليمين ونف���وذ القومية
الدينية في إسرائيل؛
الثانية ،سيرورة التغيرات الديمغرافية التي طرأت على
إسرائيل.
وهما سيرورتان سبق أن تناولناهما مرات عديدة.
ً
ووفقا لما تشير إليه الورقة ،يتمثل أحد جوانب السيرورة
الثاني���ة في تغير تركيبة الس���كان اليهود في إس���رائيل
بموجب مس���توى التدي���ن ،إلى ناحية تزاي���د عدد اليهود
ً
دينيا) والمتديني���ن في مقابل
الحريديم (المتش���ددين
ضعف الوسط المحافظ ،وتضاؤل أعداد العلمانيين.
والنتيجة األبرز المترتبة على تداخل هاتين السيرورتين،
ّ
ّ
تتجس���د في تع���زز النظرة التي تميل
مثلما تؤكد الورقة،
إلى رؤية أن دولة إس���رائيل ينبغ���ي أن تعكس “المصلحة
اليهودي���ة” فوق أي مصالح أخرى .وبلغة الورقة “تس���عى
الصهيوني���ة الديني���ة إلى إعادة بلورة أس���اس الصالحية
الفكري���ة -األخالقي���ة ال���ذي تم بن���اء مؤسس���ة القانون
ً
تعبيرا أكبر عن
اإلسرائيلية عليه ،وأن تغرس في هذا اإلطار
المبادئ المس���تمدة من عالم الديانة والتراث اليهوديين،
اً
بدل من المبادئ المستمدة من العالم العلماني  -الليبرالي
 الكوني”.وتس���جل الورق���ة أن الصهيونية -الدينية تس���عى إلى
تنفيذ مس���عاها هذا من خ�ل�ال كتلة “البي���ت اليهودي”
وشخصيات دينية بارزة في حزب الليكود الحاكم ،كما أنها
تحاول تحقيق نفوذ كبير من خالل التأثير على الس���لكين
الحكومي واإلعالمي وقيادة الجيش اإلس���رائيلي ،الذي بات
ً
حضورا في صفوفه .وتس���عى
الضب���اط المتدينون أكث���ر
الصهيونية -الدينية إلى االس���تيطان في الضفة الغربية
وضمها إلى إسرائيل.
بطبيعة الحال ثمة س���يرورات أخرى تش���هدها إسرائيل
ّ
وتكرسها.
تدعم النتيجة السالفة
وتطرقنا في ه���ذا العدد ،كاس���تمرار لتطرقنا في أعداد
سابقة ،إلى اثنتين منها:
اً
أول ،م���ا يحدث ف���ي حلبة اإلع�ل�ام حيث يواص���ل زعيم
اليمين بنيامين نتنياهو من خالل موقعه السياس���ي ،على
ّ
هوسي ،مس���عاه الرامي إلى بسط سيطرته الشخصية
نحو
على مجمل وس���ائل اإلعالم في إسرائيل ،العامة والتجارية،
بغية تدجينها بما ينسجم مع رؤاه وتوجهاته السياسية،
ً
وأيضا بما يخدم مصالحه الشخصية الفردية ،وفي مقدمها
ً
ش���خصيا على رأس الهرم السياس���ي (اقرأ
مصلحة بقائه
مقال سليم سالمة ،ص )8؛
ً
ثانيا ،ما تش���هده وزارة التربية والتعليم اإلس���رائيلية
في ظل توليها م���ن طرف نفتالي بيني���ت ،رئيس “البيت
اليهودي” ،من جهود محمومة لف���رض رواية الصهيونية
الدينية على مناهج التعليم في إسرائيل (اقرأ مقال أفنير
بن عاموس ،ص .)8
ومن البدهي أن ما يقوم به اليمين اإلسرائيلي في كل ما
يتعلق بتغيير مالمح إس���رائيل ،يس���تند إلى فائض القوة
ّ
الذي أصبح يمتلكه منذ أن ّ
ّ
وتسبب
س���دة الحكم
تربع على
روي���دا ً
ً
رويدا بانزياح كل الخارطة السياس���ية الحزبية نحو
اليمين.
وينعكس فائض القوة هذا ،بصورة ّ
جلية ،في الممارسات
التي يقوم بها اليمين في األراضي الفلس���طينية المحتلة
منذ  ،1967كما ت���دل على ذلك “المقابل���ة الهوجاء” التي
ّ
يس���مى بـ””مجلس مس���توطنات غور
أدل���ى بها رئيس ما
األردن” ً
أخيرا ،واتهم فيها “اإلدارة المدنية” بعدم الحؤول
ّ
“تمدد التجمعات الس���كنية الفلسطينية في مناطق
دون
لاً
ّ
ً
ج” ،وطالب بحلهـا (طالع تقريرا مفص عنها ص .)5
كي تكتمل الدائرة ال ُبد لنا من أن نضيف ما يلي:
ما تؤكده ورقة “معهد سياسة الشعب اليهودي” بشأن
الصهيوني���ة الديني���ة وتطلعاتها السياس���ية ،ال يعني
م���ن ناحيتنا أكثر م���ن أن هذا ّ
التيـار يرغ���ب في أن يضع
“بصمتـ���ه” على المش���روع الصهيون���ي وأن يصوغه على
ّ
ّ
أش���د فظاظة من المشروع الصهيوني التقليدي ،الفظ
نحو
لاً
والعدواني أص .
قد تبدو كثير من المعطيات التي قام طاقم هذا المعهد
بتجميعها في الورقة المذكورة ،معروفة للقاصي والداني.
ّ
مج���رد تجميعها بهذه الكثاف���ة ،وقراءتها
م���ع هذا ففي
داخل حقل الدالالت المرتبطة بمالمح المس���تقبل ،ما يتيح
إمكان التعاط���ي معها كرزمة واحدة ضم���ن مجال تعريـة
ُ
صورة إس���رائيل الراهنة وما تحيل إليه ،بما في ذلك ضمن
ّ
نط���اق عالقتها المباش���رة م���ع مجتمعها الذي ي���دق لها
الطبول .كم���ا أن هذه المعطيات من ش���أنها أن تعين كل
معني بتشخيص واقع أمس���ى ً
ّ
قائما وغير خاف .ومن نافل
ّ
القول إن مثل هذا التش���خيص يوضح ما الذي يقف أمامنا
ّ
ويتعين مواجهته اآلن وفي المستقبل.
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تقرير جديد:

أحزاب اليمين تعتمد على تبرعات
األثرياء األجانب أكثر من اإلسرائيليين!
* %99من التبرعات التي يتلقاها نتنياهو في حمالته االنتخابية تأتي من أثرياء أجانب مقابل نسبة %54
لدى هيرتسوغ *مراقب الدولة اإلسرائيلية السابق طالب في تقريرين له بوضع ضوابط على تبرعات
األثرياء األجانب وبكشف طبيعة عالقاتهم بالسياسيين الذين يتبرعون لهم*
ّ
التطرق لظاهرة تغلغل حيتان
تواصل وس���ائل إعالم وأطر ذات ش���أن
المال من اإلس���رائيليين ويهود العالم ،وأيضا أجانب ،في أروقة الحكم
اإلس���رائيلي ،بحيث يكون مفتاح أبوابه���م األموال التي يدفقونها على
السياس���يين ف���ي حمالتهم االنتخابي���ة ،خاصة االنتخاب���ات الداخلية
ف���ي األحزاب الكبرى ،إذ يكون السياس���ي مضطرا لصرف عش���رات آالف
ال���دوالرات ،وأحيان���ا أكثر ،لضمان م���كان متقدم أو مضم���ون أكثر في
القائمة االنتخابية ،تمهيدا لالنتخابات البرلمانية.
وهذه الظاهرة تعززت بش���كل خاص منذ مطلع س���نوات التس���عين،
حينما بدأ الحزبان األكبران“ ،العمل” ومن ثم “الليكود” ،باتباع الشكل
األميرك���ي الختي���ار مرش���حي األح���زاب لالنتخابات العام���ة ،من خالل
انتخاب���ات مفتوحة أمام الجمهور الذي ينتس���ب للحزب لهذا الغرض.
ونشرت صحيفة “ذي ماركر” في االيام األخيرة تقريرا آخر ،عرضت فيه
ظاهرة تمويل األثرياء األجانب للسياس���يين اإلسرائيليين ،وخاصة من
أحزاب اليمين ،واليمين المتش���دد ،الذي يس���تند على الدعم الخارجي
أكثر من اإلسرائيلي.
والمبالغ التي يعرضها التقرير تبقى هش���ة جدا ،أمام حقائق الصرف
الفعلي عل���ى الحمالت االنتخابية التي يخوضها الساس���ة في األحزاب
الكبرى .ففي حين يجري الحديث في التقرير عن دعم مالي اجمالي بـ 16
مليون شيكل (3ر 4مليون دوالر) ،في جولتي انتخابات داخلية ،تمهيدا
النتخاب���ات  2013و ،2015وأن من هذا المبلغ أكث���ر من 5ر 3مليون دوالر
م���ن أثرياء من الخ���ارج ،فإن كلفة حملة المرش���ح الواحد في االنتخابات
الداخلية ،في حزبي “الليك���ود” و”العمل” ،تتراوح ما بين  20ألف دوالر
كحد أدنى ،وحتى ما يتخطى مئة ألف دوالر ،في الجولة الواحدة .وهذا ال
يش���مل كلفة حملة المرشحين لرئاسة كل واحد من الحزبين ،التي تصل
إلى مئات آالف الدوالرات ،وفق تقارير سابقة.
والس���بب في هشاشة التس���جيالت الرس���مية ،هو أن القانون يفرض
حدا أقصى للمتبرع للناخب الواحد ،وهو  11400ش���يكل (أكثر من  3آالف
دوالر) ،بينما الحد االقصى للمتبرع لرئاس���ة الحزب هو  46ألف شيكل (ما
يزيد عن  12الف دوالر).
فهناك دعم غير مسجل في التقارير الرسمية ،منه ما يكون بعيدا عن
األنظار ،بمعنى أموال تدفع لناخبين أو تحفيز ناخبين بوسائل متعددة،
أو تموي���ل منتوج���ات إعالنية جزئي���ة ،منها ما هو خارج التس���جيالت
الرس���مية ،وغيرها الكثير .وفي أحيان كثيرة يتكشف هذا الدعم الحقا،
ليتورط السياس���يون في ش���بهات فس���اد .وكما يبدو فإن هذا األمر هو
س���بب قوي في النس���بة العالي���ة للمتبرعين من الخارج ،ك���ون أولئك ال
يستطيعون تقديم تبرعات غير مباشرة ،كونهم بعيدين جغرافيا ،فيما
المتبرعون اإلسرائيليون قادرون على ذلك الشكل من الدعم.
وحس���ب التقرير ،فإن أح���زاب اليمين تتلقى نس���بة أعلى من تبرعات
الخارج .فقد كانت نس���بة التبرعات الخارجية لحزب “الليكود” ولتحالف
أح���زاب المس���توطنين “البيت اليه���ودي”  %52من اجمال���ي التبرعات
المس���جلة لالنتخابات الداخلية ،فيما حزب “العمل” بلغت النسبة لديه
6ر ،%37بينم���ا حزب “ميرتس” الذي هو أيضا لديه انتخابات داخلية ال
يتقاضى أي شيء من المتبرعين من الخارج.
أما على مس���توى الشخصيات ،فنجد أن  %99من التبرعات التي وصلت
إلى بنيامين نتنياهو كانت من الخارج ،وتهبط النسبة لدى زعيم تحالف
أحزاب المستوطنين نفتالي بينيت إلى  ،%85بينما النسبة لدى رئيس
حزب “العمل” إسحاق هيرتسوغ  ،%54في حين أن منافسته على رئاسة
الحزب ش���يلي يحيموفيتش ،تلق���ت  %1فقط من الخ���ارج ،من اجمالي
التبرعات التي وصلتها.
ونذكر في هذا الس���ياق أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعد في
السنوات األخيرة قائمة تش���مل مئة من كبار أثرياء العالم ،وقلة منهم
من اإلس���رائيليين ،وعم���ل على تدريجهم في أرب���ع مجموعات ،بموجب
درجة الق���رب منه ،ومدى االهتمام المطلوب به���م ،بموجب ما هم على
استعداد لتقديمه له من دعم .وكان من ضمن المجموعة الرابعة ،األبعد،
من بات رئيسا للواليات المتحدة األميركية دونالد ترامب ،إال أن االثنين
قاال في أكثر من مناس���بة إنهما على عالقة وثيقة قائمة منذ س���نوات
طويلة.
وكان المراقب العام الس���ابق للدولة ،ميخا ليندنشترواس ،قد دعا في
تقريري���ن له ،في العامي���ن  2006و ،2009إلى فرض ضوابط على تبرعات
األثرياء من الخارج ،وبشكل خاص الزام السياسي بأن يوضح في تقاريره
ش���كل العالقة بينه وبين ذلك الثري ،وإذا ما للثري ارتباطات اقتصادية
بالسوق اإلسرائيلية ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،إال أنه حتى اآلن ال توجد
قيود كهذه .كما أشار المراقب إلى أن قدرته على مراقبة التبرعات التي
تأتي م���ن أثرياء الخارج محدودة ،في تلميح واضح إلى احتمال الحصول
على تبرعات ليست مسجلة في سجالت السياسيين.
لكن هذه العالقات االقتصادية تتكش���ف أكثر الحقا ،خالل عمل ذلك
السياس���ي في مختلف المناصب ،من عضوية الكنيس���ت ،ولجانها ،إلى
ال���وزراء ورئاس���ة الوزراء .وتش���ير “ذي ماركر” في تقريره���ا إلى روابط
اقتصادية ،أو محاوالت أثرياء لالس���تثمار في االقتصاد اإلسرائيلي ،بما
يتصل بدوائر القرار السلطوي.
والمفارق���ة التي تظهر في التقرير ،كما في تقرير آخر س���ابق ،هو أن
األثرياء يتبرعون في آن واحد لمتنافس���ين عل���ى منصب واحد من ذات
الحزب ،أو حتى لمرشحين من أحزاب مختلفة ومتنافسة .وهذا ما أسماه
التقرير “التبرعات المزدوجة”.
ويقتبس التقرير تصريحات سياس���يين ،منهم من بقي من دون ذكر
اس���مه ،تقول إن المهمة األصعب في االنتخابات الداخلية لألحزاب هي
تجنيد األموال ،إذ سيكون على السياسي في الغالب ،أن يجري االتصاالت
مباشرة مع األثرياء ،إن كانوا من اإلسرائيليين ،أو من أثرياء العالم ،وهذا
يتضمن عقد جلسات خاصة مع كل واحد من األثرياء لضمان تبرعاته.

األثرياء األبرز

َ
أكب���ر ه���ؤالء األثرياء هو كن���ت أبراموفيتش ،من الوالي���ات المتحدة،
المع���روف بمواقفه اليمينية وهو من أب���رز الداعمين لحزب “الليكود”،
ولمنظم���ات وحركات محس���وبة على اليمي���ن اإلس���رائيلي المتطرف.
وقد أس���س ف���ي الع���ام  2011صندوق���ا أس���ماه “صندوق اس���تقاللية
إس���رائيل” ،وأدف���ق أم���واال عل���ى منظم���ات صهيوني���ة ،م���ن أبرزها

“جمعية رغافيم” ،وهي واحدة من أش���د المنظمات الصهيونية تطرفا،
وتتخصص في نش���اطها في مالحقة قضايا األرض للفلس���طينيين في
الضفة والقدس وإس���رائيل ،وتطالب بتدمير البيوت العربية تحت غطاء
ما يسمى “عدم الترخيص”.
ويتبي���ن من قائمة الذي���ن حصلوا منه على تبرع���ات ،أن أكبرهم كان
نتنياهو الذي حصل منه على قرابة  23ألف دوالر ،فيما حصل منافس���ه
الس���ابق على رئاسة “الليكود” ،داني دنون (الس���فير الحالي في األمم
المتحدة) ،على ما يعادل  6آالف دوالر .كما تظهر أسماء النواب والوزراء
من الجناح األش���د تطرفا ف���ي الليكود ،وحصل كل واح���د منهم على ما
يقارب الس���قف األعلى المس���موح به م���ن التبرعات ،مث���ل وزير الدفاع
الس���ابق موشيه يعلون ،ووزير األمن الداخلي غلعاد إردان ،والوزير أوفير
أكونيس ،والوزير البارز في الليكود زئيف إلكين ،ونائبة وزير الخارجية
تسيبي حوطوبيلي.
وفي المرتبة الثانية وحتى الرابعة كان ثالثة من عائلة فاليك الثرية،
وأم العائلة حاصلة على الجنسية اإلسرائيلية ،وهي من العائالت الثرية
في فلوريدا ،وأكبر استثماراتها في شبكات التسوق في مطارات العالم،
المعفية من الضرائب“ ،ديوتي فري” .وهي عائلة أيضا محس���وبة على
اليمين اإلس���رائيلي المتطرف ،وتتبرع باس���تمرار للح���زب الجمهوري
األميركي.
وق���د وزع األش���قاء الثالثة المتبرع���ون أموالهم على ن���واب من حزب
“الليك���ود” ،وح���زب تحالف المس���توطنين ،إال أن حصة األس���د حصل
عليه���ا نتنياهو ،إذ قدم له كل واحد من الثالثة ما يعادل  23ألف دوالر،
وبالمجمل ما يقارب  70ألف دوالر .كما أن الثالثة تبرعوا لمن بات رئيس
الكنيست ،يولي إدلش���تاين ،بما يعادل  11500دوالر .كما حصل  9نواب
ووزراء م���ن الليكود على تبرعات من واح���د على االقل من االخوة الثالثة.
وظهرت في القائمة أيضا النائبة المس���توطنة المتطرفة شولي معلم،
من تحالف “البيت اليهودي” ،البارزة في س���ن القوانين األشد عنصرية
ودعما للمستوطنات.
كذلك من بين األس���ماء يورام فايسفيش ،الثري البريطاني اليهودي،
ولكن له اس���تثمارات كبيرة في والية فلوريدا األميركية .وفي السنوات
األخيرة بات يقيم لفترات أطول في إسرائيل ،دون اإلشارة إلى إذا ما كان
يحمل جنس���يتها .وأيضا الثري االس���باني اليهودي ديفيد هتشفيل.
وهم���ا من أب���رز المتبرعين لنتنياه���و ،وأيضا لبعض ش���خصيات حزب
“الليكود”.
ويعدد التقري���ر عددا من أس���ماء األثرياء الذي أدفق���وا األموال على
سياس���يي وأحزاب اليمين المتطرف ،ولكن ليس وحدهم ،بل قلة منهم
يتبرعون بالذات لليس���ار الصهيوني .ويبرز هنا اس���ما الثريين موريس
أركين وزوجته دوريس ،وهما إس���رائيليان ،ودانيي���ل أبرامز األميركي.
واألخير ارتبط اس���مه بجمعية “في  )V15( ”15الت���ي يتهمها اليمين
اإلسرائيلي بأنها نش���طت في االنتخابات األخيرة اإلسرائيلية ،لتحفيز
مصوتي اليس���ار الصهيوني من جهة ،ومصوتي المواطنين العرب من
جهة أخرى ،للخروج إلى صناديق االقتراع ،من خالل حملة اعالنية واسعة
النطاق.
ويتبي���ن من التقرير ،أن االثنين تبرعا لرئيس حزب “العمل” إس���حاق
هيرتسوغ ،ما يفوق  40ألف دوالر ،في حين تلقت رئيسة حزب “الحركة”
تسيبي ليفني ما يفوق  23ألف دوالر .وكما هو معروف فإن ليفني شريكة
هيرتسوغ في كتلة “المعسكر الصهيوني” البرلمانية المعارضة.

شلدون إدلسون
تش���ير الصحيف���ة في تقريره���ا إلى أن االس���م الغائب ع���ن قائمة
المتبرعين للنواب وال���وزراء ،بمن فيهم رئيس الحكومة نتنياهو ،كان
الثري األميركي اليهودي ش���لدون إدلس���ون ،رغم أن���ه الداعم األكبر
لنتنياهو في الساحة اإلس���رائيلية .إال أن الصحيفة ربطت العديد من
أس���ماء المتبرعين لشخصيات اليمين اإلس���رائيلي بإدلسون ذاته ،من
ب���اب عالقات اقتصادي���ة أو اجتماعية ،وأنهم جميعا م���ن المتبرعين
للح���زب الجمه���وري األميركي ،بم���وازاة دعمهم لليمين اإلس���رائيلي
المتشدد.
لكن من جهة أخرى ،فإن ما يقدمه إدلسون من دعم لنتنياهو ال يمكن
تقييم���ه بالمال ،وهو الدع���م األكبر ،الغائب عن كل التقارير الرس���مية
بش���أن تبرعات األموال للساسة اإلس���رائيليين ،إذ أن دعمه يتمثل ،كما
ه���و معروف ،من خالل الصحيفة اليومية المجانية “يس���رائيل هيوم”،
الشغل الشاغل لس���وق اإلعالم اإلسرائيلي في السنوات العشر األخيرة،
نظرا لكونها الداعمة بالمطلق لشخص نتنياهو منذ صدور عددها األول،
ومنذ أن كانت توزع على نط���اق جغرافي ضيق ،حتى باتت اليوم األكثر
انتشارا ،بموجب استطالعات انتشار الصحف ووسائل اإلعالم.
ونذكر أيض���ا أن قضية هذه الصحيفة ،وتوغل صاحبها بش���كل أكبر
في سوق اإلعالم اإلسرائيلي ،هما محط جدل دائم في الحلبة السياسية
والبرلمانية ،وهم���ا اآلن محور واحدة من أبرز قضايا الفس���اد التي يتم
التحقيق بشأنها مع نتنياهو ومع صاحب صحيفة “يديعوت أحرونوت”،
أرنون موزيس ،إذ حسب ما ينشر فإن االثنين كانا يتفاوضان ،حول دعم
نتنياهو لقانون يقيد انتشار “يسرائيل هيوم” ،مقابل دعم “يديعوت”
لنتنياهو.
وتبقى مس���ألة دفق األموال على السياسيين اإلسرائيليين وأحزابهم
ابع���د من امكانية حصرها بدقة ،وهي ظاهرة تتعاظم من حين إلى آخر،
على الرغم من سلس���لة القوانين واألنظم���ة التي تفرض قيودا .وتعرف
ُ
الماكن���ة الحزبية كيف تح���دث ثغرات في كل واحد م���ن القوانين ،من
أجل جني أموال أكبر ،تصب في نهاية المطاف ،ليس فقط في توس���يع
الحلقة اإلعالمية والوصول إلى أوس���ع ش���ريحة ناخبين ،وإنما أيضا في
شراء االصوات.
أما عملية “تس���ديد الفواتير” لألثرياء ،فإنها تبدأ في أوج تش���كيل
الحكومة الجديدة ،ومن ثم في سياس���ات الحكومة االقتصادية وغيرها.
وغالب���ا ما يكون لدى األثري���اء مطالب بتعيينات ف���ي الحكومة ،تتعلق
بتوزي���ع الحقائ���ب ،كي يكون لم���ن دعموهم آليات تتي���ح التجاوب مع
مطالبهم.

[ب .ج]

(أ.ف.ب)

صعود ترامب :ورقة اسرائيلية رابحة.

ورقة جديدة صادرة عن «معهد سياسة الشعب اليهودي»

عرض وتحليل آلخر التحوالت في العالم وإسرائيل وتأثيراتها المتبادلة
أعد طاقم “معهد سياس���ة الشعب اليهودي” ،عش���ية مؤتمره السنوي للعام 2017
الحالي ال���ذي عقد أخيرا ،ورقة لخص فيه���ا التغيرات في ال���دول الغربية وخلفيتها
وما تعبر عنه هذه التغيرات ،واتجاهات تأثيرها المحتملة على مس���تقبل إس���رائيل
واليهود في العالم ،أي اليهود غير اإلسرائيليين .وسعى هذا المؤتمر إلى استشراف
االتجاه���ات المركزية وتقدير اتجاهاتها المحتملة .وف���ي موازاة ذلك ،حاول المؤتمر
استش���راف تأثير التطورات الحاصلة في إس���رائيل على تعام���ل العالم الغربي تجاه
إسرائيل واليهود في العالم.
وفقا لطاقم المعهد ،فإنه “في موازاة تقوض النظام العالمي ،يتزايد في الس���نوات
األخيرة التراجع في اس���تقرار النظام الدولتي في الغرب وتتعمق عالمات االستفهام
حيال استمرار سريان القيم األساسية في هذا النظام ،الذي يتمثل بالنظام الرأسمالي
– الليبرالي المستند إلى السوق الحرة والعولمة .فالتأثير المستمر لألزمة االقتصادية
في العامين  2008و ،2009س���وية مع القوى الفاعلة في السوق الرأسمالية واتجاهات
العولمة نقال إلى خارج الدول الغربية عددا كبيرا من وظائف ’الياقة البيضاء’ ،وتضررت
م���ن جراء ذلك باألس���اس فئ���ات العاملين ،وأدت إل���ى تقاطب اقتص���ادي واجتماعي
متصاعد”.
وأضافت ورقة المعهد أن “الهجرة م���ن أميركا الالتينية إلى الواليات المتحدة ومن
أفريقيا والش���رق األوس���ط إلى أوروبا ،والتي ش���ملت مهاجرين غير شرعيين كثيرين،
زادت من مش���اعر اإلحباط ،خاص���ة وأن الكثيرين يتخوفون من أن ه���ؤالء المهاجرين
سينافسون على العدد القليل من أماكن العمل الشاغرة .كذلك فإن الهجرة والتحوالت
ّ
الديمغرافية النابعة منها غذت الشعور بحدوث هزة ثقافية لدى المسيحيين البيض،
الذي���ن باتوا يش���عرون أكثر بأنهم ’أقلية ف���ي وطنهم’ .وكلم���ا ازداد حجم األقليات
المسلمة س���كانيا ،يصبح هؤالء ضالعين أكثر في السياس���ة المحلية ،وبذلك يتزايد
الخوف والقلق في أوروبا .وتعتبر موجة الالجئين في أوروبا ،األكبر منذ الحرب العالمية،
كتهدي���د ديمغراف���ي وثقافي وأمن���ي .وفي موازاة ذل���ك ،فإن موج���ة اإلرهاب التي
مصدرها اإلس�ل�ام المتطرف توجه ضربات إلى قلب أوروبا وتس���هم في مشاعر الخوف
وفقدان الطريق .فظاهرة داعش وحقيقة أن آالف الشبان من أوروبا تطوعوا في صفوفه
كشفت فشل سياسة الحدود المفتوحة والتعددية الثقافية ،وبنظر الكثيرين ،كشفت
فشل النظام السياسي القائم في مواجهة التهديدات”.
لك���ن الورقة لفت���ت إلى أن الش���بكات االجتماعية ومواقع االنترن���ت كثيرا ما تنقل
معلوم���ات منحازة ومضللة من أجل خدم���ة أجندة معينة .وه���ذه الظاهرة إلى جانب
مش���اعر العداء تج���اه النخب التقليدي���ة التي تعتبر فاس���دة أو معزول���ة عن الواقع
الشعبي ،تغذي صعود أحزاب وسياسيين شعبويين يسعون إلى الدخول في مواجهة
م���ع النخ���ب الحاكمة .وتبرز ظاه���رة عامة تتمثل بصع���ود اليمين القوم���ي ،وأحزاب
وشخصيات سياسية تؤيد سياسة اقتصادية وأمنية وسياسة هجرة شعبوية ،وتؤجج
إسالموفوبيا أيضا.
وأضافت الورقة أنه “تجسدت هذه الظاهرة في الواليات المتحدة في دونالد ترامب،
وفي بريطانيا في بريكس���ت وشعبوية نايغل فاراج (الذي قاد حملة خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي) ،وفي فرنسا في صعود نجم مارين لوبن ،وفي ألمانيا في صعود نجم
فاروكا بتري وحزب ’البديل أللمانيا’ ،وفي هولندا في خيرت فيلدرز ،وفي النمس���ا في
حزب ’الحرية’ وغيرهم”.

تأثيرات محتملة على إسرائيل
اعتب���رت الورق���ة أن النظام الدولت���ي الجديد وصعود اليمين الش���عبوي في العالم
الغربي سيكون له تأثير على إسرائيل في النواحي التالية:
تصاعد قوة إس���رائيل اإلس���تراتيجية على ضوء صعود إدارة في الواليات المتحدة
تعلن عن تأييد جارف إلسرائيل وتظهر عداء تجاه أعدائها.
تزايد الدافع السياسي في إسرائيل الستغالل “نافذة الفرص” التي ربما تسمح بها
رئاس���ة ترامب من أجل محاولة إزالة عالمة االس���تفهام حيال المكانة الدائمة لمناطق
الضفة الغربية ،بمعنى إزالة حل الدولتين وضم الضفة كلها أو جزء منها إلى إسرائيل.
تزايد التأييد إلسرائيل على ضوء تزايد قوة أحزاب اليمين الشعبوية في أوروبا التي
تؤيد إس���رائيل بمعظمها ،باس���تثناء حزب مارين لوبن الذي يؤي���د ،مثال ،حظر إظهار
رموز يهودية.
تزايد التأييد إلسرائيل على خلفية الخوف المتنامي من “اإلرهاب اإلسالمي” وهجرة
المس���لمين .وفي المقابل انفتاح متزايد لالدعاء اإلس���رائيلي أنه “ال فرق بين اإلرهاب
الممارس ضد إسرائيل وذلك الممارس ضد الغرب”.
شرعية متزايدة لتوجهات أكثر قومية في إسرائيل.
تط���رف في صفوف عناصر ليبرالية في الحزب الديمقراطي األميركي ،مثل األقليات
والشبان ،وتزايد النظرة السلبية إلسرائيل في إطار ذلك.
تزايد عملية التراجع في تأييد الحزبين األميركيين إلسرائيل ،على خلفية التقاطب
داخل الواليات المتحدة وازدياد قوة اليمين في إسرائيل.

تأثيرات محتملة على يهود العالم
المجتمع���ات التي تتحفظ من القيم الليبرالي���ة ،وتبتعد عن القيم الكونية ،وتميل
إلى التطرف القومي والتشديد على العناية بهويتها الداخلية ،قد تطور عداء متزايدا
تجاه أقليات وبضمنها الجاليات اليهودية.
ضغوط اقتصادية على الطبقة الوس���طى ،في الواليات المتحدة وأوروبا ،من ش���أنها
أن تقوي مظاهر العداء للس���امية وتحويل اليهود ،المستقرين اقتصاديا نسبيا ،إلى
كبش فداء.
تهديد المعامل���ة المفضلة التي تلقاها اليهود في أوروبا خالل العقود األولى التي
أعقبت المحرقة النازية.
تضاؤل القوة السياس���ية لليهود ف���ي الواليات المتحدة عل���ى خلفية غياب وحدة
وحدوث تقاطب يهودي داخلي حيال إسرائيل.
كلما تقوضت ظاهرة دعم الحزبين األميركيين إلس���رائيل وكلما اتسعت الفجوة في

هذا الموضوع بين الحزبين ،قد يطرأ تراجع في قوة المنظمات المؤيدة إلسرائيل.
تراجع محتمل في قوة المنظمات اليهودية على مس���توى الجالية وعلى المس���توى
القطري على خلفية خيبة أمل عامة من أداء المؤسسات والقيادة الحالية .وتسهم في
هذا االتجاه البدائل التي تضعها الش���بكات االجتماعية التي تس���مح بوجود جاليات
خطاب افتراضية تنطوي داخل نفسها.
على خلفية التقاطب السياس���ي واالجتماعي الش���ديد في الوالي���ات المتحدة ،ثمة
إمكانية لتطور عملية مشابهة داخل الجالية اليهودية األميركية.
تعمي���ق القطيعة بين أجزاء من يهود أمي���ركا وبين القيادة اليهودية المنظمة في
الواليات المتحدة التي يتم دفعها نحو التعاون مع ترامب والمقربين منه.
قراب���ة  %70م���ن األميركيين اليه���ود ينتمي تاريخي���ا إلى المعس���كر الليبرالي –
الديمقراطي وقيم حقوق اإلنسان والمساواة ومناهضة المظاهر العنصرية والتمييز.
وه���ذه األغلبية اليهودية تق���ف اآلن في الجان���ب المهزوم في الوالي���ات المتحدة.
والمعضلة الحاصلة بالنسبة لهذا الجمهور مضاعفة :من جهة ،كيف سيناهض ترامب
وأف���كاره مع مواصلة الحفاظ على أقلية مخلصة .ومن الجهة األخرى ،كيف س���يناهض
ترامب وأفكاره من دون المساس بمصالح دولة إسرائيل التي تنظر إليه كصديق عزيز.
تعميق الفجوة بين أجزاء ليبرالية من يهود الواليات المتحدة وبين إس���رائيل التي
تتزايد فيها الميول اليمينية والقومية والدينية.

ّ
تقوض النظام العالمي الحالي
اعتب���رت الورق���ة أن النظام العالم���ي الحالي آخذ بالتقوض والضع���ف ،وخاصة دور
الوالي���ات المتحدة ،الت���ي كانت الالعب الخارجي األهم واألبرز في الش���رق األوس���ط،
فيما كانت إس���رائيل رابحة من هذا الوضع بس���بب عالقاتها الوثيقة جدا مع الواليات
المتح���دة .واعتب���رت الورقة هذه التحوالت في النظام العالم���ي نابعة من أن الواليات
المتحدة باتت منهكة من دور “الش���رطي العالمي” ،ومن “عقيدة أوباما” التي وضعت
قيودا على التدخل األميركي العس���كري وأكدت تفضيل الحوار .وذلك مقابل “عقيدة
بوتين” التي اس���تغلت تراجع التدخل العس���كري األميركي وتزايد قوة مكانة روسيا
العالمية .وذلك إل���ى جانب تزايد قوة الصين مقابل ضع���ف أوروبا واحتماالت تفكك
االتحاد األوروبي وتقويض النظام الدولتي الداخلي.
واعتبرت الورقة أن الش���رق األوسط س���اهم في هذا الوضع بسبب النزاعات واألزمات
فيه ،وتدفق الالجئين إلى الغرب ،واالعتداءات اإلرهابية في دول أوروبية .وفي غضون
ذلك يجري في الش���رق األوسط اختبار عقيدتي أوباما وبوتين .ورأت الورقة أن “تقوض
النظام العالمي أوجد مخاطر على إس���رائيل وتصدعات مقلقة في عالقاتها المميزة مع
الوالي���ات المتحدة ،لكن من الجهة األخرى ،عرفت إس���رائيل كيف تحافظ على عالقات
عمل مع روسيا وكيف تعتني بتحالفات إقليمية”.
وبحسب الورقة ينطوي احتمال نشوء نظام عالمي جديد على التأثيرات التالية على
إسرائيل:
في عال���م تتزايد فيه النزعات القومية والتقوقعية يمك���ن ،من جهة ،تراجع الميل
“للتدخل” في ش���ؤون إسرائيل ،ومن جهة أخرى ،قد يتراجع الميل لمساعدة إسرائيل
أثناء الحاجة.
وضع كهذا قد يحول إس���رائيل إلى دولة مفهوم���ة ومقبولة أكثر في الغرب ،كدولة
تسعى إلى الحفاظ على قوميتها وهويتها اليهودية.
يرج���ح أن تتوثق العالقات األساس���ية مع اإلدارة األميركية وربما يس���هم ذلك في
تقارب أكثر بين إسرائيل و”دول هامة في الشرق األوسط”.
ف���ي غياب التزام أميركي حيال رؤيا أخالقي���ة عالمية وعندما يكون االمتحان المقرر
هو “المصلحة األميركية” ،فإن الواليات المتحدة قد ال تدعم إسرائيل في قضايا تكون
مناقضة لمصالحها المادية.
تركيز الواليات المتحدة على المواضي���ع الداخلية وإهمال زعامتها العالمية عموما
وفي الشرق األوس���ط خصوصا سيضر بإس���رائيل وحتى أنه قد يؤدي إلى تآكل القوة
المنسوبة لها وقوة ردعها.
تفاهمات أميركية – روسية من شأنها تقليص حيز المناورة اإلسرائيلي .من الجهة
األخرى ،فإن مواجهة أميركية – روس���ية أو أميركية – صينية من شأنها أن تضع أمام
إسرائيل معضالت ومخاطر.
م���ن الصعب تقيي���م تأثي���ر الواقع الدولي الناش���ئ عل���ى الصراع اإلس���رائيلي –
الفلس���طيني .وهل س���تبقى الواليات المتح���دة الجهة التي تق���ود الجهود من أجل
تحقيق تسوية أم أنها ستخلي الساحة لجهات أخرى.
توجد لدى إس���رائيل في عالم يكافئ جيدا على التحديثات العلمية والتكنولوجية
ق���درات مثبتة إلى جان���ب الفائدة االقتصادية .وتحقيق هذه القدرة س���يزيد “القوة
الناعمة” اإلس���رائيلية في الغرب والعالم كله ويعزز صورتها كأمة س���تارت -أب .ومن
ش���أن التكنولوجيا المتقدمة أن تقلص الفجوة النوعية بين إسرائيل وأعدائها ،الذين
قد يتسلحون بأسلحة ذكية وفتاكة ال تستوجب قاعدة تتمثل بجهاز تعليمي وتأهيل
وتدريب نوعي.
واعتبرت الورقة تأثير احتمال نشوء نظام عالمي على يهود العالم بالشكل التالي:
ت���ؤدي التكنولوجيا الحديث���ة إلى عزلة اجتماعية ولذلك تش���كل خط���را على قوة
التضامن اليهودي .وإلى جانب التراجع في أداء المنظمات القديمة ،تتطور مجموعات
خطابية مغلقة على نفسها أمام الحيز القومي والثقافي األوسع.
التكنولوجي���ا الجديدة ،بدءا بتلك التي تخفض وتنج���ع قدرات التنقل بين القارات
وكذلك في الش���بكات االجتماعية ،تس���مح بتقوية العالقة بين يه���ود العالم ويهود
إس���رائيل .إذ تكثر مؤخ���را الجاليات االفتراضية للخطاب اليه���ودي ،في مقابل تزايد
االنكشاف على مراكز هويات بديلة .وتعميق “ثقافة الفراغ” يعزز احتماالت تطورات
كهذه.
عالم ديناميكي يتميز بالتحدي���ث العلمي والتكنولوجي يميل إلى مكافأة التفوق.
ُ
وتفت���ح أمام اليهود آفاق نجاح جديدة على ضوء رصيدهم في اإلنجازات والتفوق في
هذه المجاالت.
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عن البنية التحتية لإلهمال اإلجرامي في قطاع البناء اإلسرائيلي!
*ضحايا حوادث العمل في قطاع البناء من الفلسطينيين والطبقة الكادحة والمؤسسة اإلسرائيلية تتسم بالعنصرية ضد العرب و”غير اليهود” وبرأسمالية متبلدة*
كتب هشام نفاع:
يوميا ،وف���ي مواقع مختلفةُ ،يصاب ّ
ً
عم���ال يزاولون العمل
ُ
الجسدي الش���اق في مختلف المنشآت اإلسرائيلية .يصابون
بمختل���ف اإلصابات ،يمكثون في المستش���فيات ،وبعضهم
ال تعود صحته وقدرته كم���ا كانت قبل إصابته .في البيانات
وتقارير المعطيات الرس���مية ال ُيذكر العامل المصاب باسمه
وتفاصيله إال في حالة واحدة ،هي الموت .وفي بعض الحاالت
يغيب النشر الرسمي ً
تماما .وتفيد مصادر مدنية تتابع هذه
القضية أن ذلك يحدث مع العمال الفلسطينيين من المناطق
المحتلة  1967والعمال األجانب.
وصف كثافة الحوادث واإلصابات باليومي ليس اس���تعارة،
ً
عموما.
بل واقع بالكاد تغطيه المساحات اإلخبارية واإلعالمية
وال تصله جهات التحقيق المكلفة بذلك على الورق.

معطيات
المعطي���ات التالية ،م���ن «نجمة داود الحمراء» (مؤسس���ة
َ
أس���بوع عمل واحدا
اإلس���عاف األولي اإلس���رائيلية) ،تغطي
ّ
وتوضح قسوة وبشاعة الصورة:
 24ش���باط  :2017وقع عامل عم���ره ً 33
عاما في مدينة بيتح
تكفا ع���ن ّ
علو  3أمتار خالل عمله ،وأصيب بجروح متوس���طة
في صدره.
 26ش���باط :وقع عامل عمره ً 60
عاما في مدينة كريات أونو
عن ّ
علو  5طوابق حين عمل على س���قف مصنوع من الصفيح،
وأصي���ب بإصاب���ات متوس���طة في األط���راف وت���م نقله إلى
المستشفى.
 27شباط :وقع عامل عمره ً 26
عاما في موشاف تابع للمجلس
اإلقليمي حوف أشكلون عن ارتفاع  4أمتار ،حيث أصيب بشكل
بالغ في مختلف انحاء جس���مه وتم نقله إلى المستشفى في
اليوم نفس���ه .وفي إحدى المس���توطنات فيما يسمى غوش
عتصيون ،أصيب عامل في الخمسينات من عمره بأداة ثقيلة
لم َّ
تحدد وكانت جروحه متوس���طة ف���ي الرأس وتم نقله إلى
ً
المستش���فى وفي اليوم نفس���ه أيضا أصي���ب عامل عمره 41
ً
عاما جراء وقوعه عن علو  3أمتار في المجلس اإلقليمي عيمق
يزراعيل ،ووصف المسعفون إصابته بالمتوسطة مع جراح في
الرأس وتم نقله إلى المستشفى.
األول م���ن آذار :أصي���ب عامل عمره ً 29
عام���ا في مصنع في
مدينة عكا حيث سقط عليه جس���م ثقيل عن ّ
علو ،وتم نقله
إلى المستشفى بسبب إصابته في مختلف أنحاء جسمه .في
اليوم نفس���ه أصيب عامل في بيت���ح تكفا في نفس الظروف
حيث سقط عليه جسم ثقيل ،الشاب ،وعمره ً 25
عاما نقل إلى
المستشفى بسبب إصابته بشكل متوسط في البطن.
عاما عن ّ
الثاني من آذار :وقع عامل عمره ً 30
علو داخل مصنع
ف���ي المجلس اإلقليمي ماطي آش���ر ،وكان���ت جراحه مختلفة
وبحالة متوسطة وتم نقله إلى المستشفى .في اليوم نفسه
أصي���ب عامل عمره ً 32
عاما في ورش���ة بناء ف���ي مدينة عكا،
وجاءت إصابته التي وصفت بالمتوسطة في الصدر واألطراف
ُ
ونقل إلى المستشفى.
 3آذار :وق���ع عامل عم���ره ً 27
عاما في قرية بير المكس���ور
ع���ن ّ
علو وأصي���ب في مختلف أنحاء جس���مه وت���م نقله إلى
عاما عن علوّ
المستشفى .في اليوم نفسه وقع عامل عمره ً 30
عدد من الطوابق في ورش���ة بناء في بني براك وأصيب بجروح
مختلفة وتم نقله إلى المستشفى في حالة صعبة.

أصحاب العمل وكل السلطات الرسمية ذات الصلة.
األرقام التي تطرقت إلى ش���هري كانون الثاني وشباط من
هذا العام  2017كانت كالتالي:
عدد ح���وادث الطرق في ورش���ات البناء وص���ل إلى  .50أي
ُ
ً
يوميا لو استثنينا أيام العطل .وقد قتل فيها
بمعدل حادث
ثمانية ّ
عمال ،هم شهداء العمل التالية أسماؤهم :المرحوم
محمد حمودة ،عم���ره ً 27
عاما من قري���ة البعينة-النجيدات،
ً
المرحوم ثائر أبو س���نينة ،عمره  26عام���ا من قرية جلجولية،
المرح���وم خليفة محمد خليفة ،عم���ره ً 24
عاما من قرية قبية
المحتلة (قضاء رام الله) ،المرحوم يوس���ف إسبنيولي ،عمره
ً 50
عاما من مدينة الناصرة ،المرحوم لوي برهنزي وهو مواطن
عاما ،المرحوم خالد س���ويطات ،عمره  24عاماً
صيني عمره ً 50
من قرية حلف -طباش ،المرح���وم مجد زيداني ،عمره ً 49
عاما
م���ن مدينة طمرة ،المرحوم زهير عوي���دات ،عمره ً 29
عاما من
قرية مجدل شمس السورية المحتلة.
في الفترة المش���ار إليها كانت إصاب���ات  11عامال خطيرة،
وإصابات  31من العمال متوسطة .الجمعية تشير في تقريرها
إلى أن هذا اإلحصاء “ال يش���مل اإلصابات الطفيفة وذلك ألننا
ال نتلقى بالغ���ات دقيقة متعلقة بهذه الح���وادث» .بالفعل،
فالمعطي���ات تتوفر عادة في الح���االت التي يصل المصابون
فيها إلى المستش���فى .وتوفرها مؤسسات االسعاف والعالج
ً
خصوصا نجمة داود ،لك���ن ليس وحدها.
الطب���ي الميدان���ي،
فهناك ش���ركات تابعة للقطاع الخاص تعمل في هذا المجال
ً
أيضا.
ً
ّ
يتوجب وفقا
تق���ول “عنوان العامل» إن���ه من���ذ آب ، 2016
ّ
مديرية األمان في العمل ،التابعة لوزارة العمل
للقانون على
والرفاه ،أن تقوم بإصدار أمر وقف عمل لمدة  48س���اعة على
األقل في كل ورش���ة بناء ،منذ موعد وقوع كل حادث عمل أدى
ً
إل���ى إصابة خطيرة أو قاتلة .أي أنه وفق���ا لمتابعة الجمعية،
ّ
ّ
مديرية األمان إص���دار  19أمر وقف عمل
يتوج���ب عل���ى
كان
في ورش���ات مختلفة منذ بداية العام الجاري  .2017ولكن في
الواقع تم إصدار  10أوامر فقط.
هن���ا يبدأ ظه���ور اإلهمال ال���ذي يجب وصف���ه باإلجرامي.
ّ ً
ُ
مسوغا بقدر ما
والذرائع التي تس���اق لتبرير ذلك ،ال تش���كل
تكش���ف طبقة أعمق من منظومة اإلهمال .فالتبرير الرسمي
ال���ذي قيل للجمعية هو أن عدم اص���دار األوامر لوقف العمل
والبدء بتحقيق ،سببه “وقوع حوادث في ورشات غير منظمة،
ّ
المديرية كان من الصع���ب معرفة هوية
وبحس���ب ادعاءات
المسؤولين عن الورشة في الوقت المحدد ،أو بحجة أن حوادث
العمل وقعت خ���ارج الخط األخضر حيث ال صالحية للمديرية
في تطبيق قوانين مراقبة األمان ،بحس���ب إدعائها” ،كما جاء
في تقرير الجمعية .ومن الالئق ترجمة رد تلك المديرية على
أنه ّ
تنصل من المس���ؤولية مغطى بأسمال وخرق بيروقراطية
بالية.
ّ
تغيير ه���ذا الواقع البش���ع يحتاج إل���ى أن تتحمل جهات
السلطة المسؤولية في الرقابة والتحقيق والردع والتصحيح.
كذلك ،يجب أن يتحلى أصح���اب العمل والمقاولون باألخالق
وتوفير ش���روط األمن واألمان ّ
لعمال يكدحون ويش���قون في
العم���ل اليدوي الجس���دي ُ
المجهد .األم���ر ال يمكن أن يجري
ّ
ً
وينتهي بنوايا المشغلين الحسنة طبعا .بل يحتاج إلى ضبط
وقوانين وأنظمة ورقابة لضمان تل���ك الظروف اآلمنة .واجب
القيام بها يقع على عاتق أذرع السلطة المركزية ذات الشأن.
لكن الوثيقة التالية ّ
تبين أن اإلهمال واإلخفاق يعششان في
مكاتب أصحاب القرار والصالحية الرسميين.

 8شهداء عمل في شهرين
اإلحصائي���ات الش���هرية الت���ي توفرها جمعي���ة “عنوان
العامل” الناشطة بش���كل بارز في متابعة ملف الحوادث في
ً
تحديدا ،تعكس صورة شديدة القتامة .تتقاطع
قطاع البناء
فيها األس���باب وفي مركزها إهمال إجرامي ضالع فيه بعض

إجراءات رادعة بمعدل صفر!
في تشرين األول الماضي  2016توجه «ائتالف النضال ضد
حوادث البناء» برسالة مفصلة إلى وزير العمل حاييم كاتس،
الذي تتولى وزارته المسؤولية عن قطاع البناء ،بمطلب زيادة

العمال الفلسطينيون في ورش البناء اإلسرائيلية" :الخبز ّ
المر".

الرقابة وتطبيق القانون واألنظمة في مجال أمان عمال البناء.
ً
هذه الرسالة المفصلة أرسلت أيضا إلى قسم االلتماسات في
ً
ً
تمهيديا للمحكمة العليا إذا
التماسا
النيابة العامة ،بوصفها
لم تستجب الوزارة.
يتش���كل هذا االئتالف من عدة جمعيات ومؤسسات هي:
عنوان العام���ل ،منظمة ً
معا ،أطباء لحقوق اإلنس���ان ،جمعية
حقوق المواطن ،وعيادة حق���وق العمال في جامعة تل أبيب.
وهو يصور ً
إش���كاليا ً
ً
جدا يصح اعتباره :البنية التحتية
وضعا
المفككة التي تسمح بوقوع الحوادث القاتلة والخطيرة .مثال،
كما جاء في الرس���الة ،ال يتم تطبي���ق أوامر األمان وال متابعة
تنفيذها ،وهذا يش���مل حتى الورش���ات الت���ي ُوثقت فيها
قصورات وأصدرت أوام���ر ضدها .بعض المواقع التي تابعها
االئتالف عاد للعمل دون التيقن من أنه طبق األوامر والمعايير
الخاص���ة باألمان التي س���بق انتهاكها .كذل���ك ،فإن غالبية
ّ
ح���وادث العمل ال يبل���غ عنها للمديرية المس���ؤولة وبالتالي
َّ
ال ُيحقق فيها ،ألن المش���غلين ال يهتم���ون بالتبليغ عن تلك
الحوادث بالرغم من أن القانون ينص على ذلك .وهكذا ،يقول
االئتالف ،ال تتوف���ر لدى أية هيئة رس���مية معطيات وافية
ً
خصوصا في
حول الحوادث واإلصابات .ويتجسد هذا اإلخفاق
المواقع التي ش���هدت حوادث ،إذ أشار تقرير لمراقب الدولة
إلى أن مفتش���ي مديرية األمان في العم���ل زاروا وعاينوا %2
فق���ط من مجمل مواقع العمل ،وذلك بعد تلقيهم بالغات عن
وقوع حوادث .هذا بالطبع يجعل أي إجراء الس���تخالص العبر
مستحيال ،ومثله استيفاء اإلجراءات القانونية مع المسؤولين

عن الحوادث لعدم تطبيقهم معايير األمان.
هناك إج���راءات رادعة بمعدل صفر للمش���غلين منتهكي
القانون ،تتابع رس���الة االئتالف .فع���دد لوائح االتهام التي
تقدم هامش���ية ً
جدا ،وفي فترة خمس س���نوات ( 2010حتى
 )2015تم تقدي���م  52الئحة اتهام فقط في جميع القطاعات
الخاضعة لرقاب���ة الوزارة .للمقارنة :عدد قتلى حوادث العمل
ً
عام  2015وح���ده كان وفقا للمديرية المذكورة نفس���ها55 :
ضحي���ة؛ وفي قطاع البناء وحده في تلك الفترة ( 5س���نوات)
ً
كان  193ضحية .أي أن مئات الحوادث ،التي شمل منها أيضا
إصاب���ات خطيرة ،ظلت دون تحديد مس���ؤول وال مس���اءلة وال
عقوب���ة وال ردع وال ع���دل .مرة ثانية يص���ح الحديث عن بنية
تحتية لإلهمال اإلجرامي.
ولهذه “البنية” أساس���ات تجس���دها المعطي���ات التالية:
هن���اك  55وظيفة فقط مخصصة لتطبيق ش���روط األمان في
مواقع العمل (كلها) وهم مس���ؤولون عن ما يفوق 5ر 3مليون
عام���ل في نحو  200ألف موقع عمل .في قطاع البناء هناك 17
ً
مفتش���ا فقط لنحو  13ألف ورشة بناء! ال حاجة لإلسهاب في
توضيح عبثية هذا الحال .فليس وقوع الحوادث هو االستثناء
ّ
أش���د المتوقع في هكذا ظ���روف( .المقياس المعمول
بل هو
به ً
دوليا ،بحس���ب منظمة العمل الدولية واالتحاد األوروبي و
 OECDهو :مفتش واحد مقابل كل  10آالف عامل).

ما يجب (وال يتم) عمله

ً
ّ
تع���ج باإلهمال والتقصير
انطالق���ا من تلك الوضعية التي

ّ
وتعوق وتصيب
واإلخفاق ،والح���وادث الدموية التي تقت���ل
ً
عم���اال يكدحون في أقس���ى أنواع الش���غل ،طال���ب “ائتالف
النض���ال ضد حوادث البن���اء” وزير العم���ل باعتماد وتطبيق
المعايي���ر الالزمة لمواجهة حوادث العم���ل في قطاع البناء،
بينه���ا :يجب على مفتش���ي األم���ان القيام بزي���ارات دورية
ً
س���نويا لكل ورش���ة
لورش���ات البناء ،بما ال يقل عن  3زيارات
بذاتها؛ زيارات متابعة وفحص للورشات التي شهدت حوادث
وص���درت أوامر أمان ضدها ،بحيث ال يتم إلغاء تلك األوامر إال
بمصادقة المفتش���ين بعد فحص الموقع؛ نشر عنوان واضح
يمك���ن للعمال وس���ائر الجمهور التوجه إلي���ه بخصوص أي
والمبادر من قبل
نقص ف���ي معايير األمان؛ العمل المباش���ر
ِ
المديرية للحصول على معطي���ات وافية عن حوادث العمل؛
إل���زام المش���غلين والمقاولي���ن بالتبليغ عن الح���وادث في
الورشات التي بحوزتهم؛ التحقيق المستوفى في كل حادث
عمل يعرف بالمتوسط أو القاتل.
كذل���ك يطالب االئت�ل�اف بزيادة عدد وظائف المفتش���ين
والمحققين وتوفير ما يحتاجونه من تجهيزات مثل سيارات،
وتحس���ين ظروف عملهم ،مع وضع معايير واضحة وش���فافة
لتخصيص ه���ذه الوظائف لمن يقوم���ون بالتطبيق الفعلي
والالئق لقواعد األمان في ورشات البناء.
َ
مضاع���ف .فالضحاي���ا هم من
ل���ن يتم ه���ذا دون جه���د
الفلسطينيين من جهة ومن الطبقة الكادحة من جهة ثانية؛
والمؤسسة اإلسرائيلية تتسم بالعنصرية ضد العرب و”غير
اليهود” من جهة وبرأسمالية متبلدة من جهة ثانية.

تقرير جديد لـ “جمعية حقوق المواطن”:

ظاهرة اعتقال القاصرين الفلسطينيين في الضفة الغربية ال تزال واسعة وتتم على أساس شهري!
أك���د تقرير جديد صادر ع���ن «جمعية حقوق المواطن» في إس���رائيل حول
اعتقال القاصرين الفلس���طينيين في األراضي المحتلة منذ  1967خالل العام
ُ
ّ
 ،2015أن���ه من خالل مقارنة المعطيات يتضح أنه في العام  2014اعت ِقل 1375
ّ
ً
ًّ
اعتقل
قاصرا
فلس���طينيا في الضفة الغربية ،وفي مقابل ذلك في العام ِ 2015
ً
 871قاصرا.
ّ
وبحس���ب التقرير «يالحظ بهذا أنه طرأ انخفاض يبلغ حوالي  %36على عدد
القاصرين الذين اعتقلوا .مع ذلك ،ال تزال هذه الظاهرة واس���عة ،وتحدث على
ّ
ّ
األساسية
شهريُ ،ويرافقها مساس كبير بمصلحة األطفال وبحقوقهم
أساس
ّ
ّ
ّ
المستقبلي».
على الناحيتين النفسية والجسدية لديهم ،وبتطورهم
وجاء في مس���تهل التقرير الذي أعدته المحامية نس���رين عليان وس���ابير
ّ
«جمعية حقوق المواط���ن» تعمل منذ فترة طويلة على
سلوتس���كر عمران ،أن
ّ
ّ
تعزي���ز حماية حقوق الفلس���طينيين الذين يواجهون إج���راءات جنائية في
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
الجمعية
المحتلة .وفي هذا اإلطار ،تركز
العسكري في األراضي
جهاز القضاء
ً
تركيزا ًّ
ّ
ّ
خاصا على حقوق القاصرين الفلس���طينيين ف���ي اإلجراءات الجنائية،
ّ
وبخاصة في إجراءات االحتجاز ،واالعتقال واالس���تجواب من قبل قوى الجيش
ّ
ّ
َّ
والشرطة اإلس���رائيليين ،وتنظر الجمعية بقلق إلى االنتهاكات البالغة التي
ُترتكب في هذا ّ
السياق.
وأش���ير إلى أن هذا التقرير يقوم بتلخيص ُ
ّ
األساسية التي تم
المكتشفات
ّ
ّ
ّ
الحصول عليها من ردود الجيش والش���رطة على طلب���ات حرية المعرفة التي
ّ
“جمعية حق���وق المواطن” بخص���وص اعتقال القاصرين
كانت قد أرس���لتها
ُ
ّ
ّ
الفلس���طينيين ،وذلك كجزء م���ن المراقبة التي تجريه���ا الجمعية على عمل
ُ ّ
ّ
العس���كري في األراضي المحتلة بش���كل عام وعل���ى حقوق القاصرين
الحكم
بش���كل خاص فيما بتعلق باالعتقال والتحقيق .وترى الجمعية بقلق ش���ديد
االنتهاكات الكثيرة التي تحصل بهذا الخصوص.
ّ ّ
ّ
كما أشير إلى ّ
أن ُ
المعطيات في التقرير تتعلق بالعام  2015وبمنطقة الضفة
ّ
الغربية فقط.
ّ ّ
ُ
ّ
ً
ّ
ُ
ّ
ً
وتفيد المعطيات بأنه تم اعتقال  871قاصرا فلسطينيا في الضفة في العام
ّ
ّ
ّ
ّ
وت���م تقديم لوائ���ح اتهام ضد  62بالمئة من بينه���م (أي ضد  542من
،2015
ُ
ِّ
ّ
ُ
القاصري���ن المعتقلين) ،وتم اعتقال  72بالمئة م���ن القاصرين الذين قدمت

ّ
ّ
ّ
حتى انتهاء اإلجراءاتّ ،
وتمت إدانة  95بالمئة منهم في
ضدهم لوائح اتهام
ّ
العسكرية.
المحاكم
ّ ّ
ً
ّ
ً
وأفادت ش���رطة إس���رائيل بقيامها باعتقال  681قاصرا فلسطينيا من الضفة
ّ
الغربي���ة في العام  .2015وبحس���ب ُ
ّ
المعطيات التي بين ي���د الجمعية ،يتضح
ّ
ّ ّ
ً ّ
ّ
أن الش���رطة اعتقلت بالمعدل  57قاصرا كل شهر .وكان الشهر الذي قامت فيه
ّ
الشرطة بأكبر عدد من االعتقاالت مقارنة بسائر األشهر هو تشرين ّ
األول ،2015
ّ
ش���هري تشرين الثاني وكانون ّ
َ
األول ،2015
وتم خالله اعتقال  162قاصرا .وفي
ً
ً
ً
واللذين ش���هدا “انتفاضة األفراد” ،نجد أيضا ع���ددا كبيرا من االعتقاالت124 :
ّ
الثاني ،و 78في كانون ّ
األولّ .أما في شهر حزيران من العام 2015
في تش���رين
ّ
اً
فقامت الشرطة بأصغر عدد من االعتقاالت مقارنة بسائر األشهر ( 19اعتقال).
ًّ
فلس���طينيا ،من البالغين
وخ�ل�ال الع���ام  ،2015قام الجيش باعتق���ال 3132
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الغربية .من بين ُمجمل االعتقاالت في الضفة الغربية
والقاصرين ،في الضفة
ّ
س���ن الـ .)18
ف���ي ذلك العام ،كانت هناك  190حالة اعتقال لقاصرين (ما دون
ّ
بم���ا معناه ّ
أن  6بالمئة فقط من االعتق���االت التي نفذها الجيش في األراضي
ُ ّ
بالم ّ
حتلة في العام  2015كانت لقاصرينُ .
عدل اعتقل الجيش  16قاصرا كل
الم
شهر خالل العام .2015
ويؤك���د التقرير أنه م���ن خالل المعطيات المس���تعرضة في���ه ،وكذلك من
ّ
“جمعية حق���وق المواطن” في ّ
الس���نتين
المعلوم���ات التي حصل���ت عليها
األخيرتين ،ترتس���م صورة واضحة لسياس���ة جوهرها تزاي���د حاالت اعتقال
ّ
الغربية ،واالس���تخدام المتكرر لالعتقاالت حتى نهاية
القاصرين في الضفة
ُ
ّ
ّ
اإلجراءات القضائي���ة ،وغياب بدائل االعتقال ،وإدان���ة كل قاصر تقدم ضده
ً
تقريبا.
الئحة اتهام
ٌ
ويضيف :لهذه السياس���ة أبعاد كثيرة وكارثي���ة على القاصرين من ناحية
نفس���ية وتربوية وم���ن ناحية ّ
ّ
تطوره���م .االعتقال والتحقيق هم���ا إجراءان
ّ
بالحري عندما يكون الحديث عن أوالد صغار .ليس
قاسيان لإلنسان البالغ ،فكم
ً
خاصا ومنفرداً
مكانا ً
من قبيل الصدفة أن ّ
الدول���ي والمحليّ
ّ
يخصص القانون
ّ
لطريق���ة التحقيق م���ع األوالد والفتي���ان واعتقالهم .يتضح م���ن المعلومات
ّ
الغربية
التي بين أيدين���ا أن اعتقاالت القاصرين الفلس���طينيين في الضفة
ّ
ً
ُ
ً
من���اف للقانون أيضا ،تؤثر
بش���كل
والتحقيقات معهم ،التي تمارس أحيانا
ٍ
ٍ

ُ
بش���كل ملحوظ على األوالد ،حيث يظهر على بعضهم بع���د االعتقال الخوف
ٍ
الدائم من قوات األمن والمعان���اة من الكوابيس ،األرق ،تراجع في تحصيلهم
ّ
ّ
وتغير إلى األسوأ في تعاملهم مع المحيط والمجتمع.
الدراسي
ّ
ْ
ويتابع :أدخلت في ّ
ّ
العسكري تعديالت تتعلق
السنوات األخيرة إلى التشريع
ّ
بحقوق القاصرين الفلس���طينيين الذين لهم طرف ف���ي إجراءات جنائية وفي
ّ
المحتلة .ومن ضمن ذلك ،أقيمت ّ
ألول ّ
مرة محاكم
مخالف���ات أمنية في األراضي
ُِّ
ّ
عس���كرية للقاصرين ،في عوفر وس���الم؛ قصرت فترات االعتقال الس���ارية على
القاصري���ن وكذلك على البالغين؛ ووضعت تعليمات بش���أن االعتقال وإجراءات
ّ
ّ
الخاص���ة بالقاصرين ،التي من المف���روض بها أن تكون
التحقي���ق والمحاكمة
ّ
الدولي بخصوص حقوق األوالد .لكن رغم هذه
لصالحهم وأن تتوافق مع القانون
التغييرات ّ
ّ
فإن المعطيات التي تنشر في هذا التقرير تبين صورة مختلفة.
ّ
ّ
ويتضح من المعطيات أن  72بالمئة من القاصرين الفلسطينيين في الضفة
ّ
ّ
ّ
اعتقلوا حتى
الغربي���ة الذين قدم���ت ضدهم لوائح اتهام خالل الع���ام ِ ،2015
نهاي���ة اإلجراءات القضائية .في المقابل في إس���رائيل 9ر 17بالمئة فقط من
المقدم ّ
ّ
ضده���م لوائح اتهام يبقون ره���ن االعتقال حتى نهاية
القاصري���ن
ّ
اإلجراءات .كما تش���ير المعطيات الواردة في هذا التقرير إلى توجه متواصل
وإلى تزايد في الحاالت التي يبقى فيها القاصرون رهن االعتقال حتى نهاية
ً
مقارنة بعام  .2014هذا األمر ليس من قبيل ّ
الصدفة
اإلجراءات في العام ،2015
ّ
مخالف
متعمدة من االعتقال حتى نهاية اإلجراءات ،على نحو
وإنما هو سياسة
ٍ
ّ
ّ
لوثيقة حقوق الطفل الدولية ،التي تؤكد أن اعتقال القاصر جائز االس���تخدام
زمنية مالئمةّ .
كمالذ أخير فقط وألقصر فترة ّ
إن إبقاء نس���بة عالية كهذه من
ً
القاصرين رهن االعتقال حتى نهاية اإلج���راءات يتنافى أيضا مع روح قانون
الشبيبة ،الساري في إس���رائيل ،والذي يرمي إلى فحص التأهيل وطرق إعادة
ً
الفتيان إلى الطريق الصواب بدال من معاقبتهم واعتقالهم.
ّ
ّ
كما يتضح أن األغلبية شبه المطلقة من لوائح االتهام المقدمة ضد قاصرين،
ْ
انته���ت باإلدانة ( 95بالمئة) .معنى ذلك هو ّ
أن
س���واء عام  2014أو عام ،2015
ّ ّ
المقدمة ّ
ّ
ً
تقريبا .أكثر
ضد قاصر تضمن اإلدانة ف���ي كل ملف
الئح���ة االتهام
من نصف اإلدانات كانت من جراء مخالفة شغب .يجدر الذكر في هذا السياق
ّأنه صحيح ّ
ًّ
نسبيا وتصل إلى
بش���كل عام في إسرائيل عالية
أن نس���بة اإلدانة
ٍ

ّ
ّ ّ ً ّ
 83بالمئة ،إال ّ
حدة ،ويتضح منها
أن نس���بة إدانة القاصرين في الضفة أش���د
ّ
ّ
الغربية.
السياسي في الضفة
التخوف واعتماد سياسة صارمة بسبب الصراع
ً
ّ
ّ
الدولي ،يش���كل مبدأ مصلحة الطفل
ويش���ير التقرير إلى أنه وفقا للقانون
ًّ
أساس���يا في الخطوات أو القرارات المتعلقة بالقاصرين .لكن السياس���ة
مبدأ
الموصوف���ة أعاله منافية لروح ولمضمون الوثيقة الدولية لحقوق الطفل التي
ّ
وقع���ت عليها إس���رائيل ،إذ ّ
إن هذه الوثيقة تطالب أن يكون س���جن القاصر
ً
الوس���يلة األخيرة وأن يكون ألقصر فت���رة زمنية مالئمة .إضافة إلى ذلكّ ،
فإن
وثيقة جنيف الرابعة التي تتناول من جملة األمور كيفية معاملة المعتقلين
تتطرق بش���كل صريح إل���ى وجوب توفير “معاملة ّ
ّ
خاصة”
في منطقة محتلة،
ٍ
ٍ
للمعتقلي���ن الذين يعيش���ون تحت االحتالل .كذلك يش���ير إلى أن سياس���ة
ّ
تكثيف االعتق���االت الطويلة المترافقة مع االحتج���از حتى نهاية اإلجراءات
مناقضة لمصلحة القاصر.
ّ
أخيرًا يذكر التقرير أن سياس���ة مش���ابهة لهذه المتبع���ة تجاه القاصرين
ً
ّ
الفلس���طينيين ُتمارس ًّ
الش���رقية أيض���ا .وبخالف المناطق
فعليا في القدس
ّ
المحتلة في الضفة ،التي تس���ري فيه���ا القوانين العس���كرية التي ال تجيز
إعادة التأهيل وبدائل االعتقال والس���جن للفتيان ،ففي القدس الشرقية ّ
تم
ّ
اإلس���رائيلي ،ولذلك فإن قانون الشبيبة من المفترض أن يتيح
فرض القانون
للقاصرين من القدس الش���رقية آفاق إعادة تأهيل وبدائل للسجن واالعتقال.
ّ
التشدد في
لكن طرأ في الس���نتين األخيرتين تغيير في السياس���ة أدى إلى
معاملة هؤالء القاصرين .وقال إن قرار الحكومة رقم  1776من يوم ،2014/6/26
الذي يحم���ل عنوان «تعزيز تطبيق القانون في مخالف���ات إلقاء الحجارة»ّ ،
أقر
أنه يجب فرض سياس���ة صارم���ة تتمثل بتقديم لوائح اته���ام ،بما في ذلك
ّ
طل���ب االعتقال حتى نهاي���ة اإلجراءات« ،بهدف تش���ديد العقوبة المتبعة».
ً
العام للدولة ،في يوم  ،2015/9/9صيغة ّ
إضافة إلى ذلك ،نشر ّ
ّ
محدثة
المدعي
للتوجيهات المتعلقة بسياس���ة تطبيق القانون في مخالف���ة إلقاء الحجارة.
ّ
جوهرية في هذه التوجيهات هي السياسة المعلنة لطلب
التعديالت األكثر
ّ
االعتقال حتى نهاية اإلجراءات ضد كل مشتبه به بإلقاء حجارة؛ اإللغاء الفعلي
لبدائل االعتقال للقاصرين ُ
المدانين بهذه المخالفات؛ وتشديد العقوبة على
القاصرين ُ
ّ
المدانين بإلقاء حجارة وبمخالفات على خلفية أيديولوجية.

4

الثالثاء 2017/3/7م الموافق  8جمادى اآلخرة 1438هـ العدد  396السنة الخامسة عشرة

“المشهــــد” االقتصـــادي

إعـــداد :برهوم جرايسي

موجز اقتصادي

تقارير :البنوك اإلسرائيلية تمنح تسهيالت كبيرة لحيتان مال ال يسددون قروضهم!

مسعى لتجنيد آالف عمال
البناء من إسرائيل

*الفائدة القصوى على القروض غير اإلسكانية تصل إلى 6ر ،%9بينما الفوائد االستثنائية تصل إلى * %16حيتان المال يحصلون
على فوائد أقل بكثير ومن ال يسدد منهم يحصل على تسهيالت *الفوائد الفعلية في السوق السوداء تتراوح ما بين  %100إلى *%150

أعلنت وزارة المالية اإلس���رائيلية عن مب���ادرة جديدة لتحفيز
المواطني���ن ف���ي إس���رائيل للعمل في قط���اع البن���اء ،في كافة
المس���تويات ،إذ أن القطاع بحاجة حالية إل���ى ما يزيد عن 6500
عام���ل .وقد وظفت ال���وزارة حوال���ي 5ر 3ملي���ون دوالر لتقديم
محفزات للمواطنين ،ليعملوا ف���ي قطاع البناء ،الذي يعتمد منذ
س���نوات طويلة أساس���ا على العمال الفلس���طينيين من الضفة
المحتلة ،وأيضا العمال األجانب ،أما العمال من إس���رائيل ،فهم
بغالبيتهم الس���احقة من العم���ال العرب ،في حي���ن أن العمال
اليهود يتجهون للوظائف التقنية في قطاع البناء ،مثل تشغيل
األجه���زة والرافع���ات ،حيث مس���توى الرواتب أعل���ى بكثير من
الرواتب التي تدفع للعمال العاديين.
وحس���ب الوزارة ،فإنها تس���عى إلى تأهي���ل  2500مدير عمل،
و 500مش���غل ألجهزة رافعة ،و 3500عامل للعمل في ما يسمى
“األعمال الرطبة” ،وهي األش���غال الفعلية ف���ي البناء .وتهدف
ه���ذه المبادرة إلى تقليص اس���تقدام العم���ال األجانب ،الذين
رغ���م رواتبهم المنخفضة إال أن كلفتهم تبقى عالية ،خاصة وأن
الرواتب التي يتلقونها يتم تحويلها إلى أوطانهم.
وبموج���ب تقرير ص���ادر عن ال���وزارة ،فإنه بع���د الحملة التي
أعلنته���ا قبل أكثر من أس���بوعين ،تس���جل حوالي ألفي ش���اب
للدورات المهنية ،حتى األس���بوع الماضي ،وحصل كل شاب تم
قبوله للدورات المهني���ة على منحة بقيمة  800دوالر ،مع ضمان
تش���غيله في واحدة من شركات البناء الكبرى ،فور انهائه تعلم
الدورة المكثفة.
ويذك���ر أن الحكوم���ة كانت ق���د صادقت قبل بضعة أس���ابيع
على استقدام عش���رين ألف عامل صيني خالل السنوات الثالث
المقبل���ة ،كم���ا أعلنت عن نيته���ا زيادة تصاري���ح العمال آلالف
العمال من الضفة.

بدء استخدام حافالت
ركاب كهربائية

أش���ارت ع���دة تقارير صدرت ف���ي األيام األخي���رة ،إلى
أن البنوك اإلس���رائيلية تس���تقوي عل���ى الضعفاء الذين
يطلبون قروضا لديها ،وتفرض عليهم نسب فوائد عالية
ج���دا ،مقارنة مع الفائدة األساس���ية الت���ي يطرحها بنك
إسرائيل المركزي ،في حين أنها تقدم تسهيالت لحيتان
م���ال ،خاصة أولئك الذين ال يس���تطيعون الحقا تس���ديد
قروضهم ،ويترك���ون البنوك مع خس���ائر .وهذه الظاهرة
تجعل الضعفاء عرضة للس���وق الس���وداء ،التي تس���يطر
عليه���ا عائالت العالم الس���فلي بفوائد تص���ل أحيانا إلى
 ،%150وه���ذا أكثر بـ  15ضعفا م���ن الفائدة القصوى على
القروض البنكية.
وتصدر ه���ذه التقاري���ر بالتزامن مع أبح���اث في لجان
الكنيست حول مش���روع قانون من شأنه أن يفرض قيودا
على س���وق الفوائ���د البنكية ،ف���ي حين تطال���ب البنوك
بتخفيف هذه القيود .ويشهد االقتصاد اإلسرائيلي منذ
عامين فائدة بنكية أساس���ية صفري���ة1 ،ر ،%0على ضوء
ضعف وتيرة النمو االقتصادي .وه���ذه الفائدة تنعكس
مباش���رة على فوائد اإليداعات والتوفي���رات المالية ،غير
المرتبطة بأس���واق الم���ال ،إذ تتراوح الفائدة الس���نوية
على الفائدة البنكية ما بي���ن نصف بالمائة ،وحتى 5ر%2
في “أحس���ن األحوال” ،ما يدفع أصحاب حسابات التوفير
نحو خي���ار التوفيرات المرتبطة بأس���واق المال ،ما يعني
المراهن���ة بأموالهم ،التي ق���د تحقق له���م فوائد أكبر،
ولكن في المقابل قد يكونون عرضة لخسائر في رأس مال
التوفير ،علما أن القانون يفرض ضريبة بنس���بة  %25على
أرباح التوفيرات من الفوائد وأسواق المال.
أم���ا الفوائد على القروض ،فإن بنك إس���رائيل يس���مح
للبن���وك بجباي���ة فوائ���د حتى  %8س���نويا ،تض���اف إلى
الفائ���دة األساس���ية (برايم) بنس���بة 6ر ،%1م���ا يعني أن
الفائدة القصوى تصل س���نويا إل���ى 6ر .%9إال أن البنوك
تف���رض فوائد تصل إلى  ،%16حينم���ا يكون الحديث عن
تسديد القروض المس���تعصية ،أو فقط االقساط التي لم
يتم تسديدها ،ما يضع المدينين أمام صعوبات أشد في
تسديد كامل القروض ،خاصة حينما يكون الحاصلون على
القروض هم من المواطنين الضعفاء اقتصاديا.
وحسب تقرير بنك إسرائيل المركزي ،فإن حجم القروض
البنكية المباش���رة ،عدا القروض االسكانية ،بلغ في العام
الماض���ي  2016حوالي  188مليار ش���يكل ،وهو ما يعادل
 56ملي���ار دوالر ،بينما معدل الفائدة االجمالية بلغ 3ر.%8
كما أن  %34من هذه القروض ،بلغت نسبة الفائدة عليها
6ر %9وه���ي الفائدة القصوى المس���موح بها في البنوك
التجاري���ة ،في حين أن الفائدة على القروض االس���كانية
تقل عن  %4سنويا .ويقول التقرير إن حجم القروض التي
فرضت عليها الفائدة االس���تثنائية بلغ 3ر 4مليار شيكل،
(16ر 1مليار دوالر).

البنوك االسرائيلية  ..في خدمة حيتان المال.

ف���ي حي���ن أن القانون يق���ول إن الفائ���دة القصوى التي
يمكن جبايته���ا 6ر %9بالمجمل ،والفائدة االس���تثنائية
على القروض المس���تعصية تصل إلى  ،%16فإنه حس���ب
التقديرات تصل الفائدة الفعلية في السوق السوداء إلى
ما بين  %100إلى .%150
كذلك فإن السلطات لم تالحظ الممارسات المرفوضة ،التي
يستخدمها أصحاب السوق السوداء من أجل جباية القروض،
ضد من يس���تصعبون تس���ديد األقس���اط ،بفائ���دة .%150
والممارسات المرفوضة تتضمن أيضا التهديد بالعنف.
ويؤكد تقرير وزارة العدل “أن الوضع القائم في السوق
السوداء ،وخاصة األس���اليب المرفوضة ،تجعل المدينين
م���ن دون حماية ،وال تفعل الدولة ش���يئا للدفاع الضروري
ع���ن المدينين” ،بينما األقوياء يحظون بمراقبة وثيقة من
أجهزة الدولة على البنوك.
ويدع���و طاق���م وزارة الع���دل إلى تصحيح ه���ذا الوضع
الرهي���ب ،من خالل اقامة قس���م جديد ف���ي وزارة المالية
للرقابة على الس���وق السوداء ،أيضا في ما يتعلق بالجانب
الجنائ���ي في هذه الظاه���رة ،وقد التزم���ت وزارة المالية
بالعمل على تطبيق هذه التوصية ،وسيكون على األحزاب
المنافسة في االنتخابات دعم هذه التوصية ،إذا كان في
نيتها الدفاع عن الناس المستضعفة.

بش���كل جيد قدرة حيتان مال كبار على تس���ديد القروض
الضخمة التي حصلوا عليها في س���نوات سابقة ،وعجزوا
ع���ن االيفاء بالتزاماتهم .وهذه واح���دة من أكثر القضايا
العاصفة في عالم االقتصاد ،نظرا للتس���هيالت الضخمة
التي حصل عليها حيتان المال من البنوك ،ومن ش���ركات
التأمين ،وقس���م منهم تورط بخس���ائر تقدر بالمليارات،
دون أن تكون لديهم القدرة على تسديد الديون.
وتزايدت ف���ي الس���نوات األخيرة القضاي���ا التي ظهر
فيه���ا حيتان مال ،طالما لعب���وا دورا مركزيا في االقتصاد
اإلسرائيلي ،وهم جالسون على كرسي االتهام ،في قضايا
مالي���ة متعددة ،وفي صلبها الحص���ول على قروض مالية
كبيرة م���ن البنوك ،أو من صناديق التقاعد لدى ش���ركات
التأمي���ن الكبرى ،وأيضا خداع رأس المال .وفي العديد من
الحاالت ،كان يظهر أن حيت���ان مال كبار ،تقدر ثروات كل
واحد منهم بمليارات الدوالرات ،كانوا يعجزون عن تسديد
القروض ،ليطالبوا البنوك بإجراء تخفيضات لهم بالفوائد،
بموج���ب المصطلح الذي انتش���ر في الس���نوات األخيرة-
“حالقة”.
وفي أحيان ليست قليلة ،كانت تتدخل السلطات المالية
دعما لحيت���ان المال في مطلب “الحالق���ة” ،منعا النهيار
اس���تثماراتهم في االقتصاد ،وانعكاس���ات االنهيار على
الس���وق .ومع كثرة ه���ذه الظواهر ،أظهر بنك إس���رائيل
تقريرا س���عى فيه إلى شرح مسببات س���قوط البنوك في
ورطة أمام حيتان المال االشكاليين.
ويق���ول البنك إن حجم االعتم���ادات الكلي الذي تقدمه

البنوك للجمهور العام يبلغ ف���ي هذه المرحلة  940مليار
ش���يكل (حوال���ي  252ملي���ار دوالر) بما يش���مل القروض
االس���كانية ،وأن  %5من حجم هذه االعتمادات يتجه إلى
حيتان المال ،ما يعني قرابة 6ر 12مليار دوالر.
ومن أكبر النماذج لوضعية القروض االش���كالية لحيتان
المال ،قضية اليعازر فيش���مان ،ال���ذي كان ذات يوم من
أكبر حيتان المال اإلس���رائيليين ،وفي السنوات األخيرة،
اس���تثمر بنس���بة كبيرة من ثروته في االقتصاد الروسي،
حيث تكبد خس���ائر فادحة ،انعكست مباشرة على مجمل
ثروت���ه ،وه���و اآلن خاضع إلج���راءات إعالن افالس���ه أمام
المحاكم اإلسرائيلية.
وحس���ب التقارير ،فإن حجم القروض التي حصل عليها
فيشمان من البنوك اإلسرائيلية بلغ 45ر 4مليار شيكل ،ما
يقارب 2ر1مليار دوالر (بحسب سعر الصرف الحالي) ،إال أنه
أعاد لبنوك  %225فقط من ه���ذه القروض ،بمعنى حوالي
 268مليون دوالر ،فيما الباقي س���تكون في عداد القروض
المس���تعصية .وق���د تحص���ل البنوك على ج���زء من هذه
القروض ،بعد تصفية كافة أمالك فيشمان واستثماراته،
بموجب إجراءات اإلفالس .وأكث���ر البنوك تضررا كان بنك
“هبوعليم” الذي قدم لفيش���مان قروضا بقيمة 8ر 1مليار
شيكل ( 486مليون دوالر) ،يليه بنك “ليئومي”7 -ر 1مليار
ش���يكل ( 459مليون دوالر) ،ثم بنك “ديسكونت” -حوالي
 108ماليي���ن دوالر ،وبن���ك “مركنتيل” التاب���ع هو أيضا
لبنك “ديس���كونت”6 -ر 75ملي���ون دوالر ،وبنك “مزراحي
طفاحوت” -في حدود  73مليون دوالر.

أعلنت وزارة المواصالت اإلس���رائيلية أنه حت���ى نهاية العام
الجاري تكون خمس ش���ركات مواصالت عامة قد اس���تخدمت 62
حافلة ركاب تعمل على الكهرباء ،كتجربة أولى سيتم تشغيلها
ف���ي عدة مدن في منطقة ت���ل أبيب الكب���رى ،وأيضا في مدينة
العفول���ة ،وكلها مدن تمت���از أنها قائمة على س���هول ،وتقريبا
خالية م���ن المناطق العالية ،وكما يب���دو أن هذه البيئة األفضل
لتشغيل هذه الحافالت.
وقد حصلت الش���ركات عل���ى دعم يقارب  6ماليي���ن دوالر من
“الصندوق الدائم إلس���رائيل” (كيرن كييمت ليسرائيل) التابع
للوكال���ة الصهيونية ،لش���راء الحافالت ،التي م���ن المفترض أن
يكون اس���تهالكها للوقود أقل كلفة ،إلى جانب أنها أقل تلويثا
للبيئة .وقالت الوزارة إن أموال الدعم تهدف إلى سد الفارق بين
س���عر الحافلة بالوقود العادي ،وبين الحافالت التي تعتمد أيضا
على الكهرباء ،في س���بيل تشجيع شركات المواصالت على شراء
هذه الحافالت بأعداد أكبر الحقا.
وفي س���ياق متصل بش���بكة المواص�ل�ات العام���ة ،يتضح أن
إس���رائيل تعاني م���ن نقص في الس���ائقين ،ما حدا بش���ركات
المواصالت ألن تعلم ش���بانا س���ياقة حافالت على حس���ابها في
مدارس س���ياقة اقامتها الشركات لنفسها ،وتضمن لهم العمل
عندها ،ضمن ورديات مس���هلة ،تتراوح ما بين  3إلى  6س���اعات،
وبأجر يبدأ من  39شيكال للساعة ،وهو اعلى بنسبة  %50من الحد
األدنى لألجر.
وحسب احصائيات في وزارة المواصالت ،فإن قطاع المواصالت
ينقص���ه  3آالف س���ائق حافلة ،ما يدفع بالش���ركات لتش���غيل
العاملين ساعات اضافية .كذلك فإن أعداد الحافالت للمواصالت
العام���ة وللرحالت الخاصة والس���ياحة في إس���رائيل في ازدياد
متواص���ل ،إذ قفز عددها من  16900حافلة ف���ي العام  2013إلى
 20100حافلة في العام الماضي  ،2016وهذه زيادة بنسبة .%19

اإلعفاء الضريبي ليهود العالم األثرياء يتحول لضربة مرتدة على نتنياهو!

الحكومة تصادق على
تمديد عطلة الوالدة

*نتنياهو بادر حينما كان وزيرا للمالية إلى منح إعفاء ضريبي ألثرياء العالم اليهود تحت غطاء تحفيز هجرتهم إلسرائيل *تقارير دولية عديدة انتقدت القانون
والجهاز المهني اإلسرائيلي يطالب بإلغائه إال أن نتنياهو يصر على بقائه *من أبرز المستفيدين من القانون :الثري ميلتشين المتورط بشبهة الفساد األبرز ضد نتنياهو*

صادق الكنيس���ت في األس���بوع الماضي بالقراءة التمهيدية
على مش���روع قانون يرفع عطلة الوالدة من  14أس���بوعا حاليا إلى
 15أس���بوعا .وقد صادقت الحكومة على ه���ذا القانون ،كما يبدو
من أجل تخفيف الضغط الش���عبي المطالب برفع العطلة إلى 16
أسبوعا .وكانت العطلة حتى قبل ثالث سنوات  12أسبوعا .وحينما
ت���م رف���ع العطلة إلى  14أس���بوعا ،جرى الحديث عن أن مس���اعي
النواب ستتواصل لرفع العطلة إلى  16اسبوعا.
إال أن مش���روع القانون الجديد يتضمن “تس���هيالت” جديدة
للوال���دات ،كتعويض ع���ن محدودية عطلة ال���والدة ،ومن أبرزها
تقدي���م تخفيضات ف���ي حضانات األطفال الرضع ،في األش���هر
الستة األولى بعد عطلة الوالدة.
وتحظى النس���اء العامالت ،لدى ال���والدة ،براتب يعادل الراتب
ّ
ال���ذي كن يتقاضن���ه خاضع���ا للضرائب ،من مؤسس���ة الضمان
االجتماعي ،وتعد إسرائيل من الدول التي فيها عطلة الوالدة من
األدنى بين الدول المتطورة ،وهي  14أسبوعا .ويظهر من التقارير
الدولي���ة أن عطلة الوالدة األكبر في كرواتيا 30 -أس���بوعا ،تليها
بولندا 26 -أسبوعا ،وأس���تونيا 20 -أسبوعا ،وتشيلي 18 -أسبوعا،
ولوكسمبورغ واسبانيا وهولندا 16 -أسبوعا.
وكان���ت مجموعة ضغط جديدة ،تضم عش���رات آالف العامالت
والعاملين ،قد ش���رعت في االس���ابيع األخيرة ف���ي حملة مطالبة
بزي���ادة عطلة ال���والدة الممنوحة للنس���اء ،والتي ه���ي حاليا 14
أس���بوعا .إذ تش���ير أبحاث إلى أن العائالت ذات القدرات المالية،
وخاص���ة ذات الرواتب العالية ،تس���مح له���م ظروفهم بتمديد
عطلة الوالدة حتى ستة أشهر ،بمعنى ثالثة أشهر أخرى ليست
مدفوع���ة األجر ،في حين أن العائ�ل�ات ذات المداخيل المتدنية،
تضطر المرأة للعودة إلى عملها بعد انتهاء العطلة القانونية.
وحسب تقارير صحافية ،فإن أكثر من  240ألف شخص انضموا
إلى حملة على ش���بكة الفيس���بوك ،تطالب وزير المالية موشيه
كحلون بالعمل على رفع عطلة الوالدة إلى  16أسبوعا.

الفقراء ضحايا السوق السوداء
وكان تقرير س���ابق لوزارة العدل اإلس���رائيلية قد أشار
إلى أن السوق السوداء هي عنوان القروض الوحيد للفئات
الضعيفة ،أولئك الذين لم تس���توعبهم البنوك ،أو خرجوا
منه���ا مضطرين .ويجد المدينون الضعفاء أنفس���هم في
س���وق من دون رقابة على القروض التي يحصلون عليها.
فصحيح أنه يوجد قانون ينظم مس���ألة الفائدة القصوى
التي تس���تطيع السوق الس���وداء جبايتها ،ولكن في ظل
عدم رقابة على السوق ،فإن القانون ال يطبق اطالقا .فمثال

ع���اد إلى الس���طح في األي���ام األخيرة قان���ون االعفاء
الضريبي اإلس���رائيلي لألثرياء اليهود في العالم ،الذي
أقره الكنيس���ت في العام  ،2003وهو س���اري المفعول
حتى نهاية العام المقبل  ،2018بادعاء أن هذا س���يحفز
“الهج���رة اليهودية النوعي���ة” .إال أن القانون جعل من
إس���رائيل دفيئة لمتهربي الضرائب ،ما ورط إس���رائيل
وبنوكه���ا بمطالبات ومالحقات قضائي���ة .ولكن الجديد
م���ن األيام األخيرة ،هو أن هذا القان���ون الذي اتضح أنه
يخدم بضعة أفراد من األثرياء وعائالتهم ،المس���تفيد
األبرز منه في هذه المرحلة هو الثري أرنون ميلتش���ين،
المتورط بشبهة الفس���اد ضد رئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو المعروفة بكنية “الملف ألف” .ويش���ير تقرير
جديد إلى أن نتنياهو يمنع في الس���نوات األخيرة الغاء
هذا القانون ،ولذا هناك من يطالب الش���رطة بالتحقيق
في هذا الملف أيضا.
ويجري الحديث عن تعديل لقانون الضرائب تم اقراره،
ف���ي العام  ،2003بمبادرة وزير المالية في حينه ،بنيامين
نتنياه���و؛ وكان س���اريا لم���دة خمس س���نوات ،ثم جرى
تمديده في العام  2008إلى عش���ر س���نوات أخرى ،ويمنح
المهاجرين اليهود إلى إس���رائيل ،وحتى اإلس���رائيليين
الذين هاجروا قبل س���نوات وعادوا إلى إسرائيل ،اعفاء من
دف���ع الضرائب على كل نش���اطهم االقتصادي في الخارج
لمدة عش���ر س���نوات ،حت���ى وإن كان األم���ر متعلقا ببيع
عق���ارات وأعمال في الخارج وما ش���ابه .وهذا أحد األنظمة
التي س���نتها إس���رائيل في الس���نوات األخيرة ،بحثا عما
يس���مى “الهجرة النوعية” ،بمعنى اس���تقدام مهاجرين
يهود من ذوي االمكانيات المالية والعلمية.
وأكدت سلس���لة م���ن التقارير الصحافية ،وحتى ش���به
رسمية إسرائيلية صدرت بشكل دائم على مدى السنوات

قدرة أثرياء على تسديد الديون
وقد أصدر بنك إس���رائيل المركزي في األسبوع الماضي
تقريرا جديدا أش���ار فيه إلى أن البنوك التجارية لم ّ
تقيم

الماضي���ة ،أن إس���رائيل بات���ت “دفيئ���ة لمتهربي دفع
الضرائب” من يهود العالم ،الذين يس���تفيدون من قانون
االعفاء الضريبي المذكور .وتأجج الجدل اإلس���رائيلي حول
هذا القانون ،الذي ال يس���تفيد منه سوى بعض األفراد مع
عائالتهم ،على ضوء تقارير ومطالبات دولية من إسرائيل
بوق���ف العمل بهذا القانون ،الذي يقف حاجزا أمام تبادل
المعلومات المالية لمحاصرة متهربي الضرائب في العالم.
كما أن هذا القانون كان سببا في تورط بنوك إسرائيلية
أم���ام الس���لطات األميركي���ة ،إذ كان بن���ك ليئوم���ي أول
المتورطي���ن ،وجرى تغريمه بعش���رات ماليين الدوالرات،
على خلفية فتح حس���ابات بنكي���ة ألثرياء أميركان يهود،
في فروع البنك في إس���رائيل والخارج .ويخضع اآلن البنك
اإلس���رائيلي األكبر “هبوعليم” هو أيض���ا لتحقيقات من
جان���ب الس���لطات األميركي���ة .وقالت أنباء في االس���بوع
الماض���ي ،إن البن���ك اضطر إل���ى تعزيز طاق���م المحامين
لمواجه���ة ه���ذه التحقيقات .وحس���ب التقدي���رات ،فإن
“هبوعلي���م” لن يكون بمقدوره االف�ل�ات من ذات العقوبة
التي تعرض لها بنك “ليئومي”.
ويق���ول المحل���ل االقتص���ادي إيت���ان أفريئي���ل ،ف���ي
مق���ال له في صحيف���ة “ذي مارك���ر” االقتصادية ،إن أبرز
المس���تفيدين من هذا القانون في السنوات األخيرة ،هو
الثري أرنون ميلتش���ين ،الذي هاجر في السنوات األخيرة
وحص���ل على الجنس���ية اإلس���رائيلية .وهو الش���خصية
المركزية في قضية الفس���اد ،المعروف���ة بكنية “الملف
ألف” ،وهو يبرز في اس���تثماراته في القطاع السينمائي
األميركي في هوليوود.
ما ينش���ر فقد زود ميلتش���ين عائلة نتنياهو على مدى
س���نوات بـ “هدايا” يقدر ثمنه���ا التراكمي بمئات آالف
الش���يكالت (معدل س���عر صرف الدوالر حاليا 7ر 3شيكل

لل���دوالر) .ومن أب���رز الهداي���ا ،تموين دائ���م وثابت لنوع
فاخر من الش���مبانيا ،س���عر الزجاجة الواح���دة  200دوالر،
تحبها بشكل خاص س���ارة نتنياهو .وحسب التقارير فإن
استهالك هذه الشمبانيا ال يتوقف وكانت تهتم العائلة
بضمان المخزون الدائم على حس���اب ميلتشين ،الذي كان
يتم االتصال به إذ ما تأخرت “الهدايا”.
أم���ا بنيامين نتنياهو فيتلقى بش���كل ثابت الس���يجار
الفاخ���ر وباهظ الثم���ن ،من صنف “كوهيبا س���يجالو ،”5
وأيضا على حس���اب ميلتش���ين .وقال تقرير آخر إن سارة
نتنياه���و طلبت من ميلتش���ين ف���ي العام  ،2004ش���راء
مجوه���رات لها بقيمة  8600دوالر .وتدعي عائلة نتنياهو
أن الهدايا كانت متبادلة ،إال أن الصحافيين في تقاريرهم
ينشرون هذا االدعاء بنوع من االستخفاف.
وقال���ت المحلل���ة االقتصادي���ة ميراف أرل���وزوروف في
مقال س���ابق إنه ليس واضحا ما الذي جنته إس���رائيل من
تعديل ه���ذا القانون ،وجعل نفس���ها ملج���أ للمتهربين
م���ن دفع الضرائب ،فهؤالء األثري���اء لم ينقلوا مصالحهم
ومش���اريعهم االقتصادية إلى إس���رائيل ،ألن نقال كهذا
س���يلزمهم بدفع ضرائ���ب ،وبهذا فإس���رائيل ل���م تربح
م���ن زيادة مداخي���ل ،وال من فتح أماكن عم���ل جديدة من
اس���تثمارات هؤالء المالية ،وهذا أمر سيستمر لكل واحد
منهم عشر سنوات ،في حين أن القانون ال يلزمهم بالبقاء
في إسرائيل بعد تلك الفترة.
وهذا االس���تنتاج تعزز أكثر الحقا ،كم���ا ورد في تقرير
“ذي مارك���ر” األس���بوع الماضي ،إذ يتبي���ن من معطيات
إس���رائيلية أن قانون االعفاء الضريب���ي لم يؤد إلى جرف
هجرة جديد إلسرائيل ،وأن دافع من هاجروا في السنوات
األخي���رة ،منذ س���ن القانون ،ل���م يكن الته���رب من دفع
الضرائب ف���ي أوطانهم .بل إن المس���تفيدين هم بعض

االفراد من كب���ار األثرياء ،من ال���دول األوروبية والواليات
المتح���دة .وبناء على تقارير س���ابقة ،فإن ه���ؤالء األثرياء
لم ُيثروا االقتصاد اإلس���رائيلي بشكل خاص ،سوى أنهم
حافظوا على مصالحهم ،مقابل أن تكون إسرائيل متهمة
بأن قانونها يساهم في تبييض األموال في العالم.
ول���ذا فإن عدة جهات رس���مية إس���رائيلية ،ومن بينها
وزارة الهجرة االس���تيعاب ،تطالب بإلغاء هذا القانون ،أو
تجميد العمل به .وهذا المطلب يظهر لدى طرح مش���روع
الموازنة العامة ،في الس���نوات القليلة الماضية ،ضمن ما
يس���مى قانون التسويات ،وهو مجموعة قوانين واجراءات
اقتصادية تطالب وزارة المالية بها من أجل ضمان تطبيق
مشروع الموازنة العامة .ويقول المحلل إيتان أفريئيل إن
“يدًا ّ
خفية” تسحب هذا البند من قانون التسويات ،أيضا
األخي���ر الذي اقر مع موازنة العامين الجاري  2017والمقبل
 .2018ويشير إلى أن من وراء هذا يقف بنيامين نتنياهو.
ولذا سيكون على الشرطة في اطار التحقيقات أن تفحص
هذا الجانب أيضا.
ونش���ير إلى أنه في األش���هر األخيرة ،ش���رعت س���لطة
الضريبة اإلس���رائيلية باتصاالت مع الس���لطات األميركية
لتب���ادل المعلوم���ات بموجب اتفاق قائم بي���ن الجانبين،
لتب���ادل المعلومات حول الحس���ابات البنكي���ة لمواطني
دولة في البلد اآلخر .وحس���ب التقديرات اإلسرائيلية ،فإن
في الوالي���ات المتحدة أكثر من  35ألف حس���اب لحاملي
الجنس���ية اإلس���رائيلية ،ف���ي حي���ن أن إس���رائيل زودت
الس���لطات األميركي���ة بمعلوم���ات حول  70ألف حس���اب
ألميركان في البنوك والمؤسس���ات المالية اإلس���رائيلية.
وحس���ب تقديرات إس���رائيلية ،فإن نجاح ه���ذه العالقة
س���يحتاج أيضا إلى وقف العمل بقانون االعفاء الضريبي
لألثرياء اليهود.
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تغطية خـاصـة :وضع غور األردن

ُ
في مقابلة أجريت معه مؤخرا:

ّ
رئيس «مجلس مستوطنات غور األردن» «يحذر»
ّ
من «تمدد» التجمعات السكانية الفلسطينية في مناطق ج!
*ويتهم «اإلدارة المدنية» اإلسرائيلية بالتساهل في تطبيق القانون فيما يتعلق بـ»البناء الفلسطيني غير المرخص!»
* يطالب الحكومة اإلسرائيلية بإزالة قرية فصايل وترحيل السكان البدو من منطقة الغور*
ش���كل اللقاء الذي عقد في أواسط شهر شباط الماضي في
البيت األبيض بي���ن الرئيس األميركي دونال���د ترامب وبين
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ،نقطة الذروة
في النش���وة التي ت�ل�ازم اليمين اإلس���رائيلي ،وذلك نتيجة
للشرعية التي تمنحها اإلدارة األميركية الجديدة لالستيطان
اليهودي في الضفة الغربية.
غي���ر أن دافي���د الحيان���ي ،رئي���س «مجلس مس���توطنات
غ���ور األردن» ،ح���ذر من أنه ف���ي الوقت ال���ذي يحتفلون فيه
بالمقولة األميركية بأن «المس���توطنات ال تش���كل عقبة في
طريق الس�ل�ام» ،فإن الفلس���طينيين يعملون ،بدعم وتمويل
أوروبيين ،على إقامة «مس���توطنات» خاص���ة بهم ويفرضون
وقائع على األرض.
وصرح الحيان���ي قائال« :نحن نرضخ للفلس���طينيين ،إنهم
ينتصرون علينا» .وأضاف في مقابلة مطولة أدلى بها مؤخرا
لموقع «مي���داه» االلكتروني اليميني ،وننقل هنا ملخصا لها:
«إن وتي���رة عملي���ات الهدم التي تقوم به���ا اإلدارة المدنية
متخلفة كثيرا عن وتيرة سيطرة الفلسطينيين على مساحات
متزاي���دة من األراضي ف���ي منطقة غور االردن ..إننا نخس���ر
منطقة الغور لصالح الفلسطينيين واألوروبيين».
وبحس���ب ق���ول رئيس ه���ذا المجل���س االس���تيطاني فإن
هن���اك في منطقة غور األردن وحدها ،والتي تش���مل أراضي
تصل مس���احتها الى  840ألف دون���م ،آالف البيوت والمباني
الفلسطينية «غير المرخصة» من قبل السلطات اإلسرائيلية.
وادعى أن اإلدارة المدنية ،وهي الهيئة المس���ؤولة عن إدارة
النشاطات المدنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية «ال تعطي
أرقاما دقيقة» بش���أن حج���م المباني والبيوت الفلس���طينية
المش���يدة بص���ورة غي���ر قانونية .وأض���اف« :على م���ا يبدو
فإن األرق���ام ال تصب في مصلح���ة اإلدارة المدني���ة» .وتابع
الحيان���ي مدعيا أنه توجه بطلب إلى «وحدة تنس���يق» أعمال
الحكومة اإلس���رائيلية في األراضي الفلسطينية (المحتلة)،
وهي الوحدة المس���ؤولة ع���ن اإلدارة المدنية ،للحصول على
المعطيات الدقيقة بش���أن كمية المباني الفلسطينية التي
شيدت بصورة غير قانونية في منطقة ج ،بصورة عامة ،وفي
منطق���ة غور األردن بش���كل خاص ،وعدد أوام���ر الهدم التي
ُ
أصدرت لها ،لكنه بقي دون إجابة.
بحس���ب الموقع الذي أجرى هذه المقابلة ،صحيح أن اإلدارة
المدني���ة ال توفر معطيات دقيقة ،غي���ر أن إدعاءات الحياني
حول التس���يب والتراخ���ي في تطبيق القان���ون على المباني
الفلس���طينية غير القانونية تجد س���ندا له���ا في معطيات
الماض���ي .ففي الع���ام  2014نش���رت حرك���ة يمينية تدعى
«رغافي���م» تقريرا يحل���ل معطي���ات اإلدارة المدنية ،ويثبت
كيف أنه ومن أصل  35ألف بناية فلس���طينية شيدت بصورة
غي���ر قانونية في مجم���ل مناطق ج ،والتي تخضع لس���يطرة
إس���رائيلية كامل���ة وتش���مل  %88من مس���احة منطقة غور
األردن ،بلغ عدد ملفات المراقبة على مثل هذه المباني 57ر12
ألف ملف ،أي حوالي الثلث فقط.
كما يس���تدل من التقرير أنه جرى بي���ن عامي ،2012 -2010
تنفي���ذ أوامر هدم ضد  662بناية فلس���طينية غير قانونية،
ولكن منها فقط  51بناية سكنية ،بينما الباقي عبارة عن خيام
وتخشيبات وحظائر ،ومحال خردة للسيارات .في المقابل فقد
نفذت اإلدارة المدنية في ذات الفترة أوامر هدم لـ 127بناية
سكنية تعود إلسرائيليين« ،وهو معطى يزيد بنحو  %250عن
حجم مبان فلس���طينية أصدرت الس���لطات اإلسرائيلية أوامر
بهدمها» .ويقول الحياني إنه طرأت منذ نش���ر التقرير زيادة
ملحوظة في حجم البناء الفلس���طيني غير المرخص قانونيا،
لكن اإلدارة المدنية تواصل ،حس���ب إدعائه ،التركيز بالذات
على البناء االستيطاني اليهودي في الضفة الغربية.
وق���ال الحياني إن وزي���ر الخارجية األميركي الس���ابق جون
كي���ري ،صرح بأنه يوج���د ويطبق في المناطق الفلس���طينية
قانون خاص بالفلسطينيين ،وقانون مختلف للمستوطنيين
اليه���ود .وأردف الحيان���ي قائال« :يؤس���فني القول إن كيري
مح���ق ،إنما فق���ط بالمعن���ى المعاكس لما قص���ده .فاإلدارة
المدنية تظهر عجزا ف���ي كل ما يتعلق بتطبيق القانون على
البناء الفلس���طيني غير المش���روع ،بينما توجد لدى رجاالت
هذه اإلدارة ،م���ن جهة أخرى ،دافعية زائدة لتطبيق القانون
على البناء اإلسرائيلي غير المرخص».
وأضاف أن رج���االت اإلدارة المدنية يتعاملون معه «بصورة
متعجرفة ومتعالية ،وهم يعتقدون أنهم أبطال يس���تقوون
ُ
َّ
عل���ي ألنني أحافظ على القانون ،بينم���ا ال يفعلون ذلك تجاه
الفلسطينيين الذين ينتهكون القانون».
وتابع رئيس مجلس المستوطنات في غور األردن إدعاءاته
قائال« :إن الفلسطينيين يسخرون منا ،ألنهم يدركون بأنهم
ُّ
كلما أخلوا أكث���ر بالقانون ،وكلما أقام���وا تجمعات آخذة في
االزدياد من المباني غير القانونية ،فإن فرصة إخالئهم تغدو
أقرب الى الصفر .نحن نكافىء الخارجين عن القانون عوضا عن
معاقبتهم ،ونشجعهم على المضي قدما في بناء المزيد من
التجمعات السكنية ،وهم يعلمون بأننا في نهاية المطاف ،ال
نقوم بشرعنة المباني غير القانونية التي يقيمونها وحسب،
بل ِّ
نمول إقامتها أيضا ،وهو أمر يشكل سخافة صارخة ،وأمرا
منافيا للعقل والمنطق».

«الفلسطينيون واألوروبيون
يفرضون وقائع على األرض»!
من المنتظر أن «تحتفل» المستوطنات اليهودية في منطقة
غور األردن العام القادم بمناسبة مرور  50عاما على قيامها.

وكان ق���رار إقامة مس���توطنات إس���رائيلية ف���ي منطقة
ُ
غ���ور األردن قد أتخذ عل���ى خلفية عمليات تس���لل عناصر
المنظمات الفلسطينية المسلحة من الضفة الشرقية لنهر
األردن الى الضفة الغربية ،وذلك في األش���هر األولى التي
تلت «حرب األيام الس���تة» (حرب حزيران  .)1967وقد قررت
الحكومة اإلسرائيلية وقتئذ ،ردا على عمليات التسلل ،نشر
شبكة من المستوطنات اليهودية الزراعية ،ليقوم أفرادها
بزراعة مس���احات واس���عة من أراضي المنطقة ،بما يساهم
في إقامة تواصل إقليمي إسرائيلي على امتداد منطقة غور
األردن ،بحيث يشكل ذلك ضمانة أمنية في مقابل الجبهة
الش���رقية .وقد كانت مس���توطنة «محوال» هي المستوطنة
ُ
األول���ى الت���ي أقيمت ف���ي المنطقة ( ،)1968واس���تخدمت
كحلقة فصل وربط بين غور األردن وغور بيسان.
ووفقا لمعطيات مجلس المس���توطنات اليهودية في غور
األردن ،فإن هناك حاليا  25مس���توطنة يهودية قائمة في
المنطقة (وال يشمل ذلك مستوطنات منطقة شمالي البحر
الميت) يقطنها قرابة  6000مس���توطن .ه���ذا بينما يقدر
عدد الفلس���طينيين القاطنين في المنطقة ذاتها بنحو 15
ألف نسمة.
وقد صرح رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو
أثناء زيارته للمنطقة في العام  ،2011أنه وفي أية تس���وية
مس���تقبلية ف���إن« :الجي���ش اإلس���رائيلي يج���ب أن يبقى
مرابطا عل���ى امتداد نه���ر األردن» ،ووص���ف منطقة الغور
بأنها «بوليصة التأمين لدولة إس���رائيل» .وفي مطلع العام
 2015أوع���ز نتنياهو به���دم جميع المباني التي ش���يدها
الفلس���طينيون بصورة «غير قانونية» ف���ي مناطق ج ،ومن
ضمن ذلك في منطقة غور األردن أيضا.
ويق���ول الحيان���ي ،ال���ذي يتولى منص���ب رئيس مجلس
مس���توطنات المنطقة من���ذ العام  ،2009إن الرس���الة التي
صدرت عن مكتب رئيس الحكوم���ة لم تصل إلى المنطقة،
وأوضح قائال« :لقد رفضت المحكمة اإلسرائيلية العليا طوال
ُ
السنوات األخيرة ،التماسات قدمت ضد إخالء فلسطينيين
بحجة أنه ال يوجد مكان بديل لنقلهم إليه» ،وأضاف أن هذا
اإلدعاء لم ينفع كما هو معروف س���كان مستوطنة «عمونه»
أو مستوطنات «غوش قطيف» (قطاع غزة).
وتاب���ع قائ�ل�ا« :إن المش���كلة هن���ا تكمن ف���ي أن اإلدارة
المدنية والنيابة العامة اإلس���رائيلية تصمتان أثناء بحث
االلتماس���ات ،وقيام قض���اة المحكمة العلي���ا بإصدار أوامر
إحترازية ضد إخالء الفلس���طينيين ،مما يفسح المجال أمام
فرض وقائع على األرض في غير مصلحتنا».
في بداية العقد الحالي اشتد التوتر بين رئيس المجلس
االس���تيطاني دافيد الحياني وبين ضب���اط ورجاالت اإلدارة
المدنية اإلسرائيلية ،وذلك في أعقاب شروع الفلسطينيين
بتنفيذ ما وصف بخطة «الضم الزاحف» ،التي أطلقها سالم
في���اض في الع���ام  2009حين كان يش���غل منصب رئيس
حكومة الس���لطة الفلس���طينية .وتهدف هذه الخطة الى
دفع إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد ،وسط االلتفاف
على ضرورة المفاوضات مع إسرائيل ،وهي تركز على إقامة
بن���ى تحتية في مناط���ق ج بالذات ،التي تخضع لس���يطرة
إس���رائيلية كاملة ،وذلك بهدف خلق مم���رات وامتدادات
إقليمية فلس���طينية داخل هذه المناطق ،وفي المقابل بتر
إمتدادات االس���تيطان اليهودي ،وصوال إل���ى فرض وقائع
منتهية على األرض.
وفي هذا الس���ياق ،فقد كش���ف تقرير حرك���ة «رغافيم»
اليمينية ،والذي نش���ر جوهره س���ابقا في موق���ع «ميداه»
اإللكترون���ي ،عن أن خط���ة «الضم الزاحف» الفلس���طينية
تحظى بدعم من جانب اإلتحاد األوروبي الذي ّ
يمول المشروع
بمئات ماليين اليورو.
وتتمحور معظم مشاريع الخطة الفلسطينية حول توطين
الس���كان البدو الرحل ،عن طريق تشييد مبان وبيوت دائمة
في سلسلة من المواقع «غير القانونية» ،وتزويدها بشبكات
المياه والكهرباء المولدة بالطاقة الشمس���ية ،وما إلى ذلك.
وتمتد ش���بكة التجمعات البدوية في المناطق ج على طول
وع���رض الضفة الغربية ،من سلس���لة الجب���ال الغربية في
الضفة باتجاه الش���رق وحتى منطقة غور األردن ،ومن جبال
جنوب شرقي الضفة باتجاه البادية والبحر الميت.
ف���ي الفترة األخيرة ،على س���بيل المثال ،قضت المحكمة
ُ
اإلس���رائيلية العليا بعدم جواز هدم مس���جد أقيم بصورة
غير قانوني���ة جنوبي جبل الخليل وذل���ك في منطقة تتبع
مناطق ج .وقد شيد المسجد في مفترق «زيف» ،وهي نقطة
إحت���كاك أمني معروف���ة تكثر فيها أعمال إلق���اء الحجارة
واإلخالل بالنظام ،على بعد عشرات األمتار فقط من الطريق
المؤدي إلى مس���توطنات جب���ل الخليل .وكان���ت إجراءات
تطبيق القانون ضد المس���جد قد بدأت منذ العام  ،1994غير
أن���ه اتضح من مداوالت النظر ف���ي االلتماس أمام المحكمة
اإلسرائيلية العليا ،أن اإلدارة المدنية قررت في العام 2009
إلغاء اإلجراءات ،بل وبادرت الى إضفاء الشرعية على عملية
بناء المسجد غير القانونية ،دون أن يقدم بناة المسجد طلبا
م���ن هذا القبيل أو دون أن يقدموا نهائيا طلبا إلس���تصدار
رخصة بناء.
ويقول الحياني إن «عملية البناء هي العارض فقط ،بينما
المش���كلة الرئيس���ة تكمن في اس���تخدام الفلسطينيين
للمبان���ي ،وخاص���ة ف���ي تجمعات البن���اء ،وذل���ك من أجل
اإلس���تيالء على األراضي وتعميق الش���عور بانعدام األمن
لدى المستوطنين اإلس���رائيليين» ،مش���يرا إلى أن الدولة

فصايل :قرية في دائرة االستهداف.

تتركه عاجزا في التصدي لعمليات خرق القانون من جانب
الفلس���طينيين .وأضاف قائال« :عندما انطلقت خطة فياض
وأخذت أنش���طة البناء الفلسطينية غير القانونية تكتسب
دفعة حثيثة ،قال لي المس���ؤولون في اإلدارة المدنية بأنه
ليس َّ
لدي ما يدعو إلى القلق ،وإنه لن ينشأ فراغ في تطبيق
القانون تجاه السكان الفلس���طينيين ..لقد أضحكني ذلك
وقتئذ ،ولكن بعدما أصبح من الواضح للجميع حاليا أن هناك
فراغا عميقا ،فإن الفلس���طينيين هم الذين يس���خرون منا.
إن أش���د ما يغضبني هو محاولة المس���ؤولين «مواس���اتي»
بالق���ول إن الوضع ليس س���يئا كما هو ف���ي منطقة صحراء
النق���ب ،لكنني أقول أنه إذا ما اس���تمرت الوتيرة على هذا
النحو فسرعان ما س���نصل الى حالة التسيب القائمة حاليا
في النقب».
ويقول الحياني إن الفراغ في تطبيق القانون يلحق الضرر
بصحة س���كان مس���توطنات مجلس���ه أيضا ،فهناك حسب
تعبي���ره «ظواهر تلويث خطي���رة للجو ج���راء إلقاء كميات
كبي���رة من القمامة وح���رق البالس���تيك أو الحرائق بصورة
عامة» ،مدعيا أن س���كان القرى الفلس���طينية المجاورة هم
الذين يتس���ببون بذلك ،وأن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ال
تفعل ش���يئا من أجل وضع حد لهذا األمر .وأضاف« :عندئذ
ُ
أقول لهم -أي للمسؤولين في اإلدارة المدنية -دعوني أطبق
القانون على حس���ابي الخاص ،لكنهم يرفضون ذلك بادعاء
ُ
أنني س���أطبق القانون بصورة انتقائي���ة ضد العرب فقط..
قلت لهم اختبروني ،وأعطوني صالحيات وراقبوني بصورة
ُ
وثيقة وس���وف أبرهن لك���م بأنني س���أكون منصفا وعادال
ُ
وس���وف أطبق القانون ضد اليهود والعرب على حد س���واء.
بطبيعة الحال ل���م يعطوني الصالحيات التي طلبتها ،وفي
المحصلة فإن الذين يعانون من جراء ذلك هم المستوطنون
اليهود في منطقة غور األردن».
دافيد الحيان���ي ليس الوحي���د أو األول الذي يزعم وجود
انحي���از م���ن جان���ب رج���االت اإلدارة المدني���ة .وقد صرح
مس���ؤولون في هذه اإلدارة في وقت سابق بأنهم يرفضون
أن يكونوا ش���ركاء في فرض عقوبات على الفلس���طينيين
ف���ي أعق���اب انضم���ام حركة «حم���اس» لحكوم���ة الوحدة
الفلسطينية ،وذلك بحجة أنه لن يبقى لإلدارة المدنية حق
ف���ي الوجود إذا ما فرضت عقوبات على الس���كان الذين من
وظيفته���ا خدمتهم .وقد اتضح من مقال كتبته مس���ؤولة
كبيرة س���ابقة ف���ي مكتب المستش���ار القانون���ي لإلدارة
المدني���ة ،وهي الرائد (احتياط) رونيت ليفين ،كيف عملت
اإلدارة المدني���ة ف���ي الظاهر من أجل إلغ���اء ومصادرة حق
اليه���ود ف���ي إس���تيطان أراض غير مأهولة أو ش���اغرة في
مناطق الضفة الغربية وذلك كجزء من اللعبة السياس���ية.
وقد وجدت سياس���ة ليفين وزمالئها في مكتب المستشار
القانوني ل�ل�إدارة المدنية تعبيرا له���ا على األرض ،عندما
ادعى مستوطنون أن اإلدارة المدنية تقوم بـ»مالحقتهم».
ففي األس���ابيع األخيرة على س���بيل المثال ،أعاقت اإلدارة
المدنية انتقال المس���توطنين الذين جرى إخالؤهم مؤخرا
من مس���توطنة «عمونه» (التي أقيمت بصورة غير قانونية
على أراض فلس���طينية خاصة) إلى مس���اكن مؤقتة بحجة
أن المنطقة غير مخصصة للس���كن وأن توطينها سيشكل
موافقة على إقامة حي اس���تيطاني جديد ،وذلك على الرغم
من أن الحديث يدور حول «أراضي دولة» مخصصة لس���كان-
مستوطنين -تم إخالؤهم من منازلهم.

وتساءل عضو الكنيست موطي يوغيف (من حزب «البيت
اليهودي») مس���تغربا حول م���ا إذا كان���ت اإلدارة المدنية
«تتصرف كما لو كانت ف���ي دولة عالم ثالث!» ،مدعيا وجود
حالة عجز وإفالس غي���ر مفهومة من جانب اإلدارة المدنية
في كل ما يتعلق بتطبيق القانون ضد ما أس���ماه بـ»إرهاب
البناء» الذي يمارسه الفلس���طينيون في مناطق ج .واقترح
يوغي���ف تفكيك وتجري���د «اإلدارة المدنية» اإلس���رائيلية
ف���ي الضفة الغربية من صالحياتها اذا لم تحدث تغييرات
فيها.

غضب على الجيش اإلسرائيلي أيضا
ثار غضب الحياني مؤخرا عل���ى رجاالت «اإلدارة المدنية»
في أعقاب س���لوكهم في حادثتين مختلفتين في منطقة
غور األردن ،حادثة قرية فصايل الواقعة بين مس���توطنتي
تومر وبتس���ال ،و»خط���ة النويعمة» ،الت���ي اعتزمت اإلدارة
المدنية اإلس���رائيلية في نطاقها إقامة مدينة فلسطينية
جديدة إلى الش���مال من مدينة أريحا ،وذلك بهدف توطين
آالف البدو الفلسطينيين القاطنين بصورة غير قانونية في
مناط���ق توجد لجزء منها أهمية إس���تراتيجية -أمنية عليا
بالنس���بة إلسرائيل مثل منطقة ما يسمى بـ»إي ( »1الواقعة
بين مس���توطنة معاليه أدوميم والق���دس) ،وبادية الضفة
الغربية ووادي القلط وجنوبي غور األردن.
ويقول الحياني إن «خطة النويعمة» جرت من خلف ظهره
وإن الجيش اإلس���رائيلي س���لب منه أراض���ي عنوة ،دون أن
يستشيره .وأضاف أن اإلدارة المدنية معنية أيضا بتأهيل
وش���رعنة موقع فصايل الفلس���طيني غي���ر القانوني وأنه
يح���ول منذ ثماني���ة أعوام دون إص���دار التراخيص الالزمة
لقرية فصايل من أجل شق طرق وصول وتزويدها بشبكات
المياه والكهرباء والصرف الصحي على حساب الدولة.
ويش���ار هنا إلى أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية تنفذ بين
ُ
حي���ن وآخر عمليات هدم لبي���وت أقيمت في قرية فصايل،
غي���ر أن الحياني يدع���ي أن اإلدارة المدنية تقوم بذلك من
ب���اب التظاهر فقط ومن أجل «رفع العت���ب عنها» ليس إال،
ّ
ويقول إن مجلس���ه االستيطاني حذر منذ أواخر تسعينيات
القرن الماضي ،عندما شرع الفلسطينيون في البناء والسكن
في فصاي���ل ،مما يجري ،ودع���ا الى حل المش���كلة قبل أن
تتفاقم وإلى وجوب إخالء الفلسطينيين من المنطقة .غير
أن ذل���ك لم يحدث كما قال ،وهناك حاليا في فصايل قرابة
 250بناية ومن ضمن ذل���ك مدارس مزودة بالكهرباء وذلك
بتمويل من االتحاد األوروبي.
إح���دى الجه���ات المركزية الت���ي يوج���ه الحياني إصبع
اإلتهام لها في قضية فصايل ،هو منس���ق أعمال الحكومة
اإلس���رائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة
الغربية الجن���رال يوءاف مردخاي ،ال���ذي يتولى من ضمن
مهام منصبه المس���ؤولية ع���ن اإلدارة المدنية أيضا .وكان
مردخاي قد مثل في ش���هر نيس���ان من العام الماضي أمام
لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيس���ت معلنا أن موظفي
اإلدارة المدني���ة يقوم���ون بتطبي���ق القان���ون ض���د البناء
الفلسطيني غير المرخص بنسبة أعلى بكثير مما ينفذ تجاه
المس���توطنين في الضفة الغربية ،وقال إن المس���توطنين
يص���ورون رجاالت الجيش ف���ي اإلدارة المدني���ة كما لو أن
لديهم مي�ل�ا لتطبيق القان���ون تجاه اإلس���رائيليين أكثر،
وأضاف مؤكدا« :لكنني أقول بصورة قاطعة إن الوضع يميل

بش���كل جلي لجهة تؤكد أننا نطبق القانون وننفذ عمليات
هدم للمباني غير المرخصة في الساحة الفلسطينية أكثر
مما نقوم به في الساحة اإلسرائيلية».
ف���ي المقابل فإن رئيس مجلس مس���توطنات غور األردن
يصف الوضع بص���ورة مختلفة تماما ،وق���ال إنه التقى مع
الجن���رال مردخ���اي وإن هذا األخير قال ل���ه بأنهم  -أي في
اإلدارة المدني���ة -يعمل���ون عل���ى دفع الخط���ة الهيكلية
لموق���ع فصايل قدم���ا .وتاب���ع الحياني أنه توجه ش���اكيا
الى (المستش���ار القانوني الحالي للحكومة اإلس���رائيلية)
أفيح���اي مندلبليت ،الذي أش���غل وقتها منصب س���كرتير
الحكوم���ة ،وأن األخير غضب وأصدر على الفور أمرا باس���م
رئيس الحكومة يقضي بوجوب عرض أية خطة لدفع أعمال
ومش���اريع البناء الفلس���طينية في مناطق ج لنيل مصادقة
المستوى السياس���ي (الحكومي) ،تماما كما هو متبع فيما
يتعلق بأنشطة البناء واالستيطان اليهودي .وقال الحياني:
«به���ذه الطريقة فق���ط نجحنا في إيق���اف الخطة» .وادعى
أن منس���ق أعمال الحكومة ورجاالت االدارة المدنية أس���رى
مفهوم مؤداه أن قيام الس���لطات بهدم البناء الفلسطيني
س���يؤدي الى اندالع اضطرابات ومواجهات ،وأنهم يقولون
له إن���ه اذا أصدرت الس���لطات التراخي���ص الالزمة ألعمال
التنظيم والبناء في فصايل ،وقامت بـ»حصر حدود» القرية
بصورة منظمة ،فإنها ستتمكن فيما بعد من هدم ما يقوم
الفلسطينيون بتشييده من مبان خارج تلك الحدود.
غير أن الحياني يسخر من ذلك قائال« :إن ذلك أمر سخيف،
فهم يعلمون بأن ذلك لن يتم ،وأنه س���يوجه رسالة ضعف
وخ���وف من جانبنا» .وأضاف أن من قام بإخالء مس���توطنين
يهودا م���ن «غوش قطيف» ومس���توطنة «عمونه» ،عليه أن
يقوم أيضا بإخالء السكان البدو من التجمعات غير القانونية
في غور األردن مثلما يفعلون ذلك تجاه التجمعات البدوية
(القرى غير المعترف بها) في النقب ،وحذر من أن التقاعس
والتباطؤ في تنفي���ذ أعمال وأوامر الهدم في منطقة الغور
من ش���أنه أن يؤدي فقط الى توسع وتمدد التجمعات غير
القانونية ،وأضاف أن الثمن الدبلوماس���ي الذي س���تدفعه
إسرائيل بسبب أعمال الهدم سوف يزداد فقط.
وأش���ار رئيس مجلس المستوطنات في غور األردن الى أن
الجنرال مردخاي ليس الشخصية األمنية األبرز التي سعت
إلى إضفاء الش���رعية عل���ى قرية فصايل ،مذك���را في هذا
السياق أن وزير الدفاع السابق موشيه يعلون كان قد اعتقد
أيضا بوجوب إقرار الخطط المتعلقة بالقرية الفلس���طينية
«غير القانوني���ة» (كما يدعي الحيان���ي) .ونقل عن يعلون
قوله في لقاء جرى بينهما ،عندما كان األخير يشغل منصبه
كوزير للدفاع :إن إسرائيل لن تتخذ قرارا بإخالء القرية حتى
وإن كان معلوما للجميع بأنها غير قانونية ،وعلينا أن نكون
واقعيين.
وأض���اف الحياني أنه ق���ال عندئذ ليعلون إنه مس���تعد
لس���حب اعتراضه على خط���ة إضفاء الش���رعية على قرية
فصاي���ل إذا ما تعامل معه بنفس المنطق ووافق على خطة
تتعلق بالمصادقة على إقامة مس���توطنة جديدة وتوسيع
مستوطنات قائمة في منطقة أريحا.
أخيرًا دعا رئيس المجلس االستيطاني في غور األردن هو
أيضا إلى وجوب حل اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في الضفة
الغربي���ة ،وقال إنها هيئة تعاني من جمود فكري ،ولم تعد
لها أية حاجة فقد «أكل عليها الدهر وشرب» حسب تعبيره.
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متابعــات

إسرائيل و«الصفحة الجديدة»
بين مصر وحماس!
اعتبرت ورقة تقدير موقف صادرة عن “معهد أبحاث األمن القومي” في جامعة
تل أبي����ب ،مؤخرا ،أن فتح “صفح����ة جديدة” بين مصر وحركة حماس ،يش����كل
“امتحانا هامة للتنس����يق األمني الذي ازدهر في السنوات األخيرة بين إسرائيل
ومصر على خلفية مواجهتهما المشتركة لتحديات اإلرهاب في سيناء وغزة”.
وكان وفد من حماس ،ضم نائب رئيس المكتب السياس����ي للحركة إس����ماعيل
هنية ،وعضوي مكتبها السياس����ي موس����ى أبو مرزوق وروحي مش����تهى ،قد زار
القاه����رة ،في نهاي����ة كانون الثاني الماضي ،والتقى مع مس����ؤولين أمنيين في
مقدمته����م رئيس المخاب����رات المصرية ،اللواء خالد ف����وزي .وفي وقت الحق من
ش����باط الماض����ي ،زار القاهرة وفد آخ����ر من حماس ،ضم ممثال ع����ن ذراع الحركة
العسكري كتائب عز الدين القسام.
وأفادت تقارير صحافية بأن وفد حماس السياس����ي وافق على مطالب مصرية
تتعلق بوقف نقل أس����لحة وتس����لل مقاتلين عبر األنفاق عند الحدود بين قطاع
غزة وس����يناء ومنع عناصر م����ن التنظيمات الجهادية المتطرفة في س����يناء من
استخدام القطاع كقاعدة النطالق هجمات ضد قوات األمن المصرية في سيناء.
وأعلنت حماس أنها حريصة على “عدم التدخل في الشؤون الداخلية” المصرية،
ف����ي تلميح إل����ى التزامها بعدم الوق����وف إلى جانب حركة اإلخوان المس����لمين
التي يحاربها نظام الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيس����ي .كما س����لمت مصر
حماس قائمة مطلوبي����ن ،واتفق على نظام لفتح معبر رفح ،وتوس����يع العالقات
التجارية بين مصر وغزة ،وتوقف التهجمات اإلعالمية وتوسط مصر بين حماس
وإسرائيل ،وكذلك بين حماس وحركة فتح في سياق جهود المصالحة الوطنية.
ويذك����ر أن العالقات بي����ن القاهرة وغزة تدهورت بش����كل خطي����ر في أعقاب
االنقالب العس����كري في مصر وإس����قاط حكم اإلخوان المس����لمين وعزل الرئيس
محمد مرسي ،في تموز العام  .2013واتهمت مصر حماس بأنها “ذراع عسكري”
لإلخوان المسلمين في مصر وأنها ش����اركت في عمليات إرهابية ،بينها اغتيال
النائب العام ،هشام بركات ،في تموز العام .2015
واعتبرت ورقة تقدي����ر الموقف الصادرة عن “معهد أبحاث األمن القومي” في
جامع����ة تل أبي����ب التحول الحاصل في العالقة بين مص����ر وحماس أنه ناجم عن
تقاطع مصالح متبادل����ة للجانبين في عدة مجاالت“ .في المجال األمني ،اعترفت
مصر بأهمية التعاون مع حماس من أجل هزم فرع تنظيم ’داعش’ في س����يناء...
بينما حماس ،من جهتها ،معنية هي أيضا في منع العالقات بين جهات سلفية
– جهادية تتآمر على حكمها في القطاع وبين شركاء أيديولوجيين في سيناء”.
وأضافت ورقة تقدير الموقف أنه في المستوى السياسي “مصر معنية بتعزيز
مكانته����ا بأنها الجهة اإلقليمية المهيمنة في قطاع غزة ،والقادرة على تحقيق
وحدة الصف الفلسطيني والتمهيد الستئناف عملية السالم” .واعتبرت الورقة
أنه بنظر القاهرة ،من األفضل البحث في إمكانية التوصل إلى تفاهمات متبادلة
مع حماس على أن “تدفعها نح����و أحضان دول خصم إقليمية ،مثل تركيا وقطر
وإي����ران” ،وضبط وتخفيف العالقات بين حماس وحركة اإلخوان المس����لمين في
مصر “وأال تش����كل عقبة أمام تسوية سياسية مع إسرائيل” .كما أن مصر معنية
بلعب دور وسيط مقبول على طرفي المصالحة الوطنية الفلسطينية ،وأيضا في
مفاوضات حول تبادل أس����رى بين حماس وإس����رائيل .وقال����ت الورقة إنه “بنظر
مصر ،هذه األدوار سترفع من ش����أن مصر إقليميا ودوليا كمرساة لالستقرار في
الشرق األوس����ط وتمنحها أوراقا بالغة األهمية أمام اإلدارة األميركية الجديدة.
بينما بالنس����بة لحماس ،فإن محاوالتها لاللتفاف على مصر بمس����اعدة أوصياء
إقليميين آخرين عليها لم تحقق ش����يئا ،ألن نقل المساعدات إلى القطاع متعلق
بالتعاون مع مص����ر .كما أن هؤالء األوصياء أثبتوا عدم نجاعتهم كوس����طاء بين
حماس وإسرائيل”.
واعتبرت ورقة تقدير الموقف أن ثمة جانبا سياس����يا آخر في خلفية التقارب
بيم مص����ر وحماس“ ،يتعلق باألزمة الحاصلة في األش����هر األخيرة بين القاهرة
ورام الله في أعقاب زيادة دفء العالقات بين الس����لطة الفلس����طينية وبين قطر
وتركي����ا ،وعدم موافقة (الرئيس الفلس����طيني) محمود عب����اس على دمج محمد
دحالن ،المقرب من مصر ،في قيادة منظمة التحرير الفلس����طينية .وكذلك األمر
بالنسبة لحماس أيضا ،إذ أن المصالح المشتركة بينها وبين دحالن ،الذي يشكل
معارضة لزعامة عباس في الس����لطة الفلس����طينية ،هي أس����اس مريح للحوار مع
مصر”.
وتابع����ت الورقة أنه ف����ي الناحية االقتصادية ،سيس����هل عب����و البضائع إلى
القطاع عبر بوابة معبر رفح ،وبصورة شرعية ،تخفيفا للضائقة االقتصادية التي
يعاني منها القطاع والتي يعاني منها س����كان سيناء أيضا ،مشيرة إلى أن هذه
الضائقة دفعت س����كان سيناء إلى التعاون مع “والية سيناء” ،فرع “داعش” في
ش����به الجزيرة .ومن ش����أن فتح معبر رفح ،بالنس����بة لحماس ،أن يشكل بوابة إلى
العالم في أعقاب تدمير مصر لألنفاق بين القطاع وسيناء« .وتأمل مصر بأن يقود
تحس����ين العالقات مع حماس إلى تحس����ين ش����رعية النظام المصري لدى الرأي
العام المصري والعربي ،وبأن يس����حب البس����اط من تحت أقدام الذين يتهمون
مص����ر بالتعاون مع إس����رائيل في حصار غزة ...وس����يكون بإم����كان حماس أيضا
التلويح بتحسين العالقات مع مصر كإنجاز أمام الرأي العام المحلي».
وبحس����ب ورقة تقدير الموقف ،فإن التفاهمات بي����ن مصر وحماس «تعبر عن
براغماتي����ة سياس����ية صحيحة في الوق����ت الراهن ،لكن ال ينبغ����ي تحليلها في
ه����ذه المرحلة على أنها تعبر عن تغيير عميق ل����دى أي من الجانبين» .فالليونة
المصرية لن تخفف من محاربة النظام لإلخوان المس����لمين ،واس����تجابة حماس
لجزء من المطالب األمنية المصرية ال تش����كل انس����حابا م����ن التزامها المبدئي
بالنضال ضد إسرائيل أو من أسس أيديولوجية اإلخوان المسلمين.
بالنسبة إلس����رائيل ،رأت ورقة تقدير الموقف أن «على إسرائيل التأكد من أن
التفاهم����ات األمنية اآلخ����ذة بالتبلور بين مصر وحم����اس ال تبقي لحماس ثغرة
’ش����رعية’ لتهريب الس��ل�اح ،من خ��ل�ال تجاهل مصري مكش����وف أو مبطن حيال
تعاظ����م الجهوزية ضد إس����رائيل .ومن أجل منع العجز ال����ذي ّ
ميز محاربة نظام
مبارك ألنفاق التهريب ،فإن إسرائيل مطالبة بأن توضح للقاهرة الفشل البنيوي،
والخطير بالنس����بة لمصر أيضا ،الكامن في أي تس����وية تمنح حماس تسهيالت
على حساب أمن إسرائيل وال تتطرق إلى محاربة اإلرهاب في سيناء وغزة».
من الجهة األخرى ،فإنه “إذا التزمت التفاهمات بين مصر وحماس باالحتياجات
األمنية اإلس����رائيلية ،فإنه����ا قد تخدم مصلحة إس����رائيل من عدة ن����واح .أوال،
تخفيف الضائقة اإلنسانية في قطاع غزة والتي يمكن أن تتدحرج نحو إسرائيل،
واستمرارها قد يشكل وقودا الشتعال جولة عسكرية جديدة ضد حماس؛ ثانيا،
تقويض العالقات المتبادلة بين حماس والتنظيمات الس����لفية – الجهادية في
سيناء التي تش����كل تهديدا محتمال على أمن إسرائيل وعقبة أمام جهود مصر
من أجل تحقيق االس����تقرار األمني الداخلي وتحسين وضعها االقتصادي؛ ثالثا،
تقوي����ة تبعية حماس لمصر س����يضعف محفزات الحرك����ة للتوجه إلى مواجهة
عس����كرية مع إسرائيل ،ويعزز مكانة مصر كوسيط ناجع وقادر على إنهاء سريع
ألزمات مستقبلية بين حماس وإسرائيل”.
وخلصت ورق���ة تقدير الموقف إلى دعوة مصر وإس���رائيل إلى “إجراء حوار
إس���تراتيجي يضع أمامه هدف بلورة تفاهمات طويلة األمد حيال مس���تقبل
قط���اع غزة من أجل إنش���اء واقع جدي���د يخدم مصلحة الدولتي���ن .والضائقة
المتع���ددة الجوانب التي تواجهه���ا حماس في الوقت الراه���ن ،من الداخل
والخارج ،تس���مح إلس���رائيل ومصر أن تصقل الخيارات الماثل���ة أمام الحركة
بين البراغماتية السياس���ية مقابل ترميم اقتصادي من جهة ،وبين التمسك
بالكف���اح العنيف والذي يعني تعميق عزلة القطاع من الجهة األخرى .إضافة
إلى ذلك ،ينبغي الحرص على أن االمتيازات االقتصادية التي ستمنح للقطاع
ال ت���ؤدي إلى تقوي���ة غير مراقبة لمكانة حماس على حس���اب حركة فتح ،وأن
تركز هذه االمتيازات على تحسين حياة السكان الغزيين”.

إعداد :بالل ضاهـر

دراسة صادرة عن «معهد أبحاث األمن القومي» في جامعة تل أبيب:

عالقات إسرائيل مع مصر والسعودية تحكمها
“مصالح أمنية مشتركة” بقيت تركيا خارجها!
ك���رر رئيس الحكوم���ة اإلس���رائيلية ،بنيامين نتنياهو ،في الس���نتين
األخيرتين ،الحديث عن تس���وية س���لمية إقليمية ،وأن تس���وية الصراع
اإلس���رائيلي – الفلسطيني هي أحد بنود تس���وية كهذه .وطرح نتنياهو
رؤيته هذه خالل لقائه ،الش���هر الماضي ،مع الرئي���س األميركي ،دونالد
ترامب ،الذي رحب به���ذه الفكرة .وفي موازاة ذلك ،توالت تقارير إعالمية
عديدة ع���ن تقارب بين إس���رائيل وبين دول عربية ،هي باألس���اس مصر
واألردن ،اللتان توجد بينهما وبين إس���رائيل اتفاقيتا س�ل�ام ،وأيضا بين
إس���رائيل وبين الس���عودية ودول الخليج ،التي ال توج���د بينها اتفاقيات
سالم.
وظهر عمق عالقات كهذه ،خصوصا بين إسرائيل وكل من مصر واألردن،
بكش���ف صحيفة “هآرتس” ،في  19شباط الماضي ،عن قمة سرية جمعت
بين نتنياه���و والرئيس المصري ،عبد الفتاح السيس���ي ،والملك األردني
عبد الله الثاني ،ووزير الخارجية األميركي السابق ،جون كيري ،في مدينة
العقبة ،في  21شباط من العام الماضي.
ويب���دو أن النزاعات واألزمات في الش���رق األوس���ط تص���ب في مصلحة
إس���رائيل .وبين أسباب ذلك هو تعامل األنظمة العربية مع هذه النزاعات
واألزمات ،وتدخلها إلى جانب طرف فيه���ا ومعاداة الطرف اآلخر ،لتلتقي
بذلك مع مصالح إس���رائيل .وكانت النتيجة بالنس���بة للفلس���طينيين أن
إس���رائيل تواصل تعنته���ا ضد حل الدولتين ،إذ لم يت���ردد نتنياهو في
رفض المبادرة التي طرحها كيري في قمة العقبة السرية ،والتي تمحورت
حول حل الدولتين ،وطرح خطة ال تش���مل هذا الحل .كما أعلن في  22شباط
الفائ���ت ،خالل لقائه مع نظيره األس���ترالي ،عن رفضه حل الدولتين وطرح
فكرة الحكم الذاتي للفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية.
وتش���ير التقارير المنشورة في وسائل إعالم إسرائيلية إلى أن “الدفء”
الحاصل في العالقات بين إس���رائيل ودول عربية ،تصفها إسرائيل بأنها
“دول س���نية معتدل���ة” ،نابع من التط���ورات الجيو – سياس���ية الحاصلة
في الش���رق األوس���ط ،منذ بداية العقد الحالي ،وخصوصا على ضوء الهزة
اإلقليمية التي تعرف باس���م “الربيع العربي” والتقاطب بين الس���عودية
ودول الخليج وبين إيران ،ونتيجة لذلك التقاء المصالح األمنية باألس���اس
والسياسية أيضا بين الدول العربية وإسرائيل.
ع���ن ه���ذه العالقات الناجم���ة عن أوضاع ش���ائكة ومعقدة في الش���رق
األوس���ط ،اس���تعرضت دراس���ة صدرت مؤخرا ع���ن “معهد أبح���اث األمن
القومي” في جامعة تل أبيب ،العالقات بين إس���رائيل وبين “دول عظمى
إقليمية” ،هي باألساس مصر والس���عودية وتركيا ،وهي عالقات تحتكم
باألساس إلى مصالح األنظمة في الدول األربع المذكورة ،وال تحتل القضية
الفلس���طينية مكانة عالية في هذه العالق���ات ،إال في حالة تركيا وبصورة
نس���بية قياس���ا بالدولتين العربيتين األخريين .كما تقول هذه الدراسة
أن السياس���ة األميركية ،المتحفظة من سياسات األنظمة في هذه الدول
وتجاه النزاعات اإلقليمية ،لعبت دورا في تزايد “دفء” هذه العالقات.

مصر وإسرائيل“ :مصلحة إستراتيجية”
اعتبرت الدراسة أن السيس���ي متوجس حيال الدعم األميركي له ،وذلك
لسببين أساس���يين .الس���بب األول يتعلق بطلب إدارة الرئيس األميركي
الس���ابق ،ب���اراك أوباما ،م���ن الرئيس المصري األس���بق ،حس���ني مبارك،
االستقالة في أعقاب “ثورة  25يناير” العام  ،2011على الرغم من العالقات
الوطيدة بين الواليات المتحدة ونظام مبارك طوال ثالثين عاما .وبحس���ب
الدراسة ،فإن “الرسالة الكامنة بهذا الطلب هي أنه ال ينبغي على الحكومة
المصرية أن تتوقع دعما أميركيا أثناء أزمة”.
الس���بب الثان���ي يتعلق برد الفع���ل األميركي على االنقالب العس���كري
في مص���ر ،في العام  ،2013وع���زل الرئيس محمد مرس���ي ،وحكم اإلخوان
المس���لمين .فقد عبرت الواليات المتحدة عن عدم رضاها من صعود نظام
عسكري من خالل تجميد بيع أسلحة متطورة لمصر ،بينها طائرات مقاتلة
من طراز “إف  ”16ومروحيات مقاتلة من طراز “أباتشي” .ورغم إعالن أوباما
ع���ن إنهاء ه���ذا التجميد ،في الع���ام  ،2015لكنه أعلن ع���ن إنهاء تحويل
“تمويل نقدي” إلى مصر بحلول العام .2018
ورأت الدراس���ة أن التعاون بين مصر وإس���رائيل يس���تند إلى “مصلحة
إس���تراتيجية” مش���تركة ،تتمث���ل بمحاربة تنظيم “والية س���يناء” وهو
فرع تنظيم “داعش” في مصر ،ومحاربة حركة حماس التي تس���يطر على
قطاع غزة ،باعتبار أنها فرع لحركة اإلخوان المس���لمين .ويبدو أن إسرائيل
مستاءة اآلن في أعقاب حدوث انفراج معين في العالقة بين مصر وحماس
(اقرأ عن ذلك في مكان آخر من الصفحة).
وترى إس���رائيل بحماس وتنظيم “والية س���يناء” أنهما تش���كالن خطرا
على مصالحها“ ،بسبب إمكانية أن تتسببا بانهيار واحدة من الحكومتين
العربيتين اللتين وقعتا على اتفاق س�ل�ام مع إس���رائيل .ويعني تدهور
مصر إلى حالة فوضى نش���وء دولة فاش���لة يبلغ عدد س���كانها  90مليون
نسمة عند حدود إسرائيل الجنوبية .ولدى التدقيق في التهديد المباشر
الذي توجهه حماس إلس���رائيل ،وحقيقة أن معظم الس���كان في إسرائيل
موجودون في مرمى الصواري���خ التي خزنتها حماس في غزة ،تجعل هذه
الحركة الجهة غير الدولتية الثانية من حيث خطورتها بعد حزب الله”.
ورغم أن تنظيم “والية س���يناء” لم ينفذ هجمات ذات أهمية ضد إسرائيل
من���ذ أن أعلن والءه لتنظيم “داعش” ،إال أن هذا التنظيم ،عندما كان يس���مي
نفس���ه “أنصار بيت المقدس” ،شن هجوما كبيرا نسبيا ،عندما تسلل عناصره
من س���يناء إلى إس���رائيل ،في العام  ،2011وقتل عددا من الجنود والمدنيين
اإلس���رائيليين .وتوقع مس���ؤولون أمنيون إس���رائيليون ،في أيلول الماضي،
أن “والية س���يناء” سينفذ هجوما كبيرا ضد إس���رائيل في مرحلة معينة في
المس���تقبل القريب .وبحس���ب الدراس���ة فإن ثمة تعاونا بين حماس و”والية
س���يناء” ،وأن هجمات األخير ض���د قوات األمن المصرية س���اعدت في تمكن
حماس من نقل أسلحة إلى قطاع غزة تمهيدا لحرب مقبلة مع إسرائيل.
وقالت الدراسة إنه على الرغم من أن قسما كبيرا من التعاون األمني بين
إسرائيل ومصر يجري بالسر ،لكن هناك أدلة كثيرة تؤكد تعزيز العالقات
بينهما منذ صعود السيسي إلى الحكم.
وأضافت الدراس���ة أنه إلى جانب التعاون االستخباراتي ،فإن “إسرائيل
نفذت هجمات بواس���طة طائرات من دون طيار أيضا ضد مس���لحي ’والية
سيناء’ في األراضي المصرية وبموجب طلب القاهرة” .كذلك فإن إسرائيل
وافقت على إدخال مصر قوات إلى شمال سيناء بحجم أكبر بكثير مما تنص
عليه اتفاقية الس�ل�ام بين الدولتين ،وذلك من أج���ل محاربة التنظيمات
الجهادية في ش���به الجزيرة“ ،وفي المقابل تعم���ل مصر دون هوادة من
أجل تدمير األنفاق بين غزة وسيناء ،والرئيس السيسي صرح على المأل أنه
ُيجري ’محادثات كثيرة’ مع رئيس الحكومة نتنياهو”.
وتابعت الدراس���ة أنه “من أجل الحفاظ على النظ���ام في القاهرة ،الذي
يتعاون مع إسرائيل ويواجه تحديات ،فإن منظمة إيباك الداعمة إلسرائيل

نتنياهو يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري في تموز الماضي.

(ف���ي الواليات المتحدة) تجندت للعمل في الحلبة الدبلوماس���ية من أجل
إلغ���اء تجميد المس���اعدات األميركية لمصر واس���تئناف تزويد القاهرة
بأسلحة متطورة”.

السعودية وإسرائيل“ :تعاون غير رسمي”
بحس���ب الدراس���ة ،فإنه على غرار مصر“ ،س���عت الس���عودية أيضا إلى
التعاون مع إس���رائيل خالل فترة فتور عالقاتها مع واش���نطن .فقد شدد
’الربيع العربي’ على الفجوات بين الس���عودية والواليات المتحدة في عدة
جبهات ،تشمل مصر وسورية .ومن وجهة النظر السعودية ،فإن الواليات
المتحدة أقصت الرئيس حس���ني مبارك ،الذي كان حليفا مقربا منها ،عن
الحك���م ،في أعقاب موت بضع مئات احتجوا ضده ،لكنها ،بصورة نس���بية،
فعلت القليل جدا من أجل إطاحة (بش���ار) األس���د من الحكم في س���ورية،
حليفة إيران ،رغم المجازر البشعة التي نفذها بحق مواطنيه”.
وأضافت الدراس���ة أن السياس���ة األميركية في الش���رق األوسط جعلت
السعودية تشكك في “مصداقية واشنطن” في المستقبل“ .في المقابل،
فإن دعم السعودية لتنظيمات الجهاد في سورية ،مثل ’جبهة فتح الشام’
(جبهة النصرة س���ابقا) بهدف إس���قاط األس���د ،اعتبرته جهات أميركية
رسمية خطوة تش���كل خطرا على األمن القومي األميركي .والمحادثات مع
إيران وتوقيع االتفاق النووي زادا مخاوف الس���عودية من تخلي واشنطن
عنها ،بينما لم ينجح الرئيس أوباما في تهدئة مخاوف الس���عودية حيال
الدعم األميركي”.
وخالفا لهذا التوتر في العالقات األميركية – الس���عودية ،قالت الدراسة
إن “إس���رائيل والمملكة الس���عودية قريبتان بوجهات النظر والتقديرات
حي���ال العديد م���ن التهديدات اإلقليمي���ة .والقضية األكث���ر مثارا لقلق
الدولتين هي إحباط تطلعات إيران ف���ي كل ما يتعلق بالتدخل اإلقليمي
وانتشار الس�ل�اح النووي .وإسرائيل والس���عودية متفقتان أيضا على أن
تقليص قدرات حزب الل���ه ومنظمات أخرى موالية إليران في المنطقة هو
عنصر هام في أي مجهود يرمي إلى إحباط أهداف إيران من أجل تشويش
النظ���ام اإلقليمي .وتولي إس���رائيل والمملك���ة أولوية ثانوي���ة لهزيمة
تنظيمات س���نية متطرفة مثل القاعدة وداعش .ورغم أن هذه التنظيمات
تشكل تهديدا محدودا على الجيشين العصريين اإلسرائيلي والسعودي،
لكنها تش���كل تهديدا خطيرا على حليفتيهما اللتي���ن تواجهان خطرا،
وهما مصر واألردن”.
وأضافت الدراس���ة أنه على الرغ���م من عدم وجود عالقات رس���مية بين
إسرائيل والسعودية ،إال أن مصالحهما المشتركة “جعلتهما تعمالن من
أجل أهداف مشابهة في قضايا إقليمية مركزية .والمعلومات المكشوفة
حول التعاون اإلسرائيلي – السعودي في قضية البرنامج النووي اإليراني
ليست كثيرة ،لكنا كلتا الدولتين تتشاركان غاية مشتركة ،وهي إضعاف
القوى في سورية التي تتلقى دعما إيرانيا .وفيما تسلح السعودية وتمول
منظمات متمردين تحارب محور إيران – حزب الله – سورية ،فإن إسرائيل
م���ا زالت خصما ب���ارزا لحزب الله وعلى ما يبدو أنه���ا اغتالت عددا من كبار
قادته”.
إل���ى جانب ذلك ،فإن “إس���رائيل والس���عودية تبذالن جه���ودا من أجل
الحف���اظ على النظام القائم في دول مثل األردن .فاإلس���رائيليين يزودون
غالب���ا الخبرات والتدريب���ات في المجال األمني ،بينما تحافظ الس���عودية
عل���ى أن يك���ون اقتصاد هذه ال���دول متحررا من الديون ،بواس���طة هبات
ومساعدات”.

إسرائيل وتركيا :تغيرالمصالح المشتركة
لفتت الدراسة إلى وجود توتر في العالقات األميركية – التركية ،حاليا،
وذلك ف���ي أعقاب محاولة االنقالب الفاش���لة ضد حك���م الرئيس التركي،
رجب طيب أردوغ���ان ،وحزب العدالة والتنمية ،في تموز الماضي .وقد عبر
أردوغان عن اس���تيائه من انعدام رد فعل أميرك���ي ضد محاولة االنقالب،
ومن أنه في مقابل ذلك ،هاتفه كيري ليحذره من ممارس���ة القوة المفرطة
ضد الضالعين في االنقالب .وتزايد التوتر بعد رفض واش���نطن تس���ليم
أنق���رة رجل الدين التركي فتح الله غول���ن ،المقيم في منفاه في الواليات
المتحدة ،وتتهمه أنقرة بأنه مدبر محاولة االنقالب الفاشلة.
ويأتي ه���ذا التوتر التركي – األميركي في وقت تش���هد فيه العالقات
التركية – اإلس���رائيلية انفراجا معينا في أعقاب تدهور العالقات بينهما
منذ نهاية العام  ،2008بس���بب العدوان اإلس���رائيلي على غزة ،ووصل حد
توقف العالقات الدبلوماس���ية في العام  ،2010في أعقاب مهاجمة سالح
البحرية اإلس���رائيلية للس���فينة “مافي مرمرة” التي كانت ضمن أسطول
الحرية لكسر الحصار عن غزة ومقتل  10نشطاء أتراك.

(أ .ف .ب)

لكن يب���دو أن العالقات بين تركيا وإس���رائيل في “عصره���ا الذهبي”،
كان���ت كفيلة بانفراج العالقات بينهما بعد توقيع اتفاقية “إعادة تطبيع
العالقات” بينهما .ففي “العصر الذهبي” ،منذ الثمانينيات وحتى العام
 ،2008كانت العالقات بين الجانبين وطيدة جدا ،خاصة في الناحية األمنية.
وكانت تركيا تس���مح للطيران اإلس���رائيلي بتنفيذ طلعات جوية حرة عند
حدودها مع س���ورية والعراق وإيران لغرض جمع معلومات اس���تخباراتية.
كذلك فإن سالح الجو اإلسرائيلي كان يجري تدريبات في تركيا.
م���ن جانبها اعتبرت تركيا دائما أن س���ورية تش���كل خط���را على أمنها
بس���بب إيوائها أعضاء حزب العمال الكردستاني ،الذي ينفذ هجمات في
تركيا من أجل انفصال اإلقليم الكردي عنها .وفي أعقاب ضغوط عسكرية
مارستها تركيا وإسرائيل ضد سورية ،قرر الرئيس السوري السابق ،حافظ
األس���د ،طرد زعيم حزب حزب العمال الكردس���تاني ،عب���د الله أوجالن ،من
سورية في العام .1998
وعندم���ا رفضت الوالي���ات المتح���دة ودول غربية تزويد أنقرة بقس���م
من األس���لحة المتط���ورة ،التي احتاجته���ا تركيا لمحاربة ح���زب العمال
الكردستاني ،قامت إس���رائيل بتزويدها بعتاد عسكري وتكنولوجي ،كما
ّ
حسنت إسرائيل طائرات مقاتلة تركية من طراز “إف  ”4و”إف  ”5وباعتها
صواريخ جو – جو من طراز “فايتون .”4
وبحس���ب الدراس���ة ،فإنه “طالما كانت عملية الس�ل�ام اإلس���رائيلية –
الفلس���طينية مس���تمرة ،كانت تركيا حرة بالتعاون مع إس���رائيل بصورة
وثيقة ومعلنة حيال التهديد الس���وري .وكان لعملية السالم في سنوات
التسعين تأثير بالغ على السياسة التركية تجاه إسرائيل .وهذه السياسة
كانت مالصقة للحكومات التركية ،وحتى الحكومات العلمانية ،قبل صعود
حزب العدالة والتنمية اإلس�ل�امي إلى الحكم ،في العام  .2002ومثال على
ذلك أنه عندما سنت إس���رائيل ’قانون القدس’ في العام  ،1980الذي أقر
أن القدس الش���رقية والغربية هي العاصمة الموحدة إلسرائيل ،خفضت
تركيا مس���توى تمثيلها في السفارة في تل أبيب .لكن بعد مؤتمر السالم
في مدريد ،العام  ،1991أعادت عالقاتها بالكامل مع إسرائيل ،وحاولت لعب
دور في التوصل التفاق بين إسرائيل والفلسطينيين”.
لكن من���ذ مطلع العقد الماض���ي ،في أعقاب “تراجع التهديد الس���وري
في األجندة التركية” واندالع االنتفاضة الفلس���طينية الثانية ،في العام
“ ،2000ب���دأ المفهوم التركي للتهديد يتغي���ر” .وفي موازاة ذلك “بدأت
مخاوف إس���رائيل تتصاعد تجاه حزب الله المدعوم من إيران وس���ورية”.
وف���ي أعقاب العدوان على غزة في نهاية العام  ،2008كان غضب أردوغان
بالغا على المس���توى الشخصي ،ألنه كان منش���غال حينذاك ببذل جهود
دبلوماس���ية وجوالت مكوكية من أجل التوصل إلى س�ل�ام بين إس���رائيل
وسورية ،والعدوان أظهره كمن يتعاون مع إسرائيل أو كمن ال يفقه شيئا
مما يحدث حوله .وتدهورت العالقات التركية – اإلسرائيلية إلى حضيض
غير مسبوق في أعقاب مهاجمة السفينة “مافي مرمرة”.
واعتبرت الدراس���ة أن لمحاوالت تركيا غير الناجح���ة حتى اآلن من أجل
االنضمام إلى االتحاد األوروبي تأثيرا على عالقاتها مع إسرائيل .فقد طالب
االتح���اد األوروبي تركيا بتنفيذ خطوات باتجاه زيادة الديمقراطية“ ،التي
تعني إضعاف التأثير العس���كري على السياسة التركية .ويعني ذلك أن
تلك القوى التي سعت إلى دفع العالقات بين تركيا وإسرائيل في ’العصر
الذهبي’ فقدت الكثير من تأثيرها على السياسة التركية .واألمر الثاني،
هو أن فش���ل الجهود لالنضمام إلى االتحاد األوروبي دفع تركيا إلى إدارة
ظهرها إلى الغرب والبحث عن دور قيادي بارز أكثر في الش���رق األوس���ط،
وكان تبني موقف عدائي تجاه إسرائيل مجديا في السياسة الداخلية”.
واس���تبعدت الدراس���ة أن يؤدي اتف���اق إعادة تطبيع العالق���ات بين تركيا
وإس���رائيل إلى عودة العالقات إلى ما كانت عليه في “العصر الذهبي” .وقالت
الدراس���ة إن “إس���رائيل وتركيا لديهما س���لم أولويات أمني مختلف .فمحور
إيران – س���ورية – حزب الله ما زال التهديد األكبر على أمن إسرائيل في األمد
القصي���ر .وعلى عكس ذل���ك ،ورغم أن تركيا عملت ف���ي البداية من أجل هزم
الق���وى المؤيدة لـ’مح���ور المقاومة’ في الحرب األهلية في س���ورية ،من خالل
دعمها لمنظمات المتمردين الس���وريين ،فإنه يب���دو أن هذا الموقف تراجع
بسبب قلقها األكبر حيال االنتشار الكردي .ورغم أن تركيا ترى بإيران منافسة
إقليمية ،لكنها تولي اهتماما أكبر للقضية الكردية ،وهذه مصلحة مشتركة
بينها وبين إيران وس���ورية .وتنظر إسرائيل إلى اإلخوان المسلمين كتهديد
أمني مركزي ،بينما تعتبرهم أنقرة قنوات يمكن استخدامها من أجل توسيع
تأثيرها بواس���طتهم .ورغم أن اتفاق إع���ادة تطبيع العالقات نص على إبعاد
قياديي���ن من حماس م���ن تركيا لكن تركي���ا لم تنفذ هذا البن���د” .وخلصت
الدراس���ة إلى أن العالقات التجارية المزدهرة بين الدولتين ليس���ت مرهونة
بتوثيق العالقات في نواح أخرى.
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تقاريــر خــاصـــــــة

 %72من اإلسرائيليين يؤيدون السماح
بالزواج المدني والحكومة تعارض!
*ما بين  %9إلى  %11من األزواج اإلسرائيليين يبرمون عقود زواج مدني في الخارج *سطوة المتدينين
على الحكم تمنع السماح بسن قانون يجيز الزواج المدني * 350ألفا ال تعترف المؤسسة الدينية
بيهوديتهم ليس لهم خيار إبرام عقد زواج في إسرائيل *سنويا يولد  4آالف طفل غير معترف
بيهوديتهم وتنتظرهم تعقيدات حياة كثيرة *تقرير ثالث عن قوانين وأنظمة اإلكراه الديني في إسرائيل*
كتب برهوم جرايسي:
أسقطت الهيئة العامة للكنيست في األيام األخيرة مشروع
قانون يقضي بالس���ماح بعقد ال���زواج المدني ،الذي يعترف
به القانون اإلسرائيلي ،ش���رط أن يكون مبرما في أي من دول
الخارج ،إذ أن القانون يسمح فقط بعقود الزواج الدينية .وهذا
واحد من أبرز ثالث ملفات متعلق���ة بقوانين اإلكراه الديني،
وه���ي قضايا الح�ل�ال اليهودي ،وأنظمة “قدس���ية الس���بت
واألعي���اد” ،وقضية ال���زواج ،والتي ه���ي ذات ارتباط وثيقة
بمسألة “من هو يهودي”.
وتح���اول أحزاب وحركات مختلفة منذ م���ا ال يقل عن أربعة
عق���ود تمرير قانون يس���مح بال���زواج المدن���ي ،إال أن جميع
هذه المبادرات تس���قط الواحدة تلو األخرى .وشهدنا أحزابا
وكتال برلمانية كانت تطرح مثل ه���ذه القوانين ،طالما فقط
هي ف���ي المعارضة ،وتمتنع عنها حينم���ا تكون في الحكم،
وبشكل خاص إذا كانت أحزابا دينية متزمتة شريكة في تلك
الحكومات.
ومن أبرز األحزاب الت���ي أدرجت الزواج المدني في برامجها
الحزبية ،وما ت���زال تتمثل في الكنيس���ت ،حركة “ميرتس”
اليسارية الصهيونية ،وحزب “يس���رائيل بيتينو (إسرائيل
بيتنا)” ،بزعامة أفيغ���دور ليبرمان ،وحاليا أيضا حزب “يوجد
مستقبل”.
فلدى ح���زب ميرتس هذا أح���د المطال���ب المركزية ،التي
تندرج في اطار س���عيه لص���د قوانين االك���راه الديني على
المجتمع .وهو ثابت في مطالباته ،ويطرح مشاريع قوانين في
كل واحدة من الواليات البرلمانية .وقد يكون هذا بدرجة أقل
لدى حزب “يوجد مس���تقبل” ،الذي نائبة منه بادرت لمشروع
القان���ون قبل أيام .أما حزب “يس���رائيل بيتين���و” ،فإن هذا
المطلب لديه نابع من أن أكثر شريحة متضررة من عدم وجود
زواج مدني ،هي المهاجرون منذ س���نوات التس���عين والحقا،
خاصة من دول االتحاد الس���وفييتي السابق ،الذين يشكلون
قاعدة مركزية لدى جمهور مصوتي “يسرائيل بيتينو” .وهو
حزب يتعامل مع هذا الملف بناء على موقعه السياس���ي ،إذ
يبادر للقانون حينما يكون في صف���وف المعارضة ،ويمتنع
حينما يك���ون في االئت�ل�اف ،أو أنه يبادر للقان���ون وهو في
االئتالف حينما يس���عى إل���ى خلق أزم���ة ائتالفية لتحقيق
مكاسب أخرى.
وحس���ب التقديرات فإنه سنويا يعقد ما بين  8500إلى 10
آالف زوجين عقود زواجهم كعقود زواج مدنية ،وهم يشكلون
م���ا بين  %9إلى  %11من اجمالي الذين يبرمون عقود زواجهم
سنويا .وهذه نسبة تعد هائلة ،من ناحية المطالبين بالسماح
بإبرام عقود زواج مدني .وحس���ب تقارير س���ابقة ،فإن كلفة
الس���فر إلى الخارج ،وأيام اإلقام���ة الضرورية التمام المهمة،
تشكل عائقا أمام اآلالف ممن يرغبون بإبرام عقود زواج مدني.
ما يعن���ي من ناحية أطر اجتماعية ،أن الكلفة تش���كل عائقا
أمام الشرائح الفقيرة إذا ما اختار أزواج منها إبرام عقود زواج
مدني.
والعامل األس���اس الذي يمنع سن قانون الزواج المدني ،هو
سطوة األحزاب الدينية على كل القوانين واألنظمة التي لها
عالقة بـ “الطابع اليه���ودي” للدولة .وهذا بدأ فور اإلعالن عن
الكيان اإلس���رائيلي في العام  ،1948وحينم���ا كانت األحزاب
الديني���ة ،وقوة المتدينين بين الجمه���ور اليهودي ،أقل بما
ال يق���اس عما هي اليوم .إال أن األح���زاب والقوى الصهيونية
أرادت من هذه القواني���ن تأكيد الطابع اليهودي للكيان في
محاولة إلثبات الرواية الصهيونية.
فعلى س���بيل المثال هن���اك الكثير م���ن األنظمة الدينية
التي فرضت على الش���ارع اإلسرائيلي ،دون أن تكون مسنودة
بقوانين ،وأكبر مثال على هذا ،مسألة المواصالت العامة في
أيام الس���بت ،فحظرها ليس ضمن قانون بل ضمن تفاهمات
وأنظمة عم���ل ،والحقا جرى دعمها بقوانين منع فتح المرافق
االقتصادية وأماكن العمل في أيام السبت.
وهذا ّ
يتس���ق مع تنامي ق���وة المتدينين باس���تمرار بين
اليهود اإلس���رائيليين ،بفع���ل التفاوت في نس���ب التكاثر
الطبيع���ي بارتفاع معدالت الوالدة ،ولك���ن أيضا بفعل تزايد
التشدد الديني ،الذي هو قائم أصال لدى جمهور المتدينين
المتزمتين الحريديم ،وتزايد في التيار الديني الصهيوني،
ال���ذي م���ن المفترض أن���ه أقل تش���دد ديني���ا ،وكانت فيه
تيارات ليبرالية دينيا أكث���ر من اليوم ،وهذه التيارات آخذة
بالتالشي في إسرائيل .فالتيار الديني الصهيوني كان حتى
قبل س���نوات ،أقل تش���ددا بكثير من الحريديم في الموقف
من القوانين والتش���ريعات ذات العالق���ة باألنظمة الدينية،
أم���ا اليوم فهو ب���ات أقرب إلى الحريديم .وم���ع تنامي أعداد
المتديني���ن تزاي���دت قوتهم السياس���ية ،وتغلغلهم أكثر
في مؤسس���ات الحكم ،وأكثر من هذا هو أنه من المس���تحيل
أن تقام حكومة إس���رائيلية من دون مشاركة على األقل أحد
التيارين الدينيين ،الحريديم والصهاينة .وهؤالء عقبة أمام
أي محاولة لتقديم تس���هيالت في ه���ذا المجال ،وموقفهم
مسنود من جميع األحزاب الحاكمة على مر السنوات.

خلفيات مطلب الزواج المدني
المب���دأ العام ف���ي المطالبة قائم لدى الجمه���ور العلماني
بش���كل خاص ،أكثر من شرائح أخرى ،وهو من باب الدفاع عن
حرية الف���رد وحقوقه في اختيار نمط الحي���اة الذي يختاره.
وحس���ب المبادرة للقانون الذي تم اسقاطه قبل أيام ،النائبة
عليزا الفي ،من حزب “يوجد مستقبل” ،فإن  %72من الجمهور
اإلسرائيلي يؤيدون س���ن قانون يسمح بالزواج المدني ،ومن
بين المؤيدي���ن محافظون ومتدينون ،بحس���ب أقوالها لدى
عرض القانون من على منصة الكنيست.
ونشير هنا إلى أن حزب “يوجد مستقبل” ،بزعامة يائير لبيد،

يعرض نفس���ه على أنه حزب علماني ،يرفض سطوة األحزاب
الدينية على الحكم .ولكن هذا الحزب لم يطرح مشروع قانون
الزواج ،حينما ش���ارك في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة،
 ،2015 -2013كون ح���زب المتدينين الصهاينة األبرز “البيت
اليهودي” ،كان هو أيضا ش���ريكا في الحكم ،وحتى عمل في
الكثير من الجوانب بالتنسيق مع “يوجد مستقبل”.
إال أن لقضي���ة ال���زواج المدني في إس���رائيل جوانب أكثر
تعقي���دا ،تتعلق بداية بمس���ألة “من هو يه���ودي” ،وثانيا
بتعقيدات أنظمة ال���زواج اليهودي ،التي ال يتحمل تبعاتها
قسم كبير من العلمانيين.
ففي مس���ألة “من ه���و يه���ودي” ،هناك ما يق���ارب 350
ألف يهودي إس���رائيلي ،ممن ال تعترف المؤسس���ة الدينية
الرس���مية بيهوديتهم ،وه���ؤالء محظور عليه���م عقد زواج
دين���ي يهودي ،في حي���ن أنه ليس متاحا له���م ابرام عقود
زواج مدني���ة في إس���رائيل ،بل عليه���م ابرامها في دول في
العالم ،أو أن يعيش الزوج���ان من دون عقد زواج ،وفقط ابالغ
السلطات بأنهما يعيشان معا ،وبموجب التعريف اإلسرائيلي
“معروفان للجمهور”.
وتقول النائبة الفي إنه س���نويا يولد في إس���رائيل  4آالف
طف���ل ،ممن “ال دي���ن لهم” ،بمعنى أولئ���ك الذين ال تعترف
المؤسس���ة الدينية بيهوديتهم ،وعلى ه���ؤالء أن يواجهوا
الكثير من التعقيدات في حياتهم ،وصوال إلى الزواج ،والحقا
في مماتهم ،بمعنى في م���كان دفنهم ،إذ يكون محظورا أن
يتم دفنهم في مقابر اليهود.
والذين ال تعترف المؤسسة الدينية بيهوديتهم ،يتوزعون
على عدة مجموعات ،إما أنهم ضمن عائالت يهودية ،وترفض
المؤسس���ة االعتراف بأنه���م يهود ،ألس���باب مختلفة ،مثل
الش���ك في مدى يهودي���ة والدة الواحد منه���م .والمجموعة
الثاني���ة هي ممن تهودوا ل���دى تيارات ديني���ة ليبرالية ،ال
تعترف المؤسسة الدينية بطريقة التهويد لديها .والغالبية
الساحقة من اليهود غير المعترف بهم ،هم ممن هاجروا إلى
البالد منذ مطلع سنوات التسعين والحقا.
أم���ا الجانب اآلخر في رغبة العلمانيين في عقد زواج مدني،
فه���و تعقيدات اإلج���راءات الدينية حتى ي���وم عقد الزواج،
التي يرفضها جمهور واس���ع من العلمانيين .وتقول جهات
علماني���ة إن الش���روط غير معقولة في نظرهم ،فالمؤسس���ة
تتدخل ف���ي التفاصيل الدقيقة لحياتهم الش���خصية ،ومن
بينها الزام كل زوجين بالمثول أمام حاخام يهودي لس���ماع
“محاضرات” حول كيفية الزواج والمعاشرة والحياة الزوجية
بش���كل عام وغيرها ،األمر الذي يعتبره الكثيرون من اليهود
أمرا “مذال ومهينا”.
ولي���س هذا وحده ،بل إن الكثير من النس���اء تتخوفن أيضا
من ش���روط الطالق ،وهذه واحدة من أكثر القضايا الس���اخنة
في قضية الزواج اليهودي .وبحس���ب الش���ريعة اليهودية،
ف���إن الطالق يك���ون نافذا فقط ف���ي حال وافق ال���زوج عليه.
وهن���اك مئات الح���االت التي تبقى فيه���ا الزوجة معلقة من
ناحي���ة اجتماعي���ة ،إذ تكون منفصلة عن زوجه���ا كليا ،ومن
ناحية ثانية ال يمكنها الزواج ألنها من ناحية دينية ما تزال
متزوجة.
وجرت مح���اوالت كثيرة لس���ن قوانين ته���دف إلى فرض
ضغوط كبي���رة على الرجال الذين يرفض���ون النطق بالطالق،
خاصة أولئك الذين يربطون زوجاتهم لس���نوات طوال بفعل
تل���ك األحكام ،رغ���م أن المحاك���م الدينية تحاول ممارس���ة
ضغوط على الرجال ،الذين منهم من يختار مغادرة البالد كي
ال يمنح الطالق لزوجته.
وفي األسبوع الماضي ،صادقت المحكمة العليا اإلسرائيلية،
بهيئة موس���عة من سبعة قضاة ،على قرار المحكمة الدينية
العليا ،التي فرض���ت على رجلين عقوبات الحرمان االجتماعي
والديني ،حتى يمنحا الط�ل�اق لزوجتيهما .وضمن العقوبات
حظر مش���اركتهما في الصلوات في الكنس ،أو مع مجموعات،
وعدم االختالط بهما اجتماعيا وغيرها.
وتبين أن هذا الش���كل من العقوبات وضعه أحد الحاخامين
الذي اش���تهر بفتاواه ف���ي القرن الثاني عش���ر بعد الميالد.
وحس���ب ما ذكرته صحيفة “هآرتس” ،فإن ه���ذه العقوبات
تس���تخدمها محاكم دينية يهودية ف���ي العالم ،وكما يبدو
استخدامها في المحاكم الدينية اإلسرائيلية نادر.
أما موقف الحكومة من مش���روع القانون ،والذي عرضه وزير
األديان دافيد أزوالي ،من كتلة “شاس” للحريديم الشرقيين،
فق���د لخصه بالق���ول“ :إن موقف الحكومة معارض لمش���روع
القان���ون .إنني افترض أن هن���اك اتفاقا على أن هذا موضوع
خالفي واسع جدا في المجتمع اإلسرائيلي .وبسبب حساسيته
البالغة ،فإنه من غير الممكن تغيير القانون القائم بالصيغة
التي تعرضها صاحبة مش���روع القانون .ومن أجل سن قانون
يسمح بعقد زواج خارج أحكام الدين ،فإن هذا يتطلب توافقا
واسعا جدا ،وهو ليس موجودا اآلن”.

متطلبات أخرى
وفي قول الوزير أزوالي “الصيغة التي تعرضها المبادرة”،
يقص���د بذلك ما ورد على لس���ان النائبة الفي بش���أن مثليي
الجنس .ففي الس���نوات األخيرة ،بات مطل���ب الزواج المدني
مقرونا أيضا بمطلب ابرام عقود زواج لمثليي الجنس ،وهذا ما
ظهر في خطاب النائبة الفي ،إذ قالت في ردها “يزداد سنويا
ع���دد الناس الذين ليس لديهم خي���ار البرام عقد زواج ،وألن
يحققوا حبهم .فهناك المرفوضون من المؤسس���ة الدينية،
ويعيش���ون مع بعضهم .وهن���اك األزواج م���ن ذات الجنس،
وآخرون من الذين ال دين لهم ،وكل هؤالء محرومون من الحق
األساس ،وال أحد يقدم لهم االجابة”.
وعلى الرغم من أن مسألة السماح بإبرام عقود زواج لمثليي
الجنس ليس���ت مرتبطة بال���زواج المدني ،وه���ي تحتاج إلى

استمرار التعاطف مع الجندي قاتل الشريف
يثبت ميول معظم المجتمع اإلسرائيلي!
ّ
*تحليالت :إسرائيل قدمت الجندي إلى المحاكمة كي تتجنب أي محاكمة جنائية دولية*
ُ
ثم���ة جملة حقائق مركزي���ة تبرزه���ا وتؤكدها محاكمة
الجندي اإلسرائيلي إليئور أزاريا ،قاتل الشاب الفلسطيني
عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل (يوم  24آذار ،)2016
وتحظى بإجم���اع عام ،ليس على المس���توى اإلس���رائيلي
ّ
وأهمها كونها محاكمة صورية اضطرارية
فحس���ب ،أولها
ّ
ال عالقة لها ،البتة ،بنهج الجيش اإلس���رائيلي وبسياسات
الحكومات اإلس���رائيلية المتعاقبة وأحزابها المختلفة وال
ّ
ّ
تعبر عنها إطالقًا ،حتمتها حقيقة واحدة فقط هي أن هذه
الجريمة ،خالفا لجرائم أخرى كثيرة مماثلة ،بل أخطر بكثير
حت���ى ،تم توثيقها بالصوت والصورة .ولوال هذه الحقيقة،
لما دخلت إس���رائيل هذه «الدوامة» التي كش���فت حقائق
ُ
أخرى ترتبت عليه���ا ُبذلت وتبذل جهود جبارة في محاولة
طمس���ها وتغييبها ،تكللت (هذه الجهود) حتى اآلن بقدر
كبير جدا من «النجاح» يضع محاكمة الجندي أزاريا هذه في
حجمها الصحيح والطبيعي ـ استثناء نادرًا جدا ،كما تؤكد
تقاري���ر مختلفة صدرت عن منظمات حقوقية إس���رائيلية
تنشط في هذا المجال.
فق���د س���جل التقرير ال���ذي أصدرته منظم���ة “يش دين”
(“يوجد قانون”) اإلس���رائيلية في مطل���ع العام الجاري 2017
ولخصت فيه إجراءات الس���لطات العسكرية اإلسرائيلية في
هذا المجال ،أنه منذ اندالع االنتفاضة الفلس���طينية الثانية
(ف���ي تش���رين األول  )2000وحتى تش���رين الثاني من العام
 ،2016أجرت ش���رطة التحقيقات العسكرية  262تحقيقًا في
جرائم قتل راح ضحيتها فلس���طينيون ف���ي الضفة الغربية
وقطاع غ���زة بنيران الجنود اإلس���رائيليين ،ل���م تقدم لوائح
اتهام سوى في  17حالة منها فقط ،بينما انتهت  6فقط من
هذه بأحكام بالسجن على الجناة تراوحت فتراتها بين بضعة
أس���ابيع و أش���هر قليلة فقط ،علمًا بأن أيًا من لوائح االتهام
هذه لم تشمل تهمة القتل العمد.

واقع التغطية الرسمية
واالعتبارات الدولية
هذا الواقع ذاته هو الذي دفع منظمة «بتسيلم» ،أيضا ،إلى
اتخاذ خطوة غير مس���بوقة تمثلت بإعالنه���ا ،في أيار ،2016
عن توقفها عن تقديم أية شكاوى إلى جهاز تطبيق القانون
العس���كري ال���ذي «يمثل أداة ش���رعنة لالحتالل العس���كري
وممارسات أذرعه المختلفة».
لك����ن بمجرد توثيق جريمة قتل عبد الفتاح الش����ريف في
الخليل ـ بعدس����ة ناشط فلس����طيني في منظمة “بتسيلم”
ـ وانتش����ار الشريط على نطاق واس����ع جدا ،محليًا ودوليًا ،لم
يعد بإمكان القيادات اإلسرائيلية ،السياسية والعسكرية،
االختباء وتجنب المس����ار الحتمي في تقدي����م الجندي إلى
المحاكمة العس����كرية ،نظ����را العتبارات مختلف����ة :محلية ـ
تتصل ،أساس����ًا ،بما يوصف ف����ي القاموس اإلس����رائيلي بـ
“حماية ص����ورة الجيش اإلس����رائيلي ومنظومت����ه القيمية
األخالقية” (!) لضمان اس����تمرار الس����يطرة االحتاللية على
الش����عب الفلس����طينية وأراضيه ،واأله� ّ
���م :دولية ـ تجنيب
القادة السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين أية محاكمات
جنائية دولية بجريرة الممارسات والجرائم اإلسرائيلية ،إذ
تنتفي اإلمكانية القانونية إلج����راء هذه المحاكمات ـ وفق
أحكام القانون الدولي ـ في حال قيام السلطات اإلسرائيلية
المعنية بالتحقيق في هذه الممارس����ات والجرائم وتقديم
مرتكبيها والمسؤولين عنها إلى المحاكمة ،ولو من حين إلى
آخر!
ورغم ما تثيره من جدل وغضب ومعارضة داخلية واس���عة،
بين أوساط وفئات إس���رائيلية مختلفة ال تنحصر في أحزاب
اليمي���ن وجمهورها فق���ط ،تبقى المحاكم���ات المحلية ،في
داخل إس���رائيل ،أق���ل وطأة وضررًا وتداعي���ات ،بما ال يقاس،
من أي���ة محاكمة جنائية دولية .وهذا ه���و المعيار المركزي
الذي يحكم األداء اإلسرائيلي الرسمي في هذا السياق .وهذا
م���ا تؤكده ،على نح���و صارخ ،أيضا ،مجريات ه���ذه المحاكمة
العينية التي يبدو أن منتهاها سيكون في منح هذا الجندي
العفو ،العس���كري (قائد المنطقة العس���كرية ورئيس هيئة
أركان الجيش) أو المدني (رئيس الدولة) ،وهو ما يتبلور حوله
إجماع شبه كلي في المجتمع اإلسرائيلي وأحزابه السياسية،
من اليمين والوسط و”اليسار” على حد سواء.

تعبير عن ميول المجتمع
اإلسرائيلي واستغالل لها
يؤكد الداعون إلى منح الجندي العفو ،على وجه السرعة كي
تسقط الحاجة (القانونية) إلى جلوسه في السجن “ولو يومًا
واح���دًا” ـ على حد تعبير عدد من الوزراء وأعضاء الكنيس���ت
ـ أن ه���ذه المحاكمة ،س���واء كانت ثمة حاجة إل���ى إجرائها
ً
أص�ل�ا (كما يقول البع���ض) أو لم يكن م���ن الصحيح إجراؤها
أصال (كما يقول آخرون) ،قد “اس���تنفدت نفسها” و”حققت
غايتها” ،مع التشديد على أن الجندي أزاريا “لم يفعل سوى
ما تعلم���ه وتربى عليه في الجيش ،طبقا ل���روح القائد ولروح
أجهزة التحقيق والمحاكمة العسكرية” التي تبذل كل ما في
وسعها للتغطية على ممارسات الجنود والقادة العسكريين
في الميدان.
ويش���ير هؤالء إلى حقيقة أن أزاريا “ما هو إال نتاج المجتمع
اإلس���رائيلي ّ
برمته” ،اس���تنادا إلى العديد من اس���تطالعات
الرأي العام التي أجري���ت حول القضية وأظهرت نتائجها أن
 %65من الجمهور اإلس���رائيلي يعتقدون بأن “أزاريا تصرف
بالش���كل الصحيح والمطل���وب” بإعدامه الش���اب عبد الفتاح
الشريف بعد إصابته؛ وأن أكثر من  %48يوافقون على “وجوب
قتل أي فلسطيني ينفذ عملية ضد اليهود ،حتى لو تم إلقاء
القبض عليه ولم يعد يشكل أي خطر على المحيطين به”!
وألن الرأي العام في المجتمع اإلسرائيلي على هذه الصورة،
يأخذ الس���جال حول قضية الجن���دي ومحاكمته والدعوة إلى

القاتل إليئور أزاريا.

منحه عفوا فوريًا ُبعدًا آخر في المس���توى السياسي ـ الحزبي
يتمثل في محاوالت استغاللها وتجييرها ،في الحد األقصى
المستطاع ،في المعركة على أصوات الناخبين اإلسرائيليين
في أية انتخابات برلمانية مقبلة ،بين أحزاب اليمين وقادتها
خصوص���ا ،لكن بين أوس���اط وفئات حزبية ـ سياس���ية أخرى
ّ
أيضا ،وهو ما يولد تنافس���ًا حزبي���ًا تصاعدت فيه تصريحات
السياس���يين من وزراء وأعضاء كنيس���ت ،من مختلف أطياف
ً
الحلبة السياسية ـ الحزبية إجماال.
ولئن كان من الصعب حصر وتس���جيل كل التصريحات
في هذا الس���ياق هنا ،إال أن بع���ض النماذج منها تكفي
لإليفاء بالغرض ،بداية من رئيس الحكومة ورئيس حزب
“الليك���ود” ،بنيامين نتنياهو ،ال���ذي اعتبر أزاريا “ابننا
جميع���ًا” وأكد تأييده منح���ه العفو ،إلى وزي���ر الدفاع،
أفيغدور ليبرمان (رئيس حزب “إس���رائيل بيتنا”) ،الذي
قال إن الحديث يجري عن “جندي متفوق وعن مخرب جاء
ليقتل اليه���ود ...وهذا ما ينبغي أخذه في الحس���بان”،
مرورا بوزير التربي���ة والتعليم نفتال���ي بينيت (رئيس
حزب “البيت اليهودي”) الذي اعتبر أن “أمن المواطنين
ّ
في إس���رائيل يحتم منح أزاريا عف���وا فوريا” وأنه “حتى
لو أخطأ (أزاريا) ،فال يجوز أن يجلس في الس���جن ولو يوما
واحدا ،ألننا س���ندفع الثمن جميعًا” .وكان بينيت يقصد
الحديث الذي اتسع وتعالى في إسرائيل عن أن محاكمة
الجندي وفرض عقوبة السجن الفعلي عليه سيردع جنودا
آخرين عن “اس���تخدام صالحياتهم العسكرية وتنفيذ
األوامر لئال يواجهوا المصير نفس���ه”! والموقف نفس���ه
عبرت عنه ،أيضا ،وزي���رة الثقافة ميري ريغف (الليكود)
التي اعتبرت محاكمة أزاري���ا “محاكمة ميدانية لم يكن
ّ
ً
له���ا أن تبدأ أص�ل�ا ،ألن فيها تخليًا ع���ن الجندي يوجه
رس���الة خطيرة للجنود والقادة العس���كريين اآلخرين”.
وأش���ار آخرون ،ف���ي دعوتهم إلى منح أزاري���ا العفو ،إلى
“المعاناة الش���ديدة الت���ي كابدها ه���و وعائلته ،أكثر
مم���ا يمكن احتماله” (منهم ،مثال ،وزير المالي موش���يه
كحلون ،رئيس حزب “كلنا” ،ووزير الداخلية أرييه درعي،
رئيس حزب “شاس”).
وانض���م إلى هؤالء ،أيض���ا ،الزعيم الليكودي الس���ابق
موش���يه يعلون ،الذي وقعت الجريمة إبان توليه منصب
وزي���ر الدفاع ،فدعا عائل���ة أزاريا إلى التخلي عن مس���ار
االس���تئناف على حك���م المحكمة العس���كرية وتقديم
طلب للعفو مؤكدا أن “ه���ذا الطلب لن يجد آذانا صماء”.
كم���ا انضم إليهم رئي���س حزب “يش عتي���د” (“يوجد
مس���تقبل”) ،يائير لبيد ،الذي قال إن “أزاريا ارتكب خطأ
فادحًا في ظروف قاسية جدا” ،ورئيس حزب “المعسكر
الصهيوني” ،إسحاق هيرتسوغ ،الذي رأى أن “المحكمة
العسكرية قامت بالمهمة التي أنيطت بها بأن جسدت،
كما ينبغ���ي ،حرصنا المطل���ق على طهارة الس�ل�اح في
الجي���ش اإلس���رائيلي” وأن “أزاريا هو ضحي���ة الظروف
السياسية غير المعقولة التي تتهرب منها الدولة منذ
عشرات السنين”! ،بينما دعت زميلته في الحزب ،شيلي
يحيموفيت���ش ،إلى فحص إمكانية منحه العفو ،أس���وة
برجال الش���اباك ف���ي قضية الب���اص ( ”300الذين جرى
العف���و عنهم في أعقاب قتلهم في العام  1984ش���ابين
فلس���طينيين بعد إلقاء القبض عليهم���ا وهما على قيد
الحياة).
بيد أن ه���ذا اإلجماع لم يش���مل السياس���يين من وزراء
وأعضاء كنيس���ت فقط ،بل شمل أيضا أوساطا وشخصيات
سياس���ية وإعالمي���ة واجتماعية وثقافية واس���عة ،ذهب
جميعه���ا إل���ى التأكيد على أن���ه “ال يجوز تحمي���ل أزاريا
الف���رد وزر الواقع اإلس���رائيلي كله” .وبرز م���ن بين هؤالء،
بوجه خاص ،عضو الكنيس���ت والصحافي السابق والناشط
السياس���ي حاليا أوري أفنيري ،الذي كان اعتبر أن “الحرص
على االنضب���اط وعلى أخالقيات القتال هو أمر حيوي جدا”
وأن “من العبث إلقاء كل المس���ؤولية عن التدهور الحاصل
على كتفي جندي واحد تأثر بالجو العام في المجتمع وفي

(أ.ف.ب)

الجيش”.
وش���ذت عن هذا اإلجماع في الساحة السياسية ـ الحزبية
اإلسرائيلية مجموعتان أساس���يتان هما حركة “ميرتس”
و”القائمة المشتركة”.

اإلدانة والعقوبة ـ تكريس للنهج المعتمد
النتيجة النهائية التي انته���ت إليها محاكمة الجندي
أزاريا في المحكمة العس���كرية (التابعة للجيش) تؤكد ما
س���قناه أعاله عن كونها محاكمة اضطرارية صورية جرت،
بص���ورة أساس���ية ،لمخاطبة الهيئ���ات القضائية الدولية
والتمل���ص من أحكام أنظمتها وقوانينها .وهي حقيقة لم
تغب ،في نتيجتها العملية (السجن لـ  18أشهر) ،عن أعين
الهيئات الدولي���ة التي انتبهت إل���ى عبثيتها المفرطة،
وذلك على لسان المتحدثة باسم «مكتب المفوض السامي
لحقوق اإلنسان» ،رافينا شمدساني ،التي عبرت عن «انزعاج
ش���ديد للغاي���ة إزاء العقوب���ة المخففة الت���ي أصدرتها
المحكمة العس���كرية على الجندي اإلسرائيلي الذي أدين
ً
بقتل مصاب فلس���طيني بشكل غير قانوني» ،الفتة إلى أن
«أكثر من  200فلس���طيني قتلوا برص���اص قوات االحتالل
اإلس���رائيلي من���ذ بداية الهبة الش���عبية الفلس���طينية،
في مطلع تش���رين األول ع���ام  ،2015وأن أزاريا هو العنصر
الوحيد في قوات األمن اإلس���رائيلية الذي قدم للمحاكمة
ّ ً
عن مثل هذا القتل» ،ومذكرة بأن العقوبة القصوى لجريمة
القتل غي���ر العمد تصل ،وف���ق القانون اإلس���رائيلي ،إلى
السجن الفعلي  20عامًا ،مما يؤكد أن «هذه القضية تخاطر
بتقويض الثقة بالنظام القضائي وترس���يخ ثقافة اإلفالت
م���ن العقاب ...ونحن نتحدث ع���ن ثقافة مزمنة من اإلفالت
من العقاب»!
ولم يسلم هذا التصريح وصاحبته من الهجوم الكاسح من
جانب المسؤولين السياسيين اإلسرائيليين الذين اعتبروه
تأكيدًا على “الع���داء والكراهية المتأصلين لليهود” لدى
“منظمة معادية للسامية ومنحازة ضد إسرائيل”!!
ّ
لكن الحقيقة التي أش���ارت إليها المتحدثة الدولية (عن
عقوب���ة الحد األقصى له���ذه الجريمة) تنض���اف إلى أربع
حقائق أخرى ترس���م ،مجتمعة ،الص���ورة الحقيقية لهذه
المحاكمة:
األولى ـ أن االدعاء العس���كري كان يعت���زم ،في البداية،
توجيه تهمة القتل العمد للجندي أزاريا ،لكنه تراجع الحقا
وخفف بند االتهام إلى “القتل غير العمد”؛
الثاني���ة ـ أن المحكمة العس���كرية أدان���ت أزاريا (يوم
 ،)2017/1/4بإجماع قضاتها العس���كريين الثالثة ،بتهمة
“القتل غير العمد” ،برغم أن نص قرار اإلدانة ،من أوله إلى
آخره والذي رفضت فيه المحكمة طع���ون أزاريا وادعاءاته
ً
جمل���ة وتفصيال ،يثب���ت تهمة القتل العم���د ،بمركباتها
ً
الجنائية المحددة كاملة!؛
الثالث���ة ـ أن االدعاء العس���كري طال���ب المحكمة بفرض
عقوبة الس���جن الفعلي على الجندي لم���دة تتراوح بين 3
و  5س���نوات ،لكن المحكمة فرضت عليه (يوم  )2/21عقوبة
الس���جن لـ  18شهرًا فقط (س���نة ونصف السنة) والسجن
وقف التنفيذ لمدة س���نة أخرى ،ما يعني أنه إذا عاد وقتل
فلس���طينيا آخر فس���تكون عقوبته الس���جن الفعلي سنة
واحدة فقط! وهذا ،رغم أن الجندي لم يعبر عن أي أس���ف أو
ندم أمام المحكمة عن جريمته؛
الرابعة ـ أن المحكمة العسكرية إياها استجابت لطلب
محامي الدفاع ع����ن أزاريا وقررت تأجيل موعد دخوله إلى
الس����جن للبدء بقض����اء محكوميته ،وذل����ك بخالف صارخ
للقاعدة ال����واردة في قانون اإلجراءات واألنظمة الجنائية
اإلس����رائيلي ،والتي ثبتتها المحكمة العليا اإلسرائيلية
في أكثر من قرار ،وتوجب البدء بقضاء محكومية بالسجن
الفعل����ي بصورة فوري����ة ودون أي تأجي����ل ـ إال في حاالت
ن����ادرة جدا ـ تجس����يدًا لفك����رة أن بلوغ اإلج����راء الجنائي
ه����ذه المرحلة يعني أن المتهم لم يعد يتمتع بـ “قرينة
البراءة” بعد.
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حول مساهمة وزارة التربية والتعليم
اإلسرائيلية في طمس الخط األخضر
*مراجعة مناهج التعليم المعتمدة في مدارس إسرائيل تظهر
أن طمس الخط األخضر سياسة تربوية مستمرة ومتعمدة*
بقلم :أفنير بن عاموس (*)
قبل حوالي ثالثة أسابيع ش����ارك وزير التربية
والتعلي����م اإلس����رائيلي نفتال����ي بينيت ،رئيس
«البي����ت اليه����ودي» ،عل����ى صفحته الرس����مية
في ش����بكة «فيس����بوك» رس����م كاريكاتير لشاي
تش����ركا من صحيفة «مكور ريش����ون» يظهر فيه
وهو يمس����ك ممس����حة ويمح����و الخ����ط األخضر
بمس����اعدتها .وعل����ى قنين����ة س����ائل التنظيف
الموضوعة جانبًا كتب بأحرف كبيرة «التسوية»،
والقصد طبعًا هو أن «قانون التس����وية» ،الذي مر،
من ضمن أم����ور أخرى ،بفضل الجه����ود الحثيثة
للوزي����ر ،ي����ؤدي عمليًا إل����ى محو الخ����ط األخضر
ألنه يس����مح بتدخل الكنيست في ما يحدث في
األراضي المحتلة.
ربم����ا يعتب����ر بيني����ت بالدرج����ة االول����ى وزير
المس����توطنات ومن يدفع باتج����اه ضم األراضي
المحتلة ،لكن ممنوع أن ننس����ى أن����ه أيضًا وزير
تربي����ة كل أوالد إس����رائيل .له����ذا ،حت����ى اذا ما
قررت محكمة العدل العلي����ا في نهاية المطاف
إلغ����اء القانون س����تبقى للوزير قبعت����ه الثانية
التي يستطيع من خاللها االستمرار في تشجيع
محو الخ����ط األخضر وكينون����ة االحتالل من وعي
التالميذ.
قبل بضعة أش����هر ،كما نذك����ر ،أعلن بينيت أن
تالميذ إسرائيل لن يتعلموا عن الخط األخضر أو
ع����ن الفروقات بين البل����دات التي تتواجد ما بعد
الخط األخضر وتلك التي تتواجد داخله .وقال“ :ال
يوجد خط أخضر .هناك إس����رائيل واحدة .ال فرق
بين ولد في كرني ش����ومرون ،نتيفوت ،أريئيل أو
عوفرا .أنا وزير تربيته����م جميعًا .نحن نعلم عن
مجمل بالد إسرائيل دون تفرقة”.
إن الذك����رى الخمس����ين لـ”حرب أيام الس����تة”
(حزيران  )1967التي س����تحل قريب����ًا هي فرصة
جي����دة لنفح����ص كيف يع����رض جه����از التربية
الرس����مي قضية األخ����ط األخضر وم����ا يجري في
األراضي التي احتلت عام .1967
أين من المحتمل أن نجد تطرقا لهذه المواضيع
في جهاز التربية؟
م����ن بين مواضي����ع التعليم ،م����ن المفترض أن
تتواجد هذه القضايا ف����ي ثالثة مجاالت تتعلق
بالس����كان اإلس����رائيليين ،وبالزمن والحيز الذي
يتواجد به هؤالء :التربية للمواطنة (المدنيات)-
الموض����وع الذي يتعاطى من ضمن أمور أخرى مع
قضايا الس����يطرة السياس����ية ،وحقوق المواطن
والديمقراطية؛ التاريخ الذي يشمل الثلث األخير
من القرن العشرين أيضًا؛ والجغرافيا التي تشمل
الحيز بين البحر المتوسط ونهر األردن.
إن نظرة س����ريعة لما يقدم في هذه المواضيع
في السنوات العش����رين األخيرة تظهر أن الخط
األخض����ر واالحت��ل�ال ل����م يختفي����ا عنه����ا تمامًا
ولكنهم����ا يعرضان بطريقة س����طحية ،منقوصة
ومشوهة.
تعلي����م المواطنة ،الذي يعتب����ر تعريف دولة
إس����رائيل كدولة يهودي����ة وديمقراطية عموده
الفقري ،يركز بشكل حصري تقريبًا على السكان
اإلس����رائيليين داخل الخط األخض����ر .في مناهج
التعليم لموضوع المدنيات للسنوات 2011- 2002
ً
يذكر االحتالل بش����كل عابر فقط ،مثال بواس����طة
ذك����ر “غ����وش إيموني����م” و”الس��ل�ام اآلن” في
مع����رض الفصل الذي يتحدث ع����ن الحركات غير
البرلمانية ،أو في معرض التطرق لمكانة محكمة
الع����دل العليا ف����ي األراضي المحتل����ة والعالقة
بين العرب في إس����رائيل والفلس����طينيين .في
كتب التعليم المع����دة للمرحلة الثانوية ،يظهر
االحتالل بش����كل عام بطريقة غير مباش����رة ،في
الفص����ل ال����ذي يتن����اول الش����رخ األيديولوجي-
السياس����ي والنقاش بين “اليمين” و”اليس����ار”
حول مس����تقبل األراضي المحتل����ة .ويأتي تركيز
الفصل على المواقف المختلفة وس����ط المجتمع
اإلس����رائيلي وكيف يعبر عنه����ا بينما االحتالل
نفسه ،السكان الفلسطينيون والتغييرات التي
ط����رأت على األراض����ي المحتلة من����ذ  1967تبقى
في منطق����ة الظل .ومن المثي����ر لالنتباه أنه في
امتحان����ات البج����روت (التوجيه����ي) في موضوع
المواطنة التي أجريت بين السنوات 2016 -2000
لم يظهر أي س����ؤال حول الش����رخ األيديولوجي-
السياس����ي .معنى ذلك أن المعلمين لن يهتموا
بتدري����س هذه المادة حتى عندما يظهر الفصل
في كتاب التعليم.
تعلي����م التاريخ :عل����ى الرغم م����ن أن الحديث
عن ماض يعتب����ره المؤرخون قريبًا نس����بيًا ،فإن
منه����اج التعليم ف����ي موضوع التاري����خ للمرحلة
الثانوية يش����مل الفت����رة التي تق����ع بين حرب

األيام الس����تة ومنتصف س����نوات التس����عينات
من القرن العش����رين .المنهاج للعام  2003يذكر
“صعود السؤال الفلسطيني”“ ،عالقات إسرائيل
والفلسطينيين” و”اتفاقيات أوسلو” .أما منهاج
 2015فيقل����ص هذه القضايا ويرك����ز على حربي
 1967و 1973واتفاقيات السالم مع مصر واألردن،
ويذكر الفلسطينيين بشكل عابر كما يمتنع عن
التطرق التفاقيات أوس����لو .بما يتوافق مع ذلك،
أيض����ًا كت����ب تعلي����م التاريخ التي ص����درت في
س����نوات التس����عين والعقد األول من القرن الـ21
تتعاط����ى باقتضاب مع التغيي����رات التي طرأت
على األراضي المحتلة بعد  ،1967وبتوسع أكبر مع
الصراع السياس����ي حول مستقبل هذه األراضي.
من مراجعة أسئلة امتحانات البجروت في موضوع
التاريخ الت����ي أجريت بين األع����وام 2016 -2000
يتضح أن الس����ؤال الوحيد الذي كانت له عالقة-
غير مباش����رة -باالحتالل تطرق إلى تأثيرات حرب
 1967على دولة إس����رائيل .أيضًا في هذه الحالة
تم إقص����اء االحتالل إلى هوام����ش الوعي ليبقى
النقاش األيديولوجي في المجتمع اإلس����رائيلي
داخ����ل الخ����ط األخض����ر بمثاب����ة مرك����ز النقاش
التاريخي.
بخ��ل�اف المواطنة والتاريخ ،وهما من المواضيع
اإللزامي����ة للحصول على ش����هادة بج����روت ،فإن
موض����وع الجغرافي����ا ه����و م����ن بي����ن المواضيع
االختياري����ة .مع ذل����ك هناك أهمي����ة لمراجعة
الخرائ����ط التي تظهر في كت����ب الجغرافيا ألنها
تعبر عن رؤية وزارة التربية المكانية -السياسية
بخصوص المنطقة الممتدة بين البحر المتوسط
ونهر األردن ،وهي تؤثر أيضًا على الطريقة التي
يتصور بها التالميذ هذه المنطقة .يجب أن نعير
اهتمامًا خاصًا لقضي����ة الخط األخضر ،لوجوده أو
غيابه عن الخرائ����ط في كتب التعليم .هذا الخط
محي من الخرائط الرس����مية بحسب قرار حكومة
إس����رائيل من العام  1967ولك����ن في العام 2006
طلبت وزيرة التربية في حينه ،يولي تامير (حزب
العمل) ،إرجاع����ه لكتب التعلي����م ،وهي الخطوة
التي أثارت خالفًا سياس����يًا ش����ديدًا ولكنها لم
تغير شيئًا في الكتب نفسها.
صحي���ح أن المنه���اج التعليم���ي ف���ي موضوع
الجغرافيا للمرحل���ة الثانوية يتطرق لتاريخ حدود
أرض إسرائيل ودولة إسرائيل ،ويذكر الخط األخضر
حت���ى ،إال أن كتب التعليم ف���ي الجغرافيا تعرض
صورة مختلفة .مراجعة خريطة الدولة التي تظهر
في ثالث���ة كتب تعليمية في موض���وع الجغرافيا
تظه���ر نتائج ش���بيهة :في كتاب مع���د للمرحلة
االبتدائية ال يظهر الخط األخضر اطالقًا أما مناطق
أ للس���لطة الفلس���طينية فتظهر كبق���ع منعزلة؛
الكتب المع���دة للمرحلتين اإلعدادي���ة والثانوية
تش���مل بعض الخرائط التي تظهر تاريخ الحدود
السياسية إلسرائيل بما يشمل الخط األخضر ولكن
الخريطة التي تظهر إس���رائيل الحالية تشبه تلك
المعتم���دة في المرحلة االبتدائية .بحس���ب هذه
الخرائ���ط ،دولة ٍإس���رائيل تمتد عملي���ًا من البحر
حتى األردن باستثناء بعض الجيوب الفلسطينية
الصغيرة التي توصف كبقع مغبشة.
حضور االحتالل الضئي���ل في مواضيع التعليم
ذات الصلة لم يبدأ اذن باألمس .فهذه سياس���ة
تربوية مس���تمرة ومتعمدة تنط���وي على الكثير
من التحايل .فهي ال تنكر سيطرة دولة إسرائيل
على األراضي المحتلة لكنها تحول هذه القضية
إلى شأن يخص الشعب اليهودي .الفلسطينيون
يبق���ون خلف الس���تار ويثب���ون م���ن ورائه فقط
ف���ي دور إرهابيي���ن أو عندما يعيقون مس���اعي
االس���تيطان اليهودي .واالس���تيطان يوصف في
كتب التعليم كـ”توسيع السيطرة” أو “السيطرة
على أراضي يهودا والسامرة وقطاع غزة” ،كما أنه
يبدو طبيعيًا للغاية .هكذا يصبح باإلمكان تجاهل
الواق���ع اليومي الس���ائد في األراض���ي المحتلة-
مضايقة السكان الفلسطينيين ،سرقة األراضي،
أعم���ال القتل غير المبررة -وتحويل األنظار جانبًا.
بهذا تس���اهم وزارة التربية والتعليم مس���اهمة
كبيرة في استمرار سيطرة إسرائيل العنيفة على
األراض���ي المحتلة .وبما أن االحت�ل�ال غير معرف
كهذا ،فال يمكن مناقشته ،وكم بالحري محاربته!.

(*) محاضر في تاري���خ التربية في جامعة تل أبيب،
عضو س���كرتارية “منت���دى التعايش ف���ي النقب
للمس���اواة المدنية” وعضو الهيئة االدارية لمنظمة
أمنستي -إسرائيل .هذا المقال ملخص لمقالة أوسع
ستنش���ر قريبًا في كتاب من تحرير يشاي منوحين
تحت عن���وان “ 500مفه���وم ،ش���هادة وتعبير عن
ً
االحتالل» .نقال عن موقع «هعوكتس» اإللكتروني.

نتنياهو يواصل محاوالت يمينية قديمة إلحكام السيطرة

«الطريق نحو االنعتاق من هيمنة اليسار على وسائل اإلعالم اإلسرائيلية»!
كتب سليم سالمة:
تحت���ل مس���ألة العالق���ة بين رئي���س الحكومة
اإلس���رائيلية الحالية ،بنيامين نتنياهو ،ووسائل
اإلعالم المختلفة في إس���رائيل موقعًا مركزيا في
الحياة اإلسرائيلية العامة تشغل أوساطا مختلفة،
سياس���ية واقتصادي���ة وإعالمي���ة وقضائية ،لما
تحمله من إس���قاطات وتداعيات عديدة على هذه
المج���االت كلها ،وخاص���ة في ض���وء التحقيقات
الجنائية التي تجرى مع نتنياهو هذه األيام على
خلفية هذه العالقة ونتيجة لها.
وت���رى قطاع���ات مختلفة من هذه األوس���اط أن
ّ
هوس���ي تقريبا ،إلى
نتنياهو يس���عى ،على نحو
بس���ط س���يطرته الش���خصية ،من خ�ل�ال موقعه
السياسي ،على مجمل وسائل اإلعالم في إسرائيل،
العامة والتجارية ،وتدجينها بما ينسجم مع رؤاه
وتوجهاته السياس���ية .وليس هذا فحس���ب ،بل
أيضا بما يخدم مصالحه الشخصية الفردية ،وفي
مقدمتها مصلحة بقائه شخصيًا على رأس الهرم
السياسي في البالد.
ويعتبر نتنياهو شخصيًا ،كممثل وزعيم لليمين
اإلس���رائيلي الذي يش���ن حربًا منهجي���ة قديمة
على وس���ائل اإلعالم في إس���رائيل بدعوى كونها
«يس���ارية» و»بوقا لليس���ار» ،كل ما تطرحه وسائل
اإلعالم هذه من نقد له ولسياس���اته وما كش���فته
وتكشفه من فضائح الفساد الحكومي المستشري
عامة ،والمتورط فيها هو شخصيا خاصة« ،جزءًا من
حملة منظمة إلسقاط الليكود واليمين من الحكم
واستبدالهما بسلطة يسارية» ،متوعدًا بـ»مواصلة
التصدي ل���كل حمالت التش���هير الخبيثة ،دفاعًا
عن أمن إس���رائيل وازدهارها» ،حسبما كتب على
صفحته الخاصة على موق���ع التواصل االجتماعي
(فيسبوك) مؤخرًا.
ّ
ش���ن نتنياهو
وفي «تصدي���ه لهذه الحمالت»،
خالل األش���هر األخيرة بشكل خاص هجومًا عنيفا
على عدد من وس���ائل اإلعالم في إس���رائيل وعدد
كبير م���ن الصحافيي���ن العاملين فيه���ا في إثر
الكش���ف عن سلس���لة الفضائح الجدي���دة التي
يشتبه في تورطه فيها والتي اضطرت المستشار
القانوني للحكومة ،أفيحاي مندلبليت ،إلى إصدار
تعليم���ات بإج���راء تحقيق���ات جنائية بش���أنها،
ف���ي مقدمتها ملف محادثاته م���ع مالك صحيفة
«يديع���وت أحرون���وت» وموقع «واي ن���ت» ،أرنون
(نوني) موزيس ،والمعروف باس���م «ملف ،»2000
ومل���ف «الهدايا» التي أغدقها عليه وعلى زوجته،
س���ارة ،رجل األعمال أرنون ميلتشين ،الذي يملك
 %10من أس���هم القناة العاش���رة ف���ي التلفزيون
اإلسرائيلي ،والمعروف باسم «ملف  ،»1000إضافة
إلى قضية امتالك الغواصات الحربية من ألمانيا.
وتكش���ف القضيت���ان األوليان («مل���ف »2000
و»مل���ف  ،)»1000إل���ى جانب حرب���ه الضروس ضد
«الهيئة العامة للب���ث» إلجهاضها قبل انطالقها
والحيلولة دون إط�ل�اق بثها التلفزيوني واإلذاعي
المخط���ط بذريعة «تجنيدها أغلبية يس���ارية من
بي���ن العاملين الجدد فيها» ،وإلى جانب مش���روع
ّ
يع���ده «لتنظي���م قطاع
القان���ون الجدي���د الذي
االتصاالت في إس���رائيل» ـ تكش���ف ه���ذه جزءا
أساس���يًا من المحاوالت المحموم���ة التي يبذلها
نتنياهو بصورة منهجية من أجل إحكام السيطرة
على وسائل اإلعالم واالتصاالت في إسرائيل.
وقد ش���كل هذا المس���عى الدافع المركزي وراء
ق���رار نتنياهو االحتف���اظ لنفس���ه بحقيبة وزارة
االتص���ال ف���ي حكومت���ه الجدي���دة ووراء إرغامه
ش���ركاءه ف���ي االئت�ل�اف الحكوم���ي الجديد على
التوقيع على وثيقة يحظ���ر عليهم المبادرة إلى،
أو تأيي���د ،أي تش���ريع قانوني في مج���ال اإلعالم
واالتصاالت في إس���رائيل .ولئن كان أمرا طبيعيا
ومعتادا إش���غال شخصية سياسية هذه الحقيبة
الوزارية ،كغيرها من الحقائب الوزارية األخرى ،إال
ّ
الهوسي
أن الفارق الجوهري هنا يكمن في الميل
الذي يبديه نتنياهو في حربه ضد وسائل اإلعالم
دفاعا عن س���لطته من جهة ،وف���ي تركيزه جملة
م���ن الصالحيات في هذا المج���ال بين يديه ،على
نحو غير مس���بوق ،من جهة أخرى ،وهو ما ّ
عبر عنه
عنوان «مؤتم���ر الصحافة» الذي عق���د في مدينة
إيالت مؤخرًا« :هكذا ينوي نتنياهو إعادة ترسيم
وتصميم خارطة اإلعالم واالتصاالت في إسرائيل»!
لكن نتنياهو ،وفي معمعان الفضائح المتتالية
والتحقيق���ات الجنائي���ة المتالحق���ة ،اضطر إلى
«التخلي» المؤقت ع���ن حقيبة وزارة االتصال هذه
وإيداعه���ا في عه���دة الوزير المق���رب جدًا منه،
تساحي هنغبي (وزير التعاون اإلقليمي) بتعيينه
«قائما بأعمال وزير االتصال لمدة ثالثة أش���هر»،
يق���رر في ختامها إن كان س���يجعل هذا التعيين
ثابت���ا ودائما .غير أن ه���ذا التعيين االضطراري ال
يغلق الباب أمام تأثير نتنياهو المباشر على هذه
الوزارة ،قراراتها وإجراءاته���ا ومجمل عملها ،ولو
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من خالل مديرها العام ،شلومو فيلبر ،الذي ُيعتبر
«رج���ل نتنياهو» ،وهو ال���ذي ّ
عينه لهذا المنصب
عند تشكيل حكومته الجديدة.
ول���م يأت اضط���رار نتنياه���و إلى اتخ���اذ هذه
الخطوة إال تحت ضغط االلتماس���ات التي قدمتها
أطراف مختلفة إلى المحكمة العليا اإلس���رائيلية
ضد إش���غاله منصب وزير االتصال ،وعلى خلفية
التقدي���رات الت���ي أش���ارت إل���ى أن المستش���ار
مندلبليت لن يس���تطيع الدفاع عن استمرار تولي
نتنياهو هذه الوزارة أمام المحكمة العليا ،وخاصة
حي���ال عالقات���ه العميقة م���ع أرنون ميلتش���ين
المذكور ،صاحب األس���هم في القناة التلفزيونية
العاشرة التي تخضع ،في كثير من جوانب عملها
وتمويلها ،لسلطة هذه الوزارة مباشرة ،عالوة على
عالقاته الوثيقة مع رجل األعمال شاؤول ألوفيتش،
ّ
و»يس»
مالك ش���ركتي االتصاالت اّواإلعالم «بيزك» ِ
وما يتفرع عنهما وموقع «وال» ،علمًا بأن مندلبليت
كان قد أصدر تعليمات صريحة تمنع نتنياهو من
معالجة أي من أمور هذه الشركات «نظرًا لتضارب
المصالح»!
واعتبرت عضو الكنيس���ت زهافا غالئون (رئيسة
حركة «ميرتس») ،التي تقدمت بأحد االلتماس���ات
المذك���ورة إلى المحكمة العلي���ا ،أن قرار نتنياهو
وض���ع حقيب���ة وزارة االتصال في عه���دة الوزير
تس���احي هنغبي مؤقتا يؤكد أن «نتنياهو يحاول
تناول الكعكة وإبقاءها كاملة في الوقت نفس���ه.
فقد أيقن أن تضارب المصالح بينه وبين وس���ائل
اإلعالم المختلفة يفاقم وضعه القانوني تعقيدًا،
لكن���ه ليس مس���تعدا للتخلي عن ه���ذه الحقيبة
ّ
الوزاري���ة الهامة ج���دا التي تمكن���ه من مواصلة
تهديد الصحافيين وإش���هار السيف فوق رقاب
وسائل اإلعالم التي ال تمتثل لسلطته ورغباته».

محاوالت يمينية متكررة...
لكن النتيجة عكسية»!
كل م���ا يقوم به نتنياه���و اآلن ،كل ما أنجزه وما
سوف ينجزه في مجال السيطرة على سوق اإلعالم
واالتصاالت ،من قوانين وإجراءات إدارية وقرارات
اقتصادي���ة ،يثي���ر غضب���ًا وقلقا ش���ديدين لدى
أوساط سياس���ية ،إعالمية ،حقوقية واقتصادية
عديدة ،لما يحمله من تأثيرات وانعكاسات سلبية
بعي���دة األثر والم���دى على خارطة وأداء وس���ائل
اإلع�ل�ام واالتصاالت في إس���رائيل لس���نوات ،بل
عقود ،كثي���رة وطويلة ،لكنه يبدو «غير كاف ،على
اإلطالق» في نظر أوس���اط يمينية مختلفة تعتقد
بأن التغييرات التي حصلت حتى اآلن ،وكذا التي
تحصل قريبا ترتبًا على اإلجراءات والقرارات التي
أصبحت ناجزة ،ال تعدو كنها «إجراءات وتغييرات
شكلية» ال تحقق المنش���ود والمطلوب من وجهة
نظره���ا وإنما «تك���رس واقع اس���تمرار الهيمنة
اليسارية على وسائل اإلعالم».
وتبدي هذه األوس���اط اليميني���ة قلقا متزايدا من
حقيقة أن اإلج���راءات التي أقدم عليه���ا نتنياهو،
وإن كانت تش���كل اس���تمرارًا طبيعي���ا ،مع تصعيد
بارز ،لمس���اعي اليمين اإلس���رائيلي في هذا المجال
منذ االنقالب الذي حققه (اليمين) في الس���لطة في
العام  ،1977إال أنها لم تخرج خالل الس���نوات الـ 12
من تولي نتنياهو رئاس���ة الحكومة اإلسرائيلية عن
دائرة «االهتمام بالالعبين ومعالجة أدائهم ،بدال من
إحداث التغيير الجوهري في قواعد اللعبة ذاتها».
ه���ذا الرأي عب���ر عنه مؤخرا مدي���ر «جمعية حق
الجمهور ف���ي المعرفة» ،المحامي زيف ماؤور ،في
مقال نشره على موقع «ميداه» اليميني في مطلع
شهر ش���باط األخير تحت عنوان «اليمين واإلعالم
ـ أي���ن أخطأنا» .وهذه الجمعية ،التي تنش���ط في
«مراقبة وس���ائل اإلعالم وأدائه���ا المنحاز أو غير

األخالقي» ،هي جمعية يمينية تأسست في العام
 1995بمبادرة من البروفس���ور إلياهو بوالك ،أستاذ
الفيزياء الكيميائية في «معهد وايزمان للعلوم»
والرئيس الس���ابق لـ»منتدى األساتذة الجامعيين
للمناعة السياس���ية واالقتصادي���ة» والذي ّ
عينه
وزي���ر التعليم الحالي ،نفتالي بينيت ،في حزيران
من العام الماض���ي ،عضوا في «مجل���س التعليم
العالي» اإلسرائيلي.
ّ
ويذك���ر ماؤور ،ف���ي مقالته هذه ،ب���أن حكومات
اليمين في إس���رائيل تقود تغيي���رات في مجال
اإلعالم منذ أربعة عقود ،لكن���ه يقرر أن «النتيجة
النهائي���ة لهذه التغييرات كلها ،حتى اآلن ،هي:
ُ
تضاعف االنحياز واستمرار الهيمنة اليسارية»!
ثم يس���تعرض محاوالت اليمي���ن التي انتهت،
خالل العقود األربعة األخي���رة ،إلى «إخفاقات في
إح���داث التغيي���ر الجوهري المنش���ود» فحققت
«نتائ���ج عكس���ية» (تتمثل في تكري���س هيمنة
اليس���ار على وس���ائل اإلعالم)ُ .
فبعي���د االنقالب
السياسي في الس���لطة الحاكمة وصعود اليمين،
بقي���ادة مناحيم بيغ���ن ،إلى س���دة الحكم للمرة
ّ
األولى في إس���رائيل في العام  ،1977ش���كل وزير
التعليم ،زبول���ون هامر ،ووزير االتصال ،إس���حاق
موداعي« ،لجنة كوبيرس���كي» لفح���ص ومعالجة
«مشكلة اإلعالم اإلسرائيلي» ،فأوصت هذه بإنشاء
قناة تلفزيونية جديدة (ثانية) في إس���رائيل ،إذ
لم يكن في البالد آنذاك سوى القناة التلفزيونية
األول���ى (التابع���ة لـ»س���لطة الب���ث» الرس���مية).
وتأسيس���ًا عل���ى ذل���ك وعل���ى أن «الجمهور في
إسرائيل ال يكتفي بوس���ائل اإلعالم التي توفرها
ُ
الدول���ة له الي���وم» ،أ ِع ّد في العام « 1986مش���روع
قانون الس���لطة الثانية للتلفزيون واإلذاعة» الذي
ّ
س���نه الكنيس���ت في العام  1990وتمخضت عنه
إقام���ة القناة التلفزيونية الثانية ،إلى جانب عدد
من محطات اإلذاع���ة ،المناطقي���ة والتخصصية.
ّ
لك���ن هذا القان���ون وما تمخض عنه ش���كل ،وفق
ماؤور« ،المحاولة الفاشلة األولى من جانب حكومة
يمينية الس���تخدام س���لطتها من أج���ل محاربة
وتقليص الهيمنة اليسارية على اإلعالم».
ثم ،حيال فش���ل القناة الثانية في «تحقيق الغاية
المرجوة» ،إذ تبين أنها «نسخة طبق األصل عن القناة
األولى المنحازة» ،نش���أت الحاجة إلى «خطوة جديدة
ُ
تغني س���وق اإلعالم ،هذه المرة ،بألوان جديدة» ،لكن
«ب���دال من ذلك ،ع���ادوا وكرروا اللعب���ة ذاتها فكانت
النتيجة مماثلة تماما» .كان ذلك ،حين تولى بنيامين
نتنياهو رئاسة الحكومة للمرة األولى ،إذ قرر تشكيل
«لجنة بيلد» لفحص سوق االتصاالت واإلعالم ،فأوصت
هذه بإحداث «ثورة» تمثلت في إنشاء قناة تلفزيونية
ثالثة ،هي القناة العاش���رة .وقد تحقق ذلك ،بالفعل،
بعد سنتين من تقديم اللجنة المذكورة توصياتها.
وحي���ن أقيمت القناة العاش���رة كان���ت بملكية رجل
األعم���ال رون الودر ،صدي���ق نتنياه���و المقرب جدا
فكان���ت التوقع���ات «أن تكون هذه القن���اة يمينية،
بالضرورة» .لكن م���ا حصل على أرض الواقع أن «هذه
القناة داس���ت عل���ى رغب���ات الجمهور اإلس���رائيلي
وأصبحت ظال باهتا للقناة الثانية» ،كما يصف ماؤور،
«فلم يكن للسياس���يين فيها أي موطئ قدم ،بل ولم
يكن لمالكها أي حق في التدخل بما يجري فيها».
الخط���وة الثالثة «التي ش���خصت أبصار اليمين
إليها وعلق عليها آمال���ه» ،كما يقول ماؤور ،كانت
االنتقال من طريقة االمتيازات لتشغيل المحطات
التلفزيونية واإلذاعي���ة إلى طريقة الترخيصات ـ
وهي خطوة تولدت بداية في عهد حكومة «كديما»
األولى ،برئاسة أريئيل شارون ،في مستهل العقد
الحالي .والف���رق بين الطريقتين ،أساس���ا ،هو أن
إنش���اء قناة تلفزيونية كان يحتاج ـ وفق الطريقة
األولى ـ إلى قرار حكومي بش���أن الحاجة إلى قناة
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كهذه ،لتجرى من ث���م مناقصة يتقدم المعنيون
بإقامة وتش���غيل هذه القناة إل���ى مناقصة للفوز
باالمتي���از .أما بموجب الطريق���ة الثانية ،فبإمكان
كل معني أن ينشئ قناة تلفزيونية تجارية مقابل
دف���ع مبلغ من الم���ال للدولة لق���اء رخصة خاصة
لذلك ،إل���ى جانب تخويل الدولة (الحكومة) بعض
الصالحيات في وضع وتطبيق بعض الشروط .غير
أن أية قن���اة تلفزيونية تجاري���ة جديدة لم تقم
منذ بضع س���نوات ،رغم توفر اإلمكانية القانونية
لذلك ،نظرًا ألن «الشروط اإلدارية تجعل المغامرة
التجارية بعيدة جدا عن احتماالت تحقيق الربح».
وإزاء «فش���ل إصالح االمتيازات» ،كما يصفه ماؤور،
ول���دت المحاولة الجدي���دة التي تمثلت في إنش���اء
«القن���اة  ،»20التي تعمل ضم���ن الرخصة الممنوحة
لقناة «موريشت» ،التي تمثل جمهورا من المتدينين
المحافظين .غي���ر أن رغبة «القناة  »20في إعداد وبث
نشرات إخبارية (وهو ما ال تفعله حتى اآلن) «يصطدم
باشتراط إخضاع هيئة األخبار فيها إلى دستور آداب
المهنة المعتمد لدى مجلس الصحافة اإلسرائيلي»،
وهو (المجلس) «ش���لة من األشخاص المثقفين ،ذوي
األقدمي���ة الذي���ن يعرف���ون الصحافة اإلس���رائيلية
ووسائلها حق المعرفة ،أو بكلمات أخرى ـ جزء ال يتجزأ
من الجماعة المتنفذة والمهيمنة» ،كما يقول ماؤور.
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بالرغ���م م���ن أن نتنياهو ،كم���ا ّ
يقر م���اؤور« ،قد
وض���ع هذا الموض���وع على رأس س���لم اهتماماته
ف���ي دورته الرئاس���ية الحالية» فاحتفظ لنفس���ه
بحقيبة وزارة االتصال و»ش���رع في تنفيذ سلس���لة
من اإلجراءات الرامية إلى تحسين صورة اإلعالم في
َ
إسرائيل» (من ضمنها :ش���طر القناة التلفزيونية
الثانية والفصل بين الش���ركتين صاحبتي االمتياز
لتش���غيلها؛ اإلصالح في مج���ال «البث العام»؛ نقل
إذاعة الجيش ـ غالي تس���اهل ـ من سلطة الجيش
إلى س���لطة وزارة الدفاع؛ وغيرها من اإلجراءات) ،إال
أن «القاس���م المش���ترك لهذه اإلجراءات جميعها
ه���و تركيزها على وس���ائل إعالم مح���ددة بعينها
وبأدائها العين���ي ،غير أنها ال ّ
تمس إطالقًا بقواعد
وأنظمة العمل في ه���ذا المجال .فهو يركز جهده
في الالعبين ،لكنه ال ّ
يغير شيئًا في قواعد اللعبة».
ذلك أن «المش���كلة األس���اس» ،بحس���ب ماؤور« ،ال
تنحصر فقط في المحررين والصحافيين المنحازين
أيديولوجيا ،وإنما هي تكمن ،بصورة أساسية ،في
طريقة الرقابة ومنظوم���ات الضبط الحكومية التي
ّ
تكرس الهيمنة اليسارية وتحول دون أي تغيير».
أم���ا المطلوب ،فعلي���ا« ،إلصالح أوض���اع اإلعالم
في إس���رائيل» ،فهو ـ كما يقول م���اؤور ـ «تغيير
أنماط التفكير :تغيي���ر قواعد اللعبة اإلدارية في
القطاع ،إزال���ة المعيقات ،إلغ���اء الرقابة الصارمة
وتمكي���ن المالكين والناش���رين م���ن التعبير عن
آرائهم ومعتقداتهم بحرية تام���ة» .ولهذا ،فإن
«االمتحان المركزي الذي س���يحكم محصلة أدائه
في هذا المجال س���يجري وفق مقياس واحد فقط،
هو :قدرته على إجراء إصالحات بنيوية عميقة في
مجال اإلعالم تحقق ،في نهاية المطاف ،تشكيلة
أوسع وأكثر تعددية ،أكثر حرية وأكثر تعبيرًا عن
الرأي عما كان عليه الوضع في السابق».
ويوض����ح ماؤور ،في الس����ياق ،أن م����ا يقصده في
الحديث عن «تشكيلة أوس����ع وأكثر تعددية ،أكثر
حرية وأكثر تعبيرا عن الرأي» هو «التعبير الصادق»
عن مي����ول األغلبي����ة بي����ن الجمهور اإلس����رائيلي
(اليهودي) وآرائها السياسية ،التي تتبنى مواقف
اليمين وأطروحاته السياس����ية« .وفي هذه النقطة،
بالتحدي����د ،تب����رز إخفاق����ات اليمين اإلس����رائيلي
المتك����ررة في محاوالته إنش����اء وبلورة مؤسس����ات
حكومية ِّ
توجه الخطاب العام نحو اليمين».

«الطريق نحو التحرر من العبودية»!
بعد هذه المحاوالت العديدة والمتكررة الفاشلة
الت���ي بذلتها حكوم���ات اليمي���ن المتعاقبة في
إس���رائيل خالل العقود األخيرة «من أجل هندسة
ّ
العامي���ن وتنويعهما بصورة
الخطاب والس���جال
مصطنعة» ،يرى الكاتب أن���ه قد «حان الوقت كي
ندرك أن الهيمنة اليس���ارية ف���ي اإلعالم لم تكن
لتصمد ول���و يوما واحدا فقط ف���ي وجه الجمهور
ِّ
اإلسرائيلي لوال كون المنظم الحكومي متكأ لها».
ولهذا ،فهو يدعو إلى «ش���ق الطريق نحو االنعتاق
من هذه العبودية» :على اليمين أن يفهم أن الطريق
للتخلص من االحتكار اإليديولوجي اليساري ولتوفير
التنويعة التي يستحقها الجمهور اإلسرائيلي «تبدأ
من إضعاف وتقليص الس���يطرة اإلدارية» ،بما يعني
ليس فقط وق���ف التدخل الحكومي في ما يجري في
داخل وس���ائل اإلعالم عامة ،وفي هيئاتها اإلخبارية
خاصة ،وإنم���ا أيضا ،وباألس���اس« ،تمكين وس���ائل
اإلع�ل�ام من االنهيار ...س���يكون ذلك أمرًا مأس���اويًا
للعاملين فيها ولمالكيها ،لكنه سيكون بشرى خير
لحرية التعبير في إسرائيل»!

