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إدراج مدينة الخليل ضمن “قائمة التراث العالمي” :حملة
إسرائيلية شاملة ،سياسية وإعالمية ،تنديدًا بمنظمة “اليونسكو”
” :اتحد السياس���يون اإلسرائيليون ،س���لطة ومعارضة ،مع الصحفيين
“
والمعلقي���ن في مختلف وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية ،في جبهة واح���دة للدفاع عن
االحتالل اإلسرائيلي في مدينة الخليل خاصة ،وفي الضفة الغربية عامة ،من خالل شن
هج���وم على منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونس���كو) في أعقاب
قرارها األخير (يوم الجمعة الماضي ،في مدينة كاركاو البولندية) إدراج مدينة الخليل
ضم���ن “قائمة التراث العالم���ي” وإدراج الحرم اإلبراهيمي الش���ريف والبلدة القديمة
َّ
المه���ددة” الخاضعة لمعايير الحماية
ف���ي مدينة الخليل على “قائمة مواقع التراث
الدولية ،ما ُيلزم “اليونسكو” بمراجعة الموقف هناك سنويًا.
وقد تبنت المنظمة ،بقرارها ،مش���روع قرار تقدمت به الس���لطة الفلس���طينية ،بتأييد 12
دول���ة ومعارضة ثالث دول وامتناع س���ت دول ،على الرغم من الجه���ود الكبيرة التي بذلتها
إسرائيل والواليات المتحدة بشكل خاص إلجهاض هذا القرار .وكانت وزارة السياحة واآلثار
الفلسطينية ،بالشراكة مع وزارة الخارجية وبلدية الخليل ولجنة إعمار الخليل ،قد قدمت ملف
ترشيح المدينة على الئحة التراث العالمي لدى اليونسكو بتاريخ  ،2017/1/30قبل أن تتقدم
بطلب رس���مي بتحويل الملف من الحالة االعتيادية إلى الحالة الطارئة في  ،2017/5/21وذلك
على إثر ازدياد االعتداءات اإلس���رائيلية على البلدة القديمة في الخليل والحرم اإلبراهيمي
ومحيطه ،حيث تم تدعيم هذا الطلب بتقارير فنية تؤكد مساس االعتداءات بأصالة الموروث
الثقافي الفلس���طيني في المدينة ،باإلضافة إلى المس���اس بالقيم االس���تثنائية العالمية
التي تم اعتمادها في إعداد الملف الفني للترش���يح ،اس���تنادا إلى المعايير الثاني والرابع
والسادس لتس���جيل مواقع التراث الثقافي ضمن معاير منظمة «اليونسكو» التي اعتمدها
مؤتمر باريس الدولي تحت عنوان «اتفاقية التراث العالمي للعام .»1972
وإضافة إلى التنديد العارم والشامل ،ليس بقرار “اليونسكو” العيني فحسب بل بالمنظمة
كلها أيضا ،استغلت األوساط السياس���ية المختلفة في إسرائيل هذا القرار إلعادة التأكيد
على “حق الشعب اليهودي التاريخي في الخليل” وللدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية عينية
وس���ريعة لدعم االستيطان والمس���توطنين في هذه المدينة بش���كل خاص ،وفي األراضي
الفلس���طينية المحتلة بش���كل عام .فقد دعت “لجنة المس���توطنين اليه���ود في الخليل”
الحكومة اإلسرائيلية إلى “تقديم رد الئق وعملي على هذا القرار الخسيس يتمثل في :وقف
التمويل اإلسرائيلي لمنظمة اليونسكو ورصد هذه الميزانيات لتعزيز الوجود اليهودي في
الخليل”! وبالمثل رد “مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة” (الضفة الغربية) ،أيضا ،إذ
طالب الحكومة اإلس���رائيلية بـ”العمل الفوري لتعزيز وتعميق التراث اليهودي في الخليل،
من خالل دعم جهاز التربية والتعليم وتطوير الحي اليهودي في الخليل”.
ولم يتوان رئيس الحكومة اإلس���رائيلية ،بنيامين نتنياهو ،عن االس���تجابة الفورية لهذه
ً
“النداءات” فذهب إلى أبعد من شن الهجوم على منظمة “اليونسكو” مستغال قرارها األخير
المذكور لإلعالن عن تقليص مبلغ مليون دوالر (إضافي) من الميزانية التي تدفعها إسرائيل
س���نويًا لمنظمة األمم المتحدة وتحويل هذا المبلغ “إلقامة متحف لتراث الشعب اليهودي
في (مستوطنة) كريات أربع والخليل” ولتمويل “مشاريع أخرى متربطة بالمدينة”!
ُويضاف هذا التقليص إلى تقليص آخر (بمبلغ مليون دوالر أيضا) من “رس���وم العضوية”
التي تدفعها إس���رائيل لألمم المتحدة كان نتنياهو أعلن عنه في شهر أيار األخير إثر قرار
اتخذته “اليونسكو” ضد السياسات والممارس���ات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة
وفي قطاع غزة .وس���بق ذلك ،أيضا ،قرار اتخذه نتنياهو في نيس���ان الماضي بتقليص مبلغ
مليون���ي دوالر ،وذلك في أعقاب قرار “مجلس حقوق اإلنس���ان” التاب���ع لألمم المتحدة ضد
المستوطنات واالستيطان في المناطق الفلسطينية .وقبل ذلك ،قرر نتنياهو ،أيضا ،تقليص
مبلغ س���تة ماليين دوالر من هذه الميزانية ،وذلك في كانون األول الماضي ،في أعقاب قرار

(إ.ب.أ)

الخليل :قصة صمود في وجه االستيطان.

مجلس األمن الدولي رقم  2334ضد المستوطنات.
من جهته ،أعلن وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي ،نفتالي بينيت ،الذي يشغل أيضا
منصب “رئيس اللجنة اإلس���رائيلية لليونسكو” عن قراره “وقف التعاون مع اليونسكو
طالما بقيت تشكل أداة سياسية ضد إسرائيل ،بدال من أن تكون منظمة مهنية”!
ووصف رئيس حزب “يوجد مستقبل” (يش عتيد) ،يئير لبيد ،قرار اليونسكو األخير
ّ
الس���امي في
بأنه “حقير وكاذب ،نابع من الجهل المريب في أحس���ن األحوال ومن رياء
أسوئها”! بينما قالت رئيسة كتلة “المعسكر الصهيوني” البرلمانية ،عضو الكنيست
ميراف ميخائيلي ،أن قرار اليونسكو هو “قرار ّ
شرير مغلف بالغباء والجهل”! وأضافت:
ً
“القرار بمثابة فضيحة ،لكنه يعكس أيضا فش�ل�ا ذريع���ًا لحكومة نتنياهو في مهمة
الدفاع عن إسرائيل في الحلبة الدبلوماسية”.
«نهج تطبيع الكذب»
كان م���ن الالفت صدور أصوات قليلة جدا تغرد خارج “س���رب اإلجماع” اإلس���رائيلي،
السياسي واإلعالمي ،حيال قرار “اليونسكو” األخير ،لتؤكد ما وصفه أستاذ في جامعة
بئر الس���بع في النقب بـ “نهج تطبيع الكذب” ،كما عكس���ه األداء السياسي واإلعالمي
في معالجة هذا القرار.
وكتب األس���تاذ الجامعي عيدان الن���دو في مدونته الخاصة إن ه���ذا النهج (تطبيع

الكذب) “هو أفظع ما يشهده الجدل العام في إسرائيل خالل السنوات األخيرة” ،مشيرا
إلى أن “ما حصل في إس���رائيل ،سياسيا وإعالميا ،إثر قرار اليونسكو األخير ،يدلنا على
كيفية عم���ل منظومة الخداع والتضليل بمقاييس قومية ،بالتعاون التام مع وس���ائل
اإلعالم ،ال بل من خالل الخدمة الخانعة التي تقدمها أبواق الدعاية التي تتقنع بأقنعة
الصحافة واإلعالم”!
وأض���اف الندو إن “أحداث األمس (السياس���ية واإلعالمية) تبدو كأنها صورة أش���عة
موثوق���ة لدولة تعاني من االضطراب العام .وهو اضطراب يش���مل جميع المنظومات”،
موضحًا أن التقارير اإلعالمية والبيانات السياس���ية عما تضمنه قرار اليونسكو األخير
تمي���زت بالكذب والتضليل ،دون اس���تثناء .ذلك أن تلك التقاري���ر والبيانات تحدثت،
جميعها ،عن اعتبار “اليونس���كو” مدينة الخليل والحرم اإلبراهيمي الشريف “موقعا
تراثيا فلس���طينيا” ،بينما الحقيق���ة أنها اعتبرتهما “موقعا تراثي���ا عالميا”! غير أن
ه���ذا “التحريف” ،س���واء كان نابعا عن جه���ل (عدم قراءة نص الق���رار األصلي) أو عن
قصد متعمد ،له “أثر ديماغوغي» يخدم السياس���ة اإلس���رائيلية الرسمية ،الحكومية
والمعارض���ة ،التي تس���تهوي «صف���ة الضحية» ،م���ن جهة ،وترف���ض االعتراف بحق
ِ
الفلس���طينيين لي���س على مدينة الخليل فحس���ب ،ب���ل على المناطق الفلس���طينية
بمجملها ،من جهة أخرى.

حيال التقييدات الحكومية المتتالية :قلق أكاديمي وثقافي
متزايد في إسرائيل على «مصير الديمقراطية»
ّ ً
تحوال دستوريًا عميقًا في طابع دولة إسرائيل الديمقراطي ـ من نظام ديمقراطي
· أستاذ جامعي :التطورات األخيرة تعكس
ّ
يشمل مؤسسات ،إلى دولة يشكل فيها حكم األغلبية المركب الديمقراطي الوحيد».
تتسع في إسرائيل ،في الفترة األخيرة ،دائرة األكاديميين
والمثقفي���ن ،م���ن فنانين وأدب���اء وغيرهم ،الذي���ن يحذرون
من مغبة الق���رارات واإلجراءات المتتالي���ة التي تعمد إليها
الحكومة اإلس���رائيلية الحالية ووزراؤه���ا المختلفون والتي
ّ
تضيق هامش الحريات الديمقراطية في إسرائيل باستمرار
ّ
حد “تشكيل خطر جدي على اس���تمرار النظام الديمقراطي
في إسرائيل” وتعريض الديمقراطية اإلسرائيلية إلى مخاطر
لن يك���ون باإلمكان تالفيه���ا أو إصالح أضراره���ا ذات اآلثار
البعيدة المدى.
تحت���ل الح���رب العنيف���ة التي تش���نها “وزي���رة الثقافة
والرياض���ة” ،مي���ري ريغف ،موقع���ا متقدما ج���دا في هذه
المعرك���ة على م���ا تبقى من حق���وق وهوام���ش ديمقراطية
في إس���رائيل ،لم���ا تتميز به هذه الحرب م���ن عنف وفظاظة
وتعنت تعكسها قرارات وإجراءات اعتباطية وتعسفية بحق
الفنانين ومؤسساتهم ،على الرغم من كونها خارج صالحيات
الوزيرة وتقع في إطار المحظور القانوني ،كما أكد المستشار
القضائي للحكومة ،أفيحاي مندلبليت مؤخرا.
تق���ف خط���وات ريغف إلى جان���ب الحرب الض���روس التي
يش���نها رئيس الحكوم���ة ،بنيامين نتنياهو ،على وس���ائل
اإلعالم في إس���رائيل بزعم أنها “ال تمثل الشعب وال تعكس
رأي األغلبية ،كما انعكست في صناديق االقتراع” ،وإلى جانب
الحرب الش���عواء التي تشنها أوس���اط اليمين الحاكم عموما،
ووزيرة القضاء أييلت شاكيد ،خصوصا ،على الجهاز القضائي
وفي مقدمته المحكمة العليا اإلس���رائيلية لتضييق مساحة
حريته���ا واس���تقاللها القضائيي���ن وتقلي���ص صالحياتها
(وخصوصا فيما يتعلق بصالحيتها في مجال شطب قوانين،
أو بنود قوانين ،يس���نها الكنيست بدعوى عدم دستوريتها
وتناقضه���ا مع “قوانين أس���اس” إس���رائيلية) ،وإلى جانب
ق���رارات وإجراءات وزي���ر التربية والتعلي���م ،نفتالي بينيت،
الرامية بصورة واضحة ومعلنة إلى “تفضيل يهودية الدولة

عل���ى ديمقراطيته���ا” ،وكان أولها تغيير مناه���ج التعليم
في إس���رائيل “ليتم التأكيد فيها عل���ى الهوية اليهودية
في بعدها الديني أو التراثي” ،ثم آخرها مش���روع “المدونة
األخالقي���ة للمحاضرين ف���ي الجامعات اإلس���رائيلية” التي
تمنعهم من “طرح آراء ومواقف سياس���ية ،أو حتى مناقشة
قضايا سياسية خالفية” ،ليس في قاعات التعليم الجامعي
فحسب بل وخارجها أيضا (!)،
وتثي���ر ه���ذه التطورات ،بش���كل ع���ام ،قلقا ش���ديدا لدى
أوس���اط أكاديمية وحقوقي���ة وثقافية مختلف���ة ،متزايدة،
نظرا لما تعكس���ه م���ن “وضع هذه المؤسس���ات ،القضائية،
األكاديمية والثقافية ف���ي مرمى التصويب المنهجي” ،كما
يقول بروفس���ور عميحاي هكوهين ،أستاذ القانون الجامعي
ومدير احد البرامج في “المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية”،
بم���ا يجعلها (ه���ذه التط���ورات) “تعبيرا صارخ���ا عن ّ
تحول
دس���توري عميق في طابع دولة إس���رائيل الديمقراطي ـ من
َ
نظام ديمقراطي يشمل مؤسسات ،بعضها منتخب وبعضها
اآلخر يمثل قطاعات واس���عة من المجتمع ،تتحول إس���رائيل
ّ
إلى دولة يش���كل فيها حكم األغلبي���ة المركب الديمقراطي
الوحيد والحصري تمام���ا ،تقريبا .وهو ما ّ
يحول الديمقراطية
اإلسرائيلية إلى ديمقراطية ضيقة”.
وكتب كوهين يقول“ :في الحقبة االولى من عمرها ،أرسيت
أس���س واسعة لدولة إس���رائيل الديمقراطية ،بمفهوم حكم
األغلبية .ولكن ،منذ أواس���ط الس���بعينات ،أنشئت مؤسسات
ديمقراطي���ة هام���ة ،مثل المحكم���ة العليا ،وس���ائل اإلعالم
الحرة ،هيئات المجتمع المدني ومؤسسات أكاديمية متينة
ومتطورة .وكان من ش���أن هذا النظ���ام الديمقراطي أنه أتاح
تقدما كبيرا في مجال حقوق اإلنسان والمحافظة على حقوق
األقلي���ة العربية ،كانعكاس لسياس���ة اليس���ار ،مقابل تبني
سياس���ة اقتصادية رأسمالية وتعزيز مش���روع االستيطان،
كانعكاس لمصالح اليمين”.

وأضاف “ :لكن السنوات العش���رين األخيرة شهدت تحوال
في هذا المس���ار ،وذلك على خلفية استمرار حكم اليمين أو
اليمين ـ الوسط (باس���تثناء فترة قصيرة من حكومة إيهود
ب���راك) ،مع غيبا معارضة حقيقية وجدية للس���لطة الحاكمة.
وق���د أدى هذا الوضع إلى فقدان المؤسس���ات غير المنتخبة
جدواها وضرورتها ،في نظر الس���لطة الحاكمة ،مما يقود إلى
النتيجة القاس���ية بواقع حصول تحول دستوري دراماتيكي:
ُ
من دول���ة تفرض فيها قي���ود على حكم األغلبي���ة إلى دولة
يشكل فيها حكم األغلبية العامل األكثر أهمية وتأثيرا”.
ورأى كوهين إن “المؤسسات العامة المستقلة التي تحمي
األقلية ه���ي حاجة ماس���ة وحيوية لبقاء واس���تمرار النظام
الديمقراط���ي في إس���رائيل ،كما عهدناه حت���ى اآلن .فحكم
األغلبية المتحرر من اية قي���ود جدية وفاعلة يخلق منظومة
مش���وهة وغي���ر عادلة؛ يتيح لألغلبية س���لب حق���وق القلية
ويقلص س���وق األفكار ،الي يش���كل ّ
لب الفكرة الديمقراطية
وجوهرها”.
وم���ن جهت���ه ،اعتب���ر البروفيس���ور يديديا ش���تيرن ،من
كلي���ة الحقوق في جامع���ة بار إيالن والباح���ث في “المعهد
اإلس���رائيلي للديمقراطية” ،إن ما تتخذه ريغف ،من قرارات
وإج���راءات تص���ب كله���ا في مس���عى التضيي���ق على عمل
الفنانين والمثقفين ومؤسس���اتهم« ،ليست إال رمزا وتعبيرا
عن معركة أوسع».
ذلك أن هذه الوزي���رة تنفذ «ما تؤمن به» (هي وحكومتها)
في مجال مس���ؤوليتها من خالل مداعبة غرائ���ز بدائية لدى
ّ
ومصوتيها ف���ي اليمين عامة ،وفي حزبها
جمهور مؤيديها
(الليك���ود) خاصة ،وبالتحري���ض على كل ما وم���ن ال ينتمي
إلى “معسكرهم” ـ س���واء أكان عربيا ،فلسطينيا ،أم يهوديا
ّ
“يساريا” ،أو حتى “أش���كنازيا” (غربيا)! كما تنفذه ،بالطبع،
ّ
من خالل تحكمها بالميزانيات (ميزانيات الثقافة والرياضة)،
ّ
ألن “ميزاني���ة الدولة”  ،في عرفها“ ،ال يمكن أن تكون موزعة

على نش���اطات ومؤسس���ات ّ
تمس بقيم المجتمع وبهويته”!
وهي تتحك���م بالميزاني���ات الحكومية به���ذا المنطق ومن
ه���ذا المنطلق ،عل���ى الرغم من الرأي القانون���ي الذي أصدره
المستش���ار القانوني للحكومة ،أفيح���اي مندلبليت ،مؤخرا،
ب���أن ليس من ح���ق الوزيرة ريغف وال م���ن صالحيتها حرمان
مؤسس���ة أو شخصية ثقافية أو نش���اط ثقافي من ميزانيات
الدعم الحكومية “لدواع سياسية”!
وقال ش���تيرن إن م���ا تقوم به ه���ذه الوزي���رة “يمثل أحد
جوانب الحرب الثقافية على نطاق أوسع ،مع اختبار الهيمنة
القائم���ة الجديدة ف���ي إس���رائيل ـ محاولة الق���ول إننا هنا
لمحاولة تطبيق السياس���ات ،وليس فقط إلعطاء المال ،ولكن
لدفع األيديولوجية أيض���ا»! وهو ما يمثل «تغييرا جذريا في
المجتمع اإلسرائيلي».
وكان ع���دد كبير من الفنانين اإلس���رائيليين قد أكدوا ،في
بيان خ���اص لهم ،إنهم “مص���رون على مواصل���ة النظر إلى
الواقع ،مباش���رة ،وإلى التعبير عن آرائنا واالنصياع لضميرنا
حت���ى لو اضطررنا إلى دفع الثم���ن مقابل ذلك .رغم التهديد
المباش���ر على مصدر عيش���نا ،لن نقبل بف���رض الرقابة علينا
وعل���ى أعمالن���ا ولن نقت���ل إبداعاتنا بس���بب قوانين مروعة،
تخويف وتهديد ،ولن نختبئ”.
أم���ا المستش���ار القضائي لجمعي���ة حق���وق المواطن في
إس���رائيل ،المحام���ي دان يكي���ر ،فرأى أن “م���ا يحصل خالل
السنتين األخيرتين بش���كل خاص يشكل تراجعًا مقلقا جدا
وعودة إلى األيام التي كانت فيها السلطة الحاكمة قادرة على
ممارس���ة الرقابة على اإلبداعات الثقافية وإخراس الفنانين.
فمنذ بداية والية ريغف ،لم تتوقف عن ّ
المس بالمؤسس���ات
الثقافية ،مالحقتها ،تخويفها وفرض الرقابة على إنتاجاتها
من منطلقات سياسية وبدوافع إيديولوجية ...وهو ما يعكس
تراجع���ا خطيرا في القيم الديمقراطي���ة المعتمدة في دولة
إسرائيل”.

استطالع «معهد
االستراتيجيا الصهيونية»:
 %37م��ن ال��ي��ه��ود اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن يعتبرون
الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل «الخطر
األكبر على وجود دولة إسرائيل الصهيونية»!
·  %26يعتقدون أنه “كان باإلمكان إقامة دولة
إسرائيل في مكان آخر من العالم”؛
· المواقع ُ
المختارة "لو كان يتعين إقامة إسرائيل
في مكان آخر" :القارة األميركية الشمالية (،)%32
القارة األوروبية ( )%24والقارة األسترالية ()%20
يعتب���ر  %37م���ن اليه���ود اإلس���رائيليين ،العرب
الفلس���طينيين المواطنين في دولة إس���رائيل “الخطر
األكبر على وجود دولة إسرائيل كدولة صهيونية”! أما
الش���رائح االجتماعية األخرى في المجتمع اإلسرائيلي
التي تمثل هذا الخطر فهي :اليهود الحريديم ()%24؛
«اليس���اريون» ()%23؛ المس���توطنون ( )%9وأصح���اب
الرساميل (.)%7
هذه إح���دى أب���رز النتائج التي أظهرها “اس���تطالع
الصهيونية األكبر” الذي أجراه “معهد االس���تراتيجيا
الصهيوني���ة” اإلس���رائيلي ونش���ر نتائجه األس���بوع
الفائت .وقد شمل االستطالع ،الذي أجري يومي  14و 15
حزيران الماضي ،عينة قوامها  509أشخاص من اليهود
الناطقين بالعبرية في إس���رائيل في س���ن  18سنة وما
فوق.
ومن بين النتائ���ج البارزة التي أظهرها االس���تطالع،
أيض���ا ،أن  %32من اليه���ود في إس���رائيل قالوا إنهم
كانوا س���يختارون القارة األميركية الشمالية (الواليات
المتحدة وكندا) موقعًا إلقامة دولة إس���رائيل “لو كان
ينبغي إقامتها في مكان آخ���ر” ،بينما قال  %24منهم
إنهم كانوا س���يختارون القارة األوروبية ،فيما قال %20
إنهم كانوا س���يختارون القارة األس���ترالية وقال %12
إنهم كانوا س���يختارون إقامة دولة إسرائيل في القارة
اآلسيوية ،بينما اختار  %6منهم القارة األفريقية و%6
آخرون اخت���اروا إقامتها في الق���ارة القطبية الجنوبية
(انتاركتيكا).
وقال  %26من اليهود اإلسرائيليين إنه “كان باإلمكان
إقامة دولة يهودية ف���ي مكان آخر من العالم؟” ،بينما
اعتبر  %74منهم إن ذلك “لم يكن باإلمكان”.
كانت غالبية الذين اختاروا القارة األميركية الشمالية
موقعًا إلقامة دولة إسرائيل من الرجال الحريديم وذوي
التحصي���ل التعليم���ي الثان���وي وفوق الثان���وي (غير
األكاديمي) ،بينما ش���كلت النساء غالبية الذين اختاروا
الق���ارة األوروبية وش���كل العلماني���ون واألكاديميون
غالبية الذين اختاروا القارة األسترالية.
وفي باب “تعريف الهوية” ،بينت نتائج االس���تطالع
أن  %45من اليهود اإلس���رائيليين ّ
يعرفون أنفس���هم
بأنه���م “يهود” أوال وباألس���اس ،بينم���ا ّ
يعرف %31,2
منهم أنفسهم بأنهم “إسرائيليون” بصورة أساسية.
وقال  %6إنهم يعتبرون أنفسهم “صهيونيون» ،بينما
قال  %17إنهم ّ
يعرفون أنفسهم بـ «إنسان» ،فقط.
واعتبر  %76من المش���اركين في االس���تطالع أن “آباء
الصهيوني���ة تعامل���وا باس���تعالء مع أبن���اء الطوائف
الشرقية (من اليهود)” ،غالبيتهم من البالغين في سن
 35عاما وما فوق ،بينما نفى  %24منهم ذلك.
وقال  %81,9من اليهود اإلس���رائيليين (أربعة من كل
خمسة) إن “الصهيونية أنهت مهمتها مع إقامة دولة
إسرائيل” ،فيما قال  %18منهم إنها “لم تنه مهمتها
بعد” .ويشكل اليهود الحريديم األغلبية من بين الذين
يقول���ون إن الصهيونية أنهت مهمتها مع إقامة دولة
إسرائيل.
وفي سؤال عن “الدور األساسي للصهيونية” ،جاءت
النتائ���ج على النح���و التالي“ :إقامة مالذ آمن للش���عب
اليهودي” ()%48؛ “جلب أكبر عدد ممكن من اليهود إلى
أرض إسرائيل” ()%32؛ «إنشاء مجتمع نموذجي يشكل
نورًا لألغي���ار” ()%8؛ “تمكين أكبر عدد من اليهود من
ّ
تعلم التوراة” ()%4؛ “جلب وإش���اعة الديمقراطية في
الشرق األوسط” ()%3؛ وقال  %5إنهم “ال يعرفون”.
وح���ول م���ا إذا كان “أكثر ما تعني���ه الصهيونية هو
السكن في إسرائيل”ّ ،رد  %62باإليجاب ،بينما ّرد %31
منهم بالس���لب ،فيما قال  %7إنهم “ال يعرفون” .وردا
على س���ؤال “ما  /م���ن هو األكثر صهيوني���ة برأيك؟”،
جاءت األجوبة على النحو التالي :الهجرة إلى إس���رائيل
( ،)%61غالبيتهم من النس���اء والمتدينين؛ العلمانيون
الذين يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش ()%25؛
ال���دروز الذين يخدم���ون في الجي���ش ()%6؛ اليهودي
المقي���م خارج إس���رائيل ويتب���رع بالمال لمؤسس���ات
صهيونية (.)%5
ورأى  %62م���ن المش���اركين ف���ي االس���تطالع إن
“الحريديم الي���وم أكثر مع���اداة للصهيونية” ،بينما
اعتبر  %18منهم إن “الحريديم اليوم أكثر تعاطفا مع
الصهيونية”.
وبينما قال  %77إنه يجب السماح “ألي يهودي يرغب
« بالهجرة إلى إس���رائيل ،ق���ال  %19إنه «يجب على كل
يه���ودي يقيم خارج إس���رائيل أن يهاجر إليها” ،فيما
قال  %5إنه يجب السماح “فقط لليهود من التجمعات
القوية بالهجرة إلى إسرائيل”.
ورأى  %49من المس���تطلعة آراؤه���م إن “قيم وثيقة
االس���تقالل مصانة” ،بينما رأى  %40العكس ،فيما قال
 %11إنهم “ال يعرفون”.
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مؤتمر هرتسليا السنوي الـ:17

ّ
استبعاد اتفاق مع الفلسطينيين وتحفظ من عملية سالم إقليمية!
*رئيس المؤتمر :إذا لم ننخرط في عملية سياسية قد ندخل إلى واقع من العنف*
عقد مؤتمر هرتس���ليا الس���نوي السابع عش���ر بين  20و22
تموز الماض���ي ،وتم خالله ط���رح ع���دة أوراق موقف تتعلق
بقضايا سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية ،كما تحدث
ف���ي المؤتمر عدد من المس���ؤولين السياس���يين واألمنيين
اإلسرائيليين واألجانب.
وعقد المؤتم���ر المتخصص ف���ي “مي���زان المناعة واألمن
القومي اإلس���رائيلي” هذا العام تحت عنوان “ميزان الفرص،
المخاط���ر والتحديات التي تواجهها إس���رائيل بحلول العام
السبعين الستقاللها”.
وافتتح المؤتمر رئيس “معهد السياس���ة واإلستراتيجية”
ورئيس سلس���لة مؤتمرات هرتس���ليا ،عام���وس غلعاد ،وهو
رئيس الدائرة السياس���ية واألمنية السابق في وزارة الدفاع
اإلسرائيلية.
وقال غلعاد ،خالل اس���تعراضه لـ”مؤشر تقييم هرتسليا”،
إن “الوضع األمني في إس���رائيل هو أحد أفضل األوضاع التي
س���ادت في إس���رائيل قياس���ا بالماضي ،لكن هذا ليس وقتا
مناس���با التخاذ قرارات حيال المس���تقبل ...لقد توصلنا إلى
عالق���ات رائعة وغير مس���بوقة م���ع دول عربي���ة .كان الوضع
س���يئا ،لكن الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيس���ي سيطر
على اإلخوان المس���لمين .واألردن هي شبكة األمان الشرقية
بالنس���بة لنا .فالحدود معها محمية وغير قابلة للتسلل وهذا
رصيد هائل”.
وتطرق غلعاد إلى السلطة الفلسطينية ،وقال إنه “باإلمكان
قول أمور كثيرة عن الفلسطينيين ،لكن السلطة الفلسطينية
بقيادة أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) تتعاون
معنا ،وهذا األمر يمنع إراقة دماء .والتنسيق األمني ينبع من
مصلحة مشتركة ،ويسمح بوجود أمن نسبي”.
واعتب���ر غلعاد أن “أبو مازن ال يجهز أش���خاصا لخالفته في
المنص���ب .وإذا اعتزل اليوم أو بعد خمس س���نوات ،لن يكون
هناك من يخلفه ،وإذا لم ندخل إلى عملية سياسية فإننا قد
ندخل إلى واقع من العنف .وعلينا أن ننفصل عنهم سياسيا
وإال فإننا سنغوص في مستنقع ،وقد وصلنا إلى مفترق طرق”.
وتحفظ غلعاد من الحديث في إس���رائيل عن عملية س�ل�ام
إقليمية تسبق استئناف مفاوضات إسرائيلية – فلسطينية،
وقال إن���ه “يوجد توجه مف���اده أن العرب س���يفرضون على
الفلس���طينيين سالما يكون مريحا لنا .أنا أرفض هذا التوجه،
ألن���ه توجد ف���ي ال���دول العربية حساس���ية تجاه الش���ارع
الفلس���طيني .وه���م ال يمكنه���م ،وال يري���دون برأي���ي ،بيع
الفلسطينيين .وهم لن يمارسوا ضغوطا على الفلسطينيين.
وأبو مازن ضد اإلرهاب لي���س ألنه صهيوني وإنما ألنه يؤمن
بأنه يلحق الضرر بهم”.
ورأى غلع���اد أن “التهديد اإليراني ه���و التهديد المركزي،
وهو مؤلف من أيديولوجيا متطرفة ترفض وجود إس���رائيل،
وإصرار على تطوير س�ل�اح نووي .والتحذير اإلستراتيجي هو
أنه كلما تقلص داعش ،لن يحل مكانه كيان ديمقراطي ،وإنما
حلف آخذ بالتشكل من إيران وحزب الله واألسد وروسيا ،التي

اتخذت قرارا إس���تراتيجيا بدعم هذا الحل���ف .وليس بعيدا
ُ
اليوم الذي س���تفتح فيه جبهة من حدود إيران بدعم روسي.
وتعتزم إيران االستمرار في مس���ار تعزيز قوتها وإسرائيل
هي الهدف المركزي”.
واعتب���ر غلع���اد أن “الرئيس األميركي ق���رر ،بغريزته ،دفع
الموضوع الفلس���طيني قدما ويقف عل���ى رأس كتلة عربية –
ّ
س���نية مقابل التهديد اإليراني .وتش���كل هذه الكتلة كلها
بقيادة الوالي���ات المتحدة هو واقع الحال اآلن بالنس���بة لنا.
وإي���ران ه���ي الدولة الوحي���دة التي لديها القدرة لتش���كل
تهديدا وجودي���ا علينا ،إذا طورت ق���درات نووية .والطريقة
الوحيدة للتأكد من أنهم لن يهاجموننا هي أال يكون لديهم
س�ل�اح نووي .وإذا امتلكت دولة معادية سالحا نوويا سيصبح
ردعنا الغيا .والس���بب الوحيد لفوز (الرئيس اإليراني حس���ن)
روحاني باالنتخابات ليس ألنه معتدل ،وإنما ألن لديه مفهوما
خطي���را ،فهو يؤمن بأن���ه إذا لم يتم إنقاذ إي���ران اقتصاديا
فإنها ستنهار قبل أن تنجح بتدمير إسرائيل .وتحسين وضع
إيران االقتصادي هو أمر سيء للغاية بالنسبة إلسرائيل”.

“دولة فلسطينية ناقصة”
اس���تعرض رئيس جهاز الشاباك الس���ابق ،يورام كوهين،
رؤيته للصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني واحتمال استئناف
المفاوضات بي���ن الجانبين ،وقال إن “الصراع اإلس���رائيلي –
الفلس���طيني هو أحد الصراعات المعق���دة ،ألنه ينطوي على
عدة نواح ،دينية وقومية وإقليمية وثقافية وعاطفية .ورؤية
الس���لطة الفلس���طينية قصيرة وواضحة :دولة فلس���طينية
بحدود العام  1967وعاصمتها القدس .والرؤية اإلس���رائيلية
للمكان���ة النهائية للمناطق التي ت���م تحريرها ،أو احتاللها،
ُ
قبل خمسين عاما في حرب األيام الستة ،لم تحسم بعد”.
وأض���اف أنه “م���ن وجهة نظ���ري ،التوصل إل���ى اتفاق مع
السلطة الفلس���طينية هو مصلحة قومية إسرائيلية” ،لكنه
اعتب���ر أنه “على ضوء الفروق الكبي���رة بين مواقف الجانبين،
خاصة في قضايا الحل الدائم ،وعدم وجود استعداد لتقديم
تنازالت كبيرة من جانب الفلس���طينيين ،وانعدام الثقة بين
قيادة الجانبين وحقيقة أن الس���لطة ،برأيي ،غير قادرة على
توفير رد أمني مالئم لتهديدات اإلرهاب القائمة والناشئة،
فإنني أرى صعوبة في إمكانية التوصل إلى اتفاق سياس���ي
في الس���نوات القريبة” .وتابع كوهي���ن أن الغاية الواقعية
التفاق هي “دولة ناقصة” أو “دولة فلس���طينية ذات سيادة
وصالحيات أمنية محدودة” .وأضاف أن “االنطباع لدي هو أن
القيادة الفلس���طينية س���تواجه صعوبة في تليين مواقفها
بقواها الذاتية ،ولذل���ك المطلوب هو دعم ملموس من جانب
زعماء ال���دول العربي���ة .وهذا التح���دي يمثل أم���ام اإلدارة
األميركية ،بأن تشكل جبهة مشتركة مع قادة الدول العربية
البارزة وممارسة ضغوط على القيادة الفلسطينية لكي تلين
مواقفها حيال قضايا الحل الدائم”.
من جانبه ،قال وزير الدفاع اإلس���رائيلي ،أفيغدور ليبرمان،

ُ
إن���ه “حتى عندم���ا نصل إل���ى نهاية الصراع فإن���ه لن تحل
المشاكل بل على العكس .فنحن لن نوافق على (عودة) الجئ
واح���د إلى حدود العام  .1967ويجب تغيير س���لم األولويات.
واألم���ر الوحيد الممك���ن تنفي���ذه قبل اتفاق سياس���ي مع
الفلس���طينيين هو اتفاق إقليمي ،وليس م���ن تحت الطاولة
وإنما فوق الطاولة .واطلعت على دراس���ة جاء فيها أن اتفاقا
كهذا س���يمنح إسرائيل دخال إضافيا س���نويا بمبلغ  45مليار
دوالر .والس���بب في أنه لم نتوصل إلى تسوية إقليمية حتى
اآلن هو أنه منذ الع���ام  1967لم ننتصر في أي حرب .وعندما
ال يك���ون هن���اك انتصار فإنه ال يوجد أمن م���ن جهة الجانب
اآلخر”.
وعبر آخ���رون عن مواق���ف مختلفة ،ب���ل ومناقضة لموقف
ليبرم���ان ،خاصة فيما يتعلق بـ”الس�ل�ام اإلقليمي” .وتحدث
رئيس الموساد السابق ،تامير باردو ،والدبلوماسي األميركي
والقيادي ف���ي الحركة الصهيوني���ة العالمية ،دنيس روس،
ورئي���س االس���تخبارات البريطانية ( ،)MI6جون س���ايروس،
مطوال في ندوة خالل المؤتمر ،حول الس���عودية واتفقوا على
أن تعيين األمير محمد بن سلمان وليا للعهد كان متوقعا.
واتفق المتحدثون أيضا على أن دول الخليج العربية معنية
بإقامة “عالقات إس���تراتيجية هادئة” مع إس���رائيل ،وليس
عالقات معلن���ة وذلك إلى حي���ن حل الصراع اإلس���رائيلي –
الفلس���طيني .وقال روس إن “الجميع ي���درك الواقع الجديد،
لك���ن ال يمكنهم تحويله إلى علني قب���ل التعامل مع الصراع
اإلس���رائيلي – الفلسطيني .وأبو مازن ليس مستعدا لتقديم
التنازالت السياسية لصالح اتفاق ولذلك فإن الظروف التفاق
لم تنضج بعد”.
م���ن جانب���ه ،قال ب���اردو إن “التوصل إلى حل سياس���ي مع
الفلس���طينيين لن يحل كافة مشاكل الش���رق األوسط ،لكنه
س���يحل معظم مشاكل دولة إس���رائيل” .واعتبر سايروس أن
“الظروف التفاق إسرائيلي – فلسطيني هي األسوأ منذ عدة
عقود”.

«اعتدنا على الفساد»!
وهاجم رئيس حزب «يش عتيد» (يوجد مس���تقبل) ،يائير
لبيد ،ف���ي مداخلته في مؤتمر هرتس���ليا رئي���س الحكومة
اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،واتهمه بأنه ليس لديه خطة
إلدارة الدول���ة .وأضاف أن «التطرف ليس في الهامش اليوم،
إنه موج���ود في الحكومة .ه���و جزء من الحكوم���ة .هو اللغة
التي تس���تخدمها الحكومة .هذا الخطاب الرهيب ،وسلسلة
اإلهانات (التي يوجهها نتنياهو إلى اليسار والعرب) يوجد
لهم���ا هدف واحد فقط وهو إخف���اء حقيقة أنه ليس لديهم
خط���ة» ،معتبرا أن «لدينا خط���ة» .وأضاف أنه «لن تكون لدى
نتنياه���و خطة .وم���ا لم يفعله خ�ل�ال أربع واليات برئاس���ة
الحكومة لن يفعله أبدا».
وتابع لبيد أن «رئيس الحكومة يخضع لتحقيق يتواصل بال
نهاية .وس���لطات تطبيق القانون تتص���رف كما لو أن لديها

وقت���ا ال ينتهي .لك���ن ليس لديه���م وقت كه���ذا .فالدولة
موجودة تحت سحابة .أعلنوا أنه لم يفعل شيئا ،أو أعلنوا أنه
س���تقدم الئحة اتهام ،وانهوا هذا األم���ر .هناك مقربون من
رئيس الحكومة حصل���وا على ماليين من ’صفقة الغواصات’.
وحتى أنه ال أحد ينفي ذلك ،لكننا اعتدنا ذلك .والفساد يبدو
لنا بأنه جزء من الحياة».

أوضاع الشرق األوسط
قال رئيس ش���عبة االستخبارات العس���كرية اإلسرائيلية،
هرتس���ي هليف���ي ،خالل مداخلت���ه ،إن إيران تغرق الش���رق
األوسط بالسالح الذي تزوده لمنظمات ،وإنها زودت منظمات
في س���ورية ولبنان واليمن بصواريخ من طراز «زلزال  »3التي
«ته���دد  20دولة» .وأض���اف أن «إيران تعمل م���ن أجل إقامة
صناعة عسكرية في لبنان واليمن».
وأضاف هليفي أن «قوة إسرائيل تردع أعداءنا في جميع
الجبهات .ولذلك فإن احتمال نش���وب حرب يتم المبادرة
إليها ضئيل .ورغم ذلك ،فإن انعدام اس���تقرار أساس���ي،
ووجود ع���دد كبير من الالعبين غي���ر الدولتيين ،يزيد من
احتماالت سيناريوهات تدهور األوضاع ،التي ال يريد أحد
تحققه���ا .وعمليات بناء القوة ،خصوصا ف���ي غزة ولبنان،
تنقل قوة عس���كرية غير مس���بوقة إلى أيد غير مسؤولة.
والتناقض ه���و أن أعداءنا الذين يس���عون إلى أن يردعوا
بذلك إس���رائيل وإبعاد الحرب ،قد يجلبون على أنفس���هم
التصعيد القادم».
ووجه هليف���ي تهدي���دات واضحة بقوله إن���ه «على ضوء
خبراتنا وقدراتنا العسكرية ،فإني ال أنصح حماس وحزب الله
بش���د الحبل .وأنصح كل من يس���كن بالقرب من بنية تحتية
عس���كرية لحزب الل���ه أو حماس أن يبتعد ع���ن بيته فور بدء
المواجهة».
وق���ال هليفي إن «إيران لم تتخل ع���ن حلمها النووي وهي

المقوض رقم واحد لالستقرار في المنطقة» .وأضاف أن «لبنان
هي دولة لديها شروط جيدة لالزدهار وأخذتها إيران رهينة.
وعلى العالم أن يجعل لبنان تخت���ار الجانب الصحيح .وحزب
الله ينتهك بش���كل فظ القرار  1701الصادر عن مجلس األمن
الدولي (ويمنع وجودا عس���كريا لحزب الله في جنوب لبنان).
ونحن ندعو ق���وات األمم المتحدة إلى تطبيق مس���ؤوليتها،
وليس الحفاظ على السلم فقط وإنما إبعاد الحرب».
ووصف هليفي الوضع في س���ورية ب���أن «داعش يتقلص،
والنظام يس���تقر ،لك���ن القصة ما زالت بعي���دة عن النهاية.
والتس���وية ممكنة من خالل اتفاق بين الدول العظمى فقط.
وفي جميع األحوال ،ستس���تمر س���ورية ف���ي أن تكون تربة
خصبة النعدام االستقرار ،اإلرهاب والتخلف لسنوات مقبلة،
فيم���ا المحور الش���يعي سيس���تقر فيها لس���نوات وينهب
كنوزها».
بدوره ،قال قائد س�ل�اح الجو اإلس���رائيلي ،أمير إيشل ،إنه
«نتيجة لما يحدث في س���ورية باألس���اس ،ولكن ليس فيها
فق���ط ،توجد أطراف كثيرة لديها مصلح���ة في كبح إمكانية
نشوب حرب بين إس���رائيل وحزب الله أو جهات أخرى .وهذه
فرصة بالنسبة لنا ،ألنها تمنحنا الوقت من أجل زيادة قوتنا.
وإذا نش���بت حرب في الجبهة الشمالية ،فإنه سيتعين علينا
أن نعم���ل بكل قوتنا من���ذ البداية .وقد ّ
طورن���ا قدراتنا .وما
فعلناه خ�ل�ال  34يوما في حرب لبن���ان الثانية ،نعرف كيف
نفعله اليوم خالل  48ساعة فقط».
وأش���ار إيش���ل إلى أن «حجم مبيعات األس���لحة في الشرق
األوس���ط في السنوات األخيرة وفي الس���نوات المقبلة يصل
إل���ى حوالي  200مليار دوالر ،ومعظمه في مجال س�ل�اح الجو.
وبإمكان هذه الس�ل�اح أن يضرب إس���رائيل وقسم منه يلحق
الضرر بقدرة سالحها الجوي ويضر بتفوقه ...واستعداداتنا
للحرب ال تنحصر في الجبهة الش���مالية فقط ،وإنما علينا أن
نكون مستعدين في جميع الجبهات».

موجة جديدة من الصدام بين العلمانيين والمتدينين تطال اليهود في العالم
ّ
*نتنياهو نجح في دحرجة األزمة الحالية ،لكن التجربة تعلم أن حدة األزمات تشتد كلما تفجرت من جديد *القضية المتداولة حاليا هي تخصيص منطقة للصالة للتيار االصالحي قبالة حائط البراق،
وهو ما يعترض عليه «الحريديم» *هذه القضية أثارت غضب األميركان اليهود والوكالة الصهيونية *خمس قضايا تشكل نقاط التصادم بين العلمانيين والمتدينين في هذه المرحلة *
برهوم جرايسي
وضع رئي���س الوزراء بنيامي���ن نتنياهو ،في األي���ام األخيرة،
كل ثقل���ه لتجميد األزمة القديم���ة المتجددة التي تفجرت بين
العلمانيي���ن والمتدنيي���ن ،بع���د أن وصلت إلى داخ���ل ائتالفه
الحاك���م وطالت بقدر كبير يه���ود العالم ،وبال���ذات أكبر تجمع
لهم بعد إس���رائيل ،الواليات المتحدة األميركية .ولكن ،إن كان
نتنياهو نجح كس���ابقيه في حكومات س���ابقة ،في تأجيل هذا
األزمة ،فإن صداها وتأثيرها سيكونان ّ
أشد في كل ّ
مرة ستتفجر
فيها الحقا .وتؤك���د تحذيرات إس���رائيلية ويهودية كثيرة إن
التصادم بين الجمهورين س���يكون أشد وستكون له انعكاسات
على طبيعة النظام الحاكم ،وعلى الجمهور اليهودي عامة.
الصدام ال���ذي اندلع في األيام األخي���رة كان في أعقاب نجاح
كتلتي المتدينين المتشددين «الحريديم» في االئتالف الحاكم،
«يهدوت هتوراة» التي تمثل الحريديم األش���كناز (الغربيين)،
و»شاس» التي تمثل الحريديم السفراديم (الشرقيين) ،في فتح
المجال أمام تشريع قانون من شأنه أن يلغي الحل الوسط ،الذي
تحول إلى قرار للمحكمة العليا اإلسرائيلية ،ويسمح بتخصيص
مس���احة قبالة حائط البراق ،المسمى إسرائيليا «الجدار الغربي»
للهي���كل المزعوم ،لتكون مكان ص�ل�اة للمتدينين االصالحيين،
الذي���ن يؤدون صالة مش���تركة للرجال والنس���اء .وهذا التيار له
حضور هامشي في إسرائيل ،بينما هو التيار الديني األكبر بين
األميركان اليهود.
ويش���كل المتدينون القوة األقوى في حكوم���ة نتنياهو ،بعد
األخذ بعي���ن االعتبار تواطؤ حزب «الليك���ود» معهم ،رغم كونه
حزبا علمانيا .فاالئتالف يضم كما ذكر كتلتي «يهدوت هتوراة»
( 6ن���واب) وكتلة «ش���اس» ( 7نواب) ،اضافة إل���ى كتلة تحالف
أحزاب المستوطنين« ،البيت اليهودي» ،التي لها ثمانية نواب،
وتمثل أساس���ا التيار الدين���ي الصهيوني ،ال���ذي يتقارب ،مع
تشدده الديني المتزايد ،إلى «الحريديم» من ناحية دينية ،ولم
يعد يبدي مواقف ليبرالية دينيا ،كما كان قبل سنين طويلة.
وفي المقابل ،فإن المؤش���ر العلماني األب���رز في الحكومة ،ولو
نسبيا ،هو حزب «يس���رائيل بيتينو» ،الذي يتزعمه وزير «األمن»
أفيغدور ليبرمان ،الذي ما يزال يمثل قطاعا واسعا من المهاجرين
م���ن دول االتحاد الس���وفييتي الس���ابق .علمانية ه���ؤالء ونمط
حياتهم يجعالنهم األكثر تضررا من القيود الدينية .أضف إلى
هذا ،أن ليبرمان يسعى لالستفادة من الجمهور العلماني داخل
المعس���كر اليميني المتشدد ،رغم تراجعه في هذا المجال قبل
ع���ام ،حينما انضم إلى حكومة نتنياهو التي ألغت كل القوانين
واألنظم���ة االدارية التي اقرتها حكومة نتنياهو الس���ابقة ضد
جمهور الحريديم.
كذلك فإن ح���زب «كلنا» بزعامة وزير المالية موش���يه كحلون،

ه���و أيضا ،يس���عى للظه���ور بمظهر الح���زب العلمان���ي .ولذا،
أب���دى الحزبان اعتراضا على م���ا أقرته اللجنة الوزارية لش���ؤون
التشريعات ،بأغلبية الحريديم والبيت اليهودي والليكود .وكان
صوت ليبرمان هو األعلى في هذه المعركة التي س���ارع نتنياهو
إلى إسكاتها بسرعة.
ولكن ه���ذه القضية الت���ي تفجرت في األي���ام األخيرة طالت
األمي���ركان اليهود ،ومعه���م الوكالة اليهودي���ة الصهيونية،
بش���كل كبير ،ما أدخل نتنياهو إلى دوامة وحالة صدام ،يعتقد
بعض المحللين والسياسيين أن تكون لها انعكاسات على شكل
العالقة بين أولئك اليهود ،أو على األقل على ش���كل العالقة مع
حكومة بنيامين نتنياهو بالذات.
وكم���ا علمت التجربة ،فف���ي كل ّ
مرة تتفجر واح���دة من نقاط
الص���دام المركزي���ة ف���ي المعركة الدائم���ة بي���ن المتدينين
والعلمانيين ،يت���م فتح ملفات نقاط التصادم األخرى ،كما رأينا
ه���ذا مجددا في األيام األخيرة ،ف���ي أعقاب تفجر قضية الصالة
اليهودية عند حائط البراق.
ف���ي مركز المواجهة بين المتديني���ن المتزمتين «الحريديم»
والعلمانيي���ن ،في هذه المرحلة ،خمس نقاط تصادم س���اخنة،
في حي���ن أن التيار الديني الصهيوني ،كم���ا ذكر ،يبدي تقاربا
للحريديم في ه���ذه القضايا ،وهو ما يعكس التش���دد الديني
لديه في العقود الثالثة األخيرة .ونستعرض هنا النقاط الخمس
الساخنة:

الصالة عند حائط البراق
القضية األكثر سخونة والتي فجرت األزمة الحالية كانت مسألة
الصالة عند حائط البراق ،المس���مى إس���رائيليا «الجدار الغربي»
لهيكل س���ليمان المزعوم .وتسري قبالة الحائط ترتيبات دينية
توفق بين ترتيب���ات «الحريديم» والتي���ار الديني الصهيوني.
لكن التيار الديني االصالحي ،المنتش���ر بقوة في بين األميركان
اليهود أساس���ا  ،يطالب منذ س���نوات طويلة بتخصيص منطقة
خاصة بأتباعه للصالة  ،يصلي فيها الرجال والنس���اء معا .وهذا،
إلى جانب مساع تقوم بها حركة نسائية دينية اصالحية تسمى
«نس���اء الجدار الغربي» ،لضمان تواجدها ّ
بحرية عند الحائط .إال
أن ه���ذه الحركة تتبع نهج���ا دينيا «ليبرالي���ا» ،يتعارض كثيرا
مع التش���ريعات المتش���ددة ،التي يتمس���ك به���ا «الحريديم»
و»المتدينون الصهاينة».
وفي اآلونة األخيرة ،جرى التوصل إلى حل وسط ،تمت المصادقة
عليه في المحكمة العليا اإلسرائيلية ،يقضي بتخصيص منطقة
لصالة االصالحيي���ن ،إال أن الحريدي���م وممثليهم في االئتالف
الحاكم (كتلتا «يهدوت هتوراة» و»شاس») نجحوا قبل أسبوعين
في استصدار قرار من اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات يسمح
ببدء مسار تشريعي يلغي الحل الوسط.

وهن���ا ثارت ضجة عارمة ،بدأت م���ن داخل االئتالف ،قادها أوال
زعيم حزب «يس���رائيل بيتينو» ،وزير «األمن» أفيغدور ليبرمان،
وتبع���ه بدرجة أخف ح���زب «كلنا» بزعامة وزير المالية موش���يه
كحلون .لك���ن ردود الفعل األصعب ،جاءت من الوكالة اليهودية
الصهيوني���ة ،ومن الحركات االصالحي���ة اليهودية في الواليات
المتحدة ،التي هي التيار االقوى نشاطا بين األميركان اليهود.
وتق���ول صحيف���ة «هآرت���س» ،إن «كمي���ة ردود الفع���ل التي
وصل���ت من منظم���ات مختلفة بين األمي���ركان اليهود اوضحت
ش���دة االهانة .فمعظ���م اليهود في الوالي���ات المتحدة هم من
التيارات التعددية ،وحتى المنظمات االرثوذكسية في الواليات
المتحدة تبدي تس���امحا أكبر بكثير تجاه التيارات االخرى ،وهي
ال تستخدم كلمات حادة واقصائية جدا ،مثلما يفعل الحريديم
في إسرائيل».
وح���ذرت الكاتب���ة نوري���ت كورين ،ف���ي صحيف���ة «معاريف»
اإلس���رائيلية ،في مقال لها ،م���ن تصاعد األزمة م���ع األميركان
اليه���ود ،إلى درج���ة أن ينعكس هذا على تبرعاتهم الس���خية
إلس���رائيل وللعديد من المنظمات ،وحت���ى تبرعاتهم لرفاهية
جنود الجيش اإلس���رائيلي .وقالت إن «ض���ررا آخر يكمن في أن
اليهودية الصهيونية في الواليات المتحدة قد تعمل ،ببساطة،
بق���در اقل من اجل دولة إس���رائيل .فكل الرؤس���اء في الواليات
المتحدة يحتاجون لهذا الصوت اليهودي ،لهذا المال اليهودي
وله���ذا الدعم اليهودي .واليهود الذين يتعلمون في الجامعات
يتجندون ف���ي المعركة ضد حرك���ة المقاطع���ة الدولية البي.
دي.اس».

قضية التهويد والزواج المدني
مسألة التهويد هي القضية الس���اخنة الثانية وتمثل نقطة
تص���ادم مركزية م���ع التي���ارات الدينية االصالحي���ة ،إذ يجري
الحديث عن تهويد أش���خاص ،ممن «تش���ك» المؤسسة الدينية
في «دقة يهودية الش���خص» ،فيكون مطالبا بالدخول إلى مسار
تهوي���د طويل ومرهق ،حس���ب األوصاف .وهذا المس���ار يكون
معروضا على من والده هو يهودي بينما والدته ليست كذلك ،أو
من يقرر التهود .وترتبط بهذه القضية مباشرة القضية الثالثة،
مسألة عقود الزواج المدني.
ويرف���ض المتدينون «الحريديم ومعهم ق���وى التيار الديني
الصهيوني ،االعتراف بمس���ار التهويد ال���ذي تتبعه التيارات
الديني���ة االصالحية ،في أي مكان في العالم ،وبضمنها الواليات
المتحدة األميركية ،وتعترف فقط بمسار التهويد الذي تفرضه
المؤسس���ة الدينية اإلس���رائيلية الرس���مية ،إلى جانب مس���ار
التهويد األكثر تشددا لليهود «الحريديم».
وحسب تقارير دورية صادرة عن دائرة االحصاء المركزية ،فإن
حوالي  %5من اليهود اإلسرائيليين ،ال تعترف المؤسسة الدينية

بيهوديتهم ،بمعنى قرابة  300الف نسمة ،وال يستطيع هؤالء
إبرام عق���ود زواج يهودية في البالد ،وله���ذا يعقدون زواجهم
مدني���ا في خارج الب�ل�اد غالبًا ،أو في عقود خارجية غير رس���مية
يعقدونها في داخل البالد.
ومدرج على جدول أعمال الكنيس���ت عدد من مشاريع القوانين
التي يطال���ب أصحابها بالس���ماح بإبرام عق���ود زواج مدني في
إس���رائيل .ومن ضم���ن المبادرين أعضاء كنيس���ت من االئتالف
الحاكم ،من حزبي «يس���رائيل بيتينو» و»كلن���ا» .وكل الحكومات
المتعاقبة ،بما فيها الحالية ،تصد هذه المشاريع وتمنع اقرارها.
وحس���ب التقدي���رات ،فإن نس���بة الذين يبرمون عق���ود زواج
مدنية بين اليهود تتراوح ما بين  %9إلى  %11من اجمالي الذين
يبرمون عقود زواجهم سنويا .وهذه نسبة تعد هائلة ،من ناحية
المطالبين بالس���ماح بإب���رام عقود زواج مدني .وحس���ب تقارير
س���ابقة ،فإن كلفة الس���فر إلى الخارج وأي���ام االقامة الضرورية
التم���ام المهمة ،تش���كل عائقا أمام اآلالف مم���ن يرغبون بإبرام
عقود زواج مدنية ،ما يعني ،بنظ���ر األطر االجتماعية ،أن الكلفة
تشكل عائقا أمام الشرائح الفقيرة إذا ما اختار أزواج منها إبرام
عقود زواج مدني.

الحالل والسبت
وتبقى قضيتا الح�ل�ال اليهودي وقوانين وأنظمة حظر العمل
والمواص�ل�ات والحي���اة االقتصادي���ة في أيام الس���بت واالعياد
اليهودية ،قضيتين اس���رائيليتين داخليتين .فمنذ س���نوات
طويل���ة ،يدور صراع بين المؤسس���ات الديني���ة ومعها األحزاب
المتدينة من جهة ،وبي���ن القوى والحركات العلمانية ،من جهة
أخرى ،حول مسألة «الحالل» في المواد الغذائية ،وسبل التعامل
م���ع المرافق التي تبي���ع وتقدم خدمات لها عالق���ة بـ «الحالل»،
وخاصة المطاع���م والفنادق .فهذه المرافق تحتاج لش���هادات
الح�ل�ال ،كي تضمن فت���ح أبوابها أمام جمي���ع المواطنين ،إذ أن
عدم وجود هذه الش���هادات س���يحول دون دخول المتدينين أو
المحافظين إليها.
وتؤكد سلس���لة من األبحاث أن ش���روط الحالل اليهودي ترفع
أسعار المواد الغذائية في المتاجر إلى ما بين  %20وحتى ،%30
والنسبة األعلى هي للحوم .واصدار شهادات الحالل هي احتكار
للحاخامية العليا ،ومن ثم المجالس الدينية في المدن والبلدات.
وقال بحث سابق إن مداخيل الحاخامية العليا وحدها من اصدار
ش���هادات «الحالل» تصل إلى  736مليون دوالر سنويا .لكن هذا
ليس بند الصرف الوحيد على هذا المجال.
والمعركة الدائ���رة حاليا ،في صلبها محاوالت لكس���ر احتكار
اصدار ش���هادات الحالل ،كي تستطيع إصدارها أيضا مؤسسات
دينية خاصة ،أو حتى رجال دين يهود يعملون بشكل مستقل.
وهناك عدد من مش���اريع القوانين قدمه���ا نواب من المعارضة،

ونواب علمانيون في االئتالف الحاكم ،تهدف إلى كس���ر احتكار
اصدار شهادات الحالل.
القان���ون القائم يس���مح للمجال���س الدينية التابع���ة للتيار
الدين���ي المتزمت «الحريدي���م» ،أيضا (إضافة إل���ى الحاخامية
العليا) باصدار ش���هادات حالل ،أكثر تشددا بكثير في شروطها
من ش���روط الحاخامية العليا الرس���مية ،والتي تشكل هي أيضا
عبئا كبيرا .فمثال جمهور «الحريديم» ال يش���تري البضائع التي
ليس عليها ختم مجالس الحريديم ،بمعنى ال يكتفي بشهادات
الحاخامية الرسمية العليا .ومداخيل مجالس «الحريديم» تبقى
بعيدا عن أنظار ورقابة س���لطة الضرائب والمؤسس���ات المالية،
ومن الصعب تقديرها بشكل دقيق.
وال ينحصر احتكار الحاخامية العليا هذا في إسرائيل فقط ،بل
إن هذه الحاخامية ـ مدعومة من حكومتها ـ ال تعترف بشهادات
الحالل الصادرة عن المجالس الدينية اليهودية في دول العالم.
وهذه إحدى نقاط التصادم بين إس���رائيل ويهود العالم .فمثال،
ترف���ض الحاخامية اإلس���رائيلية تش���غيل حاخام���ات في دول
العالم التي تستورد منها إسرائيل لحوما .بل تفرض الحاخامية
اإلس���رائيلية ارس���ال حاخامات من طرفها لمراقبة المسالخ في
دول العالم ،وهذا األمر إلى جانب ش���روط تربية المواشي ،يزيد
كلفة اس���تيراد اللحوم على أنواعها بنس���بة  %30على األقل ،ما
يؤدي بالتالي إلى رفع أسعار اللحوم الطازجة في إسرائيل.
وتعد قضي���ة الس���بت اليه���ودي والقواني���ن المتعلقة بها
واحدة من القضايا الخالفي���ة الحارقة بين جمهوري العلمانيين
والمتدينين في إس���رائيل ،ومنذ عش���رات الس���نين لم يتوقف
الجدل في إس���رائيل حول المس���موح والممن���وع دينيا في أيام
السبت.
وتأجج���ت المعركة بين بلدية تل أبي���ب والحكومة منذ قرابة
ثالث���ة أعوام وحت���ى اآلن ،إذ طلبت البلدية م���ن وزارة الداخلية
المصادقة عل���ى قانون بلدي محلي يس���مح بفتح حوانيت تبيع
الطعام والمواد الغذائية في أيام السبت .والقصد هنا ،محال في
األحي���اء اليهودية وأصحابها من اليهود ،إذ أن المحال التجارية
ف���ي مدينة يافا ،التي باتت جزءا م���ن تل أبيب ،وأصحابها عرب،
تعمل أيام السبت كالمعتاد .وقد رفض وزير الداخلية في حينه
غدعون س���اعر الطلب .كما أن البلدية ذاتها كانت قد أثارت قبل
أربع سنوات قضية حركة المواصالت العامة ،وتجددت المعركة
في ربيع العام قبل الماضي  ،2015حينما رفض وزير المواصالت
يسرائيل كاتس تحرير المواصالت من قيود السبت.
وقضي���ة المح���ال الغذائي���ة هي العقب���ة األكبر ف���ي تحرير
الحركة العامة من قيود السبت اليهودي .فحسب شرائع الحالل
اليهودي���ة ،ف���إن المحل التج���اري الذي يبيع في ايام الس���بت،
تسقط فيه شهادة الحالل تلقائيا عن جميع المنتجات التي في
المحل ،حتى وإن كانت مواصفاتها مطابقة للشريعة اليهودية.
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ّ
يميني جديد الستمرار إدارة الصراع مع الفلسطينيين!
“أريحا أوال” -مشروع
*فحوى المشروع :منح المواطنة اإلسرائيلية لسكان فلسطينيين بموافقتهم التامة .تمهيدًا لضم أراضيهم إلى إسرائيل*
بقلم :عادي أربيل (*)
يتحدث اليمين اإلسرائيلي منذ  50عاما عن ضم
«يهودا والسامرة» (الضفة الغربية) إلى إسرائيل،
إال أنه ف���ي إختبار الفعل والنتيجةُ ،مني بفش���ل
ذريع .هذه المسألة ،مسألة «الضم» أو االمتناع عن
الضم ،طرحت مجددا على جدول األعمال ،وال سيما
عق���ب انتخاب الرئيس األميرك���ي الجديد المؤيد
إلسرائيل ،دونالد ترامب ،والذي تعهد في حملته
االنتخابية بنقل س���فارة الواليات المتحدة من تل
أبيب إلى القدس.
ثمة برنامج تعليم���ي يجري تنفيذه في جامعة
“ب���ار إيالن” في تل أبيب ،تحت عنوان “دراس���ات
إدارة وتس���وية النزاعات” .وترجع هذه التسمية
الطويلة إلى كون مؤسسة األكاديميا اإلسرائيلية
لم تحسم بعد موقفها تجاه المسألة المفتاحية/
األولي���ة :هل تعتبر جميع النزاع���ات قابلة للحل؟
فالقس���م الذي يعتقد أن جمي���ع النزاعات قابلة
للحل ،يريد تسمية المجال “تسوية النزاعات” في
حين يفضل القسم اآلخر ،الذي يزعم بأنه ال يمكن
حل أو تسوية كل نزاع ،تسمية “إدارة النزاعات”.
هذه المسألة األساس���ية ال تغيب عن أي نقاش
يتناول النزاع اإلس���رائيلي  -الفلس���طيني :فهل
يمكن تسوية هذا النزاع؟
من جهتي أميل إلى التماهي أكثر مع المدرسة
(وجهة النظر) المنادية بتس���مية “إدارة النزاع”،
ولكنن���ي أدرك أيض���ا أن الش���عب اليهودي في
ْ
إس���رائيل ،وكذلك الرأي العام العالم���يُ ،يؤثران
س���ماع أن هناك حال لهذا النزاع (وليس المقصود
هنا بالذات التوصل إلى اتفاق أو تسوية تؤدي إلى
تقس���يم البالد) .هذه الحقيقة ال تعني بأنه يجب
اختراع حل في الوقت الذي ال يتوفر فيه مثل هذا
الحل ،غير أنها تط���رح بالتأكيد أمام أنصار توجه
إدارة النزاع ،المطلب بضرورة طرح رؤية مستقبلية
ُيدار النزاع بناء عليها أو في ضوئها.
فيما يلي عدة منطلقات /فرضيات يمكن وتجدر
مناقشتها في هذا الصدد:
ً
أوال :إن النزاع (اإلس���رائيلي -الفلسطيني) ليس
نزاع���ا إقليمي���ا (جغرافيًا) ،ذل���ك أن جوهر وجود
الش���عب الفلس���طيني يش���كل رفضا ونفيا ألية
س���يادة يهودية في أرض إس���رائيل (وتش���هد
على ذلك حقيق���ة أن المطالب اإلقليمية القصوى
المطروحة من جانب الفلس���طينيين كانت دائما
وبصورة عجيبة من إس���رائيل فقط ،وليس قط من
لبنان ،أو سورية ،أو األردن أو من مصر).
ثانيا :صحي���ح أن رؤية أو وجه���ة النظر القائلة
ب���ـ”أرض إس���رائيل الكاملة” تعتبر مش���روعة بل
ورومانسية ،غير أنها ليست ذات أهمية كبيرة.
ثالث���ا :إن قيام دولة فلس���طينية ف���ي “يهودا
والس���امرة” من ش���أنه أن يلحق ضررًا فادحًا بأمن
مواطني دولة إسرائيل.
رابعا :س���يواصل العالم الغربي ممارسة الضغط
ً
على إس���رائيل كي تق���دم جوابًا أو حال للمس���ألة
الفلس���طينية ،ولن يقبل بوجود أو بقاء السيطرة
اإلسرائيلية على سكان فلس���طينيين دون تمتع
هؤالء السكان بحقوق مواطنة.
خامس���ا :المواطن���ون العرب في إس���رائيل هم
جزء م���ن إطار الحل المطلوب للنزاع اإلس���رائيلي-
الفلس���طيني (والدليل على ذل���ك أن قادة هؤالء
السكان العرب ال يوافقون على تعريفهم كـ”عرب
إسرائيل” وإنما كعرب فلسطينيين في إسرائيل).

الدولة القومية للشعب اليهودي
بناء على هذه الفرضيات ،فإن السؤال المطروح:
ما هي الرؤيا المس���تقبلية التي سيدار النزاع في
ضوئها؟
يتعين على إس���رائيل العمل بصورة تدريجية
من أجل فرض س���يادتها على أقصى مساحة من

أراضي «يهودا والس���امرة» (آخذة في الحس���بان
ف���ي المق���ام األول مصالحها األمني���ة) ،والعمل
عل���ى تحقيق الدم���ج الكامل لـ»عرب إس���رائيل»،
كمواطنين متس���اوين في الحقوق والواجبات ،في
المجتمع اإلسرائيلي ،ومنح مواطنة كاملة لـ»عرب
يهودا والس���امرة» ،المعنيين بأن يكونوا جزءا من
دولة إسرائيل.
إن الخطوة األولى في تطبيق هذه الرؤيا تتمثل
في س���ن قانون أس���اس :الدولة القومية للشعب
اليهودي .وهذا ليس ألن القانون األساس يهدف
وبش���كل غير ديمقراطي إلى ضمان كون إسرائيل
دولة يهودي���ة ،وإنما ألن هذا القان���ون هو الذي
يتيح التكريس الدستوري لضمان طابع إسرائيل
كدولة يهودية ،وألنه سيش���كل رس���الة مبدئية
حاس���مة لـ»عرب إس���رائيل» ومؤيديه���م الذين
يس���عون إلى تحويل إس���رائيل إلى دولة ثنائية
القومية عن طريق وسائل وأدوات مساواتية زائفة
(من قبيل مشروع «الدستور الديمقراطي» المقدم
من جانب منظمة عدالة).
أود قب���ل الخوض في تفاصي���ل البعد اإلقليمي
له���ذه الرؤي���ة التي أقترحه���ا ،تبي���ان الفارق أو
االخت�ل�اف بين هذا االقت���راح وبين عدد من حلول
الجوارير التي تتس���ق ف���ي الظاهر مع الفرضيات
المذكورة.

االنفصال وتجميد البناء في المستوطنات
يمك����ن الق����ول إن انس����حابا أح����ادي الجانب من
أج����زاء في «يهودا والس����امرة» ،إلى جانب ضم كتل
استيطانية ،من شأنهما ظاهريا ،مساعدة إسرائيل
في دفع هذه الرؤيا قدمًا .ولكن قبل عام واحد تقريبا
من تنفيذ خطة االنفصال من جانب واحد عن قطاع
غزة ،أدلى دوف فايس����غالس ،رئيس ديوان رئاسة
الحكوم����ة في ذل����ك الوقت ،بمقابل����ة مطولة عرض
خاللها أمام الصحافي آري شافيط الرؤية السياسية
لرئيس الحكومة أريئيل ش����ارون ،ش����ارحا بإسهاب
الدوافع التي أدت بـ»عزيز المستوطنين» إلى تغيير
جلده (هآرتس  .)2004\10\8وقد كان ثمة من سعى،
ف����ي المراحل المبك����رة من الجدل السياس����ي ،إلى
تسويق عملية اقتالع (إخالء) عشرة آالف مستوطن
من س����كان «غوش قطيف» (في قطاع غزة) وشمالي
الضف����ة الغربية ،كخطوة من ش����أنها أن تنقذ باقي
وقتئذ قائال:
المس����توطنين .وقد صرح فايسغالس
ٍ
«فيما يتعلق بموضوع الكتل االستيطانية الكبيرة،
أدى االنفص����ال إلى حصولنا عل����ى تصريح (تعهد)
أميركي ه����و األول من نوعه ،س����تكون هذه الكتل
االس����تيطانية بموجبه ج����زءًا من إس����رائيل ...بعد
س����نوات ،ربما عشرات السنين ،وعندما تكون هناك
مفاوضات بين إس����رائيل والفلس����طينيين ،سيأتي
س����يد العالم (الواليات المتحدة) ويضرب بقبضته
على المائدة ويقول :لقد قلت قبل عشر سنوات بأن
الكتل االستيطانية الكبرى هي جزء من إسرائيل».
لكن الكالم ش����يء ،والواقع ش����يء آخر ،فعلى الرغم
م����ن حقيق����ة أن الفلس����طينيين خدموا إس����رائيل
بس����ماحهم لحركة «حماس» بالصع����ود إلى الحكم،
وباستمرارهم في مهاجمة مواطني دولة إسرائيل
ّ
م����ن أراضي قطاع غ����زة ،إال أن حكومة إس����رائيل لم
ُ
تحسن ولم تستطع اس����تغالل الثمن الباهظ الذي
دفعته في س����بيل جني أرباح ومكاس����ب حقيقية.
فق����د كان يتعين على ش����ارون ،فيما لو كان القصد
هو إنقاذ الكتل االستيطانية الكبيرة ،أن يقود خطة
ُمدمجة تتضمن أيضًا بسط الس����يادة اإلسرائيلية
على هذه الكتل االس����تيطانية .لقد ألحق ش����ارون،
بقراره القاضي أن تش����مل خط����ة االنفصال اقتالع
مس����توطنات وانس����حابا كام��ل�ا م����ن قط����اع غ����زة،
ض����ررًا فادحًا بمكانة إس����رائيل في أي����ة مفاوضات
مستقبلية ،إذ فس����ر العالم منذ ذلك الوقت خطوة
االنس����حاب األحادي الجانب (وكذلك االنس����حابات
المستقبلية) على أنها اعتراف وإقرار بأن المشروع

االستيطان :وقائع على االررض.

االس����تيطاني (في الضفة الغربية وقطاع غزة) غير
شرعي ،واألس����وأ من ذلك ،أن الفلسطينيين محقون
في مطالبهم .لكن المشكلة لم تنته عند هذا الحد:
فطوال الوقت الذي اس����تمر فيه قيام المستوطنات
وازدهارها ،كان عامل الزمن يعمل في صالح الجانب
اإلسرائيلي ،فيما كان الجانب الفلسطيني هو الذي
يتع����رض للضغوط .ولكن من����ذ اللحظة التي تخلت
فيها دولة إس����رائيل عن قطاع غزة ،تقرر وترس����خ
عمليا الموقف القائل بأن االستيطان اليهودي في
«يهودا والس����امرة» مؤقت ،ومن هنا فإنه ال يشكل
ً
عام��ل�ا يجب أخ����ذه في اإلعتبار عن����د تعيين حدود
الدولة الفلسطينية العتيدة.
نفس األضرار التي تس���بب به���ا االنفصال عن
قطاع غزة ،تسببت بها أيضا الموافقة على تجميد
البناء في المس���توطنات .فقد أضرالتجميد بشدة
بشرعية جميع المستوطنات ،وأراح الفلسطينيين
أيضا من شبح عامل الوقت أو الزمن ،وليس صدفة
أن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وافق على
الع���ودة إلى مائدة المفاوض���ات فقط عند انتهاء
فترة التجميد ،وذلك بهدف كس���ب فترة تجميد
إضافية ألنشطة البناء في المستوطنات.
لقد برهن الواقع على أن االنس���حابات وخطوات
التجميد لم تس���اهم ف���ي تعزيز مكان���ة الكتل
االس���تيطانية ،وإنما العكس :فقد أدى ذلك فقط
إلى خفض وتقليص أنشطة البناء في هذه الكتل
االستيطانية.

تبادل األراضي

ُ
م���ن جهة أخ���رى ،ثمة من س���يقول ب���أن خطة
أفيغدور ليبرمان المتعلقة بتبادل أراض ،تش���كل
وسيلة مركزية في إستراتيجيا إدارة النزاع .وفي
الواقع فإن موقف أو رد فعل العرب في إس���رائيل
تجاه اقتراح ليبرمان يثبت أنهم يفضلون خيار أن
يكونوا جزءًا من دولة إسرائيل على خيار المواطنة

في دولة فلسطينية ،وهي حقيقة تقلل من إغراء
أو جاذبي���ة الحل الداعي لقيام دولة فلس���طينية،
لكنها ال تمنع هذا الحل.
من المحتمل بالتأكيد أن ينش���أ وضع يغير فيه
الفلسطينيون أس���لوب عملهم ،ويتبنون الفكرة
(فكرة تبادل األراضي) عل���ى طريق إقامة الدولة،
وربم���ا يوجهون ه���ذه الفكرة أيض���ا نحو تطبيق
المبدأ القائل بأن األغلبية الديمغرافية هي التي
تقرر في مس���ألة الس���يادة .هذا الواقع س���يتيح
للفلس���طينيين المطالبة بأن يك���ون مركز الجليل
أيضا (المأهول بحوالي  %75من الس���كان العرب)
جزءًا من الدولة الفلس���طينية ،إضافة إلى مناطق
في شمالي النقب وجنوبي جبل الخليل تمتد حتى
قطاع غزة .والنتيجة ستكون هنا جلية :عودة إلى
حدود مشروع التقسيم من العام .1947
ُ
ثمة مش���كلة أخرى في اقتراح ليبرمان ،تتمثل
في الرس���الة التي توجهها إلى «عرب إسرائيل»،
ومؤداه���ا أن الدولة ترى فيهم مواطنين مع وقف
التنفيذ ،يشكلون تهديدا لوجودها.

منح مواطنة لسكان فلسطينيين
هناك خطة ثالثة يمكن أن تؤخذ في الحس���بان
وهي خطة نفتال���ي بينيت ،والداعية إلى بس���ط
الس���يادة اإلس���رائيلية على كامل مناطق ج (في
الضف���ة الغربية) .غير أن وزي���ر التربية والتعليم
(بيني���ت) يتجاهل حقيقة أن خطته س���تصطدم
ً
برفض ومعارضة المجتم���ع الدولي ،أوال وقبل كل
ش���يء نظرًا ألنها تعتبر كخط���وة أحادية الجانب
ُ
تفرض ،من ضمن أشياء أخرى ،مواطنة إسرائيلية
على السكان الفلسطينيين في مناطق ج.
لك���ن انطالقا من هذا االقت���راح (اقتراح بينيت)
بالذات أريد اش���تقاق المب���دأ األول في اقتراحي:
منح الجنس���ية (المواطنة) اإلس���رائيلية لسكان
فلس���طينيين بموافقتهم التامة .فبما أن العالم

س���يجد أن من الصعب قبول ض���م أحادي الجانب،
حتى ل���و كان األمر يتعلق بمناط���ق يقطن فيها
يهود فقط ،فإنني أقترح البدء بالذات من المكان
الذي ال وجود فيه لس���كان يهود :من مدينة أريحا
الوادع���ة ،التي يقطنها قرابة  23ألف نس���مة من
الفلسطينيين.
إن ما أقترحه هنا هو أن تعرض دولة إس���رائيل
على س���كان أريحا إجراء اس���تفتاء يختارون فيه
بين أن يكونوا مواطنين إس���رائيليين متس���اوين
في الحقوق ،أو البق���اء في الوضع القائم إلى حين
ُ
التوصل إلى تسوية أخرى.

لماذا أريحا بالذات؟!
أريح���ا هي التجم���ع العربي األكب���ر في منطقة
غور األردن ،وهي مدين���ة منعزلة عن باقي المدن
والتجمع���ات العربي���ة ف���ي «يهودا والس���امرة»،
ويعتبر س���كانها معتدلين نسبيا ،وغير ضالعين
تقريب���ا ف���ي أعمال اإلره���اب .ولم يك���ن من باب
ُ
الصدف���ة أن تطبيق إتفاقيات أوس���لو أس���تهل
بمس���ار «غزة وأريحا أوال» .وألننا جربنا مسار «غزة
ً
أوال « ف���ي العام ( 2005تنفيذ خط���ة االنفصال)،
دون أن يتكل���ل ذل���ك بنجاح كبير ،ف���إن ما يبقى
أمامنا هو «مسار أريحا.»..
ثمة س���بب آخر الختيار أريحا ،وه���و الفهم بأن
إح���دى أول المناطق التي يتعين على إس���رائيل
ضمها في المراحل األولى هي منطقة غور األردن.
فبعد إجراء االس���تفتاء في مدينة أريحا ،سيكون
في اإلمكان تنفيذ عملية الضم بعد إجراء استفتاء
بس���هولة أكبر في منطقة األغ���وار أيضًا ومناطق
ُ
أخرى قليلة الكثافة السكانية الفلسطينية.
إلى ذلك فإن إلختيار أريحا مغزى يهوديا رمزيا:
فوفق���ا لـ»حكماؤنا رحمهم الله « ف���إن أريحا هي
مفتاح السيطرة في أرض إسرائيل.
م���ن المرجح أن يصطدم هذا اإلقتراح بمعارضة

صدر عن «مدار»

اليهود العرب
الترجمة عن االنكليزية :ياسين ّ
السيد

قراءة ما بعد كولونيالية
في القومية والديانة واإلثنية

يهودا شنهاف شهرباني

بديهي���ة ف���ي صف���وف المجتمع اليه���ودي في
إس���رائيل .فالم���زاج الع���ام الس���ائد ،س���واء في
معسكر اليمين أو معس���كر اليسار ،غير متحمس
لمنح مواطنة إس���رائيلية ألي عربي .وقد بات هذا
االتج���اه مهيمن���ا أكثر منذ أح���داث صيف العام
( 2014اختطاف الش���بان اإلس���رائيليين في غوش
عتصي���ون وقتل الطف���ل محمد أب���و خضير -في
القدس -وعملية «الجرف الصامد» في قطاع غزة).
وفي الفترة المنقضية منذ ذلك الوقت ،ش���هدت
العالقات بين اليهود والعرب في دولة إس���رائيل
مزيدا من التدهور واالنح���دار ،ولم يعد للتضامن
بين المجموعتين السكانيتين وجود في الخطاب
العام (خالفا للواقع القائم على األرض) .
مع ذل���ك ،وبنظ���رة بعيدة المدى ،م���ن األفضل
التطل���ع نحو األمام والعمل على تحس���ين عالقات
اليهود والعرب في إسرائيل ،بمعزل عن المواقف
السياس���ية ومس���ألة التسوية المس���تقبلية مع
الفلسطينيين.
يمكن االفتراض بأن الفلس���طينيين لن يوافقوا
على األرج���ح على إجراء االس���تفتاء (المقترح في
أريح���ا أوال) .وفي هذه الحالة علين���ا أن نتذكر أن
إس���تراتيجيا إدارة الن���زاع تنط���وي على أفضلية
كبيرة من حيث أن إس���رائيل ستكون هي الطرف
المبادر ،وس���يكون الفلس���طينيون ه���م الطرف
الراف���ض .وحتى اآلن ل���م ينجح مؤيدو تقس���يم
البالد س���وى في وضع الفلس���طينيين في موقف
الرافضين .ومن ش���أن المس���ار المقت���رح هنا أن
يتي���ح ذلك أيض���ا للذين يرفضون فك���رة الدولة
الفلسطينية.
(*) مدي���ر المش���اريع ف���ي «معهد اإلس���تراتيجيا
الصهيونية» .ه���ذا المقال ظهر في مجلة “هؤماه”
(األمة) التي يصدرها “محفل زئيف جابوتنسكي”.
ترجمة خاصة :سعيد ّ
عيـاش.
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“المشهــــد” االقتصـــادي

إعـــداد :برهوم جرايسي

موجز اقتصادي

انهيار سعر صرف الدوالر أمام الشيكل بـ 10بالمئة خالل عام ونصف العام!

 %20من حملة رخص
المحاماة ال يزاولون المهنة

*وتيرة تراجعه تزايدت في األشهر األخيرة وفي غضون ثالثة أشهر تراجع سعره بنسبة * %5يالحظ في اآلونة األخيرة
توقف البنك المركزي عن شراء الدوالرات ما ساهم في تسريع وتيرة تراجعه أمام الشيكل*

قال تقري���ر جديد لنقاب���ة المحامين اإلس���رائيلية إن  %20ممن
بحوزتهم رخص���ة لمزاولة مهن���ة المحاماة ال يزاول���ون مهنتهم،
وه���ذا كما يبدو انعكاس لعدد المحامي���ن الضخم ،إذ بلغ عدد ذوي
رخصة مهنة المحاماة حتى توزيع دفعة الرخص األخيرة قبل ثالثة
أسابيع  77500شخص ،ومن بين الذين ال يزاولون المهنة هناك من
توقف عن دفع الرسوم السنوية االلزامية للنقابة.
وقد كش���فت نقابة المحامين عن هذه المعطيات في اعقاب طلب
إح���دى الجمعيات بموجب قانون الش���فافية .وقالت النقابة إنه في
الش���هر الماضي تم اس���تصدار حوالي  1500رخصة مهنة محاماة
جدي���دة ،من بينهم  855ام���رأة و 645رجال .وتبين أيضا أن  %60من
الحاصلي���ن على الرخص���ة في الدفعة األخي���رة ،بمعنى  900محام،
كانوا من منطقة تل أبيب الكبرى.
وحس���ب التقرير الجدي���د ،فإن حوالي  16ألف ش���خص من حملة
الرخص���ة ال يزاولون المهنة ،وأن  10آالف ش���خص من هؤالء توقفوا
عمليا عن دفع الرسوم السنوية االلزامية ،لضمان استمرار صالحية
الرخصة.
وكانت نقاب���ة المحامين اإلس���رائيلية قد قالت ف���ي تقرير أول،
الش���هر الماضي ،إن عدد المحامين واصل تس���جيل ارتفاعه ،وبلغ
عدده���م في هذه المرحلة  62350محاميا ،ما يعني محام واحد لكل
 138مواطنا ،بينما المعدل في الوالي���ات المتحدة األميركية محام
واحد لكل  246مواطنا.
وتشهد الس���نوات األخيرة ارتفاعا حادا في أعداد المحامين،
وق���د زاد عددهم بقراب���ة  7أضعاف عما كان ف���ي العام ،1960
من حيث ع���دد المحامين من بين اجمالي الس���كان ،ففي العام
 1960كان في إس���رائيل محام واحد لكل  934مواطنا ،وفي العام
 1970انخف���ض العدد إل���ى محام لكل  623مواطن���ا ،وفي العام
 1990انخفض المعدل إلى  451موطنا ،وفي العام  2000إلى 275
مواطنا ،وانكس���ر حاجز  200مواطن في العام  ،2006ووصل إلى
مس���توى  143مواطنا في العام الماضي  .2014وتقول النقابة إن
أعداد المحامين تزايدت س���نويا بنسبة  ،%6مقابل نسبة تزايد
سكاني تقل عن .%2

تأجيل رفع سن التقاعد
للنساء إلى العام المقبل
أقرت لجن���ة المالية البرلمانية ،وبناء على اتفاق مع وزارة المالية،
تأجيل رفع س���ن التقاعد للنساء ،بش���كل تدريجي ،إلى مطلع العام
المقبل  ،2018إذ س���عت كل حكومات سنوات األلفين إلى رفع جيل
التقاعد إلى  64عاما ،بدال من  62عاما ،في حين أنه للرجال  67عاما.
وكان س���ن التقاعد حتى العام  ،2003هو  65عاما للرجال و 60عاما
للنس���اء ،إال أن حكومة أريئيل ش���ارون الثانية ( ،)2006 -2003وفي
فترة وزير المالية بنيامين نتنياهو ،اقرت رفع س���ن التقاعد للرجال
إلى  67عاما ،وللنس���اء  64عاما ،إال أن ضجة كبرى ثارت في حينه ،ما
اضطر الحكومة لرفع س���ن التقاعد للنس���اء إلى  62عاما على أن يتم
رفع���ه إلى  64عاما الحقا .ووضعت الحكوم���ات الالحقة عدة أهداف
زمني���ة للوصول إل���ى  64عاما ،إال أن كل التوازن���ات االئتالفية التي
كانت أفشلت كل المخططات وتم االبقاء على عمر  62عاما.
وكان من المفت���رض أن يتم رفع جيل التقاعد إلى  64عاما ،ابتداء
من نهاية العام  ،2016كآخر موعد تم وضعه في العام  ،2012إال أنه
تم تمدي���ده حتى منتصف  ،2017واآلن ج���اء التمديد الجديد إلى
مطلع العام المقبل .2018
وس���يحتاج األمر إلى تعديل القانون القائ���م ،ووضع جدول زمني
لرفع س���ن التقاعد تدريجيا .وهذا الرفع سيكون مرتبطا باستحقاق
مخصص���ات الش���يخوخة (ال عالقة له���ا بالراتب التقاع���دي) ،التي
تدفعها مؤسس���ة الضمان االجتماعي الرس���مية (مؤسسة التأمين
الوطني) .وتدعي تقارير إسرائيلية كثيرة أن ارتفاع معدل األعمار
في إس���رائيل ،أكث���ر من  84عاما للنس���اء ،و 82عام���ا للرجال ،يضع
مؤسس���ة التأمين الوطني أمام ضغوط مالية قد تؤدي إلى إفالسها
بعد ثالثة عقود.

تقارير :ازدياد تورط
بنك هبوعليم
أمام المؤسسات األميركية
قالت تقارير صحافية إسرائيلية إن أكبر البنوك اإلسرائيلية ،بنك
هبوعليم ،يزداد تورطا في المفاوضات التي يجريها مع وزارة العدل
األميركي���ة ،على خلفي���ة دوره في فتح حس���ابات بنكية ألميركان
متهربين من دفع الضرائب للخزينة األميركية ،وهي القضية التي
س���بقه فيها بنك ليئومي ،واضطر في نهاية العام الماضي ،2016
إلى دفع غرامة بقيمة  400مليون دوالر.
وكانت قضية حس���ابات األمي���ركان في البنوك اإلس���رائيلية قد
تفجرت قبل أقل من ثالثة أعوام ،حينما تبين للس���لطات األميركية
أن بنك ليئومي وبنوكا إس���رائيلية أخرى قد تسترت على متهربي
ضرائ���ب أميركان ،بين العامين  2010و ،2012ويبدو أن جميعهم من
ّ
األميركان اليهود ،بفعل القانون الذي تم س���نه في إس���رائيل في
العام  2003لمدة خمس سنوات ،إال أنه تم تمديده في العام 2008
لعش���ر سنوات أخرى ،وكان الهدف منه تشجيع هجرة أصحاب رأس
المال اليهود إلى إسرائيل.
ويمنح القانون المذكور المهاجرين اليهود إلى إس���رائيل ،وحتى
اإلسرائيليين الذين هاجروا قبل سنوات وعادوا إلى إسرائيل ،إعفاء
من دفع الضرائب على كل نش���اطهم االقتص���ادي في الخارج لمدة
عش���ر س���نوات ،حتى وإن كان األمر متعلقا ببيع عقارات وأعمال في
الخارج وما ش���ابه ،وهذا أحد األنظمة التي س���نتها إس���رائيل في
الس���نوات األخيرة ،بحثا عما يس���مى بـ “الهجرة النوعية” ،بمعنى
اس���تقدام مهاجرين يهود من ذوي االمكاني���ات المالية والعلمية.
وكان القان���ون يهدف في حين���ه إلى تحفيز ما يس���مى “الهجرة
النوعية” إلى إس���رائيل ،إال أن هذا التعديل جعل كثيرين من كبار
المستثمرين من يهود العالم يرون في إسرائيل “دفيئة لمتهربي
دفع الضرائب”.

يواصل س���عر صرف الدوالر أمام الش���يكل تراجعه في االيام األخيرة ،إذ
تراجع منذ مطل���ع العام  2016وحتى هذه االيام بما يزيد عن نس���بة .%10
وتق���ول تقارير اقتصادية إنه إلى جوانب العوام���ل القائمة في االقتصاد
اإلس���رائيلي ،فإن ما يبدو من عالمات سؤال على مستقبل دونالد ترامب في
البي���ت االبيض ،وما يظهر من قالقل في إدارت���ه ،يلعب هو أيضا دورا في
وضعية س���عر الدوالر في األس���واق العالمية ،لتنعكس مباشرة على سعر
الصرف أمام الشيكل.
وكان سعر صرف الدوالر قد بدأ يشهد تراجعات حادة ابتداء من النصف
األول من العام  .2007فعلى س���بيل المثال ،المس سعر صرف الدوالر أمام
الشيكل في صيف العام  ،2004وبعده بقليل ،سعر  5شواكل للدوالر ،ولكن
س���رعان ما تراجع إلى 3ر 4ش���يكل للدوالر ،وهو السعر الثابت الذي استمر
لعامين ونصف العام .وفي العام  ،2008هبط س���عر الدوالر إلى 2ر 3شيكل
لل���دوالر ،وبعدها بدأ يرتف���ع وفي غضون عامين بدأ يتراوح س���عره ما بين
75ر 3إلى 95ر 3شيكل للدوالر.
وفي العام  ،2014عاد الدوالر وانهار إلى مس���توى 5ر 3شيكل للدوالر كما
هو اآلن ،لكنه في غضون س���تة أش���هر ،أي حتى نهاية ذل���ك العام ذاته،
عاد ال���دوالر إلى معدل 9ر 3ش���يكل للدوالر .ثم بدأ يتراج���ع تدريجيا في
العام  ،2016وازدادت وتيرة تراجعه في العام الجاري  ،2017إذ تراجع سعر
الصرف منذ مطلع شهر آذار الماضي وحتى اليوم ،أي أكثر بقليل من ثالثة
أشهر ،بنسبة .%5
ويش���كل تراجع س���عر صرف الدوالر ،وأيضا اليورو ،ضرب���ة حادة لقطاع
الص���ادرات ،الذي يتراجع م���ردوده المالي بالعمل���ة المحلية ،التي تغطي
القسم األكبر من كلفة االنتاج ،إذا لم يكن كل الكلفة .ولهذا فإن المصدرين
يطالبون باس���تمرار تسهيالت وتعويضات من الحكومة ،وقد كان مثل هذا
الدع���م في العام  .2008وفي المقابل ،الجمهور ال يلمس انعكاس���ا لتراجع
س���عر الدوالر على أسعار المواد والبضائع المس���توردة ،أو تلك التي فيها
مواد خام مستوردة ،باستثناء تراجع طفيف في أسعار الوقود.
وقالت مصادر ف���ي اتحاد الصناعيي���ن في األيام القليل���ة الماضية ،إن
الصناعيي���ن يطالب���ون وزارة المالية وبنك إس���رائيل المركزي بالش���روع
بإجراءات س���ريعة وفورية ،كفيلة برفع س���عر صرف الدوالر أمام الشيكل،
بعد تدهوره إلى المستوى الذي كان عليه قبل ثالث سنوات .وقال الملحق
االقتصادي “مامون” ف���ي صحيفة “يديعوت أحرون���وت” ،إن الصناعيين
يقولون ،إنهم “على ش���فا كارثة” إذا لم يتم التدخ���ل فورا من أجل وقف
تدهور الدوالر.
وأضاف “مام���ون” أن التخوف األكب���ر لدى الصناعيين ه���و اضطرارهم
لوق���ف خطوط انتاج في العديد من المصان���ع ،بعد أن يتبين ألصحابها أن
المردود المالي بالش���يكل لن يغطي كلفة االنتاج للتصدير ،ما سيتس���بب
لهم بخسائر فادحة .وإغالق خطوط انتاج سيعني بالضرورة فصل عمال من
هذه المصانع .ولذا يطالب الصناعيون بالعمل على رفع سعر صرف الدوالر
بـ  %5في الفترة القريبة ،ثم االستمرار في االجراءات ،حتى يرتفع بالمجمل
بنسبة  ،%10بمعنى إلى محيط 8ر 3شيكل للدوالر ،وهو المستوى الذي قال
عنه بنك إسرائيل في فترة سابقة إنه المستوى الذي يستطيع الصناعيون
واالقتصاد اإلسرائيلي تحمله.
وحسب “مامون” ،فإن التقديرات اإلسرائيلية تشير إلى احتمال استمرار
تراجع س���عر الصرف أمام الش���يكل ،عل���ى ضوء “جودة أوض���اع االقتصاد
اإلس���رائيلي” ،وأيضا بس���بب تراجع قيمة الدوالر في األس���واق العالمية.
وتبين أن وزير المالية موش���يه كحلون عقد قبل أكثر من أس���بوع اجتماعا
طارئا بمش���اركة عدة أطراف ذات عالقة ،بينه���م ممثلو اتحاد الصناعيين،
للبحث في وضعية الدوالر واليورو أمام الش���يكل ،إال أنه لم تذكر وس���ائل

اإلعالم اإلسرائيلية ما تمخض عن ذلك االجتماع.

العوامل المؤثرة ومواجهتها
وبحس���ب سلس���لة من التقارير ظهرت على مدى السنوات الماضية ،فإن
الالعب األكبر الذي يتسبب في تراجع سعر صرف الدوالر هو المستثمرون
بالعمالت األجنبية في العالم ،إذ كما يبدو يس���تغلون ما يبدو من استقرار
في االقتصاد اإلس���رائيلي .ولكن كما ذكر فإن التقاري���ر األخيرة تقول إن
القالقل التي تظهر ف���ي إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب تلعب هي
أيضا دورا في تراجع سعر الدوالر أمام العمالت العالمية ،وخاصة اليورو.
ويق���ول المحل���ل االقتص���ادي ميكي بيليد ،ف���ي مقال له ف���ي صحيفة
“كالكاليس���ت” االقتصادية ،التابعة لصحيفة “يديع���وت أحرونوت” ،إن
أحد األس���باب الحديثة لتراجع الدوالر ،هو عدم وضوح مس���تقبل االقتصاد
األميرك���ي ،في فترة الرئيس دونالد ترامب ،إذ أن االنطباع الناش���ئ هو أن
ترامب يقود االقتصاد نحو نقاط خطرة الستقرار االقتصاد .ويقول بيليد إن
رفع الفائدة البنكية األساسية في الواليات المتحدة األميركية إلى مستوى
25ر ،%0هو أيضا لم يس���اعد على رفع مس���توى الدوالر ،رغم أن الفائدة في
دول أوروبا المتطورة وأيضا في إسرائيل ما زالت تالمس الصفر بالمئة.
وكثف بنك إس���رائيل المركزي في الس���نوات العش���ر األخيرة من شراء
العمالت األجنبية ،وخاصة الدوالر ،حتى ارتفع احتياطي البنك من العمالت
األجنبية ،من  28مليار دوالر في نهاية الربع األول من العام  ،2008إلى أكثر
من  100مليار دوالر في هذه األيام .ويرى البنك أنه كان يجب رفع احتياطي
الدوالر من أجل أن يكون مالئما لحجم النش���اط االقتصادي اإلسرائيلي في
األس���واق العالمية ،إال أن البنك استخدم ش���راء الدوالرات من أجل محاربة
وقف تراجع سعره.
وكم���ا يبدو فإن البن���ك توقف في االس���ابيع القليلة األخيرة عن ش���راء
الدوالرات ،ما س���اهم في تسريع وتيرة تراجع س���عر صرف الدوالر .وكانت

محافظة بنك إس���رائيل المركزي كارنيت فلوغ قد حذرت في وقت سابق من
أن توقف البنك عن ش���راء العمالت األجنبية من ش���أنه أن يؤدي إلى أضرار
ال يمكن اصالحها لالقتصاد اإلس���رائيلي .وق���د واجهت فلوغ انتقادات من
أوساط اقتصادية ،ومن مؤسسات اقتصادية عالمية ،بسبب سياسة البنك،
في حين تلقى سياسة البنك هذه تأييدا جارفا من قطاع المصدرين ،األكثر
تضررا من ارتفاع قيمة الش���يكل ،نظ���را لتراجع مردود صادراتهم بالعملة
اإلس���رائيلية ،في حين أن كلف���ة العمل ارتفعت ف���ي العامين األخيرين،
بنس���بة ملحوظة ،وجزء من هذا االرتفاع يعود إل���ى ارتفاع الحد األدنى من
األجر.
وتقول فلوغ إن سياس���ة ش���راء العمالت األجنبية هي جزء من سياس���ة
الفائدة لدى البنك المركزي وجزء من نهج البنك لتطبيق أهداف السياسة
االقتصادية ،والتي هي :الحفاظ على اس���تقرار األس���عار؛ دعم السياس���ة
االقتصادي���ة الحكومي���ة التي تهدف إلى ضمان النم���و االقتصادي وفتح
أماكن عمل وتقليص الفجوات بين الش���رائح المختلفة وضمان اس���تقرار
مالي.
وأضافت فلوغ أنه خوفا من توجيه ضرب���ات لقطاع الصادرات ،فإن البنك
يتبع سياسة ش���راء العمالت األجنبية بشكل متعاظم .فالبنك الذي يغلق
ابوابه بس���بب تراجع م���ردود الصادرات لن يفتح ابوابه مجددا .وبواس���طة
ش���راء العمالت في بنك إس���رائيل يلجمون ارتفاع قيمة الشيكل ،لكن في
المقابل على المصدرين أن يالئموا انفسهم لألوضاع الناشئة ،وأن يضمنوا
استمرار قدرتهم على المنافسة في االسواق العالمية.
وتقول فلوغ إنه على الرغم من شراء العمالت األجنبية ،وارتفاع احتياطي
بنك إس���رائيل المركزي إل���ى أكثر من  100مليار دوالر ،ف���إن االحتياطي ما
يزال يشكل  %30من حجم الناتج العام .بينما في دولة مثل سويسرا ،فإن
حجم االحتياط من العمالت يعادل حجم الناتج .وفي التش���يك يصل حجم
االحتياط إلى  %60من حجم الناتج العام.

البنوك قلقة“ :فقاعة” قروض السيارات بلغت أكثر من  11مليار دوالر!
*خبراء االقتصاد يتخوفون من ركود اقتصادي يجر إلى بطالة وسوء أوضاع اقتصادية تزيد من ظاهرة عدم القدرة على تسديد الديون
*البنوك تتخوف من تراجع أسعار السيارات المستعملة بشكل ال يغطي القروض المتبقية في حالة توقف تسديدها*
قال���ت تقارير صحافية اقتصادية إن البنوك وش���ركات االعتمادات المالية
باتت قلقة في اآلونة األخيرة ،بعد أن عرض بنك إسرائيل المركزي في تقريره
األخير أن اجمالي قروض الس���يارات للعائالت وش���ركات تأجير السيارات ،بلغ
حتى الربع الثالث من العام الماضي  2016حوالي  40مليار شيكل ،وهو ما يعادل
3ر 11ملي���ار دوالر حاليا .والتخوف األكبر هو من اتس���اع ظاهرة عدم تس���ديد
القروض وااللتزامات المالية ،مقابل تراجع أس���عار الس���يارات المستعملة ،ما
يعني أن بيع السيارات لن يغطي باقي القروض التي لم تسدد.
وتحذي���ر بنك إس���رائيل مواز لتحذيره في الس���نوات األخي���رة من “فقاعة
البيوت” ،كتل���ك التي تفجرت في الواليات المتح���دة األميركية في العامين
 2006و ،2007وجرت معها أزمة مالية كبرى في الواليات المتحدة وانعكس���ت
عل���ى العالم .وكان بنك إس���رائيل المركزي قد حذر في تقريره الس���نوي عن
البنوك اإلس���رائيلية الصادر في الش���هر قبل الماضي ،من االرتفاع المستمر
في حجم ديون العائالت ،المتمثلة بقروض بنكية وش���ركات بطاقات اعتماد،
والت���ي بلغت مع نهاية العام الماضي  2016حوالي  153مليار ش���يكل ،وهو ما
يعادل  43مليار دوالر ،وفق س���عر الصرف في هذه االيام ،وهذه زيادة بنسبة
 %50خالل ست سنوات.
ويقول تقرير بنك إسرائيل إن أحد العوامل الكبيرة التي ساهمت في ارتفاع
حجم ديون العائالت ،كان االرتفاع الكبير في شراء السيارات الجديدة .وحسب
التقرير ف���إن الجمهور حصل في العام الماض���ي  2016على قروض بقيمة 12
مليار شيكل ،فقط لغرض شراء السيارات ،وهذا زيادة على القروض القائمة.
وحسب تقارير مستوردي السيارات ،فإن  %40من السيارات الجديدة تباع عن
طريق القروض ،ورهن السيارة لشركات القروض.
وقد سجل العام الماضي  2016ذروة جديدة في بيع السيارات الجديدة ببيع
قرابة  287ألف س���يارة ،وهذه زيادة بنس���بة  %12عما تم بيعه في العام قبل
الماضي  ،2015الذي س���جل هو أيضا ذروة في بيع الس���يارات .ويش���هد سوق
الس���يارات تناميا مستمرا بشكل خاص في س���نوات االلفين .إال أن السنوات
العشر األخيرة تشهد ارتفاعا متواصال في البيع السنوي للسيارات .وهذا بعد
دخول أنماط جديدة لتمويل الس���يارات الجديدة ،وفتح المنافس���ة الشديدة
في القروض للس���يارات .وفي الس���نوات الس���بع األخيرة تم بيع 641ر 1مليون
سيارة.

ويتخوف خبراء اقتصاد في البنوك اإلس���رائيلية م���ن احتمال اندالع ركود
اقتص���ادي يجر من بعده بطالة ،ومن ثم س���وء أوضاع اقتصادية ،تفرض على
المدينين عدم تس���ديد ديونهم للقروض .وه���ذه الفرضية تأتي في الوقت
الذي تعلن فيه المؤسس���ة اإلس���رائيلية أن البطالة هي م���ن األدنى عالميا،
وبلغت في الشهر قبل الماضي 3ر .%4إال أنه برأي البنوك هذه الفرضية تبقى
قائمة ،خاصة وأن فترة تسديد القروض تمتد لبضع سنوات.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن بنك إس���رائيل ذات���ه الذي حذر من فقاعة قروض
الس���يارات ،قال إنه في حال نشأت أزمة عدم تسديد قروض ،فإن هذا لن يجر
إلى أزمة كبرى في ش���ركات االعتماد ،كون حجم القروض يش���كل جزءا صغيرا
من اجمالي االعتمادات المقدمة للجمهور.
وقد أشغل قطاع السيارات االقتصاد اإلسرائيلي على مدار العامين األخيرين
من عدة نواح ،وأولها مس���ألة ارتف���اع حجم القروض كما ورد هنا ،وأيضا اغراق
الشوارع بمئات آالف السيارات الجديدة ،في حين أن البنى التحتية في وسط
البالد ليس���ت مهيأة الس���تيعاب أكثر ،لذا فإن س���اعات اإلزدحامات المرورية
تتزاي���د .وأيضا من ناحية التأثير على مس���توى خزين���ة الضرائب ،التي كان
لقطاع السيارات حصة بارزة في الفائض الضريبي ،وصوال إلى أرباح مستوردي
السيارات وشركات البيع.
فق���د قال تقري���ر للخبير االقتصادي الرئيس���ي ف���ي وزارة المالية إن أرباح
مستوردي السيارات في السنوات السبع من  2006وحتى  ،2013بلغت  14مليار
ش���يكل (94ر 3مليار دوالر وفق معدل س���عر الصرف الحالي) ،بمعدل ملياري
ش���يكل س���نويا ،ما يعني أن هذه األرباح س���جلت في األعوام الثالث التالية
م���ن  2014وحتى  ،2016أرباحا أكثر بكثير ،س���نويا ،على ض���وء الذروة في بيع
السيارات.
كذلك فقد خصص تقرير مجلة صحيفة “ذي ماركر” السنوي عن االثرياء الـ
 500األكبر ،جانبا لش���ركات وعائالت استيراد السيارات .وقد سجلت العائالت
واألش���خاص الس���بعة البارزون في قطاع الس���يارات أرباحا كبيرة في العامين
الماضي والجاري ،ما رفع ثرواتهم بنسبة ملحوظة .فعائلة حارلف ،التي تملك
شركة “كال موبيل” وتستورد س���يارات يونداي وميتسوبيشي ومارسيدس،
وكانت حصتها  %21من اجمالي مبيعات العام الماضي ،س���جلت ارتفاعا حادا
في ثروتها ،من 5ر 1مليار دوالر في  ،2016إلى ملياري دوالر في العام الجاري.

وسجل الثري جورج حوروش ارتفاعا بثروته بنسبة  %20لتصل إلى 2ر 1مليار
دوالر .ثم عائلة كاراسو التي ارتفعت ثروتها إلى مليار دوالر ،مقابل  840مليار
دوالر ف���ي  .2016وفي المجمل فإن العائالت المالكة ألكبر ش���ركات اس���تيراد
السيارات ارتفعت ثروتها االجمالية بنسبة  ،%20من  5مليارات دوالر في 2016
إلى ما يزيد بقليل عن  6مليارات دوالر هذا العام.

دين العائالت العام يتعاظم
وينض���م القلق من حجم ديون الس���يارات إلى القل���ق األكبر من حجم ديون
العائالت العام.
وقال تقرير أخير صدر قبل أيام إن حجم ديون العائالت بما يشمل القروض
االس���كانية بلغ في هذه المرحلة  504مليارات شيكل ،وهو ما يعادل  142مليار
دوالر ،بعد أن كان بنك إس���رائيل المركزي قد أعلن في ش���هر أيار الماضي أن
حجم ديون العائالت ،من دون القروض االس���كانية ،بل���غ في ذلك الحين 153
مليار ش���يكل ،وهو ما يعادل  43مليار دوالر .وهذا يش���كل زيادة بنسبة %50
عما كان قائما قبل ست سنوات.
وحس���ب تقارير اقتصادية ،فإن حجم ديون العائالت ،بما يش���مل القروض
االس���كانية ،يعن���ي أن كل عائلة مدينة بالمعدل بما يزي���د عن  56ألف دوالر،
وهذا يشكل زيادة بنسبة  %23عما كان قبل ثالث سنوات.
وأك���د البنك المركزي في تقريره أن حجم الديون االس���تهالكية للعائلة
تتزايد باس���تمرار ،وأن مصدر تقديم القروض االساس هو الجهاز البنكي،
بما يشمل أيضا شركات بطاقات االعتماد ،التي منها ما هو مملوك للبنوك
ذاتها .وأضاف أنه في السنوات الثالث األخيرة ارتفع حجم ديون العائالت
من دون القروض االس���كانية بنسبة  ،%25وهذه وتيرة ثابتة في السنوات
األخي���رة ،إذ أن حجم الديون العائلية في الس���نوات الس���ت األخيرة ارتفع
بنسبة .%50
وقد حذر البنك في تقريره من التضخم المس���تمر في حجم ديون العائالت،
كي ال ترتفع ظاهرة عدم احترام تس���ديد االلتزامات المالية .وحسب التقرير،
فإن نسبة عدم االلتزام بتسديد الديون في العام  2015ارتفعت بنسبة ،%60
عما كان من قبل .وبلغ عدد األشخاص المفروضة عليهم قيود بنكية مع نهاية
العام  ،2016نحو  270ألف شخص ،يملكون  460ألف حساب بنكي.
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جمعية حقوق المواطن تطلق موقعا بمناسبة مرور نصف قرن على احتالل 1967

ّ
السياسة اإلسرائيلية المتبعة تجاه األراضي المحتلة حالة متفاقمة من التناقضات وإخفاء الحقائق!
بالتزام���ن مع مرور  50عام���ًا على االحتالل ،أطلقت جمعي���ة حقوق المواطن
ّ
يوم  5حزيران الماضي موقعًا خاصًا على ش���بكة االنترنت يلخص األوضاع في
األراضي المحتلة.
ويتطرق الموقع المنشور باللغات العربية والعبرية واالنكليزية إلى تلخيص
ّ
واإلنس���انية الس���ائدة ف���ي األراضي
مجم���ل األوضاع السياس���ية ،والمدنية
المحتل���ة ،كما ّ
يقدم ملخصًا تاريخيًا حول نش���وء دولة بال حدود  -إس���رائيل -
وأثر ذلك على الفلس���طينيين ،ويؤكد أن الضبابية في رس���م حدود إسرائيل
ّ
مناح عدة تتجس���د ف���ي القمع والتنكيل
يلقي بظله على الفلس���طينيين في ٍ
ونهب األراضي ُ
والحكم العسكري ،ناهيك عن شرذمة العائالت ،والحرمان من
ّ
الصحية.
الخدمات
ويش���ير الموقع إلى أنه منذ حزيران  1967أصبح من الصعب جدًا رسم حدود
ّ
دولة اس���رائيل .والسياسة المتبعة تجاه األراضي المحتلة هي حالة متفاقمة
ُ
َ ُ ْ
َ
من التناقض���ات وإخفاء الحقائق .وتحت جنح الحدود المبهمة تنتهك حقوق
نحو ال يطاق.
اإلنسان الفلسطيني
منذ  50عامًا على ٍ
ّ
الخط األحمر بحي���ث ُي ّ
زج أناس من األراض���ي المحتلة في
كما ج���رى تجاوز
ّ
الس���جون دون إجراء محاكمة .وفي كل لحظة هناك مئات من الفلس���طينيين
ّ
رهن االعتقال اإلداري ،أي أنهم في الس���جن ولك���ن دون أن يقال لهم ما هي
الموجهة ّ
الشبهات ُ
ضدهم ودون إعطائهم فرصة ليحاولوا إثبات براءتهم في
ّ
قضائي عادل أمام المحكمة.
إجراء
ّ
ويجري س���لب أراضي الفلسطينيين بوس���ائل قانونية تتجاوز الخط األحمر
ُ
بش���كل واضح .وتصدر الحكومة اإلس���رائيلية تعليماته���ا إلى الجيش ليأخذ
أراضي الفلسطينيين لصالح المس���توطنين ،وهي تعلم ّ
أن القادة ينتهكون
بذلك القانون اإلنس���اني الدولي الذي ُيلزمهمّ .
وأقر الكنيس���ت مؤخرًا قانون
التسوية ،وأضفى بذلك طابع الشرعية على مثل هذا االستيالء.
ومنذ إقام���ة الحكم العس���كري في المناط���ق المحتلة في حزي���ران ،1967
ّ
ّ
وتطور معه جهاز المحاكم العسكرية ،التي
تطور القانون العس���كري هناك،
َ
ّ
يحاكم أمامها الس���كان الفلس���طينيون فقط .والفصل بين القوانين السارية
على الفلس���طينيين وتلك السارية على اإلسرائيليين القاطنين ضمن النطاق
تمس جميع مناحي الحياة ،من قوانين المرور إلى ّ
نفسه ،تكاد ّ
حرية التعبير.
وتجاهلت إس���رائيل المبدأ القائل ّ
بأن االحتالل مؤقت ،وجعلت س���يطرتها
على األراض���ي المحتلة واقعًا مس���تديمًا .واختارت حكومات إس���رائيل خرق
القانون الدولي عندما ّ
ّ
الش���رقية ،وأقامت المستوطنات وجدار
ضمت القدس
ّ
الفصل ،واتخذت خطوات مؤذية وقاسية تجاه الفلسطينيين .هذه السياسة
ّ
ّ
فعلي
المتواصل���ة تمخ���ض عنها فص���ل وتجزئة ف���ي المناطق المحتل���ة –
ّ
ّ
ّ
يم���س عميقًا حقوق الفلس���طينيين الفردية والجماعية.
وإداري –
وقانون���ي
وهذه السياس���ة غايتها إتاحة الس���يطرة على أجزاء واسعة من المناطق ،وزجّ
الفلسطينيين في مساحات محدودة.
ّ
قومي وع���ن تهديد أمنيّ
ّ
وتواص���ل حكومات إس���رائيل التحدث عن ن���زاع
يستوجبان اإلبقاء مؤقتًا على الحكم العسكري في المناطق المحتلةّ .
فعليًا هي
ّ
ّ
ّ
دراماتيكي
نحو
تتبع خطوات عن عل���م وإدراك لتثبيت واقع جديد يغير على ٍ
ّ
ّ
ديمقراطية تكفل حقوق
األساس���ي كدولة
حدود الدولة وتعريف إس���رائيل
اإلنسان لكل من يسكن داخل حدودها.
ّ
ويش���دد الموقع على أن الحفاظ على اس���تمرار هذه السيطرة منذ خمسين
عامًا – وهي ّ
مدة ال سابق لها في العصر الحديث – كان ممكنًا تحت جنح وضع

ّ
عس���كري مؤقت وفقًا للقانون الدولي (ومن
ُمبهم بواسطة إنشاء إطار احتالل
ّ
هنا فهو “احتالل شرعي”) ّ
يرسخ في الواقع السيطرة والضم الدائمين.

كيف نشأت هنا “دولة بال حدود”؟
وجاء في الموقع تحت العنوان أعاله:
طيلة خمس���ة عقود ،منذ حزيران  ،1967جرت تشظية األراضي المحتلة عبر
ُ ّ
تقس���يمها إلى وحدات تقوم فيها نظ���م حكم مغايرة وتتبع طرق س���يطرة
مختلفة:
ّ
ّ
القدس الش���رقية ضمتها إسرائيل رس���ميًا منذ البداية ،في حزيران .1967
الدولي ّ
ّ
ّ
ضبابية مس���تديمة بخصوص
وأدى إلى
جرى ذلك في مخالفة للقانون
ّ
ّ
هذه المساحة ومكانة س���كانها الفلسطينيين ،الذين يشكلون اليوم نحو 40
ّ
بالمئة من مجمل س���كان القدس .فهؤالء يس���كنون رسميًا ضمن حدود دولة
ّ
ّ
إس���رائيل ،ولكنهم ليس���وا مواطني إس���رائيل وال يتمتعون بحق المشاركة
ّ
السياس���ية (االنتخاب والترشيح للبرلمان اإلسرائيلي – الكنيست) .وبرغم أنه
الش���رقية ،فالواقع ّ
ّ
أن السياسة
جرى تطبيق القانون اإلس���رائيلي في القدس
ّ
تتجس���د في اإلهم���ال المفرط والقم���ع والتنكيل ،وفي
الت���ي تبلورت هناك
ّ
االمتناع عن تطبيق القانون اإلسرائيلي وحفظ الحقوق األساسية للسكان.
في ّ
بقية المناطق أقامت إس���رائيل في حزيران  1967نظام احتالل عسكري.
ّ
ّ
رفضت الحكومة اإلعالن صراحة بأن هذه مناطق محتلة وفقًا لتعريف القانون
الدول���ي .مع ذلك ،أعلنت ّ
أن الجيش هو الذي س���يدير هذه المناطق في إطار
وتنص في األس���اس على أنّ:
ّ
القانون اإلنس���اني الدولي (“قوانين االحتالل”)
السيد في المنطقة ،من حيث المسؤولية عن النظام العامّ
القائد العسكري هو ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
واألمن .وهو مؤتمن على الفلسطينيين السكان المحتلين المعرفين “كسكان
ّ
محميين” وفق���ًا للقوانين الدولية ،وتقع على القائد العس���كري مس���ؤولية
ّ
ّ
االهتم���ام به���م وبرفاهيته���م .واألهم بموجب ه���ذه القواني���ن :االحتالل
العسكري هو حالة مؤقتة ال أكثر.
ّ
ّ
الضم أنشأت واقعًا مختلفًا تمامًا .حاكم مؤقت؟ مؤتمن على
ولكن الرغبة في
َ
ّ
ّ
المحميين؟ ليس تمامًا .فالجيش مطالب بتنفيذ سياسة الحكومة في
السكان
ّ
ّ
مخالفة فظة للقانون الدولي الذي ينظم سيطرة الجيش في األراضي المحتلة.
ّ
إقامة المس���توطنات ّأدت إلى نشوء “جزر إسرائيلية” في األراضي المحتلة،
وجرى ربط هذه المس���توطنات بإس���رائيل بواس���طة ش���بكة طرق ومواصالت
منفصل���ة .لقد ّ
موه���ت المس���توطنات الفرق بين إس���رائيل ذات الس���يادة
ّ
ّ
قانونيتين
والمناطق التي تحتلها إسرائيل .ما أتاح ذلك هو إقامة منظومتين
منفصلتين – واحدة لإلس���رائيليين وأخرى الفلس���طينيين .عندما تقوم في
ُ
األراضي التي يس���يطر عليه���ا الجيش نظم قانونية منفصل���ة تبعًا للقومية
ّ
ّ
ً
فظ ّ
ّ
ّ
المحميين ،هل ُيعتبر هذا احتالال أم سيادة؟
ضد السكان
وتميز بشكل
ّ
ّ
ً
بدال من القيام بواجب االهتمام بالسكان المحليين الواقعين تحت االحتالل،
ُخ ّص���ص الجزء األكبر من ّ
مهمات الجيش في المناطق المحتلة للدفاع عن أمن
ّ
ّ
تس���هل ّ
ضم األراضي
المس���توطنين ،توسيع المس���توطنات واتخاذ خطوات
المحتلة .وتحت ذريعة االحتياجات العسكرية سيطرت إسرائيل على مناطق
ّ
السكان الفلس���طينيين خارجها ّ
وفرغتها من التواجد
واس���عة بينما أخرجت
ّ
الفلس���طيني .بمرور السنين نش���أت في الضفة الغربية وقطاع غزة مساحات
ّ
كاملة ُيمنع على الفلس���طينيين التنقل أو الس���كن فيها ،أو يتاح ذلك ضمن
ّ
قيود .مما أدى إلى أن ينظر كثير من اإلسرائيليين إلى هذه المناطق على أنها

«غول» االستيطان.

“إسرائيلية” ،ال فلسطينية.
ّ
عمق هذه الس���يرورةّ .
ج���دار الفصل ّ
وألن مس���اره ال يطاب���ق الخط األخضر،
ُينشئ جدار الفصل جيوبا ومناطق ُيمنع الفلسطينيون من دخولها .وشهدت
ّ
غربي الجدار ،الكثير من األوامر العس���كرية التي
“منطق���ة التماس” الواقعة
قلصت من دخول الفلسطينيين إليها سواء ألغراض السكن أو فالحة األرض.
ّ
ّ
الش���رقية عن
في القدس ،عزل الجدار الفاصل أكثر من ُربع س���كان القدس
ّ
ّ
تتنصل
بقية أجزاء المدينة .الس���لطات اإلس���رائيلية وضمنها بلدية القدس
ّ
ّ
ّ
من مس���ؤولياتها األساس���ية تجاه الس���كان رغم أنهم ظلوا رس���ميًا جزءًا من
المدينة .بين الحدود البلدية الرس���مية للقدس التي ُض ّمت والحدود ّ
المادية/
الفعلية التي فرضها الجدار نشأت مساحة ال تتبع ألي جهة رسمية على أرض
وتسمى “أرض ّ
ّ
محرمة” ( )no man’s landيسكنها فلسطينيون فقط؛
الواقع،
ّ
الخط األخضر ومس���ار الجدار على امتداد الضفة الغربية نش���أت جيوبٌ
وبين
ّ
إسرائيلية يتقلص تدريجيًا عدد الفلسطينيين القاطنين فيها.
اختلف طابع سيطرة إسرائيل في المناطق المحتلة في أعقاب إقامة السلطة
ّ
ّ
صالحيات الجيش
الفلسطينية ضمن اتفاقيات أوسلو ،التي قلصت نوعًا ما من
في بعض المناطق .وأصبحت وزارات الحكومة الفلسطينية هي المؤتمنة على
ّ
ّ
الحياة اليومية للس���كان في المنطقتين المصنفتين أ وب (وتبلغ مساحتهما
نح���و  40بالمئة من الضفة الغربية) وعلى تقديم بعض الخدمات في المنطقة
ّ
ّ
ولكن س���يطرة إس���رائيل ّ
التامة على المنطقة ج (نحو  60بالمئة
المصنفة ج.
ُ
ّ
احتياطي األرض وموارد
م���ن الضفة الغربية) تبقي في يدها مفاتي���ح تطوير
ّ
ّ
ّ
العسكري الحاسم يتيح إلسرائيل أن تفعل
الطبيعة في الضفة كلها .التفوق
ّ
تس���تمر في س���لب مناطق استراتيجية من
ما يحلو لها في أنحاء الضفة وأن

أيدي الفلسطينيين.
ّ
في قطاع غزة ،واقع الحكم العس���كري وإقامة المس���توطنات ،الذي نشأ بعد
ّ
 ،1967اختل���ف جذريًا ف���ي أعقاب خط���ة االنفصال أحادي���ة الجانب من قبل
إسرائيل وإخالء المس���توطنين في صيف  2005وسيطرة حماس على القطاع
بعد ذلك بوقت قصير .يس���ود اليوم فص���ل ّ
حاد بين الضفة وقطاع غزة ،الذي
ّ
ّ
تحول إلى س���جن كبير يقبع داخله مليونا إنسان .ولدت سيطرة حماس وضعًا
ّ
ّ
من العدائية المستمرة بين إسرائيل والقطاع أدت إلى ثالث جوالت من القتال.
ّ
ّ
حتى بعد االنفصال عن قطاع غزة أبقت إس���رائيل في يديها السيطرة على
ّ
حواجز القطاع – ّ
والجوية ،وكذلك على الجمارك ،وحتى على
البرية والبحري���ة
ّ
ّ
ّ
ّ
تسجيل الس���كان .لهذه السيطرة إس���قاطات جدية على حرية تنقل وحركة
ّ
ّ
ّ
والصحة،
إمكانية إحقاق حقوقهم األساسية كالتعليم
سكان القطاع ،كما على
االقتصادي في القطاع .وفيما ّ
ّ
تدعي
وأيضًا على فرص التطوير وعل���ى الوضع
ّ
ّ
إس���رائيل أنها قد خرجت من قط���اع غزة ،وبذلك يك���ون االحتالل قد انتهى،
ُ
ّ
منظمات حقوق اإلنس���ان أن قوانين االحتالل ال تزال تلزم إس���رائيل
تعتق���د
خاصة في المجاالت التي ال تزال تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية.
ّ
ّ
مشظاة أكثر من ّ
أي وقت مضى ،وتنقسم إلى :قطاع
المناطق المحتلة اليوم
ّ
ّ
التماس” ،غور األردن والخليل-
غزة ،المس���توطنات ،مناطق أ وب وج“ ،منطقة
ُ
المقس���مة هي أيضًا ،الق���دس المضمومةُ ،
ّ
وجزؤها الذي أبق���ي وراء الجدار –
ّ
وفي كل من هذه األقسام نظام س���يطرة مختلف ومنظومات قوانين مغايرة.
ّ
ّ
المادية والقضائية لألراضي المحتلة ،مع تالشي حدود دولة
وأدت التشظية
ّ
الديمقراطي ،إلى انتهاكات فادحة لحقوق اإلنسان الفردية
إسرائيل ونظامها
ّ
والجماعية لسكان األراضي المحتلة.

بحث جديد لمركز «موالد -لتجديد الديمقراطية في إسرائيل» :

ّ
اليمين المتدين االستيطاني يسيطر على مجال التربية القيمية في المدارس الرسمية (الحكومية) في إسرائيل!
*المشروع المركزي واألكثر نجاحا في هذا المسعى هو مشروع “رحلة إسرائيلية” الذي حظي بتمويل حكومي زاد على  100مليون شيكل
بين األعوام  2006و ( 2017وهو العامل المركزي لنجاحه) إلى جانب أموال طائلة من ملياردير كندي من تيار اإلنجيليين التبشيريين*
«يمثل مشروع «رحلة إسرائيلية» قصة النجاح األكبر التي حققتها منظومة
الجمعي���ات الخاصة واألهلية (غير الحكومية) الت���ي أقامها اليمين المتدين
اليهودي في إسرائيل حتى اآلن» ـ هذه هي النتيجة األبرز التي توصل إليها
بحث جديد أجراه «مركز موالد – لتجديد الديمقراطية في إسرائيل» ونشر في
تقرير خاص أصدره المركز في نهاية شهر حزيران األخير تحت عنوان «غسل
دماغ سياس���ي تحت ستار رحلة سنوية ـ كيف س���يطر اليمين المتدين على
ّ
القيمية في المدارس الرسمية».
مجال التربية
يعالج هذا البحث ،كما يقول معدوه« ،األساليب والمنهجيات التي تعتمدها
مجموعة صغيرة من اإلس���رائيليين ـ تعتبر نفس���ها نخبة روحية وسياسية ـ
س���عيًا إلى إعادة تش���كيل وتصميم الهوية القومي���ة ،الثقافية ،األخالقية
والمدنية لمجمل الجمهور اليهودي في إسرائيل ،بروح قيمها هي وبهديها.
ولتحقيق هذه الغاية ،حددت هذه المجموعة جهاز التعليم الرس���مي هدفًا
ً
مركزيا إلحكام س���يطرتها عليه بصورة منظمة ،مس���تندة على االدعاء القائل
بأن مجموعة األغلبية العلمانية ،من اليهود اإلس���رائيليين ،قد وقعت فريسة
وضحية لس���يرورة غامضة وخطيرة م���ن «اضطراب الهوي���ة» وفقدان القيم.
وبالتأس���يس على هذا الفهم ،الس���طحي والتبس���يطي ،لوجهات وسيرورات
عولمية ومحلية تعصف بالمجتمع اإلس���رائيلي ،يس���ود لدى قطاعات واسعة
من الجمه���ور المتدين القومي اعتق���اد بأنه من غير الممك���ن صون الهوية
ّ
القيمي اإلس���رائيلي بدون األسس اإليديولوجية
اليهودية وترسيخ االلتزام
التي تبناها اليمين المتدين»!
يش���مل تقرير البحث ،الذي يمتد على  85صفحة ،س���بعة أبواب هي التالية.1 :
ملخ���ص؛  .2مقدمة؛  .3تموي���ل الجمعيات اليمينية المتدينة م���ن وزارة التربية
والتعليم؛  .4مراكز «هوية» :هكذا يتغلغل اليمين المتدين في المدارس الرسمية
(الحكومية)؛  .5رحلة إسرائيلية؛  .6تلخيص استنتاجات التقرير؛  .7مالحظات.
«رحلة إس���رائيلية» ـ كما يؤكد التقرير  -هو مشروع مخصص لطالب صفوف
الحادي عش���ر في مرحل���ة الثانوية العامة في المدارس اليهودية الرس���مية
(الحكومية)« ،يحظى بدعم غير مسبوق من قبل وزارة التربية والتعليم ويزخر
بالرسائل السياسية التي يصممها وينتجها اليمين االستيطاني».
«رحلة إس���رائيلية» هو مش���روع صممت���ه وتتولى تنفي���ذه جمعية تدعى
ِ«بريشيت» (التكوين) ،وهي «جمعية خاصة ذات هوية سياسية واضحة تماما
وتربطها عالقات متينة ومتش���عبة مع حزب «البي���ت اليهودي» ـ الحزب الذي
يتزعمه وزير التربية والتعليم الحالي ،نفتالي بينيت» .والمش���روع عبارة عن
«رحلة تربوية تس���تغرق ستة أيام تش���مل مختلف أنحاء البالد ،تدمج ما بين
مس���ارات المشي ،األنش���طة البدنية ،الفعاليات الجماعية والحلقات الحوارية
الحميمة» .وتتمثل ذروة المش���روع ،المخصص لطالب صفوف الحادي عش���ر
في المرحلة الثانوية العامة ،في «المحافظة االرثوذكس���ية المشددة ،للطالب
جميعا ،على قدس���ية الس���بت»! وبفضل الدعم ،المالي ،البش���ري ،التنظيمي،
التسويقي (الترويجي) واللوجس���تي غير المسبوق الذي توفره وزارة التربية
والتعليم لهذا المشروع ،تحولت «الرحلة اإلسرائيلية» خالل العقد األخير إلى
«إحدى الرحالت األكثر شعبية وجذبًا في جهاز التعليم اإلسرائيلي ّ
برمته» ،إذ
ش���ارك فيها حتى اآلن ما يزيد عن  100ألف طالبة وطالب من صفوف الحادي

عش���ر من نحو  200مدرس���ة ،غالبيتها الس���احقة هي م���دارس تابعة لجهاز
التعليم الرس���مي ـ العلمان���ي (الحكومي) في إس���رائيل ،المنفصل تنظيميا
وإداريًا والمختلف مضمونيًا وتعليميا عن جهاز التعليم الديني.
ويحل���ل الفصل الخامس من تقري���ر «موالد» كل ما يتعلق بمش���روع «رحلة
إس���رائيلية» ،بما في ذلك مقابالت مع مرش���دين س���ابقين في هذا المشروع
وتس���جيالت صوتية لما ي���دور خالل الفعالي���ات والج���والت المختلفة التي
يش���ملها المش���روع ،ليثبت ـ عبر ذلك كله ـ واقع «س���يطرة اليمين المتدين
االستيطاني على مجال التربية القيمية في جهاز التعليم الرسمي» ،إذ تؤكد
الوقائع والمعطيات أن «المشروع ُم ّ
عد لتحقيق هدف مركزي واضح هو :غسل
دماغ سياسي للطالب العلمانيين» ،من خالل مسارات المشي ،مرورا بالحلقات
الحوارية واإلرش���ادية وانته���اء بالنصوص التي يت���م توزيعها على الطالب
«وكلها ،دون استثناء ،مضامين سياسية من تصميم وإنتاج اليمين المتدين
االستيطاني»!
يعرض تقرير «موالد» منهجيات وأس���اليب العمل التي تعتمدها جمعيات
اليمين المتدين االس���تيطاني في المدارس الرسمية ،يحلل تقاريرها المالية
فيورد معطي���ات تفصيلية عن مصادر تمويلها ،كما يحل���ل كمية كبيرة من
الرس���ائل الداخلية فيكش���ف عن المبادئ والتوجه���ات اإليديولوجية التي
تسترش���د بها .من خالل ذلك كله ،وبواس���طته ،ترتسم الصورة التالية :تحت
الضبابي ّ
ّ
عما يس���مى «الهوية اليهودية»،
س���تار «تقريب القلوب» والحديث
«تب���ذل مجموع���ة صغيرة من اإلس���رائيليين جهودًا مكثفة إلعادة تش���كيل
وتصميم المفهوم القومي السياسي ـ أي ،الهوية اإلسرائيلية ـ لدى األغلبية
العلمانية ،برس���م األقلي���ة الصهيوني���ة الدينية ومفاهيمه���ا ،رغم كونها
ش���ريحة صغيرة ال تتعدى نحو  %11فقط من مجموع اليهود في إس���رائيل».
وبهذا المعنى ،يسير مش���روع «تقريب القلوب» ،بمنطق الجمعيات اليمينية
الدينية االستيطانية ،في اتجاه واحد ووحيد هو ،على الدوام :تقريب األغلبية
العلماني���ة الفاقدة للقيم م���ن األقلية الدينية القومية الت���ي تمتلك القيم
وتصونها.

مشروع بديل في إثر فشل “االستيطان في القلوب”!
يؤكد تقري���ر «موالد» أن اليمين المتدين االس���تيطاني في إس���رائيل «قد
ّ
ح���دد ،منذ نحو عقد م���ن الزمن تقريبا ،جهاز التعليم الرس���مي هدفًا إلحكام
الس���يطرة المنظمة عليه» .وفي تفس���يره خلفيات هذا الق���رار ،يعزو التقرير
ّ
دافعه المركزي إلى فش���ل مشروع «االس���تيطان في القلوب» الذي شكل أحد
األه���داف المركزية المعلنة التي رافقت مش���روع االس���تيطان اليهودي في
المناط���ق الفلس���طينية منذ أيامه األول���ى .وبهذا المعنى ،ي���رى التقرير أن
المشروع الجديد جاء كمشروع بديل لمش���روع «االستيطان في القلوب» الذي
مني بالفشل وكمسعى للتعويض عنه.
ففي أعقاب الدعم الجماهيري الواسع الذي استقطبته «خطة االنفصال» عن
قط���اع غزة بين الجمهور اليهودي في صي���ف العام  ،2005وما رافقها وتالها
من «أجواء ومش���اعر الالمباالة» التي قابل بها الجمهور اإلسرائيلي ،بغالبيته،
الحملة الت���ي أطلقها المس���توطنون لمعارضة «خطة االنفص���ال» والتصدي

لها ،أيقن قادة المعس���كر الديني ـ االس���تيطاني أنه «يتوجب عليهم البحث
عن وإيجاد طرق جدي���دة توصلهم إلى قلوب اإلس���رائيليين» .وفي إطار هذا
المس���عى ،رأى هؤالء «ض���رورة تركيز جهودهم على الفئة األقرب واألس���هل
للتأثير :ش���ريحة األوالد والش���بيبة» .وتأسيس���ًا على هذا االستنتاج وتنفيذا
له ،أقام اليمين المتدين االس���تيطاني عشرات الجمعيات ،الخاصة واألهلية،
«تسللت إلى جهاز التعليم الرسمي وتغلغلت فيه خالل السنوات األخيرة».
خالفًا لالعتقاد الس���ائد في الراي العام اليهودي في إس���رائيل ـ كما يشير
التقرير ـ لم يكن الهدف المركزي لهذه الجمعيات تحقيق «توبة بنات وأبناء
الشبيبة اليهود العلمانيين بإعادتهم إلى أحضان الدين اليهودي وتقاليده»،
وإنم���ا وضعت لنفس���ها «هدفين مركزيين آخرين هم���ا :األول ـ تعزيز مكانة
الصهيوني���ة الدينية كنخبة روحانية ـ سياس���ية؛ والثاني ـ تحويل النقاش
ّ
شرعي،
حول المش���روع االستيطاني في إسرائيل إلى «تابو» وجعله نقاشًا غير
وذلك بالتأسيس على ،واالنطالق من ،فرضية أساس تقول بوجود «فراغ قيمي»ّ
ّ
الهوية وفقدان القيم ـ بين بنات وأبناء
ـ يتجسد في واقع خطير من اضطراب
«مجموعة األغلبية العلمانية من اليهود في إسرائيل».

أبرز خالصات البحث
يوجز معدو التقرير أبرز خالصات بحثهم في النقاط المركزية التالية:
 .1واجهة جماهيري���ة ،تنظيم خاص :نتيجة الحرص المش���دد على تمويه
الهوية والح���دود التنظيمية ،يخط���ئ كثيرون جدًا في االعتق���اد بأن «رحلة
إسرائيلية» هو مشروع تنظمه وتديره وزارة التربية والتعليم ،بينما الحقيقة
هي أن الجهة القائمة على هذا المشروع ،إعدادا وتنظيما وتنفيذا ،هي جمعية
خاصة تدعى ِ«بريش���يت» (التكوين) وهي ذات هوية سياسية واضحة تماما.
من بين مؤسس���يها :الحاخام موطي /مردخاي أل���ون (أحد كبار الحاخامين في
تيار الصهيونية الدينية) وآفي فرتسمان (أحد قادة حزب «البيت اليهودي»
والنائب السابق لوزير التربية والتعليم) .أما المتبرع المركزي واألساسي لهذه
الجمعية فهو ملياردير كندي من اإلنجيليين التبشيريين.
 .2أم���وال طائل���ة م���ن خزينة الدول���ة :بي���ن األع���وام  2006و  ،2017وظفت
الحكومات اإلس���رائيلية المتعاقبة (من اليمين و»اليس���ار»!) ما يزيد عن 100
مليون شيكل في هذا المشروع وزادت نسبة الدعم المالي الحكومي لكل طالب
مش���ارك فيه من  %25إل���ى  .%42ويتيح هذا الس���خاء الحكومي المكثف ،من
األموال العامة ،لهذه الجمعية عرض مش���روعها هذا على المدارس الرسمية
(الحكومية) بأس���عار زهي���دة ،بل بالمجان تماما في كثي���ر من األحيان .وهذا
هو العامل المركزي وراء نجاح هذا المش���روع .وعالوة على ذلك ،تتكفل الدولة
بتمويل وتغطية نفقات القوى البش���رية العاملة في هذه الجمعية ـ كغيرها
من الجمعيات اليمينية ـ من خالل اعتمادها الكلي تماما ،تقريبا ،على شابات
منخرطات في «الخدم���ة المدنية» (أو« :الخدمة الوطني���ة») ،خالفا للجمعيات
األخرى الناشطة في مجال التربية والتعليم.
ّ
ّ
“م���زود وحيد” للس���لطات المحلية :تعرف وزارة التربي���ة والتعليم هذا
.3
ِّ
«المزود الوحيد» للسلطات المحلية في مجال
المشروع (رحلة إسرائيلية) بأنه
الرح�ل�ات من هذا النوع ،وهو ما يعفي هذه الجمعية من الواجب القانوني في

المشاركة في مناقصات رس���مية ،التنافس ضمنها والخضوع لشروطها ،عند
التعاقد مع السلطات المحلية ،مما يوسع دائرة تأثيرها (الجمعية) ويزيد من
أرباحها المالية.
 .4غي���اب التعددية :رغم إلصاق صفة «إس���رائيلية» باس���م هذه الرحالت،
إال أنه���ا ال تش���مل أي تمثيل ألي م���ن التيارات األخرى ف���ي اليهودية ،وفي
مقدمته���ا تلك التي تتبنى األفكار العلمانية التي تميز الغالبية الس���احقة
من الطالب المش���اركين فيها ،عالوة على ع���دم ضمانها أي تمثيل للقطاعات
والشرائح المختلفة في المجتمع اإلسرائيلي.
 .5غس���ل دماغ إيديولوجي ـ سياس���ي :يحرص منظمو ه���ذه الرحالت على
تصويرها وكأنها تحظى بإجماع واس���ع بين الجمهور اليهودي اإلس���رائيلي،
غير أن الحقيقة أنها مشبعة بالرسائل والمضامين السياسية الخاصة باليمين
المتدين االس���تيطاني .ومن هذه ،على سبيل المثال فقط :حين يزور الطالب
المش���اركون منطقة المستوطنات في «غوش عتصيون» في الضفة الغربية ،ال
يت���م إعالمهم بأنهم قد عبروا «الخط األخضر» وبأنهم يزورون منطقة «موضع
خالف ونزاع» ،بل «تم محو الخط األخضر من خارطة الرحلة التي يتم توزيعها
على كل الطالب المشاركين»!
 .6شبكة غير برلمانية لليمين :تشكل هذه الجمعية وسواها من الجمعيات
اليمينية جزءا أساسيا من «شبكة غير برلمانية تابعة لحزب البيت اليهودي»،
عل���ى غرار المدارس الدينية اليهودية التي تش���كل ،ف���ي الواقع ،فروعا غير
رس���مية له���ذا الحزب تنش���ر أف���كاره اإليديولوجية والسياس���ية وتقدم له
المساعدات التنظيمية المختلفة.
 .7المزيد من اليهودية ،على حس���اب العل���وم والديمقراطية :المبلغ الذي
رصدت���ه الحكومة للتعليم غير الرس���مي في مجال التربي���ة اليهودية وصل
في الع���ام  2015إلى نحو  17ضعف���ًا من المبلغ الذي رصدت���ه لتعليم العلوم
والتربية الديمقراطية والتعايش ،وذلك على الرغم من التراجع المس���تمر في
تحصيالت الطالب الدراس���ية في المواضيع العلمية والتكنولوجية .كما يبين
تحليل ميزانيات هذه الجمعية أن الطالب اليهود في المستوطنات يحصلون،
بصورة مس���تمرة ودائمة ،على ميزانيات تفوق بكثير تلك التي يحصل عليها
الطالب في أية منطقة أخرى داخل إسرائيل ،بما فيها منطقتا النقب والجليل.
 .8م���ن تقديس الس���بت إلى تقديس المس���توطنات :ليس ثم���ة في وزارة
التربية والتعليم أي جهاز لمراقبة عمل هذه الجمعية ،ميزانياتها ،مداخيلها
ومصروفاتها ،أو المضامين التي تنشرها في المدارس الرسمية (الحكومية).
ونتيجة لذلك ،كثيرا ما تتجاوز الش���ابات الناش���طات فيه���ا ،المنخرطات في
«الخدم���ة المدنية» ،حدود مهامهن إذ تقدمن «دروس���ًا» تتجاوز كثيرا حدود
صالحياتهن وتأهيلهن .ومن ضمن ذلك ،على س���بيل المثال :تقدم الشابات
دروس���ا عن «ذكرى إس���حاق رابين» وعن «التربية الجنس���ية بروح اليهودية»،
ب���ل وعن «أهمي���ة بناء الهيكل الثال���ث»!! ورغم كون هذه الدروس «مش���بعة
بالمضامين والرس���ائل السياس���ية التي تش���كل موضع خالف في المجتمع
اإلسرائيلي» ،إال أن الهدف األكبر من دمج هؤالء الشابات فيها هو «خلق عالقة
ترابطية ما بين الصهيونية الدينية والقيادة القيمية والسياس���ية ،تحضيرًا
ألية قرارات حاسمة مستقبلية في القضايا السياسية واألمنية»!
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إعداد :بـالل ضاهـر

إسرائيل ترى في زيارة مودي إبراما لحلف إستراتيجي وأفقا لتوسيع تجارتها مع الهند!
وص���ف رئيس الحكومة اإلس���رائيلية ،بنيامي���ن نتنياهو،
زيارة نظيره الهندي إلى إس���رائيل ،ناردندرا مودي ،األسبوع
الماض���ي ،بأنها تاريخية .وقال نتنياه���و خالل لقائه مودي،
يوم األربعاء الماضي “أنا ومودي تحدثنا حول مجاالت كثيرة
س���يكون بإمكاننا إحداث تغير فيها .ف���ي الزراعة والصناعة
والمياه وصناعة الصحة .ونحن نتحدث عن تعاون إس���رائيلي
– هندي في دول أخرى أيضا .وبإمكاننا أن ّ
نحس���ن معا حياة
الناس الذين يسكنون في أفريقيا”.
من جانب���ه ،اعتبر مودي أن “إس���رائيل هي إح���دى الدول
الرائ���دة ف���ي العال���م ف���ي تجدده���ا ف���ي مج���االت المياه
والتكنولوجيا والزراعة .وس���يجد العلم���اء والباحثون الهنود
واإلسرائيليون الحلول س���وية .وتعيش الهند وإسرائيل في
منطقتي���ن معقدتين .واتفقن���ا على فعل المزي���د من أجل
محارب���ة الراديكالية في العالم والتع���اون بين الدولتين في
مجال السايبر”.
وجاءت أقوال نتنياهو ومودي بعد توقيعهما على مجموعة
من اتفاقيات التعاون بين الدولتين .وإحدى هذه االتفاقيات
ُوقعت بي���ن وزارة العلوم والتكنولوجيا الهندية والس���لطة
اإلسرائيلية للتجديد حول إقامة صندوق هندي – إسرائيلي
لالس���تثمار في األبح���اث والتطوي���ر والمبادرة المش���تركة
باس���تثمار حجمه أربعين ملي���ون دوالر .كذلك جرى التوقيع
عل���ى اتفاقية بي���ن وزارة المياه والص���رف الصحي الهندية
ووزارة البنية التحتية والطاقة اإلس���رائيلية حول دفع حملة
للحفاظ على المي���اه في الهند .وتتعلق اتفاقية أخرى بخطة
لتطوير الزراع���ة خالل ثالث س���نوات .2020 – 2018 ،كما تم
االتفاق على خط���ة للتعاون بين وكالة الفضاء اإلس���رائيلية
والوكالة الهندية على تطوير مش���ترك لساعات ذرية ،وعلى
خطة تعاون بين وكالتي الفضاء في الدولتين من أجل تطوير
وسائل بصرية والكترونية لألقمار االصطناعية للدولتين.
وقالت نائبة الس���فير الهندي في ت���ل أبيب ،الدكتورة أنجو
كومر ،في تصريحات لوس���ائل إعالم إسرائيلية إن “التوقعات
ف���ي الهن���د هي ارتف���اع مس���توى العالقات بي���ن الدولتين.
والعالق���ات بي���ن الدولتي���ن قوية بكل م���ا يتعل���ق بالزراعة
واألمن .واآلن نريد نفس المس���توى بما يتعلق بالتكنولوجيا.
واالقتصاد اإلسرائيلي صغير ومبني على المبادرة .والهند هي
إحدى الدول الصاعدة اقتصاديا في العالم .وبإمكاننا أن نصنع
منتجات اس���تنادا إلى التكنولوجيا اإلسرائيلية” .وأشارت إلى
أن أغلبية س���كان الهند هم ش���بان وأن���ه “إذا اعتمدتم علينا
باإلنتاج ،فإن التكلفة عندنا منخفضة وجودة المنتجات عالية.
وإذا دمجنا قدراتنا ومبادراتكم سيكون بإمكاننا العمل لصالح
تعاون أكاديمي وحتى في مجال الفضاء أيضا”.

تبادل تجاري متنام
خ�ل�ال زي���ارة مودي إل���ى إس���رائيل ،افتتح رئي���س اتحاد
الصناعيي���ن اإلس���رائيليين ،ش���راغا ب���روش ،ورئيس غرفة
التج���ارة والصناع���ة الهندية ،س���ري فانكج فت���ال ،منتدى
المدراء العامين اإلس���رائيلي – الهن���دي ،وهدفه رفع حجم
التبادل التج���اري بين الدولتين من أربع���ة مليارات دوالرات
اليوم إلى عشرين مليار دوالر في المستقبل.
وجرى هذا االفتتاح تحت رعاية نتنياهو ومودي .وسيركز هذا
المنتدى عل���ى الزراعة وصناعة المياه والنقل والطب والصيدلة
والصناعات االلكترونية وحراسة المعلومات والسايبر ودفيئات
الهايتك والصناعات األمني���ة .وكانت التوصية المركزية التي
قدمها المنتدى لكل من نتنياهو ومودي ،استئناف المفاوضات
حول التجارة الحرة بين الدولتين.
وأفاد اتحاد الصناعيين اإلس���رائيليين بأن حجم الصادرات
اإلس���رائيلية إلى الهند بلغ 5ر 1ملي���ار دوالر في العام ،2016
وه���و أقل بـ8ر %12من حجمه في الع���ام  .2015وتوزعت هذه
الصادرات ،من دون احتس���اب ص���ادرات األلماس ،على النحو
التال���ي %37 :اآلالت والمعدات الكهربائي���ة %26 ،منتجات
صناعي���ة كيميائي���ة %18 ،معادن بس���يطة و5ر %11أجهزة
وأدوات بصرية .ويش���ار إل���ى أن الصادرات األمنية تش���كل
ثلث الصادرات اإلس���رائيلية إلى الهن���د .وفي المقابل ،فإن
حجم الصادرات الهندية إلى إس���رائيل بلغ  800مليون دوالر
ف���ي الع���ام  ،2016وهو أقل بنس���بة 6ر %12ع���ن العام ،2015
وشملت هذه الصادرات مواد للصناعات الكيميائية ونسيجا

وبالستيكا ومطاطا وأدوات كهربائية.
عمر العالقات الدبلوماسية اإلسرائيلية – الهندية صغير،
وال يتج���اوز  25عاما ،لكن العالقات االقتصادية بين الدولتين
تنطوي على أهمية كبيرة بالنس���بة للدولتين على حد سواء.
وارتفع حجم التبادل التج���اري بين الدولتين من  200مليون
دوالر في الع���ام  1992إلى 17ر 4ملي���ار دوالر في العام .2016
وبذلت إس���رائيل جهودا كثيرا من أج���ل تطوير عالقاتها مع
الهند ،كونها ثاني أكبر اقتصاد آس���يوي بعد الصين ،ورابع
أكبر اقتصاد في العال���م .ويبلغ الناتج المحلي الهندي 25ر2
تريليون دوالر ،وحقق العام الماضي نموا بنسبة 6ر.%7
وقالت وزارة االقتصاد والصناعة اإلسرائيلية إنه على الرغم
من األجهزة البيروقراطية الهندية ،إال أنه يالحظ وجود توجه
في السنوات األخيرة نحو تحسين في أداء السلطات والسعي
إلى تحويل المصالح التجارية المحلية إلى مصالح تنافس���ية
أكثر في السوق العالمية.
ووص���ف رئيس اتحاد الصناعيين اإلس���رائيليين ،ش���راغا
ب���روش ،زيارة مودي إلى إس���رائيل بأنها “زي���ارة تاريخية”،
وكتب ف���ي مقال نش���ره في موق���ع “يديع���وت أحرونوت”
االلكتروني ،األسبوع الماضي ،أن الزيارة تشكل “فرصة ذهبية
للصناعة اإلس���رائيلية ولالرتباط مع شركاء هنود والنمو معا،
س���واء داخل الس���وق الهندية أو في السوق العالمية .ويجب
اس���تغالل الزيارة من أجل فتح صفح���ات أخرى في العالقات
االقتصادي���ة والصناعية والتجارية بين الدولتين ،ألن الهند
ه���ي دولة عظمى صاعدة ف���ي االقتصاد العالم���ي ،وبإمكان
إسرائيل المشاركة في حملة النمو االقتصادي هذه”.
وأش���ار بروش إلى أنه يتوقع أن تتجاوز الهند الصين قريبا
من حيث تعداد س���كانها“ ،لكن األهم ،م���ن حيث التركيبة
الس���كانية ،هو أن الس���كان الهنود أكثر ش���بابا ودينامكية،
بينما يتجه الس���كان في الصين نحو الشيخوخة .وفي أعقاب
النم���و االقتصادي المرتفع في الهند ،ف���إن اإلمكانيات أمام
الصناعة واالقتصاد اإلسرائيلي هائلة ،وال يمكن تجاهل هذه
التطورات االقتصادية”.
وأض���اف بروش أن���ه “إذا كان���ت التجارة حت���ى اليوم هي
باألس���اس في مجالي الماس واألمن ،فإن التحدي اآلن هو في
توس���يعها إلى مجاالت مدنية ،وخاصة ف���ي مجاالت الزراعة
والمياه والطب والسايبر والطاقة المتجددة”.
ولم ُيخف بروش اس���تياءه من سياسة “اصنع في الهند”،
المدعومة بقواني���ن بادرت حكومة مودي إلى س���نها وتلزم
الشركات األجنبية بنقل إنتاجها إلى الهند مع شركاء هنود
إذا أرادت بي���ع بضائعه���ا إل���ى الهند .ووص���ف بروش هذه
السياسة بأنها تش���كل تحديا ،ألنها تؤدي إلى نشوء أماكن
عمل في الهند وليس في إس���رائيل .وأش���ار إلى أن الحكومة
الهندية تخطط لمش���اريع بنية تحتي���ة بحجم كبير للغاية،
ودعا إلى أن تأخذ الش���ركات اإلس���رائيلية حص���ة فيها .كما
دعا بروش وزارة االقتصاد والصناعة إلى تقديم المس���اعدة
للش���ركات التي تحاول اختراق الس���وق الهندي���ة ،الفتا إلى
أن “التس���لل إلى الس���وق الهندية هو عملية طويلة وبطيئة
وتس���توجب موارد كثيرة ،والدولة التي تريد تطوير السوق
عليها التعاون مع شركات تخاطر بدخول هذه األعمال”.

حلف إستراتيجي
اعتبرت ورقة موقف أعدها الباحث في “معهد أبحاث األمن
القومي” في جامعة تل أبيب والدبلوماس���ي ،الدكتور عوديد
عيران ،أن زيارة مودي إلى إس���رائيل من ش���أنها أن تش���كل
عالمة في الطريق في خريطة العالقات الدولية اإلسرائيلية،
والتي “تش���مل منظومة جدي���دة من التحالفات الرس���مية
وغير الرس���مية” .وأض���اف أن “عالقات إس���رائيل مع الصين
والهند تشكل تحوال في وزن العالقات الخارجية في الميزان
اإلس���تراتيجي اإلسرائيلي الش���امل” ،مش���يرا إلى أن “كلتا
الدولتي���ن العظميين اآلس���يويتين تختلف���ان عن بعضهما
بش���كل ملحوظ وتضعان معضلة أمام إس���رائيل ،تستوجب
تعامال ماهرا وإدارة مدروس���ة في المستويات الدبلوماسية
واالقتصادية واألمنية والعامة والتجارية”.
ولف���ت عيران إل���ى أن العق���د الثاني م���ن الق���رن الواحد
والعش���رين يتميز “بتغيي���رات هائلة ف���ي خريطة عالقات
إس���رائيل الدولية ،وبحجم قد يتطور باتجاه منظومة جديدة

نتنياهو ومودي خالل أحد لقاءاتهما.

من التحالفات الرس���مية وغي���ر الرس���مية .وزارة مودي إلى
إس���رائيل ،بين الرابع والس���ادس من تموز الجاري ،قد تعتبر
الحقا أنها واحدة من عالمات الطريق في هذا التحول”.
وأش���ار عي���ران إلى التح���والت ف���ي السياس���ة الخارجية
الهندي���ة ،بعدما كانت الهن���د مؤيدة دائم���ة لكتلة الدول
العربي���ة بكل ما يتعلق بالقضية الفلس���طينية لدى طرحها
في المؤسس���ات الدولية ،وخاصة األم���م المتحدة ،معتبرا أن
هذه السياسة ناجمة عن وجود أقلية مسلمة كبيرة ،وعن كون
الهند دولة مؤسس���ة لمنظمة دول ع���دم االنحياز ،ومن أجل
ّ
لعدوتها باكستان ،وعلى
منع الدول العربية من تأييد أعمى
ضوء تعلقها بالنفط العربي وتحويل العمال الهنود في دول
الخليج األموال إلى موطنهم.
لك���ن التط���ورات الحاصلة من���ذ مطلع تس���عينيات القرن
الماضي ،مثل انهيار االتحاد السوفييتي ،عقد مؤتمر مدريد
في العام  ،1991وبعد ذلك انطالق المحادثات المباش���رة بين
إسرائيل والفلسطينيين ،أدت إلى إقامة عالقات دبلوماسية
كامل���ة بين الصي���ن والهند وبين إس���رائيل .وبرغم ذلك ،لم
يتغي���ر بصورة جوهرية ش���كل تصويت هذي���ن العمالقين
اآلس���يويين على ق���رارات تتعل���ق بالقضية الفلس���طينية
والصراع اإلس���رائيلي  -الفلس���طيني في المنظمات الدولية،
بينم���ا اس���تمرت إس���رائيل في توجي���ه ج���ل اهتماماتها
وجهوده���ا الدبلوماس���ية واالقتصادي���ة باتج���اه الواليات
المتحدة وأوروب���ا .وكانت مبيعات األس���لحة والعتاد األمني
استثنائية في عالقات إس���رائيل مع هاتين الدولتين ،وهي
مس���تمرة في حالة الهند حتى اليوم ،بينما توقفت في حالة
الصين منذ العام  ،2000بس���بب معارض���ة أميركية لتصدير
إسرائيل خبرات أمنية إلى الصين.
وبحس���ب عيران ،ف���إن “انتخاب م���ودي رئيس���ا للحكومة
ّ
س���رع تحس���ين العالق���ات بين الهند وإس���رائيل
الهندية
وكش���فها أمام الجمه���ور .وعندما صعد م���ودي إلى الحكم،
في الع���ام  ،2014كانت الهزة في العال���م العربي قد قوضت
المفهوم الذي اعتبر الدول العربية كتلة واحدة وتس���تخدم
قوتها السياس���ية واالقتصادية بنجاع���ة ،ما مكن الهند من
تفس���ير الفصل في التعامل الذي تمارس���ه تجاه إس���رائيل
والفلس���طينيين” .لكن اآلن ،زار مودي إس���رائيل ولم يشعر

بوجود حاجة إلجراء توازن بين عالقات حكومته مع إس���رائيل
والفلسطينيين ،ولم يزر رام الله.
ورأى عي���ران أن التطورات الحاصلة ف���ي العالم العربي في
السنوات الماضية “س���اعدت ،بصورة غير مباشرة ،في تقدم
العالقات بين الهند وإسرائيل ،التي استندت حتى اآلن على
ثالثة اهتمام���ات مركزية هندية ،هي الحاجة إلى توس���يع
األس���اس االقتصادي للدولة ومحركات النمو فيها ،وتحسين
مستوى حياة السكان في الهند ،ومحاربة اإلرهاب”.
يشار إلى أن االقتصاد الهندي يستند بشكل كبير إلى قطاع
الخدمات وخصوصا تكنولوجيا المعلومات ،الذي يشكل قرابة
 %60من الناتج المحلي الخام .بينما تشكل الصناعة أقل من ربع
الناتج والصناعة أقل من ذلك ،علما أن هذا القطاع هو المشغل
األكبر .ووفقا لعيران ،فإنه “إذا كانت الهند تتطلع إلى تطوير
اقتصاد متوازن أكثر ،بإمكان إسرائيل مساعدتها في ذلك ،في
مجاالت هامشية رغم كونها ليست عديمة القيمة ،مثل إدارة
موارد المياه ،واس���تخدام مزروعات معينة وتطويرها ،وإنتاج
مياه للش���رب بواس���طة التكنولوجيا اإلس���رائيلية المتقدمة
لتحلية المياه ،األمر الذي سيحس���ن جودة حياة سكان الهند،
وخاصة في المناطق القاحلة ...واالتفاقيات الس���بع التي جرى
توقيعها خالل زيارة مودي إلس���رائيل ،تش���كل سقفا جديدا
لتوسيع العالقات بين الدولتين”.
وأض���اف عي���ران أن التعاون في المج���ال األمني انتقل من
مرحلة مبيعات األس���لحة والعتاد العس���كري والتكنولوجيا
األمنية اإلس���رائيلية للهن���د إلى مرحلة اإلنتاج المش���ترك.
“وخطر وقف المبيعات اإلس���رائيلية بش���كل كامل هو خطر
ماث���ل بالطبع ،لكن بإمكان الدولتين وضع حلول تس���تند إلى
روح التجديد اإلسرائيلية في تطوير األسلحة ،وكذلك تطوير
أس���واق جانبية ثالثة أو البحث عنه���ا .وثمة موضوع آخر في
مجال التعاون األمني وهو التع���اون في الحرب ضد اإلرهاب،
الذي يش���غل الدولتي���ن .وبالرغم م���ن الظ���روف المختلفة
الس���ائدة في كل م���ن الدولتين ،إال أن المنه���ج والعتاد هما
موضوعان بإمكان إسرائيل والهند التعاون فيهما”.
ورأى عي���ران أن زعيمي���ن آخري���ن تواجدا ف���ي خلفية لقاء
مودي ونتنياهو ،رغم أنهما لم يكونا حاضرين ،وهما الرئيس
األميركي ،دونالد ترامب ،والرئيس الصيني ،ش���ي جين بينغ.

“س���يجد الزعيم���ان اإلس���رائيلي والهندي لغة مش���تركة مع
الرئيس األميركي الجديد بسهولة أكبر من سلفه في المنصب،
وبس���عيها لتعزي���ز مكانتها ف���ي مناطق هامة ف���ي العالم
ستكتشف الواليات المتحدة أن إسرائيل والهند مستعدتان
للمشاركة في ’ائتالف الدول الموافقة’ غير الرسمي .وبإمكان
هذا االستعداد ،على س���بيل المثال ،أن يشكل خطوات عملية
أولى في وجود حوار إس���تراتيجي حول المنطقة الممتدة من
البحر المتوس���ط إل���ى المحيط الهندي وح���ول مواضيع أخرى
ذات اهتمام مشترك .وفعال ،البيان المشترك للزعيمين يذكر
’شراكة إستراتيجية’ لدى وصفه العالقات بين الدولتين”.
وأض����اف عي����ران أن “العامل الصيني معق����د أكثر من وجهة
نظر إس����رائيل ،التي تبذل جهدا موازيا من أجل دفع عالقاتها
االقتصادية والعلمية مع الصين .والتعاون الواس����ع بين الهند
وإس����رائيل يتناقض كليا مع انعدام النشاط المطلق في هذه
المجاالت بين إسرائيل والصين ،الذي فرضته الواليات المتحدة
على إسرائيل .واختارت الصين حتى اآلن تجاهل هذه المعادلة،
لكنها ربما لن تتعامل بالطريقة نفس����ها مع الحوار بين الهند
وإس����رائيل ،خاصة عندما يجري تحت رعاية الواليات المتحدة،
وفيما هو مرتبط بمنطقة مصالحها األمنية المباشرة”.
ورأى عيران أن “العالقات التي نجحت إسرائيل في بلورتها
ّ
مع الهند والصين تمثل تح���وال هاما في عالقاتها الخارجية
وميزانها اإلستراتيجي .فكلتا الدولتين العظميين مختلفتان
جدا عن بعضهما وتضعان معضالت متنوعة أمام إس���رائيل.
لكن يبدو أن من ش���أن اللغة ،والشبه الكبير في المؤسستين
السياس���يتين ،أو وجود مجموعات سكانية يهودية وهندية
في الواليات المتحدة ،أن تساعد في تطوير العالقات مع الهند
بسهولة أكبر وبش���كل أس���رع بكثير مما مع الصين .وتطرح
الصي���ن فرصا اقتصادي���ة كبيرة وجذابة أكث���ر في األمدين
القريب والمتوس���ط .والطريق بين الصين والهند ،والتمييز
الدقيق بين ساعاتهما االقتصادية المختلفة ووضعها قبالة
بعضها ،تتطلب مهارة وإبداعا وتنسيقا من جانب مؤسسات
دبلوماس���ية واقتصادية وأمنية ،سواء كانت هذه مؤسسات
عامة أو مؤسس���ات القطاع المحلي الخاص .وفي حال توفرت
هذه القدرات بأيدي إسرائيل ،فإنها ستكون مساعدة كثيرا
على إدارة عالقاتها المعقدة مع الهند والصين”.

تغيرات كبيرة في «الوضع القائم» الذي يحدد العالقة بين الدين والدولة في إسرائيل
بلغ التوتر بي���ن العلمانيين وبي���ن الحريديم والمتدينين
اليه���ود وكذل���ك بين التيار األرثوذكس���ي اليه���ودي الذي
يس���يطر على الش���ؤون الدينية في إس���رائيل واألميركيين
اليهود ذروة جديدة خالل األسابيع األخيرة ،على خلفية إصرار
األحزاب الحريدية على تجميد خطة تقضي بتخصيص موقع
للتي���ارات اليهودية األخرى ،وخاص���ة اإلصالحي والمحافظ،
في حائط المبكى (البراق) ،ورفض التس���اهل بش���أن التهود
بموجب التيارين المذكورين (اقرأ مادة أخرى في هذا العدد).
ويعتبر الحريديم ،وهم ممثلون في الحكومة بحزبي شاس
و”يهدوت هتوراة” ،ويدعمهم حزب “البيت اليهودي” الذي
يمث���ل الصهيونية الديني���ة والحريدي���م القوميين ،أن أي
تساهل في المواضيع المرتبطة بالعالقة بين الدين والدولة،
وبينها إغالق المصالح التجارية في يوم الس���بت ،هو تراجع
في الس���تاتيكو (الوضع القائم) ،الذي جرى التفاهم بش���أنه
قبل سبعين عاما .في حينه ،بعث رئيس الحكومة اإلسرائيلية
األول ،دافيد بن غوريون ،بـ”رس���الة الس���تاتيكو” إلى أعضاء
حرك���ة “أغ���ودات يس���رائيل” العالمية الحريدي���ة .وتعتبر
هذه الرس���الة منذئذ أنها نظمت في إسرائيل مواضيع مثل
قدسية السبت والـ”كاشير” (الطعام والشراب الحالل بموجب
الشريعة اليهودية) والتعليم والزواج والطالق ،وعمليا كانت
هذه تفاهمات حول العالقة بين الدين والدولة.
إال أن دراس���ة جدي���دة أعده���ا الخبي���ر القانون���ي ومدير
مرك���ز القومي���ة ،الدين والدول���ة في “المعهد اإلس���رائيلي
للديمقراطية” ،الدكتور ش���وكي فريدم���ان ،أظهرت أن هذا
الستاتيكو لم يعد قائما كما يسود االعتقاد .ونقلت صحيفة

“هآرت���س” مؤخرا عن فريدمان قوله إن “بإمكان أي ’طرف’ أن
يرى ما يريد .لذلك ،مع مرور الس���نين ،تحول الستاتيكو إلى
كلمة سحرية تعلق بها السياسيون ،وحتى المحاكم ،من أجل
وصف العالقة بين الدين والدولة”.
وأض���اف فريدم���ان أن “الترتيبات بين الدي���ن والدولة في
إس���رائيل ،التي يشملها الس���تاتيكو المتخيل ،تغيرت ،في
كافة المج���االت ،دون توقف .والخدمة الت���ي توفرها الدولة
باتت غير ضرورية والترتيبات المؤسس���ة له أخذت تفرغ من
مضمونها”.
ووفقا للدراس���ة ،ف���إن الجانب العلماني في إس���رائيل هو
المس���ؤول عن تراجع الس���تاتيكو .ولعل المث���ال األبرز على
هذا التراجع يتمثل بيوم الس���بت .إذ أن���ه على الرغم من أن
المواص�ل�ات العامة في ه���ذا اليوم مح���دودة ،لكن تغيرات
ملحوظ���ة طرأت على عمل المصال���ح التجارية ،التي بدأت في
السنوات األخيرة تفتح أبوابها يوم السبت .وأشارت الدراسة
إل���ى أن فتح المطاعم وإج���راء مباريات كرة الق���دم في أيام
السبت كانت بداية هذا التحول وحسب.
وأضاف���ت الدراس���ة أن “معظم القواني���ن القائمة اليوم ال
ُ
تطبق ونشأت ظاهرة عامة تتمثل بأن أسواقا وفروعا تجارية
ُ
كانت تغلق في أيام الس���بت ،تحولت أيام س���بتها إلى أيام
عادية” .كذلك تظهر الدراس���ة أن رؤساء البلديات يفضلون
في غالب األحي���ان غض النظر عن مخالف���ات لقوانين بلدية
تمن���ع فتح المصال���ح التجارية وتس���يير المواصالت العامة
في يوم الس���بت ،وأحيانا يدعم رؤس���اء بلديات ذلك .وقالت
الدراسة إنه “نشهد أيضا بداية توجه يسمح بنشاط في يوم

السبت بموجب قوانين بلدية”.
يشار إلى أن الستاتيكو استند باألساس إلى قوانين بلدية
وقانون ساعات العمل والعطلة ،التي أقرت يوم السبت كيوم
عطلة أس���بوعية ،ولك���ن ليس كقيمة ديني���ة .وحاول أعضاء
كنيس���ت متدينون ،على مر السنين ،س���ن “قانون السبت”،
لكن جميع محاوالتهم في هذا السياق باءت بالفشل.
وأظه���رت معطيات تضمنته���ا الدراس���ة أن  %98من دور
الس���ينما %65 ،من المتاحف %83 ،من المؤسسات الثقافية
المركزي���ة وحوالي  %20من التجمع���ات التجارية تعمل في
إسرائيل في يوم السبت .من الجهة األخرى ،فإن المتظاهرين
في الق���دس والمدن الحريدية ضد “تدنيس” يوم الس���بت،
خالل الس���نوات الماضية ،كانوا من أتباع التيارات الحريدية
المتطرف���ة وليس التي���ارات الحريدية والديني���ة المركزية.
وق���ال مدير جمعية “ح���ادوش – لحرية الدين والمس���اواة”،
أوري ريغف ،إنه “كانت ثالثة مطاعم تفتح في أيام الس���بت
ف���ي القدس ،واليوم أصبح في المدين���ة الكثير من المطاعم
والمقاهي والحوانيت وغيرها التي تفتح في يوم السبت”.
وفيما يتعلق بيوم الس���بت ،فإن الشوارع أصبحت مفتوحة
ُ
ومتاحة للسيارات ،بينما كانت شوارع كثيرة تغلق أمام حركة
الس���يارات في الماض���ي .وجرت حول ذل���ك صراعات كثيرة،
وبينها صراعات قضائية ،لكن المحكمة العليا اإلس���رائيلية
قررت فتحها أمام السيارات ،في نهاية التسعينيات.

تراجع الستاتيكو باتجاهين
ورأى ريغ���ف أن الس���تاتيكو تراجع باتجاهي���ن ،وأوضح أن

“مجاالت مختلفة ،مثل التهرب من الخدمة العسكرية ،زيادة
الخدمات الديني���ة والدعم االقتص���ادي للمجتمع الحريدي،
تغير من الجهة األخرى .ورس���الة الس���تاتيكو ش���ددت على
تدري���س المواضيع األساس���ية في المؤسس���ات التعليمية
الحريدية .لكن لس���بب ما نس���ي الجميع ذلك” في إشارة إلى
امتناع هذه المؤسس���ات عن تدريس مواضيع أساسية ،مثل
الرياضيات واللغة االنكليزية.
وال ي���زال الحريدي���م والمتدينون اليهود يس���يطرون على
مجال الزواج والطالق ،أو ما يس���مى “احتكار الحاخامية” لهذا
المجال .ويتم التعبير عن ذلك من خالل عدة أمور بينها فرض
قيود ش���رعية حول األهلية للزواج ،والمطالبة بإجراء مراس���م
زواج يوجد فيها تفوق للرجل وتش���مل طقوسا دينية وبلورة
مدونة س���لوكية لحياة زوجية وس���يطرة كامل���ة للزوج على
الطالق.
لكن فريدمان أش���ار في الدراسة إلى حدوث تغيرات كبيرة
ّ
في هذا المجال ،وإلى أن الكنيس���ت والمحاكم قلصت ،طوال
س���نوات مضت ،من صالحيات المحاك���م الدينية اليهودية
وس���يطرتها المطلقة على القانون الديني في هذا السياق.
واعترفت المحكمة العليا اإلس���رائيلية بعقود الزواج المدني
المبرمة خارج البالد وعقود الزواج الخاصة بأش���خاص ترفض
الحاخامي���ة تزويجه���م .ووفق���ا لمعطيات مكت���ب اإلحصاء
المركزي اإلس���رائيلي ،فإن  %20من األزواج الذين تسجلوا في
العام  2013كان���وا بموجب عقد زواج مدني ،وذلك إضافة إلى
أزواج تزوج���وا بعقد زواج خاص وتنازلوا ع���ن اعتراف الدولة
بهم.

إضاف���ة إلى ذل���ك ،يتزاي���د في الس���نوات األخي���رة عدد
المتزوجين خارج البالد بواسطة حركات اليهودية المتجددة،
وبدأ في إس���رائيل إب���رام عقود زواج خارج إط���ار الحاخامية،
وبواس���طة منظمة “تس���وهار” األرثوذكس���ية .وقال رئيس
منظمة “تس���وهار” ،الحاخام دافيد ستاف ،إن “قوى السوق
تؤثر .واالعتقاد أننا ملزم���ون بالدخول إلى أوردة العلمانيين
في كل ش���يء ،ونكون ق���د خدمنا اليهودي���ة بذلك ،هو خطأ
باعتقادي”.
كذلك حدث تراجع على الستاتيكو في موضوع الطالق ،وإن
يكن بش���كل أقل من الزواج .وقالت الدراسة إنه في السنوات
األخيرة جرت مصادرة صالحيات من الحاخامية ،مثل إمكانية
توزي���ع األمالك ودف���ع مخصصات حضان���ة األطفال بموجب
الش���ريعة اليهودية ،وتحويل هذه الصالحيات إلى المحاكم
المدنية.
واعتب���رت رئيس���ة ح���زب ميرت���س ،زهاف���ا غالئ���ون ،أن
“الس���تاتيكو مات منذ فترة ،وتحول إلى قش���رة فارغة وغير
عديم���ة األهمية .لكن األخط���ر من ذلك ه���و أن قيم وثيقة
االستقالل ،التي تضمن حرية العبادة ،ماتت أيضا”.
وفيما يتعلق بالتهود ،أو اعتناق الديانة اليهودية ،أشارت
الدراس���ة إلى أنه “منذ بلورة الس���تاتيكو بخصوص التهود،
وبموجب���ه يتم االعتراف بمن هو يهودي بموجب الش���ريعة
اليهودية ،تغير الوضع بصورة متطرفة .إذ أنه بعملية طويلة
وضع المش���رعون ،والمحكمة بش���كل خاص ،مضامين عديدة
ومتنوعة لمصطلح اليهودي ،بحيث تعترف دولة إس���رائيل
اليوم فعليا بجميع أنواع التهود”.
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حيال احتمال التوصل إلى تسوية بشأن سورية

إسرائيل تمارس ضغوطا من أجل استبعاد أي وجود إليران و«حزب الله» في األراضي السورية!
خيم التوتر خالل األس���بوعين األخيرين على منطقة هضبة
الجوالن الس���ورية المحتلة ،بعدما سقطت في هذه المنطقة
قذائ���ف تم إطالقها من الجانب الس���وري لخ���ط وقف إطالق
النار في الجوالن ،ووصفتها إس���رائيل بأنها “نيران طائشة”
ناتجة ع���ن معارك بين قوات النظام الس���وري وميليش���يات
مسلحة تحاربه في إطار محاولة الجانبين السيطرة على مواقع
ّ
حساس���ة .وبرغم اعتبارها “نيرانا طائش���ة” وعدم تس���ببها
بإصابات وأضرار ،فإن الجيش اإلسرائيلي قصف أهدافا لقوات
النظام في األراضي السورية بعد كل “قذيفة طائشة” كهذه،
حتى أنه تم اإلعالن ع���ن مناطق في الجوالن المحتل كمناطق
عس���كرية مغلقة وجرى منع المتنزهين من الدخول إليها من
خالل نش���ر حواجز عس���كرية ،كما تم إخالء مس���توطنين من
أراض زراعية وكروم في مناطق قريبة من القنيطرة.
وأعل���ن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية ،بنيامي���ن نتنياهو،
من مس���توطنة “كتس���رين” في الجوالن ،أن “من يطلق النار
باتج���اه أراضينا ويش���كل خطرا على مواطنين���ا يصطدم برد
ش���ديد وسريع .لسنا مس���تعدين ألن نقبل تقطير (قذائف)
ال في الجوالن وال في أي مكان آخر .ولن نتحمل نيرانا طائش���ة
وس���نرد على أي إطالق نار .وسنهاجم من يهاجمنا .هذه هي
سياستنا وسنستمر بممارستها”.
كذلك حذر وزير الدفاع اإلس���رائيلي ،أفيغدور ليبرمان ،من
أن “إس���رائيل سترد بشكل أش���د” على النيران الطائشة من
سورية ،وأنها “ليست مستعدة لقبول ذلك” .وقال لمراسلين
إس���رائيليين إن الجيش الس���وري يبذل جه���دا من أجل منع
سقوط نيران طائشة في الجوالن المحتل “ألنه يدرك أن هذه
اللعبة ليست في مصلحته”.

إسرائيل وتسوية محتملة في سورية
تس���عى إس���رائيل إلى التأثير على المحادثات الرامية إلى
إنجاز تس���وية في سورية .وفي هذا السياق ،بعثت إسرائيل
برس���ائل إلى عدة أطراف دولية تحذر فيها من ّ
مغبة السماح
باس���تمرار أي وجود إليران وحزب الله في سورية ،وخاصة في
المناطق القريبة من الجوالن المحتل .وكانت هذه الرس���ائل
ف���ي صلب محادث���ات أجراها نتنياهو مع الرئيس الروس���ي،
فالديمير بوتين ،في موس���كو ،التي زارها عدة مرات منذ بدء
التدخل العسكري الروسي في سورية ،في نهاية العام .2015
وم���ع ذلك ق���ال ليبرمان إن دوال عظم���ى ودوال عربية أرادت
أن تش���ارك إس���رائيل في المحادثات حول مستقبل سورية،
لكن إس���رائيل رفضت هذه الفكرة .وأضاف “توجد محاوالت
من أجل التوصل إلى تس���وية .ه���ذا ال يلزمنا .لن نوافق على
أي اتف���اق يكون اإليرانيون ضالعين فيه .ونحتفظ ألنفس���نا
بحرية العمل وسنعمل بموجب مصالحنا األمنية”.
وش���دد ليبرمان على أن االتفاق الذي س���يكون مقبوال على
إسرائيل هو الذي يتضمن إخراج إيران وحزب الله من سورية
واستبدال األسد.
وسعى ليبرمان إلى تهدئة األجواء والتهديد في الوقت نفسه،
وقال إنه “ال مصلحة لدولة إس���رائيل بش���ن عملية عس���كرية في
الجنوب (قطاع غزة) أو الش���مال (س���ورية ولبنان)” .لكنه أردف أن
“الجيش موجود في مكان آخر (قياسا بما كان عليه خالل حرب لبنان
الثانية في صيف  )2006من حيث مستوى الجهوزية والمعلومات
االس���تخبارية .ولذلك ال يج���در بأي كان أن يختبرن���ا” ،مضيفا أن

االستخبارات اإلس���رائيلية ال تالحظ وجود أي استعدادات خاصة
لحرب ضد إس���رائيل ف���ي الصيف الحالي .وتط���رق إلى ما وصفه
بتس���لح حزب الله فقال “هل تغير ميزان القوى منذ العام 2006؟
لقد أحدثنا فجوة مقابلهم وهي فجوة كبيرة”.
من جانبه ،اعتبر المحاضر في قس���م تاريخ الشرق األوسط في
جامعة تل أبيب والخبير في الش���ؤون السورية ،البروفسور أيال
زيسر ،في مقال نشره في صحيفة “يسرائيل هيوم” ،أن الحرب
األهلية في س���ورية تقترب من نهايتها وأن النظام الس���وري
يحكم س���يطرته على أجزاء واس���عة في س���ورية بدعم روسي
– إيراني ،وفي هذا الس���ياق تأتي المع���ارك بين قوات النظام
والمعارض���ة المس���لحة في محاولة من جانب األخيرة لتوس���يع
س���يطرتها في المناطق القريبة من الجوالن “ومنع احتاللها من
جانب ميليشيات شيعية تدفعها إيران إلى الحرب في سورية”.
وبحس���ب زيس���ر ،في الفترة القريبة المقبلة ستبدأ الدول
العظمى برس���م خط���وط الفصل بين مناطق س���يطرة النظام
السوري والمناطق التي تس���يطر عليها المعارضة المسلحة،
والتي “ستصبح في المس���تقبل مناطق محمية” ،ولذلك فإن
أطراف النزاع تس���عى إلى تحس���ين مواقعها “قبيل تجميد
الوض���ع في مي���دان القتال” ال���ذي يمتد م���ن القنيطرة إلى
درعا ،عند الحدود الس���ورية  -األردنية .وأشار إلى أن اهتمام
إس���رائيل منصب أخيرا على عدم دخول قوات إيرانية وقوات
حزب الله وميليشيات شيعية إلى هذه المنطقة.
ولفت زيس���ر إل���ى أن “ال أحد في الطرف اآلخ���ر من الحدود
لديه مصلحة في التورط مع إس���رائيل ،لكن أحدا ما ،وربما من
صفوف المعارضة المس���لحة في س���ورية ،ليس حذرا وليس
مدربا بالش���كل الكافي وال يأبه أيضا بع���دم توجيه النار إلى
الجانب اإلسرائيلي من الحدود”.
واعتبر زيس���ر أن أداء إس���رائيل منضب���ط وأنها ردت على
“النيران الطائشة” بشكل دقيق ومحدود باتجاه مواقع قوات
النظ���ام ،وأن “هذا رد فعل ضروري ،ألن غض النظر عن قذيفة
واحدة سيجعل إسرائيل تتعرض إلطالق نار ال يتوقف ،مثلما
غضت إس���رائيل النظر عندما ّ
هرب اإليرانيون الصاروخ األول
والثان���ي إلى حزب الله في لبنان ،وبعد ذلك وصلت ترس���انة
الصواريخ التي بحيازة حزب الله إلى نحو  100ألف”.
ولفت زيس���ر أيضا إل���ى أن المجتمع الدولي لم يس���تجب
حتى اآلن لمطالب إسرائيل باالعتراف بسيادتها في الجوالن
المحت���ل أو بإبعاد ق���وات إيرانية أو ق���وات موالية إليران عن
سورية.

معضلة إسرائيل حيال لبنان
بالرغم من تصريحات ليبرمان المذكورة آنفا التي قال فيها
إنه ال مصلحة إلسرائيل في خوض حرب وخصوصا في الصيف
الحالي ،فإن القيادتين العس���كرية والسياسية في إسرائيل
تبحثان مؤخرا في إمكانية ش���ن هجوم كبير ضد لبنان بادعاء
أن إي���ران وحزب الله أقاما مصانع لصن���ع صواريخ في لبنان،
وفق���ا لتقرير نش���رته صحيفة “يديع���وت أحرونوت” أخيرا،
وصفت فيه هجوما كهذا بأنه سيش���كل “ضربة اس���تباقية”
قب���ل أن يتمكن ح���زب الله وإيران من صن���ع كمية كبيرة من
الصواريخ ،التي ستستهدف إسرائيل في أي حرب مقبلة.
وكان رئيس ش���عبة االستخبارات العس���كرية اإلسرائيلية
(“أمان”) ،هرتس���ي هليفي ،صرح خ�ل�ال مداخلته في مؤتمر

دبابة اسرائيلية في الجوالن المحتل.

هرتس���يليا الس���نوي ،قبل أس���بوعين ،بأن “إيران تعمل في
الس���نة األخيرة على إقامة بنية تحتية إلنتاج ذاتي ألسلحة
دقيق���ة في لبنان وف���ي اليمن أيضا” ،مح���ذرا من أنه “ليس
بإمكاننا البقاء غير مبالين حيال ذلك ،ولن نبقى غير مبالين”.
ُ
والمعضلة المركزية التي تش���غل جهاز األمن اإلسرائيلي،
في هذه األيام ،هي ماذا يتعين على إس���رائيل أن تفعل إزاء
مصن���ع الصواريخ الدقيقة التي تح���اول إيران إقامته لصالح
حزب الله في لبن���ان؟ .وقالت “يديعوت” إن المجلس الوزاري
اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية (الكابينيت)
عقد مؤخرا اجتماعا خصصه لهذا الموضوع.
ويذكر أن إس���رائيل قصفت أهدافا في األراضي الس���ورية
خالل الس���نوات األخي���رة بادعاء أنها مس���تودعات أو قوافل
أسلحة ستنقل إلى حزب الله في لبنان ،ووصفت هذه األسلحة
بأنها “كاسرة للتوازن”.
ولفتت الصحيف���ة إلى وجود نوع من ال���ردع المتبادل بين
إسرائيل وحزب الله ،يتمثل بتفاهمات غير مكتوبة ،ومفادها
أن إس���رائيل ال تقصف شحنات أسلحة في األراضي اللبنانية
وإنما في األراضي الس���ورية فقط .وف���ي المرة الوحيدة التي
قصفت فيها إس���رائيل شحنة أس���لحة في لبنان ،قبل ثالث
س���نوات ،رد حزب الله بإطالق نار على مزارع ش���بعا ،ومنذئذ
حرصت إسرائيل على عدم تكرار هجوم كهذا.
وقال���ت الصحيف���ة اإلس���رائيلية إن ح���زب الل���ه مرتدع من
إسرائيل ،في أعقاب الدمار الذي ألحقته بلبنان في حرب لبنان
الثانية عام  ،2006ولكن الحزب يردع إسرائيل أيضا في الوقت

نفس���ه .ووفقا للتحليالت والتقديرات اإلسرائيلية ،فإن حزب
الله اكتس���ب خبرة عسكرية كبيرة من مش���اركته في الحرب
السورية .ويمتلك ترسانة صاروخية قوامها  150ألف صاروخ،
م���ا يجعل الحزب قادرا على إطالق  1200ص���اروخ يوميا باتجاه
إس���رائيل في أي حرب مقبلة ،ولن يك���ون بمقدور أي منظومة
دفاعية صد هذا الكم من الصواريخ ،ولذلك فإن الخسائر التي
ستتكبدها إسرائيل في حرب مقبلة ستكون كبيرة.
ووفقا للصحيفة ،فإن “ضربة اس���تباقية” ضد حزب الله لن
تستهدف “مصانع األسلحة” فقط وإنما أهدافا أخرى لحزب
الل���ه في لبن���ان ،بعد أن جمعت االس���تخبارات اإلس���رائيلية
معلوم���ات كثيرة جدا ح���ول آالف األه���داف التابعة للحزب.
ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي،
غادي أيزنكوت ،قوله “لو أن حس���ن نصر الله يعلم بما نعرفه
ّ
عنه لما فكر بحرب” .ونقلت عن قائد س�ل�اح الجو اإلسرائيلي،
أمير إيش���ل ،قوله إن “بإمكان سالح الجو اليوم أن ينفذ خالل
 48ساعة ما نفذه في كل حرب لبنان الثانية”.
كل ه���ذا يعني ،وفقا للصحيف���ة ،أن القصف المتبادل في
حرب لبنان الثالثة ،في حال نش���وبها ،سيكون هائال ،خاصة
وأن التخوف في إسرائيل هو من قصف “مبان وأبراج سكنية
في ت���ل أبيب” ،وهو ما دفع إيش���ل إلى أن “ينصح” س���كان
جنوب لبنان بالنزوح بمجرد نشوب الحرب.
لكن يبدو أن هناك أكثر من س���بب يجعل إس���رائيل تتردد
في ش���ن “ضربة اس���تباقية” .إذ قال مس���ؤول في منظومة
التقييمات اإلس���رائيلية إن “حرب لبنان الثالثة ،إذا نش���بت،

س���تكون حربا قاس���ية .س���ننتصر فيها ،لكن الفرق سيكون
بضربة البداية” .واس���تدرك قائال إن “األمر األسهل هو عدم
اتخاذ قرار (بشن هجوم ضد لبنان) ،ألن من سيتخذ هذا القرار
اآلن يس���تدعي لنفس���ه لجنة تحقيق .لك���ن االعتبارات لدى
القيادة يجب أن تكون موضوعية”.
وأكد المحلل العس���كري في صحيف���ة “هآرتس” ،عاموس
هرئيل ،أن “إس���رائيل ت���درك أن تحييد القدرة العس���كرية
لح���زب الله مقرون بحرب قاس���ية ،س���يلحق خاللها ضرر غير
مسبوق من حيث حجمه بجبهتها الداخلية المدنية”.
وأضاف أن ما تمثل أمام الكابينيت اإلس���رائيلي هو “تردد
ش���ديد” حيال توقيت وش���كل عملية عسكرية ضد “مصانع
األس���لحة” ،لكن “الطريق ما زالت طويلة قبل استعراض هذا
األم���ر بأنه خيار بي���ن عدم العمل والح���رب” ،وتوجد خطوات
عديدة بإمكان إس���رائيل تنفيذها ضد ح���زب الله “ويبدو أن
التصريحات الرس���مية غايتها الحفاظ على حوار بمس���توى
الرسائل وليس الصواريخ”.
واس���تبعد هرئيل أن يكون نتنياهو يبحث عن ذرائع لشن
حرب م���ن أجل صرف األنظار عن التحقيق���ات الجنائية التي
تجريها الشرطة اإلسرائيلية ضده أو من أجل تحسين مكانته
قبي���ل انتخابات عام���ة .ورأى أنه ينبغي أن يح���دث أمر غير
عادي من أج���ل أن يبادر نتنياهو إلى ح���رب “وحتى عندها،
على األرجح أن يحدث هذا في غزة ،نظرا إلى كون القدرة على
إلحاق أضرار بإسرائيل أقل مما في الشمال ،حيث حجم الدمار
المتوقع أمسى واضحا لكال الجانبين”.

ّ
خالل  25عاما %70 :من المياه في إسرائيل ستكون «مصنعة»!
*أزمة المياه تتفاقم والحكومات اإلسرائيلية تتلكأ في إقامة معامل تكرير مياه إضافية *تقرير :إسرائيل تكرر  %80من المياه العادمة
الستخدامها في الزراعة والصناعة *كلفة المياه تضاعفت على المستهلكين في غضون عدة سنوات*

أثيرت مج���ددا قضية مخ���زون المياه في إس���رائيل ،على
ضوء التراجع الحاد في مخزون المياه الطبيعية ،في ظل ش���ح
األمطار في السنوات األخيرة ،وتزايد أعداد السكان.
وكانت إسرائيل قد تلمس���ت أزمة المياه لديها منذ نهاية
س���نوات التس���عين والحقا ،وتلكأت كل الحكومات في اقرار
مش���اريع إلقامة محطات تحلية مياه ،لمختلف األسباب ،منها
ارتفاع الكلفة ،أو األضرار المتوقعة للطبيعة ،نتيجة عمل هذه
المحطات .وبعد جدل دام س���نوات توجد حاليا خمس محطات
تحلية لمياه البحر ،ولكنها لم تعد تكفي للمستقبل القريب.
وكانت إسرائيل تعتمد حتى قبل ثالثة عقود بدرجة كبيرة
عل���ى مياه بحيرة طبريا ،التي كانت تضمن ما بين  %25وحتى
 %30م���ن احتياجات المياه في البالد كله���ا ،لكن منذ مطلع
س���نوات التس���عين بدأ مس���توى المياه في البحيرة يتراجع
بوتي���رة عالية ،وفي غالب س���نوات العق���ود الثالثة األخيرة
تكون البحيرة أقل من مس���توى المي���اه المحدد لها ،بما بين
 3أمت���ار وحتى ما يالم���س  5أمتار ،ما يه���دد البحيرة الحقا
بالجفاف ،أو بارتفاع نس���بة الملوحة فيه���ا ،رغم أنها تتميز
بكونه���ا بحيرة مياه عذبة .كذلك فإن مخزون المياه في اآلبار
الجوفية ،إن كان في جبال الشمال ومنطقة القدس ،أو الجبال
القريبة من الس���احل ،تراجع هو أيضا في الس���نوات األخيرة،
وفي عدد منها توقف سحب المياه.
ويقول تقري���ر للمجلة الش���هرية لصحيف���ة “ذي ماركر”
االقتصادية ،إن التراجع في مخزون مياه بحيرة طبريا س���اهم
فيه أيضا تراجع مس���توى المياه في نهر االردن ،من منابعه
في س���ورية ولبنان ،ومن أبرز مسببات هذا شح كميات الثلوج
الس���نوية على جبل الش���يخ ،الذي كانت ترتف���ع الثلوج على
قمته في موس���م الش���تاء إلى  10أمتار ،وعند سفوحه إلى 5
أمتار ،بينما في الس���نوات األخيرة فإن كمي���ات الثلوج أبعد
بكثير مما ذكر.
وقد احتد الجدل بش���كل خاص في سنوات التسعين ،بعد
مطالب���ات عدة بإقامة محطات تحلية .وف���ي أوج ذلك الجدل،
جرى الحديث أيضا عن امكانية استيراد المياه من تركيا ،إما
عبر أنبوب ضخم تحت س���طح البحر ،أو حت���ى نقل المياه عبر
سفن عمالقة .ولكن هذه المشاريع لم تخرج إلى حيز التنفيذ،

وفي المقابل تزايدت في الس���نوات األخيرة مش���اريع تكرير
المياه العادم���ة ،وتحلية المياه المالحة م���ن اآلبار الجوفية،
اضافة إلى خمسة مشاريع لتحلية مياه البحر .وحسب التقرير
ذات���ه ،فإن  %26من المياه هي من محطات تحلية مياه البحر،
و %23من تكرير المياه العادمة ،و %14من تحلية مياه مالحة،
درجة ملوحتها أقل من مياه البحر ،وهي عادة في آبار جوفية.
ويقول تقرير مجلة “ذي ماركر” إنه حس���ب توقعات سلطة
المي���اه اإلس���رائيلية ،فإنه حتى العام  ،2040س���تكون %70
م���ن المياه المس���تهلكة في إس���رائيل مياه���ا “صناعية”،
بمعنى ليس���ت من مخزون المياه الطبيع���ي ،وهذا بحد ذاته
بدأ يطرح أس���ئلة جدية في دوائر الحكم ذات الشأن ،وأيضا
لدى مختصين .ومن بين أبرز األس���ئلة المطروحة مدى تأثير
هذا على صحة الجمهور ،وعلى جودة البيئة ،وصوال إلى سعر
كلفة المياه.
وتضيف المجلة أنه على الرغم من أن هذه األسئلة مطروحة
من���ذ زمن ،لم يجر حت���ى اآلن بحث معم���ق لتقديم األجوبة.
كذل���ك وعلى الرغم من أن الجفاف بات يضرب فإن إس���رائيل
قادرة حتى اآلن على سد الحاجة من الماء ،ولكن ما هو ضروري
اآلن االستعداد إلى ما هو أسوأ في المستقبل.
ويقول الباحث الرئيسي في سلطة المياه اإلسرائيلية أوري
شاني إن هناك ثالثة أس���باب تقود إلى ضرورة تطوير قطاع
ّ
المياه “المصنعة”.
الس���بب االول ال يحتاج إلى حكمة زائدة ،كما يقول ،وهو أن
عدد السكان في تزايد دائم .ونشير هنا إلى أن أحد األسباب
المركزية التي ّ
سرعت في كشف أزمة المياه ،هو أنه بالتزامن
مع تراجع كميات األمطار الس���نوية في س���نوات التسعين،
تدفق على إس���رائيل ملي���ون مهاجر اضافي ،ش���كلوا زيادة
تتجاوز  ،%20مقارنة مع ما كان عليه عدد السكان حتى نهاية
الع���ام  ،1989اضافة إلى الزيادة الطبيعية للس���كان في تلك
المرحلة ،بمعنى حوالي 2ر .%2بمعنى آخر فإن عدد الس���كان
ارتفع خالل عقد واحد من الزمن بأكثر من .%40
كما نش���ير أيضا إلى أن التقرير ف���ي “ذي ماركر” يتعامل
مع عدد الس���كان داخ���ل إس���رائيل دون ذكر ماليي���ن أبناء
الش���عب الفلس���طيني في الضفة وقطاع غزة ،الذين يتوجب

على االحتالل ضمان تزويدهم الكامل بالمياه ،أسوة بجوانب
حياتيه أخرى ،وذلك وفق القوانين واألعراف الدولية.
والسبب الثاني الذي يذكره شاني هو التغيرات المناخية،
ويق���ول “إن البحر األبيض المتوس���ط يج���ف ،وكل المنطقة
التي تح���د المنطقة الصحراوية المحيط���ة تعاني هي أيضا
ّ
التصح���ر ،وبوتيرة عالية ،وإس���رائيل تتابع هذه
من اتس���اع
الظاه���رة بدق���ة .فإذا ما تتبع���ت تدفق كمي���ات المياه في
الوديان واألنهر التي ال يؤثر على تدفقها االنس���ان ،ستجد
أنها في حالة تراجع دائم منذ  30عاما ،بسبب تراجع كميات
األمطار السنوية”.
وردا عل���ى مس���ألة تراجع كميات األمطار ،يق���ول مدير عام
س���لطة المياه غيورا ش���وحم ،من الخب���راء البارزين في مجال
المي���اه ،وفق تعريف المجلة له ،إنه ال توجد في منطقة البحر
االبيض المتوسط ،وتيرة تغييرات مناخية واضحة ،لذا ليس
من المس���تبعد أن يكون ما يجري في الس���نوات األخيرة ،هو
نتاج تأرجحات عابرة في المناخ ،تتكرر كل عدة سنوات.
وي���رى ش���وحم أن زيادة اس���تهالك المي���اه ال تعود فقط
إلى ارتفاع عدد الس���كان بوتيرة عالية ،وليس بس���بب زيادة
المناطق المزروعة ،وإنما أيضا بس���بب مشاريع تخزين المياه
في س���ورية واألردن ،مثل الس���دود على نهر اليرموك ،فهذا
ساهم في تقليل تدفق المياه في الوديان.
والس���بب الثالث حس���ب ش���اني التس���اع الحاج���ة للمياه
ّ
المصنع���ة ،هو عدم وج���ود ضوابط الس���تهالك المياه ،في
مختلف المس���تويات .ويقول“ :كلهم يعرفون أننا نتجه نحو
أزم���ة ،وكلهم يفهمون أنه من دون قي���ود على قطاع المياه،
فإننا س���نصل إلى نقص في المياه المطلوبة ،وما يجري هنا
يجري في كل العالم ،بما في ذلك العالم المتطور ،إذ ال توجد
إدارة ناجع���ة لقطاع المياه” .ويضي���ف أن قطاع المياه يدار
في كل العالم وفق مبدأ الكميات ودعم األثمان ،وإذا لم تكن
للمياه أثمان ال يوجد س���بب في العالم يدفع نحو النجاعة في
استخدام المياه وفي إعادة تكريرها.

ارتفاع أسعار المياه بسبعة أضعاف
لكن ما يقوله ش���اني بش���أن أس���عار المياه ال يس���ري على

إس���رائيل ،وه���و يعترف به���ذا بقوله إن العال���م لم يعرف
كيف يرفع أسعار المياه ،ربما بسبب ضغوط سياسية ،بينما
إس���رائيل بالذات عرفت كيف تفعل ه���ذا .والقصد في كالم
شاني هو أن حكومات إسرائيل في سنوات األلفين جعلت من
المياه ،هذه المادة االساسية للحياة ،سلعة ربحية.
وكان الزعم األول هو محاربة االس���تهالك المفرط بالمياه.
وبموجب سياس���ات وضعتها حكومة أريئيل ش���ارون ،منذ
مطل���ع  2003وحت���ى نهاي���ة  ،2005وتول���ى وزارة المالية
فيها بنيامين نتنياهو ،فقد جرى بداية رفع أس���عار المياه
باستمرار ،ابتداء من العام  ،2005وحتى نهاية العام .2009
وفي العام التالي  ،2010جرى نقل صالحيات إدارة ش���بكات
المياه ومحاس���بة المس���تهلكين م���ن المجال���س البلدية
والقروية إلى ش���ركات حكومية مناطقية ،كل واحدة منها
توج���د فيها عدة م���دن وبلدات ،وكان���ت الذريعة تخفيف
العبء ع���ن الحكم المحل���ي ،الذي بغالبه غ���ارق في أزمات
مالي���ة ،ولك���ن تاليا تبين أن ه���ذه الخط���وة أتاحت فرض
ضريبة المش���تريات (ضريبة القيمة المضافة) على أسعار
المياه ،ما جعل أس���عارها تقفز بوتي���رة عالية ،وحتى هذه
األيام تضاعفت أس���عار المياه قرابة س���بع مرات عما كانت
علي���ه حتى مطلع العام  .2005وه���ذا يتعلق فقط بالكمية
األساسية للعائلة ،وهي 5ر 3كوب مياه شهريا لكل فرد في
العائلة ،وإذا زاد االستهالك عن الحد المسموح به فإن سعر
كوب المياه يرتفع بنسبة  %75فورا.
وي���رى كثيرون أن جزءا كبيرا من رفع األس���عار جاء لتمويل
مصاري���ف االتحادات الت���ي أقيمت ابتداء م���ن العام ،2010
وله���ذا ب���دأت تتزاي���د المطالب���ات بإغالق هذه الش���ركات
الحكومية أو تقليص عددها ،من أجل تقليص أعداد موظفي
الطواقم اإلدارية.

االنتقال إلى تصنيع المياه
يقول ش���اني إنه على مدى س���نوات طويل���ة عارضت وزارة
المالية ،ومعه���ا المزارعون ،اقامة محط���ات لتحلية المياه ،أو
لتكري���ر المياه العادمة لغرض الزراعة ،تخوفا من ارتفاع كلفة
المياه .وشرعت إسرائيل في السنوات األخيرة في اقامة خمس

محطات تحلية ،والعديد من محطات تكرير المياه العادمة.
ويضيف ش���اني“ :عمليا توقفنا عن االرتباط التام بالمناخ،
وضمنا بذلك  %100من حاجتنا للمياه” .ويقول إن إس���رائيل
دولة ممي���زة ،لكون  %80من المياه العادم���ة يتم تكريرها،
وتحل ف���ي المرتب���ة الثانية ،وبعي���دة جدا عنها بالنس���بة
المئوية ،اسبانيا ،التي تكرر  %17من المياه العادمة .ويقول
إن العال���م ال يوظف ميزانيات كافية وجه���دا كافيا لتطوير
ش���بكات المياه ،وبحس���به فإن مدينة لن���دن تفقد  %40من
كمي���ات المياه المتدفقة على المدينة بس���بب س���وء البنية
التحتية لش���بكة المياه ،بينما مدينة س���يدني االس���ترالية
وظف���ت مليارات الدوالرات من أجل تخفيض نس���بة خس���ارة
المياه من  %25إلى  .%15أما في إس���رائيل و”بفضل ش���ركات
المي���اه الحكومية المذمومة ،فإن نس���بة خس���ارة المياه في
إسرائيل هي  ”%8بحسب تعبير شاني.
وكما ذكر ،تعمل في إس���رائيل حاليا خمس محطات لتحلية
مي���اه البح���ر ،وتنتج س���نويا  600مليون متر مكع���ب ،بينما
تخطيط المحطة السادسة في الشمال يتشوش ،بسبب خالف
م���ع القرية التعاونية ش���ومرات (كيبوت���س) ،إذ أن المحطة
س���تكون على االرض التي تسيطر عليها .ويقول مسؤول آخر
في س���لطة المياه ،الكسندر كوشنير ،إن التقديرات السابقة
توقع���ت أن يكفي عمل هذه المحطات ل���ـ  10وحتى  15عاما،
حتى تكون هناك حاجة لمحطات جديدة .إال أنه مع استمرار
تراجع كمي���ات األمطار ،بات���ت هناك حاجة لزي���ادة الطاقة
االنتاجية لهذه المحطات ،اضافة إلى انش���اء محطات أخرى.
وأش���ار إلى أن هناك عدة مخططات جاه���زة ،والمطلوب فقط
سحبها من األدراج ووضعها على الطاولة لغرض التنفيذ.
ويق���ول تقرير “ذي ماركر” إن كلفة انتاج متر مكعب واحد
م���ن التصنيع يت���راوح ما بين 1ر 2إلى 1ر 3ش���يكل ،في حين
أن كلفة اس���تخراج المياه من المخ���زون الطبيعي تتراوح ما
بين 6ر 1إلى  2ش���يكل للمت���ر المكعب الواحد .ونش���ير هنا
إلى أن س���عر المتر المكعب الواحد للمستهلك البيتي ،وفق
التسعيرة األولى لكمية الحد األدنى ،تصل إلى 35ر 8شيكل
للمتر المكعب ،ويرتفع السعر إلى 4ر 14شيكل عن كل متر من
االستهالك الزائد.
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التماس جديد بشأن حوادث العمل:

السلطات اإلسرائيلية تحجب معطيات ومعلومات
من شأنها خفض القتل واإلصابات في مواقع وورشات البناء!
كتب هشام نفاع:
حوادث العمل في ورشات البناء داخل إسرائيل هي أشبه بـ “الوباء” .هذا هو
الوص���ف الذي تطلقه منظمات مدافعة عن حقوق العمال على الظاهرة ،والتي
تدل المعطيات ورصدها ومتابعتها على ان الس���لطات اإلس���رائيلية تفش���ل
وتتقاعس ،على أقل تعديل ،في مواجهتها ومعالجتها .هذه القضية المؤلمة
التي يقع ضحيتها العمال األكثر اس���تضعافًا مركبة ومتعددة الجوانب ،لكن
ُصلبه���ا هوية العمال المهددين ،القومية منها والطبقية .هذا س���بب ممكن
لتفسير اإلهمال الذي يصل حدودًا إجرامية.
في أواخر ش���هر حزيران األخي���ر ،تقدمت عدة مؤسس���ات وجمعيات بالتماس
إضاف���ي للمطالبة بتش���ديد تطبيق إجراءات األمان المس���تحقة لعمال ورش���ات
البناء .وهي تطالب الحكومة ،ممثلة بوزارة العمل ،بتفس���ير س���بب رفضها النشر
الف���وري ،وبصورة ثابتة في مواقع االنترنت الرس���مية خاصته���ا ،عن أوامر األمان
التي يصدرها مفتشو مديرية األمان ،التابعة للوزارة ،بسبب نواقص ومواقع خلل
ف���ي معايير األمان للعمال والجمهور في ورش���ات البناء .كذل���ك تطالب الجهات
ً
الملتمسة ،مستندة إلى قانون تنظيم مراقبة العمل من العام  ،1954بتفسير سبب
عدم نش���ر ماهية النواقص التي ُفـرضت بس���ببها تلك األوامر وأس���ماء الشركات
المسؤولة عن العمل في منشآت البناء ذات الصلة .وتطالب أيضا بتلقي تفسيرات
ح���ول امتناع وزارة العمل عن وضع الفتات واضحة وفي مكان بارز في مواقع البناء
الت���ي فرضت عليه���ا أوامر خاصة باألمان ،لتحذر من الخط���ر الكامن في مثل تلك
المواقع ،باإلضافة إلى ش���رح النواقص القائمة ،وحظر استمرار العمل إلى ان يتم
إصالح مواقع الخلل .وتش���دد على أن التحذيرات المذكورة يجب أن تظهر باللغة
العربية والعبرية والصينية ،على أقل تعديل ،تالؤمًا مع لغات جماهير العمال في
هذا القطاع .والجمعيات الملتمس���ة هي «عنوان العامل» للدفاع عن حقوق العمال
ومنظمة العمال «معًا” وقد ُوقع االلتماس باسم المحامية غدير نقوال.

البناء هو قطاع العمل األخطر!
يفص���ل االلتماس أوال وضعية قط���اع البناء بكونه قطاع التش���غيل الذي ينطوي
عل���ى أكبر خطر في منظومة العمل اإلس���رائيلية .فحوادث العم���ل في هذا القطاع
تس���بب كل سنة مقتل (قتل!) عشرات العمال وجرح األلوف منهم في مواقع العمل،
وغالبيتهم الساحقة تنتمي إلى الشرائح االكثر استضعافًا بين السكان :في السنة
الس���ابقة  2016قتل  49عامال في ف���رع البناء وأصيب أكثر م���ن  200عامل بإصابات
بالغة للغاية وحتى متوس���طة ،وذلك وفقا لمعطيات منظمة اإلسعاف (نجمة داود
الحمراء) .ومنذ مطلع العام الحالي  2017وحتى كتابة االلتماس ،يقول مقدموه ،قتل
 14عامال في حوادث العمل وأصيب  110عمال بإصابات بالغة حتى متوسطة.
لكن على الرغم من هذه الحالة الخطيرة ،ال تزال الس���لطة المسؤولة عن تطبيق
قواعد األمان في مواقع العمل بعيدة جدًا عن القيام بما يمكن اعتباره ُمرضيًا في
كل ما يتعلق بتلك المسألة ،وبما في ذلك كشف معلومات أساسية أمام الجمهور،
ما من ش���أنه أن يس���اهم في تقليص الحوادث في فرع البن���اء ،إنقاذ حياة عمال
ورفع مس���توى األمان في هذه المواقع .االلتماس ،يق���ول مقدموه ،يتناول عمليًا
سياس���ة الحكومة ممثلة بوزارة العمل فيما يخص نشر أوامر األمان الصادرة من
مفتشي مديرية األمان والصحة التشغيلية بحق مواقع بناء وقعت فيها نواقص
ومخالفات تهدد السالمة .فما يجري واقعيًا هو إرجاء نشر تلك األوامر على موقع
االنترنت التابع للوزارة والمديري���ة وتأجيل موعد تعريف الجمهور بتلك األوامر
حتى مرور فترة تصل شهرًا ونصف وحتى شهرين من موعد إصدار األوامر وذلك
ّ
«تفهم” الوزارة لحق متلقي األوامر (أي ش���ركات المقاوالت) بتقديم
انطالقا من
استئنافات أمام مفتشي العمل في األلوية المختلفة.
وهكذا ،فقد رفضت الوزارة أن تنش���ر بش���كل فوري أو أن تسلم الملتمسين
ُ
عل���ى األقل معلومات حول مواقع بناء في مدينة رعنانا قد فرضت فيها مؤخرًا
أوامر أمان بعد ظهور نواقص ومكامن خلل قاسية فيها ،وذلك في إطار حملة
مركزة لتطبي���ق القانون قام بها مفتش���و وباحثو مديرية األم���ان .ووفقا لما
نش���رته صحيفة غلوبس في  11حزيران  2017تبين ان هناك ما ال يقل عن 153
مش���كلة متعلقة باألمان في  21موقع بناء مختلفة هناك ،والتي تشكل خطرًا
على العمال وكذلك على عابري السبيل قرب تلك المواقع.

مكامن خلل تقتضي وقف العمل ولكن..
ينوه االلتم���اس إلى ان أوامر األم���ان الصادرة عن الوزارة بس���بب مخالفات
ونواقص األمان يفترض أن يكون معناها وقف العمل في موقع البناء برمته أو
في أقسام منه أو وقف عمل آلة محددة وفقا للنقص الذي تبين ،وذلك إلى أن

يتم «تحييد مصدر الخطر» وبالتالي إعادة منح الترخيص من قبل المفتش���ين
الستكمال العمل .ولكن على الرغم من المخاطر التي تشهد عليها تلك األوامر
نفسها والصادرة عن جهة رسمية هي الحكومة عمليًا ،يتم التحفظ على تلك
األوامر تحت حجاب السرية وبعيدًا عن أعين العمال والجمهور لمدة تصل نحو
ش���هرين من موعد اصدارها .وخالل هذه الفت���رة ال يتم حتى وضع الفتة في
موقع البناء لتعريف العمال وعابري الس���بيل بالقرب منها بالمشكلة القائمة
وماهيتها ،حتى يحذروا من خطرها!
ان عدم نش���ر األوامر بش���كل متزامن وفوري مع إصدارها والنش���ر المحدود
النطاق للمعلومات والذي ال يش���مل ماهية المش���كلة التي تم بسببها فرض
األمر ،وال أس���ماء الشركات المسؤولة في مواقع البناء المعنية ،هو نهج يهدد
سالمة العمال ألنه يحجب عنهم الحق بمعلومات أساسية في الزمن الحقيقي
بشأن ظروف موقع العمل الذي يجري تشغيلهم فيه ويؤدي إلى محاصرتهم
بأوضاع خطيرة تهدد حتى الحياة .هذا فعل يفوق اإلهمال!
فتل���ك هي مخاطر معروفة للوزارة ولكن تظل تحت طائلة التس���تر ،أي أن العمال
الذي���ن يش���كلون الضحايا المحتملي���ن ،لدرجة الموت ،ال يعرف���ون بمصدر الخطر
المتربص بهم .واألمر نفس���ه ينطبق أيضًا على عابري الس���بيل ق���رب مواقع بناء
تعاني من نواقص وصدرت بس���ببها أوامر بحقها ،وداخل مواقع مأهولة س���كنية
أو في مبان يتم ترميمها ويقيم فيها س���كان بش���كل فعلي .ويورد االلتماس على
سبيل المثال مشاريع ضمن خطة التطوير الرسمية  38في مدينة رعنانا المذكورة.
المنظمات التي بادرت إلى هذا االلتماس ضمن حراكها المتواصل ضد التقاعس
الس���لطوي في حل مش���اكل ومخاط���ر األمان في مواق���ع البناء ّ
تعرف السياس���ة
ّ
المنتهجة على أنها :سياسة مخطوءة ،خطيرة ،وتنعدم المعقولية بشكل متطرف
بكونها ال تولي اهتمامًا الئقا بالمصالح العامة وبالحقوق الدس���تورية للعمال في
مواقع البناء وكذلك للجمهور عموما ،وأولها الحق األساس بالحياة .وبالتالي تطالب
المنظمات الحكومة بإلغاء وتغيير هذه السياسة بكونها غير قانونية.
فمكانة الجهة ّ
المدعى عليها كس���لطة رس���مية ،تجعله���ا ملزمة بتفعيل
صالحياته���ا بما يخدم أهداف التش���ريعات التي تتولى المس���ؤولية عنها،
وكذل���ك المبادئ االس���اس للنظام القضائي في إس���رائيل وكل ذلك من أجل
المصلح���ة العامة .ومن هنا تنبع أيضًا واجبات المدعى عليه (الوزارة) بنش���ر
أوام���ر األم���ان دون تأجيل وإرج���اء ،فور إصداره���ا ،ووضع الفت���ات تعريفية
معلوماتية بش���كل بارز لكي توفر حق الجمهور بم���ن فيهم العمال بمعرفة
جوهر المشكلة والنقص في األمان الذي فرض األمر بسببه .ويؤكد االلتماس:
إن هذين العنصرين بين العناصر االكثر اساس���ية التي يتوقع من الس���لطة
المسؤولة عن تطبيق معايير األمان القيام بها في أماكن العمل.
االلتم���اس يطالب ايضا بتوضي���ح النطاق العام للمعلومات التي تنش���رها
الوزارة فيما يخ���ص الموضوع قيد البحث ،بحيث يك���ون إلى جانب المعلومة
عن موقع البناء والش���ركة المنف���ذة ،أيضا ماهية النقص ال���ذي أدى إلصدار
األمر .فكل من هذين العنصرين سيس���اعد في تقليص المخاطر الالحقة بمن
يهددهم الوضع االشكالي في المواقع المشار اليها.

تناقضات تقييمات الوزير مقابل أدائه!
عودة إلى الدافع المباش����ر لتقديم االلتماس ،فقد نش����رت صحيفة غلوبس نتائج
حمل����ة تطبيق القان����ون المكثفة التي أجرتها مديرية األمان بواس����طة مفتش����يها
وباحثيه����اُ .ووجد ما ال يقل عن  153نقصا ومش����كلة في  21موق����ع بناء مختلفة فتم
ف����رض  15أمر أم����ان متنوعة ،وبينها  4أوامر منعت مواصل����ة العمل في المواقع ذات
الش����أن إلى ان يتم تصحيح النواقص .كذلك ،أض����اف تقرير الصحيفة ،تبين أن أحد
مواقع البناء التي زارها المفتش����ون قد خالف أمرًا سبق ان صدر بحقه بل تبين وجود
مخالفات أمان جديدة إضافية في الموقع ،وتم بالتالي فتح تحقيق جنائي على ذلك.
هذه المعلوم���ات يؤكدها ليس أقل من وزير العمل حاييم كاتس نفس���ه.
فهو كوزير وأعلى مس���ؤول عن تطبيق قانون ومعايير األمان في قطاع العمل
عرف هذا الوضع على أنه «ال يمكن للعقل ان يس���توعبه»ّ ،
عمومًاّ ،
وصرح كذلك
أن «مخاطر األمان في مواقع البناء هي قنبلة موقوتة تهدد عمال البناء وكذلك
مجم���ل المواطنين بالقرب من تلك المواق���ع» .ولكن على الرغم من هذا الوعي
الواض���ح ّ
بحدة عالية للخط���ر الكامن الذي تبين وجوده ،رفض���ت الوزارة التي
يتوالها كاتس نشر أية معلومات تمكن من تحديد أماكن العمل التي ظهرت
فيه���ا تلك النواقص وصدرت ضدها األوامر .وهذا على الرغم من أنه وفقًا ألي
منطق بس���يط ،هذه المعلومات ضرورية وحيوية من أجل حماية حياة العمال
وس���كان المناطق المحيطة بها ،بل انها مواقع تعمل في اطار مشروع رسمي
هو تاما  38والتي يجري قس���م من األعمال في إطارها داخل بنايات س���كنية

عامل بناء صيني في ورشة بناء في اسرائيل.

أية معلومات حيوية ذات صلة بسالمته .إن هذا التغيير في سياسة السلطات
المس���ؤولة لم يبدأ سوى مؤخرًا ،وهو بال شك تغيير إيجابي ،وفقًا للملتمسين،
وم���ع هذا هناك مش���كلتان مركزيتان تقلصان من فعالية النش���ر وتمس���ان
بأهدافه :األولى هي موعد النش���ر الذي يتأخر ش���هرين كما سبقت اإلشارة؛
والثانية :حجم المعلومات المنش���ورة التي ال تشمل جوهر النواقص ومشاكل
األمان وال تشمل اسم الشركات المسؤولة.
االلتم����اس إلى ح����االت أخرى يتم فيها إلزام الس����لطة المس����ؤولة عن تطبيق
قوانين الحقوق والخدمات االجتماعية ،بإصدار األوامر ونشر معلومات حولها من
أجل ضمان الحقوق الضرورية والحيوية للعمال .وهي تطرح التس����اؤل المطلوب:
لماذا ال يتم اعتماد النهج نفس����ه والسياس����ة نفسها في مسألة ال تقل أهمية،
ال ب����ل تزيد ،بكونها تتعلق ليس بحقوق مالية (على أهميتها) وإنما بالس��ل�امة
العامة وحتى بالحق في الحياة في منش����آت خطرة على الس��ل�امة العامة س����واء
لعمال او لمواطنين وعابري س����بيل مقيمين ومحيطين بتلك المواقع؟! هذا علمًا
بأن القانون المحلي والدولي يضع السالمة العامة والحق بالحياة في األولوية..

مأهولة يواصل بعض السكان اإلقامة فيها خالل تنفيذ أعمال البناء والترميم!
يق���ول مقدمو االلتم���اس انه في إثر نش���ر هذه المعلوم���ات في الصحافة
طالب عدد من الجهات بتوضيح المواقع االشكالية وكشف الشركات المنفذة
لألعمال ،لتف���ادي المخاطر الحقيقي���ة والمعترف بها .مث�ل�ا ،في 2017-6-11
ف���ور نش���ر التقرير الصحافي توجه أح���د مواطني تلك المدينة إلى رئيس���ة
مديرية األمان  ،فاردا ادواردز ،طالبًا تلقي أس���ماء الش���ركات التي تنفذ أعماال
ف���ي المواقع التي تضم نواقص متعلقة باألم���ان ،وذلك  -كما قال “ -من أجل
تعريف الجمهور ومنع الحادث القادم» ،مؤكدًا أن نش���ر أوامر األمان بش���كل
فوري «ضروري ومطلوب لمكافحة ح���وادث أعمال البناء» ،وان هذه المعلومات
هي «حيوية وحاس���مة بكوننا نشهد في السنوات االخيرة حوادث عمل قاتلة
ونواقص شديدة الخطر في مواقع البناء خصوصا في اطار خطة التطوير .”38

التفاف على قانون حرية المعلومات أيضًا
جمعية “عنوان العامل” توجهت باس����مها وباسم شركائها في هذا االلتماس إلى
المسؤول عن قانون حرية المعلومات في الوزارة وإلى المسؤول عن حرية المعلومات
في وزارة االقتصاد ،طالبة الحصول على معلومات حول مواقع البناء التي وجدت فيها
نواق����ص متعلقة باألمان ،بما فيها موقع البناء الذي خالف تطبيق أمر س����ابق صادر
بحقه .وقد طلبت المعلومات التالية :عنوان دقيق لمواقع العمل اإلشكالية الخطيرة،
ش����ركة المقاولة المس����ؤولة عن التنفيذ ف����ي كل واحد من المواق����ع ،جوهر النقص
والمش����كلة التي وجدها مفتش����و األمان ،وكذلك ما قامت به الس����لطات ذات الشأن
بخصوص كل واحد من المواقع والنواقص والش����ركات العاملة .وطالبت أيضًا بمعرفة
تاريخ إجراء الحملة التي قام بها مفتش����و وباحثو مديرية األمان ،وعدد المفتش����ين
والباحثين الذين شاركوا في الحملة ،وعدد المواقع التي زاروها في اطار حملتهم.
ولك���ن على الرغ���م من كل التوجه���ات المتكررة إلى الس���لطة المس���ؤولة
ع���ن تطبيق القانون ومعايي���ر األمان ،تلكأت االخيرة ف���ي الرد على توجهات
الجهات المدعية والملتمس���ة .وفي تاري���خ  2017-6-18خالل الرد على إحدى
الجهات الملتمسة بش���أن فرض أوامر األمان التي فرضت في رعناناّ ،رد مدير
بدرجة كبيرة في مديرية األمان واس���مه ران كوهين أن «نشر أسماء الشركات
وموعد النش���ر يتم وفقا لتقييدات قانونية تأخذ بالحسبان حق متلقي األمر
باالستئناف عليه أمام مفتشي العمل اللوائيين»..
يقول الملتمسون إن رفض النشر الفوري لمعلومات عن مواقع بناء فرضت عليها
ً
أوامر أمان ،ليس تقاعسًا وفشال عينيًا فحسب ،بل إنه جزء من سياسة عامة للوزارة
إذ ترفض نش���ر أوامر األمان الصادرة إلى ان يتم االس���تئناف عليها .وهذا يعني
بقاء مصدر الخطر الذي يهدد العمال وعابري السبيل! هذا سلوك مخالف بالتأكيد
لواجب السلطة بنشر المعلومات ذات الصلة للجمهور كما ينص القانون.
االلتماس يش���ير إلى انه في النصف الثاني من ش���هر ايار هذا العام فقط
بدأت الوزارة للمرة االولى بنش���ر معلومات ع���ن األوامر التي تصدرها مديرية
األم���ان في مواقع العمل التي تبين وجود مخالف���ات فيها .وحتى ذلك الحين
بقي���ت هذه المعلومات بعيدًا عن أعين الجمهور ما أدى إلى حرمانه من تلقي

تحالف «األقوياء” في السياسة واالقتصاد..
تش���ير الجهات الملتمس���ة بلغة التس���اؤل إلى اإلمتناع عن نش���ر أس���ماء
الش���ركات المعنية والمسؤولة ،خصوصًا أن عدم النش���ر هذا يمنع الشركات
نفسها من معالجة أدائها وأشكال الخلل التي تتحمل المسؤولية عنها .وهذا
باالضافة إلى مراقبتها من قبل السلطة المسؤولة او العين الجماهيرية .واألمر
نفسه يتعلق بجوهر المعلومات المتوفرة بشأن نوعية وماهية المخاطر ،فهذا
يمنع عمليًا تكوين صورة واضحة عن «خارطة المش���اكل او مش���هد المخاطر»
التي تهدد عماال ومواطنين بسبب مشاكل األمان في العمل.
ّ
هن���ا يجب التأكيد على دور هوية ضحايا حوادث العمل او المهددين بتلك
الحوادث التي تجعل السلطات تتخذ موقفًا فيما يخص حمايتهم .وليس من
المبالغ���ة القول إن انتماء غالبية ،بل ربما كل عمال قطاع البناء ،إلى الش���رائح
المستضعفة في المجتمع ،وكذلك كونهم من العمال االجانب ،مقابل شركات
قوي���ة اقتصاديًا وتحظى بنوع من الهيمنة ،بالتالي هو ما يجعل الوزارة كجزء
من مؤسسة السلطة العليا ،سواء اعترفت بذلك أم ال ،تميل إلى الجهة القوية؛
إلى سلطة وليس إلى عمال هم ضحايا للسلطتين!
ه���ذا اإلنحياز ه���و انحياز طبق���ي واضح ،وموقف ال يس���تند إل���ى معايير
«العقالنية والشفافية والحيادية» الرائجة في خطاب السلطة ،بل هو ببساطة
انحياز القوي للقوي الذي يماثله في هرم الس���لطة السياسية واالقتصادية،
والقانوني���ة أيضًا .وهكذا يصبح المطلب بنش���ر المعطيات الكاملة عن مواقع
تش���هد خلال في معايير األمان ،ونوعية الخلل والجهات االقتصادية الخاصة
المس���ؤولة عن الخلل ،موقفًا سياسيًا من الدرجة األولى يضع النضال من أجل
المستضعفين وحقوقهم وسالمتهم في المركز ،كجزء من النضال االجتماعي،
االقتصادي والسياس���ي والمدني العام ،على مفهوم العدالة والمساواة امام
القانون وكسر الخلل في مبنى الهيمنة وتشتيت ثقل القبضة السلطوية.

خلفية قاتمة وصورة خطيرة لحوادث العمل في إسرائيل قياسًا بالدول األخرى
ّ
يعرف االلتماس انتش���ار حوادث العمل في مواقع وورشات البناء بكلمة
وباء القوية والمش���حونة .وهو يشير بالمعطيات الدقيقة إلى مدى خطورة
ُ
الوضع الس���ائد ،إذ أنه من العام  2000وحتى الع���ام  2015قتل  480عامل
بناء ،وهم يشكلون نحو  %52من مجمل الضحايا القتلى في حوادث العمل
خالل الفترة المشار اليها.
ُ
ووفق���ا للمعطيات التي تراكمت وجمعت في العام  2016من قبل تحالف
النضال ضد ح���وادث أعمال البناء ،التي تعتمد عل���ى هيئات صحية مثل
ُ
االس���عاف ،فقد قتل  49عامل بناء عام  ،2016وأصي���ب ما يفوق  200عامل
بشكل متوس���ط حتى قاس ،وفقا للمعايير الطبية المعتمدة رسميا .ومنذ
مطلع العام الج���اري  2017حتى كتابة االلتماس قتل  14عامل بناء واصيب
 110عمال.
وي���ورد االلتماس داللة على مس���توى األم���ان المتردي ج���دًا في مواقع
وورش���ات البناء في إس���رائيل ،من خالل المقارنة مع دول اخرى تقع ضمن
خانة الدول الموصوفة بـ”المتطورة” :يقتل في إس���رائيل نحو  13عامال من
بي���ن كل  100ألف عامل بناء ،وهذا المعطى يش���ير إلى ان حجم االصابات
الالحقة بعمال البناء في البالد هو اكبر بـ 5ر 5ضعف مما في بريطانيا وأكبر
بما يفوق الضعفين من المعدل في االتحاد االوروبي.
وإل���ى جانب القتلى ،ش���هداء العم���ل ،فإن عدد المصابي���ن في حوادث

العمل من هذا القطاع هو بين األعلى في المنظومة االقتصادية .وبموجب
معطيات مؤسسة التأمين الوطني :بين السنوات  2014 – 2010كان 066ر28
متلقيا لمخصصات اإلصابات بس���بب ح���وادث العمل من قطاع البناء ،وهم
يش���كلون 7ر %12من مجمل متلقي هذه المخصصات المتعلقة باالصابات
بين العمال االجيرين .وهذه النس���بة تعادل نحو ثالثة اضعاف عدد عمال
قط���اع البناء من بين مجمل العمال في البالد .وال يعكس هذا المعطى عدد
متلق���ي مخصصات االصابات عدد الح���وادث ،بل يعكس فقط عدد العمال
الذي���ن «أصيبوا ونجح���وا بتحصيل حقوقه���م» مقابل مؤسس���ة التأمين
الوطني.
باالضاف���ة إلى ذلك هناك نقص في تقديم التقارير بش���أن عمال البناء
المصابين في هذا الفرع ممن ليسوا سكانا في إسرائيل  -العمال األجانب.
وبي���ن االع���وام  2015 -2010كان  %6فقط من هؤالء بي���ن العمال األجيرين
الذين تلقوا مخصصات عن إصابات في فرع البناء ،وهذا المعطى منخفض
بش���كل واضح في ضوء حقيقة انه خالل تلك السنوات شكل أولئك العمال
نحو نصف عمال البناء الذين قتلوا في حوادث هذا القطاع.
هن���اك موارد قليلة وتفتيش ضئيل وتطبيق محدود جدا للقانون مقابل
هذا الوضع القاسي ،مما يجعل السلطات المسؤولة عديمة الفعل في هذا
السياق .هذا يشمل الموارد القليلة المخصصة لمديرية األمان ،ما ينعكس

على نطاق وجودة عمليات التفتيش وتطبيق القانون التي نش���هدها في
هذا القطاع .فهناك نحو  17مفتش���ا فقط مسؤولون عن نحو  13ألف ورشة
بن���اء تقدم التقارير لمديرية األمان .أي ان كل مفتش مس���ؤول في نفس
الوق���ت عن نحو  750ورش���ة بناء بالمعدل .نتيجة لذلك فان نس���بة قليلة
فقط من مواقع البناء تحظى بزيارات رقابة للمفتش���ين ،ما يجعل مستوى
التفتيش ميدانيا شديد الهامشية.
وقد اكد هذا االمر مراقب الدولة في تقريره في ايار  2016اذ قال انه بين
الس���نوات  2014 -2009زار مفتش���و المديرية أقل من نصف مواقع البناء
فقط .وبالتالي فإن معدل وتيرة زيارة المفتش���ين لموقع البناء تكون مرة
واحدة كل سنتين ونصف السنة ..ويشير الملتمسون إلى أن هذا المعطى
بالذات إش���كالي وخطير ج���دا في ضوء طبيعة العمل ف���ي قطاع البناء .اذ
أن ورش���ات البناء بطبيعتها متغيرة جدًا ،والواقع الميداني يتبدل بوتيرة
عالية ،وينتقل العمال من ورش���ة ألخرى ،مم���ا يلزم بزيادة وتيرة الزيارات
اكثر حتى من مواقع عمل أخرى.
االلتم���اس يتوقف عند مس���ألة تطبيق أوامر األمان الص���ادرة ومتابعة
تنفيذه���ا ،وهي تعتبر وفقا للمعطيات والمعلومات أن مس���توى التطبيق
مت���دن جدا ،وفي بعض األماكن عادت مواق���ع أعلن عن وجوب اغالقها إلى
العم���ل من دون ان يتواجد مفتش مديرية األمان في الموقع لفحص ما اذا

تم تغيير الوضع فيها .وهذا مخالف للقانون الذي ينص على انه ال ُيسمح
أص���در ضده امر أمان ،طالما لم يتم فحص الموقع
بإعادة العمل في موقع
ِ
من قبل مفتش العمل والتأكد من اصالح الخلل فيه.
وي���ورد االلتماس عدة امثلة على التدن���ي المتردي بتطبيق األوامر .مثال
في ش���باط  2016خالل زيارة مفتش عمل لمشروع “كنيون ريشونيم” الذي
نفذته شركة مقاولة اسمها “دينيا سيبوس”ّ ،
تبين وجود مخالفات ألوامر
أمان س���بق أن اصدرتها مديرية األمان في وزارة العمل ،وتم فتح تحقيق
جنائي واستدعاء مس���ؤولين في الش���ركة والموقع للتحقيق تحت طائلة
التحذير .ولكن بعد ستة اشهر من فتح التحقيق على مخالفة األوامر ،وقع
حادث قاس في موقع البناء نفس���ه فس���قط في آب  2016عامل فتى عمره
 17عاما عن ارتفاع  10امتار ونقل مصابًا إلى المستش���فى .ويشار هنا إلى
ان أوام���ر األمان في العمل تمنع أصال تش���غيل من يبلغ عمرهم  17س���نة
في مواقع عمل مرتفعة لكن الش���اب عمل على س���طح مصنوع من المعدن
وس���قط من فتحة لم تكن مغطاة ولم يكن يعتمر خوذة وغير مربوط بحبال
األمان! أي ان عدم تطبيق األوام���ر ال يقتصر فقط على إبقاء الباب مفتوحًا
أمام مخاطر وحوادث جديدة متراكمة ،بل انه ال يسمح باستيفاء اإلجراءات
القانوني���ة الفعلي���ة والحقيقية مع المش���تبه بتحملهم مس���ؤولية هذه
الحوادث التي يكون ثمنها حياة وسالمة بشر (مستضعفين!).
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