سكان سلوان يتعرضون لعملية
اقتالع واسعة ومتصاعدة!

زيارة ترامب المرتقبة تثير مخاوف
اليمين اإلسرائيلي من «مقترحات
سالم مع الفلسطينيين»!

صفحـــ ( )3ــة

صفحـــ ( )7ــة

ملحق نصف شهري يصدر عن
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البيت األبيض يتحفظ من طلب نتنياهو
إلقاء خطاب إلى جانب ترامب في متسادا
*تقري���ر :نتنياهو يس���تعد لصد ضغ���وط أميركية
محتمل���ة بش���أن حل الدولتي���ن ،وبين الخط���وات التي
يدرسها التوجه إلى الكونغرس مثلما فعل خالل والية
أوباما ،أو التوجه مباش���رة إلى الرأي العام األميركي في
حال لم يقنع ترامب بموقفه*
يلق���ي الرئي���س األميرك���ي ،دونالد ترام���ب ،خطابه
المركزي في إس���رائيل أثناء زيارته للبالد ،يوم االثنين
المقبل ،في موقع متس���ادا ش���رقي النق���ب ،أمام 500
مدعو تم انتقائهم بحرص ش���ديد .وذكر موقع “والال”
االلكترون���ي أمس ،أن نتنياهو عبر عن رغبته بأنه يلقي
خطابا في المكان نفس���ه ،وأن الجان���ب األميركي الذي
ينظم الزيارة يدرس هذا األمر ،لكن مصادر مطلعة قالت
إن البيت األبيض متحفظ من طلب نتنياهو.
ووفقا لموقع “والال” ،فإن مستش���اري نتنياهو طلبوا
في األيام األخيرة دراس���ة إمكاني���ة أن يلقي نتنياهو
أيضا خطابا في متس���ادا ،وأن تكون مدة الخطاب 7 – 5
دقائق ،لكن تنظيم هذا األمر بأيدي األميركيين ،وعلى
ما يبدو أن نتنياهو سيلقي بضع كلمات فقط يقدم من
خاللها ترامب ويرحب به وحسب.
وسيصل ترامب إلى إس���رائيل قادما من السعودية،
وس���يقضي في البالد  26ساعة ،ستشمل زيارة إلى بيت
لحم حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس.
وت���رددت أنباء في إس���رائيل أن منظم���ي زيارة ترامب
َ
طلب���وا إلغاء زيارته إل���ى متحف “يد فش���يم” لتخليد
ذكرى المحرقة ،أو تقصيرها لمدة ال تتجاوز ربع س���اعة.
لكن بحس���ب التخطيط األولي ،فإن ترامب سيزور ساحة
حائط البراق.
وتثي���ر زي���ارة ترامب توت���را في الحلبة السياس���ية
اإلس���رائيلية وخاصة داخل الحكومة ،على خلفية تردد
أنباء عن أن ترامب لن يعلن عن نقل السفارة األميركية
من تل أبيب إلى الق���دس .ويتزايد التوتر في الحكومة
اإلس���رائيلية في أعقاب م���ا بدا أنه تغي���ر في مواقف
الرئي���س األميرك���ي تجاه ح���ل الصراع اإلس���رائيلي –
الفلس���طيني ،وتصريحات���ه األخي���رة الت���ي عبر فيها
عن تأيي���ده لحل الدولتي���ن وحق الفلس���طينيين في
تقري���ر المصير .وكان ترامب قد صرح خالل اس���تقباله
نتنياهو في البيت األبيض ،منتصف ش���باط الماضي،
أنه ال يستبعد حل الدولة الواحدة ،ما دفع وزراء اليمين
المتط���رف اإلس���رائيليين وق���ادة المس���توطنين إلى
المطالب���ة بتكثي���ف البناء في المس���توطنات واإلعالن
ع���ن نيتهم تقديم مش���اريع قوانين بهدف ضم أجزاء
واسعة من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وعموم���ا ،تصريح���ات ترام���ب األخي���رة لصال���ح حل
الدولتي���ن ،دفع���ت نتنياه���و إل���ى االس���تعداد لصد
ضغوط محتملة م���ن جانب ترامب ،حس���بما ذكر موقع
 nrgااللكترون���ي اإلس���رائيلي أمس .وقال مس���ؤولون

نتنياهو وترامب :العالقة في اختبار الوقائع.

إس���رائيليون إن التقديرات في مكتب نتنياهو تش���ير
إل���ى أنه يتوقع ح���دوث توتر بين إس���رائيل والواليات
المتحدة بعد زيارة ترامب.
وأضاف المس���ؤول ذاتهم أن الخالف بين إس���رائيل
واإلدارة األميركي���ة تط���ور عل���ى خلفية لق���اء ترامب
والرئيس الفلس���طيني في واشنطن ،قبل أسبوعين .وما
أثار غضب إس���رائيل ،بحسب المسؤولين ،هو أن ترامب
استقبل الرئيس الفلسطيني كزعيم دولة “بكل معنى
الكلمة” رغم أن الواليات المتحدة لم تعترف بالس���لطة
الفلسطينية كدولة وال من قبل مجلس األمن الدولي.
ويدرس نتنياهو ومستش���اروه عدة خطوات من أجل
صد ضغ���وط أميركية محتملة .وإح���دى هذه الخطوات
تتمثل ب���أن يتوج���ه نتنياهو إلى الكونغ���رس ،مثلما
فعل في عهد الرئيس الس���ابق باراك أوباما على خلفية
االتف���اق النووي مع إيران .وخطوة أخرى يمكن أن يقدم
عليها نتنياهو من أجل ضد ضغوط أميركية باتجاه حل
الص���راع ،هي التوجه إلى الرأي العام األميركي في حال
اقتنع أنه لن يتمكن من إقناع ترامب بالعدول عن مساع
لحل الصراع.
وي���زداد توتر نتنياه���و حيال هذه القضية بس���بب
مطال���ب ق���ادة كتل���ة “البي���ت اليه���ودي” اليمينية
المتطرف���ة بالضغط على ترامب من أجل نقل الس���فارة
األميركية إلى الق���دس .وقال رئيس هذه الكتلة ووزير
التربية والتعليم اإلس���رائيلي ،نفتال���ي بينيت ،خالل
اجتماع الكتلة في الكنيس���ت ،إن عل���ى ترامب اإليفاء
بوعده ونقل الس���فارة إلى القدس“ .لقد تحدث ترامب
عن وحدة القدس ونقل السفارة إلى القدس .لقد تعهد
بهذا أمام ناخبيه .وفي هذه األثناء طرأ تغيرا على روح

يتشرف المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية «مدار» بدعوتكم لحضور
يوم دراسي بعنوان:

« االقتصاد الفلسطيني في الداخل الواقع االفاق والتحديات»
والذي سيعقد في فندق جراند بارك ،رام الله
اليوم الثالثاء الموافق 2017/05/16
10:00 -09:30

تسجيل وضيافة

10:10- 10:00

افتتاح وترحيب

د .هني���دة غان���م :المديرة
العامة لمركز مدار

10:30-10:10

عرض فيلم قصير عن الواقع االقتصادي لفلسطينيي الداخل

إعداد وإخراج قاسم الخطيب

11:30 -10:30

الجلسة األولى :االقتصاد الفلسطيني في الداخل:
الواقع ،المميزات والتحديات

تدير الجلسة :د .عال عوض

االقتصاد الفلسطيني في الداخل “صورة بانورامية”

د .س���امي ميعاري – محاضر
وباحث اقتصادي

السياسات والخطط االقتصادية للدولة تجاه الفلسطينيين في الداخل

د .امطانس شحادة – باحث اقتصادي

نقاش
11:45 -11:30

استراحة قهوة

12:45 - 11:45

الجلسة الثانية :نشاطات اقتصادية فلسطينية  -الواقع والتحديات

يدير الجلسة :د .سمير عبدالله

المرافق االقتصادية النقدية وقطاع الخدمات المالية :الواقع والمستقبل

د .حس���ام جريس  -محاضر
وباحث اقتصادي

التحديات أمام رأس المال في الداخل “شهادة شخصية”

رجل األعمال عيسى خوري

12:45- 12:30

اسئلة ونقاش

13:00 -12:45

استراحة قهوة

14:30-13:00

الجلسة الثالثة :الفلسطينيون في الداخل في مجال «الهايتيك»

ا .عارف الحسيني

العرب في صناعة الهايتك “واقع وآفاق”

أ .عماد جرايسي باحث

المهندس نصري س���عيد –
الحاضنات التكنولوجية في الداخل ودورها في انجاح مشاريع ريادية
مدير استثمارات
تحديات أمام المبادرين العرب “شهادة شخصية ”

البروفيسور زياد حنا – نائب
مدير شركة كيدنس العالمية

استراحة

17:30-15:30

الجلسة الرابعة و الختامية:
فرص التعاون على جانبي الخط األخضر

يدير الجلسة :المهندس وليد األحمد
ّ
متحدثون:
د .محم����د مصطفى :رئي����س مجلس
إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني
محمد بركة :رئيس لجنة المتابعة
منيب المصري :رجل أعمال

هذه األقوال وليس واضحا ما هو مصدر التغيير”.
وأض���اف بينيت أنه “يجب القول لألميركيين ما الذي
نريده .ويجب القول إنه لن نسمح بقيام دولة فلسطينية
ثانية إضافة إلى تلك التي في غزة .هذا تغيير سياسة
عن تلك التي ت���م التعبير عنها في خط���اب بار إيالن.
لقد انتهت فترة أوباما .ومن الخطأ االستمرار بالضبابية
ويجب القول إن القدس هي عاصمة إس���رائيل الموحدة
تحت سيادة إسرائيل إلى األبد” .واعتبر بينيت أنه “إذا
كما حازمين س���يحترموننا في الجان���ب اآلخر .ويفضل
أن نستثمر في الس���نوات األربع المقبلة في البناء .ولن
يتبخر أحد ,نحن هنا والعرب هنا”.
من جانبها قالت وزيرة العدل اإلس���رائيلية ،أييليت
ش���اكيد ،من “البيت اليه���ودي” ،إن “الفج���وات بيننا
وبين الفلس���طينيين كبي���رة ً
جدا ،وال يمك���ن أن تقوم
دولة فلس���طينية على حدود  .67وعل���ى نتنياهو قول
ه���ذا األمر لترامب” .وأضافت أن “انتخاب ترامب فرصة
جيدة إلس���رائيل ،ألنه رئيس مس���تعد لتنفيذ خطوات
جريئ���ة والتفكير خارج الصن���دوق .يمكن المبادرة إلى
اتف���اق اقتصادي ضخ���م مع الدول العربي���ة المعتدلة
ومع الفلس���طينيين ،وبن���اء مناطق صناعي���ة وتطوير
بن���ى تحتي���ة مش���تركة يس���تفيد منه���ا الجميع في

الش���رق األوسط .يمكن التوصل إلى سالم اقتصادي مع
الفلسطينيين ،عن طريق بناء مناطق صناعية ومشاريع
لرفع جودة الحياة هناك ،دعونا نفعل ذلك”.
وقال���ت أن “البي���ت اليهودي” ال يعت���رض على لقاء
نتنياه���و مع عب���اس “طالما ال توجد ش���روط أو تنازالت
مس���بقة ،لكننا نرى أن المحادثات التي تهدف إلنهاء
الصراع مصيرها الفش���ل ،وفي الش���رق األوسط تندلع
موجة م���ن األعمال اإلرهابية بعد فش���ل كل محادثات،
وهذا ما علينا أن نحذر منه”.
بدوره ق���ال رئيس ح���زب “يوجد مس���تقبل” ،يائير
لبي���د ،خالل اجتم���اع كتلة حزبه في الكنيس���ت ،أمس،
“إنني أنضم من هنا إلى دعوة رئيس الحكومة للرئيس
األميرك���ي بأن ينق���ل دون تأجيل الس���فارة األميركية
إل���ى القدس .ال يوجد أمر ع���ادل أكثر ،تاريخيا وأخالقيا
وقيميا ،من حصولنا على القدس”.
وكان نتنياه���و أص���در بيان���ا ،أول من أم���س ،اعتبر
في���ه أن “ نق���ل الس���فارة األميركية إل���ى القدس لن
يس���بب أي ضرر لعملية الس�ل�ام ،بل على العكس ،هذه
الخطوة ستش���جعها م���ن خالل تصحيح ظل���م تاريخي
وتبديد الوهم الفلس���طيني بأن القدس ليست عاصمة
إسرائيل».

ْ
موظفين في الشاباك باختالس مبالغ كبيرة
اتهام
*عاصفة في جهاز الشرطة اإلسرائيلية في أعقاب تقديم مشروع قانون
يقضي بإخضاع  1600ضابط في قسم التحقيقات على جهاز كشف الكذب
“بوليغراف” بسبب تسريبات من غرف التحقيق إلى وسائل اإلعالم*
ُ
كش���ف النقاب أم���س ، ،عن عملية اخت�ل�اس كبيرة
ارتكبه���ا اثن���ان م���ن موظف���ي جه���از األم���ن العام
اإلس���رائيلي (الش���اباك) .وتم كش���ف القضية بعدما
قدم قس���م التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة
العدل اإلسرائيلية (ماحاش) الئحة اتهام ضد موظفي
الش���اباك إلى المحكمة المركزية “المركز” في وس���ط
إس���رائيل واتهمهم���ا بس���رقة األموال من حس���ابات
الجهاز الذي يعمالن فيه.
ونسبت الئحة االتهام إلى الموظفين اتهامات بينها
الس���رقة بأيدي موظف عام والتزوير .وطلبت الش���رطة
تمديد اعتقال الموظفين إل���ى حين انتهاء اإلجراءات
القضائي���ة ضدهم���ا ،فيما ق���ررت المحكم���ة تمديد
اعتقالهما حتى اتخاذ قرار آخر بشأنهما.
وقالت تقارير إعالمية إسرائيلية إن الموظفين ،وهما
موظف وموظفة ،يعمالن في القسم اإلداري والمالي في
الش���اباك ،وأنهما اعتقال في بداية أيار الحالي .وبدأت
الش���بهات تحوم حولهما في أعق���اب مراقبة داخلية
نفذها الش���اباك ،وتعالت الشبهات ضدهما في حينه
بوجود تجاوزات مالية وعمليات سرقة .وفي أعقاب ذلك
تم تحويل المعلومات إلى “ماحاش” ،الذي فتح تحقيقا
جنائيا بع���د الحصول عل���ى مصادقة المدع���ي العام
اإلس���رائيلي ،ش���اي نيتسان .يش���ار إلى أن “ماحاش”
رفض السماح بالنش���ر عن القضية في وسائل اإلعالم،
لكنه عاد وسمح بالنشر بعد توجه وسائل إعالم.
وشارك جهاز الشاباك في التحقيق في هذه القضية،
وأصدر بيانا مقتضبا ،أمس ،قال فيه إنه “ينظر بخطورة
إلى بالغة إلى أي مخالفة لقوانين الدولة وقيم الجهاز،
ويعتم���د عل���ى ماحاش وجه���از تطبي���ق القانون بأن
يستنفذ القانون ضد الضالعين في القضية”.
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن محاميان يمثالن
أحد المتهمي���ن تأكيدهما أن موكلهم���ا اعترف منذ
بداية التحقيق بالتهمة المنس���وبة إليه ،وهي سرقة
أموال ،وأنه تعاون مع المحققي���ن .وأضاف المحاميان
أن المحكمة وافقت على دراس���ة طلبهما بالYفراج عن
موكلهما وتحويله إلى االعتقال المنزلي.
وقال محامون يمثلون الموظفة المتهمة في القضية
إن “المعطيات التي نش���رها الشاباك ليست صحيحة.
موكلتنا أعادت معظم األموال المذكورة .والحقا ،عندما
ُ
تكش���ف أمامنا مواد التحقيق كلها سيتم الكشف عن
معطيات أخرى تقلب االتهامات من ’اختالس األلفية’”
في إش���ارة إل���ى التس���مية التي أطلق���ت على قضية
االختالس هذه.

في قضي���ة أخرى ،تتعل���ق بتس���ريب معلومات من
غرف التحقيق في الش���رطة اإلس���رائيلية إلى وسائل
اإلعالم ،تثور عاصفة داخل جهاز الش���رطة في أعقاب
طرح مشروع قانون في الكنيست يقضي بإخضاع كافة
ضباط قسم التحقيقات ،وعددهم حوالي  1600ضابط،
لجهاز “بوليغراف” لكش���ف الك���ذب .وقالت صحيفة
“يديع���وت أحرونوت ،أمس ،إن ه���ذه القضية محرجة
بالنس���بة للش���رطة ،خاصة في أعقاب فضائح التحرش
الجنس���ي واس���تغالل ضباط لمناصبهم بحق شرطيات
ُ
عمل���ن تحت إمرتهم ،التي كش���ف النق���اب عنها في
السنتين األخيرتين وتس���ببت باستقالة ضباط بأعلى
رتب ودفع ضباط آخرين إلى االستقالة.
ووفقا للصحيفة فإن رئي���س لجنة الداخلية التابعة
للكنيس���ت ،عضو الكنيست دافيد أمس���الم ،من حزب
الليكود الحاكم ،يطالب من خالل مش���روع قانون بإلزام
كافة ضباط قس���م التحقيقات في الش���رطة بالخضوع
لتحقيق على جه���از «بوليغراف» ،موضحا أنه «من أجل
الحفاظ على شرطة إسرائيل ،فإنه من الصواب إخضاع
ضباط التحقيقات للبوليغراف مرة كل ثالث س���نوات.
وإذا كان كل شيء سليم ،فما الذي يخافون منه؟».
وردت مصادر في الش���رطة على أمس���الم بالقول إنه
«ال يمك���ن التش���كيك بجمي���ع العاملين ف���ي الجهاز،
وبوليغ���راف هو أداة عدوانية ج���دا .أنت ’تتعرى’ أمام
المحق���ق ،وال يوج���د س���بب ألن يخضع جمي���ع ضباط
التحقيقات لذلك».
وفيما يأم���ل ضباط الش���رطة أن يعم���ل وزير األمن
الداخل���ي ،غلعاد إردان ،من أجل التوصل إلى تس���وية
تمنع سن مش���روع القانون بصيغته الحالية من جهة،
وتتفق مع مطالب أمسالم من الجهة األخرى .لكن إردان
قال إن «ثم���ة أهمية كبيرة إلقرار ه���ذا القانون ومنح
المفتش العام للش���رطة أداة عمل أخرى وضرورية في
عملية تعزيز الثقة بالش���رطة .وأن���ا أفهم قلق زميلي
ورئيس لجنة الداخلية عضو الكنيس���ت أمس���الم .لكن
يجب التوصل إلى تسوية منطقية تقلص خطر تسرب
معلومات من التحقيقات».
وتجدر اإلشارة إلى أن طرح مشروع القانون هذا يأتي
ُ
أيض���ا في وقت تجري فيه الش���رطة تحقيقات جنائية
ض���د رئيس الحكومة اإلس���رائيلية ،بنيامين نتنياهو،
بش���بهة تورطه في قضايا فس���اد .وتتسرب معلومات
كثي���رة م���ن ه���ذه التحقيقات إل���ى وس���ائل اإلعالم
بش���كل متواصل على خلفية اهتم���ام الجمهور بهذه
التحقيقات.

كلمة في البـدايـة
متاجرة سياسية بآالم “الناجين من الهولوكوست”
بقلم :أنطـوان شلحـت
مرة أخرى نتوقف في هذا العدد عند موضوع “الناجين من الهولوكوست” الذين يعيشون
في إسرائيل ،من زاوية تس���ليط الضوء على المتاجرة السياسية الرعناء بآالمهم التي دأبت
ّ
تس���لم حزب الليكود اليميني ّ
سدة
عليها الحكومات اإلس���رائيلية المتتالية ،وال سيما منذ
ً
تقريرا ص .)7
الحكم قبل أربعة عقود (طالع
ً
وأش���رنا في العدد السابق من “المشهد اإلسرائيلي” إلى تقرير خاص أصدره أخيرا مراقب
الدولة اإلسرائيلية حول أوضاع الناجين من المحرقة النازية في إسرائيل ،واعتبره المراقبون
وجه في س���ياقه انتقادات ّ
خطرا ً
جدا”ّ ،
“تقريرا ً
ً
حادة للغاية إلى عدد من الوزارات الحكومية
ً
مؤكدا أن “الدولة ال تقوم بواجباتها تجاه الناجين”.
وضمن التقرير المنش���ور في هذا العددّ ،
ينوه أحد المؤرخين اإلسرائيليين المتخصصين
في ش���ؤون الهولوكوست بأن الفجوة الموجودة بين اس���تغالل الناجين من أجل «بلورة وعي
قدم للناجين شاسعة ًّ
الم ّ
وطني مؤدلج بالصهيونية» وبين الدعم المادي ُ
جدا.
وال تقتصر هذه المتاجرة ُ
المعيبة على الفترة الحالية ،بل إن جذورها تعود إلى الفترة التي
حدثت فيها المحرقة والفترة التي تلتها وتزامنت مع إقامة الدولة.
وأش����رنا أكثر من مرة إلى كتابين متميزين تناوال ه����ذا الموضوع بالعرض والتحليل :األول بعنوان
“المليون السابع” من تأليف توم سيغف ،والثاني بعنوان “ذهب اليهود” من تأليف عيديت زرطال.
يؤكد س���يغف أن قيادة “الييش���وف” اليهودي في فلس���طين حصرت اهتمامها ،عشية
الهولوكوس���ت ،في إنق���اذ اليهود الراغبين ف���ي الهجرة فقط أو أولئ���ك الذين “اعتبرتهم
ً
ً
وعقليا ،على اإلسهام في نجاح الجماعة” (اليهود في فلسطين) .ومن هذا
جسمانيا
قادرين،
المنطلق اختارت الش���باب القادرين على العمل في الزراعة وأهملت المهنيين والتجار وكبار
الس���ن ،وبحسب تعبير الرئيس الثاني لحكومة إس���رائيل موشيه شاريت ّ
“تم إحضار ّ
الجيد
وترك الرديء”!
كذلك يشير المؤلف نفسه إلى أن التيارين السياسيين الكبيرين في الييشوف اليهودي
في فلسطين ،وهما المباي بزعامة ديفيد بن غوريون واتحاد الصهيونيين التنقيحيين بزعامة
زئيف جابوتنس���كي ،حاوال استغالل ضائقة اليهود في أوروبا من أجل جلبهم إلى فلسطين.
وفي هذا اإلطار جرت اتصاالت مع الس���لطات األلمانية أس���فرت عن اتفاقيات لتهجير أعداد
ّ
السر
منهم .واس���تمرت هذه االتصاالت حتى أواس���ط الحرب العالمية الثانية وأجريت في
وتحولت إلى مادة للمضاربات السياسية واالتهامات المتبادلة بين المبائيين والتنقيحيين.
ويورد س���يغف آراء متضاربة بشأن مدى معرفة قيادة الييشوف بالخطط األلمانية النازية
لتصفي���ة يهود أوروبا الش���رقية .غير أنه يمي���ل إلى الرأي القائل إن ه���ذه القيادة أدركت
ه���ذا األمر منذ البداية ،وأدركت معه أنها عاجزة عن إنق���اذ أولئك اليهود .ويبدو أن الوكالة
اليهودي���ة وبن غوريون بش���كل خاص وضعا أولوية تدعيم الييش���وف اليهودي وتحضيره
لمرحل���ة الدولة فوق أي اعتبارات أخرى ،مهما تكن .ومن بي���ن القرائن العديدة على ذلك ما
أعلنه بن غوريون ،في األس���بوع الثاني الندالع الح���رب العالمية الثانية ،أمام اجتماع اللجنة
المركزي���ة لح���زب مباي في تل أبيب ،م���ن أن “أعضاء الحزب ال يق���ررون مصير ما يحدث في
أوروبا ...وال فائدة ّ
ترجى من الكالم عن التطورات األخيرة ،بل ينبغي التعامل معها باعتبارها
كوارث طبيعية”.
ونجد في كتاب زرطال إش���ارات قوية إلى أن اليهود “الصابرا” (الذين ولدوا في فلسطين)
ً
ً
ً
متعاليا ورافضا إزاء الناجين من أوروبا وإزاء مأزقهم ،وهو موقف كان من ش���أنه
تبنوا موقفا
ّ
أن يخل���ف “آثار ندوب عميقة في نفوس أولئك الذين نجوا من الهولوكوس���ت وهاجروا إلى
فلس���طين” .وتغذى هذا الموقف من وقائع تعامل قيادة الييش���وف مع هؤالء ،وباألخص مع
المهاجرين األلمان.
ً
لك���ن األهم من تل���ك الوقائع ومن ذلك الموق���ف يبقى كامنا ف���ي دالالت أخرى تقف في
صلب سيرورة هيكلة عناصر الرواية اإلسرائيلية الرسمية حول الهولوكوست ،ليس أبسطها
ّ
تجيير م���ا حل باليهود من فظائع وعذابات لصالح تدجيج عملية صياغة وتكوين “اليهودي
الجديد” في صورة “الجسور والمقاتل”.
وي���رى أكثر من باح���ث صهيوني أن إحدى أبرز محصالت الهولوكوس���ت هي ذهاب يهود
أوروبا “إلى المس���لخ مثل الخراف” .وهو التعبير الحرفي الذي اس���تخدمه أبناء الييش���وف،
ً
وقيادته أحيانا ،لتوصيف ضحايا النازية ،في إلماح مفرط في جهارته إلى غيظهم وحنقهم
على هذا الخنوع الذي يصيب المنطلقات الصهيونية لتعزيز صورة “اليهودي الجديد” في
ً
وترتبا على ذلك َّ
ً
قسما
تغيا باحثون آخرون أن يربطوا بين هذا الموقف وبين حقيقة أن
مقتل.
من قيادة الحركة الصهيونية في فلس���طين رفض تقديم أي مس���اعدة إلنقاذ يهود أوروبا.
ً
خطرا على درجة كافية من الملموسية اشترط هذا
وحتى عندما أضحت فكرة اإلبادة النازية
ُ
َّ
القس���م تقديم المس���اعدة بالحصول على ضمانات ال ترد بأن يس���هم الناجون في الجهود
المنصرفة نحو صياغة “اليهودي الجديد” ونحو إنشاء “الدولة اليهودية”.
ً
ّ
ومصداق���ا لهذا الربط يقتبس���ون ع���ن بن غوريون ما كتب���ه عام  1938عق���ب “ليلة البلور
(الكريس���تال)” ،حيث قال“ :لو أني أعرف أن في مقدوري إنقاذ جميع أوالد ألمانيا (اليهود)،
بواس���طة نقلهم إلى انكلترا ،وإنقاذ نصفهم فقط بواس���طة نقلهم إلى أرض إسرائيل ،لما
ترددت في اختيار األمر الثاني”.
ّ
ً
ّ
في هذا الموقف ،الذي اعتبره البعض مثيرا للتقزز ،ما يفس���ر تواضع هذه القيادة نفسها،
ً
بعد أن أصبحت قيادة للدولة اإلسرائيلية ،في الحديث عن الهولوكوست وفي أخذه بالحسبان
في مجرى إجراءات برمجة “الذاكرة القومية” .غير أن هذا التواضع سرعان ما انحسر مع إعادة
ً
ً
فتح هذا الملف ارتباطا بمحاكمة رودولف كاستنر وفيما بعد ارتباطا بمحاكمة أدولف أيخمان.
وانطلقت جه���ود برمجة الرواية اإلس���رائيلية حول الهولوكوس���ت م���ن منطلقين يكمل
واحدهما اآلخر:
(*) األول -منطلق الحصرية ،الذي اجتهد لناحية اس���تنباط “خصوصية اإلبادة” المتعلقة
ّ
لمجرد كونهم كذلك .ومن ذلك القول إن الدافع األهم لحمالت اإلبادة هو كون
باليهود فقط
ّ
اليهود في المنفى (الدياس���بورا) ،وتذكير العالم بضرورة مساعدة الدولة اليهودية الفتية
ً
تعويض���ا عما لحق باليهود من فظائع وآثام ،وتعزيز الفك���رة القائلة إن الدعاية المناهضة
للصهيوني���ة هي دعاية معادية للس���امية وبالتال���ي فإن محاربتها تس���تدعي دعم دولة
إسرائيل.
(*) الثاني -منطلق التعمية على المواقف المذكورة أعاله لقيادة الييش���وف الصهيونية
حيال الهولوكوس���ت ،والمقصود مواقف االستنكاف عن تقديم المساعدات إلنقاذ اليهود،
َّ
حد التواطؤ ،وكذلك مواقف االستعالء والنبذ إزاء ضحاياه والناجين منه سواء بسواء.
واتخذت التعمية منحيين دالليين:
(*) األول -منحى التظاهر بأن قيادة الييش���وف بذلت كل ما كان في مس���تطاعها أن تبذله
إلنقاذ يهود أوروبا من المحرقة النازية ،غير أن الظروف الموضوعية كانت أقوى منها بكثير.
(*) الثاني -منحى تضخيم الدالالت المضادة لتعبير “الذهاب إلى المس���لخ مثل الخراف”
والمتمثلة ،أكثر شيء ،في المقاومة التي أبداها اليهود داخل “الغيتوات” .ويندرج في هذا
لاً
اإلطار ،مث  ،التعامل الداللي المفهومي للرواية اإلس���رائيلية الرسمية مع “مقاومة اليهود”
في غيتو وارس���و ،وهي المقاومة التي حولتها تلك الرواية إلى مثل أعلى للبطولة ومنحتها
ّ
“التمرد” بامتياز ،على الرغم من أنه من الناحية العس���كرية الصرفة ،كما تؤكد زرطال
صفة
ّ
“ال ُيصنف تمرد غيتو وارس���و في عداد العمليات الكبيرة .فهو لم يسهم بشيء في تقصير
أج���ل الحرب العالمية الثانية أو في س���حق النازية .ولم يغير قي���د أنملة في عمليات القتل
النموذجي���ة التي تعرض لها يهود أوروبا ...ونهاية ه���ذا التمرد معروفة للجميع :التهمته
ألس���نة النيران وجعلته ً
أثرا بعد عين ...وغالبية المحاربين سقطوا خالل أعمال المقاومة .أما
من بقي منهم ،وبينهم قائد التمرد مردخاي أنيليفيتش ،فقد لقوا حتفهم في معقل قيادة
“المنظمة اليهودية المحاربة” ،قس���م منهم انتحر بإطالق النار على نفسه والقسم الباقي
ً
مات مختنقا بالغاز الذي سربه األلمان إلى داخل المعقل!”.
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حرب متواصلة ،رسمية وإعالمية وشعبية ،ضد الالجئين األفارقة في إسرائيل
 218ألف «غير إس���رائيلي» يقيمون ويعيش���ون في إس���رائيل
اليوم ،من بينهم  84ألف ش���خص موج���ودون بمصادقة الحكومة
اإلس���رائيلية وبطلب منها ويطلق عليهم اس���م «مهاجرو العمل»
أو «العم���ال األجان���ب»؛  94أل���ف ش���خص موج���ودون ب���دون أي
تأش���يرة وتطلق عليهم السلطات الرس���مية اسم «المقيمون غير
الشرعيين»؛ نحو  14ألفا من طالبي اللجوء من جمهوريتي أوكرانيا
وجورجيا .لكن تعديل «قانون المتسللين» الذي دخل حيز التنفيذ
في مطلع أيار الجاري ال يس���ري على أي منهم ـ ألنهم ال يستوفون
تعريف «المتس���للون» ـ وإنما يسري فقط على  40ألف شخص من
طالبي اللجوء ،غالبيتهم العظمى من السودان وأريتريا!
ين���ص التعديل الذي أدخله الكنيس���ت اإلس���رائيلي على
«قانون منع التسلل» ،وأصبح ساري المفعول في األول من أيار
الجاري ،على خصم  %20من رواتب الالجئين طالبي العمل من
السودان وأريتريا المقيمين في إسرائيل ،على أن يتم إيداع
هذه المبالغ في حس���اب ائتمان في أحد البنوك اسرائيلية ال
يستطيع العامل س���حبها واالستفادة منها إال لدى مغادرته
إس���رائيل!! ومعن���ى هذا ،أن خم���س الراتب الش���هري الذي
يتقاضاه الالجئ العامل من هؤالء ـ وهي رواتب متدينة جدا
أص�ل�ا ـ ُيخصم ليودع في حس���اب ائتمان دون أن تكون لديه
أي إمكانية الستخدام أمواله الخاصة هذه واالستفادة منها!!
ُ
وع�ل�اوة على ه���ذا ،تخصم من رواتب ه���ؤالء العمال ضرائب
بنس���ب مرتفعة جدا ،نسبيا ،تزيد عن مستوى الضرائب التي
يدفعها اإلس���رائيليون عادة ،ما يعني أن الراتب الش���هري
الذي يحصل عليه العامل الالجئ من السودان أو أريتريا اآلن،
ّ
بعد دخول التعدي���ل القانوني حيز التنفيذ ،يقل بنحو %35
عما كان يحصل عليه حتى اآلن!
وفوق هذا وذاك ،يجيز القان���ون أيضا فرض غرامات مالية
عل���ى كل واحد من هؤالء يدفعها ،مباش���رة ،من تلك األموال
الت���ي خصمت من���ه عنوة ،وذل���ك إذا ما صدرت ض���ده أوامر
رس���مية بمغادرة إس���رائيل لكن���ه تأخر ع���ن مغادرتها في
الموعد المحدد وخالل المهلة الزمنية المحددة.
وال تكتفي دولة إسرائيل ،بحكومتها وبرلمانها (الكنيست)
وأذرعها الس���لطوية المختلفة ،بكل ما تفرضه من تضييقات
ومضايقات على هؤالء الالجئين الذين يعيش���ون في ظروف
حياتية مزري���ة ،إذ يتعرضون لالعت���داءات وأعمال التنكيل
اليومية تقريبا ،م���ن مجموعات العنصريين الذين ينتظمون
لش���ن “غزوات ليلية” عل���ى األحياء والعمارات التي يس���كن
فيها ه���ؤالء الالجئون ف�ل�ا يتورعون عن االعتداء الجس���دي
عليهم وكيل الشتائم واإلهانات لهم.
ّ
وترى نوعا كاوفمان ،مرك���زة دائرة الالجئين وطالبي اللجوء
في جمعية “عنوان العام���ل” (“كاف لعوفيد” بالعبرية) ،أن
المنظمات الناش���طة في أوس���اط الالجئي���ن األفارقة تتوقع
أن يتعدى الضرر المترتب عن هذه اإلجراءات وإس���قاطاتها
ما س���يصيب هؤالء الالجئين وعائالتهم مباش���رة ،من حيث

مفاقمة أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية والدفع بهم إلى
جحيم الفقر والعوز في بالد ليس���ت بالدهم .وتؤكد كوفمان
أن الضرر س���يصيب ،أيضا ،المجموعات الس���كانية المحيطة
بالالجئين األفارقة ،خاص���ة وأن تلك المجموعات تصارع منذ
س���نوات على م���وارد عامة مقلص���ة في تل���ك المناطق التي
تتعرض لإلهمال الرس���مي طوال س���نوات عدي���دة جدا ،من
جانب الحكومات المتعاقبة وأذرعها المختلفة.
وإل���ى جانب ذل���ك ،س���يعود التعديل القانون���ي المذكور
بالضرر على س���وق العمل اإلس���رائيلي ّ
برمت���ه وعلى العامل
اإلس���رائيلي ،إذ أن كثيري���ن من العمال والمش���غلين الذين
س���يحاولون التهرب من دفع هذه المبال���غ التي نص عليها
التعدي���ل المذكور ،نظرا لكونها مبالغ كبيرة نس���بيا ال تبقي
من الرواتب ما يكفي لسد االحتياجات المعيشية األساسية،
سيضعون أنفسهم ـ في مثل هذه الحالة ـ في خانة مخالفي
القانون ،األمر الذين قد يعرضهم إلى محاكمات وإلى عقوبات
شديدة ،مالية وغيرها .ومن جانب آخر ،يشكل تهرب العمال
والمش���غلين من دفع هذه األموال مس���ًا بمداخيل الدولة ،ما
يؤثر سلبا على االقتصاد بصورة عامة وعلى وتائر ّ
نموه.
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ّ
األهم في الس���ياق هنا هي التي تسجلها كاوفمان
النقطة
بما يلي« :أعضاء الحكومة والكنيس���ت الذين عملوا كل ما في
وس���عهم من أجل سن هذا القانون تركزوا في من ّ
يسمونهم
’المتسللون’ ،أي المجرمين الذين يجلسون بيننا ونحن نحاول
تقيؤه���مّ ...
لكن الفح���ص المتأني والدقي���ق لصورة الوضع
ّ
بين الالجئين األفارقة المقيمين في إس���رائيل تبين أن ثمة
تقس���يمة واضحة تميز بين من يتم تشريع قوانين جديدة
وقاس���ية جدا ضدهم لي���ل نهار ،وبين من يم���رون من تحت
أجهزة الرادار الحكومية ،اإلعالمية والش���عبية .ومن هنا ،فال
مجال إلنكار حقيقة أن القوانين األخيرة ،كلها تقريبا وبصورة
جارفةّ ،
أعدت ضد السود ،المهاجرين من أصول أفريقية».
تش����ير المعطي����ات إلى أن نح����و  218ألف «غير إس����رائيلي»
يقيمون ويعيشون في إسرائيل اليوم ،سواء بتأشيرات مؤقتة
يتم تجديدها أو بدون تأش����يرات إطالقا .من بين هؤالء ،هنالك
 84ألف ش����خص موج����ودون في إس����رائيل بمصادقة الحكومة
اإلسرائيلية وبطلب منها ويطلق عليهم اسم «مهاجرو العمل»
أو «العم����ال األجان����ب» .وإلى جانب هؤالء ،هنال����ك نحو  94ألف
شخص موجودون في إسرائيل بدون أي تأشيرة وتطلق عليهم
الس����لطات الرسمية اس����م «المقيمون غير الش����رعيين» ،تقوم
«دائرة السكان والهجرة» برصدهم وتوثيق تفاصيلهم حسب
الدول����ة التي جاءوا منها (حس����ب ترتيب تنازل����ي) .وتجد بين
هؤالء مواطنين من الدول التالية :االتحاد السوفييتي السابق،
روماني����ا ،المكس����يك ،الفلبين ،الهند ،تركيا ،مص����ر ،كولومبيا،
فنزويال ،هنغاريا ،تشيكوسلوفاكيا السابقة ،البيرو وغيرها.
ابتداء من الس���نة الماضية ،أضي���ف إلى هؤالء المهاجرين
في إس���رائيل نحو  14ألفا من طالبي اللج���وء من جمهوريتي

وقفة احتجاجية لالجئين افارقة في تل أبيب.

أوكراني���ا وجورجيا ،دخلوا إلى إس���رائيل كس���ياح في أعقاب
إلغاء الحاجة إلى الحصول على تأش���يرات دخول مسبقة إلى
إسرائيل .وفور وصولهم إليها ،تقدموا بطلبات لجوء ،تعكف
السلطات الرسمية اآلن على فحصها والنظر فيها.
لكن هؤالء جميعهم ال ينطبق عليهم تعريف «المتس���للون»،
كم���ا ورد في ن���ص القانون .وهو م���ا يعني ،بطبيع���ة الحال ،أن
القانون الجديد ،الذي ش���رعه الكنيس���ت كتعديل لـ»قانون منع
التس���لل» ،يس���ري فقط على  40ألف ش���خص طالب���ي لجوء في
إس���رائيل ،غالبيتهم العظمى من السودان وأريتريا ،إضافة إلى
بضعة آالف قليل���ة من دول أفريقية أخرى جاءوا إلى إس���رائيل
عبر سيناء ويحملون تأشيرات ،مما يحول دون طردهم من البالد.
حرب واسعة ضد جزء من األجانب المقيمين في إسرائيل
تؤكد نوعا كاوفمان ،في تقرير خاص حول الموضوع نشرته
على موقع «محادثة محلية» (س���يحاه ميكوميت) اإلسرائيلي،

يوم  9الجاري ،أن «دولة إسرائيل تشن حربها الواسعة واألكثر
ش���عبية ضد جزء صغير نس���بيا ،فقط ،من الس���كان األجانب
المقيمين في إس���رائيل ،وهؤالء بال���ذات هم الذين يقيمون
فيها بصورة قانونية ،يحملون تأش���يرات يتم تجديدها كل
ش���هرين ـ ثالثة أش���هر (طبقا لمزاج موظفي دائرة السكان
والهجرة ،المسؤولين عن تجديد التأشيرات) ،لكن جريمتهم
الوحي���دة تكمن في طريق���ة دخولهم إلى إس���رائيل ـ وهي
الطريقة التي يلجأ إليها السواد األعظم من طالبي اللجوء في
ش���تى أنحاء العالم حين يدخلون إل���ى دول يفترض بها أن
توفر لهم الحماية والرعاية ـ عبور الحدود مشيًا على األقدام
حتى الوصول إلى المكان األكثر أمنا وأمانا ،حيث يستطيعون
الحصول على الحماية الالزمة.
ادعى المبادرون إلى سن القانون المذكور والمروجون له بأن
الهدف منه هو ممارس���ة الضغط الذي من شأنه حث طالبي

اللج���وء على االنكش���اف «الطوعي» .وفي ه���ذا بالذات يكمن
خبث هؤالء« ،ألن إس���رائيل متخصصة ف���ي الطرد» ،كما تنوه
كاوفمان .فطبقا لمعطيات دائرة الس���كان والهجرة ،يتم طرد
 8,8أش���خاص من إسرائيل يوميا ،بالمعدل .وفي العام ،2016
مثال ،تم طرد  %3من مجموع المهاجرين الذين كانوا يقيمون
في إس���رائيل دون تأشيرات .لكن إس���رائيل تمتنع عن طرد
طالبي اللجوء الس���ودانيين واإلريتريي���ن بالقوة ،نظرا ألنهم
ينتمون إلى مجموعات س���كانية محمية وفق القانون الدولي
ومن ش���أن طرهم بالق���وة (وهو ما حصل في الس���ابق أيضا)
تعريض حياته���م ،حريتهم وأجس���ادهم ألخطار حقيقية
وجدية .وألن إسرائيل ال تريد ـ لهذا السبب ـ أن تكون موثقة
ّ
عل���ى طرد هؤالء بالقوة ،فهي تفض���ل اعتماد إجراءات ترمي
إل���ى تنغيص حياتهم وتيئيس���هم حتى يصلوا إلى وضع ال
يطاق فيقررون مغادرة إسرائيل «طوعيا»!

تقرير يميني إسرائيلي يتحدث عن «أموال تركية لتمويل
النشاطات اإلسـالميـة المـتـطـرفـة في داخــل إســرائيل»!
الهدف ،حسب كاتب التقرير« :تشجيع عرب إسرائيل على االنفصال عن الدولة»!!
“أردوغان يطمح ألن يكون سلطان المسلمين الجديد ولتذهب سيادة اليهود إلى الجحيم”!!
م���ا هو س���بب اهتمام الرئي���س التركي ،رج���ب طيب أردوغ���ان ،بأوضاع
المسلمين في إس���رائيل وأوضاع مس���اجدهم ،كما انعكس (االهتمام) في
الخطاب الذي ألقاه أردوغان يوم الثامن من أيار الجاري ّ
ووجه خالله انتقادات
حادة للحكومة اإلس���رائيلية وسياس���تها ،وخصوصا في سياق الحديث عن
ممارساتها في المسجد األقصى المبارك وعن “قانون منع األذان” الذي ّ
أقره
الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة األولى؟
ّ
س���بب هذا االهتمام هو “ببس���اطة ش���ديدة :األموال التركية التي تمول
النش���اطات اإلسالمية المتطرفة في داخل إس���رائيل”!! حسبما يعلن عكيفا
بيغمان ،رئيس تحرير موقع “ميداه” اإلس���رائيلي ،اليميني المتش���دد ،في
ُ
مقال خصصه لهذا “الموضوع” ونش���ر في الموقع المذكور (يوم  9الجاري)
تحت عنوان “األموال التركية التي ّ
تحرض عرب إسرائيل”!
ي���رى بيغمان أن الحديث يج���ري هنا عن “موضوع لم يح���ظ ،حتى اليوم،
بالتغطية والمتابعة في إس���رائيل ،وهو منظوم���ة التمويل التابعة للحركة
اإلسالمية اإلسرائيلية ،وخصوصا الجناح الشمالي برئاسة الشيخ المتطرف
ِّ
والمحرض رائد ص�ل�اح ...وهي منظومة مرتبطة ،برواب���ط وثيقة ،بجمعيات
تركية”.

«مراقب ومتابع»!
يقتبس بيغمان مما يقول إن باحثا فلس���طينيا م���ن النقب يدعي عاطف
أب���و عجاج كتبه في إطار دراس���ة أكاديمية أجراها حول الحركة اإلس�ل�امية
في النقب ،فيقول« :ش���بكة العالقات المتشعبة التي نجح الجناح الشمالي
بإقامتها وتكريس���ها مع القيادة اإلس�ل�امية العالمية أنشأت قاعدة متينة
من صناديق الدعم الثابتة .هذه الش���بكة أقيمت بفضل نشاط الشيخ رائد
صالح الذي استطاع ،خالل الس���نوات الماضية ،تحويل الجناح الشمالي إلى
أداة مركزية مقبولة لدى الصناديق الداعمة من خارج البالد».
ويضيف بيغمان إن أبو عجاج «ال يقدم تفاصيل حول هوية تلك الصناديق
وماهيتها» ،لكن بيغمان نفس���ه نجح في العثور على «بعض التفاصيل» من
خالل «مراقبتي ومتابعتي لنش���اط الحركة اإلسالمية في النقب» ،كما يقول!
ويوضح أن «المعطيات التي س���أعرضها هنا ليس���ت ،كما يبدو ،سوى طرف
صغير جدًا م���ن الكتلة الجليدية الهائلة المتمثلة في التمويل اإلس�ل�امي
في إسرائيل».
في البحث عن دراسة عاطف أبو عجاج المذكورة على شبكة االنترنت ،وجدنا
أن بيغمان هذا «متخصص» في الكتابة التحريضية ضد الحركة اإلس�ل�امية
ُ
خاص���ة ،وضد أهالي النقب عامة .فقد أجرى مقابلة مع أبو عجاج نش���رت في
موقع «ميداه» نفس���ه يوم  ،2013/4/11مع إشارة إلى أن تلك المقابلة «جاءت
اس���تمرارا للتحقيق الذي أجراه موقع ميداه حول الدور المكثف الذي يقوم
به الجناح الشمالي من الحركة اإلسالمية برئاسة الشيخ رائد صالح في مجال
البناء غير القانوني في النقب»!
في المقابلة إياها ،يقول أبو عجاج إن «الحركة اإلس�ل�امية ،وخاصة الجناح
الش���مالي ،تجمع أمواال من خارج البالد ،في دول الخليج ودول إسالمية أخرى.
فرائد صالح يتمتع بعالقات عامة ممتازة في العالم العربي .يصفونه هناك

ّ
ويصورونه بينما يتم اقتياده إلى المحكمة وسط صدام
بأنه معارض للنظام
مع ممثلي األجهزة الرسمية ،وخاصة على ضوء الرسالة والمواقف الواضحة
التي يبثها الجناح الش���مالي في مس���ألتي االنتخابات للكنيست والمسجد
األقصى».
ُ
أما «التحقيق الصحفي» المشار إليه ،فهو الذي أجراه بيغمان نفسه ونشر
ُ
في موقع «ميداه» أيضا في اليوم نفس���ه الذي نش���رت فيه المقابلة مع أبو
عجاج ( ،)2013/4/11تحت عنوان« :الحركة اإلس�ل�امية تبني على النقب» ،ثم
جاء في العنوان الفرعي أن «الجناح الش���مالي» ينظم نش���اطات واسعة في
النقب «تش���مل ،ضمن ما تش���مل ،حمالت بناء غير قانوني واسعة النطاق».
ويش���ير ّ
معد التحقيق ،في مس���تهله ،إلى تقرير كان نشره قبل ذلك بأيام
(في  ،2013/3/24على الموقع نفس���ه) تحت عنوان «الحركة اإلسالمية والبدو
يس���تغلون الفصح للبناء المكثف» ،وورد فيه« :للسنة الثامنة على التوالي،
ينظم الجناح الش���مالي في الحركة اإلس�ل�امية حمالت بناء واس���عة النطاق
تش���مل غالبية بلدات البدو ف���ي النقب ،بهدف تعزي���ز التضامن بين عرب
الجليل والمثلث وبين إخوتهم غير األشقاء من الصحراء»!

مساجد ،أئمة ومجموعات لتعليم القرآن
يذه���ب بيغمان ،في مقالت���ه الحالية ،إلى البحث عن مؤسس���ات وجهات
تركية «توظف أمواال طائلة في إسرائيل» ،حسب وصفه ،فيجد بينها جمعية
تدعى «يد بي���د» ،أقيمت في أنقره في الع���ام « 2012من أجل التخفيف عن
س���كان المناطق التي احتلتها إس���رائيل في الع���ام  ،»1948كما قرأ بيغمان
في موقع هذه المنظمة على الشبكة .وقرأ ،أيضا ،أن نشاطها يتركز ،أساسا،
في «مش���اريع محلية في مج���االت :المدارس ،التربي���ة االجتماعية ،الصحة،
ّ
تعلم وحفظ القرآن» ،حس���بما ترجم بيغمان عن التركية مستعينًا بـ»مترجم
غوغل» ،كما ينوه.
يفيد موقع جمعية «يد بيد» ،كما يقول بيغمان ،بأنها «ضالعة جدا بما يجري
في إس����رائيل :فهي ّ
تمول دورات استكمال واسعة للمعلمين في مجال تعليم
القرآن ،تدعم نشاطات لتعزيز التواجد في المسجد األقصى وغيره من األماكن
المقدسة وتس����اعد في تشكيلة واس����عة من الفعاليات التربوية والثقافية».
ويالح����ظ أن «المعلومات على موقع هذه المنظمة قديمة بعض الش����يء ،لكن
صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك تبين أن الجمعية
ال تزال فعالة اليوم أيضا وتواصل تنفيذ نشاطات غير قليلة».
أحد المش���روعات المركزية التي تتكفل هذه الجمعية التركية بتمويلها،
حس���بما يكتب بيغمان ،هو ترميم وإعادة تصميم مساجد في مختلف أنحاء
إس���رائيل« ،تتع���رض العتداءات مختلف���ة ،منذ نكبة  1948وحت���ى اليوم...
فقد تم هدم وتدمير مس���اجد ومقابر عديدة» ،كما ينقل بيغمان عن موقع
المنظم���ة ويضيف« :الملف الذي يتضمن تفاصيل تكاليف هذا المش���روع
اختف���ى عن موقع المنظمة ،لكن يمكن التقدير بأن الحديث يجري عن مبالغ
طائلة جدا».
في إط���ار الدعم الذي تقدم���ه ،تتكفل جمعية «يد بي���د» التركية ،أيضا،
بتموي���ل الرحالت والجوالت الت���ي ينظمها «الجناح الش���مالي» في الحركة

اإلسالمية إلى المسجد األقصى في القدس و إلى مواقع دينية أخرى ،بهدف
«تعميق انخراط عرب إس���رائيل في النضال من أجل المسجد األقصى وغيره
من األماكن المقدس���ة» .وضمن دعمها للمساجد في إسرائيل ،رصدت هذه
الجمعية أيضا مبلغ  620ألف يورو لصيانة وش���راء معدات خاصة بالمس���جد
الكبير في مدينة اللد «التي كان المسلمون يشكلون  %90من سكانها حتى
الع���ام  ،1948بينما تتعرض الي���وم للتهويد بتوطي���ن المهاجرين الروس
فيها» ،كما ورد في موقع الجمعية ،طبقا لما ترجمه بيغمان.
إضاف���ة إلى ذلك ـ يضيف بيغمان ـ تخصص جمعية «يد بيد» مبالغ كبيرة
جدا لفعاليات مختلفة في مجال «التربية اإلس�ل�امية» ،إذ تدعم ،على سبيل
المثال ،جمعية أخرى (تركية) تتكفل بتمويل رواتب  400إمام في مس���اجد
مختلفة في قرى ومدن عربية في جميع أنحاء إسرائيل ،علما بأن راتب اإلمام
الواح���د من هؤالء يبلغ  2,175دوالرا ،ما يعن���ي تكلفة إجمالية تبلغ 93,500
دوالر في الشهر الواحد.
يالح���ظ بيغمان أن جمعية «يد بيد» التركية تفاخ���ر بأنها ّ
«تمول تعليم
القرآن» وبأن أكثر من  10,000تلميذ ،من مختلف األعمار والمس���تويات ،قد
شاركوا في هذه الدورات .وتنش���ر الجمعية على موقعها وثيقة تفصيلية
بهذا المش���روع وتكلفته الت���ي تبلغ  53,519يورو ل���كل  100طالب ،أي 535
يورو لكل طالب .ويش���مل هذا المبلغ أجرة القاعة التعليمية ،وجبات ساخنة
للتالميذ ،أجرة المعلمين ،اللباس الخاص والموحد ،اإلدارة وغيرها .ويستنتج
بيغان إنه إذا كان هذا المش���روع قد ش���مل  10,000طالب ،حقا ،فمعنى ذلك
أن تكلفت���ه اإلجمالي���ة زادت عن  5,530,000يورو .وإل���ى جانب هذا ،تمول
الجمعي���ة أيضا تأهيل معلمين خصوصيين لتعلي���م القرآن في مجموعات
تعليمية صغي���رة ( 7-5طالب ف���ي المجموعة الواحدة) وتدف���ع لهم أجرة
بمبلغ  120يورو في الشهر لكل معلم .وإذا كان يشارك في هذا المشروع 70
معلما ،حس���ب ما ينقل بيغمان عن موقع الجمعية ،فمعنى ذلك أن التكلفة
اإلجمالية ألجور هؤالء المعلمين هي  100,800يورو في الشهر الواحد.

الجامعات والنقب «غير القانوني»!
يش���مل الدعم المال���ي التركي ،كما يقول بيغمان ،ط�ل�اب الجامعات ممن
ينتمون إلى الجناح الشمالي من الحركة اإلسالمية ،إذ ّ
تمول جمعية «يد بيد»
التركية جميع نش���اطات جمعية «اقرأ» الطالبية ف���ي الجامعات ،عالوة على
مساعدة هؤالء الطالب في تمويل رسوم التعليم الجامعي بمبلغ  2,600يورو
لكل طالب ،إضافة إلى مصروف جيب ش���خصي شهري لكل منهم .ويشارك
هؤالء الط�ل�اب في دورات تحضيرية خاصة تس���اعدهم عل���ى االنتقال من
َّ
تنظـم لهم زيارات
قراهم ومدنهم إلى مس���اكن الطلبة في الجامعات ،كما
جماعية خاصة إلى المس���جد األقصى .وتبلغ تكلفة هذا المش���روع نحو 200
ألف يورو لـ  180طالبًا في الشهر (وهذا ال يشمل أقساط التعليم الجامعي).
ويعيد بيغمان التذكير بما كان كتبه في مقال س���ابق نش���ره في الموقع
نفسه (ميداه) في  2013/7/10بعنوان “المال التركي والنقب غير القانوني
ُ
ـ هكذا تس���تخدم األموال التركية لتنفيذ أعم���ال البناء غير القانوني لدى
البدو في النقب ،برعاية تنظيمات فرعية تابعة للجناح الشمالي في الحركة

اإلس�ل�امية” .وكان ق���د ادعى هن���اك أن جمعية “يد بيد” التركية تنش���ط
بصورة حثيثة في منطقة النقب “بهدف نش���ر وتعميق األسلمة بين البدو
وتجنيده���م لتبني رواية “النكبة” التي يطرحها عرب إس���رائيل”! وأضاف
أن هذه الجمعية “تنش���ط في النقب في ثالثة مشاريع مركزية هي :توفير
الطاقة الشمس���ية للقرى غير القانونية (هكذا يس���مي هذا الكاتب القرى
العربي���ة غير المعترف بها رس���ميا في النقب ،أي التي ترفض الس���لطات
اإلس���رائيلية الرس���مية االعتراف بها كتجمعات س���كانية ،مما يحرمها من
مقومات الحياة والخدمات األساس���ية ،مثل الماء والكهرباء وغيرها)؛ “بيت
في النقب” لدعم البناء في هذه القرى “غير القانونية”؛ و”مياه في القرية”
لتوفير المياه ألهالي تلك القرى.
في إطار هذه المش���اريع ،دعم���ت الجمعية التركية أيض���ا معركة أهالي
النقب العرب ضد “مخطط برافر” الس���لطوي الذي استهدف ترحيل عشرات
اآلالف منهم عن أراضيهم.
وقب���ل أن يختم مقالته هذه ،ينوه بيغمان إلى أنه يمكن االس���تدالل على
حج���م الدعم المالي الذي تقدمه جمعية “يد بيد” التركية من حقيقة أنها
سعت إلى تجنيد  7,2مليون يورو من أجل تمويل إقامة مركز “النور” الطبي
في مدينة أم الفحم ،مع اإلش���ارة إلى أن جميع التبرعات التي تقدمها هذه
الجمعية تصل إلى جمعيات مس���جلة في إسرائيل وتعمل بصورة قانونية
وعلنية (يمكن التعرف على بعضها من موقع الجمعية التركية نفسها ،بما
في ذلك تفاصيل عديدة عنها).
وفي الختام ،يقول بيغمان إن كل ما س���اقه أعاله ال يزيد عن كونه “عرضًا
جزئيًا فقط للنش���اط التركي في إسرائيل ،والذي يتركز في تقوية وتعميق
اإلس�ل�ام ودع���م األماكن المقدس���ة له وفي تش���جيع عرب إس���رائيل على
االنفصال عن مؤسسات الدولة ،طبقا لإليديولوجية المتطرفة التي يتبناها
الش���يخ رائد صالح”! ثم يعتبر الموض���وع ّ
برمته “جانبا من جوانب العالقات
اإلس���رائيلية ـ التركية وهو أوس���ع وأكثر تشعبا مما يبدو ،ولذلك فهو يثير
أسئلة كثيرة :ما هي حصة الحكومة التركية من هذه التبرعات؟ هل تشارك
في التمويل المباش���ر ،أم تؤثر على توجيه األم���وال؟ هل لهذه الجمعيات
عالق���ات مع تنظيمات إش���كالية ،مث���ل “هيئة اإلغاثة اإلنس���انية وحقوق
اإلنس���ان والحريات” التركية ( )IHHالتي وقفت وراء س���فينة “مرمرة” إلى
قطاع غزة؟ وهل من المحتمل ،مثال ،أنه يتم عبر تركيا تحويل أموال من دول
إسالمية أخرى ال توجد عالقات دبلوماسية لها مع إسرائيل؟”!!
ويش���ير بيغمان إلى أن “اإلجابة عن هذه األسئلة تفوق قدراتنا ومواردنا
ف���ي المرحلة الحالية ،لكن ـ كما أوضحنا في الماضي ـ تركيا تمارس نش���اطا
مماثال في أوروبا منذ سنوات طويلة ،بغية تجنيد مؤيدين وتأثير لها هناك
بواس���طة شبكات المس���اجد والتربية اإلس�ل�امية بين المهاجرين في تلك
الدول!” .وأيا تك���ن اإلجابة ،فإن “الحقائق ،على أية حال ،واضحة تماما :ثمة
جهات تركية تتدخل في أمور إس���رائيل الداخلية وتمارس تأثيرا على عرب
إسرائيل أكثر بكثير مما هو معروف ومما يبدو على السطح .فأردوغان يطمح
ألن يكون سلطان المسلمين الجديد ولتذهب سيادة اليهود إلى الجحيم”.
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سلوان قيد التهويد.

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

على الواليات المتحدة واألردن التأثير
على اتفاق أستانا بشأن مناطق وقف
التصعيد في سورية لتلبية مصالح إسرائيل
ّ
وقعت كل من روس���يا وإي���ران وتركيا ،في الخامس من
أيار الحالي ،على اتفاق في أستانا ،عاصمة كازاخستان،
أطل���ق عليه اس���م “مذك���رة التفاهم���ات لمناطق وقف
التصعيد في سورية” .وجاء هذا االتفاق ،برعاية وضمان
ال���دول الثالث ،في ظل اليأس م���ن امكانية التوصل إلى
وقف إطالق نار في الحرب األهلية في الس���ورية الدائرة
منذ أكثر من س���ت س���نوات .وهذا االتفاق هو المحاولة
الرابعة لوقف إطالق النار في سورية خالل أقل من سنة.
واعتبرت ورقة موق���ف صادرة عن «معهد أبحاث األمن
القومي» في جامعة تل أبيب ،أول من أمس األحد ،أن على
إسرائيل التأثير على اتفاق كهذا ،من خالل اإلشارة إلى
«المخاطر والفرص» الكامنة فيه.
وأشارت ورقة الموقف إلى أن األمر الجديد في االتفاق
األخي���ر هو الحدي���ث عن تهدئة ووق���ف التصعيد في
أرب���ع مناطق في أنحاء س���ورية .المنطقة األولى واألكبر
تش���مل محافظة إدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة
لها في ش���مال س���ورية وبالقرب من الحدود مع تركيا،
وتتركز فيها تنظيمات معارضة كثيرة ومليون مواطن
تقريب���ا .والمنطقة الثاني���ة عبارة عن جي���ب يقع بين
مدينتي حماة وحمص ،يس���كنه نحو  200ألف مواطن.
والمنطق���ة الثالثة عبارة عن جيب يقع ش���رق العاصمة
دمشق ،ويسكنه قرابة  700ألف مواطن .وتقع المنطقة
الرابعة جنوب سورية ،وتشمل أجزاء من محافظتي درعا
والقنيطرة ،ويس���كنها قرابة  800ألف مواطن ،وقريبة
م���ن الحدود م���ع األردن وهضبة الج���والن التي تحتلها
إس���رائيل وتعتبر أن خ���ط وقف إطالق الن���ار فيها من
العام  1974هو حدودها مع س���ورية .وفرضت إس���رائيل
قوانينه���ا على الجوالن ،في الع���ام  1981واعتبرت أنها
بذلك ضمته إلى سيادتها.
وأعلنت الدول الثالث الراعية أن أهداف االتفاق ،الذي
دخل حي���ز التنفيذ غ���داة توقيعه ،ه���ي تخفيف قوة
القتال وحجمه ،وتخفيف األزمة اإلنسانية قدر اإلمكان،
والسماح ببدء عودة الالجئين إلى سورية ،بينما الهدف
األهم هو وضع أسس حل شامل للحرب واألزمة السورية،
من خالل الحفاظ على سالمة أراضيها .وجرى تحديد مدى
االتفاق لعام ونصف العام ،مع إمكانية تمديده ،على أن
يتوقف القتال بين قوات النظام والمعارضة المس���لحة
في مناطق منع التصعيد ،بما في ذلك منع الغارات التي
ينفذها سالح الجو الس���وري .وفي المقابل ،فإن االتفاق
نص على اس���تمرار القت���ال في مناطق من���ع التصعيد
األربع ،ضد تنظيم «الدولة اإلس�ل�امية» (داعش) و»جبهة
تحرير الش���ام» («جبه���ة النصرة» س���ابقا) وتنظيمات
إسالمية جهادية أخرى.
ووفقا لالتفاق ،فأنه س���يتم إدخال مساعدات إنسانية
إلى المناطق األربع ،واس���تئناف الخدمات التي يزودها
النظام الس���وري ،مث���ل تزويد الماء والكهرباء ،وإنش���اء
ظروف تس���مح بع���ودة الالجئي���ن والمهاجري���ن طوعا.
وستنتش���ر قوات عس���كرية من جيوش ال���دول الثالث
الراعي���ة لالتفاق في نقاط عب���ور وتفتيش ومراقبة على
ط���ول ح���دود المناطق األرب���ع بهدف تطبي���ق االتفاق
ومراقبة تنفيذه.
وأش���ارت ورقة الموقف إلى أنه عل���ى الرغم من إعالم
النظ���ام الس���وري بأنه ملت���زم باالتفاق وس���يعمل على
تطبيق بنوده“ ،إال أنه ال يوجد ضمان بأن يفي بتعهده”،
إذ إن النظ���ام ليس طرفا في االتف���اق .كما أن تنظيمات
المعارضة ليست طرفا في االتفاق ،وعبرت عن معارضتها
لس���ريان وقف إطالق الن���ار في أجزاء من س���ورية فقط
ورفضت االعتراف رس���ميا بدور إي���ران ،حليفة النظام،
ووصفته���ا بأنه���ا “كالذئب الذي س���يحرس الحمالن”.
ودعت المعارض���ة إلى وجوب ضل���وع الواليات المتحدة
وال���دول العربية الس���نية ،وفي مقدمتها الس���عودية،
وهي دول برز غيابها عن محادثات أس���تانا .ورغم حضور
من���دوب أميركي في هذه المحادثات إال أنه لم يش���ارك
بش���كل فعال فيها .ولم تستبعد ورقة الموقف أن يكون
لقاء الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،مع وزير الخارجية
الروسي ،سيرغي الفروف ،في البيت األبيض ،في العاشر
من أيار الحالي ،مؤش���را على انضمام الواليات المتحدة
إلى اتفاق أستانا في وقت الحق.
إسرائيل واتفاق أستانا
تدعي إس���رائيل إنها اتخذت جانب الحياد في الحرب
األهلية السورية طوال السنوات الست الماضية ،لكنها
ال تنفي أنها شنت غارات عديدة استهدفت مستودعات
وقوافل أس���لحة في األراضي السورية ،ادعت أنها كانت
على وش���ك نقله���ا إلى ح���زب الله في لبن���ان .وتصف
إس���رائيل هذه األسلحة بأنها “كاس���رة للتوازن” ،وأنها
تشمل صواريخ مضادة للطائرات وصواريخ شاطئ – بحر
مضادة للبوارج العسكرية.
واعتبرت ورق���ة الموقف الصادرة ع���ن “معهد أبحاث
األمن القومي” أن اتفاق أس���تانا يزيد م���ن الحاجة إلى
إع���ادة تقييم هذه السياس���ة اإلس���رائيلية“ ،ألن هذه
الخطوة األخيرة ه���ي مرحلة أخرى في بلورة مس���تقبل
س���ورية وتنطوي على تحديات ومخاطر بعدة مستويات
بالنسبة لها”.
وأضاف���ت الورق���ة أنه “في مس���توى ال���دول العظمى
واإلقليم���ي ،غي���اب الواليات المتحدة م���ن إطار االتفاق
يبقي قيادة بلورة مستقبل سورية بأيدي روسيا وإيران
والمح���ور الراديكالي ،وأيضا بأي���دي تركيا ،التي تتخذ
مواقف إش���كالية من إس���رائيل ،ولذلك ف���إن المصالح
األمنية اإلسرائيلية بقيت من دون تمثيل الئق”.
وتابع���ت الورق���ة أن���ه “في المس���توى العس���كري –
اإلس���تراتيجي ،يوفر االتف���اق إليران ،طالم���ا أن األمور
متعلقة بروسيا ،مكانة رسمية ومعترف بها في سورية
في المس���تقبل ويمنحها شرعية االس���تقرار العسكري
فيها .وذل���ك ،في تناقض ش���ديد لموق���ف المعارضة

السورية وكذلك للخطوط الحمراء التي وضعتها الواليات
المتحدة وإسرائيل بهذا الخصوص .ووفقا لالتفاق ،فإنه
يتوقع أن تش���ارك ق���وات إيرانية في مهم���ات مراقبة
ُ
وتنفيذ االتفاق ،ومن خالل ذلك س���تمنح إيران إمكانية
نش���ر قوات ف���ي األراضي الس���ورية واس���تخدام ’كافة
الوسائل المطلوبة’ من أجل تنفيذ المهمة .والتفاصيل
غير واضحة تمام���ا ،في هذه المرحلة ،وهل ستش���ارك
القوات اإليرانية في مراقبة تطبيق االتفاق في المناطق
المحاذية لحدود إسرائيل”.
واعتبرت الورقة أنه “في المس���توى المحلي ،ثمة خطر
آخر يكمن ف���ي االتفاق وهو احتمال ع���ودة قوات نظام
األس���د تدريجيا إلى المناطق التي ال تخضع لس���يطرته
اليوم ،من خالل إعادة الخدمات األساس���ية التي يزودها
النظام لمناطق وقف التصعيد .ومن ش���أن حدوث تطور
في ه���ذا االتجاه أن يزيد من تعل���ق المناطق المختلفة
بالنظام ،األمر الذي سيعزز من تأثيره فيها وعليها .وفي
الوقت الذي سيحظى فيه النظام بالراحة لمصلحة ترميم
الجيش واس���تمداد الق���وة ،وبغياب مس���اعدة خارجية
لتعزيز الق���درات الدفاعي���ة الذاتية للق���وى المحلية،
إضافة إلى عدم تحس���ين ق���درة الصم���ود االقتصادي
واالجتماعي للسكان ،فإن مناطق وقف التصعيد قد تجد
نفسها بسرعة في موقع متدن ،ومعرضة لمحاوالت عودة
النظام ،ومعه حلفاءه المعادين إلسرائيل”.
كذلك اعتبرت الورقة أن ع���ودة الالجئين والمهجرين
السوريين إلى المناطق اآلمنة “هي قضية معقدة أخرى
وتض���ع تحديا” أمام إس���رائيل .وأردفت أن���ه “من دون
رد مالئ���م ،فإن عودة الالجئي���ن والمهجرين إلى مناطق
الدمار ،غير الجاهزة الس���تيعابهم ،يمكن أن تؤدي إلى
تدهور الوضع إلى درجة أزمة إنسانية شديدة ،ستعود
وتنعكس بطرق مختلفة على الوضع الداخلي في سورية
وأيضا على الدول المجاورة ،وبينها إسرائيل واألردن”.
وتابع���ت الورقة أن���ه “في المس���توى التكتيكي ،فإن
اإلعالن عن وق���ف القتال بين النظ���ام والمتمردين (أي
المعارضة الس���ورية) وخالل ذلك اس���تمرار القتال ضد
التنظيم���ات اإلرهابي���ة ،يتوقع أن ي���ؤدي ،مثلما حدث
في اتفاقيات التهدئة الس���ابقة ،إلى استمرار مهاجمة
المتمردين والسكان من جانب قوات نظام األسد وروسيا،
تحت غطاء الحرب على التنظيمات اإلرهابية”.
ورأت الورقة أنه “من أجل االمتناع عن تطورات س���لبية
وعن بلورة أحادية الجانب لس���ورية المستقبلية من ِقبل
المحور الروس���ي – اإليراني ،س���يكون م���ن الصواب من
جانب إس���رائيل أن تعمل في مس���ارين موازيين :األول،
إظهار حزم مقابل روسيا ومواصلة إظهار القوة والقدرة
على إلحاق الضرار من جانب إسرائيل بالجهود الروسية
في المنطقة وذلك من أجل تحس���ين موقع المس���اومة؛
والثان���ي ،ه���و تش���جيع الوالي���ات المتح���دة واألردن
والس���عودية على التدخل بش���كل أكبر في المحادثات
اإلس���تراتيجية المتعلقة بحل األزمة في سورية ،ودفع
المبادئ التالية:
“أال يت���م التوصل إلى اتفاق م���ن دون تدخل الواليات
المتح���دة ودول الخليج ،وهو أمر مطلوب من أجل إحداث
توازن في صورة المصالح في سورية”.
“احترام ’الخطوط الحمراء’ اإلسرائيلية ،وفي أساسها
منع اس���تقرار ق���وات إيران وحزب الله ف���ي جنوب غرب
س���ورية ،وخاصة في هضب���ة الجوالن (داخ���ل األراضي
الس���ورية) ،وكذلك حظر اس���تخدام الداخل السوري من
أجل نقل أسلحة إلى أيدي حزب الله”.
“بلورة اتفاقيات تتعل���ق بالمناطق المحاذية للحدود
بالتنس���يق مع الدول المجاورة .ومثلما تركيا هي طرف
في االتفاقيات المتعلقة بش���مال س���ورية ،فإن مصالح
األردن وإس���رائيل يج���ب أن تحصل عل���ى رد في جنوب
سورية”.
“البحث في توس���يع انت���داب ’أندوف’ (ق���وات األمم
المتح���دة في الج���والن) كجهة مس���ؤولة ع���ن مراقبة
واس���تقرار منطق���ة هضبة الج���والن الس���ورية وأيضا
لمساعدة السكان المدنيين”.
“تنظي���م قوات محلية براغماتية بدعم إقليمي ودولي
في أط���ر عس���كرية ناجع���ة ،ويحظون بخط���ط تدريب
وتسليح ألهداف دفاعية وألهداف قتالية مشتركة ضد
تنظيمات جهادية في مناطقهم”.
“أن تعم���ل دول الغ���رب والمنظم���ات الدولية ،بدعم
الدول المجاورة لسورية وبينها إسرائيل ،من أجل تعزيز
العالقات مع السكان المحليين في جنوب سورية ،ونقل
مساعدات إنسانية ودعم بواسطة إعمار وتطوير مناطق
وقف التصعيد ،بهدف منحها قدرا من االس���تقالل في
مج���االت الطاقة واإلس���كان والغذاء والزراع���ة والتعليم
والصحة”.
“تحدي���د حص���ص وتدريج���ات الس���تيعاب الجئين
ومهجري���ن بما يتالءم مع وتيرة اإلعم���ار ،وإقامة أجهزة
سيطرة ومراقبة”.
“تشكيل جهاز تنسيق مش���ترك مؤلف من إسرائيل
واألردن والوالي���ات المتح���دة ،تت���م ف���ي إط���اره بلورة
إس���تراتيجية مش���تركة تجاه محادثات ترتيب الوضع
الس���وري وكذلك م���ن أج���ل إدارة الجهود العس���كرية
والمدني���ة في جنوب س���ورية” أي المنطق���ة المحاذية
إلسرائيل.
وخلص���ت الورقة إلى أن “اتفاق مناطق وقف التصعيد
يشكل محاولة من أجل بلورة واقع مستقبلي في سورية
وبضمنها مناطق ذات اهتمام كبير إلس���رائيل واألردن،
ومن دون أخذهما بالحسبان في هذه المرحلة ،ومن خالل
احتمال نش���وء تهديدات وواقع أمني جديد في جنوب
س���ورية .وهذا مؤش���ر آخر إلس���رائيل بأن تعيد دراسة
سياسة عدم التدخل في األزمة السورية وإبداء حزم في
الدفاع عن مصالحها الحيوية”.

المشروع االستيطاني في القدس المحتلة في عهد حكومات نتنياهو ()2016 -2009

س�����ك�����ان ح������ي ب����ط����ن ال����ه����وى
(س�����ل�����وان) ي���ت���ع���رض���ون ل��ع��م��ل��ي��ة
اق����ت��ل�اع واس����ع����ة وم���ت���ص���اع���دة!
عدد المستوطنين في القدس ازداد بنسبة  %70في سبع سنوات
( ،)2016 -2009بينما ازدادت مساحة األراضي الفلسطينية التي
أقيمت عليها مستوطنات جديدة بنحو  ،%60وازداد عدد التجمعات
االستيطانية من  102إلى ( 142زيادة  )%39مقابل إخالء وتهجير 60
عائلة فلسطينية من بيوتها  55منها خالل العامين األخيرين فقط
ش����هد المشروع االس����تيطاني اإلس����رائيلي في مدينة
القدس العربية المحتلة ازدهارا واس����عا جدا خالل واليات
رئيس الحكومة اإلس����رائيلية الحال����ي ،بنيامين نتنياهو،
وتحديدا خالل السنوات السبع األخيرة ،بين  2009و ،2016
إذ ازداد عدد المس����توطنين في الق����دس وأحيائها بنحو
 %70في الفترة المذكورة ،بينما ازدادت مساحة األراضي
الفلسطينية التي أقيمت عليها مستوطنات جديدة بنحو
 ،%60وخاصة في الشيخ جراح وبطن الهوى (في سلوان).
هذا ما كش����فت عن����ه ،للمرة األولى ،معطيات نش����رتها
حركة «سالم اآلن» وجمعية «عير عميم» (المتخصصة في
ش����ؤون القدس واس����مها الكامل هو« :جمعية عير عميم
لالس����تقرار ،المساواة والمستقبل السياسي المتفق عليه
في القدس») ضمن تقري����ر خاص تحت عنوان «ضربة في
البطن ـ عن دور الدولة في االستيطان في بطن الهوى في
سلوان».
ويكش����ف التقرير األس����اليب والط����رق المختلفة التي
تس����تخدمها منظمات المستوطنين ،بمس����اعدة ورعاية
الوص����ي العام على األمالك ومس� ّ
���جل األوق����اف (وكالهما
موظفان كبيران رس����ميان في وزارة العدل اإلسرائيلية)،
من أجل إخالء العائالت الفلسطينية في القدس وأحيائها
المختلفة من بيوتها وطردها منها من أجل وضعها تحت
تصرف المستوطنين.
وبين����ت المعطي����ات أن ع����دد الوح����دات الس����كنية
االس����تيطانية التي يمتلكها المس����توطنون في القدس
وأحيائها ازدادت بنس����بة ضعفين خالل الفترة المذكورة
وارتفع����ت التكلف����ة المالي����ة لتوفير إج����راءات الحماية
والحراس����ة للمس����توطنين في القدس وضواحيها بنسبة
 ،%119بينما تم إخالء/طرد وتهجير  60عائلة فلس����طينية
من بيوتها في القدس الش����رقية 55 ،منها خالل العامين
األخيرين فقط.
وكش���فت المعطيات أن عدد التجمعات االستيطانية في
الق���دس حتى العام  2009بلغ  102تجمع اس���تيطاني وكان
يس���كنها  2,000مستوطن ،بينما منذ انتخاب نتنياهو في
سنة  2009وحتى منتصف  2016أضيف إلى هذه التجمعات
 40تجمعًا إضافيا جديدا ،أي بزيادة نس���بتها  ،%39يسكن
فيها  778مس���توطنًا جديدا .من بين هذه التجمعات31 :
تجمع���ًا في مواق���ع تاريخية 4 ،في البل���دة القديمة 5 ،في
مواقع أخرى في قلب األحياء الفلسطينية في المدينة.
ويعتب����ر تقري����ر «س��ل�ام اآلن» و»عي����ر عمي����م» أن هذه
المعطي����ات ،وغيره����ا الكثي����ر ،تعكس «عملي����ة االقتالع
الكبرى التي يتعرض لها الس����كان (الفلس����طينيون) في
قلب س����لوان ،وخاصة في حي بطن الهوى ،خالل السنوات
األخيرة».

بطن الهوى ...إرهاب استيطاني ،بغطاء قانوني
يركز التقرير على حي بطن الهوى في بلدة سلوان ،وهو
الحي الذي يتعرض ألوس����ع وأبشع عملية اقتالع وترحيل،
ث����م إحالل اس����تيطاني ،نظرا لقربه الجغراف����ي من الحرم

القدس����ي الش����ريف («جبل الهيكل») .يبلغ تعداد سكان
هذا الحي نحو  1,000مواطن ويتميز بالكثافة الس����كانية
المرتفعة جدا وبوضعه االقتصادي ـ االجتماعي المتردي
جدا ،مم����ا يجعله إحدى النقاط األكثر ضعفا وحساس����ية
وقابلية لالنفجار في القدس المحتلة.
من����ذ العام  2001تنش����ط في حي بط����ن الهوى جمعية
«عطي����رت َ
كوهني����م» االس����تيطانية الت����ي تس����عى إلى
تحويل بطن الهوى إلى مس����توطنة واسعة يسيطر عليها
مس����توطنون يهود .وفي س����نة  ،2004دخل مستوطنون
مقرب����ون م����ن ه����ذه الجمعية االس����تيطانية إل����ى الحي
واستولوا على بنايتين فيه ،كان «اشتراهما» لهم شخص
فلس����طيني .إحدى هاتي����ن البنايتين أطلق عليها اس����م
«بيت يهونتان» مؤلفة من  6طوابق ،واألخرى أطلق عليها
اس����م «بيت العس����ل» ،على بعد  100متر عن األولى ،وهي
بناية صغيرة فيها شقة سكنية واحدة.
ومن����ذ ذل����ك الوق����ت ،وخ��ل�ال عقد م����ن الزم����ن ،كانت
المس����توطنة في قلب حي بطن الهوى مكونة من هاتين
البنايتين فقط ،وفيهما باإلجمال  8 – 7شقق سكنية.
أم����ا الوس����يلة المركزية الت����ي تس����تخدمها عصابات
المس����توطنين والسلطات الرس����مية الداعمة لها لتنفيذ
وتوس����يع المشروع االس����تيطاني في قلب هذا الحي ،في
بلدة س����لوان ،فهي تقدي����م دعاوى قضائي����ة لرفع اليد
واإلخ��ل�اء ض����د العائالت الفلس����طينية التي تس����كن في
بطن الهوى منذ عشرات الس����نين على أراض ّ
تدعي هذه
العصابات والس����لطات الرس����مية الواقف����ة خلفها بأنها
«أراض وقفية يهودية منذ نهاية القرن التاس����ع عش����ر
وبداية القرن العشرين»!! والحديث هنا عن مساحة تشمل
 5,2دونمات تسكن عليها اليوم نحو  90عائلة فلسطينية.
طبقا للقانون اإلس����رائيلي ،األراض����ي التي كانت تابعة
ألوقاف يهودية قبل العام ُ 1948وضعت ضمن مس����ؤولية
الوص� ّ
���ي العام على األمالك ،تحت تصرف����ه وإدارته .وفي
الع����ام  ،2001تم ـ بمصادقة مس����جل األوقاف الرس����مي ـ
تعيي����ن مقربين من عصابة «عطيرت كوهنيم» أمناء لهذا
الوقف ،فس����ارع الوصي العام عل����ى األمالك إلى نقل تلك
المس����احة من األرض إلى أيدي الوقف .وفي العام ،2002
تقدم «أمن����اء الوقف» ،بصفتهم الرس����مية هذه ،بدعوى
رفع اليد واإلخالء ضد العائالت الفلس����طينية التي تسكن
هناك.
حتى أيار  ،2016يس����كن المس����توطنون ف����ي  28منزال
فلس����طينيا في حي بطن الهوى ،بينم����ا هنالك  12دعوى
قضائية لرفع اليد واإلخالء ما زالت قيد المداوالت القضائية
في المحاكم اإلس����رائيلية ضد  51عائلة فلسطينية أخرى
قد تفقد بيوتها ويتم طرها منها «بقرار قضائي»!!
في موازاة ذلك ،اعتمدت “عطيرت كوهنيم” وسيلتين
أخريين هما :األولى ،قام “أمن����اء الوقف” التابعون لهذه
العصابة ـ وبمساعدة الوصي العام على األمالك ـ “بشراء”
مس����احات أخرى م����ن األرض في حي بط����ن الهوى كانت
تحت تص����رف الوصي العام وإدارته؛ والثانية ـ قام هؤالء

“بش����راء” أراض من اصحابها الفلسطينيين سكان الحي،
مستخدمين طرق الخداع وأساليب التخويف.
ويؤك����د التقرير أن هذه العمليات تج����ري تحت حماية
الشرطة ،التي تستخدم العنف الشديد ضد الفلسطينيين
ف����ي الق����دس وأحيائها (بما ف����ي ذلك :اس����تخدام الغاز
المس����يل للدموع ،القنابل الصوتي����ة ،االعتقاالت وإطالق
الرصاص الحي) ،وبدعم مباشر من وزارة اإلسكان (ووزيرها
يوءاف غاالنت من حزب “كوالنا” برئاسة موشيه كحلون)
وسياس����يين إس����رائيليين كثيري����ن ،من بينه����م وزير
األم����ن الداخلي ،غلعاد إردان (ليك����ود) ،وزير الزراعة أوري
أريئيل (البيت اليهودي) ونائبة وزير الخارجية تس����يبي
حوطوبيللي (ليكود).
وحيال ذلك ،قد يبلغ عدد العائالت الفلس����طينية التي
ربما تفقد بيوتها في الحي وتضطر إلى الرحيل عنه أكثر
من  100عائلة .ويقول تقرير “س��ل�ام اآلن” و”عير عميم”:
“إذا ما تحققت خطط المستوطنين هذه ،فقد يصبح حي
بطن الهوى في س����لوان التجمع االس����تيطاني األكبر في
قلب حي فلس����طيني في محيط مدينة القدس .مثل هذا
التجمع س����يحكم الخناق ،بصورة شديدة جدا ،على البلدة
القديمة في القدس ،وس����ط تقليص إضافي في إمكانية
ً
تقس����يم مدينة القدس مس����تقبال إل����ى عاصمتين ،كما
يشكل ضربة قاصمة أخرى لحل الدولتين”.

تهجير واستيطان في «الحوض المقدس»
يتض����ح م����ن معطي����ات التقري����ر أن منطق����ة «الحوض
المقدس» (أو «الحوض التاريخي») في مدينة القدس هو
المنطقة التي تجري فيها أكثر العمليات االس����تيطانية
كثاف����ة ،وخصوص����ا منذ ب����دء الوالية الثانية من رئاس����ة
نتنياهو للحكومة اإلس����رائيلية في العام  .2009فابتداء
من العام المذك����ور ،ازداد عدد الوحدات الس����كنية التي
يمتلكها ويسكن فيها المستوطنون في منطقة «الحوض
ّ
ضعفي ما كان عليه م����ن قبل ،كما ازداد
المق����دس» بنحو
عدد المستوطنين هناك بنس����بة  ،%70مقابل إخالء/طرد
وتهجير  60عائلة فلس����طينية في الش����يخ جراح ،سلوان
(وادي حلوة وبطن الهوى) ،إلى جانب إخالء وطرد  8عائالت
إضافية أخرى في الحي اإلس��ل�امي في البلدة القديمة في
القدس.
م����ن بين عملي����ات الط����رد والتهجير ال����ـ  68المذكورة،
 55ج����رت خالل الس����نتين األخيرتين فق����ط .وإضافة إلى
ذلك ،تعيش  300عائلة فلس����طينية في منطقة الحوض
المتوسط ،حتى اآلن ،تحت سيف اإلخالء والطرد ،األغلبية
الساحقة منها ( 51عائلة) في حي بطن الهوى.
وتبين المعطيات أيضا أنه بينما ازداد عدد المستوطنين
في القدس الشرقية منذ العام  2009بنسبة  ،%39ازدادت
الميزانية المخصص����ة لحمايتهم وحراس����تهم من قبل
وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية من  37,640,000شيكل
في س����نة  2009إل����ى  82,339,000ش����يكل في منتصف
 ،2016أي بزيادة نسبتها .%119
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“المشهــــد” االقتصـــادي
موجز اقتصادي
 520ألف مصلحة
صغيرة في إسرائيل
قال تقرير لسلطة تش���غيل المصالح الصغيرة إن عدد
هذه المصالح بلغ في العام الماضي  2016حوالي  520ألف
مصلحة ،مقابل  504آالف مصلحة مس���جلة في العام 2015
وإن إسرائيل تسجل واحدة من أعلى نسب تكاثر المصالح
الصغي���رة ،س���نويا ،بوتيرة تبل���غ  ،%12مقاب���ل  %10في
النرويج و %9في أس���تراليا و %8في النمسا و %7في كندا
و %6في كل من الواليات المتحدة األميركية وألمانيا.
وقال تقرير آخر لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( )OECDإن العدد الصافي للمصالح الجديدة في إسرائيل،
بعد حسم عدد المصالح التي تغلق سنويا ،هو من األعلى
عالميا ،من حيث النسبة المئوية .ويضيف تقرير OECD
إن ربحي���ة هذه المصالح في ارتفاع مس���تمر .ففي العام
 2014أعلنت  %36من المصالح الصغيرة اإلس���رائيلية عن
تراجع أرباحه���ا ،مقابل  %20أعلنت ع���ن ارتفاع أرباحها،
بمعنى فجوة بنس���بة  .%16إال أن ه���ذه الفجوة تراجعت
في العام التالي  2015إلى  .%11وفي العام  2016تراجعت
بشكل حاد إلى .%4
أعلى نس���بة للمصالح الصغي���رة نجدها في منطقة تل
أبي���ب ،إذ توج���د هناك ـ حس���ب التقري���رـ  100مصلحة
صغي���رة لكل ألف مواطن ،بينما نجد النس���بة األدنى في
القدس ،إذ يهبط المعدل إلى  42مصلحة لكل ألف مواطن.
وتش���مل هذه المصالح ،أيض���ا ،ذوي األعمال االكاديمية
العالية ،التي يخت���ار أصحابها العمل مقابل فاتورة ،بدال
من العمل باألجرة.

تدني وتيرة نمو الصادرات
مقارنة بالدول المتطورة
أظهر تقرير لمعهد الصادرات اإلسرائيلي أن إسرائيل
تحت���ل المرتبة قبل األخي���رة في وتيرة نم���و الصادرات
س���نويا ،من بين الدول الـ  33األعضاء في منظمة التعاون
االقتصادي والتنمي���ة ( ،)OECDوذلك في الفترة ما بين
 2012وحت���ى الع���ام الماضي  ،2016إذ ترتف���ع الصادرات
سنويا بنسبة نصف بالمائة بالمعدل ،بينما كانت فنلندا
الدول���ة األخي���رة في  ،OECDإذ س���جلت س���نويا ارتفاعا
بنسبة 4ر.%0
وكانت إس���رائيل قد احتلت المرتبة الـ  11في وتيرة نمو
الصادرات بين العامين  2004و ،2007أي الس���نوات التي
س���بقت األزمة االقتصادية العالمية ،التي انعكست على
االقتصاد اإلس���رائيلي في نهاية الع���ام  ،2008وامتدت
لفت���رة حوالي  10أش���هر ،حتى عاد االقتصاد إلى مس���ار
النمو.
وحس���ب التقرير ،تم تس���جيل ذروة تراج���ع الصادرات
اإلسرائيلية في العام قبل الماضي  ،2015حينما تراجعت
الصادرات بنس���بة 3ر .%4وش���هد الع���ام الماضي 2016
ارتفاعا بنس���بة 9ر %3في حجم الص���ادرات ،ما يعني أن
حجم الصادرات بقي أقل مما كان عليه في العام .2014
ويقول مس���ؤول ف���ي معهد الصادرات اإلس���رائيلي إن
تعزز قيمة الشيكل أمام الدوالر اضطر شركات كثيرة إلى
تقليص عدد العاملين فيها ،أو نقل مصانع لها إلى خارج
إسرائيل ،بهدف تقليص تكاليف العمل ،وذلك على ضوء
تراج���ع حجم المردود المالي ،الناج���م عن انخفاض قيمة
صرف الدوالر أمام الشيكل.

ارتفاع بنسبة %30
في المبيت في الفنادق
قال تقري���ر التحاد الفنادق إن ع���دد ليالي المبيت في
الفنادق اإلسرائيلية سجل في شهر آذار الماضي ارتفاعا
بنس���بة  ،%30مقارنة بالش���هر ذاته من الع���ام الماضي
 .2016وحس���ب االحصائيات ،بلغ ع���دد ليالي المبيت 925
ألف ليلة ،ما يؤكد على عودة مس���تويات السياحة إلى ما
كان���ت عليه حتى ما قبل صيف الع���ام  .2014وكان تقرير
س���ابق قد أشار إلى أن السياحة سجلت في الربع األول من
العام الجاري ارتفاعا بنسبة .%24
وقال تقرير آخ���ر لمكتب االحص���اء المركزي إن عدد
ليال���ي المبي���ت في ش���هر آذار الماضي بل���غ  929ألف
ليلة ،وهو ما يعكس ارتفاعا بنس���بة تفوق  .%27وقال
مس���ؤولون في قطاع الفندق إن هذه االحصائيات تدل
على ارتفاع حاد في الس���ياحة ،بعد األخذ بعين االعتبار
أن س���ياحا كثيرين يبيتون عن���د أقاربهم ومعارفهم،
وليس في فنادق.
وبلغ عدد ليالي المبيت في الربع األول من العام الجاري
8ر 4مليون ليلة ،من بينها 3ر 2مليون ليلة لسياح أجانب،
مقاب���ل 8ر 3ملي���ون ليلة في الفت���رة ذاتها م���ن العام
الماضي ،من بينها 8ر 1مليون ليلة لس���ياح أجانب .وكما
يبدو ،فإن عدد ليالي مبيت السياح األجانب في الربع األول
من هذا العام كان بمستوى الفترة ذاتها من العام ،2014
علم���ا بأن التراجع الحاد في الس���ياحة بدأ في صيف ذلك
العام ،على خلفية العدوان على غزة.
وكان تقري���ر لمكتب االحصاء المركزي اإلس���رائيلي قد
قال إن عدد الس���ياح الذين دخلوا إلى إسرائيل في الربع
األول م���ن العام الجاري بل���غ  739ألف س���ائح ،وهو أكبر
بنس���بة  %24من عددهم ف���ي الفترة نفس���ها من العام
الماض���ي  .2016ولكنه أكبر ،أيضا ،بنس���بة  %5من الفترة
ذاتها من العام  ،2014التي س���بقت العدوان على غزة في
صيف ذلك العام ،إذ سجلت السياحة تراجعا حادا ابتداء
من صي���ف  2014والحقا ،ثم ش���هدت ارتفاعا طفيفا في
العام الماضي .2016
وهذه االحصائيات هي امتداد إلحصائيات الش���هرين
األولين من العام الجاري ،اللذين ش���هدا ارتفاعا بنس���بة
 %25مقارنة بالشهرين نفسيهما من العام  ،2016ما يدل
على مؤش���ر لعودة السياحة إلى مس���توياتها “العالية”
السابقة ،في حال اس���تمرت األوضاع الحالية على ما هي
عليه.

إعـــداد :برهوم جرايسي

محظور على إسرائيل نسخ خطة ترامب لإلصالح الضريبي
بقلم :إيتان أفريئيل *
(الكاتب يحذر من تداعيات خطة ترامب لتخفيض ضريبة
الش���ركات على الخزينة األميركية ،إضافة إلى االنعكاسات
االجتماعية ،ويحذر إس���رائيل من اتب���اع نفس الخطة ،ألنها
س���تعمق الفجوات االجتماعية الكبيرة أصال ،ألنها س���تقلل
مداخيل الخزينة العامة ،ما س���يؤدي إل���ى مزيد من تدهور
الخدمات االجتماعية)
تنفي���ذا لتعهده خالل الحمل���ة االنتخابية ،عرض الرئيس
األميرك���ي دونال���د ترامب الخط���وط العريض���ة لإلصالحات
العميق���ة في مجال الضرائب .وكالع���ادة ،في االقتصاد كما
ف���ي الحياة العامة ،هناك من يرى ف���ي الخطة اجراء ايجابيا،
وهناك من يرى فيها مواطن خلل قاس���ية .كل واحد حس���ب
تفس���يراته وتبعًا للكرس���ي الذي يجلس علي���ه .فيما يلي
بع���ض النقاط التي توضح لماذا يلعب ترامب ومستش���اروه
االقتصاديون بالنار ،ولماذا هن���اك من يؤيد هذا اللعب ،بما
في ذلك البورصات و”األسواق”.
إنها هدي���ة لألغنياء ،وخاص���ة لرجال األعم���ال وأصحاب
األسهم الكبيرة .هذا جزء من اإلصالحات :تخفيض الضريبة
لكل أنواع الش���ركات من  %35إل���ى %15؛ إلغاء الضريبة على
األرباح التي تم تحقيقها خارج الواليات المتحدة األميركية؛
حملة ش���روط خاص���ة ،بهدف إع���ادة رأس مال الش���ركات
العالمية ،بما قيمته ترليونات الدوالرات؛ تخفيض الضريبة
عل���ى أرباح البورص���ات؛ إلغ���اء الضريبة عل���ى الورثة ،ورفع
س���قف االعفاء الضريبي إلى  24ألف دوالر س���نويا؛ تقليص
ع���دد درجات الضريبة ،وإلغاء سلس���لة م���ن االعفاءات ،ومن
المصاريف التي تعترف بها الضريبة كمصاريف معفية.
قب���ل الول���وج في النق���اش المبدئ���ي حول االنعكاس���ات
االقتصادية له���ذه الخطة ،من الواضح بالطب���ع أن األغنياء،
أصحاب الش���ركات ،هم الرابح���ون الفوري���ون المضمونون.
فدونال���د ترام���ب وعائلت���ه و 500ش���ركة تحت س���يطرته
سيتمتعون جدا من الخطة الجديدة ،ومن المتوقع أن يزيدوا
أرباحهم بعشرات ماليين الدوالرات سنويا.
وحسب ما هو ظاهر ،ثمة في الخطة ما هو إيجابي للشرائح
الوس���طى والفقيرة ،أيضا ،مثل رفع سقف اإلعفاء الضريبي
الس���نوي .ولكن بتحليل أولي للخط���وط العريضة ،يظهر أن

المس���تفيدين األكبر هم :الش���ركات وأصح���اب رأس المال
والمستقلون األغنياء .صحيفة “نيويورك تايمز” قالت “إنها
ليس���ت خطة ،بل هي س���رقة” ،على الرغم من أن الكثير من
قارئي هذه الصحيفة سيستفيدون من هذه الخطة.
في هذه المرحلة ،ال يمك���ن وصف الهيكلية التي عرضها
ً
ترامب بأنها “خطة” ،وذلك لسببين .أوال ،ألن األمر ،حتى اآلن،
ليس أكثر من مجرد إع�ل�ان نوايا .كل هذا مكتوب على ورقة
واحدة ،وحتى أنها ليس���ت مكثفة على وجه خاص .وحينما
يتحدثون عن الضرائب ،يجب أن نتذكر أن الشيطان موجود
في التفاصي���ل الصغيرة .فكل صيغة مهم���ة ،وكل وجهة
نظ���ر هي ذات أهمية ،ألنه من���ذ اللحظة األولى التي تتحول
فيه���ا هذه الخطة إلى قانون ،س���ينهال مئات آالف مراقبي
الحس���ابات عليها ،ليبحثوا عن أي���ة ثغرة وأي مخرج من أجل
تقليص الضرائب عن زبائنهم.
خالفا للميزاني���ة ،الدول ال تغير أنظمته���ا الضريبية كل
عام ،وإنما مرة كل عدة س���نينّ .
المرة األخيرة التي تم فيها
تغيير النظ���ام الضريبي األميركي ،بالش���كل الذي يعرضه
ترام���ب ،كانت في الع���ام  ،1986أي قبل ما يزيد عن  30عاما.
وفي الحال���ة التي أمامنا ،ال يزال الكثي���ر من التفاصيل غير
واضح ،أو غير معلن ،ولذا فال أحد يعرف كيف س���تبدو الخطة
في نهاية المطاف.
ثانيا ،حتى ل���و كانت كل التفاصي���ل معروضة ومعروفة،
فال أحد يعرف كيف س���تبدو مع انتهاء العملية السياسية،
التي يجب عليها اجتيازها في الكونغرس األميركي .هنالك
في الخطة مشكلة أساس���ية تكمن في مصادرها .أضف إلى
ذلك أن أصحاب المصالح س���ينهالون عل���ى الخطة لتحقيق
المزيد من المكاسب .س���يكونون ،كلهم ،معنيين بإضافات
وتغييرات تخدم مصالحهم.

ال توجد مصادر مالية
وزير المالية األميركي ،س���تيف منوتش���ين ،ومستش���ار
دونالد ترامب االقتصادي ،غاري كوهين ،كالهما من أصحاب
الماليين ،وكانا مس���اهمين في بنك االستثمارات غولدمان
س���اكس .لم يوضحا ما ه���ي مصادر التمويل التي ستس���د
العجز الناش���ئ عن تقليص المداخيل م���ن الضرائب ،والتي
تقدر بعدة آالف من المليارات في الس���نوات العشر المقبلة،

بل اكتفيا باالدعاء بأن تخفيض الضرائب سيشجع االقتصاد
على النمو بوتيرة  %3وأكثر سنويا وأن أرباح الجميع ستكبر،
بينما س���تكبر المداخيل من الضريبة في المقابل (من خالل
تدفق كميات أكبر من المال على الس���وق) ،وس���يتم بالتالي
ّ
سد العجز في الميزانية ،تلقائيا.
لك���ن هذا االدع���اء ليس صحيح���ا .فكل خب���راء االقتصاد
يعرفون أن ليس���ت هنالك خطة يمكنه���ا تحريك االقتصاد
بهذا القدر .ومن ش���به المؤكد أن هذه التقليصات س���تزيد
العج���ز في الميزاني���ة العامة ،وس���تزيد بالتالي من الديون
عل���ى الحكومة ،وهي ديون كبيرة أصال ،لكنها س���تصل إلى
مس���تويات ال يس���تطيع أحد تخيلها ،كم���ا أن ال أحد يعرف
كيف يمكن ضمان استمرار الخدمات االجتماعية التي َّ
تقدم
للجمهور اليوم.
وعل���ى الرغم م���ن أن الخطة لم تتبلور بع���د ،إال أن أصحاب
المداخي���ل العالية من الرواتب قد ب���دأوا يفكرون ،منذ اآلن،
في تس���جيل أنفس���هم كش���ركات محدودة الضم���ان ،من
أجل االس���تفادة من التخفيض الضريبي الذي س���تحظى به
الش���ركات ،لتصبح نس���بة الضريبة األقص���ى  ،%15بدال من
 ،%40كالتي يدفعها أصحاب الرواتب العالية .وهذا يش���به
ما يس���مى إسرائيليا “شركات المحفظة” ،أي أصحاب المهن
الحرة (مثل المهن األكاديمية) الذين يس���جلون أنفس���هم
كش���ركات ،ويصدرون فواتي���ر مقابل مداخيله���م ،بدال من
تلقيهم الرواتب.

توقع ارتفاع قيمة الدوالر
الخطة التي يعرضها ترامب من المتوقع أن تنعكس إيجابا
على األس���واق ،لدى دخولها إلى حي���ز التنفيذ .فالبورصات
تتأث���ر من ارتفاع أرباح الش���ركات وهذه األرباح من ش���أنها
أن ترتف���ع في ح���ال تم تخفي���ض الضرائ���ب ،وبالتالي قد
ترتفع قيمة الدوالر أمام العمالت العالمية ،بعد س���نوات من
التراجع ،وهو ما يعود إلى عاملين اثنين:
أوال ،أن الخط���ة الضريبي���ة تح���اول تش���جيع الش���ركات
األميركي���ة على إعادة ترليونات ال���دوالرات من األرباح التي
بقيت خ���ارج الواليات المتح���دة بدافع الته���رب الضريبي،
تماما كما جرى في قضية أرباح الش���ركات اإلسرائيلية التي
بقيت محتجزة في الخارج .وإذا تم سحب هذه الترليونات من

البنوك خارج الواليات المتحدة ،وهي المس���تثمرة بعدد من
العمالت ،وتمت إعادتها إل���ى الواليات المتحدة بالدوالرات،
فستسجل قيمة الدوالر قفزة كبيرة أمام العمالت العالمية.
ثانيا ،إذا ما نش���أ عجز ف���ي الميزاني���ة األميركية العامة،
فستضطر الحكومة إلى إصدار سندات دين إضافية ،وهذا ما
سيدفع الفائدة البنكية األميركية إلى األعلى ،مما قد يجذب
مستثمرين لتوظيف أموالهم في األوراق المالية ،األمر الذي
سيؤدي إلى زيادة الطلب على العملة األميركية.
ونش���ير إلى أنه ال عالقة بين قيمة الدوالر وبين مس���توى
معيش���ة  %90من الجمهور الذين هم ليس���وا أغنياء ،وهذا
صحيح في إس���رائيل أيضا .ولكن هذا سيقود ،في المقابل،
إلى تعمق الفجوات االجتماعية بصورة كببيرة.

محظور على إسرائيل
من المتوقع أن نس���مع في إس���رائيل في األسابيع المقبلة
أصوات���ا تؤي���د خطة ترام���ب ،وتقت���رح تبني أج���زاء منها.
س���يقولون لن���ا ،مث�ل�ا ،إن أصحاب الش���ركات اإلس���رائيلية
س���يهربون إلى الواليات المتحدة األميركية كي يستفيدوا
م���ن الش���روط الضريبية الجدي���دة ،ولهذا يج���ب تخفيض
الضرائ���ب المفروضة على الش���ركات وأصح���اب المداخيل
العالية ،في إس���رائيل أيضا .وس���يقولون لن���ا إن التخفيض
الضريب���ي ألولئك الذين يخلقون أماك���ن عمل هي الصيغة
الس���حرية التي تحفز النمو االقتصادي ،في إسرائيل أيضا.
وس���يروون لنا إنه حتى أميركا ألغ���ت ضريبة الوراثة ،ولهذا
يجب إلغاء هذه الفكرة اآلخذة في التبلور في إسرائيل اآلن،
كليا (بقصد فرض ضريبة على الورثة).
لكن ظاهرة الالمساواة ،في إسرائيل أيضا ،هي من األعلى في
العالم الغربي ،ولكنها أقل بقليل عما هي عليه في الواليات
المتح���دة .كذلك فإن نجاعة وانتاجية العمل لدينا ضعيفة،
ومس���توى التحصيل العلمي المدرسي س���يء ،بالمقارنة مع
دول العالم المتطورة ،والص���رف المالي على الصحة هو من
األدن���ى .وإذا ما اتبعنا الطريق األميركي ،فستتس���ع ظاهرة
الال مساواة وستتدهور الخدمات االجتماعية أكثر ،وسنواجه
حالة رهيبة من البؤس االجتماعي ،فهذا هذا ما نريده؟
* صحيفة “ذي ماركر” -ترجمة بتصرف

 64مليون وجبة غذاء صالحة تلقى في النفايات سنويا!
*إس��رائ��ي��ل م��ن أك��ث��ر ال���دول إت�لاف��ا ل��ل��م��واد ال��غ��ذائ��ي��ة وال��وج��ب��ات ال��ص��ال��ح��ة*  %14م��ن ال��م��واد ال��غ��ذائ��ي��ة ف��ي ال��ب��ي��وت و%38
ف��ي معسكرات الجيش تلقى ف��ي ال��ن��ف��اي��ات* تقرير س��اب��ق :القيمة اإلج��م��ال��ي��ة ل��ل��م��واد ال��غ��ذائ��ي��ة المتلفة ف��ي مختلف
مراحلها – 6ر 4مليار دوالر* جمعيات لمساعدة الفقراء الجوعى تطالب بميزانيات إلنقاذ أعلى نسبة من ه��ذه األغذية*
أشار تقرير جديد إلى أنه يجري في إسرائيل ،سنويًا ،إتالف
5ر 2ملي���ون طن من المواد الغذائي���ة و 64مليون وجبة غذائية
صالحة ل�ل�أكل ،تذهب كلها إلى مكب النفاي���ات .وتأتي هذه
المعطيات لتؤكد ما كان قد ورد في تقرير سابق عن أن القيمة
ّ
اإلجمالي���ة للم���واد الغذائية ،الخ���ام والمصنع���ة ،التي تلقى
للنفايات وهي صالحة لألكل تص���ل إلى 6ر 4مليار دوالر .وكان
تقرير لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDقد أدرج
إس���رائيل في المرتب���ة األولى بين الدول األكث���ر إتالفا للمواد
الغذائية.
ٌويعد ه����ذا واحدا من أكثر المواضيع الت����ي تثار لدى الحديث
عن المواد الغذائية وأس����عارها بشكل عام ،مقابل ارتفاع تكلفة
المعيشة ،فيما يفتقر  %18من المواطنين لألمن الغذائي ويعتمد
آالف المسنين على تبرعات تقدمها جمعيات إغاثة لضمان وجبة
ساخنة واحدة على األقل في اليوم ،إذ بينت إحصائية أخيرة في
إسرائيل أن  190جمعية تنشط في هذا المجال.
وكما ذك���ر ،فقد أدرج تقرير منظمة  OECDدولة إس���رائيل،
باالس���تناد إلى معطيات العام  ،2015ف���ي المرتبة األولى بين
الدول األعضاء في المنظمة ،من حي���ث كمية المواد الغذائية
التي يتم إتالفها فيها سنويا .وقال التقرير إن  %14من المواد
الغذائية الصالحة في البيوت يتم القاؤها إلى النفايات ،بينما
ترتفع النسبة بشكل مذهل في معسكرات الجيش اإلسرائيلي،
إذ تصل إلى .%38
وكان موض���وع إتالف المواد الغذائية ق���د أثير في الماضي
مرارًا ،لكن م���ن زاوية أخرى تتعلق باإلت�ل�اف المتعمد لبعض

المنتوجات الزراعية بغية الحفاظ على مس���توى أس���عارها في
السوق .وقد أشار تقرير أعدته منظمة زراعية إسرائيلية وشركة
استشارات اقتصادية إسرائيلية ونشر في العام الماضي ،إلى
أنه يتم في إس���رائيل إلقاء م���واد غذائية بقيمة إجمالية تبلغ
6ر 4مليار دوالر إلى النفايات ،سنويًا ،وأنه باإلمكان إنقاذ نصف
هذه المواد ،مما كان سيوفر على االقتصاد نحو 3ر 1مليار دوالر.
وحس���ب التقرير ،تش���كل قيمة المواد الغذائية التي تلقى
للنفايات ما نس���بته 6ر %1من حجم النات���ج اإلجمالي المحلي.
وتبي���ن ،أيضا ،أن م���ا قيمته 05ر 1ملي���ار دوالر من المنتوجات
الزراعي���ة يتم اتالفها في الحق���ول ،فيما يتم اتالف ما قيمته
 322مليون دوالر في مرحلة التغليف ،وحوالي  340مليون دوالر
في مرحل���ة التصنيع ،وما قيمته  552ملي���ون دوالر في مرحلة
التوزيع 730 ،مليون دوالر في مرحلة االس���تهالك ،وما قيمته
6ر 1مليار دوالر يتم اتالفه في البيوت والمطاعم المختلفة.
ودعا التقرير إلى اتخاذ تدابير عديدة لتقليص حجم المواد
الغذائي���ة التي يتم إتالفها .وأش���ار إلى أن  %18من الس���كان
يفتقرون إلى األمن الغذائي .كما أش���ار إلى تفاوت اس���تهالك
الم���واد الغذائي���ة ونوعيتها .ففي حين يس���تهلك الفرد في
الش���ريحة الميسورة األعلى مواد غذائية بما قيمته  360دوالرا
في الشهر ،يستهلك الفرد في الشريحة االجتماعية األضعف
اقتصاديًا مواد غذائية بما قيمته قرابة  64دوالرا ،في الشهر.
وتحدث عمليات االتالف األولى في الحقول ،س���واء جراء خلل
في عمليات القطف وجمع المحاصيل ،أو جراء إتالف المحاصيل
في بعض المواس���م بهدف الحفاظ على أس���عارها في السوق.

من إصدارات «

»

يائير أرون

المحرقة« ،االنبعاث»،
النكبـــة
ترجمة :أسعد زغبي

وإضافة إل���ى هذا ،يتم ف���ي الكثير من الحقول اإلس���رائيلية
إهمال الثمار والمحاصيل مرة كل س���بع سنوات ،وذلك تنفيذًا
ألمر ديني ،رغم أنه يت���م التحايل على هذا األمر في كثير من
الحاالت ،لمنع المزيد من الخسائر.
وتتح���دث التقاري���ر عن عملي���ات الترزي���م والتخزين ،لكن
المحطة التالية التي يتم فيها إتالف كميات كبيرة من المواد
الغذائية هي البيوت ومرافق العمل والمطاعم .وحسب التقرير
األخير الذي نش���رته صحيفة “ذي مارك���ر” االقتصادية ،وكما
ذك���ر هنا ،فإن  %14من األغذية ف���ي البيوت و %38من األغذية
في معس���كرات الجيش يت���م إلقاؤها في النفاي���ات .كما يتم
إت�ل�اف ماليين الوجب���ات الجاهزة التي توزع ف���ي مرافق عمل
ضخمة ،مثل شركات التقنية العالية .أما في المطاعم الضخمة،
وخاصة في قاعات االفراح ،تصل نسبة إتالف األغذية إلى %50
ـ  ،%60حسب تقديرات غير رسمية.
ال يح���دث هذا كله بس���بب االهمال ،بل هن���اك دور لألنظمة
الصحي���ة الت���ي ازدادت حدتها في الس���نوات األخيرة ،والتي
تفرض معايير وشروط كثيرة لنقل األطعمة من مكان إلى آخر،
ما دفع مرافق الطعام الكبيرة إلى تفضيل التخلص من الوجبات
الجاه���زة وتوجيهها إل���ى النفايات بدال م���ن نقلها المكلف،
خاصة وأن القانون يفرض عقوبات صارمة ،منها غرامات باهظة
ومنها ما يصل إلى المحاكمات الجنائية.
وه���ذا ما تس���عى جمعيات إغاث���ة إلى تعديل���ه ،إذ تطالب
بتخفي���ف هذه األنظم���ة لتكون أكثر منطقية ،بحيث تس���مح
لها بجمع الوجبات الجاهزة الفائضة وتوزيعها على المعوزين

الذين تؤمن لهم وجبات س���اخنة يوميا .وأكبر هذه الجمعيات
ه���ي “ليكي���ت” ،التي تع���د الجمعية األكبر في جم���ع المواد
الغذائية .وحس���ب هذه الجمعية ،يتم انقاذ 5ر 2مليون وجبة
فقط ،من أصل  64مليون وجبة يتم إتالفها سنويا.
وتق���ول الجمعية إن األنظمة من جهة وقلة الموارد من جهة
أخرى ،تقف عائقا جديا أمام إنقاذ كم أكبر من المواد األغذية.
وحس���ب أحد المسؤولين فيها ،ثمة مش���روع عام إلنقاذ المواد
الغذائية يحتاج إلى  4آالف وظيفة و 500ش���احنة مالئمة .وفي
حس���ابات أخرى ،يجري الحديث عن ميزاني���ة تبلغ  600مليون
إلى  650مليون ش���يكل ( 164مليون  178 -مليون دوالر) ،مقابل
تقدي���رات بنحو 6ر 4ملي���ار دوالر ،هي قيمة الم���واد الغذائية
المتلفة سنويا.
لكن ه���ذه الميزانيات ليس���ت متوفرة لدى أي���ة جهة .وقد
ب���دأت الحكومة بتمويل جمعي���ة “ليكيت” ببضعة ماليين من
الش���واقل ،وذلك بمبادرة من وزير المالي���ة ،الذي دعا كل وزارة
“للتبرع” لهذه الجمعية بنصف مليون شيكل ،ما يعني حوالي
 15مليون ّ
كحد أقصى ،وهو بعيد جدا عن المبلغ المطلوب.
وأف���ادت جمعيات إغاث���ة لتقرير “ذي مارك���ر” بأنها تجبي
من المس���نين المعوزين  3ش���واكل مقابل الوجبة الس���اخنة
الواحدة (حوالي  85س���نتا) .ورغم ذلك ،فإن نس���بة كبيرة من
المس���نين ليست قادرة على دفع حتى هذا المبلغ الزهيد جدا،
ألنها تعتاش على مخصصات الش���يخوخة بقيمة تقل عن 500
دوالر شهريا ،ال تكفي لسد حاجيات كثيرة ،من بينها تكاليف
السكن وأثمان األدوية واالحتياجات المعيشية األخرى.
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تغطية خاصة :أزمة أسعار دور السكن في إسرائيل
في نظام اقتصادي يرفع لواء «السوق الحرة»:

البنوك الكبرى في إسرائيل صاحبة مصلحة وسيطرة حاسمتين في تكريس أسعار الدور العالية!
ّ
كتب هشام نفـاع:
فيما يتجاوز بيانات الحكومة والمعطيات الرسمية التي تختارها
ّ
وتقدمها لتعزيز ادعاءاتها عن ّ
تحسن وضع اإلسكان في اسرائيل،
ف����إن القراءات النقدية التي ال تكتفي بابتالع ما يصدر عن طاوالت
مس����ؤولي وموظفي المكاتب الحكومية الرس����مية ،ترس����م صورة
مغايرة ذات امتدادات في طبيعة النظام االقتصادي االس����رائيلي
الذي يرفع ألوية «السوق الحرة» و»الخصخصة» و»دع األمور تجري»،
تلك المأخوذة من معاجم التوجه الرأس����مالي بأشكاله المتشددة.
وإحدى القراءات المغايرة التي يصح اعتبارها قراءات استقصائية
وليس تقريرية فحس����ب ،يجريها بشكل دؤوب معهد «أدفا» ،وهو
ّ
يتخصص في رص����د االتجاهات االجتماعية
معهد بحث مس����تقل
واالقتصادية ،وفي تحليل السياسة الحكومية إزاء تلك االتجاهات.
في تحديثات على بحث أخير أجراه كل من د .شلومو سفيرسكي
ويرون هوفمان -ديشون ،يتناول الباحثان دور البنوك االسرائيلية
الكب����رى في قطاع اإلس����كان ،ويربط����ان النتائج واالس����تخالصات
المس����تجدة مع بنية االقتصاد وطابعه ،والتي ال ترس����م معًا صورًا
وردية كتلك التي يتم إنتاجها في المكاتب الحكومية الرسمية!
تش����كل البنوك مصدر ائتمانات مالية أساس����يا لسوق االسكان
– لمن يش����ترون الدور ،وهم يأخذون بمعظمهم قروضًا إس����كانية
لغرض ش����راء ال����دار ،وكذل����ك للمس����تثمرين والمقاولي����ن الذين
يحتاج����ون البن����وك من أجل تموي����ل عملية البناء .ه����ذه المكانة
المركزية التي تتمتع بها البنوك ف����ي كل ما يتعلق باالعتمادات
المالية لس����وق اإلس����كان ،البناء والعقارات ،ناجمة عن الس����يرورة
المتفاعلة في االقتصاد اإلس����رائيلي منذ م����ا يزيد عن عقدين من
الزمن ،عل����ى األقل ،والت����ي تراجعت الدولة في إطاره����ا عن الدور
المباشر الفاعل الذي تؤديه في سوق االسكان ،وانتقلت عوضًا عنه
الى تبني سياس����ة «الس����وق الحرة» .وقد تجسد هذا في التقليص
الحاد لميزانيات االسكان الحكومية .اما اليوم فإن النشاط المتزايد
للبنوك الكبرى في س����وق قروض االسكان وسوق العقارات ،يشكل
مصدر ربح مركزي لها.
إن الزيادة األساس����ية في حج����م االعتمادات المالية لإلس����كان
ولقطاع البن����اء والعقارات ،ع����ام  ،2016كمنت ف����ي القروض التي
تعطيه����ا البنوك للجمه����ور العام ،ويجري تفس����ير الزيادة بأنها
ناتجة عن استمرار مؤشر ارتفاع أس����عار السكن وحاجة الجمهور
الى تلق����ي قروض بمبالغ متزايدة باضط����راد .وفقًا لمعطيات بنك
اس����رائيل عام  ،2016فعلى الرغم من تراج����ع حجم صفقات الدور
المخصصة للسكن بعض الشيء ،قياس����ًا بالعام  ،2015فقد حافظ
حجم الصفقات على درجة مرتفعة قياسًا بسنوات سابقة .بموازاة
ذلك ،يس����تمر اتجاه ارتفاع أس����عار الدور للس����نة التاس����عة على
التوالي ،إذ ارتفعت األسعار عام  2016بـ 3ر %6قياسًا بالعام الذي
سبقه.
هذا االرتفاع في نشاطات تستند الى اعتمادات مالية في سوق
االس����كان ،الى جانب ارتفاع حجم الفوائد عل����ى القروض ،أديا الى
اس����تمرار صعود أرباح البنوك الصافية نتيجة لضلوعها في سوق
اإلس����كان والعقارات .ووفق����ًا لتقارير «بنك اس����رائيل» التي يورد
بحث «أدفا» معطيات منتقاة منها ،تجاوزت ارباح البنوك الصافية
العامة من اعطاء القروض مبلغ المليار شيكل ،بينما كانت أرباحها
م����ن اعطاء ائتمانات مالية لنش����اطات البناء والعق����ارات حوالي 3
مليارات شيكل .وهو ارتفاع كبير وفقًا لكل الحسابات.
ّ
والمستدل مما ورد هنا أن البنوك الكبرى في إسرائيل هي صاحبة
مصلحة حقيقية في استمرار الوضع الراهن ألسعار الدور العالية،
ليس بس����بب مخاوف االس����تقرار التي تقلق البن����ك المركزي ،بل
أيضًا انطالقًا من مصالح الربح بمعناها البس����يط .ومما يبدو فطالما
استمرت اس����عار الدور باالرتفاع وطالما تواصل الطلب العالي على
الدور ،فسيكبر تباعًا ملف االعتمادات المالية في القروض المعطاة
للمقاولين وستواصل البنوك زيادة حجم أرباحها.

“قوى السوق» والحكومة
وأزمة َّ
السكن
في بحث سابق لهما (كانون الثاني  )2016استعرض سفيرسكي
وهوفمان -ديش����ون أثر عقيدة «السوق الحرة» على قطاع اإلسكان،
وكتبا أن سياس����ة اإلسكان اإلس����رائيلية تخضع على امتداد ثالثة
ّ
األلفية الثالثة خصوصًا ،لعقيدة «السوق الحرة»،
عقود ،ومنذ مطلع
أي نقل المس����ؤولية عن البناء السكني واإلسكان من الحكومة إلى
القطاع الخاص .وهكذا لم ُ
تعد حكومة إسرائيل ،خالفًا لنهج رسمي
ُ
ّ
دخل يديها إلى جيوبها العميقة لتمول مش����اريع البناء
س����ابق ،ت ِ
َ
في قطاع اإلس����كان ،بل بات التمويل والتنفيذ اليوم بيدي «السوق
الحرة» .وقد فاقمت هذه السياس����ة الفجوات التي كانت قائمة في

ّ ّ
الماضي على
خلفية اتس����اع الشريحة السكانية التي تجد صعوبة
ّ
ف����ي الحصول على ما ُيعرف بـ»ش����قة الئقة بس����عر معقول» وهي
الرؤية التي تزعم وزارة البناء واإلس����كان أنها تضعها بوصلة لها.
في المقابلّ ،أدت هذه السياسة إلى ظهور شريحة ميسورة ّ
ضيقة
نس� ّ
���بيًا زادت مواردها على نح����و كبير .ومع ان����دالع أزمة االئتمان
المصرفي عام ّ ،2008
وجهت هذه الش����ريحة موارد كبرى إلى سوق
العقارات ،س����اهمت في ارتفاع أسعار الس����كن ودفعت إلى نشوء
الظاهرة التي ُدرج على تسميتها «فقاعة العقارات».
يصف الباحثان ما تعانيه س����وق السكن «الحرة» اليوم على بأنه
َّ
َ
ّ
���كن مجزأة،
انقس����ام طبقي جلي بحيث يمكن اعتبارها س����وق س� ٍ
َ
العالمة االجتماعية ِعدنه بوناس����يتش .فمنذ الحركة
وفقًا لوصف ِ
ّ
االحتجاجية في صيف  2011تحتل «أزمة السكن» صدارة اهتمامات
الجمهور .وشهدت السنوات الماضية تصاعدًا متواصال في أسعار
الس����كن ،وفي الوقت نفسه هناك تراجع ملموس في نسبة الشقق
التي يس����كنها مالكوها ،ال سيما بين الش����باب ،ألن أسعار السكن
الباهظة تقف بوجه فرص الشباب في إسرائيل القتناء شقة سكن.
ّ
يالحظ البحث أن الحرك����ة االحتجاجية والنقاش العام ولدا كالمًا
م����ن الحكومة عن العزم على حل «أزمة الس����كن» ،إال أن كل ذلك لم
حقيقيًا في السياسة ولم ّ
ّ
يبدل ،حتى اللحظة ،نزعة
ُي ْح ِدث تغييرا
االنخفاض في نس����بة الشقق المس����كونة بمالكيها ،أو غالء أسعار
الس����كن أو اش����تداد العبء االقتصادي الذي ُينزله اقتناء ش����قة
ّ
سكنية على الس����واد األعظم من اقتصادات البيوت في إسرائيل،
ال س����يما بين األزواج الش����ابة ،المش����كلة التي دفعت مئات آالف
ّ
ّ
وولدت وعودا من َ
وزيرين للمالية
المحتجين للخروج إلى الش����وارع
في حكومتي بنيامي����ن نتنياهو ،هما يائير لبيد وبعده موش����يه
ّ
كحلون ،ظلت حتى اليوم دون حلول حقيقية.
ردًا على الس����ؤال :لم����اذا تخفق حكومات إس����رائيل المتعاقبة،
بالرغ����م م����ن الوع����ود والتصريحات ،ف����ي إيجاد حل ش����امل ألزمة
الس����كن؟ تحاجج الوثيقة بأن أحد األسباب الرئيسة للوضع يكمن
ّ
في االنقس����ام الطبقي اآلخذ باالتساع في المجتمع اإلسرائيلي ،ما
ضيقة ّ
يؤول إلى نجاح شريحة ميسورة ّ
ّ
يصب
نسبيًا في إمالء نهج
في صالحها .ويش����مل هذا النهج مختلف المحافل الحكومية ذات
الصلة بس����وق الس����كن – وزارة المالية ،وزارة البناء واإلسكان ،بنك
إس����رائيل ،مديرية أراضي إسرائيل والمجالس المحليةّ .
تتردد كل
ه����ذه الجهات في ّاتخاذ تدابير من ش����أنها ّ
المس بثراء الجمهور
الذي ينتسب إلى الشريحة الميسورة ،بل وقد ال تفعل شيئًا يمكن
ّ َ
المحرك األساس����ي لالقتصاد
الثراء
أن يؤول إلى ذلك ،باعتبار ذلك
ِ
ّ
اإلس����رائيلي بأس����رهّ ،
فادخارات الجمهور المذكور تش����كل مصدر
االس����تثمارات في األعمال ،والضرائب التي يدفعها هي المصدر
األس����اس لمدخوالت الدولة .فضال عن ذلكَ ،
تمارس على الحكومة
ضغ����وط من طرف المحافل ش����ديدة الوطأة م����ن القطاع الخاص –
البنوك الكبيرة وش����ركات العقارات التي ترى في نشاط الشريحة
الميسورة في سوق العقارات مصدرًا مباشرًا لزيادة أرباحها.
تلف����ت الوثيقة كذلك إل����ى أن السياس����ة الحكومي����ة الراهنة
ُ
ليس����ت فقط ال تخ����دم عموم الناس ،بل وتلح����ق الضرر باالقتصاد
اإلس����رائيلي ككل ،فاألموال التي كان يمكن اس����تثمارها في نهج
ينش����ئ فرص عمل كثيرة والئقة ،يتم تحويلها
تنموي اقتصادي ِ
لالس����تثمار في س����وق الس����كنّ .
وتقدر أنه طالما ظلت السياس����ة
الحكومية خاضعة لعقيدة «الس����وق الحرة» ،فسوف تواصل «قوى
السوق» الفاعلة في سوق الس����كن إمالء النهج الذي يخدم مصالح
الشريحة الميس����ورة عوضًا عن منحها األولوية الحتياجات غالبية
الس����كان في إس����رائيل .ونظرًا لهذا الوضع ،فإن الرؤية الحكومية
«شقة الئقة لكل أسرة بسعر معقول ومناسب» والتي ال تزال وزارة
البناء واإلسكان تزعم تمسكا بها ،سوف تبقى حبرا على ورق.

إسقاطات ُّ
تحول
البيت إلى عقار!

س����بق للباحثي����ن أن ّ
تعمقا في ج����ذور أزمة الس����كن من منظور
ّ
التحوالت في الثقافة السياس����ية-االقتصادية
مفهومي ،بمعنى
خلف التعاطي مع قضية الس����كن عمومًا ،بوصفه حاجة أساس����ية
وحقًا أس����اسً .
وبناء على أن الجدل العام حول مس����ألة غالء أسعار
المس����اكن يتمحور حول عاملي����ن أساس����يين :األول ،العرض غير
الكافي للمس����اكن على ما يظهر؛ والثاني ،انخفاض نس����بة فائدة
بنك إسرائيل باألخص في الس����نوات األخيرةّ ،
مما منح االستثمار
في العقارات أفضلية على االس����تثمار في األوراق المالية ،يتطرق
الباحث����ان إلى عنصر تراك����م الم����وارد المالية بأي����دي القلةّ ،
مما
يجعلهم «قوة الس����وق» الكبرى .إن الث����راء العائلي اآلخذ باالزدياد
لدى هؤالء األش����خاص ،والذين يطلق عليهم اس����م «مستثمرين»،
ّ
يمكنهم من ش����راء ج����زء كبير من المس����اكن المعروضة ،باألخص

البنوك في إسرائيل :نفوذ متشعب.

إذا توفرت لهم ش����روط مريحة أخرى مثل انخفاض نسبة الفائدة.
هن����اك مجموعة أخ����رى ،أصغر بكثير ،مش����مولة ضم����ن مجموعة
«المس����تثمرين» ،وهي العائالت المدرجة ضمن الشريحة المئوية
واأللفية العليا ،والتي تقوم بشراء مساكن فخمة في مراكز المدن.
من هم «المستثمرون»؟ يتس����اءل البحث ،مجيبًا :إن فئة ُ
العشر
العلي����ا اليوم هي الش����ريحة الوحيدة التي ُيعتب����ر دخلها المتاح
(من بع����د الدفعات اإللزامي����ة) أكبر من مجم����ل مصروفاتها على
االس����تهالك ودفع القرض الس����كني -بلغ الفارق عام  2013قيمة
 4186شيكل لدى سائر الش����رائح ُ
العشرية ،بما في ذلك الشريحة
ُ
العش����رية التاس����عة ،كان مجم����ل المصروفات على االس����تهالك
والقرض السكني أكبر من الدخل المتاح .إذ يتأثر حجم االستثمار
في مجال اإلس����كان من عوامل مختلفة ،مثل نسبة الضرائب وحالة
س����وق األوراق المالية ،إال أن حجم هذا االستثمار لم يتغير بشكل
ً
ملحوظ ،وذلك ألن هناك طبقة بارزة تقف متينة ما وراء التذبذبات،
ّ
بحي����ث تتمتع هذه الطبقة بم����وارد تمكنها من لعب دور هام في
سوق اإلسكان.
وإذا كان المس����تثمرون العاديون يؤثرون على أسعار المساكن
باألس����اس م����ن خالل زي����ادة الطلب ،ف����إن هناك طبق����ة أخرى من
اإلسرائيليين األثرياء جدًاّ ،
ممن يشترون مساكن فخمة في مراكز
المدن ،ويؤثرون على األس����عار باألس����اس من خالل إدخال معايير
جديدة وباهظة ،تتغلغل إلى ش����ركائهم في الش����ريحة ُ
العشرية
العليا ،وإلى س����ائر اإلس����رائيليين بدرجات متفاوت����ة .وحتى في
مش����اريع المباني «الشعبية» ،تكون هناك ،باإلضافة إلى المساكن
التي تزداد مس����احتها تدريجيًا ،إضاف����ات أخرى مثل مدخل كبير،
نادي للس����اكنين ومخازن – ّ
مما يزيد تكلفة البناء ويرفع الس����عر
النهائي للش����قة .إن ظهور أبراج س����كنية فخمة في مراكز المدن
يؤثر ليس فقط على طابع بناء الش����قق الجديدة ،إنما يرفع أسعار
الشقق القائمة المجاورة لهذه األبراج الفخمة.

السياسة المطلوبة
لخفض أسعار المساكن
لقد تركت سياس����ة «الس����وق الحرة» س����وق اإلس����كان خاضعة
لمختلف تأثيرات «قوى الس����وق» ،وعلى رأس����ها «المس����تثمرون».
َ
من هنا ،يس����تنتج كاتبا الوثيقة أن غمر الس����وق باألراضي هو أمر
ً
كاف ،إذ س����يصل كل عرض جديد أليدي المستثمرين أوال .أما
غير ٍ
السياس����ة الفعلية المطلوبة لخفض أسعار المساكن فيجب ،وفقًا
لمركز «أدفا» ،أن تشمل الخطوات التالية:
أ .زي����ادة الضرائب المباش����رة على دخل األف����راد ،باألخص ّ
ممن

ُيعتبرون ضمن الطبقات الثرية .وقد أوصى بنك إس����رائيل باتخاذ
هذه الخطوة منذ س����نوات عديدة ،بش����رط أن تتي����ح هذه الخطوة
إمكانية زي����ادة الميزاني����ات االجتماعية .ونح����ن نعتقد أن هذه
الخطوة ستساعد أيضًا على خفض أسعار اإلسكانً ،
سواء من خالل
تقليص ظاهرة المستثمرين ،أو من خالل توفير مصدر تمويل من
أجل تدخل أوس����ع من طرف الدولة في س����وق اإلس����كان .قد تكون
له����ذه الخطوات تأثي����رات أكبر من خطوات ف����رض الضرائب على
عقارات معينة ،مثل زيادة ضريبة الشراء لمن يشترون شقة ثانية،
إذ يمكن تفادي دفع هذه الضريبة من خالل تخطيطات ضريبية و/
أو تسجيل الشقة على اسم األوالد.
ب .ف����رض ضريبة على الثروة ،أو على األق����ل ضريبة الثروة على
الممتل����كات العقاري����ة (مثل فك����رة «ضريبة العق����ارات» التي تم
اقتراحها من ِقبل حزب العمال في بريطانيا ،والتي بموجبها يدفع
أصحاب العقارات التي تتعدى قيمتها  2مليون جنيه اس����ترليني
ضريبة س����نوية تعادل  %1من قيمة الممتل����ك) .وقد يكون لهذه
السياس����ة تأثير عندما ال تنجح سياس����ة زيادة الضريبة المباشرة
في حل المس����ألة ،باألخص في الواقع اإلسرائيلي ،بحيث أن معظم
مشتري المس����اكن الفخمة هم يهود أثرياء من خارج البالد ّ
ممن ال
يدفعون ضريبة دخل في إسرائيل.
ج .باإلضافة لخطوات ّ
الحد من الطلب وتقليل تأثير الثراء الجديد
على س����وق اإلس����كان ،يجب اتخ����اذ خطوات فعلي����ة لزيادة عرض
المس����اكن بأس����عار معقولة ،وذلك من خالل خلق «إمكانية عامة»
كبيرة  -قيام الحكومة ببناء مش����اريع بناء ضخمة تش����مل مساكن
عال من
للش����راء واإليج����ار ،بجوار مراكز التش����غيل ،على مس����توى ٍ
التشطيب والصيانة وبأسعار معقولة للجمهور الواسع.

تجليات إخفاق
احتجاجات صيف 2011
خالل موجة االحتجاجات التي شهدتها اسرائيل ،وانطلقت من
تل أبيب تحديدًا ،تمت صياغة ما اعتبر «وثيقة مبادئ لسياس���ة
اقتصادية اجتماعية» ،وقد حملت برامج ذات س���قوف عالية جدًا
إذ انها س���عت الى اقتراح وتقديم «إس���رائيل أخرى مغايرة أكتر
تس���اويًا وتسامحًا» .وقالت عن نفس���ها« :في صلب هذه الوثيقة،
والمبادئ األساس���ية التي ألهم���ت واضعيها ،مب���ادئ الحريات
السياس���ية ،المس���اواة والعدالة االجتماعية االقتصادية .ليس
مساواة رس���مية فحسب بل مس���اواة جوهرية ،عمادها التضامن
المدن���ي بين مجمل مواطن���ي الدولة ،وال���ذي يلزمها ليس فقط
باحترام جمي���ع مواطنيها ،ب���ل أيضًا باالهتم���ام باحتياجاتهم

ّ
األساس���ية والوجودي���ة ،ليس كمنة بل كحق .ه���ذه الرؤية تضع
نص���ب ُ
أعينه���ا احتياج���ات المواط���ن بكون���ه مواطنًا وإنس���انًا
ً
يحتاج إلى الخدمات األساس���ية التي تتي���ح توزيعًا عادال للثروة
االقتصادية بما يضمن العيش ّ
الحر الكريم».
اس���تخدمت الوثيقة مفاهي���م تقدمية إلى حد بعيد نس���بيًا،
ُ
التمحور «في المس���اواة والعدالة االجتماعية ،ال
ف���رأت أن ضرورة
تعني تجاهل االحتياج���ات ذات الخاصية للمجموعات المختلفة
في المجتمع في إس���رائيل .ويعي واضعو ه���ذه الوثيقة حقيقة
اإلهمال التي تعاني منه أوس���اط مختلفة بدرج���ات مختلفة ،بل
ووج���ود تميي���ز .وفي حين ّأن جوه���ر هذه الوثيقة ه���و العدالة
ّ
المصحح في
التوزيعي���ة ،فإنها ال تتجاه���ل الحاجة إلى الع���دل
الحاالت التي تقتضيه .كما ّأن هذه الوثيقة تستشرف المستقبل
ّ ً
باألس���اس ،وال تتجاهل الماضي ،وه���ذه الوثيقة تركز أوال وأخيرًا
عل���ى المواط���ن الف���رد ،لكنها ال تتجاه���ل االنتم���اءات القومية
والديني���ة والثقافية المختلفة لكافة مواطني الدولة .وإلى جانب
ّ
هذا كله ،تنشد هذه الوثيقة موضعة أهمية الخطاب المدني من
أجل التضامن والعدالة االجتماعية االقتصادية ،في مركز النقاش
العام في البالد».
وقد خلصت فيما يرتبط بالموض���وع قيد البحث هنا الى وجوب
ّ
يق���ره القانون الدولي ،في
«ثبيت الحق في المس���كن الالئق كما
قان���ون و /أو قانون أس���اس ،وتثبيت حظر التمييز في الس���كن؛
إضافة جدية للميزانيات المرصودة لإلس���كان س���هل المنال ،بما
يش���مل ذوي الحق في المس���اكن الش���عبية في الم���دن القائمة
وخل���ق نس���يج اجتماعي وخل���ق التش���ريعات المطلوب���ة لذلك؛
تخصيص نس���بة مرتفعة من اإلسكان س���هل المنال في مناطق
الطلب المرتفع لذوي أحقية الس���كن الشعبي؛ إصالح جهاز الدعم
الحكومي في اإليجار والقروض الس���كنية؛ توجي���ه موارد إليجاد
حلول مالئمة للس���كن في المجتمع العرب���ي ،بما في ذلك تجميد
هدم البيوت حتى تس���وية مخططات البلدات القائمة؛ االعتراف
بالبلدات العربية غير المعترف بها في النقب وتسوية مخططات
مالئمة».
كان هن���اك اتجاهان أساس���يان ّ
قوض���ا تحقيق ه���ذه اآلمال،
وكالهم���ا يش���كالن الجوه���ر اليمين���ي الطاغي؛ األول مش���روع
االس���تيطان الكولونيالي الذي يبتلع مئات الماليين بل أكثر على
حس���اب اإلسكان الشعبي مثال ،وكذلك اتجاه اإليمان ّ
حد العقيدة
بـ»الس���وق الحرة» .هذان االتجاهان يخفضان ،إن لم نقل يدمران،
ليس الس���قف العالي المش���ار اليه اعاله ،بل ما هو اكثر انخفاضًا
بكثير.

المعطيات األساسية :فقاعة العقارات وأرباح البنوك وشركات العقارات
كانت الش���قة المتوسطة التي يملكها ُ
العشر األول عام  2014أغلى بحوالي
 76بالمئة من قيمة الش���قة المتوس���طة التي يملكها سائر الجمهور (نحو
54ر 2مليون شيكل – قيمة الشقة المتوسطة بملكية العشرية األولى ،مقابل
قرابة 44ر 1مليون ش���يكل قيمة الشقة المتوسطة بملكية شرائح العشر من
 1إلى .)9
َ
نس���بة مالكي ش���قتين أو أكثر بين فئة العش���رين  9و ،10التي بلغت عام
 2008زه���اء 9ر 8بالمئة ،ارتفعت حتى عام  2013إلى 4ر 22بالمئة .وبين فئة
العشرين 7و ،8ارتفعت النسبة إلى 6ر 9بالمئة.
بلغ عدد مالكي ثالث ش���قق وأكثر في إس���رائيل َ
عام  2016حوالي  54ألف
ْ
«اقتصاد منزلي»ِ ،علمًا بأن متوس���ط الدخل الش���هري لتلك االقتصادات بلغ
 46ألف ش���يكل؛ في حين بلغ متوس���ط الدخل اإلجمالي لعموم االقتصادات
المنزلية في إس���رائيلعام  2014حوالي  18ألف ش���يكل ،فيما بلغ متوس���ط
الدخل في تلك السنة قرابة  14ألف شيكل.
ّ
الممتدة بين  2002وّ 2013
تم ش���راء حوالي  280ألف ش���قة
ف���ي الفت���رة
ّ
تعرفها مديرية مدخوالت الدولة التابعة لوزارة المالية كـ»شقق لالستثمار».
العائالت التي تنتمي إلى فئة العش���ر األول اش���ترت شققا بقيمة إجمالية
ْ
تع���ادل نحو  40بالمئة من إجمالي قيمة ش���قق االس���تثمار؛ علمًا بأن الفئة
المئوية األول���ى وحدها اقتنت في الفترة المذكورة ش���ققا بقيمة إجمالية
تقارب  10بالمئة من مجمل قيمة شقق االستثمار.
انخفضت نس���بة المساكن المملوكة لس���اكنيها بين أبناء الفئة العمرية
ّ
المتزوجي���ن م���ن 8ر 55بالمئة َ
عام  1997إل���ى 3ر 43بالمئة في ،2012
29 -20

وانخفضت النسبة المذكورة بين أبناء الفئة العمري  39 -30من 3ر 74بالمئة
ع���ام  1997إلى 4ر 63بالمئة عام  ،2012فيما ارتفعت نس���بة المس���اكن التي
يس���كنها أصحابها بين أبن���اء الفئة العمري���ة  59 -50المتزوجين من 1ر86
بالمئة عام  1997إلى 8ر 87بالمئة عام  ،2012وارتفعت النسبة أكثر من ذلك
بين أبناء الـ 60فأكثر – من 9ر 78بالمئة إلى 7ر 86بالمئة.
في الفترة بين  2003و 2013انخفضت نس���بة المس���اكن التي يس���كنها
أصحابها بين العش���رين المتوس���طين  4و  7بـ5ر 7بالمئة وبـ1ر 6بالمئة على
التوال���ي .بين َ
ّ
عش���ية اندالع األزمة المالي���ة و ،2015تضاعفت
عامي ،2007
أس���عار الشقق ،فيما ارتفع متوسط األجر بحوالي  25بالمئة بينما لم يشهد
الدخل المتوسط إال ارتفاعا ضئيال.
يعاني المواطنون العرب الفلس���طينيون في إس���رائيل مشكالت سكنية
شديدة جدا ،إذ تتسم المدن والقرى العربية ،جراء فرص التطوير المحدودة
وانع���دام التنظيم واالس���تثمار الحكومي ،بفقدان البن���ى التحتية أو ببنى
ْ
ّ
التجمعات
وسوء في األحوال المعيشية ،علمًا بأن
وباكتظاظ
تحتية متهالكة
ٍ
ٍ
السكانية العربية ال يتم إدراجها في برامج السكن القطرية.
موازن���ة وزارة البناء واإلس���كان ،الت���ي بلغت عام  2000زه���اء 84ر 9مليار
ش���يكل ،انخفضت حتى عام  2015إلى 98ر 1مليار شيكل (بأسعار  .)2015في
ّ
عام  2015شكلت موزانة البناء واإلسكان 5ر 0بالمئة من مجمل موازنة الدولة،
م���ا يوازي تراجعا كبيرا عن النس���بة لع���ام 14 – 1995ر 5بالمئة .وجبت وزارة
أراض بقيمة إجمالية تع���ادل حوالي 7ر 7مليار
المالية ع���ام  2014ضرائب
ٍ
ّ
شيكل ،ما مثل زيادة حقيقية بنسبة  66بالمئة قياسًا بعام  .2004عالوة على

الدخل الناتج عن ضرائب األراضي المباشرة ،يستفيد دخل الدولة كذلك من
مدفوعات ضريبة القيمة المضافة عن الشقق الجديدة .وفقا لتقديرات بنك
إس���رائيل ،بلغ مجموع ضريبة القيمة المضافة عن الش���قق الجديدة حوالي
6ر 7مليار شيكل.
في السنوات األخيرة ،ومنذ عام 2013خاصة ،ارتفع عدد الشقق التي بيعت
بصفقات صادقت س���لطة أراضي إس���رائيل عليها غالبا  30ألف وحدة سكن
ّ
حققت س���لطة أراضي إسرائيل عام  2015إيرادات بلغت َ
ّ
أوجها
سنويًا .وقد
– حوالي 4ر 9مليار شيكل.
ّ
سياس���ة الفائدة البنكية المنخفضة التي يعتمدها بنك إسرائيل تشكل
أحد العوامل الرئيس���ة الرتفاع أسعار السكن ونش���وء فقاعة العقارات منذ
عام  .2008وتس���تند سياس���ة البنك هذه عل���ى الفرضي���ة القائلة بأن من
ش���أن االنخفاض الحاد في أسعار الس���كن خفض قيمة العقارات في السوق
ّ
والتسبب في تقليص النشاط االقتصادي واالستهالك ،األمر الذي يمكن أن
لحق الضرر باالقتصاد.
ُي ِ
َ
ّ
َ
ملياري شيكل قروض سكن شهرية؛
قدمت البنوك عام  2007حوالي
وقد ارتفع هذا المبلغ عام  2015بأكثر من 5ر 2مرة ليبلغ قرابة 4ر 5مليار
ّ
ش����يكل .بينما واصل قطاع البناء والعق����ارات صدارته في كل ما يتعلق
َّ
باالئتمانات لقطاع األعمال .مركب االئتمان للبناء والعقارات ،من مجمل
َّ
المقدم لقطاع األعمال ،بلغ ع� َ
���ام  2015زهاء 3ر 29بالمئة – ما
االئتم����ان
ّ
يش����كل أعلى معدل قياس����ًا بمجمل قطاعات األعمال .وفي الفترة بين
عام����ي  2005و ،2015تضاع����ف الربح الصافي ال����ذي تجنيه البنوك من

َّ
المقدم����ة لقطاع البناء والعق����ارات حوالي ثالث
الق����روض واالئتمانات
مرات.
بل���غ الربح الصافي الذي جنته البنوك الخمس���ة الكب���رى عام  2015من
الق���روض  926مليون ش ،وبلغ الربح من تقديم االئتمان لش���ركات البناء
والعقارات قرابة 2ر 2مليار ش���يكل .وهكذا ارتفع متوسط الربح اإلجمالي
عن االس���تثمار في المشاريع الس���كنية التي ّ
سوقتها شركات العقارات
َ
ع���ام  2007إلى حوالي  19بالمئة عام
الكبرى في إس���رائيل من  16بالمئة
 ،2015ب���ل بلغ نحو  25 – 24بالمئة َ
عامي  2011و .2012أما بالقيم المطلقة،
فق���د بلغ الربح اإلجمالي عام  2015لش���ركات العقارات الكبرى حوالي 1ر1
مليار ش���يكل ،مقابل قرابة  600مليون ش���يكل في ع���ام  ،2007أي أقل
بالنصف تقريبا.
ّ
منذ مطلع س���نوات األلفين وحتى اندالع أزمة العقارات عام  ،2008ش���كل
االستثمار في بناء المس���اكن حوالي ربع إجمالي االستثمارات في العقارات
الثابتة .منذ  2008يستقطب البناء السكني نسبة آخذة بالتصاعد من مجمل
االس���تثمارات في العق���ارات الثابتة بلغت عام  2015زه���اء  34بالمئة .وفي
الفترة بين عامي  2008و 2013ارتفع الناتج في قطاع البناء بنس���بة  8بالمئة
تقريبا ،لكن مس���اهمته اإلجمالي���ة للنمو لم تبلغ س���وى 3ر 0بالمئة ال غير.
ّ
عالوة على ذلك ،يبدو أن قطاع البناء ال يبش���ر بالخير كذلك في مجال س���وق
العمل :فإذا نظرنا إلى مس���اهمته لصالح سوق عمل اإلسرائيليين فقط ،نجد
أن الزيادة لم تبلغ سوى 1ر 3بالمئة مقابل زيادة بلغت 7ر 2بالمئة في معدل
العمل العام.
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بحث جديد:
الشبان العرب أكثر تفاؤال رغم
تزايد تطرف الشبان اليهود

“شبيبة التالل” اليمينيون المتطرفون في الضفة الغربية المحتلة

تبين من بحث واس���ع النطاق أجراه “مركز ماكرو لالقتصاد السياس���ي” بالتعاون مع
صندوق “فريدريش إيبرت» ،أن نس���بة الشبان اليهود الذين يعرفون أنفسهم بأنهم
يمينيون ارتفع بشكل كبير عن أبحاث مشابهة أجريت في الماضي ،كما أنهم أصبحوا
أكث���ر تدينا .ويجري مركز ماكرو هذا البحث مرة كل س���ت س���نوات من���ذ العام ،1998
ويتطرق إلى أبناء الشبيبة في سن  18 – 15عاما والشبان في سن  24 – 21عاما.
ووفق���ا لهذا البحث ،فإن ثلثي أبناء الش���بيبة في إس���رائيل هم يهود ،وثلثهم غير
يهود (عرب بغالبيتهم) يش���كل المسلمون  %76منهم والدروز  %7والمسيحيون %6
والمهاجرون الذي لم ُت ّ
عرف ديانتهم  .%11ولفت البحث إلى أن نسيج السكان الشباب
تغير بشكل كبير في العقود الماضية .ففي العام  1955كان عدد أبناء الشبيبة اليهود
 283ألفا ونس���بتهم 6ر %86بينما عدد أبناء الش���بيبة العرب بلغ  37ألفا ونس���بتهم
4ر .%13وارتف���ع عدد أبناء الش���بيبة اليهود في العام  2015إلى  867ألفا ونس���بتهم
9ر %68بينما عدد أبناء الشبيبة العرب أصبح  391ألف ونسبتهم 1ر%31
وأصب���ح المجتمع في إس���رائيل أكثر تدين���ا .إذ ّ
عرف نصف أبناء الش���بيبة اليهود
أنفس���هم بأنهم علمانيون في العام  ،1998بينما هذه النس���بة تراجعت إلى  %40في
العام  .2016وفي الوقت الذي حافظ المتدينون – القوميون على نس���بتهم وتراجعت
نسبة العلمانيين ،ارتفعت نسبة اإلسرائيليين ،في سن  24 – 15عاما ،بشكل كبير ،من
 %9إلى .%15
وبحس���ب هذا البحث فإن “اليس���ار” تراجع بش���كل كبير بين أبناء الشبيبة اليهود
والعرب ،علما أن تعريف “اليسار لدى اليهود مختلف عنه لدى العرب ،إذ ينحصر هذا
التعريف لدى اليهود باألس���اس بتأييد إنهاء االحتالل وقيام دولة فلسطينية ،وليس
بالضرورة باألف���كار االجتماعية واالقتصادية .لكن وفقا للبح���ث ،قال  %16من اليهود

و %10من العرب إنهم يساريون ،قياسا بـ %25من اليهود و %50من العرب الذين ّ
عرفوا
أنفسهم بأنهم يساريون في العام  .2004وتبين أن نسبة الشبان اليهود “اليساريين”
أعلى من نسبة الشابات اليهوديات “اليساريات” وكذلك األمر بين العرب.
ووج���د البحث ارتباط���ا وثيقا جدا بين م���دى التدين والهوية السياس���ية ألبناء
الش���بيبة .إذ أظهر البحث أن بين اليهود 9ر %91من المتدينين  -القوميين و1ر%84
من الحريديم و2ر %78من المحافظين دينيا ونصف العلمانيين يعرفون أنفسهم
كيمينيين.
ونصف الش���بان اليهود والعرب في سن  24 – 21عاما يدرسون في أطر تعليمية فوق
ثانوي���ة ،وربعهم يعمل���ون في وظيفة كاملة ،والباقون يعمل���ون في وظيفة جزئية أو
يبحثون عن عمل أو ال يفعلون ش���يئا .لكن الفارق األبرز بين العرب واليهود هو نس���بة
الش���باب العرب المرتفعة ،قياسا باليهود ،الذين ال يدرسون وال يعملون6 ،ر %18لدى
العرب ،حيث الشابات باألساس ال يعملن ،مقابل 4ر %3لدى اليهود.

تطلعات الشبان
وفقا لهذا البحث ،فإن الش���بان العرب واليهود متفقون حول ثالثة أهداف أساسية
ف���ي حياتهم :النجاح االقتص���ادي ،االس���تمتاع بالحياة والحصول عل���ى تعليم عال.
والطموح األكثر رواجا بين الش���بان العرب والش���بان اليهود والشابات اليهوديات هو
النجاح االقتصادي ،بينما الشابات العربيات أولين اهتماما أكبر بالتعليم العالي.
والتطلع إلى االستمتاع بالحياة مرتفع بشكل كبير بين الشبان العلمانيين ،ويتراجع
كلما ازداد تدين الش���بان .وفي المقابل فإن مس���ألة “خدمة الدولة والمجتمع” وكذلك
الخدمة العس���كرية تحتل مكانا عاليا بين الشبان اليهود المتدينين – القوميين .أما

التطلع إلى نجاح اقتصادي فإنه يبرز بشكل خاص لدى الحريديم والمحافظين دينيا.
وعب���ر معظم الش���بان ،اليهود والعرب ،ع���ن تفاؤلهم حيال قدرته���م على تحقيق
أهدافهم الشخصية في إس���رائيل .لكن يتبين من البحث أن الشبان العرب متفائلون
أكثر بكثير من أبناء س���نهم اليهود .وتبين من البحث أن تفاؤل الشبان العرب يتعلق
باألساس بأمور شخصية واقتصادية ،لكن لدى الحديث عن مكانتهم في المجتمع وعن
أهمية القيم الديمقراطية فإن التفاؤل يتراجع.
وتبين أيضا أنه نصف الش���بان اليهود عبروا عن تشاؤم حيال قدرتهم على تحقيق
تطلعاته���م في الب�ل�اد ،بينما كلما ازداد االقت���راب من الدين يرتفع مس���توى الثقة
بالقدرة على تحقيق أهداف ش���خصية .كذلك فإن مستوى الثقة بالقدرة على تحقيق
التطلعات بين الشبان “اليساريين” اليهود منخفض جدا.
وليس هذا وحسب .فقد أظهر البحث أن التفاؤل لدى الشبان اليهود حيال حياتهم
الش���خصية في إس���رائيل هو األكثر انخفاضا منذ العام  ،1998وهو منخفض أكثر مما
كان عليه بعد اندالع االنتفاضة الثانية .وفي المقابل ،فإن مدى تفاؤل الش���بان العرب
هو األعلى الذي تم تس���جيله منذ العام  .1998وفسر البحث تزايد التفاؤل بين الشبان
الع���رب بأنهم براغماتيون أكث���ر وأنهم اقتربوا من اليهود م���ن حيث اللغة والثقافة
وطريق���ة الحي���اة وطرق التفكير وتحس���ن الوض���ع االقتصادي ف���ي المجتمع العربي
واالنفتاح األكبر على العالم.
وفي أوس���اط الشبان اليهود ،فإن الش���بان المتدينين  -القوميين هم األكثر تفاؤال،
وعبر  %80عن ثقتهم بتحقيق أهدافهم في إسرائيل ،ويليهم الحريديم بنسبة %71
ثم المحافظون دينيا بنسبة  %54بينما لدى العلمانيين تتراجع نسبة المتفائلين إلى
اقل من .%50

المواقف السياسية والثقة بالمؤسسات
بحس���ب هذا البحث ،فإن أغلبية الش���بان اليهود والعرب يش���عرون بأنهم متساوو
الحقوق ،لكن المعطى األبرز هو أن ثلث الشبان العرب يشعرون باالغتراب عن المجتمع
اإلس���رائيلي .ويتزايد هذا االغتراب لدى الش���بان العرب ،وبش���كل خاص بين الشابات
العربيات ،بعد إنهاء المرحلة الدراسية الثانوية ،حيث يبدأ الشعور بانعدام المساواة.
وتوجد حالة اغتراب كهذه لدى قسم كبير من الشبان الحريديم.
وفيما يتعلق بثقة الشبان بالمؤسسات اإلسرائيلية ،تبين أن الشبان اليهود يثقون
أكثر شيء بالجيش اإلس���رائيلي وبلغت هذه النسبة 2ر ،%85بينما ثقة الشبان العرب
بالجيش كانت 1ر .%38وتنخفض الثقة لدى الشبان تجاه معظم المؤسسات األخرى ،إذ
عب���ر 5ر %53من اليهود و1ر %47من العرب عن ثقتهم بالجهاز القضائي ،وعبر 7ر%51
من اليه���ود و5ر %45من العرب عن ثقتهم بالش���رطة ،وتهاوت الثق���ة باألحزاب إلى
5ر %18بين اليهود و8ر %23بين العرب.
واتفق الش���بان اليهود والعرب على أن الخالف األخطر على المجتمع في إس���رائيل
هو الش���رخ اليهودي – العربي .إلى جانب هذا اإلجماع ،رأى اليهود أن توترا مركزيا هو
بين اليمين واليس���ار ،بينما رأى العرب توت���را مركزيا بين األغنياء والفقراء .وعبر %85
عن أهمية أن تكون إس���رائيل “دولة لجميع مواطنيها” بينما كانت هذه النسبة %57
في العام .1998
وأكد البحث الحالي زيادة التطرف نحو اليمين بين الش���بان اليهود ،الذين قال %82
منه���م إنهم يفضلون االحتياجات األمنية في حال اصطدمت مع مبادئ الديمقراطية.
كما اعتبرت أغلبيتهم أن الصراع األخطر هو بين اليهود والعرب ،بينما الشرخ الطائفي
بين اليهود حل في المرتبة األخيرة.

حول كتاب «الصهيونية واإلمبراطوريات»

الحركة الصهيونية ودور اإلمبراطوريات في دفع المشروع االستيطاني في فلسطين!
ال يش���كك أحد ف���ي ال���دور الحاس���م لإلمبراطوري���ة البريطانية في
ّ
إقام���ة دول���ة إس���رائيل .وش���كل “وعد بلف���ور” فرضي���ة جديدة في
تاري���خ الصهيوني���ة .وغالبا ما ت���م اعتبار العالقات بي���ن الصهيونية
واإلمبراطوري���ة البريطاني���ة بأنه���ا عملية أو نفعية ،وبأنها اس���تمرار
لتحوالت “طبيعية” .لكن كتابة التاريخ الصهيوني بهذا الشكل يفقد
التأريخ إمكاني���ة التفكير في مجمل اإلمبريالية األوروبية وغيرها وفي
العالقات الديناميكية والمتغيرة بين الش���رق والغرب بصفتها عوامل
بل���ورت زخما هاما في تاري���خ الصهيونية ،وفقا لكت���اب صدر بعنوان
“الصهيونية واإلمبراطوريات” عن معه���د “فان لير” في القدس ودار
النشر “هكيبوتس هميئوحاد” ،في العام  .2015والكتاب يحتوي على
مجموعة أبحاث كتبها باحثون في إطار مجموعة بحث في “فان لير”.
ووفقا لمقدم���ة الكتاب ،الت���ي كتبها محرره البروفس���ور يهودا
ش���نهاف ،فإن التأري���خ الصهيون���ي للعالقات بي���ن الصهيونية
واإلمبراطوري���ات ّ
“يفوت الفرصة للبحث في الخالفات التي نش���بت
داخل الصهيونية حول اإلمبراطوري���ات من جهة ،والخالفات داخل
اإلمبراطوريات حيال الصهيونية م���ن الجهة األخرى .وفي األبحاث
الت���ي تناولت العالق���ات بين الصهيوني���ة وإمبراطوري���ات أخرى،
الروسية والنمساوية – المجرية والعثمانية ،جرت دراستها بمعزل
عن بعضها ،ومن دون االلتفات إلى مسألة ’ما هي اإلمبريالية’ وكيف
تبلور مبنى البحث حول الصهيونية”.
ويتطل���ع هذا الكتاب إلى “إع���ادة اإلمبراطوري���ات إلى البحث في
الصهيوني���ة ،ومن خ�ل�ال ذلك إثراء البحث الذي يس���عى إلى إخراج
البح���ث في الصهيونية من رواية تاريخ فريد من نوعه ومغلق داخل
نفسه .ونحن نس���عى إلى وضع البحث في الصهيونية داخل القالب
اإلمبريالي العالمي مثلما تبلور منذ نهاية القرن التاسع عشر ،والقيام
بدراسة عكسية في دالالت هذه العملية المعرفية (إبستيمولوجيا).
وال يعن���ي ذل���ك أن���ه ال يوجد نق���اش ح���ول دور اإلمبراطوريات في
تاري���خ الصهيوني���ة أو التاريخ اليه���ودي ،إذ توج���د أبحاث كثيرة
كهذه .لكن مراجعتها تؤكد خصوصا على القطيعة اإلش���كالية بين
الروايات الصهيوني���ة اليوتوبية (الوهمية)“ ،اإلنعتاق” و”اإلنعتاق
الذاتي” و”نفي الش���تات” و”دولة في الطريق” وغيرها ،وبين البحث
ف���ي اإلمبراطوري���ات والتحوالت االس���تعمارية وإنهاء االس���تعمار،
التي حدثت في المنظومة العالمية والش���رق األوس���ط ،إذ أن النمط
اإلمبريال���ي أملى قواعد السياس���ة اإلقليمية ،وبينه���ا اإلطار األعلى
للتنظيمات القومية في الشرق األوسط .وتوضح هذه القطيعة مدى
نق���ص النظريات والتأريخ بصورة ش���املة ومفصل���ة لإلمبراطوريات
في ه���ذه الرواي���ات .وتنق���ص خصوص���ا صياغة نظري���ة مفصلة
لإلمبراطوريات واإلمبريالية كظاهرة عامة في تاريخ الصهيونية”.

الصهيونية واإلمبراطوريتان العثمانية والبريطانية
يرى الباحثون في هذا الكتاب أن «مش���كلة اليهود» تزداد أهمية
من وجه���ة النظ���ر اإلمبريالية ،ألنه���ا طرحت عل���ى األجندة ثالث
قضاي���ا مبدئية ،وهي العلمانية والمواطن���ة والعرق .وفيما يتعلق
بالعلمانية ،فإن الباحثين ش���ددوا على وج���ود عالقة بارزة بين أزمة
العلمن���ة والتاريخ اإلمبريالي ،إذ أنه تم تطبيق العلمانية في أوروبا
بواسطة «مشروع مسيحي – بروتستانتي ،الذي كان هو نفسه جزءا
منفصال من الالهوت السياس���ي لإلمبريالي���ة .وبكلمات أخرى ،فإن
مبادئ الالهوت السياسي موجودة في قلب نظرية الدولة اإلمبريالية
ومرحلة ما بعد االستعمار ،وهي موجودة في نظرية الدولة الليبرالية
المعاص���رة .ويصعب المبالغة في أهمية العلمنة وأزمة العلمنة من

أجل فهم تطور التحوالت في الصهيونية في مراحلها المختلفة».
األمر الثاني هو أن مناقش���ة «المس���ألة اليهودي���ة» يتطرق إلى
إمكانية مواطن���ة مجموعات إثنية ف���ي دول مختلفة ،مثل مواطنة
اليهود في أوروبا والواليات المتحدة ،في نهاية القرن التاسع عشر
وبداية القرن العشرين.
أم���ا فيما يتعلق بالقضي���ة الثالثة ،العرق ،فإنه ال ش���ك أن تطور
الخطاب ح���ول العرق مرتب���ط ارتباطا وثيق���ا بالتاري���خ اإلمبريالي.
وشكلت «المش���كلة اليهودية» حالة نموذجية لـ»قضية العرق» في
أوروب���ا .لكن الباحثين يؤكدون عل���ى أن «التحليل العرقي للتاريخ لم
يكن من جانب المعادين للس���امية فقط ،وإنما مارس���ه أطباء وعلماء
أنثروبولوجيا يهود ،شاركوا بش���كل نشط في الخطاب البيولوجي –
السياس���ي حول الجس���د وميزاته الثقافية في أوروبا اإلمبريالية في
بداية القرن العش���رينّ .
وزودت هذه الفئات قسما كبيرا من المرجع
الرمزي الذي استخدمته مجموعات قومية من أجل وصف عرقها ،مثل
«أبناء عرق أو قومية منفصلة» أو «شعب مختار» ،وأيضا من أجل وصف
مجموعات بأنها «أعراق تم إخراجها من حدود المجموعة القومية».
وتنعك���س العالقة بين ه���ذه القضايا الثالث بش���كل بارز في ما
يس���مى «مش���كلة اليهود في أوروبا» .ووضعت ع���دة حلول قومية
من أجل حل «المش���كلة اليهودية» في أط���ر إمبريالية مختلفة في
مركز خطاب العلمنة والمواطنة والع���رق .وتعارضت آراء المفكرين
اليهود في اإلمبراطورية النمس���اوية – المجرية ،بين تعزيز الهوية
اليهودية في اإلطار اإلمبريالي المحلي وبين «نفي الوجود اليهودي
في الشتات وتطوير وعي قومي إقليمي مناهض للشتات» .ويصف
التأري���خ الصهيوني هذا الس���جال بأن���ه نقاش قوم���ي داخلي .إال
أن الباحثي���ن ف���ي هذا الكتاب ال ي���رون أن األمور على ه���ذا النحو،
ويش���ددون على دور النظام العالمي اإلمبريال���ي في بلورة خيارات
حل «المشكلة اليهودية» ،وأنه ال يمكن فهم هذه الخيارات من دون
احتوائها في المبنى اإلمبريالي المتعدد القوميات ،ومن دون فهم
طبيعة العالقات مع المجموعات القومية المختلفة.
وف����ي ه����ذا الس����ياق ،ي����رى الدكت����ور ديمت����ري شومس����كي ،من
الجامع����ة العبري����ة ،في مقالته الت����ي تضمنها كت����اب «الصهيونية
واإلمبراطوري����ات» ،أن الصهيونية ،بين يهود تش����يكيا على س����بيل
ّ
المثال« ،شكلت حال مرحليا للواقع اإلمبريالي والواقع الثنائي القومية
والثنائي اللغة التش����يكية – األلمانية الذي عاشوا في داخله» .ويربط
شومس����كي بين هذه التجربة اليهودي����ة الثنائية القومية والثنائية
اللغة وبين األفكار التي طورها الفيلس����وف اليهودي شموئيل هوغو
برغمان حول الكيان الثنائي القومية في فلسطين التاريخية.
ويؤكد البروفس���ور يعقوب برن���اي ،من جامعة حيفا ،ف���ي مقالته في
الكتاب ،عل���ى أن الرواية القومية المركزية للصهيونية تجاهلت القالب
اإلمبريال���ي المل���زم بالتعاون م���ع اإلمبريالية ،بل أنه���ا رفضته ،رغم أن
الصهيونية اس���تندت على اإلمبراطوريات الثالث ،النمساوية والروسية
والعثمانية ،في تطلعاتها نحو حكم ذاتي ،كما أن تطبيق هذه التطلعات
تطل���ب اعترافا بأهمية ودور اإلمبراطورية .إذ أنه كان باإلمكان طرح فكرة
حكم ذاتي قومي لليهود ،على س���بيل المثال ،فق���ط في إطار االعتراف
بتعدد الحقوق القومية ،مثلما كانت الحال في عدد من اإلمبراطوريات.
وكان زعي���م الصهيوني���ة التنقيحية ،زئيف جابوتينس���كي ،اعتبر
أن الحركة الصهيونية يمكن أن تش���كل حليف���ا مخلصا لإلمبراطورية
العثماني���ة ضد الحركة القومية العربية .ومن الجهة األخرى ،فإن ثورة
تركي���ا الفتاة ،في العام  ،1908عززت توج���ه الحركة الصهيونية التي
أيدت حركة قومي���ة يهودية في إطار اإلمبراطوري���ة العثمانية .وأيد

قادة الصهيونية ،دافيد بن غوريون وإس���حاق بن تسفي ،هذا التوجه.
ورغم أن الحركة الصهيونية نأت بنفس���ها عن اإلمبراطورية العثمانية
في الحرب العالمية األولى ،إال أنها بقيت متمسكة بفكرة الحكم الذاتي
داخ���ل اإلمبراطورية البريطاني���ة .كما أن قيادة الحرك���ة الصهيونية
نفذت نشاطا سياس���يا حثيثا بقيادة حاييم وايزمان ،خالل الحرب ،من
أجل خدمة مصالح بريطانيا في فلس���طين .كما أن وايزمان س���عى إلى
إحباط مبادرة أميركية من أجل ضمان احتالل بريطانيا لفلسطين

اليسار الصهيوني المناهض لبريطانيا
س���اد خالف كبي���ر داخل الحرك���ة الصهيوني���ة ح���ول العالقة مع
اإلمبراطوريات ،وحتى أن قس���ما من قادة الصهيونية حذر من أن عالقة
كهذه لن تكون في مصلحة اليهود .لكن في المقابل ،فإن اإلمبراطورية
ّ
البريطانية فضلت اليهود على مجموعات أخرى في الشرق األوسط.
وجه���ت أوس���اط ،خصوصا الح���ركات الصهيونية الت���ي اعتبرت
يس���ارية ،مثل “بريت ش���الوم” و”كيدماه ميزراحاه” ،وهي حركات
تأثرت م���ن اإلمبراطوريات المتعددة القوميات في أوروبا ،انتقادات
ش���ديدة لإلمبراطوريات .ورأت “بريت شالوم” أن االنتقال من فكرة
“البيت القومي” إلى نموذج “الس���يادة اليهودية التي تستند إلى
اإلمبراطورية البريطانية” سيقود إلى حرب طويلة مع الفلسطينيين
خصوصا والش���رق األوسط كله عموما ،وأن ذلك سيؤدي إلى “هزيمة
سياسية وأخالقية” للصهيونية.
واعتب���ر الباح���ث والكاتب غرش���وم ش���الوم أنه بس���بب حلفها مع
اإلمبريالي���ة قد تصب���ح الصهيونية “حدثا عابرا في تاريخ الش���عب
اليهودي” وأنها “س���تحرق بنار ثورة الشرق الناهض” .وكتب يهودا
ماغنيس ،وهو أحد أبرز قادة اليهود في الواليات المتحدة وأول رئيس
للجامعة العبرية ،في رسالة إلى الزعيم الهندي المهاتما غاندي ،في
العام  ،1919أنه “يقولون إن أرض إسرائيل على وشك أن تمنح لشعب
إسرائيل .وبرأيي ،فإنه ال يوجد أي حق ألي مؤتمر سالم أن يعطي أرضا
ما ألي شعب وحتى ليس أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل”.
وأش���ار البروفسور ش���نهاف إلى أن موقف ماغنيس “ال يدل على
معارضت���ه لالس���تيطان اليهودي ف���ي أرض إس���رائيل ،وإنما على
معارضته ،مثلم���ا كانت معارضة غاندي ،لتطبيق هذا االس���تيطان
في ظل المدافع البريطانية” .وعارض الفيلس���وف برغمان بشدة في
تلك الفترة فكرة وجود أغلبية يهودية في فلس���طين ،مش���يرا إلى
أن “أغلبية يهودية في فلس���طين لن تغير من حقيقة أن الش���عب
اليهودي س���يبقى أقلية داخل العالم العربي” .كذلك احتج برغمان
على أن “اليهودية مخطئة بإس���ناد قوميتها على قوة اإلمبراطورية
البريطانية وليس على البحث عن تفاهم مع العرب”.
ورأى كثيرون في هذه الحركات الصهيونية اليسارية ،بعد أن وضعت
الحرب العالمية الثانية أوزارها ،أن األطر القومية ستضعف وأن النظام
العالمي الجديد الذي سينشأ سيستند إلى أطر اتحادية فوق قومية.
لك���ن التغيير الكبير في التوجه الصهيون���ي نحو اإلمبريالية بدأ
في أعقاب الح���رب العالمية الثانية ،وبحس���ب كتاب “الصهيونية
واإلمبراطوريات” ،فإنه في هذه المرحلة أدركت الحركة الصهيونية
أن احتم���ال إقامة كي���ان يهودي ف���ي إطار أوروبي أخذ يتالش���ى.
وأضافت الدراس���ة أن الس���نتين  1942 – 1941كانتا السنتين اللتين
بلورتا التاريخ الصهيوني لثالثة أسباب.
السبب األول هو أن الحركة الصهيونية أعلنت في “خطة بلتيمور”،
ألول مرة ،عن تطلعها إلى إنهاء االنتداب البريطاني على فلس���طين
وإقامة دولة فيها ذات “سيادة إقليمية” يهودية .والسبب الثاني،

ه���و أن المحرقة وضعت نهاية لخيار إقامة كيان يهودي في أوروبا.
والس���بب الثالث ،هو أن الحركة الصهيونية توجهت ،ألول مرة ،إلى
اليهود في الدول العربي���ة واعتبرتهم جزءا من الجماعة اليهودية
المتخيلة وعليهم الهجرة إلى فلسطين.
وباتت داللة هذه السنوات في التأريخ الصهيوني واضحة ومتفقا
عليها ،لكن مسألة العالقات بين الصهيونية واإلمبراطورية في هذا
الزخ���م التاريخي أصبح���ت قضية معقدة وتنط���وي على تناقضات
كثيرة ،نتج عنها تياران في التأريخ الصهيوني.
التيار التأريخي األول تحدث عن الصراع العس���كري للمليش���يات
اليهودية وأهمية نشاطها من أجل إنهاء االنتداب البريطاني على
فلسطين ،واعتبر اإلمبراطورية البريطانية محتلة وأن طردها جزء من
النضال من أجل إنهاء االستعمار.
ووصف التيار التأريخي النقدي الصهيونية بأنها ابنة غير شرعية
للدولة األم اإلمبريالية /االس����تعمارية ،بريطاني����ا ،وبفضلها باإلمكان
تحقي����ق الهدف األعلى للحركة الصهيوني����ة ،وهو “إقامة بيت قومي
للش����عب اليه����ودي” .ووصف����ت الصهيونية عالقته����ا ببريطانيا في
فلس����طين بأنه “تعاون مثمر بين الصهيوني����ة والدولة اإلمبريالية”.
ووضع هذا المفهوم العالقات بين الحركة الصهيونية واإلمبراطورية
البريطانية في إطار متجانس ،بدأ عمليا لدى إطالق “وعد بلفور”.
فف����ي وثيقة تفويض بريطانيا باالنتداب في فلس����طين ،تم وصف
الفلسطينيين بأنهم “الطوائف غير اليهودية” ،رغم أن نسبة اليهود
في فلس����طين كان����ت  %7فقط من بين مجمل الس����كان حينذاك .لكن
هذا الوصف عكس المفهوم االمبريالي البريطاني بأن الفلس����طينيين
“يفتقرون لهوية قومية” ،بينما اليهود لديهم “قومية حقيقية”.
ووص���ف التي���ار الصهيون���ي النق���دي العالق���ات بي���ن الحركة
الصهيوني���ة واإلمبراطوري���ة البريطاني���ة بأنه���ا مندمج���ة ،وأن
المستوطنين اليهود نفذوا ممارسات استعمارية ،بينما االستعمار
ّ
البريطان���ي وفر في ه���ذه األثن���اء المظلة السياس���ية والقانونية
واإلدارية للدولة اليهودية الجاري بناؤها.

الصهيونية واإلمبراطورية العثمانية
أحد الفص����ول المثيرة في كتاب “الصهيونية واإلمبراطوريات” ،هو
فصل بعنوان “في ظل اإلمبراطورية :ردود فعل فلسطينية ضد الحركة
الصهيوني����ة  ،”1914 – 1982كتبه الباحث والمؤرخ البروفس����ور محمود
يزبك ،المحاضر في قسم تاريخ الشرق األوسط في جامعة حيفا.
ويؤكد يزبك أنه على ضوء استيطان التمبلريين وتنامي المشاعر
القومية المناقضة للوطنية العثمانية ،وعلى خلفية ظواهر التمرد
القوم���ي في البلقان والح���روب األخيرة مع روس���يا ،أعلنت الحكومة
العثمانية ،في أيلول العام  ،1882أنه مس���موح للمهاجرين اليهود
االس���تيطان ضمن مجموعات متناثرة في جميع أنحاء اإلمبراطورية
العثمانية باستثناء فلسطين.
ولف���ت يزبك إل���ى أن اإلعالن عن تأس���يس الحرك���ة الصهيونية،
ف���ي العام  ،1897والمعلومات التي وصلت إلى الس���لطان العثماني
بشأن تطلعات الصهاينة إلقامة دولة يهودية في فلسطينّ ،
صعد
معارض���ة العثمانيين لهجرة اليهود إلى فلس���طين .وكانت أعداد
اليهود التي س���كنت في فلس���طين قد تضاعفت خالل  15عاما ،من
حوالي  24ألفا في العام  ،1882إلى قرابة  50ألفا في العام  .1897وبذا
“فشلت السياسة العثمانية ومحاولتها منع هجرة يهودية قومية،
والدليل على ذلك أنه بين األعوام  1897 – 1882أقيمت في البالد 18
مستوطنة يهودية جديدة”.

غالف كتاب «الصهيونية واإلمبراطوريات»

وأضاف يزبك أن الضغوط األوروبية لم تتراجع ،بينما أرسلت الحكومة
العثماني���ة لجنة تحقيق إل���ى القدس ،من أجل التحقيق في مس���ألة
الهجرة واالس���تيطان اليهودي وتنظيم مكانة المهاجرين اليهود غير
الشرعيين .وأوصت لجنة التحقيق هذه ،في العام  ،1901بالسماح مجددا
ببيع أراض لليهود “الذين يصرحون بوالئهم للدولة العثمانية”.
وش���دد يزبك عل���ى أن “معارضة الحكومة لالس���تيطان اليهودي
القوم���ي بع���د الع���ام  ،1908وسياس���تها الرامية إل���ى منع جهات
صهيونية من ش���راء أراض في البالد ،فش���لت .وقد اشترت الحركة
الصهيوني���ة أراضي بموجب القانون ،بواس���طة يه���ود من الرعايا
العثمانيين ،وكثرت المستوطنات اليهودية الصهيونية الجديدة،
ولم تعد المسألة الصهيونية نظرية وحسب”.
وفيما يتعلق بالفلس���طينيين أنفس���هم ،يش���ير يزب���ك إلى أنه
بي���ن العامين  ،1897 – 1882التي أقيمت فيها نحو  50مس���توطنة
يهودية في المنطقة الريفية الفلس���طينية ،لم تكن هناك نزاعات
بين المستوطنين اليهود والمهاجرين اليهود الجدد وبين السكان
األصالنيي���ن العرب .والنزاعات التي نش���أت حين���ذاك كانت عبارة
عن خالفات حول الحدود بين القرى الفلس���طينية والمس���توطنات
اليهودية الجديدة وحول مناطق رعي المواشي واستخدام األراضي
العامة ،لكن لم يكن هناك صراع ذو طابع قومي أو ديني.
وأض���اف يزبك أن االحتجاج العربي الفلس���طيني ضد الييش���وف
اليهودي كان في العام  ،1891أي بعد عش���ر سنوات من بدء الهجرة
اليهودية إلى فلس���طين .وكان هذا االحتجاج م���ن خالل برقية من
القدس إلى اس���طنبول ،أرسلها تجار وحرفيون عرب ،عبروا فيها عن
تخوفهم من المنافس���ة المتزايدة من جان���ب المهاجرين اليهود،
وطالبوا الوزير الكبير بمنع دخول يهود روس إلى فلس���طين وشراء
أراض فيها .لكن خالل الس���نوات التي تناولتها مقالة البروفس���ور
يزبك ،لم ينظم الفلس���طينيون احتجاجات ض���د الهجرة اليهودية
وتعاون الس���لطات العثمانية معها ،فيما ظهرت نقاشات مقتضبة
هنا وهناك في الصحافة ،خاصة المصرية ،في تلك الفترة.
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عدد “الناجين من المحرقة”
يتزايد رغم مرور الزمن!
ّ
*وسعت الحكومات اإلسرائيلية في سنوات األلفين تعريف
«الناجين من المحرقة النازية» ليش���مل أناسا عايشوا الحقبة
النازية ،حتى وإن لم يكونوا ضحايا مباش���رين لها* ألمانيا ال
تعترف بتوسيع التعريف وعدد الذين تدفع لهم تعويضات
بالكاد تصل نسبتهم إلى  %31ممن تعلن عنهم إسرائيل*
أحيت إس���رائيل والحركة الصهيونية ف���ي العالم مؤخرًا،
ذكرى المحرقة اليهودية .وتحيي إسرائيل هذه الذكرى قبل
أس���بوع كامل من إحيائها ذكرى إعالن قيامها ،وفق التقويم
العبري ،المتغير س���نويا .وهي ذك���رى للضحايا اليهود دون
غيره���م .وعلى الرغم من م���رور  72عاما عل���ى انتهاء الحرب
العالمية الثاني���ة ،وانهيار النازية ،إال أن اعداد “الناجين من
النازية” تش���هد تزايدًا ،وفق ما تبينه تقارير إسرائيلية .أي
أنه مقاب���ل الذين يموتون ،ينضم آخرون إل���ى “الناجين من
النازية” ،بسبب توس���يع التعريفات ،وذلك بغرض الحصول
على مخصصات ضمان اجتماعي إس���رائيلية خاصة بهم ،بلغ
مقدارها السنة الماضية ما يعادل 32ر 1مليار دوالر .لكن هذه
التعريفات ال عالقة لها بالتعويضات من ألمانيا وغيرها.
وحس���ب احصائيات صدرت خالل أس���بوع الذكرى األخيرة،
فإن عدد الناجين من المحرقة في إس���رائيل يبلغ اليوم 158
ألف شخص ،يضاف اليهم  56ألف شخص ممن كانوا “ضحايا
عمليات ال س���امية وعنصرية خالل الحرب العالمية الثانية”،
وفق التعريف .وفي إحصاء آخر ،يتبين أن عدد المستفيدين
من المخصصات االجتماعية والصحية المدفوعة للناجين من
النازية في إسرائيل بلغ هذا العام  216ألف شخص.
وحس���ب تقديرات نشرتها صحيفة “غلوبس” االقتصادية
اإلسرائيلية ،بلغت تكلفة المخصصات االجتماعية والصحية
الت���ي صرفتها الخزينة اإلس���رائيلية العامة على أولئك ،في
العام الماضي84 ،ر 4مليار ش���يكل ،أي م���ا يعادل 32ر 1مليار
دوالر ،وفق سعر الصرف الحالي.
وف���ي المقابل ،بلغ عدد الذين حصل���وا على تعويضات من
الحكومة األلمانية في العام الجاري 67 ،ألف شخص ،بمعنى
أن هذا العدد الذي تعترف به الس���لطات األلمانية ألشخاص
تضرروا مباش���رة من جرائم النازية ،وهؤالء يش���كلون نسبة
 %31ممن باتت تعتبرهم إسرائيل “ناجين”.
وقبل فترة ،قال تقرير لموقع “س���روغيم” إن االحصائيات
التي تنشر س���نويا ،تدل على أن أعداد الذين يتم اعتبارهم
ناجين من الجرائم النازية في إس���رائيل تتزايد باس���تمرار.
فالحرب العالمية الثانية انتهت قبل  72عاما ،وبالتأكيد فإن
الغالبية الساحقة ممن بقوا على قيد الحياة ،هم أبناء  80عاما
وأكثر .واس���تنادا لتقرير لمركز “بروكديل” ،نش���ر في العام
 ،2009فق���د بلغ ع���دد الناجين من جرائ���م النازية المقيمين
في إس���رائيل في ذل���ك العام7 ،ر 233ألف ش���خص .وكانت
التقديرات تقول إن عددهم س���يهبط ف���ي العام  2015إلى
نحو  144ألف ش���خص ،وفي العام  2025س���يهبط إلى نحو 47
ألف نسمة .كما قال التقرير إنه يموت 2ر 14ألف شخص ،في
المعدل ،سنويًا.
لك���ن العدد انخف���ض بـ  34ألف���ًا في الع���ام  ،2014أي بعد
خمس س���نوات ،وبلغ  198ألف ش���خص .وكما قرأنا ،ففي هذا
العام ارتفع العدد إلى  216ألف ش���خص .ويتبين أن الس���بب
وراء هذا هو توس���يع تعريف “الناجي���ن من جرائم النازية”.
ففي الخمس���ينيات والستينيات ،كان مستحقو المخصصات
اإلس���رائيلية ه���م أولئك الذي���ن عانوا من اعاقات جس���دية
ونفس���ية جراء جرائم النازية .ولكن تم تغيير هذا التعريف
عدة مرات على مر السنين ،في حين التزمت المانيا بتعريف
محدد لغرض التعويضات التي تدفعها هي.
في العام  2005تم توسيع التعريف ليشمل ،أيضا ،من كان
مالحقا إبان حكم النازية ،س���واء في ألمانيا أو في دول أخرى
وقعت تحت س���يطرة النازيين وحلفائه���م .وهذا التعريف
يش���مل أيضا من كانوا في معس���كرات النازيين .وفي العام
 ،2014بادرت الحكومة اإلس���رائيلية إلى توسيع آخر ،ليشمل
أيض���ا أبناء الديانة اليهودية في دول ش���مال أفريقيا ،ليبيا
وتونس والمغرب ،التي كانت هي أيضا تحت سيطرة ألمانيا
وحلفائها .كما تم إلغ���اء تحديد العام  ،1953كتاريخ نهائي
لمن هاجر إلى إسرائيل من الناجين.
والحقا ،تم تعريف من عمل في معسكرات العمل بالسخرة،
ومعهم حتى أولئك الذين ت���م إجبارهم على القيام بأعمال
لصال���ح النظام النازي ،خارج معس���كرات العم���ل .كذلك تم
توسيع تعريف المستفيدين من المخصصات ليشمل الذين
كانوا ف���ي دول وقعت تحت االحتالل األلمان���ي ،وهم أولئك
الذين كانوا ف���ي تلك الدول أو ولدوا فيها ،منذ اندالع الحرب
العالمية الثانية وحتى بعد  300يوم من إعالن انتهائها.
وفي العام الجاري ،تم شمل دول أخرى ،إذ قال وزير المالية
موشيه كحلون إن االعتراف بالمهاجرين من المغرب والجزائر
والع���راق ورومانيا كناجين من النازي���ة ،كان ضمن “تصحيح
تاريخي .وإنني آمل بأن ما نفعله من تصحيح في هذا المجال
سيس���مح للناجين بالعيش بكرام���ة ،ووزارة المالية ملتزمة
بدفع مستحقات الناجين ومساعدتهم”.
أما النائبة الس���ابقة ورئيس���ة اتحاد منظمات الناجين من
النازية ،كوليت أفيطال ،فق���د قالت إنه من الصعب تصديق
األرقام التي تنش���ر عن الناجين“ .لألسف ليست لدينا أرقام
دقيقة .أحد األسباب لذلك هو أن عددهم أكبر بكثير .كذلك،
فإن العدد الذي ينش���ر س���نويا حول الذين يموتون كل سنة
ليس دقيق���ا ،أيضا .ولكن م���ا هو صحيح أن���ه يموت ناجون
سنويا ،والدولة تضيف أعدادا أخرى”.
أفيطال إن  %10من الناجين من جرائم النازية هم في عداد
الفقراء ،ما دون خط الفقر .إال أن تقارير أخرى ،تتحدث عن أن
ُ
اجمالي المخصص���ات التي تدفع للناجين من النازية تتراوح
ما بين  4800ش���يكل و  9200ش���يكل ،وهذا عدا المخصصات
العادي���ة األخرى ،مث���ل مخصصات الش���يخوخة ،إضافة إلى
مخصصات التقاعد ،على األغلب.
وعل���ى مدى الس���نوات األخيرة ،تزايد الحدي���ث عن أوضاع
الناجين م���ن النازية االقتصادي���ة واالجتماعية .والالفت أن
الحكوم���ة ،بسياس���تها االقتصادية التي تقل���ص كثيرا من
المخصصات االجتماعية ،حتى للش���رائح األكثر فقرا ولذوي
االحتياج���ات الخاص���ة ،تتعامل بتس���امح كبي���ر مع قضية

الناجين من النازية .وهذا ليس نابعا من “انس���انية مفرطة”
لحكومة تقود سياسة اقتصادية “خنازيرية” بمعنى شرهة،
كما أس���ماها ذات يوم الرئيس اإلس���رائيلي السابق شمعون
بيريس.
ب���ل يخفي ه���ذا ف���ي ثناي���اه دواف���ع سياس���ية للحركة
الصهيوني���ة بمجمله���ا .فقبل س���نوات ،تس���اءلت جهات
إس���رائيلية عن مكانة ذكرى المحرقة مس���تقبال بين األجيال
الش���ابة ،في ظل عدم وجود ناجين على قيد الحياة .واستنادا
لهذا ،باإلمكان تفس���ير أحد أكبر الدوافع لهذا التساهل في
توس���يع تعريف الناجين من النازي���ة ودفع هذه الميزانيات
الضخمة لهم سنويا ،من الخزينة العامة.

زيارة ترامب المرتقبة تثير مخاوف
اليمين اإلسرائيلي من «مقترحات
سالم مع الفلسطينيين»!

المحرقة والذاكرة
تلع���ب جرائم النازي���ة دورا بارزا في الخطاب اإلس���رائيلي
وخطاب ونش���اط الحرك���ة الصهيونية في العال���م .وتصدر
تباعا تقارير عن مؤسسات يهودية تدعو الى تكثيف النشر
ح���ول المحرقة في العال���م .فقد دعا أح���د التقارير الصادرة
عن “معهد سياس���ة الش���عب اليه���ودي” ،التاب���ع للوكالة
اليهودية ،قبل س���نوات قليلة ،إسرائيل واليهود في العالم
إلى عدم إس���قاط مس���ألة “المحرقة” عن جدول أعمال جميع
الدول والمجتمعات التي يعيش���ون فيها .وقال التقرير“ :إن
ّ
الذاكرة التاريخية هي مركب أساس���ي ومميز خاص للهوية
ّ
اليهودية ،على صعيد الف���رد ،والصعيد العام“ ،تذكر” هي
وصية أساسية في اليهودية ،ولها أهمية مركزية من ناحية
التواصل التاريخي والش���عور بالمصير المش���ترك ،فالكارثة
(المحرقة) هي إضافة مأس���اوية هام���ة لمجمل األحداث في
تاريخ الش���عب التي على الش���عب أن يذكرها ويشير إليها
دائما”.
وأشار التقرير إلى اتس���اع ظاهرة إقامة النصب التذكارية
التي تخلد المحرقة في العالم .وقال إن هنالك في دول العالم
أكثر من  40نصبا تذكاريا للمحرقة ،وهو ما يعتبر إنجازا لكنه
غي���ر كاف .وقال« :ولكن ممنوع أن يخف���ي هذا العدد الكبير
من النصب التذكارية ذكر الكارثة بصفتها حدثا مركزيا في
الذاكرة البعيدة لليهود ولغير اليهود معا».
وحذر المعهد في تقريره من تراجع مس���توى الذاكرة لدى
الجيل الصاعد ،وخاصة مع رحيل الجيل الذي عايش المحرقة،
ويقول« :من المفضل البحث عن أش���كال جديدة للحفاظ على
الذاكرة وعرضها بأش���كال مالئمة لألجيال الصاعدة التي لم
تعايش الكارثة ،أش���كال مالئمة للف���رد وللمجموع» .ويدعو
التقري���ر إل���ى أن تكون األس���اليب الجديدة ق���ادرة على أن
تعوض األجيال الجديدة عن عدم معايشتهم فترة المحرقة،
أو معايشة أولئك الذين عايشوا المحرقة.

تاريخ التعامل مع الناجين
وكان���ت قضية الناجي���ن من المحرقة مناس���بة إلعادة فتح
ملف التعامل مع الناجين من المحرقة منذ سنوات األربعين،
أي قبل قيام إسرائيل وحتى اليوم ،ونقرأ الحقا هنا اقتباسات
عن رئيس أول حكومة إس���رائيلية ،دافي���د بن غوريون ،حول
نظرته للناجين.
فقد ش���هدت إس���رائيل في مطلع س���نوات الخمسين من
الق���رن الماضي نقاش���ا صاخبا حول الموض���وع ،حين انتهت
المفاوضات بين إسرائيل ومنظمات الناجين من المحرقة ،من
جهة ،وبين ألمانيا ،من جهة أخرى ،حول التعويضات المالية
التي سيحصل عليها الناجون .كان االنقسام في اآلراء حينها
واضحا .ففي حين أي���دت الحكومة واألحزاب من حولها قبول
ه���ذا االتفاق ،اتخذت قوى اليمين اإلس���رائيلي ،ممثال بحزب
«حي���روت» (الليكود الحقا) بزعامة مناحيم بيغن ،باألس���اس،
موقفا رافضا جدا لهذه المخصصات ،التي اعتبروها «وسيلة
إلعفاء األلمان من المسؤولية عن المحرقة».
ولعل من أب���رز األحداث التي ش���هدتها إس���رائيل في تلك
األي���ام ،هو تعرض مقر الكنيس���ت اإلس���رائيلي (البرلمان) إلى
رش���ق بالحجارة في يوم التصويت إلقرار االتفاق مع ألمانيا ،مما
اضطر زعماء إسرائيل إلى مغادرة البرلمان تحت حراسة مشددة.
ُ
ويقول المؤرخ ش���معون ريدليخ في مقال نش���ر س���ابقًا إن
تعامل المؤسسات الصهيونية التي كانت تعمل على إقامة
الدول���ة ،أو «الدولة العتي���دة» ،كما يس���ميها الكاتب ،تأثر
من «يهود الش���تات» ،كما يس���ميهم ،وضرورة هجرتهم إلى
إسرائيل ،ويكتب« :صحيح أن حزب «العمل» (مباي في حينه)
وعلى رأس���ه دافيد بن غوري���ون ،عمل الكثير م���ن أجل دفع
الباقين من يهود أوروبا إلى الهجرة إلى البالد ،إال أن الجاهزية
كانت معقدة :من جهة إنشاء بيت (وطن) للناجين وإبعادهم
عن الالس���امية في أوروبا ،ومن جهة أخرى ،تلقي مساعدتهم
في الكفاح المسلح وبناء الدولة».
ويتابع ريدليخ إنه لم تتوفر الجاهزية النفس���ية والمادية
للتعام���ل مع الناجين في الس���نوات األولى بع���د قيام دولة
إسرائيل ،وحتى تخليد ذكرى الناجين كان ينحصر في غيتو
وارسو وأش���ياء أخرى« ،إال أن التحول في التوجه والتعامل مع
الناجين بدأ في ستينيات القرن الماضي ،في أعقاب محاكمة
آيخم���ان .وقد جرى التحول من نظرة عامة إلى س���تة ماليين
شخص ،إلى تفهم عيني ومحدد لما جرى».
ث���م يكت���ب ريدلي���خ أن التحول اآلخ���ر جرى ف���ي نهاية
الس���بعينيات مع وصول اليمي���ن إلى الحكم في إس���رائيل
بزعام���ة حزب الليكود ،الذي غي���ر طريقة التعامل مع اليهود
في العالم وشرع بتعزيز الروابط معهم ،ثم في الثمانينيات
حين بدأ جهاز التعليم في إسرائيل يتعامل بجدية مع تاريخ
المحرقة ،وذلك للمرة األولى منذ قيام الدولة.
ويختت���م ريدلي���خ مقاله كاتب���ا« :إن االنطباع الس���لبي عن
الناجين في الس���نوات األولى للدولة ش���هد انقالبا مع مرور
الزم���ن ...من انطباع يس���تخف بالناجين ،إل���ى القول بأنهم
أبط���ال .وعلى الرغم م���ن هذا ،بقيت الفجوة ب���ارزة جدا بين
استغالل الناجين من أجل بلورة الوعي الوطني -الصهيوني،
وبي���ن التعامل المادي م���ع الناجين .فتموي���ل مراكز تخليد
ضحاي���ا المحرقة والناجي���ن منها له احترام���ه ،ولكن واجب
الدول���ة والمجتمع هو تجاه الناجين أنفس���هم ،أوال وقبل كل
شيء ،وخاصة الفقراء والمرضى من بينهم».

ترامب" ..الوجه" السياسي الغامض.

(أ.ف.ب)

باإلمكان التقدير أن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية ،بنيامين
نتنياهو ،ينتابه القلق من األنباء حول تصريحات مس���ؤولين
ف���ي إدارة الرئي���س األميرك���ي ،دونالد ترامب .وه���ذا القلق
ل���دى نتنياه���و لي���س نابعا من أن مستش���ار ترام���ب لألمن
القومي ،هربرت ماكماس���تر ،قال في إيج���از للصحافيين في
واش���نطن ،يوم الجمعة الماضي ،إن ترامب سيلتقي بالرئيس
الفلس���طيني ،محمود عباس ،في بيت لحم أثن���اء زيارته إلى
البالد في  22و 23أيار الجاري ،وأنه سيتحدث خالل هذا اللقاء
عن ضرورة أن يحظى الفلس���طينيون باالحت���رام وبحق تقرير
المصير.
كذل���ك القلق لي���س نابعا م���ن تصريحات وزي���ر الخارجية
األميركية ،ريكس تيلرس���ون ،أول من أمس األحد ،بأن ترامب
يدرس ما إذا كان نقل الس���فارة األميركي���ة من تل أبيب إلى
القدس س���يعود بالفائدة على احتمال استئناف المفاوضات
بين إسرائيل والفلسطينيين.
فقد ترددت أنباء ،خالل األس���بوعين األخيرين ،تحدثت عن
قل���ق نتنياهو من “حماس���ة” ترامب حي���ال تحريك العملية
السياس���ية بين إس���رائيل والفلس���طينيين .والمشكلة التي
يراه���ا نتنياهو ف���ي هذه “الحماس���ة” من جان���ب الرئيس
األميركي الجديد نسبيا معقدة أكثر مما تبدو للوهلة األولى،
ألن المش���كلة بالنس���بة لنتنياهو تتعلق ببقائ���ه في الحكم
وكزعي���م ألكبر حزب إس���رائيلي ،مثلما خرج م���ن االنتخابات
العامة الماضية ،قبل سنتين.
من جهة ،يريد نتنياهو أن يبقى في الحكم كزعيم لليمين،
طالما هو على قيد الحياة وبإمكانه ممارسة مهامه .من الجهة
األخ���رى ،فإنه يحصد رياح ما زرعه ،طوال س���نوات حكمه ،من
أف���كار يمينية وعنصرية ودف���ع الجمهور اإلس���رائيلي نحو
اليمين المتط���رف .ومن أجل بقائه زعيما لليمين ،اس���تخدم
نتنياه���و المزاي���دات حت���ى على غ�ل�اة اليمي���ن المتطرف
اإلس���رائيلي ،وتعهد خالل االنتخابات الماضية بأنه لن تقام
دولة فلس���طينية ،إلى جانب إس���رائيل ،طالما يتولى رئاسة
الحكومة.
وخالل الحملة االنتخابية للرئاسة األميركية ،انحاز نتنياهو
إل���ى جانب ترامب ض���د خصمه هيالري كلينت���ون .وبعد فوز
ترام���ب ،ل���م ُيخف نتنياه���و ،ومعه اليمين اإلس���رائيلي في
ائتالف���ه الحكومي ،فرحهم بنتيجة هذه االنتخابات ،واعتبروا
أن���ه خالل والي���ة ترامب س���تتمكن إس���رائيل م���ن تكثيف
االس���تيطان في الضفة الغربية والقدس الش���رقية ،بل جرى
إعداد مش���اريع قوانين تهدف إلى ضم أج���زاء من الضفة ،أو
معظم مساحتها ،إلى إسرائيل.
وزاد من نش���وة اليمين اإلس���رائيلي هذه ،أن ترامب نفسه
لم يس���تبعد حل الدول���ة الواحدة ب���دل ح���ل الدولتين ،في
تصريحاته أثناء اس���تقباله نتنياهو ف���ي البيت األبيض ،في
منتصف ش���باط الماض���ي ،بعد أقل من ش���هر على تنصيبه
رئيسا .لكن بعدما هدأ “غبار المعركة” االنتخابية األميركية،
واس���تقر ترامب ،رجل األعمال الناجح ولكن الجاهل في شؤون
العالم ،في كرس���يه في المكتب البيضاوي ،وبدأ يقرأ تقارير
أجه���زة االس���تخبارات ووزارة الخارجية ،تغي���رت الصور في
مخيلته حول السياس���ة الخارجية التي ينبغي أن يمارس���ها،
وبدأ شيئا فشيئا يدرك الواقع في العالم.
لكن “غبار المعركة” في إسرائيل ال يهدأ أبدا .بل إن دوامات
الغب���ار هذه تب���دأ بالدوران غ���داة صدور نتائ���ج االنتخابات.
فنتنياهو ،على س���بيل المث���ل ،يرغب دائم���ا بتعيين زعيم
حزب ش���ريك في ائتالف ف���ي منصب وزي���ر المالية من أجل
تحقي���ق هدف واح���د ،وهو أن يقتله سياس���يا خ�ل�ال والية
الحكوم���ة ويدفنه في االنتخاب���ات التالية .وهو ال يرحم حتى
وزراء م���ن حزبه إذا عبروا عن طموحهم بالوصول إلى كرس���ي
رئاسة الحكومة ،حتى لو اشترطوا ذلك بأنهم يريدون تحقيق
طموحهم هذا بعد اعتزال نتنياهو الحياة السياسية.
سجال بين نتنياهو وبينيت
في هذا الس���ياق ،باإلمكان قراءة السجال الذي اندلع مساء
ي���وم الس���بت الماضي بي���ن نتنياهو ورئيس كتل���ة “البيت
اليه���ودي” ووزي���ر التربي���ة والتعليم اإلس���رائيلي ،نفتالي
بيني���ت ،والذي بادر إليه األخير .فكالهم���ا ،نتنياهو وبينيت،

يدركان أن ترامب لن يتخلى عن دعم إس���رائيل ،وس���يمضي
على خطى أس�ل�افه الرؤس���اء األميركيين .لك���ن بينيت يضع
تحديا سياس���يا ،من أجل كسب أصوات اليمين ،أمام نتنياهو
ويس���عى هو اآلخ���ر إلى المزاي���دة على نتنياهو .والس���جال
والتالس���ن بين نتنياهو وبينيت له سبب واحد هو أن كليهما
يتنافس���ان على مجموعة ناخبين كبي���رة واحدة .ولذلك فإنه
غالبا ما ينجر نتنياهو خلف بينيت.
وح���دث أمر كه���ذا أول من أم���س ،بعدما صرح تيلرس���ون
أن ترام���ب ي���درس الفائدة التي س���يحققها نقل الس���فارة
األميركية إلى القدس .فقد طالب بينيت نتنياهو بتغريدات
عل���ى “تويتر” بأن “يوضح أننا نتوقع من اإلدارة األميركية أن
تنقل السفارة إلى القدس وأن تعترف بالقدس الموحدة تحت
س���يادة إسرائيل” .واعتبر بينيت أن “نقل السفارة األميركية
إلى عاصمة إس���رائيل يعزز إسرائيل ،ويعزز احتماالت السالم
الحقيقي ،ألن أي اتفاق يس���تند على تقسيم القدس سيكون
مصيره الفش���ل” .يش���ار إلى أن بينيت يصرح صباح مس���اء
أنه يع���ارض أي اتفاق يمكن أن يتوصل إليه اإلس���رائيليون
والفلس���طينيون ويعارض قي���ام دولة فلس���طينية .وأضاف
بينيت أنه “مثلما تتواجد س���فارات دول العالم في العاصمة
األميركي���ة واش���نطن ،فإنه���ا يج���ب أن تكون ف���ي القدس،
عاصمتنا منذ  3000س���نة .وه���ذه عاصمتنا األبدية وال يوجد
غيرها”.
وفي مس���اء اليوم نفس���ه ،أصدر نتنياهو بيانا قال فيه إن
“موقف إسرائيل قيل مرات كثيرة لإلدارة األميركية والعالم.
وليس فقط أن نقل الس���فارة األميركية إلى القدس لن يمس
بعملية الس�ل�ام ،وإنما العكس .خطوة كهذه س���تدفع عملية
السالم من خالل تصحيح ظلم تاريخي وبواسطة تبديد الوهم
الفلسطيني أن القدس ليست عاصمة إسرائيل” .وتأتي أقوال
نتنياه���و هذه في وقت تتردد فيه أنباء عن احتمال عقد لقاء
ثالثي ،سيس���مى “قمة” ،يجمع نتنياهو وعباس تحت رعاية
ترامب ،خالل زيارته إلى البالد األسبوع المقبل.
واعتبر بينيت في تصريحات يوم السبت الماضي ،في أعقاب
أقوال ماكماس���تر أنه “ليس باإلمكان االس���تمرار في سياسة
الملج���أ .وعلى إس���رائيل المبادرة إلى ط���رح رؤيتها ،وإال ،كما
يب���دو مجددا ،فإن مصيرها س���يحدده آخرون” .وطالب بينيت
نتنياه���و بإلغاء خطاب بار إيالن ،ال���ذي ألقاه في العام 2009
وتحدث فيه عن حل الدولتين .وقال إن “خطاب بار إيالن كان
في فترة الرئيس أوبام���ا .وهذا الخطاب والموافقة على إقامة
فلسطين جلبا علينا المقاطعة واإلرهاب وتهديدا ديموغرافيا
خطيرا ،واآلن هو الوقت المناسب لإلعالن عن إلغائه”.
وأضاف بينيت أن “ثمة طريقين أمامنا؛ اس���تمرار سياس���ة
بار إي�ل�ان التي تؤيد قيام دولة فلس���طين ثانية ،إضافة إلى
تل���ك التي في غ���زة .وهذه معادلة مس���يانية فاش���لة أدت
حتى اآلن إلى س���فك دماء ،وتدهور سياس���ي وس���تقود إلى
كارث���ة ديموغرافية .وب���دال من ذلك ،بإمكان دولة إس���رائيل
طرح رؤيتها لمس���تقبل المنطقة ،وتشمل تطويرا اقتصاديا
إقليميا يس���تند إلى مبادرات ،ومنع (قيام) دولة فلس���طينية
ثاني���ة إضافة إلى تل���ك التي في غزة ،وفرض الس���يادة على
المناطق اإلسرائيلية في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية
المحتلة) ،واستقرار قطاع غزة ،وتعزيز دولة إسرائيل كمرساة
أمنية ومخابراتية واقتصادية في المنطقة”.
من جانبه ،رد ح���زب الليكود الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو،
على أقوال بينيت بأنها “مث���ال لجلد الذات المهووس وهذه
الم���رة من جانب اليمين .ومقاطعة إس���رائيل نابعة من مجرد
االعتراض على دولة يهودية وليس بس���بب أمر آخر .ورئيس
الحكوم���ة نتنياه���و هو الذي يح���ارب من أجل قب���ول الدولة
اليهودية في العالم مثلما نس���مع من الرئيس ترامب ومثلما
يقود رئيس الحكومة نتنياهو قانون القومية”.
وأضاف بيان الليكود أن “من يرس���ل تالميذ يهود للسجود
في المس���اجد (في الحرم القدس���ي الش���ريف) ،ويعين امرأة
يس���ارية متطرفة مس���ؤولة عن تدريس المدنيات وال يفعل
ش���يئا بخص���وص التحريض ف���ي مدارس ش���رقي القدس ،ال
ينبغ���ي أن يعطين���ا المواعظ .ومن ليس ق���ادرا على الوقوف
حتى أمام ضغوط اليس���ار في وزارة التربي���ة والتعليم الذي
يتوالها ،عليه أال يعظ رئي���س الحكومة نتنياهو ،الذي يقف

بصورة صامدة وحازم���ة أمام كافة الضغوط الدولية ،أكثر من
أي رئيس حكومة آخر في العقود األخيرة .وسياسة جلد الذات
م���ن جانب اليمين لم تحقق أبدا أي ش���يء عدا إس���قاط حكم
اليمين وصعود حكم اليسار”.
هل ترامب مختلف عن أوباما؟
بحس���ب المحلل السياس���ي ف���ي صحيف���ة “معاريف” ،بن
كس���بيت ،فإن “نتنياهو رأى بترامب المسيح المنتظر ،وليس
أقل من ذلك” وأنه جاء “بعد ثماني س���نوات قضاها مع باراك
حس���ين أوباما المكروه” ،وأن ترامب سيس���اعد نتنياهو على
“وضع حد ،مرة واحدة وإلى األبد ،لثرثرة الس�ل�ام ...لكن اتضح
أن نتنياهو حصل على الرجل األشقر غير الصحيح”.
وأضاف كسبيت ،في مقاله األسبوعي يوم الجمعة الماضي،
أن���ه بدال من أن يرافق ترامب في زيارته إلى إس���رائيل الثري
األميركي – اليهودي ش���يلدون أدلس���ون ،الذي ّ
مول حمالت
نتنياهو االنتخابية وأسس صحيفة “يسرائيل هيوم” ويدعم
صحف���ا ومواق���ع إخبارية إس���رائيلية لخدم���ة نتنياهو ،فإنه
“اتضح أن الملياردير اليهودي األكثر قربا للرئيس هو رونالد
الودر ،الذي “يرى بتحقيق سالم بين إسرائيل والفلسطينيين
مشروع حياته”.
وكت���ب كس���بيت أن الودر ،وهو رئي���س “المؤتمر اليهودي
العالم���ي”“ ،أعد” الرئيس الفلس���طيني تمهي���دا للقائه مع
ترامب ،الذي ُعقد في البيت األبيض في الثالث من أيار الجاري،
ولذل���ك فإن غضبا على الودر يس���ود مكت���ب رئيس الحكومة
اإلس���رائيلية ،بعد لقاء عباس م���ع الودر في بيت األخير ،قبيل
لقاء عباس مع ترامب ،علما أن رؤس���اء حكومات إس���رائيليين،
بينهم نتنياهو ،استخدموا الودر كمبعوث إلى زعماء عرب.
وتاب���ع كس���بيت أن الودر يعكف على إعداد “خطة س�ل�ام
إس���رائيلي – فلسطيني” منذ سنين عدة ،وأنه التقى في هذا
الس���ياق مع زعماء عرب ،وبات قريبا م���ن التوصل إلى صيغة
له���ذه الخطة ،تس���تند إلى “مبادرة الس�ل�ام العربية” .ونقل
كس���بيت عن مصادر أميركية قولها إن الودر يتعرض لحملة
تحري���ض من جه���ات يهودية متطرفة ،تصف���ه بأنه “طابور
خامس” .ونسب المحلل ألكثر من مصدر في نيويورك ،قولها
إن مكتب الودر طل���ب وجبات طعام من مطعم راق أثناء لقائه
م���ع عباس“ ،لكن يدا مجهولة ألغت ه���ذا الطلب من دون علم
الودر”.
ونس���ب كس���بيت إلى مص���ادر أميركية ليس���ت من داخل
إدارة ترام���ب ،قولها إن أش���خاصا من جان���ب نتنياهو حاولوا
“إحب���اط اللقاء بين عباس وترامب بكل قوة ،لكنهم فش���لوا”.
وأضاف���ت المص���ادر نفس���ها أن “مستش���اري عب���اس أعدوا
واجباته���م البيتية بصورة دقيقة ،ودرس���وا ترامب و’حرثوا’
عددا من المقربي���ن منه من أجل تزويد عباس بكافة النصائح
الصحيحة” .واعتبر كس���بيت أن “المعرك���ة على قلب ترامب
(بي���ن عباس ونتنياهو) أخذت تس���خن وهي ليس���ت معركة
بسيطة كما تبدو للوهلة األولى”.
من جانبه ،كتب المراس���ل والمحلل السياس���ي في صحيفة
“هآرت���س” ،ب���اراك رافيد ،أول م���ن أم���س ،أن أداء نتنياهو
مقاب���ل ترامب مطاب���ق تماما للجمود السياس���ي ف���ي أدائه
في األش���هر األولى لوالية أوباما“ .ومثلم���ا حدث مع الرئيس
الس���ابق ،وصل نتنياهو إلى لقاء الرئيس الجديد بأيد فارغة.
من دون خطة سياس���ية جدية ،باس���تثناء كلمات غير ملزمة
حول سالم اقتصادي ومبادرة إقليمية .ومثلما حدث مع أوباما،
هك���ذا يحدث مع ترامب ،جمود نتنياه���و جلبه مرة أخرى إلى
ُ
وض���ع فرض عليه فيه كبح البناء في المس���توطنات والدخول
إلى عملية سياس���ية بلورها م���ن أجله األميركي���ون والعرب
والفلس���طينيون ...وبوتيرة كهذه يمك���ن التوقع أن نتنياهو
س���يزيل قريبا الغبار مجددا عن خطاب بار إيالن الذي عبر فيه
عن تأييده لحل الدولتين للشعبين”.
ّ
لكن رافيد حذر من أن “ترامب نفس���ه الذي أعلن في حملته
االنتخابية أنه سينقل السفارة األميركية إلى القدس وتراجع،
وأعل���ن عن تأييده للبن���اء بحرية في المس���توطنات وتراجع،
يمك���ن أن يتراجع م���رة أخرى .وال أحد بإمكان���ه التنبؤ بكيف
ّ
س���يتصرف عندما يصطدم في المرة األولى بالرفض المألوف
م���ن جانب عب���اس ونتنياه���و ،وفيما إذا س���يقرر التخلي عن
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«قانون كمينيتس» يصعد عمليات هدم
البيوت التي تمارسها إسرائيل ضد العرب
صادق الكنيست في ش���هر نيسان الماضي على قانون ،يعرف باسم “قانون
كمينيتس” ،يهدف إلى تش���ديد العقوبات على البناء غير المرخص .ورغم أن
نص هذا القانون ،الذي بادرت إليه صيغته النهائية وزارة العدل اإلسرائيلية،
ال يذكر أنه موجه ضد األقلية العربية في إسرائيل ،وأيضا في القدس المحتلة،
التي فرضت عليها إس���رائيل قوانينها ،إال أنه سينعكس حصريا على األقلية
العربية فقط.
في أعقاب طرح مش���روع قانون كمينيتس ،أص���درت جمعيات عربية وعربية
– يهودي���ة في إس���رائيل ورقة موقف من هذا القانون ،كونه قانون تعس���في
يرم���ي إلى التنكي���ل والتضييق على حياة المواطنين الع���رب ،وأكدت على أن
البناء غير المرخص لم يأت صدفة وإنما هو نتيجة السياسيات التي انتهجتها
المؤسسة اإلسرائيلية ضدهم.
فمنذ تأسيس إسرائيل ،في العام  ،1948لم يتم إقامة ولو بلدة عربية واحدة،
كما أن مس���طح نفوذ الق���رى والمدن العربية ليس فقط أنه لم يتم توس���يعه
وإنما تم تقليصه .وتقع مس���طحات نفوذ البلدات والقرى العربية داخل “الخط
األخض���ر”  %3فقط ،ولم تقبل أي طلب من بين خمس���ين طلبا تم تقديمها في
العامين األخيرين لتوس���يع مس���طحات نفوذ بلدات عربية .ونتيجة لذلك ،فإن
االكتظاظ الس���كاني في البل���دات العربية تضاعف  11مرة م���ن دون توفير رد
الحتياجات سكانها.
وتبين المعطيات الرس���مية ،أن المجتمع العربي في إسرائيل يحتاج إلى بناء
 13,000وحدة سكنية سنويا ،بينما يتم بناء  7,000وحدة سكنية سنويا فقط،
ويعني ذلك أنه يوجد نقص بـ 6,000وحدة س���كنية س���نويا ،وهذا يضاف إلى
النقص المتراكم على مدار عش���رات الس���نين الماضية وال���ذي لم يتم قياس
حجمه حتى اآلن.
إلى جانب ذلك ،فإن خطط البناء الحكومية ال تشمل البلدات العربية وال تطرح
حلول س���كن فيها .وتظهر معطيات زودها مركز األبح���اث والمعلومات التابع
للكنيس���ت ،أن األغلبية الس���احقة ( )%97من أوامر هدم البي���وت الصادرة عن
المحاكم اإلس���رائيلية ،بين العامين  ،2014 – 2012كانت بحق بيوت في البلدات
العربي���ة ،غالبيتها الس���احقة ( )%90في منطقة النقب ،حيث نس���بة البيوت
العربية التي تعرضت للهدم كانت .%99
ّ
ّ
المحامية ميسانة موراني ،وهي محامية في قسم األرض والتخطيط
وأشارت
ّ
ً
في مرك���ز «عدالة»في مقالة تحليلي���ة ،إلى أن « 69عاما م���رت وال يزال هاجس
الس���يطرة على ّ
الحيز ’وحمايته’ من الوجود العربي بهدف تس���خيره لمصلحة
ّ
ّ
اليهود والدولة اليهودية حجر األس���اس في السياسات اإلسرائيلية .إن هذه
السياسات ليست بالجديدة ،وال يمكن قراءتها بمعزل عن السياق التاريخي ،وإن
كانت التشريعات الجديدة كقانون ’كمينتس’ وقانون ’شرعنة المستوطنات’
ّ
وصور الهدم واالقتالع والتش���ريد في الس���نة األخيرة قد س���لطت الضوء على
جان���ب التطبيق العنيف لسياس���ة الحكومة في كل من قلنس���وة وأم الحيران
والقدس وخان األحمر».
ولفتت إلى أن «التجلي األوضح واألعنف لهذه السياس���ات كان خالل النكبة،
الصهيونية ،ومن بعدها دولة إس���رائيل وجيشهاّ ،
ّ
القوة
إذ اس���تخدمت القوى
ّ
قوة الذراع ّ
الفعلية – ّ
ّ
ّ
وقوة الس�ل�اح – من أجل طرد سكان  600بلدة عربية ،إلى
ّ
مرحلة متأخرة .ركزت الدولة
جانب الس���يطرة على األراضي وهدم البلدات في
ٍ
ُ
َمن بقي من الفلس���طينيين في مناط���ق ّ
محددة –  139بلدة بقيت واعترف بها،
ِ
ّ
وكذلك منطقة الس���ياج في النقب  -ووضعتهم تحت الحكم العس���كري لمدة
 20عاما».
ّ
ّ
وأضافت موراني أنه «في المرحلة الثانية ،وبعد أن قلت المبررات لالس���تمرار
ً
سالحا
في اس���تخدام الس�ل�اح للس���يطرة على األراضي ،بدأت الدولة تستخدم
ّ
العمومية والحياد ،واصلت إس���رائيل
آخر ،أكثر ’نظافة’ – القانون .وتحت غطاء
سياس���ة سلب األراضي وش���رعنتها .وهدفت هذه القوانين إلى السيطرة على
ّ
العربية :س���يطرت على أمالك الالجئين ،بما في ذلك
أكبر مس���احة من األراضي
ّ
المهجري���ن في الداخل ،من خالل س���لطة الوصاية على أم�ل�اك الغائبين؛ تمت
مصادرة  %50من أراضي الفلس���طينيين ممن أصبحوا مواطنين في إس���رائيل،
ُ
اليهودي .ال يزال ْ
واس���تخدم جزء كبير منها «ألهداف ّ
ّ
نه ُج
عامة» – االستيطان
اس���تخدام قوانين األراضي والمصادرة من أجل الس���يطرة عل���ى ّ
الحيز ُي ّ
طبق
واضح في القدس والنقب».
بشكل
ٍ
ٍ
وأوضحت موراني أنه «في مرحلة متأخرة ،وبعد السيطرة الفعلية والقضائية
عل���ى األراض���ي ،انتقلت الدول���ة إل���ى المرحلة الثالث���ة :مرحل���ة التقييدات
ّ
ّ
بشكل
العربية
التخطيطية على اس���تخدام األرضُ .حددت مناطق نفوذ القرى
ٍ
دقيق يالصق آخر بيت في البلدة ،ولم توس���ع األغلبية الساحقة لمناطق النفوذ
بتاتا .وأحيطت البلدات بالمعس���كرات ومناطق إطالق النار والغابات والحدائق
ّ
ّ
ّ
ّ
الطبيعية واألوتوس���ترادات .باإلضافة إلى ذلكُ ،صنفت
والمحميات
الوطني���ة
ّ
ّ
معظم البلدات العربية في الخرائط الهيكلية بأنها مناطق محدودة التطوير».
ورأت موران���ي أن قانون كمينيتس «يش���كل أداة أخرى من أدوات الس���يطرة
التخطيطية ،ويكشف حقيقة أن اإلجراء التخطيطي هو ،عمليا ،استعمال ّ
للقوة
والسيطرة .ففي حين أن القانون ،بأهدافه ُ
المعلنة ،يسعى إلى تعزيز إجراءات
ف���رض قوانين التخطيط والبن���اء وجعلها ناجعة – من خالل زيادة اس���تخدام
األدوات اإلدارية وتقليص إمكانية التدخل القضائي ،وتش���ديد العقوبة على
ّ
المالية – فإن الحكومة
هذه المخالفات ،بما في ذلك زيادة استخدام العقوبات
ّ
ًّ
عمليات هدم البيوت في القرى
عمليا ،من خالل هذا القانون ،إلى توسيع
تبادر،
ّ
والمدن العربية».
وش���ددت على أنه «رغم أن القانون يختب���ئ وراء حيادية وعمومية التطبيق،
فراغ بل في س���ياق واقع جيوسياس���ي .وم���ن الواضح أن
فإنه ال يعمل وس���ط ٍ
تأثيره األساس���ي يقع على المجتمع العربي .فبعد عقود مارست خاللها الدولة
سياس���ات تمييزية – كاالمتناع عن التخطيط في البلدات العربية أو التخطيط
الس���يئ بأفضل األحوال – خلقت الدولة أزمة س���كنية خانقة جدا في البلدات
ّ
العربي���ة ّ
وجهزت األرضية للبناء غير المرخص .ونكون هنا قد وصلنا إلى مرحلة
’تطبيق القانون’ واستخدام قوة السيطرة الفعلية».
ّ
ولفتت موراني إلى أن «القانون يتجاهل ،كليا ،األس���باب التي أدت إلى ظاهرة
ّ
ّ
ّ
مس���ؤولية الدولة تجاه هذه األزمة .عالوة
البناء غير المرخص؛ كما أنه يتجاهل
على ذلك ،يتجاهل القانون نتائج ’تش���ديد فرض القان���ون’ – مئات العائالت
التي س���تبقى دون مأوى ودون حل سكني مالئم .لذلك ،من الواضح أنه ال ُيمكن
ّ
ّ
العربي���ة كأي مخالفة
التعامل م���ع ظاهرة ’البناء غير المرخ���ص’ في البلدات
جنائية أخرى».
وخلص���ت موراني إلى أنه «يجب النظر إلى هذه الظاه���رة باعتبارها ً
جزء ا من
أزمة المس���كن الخطيرة في هذه البلدات ،ونتاجا لسياسات حكومية تمييزية
طويلة األمد .كذلك ،ال يمكن قراءة التش���ديدات في تطبيق القانون بمعزل عن
الس���ياق العام لتعامل الدولة مع المواطنين العرب في كل ما يتعلق باألراضي.
وقانون كمينيت���س يعطي الدولة أدوات أنجع وأس���رع ف���ي محاولة لتضييق
مساحة الوجود العربي وتهويد الحيز وتصميمه لخدمة أهداف الدولة».

الحريديم في اسرائيل :الدين أم القومية؟

التقاطب لدى الحريديم :بين االقتراب من الصهيونية واالبتعاد عنها!
*سلسلة من المؤشرات التي ظهرت في الفترة األخيرة تدل على وجود شرخ بين الحريديم الذين اعترفوا
بإسرائيل ككيان سياسي ،حول مسألة التقارب مع المؤسسة الحاكمة* رغم االعتقاد ّ
بتقرب قطاع من
الحريديم من الصهيونية ،إال أن حقيقة إقامة مستوطنات خاصة بهم تؤكد واقع عزلهم عن الجمهور العام*
كتب برهوم جرايسي:
تزايدت في اآلونة األخيرة المؤش���رات التي تدل على حالة التقاطب داخل مجتمع
المتدينين اليهود المتزمتين (الحريديم) ،وخاصة على خلفية العالقة مع المؤسسة
الحاكم���ة وكيفية التعامل مع الصهيونية ،عل���ى الرغم من االجماع على “تكفيرها”
واعتبارها حركة عابرة ،ال عالقة لها بالديانة اليهودية .ففي األس���بوع الماضي ،رأينا
ّ
كتلتي الحريديم في الكنيس���ت تصوتان إلى جانب “قانون القومية” الذي عارضتاه
مبدئي���ا ،لضربه أس���س معتقداتهم الديني���ة ،وذلك في الوقت ال���ذي واصلت فيه
طوائف أخرى من الحريديم محاربته .كما رأينا وزير الحريديم من األش���كناز يشارك
في مراس���يم إحياء ذكرى الجنود القتلى ،على الرغم من ابتعاد هذا الجمهور عن كل
المراس���م الرسمية المرتبطة بشكل وثيق بالحركة الصهيونية .كما يظهر التقاطب
واضحا في رفض ومقاومة محاوالت فرض التجنيد العسكري على شبان الحريديم.
التقاطب الذي عرفناه حتى اآلن هو بين جمهورين ،واحد يعترف بإسرائيل واآلخر
يرف���ض االعتراف بها .أما اآلن فإن الش���رخ بدا واضحا داخ���ل الجمهور الذي اعترف
بإس���رائيل ككيان عابر ،إذ يريد الشق األول اإلبقاء على المبادئ التي تم وضعها منذ
عام النكبة لشكل التعامل مع المؤسسة الحاكمة ،في حين يبدي الشق اآلخر عالمات
على قبوله بس���كر القوالب ،ما يجعله يقترب أكثر فأكثر من المؤسس���ة ،أي التقرب
من الصهيونية.
وحينما نقول الحريديم األش���كناز ،الغربيين ،فهذا يعود إلى أن مواقف الحريديم
الس���فراديم الش���رقيين ،وحزبهم األكبر “ش���اس” ،أقل حدة نس���بيا تجاه الحركة
الصهيونية ،وقد تقدموا خطوات كثيرة نحو المؤسسة الحاكمة ورموزها.

قانون القومية
في األس���بوع الماضي ،صوتت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على
مش���روع قانون ما يسمى “إس���رائيل الدولة القومية للش���عب اليهودي” .وبموجب
الموقف المبدئي للحريديم ،كان من المفروض أن تعترض كتلتاهما في الكنيست،
“يه���دوت هتوراة” لليهود الغربيين “األش���كناز” ،و”ش���اس” لليهود الش���رقيين
“الس���فارديم” ،على القانون .إال أن الكتلتين صمتتا لدى إقرار مش���روع القانون في
اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
والحق���ا ،في ي���وم االربعاء ،صوت نواب الكتلتين مع مش���روع القان���ون ،خالفا لكل
التوقعات ،باس���تثناء وزير الصحة يعقوب ليتس���مان من كتلة “يهدوت هتوراة”،
الذي تواجد في مبنى الكنيست ،لكنه لم يدخل إلى قاعة الهيئة العامة ولم يشارك
ف���ي التصويت .باإلمكان االعتقاد بأن عدم دخوله إل���ى القاعة لم يكن صدفة؛ ولكن
نش���ير في الوقت ذاته إلى أنه لم ينبس ببنت شفة ضد القانون .وكذلك حزبه أيضا،
باس���تثناء نبأ صدر قب���ل التصويت بيومين ف���ي أحد مواقع الحريديم على ش���بكة
االنترن���ت ،يقول إن كتلة “يهدوت هتوراة” غضبت ألن االئتالف لم يتش���اور معها
قبل المصادقة على مشروع القانون في اللجنة الوزارية ،وأنها تطلب عقد اجتماع مع
رئيس االئت�ل�اف ،النائب دافيد بيطان ،من حزب الليكود ،قبل التصويت في الهيئة
العامة للكنيس���ت ،يوم األربعاء .ولم يتبع هذا أي نبأ آخر ،وما حصل هو أن “يهدوت
هتوراة” ،مثل كتلة “شاس” ،صوتت على مشروع القانون تأييدا.
وحس���ب مواقف ص���ادرة عن الزعم���اء الدينيي���ن للحريديم ،بم���ن فيهم أعضاء
الكنيس���ت ،فإن صيغة هذا القانون فيها إش���كاليات من وجه���ة نظر معتقداتهم
الدينية ،في كل ما يخص بتعريف “الدولة اليهودية” ومكانة الش���ريعة اليهودية
ف���ي القان���ون اإلس���رائيلي .فالحريديم يؤمنون ب���أن “مملكة اليهود -إس���رائيل”،
ّ
ّ
للم���رة األولى .ومن اعترف
س���يقيمها “المس���يح المخلص” حينما يأتي إلى العالم
منهم بالكيان اإلس���رائيلي ،فقد قبل به على أساس أنه كيان سياسي عابر ،في حين
أن الغالبية من الحريديم في العالم ال يعترفون بالكيان اإلسرائيلي.
وه���ذا الموقف ّ
عبرت عنه صحيفة “هبيليس” الناطقة بلس���ان طائفة متش���ددة
من الحريديم األش���كناز ،بزعام���ة الحاخام أورباخ ،وهي طائف���ة كانت جزءا من كتلة
“يه���دوت هتوراة” وانش���قت عنها قبل س���نوات قليلة ،وبدأت تناك���ف الطوائف
المنخرط���ة في تلك الكتل���ة الدينية البرلمانية .فقد قالت ف���ي كلمة العدد الصادر
ي���وم  8أيار /مايو الجاري ،غداة إقرار اللجنة الوزارية لمش���روع القانون“ :من الواضح
أن البح���ث حول القانون يج���ري وكأنه يهدف إلى ضمان الطاب���ع “اليهودي” لدولة
إسرائيل بقانون أساس (دستوري) .وهو بحث صهيوني قومي صرف ،كما صرح بذلك
عضو الكنيس���ت آفي ديختر (الليكود) المبادر لمش���روع القانون الذي أقرته اللجنة
الوزاري���ة ،ألن مصطلح “يهودي” يتم تش���ويهه في هذه النقط���ة ،ليصبح قوميا”.
(المزدوجان حول كلمة اليهودي ،وردت في النص العبري بقصد التحفظ).

وتتابع الصحيفة كاتبة“ :اس���تنادا إلى ذلك ،م���ن الواضح تماما أنه على الرغم من
أن القان���ون ينص على أن دولة إس���رائيل هي دولة “يهودي���ة” ،إال أن هذا لن يلزم
المحكمة العليا اإلس���رائيلية بأن تأمر بالحفاظ على قدس���ية السبت في مدينة تل
أبي���ب وف���ي أي مكان آخر أو أن تزي���ل كليا عن جدول األعم���ال موضوع تجنيد طالب
المعاهد الدينية”.
وتضيف الصحيفة“ :إن الحديث يجري عن قومجية تهدف إلى اس���تبدال التوراة
األبدي���ة ،التي نزلت في (صحراء) س���يناء .وحس���ب وصف الحاخ���ام الكبير هليفي
من بريس���ك ،في رس���الته التي أصدرها في أوائل ظهور الحرك���ة الصهيونية ،فإن
جوهرهم بموجب ما أعلنوه ونشروه ،هو اقتالع الدين من أساسه».
وتتابع الصحيفة كاتبة إن «القانون الذي يجري الحديث عنه ،يريد ضمان تعريف
دولة إس���رائيل كدولة يهودية ،بقصد تبني التعريف الصهيوني المشوه لمصطلح
«يهودي» .وتستذكر الصحيفة في كلمة العدد ما قاله مؤسس الصهيونية ،ثيودور
هيرتس���ل ،الذي ال تس���ميه الصحيفة باس���مه ،عن أن الدين هو شأن شخصي لكل
يهودي ،ما يعني أن الصهيونية ال تبدي اهتماما بالتمسك بالتوراة وتعاليمها.
وما ورد ،يعكس حقيقة موقف الحريديم ،بمن فيهم أولئك الذين في الكنيس���ت.
لكن الكتلتين قررتا تجاهل هذا الموقف ،من أجل مصالح أخرى كما يبدو .والمعروف
أن كتل���ة «يه���دوت هت���وراة» تقاطع طائفة الحاخ���ام أورباخ ،وترف���ض حتى مجرد
التعاط���ي مع صحيفته «هبيليس» .وم���ا ورد ،يعكس أيضا عم���ق موقف الحريديم
م���ن الصهيوني���ة ،ومناهضتهم لها ،خاصة من باب أنها ركب���ت على موجة الديانة
اليهودية لتمرير أهدافها ،دون أن تطبق شرائعها.
واالعتقاد هو أن الخالف حول قانون القومية س���يتأجج أكثر مع التقدم في عملية
تش���ريع القانون ،كما س���يتضح أكثر موقف كتلتي الحريديم في الكنيست منه ،إذ
يب���دو أحد الس���يناريوهات أن الحريديم ربما تلقوا تطمينات ب���أن تعرض الحكومة
صيغة مقلصة أكثر ،تضمن لهم إمكانية التعايش معه.

خارج عن تعاليم الديانة اليهودية وشرائعها ،لذا فهو مرفوض .إال أن الوزير انصاع
ألنظمة الحكومة ،التي عملت على نشر وزرائها ونوابهم في مختلف المدن والبلدات
إلحياء ذكرى الجنود في ذلك اليوم.
ويضي���ف إيتينغر إن الخط���اب القصير الذي القاه ليتس���مان لي���س مألوفا لدى
الحريديم ،وأنه لن يحظى بالتأكيد بنش���ر واس���ع في صحافة “الحريديم” فقد قال
ليتس���مان “إن شعب إس���رائيل يتحول إلى ش���خص واحد وذكرى واحدة وألم واحد،
لذكرى أولئك الذين خس���روا كل شيء من أجل اآلخرين ،ومن أجلنا جميعا .عليكم أن
تعرفوا أنكم لستم وحدكم (أهالي القتلى) ،فشعب إسرائيل كله يقف إلى جانبكم،
ويذكر ألمكم الكبير.”...
وأضاف ليتس���مان قائ�ل�ا“ :كارهونا ل���م يميزوا بي���ن حريدي���م وعلمانيين ،بين
أش���كنازيم وسفارديم ،لم يميزوا بين يس���ار ويمين ،وبين مهاجرين جدد وقدامى.
كلنا أبناء هذا الشعب ،نتقاسم المصير المشترك ذاته ....سنفهم جميعا أن الخالف
باللبس ونمط الحياة ال يفصل بين األخوة والعائلة”.
ويقول إيتينغر ف���ي تحليله للخطاب“ :حتى وإن امتنع ليتس���مان عن ذكر الحلم
الصهيوني ،إال أن أقواله في المراس���م العسكرية عن المصير المشترك ،هي تجديد
للطائفة التي نقشت على علمها االنعزال عن الصهيونية ،وبضمن هذا اعفاء أبنائها
م���ن الخدمة العس���كرية” .ويتابع إن صحاف���ة الحريديم تؤكد س���نويا التحفظ من
المش���روع الصهيوني والدولة .فعلى الرغم من أن جمه���ور الحريديم لم يعد ينفر
من الصهيونية بالقدر نفس���ه كمان كان سابقا ،إال أن صحافة ذلك الجمهور تواصل
النهج نفسه.
ويعتقد إيتينغر بأن مجموعات عديدة من الحريديم ،وخاصة من األجيال الش���ابة
منهم ،بدأت تتجه نحو التقرب أكثر من مؤسس���ات الس���لطة ،وتش���ارك في مراسم
احياء الذكرى وفي رموز أخرى للمشروع الصهيوني ،وهو ما ينعكس أيضا في مواقع
انترنت ذات صبغة “حريدية” ،ولكنها تتصرف كإس���رائيلية بشكل كامل ،وتنخرط
في األمور العامة التي لم تشغل جمهور الحريديم كثيرا في السابق.

في مطلع الش���هر الجاري ،أحيت إس���رائيل ذكرى قيامها ،أو كما تسميه هي «عيد
االس���تقالل» .واعتدنا على مر عشرات السنين ،أن نسمع ونقرأ في وسائل اإلعالم عن
حلقات للحريديم في ليلة «االس���تقالل» ليحرقوا األعالم اإلس���رائيلية كتعبير واضح
عن رفضهم للصهيونية ومش���روعها ،واعتادت الس���لطات على عدم مهاجمة هذه
المظاهر ،بهدف سترها ،كما لم نكن نسمع عن مالحقات للمشاركين ،وخاصة حارقي
األعالم.
الطائف���ة األكبر التي تقوم به���ذا العمل هي طائفة «س���اتمر» ،والطائفة األصغر
المنبثقة عنه���ا «ناطوري كارتا» ،وهما طائفتان ال تعترفان بإس���رائيل وأتباعهما ال
يحملون جنس���يتها ،بل يحملون «بطاقة مقيم» .وحس���ب التقديرات ،يزيد عددهم
عن  70ألفا ،غالبيتهم الس���احقة ج���دا ،إن لم يكن كلهم ،يقيمون في القدس ،بينما
يتراوح ع���دد الحريديم االجمالي حول المليون ش���خص .لكن لي���س هؤالء وحدهم
فق���ط ،بل تنضم إليهم مجموعات صغيرة اخرى ،حتى من الذين يحملون الجنس���ية
اإلسرائيلية.
في العام الحالي ،وفي العام الماضي أيضا ،لم نسمع عن هذه الحلقات في وسائل
اإلع�ل�ام ،وعلى األغلب هناك اتف���اق على التعتيم .وحينما استفس���رت من صحفي
إس���رائيلي مختص بالحريديم ،في إحدى الصحف اإلس���رائيلية الب���ارزة ،قال لي إن
الظاهرة ما تزال قائمة ،وكانت قائمة هذا العام أيضا ،ولكن بحجم أقل.
إال أن مش���هد حرق األعالم عاد ليظهر بقوة في وس���ائل اإلعالم ،يوم األحد األخير،
بع���د أن أقدم جمهور من الحريدي���م على حرق أعالم ودمية قماش���ية تمثل جنديا
إسرائيليا ،كتعبير عن رفض الخدمة العسكرية ،في ليلة العيد اليهودي التقليدي،
“الغ بغوم���ر” ،وهو ذكرى ليس���ت دينية توراتية ،تحل بم���رور  33يوما على الفصح
العبري ،تشتهر بإشعال مواقد وزيارة قبور حاخامات كبار سابقين.
وعودة إلى يوم االس���تقالل .فمقابل عدم ابراز مس���ألة حرق األعالم ،أبرزت صحيفة
“هآرتس” تمثيل وزير الصحة يعقوب ليتس���مان ،السابق ذكره ،من كتلة “يهدوت
هت���وراة” ،في إحياء ذكرى قتلى الجيش في إحدى المدن اإلس���رائيلية .وهذا ليس
أمرا اعتياديا بالنس���بة للحريديم األش���كناز .وقد الحظ مراس���ل الصحيفة المختص
بالحريديم ،يائير إيتينغر ،أن ليس���تمان اتخذ لنفسه أسلوبا خاصا به ،إذ لم يطأطئ
رأس���ه لدى وقوفه أمام النصب التذكاري الذي يحمل أسماء الجنود من تلك المدينة،
كما هو متبع عادة ،بل شرع بقراءة صامتة لنصوص من ِسفر المزامير.
ويقول إيتينغر إن الحريديم يعتبرون مراس���م إحي���اء ذكرى الجنود أمرا مرفوضا،
وهو تقلي���د لعادات “األغراب” ،من غير اليهود .ما يعن���ي بكلمات أخرى ،إنه تقليد

الحقيقة على األرض مغايرة

بدال من حرق األعالم

ال يمكن االعتماد كثيرا على تقديرات ايتينغر ،رغم اختصاصه بجمهور الحريديم،
ألن الوقائ���ع عل���ى االرض تؤكد أن هذا الجمهور يواصل س���عيه ليك���ون منعزال عن
الجمهور الع���ام ،ويطالب بالمزيد من التجمعات الس���كانية الخاصة به ،والمنفصلة
ع���ن الجمهور العلماني ،وحتى ع���ن جمهور التيار الدين���ي الصهيوني .والحكومة
تواصل تلبي���ة مطالب جمهور الحريدي���م ،ألن في هذا التقاء مصالح .فالمؤسس���ة
الحاكمة تتخوف من سيطرة الحريديم على مدن مختلطة يعيش فيها أبناء التيارات
اليهودي���ة األخرى ،وهي تعرف قلق الجمهور العلماني من س���يطرة الحريديم ،كما
حصل في مدينة “روش هعاين” ،غرب مدينة القدس ،مثال .كما تسير مدينة أسدود
في هذا االتجاه.
وقد أغ���رت الحكومة الحريديم قبل أقل من ثالثة عقود ،ببناء مس���توطنات خاصة
به���م في محي���ط مدينة القدس ،من ش���مالها وجنوبها ،مع كام���ل االمتيازات التي
يحصل عليها المس���توطنون .وحاليا توجد تس���ع مس���توطنات ،أكبرها “موديعين
عيليت” ،بين رام الله وش���مال القدس ،التي يسكن فيها أكثر من  65الف مستوطن
من الحريديم ،تليها مستوطنة “بيتار عيليت” ،جنوب مدينة القدس وغربي مدينة
بيت لحم ،وفيها أكثر من  45ألف مس���توطن ،ومس���توطنة “إلعاد” الواقعة على خط
التم���اس مع توغل في الضفة وفيه���ا أقل من  20ألف مس���توطن .وعمليا ،بات عدد
المس���توطنين من الحريديم يعادل قرابة  %40من العدد اإلجمالي للمستوطنين في
الضفة الغربية ،وقريبا سيتجاوزون النصف.
وقد اعلنت الحكومة عن مشروع القامة مدينة جديدة للحريديم وحدهم في شمال
صحراء النقب ،في حين خصصت حيا للحريديم في مدينة نتسيرت عيليت الجاثمة
عل���ى أراضي مدينة الناصرة وعدة قرى في جوارها ،لص���د تزايد العرب في المدينة
الذين باتوا يش���كلون  %25من س���كان المدينة فعليا ،بينما تبلغ نسبتهم المسجلة
رس���ميا  .%22كما ق���ررت الحكومة تخصي���ص مدينة “حريش” المقامة في ش���مال
منطقة المثلث ،قريبا من أم الفحم ،للحريديم أيضا.
وهذه التجمعات المنفصلة تؤكد الهدف الحقيقي للمؤسسة الحاكمة ،بمنع تصادم
مس���تقبلي بين جمهور الحريديم وباقي الجمهور اليه���ودي ،على ضوء تقديرات بأن
الحريديم سيش���كلون في غضون عقدين  %25من إجمالي اليهود في إسرائيل ،إن لم
يك���ن أكثر ،وهذا مصدر قلق كبير للمؤسس���ة الحاكمة ،نظ���را لطبيعة حياة الحريديم
وأمام واقع أنهم يش���كلون عبئا اقتصاديا عل���ى الخزينة العامة وعلى االقتصاد العام،
نظرا لعدم انخراطهم الكافي في سوق العمل ،ما يجعلهم شريحة فقيرة ضعيفة.
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