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نتنياهو ّ
يعين أيوب قرا وزيرًا لالتصاالت فيثير موجة من المعارضة واالستياء في “الليكود”

كلمة في البـدايـة

إجمـاع إعـالمي وسـيـاسـي“ :وظيفـة قـرا ستنحصر
في تنفيذ التعليمات الصادرة من مكتب نتنياهو”!

انقالب اليمين الجديد
على اليمين القديـم؟

*نتنياهو يحاول احتواء المعارضة والغضب في “الليكود” ببعض “جوائز الترضية” لبعض الوزراء لكنه
يخفق في أوالها :محاولة ضم ثالثة منهم إلى “المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية -األمنية”!*
أكث���ر ما يبرزه ويؤكده ق���رار رئيس الحكومة اإلس���رائيلية ،بنيامين
نتنياهو ،األخير بشأن تعيين أيوب قرا وزيرًا لالتصاالت ،أنه (نتنياهو)
ّ
الهوس���ية
ال يبذل أي جهد ،ولو في الحد األدنى ،إلخفاء وس���تر رغبته
المحمومة في مواصلة اإلمساك بزمام األمور في كل ما يتعلق بالسلطة
الحكومي���ة المباش���رة وصالحياته���ا الواس���عة والمختلف���ة في مجال
ّ
االستحواذي
االتصاالت واإلعالم في إس���رائيل ،وهو المعروف بهوس���ه
القديم في السيطرة على اإلعالم ووسائله ،بأقصى ما يتيحه له القانون،
ّ
بل أكثر ،حتى بات مجال اإلعالم ووس���ائله ومؤسساته المختلفة يشكل
ـ في نظر معظم المراقبين والمحللين اإلسرائيليين ـ “اللعبة المفضلة
ل���دى نتنياهو” ،مع التأكيد على أن لديه “برامج وخططًا كبيرة في هذا
المجال”!
فمنذ اضط���راره إلى التخلي ع���ن حقيبة االتص���االت في حكومته
الحالية ،قبل ثالثة أش���هر ،كان من الواضح تماما أن نتنياهو ال ينوي
التن���ازل عن هذه الحقيب���ة الوزارية نهائي���ا ووضعها تحت تصرف
شخص قد تكون لديه نزعة استقاللية تقوده إلى تنفيذ ما ال يريده
نتنياه���و ويرضاه في مجال االتصاالت واإلعالم ،من جهة ،أو إلى عدم
تنفي���ذ ما يطلبه (نتنياهو) ويس���عى إليه في هذا المجال ،كم جهة
أخرى.
كان ه���ذا واضحا ،تمام���ا ،حين اضطر نتنياهو إل���ى إيداع حقيبة
االتصاالت بين يدي الوزير الليكودي المقرب منه ،تساحي هنغبي،
في أعقاب موقف المستشار القانوني للحكومة ،افيحاي مندلبليت،
بأن���ه لن يكون في مق���دوره الدفاع عنه في وجه االلتماس���ات التي
ُ
ق ّدمت إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية آنذاك بدعوى وجود نتنياهو
كوزي���ر لالتصاالت ف���ي حالة من “تناق���ض المصال���ح” المحظورة
قانونيا ،بس���بب العالقات الوثيقة التي تربطه برجل األعمال أرنون
ميلتش���ين ،على خلفية التحقيقات الجنائي���ة الجارية ضده في ما
يس���مى “ملف ( ”1000هدايا ميلتشين لنتنياهو وزوجته) و”ملف
( ”2000محادثاته مع صاحب وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”،
أرنون موزيس).
طوال األس���ابيع التي انقضت منذ اضطرار نتنياهو إلى التخلي،
المؤقت ،عن حقيبة االتصاالت نش���طت بورص���ة التكهنات حول
هوية الشخص الذي سيوكل إليه نتنياهو هذه الحقيبة الوزارية
ّ
“األهم ،على اإلطالق ،بالنس���بة لنتنياهو”.
التي يعتبرها البعض
وبينما رجحت أوس���اط واس���عة ف���ي “الليكود” وغي���ره أن يعود
ّ
فيكافئه على
ويعي���ن هنغبي وزيرا دائما لالتص���االت
نتنياهو
ِ
م���ا أبداه من إخالص ووالء كبيرين ل���ه ،كان نتنياهو يحاول إقناع
وزير ليكودي آخر ،ال يقل والء وإخالصًا لنتنياهو شخصيا ،هو وزير
الس���ياحة الحال���ي ،ياريف ليفين .لكن األخي���ر رفض تولي هذه
الحقيبة.
ّ
ّ
المقرب���ون ،فهو أن
س���ربه
أم���ا الفرق بي���ن هنغبي وليفين ،وفق ما
نتنياهو يش���ترط توفر معيارين اثنين أساس���يين في من يتولى هذه
الحقيبة :ال���والء (واإلخالص) والقدرة على التنفيذ .وبينما توفر ش���رط
المعي���ار األول ،دون الثاني ،في هنغبي (وهو ما تبين لنتنياهو بوضوح
في مس���ألة “هيئة الب���ث العام” الجديدة ،التي انطل���ق بثها قبل أقل
من أس���بوعين) ،رأى نتنياهو أن ليفين ه���و “أكثر والء وأكثر قدرة على
التنفيذ” ،حسب المقربين.

نتنياهو وقرا :لعبة الوالء.

قرا ُ
“م َح َّبب على قلب
سارة ويائير نتنياهو”!
قالت األنباء إنه في أعقاب رفض ليفين تس���لم وزارة االتصاالت ،رغم
الضغوط الش���ديدة التي مارس���ها نتنياهو عليه ،س���رى االعتقاد في
أوس���اط المقربين من نتنياه���و بأنه “ال بد من إبق���اء الحقيبة الوزارية
بين يدي هنغبي ،ولو اضطرارا”! ّ
لكن نتنياهو نس���ف جميع التوقعات
والتوصيات حين اتصل س���كرتير الحكومة اإلس���رائيلية إلى الوزير بال
حقيبة أيوب قرا ،في س���اعة مبك���رة من صباح يوم أم���س األول األحد،
وابلغه قرار نتنياهو تعيينه وزيرًا لالتصاالت!
ورجحت جهات مختلفة ،صحافية وسياسية ،أن يكون قرار تعيين قرا
هذا قد اتخذ في “الجلسة العائلية” في منزل نتنياهو نهاية األسبوع
َّ
“محب ٌب على قلب زوجة رئيس الحكومة ،س���ارة
األخير ،خاص���ة وأن قرا
نتنياه���و ،وابنهما البك���ر ،يائير”!! وأضافت أن ه���ذا المنصب الجديد
لن يزيد ق���را إال إخالصا ووالء لنتنياهو ش���خصيا ،وهو المعروف بوالئه
وإخالص���ه الكبيري���ن له ،وهو ما ّ
عبر عنه في أية فرصة س���نحت له منذ
تعيين���ه نائب���ا لوزير “تطوير النق���ب والجليل” ف���ي حكومة نتنياهو
الحالية ،ثم ترقيته وزيرا بال حقيبة ،حتى تعيينه اآلن وزيرا لالتصاالت.
فقد قال قرا ،في أكثر من مناس���بة ،إنه ُ
“معجب برئيس الحكومة ومؤيد
ل���ه ،حتى النهاية” ووصف نتنياهو بأنه “قائ���د من النوع الذي يظهر
مرة واحدة كل جيل”!
ويمكن ،بسهولة ،مالحظة الرأي السائد في إسرائيل ،إعالميا وسياسيا
ـ حزبي���ا ،كم���ا نقلته صحيف���ة “معاريف” عن ش���خصيات قيادية في
“الليكود” نفسه بالقول إن وظيفة قرا ستنحصر في “تنفيذ التعليمات

والتوجيهات التي تصدر من مكتب نتنياهو” وأنه “لن يكون أكثر من
دمية يحركها نتنياهو ،مباش���رة ،من خالل مدير عام وزارة االتصاالت،
شلومو فيلبر ،الذي يعتبر من أكثر الموالين والمخلصين له”.

صدمة وغضب في الليكود
ونتنياهو يحاول التعويض

ّ
ش���كل قرار التعيين المفاجئ أليوب قرار في ه���ذا المنصب الوزاري
“صدمة” للغالبية الس���احقة من وزراء الليكود ونوابه في الكنيست ،إذ
عب���ر كثيرون منهم عن “مفاجأته���م” و”صدمتهم” من هذا التعيين.
وثارت موجة من الغضب واالس���تياء بين هؤالء الوزراء والنواب ،وخاصة
بس���بب ما وصفوه “إقصاء تس���احي هنغبي” بعدما “دف���ع ثمنا غاليا
بإظهاره ً
والء غير مسبوق لنتنياهو في ساعة حرجة”!
وحي���ال هذا الغضب واالس���تياء ،ح���اول نتنياهو “تعوي���ض” وزراء
الليك���ود بما ُوصف بأن���ه “جوائز ترضية” للبع���ض منهم ،تمثلت في
محاولته ضم الوزراء ميري ريغف (وزيرة الثقافة) ويوفال ش���تاينيتس
(وزي���ر “البنى التحتية القومية ،الطاقة والمياه”) وياريف ليفين (وزير
ّ
الس���ياحة) إلى المجلس الوزاري المصغر للش���ؤون السياسية -األمنية،
غير أن محاولته تلك باءت بالفشل بسبب معارضة شركائه في االئتالف
الحكومي لهذه الخطوة .وهذا ما س���يضطر نتنياهو إلى التفتيش عن
بدي���ل آخ���ر لتعويض هؤالء وإرض���اء حزبه وما ظهر في���ه من معارضة
وانتقادات بسبب تعيينه قرا.
ّ
وكان���ت الحكومة اإلس���رائيلية ق���د أق���رت تعيين أيوب ق���را وزيرا
لالتصاالت ،وذلك باإلجماع خالل جلستها األسبوعية أمس األول األحد.

تحليالت إسرائيلية :زيارة الرئيس األميركي
انتهت من دون أن تترك بصمة واضحة!
*”م���رك���ز ال��م��ع��ـ��ل��ـ��وم��ـ��ات اإلس��ـ��رائ��ي��ل��ي ح���ول االس��ـ��ت��خ��ب��ـ��ـ��ـ��ارات” :ب��ـ��ي��ـ��ـ��ان ق��م��ة ال��ري��ـ��ـ��اض يعكـس
ت��وث��ي��ق ال��ت��ع��اون ب��ي��ن دول ع��رب��ي��ة وإس�لام��ي��ة وال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة ف���ي م��ح��ارب��ة اإلره������اب”*
أك���دت ورق���ة تقدير موق���ف صادرة ع���ن “مرك���ز المعلومات حول
االس���تخبارات واإلرهاب على اس���م اللواء مئير عميت “أن بيان مؤتمر
القمة الذي عقد في الرياض بمشاركة الرئیس األميركي دونالد ترامب
وزعامات أو مندوبین من  55دولة عربیة وإسالمیة یعكس تصعیدا في
المستوى التصریحي على األقل من جانب دول عربیة وإسالمیة بشأن
توثیق التعاون مع الوالیات المتحدة في المعركة على اإلرهاب بما في
ذلك المجاالت العینیة مثل تمویل اإلرهاب والتعاون االس���تخباراتي.
كما ینادي البیان ببلورة برنامج إلنشاء أجهزة مختصة ألجل تطبیقها
یكون مقرها في الریاض في السعودیة.
وأضاف المركز أن االختبار العملي لبیان الریاض س���یتمثل في مدى
اس���تعداد مختلف الدول لتطبیقه وتحویل مختل���ف بنوده إلى مواد
عملیة وباألس���اس التعاون في المعركة ضد تنظیم الدولة اإلسالمیة
والتنظیم���ات الجهادیة في س���وریة والعراق وف���ي كل ما یخص صد
إرهاب إیران وهيمنتها.
وق���ال المركز :بتقدیرنا فإن هناك صفقة أميركیة س���عودیة تقف
خلف ه���ذا البیان ،حي���ث أن الرئی���س ترامب تراجع ع���ن الجمع بین
اإلرهاب واإلسالم واعترف بمكانة السعودیة الرائدة في العالم العربي
واإلسالمي وأبرز مسألة التصدي للنظام اإلیراني؛ وساعد السعودیون
من جانبهم الوالیات المتحدة على استقطاب عشرات الدول اإلسالمیة

والعربیة للمساهمة في منظومة التعاون ضد اإلرهاب والتطرف ،وقد
وافقت في المستوى التصریحي على األقل على محاربة منابع اإلرهاب
الفكریة ورعایة اإلسالم المعتدل والمتسامح.
من ناحية أخرى رأت تحليالت إس���رائيلية متطابقة أن زيارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب إلس���رائيل األس���بوع الماضي انتهت من دون
أن تترك بصمة واضحة .وباس���تثناء تصريحات عامة ،كان من الصعب
فهم إلى أين تتوجه الواليات المتحدة في سياس���تها إزاء إس���رائيل
والمنطقة.
وبحس���ب أحد هذه التحليالت في صحيفة “هآرتس” ،فإن النتيجة
الملموس���ة التي أثمرت عنها جولة ترامب في الشرق األوسط كانت
ف���ي الدولة الت���ي زارها قبل وصوله إل���ى إس���رائيل :أي االتفاق مع
الس���عودية على شراء سالح وعتاد بـ 110مليارات دوالر ،والتصريحات
بش���أن عمليات ش���راء أخرى تفوق  350مليار دوالر خالل الس���نوات
العشر المقبلة.
وب���رأي كات���ب التحليل م���ن المحتم���ل أن تكون له���ذه الصفقات
الضخمة انعكاس���ات كبيرة أيضًا على إس���رائيل س���واء بسبب كونها
زبونًا لصناعات الس�ل�اح األميركية التي ستبيع بضاعتها للسعوديين
وس���توثق تعاونها مع زبون كبير آخ���ر؛ أو بصفتها مصدرة لصناعات
الس�ل�اح األميركية وللجي���ش األميركي؛ أو لكونها منافس���ة لجزء من

الشركات األميركية .واكد أن حجم التأثير على إسرائيل مرتبط بوتيرة
إنجاز الصفقات وبمس���ألة ما إذا كانت ستنفذ كلها أم ال .وفي الواقع،
فإن الصفقات الضخمة بين السعودية والواليات المتحدة تستطيع أن
تنشط صناعة السالح العالمية كلها واإلسرائيلية أيضًا.
ّ
وفس���ر مس���ؤول رفيع س���ابق في وزارة الدف���اع اإلس���رائيلية هذا
التأثير قائال “بعد أن أخرج ب���اراك أوباما الجيش األميركي من العراق
وأفغانس���تان لم يع���د للصناع���ات األميركية العس���كرية ما تفعله.
وفي الس���نوات األخيرة كان الجيش األميركي بحاج���ة إلى عتاد أقل،
ُ
وتنافس���ت الش���ركات على أي مناقصة تطرح ،حت���ى على مناقصات
صغيرة للغاية .ومن المحتمل أنه من اآلن فصاعدًا س���يكون للصناعة
العسكرية اإلسرائيلية هامش للمنافسة في مناقصات تستطيع فيها
أن تتنافس على قدم المس���اواة ،بينما س���تكون الصناعة العسكرية
األميركية مشغولة”.
من جهة أخرى ،فإن الصفقة مع السعودية  -التي ال تشكل تهديدًا
أمنيًا مباش���رًا على إس���رائيل  -يمكن أن تمنح إس���رائيل أداة للضغط
ولمطالبة الواليات المتحدة بمساعدة إضافية ،عسكرية أو اقتصادية.
وخل���ص التحليل إلى أن االرتقاء درجة في التعاون بين الس���عودية
والواليات المتحدة هو بش���رى جيدة بالنسبة إلى إسرائيل ،طالما أن ما
يجري هو ضمن نطاق أمركة المنطقة.

بقلم :أنطـوان شلحـت
نع����رض في هذا العدد من “المش����هد اإلس����رائيلي” ألهم ما ورد
في كتاب إس����رائيلي جديد من تأليف أحد ق����ادة الحركة اليمينية
اإلس����رائيلية الجديدة “إم ترتسو” (“إذا ش����ئتم”) موسوم بعنوان
“لماذا ّ
تصوت لليمين فتحصل على اليس����ار” ،يزعم في سياقه أنه
عل����ى الرغم من مرور أربعين ً
عاما على تس����لم حزب الليكود اليميني
ُ
س� ّ
���دة الحكم في إسرائيل ،عقب ما عرف باسم “انقالب  ،”1977فإنه
ُ
ال يرعوي ع����ن مواصلة الحكم من خالل النخ����ب القديمة التي كانت
في معظمها موالي����ة لـ”الحركة الصهيونية العمالية” بزعامة حزب
“مباي” التاريخي .كما يؤكد أنه فقط في األعوام األخيرة بدأ اليمين
ُ
اإلس����رائيلي في تغيير هذا النخب كي “يتحقق االنقالب الحقيقي”
في المستقبل المنظور (طالع ص .)2
ّ
المثير في هذه ُ
ولعل األم����ر الجديد ُ
المقارب����ة ،هو ما أوجزناه في
عنوان ه����ذه الكلمة بعب����ارة “انقالب اليمين الجدي����د على اليمين
ّ
القديم” ،والذي يدل عليه اته����ام صارخ يوجهه مؤلف الكتاب إلى
ّ
التاريخي لليمين اإلسرائيلي التقليدي الذي
مناحيم بيغن ،الزعيم
ّ
تجس����د في حركة “حيروت” ومن ثم في ح����زب الليكود ،بـ”خيانة”
الناس والقيم اللذين انتخب لرئاس����ة الحكومة بفضلهما في العام
.1977
ّ
اليميني الجديد على
وس����بق أن تطرقنا إلى غايات هذا االنق��ل�اب
اليمين القديـم في أكثر من مناسبة.
ّ
التطرق إلى “رؤية” البقية الباقية من ذلك
وكانت إحداها من خالل
اليمين التقليدي كما عكس����ها دان مريدور ،الوزير وعضو الكنيست
السابق وأحد القادة البارزين السابقين لليكود ،وأشار فيها من ضمن
أم����ور أخرى ،إل����ى أن “الموازنة ما بين القوم����ي والليبرالي كانت من
س����مات الليكود المميزة على الدوام” لكنه ف����ي الوقت عينه أعرب
لاً
ّ
عن خش����يته “من أن هذا التوازن يتغير ويخت����ل اآلن” .وتابع قائ :
���وازن ليبرالي يؤكد حرية
“حينم����ا تقف القومية وحدها ،من دون م� ِ
الفرد وحقوقه ،فإنها تصبح قوموية (تطرف قومي)” .وأضاف الوزير
والنائب السابق أن ثمة عبارة تتكرر في الليكود تقول “آن األوان كي
نحك����م” ،والقصد هو “الحكم دون أي قيود أو كوابح” ،وهذه بموجب
قراءته ليس����ت ديمقراطية“ ،ألن الديمقراطية ينبغي أن تحرس����ها
وس����ائل اإلع��ل�ام والمحاكم وأن تلجمها” .واكد أن����ه يجب الحذر من
مغبة المس����اس بهذه المؤسس����ات“ ،فالهجوم على وسائل اإلعالم
سهل جدا ،لكن بدون وسائل إعالم حرة ليست هناك ديمقراطية”.
وال شك في أن هذااالنقالب ينطوي على انعكاسات تتعلق بالسياسة
اإلسرائيلية الخارجية وال سيما حيال القضية الفلسطينية ،عير أنه
باألس����اس ماض ً
قدما نحو إحداث تغييرات داخلية الغاية القصوى
منها قمع كل من يخالف هذا اليمين الجديد الرأي.
ّ
���ل التحليالت التي تتناول هذه التغيي����رات تحاول أن ّ
تجير
إن ج�
ً
ذك����رى مرور أربعي����ن عاما عل����ى “انقالب  ”1977الس����الف (في أيار
قريبا ًّ
الحالي)ً ،
جدا من ذكرى مرور نصف قرن على احتالل ( 1967في
حزيران المقبل).
ويس����تلزم الكالم عن هذين الحدثين محاولة التركيز على ماهية
ّ
يحذر اليمين اإلسرائيلي الجديد ُ
المنقلب على
ذلك “اليس����ار” الذي
قديمه من مغبة اس����تمراره في تحريك خيوط السياسة اإلسرائيلية
الرسمية.
وأول ما يتبادر إلى الذهن بهذا الشأن هو أن الحكومات التي كانت
برئاس����ة حزب العمل ،س����ليل “مباي” التاريخي” ،ظلت خالل العقد
لاً
ال����ذي تال احتالل  1967وصو إلى “انقالب ّ ،”1977إما تغض الطرف
عن المستوطنات المتكاثرة في األراضي الفلسطينية التي احتلت أو
تشجع بصراحة على إقامتها ،وبذا ساعدت هذه الحكومات خلفاءها
اليمينيين في شرعنة أيديولوجيا االستيطان .وعلى الرغم من ذلك
كانت مسيرة هذا “اليسار” أقرب إلى مسار أفول ومن ثم انهيار.
وهنا يجدر بنا أن نس����تعيد ما رآه المؤرخ اإلسرائيلي يغئال عيالم
ً
أخيرا بأن معظم المقاربات التي تقدم تفس����يرات لمس����ألة صعود
اليمين في إس����رائيل ومواصلته الحكم على مدى عشرات األعوام ال
ّ
تمس الجذور الحقيقية لهذه المسألة .وبرأيه ليس استعالء النخب
وال تجاه����ل الثقافة الش����رقية هما اللذان أديا الى أفول ما ُيس����مى
“اليس����ار” ،وال حتى التميي����ز العنصري والغب����ن االجتماعي ،وحان
ً
يمينيا في أساسه.
الوقت لالعتراف بحقيقة أن “هذا الش����عب كان
ومنذ البداية كان يتبنى ً
فكرا يقول إنه ش����عب مختار ،وحيد وفريد،
ال تنطبق عليه القواعد اإلنس����انية العامة .وفقط في األزمنة الصعبة
عندما كان أقلية ّ
تمس����ك بالفكر اليس����اري الكوني في جوهره ،كي
ين����ال الدعم ف����ي العالم المتن����ور ويضمن بقاءه” .وه����و يعتقد أن
القيادة اإلسرائيلية الحالية مناسبة لهذا الشعب في الوقت الراهن
بتطابق تام.
هذه القيادة هي نفس����ها التي تس����تقتل صباح مس����اء من أجل
ّ
أن تنزع عن ّ
عقالنية
الحيز العام في الش����رق األوس����ط أي خصيصة
ً
سعيا لنزع إنسانيته ،كما تؤكد مقالة جديدة بعنوان “معزولون عن
الواقع ـ الرواية الغريبة التي تحكيها إس����رائيل لنفسها عن الشرق
ً
ً
مؤخرا باحثان إس����رائيليان وقدمنا عرضا لها في
األوسط” ،نش����رها
نطاق هذا العدد (طالع ص .)3
ً
ّ
ّ
بالحيز اإلقليمي فقط بل أيضا بفلس����طين ،حيث
وال يتعل����ق األمر
ّ
كرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياه����و ،في الكلمة التي ألقاها في
الجلس����ة الخاصة التي عقدها الكنيس����ت في مناس����بة ذكرى مرور
خمس����ين ً
عاما على احتالل القدس (يوم  24أيار الحالي) ،أن القدس
ً
مثل فلس����طين برمتها ،كانت أرضا مهملة ،معظمها ال يتخلله سوى
العراء الرتيب ،ومحاطة بالعتم����ة ،وأن التغيير الكبير حدث بوصول
الهج����رة اليهودية ،التي تس����ببت بإقام����ة القرى ،الكيبوتس����ات،
المستوطنات ،المدن ،الزراعة والصناعة المتطورة ،التي شكلت مركز
ً
جاذبية للهجرة العربية إلى البلد أيضا!.
ومث����ل هذه األراجيف يتم تس����ويقها باعتبارها حقائق هي فقط
ً
المطلقة ،أما الحقائق األخرى ،والمنافسة أحيانا ،فهي ليست حقائق
ً
بتات����ا .وهذه العملية نفس����ها أصبحت ديدن اليمين اإلس����رائيلي
ً
الجدي����د ليس فقط حيال من يدرجهم في إطار «اليس����ار» إنما أيضا
حيال ألوان أخرى داخل الطيف اليميني ذاته.
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كتاب إسرائيلي جديد يدعو إلى تحقيق غايات ما أسمي بـ«انقالب :»1977

«حان الوقت لكي يسيطر اليمين على كل مناحي الحياة في إسرائيل»!
يثير كتاب جديد صدر في إس���رائيل مؤخرا بعنوان «لماذا ّ
تصوت لليمين وتحصل على اليس���ار» جدال كبيرا في أوساط الباحثين والمحللين .ويزعم مؤلف
الكتاب إيرز تدمور ،أحد قادة ومؤسسي الحركة اليمينية الجديدة «إم ترتسو» («إذا شئتم») ،أنه على الرغم من مرور أربعين عاما على تسلم حزب الليكود
ُ
ّ
س���دة الحكم في إس���رائيل عقب ما ُعرف باس���م «انقالب  ،»1977فإنه واصل الحكم من خالل النخب القديمة التي كانت في معظمها موالية لـ»الحركة الصهيونية
اليميني
ُ
العمالية» بزعامة حزب «مباي» التاريخي .كما يؤكد أنه فقط في السنوات األخيرة بدأ اليمين اإلسرائيلي في تغيير هذا النخب كي «يتحقق االنقالب الحقيقي» في المستقبل
المنظور .هنا ترجمة لمقاطع واسعة من مقدمة هذا الكتاب:
االنقالب الذي لم يحدث
سارع مناحيم بيغن ،بعدما انتخب لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية في
أيار  ،1977إلى إطالق رصاصة على رأس الديمقراطية اإلسرائيلية.
وقد س���اورت مئات آالف الناخبين الذين صوتوا لحزب الليكود ،آمال
بأنهم سيحولون إسرائيل بتصويتهم هذا من دولة مركزية يستفرد
حزب «مباي» وقيادته األش���كنازية بمراكز ومؤسسات النفوذ والحكم
فيها ،إلى دولة ليبرالية وديمقراطية ،س���يكون المعيار الوحيد الذي
يقرر مس���تقبل اإلنس���ان ومصيره فيها هو مؤهالت���ه وجهوده ،دون
ٌ
تمييزعلى أس���اس الدين والع���رق والجنس ،ودون النظ���ر إلى أصوله
الطائفية أو ميوله السياسية.
لق���د توقع هؤالء الناخب���ون أن يقوم زعيم الليك���ود مناحيم بيغن،
ال���ذي تنافس على رئاس���ة الحكومة ثماني مرات وخس���ر فيها كلها،
بتغيير وجه دولة إس���رائيل ،من دولة تمركزية ،س���يطر فيها ممثلو
النخبة األش���كنازية البيضاء المتعالية على كل جوانب ومجاالت حياة
المواطن ،إلى دولة تسود فيها سوق حرة ومساواة في الفرص للجميع.
في ليلة الس���ابع عش���ر من أيار  ،1977بدا كل شيء واعدا .لقد شاهد
ش���عب إس���رائيل بأكمله بدهش���ة وذهول مذيع التلفزيون األشهر
حاييم يافين ،حين استهل برامج عشية االنتخابات بجملته الشهيرة
«س���يداتي س���ادتي :انقالب!» .في صفوف ثلة كبار قادة «المعراخ»،
حزب الس���لطة الذي اعتاد الف���وز دائما ،والذين جلس���وا خلف مائدة
طويلة ،بدا الجميع غير مصدق لما شاهد وسمع.
في المقابل سادت في مقر قيادة الليكود حالة من الذهول واالرتباك،
ربما فاقت تلك التي ظهرت لدى قيادات «المعراخ».
بع���د مرور فترة قصي���رة اتضح أن حالة االرتب���اك واالضطراب ،التي
عاش���ها بيغن في تلك األيام ،كان لها أساس ،فهذا الرجل الذي تحلى
بقدر هائل من الصبر طوال ثالثين عاما ،س���ارع إلى ركل وقلب الطاولة
على رأس ناخبيه.
في األيام التي تلت «االنقالب» كان كبار قادة ورجاالت اليس���ار في
جهاز الدولة والحكومة ،مقتنعين أن األمور بلغت خط النهاية بالنسبة
لهم ولحكم «المعراخ» ،وأدركوا أن تغيير الس���لطة س���يجر في أعقابه
حتما تغييرا في سلك الوظائف والمناصب الرفيعة في جهاز الدولة،
ذل���ك ألن الف���وز في االنتخابات ل���ن تكون له أية قيم���ة إن لم يعقبه
تغيير في السياس���ة ،والتغيير في السياس���ة لن يكون ممكنا إال إذا
عملت المستويات العليا في جهاز الوظيفة العمومية بروح السياسة
الجديدة .فعشرة وزراء و 65عضوا في الكنيست ال يستطيعون انتهاج
وإدارة سياس���ة جديدة بمفردهم ،إذ ال بد لهم من تعيين أش���خاص
يمتلكون الرغبة والقدرة على قيادة مثل هذه السياس���ة ،وهؤالء هم
فقط الذين يوافقون على هذه السياسة ومعنيون بتطبيقها.
من ناحية كبار س���لك الموظفين لل���وزارات والدوائر الحكومية ،كان
مغ���زى التغيير أو «االنقالب» الس���لطوي واضحا تماما بالنس���بة لهم،
وتوقع���وا أن تج���ري تغييرات وتعيينات واس���عة ف���ي صفوف كبار
المسؤولين والموظفين في هذه الدوائر وفي أجهزة القضاء والتعليم
والش���ركات الحكومية .وبالفعل فقد كانت كت���ب اإلقالة جاهزة ،غير
أن بيغ���ن خل���ط األوراق بصورة كانت مفاجئة للجمي���ع .ففي مقابالت
أدلى بها لوس���ائل االعالم بعد إعالن فوزه ،خاطب بيغن موظفي جهاز
الدولة قائال« :جئنا لنخدم ،وليس لنرث» .وبحسب ما ذكره آرييه ناؤور
(س���كرتير حكومة بيغن) في كتابه «بيغن في الحكم» ،فقد كان بيغن
مصمم���ا على إجراء عدد ضئيل م���ن التغيي���رات الوظيفية ،وبالفعل
لم يقم باس���تبدال س���وى ثالثة أصحاب وظائف مركزيين ،وهم مدير
مكتبه ،والمدير العام لمكتب رئاس���ة الحكومة وس���كرتير الحكومة.
ويقول آفي ش���يلون في كتاب عن س���يرة حياة بيغ���ن ألفه إن رجاالت
«المعراخ» ذهل���وا إزاء قلة التعيينات التي أجراها بيغن في الس���لك
الحكومي ،وإن س���فير إسرائيل لدى واشنطن سيمحا دنيتس ،الموالي
لغول���دا مئي���ر ،هاتف بيغن بع���د وقت قصير م���ن «االنقالب» وعرض
اس���تقالته كي يتمكن من تعيين مرشح ذي ميول تتسق مع سياسة
الحكوم���ة الجديدة ،غي���ر أن بيغن رد عليه قائال« :ه���ذا غير وارد في
الحس���بان .أنت تقوم بعمل وجهود رائعة في واش���نطن وال يجوز لك
التخلي عن المهم���ة»  .كذلك فقد واصل حاييم هيرتس���وغ ،مندوب
إس���رائيل لدى األمم المتحدة ،االضطالع بمهام منصبه ،باإلضافة إلى
عدد آخر من كبار الموظفين في مكتب رئيس الحكومة.
ف���ي الحكومة الجديدة التي ش���كلها بيغن ،لم يح���ظ أيضا رجاالت
حركة «حي���روت» والليكود بتمثيل مالئم ،وق���د دهش هؤالء ،والذين
مكثوا أكثر من عشرين عاما في مقاعد المعارضة ،حين علموا أن ثالثة
من أصل خمس���ة مناص���ب وزارية توالها حزب الليك���ود في الحكومة
ُ
أس���ندت إلى منضمين جدد إلى صفوف الحزب ،وه���م عيزر وايزمان،
أريئيل شارون وموشيه دايان.
وق���د اتبع بيغن سياس���ة مش���ابهة حينما طلب ض���م كتلة «داش»
(الحركة للديمقراطية والتغيير) ،إلى االئتالف الحكومي الذي س���عى
إلى تغييره.
ويقول ناؤور في كتابه إن بيغن فكر في تعيين المستشار القانوني
للحكومة الس���ابقة أهارون باراك في منص���ب وزير العدل ،كما انتهج
بيغن فيما بعد بموجب أمر سريع (أوامر ساعة) إجراء يشارك بمقتضاه
المستشار القانوني للحكومة في جلس���ات الحكومة ،وهو إجراء مهد
الطريق لما عرف بـ «الث���ورة القانونية» .وفي العام  ،1978فضل بيغن
تعيين إسحاق زامير في منصب المستشار القانوني للحكومة ،والذي
اعتب���ر فيما بع���د  -أي زامير -أحد المس���ؤولين المركزيين عن س���لب
وتقليص صالحيات الحكومة والكنيس���ت وإحالتها إلى مستش���ارين
وقضاة غير منتخبين.
لقد أثار أس���لوب بيغ���ن برمته غضب رجاالت الليكود الذين س���اروا
معه وخلفه س���نوات طوال في صحراء المعارضة ،والذين توقعوا ،بعد
ف���وزه في االنتخابات ،أن يحظوا بنصيب مركزي في قيادة وتزعم دولة
إس���رائيل ،غير أن توقعاتهم وآمالهم س���رعان م���ا خابت حين رأوا أن
ش���يئا لم يتغير .وقد نظمت مجموعة من قدماء ناشطي الليكود ،ومن
ضمنهم إيتان ليفني ،والد تس���يبي ليفني ،اجتماع���ا احتجاجيا إزاء
سياس���ة التعيينات التي اتبعها بيغن ،متهمة إياه بالخوف والتملق
تجاه مؤسس���ة «مباي» القديمة .وقد رد بيغن من جهته بغضب قائال

نأت للس���لطة من أجل توزيع وظائف على أعضاء إتس���ل» ،وواصل
«لم ِ
الحديث مستخدما مفاهيم ومصطلحات الوقار والنزاهة واالستقامة،
وهي مفاهيم كان لدى بيغن ،وكثيرين غيره ،فهم سطحي حولها ،وقد
كان من الواضح جدا أن بيغن ،الذي تحدث بمبالغة وإفراط عن النزاهة
والوقار واالس���تقامة ،كان منفص�ل�ا تماما عن الواق���ع الفعلي القائم
ف���ي دهاليز الحكم ومراكز القوة ،ولم يكن مدركا البتة لالنعكاس���ات
اإلستراتيجية البعيدة المدى لقراراته واختياراته.
فضال عن ذلك لم يستجب بيغن لكل المحاوالت والضغوط التي جرت
لثنيه عن سياسته هذه (المتعلقة بالتعيينات) .ووفقا لما ذكره ناؤور
في كتابه ،فقد تمس���ك بيغن بوجهة نظ���ره القائلة إن الحكومة هي
التي تقرر السياس���ة وإن على الجهاز الحكومي تنفيذها ،وبالتالي ال
أس���اس لالدعاء أنه بدون تعيينات سياس���ية ال يمكن وضع السياسة
موضع التنفيذ.
كذلك فقد كان لعش���رات الس���نين التي أمضاه���ا بيغن في العمل
الس���ري (قبل قيام إس���رائيل) وف���ي المعارضة ،أثره���ا الكبير على
سلوكه ،إذ تركت لديه مشاعر عميقة بالدونية مقابل الحركة العمالية
الصهيونية ورجاالت حزب «مباي» .وبحس���ب ما ذكر ناؤور فإن حقيقة
كون الموالين للس���لطة الس���ابقة يخدمون الحكومة الجديدة ،تنطوي
في حد ذاتها على ش���رعية .خالفا لبيغن ،لم يشعر دافيد بن غوريون
بحاج���ة للحصول على ش���رعية من خصومه السياس���يين ،إذ اتبع منذ
بداية واليت���ه كرئيس للحكوم���ة ،مبدأ موجها قض���ى بوجوب إقامة
حكومة بدون «حيروت» و»ماكي» (الحزب الشيوعي اإلسرائيلي) ،وذلك
تأكيدا منه على أنه ال يحتاج لشرعية أو مساعدة أو شراكة في السلطة
م���ن جانب خصومه .ويق���ول ناؤور إن بيغن أبدى رضاه وس���روره حين
اتضح له أن س���كرتاريا الحكومة تضم عددا من الموظفين من عهد بن
ُ
غوريون وليفي أش���كول .وهكذا فقد فهمت هذه الرس���الة جيدا لدى
كبار الموظفين والمستشارين الموالين لحزب السلطة السابق «مباي»،
ولم يكن ه���ؤالء بحاجة لوقت طويل كي يفيقوا من صدمة «االنقالب»،
وليدركوا أن بيغن والليكود ،وإن كانا قد فازا في االنتخابات ،لم يقصدا
ولم يستعدا قط لتولي الحكم حقا ،وأن اليسار موجود من أجل ذلك.

خيـانة بيغـن
والس���ؤال :ما الذي كان يجول في رأس بيغ���ن؟ لماذا قرر التخلي عن
بدهية أساسية يدركها أي سياسي؟.
يبدو أن بيغن ،الذي كان ما زال مشدودا للمثل والسلوكيات البولندية
النبيلة ،توقع أن ينصاع موظفو اليس���ار أيضا لشيفرة المثل واألخالق
البولندية ،وأن يحترموا قرار الناخب ويتس���اوقوا مع سياسة الحكومة
الجديدة .لعل بيغن ،الذي كان قد مضى  35عاما على قدومه إلى البالد
وقتئذ كضابط في الجيش البولندي ،لم ينجح في إدراك أن إس���رائيل
ليس���ت بولندا وأن رجاالت «مباي» المحنكين ليسوا أرستقراطيين من
أصحاب الذوق الرفيع .وهكذا أبطل مناحيم بيغن ،بتسرعه وغطرسته
وقلة درايته وكرمه البولندي ،مفعول «االنقالب» ،وأعاد مقاليد الحكم
إلى أيدي رجاالت حزب «مباي».
لق���د كانت إس���رائيل طوال ثالثي���ن عاما دولة ح���زب واحد ،حكمها
وتص���رف بها رجاالت بن غوري���ون كما لو كان���ت إقطاعية خاصة ،في
كل جوان���ب ومجاالت حياة الدولة ،ولم يعب���أ رجاالت «مباي» في إخفاء
شعورهم بأن الس���لطة حكر لهم .لقد سيطر رجاالت «مباي» -الذين ما
وتعال،
زال الكثيرون يذكرون ما اتس���موا به من جشع وأنانية وتبجح
ٍ
ال س���يما جيل اآلباء والمؤسسين منهم  -طوال  45عاما على مؤسسات
الدولة في مراحل االس���تعداد إلقامتها وبعد قيامها ،وكان يتملكهم
ُ
الش���عور بأنهم أختيروا ليحكموا إلى األبد .وقد نما بمرور الس���نوات
الشعور بالغضب والسخط ضد سلطة «مباي».
وعلى الرغم من أن حرب «يوم الغفران» (حرب  )1973زعزعت إسرائيل
بأكمله���ا ،إال أن ح���زب «المعراخ» الذي فاز ف���ي االنتخابات العامة في
نهاية العام ذات���ه ،تجاهل تقلص الفجوة بين���ه وبين حزب الليكود
(من  30مقعدا ف���ي العام  1969إلى  12مقعدا في العام  ،)1973محاوال
االستمرار في طريقه باس���تهتار كما لو أنه لم يحدث شيء .إلى ذلك
ُ
فقد س���اهمت سلس���لة من الفضائح المختلفة التي كشف عن تورط
عدد من كبار المس���ؤولين والموظفين في جهاز الدولة الموالين لحزب
«المعراخ» فيها ،في خس���ارة الحزب للسلطة في «انقالب» العام ،1977
وم���ن ضمن ه���ذه الفضائح قضية حس���اب ال���دوالرات لزوجة رئيس
الحكومة إسحاق رابين (ليئا رابين) التي كانت تحتفظ بحساب بالدوالر
في أحد بنوك الخارج ،وهو أمر كان وقتئذ محظورا حس���ب القانون في
إسرائيل.
وكان جناح «حيروت» في حزب الليكود بزعامة بيغن قد عانى سنوات
طوال من سياس���ة حازم���ة وفظة اتبعتها حكومة ب���ن غوريون ،تقوم
على رفض ش���رعية بيغن وحركته ،وبالتالي اس���تبعاد إشراكهم في
َ
ووصف بيغن على أنه زعيم
السلطة أو التحول كحزب سلطوي مشروعِ ،
فاشس���تي سيشكل صعوده للس���لطة خطرا على إسرائيل .صحيح أن
ليفي أشكول دعا كتلة «حيروت – الليبراليين (جاحل)» للمشاركة في
حكومة الوحدة الوطنية ،التي تش���كلت لفترة وجيزة قبيل وبعد حرب
حزيران  ،1967وهو ما عزز ش���رعية بيغن وكتل���ة «جاحل» ،غير أن هذا
يلغ المخاوف الكبيرة لدى اليسار اإلسرائيلي تجاه بيغن ،ولم
األمر لم ِ
يلغ قطعا وعي وإدراك بيغن العميقين تجاه تلك المخاوف.
ِ
هذه المخاوف من عدم اإلعتراف بش���رعية حكمه ،دفعت بيغن إلى
بذل كل جهد مس���تطاع بغية تبديدها ،ومن أجل التمتع بالش���رعية
الكاملة ،كانت أول خطوتين قام بهم���ا بيغن كرئيس للحكومة ،إبقاء
حقائ���ب وزارية ش���اغرة لممثلي حزب «داش» (الحرك���ة للديمقراطية
والتغيي���ر) الذين خاب أملهم في أن يصبحوا بيضة القبان في حكومة
بيغن ،ودعوة موشيه دايان لتولي منصب وزير الخارجية في حكومته
وس���ط منحه صالحيات واسعة .وقد شكلت دعوة دايان لالنضمام إلى
الحكوم���ة ،خطوة المع���ة من حيث التكتيك السياس���ي .فدايان الذي
أش���غل منصب وزير الدفاع في النصر العس���كري التاريخي إلسرائيل
في حرب حزيران عام  ،1967كان يعتبر أش���هر ش���خصية سياس���ية
إس���رائيلية على مس���توى العالم ،فضال عن كونه ش���خصية مركزية
في حزب «العمل» اإلس���رائيلي ،ومن هنا فإن اختياره إلشغال منصب

َ
رفيع (وزير الخارجية) في حكومة بيغن ،ض ِمن إعطاء شرعية للحكومة
الجديدة ،كذلك فقد كان دايان ،المعروف بتقلباته السياسية ،شريكا
وزمي�ل�ا مطلوب���ا في الخطوات الت���ي خطط بيغن للقي���ام بها من أجل
إحداث إنطالقة سياسية في العالقات بين مصر وإسرائيل.
لكن من ناحية استراتيجية ،وبرؤية بعيدة المدى ،كان جلوس دايان
على مقعد وزير الخارجية خطأ ستكون له فيما بعد انعكاسات بعيدة
األثر ،فبيغن الذي كان من أشد المنتقدين لحكومة «المعراخ» في فترة
حرب «يوم الغفران» والذي تعه���د بإجراء تغيير تام في طريقة عمل
الحكومة ،عين في أرف���ع منصب في حكومته (إلى جانب وزير الدفاع)
الش���خصية التي مثلت أكثر من أي ش���خص آخر ،الغطرس���ة والتبجح
والفساد الشخصي في حزب «مباي» .وإذا كان ثمة فرصة إلحداث تغيير
أو انقالب حقيقي في السلوك واإلدارة العامة تحت السلطة الجديدة،
ُ
فقد أجهضت هذه الفرصة مع تعيين دايان كوزير للخارجية .لقد خان
بيغ���ن دون تورع ،من أجل ضمان الحص���ول على خدمات دايان ،الناس
والقيم اللذين انتخب لرئاسة الحكومة بفضلهما.
ويصف ش���موئيل كاتس ،وهو من ق���ادة حركة «حيروت» ،في كتابه
«ال ش���جاعة وال وقار» ،ضعف بيغن أمام دايان في األسابيع األولى التي
تلت انقالب العام  ،1977مشيرا إلى أن بيغن هاجم مرارا وتكرارا ،خالل
حملة االنتخابات وطوال الس���نوات السابقة لها ،ما وصفه بـ «السياسة
الخارجية الخانعة» التي اتبعتها حكومة «المعراخ» ،وأعلن بأنه سيغير
كليا النهج المتخاذل لس���ابقيه ،وتعهد بإقامة وزارة إعالم تتبع نهجا
حازما وغير مساوم ،ليساهم في تغيير مكانة إسرائيل في العالم.
وقد ع���رض بيغن بع���د االنتخابات مباش���رة على ش���موئيل كاتس
ٌ
تولي منصب وزير ش���ؤون الدعاية الخارجية ،وكان كاتس قد أرس���ل
للقي���ام بحملة دعائية في الواليات المتح���دة بتكليف من بيغن قبل
تش���كيل الحكومة برئاسته ،لكنه تلقى أثناء جولته اتصاالت هاتفية
من إس���رائيل علم منها أن بيغن رضخ لداي���ان وأنه ينوي التراجع عن
تعه���ده بتعيين كاتس وزيرا لش���ؤون الدعاية ،وهو األمر الذي ُب ِلغ به
ف���ي اتصال هاتفي أجراه مع بيغن ،ال���ذي أعلمه بنيته تعيينه عوضا
عن ذلك مديرًا لقسم الدعاية واالعالم في مكتب رئيس الحكومة ،لكنه
اتضح بعد مرور بضعة أيام أن بيغن عاد وتخلى عن نيته بنقل معالجة
شؤون الدعاية واإلعالم من وزارة الخارجية إلى مكتب رئيس الحكومة،
وذلك على إث���ر معارضة دايان لذلك .وهك���ذا أدار بيغن ظهره أيضا
لتعهدات قطعه���ا أثناء حملة االنتخابات ،ومن ضمن ذلك لش���ريكه
المخلص على امتداد سنوات طوال في قيادة حركة «حيروت».
وفي الحقيقة فإن سياس���ة التعيينات المقلصة التي اتبعها بيغن
ف���ي جه���از الوظيفة العمومية ،م���ا كان يجب له���ا أن تكون مفاجئة
لش���موئيل كاتس وإيتان ليفني وزمالئهما في قيادة الليكود وحركة
«حي���روت» ،والذين انتقدوا بش���دة هذه السياس���ة .وذلك ألن بيغن
كان قد أعلن مس���بقا ،قبل انتخابه لرئاس���ة الحكومة بوقت طويل ،أنه
ال يعتزم تولي الحكم والقيام بخطوات تغيير حقيقية في الس���لطة.
ففي مقال نش���ر في العام  1950في الصحيفة الناطقة بلس���ان حركة
«حيروت» بزعامة بيغن ،اتهمت الحركة حكومة حزب» مباي» بتسييس
جهاز الدولة ،وتعهدت بأنها لن تتبع سلوكا مشابها ،إذا ما تولت زمام
الحكم ،وأنها ستبقي جميع موظفي الدولة في وظائفهم ومناصبهم؛
ذلك ألنه ،كما ورد في المقال ذات���ه «في النظام الديمقراطي حكومة
ترحل وحكومة تأتي ،بينما يبقى الموظف في وظيفته»!
ويش���ير ذلك إلى أن بيغن لم يعتزم مس���بقا ترك مفاتيح الدولة في
أيدي اليس���ار وحسب ،وإنما اعتقد حقا وحقيقة بأنه إنما يجسد بذلك
مبدأ أساسيا من مبادئ الديمقراطية .وعلى ما يبدو فإن بيغن لم يعلم
بحقيقة أن أية إدارة جديدة تتولى مقاليد الحكم في الواليات المتحدة
األميركية  -أكبر الديمقراطيات في العالم -تعيد إشغال قسم كبير من
أصل  4000وظيفة يتوالها كبار الموظفين في جهاز الدولة.
لقد برهن إختبار الزمن على أن ليفني وأوائل منتقدي بيغن شخصوا
ُ
مسبقًا «المولود» القادم .فقد أضاع بيغن الفرصة الكبرى التي أتيحت
لليمين لتغيير اتجاه إبحار الس���فينة الصهيونية ،إذ أدت مس���اعيه
لكسب الشرعية عن طريق إجراء أو عدم إجراء تعيينات بصورة مقبولة
في نظر اليس���ار اإلسرائيلي ،إلى تصوير كل قرار ال يروق لهذا اليسار
بأنه قرار غير شرعي.
وهكذا ترس���خت الس���ابقة التي جعلت من أي تغيير بسيط تحاول
حكومات اليمين القيام به ،خطوة غير ش���رعية تقوض نظما ومبادئ
ديمقراطية أساسية ،ويترتب عليها دفع ثمن سياسي باهظ .

الليكود لم يصعد إلى الحكم!
بعد بضعة أس���ابيع من صع���ود «الليكود» إلى س���دة الحكم ،إتضح
لليسار اإلسرائيلي «العمالي» أن الليكود لم يصعد إلى الحكم ،وأنه إذا
كان المنتخبون من الش���عب ال يعتزمون استبدال سلطة حزب «مباي»،
فإنهم لن يحظوا بتولي مقاليد الحكم حقا.
وفيما كان حزب “العمل” يش���هد عملية أفول وانهيار ،جاء س���لوك
بيغ���ن ليبرهن لرجاالت وأنصار اليس���ار اإلس���رائيلي بأن���ه ال يمكن
اس���تبدال الش���عب ،ولكن يمكن بالتأكيد تحويله إل���ى عامل أو طرف
غير ذي صلة .كيف؟ هذا أمر بس���يط جدًا :يلهو األوالد أمامنا ،يذهبون
للتصوي���ت مرة كل بضعة أعوام ،وس���وف نهت���م بدورنا بجعل نتائج
تصويتهم عديمة األهمية.
لقد كان في مقدور بيغن هزيمة خصمه العمالي ش���معون بيريس،
كذلك كان يمكن لبنيامي���ن نتنياهو أيضا هزيمة بيريس ،وأن يهزم
أريئيل شارون إيهود باراك وعمرام متسناع ،وهلمجرا ،فأحزاب اليمين
في المحصلة ،كانت موجودة في الس���لطة طيل���ة معظم الوقت خالل
العقود األربعة األخيرة ،غير أنها لم تكن تحكم الدولة فعليا.
وفيما كان بيغن ينأى عن ممارسة الحكم ،قامت نخب اليسار بسحب
صالحيات سلطوية واسعة من السلطات المنتخبة ونقلها إلى هيئات
معين���ة غير منتخبة .وقد عمل رجاالت وموالو اليس���ار الذين أش���غلوا
وظائف ومراكز حساس���ة في جهاز الدولة  -والذين أبقاهم بيغن في
مناصبهم ظنا منه أنهم سيساعدونه في تنفيذ سياسته  -على إبقاء
الق���وة والنفوذ في أيديه���م ،وراحوا يطورون أجهزة س���يطرة خفية
ُ
تمكن اليس���ار من مواصلة حكم الدولة بمعزل عن نتائج الحس���م في

صناديق اإلقتراع لالنتخابات التي تجري مرة كل أربع سنوات.
إن المب���دأ الرئيس يتمثل هنا في أن ثمة فرق���ا كبيرا بين أن تكون
في السلطة وبين أن تتولى السلطة فعليا ،وهو نفس الفرق بين الثور
ال���ذي يحرث التلم ،وبين الفالح الذي يمس���ك بلجام الثور .ومن وجهة
نظر اليس���ار ،فإنه ال توجد أية مش���كلة مبدئية في أن يشغل عضو أو
مؤيد لحزب “الليكود” منصب وزير المواصالت ،أو التعليم أو الثقافة،
طالما كان يحرث كالثور في تلم األجندة التي يرسمها اليسار.
صحيح أنه يمكن ألبناء وأصدقاء أعضاء مركز حزب الليكود الحصول
على وظيفة في ش���ركة الكهرباء ،غير أنه ليست لديهم أية فرصة ألن
ُيقبلوا للتخصص لدى القاضيين أهارون باراك ودوريت بينيش ،أو لدى
أولئك الذين يقررون في أي تلم يجب على الثور أن يسير .كذلك يمكن
لذوي اآلراء المنتمية لليمين إنهاء الدراسة للقبين الجامعيين الثاني
والثالث بتفوق وامتياز ،ولكن طالما كانت الكلمات في األكاديميا هي
األساس وليس األرقام ،فإنه لن تكون لهم أية فرصة في الحصول على
منحة البحث الباهظة أو وظيفة مهمة في الجامعة ،إال إذا أجادوا إخفاء
آرائهم كما ينبغي.
لقد كان في مقدور أعضاء مركز الليكود ونش���طاء الحزب جني فوائد
لعائالتهم وتدبير وظيفة ألنفسهم في هذه المؤسسة أو تلك ،ولكن
ُ
لم يكن باستطاعتهم أن يصبحوا أمناء أو حراسا للثقافة اإلسرائيلية،
أو أن يكونوا في عداد أولئك الذين يشغلون أو يتناوبون على مناصب
أعض���اء لجان منح جائزة إس���رائيل ،أو الذين يوص���ون ويفوزون بهذه
الجائزة ،كما أنهم لن يحصلوا على أي نفوذ أو سيطرة في المؤسسات
الثقافي���ة ولجان القبول ف���ي الجامعات وتوزي���ع المناصب في باقي
مؤسس���ات األكاديميا والثقاف���ة ،التي توزع الوظائ���ف والميزانيات
واألموال على األصدقاء والمقربين وكل من يحتفظ باآلراء “السليمة”.
لقد نجحت النخبة اإلس���رائيلية على مدى سنوات طوال في التالعب
بأولئك الواثقين بأنهم موجودون في الس���لطة ،لكنهم ال يس���يطرون
فعليا على أي شيء حقيقي.
وهذه النخبة كانت واثقة من أنها ستحتفظ بقوتها إلى األبد وأنه ال
يمكن ألحد أن ينجح ،بعد ثالثين عاما من وجودها في السلطة وأربعين
عاما من امتالكها للس���يطرة دون أن تكون موجودة في الس���لطة ،في
اقتالعها من أساس قوتها.

هل ثمة إمكانية للتغيير؟!
على الرغم من كل ذلك التراث السيء والمريب ،إال أنه ما زال في وسع
اليمين أن ينهض ويحكم.
لق���د فقد اليس���ار على مر الس���نوات المنقضية من���ذ انقالب العام
 ،1977قاع���دة قوته الجماهيرية ،وعلى س���بيل المث���ال فقد حصدت
أحزاب اليس���ار في انتخابات ع���ام  1969حوالي %58من مجمل أصوات
الناخبين ،وهي أغلبية س���احقة ومتينة ،ولكن بعد خسارة السلطة في
انتخابات العام  ،1977أخذت قوة اليسار اإلسرائيلي تنحسر وتتالشى
بصورة تدريجية ،وذلك ضمن عملية مس���تمرة ومتواصلة تقريبا ،وقد
نجح اليسار المكون من حزبي العمل وميرتس ،في إبعاد والتنصل من
سكان مدن وبلدات التطوير والمتدينين التقليديين والحريديم ،كما
أنه بعيد عن قلوب المهاجرين من دول اإلتحاد الس���وفييتي س���ابقا،
ومكروه لدى المس���توطنين في الضفة الغربي���ة ،وفي الوقت ذاته لم
ينجح هذا اليس���ار في اس���تمالة الطبقة المتوس���طة الحضرية التي
تطورت وتنامت في السنوات التي أعقبت انقالب العام .1977
في غياب قاعدة انتخابية تمنح اليسار أمال واقعيًا في إقامة ائتالف
حكومي ،وفي ظل عدم توفر خطة حقيقية لتغيير هذا الوضع بصورة
جوهري���ة ،انحرف هذا اليس���ار أكثر فأكثر نحو اليس���ار .وهكذا فقد
ّ
حل اليأس م���كان األمل ،ولم يعد هناك ش���عور بالثقة واألمان ،وإنما
ش���عور بفقدان السيطرة ،وهو ما دفع اليس���ار نحو توجهات مختلفة
كاالنضمام إلى حملة مقاطعة إسرائيل ( )BDSوتيار “المهاجرين إلى
ّ
برلين” ،والتنكر التام للمجتمع اإلسرائيلي.
ثمة مؤش���رات على بداية صحوة في صفوف المجتمع اإلس���رائيلي.
فاأليام التي كانت فيها أجندة ومؤسسات القضاء واإلعالم واألكاديميا
والميزاني���ات الثقافي���ة ،تذهب كلها لصالح  %10فقط من الس���كان،
أخذت تقترب من نهايتها.
ه���ذه العملية يمكن أن تس���تمر لس���نوات أو عق���ود ،فالوتيرة هنا
تتوقف علينا ،ولكن من الواضح أن القطار قد انطلق في سكة التغيير
المنشود ،فإس���رائيل األخرى بدأت تطالب بانتزاع سيادتها من أيدي
النخبة القديمة.
إن الحملة الش���عواء التي يش���نها اليس���ار المتط���رف ضد الجيش
اإلس���رائيلي والصهيوني���ة والهوية اليهودية للدول���ة ،وضد “أرض
إس���رائيل” والرموز القومية والقي���م اليهودية ،ما ه���ي إال المعركة
األخيرة لتلك النخبة اليس���ارية المنهارة .إن الق���وة الهائلة التي ما
زالت ه���ذه النخبة تحتفظ بها إنما تنبع فقط م���ن انعدام بعد النظر
والتبصر والفهم الس���ليم ل���دى مناحيم بيغن ،والكثي���ر من مكملي
طريق���ه في اليمين اإلس���رائيلي ،طوال العقود الثالث���ة الماضية .مع
ذلك ،فإن الحقيقة والعدالة التاريخية تقتضيان منا اإلش���ارة إلى أنه
ُ
تس���جل لمناحيم بيغن أيضا ،إنجازات عظيمة وقرارات مهمة تمنحه
مكانة مشرفة في التاريخ اليهودي وتاريخ دولة إسرائيل.
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حماسة اليمين االستيطاني لرئاسة ترامب بدأت تشهد برودًا!
*اليمين االستيطاني انفلت فور انتخاب ترامب وطالب ببناء استيطاني من دون قيود في جميع أنحاء الضفة *منذ انتخاب ترامب تم إدراج  14مشروع قانون
بهدف ضم الضفة من أصل  31قانونا خالل عامين *بعد زيارة ترامب إلى إسرائيل لوحظ تراجع العديد من المبادرات البرلمانية لطرح بعض هذه القوانين للتصويت*
كتب ب .جرايسي:

المستشارون وترامب

ال يمك���ن الرهان عل���ى أن الرئيس األميرك���ي دونالد ترام���ب ،الذي زار
البالد كعاصفة اس���تمرت  30س���اعة ،قادر على إح���داث اختراق جدي في
المفاوضات اإلس���رائيلية الفلسطينية ،ناهيك عن التوصل إلى حل دائم،
خالل فترة واليته ،التي ليس مضمونا ان تكتمل وفق التقارير األميركية.
فالعنصر األس���اس ال���ذي يمنع االختراق هو وحدة االئتالف اإلس���رائيلي
الحاكم في رفضه لقيام الدولة الفلس���طينية .وعل���ى الرغم من هذا ،فإن
أمرا بارزا بتنا نلمس���ه ،وهو أن حماس���ة اليمين االس���تيطاني اإلسرائيلي
لدخول ترامب إلى البيت األبيض ،بدأت تش���هد ب���رودا .وتصريحات قادة
المستوطنين اليوم ليست كتلك التي سمعناها فور انتخاب ترامب ،أو مع
دخوله إلى البيت األبيض.
فف���ور انتخ���اب دونالد ترام���ب المفاجئ لرئاس���ة الوالي���ات المتحدة
األميركية ،في مطلع تش���رين الثاني العام الماضي ،انفلت اليمين األكثر
تش���ددا في الحلبة اإلسرائيلية في تصريحات ،تقول إن المخلص قد جاء،
وإن القضي���ة الفلس���طينية قد انتهت من ناحي���ة اإلدارة األميركية ،ولن
يكون ذكر بعد للدولة الفلسطينية .وسارع العديد من أعضاء الكنيست إلى
تقديم مش���اريع قوانين تدعو إلى فرض ما يسمى «السيادة اإلسرائيلية»
على الضفة المحتلة ،أو على مناطق فيها.
ووفق رصد القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان ،في مركز
«مدار» للدراسات اإلسرائيلية في رام الله ،فإنه خالل العامين األخيرين ،أي
منذ انتخابات الكنيست في ربيع العام  ،2015تم ادراج  31قانونا ،تدعو إلى
فرض ما يس���مى «السيادة اإلسرائيلية» على الضفة أو على المستوطنات،
بهذا الش���كل أو ذاك .إال أن  14قانونا من ه���ذه القوانين تم ادراجها بعد
أس���بوعين من انتخاب ترامب وحتى منتصف ش���هر آذار الماضي .وهذا
يعني أن وتيرة هذه القوانين تضاعفت بعد انتخاب ترامب.
كذلك ،فإن الكنيس���ت وبقرار من الحكومة كان قد أقر بالقراءة النهائية
ما يس���مى «قانون التس���وية» ،الذي يجيز س���لب األراضي الفلس���طينية
بملكية خاصة في الضفة ،التي اس���تولت عليها عصابات المس���توطنين،
واقامت عليها بؤرا .ويذكر أن هذا القانون دخل في مس���ار تشريع سريع،
في األسابيع القليلة قبل بدء والية ترامب ،وانتهت العملية ،بعد أسبوعين
من دخوله إلى البيت األبيض ،وقبل عقد اللقاء الرس���مي األول مع بنيامين
نتنياه���و .واآلن بات واضحا أن اليمين االس���تيطاني بزعامة نتنياهو أراد
استغالل تلك الفترة الرمادية في عمل اإلدارة األميركية.
غير أن س���قف توقعات قادة اليمين االس���تيطاني من ترامب كان أعلى
بكثي���ر من «قانون التس���وية» ،فهم توقعوا خطابا أميركيا ُيس���قط قيام
الدول���ة الفلس���طينية ،وحتى اآلن هذا ل���م يتم .كذلك ف���إن الوعد بنقل
الس���فارة األميركية إلى القدس المحتلة ،هو أيض���ا ابتعد اآلن عن جدول
األعمال على األقل لس���تة اش���هر اضافية ،بعد التمديد الرئاسي الجديد
لتأجيل تطبيق قانون الكونغرس هذا المقر منذ س���نوات التسعين ،ويتم
تأجيله تباعا كل ستة اشهر.
وبعد انتخاب ترامب ،طالب نواب اليمين االستيطاني ،من حزب «الليكود»
وكتلة تحالف أحزاب المس���توطنين «البيت اليه���ودي» ،بطرح قانون ضم
مس���توطنة «معاليه أدوميم» الجاثمة على أراضي ش���رقي مدينة القدس
والعيزرية وتصل أطراف «نفوذها» لمش���ارف البح���ر الميت ،على الهيئة
العامة لغرض التصويت على القانون ،بادعاء أن هذا قانون يحظى بش���به
اجم���اع صهيوني .إال أن ه���ذا الطلب غاب عن جدول األعم���ال ،على الرغم
من تقارير صحافية إس���رائيلية تحدثت عن ممارسة ضغوط على نتنياهو
للدفع قدما بهذا القانون.

م���ن الواض���ح أن دونال���د ترامب يتبن���ى مواقف يميني���ة صقرية،
هي األقرب لليمين اإلس���رائيلي األكثر تش���ددا .وحس���ب التسميات
اإلس���رائيلية ،فإذا كان الرئيس جورج بوش االبن هو األكثر إسرائيلية
من بين الرؤس���اء ،ف���إن ترامب هو األكثر صهيونية من بين الرؤس���اء
األمي���ركان .وأح���د دوافع ه���ذا التقدي���ر ،هو أن ترامب أحاط نفس���ه
بمستش���ارين من التي���ار الصهيوني األش���د تطرفا بي���ن األميركان
اليه���ود ،وكلهم من خريج���ي معاهد التيار الدين���ي الصهيوني ،إن
كان زوج ابنته جاريد كوش���نير ،أو مبعوثه الخاص إلى الشرق األوسط
جيسون غرينبالت ،أو الس���فير األميركي الجديد في تل أبيب ،ديفيد
فريدمان ،وقد يكون هذا األخي���ر األكثر تطرفا من بينهم .وليس هم
فقط ،بل إن هذا التيار نش���ر العديد م���ن أتباعه في الوزارات الهامة،
مثل الخارجية والعدل وغيرهما.
إال أن���ه حتى اآلن ،فإن المستش���ار غرينبالت ،على األق���ل ،ووفق تقارير
إسرائيلية ،يسعى للظهور بمواقف أكثر انضباطا من توجهاته السياسية
المعروف���ة ،في حين أن التوقعات منه كانت غير ذلك .وهذا األمر انعكس
ّ
ف���ي مقاالت لكتاب ومحللين إس���رائيليين ،من بينهم بن كس���بيت ،الذي
كتب في صحيفة معاريف» يوم  26أيار الجاري« :في الخالصة ،فإنه بكل ما
يتعلق بخطابات وتصريحات ترامب في إسرائيل ،كان متكامال (من ناحية
اليمي���ن) ،وحتى الوزي���ر نفتالي بينيت ما كان س���ينجح في أن يكتب له
خطاب���ات افضل على طريقته .فهو لم يقل دولتين ،ولم يتحدث عن البناء
في المستوطنات .وشدد على العالقة التاريخية لشعب إسرائيل بالقدس.
وس���افر إلى بيت لحم وق���ال البو مازن ،عنده في البي���ت ،ان عليه التوقف
عن تمويل االرهاب .وتحدث عن الش���عب اليهودي وكأن هذه هي الهدية
االلهية االكبر واالهم لالنسانية منذ االزل».
ويتابع بن كسبيت كاتبا «ولكن يمكن لنا أن نرى أيضا النصف الفارغ من
الكأس :حقيقة أنه رفض بعناد كل مؤش���ر إلى السيادة اإلسرائيلية على
شرقي القدس ،ذهب إلى حائط المبكى (البراق) وحده ،وواصل مستشاروه
التش���وش والتعلثم في كل مرة سئلوا عن الس���يادة على حائط المبكى.
والدليل على ذلك أن وزير خارجيته تيلرسون روى للصحافيين أن الرئيس
مارس ضغطا على نتنياهو وأبو مازن .والدليل ان إس���رائيل في حالة لجم
للبناء في المس���توطنات ،بناء عل���ى طلبه .والدلي���ل أن األميركيين طلبوا
من إس���رائيل نقل مناط���ق من المنطقة (ج) إلى المنطقة (ب) في ش���مال
أراض من مسؤولية إس���رائيلية إلى مسؤولية
الس���امرة ،وهذا يعني نقل
ٍ
بلدية فلسطينية».
ونقلت مراس���لة صحيفة «يديع���وت أحرونوت» في واش���نطن ،أورلي
أزوالي ،في مقال موسع لها ،يوم  26أيار الجاري ،عن مقربين من الرئيس
ترامب قولهم «إن مبادرة ترامب التي سيتم طرحها بعد تهيئة االجواء
هي أنه س���يتم تحديد موعد للقاء ثالثي وتبدأ العملية .الحل س���يكون
دولتي���ن تعترفان ببعضهما البعض .وس���تكون الدولة الفلس���طينية
منزوعة الس�ل�اح ،وسيتم االعتراف بالقدس الغربية كعاصمة إلسرائيل،
وش���رقي القدس سيكون عاصمة لفلس���طين وستكون هنا حرية وصول
لالماكن المقدس���ة لجميع أبن���اء الديانات .ترامب ل���م يخترع الدوالب.
فق���د قدم كلينتون وبوش وأوباما صيغة مش���ابهة قبل���ه .ولكن ترامب
يراه���ن على قدرت���ه غير العادية ف���ي ادارة المفاوض���ات وادراكه بأن
إسرائيل والفلسطينيين لن يقولوا له ال .وهو يؤمن أن الخوف من غضبه
سيردعهما ،وهكذا يستطيع التقدم».
وتضيف أزوالي «قبل ذهاب ترامب إلى الشرق األوسط بيوم شاركت في
لقاء مع أحد المسؤولين في البيت األبيض .وردا على سؤالي قال المسؤول

مستشار ترامب جيسون غرينبالت

إن ترام���ب ال يعتبر المس���توطنات عقبة في طريق الس�ل�ام ،لكنه قلق من
البناء خارج حدود المستوطنات القائمة .وفي زيارته يتوقع الحصول على
اشارة من نتنياهو تفيد بأن إسرائيل أدركت قلقه .يمكن القول إنه لو لم
يحصل ترامب على هذه االش���ارة لما كان سيعبر عن التفاؤل حول امكانية
انجاز الصفقة».
هذه التقارير ،حتى وإن كانت ال توحي بش���يء للجانب الفلس���طيني ،إال
أنها من ناحية اليمين االستيطاني تعني أن االنفالت الذي كانوا يخططون
له ،لن يكون بالحجم الذي توقعوه ،وفي خلفية هذا حسابات أميركية في
الشرق األوسط ،استوعبها ترامب مع دخوله إلى البيت األبيض ،كغيره من
الرؤس���اء ،وخاصة س���لفه باراك أوباما ،الذي توقع أن ُيحدث اختراقا كبيرا
باتجاه���ات أخرى لتل���ك التي ّ
صرح بها ترامب ،وف���ي نهاية المطاف فإن
كل الرؤس���اء يعملون وفق مصالح أميركية علي���ا ،يدركونها أكثر مع بدء
مزاولتهم منصبهم.

أداء اليمي ن في
المرحلة المقبلة
على الرغم مما نلمس���ه من برود في حماس���ة اليمين االستيطاني في ما
يتعلق بتوقعاته الجديدة من إدارة ترامب ،إال أنه حقق ش���يئا في األشهر
األخيرة ،فقد أقدم على «قانون التسوية» وأقره نهائيا .وباإلمكان االعتقاد
بأنه في ظل إدارة أوباما الس���ابقة ،كانت حكوم���ة نتنياهو قد تتأخر في
اقراره .كذلك فقد صادقت الحكومة من حيث المبدأ على قانون ما يس���مى
«إس���رائيل الدولة القومية للش���عب اليهودي» ،بالصيغ���ة التي واجهت
تحفظات من إدارة أوباما ،حينما ظهر القانون ألول مرة .أضف إلى هذا ،أن
رد الفعل األميركي الرسمي على بعض المشاريع االستيطانية كان رماديا
جدا ،مقارنة مع الخطاب األميركي الذي سمعناه في السنوات األخيرة ،على
الرغم من أن ذلك الخطاب لم يردع ولم يصد.
ف���ي المرحلة المقبلة ،م���ن المفترض أن تكون أح���زاب اليمين ،وخاصة

مركبات اليمين االس���تيطاني ،في حالة ترق���ب ،لمعرفة توجهات اإلدارة
األميركية برئاس���ة ترامب ع���ن قرب والتأكد منها ،ول���ذا فقد تتراجع عن
الضغ���ط الجدي على االئتالف ليطرح مش���اريع ضم ،خاصة مش���روع ضم
مستوطنة «معاليه أدوميم» إلى القدس المحتلة ،وبذلك سريان ما يسمى
«الس���يادة اإلسرائيلية» عليها .وعلى األغلب فإن رئيس الحكومة نتنياهو
س���يطلب من وزيرة العدل أييليت شكيد ،من تحالف أحزاب المستوطنين
«البيت اليهودي» ،ومن وزير الس���ياحة ياريف ليفين ،من حزب «الليكود»،
تجميد مبادرتهما لس���ن قانون حكومي يجعل من كل قانون إس���رائيلي
أمرا عس���كريا ،يفرضه الحاكم العسكري على مستوطنات الضفة ،ألن هذا
سيكون بمثابة ضم فعلي للمستوطنات.
لكن في حال ظهرت قالقل في الحكوم���ة ،توحي باحتمال تقديم موعد
االنتخابات ،فإن مش���اريع قوانين الضم س���تظهر من جديد على السطح،
بمب���ادرة كتلة «البيت اليهودي» وزعيمها وزي���ر التعليم نفتالي بينيت،
الذي قال إلذاعة الجيش اإلس���رائيلي ،بعد يوم من انتهاء زيارة ترامب ،إن
على إسرائيل أن تسارع في المشاريع االستيطانية في كافة أنحاء الضفة،
ّ
يصرح به
دون الحص���ول على إذن من أحد .وه���ذه صيغة مختلفة عما كان
بينيت في األش���هر األخيرة ،مثل :اآلن لدين���ا إدارة صديقة ،ولن تعترض
على البناء في المس���توطنات ،أو مثل مقولت���ه إن دخول ترامب إلى البيت
األبيض يعني انتهاء حل الدولتين ،وغيرها من التصريحات.
حت���ى اآلن ليس واضحا أي تحرك فعلي س���تبادر ل���ه اإلدارة األميركية،
ولك���ن في المقابل يجب االنتباه إلى حقيقة أن االئتالف الحاكم ،بأغلبيته
البرلمانية التي ترتكز على  66نائبا ،موحد في رفضه المبدئي لقيام دولة
فلسطينية مس���تقلة ذات س���يادة قادرة على الحياة .وهذه األغلبية قد
يضاف لها  36نائب���ا ،هم نواب كتلتي «المعس���كر الصهيوني» و»يوجد
مس���تقبل» المعارضتين ،ومعهم النائبة أورلي ليفي المس���تقلة ،بمعنى
 102نائ���ب م���ن أصل  120نائبا ،ف���ي حال كانت الصيغ���ة «أن الوقت ليس
مناسبا لقيام دولة فلسطينية»!.

نـظـــرة إسـرائـيـل إلى الـشـرق األوســـط“ :ال دول حقيقيـة
وال شعوب بل قبائل ومنظمات إسالمية متطرفة فقط”!
*باحثان إسرائيليان :طبقا للرواية اإلسرائيلية ليست في الشرق األوسط دول حقيقية وإنما قبائل أو منظمات إسالمية متطرفة فقط
ّ
دفاعي كاستثنائيين ومعزولين تماما!*
ال يمكن التفاهم واالتفاق معها ألنها “غير عقالنية” .وعليه ُحكم علينا أن نعيش في حالة انغالق
تكمن قوة إس���رائيل تحت قيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو،
في نظر نفس���ها ،في اختالفها ،في تميزها ،في عزلتها وفي انغالقها
الدفاعي .وفوق هذا كله ،تعتبر إسرائيل َ
ّ
نفسها الحقيقة الوحيدة في
ّ
وش���رير يمتاز بالكذب والتزوير ،باإلنكار والعمى .غير أن
محيط مغلق
َمن ال يسمع سوى «الكل» أو «ال شيء» يفقد صلته مع الحياة الحقيقية
التي هي ،في الواقع« ،الحياة ذاتها».
ه���ذه هي خالصة التش���خيص لحالة دول���ة إس���رائيل الراهنة كما
وضعه عي���دان بري���ر وأوري غولدبرغ ،الباحثان الزمي�ل�ان في «منتدى
التفكي���ر اإلقليمي» التابع لمركز «موالد  -مركز لتجديد الديمقراطية»
اإلس���رائيلي ،ضمن مقالة مشتركة نش���راها مؤخرًا في موقع «محادثة
محلية» (سيحاه ميكوميت) اإلسرائيلي.
يضع بري���ر وغولدبرغ تش���خيصهما هذا ،في مقالتهم���ا المعنونة
بـ»معزولون عن الواقع ـ الرواية الغريبة التي تحكيها إسرائيل لنفسها
عن الشرق األوسط» ،استنادًا إلى ما قاله رئيس الحكومة اإلسرائيلية،
بنيامي���ن نتنياهو« ،في لحظة نادرة م���ن التلقائية ،الصراحة ،الصدق
والحماس» ،كما يقوالن ،خالل الجلس���ة التي عقدتها لجنة الكنيس���ت
البرلماني���ة ،قبل ش���هر تقريبا ،وخصصتها للبحث ف���ي تقرير مراقب
الدولة اإلسرائيلية حول عدوان «الجرف الصامد» اإلسرائيلي على قطاع
غزة ( 8تموز –  26آب .)2014
خالل الجلس���ة المذك���ورة ،توجهت عضو الكنيس���ت زهافا غالئون،
رئيس���ة حركة «ميرتس» ،إلى نتنياهو وس���ألته عن «المستقبل الذي
يعرضه على مواطني إس���رائيل» ،فحظي ّ
رد نتنياهو على هذا السؤال
بنش���ر واسع جدًا بين أنصاره ومؤيديه الذين تداولوا شريط التسجيل
ُ
خرس غالئ���ون» ،فكان من
وش���اركوه تحت عنوان «رئي���س الحكومة ي ِ
الطبيعي أن يحظى بمعالجات إعالمية غير قليلة ،أيضا.
ّ
رد نتنياهو على غالئون ،والذي اس���تمر ثالث دقائق فحسبّ ،
جسد،
برأي برير وغولدبرغ« ،أعمدة األس���اس في رؤيته السياس���ية ،األمنية
واالقتصادية» ،وهو ما يجدر استخدامه لمحاولة فهم «منظور نتنياهو
للواق���ع اإلقليمي» وتبيان «التمييز الذي برز ف���ي كالمه بين الحقيقة

والكذب»!
فقد قال نتنياهو ،موجها حديث���ه لغالئون“ :أقترح عليك االعتراف
بالواقع ...كنت تريدين ش���رق أوس���ط جديدًا؟ ها ق���د تحقق لك .إنه
اإلسالم الراديكالي المنتشر في كل حدب وصوب .أية منطقة تقومين
بإخالئها ،يملؤها اإلسالم الراديكالي مباشرة ....المزيد من األنفاق ومن
ُ
الصواريخ( ...تس���ألينني) هل حللت مشكلة حماس؟ (وأنا أقول) بدون
االحتالل التام ،ال يمكن حل المش���كلة ....ليست ّ
لدي إمكانية لتطهير
ّ
الش���رق األوس���ط من حولي من هذه اإليديولوجيات المتوحشة ،مثلما
ال يمكن لألس���ف الش���ديد تطهير س���ورية أو العراق من إيديولوجية
(تنظيم) داعش الوحش���ية ،ومثلما أن ليس في إمكاننا اآلن ،لألس���ف
أيض���ا ،إحداث تغيير في اإليديولوجية االس���تحواذية التي تعتنقها
إيران”.

بين داعش والقبائل

يؤمن رئيس الحكومة اإلس����رائيلية ،إذنّ ،
بأن اإلس��ل�ام الراديكالي
يش����كل قاعدة الش����رق األوس����ط العربي .ولذلك ،فهو يعتقد ـ كما
يقول كاتبا المقال ـ بأن هذا اإلس��ل�ام الراديكالي «يعلو فوق السطح
أو يتغلغ����ل أكثر ،كلما أتيحت ل����ه الفرصة لذلك» .ولكن ،إذا ما تركنا
َ
جانبًا هذا «الربط المفت َعل وعديم األس����اس بي����ن حماس وداعش»،
ّ
األهم هو «اإليجاب الذي يؤكده النفي»:
كما يصف����ه الكاتبان ،يبقى
ليس����ت ثمة دول حقيقي����ة في منطقة الش����رق األوس����ط .ال يمكن
«تطهير» س����ورية والعراق أو تس����ليم الفلس����طينيين مساحات من
األراضيّ ،
ألن الدولة الس����يادية في الش����رق األوسط ليست أكثر من
غطاء .ال تتمتع بالحيوي����ة ،بالحضور وبالـ»حقيقية» التي يتمتع بها
ّ
وألن اإلسالم الراديكالي يمتاز باالستحواذية
اإلسالم الراديكالي....
وبغي����اب العقالنية ،فليس من الممكن التحادث معه أو التوصل إلى
أية تفاهمات معه ...هذا مؤس����ف جدا ،بالطبع ،لكن « ليس����ت لدينا
إمكاني����ة» .إس����رائيل هي دولة .وبم����ا أن الدولة ه����ي كيان واقعي
وعقالني تدرك الواقع على حقيقته ،فهي تعتبر كل ما يقف حيالها

بمثابة النقيض التام والمطلق.
تش����كل أقوال رئيس الحكومة ه����ذه ،في نظر بري����ر ولولدبرغ“ ،أحد
وجه� ّ
���ي العملة فقط” .أما الوج����ه اآلخر ،فهو الذي ي����راه الكاتبان “من
ّ
ويفسران بالقول إنهما حينما
خالل عملنا في دراس����ة الشرق األوسط”.
يكتبان عن التعقيدات في هذه المنطقة وعن زيف وكذب الش����عارات
الت����ي تتردد باس����تمرار ،مثل “العرب هم نفس الع����رب” وغيره ،كثيرا
ما يصطدمان بصي����غ مختلفة للفكرة التالية“ :ليس����ت هناك دول في
الشرق األوسط ،حقا ،وال قوميات .ثمة فقط قبائل ،أقليات إثنية ،عائالت
موس����عة وهويات محلية عتيقة جدًا .وأي����ة محاولة لمحاورة هذا الواقع
تكون محكومة بالفش����ل مس����بقا ،ألنه من غير الممكن إجراء مفاوضات
مس����تقرة ،جدية ونافذة مع تعدد رهي����ب كهذا .إنهم يفعلون ما يحلو
له����م وما هو جيد لهم ،متى يحلو لهم ،بينم����ا الدولة التي تريد البقاء
والحي����اة ال يمكنه����ا االعتماد على تصرفات طفولي����ة وبدائية إلى هذا
ّ
الحد”.
أحد األمثلة األنصع على هذا االدعاء هو ،بالتأكيد“ ،كم نحن محظوظون
بأننا لم نوقع على اتفاقية سالم مع األسد األب ولم نقم بإعادة الجوالن”.
وهو ادعاء يوافق عليه ويتبناه كثيرون ممن يبدون فهمًا للواقع المعقد
في هذه المنطقة واهتماما به .ذلك أن “اإليمان” بأنه ليست هناك دول
حقيقية في الشرق األوسط هو “أقوى من الجميع”! فكرة التهديد الذي
يحيط بإس����رائيل من جميع الجهات تكرس����ت وتجذرت في الرأي العام
اإلسرائيلي :اإلس��ل�ام الراديكالي المنتش����ر في العالم كله ،من الجهة
األول����ى .ومن الجهة الثانية :العربي ،أو المس����لم ،الف����رد الذي يرفض،
بطبيعته وجوهره ،أية فرصة لحد أدنى من االستقرار .ولو كانت هنا ثمة
دول حقيقي����ة ،أي كيانات عقالنية ،يمكن التوصل معها إلى تفاهمات
والعي����ش بأمن في جواره����ا ،لكان من المحتمل ربما .لكن ،ليس����ت ثمة
ً
كهذه فعال ...وانتهى األمر.

الحياة نفسها
يعاني الجمهور اإلس���رائيلي ،ليس بإرادت���ه تماما ،من العمى أيضا

حيال حقيقة أخ���رى مؤداها أن هذه النظرة المنغلقة تعني ،أيضا ،أن
العقالنية هي ردي���ف التقدم ،الديمقراطية ،وباختصار :اإلنس���انية.
ّ
«الحي» المحيط بنا.
وبكلم���ات أخرى :كل ما هو نحن وكل ما هو لي���س
لكن ،إذا كانت العقالنية تعبيرا عن اإلنس���انية ،فإن انتفاء العقالنية
يعني انتفاء اإلنسانية أيضا .ونزع عقالنية الحيز الذي نعيش وسطه
يعني نزع إنس���انيته .هكذا ّ
تعرف الجماعة اإلس���رائيلية ـ اليهودية
ّ
نفس���ها وتضع نفسها في مقام علوي مقابل الهمج المتنقلين الذين
يملؤون الش���رق األوس���ط .هؤالء هم أبن���اء القبائ���ل و /أو المتطرفون
المس���لمون ،لكن ليس���وا في حال من األحوال أعضاء من جماعات ذات
أهمية بالنس���بة لهم ،عديمو الوجود اإلنس���اني المستقل والعقالني
الذي يمكن أن يبقي لديه���م ولو القليل من القدرة على تحكيم الرأي
اإلنساني ،البسيط والبراغماتي.
لك���ن الحقيق���ة ،كما يضي���ف برير وغولدب���رغ ،معقدة ومتش���كلة
باس���تمرار .فثمة في الشرق األوس���ط دول حقيقية .وثمة فيه ،أيضا،
قي���ادات سياس���ية عقالني���ة تفتش ع���ن طريقها األفض���ل ،بإصرار
وحساس���ية ،مثلن���ا بالضبط تماما ،في واقع ضباب���ي ومتغير ،لكنها ال
تنج���ح في ذلك دائما .وقد تكون عقالنيتها مختلفة ،اختالفا جوهريا،
ع���ن «عقالنيتن���ا» نحن .هكذا ف���ي العراق ،في تون���س ،في مصر ،في
اإلم���ارات العربية المتحدة ،في تركيا وحتى في إيران .في إس���رائيل
المعاص���رة ،تخلينا عن قدرتنا على احت���رام كيانات اآلخرين ووجهات
نظره���م وبقينا متش���بثين ،مثل العمي���ان في العتم���ة ،بحاالت من
اإلخف���اق كأنها تمثل كل ش���يء .حقائقنا ـ وهي فق���ط ـ مطلقة ،مثل
الثكل تماما ،ثكلنا نحن .أما الحقائق األخرى ،والمنافس���ة أحيانا ،فهي
ليست حقائق على اإلطالق.
والخالصة الت���ي يخلص إليها بري���ر وغولدبرغ ه���ي« :طبقا للرواية
اإلس���رائيلية ،ليست في الشرق األوس���ط دول حقيقية ،وإنما قبائل أو
منظمات إسالمية متطرفة فقط ،ال يمكن التفاهم واالتفاق معها ألنها
غي���ر عقالنية .وبناء عليه ،فقد ُحك���م علينا أن نعيش في حالة انغالق
ّ
دفاعي ،استثنائيين ومعزولين تماما» عن الحياة نفسها!
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“المشهــــد” االقتصـــادي
موجز اقتصادي
أرباح حقل غاز واحد-
مليار دوالر خالل 2017
ق���ال تقرير جديد إن الش���ركات المحتك���رة لحقل الغاز
“تمار” في عرض البحر االبيض المتوس���ط ستحقق خالل
الع���ام الجاري أرباحا بقيم���ة مليار دوالر ،عل���ى الرغم من
تراجع أسعار الوقود في العالم ،إذ أن الشركات المحتكرة
له���ذا الحقل ،كان���ت قد وقع���ت اتفاق بيع غاز لش���ركة
الكهرباء اإلس���رائيلية الرسمية ،بس���عر أعلى بكثير من
أس���عار السوق الحالية ،ولم يتم تخفيض السعر .وبحسب
تقدي���رات اقتصادية ،فإن الكلف���ة الزائدة على مدار أربع
س���نوات ستصل إلى  8مليارات شيكل ،أي ما يعادل حاليا
22ر 2ملي���ار دوالر ،وكل ه���ذا س���تجبيه ش���ركة الكهرباء
من المس���تهلكين في إس���رائيل ،الذين لن يس���تفيدوا
من حقول الغاز التي تس���يطر عليها إس���رائيل في البحر
االبيض المتوسط.
ويقول التقرير المالي ،الصادر عن الش���ركات المحتكرة،
إن الحقل س���جل أرباحا صافي���ة في الرب���ع األول من العام
الج���اري بقيمة  250مليون دوالر ،وأن التقديرات القائلة بأن
االرباح هذا العام ستصل إلى مليار دوالر قائمة على أساس
المداخي���ل المتوقع���ة بموجب اتفاقيات بي���ع الغاز .وهذه
األرب���اح صافية بعد تس���ديد االلتزامات المالي���ة للخزينة
اإلسرائيلية.
وحس���ب التقرير ،فإن الخزينة اإلسرائيلية ستحصل هذا
العام على مردود مالي بقيمة  221مليون دوالر ،قبل تسديد
الضرائب من الحقل ،التي تصل إلى نس���بة  %32هذا العام.
ومن المفترض أن تصل هذه النس���بة ابتداء من العام 2021
إلى نس���بة  %50وأكثر ،بموجب النظام الضريبي المس���مى
بـ” نظام ششينس���كي” ،وهو رئيس اللجنة الرس���مية التي
فحصت مردود الخزينة اإلس���رائيلية م���ن حقول الغاز ،بعد
الضجة التي ثارت في أعقاب الكش���ف ع���ن أن االتفاقيات
الحكومية مع المحتكرين تؤدي إلى حصول المحتكرين على
النسبة األكبر من مردود الغاز.
وبموجب تقديرات خبراء ،فإن الخزينة العامة س���تحصل
م���ن الضرائ���ب وحدها من حق���ل “تمار” فق���ط ،ابتداء من
الع���ام الماض���ي  2016وحتى العام  ،2020عل���ى حوالي 5ر2
مليار دوالر .وابتداء من العام  ،2021س���تقفز نسبة الضريبة
على األرباح من  %32إلى  ،%75إال أن هذه النس���بة س���تعود
للتراجع لتستقر عند معدل  %50حتى افراغ الحقل من الغاز
بعد سنوات عديدة.

اتحاد الصناعيين يطالب باتفاق مع واشنطن
لمنع أضرار خطة تخفيض الضرائب
طال���ب اتحاد الصناعيي���ن اإلس���رائيلي حكومته بالعمل
على ابرام اتفاق مع اإلدارة األميركية يمنع التسبب بأضرار
لالقتصاد اإلس���رائيلي جراء خطة تخفي���ض الضرائب على
الش���ركات األميركية من  %35إلى  .%15ويتوقع االتحاد أن
يتس���بب التخفيض الضريبي بخروج اس���تثمارات أميركية
وأجنبية من االقتصاد اإلس���رائيلي إل���ى الواليات المتحدة
األميركي���ة .وقال رئي���س اتحاد الصناعيين ش���راغا بروش
إن االقتصاد اإلس���رائيلي س���يتضرر في حال دخلت الخطة
الضريبية األميركية إلى حيز التنفيذ.
وحتى اآلن ،فإن الضريبة اإلس���رائيلية على الشركات أقل
مم���ا هي عليه في الواليات المتح���دة التي تصل إلى ،%35
بينما اإلس���رائيلية  %24ومن ش���أنها أن تنخفض إلى %23
ف���ي العام المقب���ل  ،2018ما يعني أنه ف���ي حال انخفضت
الضريبة األميركية إلى  ،%15فإن هذا سيؤدي إلى انسحاب
االستثمارات األميركية نحو وطنها.
وتوجه بورش إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طالبا
من���ه ابرام صفق���ة اقتصادية جديدة م���ع الرئيس دونالد
ترامب ،وبموجبها تحصل الشركات اإلسرائيلية على مكانة
خاصة في الواليات المتحدة ،لتتمتع بأفضلية في الشروط
مقارنة مع ش���ركات الدول األخرى .وحسب بروش ،فإنه يريد
أن تعترف اإلدارة األميركية باالس���تثمارات األميركية في
إس���رائيل كما لو أنها اس���تثمارات في الوالي���ات المتحدة
لتحصل على ذات نسب الضريبة األميركية الجديدة في حال
تخفيضها؛ اضافة إلى خلق تعاون مشترك بين الجانبين في
مسألة الضرائب ،وكذلك اقامة صناديق أميركية إسرائيلية
مشتركة لتساند الصفقات مع الصناعات الحربية.
واألمر اآلخر الذي يطالب به بروش هو تقديم تس���هيالت
أميركي���ة للحص���ول عل���ى تأش���يرات عمل للمس���تثمرين
اإلسرائيليين ،إذ أن هذه التأشيرة بخالف التأشيرة العادية
ينتظر طالبها ألكثر من شهر حتى الحصول عليها ،كما أنها
لفترة عام واحد ،وعلى حاملها أن يجددها ،بينما التأش���يرة
السياحية الجديدة تمتد لفترة  10سنوات .ويشار هنا إلى
أن إس���رائيل فاوضت الواليات المتح���دة مرارا في العقدين
األخيرين إلعفاء حملة الجنس���ية اإلسرائيلية من التأشيرة
إلى الواليات المتحدة ،إال أن كل الرؤس���اء منذ بيل كلينتون
وحتى اآلن لم يصادق���وا على مطلب كهذا ،بينما األميركان
معفيون من تأشيرة إلى إسرائيل.
ويقول بروش في رسالته إلى نتنياهو إن اتفاقية شراكة
اقتصادية بهذا المستوى مع الواليات المتحدة األميركية،
من شأنها أن تحقق قفزة جديدة لالقتصاد اإلسرائيلي.
وكان الخبي���ر االقتصادي إيتان أفريئيل من صحيفة “ذي
ماركر” االقتصادية ،قد حذر من أن تنس���خ إسرائيل الخطة
الضريبي���ة التي اعلنها دونالد ترامب ،بضغط من ش���ركات
إسرائيلية س���تطالب بتخفيض ضريبي آخر لها ،كي تمنع
هروب االستثمارات نحو الواليات المتحدة األميركية.
ويق���ول أفريئي���ل إن خط���ة ترام���ب س���تعمق الفجوات
االقتصادي���ة االجتماعي���ة ،في حين أن ظاهرة الالمس���اواة
في إس���رائيل هي من األعل���ى في العال���م الغربي ،ولكنها
أقل بقلي���ل من الظاه���رة القائمة في الوالي���ات المتحدة.
كذلك فإن نجاعة وانتاجية العمل هنا ضعيفة ،ومس���توى
التحصيل العلمي المدرسي سيء ،بالمقارنة مع دول العالم
المتط���ورة ،والصرف المالي على الصحة هو من األدنى .وإذا
م���ا اتبعت إس���رائيل الطريق األميركي ،فحينها ستتس���ع
ظاهرة الالمساواة ،وس���تتدهور الخدمات االجتماعية أكثر،
وهي ستواجه حالة بؤس اجتماعي رهيبة.

إعـــداد :برهوم جرايسي

تقرير بنك إسرائيل :ارتفاع ديون العائالت بـ  %50خالل ست سنوات!
*بنك إسرائيل المركزي يصدر تقريره السنوي عن البنوك اإلسرائيلية *إجمالي الديون من دون القروض اإلسكانية بلغ  153مليار شيكل ( 42مليار
دوالر) *أحد عوامل ارتفاع الديون شراء السيارات الجديدة *السعي لتقليص أعداد الموظفين في البنوك حتى  %12مما كان قائما حتى مطلع *2016
حذر بنك إس���رائيل المرك���زي في تقريره الس���نوي عن
البنوك اإلسرائيلية الصادر قبل أيام ،من االرتفاع المستمر
في حجم دي���ون العائالت م���ن دون القروض اإلس���كانية،
والت���ي بلغت مع نهاي���ة العام الماض���ي  2016حوالي 153
مليار ش���يكل ،وهو ما يعادل  42ملي���ار دوالر ،وهذه زيادة
بنس���بة  %50خالل ست سنوات .كما أش���ار البنك المركزي
إلى استمرار تقليص أعداد الموظفين في البنوك الخمسة
الكبرى ،وبغالبيتهم ممن خرجوا إلى التقاعد أو اس���تقالوا
إراديا ،والهدف هو تقليص أعداد الموظفين بنس���بة %12
حتى نهاية العام .2020
وق���ال البن���ك المركزي ف���ي تقري���ره إن حج���م الديون
االس���تهالكية للعائلة يتزايد باستمرار ،وإن مصدر تقديم
الق���روض االس���اس هو الجه���از البنكي ،بما يش���مل ايضا
ش���ركات بطاقات االعتماد ،التي منها ما هو مملوك للبنوك
ذاتها .وأضاف أنه في السنوات الثالث األخيرة ارتفع حجم
ديون العائالت من دون القروض االس���كانية بنس���بة ،%25
وهذه وتيرة ثابتة في السنوات األخيرة ،إذ أن حجم الديون
العائلية في السنوات الست األخيرة ارتفع بنسبة .%50
وكما ذك���ر ،فإن الحجم االجمالي للق���روض بلغ مع نهاية
العام الماضي  2016حوالي  153مليار شيكل ،وهو ما يعادل
 42ملي���ار دوالر .وبكلمات أخرى ،فإن معدل حجم الدين على
الفرد الواحد ب���دءا من المولود ،حوالي 8ر 18ألف ش���يكل،
أي ما يعادل  5164دوالرا ،وه���ذا فقط عبر البنوك وبطاقات
االعتماد ،دون احتساب القروض من شركات إقراض خاصة،
وقروض السوق السوداء.
وقد حذر البن���ك في تقريره من التضخم المس���تمر في
حج���م ديون العائالت ،ك���ي ال ترتفع ظاهرة ع���دم احترام
االلتزامات المالية ،وحسب التقرير فإن نسبة عدم االلتزام
بتس���ديد الديون في العام  2015ارتفعت بنسبة  ،%60عما
كان قبل ذلك .وبلغ عدد األشخاص المفروضة عليهم قيود
بنكي���ة مع نهاية الع���ام  ،2016حوالي  270ألف ش���خص،
يملكون  460الف حساب بنكي.
وكانت تقارير اقتصادية صدرت في األسابيع األخيرة قد
أكدت على أن البنوك اإلس���رائيلية تستقوي على الضعفاء
الذين يطلبون قروضا لديها ،وتفرض عليهم نس���ب فوائد
عالية جدا ،مقارنة مع الفائدة األساسية التي يطرحها بنك
إس���رائيل المركزي ،في حين تقدم تسهيالت لحيتان مال،
خاصة أولئك الذين ال يستطيعون الحقا تسديد قروضهم،
ويتركون البنوك مع خسائر .وهذه الظاهرة تجعل الضعفاء
عرضة للس���وق السوداء ،التي تسيطر عليها عائالت العالم
السفلي وتجبي فوائد تصل أحيانا إلى  ،%150وهذا أكثر بـ
 15ضعفا من الفائدة القصوى على القروض البنكية.
ويشهد االقتصاد اإلس���رائيلي منذ عامين فائدة بنكية
أساس���ية صفرية1 ،ر ،%0عل���ى ضوء ضعف وتي���رة النمو
االقتصادي .وه���ذه الفائدة تنعكس مباش���رة على فوائد
االيداعات والتوفيرات المالية ،غير المرتبطة بأسواق المال،
إذ تتراوح الفائدة الس���نوية على الفائ���دة البنكية ما بين
نصف بالمئة ،وحتى 5ر %2في “أحس���ن األحوال” ،ما يدفع
أصحاب حس���ابات التوفير إلى خي���ار التوفيرات المرتبطة
بأسواق المال ،ما يعني المراهنة بأموالهم ،التي قد تحقق
له���م ارباح فوائد أكبر ،ولكن في المقابل قد يكونون عرضة
لخس���ائر في رأس مال التوفي���ر ،علم���ا أن القانون يفرض
ضريب���ة بنس���بة  %25على أرب���اح التوفيرات م���ن الفوائد
وأسواق المال.
أم���ا الفوائد عل���ى القروض ،فإن بنك إس���رائيل يس���مح
للبنوك بجباية فوائد حتى  %8س���نويا ،تضاف إلى الفائدة
االساس���ية (براي���م) بنس���بة 6ر ،%1ما يعن���ي أن الفائدة
القصوى تصل سنويا إلى 6ر .%9إال أن البنوك تفرض فوائد
تصل إلى  ،%16حينما يكون الحديث عن تس���ديد القروض
المس���تعصية ،أو فقط االقس���اط التي لم يتم تسديدها،

اسرائيل :اقبال متزايد على االقتراض من البنوك.

ما يضع المدينين أمام صعوبات أش���د في تس���ديد كامل
القروض ،خاصة حينما يك���ون الحاصلون على القروض هم
من المواطنين الضعفاء اقتصاديا.
وحسب تقرير بنك إسرائيل المركزي ،فإن معدل الفائدة
االجمالية بلغ 3ر ،%8وإن  %34من هذه القروض بلغت نسبة
الفائدة عليها 6ر %9وهي الفائدة القصوى المس���موح بها
في البن���وك التجارية .في حين أن الفائ���دة على القروض
االس���كانية تقل عن  %4س���نويا .ويق���ول التقرير إن حجم
القروض التي فرضت عليها الفائدة االس���تثنائية بلغ 3ر4
مليار شيكل (16ر 1مليار دوالر).
ويقول تقرير بنك إسرائيل إن أحد العوامل الكبيرة التي
س���اهمت في ارتفاع حج���م ديون العائ�ل�ات كان االرتفاع
الكبير في شراء السيارات الجديدة.
وحس���ب التقرير ،ف���إن الجمهور اإلس���رائيلي حصل في
العام الماض���ي  2016على قروض بقيمة  12مليار ش���يكل،
فقط لغرض ش���راء الس���يارات .وقد س���جل العام الماضي
 2016ذروة جديدة في بيع الس���يارات الجديدة ،ببيع قرابة
 287ألف س���يارة ،وهذه زيادة بنسبة  %12عما تم بيعه في
العام قبل الماضي  ،2015الذي سجل هو أيضا ذروة في بيع
السيارات .ووفق تقارير مستوردي السيارات ،فإن  %40من
السيارات الجديدة تباع عن طريق القروض ،ورهن السيارة
لشركات القروض.
وتش���هد سوق الس���يارات تناميا مس���تمرا بشكل خاص
في س���نوات االلفين .إال أن السنوات العشر األخيرة تشهد
ارتفاعا متواصال في البيع الس���نوي للس���يارات .وهذا بعد
دخول أنماط جدي���دة لتمويل الس���يارات الجديدة ،وفتح
المنافس���ة الشديدة في القروض للسيارات .وفي السنوات
السبع األخيرة تم بيع 641ر 1مليون سيارة.

تقليص أعداد الموظفين
ثمة جانب آخر وكبير في تقرير بنك إس���رائيل المركزي
تركز في جهاز البنوك الخمس���ة الكب���ار ،والخطة لتقليص

اعداد الوظائف بنسبة  %12حتى نهاية العام  ،2020مقارنة
م���ع ما كان حتى مطلع الع���ام  .2016ويقول التقرير إنه مع
نهاية العام  ،2016بلغ عدد الموظفين في البنوك الخمسة
 43775موظف���ا ،بم���ن فيه���م العاملون في ف���روع للبنوك
ف���ي دول عدة في العالم ،وأساس���ا ف���ي الواليات المتحدة
األميركية وأوروبا.
وكان العام الماضي قد ش���هد اغ�ل�اق  1940وظيفة ،كلها
كما يبدو كانت لموظفين خرجوا للتقاعد ،أو أنهم استقالوا
بمحض رغبته���م .وكان عدد العاملين فيها قد تقلص بين
العامي���ن  2013و 2015بم���ا يزيد ع���ن  2800موظف .وأكبر
بنك من حيث التش���غيل ،بنك ليئومي ،الذي لديه  12ألف
وظيفة ،أقل بحوال���ي  500وظيفة مما كان في العام .2013
ثم بنك “هبوعليم” وهو أكبر البنوك اإلس���رائيلية ويعمل
فيه  11ألف موظف ،أقل بـ  1310موظفين مما كان في .2013
ثم بنك ديسكونت ،ثالث البنوك اإلسرائيلية ،ويعمل فيه
 9آالف موظ���ف ،أق���ل بألف موظف من قبل ثالث س���نوات.
ثم بنك مزراحي طفحوت ال���ذي يعمل فيه  6آالف موظف،
بزيادة  240موظفا منذ  .2013والبنك األخير هبينليئومي4 ،
آالف موظف ،أقل بـ  360موظفا عما كان في .2013
وحسب الخطة ،فإن على البنوك الخمسة الكبرى أن تقلص
عدد الوظائ���ف لديها حتى  %12مم���ا كان في مطلع العام
 ،2016م���ا يعني اغ�ل�اق حوالي  5300وظيف���ة ،وبغالبيتها
الس���احقة بفعل الخ���روج للتقاعد أو االس���تقالة اإلرادية.
وهذا يعود إلى تطوير الش���بكة التكنولوجية في البنوك،
كي يتم تقلي���ص المعامالت أمام الموظفين ،وبضمن ذلك
تطوير الخدمات عبر شبكة االنترنت ،واالتصاالت الهاتفية.
ورغم ذلك ،فإن البنك يتوقع أن تستوعب البنوك في العام
الجاري وحتى العام  2020حوالي  750موظفا جديدا.
كذل���ك يتوقع البنك اغالق ما بين  %20إلى  %25من فروع
البنوك المنتش���رة في أنحاء البالد ،عل���ى أن يكون اإلغالق
أساس���ا في وس���ط البالد والمدن الكبرى ،بينم���ا ليس من
المتوقع أن يطال اغالق الفروع البلدات والمدن البعيدة عن

مركز البالد ،نظرا لقلة الفروع البنكية فيها.
ويس���تدل من التقري���ر أن كلفة روات���ب الموظفين في
البنوك الخمس���ة الكبرى ،بلغت في الع���ام الماضي ،2016
حوالي 3ر 17مليار ش���يكل ،وهو ما يعادل 74ر 4مليار دوالر.
وبلغ معدل الراتب غير الصافي في البنوك  14الف ش���يكل،
م���ا يعادل  3840دوالر .إال أن ه���ذا المعدل جاف ال يعكس
الواق���ع ،إذ يتبين أن حوالي  6050موظفا كان معدل الراتب
الش���هري لكل منهم أكثر من  83ألف شيكل (غير صافي)
وه���و ما يعادل 8ر 22الف دوالر ش���هريا .كم���ا تبين أن 74
موظفا حصلوا على رواتب دون الحد األدنى من األجر.
وما يمكن اعتباره مفاجئا في تقرير بنك إسرائيل ،هو أنه
كلما ارتفع معدل األعمار ارتفعت نسبة التعامل مع البنوك
عبر الخدمات التكنولوجية ،إذ تبين أن نس���بة التعامل مع
الخدم���ات التكنولوجية لمن هم حتى عم���ر  29عاما كانت
 .%18وترتفع النس���بة إلى  %24لم���ن هم ما بين  30إلى 49
عاما ،وإلى نسبة  %27لمن اعمارهم من  50عاما وما فوق.
وكان تقرير س���ابق لبنك إس���رائيل المرك���زي قد قال إن
أجه���زة الص���راف اآللي للبن���وك ضاعفت نفس���ها تقريبا
خالل الس���نوات الس���بع األخي���رة ،وبلغ عدده���ا مع نهاية
العام الماض���ي  ،2016ما يقارب  1940جه���ازا ،بدال من 979
جهازا حتى نهاية العام  .2009ويتوقع البنك تزايد أعداد
األجهزة في السنوات القليلة المقبلة ،بموازاة خطة تقليص
أع���داد الموظفين في البنوك التجاري���ة ،لصالح المعامالت
االلكترونية على أنواعها المختلفة ،وبضمن ذلك معامالت
من خ�ل�ال أجهزة الصراف اآللي ،أو م���ن خالل موقع البنوك
على شبكة االنترنت.
والقفزات األكبر في ع���دد األجهزة بدأت في العام ،2011
حينم���ا ارتفع عددها بنس���بة  %20مقارنة م���ع العام الذي
س���بق ،وبلغ عدده���ا  1223جهازا ،وصوال إل���ى نهاية العام
الماض���ي ،حيث قف���ز عددها كم���ا ذكر إل���ى  1940جهازا.
وهذه االرتفاعات الكبيرة تعود إلى مخطط حوسبة البنوك
بمستوى اعلى ،على حساب عدد المالكات فيها.

احتكار “الطعام الحالل” وسيلة لقمع األغلبية
بقلم :نحاميا شتراسلر
(تعريف :يتصاعد منذ أس���ابيع الخصاب الصدامي بين األحزاب الديني���ة ،خاصة المتزمتة منها ،ومعها
المؤسسة الدينية ،وبين القوى العلمانية ،في قضايا الدين والدولة .ومن أبرز هذه القضايا مسألة استصدار
ش���هادات الحالل ،المكلفة للسوق ،بسبب احتكاريتها .وتأجج األمر بعد أن كشف تقرير مراقب الدولة أوجه
الفس���اد في المؤسسة الدينية الرس���مية ،فيما يتعلق بشأن شهادات الحالل .كما يوجد مسار صدامي آخر
يتعلق بمس���ألة المواصالت ايام السبت ،وكذا بالنسبة لسن قانون يجيز الزواج المدني .ويبرز الخالف أيضا
بين أحزاب االئتالف الحاكم .وعلى هذه الخلفية كتب المحلل االقتصادي نحاميا شتراسلر مقاله هذا).
أح���د األج���زاء الخطي���رة في تقري���ر مراق���ب الدولة
اإلس���رائيلية ،الذي نشر في االس���بوع الماضي ،يتعلق
بمسألة الحالل بموجب الشريعة اليهودية .ويستعرض
المراقب جهازا فاسدا لرقابة الحالل ،يديره احتكاريون
مكلفون من الحاخامية العليا .ويجري الحديث عن حوالي
 4آالف مراق���ب ،يموله���م أصحاب المطاع���م والفنادق
مرغمين ال مفر .وقد كش���ف المراقب خروقات فظة في
ش���كل فحص الح�ل�ال .وروى مراقب الدول���ة أن مراقبي
الحالل يقدمون تقارير كاذبة عن عدد س���اعات عملهم،
حتى نرى مثال  24س���اعة في الي���وم الواحد ،وهناك من
سجل  27ساعة عمل في يوم واحد .كيف من الممكن أن
يحدث أمر كهذا؟ فقط بعون الله.
إن المجالس الدينية التي تمث���ل المراقبين تعرف
ع���ن الفس���اد ،ولكنها تغم���ض عينيها .وقس���م من
العاملين في المجالس الدينية ،يعملون أيضا مراقبي
حالل ،على الرغم من أن هذا ممنوع .ولكن من ناحيتهم

فإنها وصية دينية بأن يتم ابتزاز سلطة األغراب أكثر
ما يمكن ،بمعنى العلمانيين.
وه���ذا وض���ع مري���ح للجانبي���ن :صاح���ب المصلحة
التجاري���ة يدفع مقابل الس���اعات االضافي���ة ،التي لم
تكن اصال ،بينما المراقب ال يشدد على األنظمة ،وبهذا
يربح صاحب المصلحة ليونة وتسهيالت وغض طرف.
وفقط الجمهور الذي يحافظ على أكل الحالل يخس���ر،
فهو يحصل على حالل مزيف وليس سليما.
وهن���اك زواي���ا أخرى ،ل���م يلتفت له���ا المراقب في
تقريره ،وهي تلك المتعلق���ة بكلفة الحالل .فالجهاز
الكبير والمتش���عب ،القائ���م في الحاخامي���ة العليا،
يرفع كثيرا من كلفة الحالل ،وهذا أحد األس���باب لغالء
المعيشة في إس���رائيل .فشهادة الحالل ترفع أسعار
الم���واد الغذائية بنحو  %5إل���ى  ،%10وهذه فضيحة.
والحل لهذا ،ه���و الغاء احتكار الحاخامية العليا ،ومنح
امكاني���ة لكل من هو مؤهل ألن يك���ون رابيا وحاخاما،

بأن يمنح ش���هادة حالل؛ بالضب���ط كما هي الحال لدى
كل من هو مؤهل للهندسة المعمارية ،بأن يوقع على
خرائ���ط حديد البناء .وفي اللحظة التي يتم فيها هذا
فإن الحالل س���يكون أقل كلفة ،وحتى سيكون صادقا
أكثر بكثير مما هو اآلن.
إن احت���كار جهاز اس���تصدار ش���هادات الحالل هو
واحدة فقط من الوس���ائل التي تقمع بها المؤسس���ة
الدينية الغالبية العلمانية وتضرها .والضرر األصعب
كلي���ا هو في مجال الزواج والطالق .ويجري الحديث عن
سيطرة بسببها آالف االش���خاص ال يستطيعون ابرام
عقود الزواج في إس���رائيل .كما أن المؤسسة الدينية
تخلق التمييز ضد النس���اء ،وهذا مس بحق أساس���ي،
ومن الصع���ب أن نصدق بأننا على اس���تعداد للقبول
به���ذه الحال في الق���رن الـ  .21فإس���رائيل هي أيضا
الدولة الوحيدة في العالم ،التي ليست فيها مواصالت
عامة في أيام الس���بت واألعياد اليهودية ،وهذا واقع
يضر بال���ذات بالش���رائح الضعيفة ،أولئ���ك الذين ال
يس���تطيعون شراء سيارة خاصة .فهم محكوم عليهم
بأن يعيشوا تحت حظر تجوال أيام السبت واألعياد.
وإذا لم يكف كل هذا ،ف���إن قادة أحزاب المتدينين
المتزمتي���ن “الحريديم” يهددون بتقديم مش���روع
قان���ون يلتف على ق���رار المحكمة العليا ،بش���أن فتح
حواني���ت بقالة في مدينة تل أبيب في ايام الس���بت.
فق���د أقرت المحكم���ة العليا في اآلون���ة األخيرة ،بأنه
يج���وز فتح  164بقالة على األق���ل في مدينة تل أبيب.
وه���ذا تخفيض حاد بنس���بة  %30من ع���دد حوانيت
البقالة التي كانت تفتح عادة أبوابها أيام السبت (238
حانوتا) .ولكن ه���ذا التخفيض لم يك���ف الحريديم،

بل يريدون اغالقا تاما له���ذه الحوانيت في تل أبيب.
كم���ا أن وزير الداخلية آرييه درعي يريد الحصول على
صالحي���ات المصادقة عل���ى القواني���ن البلدية ،التي
تقرها المجالس البلدية ،كي تكون بقدرته المصادقة
أو ع���دم المصادقة على فتح البق���االت في كافة أنحاء
إسرائيل.
إن الالمنطقي���ة القائم���ة لدين���ا مثي���رة للغض���ب
فالعلمانيون ال يحلمون بتش���ويش الحياة العامة في
أيام السبت في مدينة بني براك (أكبر مدن الحريديم
خارج الق���دس) ،وليفعلوا ما يش���اؤون .كم���ا أن أحدا
ال يبحث ع���ن بقالة أو مطعم مفتوح في أيام الس���بت
في مدينة بني براك .إذن لم���اذا ال يحترم المتدينون
نمط حي���اة العلمانيين في قضاء ايام الس���بت؟ .ومن
الذي قرر أن التمتع في أيام الس���بت ،في دور السينما
والمسارح والمحاضرات ،والمش���تريات والرحالت ،أقل
أقيمة من التوجه إلى الكنس؟ فالمنطق الديمقراطي
يقول إن كل مدينة تقرر لذاتها طبيعة الس���بت ،دون
تدخل وزي���ر الداخلية .وبالضبط له���ذه الحاجة أقيم
مرك���ز الحكم المحل���ي (مركز يضم رؤس���اء المجالس
البلدية والقروية).
لقد آن األوان ألن ُيستنفر الجمهور العلماني ،فنحن
نعيش في العصور الوس���طى ،في دولة يسيطر عليها
رجال الدين خالفا بشكل كلي ،لرغبة الغالبية ،المعنية
بالعيش ف���ي دولة عصرية وتقدمية وعلمانية ،ترتكز
على القيم االنس���انية والتعددية والتس���امح .فكفى
للتلوي أمام المؤسسة الدينية ،وحان وقت التمرد.

*عن “هآرتس”
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آخر االستطالعات اإلسرائيلية بعد زيارة ترامب:

نتنياهو األنسب لرئاسة الحكومة والليكود أكبر حزب!
آخر اس���تطالعات الرأي العام التي جرت في إس���رائيل عقب انتهاء
الزيارة القصيرة التي قام بها رئيس الواليات المتحدة دونالد ترامب
األس���بوع الفائت ،أن أغلبية اإلسرائيليين تعتقد أن بنيامين نتنياهو
هو الشخص األنسب لرئاسة الحكومة اإلس���رائيلية ،كما أظهرت أنه
في ح���ال إجراء انتخابات إس���رائيلية عامة س���يحتفظ حزب الليكود
برئاسة نتنياهو بقوة الحزب األكبر.
وقد أظهر اس���تطالع للرأي العام أجرته قناة التلفزة اإلس���رائيلية
الثانية ونشرت نتائجه ليلة السبت األخيرة ،أن  %47من اإلسرائيليين
يعتقدون أن الحل األنس���ب للنزاع اإلس���رائيلي -الفلسطيني هو حل
الدولتين على أس���اس خطوط  ،1967في حي���ن قال  %37منهم إنهم
يعارضون هذا الحل.
كما أظهر االس���تطالع أنه ف���ي حال إجراء االنتخابات اإلس���رائيلية
العامة اآلن س���يفوز حزب الليكود برئاس���ة رئيس الحكومة بنيامين
نتنياه���و بـ 30مقعدًا بع���د أن حصل على  22مقعدًا في االس���تطالع
السابق ،وسيهبط حزب «يوجد مستقبل» بزعامة عضو الكنيست يائير
لبيد الذي حصل في االس���تطالع السابق على  26مقعدًا وكان متفوقًا
على حزب الليكود إلى  22مقعدًا ،وس���تحافظ القائمة المشتركة على
قوتها ( 13مقعدًا).
وأشار االس���تطالع إلى أن تحالف «المعس���كر الصهيوني» برئاسة
عضو الكنيس���ت يتسحاق هيرتسوغ س���يحصل على  12مقعدًا ،وفي
حال تولي وزير الدفاع الس���ابق إيهود باراك زعامته س���يحصل على
 15مقعدًا .وس���يحصل حزب “البيت اليهودي” برئاس���ة وزير التربية
والتعليم نفتالي بينت على  9مقاعد.
وس���يحصل كل من حزب “كلنا” بزعامة وزير المالية موشيه كحلون،
وحزب “إس���رائيل بيتنا” بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ،وحزب
ش���اس بزعامة وزير الداخلي���ة أرييه درعي ،وح���زب يهدوت هتوراة
بزعامة وزير الصحة يعقوب ليتس���مان ،على  7مقاعد ،فيما سيحصل
حزب “ميرتس” على  6مقاعد.
وقال  %35من المس���تطلعين إن بنيامين نتنياهو ما زال الش���خص
األنسب لتولي منصب رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،في حين قال %14
منهم إن رئيس حزب «يوجد مستقبل» عضو الكنيست يائير لبيد هو
الشخص األنسب لتولي هذا المنصب ،وقال  %9إن وزير الدفاع السابق
إيهود باراك هو الشخص األنسب.
عل���ى صعيد آخ���ر ،أظهر اس���تطالع لل���رأي العام أجرت���ه صحيفة

ترامب ونتنياهو :سياسة متناغمة.

“معاريف” بواس���طة معهد “بانيلز بوليتيكس” المتخصص في شؤون
االستطالعات مباشرة بعد انتهاء الزيارة القصيرة التي قام بها الرئيس
األميركي دونالد ترامب إلى إس���رائيل ومناطق الس���لطة الفلسطينية ه
األسبوع الماضي ،أن  %64من اإلسرائيليين يعتبرون أنه ال يوجد شريك
للس�ل�ام مع إس���رائيل في الجان���ب الفلس���طيني ،وأن  %17منهم فقط

يعتبرون أنه يوجد شريك كهذا.
وقال  %78من المشاركين في االستطالع إنهم يعتقدون بأنه ال يوجد
احتمال للتوصل إلى اتفاق س�ل�ام بين إس���رائيل والفلس���طينيين في
المس���تقبل المنظ���ور ،في حين قال  %18منهم فق���ط إن يوجد احتمال
كهذا.

وأش���ار  %58إلى أنهم يرغبون باستئناف المفاوضات السياسية بين
إسرائيل والفلسطينيين بينما قال  %33إنهم ال يرغبون باستئنافها.
وشمل االستطالع عينة نموذجية مؤلفة من  542شخصًا يمثلون جميع
فئات الس���كان البالغين في إسرائيل ،مع نسبة خطأ ّ
حدها األقصى 3ر4
بالمئة.

نتائج انتخابات الهستدروت تؤكد احتكار النقابات الكبرى التحاد النقابات!
*الفوز الساحق الذي حققته قيادة الهستدروت الحالية كان بدعم النقابات الكبرى *شيلي يحيموفيتش اقتحمت االنتخابات كدخيلة على العمل النقابي والنقابات الكبرى
رفضتها *اتحاد النقابات الهستدروت تخلى منذ زمن عن الشرائح الفقيرة وعن عمال القطاع الخاص * ال انعكاسات حزبية لهذا الفوز على المستوى اإلسرائيلي العام*
كتب برهوم جرايسي:
حققت قيادة اتحاد النقابات العامة الهستدروت فوزا ساحقا ،في انتخابات
ي���وم  23أيار الجاري ،على القائمة الثانية التي ترأس���تها عضوة الكنيس���ت
ش���يلي يحيموفيتش ،التي ظهرت فجأة على الس���احة النقابية ،كمن تبحث
عن خش���بة قفز إلى منابر سياسية أخرى .ولن يش���فع ليحيموفيتش اعالنها
تزوير االنتخاب���ات ،فالفجوة ضخمة ،والنتيجة كان���ت متوقعة ،ألن النقابات
الكب���رى كانت قد حس���مت موقفها في وق���ت مبكر ،لصال���ح الرئيس الحالي
أفي نيس���انكورين ،من باب تحصي���ن المصالح المش���تركة .واتحاد النقابات
اإلس���رائيلي قضى ف���ي العقدين األخيرين على الهام���ش الصغير الذي كان
يداف���ع فيه عن مصالح الش���رائح الفقيرة ،والعمال ف���ي القطاع الخاص .ومن
ناحي���ة أخرى ،فإن هذه االنتخابات ليس لها أي وجه حزبي ،وال يمكن اعتبارها
رافعة حزبية ألي حزب على المستوى العام.
ج���رت االنتخابات يوم  23أيار  ،2017بانتهاء والية من خمس س���نوات ،وبلغ
عدد ذوي حق االقتراع حوالي  535ألف ش���خص .وحس���ب تقديرات أيضا ،فإن
من بينهم حوالي  %8من المتقاعدين ،وهذا يعني أن عدد العاملين حاليا من
ذوي ح���ق االقتراع لم يصل إلى نصف مليون ش���خص ،من أصل أكثر من 8ر3
مليون نس���مة في س���وق العمل؛ وهذا يعني أن اتحاد النقابات اإلس���رائيلي،
الذي كان ذات يوم يمثل  %67من العاملين ،بات اليوم يمثل ال أكثر من %13
من العاملين.
وضعف التمثيل هذا نابع من التحوالت التي ش���هدها اتحاد النقابات منذ
العام  .1994وكنا في عدد «المشهد اإلسرائيلي» الصادر يوم  21شباط الماضي
 ،2017ق���د نش���رنا مقاال تمهيديا ،نس���تعير منه الخلفي���ة التاريخية التحاد
النقابات اإلسرائيلي ،والتطورات الحاصلة بعد .1994
خلفية تاريخية
بعد العام  ،1948تحول االتحاد الع���ام للنقابات الخاص بالعمال اليهود في
فلسطين ،أيام االستعمار البريطاني ،إلى اتحاد النقابات المعترف به رسميا،
الهس���تدروت ،وبات العنوان ش���به الوحيد للعمال والنقابات .وساعد في هذا
أن الهستدروت كانت تحت سطوة العصابات الصهيونية ،التي شكلت الحقا
ح���زب “مباي” (ح���زب عمال أرض إس���رائيل) ،حزب العمل حالي���ا ،الذي انفرد
تقريبا في الحكم ،في الس���نوات الـ  29األولى إلسرائيل .وخالل تلك السنوات،
حققت الهستدروت قوة ضخمة مستفيدة من حكومات حزبها ،وبنت اقتصادا
متش���عبا ،بلغ حتى مطلع سنوات التسعين من القرن الماضي ،ما يعادل %30
من اجمالي االقتصاد اإلسرائيلي.
وش���ملت القوة االقتصادية ش���بكة مصانع بنيوية ضخمة ،وش���ركات بنى
تحتية ،وأكبر بنك إس���رائيلي “بنك هبوعليم” (العم���ال) ،وعدة قرى زراعية
تعاونية ،وأضخم ش���بكة عيادات مرضى ،ولها أكبر شبكة مستشفيات ،وكان
ما يقارب  %70من المواطنين مؤمنين في هذه الش���بكة ،وهذا كان يمنحهم
حق التصويت في االنتخابات العامة للهس���تدروت ،التي كانت نتيجتها على
مر السنين حكرا على حزب العمل ،الذي طالما غير قرارات ودساتير ،حينما كان
يشعر أن أحد مجالس العمال في المدن والمناطق سيفلت من تحت سطوته.
وكانت الهس���تدروت مرتكز قوة سياس���ية ضخمة في السياس���ة العامة.
ّ
وكونها مشغال كبيرا كان له تأثير على الشارع ،ولكن أيضا على مجريات األمور
في الح���زب ،إذ أن الغالبية الس���احقة جدا من كافة العاملين في مؤسس���ات
ُ
الهس���تدروت ،وفي اقتصادها المتشعب ،كانت تفرض عليهم عضوية حزب
العمل إذا لم يكونوا من قبل أعضاء في الحزب ،ليتحولوا إلى أذرع ناش���طة في
داخل الحزب والشارع ،يحركهم المسؤولون عنهم.
ومع الس����نين ،بات اتحاد النقابات الهستدروت رمزا كبيرا لفساد السلطة ،ومع
تط����ور العصر تغلغل التذمر من القيادة القديمة في الهس����تدروت ،إلى داخل
صف����وف الحزب ،فمنهم من رأى أن هذه القيادة باتت تش����كل عائقا أمام تطور
الحزب وتغيي����ر قياداته .وتمهيدا النتخابات الهس����تدروت للعام  ،1994حصل
انش����قاق داخل الحزب ،في ما يخص االنتخابات النقابية ،وليس على المس����توى

البرلماني ،إذ في حينه كان الحزب يقود الحكومة برئاسة إسحاق رابين.
ّ
المتمردة في ضمان ترشيحها
وقد حصل االنشقاق بعد أن فشلت المجموعة
عل���ى رأس قائمة الح���زب .ومن قاد ذل���ك التمرد الوزير حايي���م رامون ،الذي
س���يظهر الحقا أنه لم تكن دوافعه انقاذ الهس���تدروت من مستنقع الفساد
الغارق���ة فيه ،بل ما هو أكبر .وبالفعل ف���إن المتمردين هم من فازوا باألغلبية
الس���احقة في تل���ك االنتخابات ،وإذا ما جمعنا الفائزين مع “الخاس���رين” من
ذات الحزب ،س���نجد أنه في المحصلة فإن الغالبية الس���احقة جدا من قيادة
الهستدروت هي من ذات الحزب.
دخل رامون إلى الهس���تدروت كالعاصفة م���ع فريقه ،وأبرزهم النائب عمير
بيرتس ،المعروف في ذلك الحين بعالقته بالشرائح الفقيرة ،خاصة من اليهود
الش���رقيين .وكانت عاصف���ة اقتالعية لكل ما كان قائما عليه الهس���تدروت.
ففي المرحلة األولى ش���رع رامون في بيع اقتصاد الهستدروت ،بزعم تسديد
العجز المالي الذي كان قائما .وكان في االنتظار حيتان المال اإلس���رائيليون،
الذي بدأوا في تلك المرحلة بس���حب استثماراتهم من الخارج ،لتوظيفها في
االقتصاد اإلسرائيلي ،الذي بدأ يشهد تحوالت ،منها ما كان يتناغم في حينه
مع “العولمة” الجديدة ،ومنها ما كان استغالال للنشاط االقتصادي المتنامي،
مع وصول مئات آالف المهاجرين الجدد .وكان اقتصاد الهستدروت الفريسة
األكبر التي انقضت عليها حيتان المال.
والخط���وة التالية كانت الفص���ل التام بين عضوية ش���بكة العيادات ،وحق
االنتخابات لمؤسسات الهستدروت ،تحت غطاء تخفيف “عبء” رسوم عضوية
النقابات عن المواطنين ،وكان هذا س���ببا لخروج مئات آالف األعضاء ،ليتقلص
االتحاد م���ن حيث العضوي���ة ،ومعهم تقلص���ت مداخيل الهس���تدروت من
رسوم العضوية بعش���رات مالين الدوالرات سنويا ،وهذا بموازاة تقلص القوة
االقتصادي���ة .وهذا انعكس ف���ورا على قوة تأثير الهس���تدروت على قرارات
السياسة االقتصادية.
وعل���ى الرغم من أن اتحاد النقابات اإلس���رائيلية كان معروف���ا بتواطئه مع
السياس���ات الحكومية االقتصادية ،وأنه ليس من تلك األصناف التي عرفتها
نقاب���ات ثورية في العالم ،إال أن هذه التغيرات انعكس���ت س���لبا أكثر من أي
وقت مضى على سوق العمل اإلسرائيلية .والمتضرر األول من هذا كان القطاع
الخ���اص ،الذي لم تعد تس���ري عليه اتفاقيات عمل ،تفرضها الهس���تدروت،
وش���يئا فش���يئا باتت الهس���تدروت تجمع النقاب���ات الكبي���رة ،وبالذات في
الشركات الحكومية ،التي لنقاباتها نوع من االحتكار في كل ما يتعلق بفرص
التشغيل ،وشروط العمل ،وليس دائما لصالح جمهور العاملين.
وعلى الرغم من الوضع القائم هذا ،إال أنه ما زال للهستدروت تأثير في سوق
العمل ،وبش���كل خاص في القطاع العام ،بمعنى مؤسسات الحكم ،والشركات
الحكومية ،أو تلك التي للحكومة أسهم فيها.

انتخابات 2017
حتى قبل ثالثة أش���هر من انتخابات الهستدروت ،كان يبدو أنها لن تجري،
وأن النتيجة س���تكون بالتزكية ،بعد أن نجح رئيس الهستدروت الحالي آفي
نيس���انكورين ،في ض���م جميع األحزاب الممثلة في الهس���تدروت في قائمة
تحالفي���ة واحدة ،وكان خليط عجيب يجمع أقصى اليمين إلى أقصى اليس���ار،
وم���ن هذه األحزاب من دخ���ل التحالف بعد أن ضمن اس���تقالليته بعد ظهور
النتيج���ة النهائية ،إذ أن العديد من األحزاب الصغيرة ،ما كانت س���تنجح في
الدخول إلى الهستدروت بفعل نسبة الحسم العالية وهي 5ر.%4
إال أن���ه في مطلع ش���هر ش���باط ،فاج���أت النائبة م���ن حزب العمل ش���يلي
يحيموفيتش ،بقرارها الترش���ح ،م���ن خالل كتلة “البي���ت االجتماعي” ،التي
ترأس���ها في انتخاب���ات  ،2012عضو الكنيس���ت إيتان كابل .واالنش���قاق في
حزب العمل في ما يتعل���ق باالنتخابات النقابية بات “تقليدا” .وكان يبدو أن
ترش���يح يحيموفيتش ليس دستوريا ،ألن غالبية الكتلة التي ارتكزت عليها،
قد انضمت إلى نيسانكورين .وحس���ب ما نشر ،فإن االشخاص المركزيين في
“البي���ت االجتماعي” ،واصلوا تحالفهم مع رئيس الهس���تدروت ،ولم يدعموا

يحيموفيت���ش ،التي ظهرت أمام النقاب���ات الكبرى أنها دخيلة عليهم ،وأن ال
خلفية نقابية لها.
في واقع الحال فإن نيس���انكورين ،بمساعدة الرئيس السابق للهستدروت،
عوف���ر عيني ،قد ضمن بداي���ة دعم كافة النقابات الكب���رى في االقتصاد ،من
ش���ركات ومصانع ضخم���ة والبن���وك وغيرها ،الت���ي تجن���دت بالكامل لدعم
نيس���انكورين ،واالس���تثناءات في هذه اللجان لصال���ح يحيموفيتش كانت
هامش���ية .فعوفر عيني الذي غادر الهس���تدروت في العام  ،2014ليعمل في
االقتصاد مستثمرا ،زرع مكانه شقيقه ،الرجل القوي في الهستدروت ،ما فسح
المجال ليحيموفيتش باتهام نيسانكورين بأنه “لعبة بيد عوفر عيني”.
وكما أس���لفنا ،فإنه حينما نتكلم عن أن  %13من القوة العاملة فقط ،أعضاء
في اتحاد النقابات العام ،فهذا يؤكد على عدم تمثيل الهس���تدروت لمجمل
العاملي���ن .وعلى الرغم من ذلك ،فإن اتحاد النقابات م���ا يزال له قوته ،وهذه
القوة نابعة من قوة النقابات واللجان العمالية الكبرى ،في الشركات الحكومية
واالقتصادي���ة الكبرى ،وبضمن ذلك موظفو س���لك خدم���ات الدولة ،ما يجعل
أي اضراب يعلنه الهس���تدروت على س���بيل المثال ،قادرا عل���ى التأثير على
االقتص���اد فورا .ولكن نتائج هذه الصدامات النقابية تعود بالفائدة على فئة
محصورة من العاملين.
ويشار أيضا إلى أن النقابات الكبرى ،في الشركات الحكومية خاصة ،تحولت
هي أيضا إلى أش���به بمحتكر ،لها مصالحها التي تع���ود على نخبة العاملين
فيها ،والمثال الس���اطع على هذا ،ش���ركة الكهرباء ش���به الرسمية ،فكون أن
العاملين “يملكون” نس���بة كبيرة من أسهم الش���ركة ،فهذا ليس بالضرورة
مكس���با عمالي���ا ،ألن العمل في هذه الش���ركة ليس���ت متاحا أم���ام الجميع.
وامتيازات العاملين تش���كل عبئا على خزينة الشركة ،التي تعوض العجز من
رفع أسعار الكهرباء ،على سبيل المثال.
وقد ينس���ب البعض الى قيادة الهس���تدروت اتفاق رفع الحد من األجر في
الس���نوات األخيرة ،ولكن هذا قرار ال يحس���م فيه الهس���تدروت فقط ،بل هو
أيضا قرار حكومي س���اهمت في���ه أحزاب ائتالف ،وعلى الرغ���م من ذلك ،فإن
مس���توى الحد األدنى م���ن األجر ،ما تزال قيمته الش���رائية أقل بنحو  %12مما
كان���ت عليه في العام  ،2000وفق أبحاث س���ابقة ،ما يعني أنه ما يزال الكثير
لتعمله الهستدروت ،إذا أرادت تحقيق انجاز.
وعلى مر الس���نين ،فإن قيادة الهستدروت عرفت كيف تربط عالقات مصالح
مع قيادات تل���ك اللجان العمالية ،وه���ذه القيادات كان���ت “مخلصة” دائما
لقيادة الهس���تدروت ،ونش���طت النجاحها في كل واحدة من تلك االنتخابات،
بفعل تقاطع المصالح.
وكما في كل انتخابات ،فقد تم وضع صناديق اقتراع في أماكن العمل الكبرى،
من شركات ومصانع ومستشفيات ،وحسب معلومات ميدانية ،فإن لجان العمال
توجه���ت للعاملين ببذل أقصى ما يمكن من جهد كي يقترعوا في مكان العمل
وليس في بلداتهم ،من باب عرض تجاوب العاملين للتصويت .وكانت الغالبية
الساحقة من اللجان تدعو العاملين لدعم نيساكورين .وهذا ليس فقط من باب
العالقة مع قيادة الهس���تدروت ،وإنما ألن النظرة لش���يلي يحيموفيتش كانت
كم���ن جاءت لتقتح���م قطاعا ليس لها ،وأنها أرادت اس���تخدام الهس���تدروت
كخشبة قفز لها ،ولداعمها ايتان كابل في داخل حزب العمل.

العرب في االنتخابات
حسب التقديرات ،فإن عدد األعضاء العرب في اتحاد النقابات العامة بالكاد
يصل إلى  16ألف ناخب ،ما يعني في حدود  %3من اجمالي األعضاء .وهذا نابع
من قلة أعداد العاملين في القطاع العام والش���ركات البنيوية الكبرى ،علما أن
قس���ما جديا من المنتسبين العرب ،نابع من التنسيب على أساس حزبي .وفي
المجتمع العربي اربع مجالس عمالية منطقية ،أكبرها في الناصرة وجوارها.
وحينما نتكلم عن اعضاء عرب بنس���بة  ،%3فإن���ه حتى لو تدفق كل العرب
وادلوا بأصواتهم لقائمة واحدة تعنى بهم ،فإن هذا لن يس���اعد على اجتياز
نس���بة الحس���م 5ر ،%4لضمان التمثيل القطري في الهس���تدروت .وبموجب

النظ���ام القائم ،فإنه حتى لو فزت باالنتخابات في منطقة ،وخس���رت التمثيل
قطريا ،فإنك ستخسر تلقائيا التمثيل المنطقي ،وهذه أنظمة وضعت من أجل
الحفاظ على الجهة المسيطرة على الهستدروت.
تاريخي���ا فإن من يش���ارك في االنتخاب���ات النقابية من الش���ارع العربي هو
الحزب الش���يوعي ،والحق���ا الجبهة الديمقراطية للس�ل�ام والمس���اواة ،التي
أسسها الحزب .وعلى مر السنين كانت محاوالت لبعض األحزاب للمشاركة في
االنتخابات ولكنها لم تدم .وكان الحزب الشيوعي هو المنافس الوحيد لحزب
العمل في الشارع العربي .وكانت تدور حمالت انتخابية شرسة.
وحت���ى انتخابات  ،2007كان���ت الجبهة الديمقراطية تخ���وض االنتخابات
بشكل مس���تقل ،وتنجح في الدخول إلى هيئات الهستدروت القطرية ،إذ أن
نسبة الحسم كانت 5ر ،%2بينما الجبهة كانت تتمثل بأكثر من 5ر ،%5وتنجح
في رئاسة بعض مجالس عمالية أو نسائية عمالية في المناطق العربية.
لكن بعد رفع نس���بة الحس���م في انتخابات  2012إلى 5ر %4باتت المشاركة
المس���تقلة مخاطرة ،خاصة على ضوء تراجع نسبة العرب في سجل الناخبين.
فدخلت الجبهة في ش���راكة كحزب مس���تقل مع النائب ايتان كابل ،انفصلت
عنه بعد االنتخابات مباشرة .وقد ضمنت رئاسة ثالث مجالس نسائية عمالية،
ومجلسي عمال في الناصرة والطيبة.
وفي انتخابات  2017األخيرة ،كررت الجبهة التجربة ذاتها مع نيسانكورين
وب���ذات المبدأ ،عل���ى أن تكون الجبهة حزبا مس���تقال في الهس���تدروت بعد
االنتخابات ،وأن تحافظ على ما حققته في  .2012وهذا ما كان.

ال انعكاسات حزبية
عملي���ا فإن ما ج���رى في االنتخاب���ات األخيرة ،وبغض النظر عما س���تنتهي
الي���ه المحاكم التي رفعته���ا يحيموفيتش ضد نيس���انكورين ،وبطلب الغاء
االنتخاب���ات ،فإن حزب العمل ناف���س ذاته في هذه االنتخاب���ات .وكل فريق
ضمن تحالف أحزاب من اليمين اإلس���رائيلي والمتدينين ،كي يحقق مكاسب
انتخابية .فنيسانكورين ضم اليه من حزب الليكود وحزب “يسرائيل بيتينو”
بزعامة أفيغ���دور ليبرمان ،وحتى “ميرتس” اليس���اري الصهيوني ،والجبهة
الديمقراطية للسالم والمساواة .في حين أن يحيموفيتش ،ضمت اليها حزب
“ش���اس” الديني المتزمت لليهود الش���رقيين ،بزعامة آريي���ه درعي ،وايضا
بعض���ا من حزب “الليكود” الذين انضموا ف���ي انتخابات  2012لقائمة “البيت
االجتماعي”.
وهذا يعني أننا أمام خليط حزبي غريب عجيب ،المصلحة األولى فيه ضمان
تمثي���ل حزبي ،ومن ثم كل فريق يبحث عن مصالح���ه .ولكن من ناحية أخرى،
وفي النتيجة النهائية فإن الفائز س���يكون من حزب العمل ،وسيرفع أسهمه
أكثر في الحزب الحقا .وكما هو واضح س���يكون نيسانكورين ،إال أن قوة األخير،
نابعة أساسا من قوة سلفه ،عوفر عيني الذي ما زال له تغلغل واضح في حزب
العمل ،ويمسك بالعديد من الخيوط.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه :ما فائدة مراكز القوة هذه ،وقوة العمل في
اتحاد النقابات ،في حزب تصر نتائج استطالعات الرأي التي تظهر تباعا على
تراجعه ،وش���به انهياره في أي انتخاب���ات برلمانية تجري في هذه المرحلة؟.
فاليوم لتحالف “المعس���كر الصهيوني”  24مقعدا ،من بينها  19مقعدا لحزب
العمل ،وهذه افض���ل نتيجة له ،منذ انتخاب���ات  ،2003مقابل  5مقاعد لحزب
“الحركة” بزعامة تس���يبي ليفني .إال أن استطالعات الرأي تمنح هذا التحالف
ما بين  11إلى  13مقعدا في أحس���ن األحوال ،ما يعني أن حزب العمل سيكون
حزبا صغيرا ،وحتى هامشيا ،في االنتخابات المقبلة ،في حال بقي هذا الوضع
على حاله.
ومن المفترض أن تجري االنتخابات لرئاسة حزب العمل والهيئات القيادية
يوم  4تموز المقبل ،وحتى اآلن يتنافس على رئاس���ة الحزب تسعة مرشحين،
وأولهم رئيس الحزب الحالي إس���حاق هيرتس���وغ .ومن المتوقع أن ينس���حب
بعضهم حتى يوم االنتخابات ،التي ستش���هد كم���ا يبدو جوله ثانية يوم 10
تموز المقبل.
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إعداد :بالل ضاهـر

تحوالت اقتصادية وسكانية تدفع
قدمًا بتغييرات في «صبغة القدس»!
ُ
أظه���ر بحث إس���رائيلي نش���ر مؤخرا أن نس���بة
الفلس���طينيين في القدس تجاوزت  %40من مجمل
السكان في ش���طري المدينة ،بعدما تبين أن قرابة
خمس���ين ألف فلس���طيني ،يس���كنون ف���ي مخيم
ش���عفاط لالجئين وضاحية كفر عقب ،لم تشملهم
أية إحصائيات .واستند البحث ،الذي أجراه “معهد
الق���دس” ،إلى صور التقطت م���ن الجو للمباني في
هذين الموقعي���ن ،وإلى كمي���ات الصرف الصحي
والنفايات التي تخرج منهما .لكن هذه المعطيات
الجديدة ال تغير من الواقع االجتماعي – االقتصادي
المتدني في المدينة ،خصوصا بس���بب السياسات
التي تمارسها دولة االحتالل فيها.
ورأى المؤرخ اإلس���رائيلي والنائب السابق لرئيس
بلدية القدس ،ميرون بنفنستي ،أنه “ال يوجد شيء
اس���مه ’القدس المدينة’ .ه���ذا اختراع بيروقراطي
ل���ه هدف سياس���ي واحد ،وهو خلق حي���ز ال تجري
مفاوضات حوله” بين إسرائيل والفلسطينيين.
في أعق���اب حرب حزي���ران العام  ،1967وس���عت
إس���رائيل منطق���ة نف���وذ بلدية الق���دس من 38
كيلومترا مربعا إل���ى  125كيلومترا مربعا ،من خالل
فرض القوانين اإلس���رائيلية على القدس الشرقية
والعديد من القرى الفلسطينية المحيطة بها ،وهو
ما اعتبرته إسرائيل ضما وفرضا للسيادة على هذه
المناطق ،لكن العالم ال يعترف بهذه الخطوة.
وأشار بنفنس���تي ،وفقا لتقرير نش���رته صحيفة
“ذي ماركر” األسبوع الماضي ،إلى أن مساحة منطقة
نفوذ بلدية القدس هي ضعفا مساحة باريس .وقال
إنه “م���ن أجل التحدث عن الق���درة الكامنة لمدينة
ينبغي أن تكون لها داللة حضرية ،وال يوجد للقدس
دالل���ة كهذه .إذ ي���دور الحديث عن ج���زر متنافرة،
ونس���يج مكون من كراهية ،وال يوجد أي احتمال ألن
ينجح .وهناك مجموعة عزلت نفس���ها طواعية ،وهم
الحريدي���م ،والثانية ،الع���رب ،معزولة كعقاب .وفي
جميع األحوال ،كلتا المجموعتين ليستا مندمجتين
مع باقي أجزاء المدينة ،بل إن دعم القس���م الشرقي
من المدينة ،الذي يبلغ حجمه مئات ماليين الشواكل،
وغايته الحفاظ على الس���يطرة عليهاُ ،يحدث ضغطا
اقتصاديا كبيرا جدا”.
وأض���اف بنفنس���تي أن “ال���ذي اتخ���ذ القرارات
ب���أن تمتد حدود القدس عل���ى  125كيلومترا مربعا
عل���م أنه يخلق وحش���ا حضريا ،ووضعا مس���تحيال.
جد في مقاب���ل األفضلية
لكن ب���دا له أن الثم���ن ُم ٍ
السياس���ية واأليديولوجية للق���دس الموحدة إلى
أب���د اآلبدين .والوضع اليوم ه���و أن حوالي  %40من
الس���كان يكفرون بشرعية الحكم .وهذه مدينة من
دون إجم���اع ،ومدين���ة كهذه ال يمكنه���ا أن تؤدي
مهامها”.
وش���دد الناش���ط االجتماعي وعضو مجلس بلدية
القدس س���ابقا ،المحام���ي غلعاد برني���اع ،على أن
“المدينة تتفتت .القدس ليس���ت موحدة وال حتى
في غرب���ي المدينة .توجد مش���اكل بين الحريديم
والعلمانيين ،وبين األشكناز والسفاراديم (اليهود
الش���رقيين) ،وتوجد فيها أحياء فق���ر .إنها مؤلفة
من مجموعة مجتمعات .ربم���ا توجد أمور تدعو إلى
التف���اؤل مثل القطار الخفيف أو حديقة الحيوانات
التوراتية ،وت���رى هناك جمي���ع المجتمعات ،لكن
هذا اس���تثنائي .وع���دا ذلك ال يوج���د اندماج بين
المجتمعات وإنما يوجد فصل بينها”.
وأوض���ح برني���اع أن “ه���ذه مدين���ة له���ا تاريخ
وتعقي���دات كبيرة ج���دا .ال يمكن الق���ول إن هذه
مدينة طبيعية .هي ليس���ت كذلك .لكن المشكلة
هي أنه ف���ي معظم الحاالت ال يفكر السياس���يون،
على المس���توى القومي أو البل���دي ،كيف يحتوون
ه���ذا األمر وكيف يبدأون خط���وات صحية من أجل
تعزيز المدينة ،وإنما هم منشغلون بإثارة النفوس
مثل مسيرة األعالم (اإلس���رائيلية) التي تجري في
يوم القدس (ذكرى احتالل المدينة) خالل السنوات
األخي���رة ،وينظر إليه���ا الفلس���طينيون على أنها
طعنة في العين”.
ويرى خبراء إسرائيليون في الجغرافيا والتخطيط
البل���دي أن التخطي���ط ف���ي الق���دس ال ينطل���ق من
اعتب���ارات التطوير الحض���ري الطبيع���ي ،وإنما من
اعتبارات سياس���ية في مركزها الحفاظ على أغلبية
يهودية .وكانت المعادلة السائدة أن يكون  %70من
س���كان القدس يهودا و %30عربا ،لكن اإلحصائيات
الرس���مية ،التي نش���رها “معهد القدس لدراس���ة
إس���رائيل” في العام  ،2015تفيد بأن عدد الس���كان
في ش���طري القدس يبلغ  865ألف نس���مة ،ويشكل
اليهود نسبة  %63والعرب الفلسطينيون .%37

هجرة اليهود من القدس
قال المحاضر في قس���م الجغرافي���ا في الجامعة
العبرية في القدس ،البروفس���ور عيران فايتلسون،
إن «مفهوم التخطيط في القدس كان سياسيا طوال
الس���نين الماضية .يفحصون حجم السكان العرب،
وبموجب ذلك حددوا الغاية للس���كان اليهود .لقد
أقاموا أحياء (مس���توطنات) عمالقة .بسغات زئيف
وغيلو هم���ا ضاحيت���ان عمالقت���ان وبعيدتان عن
التواصل الجغرافي الحضري .وبدال من إقامة مناطق
تش���غيل تزيد دخل البلدية م���ن الضرائب ،أقاموا
مساكن .وهذه أمور تضر باقتصاد المدينة».
وللمقارنة ،تفيد المعطي���ات بأن دخل بلدية تل
أبي���ب من الضرائب البلدية يبلغ 9ر 2مليار ش���يكل
سنويا ،بينما دخل بلدية القدس من هذه الضرائب
هو 9ر 1مليار ش���يكل ،علما أن عدد س���كانها قرابة
ضعفي عدد س���كان تل أبيب .وه���ذا الفرق الكبير

ناب���ع من اإلعفاءات في ه���ذه الضرائب التي تمنح
للس���كان في القدس بس���بب حجم الفق���ر الكبير.
ويزيد دخ���ل بلدية ت���ل أبيب م���ن الضرائب على
األماكن التجارية بمبلغ 1ر 1مليار ش���يكل عن دخل
بلدية القدس من هذا النوع من الضرائب .وحصلت
بلدي���ة القدس على دعم حكوم���ي بمبلغ 8ر 1مليار
ش���يكل في العام  ،2015وش���كل  %37من ميزانية
البلدي���ة ،بينما حصلت بلدية ت���ل أبيب على 680
مليون شيكل ،شكلت  %16من ميزانية البلدية.
ويعمل  %40من المس���تخدمين في المدينة في
المؤسس���ات الحكومية ،مث���ل التربي���ة والتعليم
والصح���ة ،و %4فقط يعملون في مج���ال الهايتك.
وأحد أبرز أسباب هجرة اليهود من القدس ،وخاصة
العلمانيين ،تتعلق بالعمل .ووفقا لبحث أجري في
«معهد القدس لدراس���ة إس���رائيل» ،فإن  %20من
اليهود العلمانيين الذين هاجروا من القدس أشاروا
إلى مشكلة التش���غيل على أنها سبب مغادرتهم.
ووجد هذا البحث أن  %54من المهاجرين من القدس
هم يه���ود علمانيون ،و %22هم يه���ود متدينون
و %23حريديم .وتبين أن  %61من هؤالء المهاجرين
يحملون لقب���ا جامعيا .ويغادر المدينة س���نويا ما
بي���ن  7إلى  8آالف يهودي ،إذ يهاجر إليها نحو 10
آالف ويغادرها  18ألفا ينتقلون للسكن في مناطق
أخرى ،إلى المس���توطنات القريبة مثل «موديعين»
و»معاليه أدوميم».
لكن الس���بب المرك���زي الذي يدف���ع اليهود إلى
الهجرة م���ن القدس هو الس���كن .وق���ال  %47من
المشاركين في استطالع ش���مله البحث إن موضوع
الس���كن هو الس���بب األول لمغادرتهم .وتبرز هذه
المش���كلة ل���دى الحريدي���م ( )%78والمتديني���ن
اليه���ود ( ،)%60بينما تنخفض هذه النس���بة إلى
 %28لدى اليهود العلمانيين.
أما الس���بب المرك���زي للهجرة إل���ى القدس فهو
التعلي���م ،وق���ال  %29إنه���م انتقلوا للس���كن في
الق���دس من أجل الدراس���ات العلي���ا .وتضع بلدية
الق���دس مخطط���ات وتمنح محفزات م���ن أجل بقاء
ه���ؤالء الطالب الجامعيين ف���ي المدينة بعد إنهاء
دراستهم.
رغم ذل���ك ،يق���ول الباحث في “معه���د القدس
لدراسة إسرائيل” ،الدكتور يائير أساف – شبيرا ،إن
“القدس تواجه مشكلة في بلورة أساس اقتصادي
صل���ب وتزويد مس���توى خدمات لس���كانها الذين
يزيد عدده���م عن  800ألف .فعلى مدار الس���نين
بنوا أحياء (مستوطنات) معزولة عن المدينة ،وربما
تكون أسعارها متدنية نس���بيا ،لكن جودة الحياة
فيها ليس���ت مرتفعة والوصول إليها ينطوي على
إشكالية”.
وأضاف أساف – شبيرا أن “المعطيات االقتصادية
المتوس���طة ال تعكس ما يحدث ف���ي األطراف .من
جهة ،يسكن في القدس أثرياء ،ومن الجهة األخرى
توج���د فيها مجموعات س���كانية تعي���ش في فقر
مدق���ع .وثمة أمور ال يتم االلتفات إليها ،مثل حجم
التجارة ،أسعار السكن المرتفعة ،وبين أسباب ذلك
شراء أجانب لبيوت ،وهذا يعني أنه يوجد طلب”.

الفلسطينيون يغادرون أحياءهم
الوضع االقتص���ادي للفلس���طينيين في القدس
صعب جدا ،ووفقا لمعطيات إس���رائيلية رس���مية،
يعيش  %79منهم تحت خط الفقر .لكن هذا الوضع
آخذ بالتغير في الس���نوات العشر األخيرة ،مع بدء
تحوالت تظهر اندماج الفلس���طينيين في اقتصاد
القدس.
وق���ال الباح���ث ف���ي “معه���د القدس لدراس���ة
إس���رائيل” ،ميريك ش���طيرن ،إن “ %50تقريبا من
العاملي���ن من القدس الش���رقية يعملون في غربي
المدينة .وال يعمل جميعهم في األعمال الش���اقة،
وإنما يوجد دخول للسكان الفلسطينيين إلى مهنة
أكثر تقدم���ا ،وتحتاج إلى تعليم ثانوي وأكاديمي.
واالندم���اج االقتص���ادي في المرافق اإلس���رائيلية
أصبح يعتبر مش���روعا أكثر من الماضي بين العرب،
ألنه يسمح بصمود اقتصادي .ويتعلم قرابة 1500
طالب جامعي من القدس الش���رقية في مؤسسات
في غرب المدين���ة .وهؤالء األش���خاص ،وبعضهم
على األقل ،س���يتم اس���تيعابهم الحقا في س���وق
العمل اإلس���رائيلية .وهذا أمر لم يكن موجودا في
الماضي”.
في موازاة ذلك ،وبس���بب الضائقة السكانية في
األحياء والبلدات الفلسطينية في القدس المحتلة،
التي س���ببتها السياس���ات اإلس���رائيلية ،ينتقل
عرب م���ن هذه األحي���اء والبلدات إلى الس���كن في
مس���توطنات ،وخصوصا التلة الفرنسية و”بسغات
زئيف” ،رغم أن غالبي���ة العرب الذين ينتقلون إلى
الس���كن في التلة الفرنس���ية ه���م بغالبيتهم من
المواطنين العرب في إس���رائيل الذين انتقلوا من
شمال البالد إلى القدس من أجل الدراسة الجامعية
وبقوا في المدينة.
وقال ش���طيرن إن “من يمكنه الس���ماح لنفس���ه
بذلك ينتقل إل���ى األحياء اليهودي���ة في القدس
الش���رقية ،وهذا مري���ح للفلس���طينيين .ويبدو أن
تقس���يم القدس مستحيل .باإلمكان المحاولة ،لكن
تمري���ر الحدود بش���كل ملتو هو أم���ر صعب وغير
مريح وسيمس بالنس���يج البلدي .وبهذا المفهوم،
ت���م تحقيق الهدف ،لك���ن صبغ���ة المدينة بدأت
تتغير .والقدس بدأت تبدو شبيهة بنموذج مدينة
مختلطة في إسرائيل ،وفي تقديري أن هذا االتجاه
سيتعزز في السنوات القريبة المقبلة”.

											
أفراد شرطة االحتالل قرب جثمان شهيد فلسطيني عقب عملية طعن في مستوطنة «بركان»

(أ .ف .ب)

«معتقلو الفيسبوك» :منظومة إسرائيلية لتجريم
فلسطينيين استنادًا لمنشورات في المواقع االجتماعية!
اعتقلت أذرع األمن اإلس���رائيلية ،الجيش والشاباك والشرطة ،في
األش���هر األولى من الهبة الشعبية الفلسطينية ،التي اندلعت في
مطلع تشرين األول العام  ،2015عددا كبيرا من الفلسطينيين ،وجرى
التحقيق معهم حول نش���اطهم في مواق���ع التواصل االجتماعي،
وخاصة “فيسبوك” .واتهمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أكثر من
 200فلسطيني بـ”التحريض” عبر الشبكة.
ويص���ف محامو المعتقلين ظروف وتسلس���ل أحداث متش���ابهة
للغالبية الس���احقة م���ن المعتقلين ،الذين تطلق عليهم تس���مية
“معتقلي الفيس���بوك” ،ألنهم اعتقلوا بس���بب منش���ور في موقع
التواصل االجتماعي هذا .وبلورت أذرع األمن اإلس���رائيلية “مالمح”
الفلسطيني الذي يمكن أن يقدم على تنفيذ عملية طعن أو دهس،
مث���ل أن يكون من س���كان منطقة الخليل وأن لديه قريبا ش���هيدا،
بادع���اء أن من ش���أن مالمح كه���ذه أن تمكن من تقدير مس���توى
التهديد الماثل من أفراد لتنفيذ عملية.
وبحس���ب معطيات نش���رتها وزارة الخارجية اإلس���رائيلية ،فإنه
ُ
منذ نهاي���ة أيلول الع���ام  2015قتل  43إس���رائيليا وأصيب قرابة
 682آخرين في عمليات نفذها فلس���طينيون ف���ي الضفة الغربية
وإس���رائيل .ووفق���ا لمعطي���ات مكتب األم���م المتحدة لتنس���يق
الش���ؤون اإلنس���انية ( ،)OCHAفإنه خالل هذه الفترة استش���هد
 237فلس���طينيا ،غالبيتهم فتي���ة ،بنيران القوات اإلس���رائيلية،
وبينهم  167استش���هدوا خالل محاولتهم تنفيذ عملية ،واآلخرون
استش���هدوا خالل مداهمات الجيش اإلس���رائيلي ومظاهرات جرت
عند الش���ريط الحدودي حول قطاع غ���زة .وأصيب خالل هذه الفترة
 15ألف فلسطيني.
وقال المدعي العس���كري العام اإلس���رائيلي الس���ابق في الضفة
الغربية ،موريس هيرش ،لصحيفة “هآرتس” التي نش���رت تقريرا
حول “معتقلي الفيس���بوك” يوم الجمعة الماض���ي ،إنه منذ أيلول
العام  ،2015جرى نشر عشرات المنشورات في الشبكات االجتماعية
ّ
التي “دل���ت على ما يبدو على نية كاتبه���ا بتنفيذ عملية ،انتهت
باعتقاالت إدارية” .وأضاف أنه في حاالت أخرى ،جرى رصد أشخاص
كمن يمك���ن أن ينفذوا عملي���ة وحوكموا فعليا بارت���كاب مخالفة
“التحريض في الشبكات االجتماعية”.
ورغم الممارسات التعسفية لسلطات االحتالل في هذه الناحية،
إال أن هي���رش ادع���ى أن النيابة العس���كرية اإلس���رائيلية “ملزمة
باس���تنفاد اإلج���راءات الجنائية قب���ل أن تتوجه إل���ى االعتقاالت
اإلدارية ،إذا أمكن ذلك” .لكن النيابة العسكرية تستخدم هذا البند،
“التحريض في الشبكات االجتماعية” ،حتى في حال وجود شبهات
وحس���ب بأن “المتهم” هو منفذ عملية محتمل .وأشار هيرش إلى
أنه في معظم الحاالت التي ت���م فيها تقديم لوائح اتهام جنائية
ضد فلسطينيين مشتبهين بأنهم منفذو عمليات محتملون ،جرى
استخدام بند “التحريض في الشبكات االجتماعية”.
وأكد الخبي���ر في القان���ون الدولي والمحاضر ف���ي جامعة حيفا،
الدكتور إيتمار مان ،أن ممارسات سلطات االحتالل هذه التي تجري
في المحاكم العس���كرية ليس���ت عفوية .وقال إنه “في المستوى
القانون���ي ،يوجد فرق بين طبيعة الحقوق التي تمنحها إس���رائيل
داخل إس���رائيل وبين طبيعة الحقوق التي تسمح بها في المناطق
(المحتل���ة) ،وبش���كل خاص يوجد ف���رق في حدود حري���ة التعبير.
وقوانين حقوق اإلنس���ان ال تس���ري في المناط���ق ولذلك فإن حرية
التعبير ال تحظى بالحماية في المحاكم العسكرية”.
وف���ي ظل غياب حقوق اإلنس���ان ف���ي الضفة الغربي���ة والقدس
الش���رقيةّ ،
طورت أذرع األمن اإلس���رائيلية ،في أعقاب اندالع الهبة
الش���عبية الفلسطينية في تشرين األول “ ،2015جهاز إنذار مبكر”
بهدف تقدير مس���توى الخطر م���ن أن يحاول أفراد فلس���طينيون
تنفي���ذ عملية .وعقد الناطق العس���كري اإلس���رائيلي عدة لقاءات
م���ع صحافيين ،في تموز م���ن العام الماضي ،ش���رح خاللها ضابط
اس���تخبارات في قيادة الجبهة الوس���طى للجيش اإلس���رائيلي عن
“جهاز اإلنذار المبكر”.
وبحس���ب الجيش اإلسرائيلي ،فإنه خالل أقل من سنة ،بعد اندالع
الهبة ،اعتقل اس���تنادا إلى ه���ذا الجهاز قرابة  2200فلس���طيني
“كانوا في مراح���ل مختلفة من نواياهم واس���تعداداتهم لتنفيذ
عملي���ة” ،واعتقل الجيش والش���اباك أكثر م���ن  400منهم ،وجرى
تسليم أجهزة األمن الفلسطينية أسماء قرابة  400آخرين ،تم إجراء
محادثات تحذير معهم.
وقال ضابط االستخبارات في إيجاز للصحافيين إنه خالفا لنشطاء
ينتم���ون إلى حماس أو الجهاد اإلس�ل�امي ،فإنه “إذا وصل إلى بيت
فتى قبل أس���بوع م���ن الهجوم ،فإن���ه يكون ما ي���زال ال يعرف أنه
مخرب” .وأوض���ح هذا الضابط أنه بعد اندالع الهبة الفلس���طينية،
وجه الجيش اإلس���رائيلي عش���رات ضب���اط االس���تخبارات من أجل

تركيب مالمح مشتركة لفلسطينيين اعتبروا أنهم “منفذو عمليات
محتملون” .وفي البداية جرى تش���كيل ثالثة أو أربعة مالمح كهذه،
اس���تنادا إلى هوية منف���ذي العمليات في بداية الهبة ،وش���ملت
الس���ن ومكان السكن وتحليال لش���خصياتهم ومميزاتهم ،بموجب
المعلومات التي كانت بحوزة الجيش ،الذي اس���تند إلى نش���ر في
الشبكات االجتماعية ومعلومات استخبارية من مصادر أخرى.
وقدرت أجهزة األمن اإلسرائيلية ،استنادا إلى المالمح التي جرى
تركيبه���ا ،أن معظم منفذي العمليات المحتملين هم ش���بان تقل
أعماره���م ع���ن  25عاما ،وأن قرابة  %40منه���م يعانون من مصاعب
في حياتهم الش���خصية وقس���م منهم يس���عون على ما يبدو إلى
االستش���هاد من خالل تنفيذ عملية .واعتبر الضباط اإلسرائيليون
أن المشاكل الش���خصية ،مثل توترات عائلية والزواج باإلكراه ،هي
دواف���ع قوية لتنفيذ عملي���ة ،خاصة بين النس���اء .ورصدت أجهزة
األمن اإلس���رائيلية عددا من القرى الفلسطينية في الضفة وبلدات
في الق���دس على أنها أماكن س���يخرج منها قراب���ة نصف منفذي
العمليات المحتملين .وقال ضابط االستخبارات إنه ُعقدت “جلسات
إدارة مخاط���ر” يومية تقريبا من أجل اتخاذ قرارات بش���أن كيفية
التعامل مع فلس���طينيين تم رصدهم عل���ى أنهم “منفذو عمليات
محتملون”.

ترجمة خاطئة وتجريمية
كت���ب محلل الش���ؤون العربي���ة في القن���اة الثاني���ة للتلفزيون
اإلس���رائيلي ،ايهود يعري ،في مجلة “”The American Interest
األميركي���ة ،في كانون الثاني الماضي ،أن أذرع األمن اإلس���رائيلية
بذل���ت جهودا كبيرة من أجل اختراق تطبيقات الرس���ائل الخليوية
من أجل توسيع عمليات جمع المعلومات .وقال ضابط االستخبارات
المذكور أعاله إن “األفراد يغي���رون الطريقة التي يتواصلون فيها
كل أس���بوع ولذلك علينا أن نتوس���ع كثيرا في الطريقة التي نجمع
المعطيات بواسطتها”.
وأش���ار يعري إلى أن أذرع األمن اإلس���رائيلية تعمل من أجل إزالة
“مضامي���ن تحرض على العن���ف” في االنترنت .وكت���ب أن مجمل
العمليات التي تنفذها أذرع األمن في هذا الس���ياق شكلت تغييرا
ُ
كبيرا في أس���اليب الش���اباك ،وفي أعقاب ذلك أصبح ثلث العاملين
في هذا الجهاز ينتمون إلى اللواء التكنولوجي .ووفقا لإليجاز الذي
قدمه ضاب���ط االس���تخبارات للصحافيين ،في تم���وز الماضي ،فإن
هذه الممارسات ال تطبق من أجل مالحقة نشطاء اليمين المتطرف
اإلسرائيليين الذين ينفذون عمليات ضد الفلسطينيين.
وقدم���ت النيابة العس���كرية اإلس���رائيلية  170الئحة اتهام ضد
فلس���طينيين ،منذ اندالع الهبة الفلس���طينية وحتى نهاية العام
الماضي .وقبع معظم الش���بان الفلسطينيين الذين اعتقلوا بشبهة
“التحريض” عبر “فيس���بوك” مدة  18ش���هرا في الس���جن ،وهناك
 60حالة أخرى ،مرتبطة بالش���بكات االجتماعية ،جرى تقديم لوائح
اتهام فيها ضد فلسطينيين إلى محاكم مدنية إسرائيلية.
وبحس���ب مذكرة قدمها الش���اباك إلى المحكمة العس���كرية في
سجن عوفر ،في ش���باط  ،2016فإن  %70من منفذي العمليات خالل
الهبة الفلسطينية الذين لديهم حس���اب “فيسبوك” ،استخدموا
ُ
عبارات “غير مألوفة ومتطرفة” .وبين المنش���ورات التي قدمت إلى
المحاكم العس���كرية على أنه���ا دليل على نية فت���ى في الـ 17من
عم���ره من الخليل ،ما كتبه ف���ي صفحته أن “وصيتي هي أنه إذا لم
ُ
أعد فس���ألتقي معكم في الجنة” ،أو منش���ورات ذكر فيها المسجد
األقصى أو مقاومة االحتالل.
لك���ن الباحث في اللغة العربية ،الدكتور يونتان مندل ،من معهد
“ف���ان لير” في الق���دس ،رأى أنه “في حاالت كثي���رة تجري ترجمة
ُ
تجريمية وغير موثوقة للس���ياق السياسي واللغوي لما كتب .على
س���بيل المثال ،الدعوة النتفاضة بحسب المفهوم اإلسرائيلي هي
دعوة إلى العنف .لكن عندما يقولون بالعربية ’أدعو إلى انتفاضة’،
ف���إن المعنى هو مقاومة العنف الموجه نحوهم ،ولذلك فإنه يوجد
هنا عمق أكبر .كذلك فإن الخروج بمظاهرة هو انتفاضة ،والمقاومة
غي���ر العنيفة ه���ي انتفاضة .وعلى غ���رار ذلك ،عندما يس���تخدم
الفلس���طينيون كلمة ’شهيد’ فإنهم يقصدون مصطلح ’الضحية’.
كم���ا أن من يتوفى عند حاجز عس���كري هو ش���هيد ،واألوالد الذين
يموتون جراء قصف هم شهداء”.

إشكالية أجهزة توقع العمليات
قال تقرير صادر عن صندوق “بيرل كتسنلس���ون” اإلسرائيلي
إنه تم نش���ر  176أل���ف دعوة إلى العنف عبر ش���بكات التواصل
االجتماع���ي ،من���ذ حزيران  2015وحت���ى أي���ار  ،2016وأن نصف
هذه المنش���ورات كانت بالعبرية والنص���ف اآلخر بالعربية .لكن

بين  594ملف تحقيق فتحته الش���رطة اإلس���رائيلية ،بين أيلول
 2015ونهاية العام  ،2016كان جميع المش���تبهين عربا .وبحسب
ُ
معطيات الش���رطة اإلس���رائيلية فإن لوائح االتهام التي قدمت
ُ
ضد عرب كانت ثالث���ة أضعاف لوائح االته���ام التي قدمت ضد
مشتبهين يهود.
وتعمل في إسرائيل شركة “البعد الخامس” ،التي تطور برامج
الكتروني���ة تقوم بمعالج���ة معلومات في االنترن���ت وتتوقع أن
ّ
وتس���وق ه���ذه البرامج ألجهزة
ش���خصا ما ينوي تنفيذ فعل ما،
األمن في إس���رائيل والعالم .وهناك شركة “بالنتير” األميركية
التي تعمل في هذا المجال أيض���ا ولديها مكاتب في تل أبيب.
وجرى تعيين رئيس اركان الجيش اإلس���رائيلي الس���ابق ،بيني
غانتس ،رئيس���ا لمجلس إدارة شركة “البعد الخامس” .كما جرى
تعيين نائب رئيس الموس���اد الس���ابق ،رامي بن باراك ،رئيس���ا
لهذه الشركة.
ّ
وأقر وزير المواصالت ووزير ش���ؤون االس���تخبارات اإلس���رائيلي،
يس���رائيل كاتس ،بأن ثمة إمكانية أن قس���ما من الفلس���طينيين،
الذين اعتقلوا بعد وصفهم بمنفذي عمليات محتملين ،لم يخططوا
بشكل كامل تنفيذ عملية ،وربما أيضا أنهم لم يقرروا تنفيذ عملية
لدى اعتقالهم .واعتبر كاتس أن تراجع عدد العمليات التي ينفذها
أفراد ال ينتمون إلى فصائل فلس���طينية نابع من الممارسات التي
استخدمتها أذرع األمن اإلسرائيلية.
استخدام منظومات تحذر من محاولة أفراد تنفيذ عمليات وقضاء
عس���كري هو مزيج يميز إسرائيل عن غيرها من دول العالم ،رغم أن
استخدام التكنولوجيا نفس���ها موجود ،بل واتسع مؤخرا ،في عدد
من الدول .لكن أبحاثا أجرتها مؤسسة “راند” التي تمولها الحكومة
األميركية ،وجدت أن منظومات الرصد هذه التي تستخدمها أجهزة
ش���رطة لم تؤثر على مستوى أمن الجمهور .واستنتج الباحثون في
أحد هذه األبحاث أن صيغة س���ابقة استخدمتها شرطة شيكاغو لم
تخف���ض حاالت إطالق النار في المدينة .وأش���ار بحث آخر إلى عدم
وجود أدلة إحصائية على تراجع معدالت الجريمة بعد بدء استخدام
هذه األجهزة.
وأش���ارت منظمات حقوق إنسان وخبراء قانون إلى مخاطر محتملة
مرتبطة باس���تخدام أجهزة التوقع الش���رطية .وأول هذه المخاطر
المس الواضح بالحق في الخصوصية .واألمر الثاني هو التخوف من
أن أجهزة التوقع الشرطية ستؤدي إلى المبالغة في فرض القانون
تج���اه مجموعات مالحقة .ولفت منتقدون لهذه األس���اليب إلى أنه
بغياب الشفافية حيال نشاط هذه األجهزة ،لن يكون باإلمكان رصد
حجم االنحياز ضد المجموعات المستهدفة.
وأوضح المحامي في جمعية حقوق المواطن في إس���رائيل ،أوري
َ
سابح ،أن اإلشكالية في اس���تخدام أجهزة توقع عمليات تكمن في
غياب االش���تباه المعقول من أجل الش���روع في تحقيق .وأشار في
الوقت نفس���ه إلى أنه باإلمكان بلورة مالمح ليهود نفذوا اعتداءات
ضد العرب“ .على ما يبدو أنه يعتمر قلنس���وة ،من س���كان القدس
أو الب���ؤر االس���تيطانية العش���وائية في غوش عتصي���ون ومعجب
بصفح���ات الظ���ل (مغني راب يمين���ي متطرف) وليهاف���ا (منظمة
يميني���ة متطرفة) في فيس���بوك .وباإلمكان الدخ���ول إلى صفحات
فيس���بوك ألش���خاص مالئمين لمالمح تتم بلورته���ا ،والعثور على
مش���تبهين بارتكاب جرائم كراهية والبدء في تقديم لوائح اتهام
جراء التحريض .وه���ذا يناقض ما نتوقعه من جهاز إنفاذ القانون.
لك���ن من أجل الش���روع في تحقيق نحن نبحث عن اش���تباه معقول
وعن اتهام”.
وقال المحاضر في قس���م الفلس���فة ف���ي الجامع���ة العبرية في
القدس ،البروفسور موشيه هلبرطل ،إنه “بموجب مبدأ البراءة ،فإنه
من الناحية األخالقية ُيفضل عدم معاقبة أش���خاص ارتكبوا جريمة
على الخطأ وعدم معاقبة ش���خص بريء .وثمة س���ؤال هام ومرتبط
ُ
بالمناط���ق (المحتلة) وهو ما إذا تمنح الحماية المتوفرة للمواطنين
لألشخاص الذين يعيشون تحت حكمنا في المناطق من الممارسات
التعس���فية المحتملة من جان���ب الحكم الذي يم���س بحقوقهم؟
والمفهوم الماثل خلف فك���رة قرينة البراءة هو رفض أية إمكانية
لتجريم إحصائي”.
وأوضح هلبرطل أن التجريم اإلحصائي يعني “تراكما إحصائيا بأن
األشخاص الذين ينشرون منشورات كهذه في فيسبوك سينفذون
عملي���ات وعلى هذا األس���اس أق���وم باعتقاله���م احتياطيا .وهذا
األمر يفتح ثغ���رة رادعة جدا ودخوال إلى عوال���م معرفة ،إحصائية
وديموغرافية باألس���اس ،ودخول الكثير من أش���كال االس���تخدام
المش���وه للمعرفة االقتصادية – االجتماعي���ة – التكنولوجية إلى
مصطلح التجريم .وأنت تلغي عملي���ا مكانة الموضوعية ،والفردية
تصبح ’عينة’ لمجموعته” السكانية.
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لمواجهة رفض حكومة إسرائيل االستجابة:

حملة ألجل إصالحات في حقوق التمريض
ستحدد مستقبل المسنين ومصيرهم!

تقرير مراقب الدولة اإلسرائيلية حول “الصندوق القومي اإلسرائيلي”:

الفصل المحجوب خرج إلى النور مليئًا بعالمات
السؤال حول صفقات تحويل األراضي!

“أنا احتاج ساعات إضافية من التمريض والقرار
ّ
الموجهة الى
بيدك” -تحت هذا الش����عار /الرسالة
وزير المالية االس����رائيلي موش����يه كحلون ،أطلقت
جمعية حقوق المواطن ،في العاش����ر من شهر أيار
ً
الجاري ،حملة تسعى وفقا لما نشرته “إلى المطالبة
بتنفيذ االصالح����ات في الخدم����ات التمريضية”.
وقد ب����دأت الحملة بمطالبة وزي����ر المالية بتنفيذ
االصالحات التي كان يجب البت فيها منذ الش����هر
الماضي (نيسان .)2017
تق����دم الحملة للجمهور معلومات ومواد تش����رح
وضع الخدمات التمريضية والمس����اعدة المقدمة
للمس����نين ،واالصالح����ات الت����ي تج����ري المطالبة
بتطبيقها لمنح المس����نين المحتاجين المزيد من
س����اعات المس����اعدة التي يقدمها أش����خاص يتم
ً
خصيصا لمساعدة المسن/ة.
توظيفهم
هذه الحملة تتزامن مع انعقاد اجتماعات متتالية
للجنة تختص في وض����ع تفاصيل اإلصالحات في
مجال الخدمات التمريضية .تقول الجمعية“ :على
الرغم من التصريح السابق بأن التوصيات ستكون
جاهزة حتى منتصف ش����هر نيسان الماضي ،لكن
الواقع ُيب����دي لنا ان وزير المالية موش����يه كحلون
يعتقد ب����أن المس����نين الذي����ن يحتاج����ون هذه
الخدمات ليسوا في عجلة من امرهم”!
وهي تش����رح“ :في الوضع الراهن يحظى المسن
الذي يحتاج الى خدمات تمريضية ومس����اعدة في
تنفيذ مهام يومية حيوية بـ  22س����اعة مساعدة
أس����بوعية فقط! ومن الواضح ان عدد ساعات عمل
مقدمي المس����اعدة ال يكفي ،ول����ذا تقع على عاتق
ً
ً
وماديا في سائر
فعليا
العائلة مس����اعدة المس����ن
ّ
ساعات األسبوع .هذا العمل المتواصل يشكل عبئا
ً
نفس� ً
���يا يؤدي أحيانا الى خلق ُبعد ما بين المس����ن
غال على أبناء عائلته،
وعائلته .فالمس����ن انس����ان ٍ
والجميع يريدون تقديم العون والمس����اعدة ،لكن
الجزء األكبر من المس����ؤولية في تقديم المساعدة
يقع على عاتق الدولة .لذا فان زيادة عدد س����اعات
الخدمات التمريضية المقدمة للمسنين هو الحل،
وهو الضمانة لبقاء المس����ن في بيته وبين أحضان
عائلته .نحن نتوجه الى وزير المالية مطالبين اياه
بالمصادق����ة على االصالحات ،ألنن����ا لن نتنازل عن
حق المسنين الذين ال يستطيعون االنتظار طويال
من اجل الحصول على حقوقهم!”.

الصحية المجانية المش����مولة في “سلة الصحة”،
وه����ي تعريف للخدم����ات والعالج����ات التي ّ
تقدم
نس����با مختلفة م����ن التمويل الحكوم����ي ،أي أموال
ً
الميزانيات المأخ����وذة أيضا من دافعي الضرائب.
وكن����ت جمعي����ة حق����وق المواطن قد أش����ارت في
حينه ال����ى أن المحتاج لخدم����ة التمريض يضطر
الى التعامل مع عدة أجه����زة مختلفة منها :وزارة
الصح����ة ،صنادي����ق المرض����ى ،مؤسس����ة التأمين
الوطن����ي ووزارة الرفاه االجتماعي -إذ كان كل واحد
منهم يمن����ح تغطية جزئية للعالج����ات والرعاية
المتواصلة.
ُ
وكالعديد من القضايا ،ينس����ب هذا القصور الى
“نظ����ام بيروقراطي معقد” ،حي����ث لم يكن يعرف
الكثير من بين المحتاجين للخدمة ما هي حقوقهم
ولمن عليهم التوج����ه ،وغالبيتهم أصيبوا باليأس
من المحاوالت المتكررة .وم����ن ال يوجد لديه خيار
يتوجه للس����لطات ويجد نفسه يتنقل بين مكاتب
حكومية مختلفة وفي بعض األحيان يتوفى طالب
الخدمة قب����ل الحصول على ج����واب .والمتضررون
على نحو خ����اص من هذا الوض����ع ينتمون للطبقة
الوسطى ،حيث ان متوسط دخل المسن وعائلته ال
يتجاوز اختبارات الدخل وبالتالي يتكبد مصاريف
هائلة تصل الى  15 -10ألف شيكل في الشهر .أما
بنات وأبناء الطبقات األفقر ،فال يس����تطيعون تكبد
تكاليف العالجات والرعاي����ة الخاصة ويتوجهون
للمستشفيات رغما عنهم.
وكانت لجنة الوزراء ذات الصلة قررت في ش����باط
 2011ش����مل خدمات العناية التمريضية في سلة
الصح����ة المذك����ورة ،وهو م����ا اثنى علي����ه تحالف
نش����ط في حينه بإس����م “التحالف لشمل خدمات
التمريض في س����لة الصحة” .وأكد على أن الخطوة
تنطوي “على مس����اعدة كبيرة لعائ��ل�ات المرضى
والتي ستقلص الحاجة للتأمينات الخاصة باهظة
الثمن”.
وأك����د “أن خدمة التمريض يج����ب أن تكون جزءا
أساس����يا من سلة الصحة ،ويجب أن تكون بمتناول
ي����د كل مواط����ن .المصادقة على القان����ون تعتبر
ً
ً
كبيرا عل����ى آالف العائ��ل�ات التي تدفع
تخفيف����ا
االف الشواكل في الش����هر لقاء خدمات التمريض
الخاصة وتوفر ماليين الشواكل التي تصرف على
تكاليف التأمينات الخاصة”.

استكماال لما سبق نشره هنا ،حين حجب مراقب الدولة في
إس���رائيل فصال ً
هاما من تقرير له تناول “الصندوق القومي
اإلس���رائيلي” مطلع العام ،يتناول هذا المق���ال التفاصيل
التي ُس���مح بكش���فها من الفصل المحج���وب ،والذي ُعرض
ً
مؤخرا تحت عن���وان« :اإلدارة المالية
على موق���ع “المراقب”
َ
األراضي التي تملكها
لنش���اطات تطوير الصندوق القومي
الدول���ة» .وهو يحذر ابتداء بس���طوره األولى م���ن أن كال من
الدولة و»الصندوق» ّ
يدعيان ب���أن ليس بحوزتهما معلومات
موثوقة حول حجم مصاريف «الصندوق» مقابل تطوير أراض
تملكها الدول���ة .ويأتي هذا في س���ياق صفقة أو مقايضة
مس���تهجنة ،إذ أن المؤسس���ة المس���ماة “الدول���ة” دفعت
للمؤسسة المس���ماة “الصندوق القومي اإلسرائيلي” مقابل
“عمليات تطوي���ر نفذتها األخي���رة ألراض تملكها األولى،
ُ
بعملة األرض”!.
يكتب المراقب في مقدمته بأن هذا الفصل عمليا هو فصل
ّ
مكمل لما س���بق نش���ره بتاريخ  18كانون الثاني  ،2017وهو
يتضمن معلومات متعلقة بإدارة الحسابات المالية العالقة
بين الدول���ة وبين «الصندوق» ،وفقا التفاقيات بين الطرفين
ً
تعود أوالها للعام  1961والثانية لثالثة عقود الحقا..
خ�ل�ال إعداد تقرير المراقب ،ق���دم “الصندوق” في كانون
األول ً 2016
طلب���ا للجنة الفرعية التابعة للجنة مراقبة الدولة
ّ
الس���رية على هذا القسم من التقرير،
في الكنيست بفرض
ً
وفق���ا للبند  717من قانون مراقب الدول���ة .الحقا ،وبعد مرور
ش���هور على اجتماعات تلك اللجنة الفرعية قررت بتاريخ 14
آذار  2017نشر هذا الفصل.
يملك الصندوق القومي نحو 5ر 2مليون دونم والتي تشكل
معا  %12من مساحة األرض في دولة إسرائيل .وفقا التفاقية
مبرمة بي���ن الحكومة وبي���ن الصندوق ع���ام  1961أقيم في
ً
«الصندوق» ما يس���مى «مديرية تطوير األراضي» وهي وفقا
لتعريفها «تعمل في مجال التطوير والتأهيل والتحريج لكل
أراضي الدولة» .ويفترض وفقا لالتفاقية أن يمول الصندوق
ً
مردودا ً
ماليا
ذلك «التطوير» من ميزانيته ،وبعده���ا يتلقى
ّ
م���ن الدولة .ومع تراكم الديون وقع���ت الدولة و”الصندوق”
في العام  1991اتفاقية جديدة ،تتم بموجبها “إعادة األموال
من الدولة للصندوق مقابل تطوير أراضي الدولة» ،بواس���طة
نق���ل أراض من حيازة الدولة إلى حي���ازة «الصندوق القومي
اإلسرائيلي».

“لماذا نشعر بالقلق؟”

الحقوق االجتماعية الضامنة للتمريض

تتضمن حمل����ة جمعية حقوق المواطن رس����الة
تطلب من الجمهور العام توجيهها للوزير كحلون
ألنه “في هذه األيام ،وبعي� ً
���دا عن أعين الجمهور،
تدور نقاشات داخل واحدة من أهم اللجان التي لم
تسمعوا عنها .هذه اللجنة – برئاسة المدير العام
لوزارة الصحة ورئيس قس����م الميزانيات في وزارة
االقتصاد – تجتمع لبلورة خطة لتنجيع وتحس����ين
وتطوي����ر الخدم����ات للمس����نين الذي����ن يحتاجون
مساعدات وخدمات تمريضية”.
ّ
���تحدد
وتؤكد الحملة أن “قرارات هذه اللجنة س�
مس����تقبل ومصير المس����نين م����ن ذوين����ا ،أهلنا
وأجدادن����ا وجداتنا ،وكذلك مس����تقبلنا .وهذا هو
ّ
الوقت المناس����ب للتجند من أجل نضال لتحصيل
الحق����وق في مج����ال العناي����ة الطبي����ة والخدمات
التمريضي����ة في البالد .ففي الخلفية المعلوماتية
قبيل تش����كيل اللجنة هناك رف����ض وزارة المالية
برئاس����ة الوزير موش����يه كحل����ون ،المصادقة على
إصالحات ش����املة في مجال الخدمات التمريضية.
في هذه الحالة ،هناك خش����ية م����ن اكتفاء اللجنة
باقت����راح حل����ول عيني����ة فق����ط .في ظ����ل الوضع
اإلش����كالي الذي تعاني منه اليوم أجهزة الخدمات
ّ
تحسن
التمريضية ،فإن الحلول العينية يمكن ان
الوضع القائم بشكل جزئي ،لكنها لن تكون كافية
إلحداث تغيير جذري في اوضاع المس����نين الذين
يحتاجون الى الخدمات التمريضية ،والتقليل من
العبء الواقع على عاتقهم وعاتق عائالتهم”.
ترى الجمعي����ة أن اإلصالح����ات الش����املة ،التي
عرضه����ا وزير الصح����ة يعقوب ليتس����مان وخبراء
ال����وزارة ،تحظ����ى بدع����م الكثي����ر م����ن المنظمات
والجهات الت����ي تعمل على دعم حقوق االنس����ان
والمس����نين عامة ،وحق����وق المتقاعدين والمرضى
خاص����ة ،ومن بين هذه الجمعي����ات جمعية حقوق
المواطن.

الجمعية تش����ير كمرجعي����ات لحملتها الراهنة
ونش����اطاتها الس����ابقة ال����ى عدد م����ن النصوص
القانوني����ة الت����ي تنص عل����ى حق����وق اجتماعية
وصحي����ة مختلف����ة .ففي ب����اب الحق ف����ي العيش
ّ
ّ
الكريم تذكر بأنه لكل إنس����ان الح����ق في العيش
ّ
ضمن ش����روط توفر لهم احتياجاتهم األساس����ية
ّ
وتمكن م����ن العيش غيـ����ر ُ
المهين.
عل����ى األق����ل،
ينب����ع من حق العيش الكريم واجب الدولة بنش����ر
ّ
شبكة ضمان اجتماعي تحت أرجل سكانها ،بحيث
ّ
تمكنهم من الحصول على الحد األدنى من العيش
الكريم.
كذلك تؤكد الحق في الصحة :لكل إنس����ان الحق
ف����ي الحصول على خدمات صحية بمس����توى الئق.
فيجب ضم����ان خدمات صحية ُمتاحة ومتس����اوية
لعموم مواطني دولة إس����رائيل وسكانها -األثرياء
والفقراء ،والعرب واليهود ،والمس����نون الش����باب،
ّ
وس����كان المركز كما س����كان المناطق البعيدة عن
ً
وأخيرا ،وربما الحق األس����اس ،هو الحق في
المركز.
الحياة وس��ل�امة الجس����د :يحق لجميع بني البشر
الحصول على الحماية م����ن إلحاق الضرر بحياتهم
ّ
يتوجب على الدول����ة المحافظة على
وأجس����ادهم.
ّ
األمن الش����خصي للس����كان في المناطق التي تقع
تحت سيطرتها.

فوضى عارمة في ممتلكات وعقارات “القومية”

خلفية لمعلومات ومعطيات قاتمة
نش����رت جمعية حقوق المواطن قبل عدة سنوات
معطي����ات تؤك����د الحاجة ال����ى إجراء التحس����ين
المطلوب والض����روري ،والذي ُيس����تنتج من إطالق
الحمل����ة الحالية أنه تحس����ين لم يت����م القيام به،
ً
واحدا
بالرغم من وجود قرارات باألمر .وهي تقول إن
من بين كل  5مسنين يحتاج للخدمات التمريضية،
ليصل عدد المسنين الذين هم بحاجة لمخصصات
التمريض الى حوالي  140ألف مس����ن؛ من بينهم
يقيم في المؤسسات التمريضية ما يقارب  20ألفا
آخرين.
ولقد ظلت ه����ذه الخدمة لس����نوات طويلة خارج
إطار تخصيص الميزاني����ات الحكومية ،على الرغم
م����ن كونها حاجة صحية ضرورية تمس حياة آالف
األش����خاص ،اال انه لم يتم حتى عدة سنوات خلت
تنظي����م موضوع التمري����ض كجزء م����ن الخدمات

قائمة المطالب ألجل المسنين

ّ
تفص����ل الحملة قائم����ة بالمطال����ب ألجل حقوق
التمريض للمسنين كالتالي:
ّ
إعطاء كل مس����ن ومس����نة ،مم����ن يحتاجون الى
مس����اعدة في أداء المهام اليومي����ة في بيوتهم،
خدم����ات تف����ي باحتياجاته����م من ناحي����ة عدد
الساعات ،وبصورة تتناسب مع قدراتهم الصحية.
ضمان البقاء في مؤسس����ة رعاية لكل من يحتاج
ذل����ك ،كجزء من س����لة الخدمات الصحي����ة ،وبدون
اشتراط العالج في المستشفى بدفع مبالغ باهظة
من قبل العائلة.
إنشاء اطار جامع لكل الخدمات التمريضية وذلك
بهدف التقليل من معاناة المس����نين وعائالتهم
عند الحصول على حقوقهم.
تحس����ين مكانة عم����ال الخدم����ات التمريضية
ومهنة التمريض.
وتختتم الجمعية :لقد وصلنا الى مرحلة حاسمة
في النضال ،آن األوان للتوجه للوزير كحلون لنقول
ل����ه :ال يمكن إهم����ال ذوينا الذي����ن يحتاجون الى
المس����اعدة ،ال يمك����ن أن نغم����ض عيوننا في ظل
األزم����ة الراهنة الت����ي يمكن أن ت����زداد حدة كلما
ازداد سن هذه الفئة .نحن غير مستعدين للتنازل
عن مطلبنا بتطبيق اإلصالحات في مجال الخدمات
التمريضية.
وخاطبت الجمهور قائلة “أرس����لوا رس����الة للوزير
كحلون ،الحل في يدك”.

كتب هشام نفـاع:

بعد هذه االتفاقية الجدي���دة ّ
حولت الدولة إلى الصندوق
في الفت���رة ما بين بين أيل���ول  1991ونيس���ان  1992أراضي
ً
ً
تحديدا! وخالفا
بمس���احة  51ألف دونم ،وفي منطقة الجليل
لم���ا ينص عليه «قانون أراضي إس���رائيل» فإن وزارة المالية
لم تتوجه إلى لجنة المالية البرلمانية لغرض تلقي تصريح
ّ
يخوله���ا تنفيذ نق���ل األراض���ي المذك���ور .أي أن الحكومة
تج���اوزت البرلمان (والقانون) ونفذت سياس���تها بانفرادية
ال يس���مح بها القانون .وهنا يحذر مراق���ب الدولة من وجود
أخطاء وإخفاقات وفش���ل من جهتي الدول���ة و”الصندوق”!
فق���د ّ
ق���در األخير ف���ي آب  2014أن الدولة مدين���ة له بمبلغ
5ر 10مليار ش���يكل ..ولكن الدولة أعلنت في نفس الوقت أنه
ليست لديها أية معلومات موثوقة حول قيمة األراضي التي
حولته���ا إلى الصندوق (والتي ّ
ينوه المراقب إلى أن قيمتها
تقدر بمليارات الشواكل).
نتيجة لكل ذلك نش���أ وضع عبثي تدعي فيه الدولة أنها ال
تع���رف إن كانت مدينة بأموال للصندوقّ ،
ويدعي الصندوق
العكس ،وبين هذا وذاك مليارات الشواكل “ضائعة”.
من���ذ توقي���ع االتفاقية األول���ى عام  1961وحتى س���نوات
التس���عينيات لم يتم إجراء «جرد حس���ابات” بي���ن الدولة
و”الصندوق” ،مقاب���ل مصاريف «الصندوق» لتمويل «اعمال
التطوير» التي نفذتها «مديرية تطوير األراضي» في أراض
بحي���ازة الدولة( .ولذلك تم ابرام االتفاقية الجديد المش���ار
اليه���ا عام  .)1991لكن ّ
تبين أنه لم يكن هناك أي تمييز بين
حسابات الصندوق المتعلق بتطوير األراضي بحيازة الدولة

وبين مصاريف الصندوق المتعلقة بتطوير «أراضيه» نفسه.
وهكذا ،وسط هذه الفوضى (المفتعلة ربما ،أو الناجمة عن
التب���اس مرغوب فيه) والممتدة على مر الس���نوات الماضية
من���ذ توقيع أول���ى االتفاقيات ،تم نقل نح���و  50ألف دونم
من الدولة إل���ى الصندوق ،ولكن م���ن دون الحصول على أي
تصريح متعلق بطرق تس���ديد الحس���ابات وقيمة األراضي
ّ
«بجرة قلم” من الدولة إلى “الصندوق” .وهكذا
التي انتقلت
ً
نش���أ ً
عمليا هامش رمادي بل قاتم واس���ع ج���دا فيما يخص
ليس نقل ملكية أو حيازة األراضي فحسب ،بل التالعب بهذا
األم���ر .فكما ورد ف���ي التقرير :يكتنف ع���دم الوضوح قيمة
األراضي ،وحجم الحسابات المتبادلة ،والرقابة التي يفترض
أن تكون في هذا المضمار (من السلطة التشريعية على تلك
التنفيذية).
ص���ورة العبث متمثلة ف���ي أن هناك نحو عش���رة مليارات
ً
واضحا
ش���يكل وأراض بعش���رات ألوف الدونمات التي ليس
َمن الذي يج���ب أن يعوض الميزانيات الرس���مية بقيمتها،
مع االش���ارة والتوضيح والتذكي���ر بأنه وفق���ا لقانون دولة
إسرائيل اليهودية – الديمقراطية فهذه األموال هي أموال
عامة ،أموال مواطنين ومس���حوبة من جيوبهم .ال بل إنه في
ً
خصوصا التي ُت ّ
عرف فيها االرض على
الحالة اإلس���رائيلية
انها «بملكية القومية اليهودية» تسود فوضى عارمة فيما
يتعلق بممتلكات وعقارات هذه القومية!

طريقة عجيبة إلدارة حسابات
رسمية بين جهتين رسميتين
بين الحل���ول التي يقترحه���ا مراقب الدول���ة“ :وضع ملف
بمعطيات دقيقة تحتوي على مبالغ الصفقات المختلفة التي
تمت بين الدولة والصندوق فيما يخص األراضي .ويجب على
الدول���ة أن تفحص ما اذا كان يجب أصال اس���تخدام األراضي
كوس���يلة أو ُعملة دفع بش���كل عام وبهذا المدى الواسع ً
جدا
بشكل خاص .وفيما يتعلق بالحسابات بين الدولة والصندوق
يجب االخذ باالعتبار مبلغ الصفق���ات التي تمت والتي نقلت
األراضي في اطارها إلى حيازة ذلك الصندوق».
ضمن الصراع والصدام بين الطرفين -يقول تقرير المراقب-
زع���م «الصندوق القومي اإلس���رائيلي» أن“ :مقولة أن الدولة
ال تع���رف إن كانت هي المدينة للصن���دوق ،أو أن الصندوق
هو المدين للدولة هي مقولة مخط���وءة بالمطلق .فال يوجد
أي شك بأن دولة إس���رائيل هي المدينة للصندوق القومي
وبمبالغ ضخمة َ
تعد بمليارات الشواكل” .لكن المراقب يقول
إن هذا االدعاء الذي يس���وقه «الصندوق» يؤكد على «االدارة
غير الس���ليمة س���واء للدولة أو للصندوق في هذه المسألة
ويؤكد الحاجة في تنظيم الحسابات بينهما».
التقرير يتناول بش���كل موسع مس���ألة الطريقة العجيبة
إلدارة حسابات رس���مية بين جهتين رسميتين وموضوعها
المتجس���د بأمالك عامة جرى التعام���ل معها وكأنها مزرعة
خاصة ،فلم يتم الحصول عل���ى أي اذن أو أي تخويل بنقلها
واس���تخدامها وتحديد أو تقدير قيمتها الفعلية .فالتقرير
يق���ول إن التقديرات المختلفة بش���أن َ
الدي���ن قيد البحث
ً
ال يس���تند إلى أية تس���جيالت موثقة كتابيا بل يقوم على
تقس���يم مجمل مصروفات «الصندوق القومي» على تطوير
كل األراض���ي منذ العام  1991وحت���ى العام  .2013الصندوق
ادع���ى أن المصاريف الت���ي تتحدث عنه���ا الدولة أقل من
المصاري���ف الت���ي تكلفها الصندوق بش���كل حقيقي .لكن
تقرير المراقب يقول بشكل واضح انه حتى تموز  2016وهو
موعد انتهاء الرقابة التي أجراها وبعد  25س���نة على توقيع
االتفاقية الثانية ،لم تقم الدولة طيلة تلك الفترة بالتوجه
إلى الصن���دوق ولو لتلقي معلومات ح���ول المصاريف التي
س���تتكلفها مقابل تطوير أراضيها! .وعل���ى أثر االخفاقات
المذكورة لكل من الصندوق والدولة نش���أ دين غير معروف
الحجم ويقاس بالمليارات .وهو امر «ينظر اليه مكتب مراقب
الدولة بخطورة كبيرة» ،كما كتب.

تساؤالت ليست افتراضية
ً
تماما متعلقة بموقع الصفقات!
نقطة ثانية تثير العديد من عالمات الس���ؤال هي التالية:

صدر عن «مدار»
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

في غربــة الوطن
تحرير :روضة كناعنة وإيزيس نصير

ترجمة :سالفة حجاوي

عل���ى الرغم من اإلتفاقي���ة المبرمة بين الدول���ة والصندوق
عام  1991والت���ي أقرت أن قيمة األراضي المنقولة للصندوق
يحددها المخم���ن الحكومي الرئيس���ي ،أو مخمنو «مديرية
أراضي إس���رائيل» ،فقد بي���ن تقرير المراق���ب بأنه لم يتم
العمل وفقا له���ذه االتفاقية ..لم يت���م االهتمام بأن يقوم
َّ
يخ���ول من قبله بتحديد
المخمن الحكومي الرئيس���ي أو من
ُ
قيم���ة األراضي التي نقلت من الدولة إلى الصندوق القومي.
من غير الواضح كيف يتفق األمران ،بين ما نص عليه االتفاق
وما تم العمل ب���ه ،وإلى هذا يضاف موضوع وجوب الحصول
على تصريح لجنة المالية البرلمانية قبل نقل أي أراضي إلى
الصندوق (القانون واضح هن���ا ويقول إن نقل األراضي يتم
«اذا وفقط اذا تم تلقي تصريح»).
دخل الطرفان جداالت ح���ول هذا البند الفرعي وذاك البند
الفرعي في ه���ذه االتفاقية أو تل���ك االتفاقية لكن الصورة
التي ظلت فارقة وقاتمة ً
معا هي أن هناك مس���احة واسعة
ً
جدا من عدم الوضوح ،والتي ربما يقرأها قارئ نقدي ال يتسم
بالثقة المفرطة في كل ما يتعلق باإلدارة الرس���مية وش���به
الرسمية لموضوع األراضي في دولة إسرائيل ،على ان هناك
ً
ً
سياس���يا يجري التفاقيات متعلق���ة باألراضي.
اس���تخداما
وهو فع�ل�ا ما طرحه عدد من المراقبين وعدد من التحقيقات
الصحافي���ة .مث�ل�ا :هل تم نق���ل أرض من تلك المس���احات
المحيط���ة بقرى عربية ،م���ن ملكية الدولة إل���ى “الصندوق
القوم���ي” لمنع توس���ع القرى بذريعة أن���ه ال يمكن تحويل
ً
أراضي “الصندوق” لها ألنه���ا خالفا ألراضي الدولة العامة.
ً
ً
افتراضي���ا بل يرتبط بموقع األراضي التي
اتهاما
هذا ليس
تم تحويلها من الدولة إلى «الصندوق» – الجليل! حيث اكبر
تجمع للعرب الفلسطينيين في مناطق .48
ُيس���تدل م���ن التقرير أن الـ  50ألف دون���م لم تكف ادارة
«الصن���دوق» .ففي رس���الة ف���ي ش���باط  2003طلب رئيس
الصن���دوق في حين���ه من رئي���س الحكومة آن���ذاك (وكان
أريئيل ش���ارون) أن تق���وم الدولة بتحوي���ل أراض اضافية
ّ
س���وغ الصندوق هذا الطلب بأن مس���ألة
إلى الصندوق ،وقد
الحسابات والمصاريف «يصعب حصرها» .فماذا كان اقتراح
ً
حدودا للجش���ع؟ لقد طلب ان يتم
الصن���دوق الذي ال يعرف
نق���ل  35ألف دونم اضاف���ي اليه ،منوها إل���ى أن المنطقة
المالئمة له���ذا التحويل هي منطقة الجلي���ل بالذات! ومن
يعرف سياسة األرض في إسرائيل سيدرك أن هذه “العين
المفتوحة” و”الش���هية المفتوحة” على الجليل دون غيره ال
ّ
عفوية...
يمكن أن تكون

ما هو تفصيل الصفقات بين
الطرفين؟ وأية مواقع استهدفت؟

ً
مس���تغربا الجواب الذي قدمته وزارة
بالمناس���بة ،لم يكن
العدل لمراقب الدولة في تش���رين الثاني  2015بش���أن مدى
مالءمة وس���يلة نقل أراض من الدولة إلى «الصندوق» لغرض
تس���ديد حس���ابات عالقة ومتعلقة بتطوير األراضي .فهذه
الوزارة تقودها الوزيرة أييلت ش���اكيد من حزب االستيطان
الرئيس���ي «البيت اليه���ودي» ومن جهته���ا «إن ما ورد في
مس���ودة التقرير بخصوص استخدام األراضي كوسيلة دفع
ً
خصوصا في ضوء األوامر القانونية
هو أمر مقبول علينا تماما
وقرارات المحاكم بهذا الش���أن على مدى سنين» .ففي وزارة
يقودها حزب يتفنن بابتداع كل االس���اليب للس���يطرة على
اكثر م���ا يمكن من أرض يصب���ح هذا الرد بمثاب���ة المتوقع
الوحيد...
هذا الفصل الذي خرج إلى النور والنشر ما زال يحمل مجاهيل
معادلة معقدة .ما هو تفصيل الصفقات بين الطرفين؟ أية
مواقع اس���تهدفت – نحن نعلم انها ف���ي الجليل – ولماذا؟
ما هي المعايير؟ وإلى أية درجة كانت درجة التنس���يق بين
الطرفين في تحديد المواقع التي اس���تهدفتها الصفقات،
ّ
تضرر؟ هذا من نوع الملفات الذي ال يتكش���ف مرة
ومن الذي
واحدة ،ويبدو أن هذه ليست آخر حلقاته .يجب انتظار نشر
المناقصات المفصلة لتحديد المواقع التي “س���خت” فيها
ً
الدولة باألرض على الصندوق .وهذا أيضا هو دور مؤسسات
فلس���طينية ذات صلة ودور سياس���يين فلس���طينيين في
السلطة التشريعية اإلسرائيلية..
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تقرير إسرائيلي جديد في الذكرى الـ  50الحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة:

نظرة الجمهور إلى االحتالل بأنه قضية أمنية أو سياسية وال عالقة
له بالقضية االقتصادية ـ االجتماعية خاطئة وتحتاج إلى تصويب!
تص���ادف ،يوم االثني���ن المقبل ،الخامس من حزيران ،ذكرى مرور خمس���ين
عامًا على االحتالل اإلس���رائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة .وهو االحتالل الذي
يتعام���ل معه قطاع واس���ع جدًا من اإلس���رائيليين باعتب���اره «قضية أمنية أو
سياس���ية ،وال عالقة له بالقضية االقتصادية ـ االجتماعية» ،كما يشير تقرير
جديد أصدره ،لهذه المناس���بة خصيصًا ،مركز «أدفا ـ معلومات حول المساواة
والعدالة االجتماعية في إس���رائيل» تحت عنوان «االحتاللَ :من يدفع الثمن؟ ـ
تأثيرات االحتالل على االقتصاد والمجتمع في إسرائيل».
توزع التقرير ،الذي أعده الباحثان ش���لومو سفيرس���كي ونوغا دغان ـ بوزاغلو
وامتد على  92صفحة ،على األبواب التالية .1 :المقدمة؛  .2ليس ش���ريحة مئوية
واحدة بل اثنتان؛  .3االحتالل وسياس���ة تقلي���ص الميزانيات؛  .4بين االحتالل
والني���و ليبرالي���ة :كان باإلمكان غير ذل���ك؛  .5االحتالل وإضعاف ش���بكة األمن
االجتماعي؛  .6االحتالل وسياسة التطوير القائمة على األيدي العاملة الرخيصة
واإلنتاجي���ة المتدنية :قطاع البناء كحالة اختباري���ة؛  .7االحتالل والتطوير غير
المتساوي :عن بلدات التطوير؛  .8االحتالل والتطوير غير المتساوي :عن المناطق
الصناعية في البلدات العربية؛  .9االحتالل والتطوير غير المتساوي :فجوات في
ميزانيات السلطات المحلية؛  .10االحتالل :التكلفة العسكرية؛  .11ملخص.
يؤكد الباحث���ان على أن نظرة الجمهور اإلس���رائيلي المذكورة إلى االحتالل
(باعتباره قضية أمنية وسياسية ،فحسب ،وال عالقة له بالمسألة االقتصادية ـ
االجتماعية) هي نظرة خاطئة ،ألن «صيانة االحتالل» مكلفة جدًاّ ،
تمس بالنمو
االقتصادي ،بقدرة الدولة على رصد الموارد واالس���تثمارات لتطوير الضواحي
والمناطق النائية ،كما ّ
يحد من قدرتها على رفع وتحسين مستوى حياة مجمل
المواطنين في الدولة.
وم���ن هنا ،يلفت الباحثان إلى أن بحثهما ه���ذا «يبتغي إغناء النقاش العام،
م���ن خالل توضي���ح العالقة الوثيقة بي���ن ما يجري في جانب���ي الخط األخضر،
ومن خالل التركيز على بعض االس���قاطات االجتماعية واالقتصادية المركزية
المترتبة على االحتالل المس���تمر منذ خمسين عامًا ،بشكل خاص ،وعلى النزاع
اإلسرائيلي ـ الفلسطيني المستمر منذ سبعين عاما ،بشكل عام».

شريحتان مئويتان ال واحدة!

يش���ير ّ
معدا البحث ،بداية ،إلى أن مصطلح «الشريحة المئوية العليا» أضحى
مصطلحًا مركزيا خالل السنوات األخيرة في إطار الجدل العام حول اتساع عدم
المساواة ،تعمقه وتفاقمه في إسرائيل ،مع التنويه بأن هذا المصطلح يقصد
«التركيز الكبير للموارد والثراء العام في أيدي قلة قليلة من أصحاب الرساميل
األكب���ر» .غير أن فه���م الصورة العامة لواقع انعدام المس���اواة في إس���رائيل
يس���تلزم التطرق ،أيضا ،إلى «ش���ريحة عليا إضافية» ،هي «الشريحة المئوية
العلي���ا السياس���ية» ،إلى جانب تل���ك االقتصادية ـ المالية! وهذه الش���ريحة
المئوية ،اإلضافية ،تش���مل المس���توطنين «اإليديولوجيي���ن» الذين تتمتع
قياداتهم السياس���ية بقوة سياس���ية هائلة تتيح لها اس���تخدام وممارسة
حق النقض (الفيتو) على أي إجراء سياس���ي يخطو نحو حل سياس���ي للصراع
اإلسرائيلي ـ الفلسطيني ،وباألساس :أي تحرك في اتجاه حل يفضي إلى إقامة

دولة فلسطينية مس���تقلة بجانب إسرائيل .وبينما تساهم الشريحة المئوية
األول���ى ،االقتصادية ـ المالية ،ف���ي تعزيز وتكثيف حركة تركيز الرس���اميل
في أيدي قلة من األش���خاص في إسرائيل ،تساهم الشريحة المئوية الثانية،
السياس���ية االستيطانية ـ اإليديولوجية ،في إدامة الصراع وتحميل إسرائيل،
بالتالي ،ثمنًا اقتصاديا واجتماعيا باهظًا لقاءه.
ويؤك���د الباحث���ان أن «الج���واب على الس���ؤال الجوهري :لماذا ه���ذه الهوة
الس���حيقة من عدم المساواة في إس���رائيل ،بين ّ
«أمة الستارت أب» (الشركات
البادئ���ة) من جهة ،وبين إس���رائيل األخرى ،من جهة ثاني���ة ،يكمن في قدرة
الش���ريحتين المئويتين األعلى ،االقتصادية والسياسية ،على وضع وصياغة
جدول األعم���ال الجماهيري العام ومنع أية خطوات من ش���أنها تقليص عدم
المس���اواة واحتواء كل المواطنين في إس���رائيل ،أو غالبيتهم على األقل ،بين
ظهراني ّ
ّ
«أمة الستارت أب» هذه»!
ويضع التقرير الثمن االقتصادي واالجتماعي الباهظ المشار إليه ترتبا على
االحتالل واستمراره في «عناوين» رئيسية أبرزها:
ّ
أن االحت�ل�ال يعود بالضرر على االس���تقرار االقتصادي في إس���رائيل ويولد
سيرورات نمو متقلبة جدا ،وغالبا ما يصطدم النمو االقتصادي بعقبات تلجمه
وتوقفه تماما ،وخاص���ة في فترات المواجهات العنيفة المتواصلة ،كما حدث
وقت االنتفاضتين الفلس���طينيتين وعدوان «الج���رف الصامد» على قطاع غزة
في العام .2014
الضرر األوضح ،األبرز واألكثر تأثيرا هو الثمن العس���كري :الزيادات الكثيرة
والمتك���ررة لميزانية األمن لتغطية نفقات العمليات واألنش���طة العس���كرية
المختلف���ة .فقد بلغت ه���ذه الزيادات بين الس���نوات  1988و  ،2015نحو 6ر55
مليار ش���يكل ،إضافة إل���ى ميزانية األمن االعتيادي���ة (الجارية) ،والتي تمول
أيضا العمليات الجارية في المناطق المحتلة .وثمة جانب آخر لزيادة النفقات
األمنية هو توجيه جزء من موارد وزارة األمن الداخلي ألنش���طة مختلفة تصب،
في محصلتها ،في جهود صيانة االحتالل واإلبقاء عليه.
القطاع االقتصادي األكثر تأثرًا بالصراع هو القطاع السياحي .فلدى إسرائيل
إمكانيات هائلة في مجال الس���ياحةّ ،
لكن كل “حدث أمني كبير” من شأنه أن
ً
يؤدي (وهو يؤدي فعال) إلى تراجع حاد في حركة السياحة الوافدة إلى الدولة.
يمس االحتالل أيضا بمكانة إسرائيل في تدريج االعتمادات المالية العالمي،
ً
علمًا بأنها تحتل مرتبة متدنية أصال بالمقارنة مع االقتصاديات المتطورة في
العالم .ويعود س���بب ذلك إلى التهديدات الكامن���ة في األخطار األمنية التي
تلقي بظاللها على االس���تقرار االقتصادي في إسرائيل .والتصنيف المتدني
لتدري���ج االعتمادات المالية ف���ي العالم يعني االرتف���اع الكبير في تكاليف
الفوائد على الديون الخارجية .في فترات المواجهات مع الفلس���طينيين ،كما
حصل في العدوان على قطاع غزة في العام  2014مثال ،تتجنب حكومة إسرائيل
اإلعالن عن حالة طوارئ خشية أن يعود ذلك بالضرر على تصنيفها في تدريج
االعتم���ادات الدولي ،مما يؤدي إل���ى امتناعها عن تقدي���م تعويضات كاملة
للمواطنين والمصالح التجارية التي تتضرر اقتصاديا خالل أيام المواجهات.
تفاقمت مش���كلة انعدام المساواة في إس���رائيل بصورة حادة خالل العقود

غزة :صورة من بدايات االحتالل.

الثالثة األخيرة وتعتبر اليوم من األعلى في العالم الغربي .لقد تبنت إسرائيل
السياس���ات االقتصادية النيو -ليبرالية منذ العام ّ ،1985
لكن الخطوات األشد
ُ
ح���دة اتخذت إبان االنتفاضة الثانية ،والت���ي صاحبتها أزمة اقتصادية كانت
من األطول في تاريخ الدولة .وكانت أبرز وأهم تلك الخطوات :سياس���ة تقشف
حكومي���ة أدت إل���ى تقليص اإلنف���اق الحكومي عامة واإلنف���اق على الخدمات
االجتماعي���ة خاصة؛ تخفيض الضرائ���ب على األفراد والش���ركات ،األمر الذي
ع���اد بالفائدة الكبرى على الطبقات الغنية في إس���رائيل؛ تقليصات حادة في
مخصصات “التأمين الوطني” ،والتي رفعت إلى حد كبير نسبة الفقراء ّ
ومست
بالطبقة الوسطى.
ّ
يمك���ن االفتراض بأنه لوال حال���ة الطوارئ التي ولدتها تل���ك االنتفاضة لما
كان باإلم���كان تطبيق تلك الخطوات الحادة جدا ،أو ربما كان باإلمكان تنفيذها
ً
بصورة أقل حدة وأكثر تدريجية .ويش���كل هذا مثاال واضحًا على العالقة بين
النه���ج النيو -ليبرالي داخل ح���دود “الخط األخضر” ،من جه���ة ،وبين الحكم
العسكري المستمر في الجانب اآلخر من “الخط األخضر” ،من جهة أخرى.

انعدام االستقرار ال يمس باإلس���رائيليين محدودي الدخل فقط ،إنما ّ
يمس
أيضا بالش���ركات الكبيرة وبأصحاب المداخي���ل العالية .إال أن هؤالء يتمتعون
بحماية ُمباشرة وبدعم س���خي من حكومات إسرائيل ،التي تبذل أقصى ما في
وسعها لحمايتهم ،من خالل تخفيض عبء الضرائب عليهم ومن خالل خفض
تكلفة االعتمادات المالية واتباع سياس���ة ثابتة تس���عى إلى خفض تكاليف
العمل.
الص���راع المتواص���ل يمس ،بوج���ه خ���اص ،بالمواطنين العرب ف���ي الدولة،
الذين يعانون من التمييز المس���تمر في جميع جوان���ب التطوير االقتصادي
وجودة الحياة ،مقارنة بالس���كان اليهود .كما يجع���ل الصراع من الصعب جدا
اعتماد سياس���ة أكثر س���خاء (تجاه المواطنين العرب) ف���ي مجال تخصيص
األراضي العامة .وبدون سياس���ة عادلة في هذا المجال ،س���يبقى من الصعب
ج���دا النهوض باقتصاد البلدات العربية وس���كانها بش���كل حقيقي -مثال من
خالل إقامة مناطق صناعية فيها ،مث���ل تلك القائمة في بلدات التطوير وفي
المستوطنات اليهودية.

إسرائيل ال تتوقع تغييرًا في السياسة الخارجية الفرنسية في عهد ماكرون
*إلى جانب األزمات األمنية واالجتماعية الداخلية تشير التقديرات اإلسرائيلية إلى أن ماكرون سيواصل معارضة االستيطان واالحتالل وتأييد حل القضية
الفلسطينية من خالل حل الدولتين ،ومن الجهة األخرى سيواصل الحفاظ على العالقات الثنائية مع إسرائيل والتعاون معها في مجاالت كثيرة أبرزها األمن*
استقبلت إسرائيل بالترحاب فوز ايمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية
على منافس���ته ،مرش���حة كتلة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة ،مارين لوبان.
ورغ���م أن ماك���رون ال يرأس حزبا ،وأعلن عن نيته خوض انتخابات الرئاس���ة قبل عام
فقط ،لكنه كان معروفا كرجل اقتصاد ،وتولى في حكومة الرئيس فرانس���وا هوالند
الس���ابقة منصب وزير المالية .كما تعه���د بإخراج بالده من األزم���ات االقتصادية
واالجتماعية التي تواجهها فرنس���ا منذ عقدين ّ
ونيف .رغم ذلك ،قال الكثيرون من
ناخبيه إنهم صوتوا لصالحه ليس بس���بب مواقفه ،وإنما كي يلجموا لوبان ومنعها
من الوصول إلى رئاسة ثاني أكبر قوة اقتصادية في االتحاد األوروبي بعد ألمانيا.
واس���تبعد الدبلوماس���ي اإلس���رائيلي فريدي إيتان ،الذي عمل في الس���فارتين
اإلسرائيليتين في باريس وبروكس���ل ،وكان أول سفير إسرائيلي في موريتانيا ،أن
يغير ماكرون بش���كل كامل سياسة أسالفه الخارجية ،لكن يتوقع أن يركز على عدد
من القضايا الداخلية والخارجية التي باتت ملحة.
ويتوقع أن يركز ماكرون على العالقة بين فرنسا وألمانيا خصوصا ،في إطار الحفاظ
على تماسك االتحاد األوروبي ،بعد خروج بريطانيا منه .والتقى ماكرون غداة انتخابه
المستش���ارة األلمانية ،أنجيال مي���ركل ،وبحثا في توثيق العالق���ات بين الدولتين
وتعزيز االقتصاد والعالقات الدبلوماسية واألمنية لدول االتحاد األوروبي.
وأش���ار إيتان ،الباح���ث في “مركز القدس للش���ؤون العامة والدول���ة” ،وهو مركز
دراس���ات إس���رائيلي يميني ،إلى أنه “يس���يطر على االتحاد األوروبي موظفون في
بروكسل وليس السياسيين” من الحكومات األوروبية األعضاء في االتحاد .واعتبر أن
“هذا األمر يس���بب فصال بين جهاز الموظفين السقيم وبين أمنيات ورغبات الزعماء
بإصالحات واتخاذ قرارات شجاعة”.
وأردف إيت���ان أن “هدف ماكرون هو تغيير هذا الوض���ع ومنح الزعماء صالحيات
أكثر من أجل اتخاذ قرارات جريئة وبلورة سياس���ة موحدة على ضوء تدهور الوضع
االقتصادي وتزايد المهاجرين والهجم���ات اإلرهابية ،وكذلك من أجل التوصل إلى
تفاهمات حول خطوات مقبلة مقابل روسيا والصين والواليات المتحدة”.
وبدا ماكرون ،خالل حملته االنتخابية وبعد فوزه بالرئاس���ة ،أنه عازم على تشديد
الحرب على “اإلرهاب اإلسالمي” ،وزيادة الموارد المخصصة لهذه الغاية .وكرئيس
لكافة األجهزة األمنية والجيش في فرنس���ا ،زار ماكرون القوات الفرنسية في مالي،
التي يبلغ عددها قرابة أربعة آالف جندي فرنس���ي ،تم إرس���الهم في حزيران العام
 .2013وتتلقى هذه القوات مساعدات ودعما من قوات وأجهزة استخبارات ألمانية.
وبحسب إيتان ،فإن “ماكرون يؤمن بأنه ينبغي اجتثاث اإلرهاب من جذوره ومهاجمة
قواع���ده ومن يوجهونه وعزله عن أي اتصال محتمل مع الس���كان المحليين .ومن أجل
تطبيق هذا األمر ،قرر زيادة الموارد التكنولوجية والقوة البشرية والميزانيات للقوات
المسلحة ،وأقام وحدات مختارة ومتنقلة لتنفيذ مهمات خاصة”.
ُ
فقد أوقع���ت الهجمات التي نفذت في األراضي الفرنس���ية حتى اآلن  238قتيال

ومئات الجرحى .كما أن الهجوم األخير في مانشس���تر في بريطانيا عزز الحاجة لدى
األوروبيين إلى التعاون في المجالين األمني واالستخباراتي مع بريطانيا أيضا.
ويسعى ماكرون إلى تش���كيل “منظومة أمنية أوروبية” من أجل محاربة اإلرهاب،
إضافة إلى حلف شمال األطلسي (الناتو) الذي مهمته األساسية الحفاظ على أوروبا
أمام “التهديد الروس���ي” .ولفت إيت���ان إلى أن الناتو ،الذي تش���ارك فيه دول من
المعسكر السوفييتي السابق ،ليس جاهزا بعد لخوض قتال في إطار حرب عصابات.
كذلك يس���عى ماكرون إلى إنعاش األجهزة األمنية والجيش الفرنس���ي ،بهدف
مواصلة الحرب ضد تنظيم “الدولة اإلسالمية” (داعش) في سورية والعراق ،والتمكن
من مالحقة عناصر التنظيم الذين يحملون الجنس���ية الفرنس���ية أو البلجيكية وقد
يع���ودون إلى موطنهم خصوصا أو إلى أوروبا عموم���ا .والخبراء األوروبيون مقتنعون
بأنه حتى في حال هزم “داعش” والقضاء عليه ،فإن الهجمات في األراضي األوروبية
لن تتوقف ،بل ربما تتصاعد .وهذا األمر يستوجب تعاونا استخباريا.
وتوقع إيتان أن ماكرون س���يواصل قيادة فرنس���ا في ظل حالة الطوارئ الس���ارية
فيه���ا ،من خالل س���ن قوانين أكثر صرامة ضد “التحري���ض” على العنف والتطرف
المتزايد في الس���جون الفرنس���ية .وس���تتواصل مشاهد أفراد الش���رطة والجيش
الفرنسيين المسلحين الذين يتجولون في الشوارع واألماكن العامة.
مستقبل العالقات الفرنسية  -األميركية
وفقا لقراءة إيتان ،فإن فرنس���ا تابعت انتخابات الرئاسة األميركية بقلق ،وكانت
تفضل فوز هيالري كلينتون وليس دونالد ترامب .ووصف إيتان فوز ترامب بأنه جاء
“كعاصفة رعدية في يوم صاف” على أوروبا ،التي لم تكن قد صحت من صدمة قرار
البريطانيين بالخروج من االتحاد األوروبي .وس���اد فرنسا ،وأوروبا عموما ،تخوف كبير
من تأثير فوز ترامب على االنتخابات الفرنس���ية ،بأن تفوز لوبان .وينظر األوروبيون
إلى ترامب على أنه عديم الخبرة في السياسة عموما والسياسة الخارجية خصوصا.
يس����ود التخوف في أوروبا ،من����ذ انتهاء الحرب العالمي����ة الثانية ،من المواجهات
المس����لحة والثورات وانعدام االس����تقرار وتغيرات متطرفة .ويرى إيتان أن فرنس����ا
بطبيعتها هي دولة محافظة وتحتقر الشعبوية والديماغوغية والحركات االنفصالية
والفوضوي����ة“ .واألوروبي����ون والفرنس����يون خصوصا محبطون من انع����دام تأثيرهم
السياسي على حل نزاعات في العالم” .إلى جانب ذلك توجد خالفات بين دول االتحاد
األوروبي ،إلى جانب مش����اكل أخرى ،بينها الوضع االقتصادي المتردي ونسب بطالة
مرتفعة وتراجع قوة العملة األوروبية ،اليورو .كذلك فإن أزمة الهجرة من دول الشرق
األوسط وأفريقيا تضع تحديا ليس سهال أمام أوروبا ،وبضمنها فرنسا.
وأشار إيتان إلى أن “الرئيس ماكرون مثل الرئيس ترامب جاء من الوسط التجاري
واالقتصادي ،وهما ال ينتميان إلى أي حزب أيديولوجي .وكالهما س���ئما السياس���ة
القديمة والمؤسسة السياسية المترهلة والمحافظة واألحزاب التقليدية .وماكرون

مهني بتطوير العولمة في إطار االتحاد األوروبي والش���بكات االجتماعية .وماكرون
وترامب يتطلعان إلى اقتصاد حر وديناميكي”.
وأضاف أن “ماكرون يعي جيدا أنه في إطار الحرب على اإلرهاب ،فرنس���ا ليس���ت
قادرة على خوض ه���ذه الحرب وحدها وأنها بحاجة إلى مس���اعدة كبيرة من جانب
الوالي���ات المتحدة .وقد قرر الجانبان أن يوثقا التع���اون بينهما في كافة المجاالت
وخاصة في المجال االستخباري”.
وأش���ار إيتان إلى أن ماكرون وترامب متفقان على وجوب التوصل إلى حل س���ريع
ووق���ف الحرب األهلية الدائرة في س���ورية ومنع انهيار لبنان .وتابع أن “سياس���ة
فرنس���ا تستند إلى منح مساعدات إنس���انية لالجئين ،والتوصل إلى حل دبلوماسي
وإبعاد األس���د عن الحكم ،وحرب بدون هوادة ضد إره���اب داعش” .إلى جانب ذلك،
تتطلع فرنس���ا ،وذلك منذ اتفاقية سايكس – بيكو ،إلى لعب دور مؤثر في مستقبل
سورية ،بينما تأثيرها في لبنان واضح.
وفيم���ا يتعلق باالتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران ،فإن الموقف الفرنس���ي
هو رفض إلغاء هذا االتفاق ،كما تطالب إس���رائيل .كذل���ك ينظر ماكرون إلى إعادة
انتخاب الرئيس اإليراني حسن روحاني لوالية ثانية ،أنه تعبير النتصار المعتدلين
في إيران .وتش���ير التقديرات إلى أن العالقات التجارية بين الدولتين س���تتواصل،
رغم أن فرنسا لن تتردد في االنضمام إلى عقوبات دولية تفرض على إيران في حال
خرق االتفاق النووي.
ووفقا إليتان ،فقد تالشى التخوف الفرنسي من أن يفضل ترامب التعاون المباشر
مع روسيا على توثيق العالقات بين الواليات المتحدة ودول أوروبا الغربية.
فرنسا والشرق األوسط
اعتبر إيتان أن “فرنس���ا لن تغير مواقفها المعلنة تجاه الش���رق األوس���ط ،وأنها
ستس���تمر في التطلع إلى أن تكون ش���ريكة في أية عملية سياس���ية ،وخاصة حل
القضية الفلس���طينية .ورغم ذلك ،فإنها تعي أن���ه من دون تدخل أميركي قوي لن
يحل السالم في منطقتنا” .ففي عهد الرئيس األميركي السابق ،باراك أوباما ،كانت
فرنس���ا نش���طة جدا ،وطرحت مبادرة س�ل�ام في مجلس األمن الدولي ،ورأت بامتناع
الوالي���ات المتحدة عن معارضة هذه المبادرة تش���جيعا لها .كذلك طرحت فرنس���ا
مبادرة الستئناف المفاوضات اإلسرائيلية – الفلسطينية ،وعقدت مؤتمرا دوليا في
باريس ،في  15كانون الثاني الماضي ،لهذا الغرض .وكان االعتقاد السائد في فرنسا
في حينه أن كلينتون ستفوز بالرئاسة األميركية وستواصل خط أوباما السياسي.
وبحس���ب إيتان ،فإن “جولة الرئي���س ترامب األخيرة في منطقتن���ا أحبطت هذا
التوجه ودفعت فرنس���ا إل���ى الزاوية .وزادت جولة الرئي���س األميركي الناجحة إلى
الس���عودية وإسرائيل مخاوف فرنسا من اس���تمرار البناء في المستوطنات وتخليد
’االحتالل اإلسرائيلي’ بعد خمسين عاما على حرب األيام الستة .ويوجد قلق فرنسي

من نقل الس���فارة األميركية إلى القدس .ففرنس���ا تعارض توحيد المدينة وتؤيد
تدويلها ألنه توجد لها عقارات وأماكن مقدس���ة وعالقة قوية مع المدينة ،كما أنها
ملتزم���ة بالحفاظ على مكانة المس���يحيين الكاثوليك .وه���ذه عالقة متواصلة منذ
الفترة الصليبية .ويذكر أن بين أسباب اندالع حرب القرم ،في األعوام ،1856 – 1853
كانت الخالفات حول األماكن المقدسة في القدس”.
ُ
ورأى إيتان أن “سياس���ة ماكرون تجاه إس���رائيل لم تبلور نهائيا ،لكن ال شك في
أنه س���يحاول الفصل بين العالقات الثنائية والعالقات المتعددة األطراف”ّ .
وعين
ماكرون إدوارد فيليب ،من الحزب اليميني الجمهوري رئيس���ا للحكومة ،وجان إيف
لودريان وزيرا للخارجية ،بعد أن تولى وزارة الدفاع في السنوات الخمس الماضية.
وأش���ار إيتان إلى أن “لودريان يعتبر حازما في محاربة اإلرهاب اإلس�ل�امي ،لكنه
يتطلع في المقابل إلى تعزيز العالقات مع الدول العربية وخاصة دول شمال أفريقيا
ودول الخليج .وليس مس���تبعدا أن يتفق ماكرون معه ومع مبلوري الدبلوماسية في
وزارة الخارجية الفرنسية ،وأن يبقى الخط مؤيدا للعرب والفلسطينيين بشكل بارز.
وسيستمر ماكرون في دفع حل الدولتين للشعبين .لكنه تعهد بأال يملي أي خطوة
ولن يعترف بالدولة الفلسطينية بصورة أحادية الجانب”.
من الجه���ة األخرى ،توقع إيتان أن “يواصل ماك���رون العالقات الثنائية الحميمة
والمفتوحة مع إس���رائيل” .وكان ماكرون قد زار إسرائيل كوزير مالية ،في آب العام
 .2015ووفق���ا لتصريحاته ،فإن ماكرون س���يتبع سياس���ة خارجية مش���ابهة لتلك
التي اتبعها س���لفه فرانسوا هوالند ،وأنها “س���تكون على ما يبدو دمجا للسياسة
االش���تراكية – الديمقراطي���ة الت���ي اتبعها فرانس���وا ميتران وفرانس���وا هوالند.
وستتأثر هذه السياسة بنتائج االنتخابات البرلمانية التي ستجري في  18حزيران”.
وتش���ير التقديرات في إس���رائيل إلى أن ماكرون س���يواصل معارضة فرنسا لنزع
الشرعية عن إس���رائيل ومقاطعتها .كذلك فإنه سيواصل التنسيق االستخباري مع
إس���رائيل ،خاصة فيما يتعلق بالحركات الجهادية وفي مقدمتها “داعش” ،وذلك
رغم تقارير ترددت مؤخرا حول محاولة االس���تخبارات اإلسرائيلية تجنيد جواسيس
فرنسيين من دون علم أجهزة االستخبارات الفرنسية.
كذلك يتوقع أن يشجع ماكرون توثيق العالقات االقتصادية والتجارية والثقافية
بين فرنس���ا وإس���رائيل ،والتركي���ز على تطوير العل���وم والهايت���ك والتكنولوجيا
الحديثة .ولفت إيتان إلى عالقة ماكرون مع عائلة روتشيلد ،التي تسيطر على قسم
من البنوك الفرنس���ية ،وأن الخبير االقتصادي الفرنس���ي – اليهودي جاك أتلي هو
ال���ذي أدخل ماكرون في حينه إلى بنك روتش���يلد .وأتلي ال ي���زال اليوم أيضا مقربا
جدا من ماكرون.
وخلص إيتان إلى أنه “لن يحدث تغير جوهري في السياسة الخارجية الفرنسية.
ورغم ذلك ،فإن سياس���ة ماكرون س���تكون أكثر انتعاش���ا وديناميكي���ة وطموحا.
والهدف هو إعادة بريق باريس الثقافي والسياسي واالقتصادي”.
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