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غانتس يستبعد وقوع انشقاقات في تحالف «أزرق أبيض»!
*تقديم طلبات التماس إلى المحكمة العليا لشطب ترشيح قائمة «عوتسما يهوديت»
العنصرية التي أقرتها لجنة االنتخابات بفضل ّ
تغيب أحد مندوبي حزب العمل*
استبعد رئيس تحالف «أزرق أبيض» بيني غانتس أمس
االثنين وقوع انش����قاقات داخل قي����ادة التحالف ،وأكد أن
حزب����ه «مناعة إلس����رائيل» يتخذ إج����راءات وصفها بأنها
طبيعية لضمان س����رية المعلوم����ات وأن هذه اإلجراءات ال
تنطوي على أي أمر غير عادي.
وجاء اس����تبعاد غانتس هذه تعقيبًا على قيام وس����ائل
إعالم إس����رائيلية أمس بكشف النقاب عن أن رئيس «أزرق
ّ
أبيض» كلف شركة خاصة بإجراء تحقيق لمعرفة من يقوم
بتسريب معلومات عن التحالف من الداخل ،من دون إبالغ
زمالئ����ه في قي����ادة التحالف يائير لبيد وموش����يه يعلون
وغابي أشكنازي ،وأضافت أن تمويل عمل هذه الشركة تم
من ميزانية حزب غانتس.
ونف����ى عضو الكنيس����ت عوفر ش����يلح من ح����زب «يوجد
مستقبل» الش����ريك في تحالف «أزرق أبيض» أمس وجود
ً
أي توتر داخ����ل التحالف .وأضاف أنه بدال من الحديث عن
طريقة قيادة غانتس يجب النظر إلى األوضاع االقتصادية
في البالد وعدم اكتراث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
بما يحدث في قطاع غزة.
وكانت وس����ائل اإلعالم أش����ارت إلى أن «يوجد مستقبل»
برئاس����ة يائير لبيد اعتبر تكليف غانتس ش����ركة خاصة
بالتحقيق في موضوع تس����ريب المعلومات داللة واضحة
عل����ى عدم ثقة هذا األخير بش����ركائه اآلخري����ن ،ما يعني
التش����كيك في والئهم لفكرة التحالف والمضي في صف
واحد خلف رئيسه .وأوردت وس����ائل اإلعالم هذه أن حزب
«يوجد مس����تقبل» ال����ذي كان لغاية اآلن ينش����ر ملصقات
انتخابية في شوارع المدن اإلسرائيلية تحمل صورًا لقيادة
التحال����ف المؤلفة من الش����خصيات األرب����ع غانتس ولبيد

ويعلون وأش����كنازي أصبح اآلن ينشر ملصقات انتخابية ال
تحتوي على صورة رئيس التحالف.
ه����ذا ويتع����رض تحال����ف «أزرق أبيض» منذ تش����كيله
لتس����ريب معلومات من داخل اجتماعاته المغلقة ونش����ر
نصوص خطابات س����يلقيها رئيس����ه أو حتى تس����جيالت
لحوارات داخلية ليست للنشر أساسًا.
على صعيد آخر ّ
قدمت إلى المحكمة اإلس����رائيلية العليا
أم����س طلبات التم����اس ض����د مصادقة لجن����ة االنتخابات
المركزي����ة عل����ى ترش����يح إيتمار ب����ن غفير وبنتس����يون
غوبش����تاين وقائمة «عوتس����ما يهوديت (قوة يهودية)»
النتخابات الكنيس����ت الـ .22وقدم االلتماسات ممثلون عن
تحال����ف «أزرق أبيض» وتحالف «المعس����كر الديمقراطي»
بين حزب ميرتس وحزب «إس����رائيل ديمقراطية» برئاسة
رئيس الحكومة السابق إيهود باراك وتحالف حزبي العمل
و»غيشر» والمركز اإلصالحي للدين والدولة.
وقال الملتمسون إن لجنة االنتخابات المركزية لم تدرس
قاع����دة األدلة التي تم عرضها والتي من ش����أنها أن تبرر
شطب أسماء هؤالء من خوض المعركة االنتخابية .وأضافوا
أن اللجنة لم تعط رأي المستشار القانوني للحكومة الوزن
الذي كان يجب منحه لدى دراستها للموضوع.
ومن المحتمل أن تنظر المحكمة العليا في هذا االلتماس
إما غدًا األربعاء أو بعد غد الخميس.
ويمن����ح القانون االس����رائيلي المحكم����ة العليا صالحية
ش����طب قائمة أو منع شخص من المشاركة في االنتخابات
إذا ثبت أنه يحرض على العنف أو العنصرية.
وأعل����ن في نهاي����ة األس����بوع الماض����ي أن قائمة حزب
«عوتس����ما يهودي����ت» اليميني����ة المتطرف����ة التي تضم

بيني غانتس.

مرش����حين من أتب����اع الحاخ����ام العنصري مئي����ر كهانا،
س����تتمكن من التنافس في االنتخابات العامة المقبلة،
وذل����ك بع����د أن انته����ى التصويت على طلبات ش����طب
ترش����يحها في لجن����ة االنتخابات المركزي����ة بالتعادل،
وبذلك ُرفضت الطلبات.
وبالرغم من أن حزب العمل كان أحد الذين قدموا طلبات
ش����طب ترش����يح «عوتس����ما يهوديت» فإن أحد مندوبي
الحزب في لجنة االنتخاب����ات ّ
تغيب عن التصويت ،األمر
ّ
تسبب بتعادل األصوات.
الذي
وق����ال ح����زب العمل ف����ي بيان ص����ادر عن����ه إن تغيب

أح����د مندوبيه حدث بس����بب خط����أ حرج وأنه س����يقوم
ّ
س����يقدم طلب اس����تئناف
بدرس الموضوع .وأضاف أنه
إلى المحكمة العليا لش����طب ترش����يح قائمة «عوتس����ما
يهوديت».
وهاج����م عض����و الكنيس����ت يائي����ر لبيد م����ن تحالف
«أزرق أبي����ض» حزب العمل ،وقال إن م����ا حدث في لجنة
ّ
االنتخابات المركزية يش����كل فضيحة لهذا الحزب .وأكد
أنه في حال نجاح قائمة «عوتسما يهوديت» العنصرية
في الدخول إلى الكنيست سيكون حزب العمل المسؤول
الرئيسي عنه.

استطالع «مؤشر الصوت اإلسرائيلي»:

أغلبي��ة راضي��ة ع��ن أداء نتنياهو في السياس��ة الخارجية
والـعس��كريـة مقـابـل أغلـبيـ��ة غيـر راضيـة عـن الـفس��ـاد!
* :%56احتمال استبدال نتنياهو في رئاسة الحكومة عقب االنتخابات الوشيكة ضئيل بل ضئيل جدًا!*
أظهر اس����تطالع «مؤش����ر الصوت اإلس����رائيلي» ،الذي
أج����ري عل����ى أعت����اب االنتخاب����ات العامة للكنيس����ت
اإلس����رائيلي الـ  ،22والتي من المقرر إجراؤها يوم 9/17
القادم ،أن أغلبية الجمهور اإلس����رائيلي راضية عن أداء
رئيس الحكومة اإلس����رائيلية ،بنيامي����ن نتنياهو ،في
مجال العالقات الخارجية وتعزيز القدرات العس����كرية
ـ األمني����ة اإلس����رائيلية ،لكن األغلبية غي����ر راضية ،في
المقاب����ل ،عن فس����اد رئيس الحكومة وع����ن قدرته على
تقليص الفجوات االجتماعية.
وأظهر االس����تطالع أن نتنياهو ،الذي أصبح في تموز
ً
 ،2019األكث����ر إش����غاال لمنص����ب رئي����س الحكومة في
تاريخ إس����رائيل ،يحظى بالرضى م����ن أغلبية الجمهور
اإلس����رائيلي التي تمنحه تدريجًا مرتفعًا في المجاالت
التالي����ة :تحس����ين وتطوي����ر مكانة إس����رائيل الدولية
( ،)%60تعزيز القوة العس����كرية اإلس����رائيلية (،)%56
معالجة ومواجهة التحدي اإليراني (5ر ،)%50تحس����ين

االقتصاد ورفع مستواه (.)%45
متدن،
ف����ي المقابل ،حص����ل نتنياه����و على تدري����ج
ٍ
نسبيًا ،في مجال تعزيز التضامن بين الشرائح والفئات
المختلف����ة في المجتمع اإلس����رائيلي ( )%51وفي مجال
الفساد ونظافة اليدين (.)%49
وت����رى أغلبية م����ن الجمه����ور اإلس����رائيلي ( )%56إن
احتمال اس����تبدال نتنياهو في رئاسة الحكومة في إثر
االنتخابات الوش����يكة هو احتمال ضئي����ل ،بل وضئيل
جدًا!
وأش����ارت نتائج اس����تطالع المؤش����ر إلى تحس����ن في
مستوى تفاؤل الجمهور وثقته بمستقبل األمن القومي
اإلس����رائيلي وارتفاع نسبة المتفائلين إلى ( %52مقابل
 %50ف����ي الس����ابق) ـ  %55م����ن اليه����ود ،مقابل %36
من الع����رب؛ وتبقى ه����ذه أعلى من نس����بة المتفائلين
اإلس����رائيليين بمس����تقبل الديمقراطية في إسرائيل
( )%47ـ  %50من اليهود ،مقابل 5ر %30من العرب.

وتبي����ن نتائج االس����تطالع أيضًا أن الموض����وع األكثر
أهمي����ة والذي ينبغ����ي أن يكون األول على رأس س����لم
أولويات الحكومة اإلس����رائيلية القادمة هو .1 :تقليص
الفوارق االجتماعية ـ االقتصادية ( %43من اليهود%47 ،
من العرب)؛  .2استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين
( %16في المعدل ـ  %15من اليهود %18 ،من العرب)؛ .3
التهدي����د اإليراني ( %13من اليهود %5 ،من العرب)؛ .4
محاربة الفساد ( %9من اليهود %8 ،من العرب)؛  .5دمج
الحريديم في االقتصاد وس����وق العمل ( %6من اليهود،
 %1من العرب).
ويرى  %53من المس����تطلعة آراؤهم إن دولة إسرائيل
ال تف����ي وال تطبق م����ا تعهدت به «وثيقة االس����تقالل»
بشأن ضمان المس����اواة للجميع5 :ر %68من بين العرب
يعتقدون هذا ،مقابل  %50من بين اليهود.
المجموعة الس����كانية األبرز التي ال تحظى بالمساواة
ف����ي إس����رائيل ،حس����ب نتائج ه����ذا االس����تطالع ،هي:

المواطنون العرب ،ف����ي المرتبة األولى ( %43من العرب
يقولون هذا ،مقابل  %20م����ن اليهود) ،يليهم اليهود
المهاجرون من أثيوبيا في المرتبة الثانية.
ومن نتائج االس����تطالع أيضا :يرى 5ر %71من اليهود
أن سياس����ة من����ع مؤي����دي حرك����ة «المقاطعة ،س����حب
االس����تثمارات والعقوبات» ( )BDSمن الدخول إلى دولة
إس����رائيل هي «سياس����ة صحيحة» ،بينما يرى  %35من
العرب أنها كذلك.
يذكر أن استطالع «مؤش����ر الصوت اإلسرائيلي» ،الذي
أجراه «معهد سميث الستطالعات الرأي» ،لصالح «مركز
غوطمان ألبحاث الرأي العام والسياسة» التابع لـ»المعهد
اإلسرائيلي للديمقراطية» ،في الفترة بين  28و 30تموز
األخير ،شمل عينة قوامها  779مواطنا إسرائيليا ،رجاال
ونساء ،من بينهم  652يهوديًا و 127عربيًا ،يشكلون في
المجمل عينة تمثيلية للس����كان البالغين في إسرائيل،
في سن  18عامًا وما فوق.

مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى:

ّ
األحداث األخيرة بالقرب من منطقة الحدود مع غزة تعبر عن ضعف سيطرة «حماس»!
ق���ال المحلل العس���كري لصحيفة «هآرت���س» عاموس
هرئيل أمس االثنين إن األحاديث التي أجراها في األيام
القليلة الفائتة مع عدة جهات عس���كرية واستخباراتية
رفيعة المس���توى كش���فت عن معارضة ه���ذه الجهات
الدع���اءات حرك���ة حماس بأن المس���ؤولية ع���ن تصعيد
األوض���اع األمنية في منطقة الح���دود مع قطاع غزة خالل
األس���بوع المنص���رم تقع عل���ى عاتق «ش���باب غاضبين».
وبالرغم من ذلك أش���ار هرئيل إلى أن االدعاء السائد في
المؤسس���ة األمنية ه���و أن األحداث األخي���رة بالقرب من
الس���ياج الحدودي ّ
تعبر في األس���اس عن ضعف سيطرة
حركة حماس على ما يجري في القطاع.
وأكدت هذه الجهات األمنية ،بحسب ما أورد هرئيل ،أنه
إذا لم يبادر زعيم حماس في غزة يحيى السنوار للتغلب
على هذا الضعف لديه الكثير ليخس���ره ،فالتس���هيالت
األكثر أهمية بالنسبة إلى حماس تأتي تحديدًا من مصر.
والمعبر بين رفح وس���يناء مفتوح حالي���ًا في معظم أيام
األس���بوع .وفي الوقت نفس���ه ،من خالل اتفاق صامت مع
إس���رائيل تستخدم مصر مؤخرًا معبرًا كبيرًا آخر للبضائع
في منطق���ة رفح ،تمر منه بضائع كثي���رة إلى قطاع غزة،
بينه���ا مواد غذائية ومواد بن���اء ،وتفرض حماس ضريبة
على حركة البضائع في هذا المعبر ،وهو ما يثمر مداخيل
إضافية َّ
تقدر بعشرات ماليين الشواكل في الشهر.
ً
ومضى هرئيل قائال :باإلضافة إلى ذلك ،قدمت إسرائيل
تس���هيالت ال يع���رف الجمهور اإلس���رائيلي تفاصيلها،
بينها تزويد القطاع بالكهرباء بمعدل نحو  16ساعة يوميًا

(في مقابل  4س���اعات فقط قبل بضعة أشهر) ،وانتهجت
ً
سياس���ة أكثر تس���اهال حيال دخول آالف الغزاويين إلى
إس���رائيل بغطاء رس���مي كرجال أعمال ،على الرغم من أن
أغلبيتهم من العمال .وقلصت إس���رائيل أيضًا نحو %30
من المواد الثنائية االس���تخدام ،الممنوع استيرادها إلى
ُ
القطاع ،ألنها يمكن أن تس���تخدم في بناء أنفاق ،وقواعد
عس���كرية أو وسائل قتال .في المقابل حدث تقدم معين
ف���ي بدء العمل ف���ي عدة مش���اريع بنى تحتي���ة للمدى
البعيد ،بينها وصل أنبوب مياه إضافي ،والتحضير لوصل
خ���ط الكهرباء رق���م  .161وأكد أن كل ذلك يوفر أس���بابًا
لحماس لمواصلة االمتناع عن اندالع مواجهة عس���كرية
واسعة .والسؤال األساسي في هذه المرحلة هو هل هذه
التس���هيالت تكفي الجمهور الغزاوي ،أم أن خيبة األمل
من عدم تحقيق المبادرات أوس���ع بكثير وس���تؤدي إلى
موجة واس���عة من محاوالت هجمات؟ ،وف���ي هذه الحالة،
وسواء تس���يطر حماس على ذلك أم ال ،النتيجة يمكن أن
تكون االنزالق إلى مواجهة عسكرية أخرى.
ّ
في غضون ذلك واصلت إسرائيل التهديد بشن عملية
عسكرية واسعة ضد قطاع غزة.
وقال وزير الطاقة وعضو المجلس الوزاري اإلس���رائيلي
المصغر للشؤون السياسية -األمنية (الكابينيت) ،يوفال
ش���تاينيتس ،أمس ،إن الحكومة تخطط لعملية عسكرية
واسعة في غزة ،لكن لديها جبهة أخرى وهي منع تموضع
عسكري إيراني في سورية.
وأضاف ش���تاينيتس أنه لم يكن لدى أي من الجنراالت

الس���ابقين حل طويل األمد لمش���كلة غزة ولن يكون حل
كهذا.
وقالت مص���ادر رفيعة المس���توى في قي���ادة الجيش
اإلس���رائيلي إن الجي���ش يس���تعد لمواجه���ة احتم���ال
اس���تمرار إطالق القذائف الصاروخي���ة من قطاع غزة في
اتجاه األراضي اإلس���رائيلية خالل األي���ام المقبلة ،وذلك
عل���ى الرغم من ع���دم وجود تحذيرات ملموس���ة في هذا
الش���أن .وأضافت هذه المصادر أن «فرق���ة غزة» التابعة
للجيش االس���رائيلي تعلمت دروسًا من محاوالت التسلل
األخيرة ،إذ تم تمييز المس���لحين الذين حاولوا التس���لل
إل���ى األراضي اإلس���رائيلية أخيرًا من مس���افة عش���رات
األمتار داخل قطاع غزة .وأش���ارت المصادر نفس���ها إلى
أن التقديرات الس���ائدة لدى المؤسسة األمنية تؤكد أن
الهجمات ومحاوالت التسلل في منطقة الحدود مع قطاع
غزة في األيام األخيرة هي عبارة عن مبادرات فلسطينية
فردية من غزة وليست من طرف حركة حماس .وأكدت أن
حماس معنية بش���كل أساسي بالهدوء ،لكن هناك دائمًا
من يعارض هذا الهدوء.
وكان رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو
أكد أول أمس (األحد) أنه إذا لزم األمر ستش���ن إس���رائيل
عملية عسكرية واس���عة ضد قطاع غزة من دون أي عالقة
باالنتخابات العامة التي س���تجري يوم  17أيلول المقبل،
وأك���د أنه يعم���ل بتعاون ت���ام وبحزم وحكم���ة مع قادة
ّ
يتردد في فعل كل ما هو ضروري
المؤسس���ة األمنية ولن
للدولة.

وتأتي تصريحات نتنياهو عقب سلس���لة أحداث أمنية
ش���هدتها منطق���ة الحدود بين إس���رائيل يوم الس���بت
واألس���بوع الفائت وتم خاللها قتل  3مس���لحين من غزة
من جانب الجيش اإلسرائيلي بعد محاولتهم التسلل عبر
الس���ياج الحدودي .كما تم قتل مسلح حاول التسلل إلى
إسرائيل من قطاع غزة األسبوع الفائت.
وتم���ت محاولة التس���لل ه���ذه بعد س���اعات قليلة من
إط�ل�اق  3قذائ���ف صاروخية في اتجاه جنوب إس���رائيل
من القطاع الس���احلي .وت���م اعتراض اثنتي���ن منها في
حين س���قطت الثالثة خارج منزل في سديروت وتسببت
بإلحاق أضرار طفيفة من دون وقوع إصابات بش���رية .كما
جاءت في وقت تصاعد العنف بين إس���رائيل وغزة بشدة
في األسابيع الثالثة الماضية .وفي ليلة الجمعة الفائتة
أطلق فلس���طينيون من القطاع صاروخًا واحدًا على األقل
في اتجاه إس���رائيل تم اعتراضه بواسطة منظومة «القبة
الحديدية» ،بحسب ما أعلن الجيش اإلسرائيلي .وردًا على
ذلك قصف الجيش اإلس���رائيلي موقعي���ن تحت األرض
تابعين لحركة حماس.
وش���هدت األس���ابيع األخيرة عدة محاوالت تس���لل إلى
داخل إس���رائيل .وف���ي غضون  10أيام نجح  6مس���لحين
فلس���طينيين في تجاوز السياج الحدودي المحيط بقطاع
غزة قبل أن تقوم القوات اإلسرائيلية بقتلهم .وفي إحدى
الح���االت التي وقعت يوم  1آب الحالي ،فتح مس���لح النار
على جنود إس���رائيليين ،األمر الذي تسبب بإصابة ثالثة
منهم قبل إطالق النار عليه وقتله.

كلمة في البـدايـة
عن جوهر البديل المطروح
ُ
لحكم نتنياهو...
بقلم :أنطـوان شلحـت
(*) قبل نحو شهر من االنتخابات اإلسرائيلية للكنيست
الـ ،22التي ستجري يوم  17أيلول المقبل ،بات من الواضح
ً
أكثر فأكثر أن التحالف الذي يطرح نفس���ه بصفته بديال
لحك���م بنيامين نتنياه���و ،وهو تحال���ف «أزرق أبيض»،
ّ
ّ
السياس���ي الخطاب والخط اللذين
يتبنى على المستوى
يميزان اليمين الشعبوي واالستيطاني.
ّ
ً
وهذا ما ش���فت عنه مثال جولتان قام بهما أقطاب هذا
التحالف أخيرًا في كل من غور األردن ومنطقة الحدود مع
قطاع غزة .وفي هذه الجولة األخيرة دعا هؤالء إلى الحرب
ً
قبل أي شيء آخر [طالع مقاال ص .]3
وخصصنا في هذا العدد من «المش���هد اإلس���رائيلي»
ملفًا خاص���ًا حول هوية تحال���ف «أزرق أبيض» [طالع ص
 ]6اس���تعدنا فيه أيضًا بعض مواق���ف أحد أقطابه ،وهو
رئيس حزب «تلم» وزير الدفاع األس���بق موش���يه يعلون،
والتي يعتبر فيها أن العملية السياس���ية بين إسرائيل
والفلسطينيين ُ«م ّ
جرد وهم كاذب» ،باإلضافة إلى إضاءة
ّ
موس���عة ّ
قدمها أحد الناطقين بلس���ان هذا الحزب بشأن
دوافع إقامة هذا التحالف وبرنامجه السياسي.
ومهما تكن بنود هذا البرنامج السياسي ،فمن األهمية
بمكان إشارة صاحب هذه اإلضاءة إلى ما يلي:
ً
ّ
الس���وري
أوال ،يرد ف���ي البرنامج ليس فقط أن الجوالن
المحتل هو جزء من إس���رائيل إلى األبد ،وإنما أيضًا وعلى
نحو غير مسبوق أن الجوالن ليس موضع تفاوض .وتنبغي
اإلش���ارة إلى أن مثل هذا الموق���ف لم ُيعلن من جانب أي
حكومة في إسرائيل من قبل.
ّ
يتحدث البرنامج االنتخابي عن القدس الموحدة
ثانيًا،
ّ
تحت الس���يادة اإلسرائيلية .كما يتحدث عن «غور األردن
اإلسرائيلي».
ثالثًا ،يتح���دث عن االلتزام تجاه الكتل االس���تيطانية
ف���ي األراضي المحتلة منذ  1967وتجاه اس���تئناف البناء
َ
فيه���ا .وللتوضيح :التعريف ُ
س���تخدم ف���ي البرنامج
الم
االنتخاب���ي ال يتح���دث عن «الكت���ل الكبي���رة» ،وإنما عن
«الكتل االستيطانية».
رابعًا ،ثمة ّ
ّ
تعهد في البرنامج بأن ال يتكرر االنسحاب من
جانب واحد ،وتعريف لالنفصال (عن قطاع غزة) بأنه خطأ
ُيحظر تكراره .وهو ال يشمل فكرة «تبادل مناطق (أراض)»،
والتي تعني ،في قراءة الكاتب ،االعتراف المبدئي بالخط
األخضر ّ
حدًا للدولة واالنسحاب من مناطق تحت السيادة
اإلسرائيلية (محتلة) كتعويض عن ضم كتل استيطانية
في أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل.
ّ
إلى ذلك ،يؤكد الكاتب نفس���ه أن مهمة تحالف «أزرق
ّ
ّ
«التيار
أبيض» الرئيس���ة تتمثل بإعادة ترميم ما أسماه
ّ
ّ
المركزي» ال���ذي يصفه بأن���ه «ديمقراطي
الصهيون���ي
ّ
رس���مي» نظرًا إلى أن قيمة الرسمية «تتعرض إلى هجوم
ش���امل ،من جانب نتنياه���و ومريديه» .وب���ذا يصل إلى
بيت القصي���د الذي يمكن أن نس���تنتج منه أن المعركة
األس���اس تدور حول ترتيب البيت الداخلي ،بل يؤكد أنه
في القضاي���ا الخارجية واألمنية هو غي���ر بعيد عن نهج
ّ
ويقدر جدًا عمله ونجاحاته في
نتنياهو وطريقه ،ويحترم
هذا المضمار.
وبق���در ما يعكس هذا الكالم مس���ألة انع���دام البديل
الحقيق���ي لنتنياه���و من ناحي���ة جوهرية في س���ياق
االنتخاب���ات الوش���يكة ،فهو يش���ي بماهية م���ا يمكن
اعتب���اره بمنزلة إجماع إس���رائيلي راهن ،وال س���يما في
مح���ور السياس���ة الخارجي���ة .وهو إجم���اع ّ
مدجج برضى
أغلبية الجمهور اإلس���رائيلي ،كم���ا يظهر في نتائج آخر
اس���تطالعات «مؤشر الصوت اإلس���رائيلي» والتي منحت
نتنياه���و تدريجًا مرتفعًا في مجاالت :تحس���ين وتطوير
مكان���ة إس���رائيل الدولي���ة ،وتعزيز القوة العس���كرية
اإلس���رائيلية ،ومعالج���ة التحدي اإليران���ي ومواجهته،
وتحسين االقتصاد اإلسرائيلي ورفع مستواه [طالع خبرًا
ً
منفصال عن «المؤشر» في هذه الصفحة ،وطالع «المشهد
االقتصادي» ص .]4
وبطبيع���ة الح���ال ال يجوز الفصل بين ما يس���تجد على
صعي���د السياس���ة اإلس���رائيلية الخارجي���ة وبي���ن آخر
التطورات في الس���احة اإلقليمية منذ نحو عقد من الزمن.
وكذلك بين هذه المس���تجدات وما يحدث على المستوى
الدولي ،وفي مقدمة ذلك تس���لم دونال���د ترامب مقاليد
ّ
يتعين هنا أن
اإلدارة في البيت األبيض األميركي .وربما
نلفت النظر إلى أن آخر المقاربات اإلس���رائيلية اليمينية
بهذا الشأن ّ
تشدد على أن ترامب ومستشاريه األبرز جون
بولتون (مستش���ار األمن القومي) وماي���ك بومبيو (وزير
الخارجية) متعاطفون مع إس���رائيل ،لكنهم يعتبرونهاـ
ً
أوال وقبل أي ش���يء آخ���ر ـ حليفًا متميزًا في مس���اهمته
لألم���ن والصناع���ات األمني���ة والمدني���ة ف���ي الواليات
المتحدة .وعلى عكس الرئيس الس���ابق باراك أوباما ،يرى
هؤالء الثالثة في إسرائيل ثروة وليس عبئًا تطيل الذراع
االس���تراتيجية األميركية وتس���اهم في استقرار الدول
العربي���ة الحليفة له���ا .وخالفا للفكرة الس���ائدة ،يدرك
هؤالء أن عالقات الواليات المتحدة ـ إس���رائيل ال تش���به
ّ
أحادي االتجاه ،ينقل الم���وارد إلى دولة محتاجة،
ش���ارعًا
وإنما هي بمثابة ش���ارع ثنائي االتج���اه لفائدة متبادلة،
يعود على الواليات المتحدة بمردود سنوي يعادل مئات
أضعاف ما تس���تثمره في إسرائيل س���نويًا [طالع مقال
يورام إتينغر ص .]2
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ّ
ّ
عمير بيرتس جر حزب العمل إلى زاوية ضيقة ويتالعب بالورقة الطائفية الضعيفة!
*بيرتس لجأ إلى تحالف هش مع أورلي ليفي -أبكسيس طمعًا بأصوات اليهود الشرقيين التي حصلت عليها في االنتخابات األخيرة ،وأيضًا أصوات
حزب «كوالنو» المنحل برئاسة موشيه كحلون ،إال أن اليهود الشرقيين يميلون أكثر لليمين عدا أن ظاهرة التصويت الطائفي هي في انحسار متواصل*

قبل ي���وم من تقديم القوائم للجنة االنتخابات المركزية،
لالنتخابات البرلمانية اإلس���رائيلية التي س���تجري يوم 17
أيل���ول المقبل ،وقف رئيس حزب العمل عمير بيرتس ،أمام
مؤتمر حزبه خاطبا ومتس���ائال« :أيضا تسيبي ليفني جاءت
م���ن اليمين وتحالفنا معها ،ولكن لم���اذا تنفرون من أورلي
ليفي -أبكسيس».
وهذا الس���ؤال وح���ده ،يؤكد عل���ى الخلفي���ات الطائفية
اليهودية ،التي ترافق بيرتس في كل حياته السياس���ية،
فحق���ا أنه من اليهود الش���رقيين الذين عان���وا في العقود
األولى إلس���رائيل ،إال أنه يس���تثمر انتماءه الطائفي دائما،
وكما يب���دو في حمل���ة االنتخابات الجاري���ة .ولكن بيرتس
يلعب اآلن بورقة ضعيفة ،قد تكلفه ثمنا أشد يدفعه حزبه
يوم االنتخابات.
فبع���د انتخابات نيس���ان ،التي ّ
تكبد فيه���ا حزب العمل
الخس���ارة األكبر ف���ي تاريخ���ه ،وبات كتلة صغي���رة ،حلت
سادسة في المراتب بين الكتل ،مع  6مقاعد ،كان واضحا له
أنه لن يخ���وض أي انتخابات مقبلة من دون تحالف ،يضمن
بقاءه على الس���احة .فج���اءت االنتخابات المع���ادة .وكانت
الصورة ش���به المؤكدة أن وجهة حزب العمل هي التحالف
م���ع ميرتس ،وه���و التحالف الذي رفضه الرئيس الس���ابق
لحزب العمل ،آفي غباي.
وحينما تقررت االنتخابات الداخلية الختيار رئيس جديد
للحزب ،أعلن المرش���حون الثالثة :عمير بيرتس ،وس���تاف
شافير وإيتسيك شمولي ،أن وجهتهم األولى هي التحالف
مع ميرتس .وق���د فاز في تلك االنتخابات بيرتس ،إذ حصل
عل���ى حوالي  %47من األصوات ،ليرأس الحزب للمرة الثانية
في حياته السياس���ية .وكانت ّ
المرة األولى في العام ،2005
وق���اد الحزب في انتخابات ُ ،2006
ومني بخس���ارة ،ليخس���ر
الحقا رئاسة الحزب في العام  2007لصالح إيهود باراك.
وف���ي الي���وم التالي ،باش���ر بيرتس باتص���االت مع حزب
ميرتس ،الذي انتخب هو أيضا رئيس���ا جديدا له ،نيتسان
هوروفيتس .وأيضا مع إيهود باراك .ومع الوزيرة الس���ابقة
تسيبي ليفني .مع النائبة السابقة أورلي ليفي -أبكسيس،
الت���ي خاضت انتخاب���ات نيس���ان بقائمة مس���تقلة ،بعد
انش���قاقها عن حزب «يس���رائيل بيتينو» ،وحصلت على 75
ألف ص���وت ،وهذا يعادل مقعدين ،بينما نس���بة الحس���م
احتاجت إلى قرابة  140ألف صوت.
ولك���ن فجأة ،أعل���ن بيرتس ف���ي منتصف ش���هر تموز،
عن تحالف م���ع أورلي ليفي ،مانحا إياه���ا ثالثة مقاعد في
المقاعد العشرة األولى :الثاني والسابع والعاشر .وفي ذات
الوق���ت أعلن عن اغالق باب المفاوض���ات مع ميرتس .وقيل
الحقا إن بيرت���س رفض االلتزام بع���دم االنضمام لحكومة
بنيامين نتنياهو .وتبين الحقا أن الباب تم اغالقه في وجه
إيهود باراك ،الذي أسس حزب «إسرائيل ديمقراطية» .ولم
تثر ضجة صاخب���ة جراء ما فعل بيرت���س ،ولكن في الحال،
أعلنت النائبة البارزة ستاف شافير عن انسحابها من حزب

العمل ،لتنضم بين ليلة وضحاها ،لتحالف ميرتس مع حزب
إيهود باراك؛ ويرأس القائمة هذه رئيس ميرتس نيتسان
هوروفيتس ،بينما المقعد الثاني لس���تاف ش���افير ،فيما
يحل في المقعد الثالث نائب رئيس أركان الجيش الس���ابق
ّ
يائير غوالن ،الذي خلع البزة العس���كرية في العام الماضي،
وهو يمثل حزب باراك ،الذي اختار لنفسه المقعد العاشر.

اصطفاف طائفي
قبل أيام قليلة من تحالف بيرتس مع أورلي ليفي ،أعلنت
النائب���ة البارزة في ح���زب العمل ش���يلي يحيموفتش ،عن
اعتزالها الحياة السياسية «لوقت ما» .وقيل في حينه إنها
تبحث عن اس���تراحة ،ش���جعها عليها ابنها .ولكن باإلمكان
التقدي���ر أن يحيموفيت���ش قد عرفت مس���بقا اتجاه الريح،
فاختارت الخروج من اللعبة.
وكان قد سبقها في اعتزال السياسة رئيس الحزب السابق
آفي غباي ،والمرش���ح الثاني في قائمة حزب العمل العميد
احتياط طال روسو ،الذي استحضره غباي للحزب ليعززه .ما
يعني أن أربعة من المقاعد الس���تة لحزب العمل باتوا خارج
الكنيست ،بإضافة ستاف شافير التي انشقت عن حزبها.
ولكن في كل ه���ذا ،فإن العامل الطائفي كان واضحا ،رغم
أنه ّ
مر مرور الكرام في اإلعالم اإلسرائيلي .فبيرتس المولود
في المغ���رب ،تحالف مع أورلي ،ابنة دافي���د ليفي المولود
ف���ي المغرب .وإن ل���م يكف هذا ،فإن الثال���ث في القائمة،
إيتسيك ش���مولي ،هو من أصول عراقية ،بينما االشكنازية
ستاف شافير غادرت الحزب ولجأت لتحالف يقوده أشكناز
ميرتس وباراك .في حين أن تس���يبي ليفني واصلت بقاءها
خارج الحلبة السياسية.
ف���ي مؤتمر حزب العم���ل إلقرار القائم���ة االنتخابية قبل
تقديمها للجن���ة االنتخابات قال بيرتس ما يلي« :نحن هنا
لكسر االنقسام الذي خلقتموه ،ولكسر مقولة أن أي شخص
ال يعتقد مثلك هو قطيع» .وأضاف« ،أقول بأس���ف ش���ديد
أنكم القطيع .أنتم من كان يج���ب أن تتبنوا هذا التحالف.
نع���م ،صحيح ،لق���د جاءت ليفي -أبكس���يس م���ن اليمين.
ولكن قبلها أيضا تس���يبي ليفني جاءت م���ن اليمين ،وقد
استقبلناها جميعا بأذرع مفتوحة».
والرسالة كما ذكر س���ابقا ،أن تسيبي ليفني االشكنازية،
جاءت إلى الحزب الذي سيطر عليه على مدى عقود أشكناز.
وهذا الحزب الذي أس���س إس���رائيل ،هو من وضع سياسات
التمييز ،وأولها وأخطرها التمييز ضد العرب ،وهو التمييز
األيديولوج���ي الصهيون���ي .ولك���ن أيض���ا التميي���ز ضد
الش���رقيين ،بنظرة الرجل األبيض .ولك���ن منذ العام ،2002
فإن بيرتس هو الرئيس الشرقي الرابع لحزب العمل ،أولهم
بنيامي���ن بن إليعازر في الع���ام  ،2002ثم عمير بيرتس في
الع���ام  ،2005ثم آفي غباي في الع���ام  ،2018وفي  2019عاد
بيرتس ليرأس مجددا .ورغم هذا فإن العمل ما يزال متهما
بالهيمنة األشكنازية.

ولكن بيرتس ال يتعامل كضحية ،وهو اليوم بات واحدا من
أقدم اثنين في الكنيس���ت ،هو وبنيامين نتنياهو .وتولى
مناصب عديدة ،منها رئيس اتحاد النقابات (الهستدروت)
وعدة مناصب وزارية ،أبرزها وزارة الدفاع في حكومة إيهود
أولمرت عام  ،2006وقاد ف���ي صيف ذلك العام حربين على
قطاع غزة ولبن���ان ،وهو اليوم في حملته الدعائية العبرية،
يبرز «بطوالته» الدموية في تلك الحربين.
وكم���ا يبدو فإن بيرتس قرر اللج���وء إلى الورقة الطائفية،
بعد حل حزب موش���يه كحلون «كوالنو» واالنخراط في حزب
الليك���ود .وبطبيعة الح���ال فإنه لن يجاهر به���ذا االتجاه،
وسينفيه بحدة في ما لو سئل ،ولكن كل تحركاته تدل على
ذلك .والظاهر أن بيرتس بحث عن إضافة جمهور مصوتين،
إل���ى جانب من تبقى من جمهور مصوتين تقليديين لحزب
العمل ،وعلى األغلب ،حس���ب النتيج���ة األخيرة التي حصل
عليها الحزب ،فهم من األجيال األولى ،ونسبة هامشية من
األجيال الشابة.
وقد يعتق���د بيرت���س أن التحالف مع أورل���ي ليفي ذات
األص���ول المغربية ،وتحل ثانية في القائمة ،مع ما حصدته
من أص���وات ف���ي االنتخابات األخي���رة ،س���تجلب جمهور
المصوتين الش���رقيين ،وخاصة م���ن جمهور مصوتي حزب
«كوالنو» المنحل حديثا ،الذي كان يرأس���ه موشيه كحلون،
وانضم مجددا إلى حزبه األم ،الليكود.
ولكن هذه حسابات ليس���ت مضمونة لعدة أسباب ،أولها
أن ظاه���رة التصويت الطائفي اليهودي آخذة باالنحس���ار
ف���ي العقدين األخيرين ،وهي تتركز بق���در كبير جدا لدى
اليه���ود المتديني���ن المتزمتين الحريدي���م .وما بقي من
نهج التصويت الطائفي ،بمعنى لدى اليهود الش���رقيين،
هو جيوب محدودة ،محس���وبة أكثر عل���ى اليمين ،واليمين
المتش���دد .كما يظهر هذا من نتائ���ج التصويت في بلدات
الجنوب ،ذات الغالبية اليهودية الشرقية.
والتصويت ألورلي ليفي كان ليس فقط بس���بب برنامجها
االجتماع���ي ،وإنما كان أيضا بس���بب انتمائه���ا الطائفي،
ولكن س���يكون من الصعب عليها إقن���اع مصوتيها الـ 75
ألفا باالنتقال معها إلى قائمة حزب العمل التحالفية ،كون
ه���ؤالء يميلون أكثر لليمين ،أو في صلب اليمين ،تماما كما
هي حال حزب «كوالنو» المنحل برئاسة كحلون.
والنحس���ار ظاهرة التصويت الطائفي اليهودي أس���باب
اقتصادي���ة اجتماعية ،رغم أن ترس���بات ه���ذه الظاهرة ما
تزال قائمة ،وتتأجج بش���كل خاص في فترة االنتخابات ،من
باب االس���تثمار لهذه الظاهرة .فاليهود الشرقيون شهدوا
ابتداء من نهاية س���نوات التس���عين قف���زات كثيرة على
المس���توى االقتصادي االجتماعي ،ما قلص الفجوات كثيرا
بينهم وبين األش���كناز .فعلى سبيل المثال ،تظهر تقارير
مع���دالت الرواتب ،أنه ف���ي حين أن مع���دل رواتب اليهود
األش���كناز ،يعادل حوالي  %130من مع���دل الرواتب العام،
فإنه في آخ���ر تقرير بلغ معدل رواتب اليهود الش���رقيين

عمير بيرتس.

 .%114ولكن ،نسبة األشكناز تقريبا مستقرة في كل سنوات
األلفين ،بينما معدل رواتب اليهود الشرقيين ،في سنوات
األلفين األولى ،كان بنسبة  %100من معدل األجور.
واألمر الثاني هو ظاهرة ما يس����مونه «ال����زواج المختلط» ،وهو
قائم على مدى الس����نين ،حتى نش����أت أجيال ه����ي خليط بين
الشرقيين واألشكناز ،وهذا يقلل من ظاهرة االصطفاف الطائفي.
غير أنه لدى بيرتس ،كما ظهر ،حسابات سياسيةّ ،
تبينت
من موقفه في االتصاالت م���ع حزب ميرتس ،وكما ذكر فإن
بيرتس رفض التعهد بعدم االنضمام الى حكومة بنيامين
نتنياه���و .والحقا ق���ال بيرتس إنه لن ينض���م الى حكومة
نتنياه���و إذا تم تقدي���م الئحة اتهام ض���ده .ما يعني أن
بيرت���س قد يقرر االنضمام الى حكومة نتنياهو ،ألنه حتى
اآلن لم يص���در قرار نهائي بتقديمه للمحاكمة ،والقرار قد
يحتاج ال���ى حوالي عام ،بعد انتخابات أيل���ول ،إذا لم يكن
أكثر .ولن يجد بيرتس م���ن يعترض على هذه الخطوة ،من
بي���ن من تبقى في حزب���ه ،خاصة إذا صدقت اس���تطالعات
ال���رأي ،بأن يكون ح���زب العمل الكتلة األصغ���ر في الوالية
البرلمانية المقبلة.

وأن التقلبات في اس���تطالعات الرأي تبق���ى واردة ،إال أن
االستطالعات األخيرة تظهر بشكل واضح أن حزب العمل
س���يكون في قاع قائمة الكتل البرلمانية ،وهو يحظى بما
بين  5إلى  6مقاعد .ما يعني أن التحالف الذي أقامه عمير
بيرت���س لم يأت بزي���ادة للحزب ،ال بل وضع���ه في دائرة
الخطر.
أم���ام ه���ذا النهج ،قد يك���ون حزب العمل ق���د وصل إلى
محطت���ه األخيرة ،قب���ل الزوال ع���ن الخارطة السياس���ية،
بمفهوم���ه القائم .فلربما تقوم مب���ادرة إلعادة بناء الحزب
على أس���س أخرى .إال أن حزب العمل هو الذي أقام إسرائيل
وانفرد في حكمها في العقود الثالثة األولى وس���يطر على
اتحاد النقابات الهس���تدروت حتى العام  ،1994وهو الجسم
الذي كان يحتك���ر  %30من االقتصاد اإلس���رائيلي ،ويعزز
ق���وة حزب العمل في الحكم .واألم���ر اآلخر ،هو أنه في حال
تحققت استطالعات الرأي ،فإن هذه ستكون أيضا المحطة
السياسية األخيرة لرئيس الحزب عمير بيرتس ،الذي دخل
إلى الكنيس���ت ألول مرة في العام  ،1988كشاب من اليهود
الش���رقيين ،الذين كانوا في ذلك الوقت يعانون من تمييز
مؤسساتي واجتماعي شديد.

رغ���م أن االنتخاب���ات س���تجري بعد  4أس���ابيع من اآلن،

[ب .ج]

الكتلة األصغر

الرئيس دونالد ترامب وماهية االنقالب على سياسة أسالفه في مجالي السياسة الخارجية واألمن!
بقلم :يورام إتينغر (*)
خ�ل�ال العامين ونص���ف الع���ام األولين من واليت���ه ،أظهر
الرئي���س دونالد ترامب نظ���رة عالمية مخالفة لنظرة س���لفه،
الرئيس باراك أوباما ،الذي استوحى إلهامه من سلوك الرئيس
جيمي كارتر ،الذي طعن الش���اه الفارسي («الشرطي األميركي
في الخليج الفارسي») في ظهره ،ووفر الدعم الستيالء آية الله
الخميني على إيران في العام .1979
يمك���ن االس���تدالل على سياس���ة ترامب ف���ي مجالي األمن
والسياس���ة الخارجي���ة م���ن هوي���ة مستش���اريه الكبيرين:
وزير الخارجي���ة مايك بومبيو ،الذي كان أح���د أبرز قادة جناح
المحافظين الصقريين األعض���اء في مجلس النواب من الحزب
الجمهوري («حفلة الش���اي»)؛ ومستش���ار األم���ن القومي جون
بولتون ،الذي يدعو منذ سنوات عديدة إلى إعادة ترميم صورة
الردع األميركية ،بواس���طة اس���تخدام قوة هائلة ،سياس���ية
واقتصادية وعس���كرية ،ض���د أنظمة وتنظيم���ات خارجة عن
القانون .كما قاد بولتون ،أيضًا ،المبادرة التي شطبت قرار األمم
المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية («صهيونية
= عنصرية») في العام  ،1991إبان إش���غاله منصب مساعد وزير
الخارجية للش���ؤون الدولية .ويعتبر بومبي���و وبولتون من أبرز
ّ
وأشد المنتقدين ،المتصلبين والمثابرين ،للسياسات األمنية
الخارجية التي اعتمدها الرئيس أوباما.
تميزت نظرة أوباما بالمبادئ العشرة التالية:
انتهاء عص���ر التف���رد واالس���تثنائية ()Exceptionalism
األخالقية ،العسكرية والردعية ،األميركي.
اإلحجام عن إطالق عملية سياس���ية أو عسكرية أميركية من
جانب واحد وتفضيل االنخراط في أطر دولية.
اعتبار األمم المتحدة جسمًا رائدًا في بلورة وتصميم الساحة
الدولية.
االعتراف بأوروبا المتصالحة والمبتعدة عن المواجهات وعن

استخدام الخيار العسكري كنموذج يحتذى.
تبني منظور مؤسس���ة وزارة الخارجي���ة المنفصل ،عادة ،عن
ّ
الواقع المركب في الش���رق األوس���ط (ومن هنا وه���م «الربيع
العربي») وعن المزاج الوطني الس���ائد في الشارع والكونغرس
األميركيي���ن واألق���رب إلى الم���زاج الكوني الس���ائد في وزارة
الخارجية البريطانية.
التف���اوض ،الصل���ح واالحتواء ولي���س الص���دام واإلخضاع،
كوس���ائل أساس���ية رائدة في العالقات مع أنظمة خارجة عن
القانون (انظر االتفاق النووي مع إيران).
اعتبار اإلسالم والمنظمات اإلسالمية حلفاء محتملين وليس
خصومًا وأعداء قتلة.
حظر اس���تخدام تعبير «إرهاب إس�ل�امي» .وم���ن هنا اعتبار
أوبام���ا قت���ل الضابط نضال حس���ن لـ  13جنديا ف���ي القاعدة
العسكرية «بورت هود» في تكساس في العام « 2009عنفًا في
مكان العمل» وليس عملية إرهابية.
النظر إلى القضية الفلسطينية بوصفها جذر الصراع العربي
ـ اإلسرائيلي ،بؤرة الهزات في الشرق األوسط والبؤبؤ العربي.
الفرضي���ة القائلة بأن الح���ل ـ ولي���س إدارة الصراعات ـ هو
المس���ار الواقع���ي والمفصل لتقلي���ص الهزات في الش���رق
األوسط.
خالف���ًا لمنظور أوباما ،يهتدي ترام���ب بجملة مختلفة تمامًا
من المبادئ:
التطل���ع إلى «إع���ادة الواليات المتحدة إلى س���ابق عظمتها
ومجدها» ( )Make America Great Againعن طريق تحسين
وضع االقتصاد ،الدفع نحو االستقالل النفطي وزيادة ميزانية
األمن.
استقالل السياس���ة الخارجية ،األمنية والتجارية األميركية،
وعدم االرتباط بقرارات وإجراءات متعددة القوميات.
االعت���راف بعدائية األمم المتحدة تج���اه الواليات المتحدة
وبالتأثير المحدود لهذه المنظمة على الحلبة الدولية.

التحف���ظ العميق والغاض���ب على األداء السياس���ي ،األمني
والتج���اري األوروبي (ومن جان���ب حلف «ناتو» أيض���ًا) ،مقابل
توثي���ق التعاون مع ال���دول الحليفة للوالي���ات المتحدة ،مثل
إسرائيل والسعودية.
انزي���اح حاد عن وجه���ة نظر مؤسس���ة وزارة الخارجية (ومن
هنا االعتراف بـ»التس���ونامي العرب���ي») وتبني المزاج الوطني
الس���ائد لدى غالبية الجمهور األميركي ،وخاصة لدى س���كان
المدن الصغيرة.
الص���دام والردع ـ وع���دم القبول ـ مقابل أنظم���ة خارجة عن
القانون ،كما يتجس���د هذا في االنسحاب والتنصل من االتفاق
النووي مع إيران وفرض عقوبات غير مس���بوقة في حدتها على
نظام الماللي.
الوع���ي بمكان���ة الوالي���ات المتح���دة وصورته���ا بوصفها
«الشيطان األكبر» في نظر الماللي في إيران وجهات إسالموية
أخرى.
االعتراف بأن اإلرهاب اإلسالمي يشكل خطرا جليا وفوريا على
الواليات المتحدة وحلفائها.
القول إن القضية الفلس���طينية ال تش���كل أس���اس الصراع
العربي ـ اإلسرائيلي ،ليس���ت عامال مركزيا في تصميم الشرق
األوسط وال هي بؤبؤ العين العربية.
الهدف القابل للتحقيق في الواقع الش���رق أوس���طي الراهن
ليس ح���ل الصراعات وإنم���ا إدارتها ،من خالل اإلق���رار بطابع
الش���رق األوس���ط المتقلب ،غي���ر المتس���امح والعنيف ،وهو
المنطقة الحيوية جدا لدفع مصالح الواليات المتحدة.
من هنا ،فإن ما يوجه سياسة ترامب حيال إسرائيل ـ بصورة
أساس���ية ـ هو ليس التعاطف مع إسرائيل ،وإنما دفع وخدمة
مصالح األميركية ،أوال وقبل أي شيء آخر .والمبدأ الذي يوجهه،
َ
ً
منذ انتخابات العام  ،2016هو« :أميركا أوال» و»استعادة عظمة
الواليات المتحدة ومجدها».
على سبيل المثال ،اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل

صــدر عن المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

بطاقة ملكية

ونقل الس���فارة األميركية إليها هما خطوتان تعبران ،حقا ،عن
ّ
األهم من هذا ـ أنهما
تعاطف جذري مع الدولة اليهودية ،لكن
تمثالن رس���الة تفيد بحصول تحول جوهري في رؤية الرئيس
إلى مس���ألة األم���ن القومي األميرك���ي .أي أن ترام���ب ـ خالفا
لس���ابقيه أوباما ،بوش وكلينتون ـ يدرك أن االعتراف بالقدس
عاصمة إلس���رائيل تخدم مصالح الوالي���ات المتحدة .ترامب ال
يرتدع حيال الضغوط والتهديدات العربية التي مورست على
البيت األبيض منذ العام  ،1995حين صادق مجلس���ا الش���يوخ
والنواب ف���ي الكونغرس األميركي على «قانون الس���فارة في
القدس» .وخالفا لس���ابقيه ،يعي ترامب أن الخضوع للضغوط
والتهدي���دات (باالمتناع ع���ن اإلقرار بواقع ممت���د منذ 3000
س���نة يثبت أن إس���رائيل هي عاصمة الدول���ة اليهودية) من
شأنه تش���جيع عناصر خارجة عن القانون والمس بقدرة الردع
األميركية في نظر الخصوم ،األعداء والحلفاء.
اعتراف ترامب بالس���يادة اإلس���رائيلية على هضبة الجوالن
تدل على تقديره بأن السيطرة اإلسرائيلية على هذه المنطقة
تخدم مصلحة أميركية ،نظ���را ألنها تقصقص أجنحة الماللي
اإليرانيي���ن في س���ورية ولبنان ،تردع س���ورية ـ كما حدث في
العام  ،1970حي���ن أدى تعزيز قوات الجيش اإلس���رائيلي في
هضبة الج���والن إلى منع غزو س���ورية ،المؤيدة لروس���يا ،إلى
األردن ،المؤي���دة للوالي���ات المتحدة ـ تعزز اس���تقرار النظام
الهاشمي واألنظمة العربية األخرى الموالية للواليات المتحدة
ّ
وتحد من القدرة الروسية على المناورة.
كذلك ،لم يكن االنس���حاب من االتفاق النووي مع إيران ـ وهو
قرار رئاس���ي اتخذه أوباما ولم يصادق عليه مجلس الش���يوخ،
ولذا فهو لي���س ملزما للرئيس ترام���ب ـ نابعًا من تعاطف مع
إس���رائيل ،وإنما من فهم ترامب لألمن القومي واألمن الداخلي
األميركيين ،اللذين يتعرضان لتهديدات مباش���رة من جانب
الماللي في إيران ومن جان���ب االتفاق النووي الذي يؤجل ـ وال
يمنع ـ التسلح اإليراني النووي.

»

تاريخ من النهب َ
والصون واالستيالء في المكتبة الوطنية االسرائيلية
ترجمة :عالء حليحل

وخالفا لالتفاق النووي ،يتطلع ترامب (بواس���طة عقوبات عير
مسبوقة) إلى:
منع امتالك إيران قدرة نووية ،لما يشكله نظام الماللي فيها
من تهديد واضح وفوري على الواليات المتحدة وحلفائها.
كبح القدرات الصاروخية البالستية لدى إيران ،والتي تشكل
تهديدا وجوديا على أي نظام عربي موال للواليات المتحدة.
تحيي���د جهاز اإلرهاب والتآمر التاب���ع لنظام الماللي ،والذي
ينش���ط في الخليج الفارس���ي ،في أنحاء الش���رق األوسط ،في
آسيا ،في أفريقيا ،في أوروبا وفي أميركا الجنوبية.
وقف تدف���ق المليارات التي ّ
تمول تطلع���ات جنون العظمة
لدى الماللي.
مس���اعدة األنظمة العربية الموالية للواليات المتحدة والتي
تتعرض لتهديدات السيف اإليراني المسلط فوق رقابها.
تحسين صورة الردع األميركية.
خفض منسوب عدم االستقرار والعنف في الشرق األوسط.
صحيح أن ترامب ،بولتون وبومبيو متعاطفون مع إسرائيل ،إال
أنهم يعتبرون إسرائيل ـ أوال وقبل أي شيء آخر ـ حليفًا متميزًا
في مساهمته لألمن والصناعات األمنية والمدنية في الواليات
المتحدة .وعلى عكس أوباما ،يرى هؤالء الثالثة في إس���رائيل
ث���روة ـ وليس عبئًا ـ تطي���ل الذراع االس���تراتيجية األميركية
وتس���اهم في اس���تقرار الدول العربية الحليف���ة لها .وخالفا
للفكرة الس���ائدة ،يدرك هؤالء أن عالق���ات الواليات المتحدة
ّ
أحادي االتجاه ،ينقل الموارد إلى
ـ إسرائيل ال تش���به ش���ارعًا
دول���ة محتاجة ،وإنما هي بمثابة ش���ارع ثنائي االتجاه لفائدة
متبادلة ،يعود على الواليات المتحدة بمردود س���نوي يعادل
مئات األضعاف مما تس���تثمره في إسرائيل س���نويا (وهو ما
يعرف خطأ ،بـ»معونات خارجية»).
ُ
ّ
(«األمة»)
(*) س���فير إسرائيلي متقاعد .المقال نش���ر في مجلة «هأوماه»
الصادرة عن «معهد جابوتنسكي» ،العدد  ،215آب  .2019ترجمة خاصة.
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مساع محمومة لفرض «حكومة وحدة» بعد االنتخابات!
ٍ

مع أنه ال يمكن الركون إلى اس���تطالعات الرأي العام
فقط لتوقع نتائج االنتخابات للكنيس���ت اإلسرائيلي
الـ ،22التي س���تجري يوم  17أيل���ول المقبل ،فإنها ال
ً
تزال المؤش���ر ش���به الوحيد إلى تلك النتائج ،فضال
ُ ّ
المحف���ز لمختلف الحراكات السياس���ية
ع���ن كونها
في المش���هد الحزبي اإلس���رائيلي على أعتاب هذه
االنتخابات.
ووفقًا آلخر اس���تطالعات الرأي العام ،ثمة ما يشبه
االس���تقرار ف���ي قوة قوائ���م األحزاب الت���ي تخوض
ُ
االنتخاب���ات .كما أنها تظهر ،ربما أكثر من أي ش���يء
آخر ،أن معس���كر أح���زاب اليمين ،بم���ا في ذلك حزب
«يس���رائيل بيتينو (إس���رائيل بيتن���ا)» بزعامة عضو
الكنيس���ت أفيغدور ليبرم���ان ،واليه���ود الحريديم
ّ
متفوق على ما يسمى بمعسكر
(المتشددون دينيًا)،
أحزاب الوسط -اليسار .ولكنها في الوقت ذاته تشير
إل���ى أنه ليس بإمكان رئي���س الحكومة ورئيس حزب
الليكود بنيامين نتنياهو تأليف حكومة مقبلة إال في
حالتين:
األولى ،ضم «إسرائيل بيتنا» إلى االئتالف؛
الثانية ،تألي���ف حكومة وحدة وطني���ة مع تحالف
«كاحول الفان (أزرق أبيض)».
كما تش���ير إل���ى أن ه���ذا التحالف األخي���ر («أزرق
أبي���ض») ال يمكنه أيضًا تأليف حكومة من دون حزب
ليبرمان ،وإلى أن القائمة المشتركة لألحزاب الفاعلة
بين صفوف الفلس���طينيين في إس���رائيل ستحصل
على  11مقعدًا في الكنيست المقبل.
ويس���عى ليبرمان من جهته لف���رض حكومة وحدة
وطنية تضم الليك���ود و»أزرق أبيض» وحزبه ،من دون
ّ
الموحد» برئاس���ة
أحزاب الحريديم وتحالف «اليمين
وزيرة العدل الس���ابقة أييلت ش���اكيد بي���ن «اتحاد
أحزاب اليمين» و»اليمي���ن الجديد» والذي بات يطلق
على نفسه اسم «يامينا (نحو اليمين)».
ُيذكر أن ليبرمان رفض االنضمام إلى االئتالف الذي
ح���اول نتنياهو إقامته في إثر االنتخابات الس���ابقة،
التي جرت يوم  9نيس���ان الماضي .واشترط ليبرمان
ف���ي حينه االنضم���ام إلى االئت�ل�اف بتعديل قانون
التجني���د للجيش اإلس���رائيلي بحيث ُيلزم الش���بان
الحريديم بالتجند ،لكن أحزاب الحريديم ترفض ذلك
بشكل قاطع.
وم���ع انته���اء الموع���د النهائ���ي لتقدي���م قوائم
المرش���حين إلى لجنة االنتخاب���ات المركزية يوم 31
تم���وز الماضيّ ،
تبي���ن أن  32قائمة س���وف تخوض
االنتخابات العامة المقبلة للكنيست الـ.22
ويقود رئي���س الحكومة بنيامي���ن نتنياهو قائمة
حزب الليكود ،ويليه كل من رئيس الكنيس���ت يولي
إدلش���تاين ،ووزير الخارجية يسرائيل كاتس ،ووزير
األمن الداخلي والش���ؤون االستراتيجية غلعاد إردان،
ووزي���ر المالية موش���يه كحلون ال���ذي تحالف حزبه
«كوالن���و (كلنا)» مع الليكود في أيار الفائت ،وجدعون
ساعر ،وميري ريغف ،وياريف ليفين ،ويوآف غاالنت،
ونير بركات.
وج���اءت القائم���ة االنتخابية الت���ي قدمها تحالف
«أزرق أبيض» مطابقة تقريبًا للقائمة التي قدمها قبل
انتخابات نيس���ان الفائت .ويحتل أعضاء الكنيس���ت
بين���ي غانتس ويائي���ر لبيد وموش���يه يعلون وغابي
أشكنازي األماكن األربعة األولى.
ويق���ود قائمة «نحو اليمي���ن» الجديدة المؤلفة من
حزبي «اليمي���ن الجدي���د» و»اتحاد أح���زاب اليمين»
وزيرة العدل السابقة ورئيسة حزب «اليمين الجديد»
أييليت شاكيد ،ويليها عضوا الكنيست رافي بيرتس
وبتس���لئيل س���موتريش من «اتحاد أحزاب اليمين»،
ورئي���س ح���زب «اليمين الجدي���د» الس���ابق نفتالي
بينيت.
ويق���ود أعضاء الكنيس���ت أيمن ع���ودة وإمطانس
ش���حادة وأحم���د طيب���ي ومنص���ور عب���اس القائمة
المش���تركة التي أعيد تش���كيلها مؤخرًا بين أحزاب
الجبهة الديمقراطية للس�ل�ام والمس���اواة والتجمع
الوطن���ي الديمقراط���ي والحرك���ة العربي���ة للتغيير
والقائمة العربية الموحدة.
ويقود رئي���س حزب العمل عضو الكنيس���ت عمير
بيرت���س قائمة التحالف بين حزبي العمل و»غيش���ر»
(جس���ر) ،ويليه رئيس���ة حزب «غيش���ر» أورلي ليفي-
أبكس���يس ،وإيتسيك شمولي وميراف ميخائيلي من
حزب العمل.
ويقود رئيس حزب ميرتس نيتس���ان هوروفيتس
قائمة «المعس���كر الديمقراطي» المؤلفة من تحالف
حزبي ميرتس و»إسرائيل ديمقراطية» بزعامة رئيس
الحكومة السابق إيهود باراك ،وتليه عضو الكنيست
س���تاف ش���افير من حزب العم���ل س���ابقًا ،والنائب
الس���ابق لرئيس هيئ���ة األركان العام���ة يائير غوالن
من «إس���رائيل ديمقراطية» ،وعضو الكنيس���ت تمار
زاندبرغ من ميرتس .ويحتل باراك المرتبة العاش���رة
في القائمة.
ويترأس عضو الكنيس���ت أفيغ���دور ليبرمان قائمة
حزب «إسرائيل بيتنا».
ويترأس وزي���ر الداخلية آرييه درع���ي قائمة حزب
ش���اس لليهود الش���رقيين الحريديم ،بينما يترأس
نائ���ب وزير الصح���ة يعقوب ليتس���مان قائمة حزب
يهدوت هتوراة لليهود األشكناز الحريديم.
وال تتوقع معظم اس���تطالعات الرأي العام أن تجتاز
أي قائمة باستثناء هذه القوائم التسع نسبة الحسم
المطلوبة للدخول إلى الكنيست (25ر.)%3

حـكـومـة وحـدة
أعلن ف���ي األيام األخي���رة أيضًا أن رئي���س الدولة
اإلس���رائيلية رؤوفين ريفلين قد يرمي بكل ثقله من
أج���ل تأليف حكومة وحدة قومية ،درءًا الحتمال ّ
تكرر
الس���يناريو الذي حدث في أعقاب انتخابات نيس���ان
ّ
وتس���بب بإع���ادة االنتخاب���ات ألول مرة في
الماضي
تاريخ إسرائيل.
كما تؤكد عدة تحليالت صحافية أنه على الرغم من

إعراب نتنياهو عن معارضته لحكومة وحدة مع «أزرق
أبيض» ،وعن رفضه المس���اعي التي يبذلها ليبرمان
لتأليف حكومة كهذه ،ف���إن حكومة وحدة قد تكون
النتيج���ة الممكنة الوحيدة له���ذه االنتخابات ،نظرًا
إلى ما ذكرناه أعاله بش���أن توقع معظم اس���تطالعات
ال���رأي العام عدم حصول الليكود م���ع أحزاب اليمين
المتدين وأح���زاب الحريديم عل���ى األغلبية الكافية
لتأليف حكومة ،وبشأن عدم قدرة «أزرق أبيض» على
تأليف حكومة مع األحزاب التي على يساره ،ومن دون
الليكود سيكون بحاجة إلى حكومة تعتمد على أحزاب
حريدية وعلمانية متناحرة ،وهو ما يبدو ُمستبعدًا.
وأش���ار بعض المحللين إل���ى أن نتنياهو بادر قبل
أكثر من أسبوع إلى نشر مقال في صحيفة «يسرائيل
هيوم» المؤيدة له رد فيه على مس���اعي ليبرمان .ومع
أن عنوان المقال كان ما يلي« :التزامي واضح :لن تكون
هناك حكومة وحدة» ،فإنه لم يش���ر ف���ي متنـه إلى
مس���ألة حكومة الوحدة ولم يعرض تفسيرًا أو شرحًا
لموقف���ه .وتضمن المقال رس���ائل الحملة االنتخابية
لنتنياهو التي يتعه���د فيها بتأليف حكومة يمين،
ويدع���و الجمهور إل���ى التصويت لحزب���ه ،باإلضافة
إل���ى قيام���ه بمهاجمة غانت���س ولبي���د باعتبارهما
«يساريين».
كما تواترت في األيام القليلة الفائتة التقارير التي
تش���ير إلى أن نتنياهو يسعى في حملته االنتخابية
إلى جذب أصوات من ناخبي زعيم «إس���رائيل بيتنا»
في صف���وف المهاجرين م���ن االتحاد الس���وفييتي
السابق.
وأكد ليبرمان أنه في حال رفض نتنياهو مس���اعيه
لتألي���ف حكومة وحدة ،س���يقوم بالتوج���ه إلى عضو
كنيس���ت آخر م���ن الليك���ود بعد االنتخاب���ات ،وطرح
س���يناريو قد تتم فيه إطاحة نتنياهو من قيادة هذا
الحزب.
وأعلن «أزرق أبيض» عن تأيي���ده إلقامة ائتالف مع
الليكود ولكن من دون نتنياهو ،الذي يواجه احتمال
تقدي���م الئحة اتهام ضده بش���بهات فس���اد .وبعد
ذلك قال عضو الكنيس���ت يائير لبيد ،المرشح الثاني
في قائم���ة «أزرق أبيض» ،إن تحالف���ه يجري بالفعل
مفاوضات مع أعضاء في الليكود بشأن اختيار خليفة
محتمل لنتنياه���و .وكرر لبيد أقوال���ه ردًا على مقال
نتنياهو في «يس���رائيل هي���وم» ،وكتب في تغريدة
نش���رها في «تويتر»« :قد يكون نتنياهو ضد الوحدة،
ولكن كب���ار أعضاء الكنيس���ت في حزب���ه يؤيدونها
تمامًا ،وه���م يتحدثون معنا يوميًا .إذا خس���ر أمامنا
ّ
التمرد داخل الليكود سيبدأ».
بمقعد واحد فقط ،فإن
وفور ذلك أعلن حزب الليكود أن أول  40مرش���حًا في
ّ
قائمة الحزب لالنتخابات العامة وقعوا تعهدًا يعلنون
في���ه دعمه���م المطلق لرئي���س الحكوم���ة بنيامين
نتنياهو ،ويؤكدون أنهم ال يعتزمون اس���تبداله بعد
ّ
االنتخاب���ات .وجاء في التعهد« :نحن الموقعون أدناه
مرشحو الليكود للكنيس���ت الـ ،22نؤكد أننا لن نقبل
أي إمالءات من أي ح���زب آخر .وبغض النظر عن نتائج
االنتخاب���ات ،ف���إن رئيس الحكومة ورئي���س الليكود
بنيامين نتنياهو هو مرش���ح الليكود الوحيد لرئاسة
الحكومة ولن يكون هناك مرشح آخر».
غير أن تقريرًا تلفزيونيًا في قناة ( 12القناة الثانية
س���ابقًا) أشار إلى أنه على الرغم من هذا التعهد ،فإن
مس���ؤولين كبارًا في الليكود قالوا في أحاديث خاصة
إنه ف���ي حال فش���ل نتنياهو مرة أخ���رى في تأليف
حكوم���ة بعد انتخابات أيلول ق���د يعيدون النظر في
ّ
موقفه���م .وقلل أح���د هؤالء المس���ؤولين من أهمية
تعهد ال���والء ،وقال إنه في حال وصل���ت المحادثات
االئتالفي���ة إل���ى طري���ق مس���دود ،كما ح���دث بعد
االنتخابات التي جرت في نيس���ان ،قد يضطر أعضاء
الليكود إلى اتخاذ قرارات صعبة.
ورأت تحلي�ل�ات أن���ه حتى ل���و كان زعم���اء األحزاب
يعتق���دون أن حكوم���ة وح���دة هي األم���ر الصحيح
بالنس���بة إلى إس���رائيل ،فإن المتعارف عليه عشية
االنتخابات هو زيادة حدة المواقف وليس تمويهها،
وكذلك التفرقة وليس الوحدة.
وكت���ب أح���د المحللي���ن (ش���موئيل روزن���ر ف���ي
«معاري���ف») أنه في إم���كان نتنياه���و وغانتس أن
ّ
يق���وال ال لحكومة الوحدة ،لكن من المحتمل أال يكون
لديهما خيار سوى تأليف حكومة وحدة أو انتخابات
للم���رة الثالثة .وأضاف أنه لي���س هناك خالف غير
قابل للحل بين أغلبية ناخبي الليكود وأغلبية ناخبي
«أزرق أبي���ض» وأغلبي���ة ناخبي ليبرم���ان وجزء كبير
من ناخبي ش���اكيد وبينيت وقسم من ناخبي أورلي
ليفي -أبكسيس.
وخلصت معظم التعقيبات على رسالة التعهد التي
وقعها مرشحو قائمة حزب الليكود إلى استنتاج واحد
ووحيد فحواه أن نتنياهو غير مهتم سوى باستمرار
حكمه من أجل التخلص من الشبهات الجنائية التي
تحوم حوله.
وكتبت صحيفة «هآرتس» في افتتاحية أنش���أتها
به���ذا الصدد أن الطلب من مرش���حي ح���زب الليكود
توقيع إعالن والء ش���خصي لرئيس الحزب يتعهدون
فيه بأنهم ال ينوون اس���تبدال نتنياهو هو مس���توى
جدي���د من االنحدار في عملي���ة انهيار الديمقراطية
التي يمر بها حزب الليكود .وبرأيها فإن الوالء األعمى
ُ
الذي طلب من أعضاء الليك���ود إظهاره إزاء نتنياهو،
كما لو أنه حاك���م ديكتاتوري أوحد ،أدى إلى تآكل ما
تبقى من ه���ذا الحزب الذي وصفت���ه الصحيفة بأنه
«حركة قومية ليبرالية.
وأضاف���ت أنه «بخ�ل�اف األح���زاب الجدي���دة التي
برزت في الس���نوات األخيرة ،والتي تتمركز من حول
ّ
يحصن نفس���ه طوال س���نوات بصورة غير
زعيم نجم
ديمقراطي���ة ،تباهى أعضاء حزب الليكود دائمًا ،وعن
حق ،بأن حزبهم هو من األحزاب الوحيدة في إسرائيل
التي تحافظ على آلي���ة ديمقراطية داخلية .وها هم
أعض���اء هذا الحزب الديمقراطي مطالبون بإظهار والء
تفوح منه رائحة التوتاليتارية».

«أزرق أبيض» :رهان على التطرف.

انقالب أجندة المنافسة االنتخابية:

من محاربة الفساد إلى السباق على ضم المستوطنات االحتاللية!
*الكتلة المنافسة األكبر لليكود« ،أزرق أبيض»ّ ،
تغيب ملف فساد نتنياهو وتلجأ إلى خطاب يمين
استيطاني وسياسات حربية متشددة *األسابيع األربعة المقبلة قد تشهد تقلبات ولكن االحتمال
الوارد أكثر هو أن يكون أفيغدور ليبرمان بيضة القبان التي ستضغط لقيام حكومة واسعة*
كتب برهوم جرايسي:
ّ
للم���رة األولى في
تحم���ل إع���ادة االنتخابات العام���ة
الس���نوات الس���بعين من���ذ أول انتخاب���ات تش���ريعية
إس���رائيلية ،الكثير من المؤش���رات إلى اس���تمرار عدم
االستقرار السياس���ي ،وحالة التخبط السياسي القائمة
بي���ن األحزاب ،وداخل األحزاب .فقبل انتخابات نيس���ان
رأينا تفكك تحالف���ات ،لتدفع أحزابه���ا ثمنا كبيرا في
قوته���ا .واآلن ن���رى تحالف���ات جديدة س���تعيد توزيع
المقاعد البرلمانية من جديد.
ولكن المؤش����ر األبرز أنه في حين أن انتخابات نيس����ان
دارت حول ملفات فساد بنيامين نتنياهو ،وتبين أنها ورقة
ليست ذات وزن ،نرى اآلن أن المنافسة األساس تدور حول
ضم المس����توطنات االحتاللية ،وفرض ما يسمى «السيادة
اإلس����رائيلية» عليها ،وهذا يبرز بش����كل خاص لدى قائمة
«أزرق أبيض» التحالفية ،التي أبرزت في األسابيع األخيرة
حقيقته����ا اليمينية ،بل وحتى اليمينية االس����تيطانية،
في س����بيل الوصول إلى رأس الهرم السياسي ،وهو هدف
يعرف حاملوه أنه صعب المنال ،وفق المعادالت السياسية
القائمة ،أيضا في انتخابات أيلول.
وقد جرت انتخابات نيس����ان في ظل التحقيقات بقضايا
الفس����اد مع نتنياهو وزوجته ،وتوالت توصيات الش����رطة،
ومعه����ا النياب����ة العامة ،حتى أعلن المستش����ار القانوني
للحكومة نيته تقديم نتنياهو للمحاكمة في ثالث قضايا
متفاوتة في مستواها ،واحدة فقط تتعلق بتلقي الرشوة،
والملفان اآلخران في قضايا خرق األمانة والثقة .وكان من
المفترض أن يجري جلسة اس����تماع لطاقم دفاع نتنياهو
في أوائل تموز الماضي ،قبل أن يتخذ المستشار القانوني
القرار النهائي بش����أن لوائح االتهام .إال أن عدم تش����كيل
حكوم����ة ،والذهاب إلى انتخابات مع����ادة ،أديا إلى تأجيل
جلسة االستماع إلى مطلع تشرين األول المقبل ،ليستفيد
نتنياهو من أشهر طويلة أخرى ،قبل صدور القرار النهائي
بشأن لوائح االتهام ،وسط توقعات بأن تكون لوائح االتهام
بدرجة أخف ،تجيز لنتنياهو االستمرار في منصبه .وتبقى
هذه فرضية.
وقد أظهرت نتائج انتخابات نيس����ان أن الجمهور ليس
في وارد فس����اد نتنياه����و ،وقد نجحت الحمل����ة الدعائية
المضادة التي قادها نتنياهو بتسخيف التهم الموجهة
له ،بم����وازاة اتهام جهاز الش����رطة والنياب����ة بأنه يالحق
نتنياهو سياس����يا ويريد إسقاط حكم اليمين؛ رغم أن من
يجلسون اليوم في قيادة هذه األجهزة ،هم من تعيينات
حكومات نتنياهو ،بمن فيهم المستشار القانوني أفيحاي
مندلبلي����ت ،ال����ذي ح����ارب نتنياهو من أج����ل تعيينه في
منصبه.
وقد حصل حزب الليكود على النتيجة التي لم يتوقعها
ٌ
أي من استطالعات الرأي على مدى األشهر واأليام األخيرة
التي س����بقت االنتخابات 35 -مقعدا ،بزيادة  5مقاعد عما
كان للح����زب في الع����ام  .2015وهذا يعزز االس����تنتاج بأن
الجمهور ليس على قناعة بأن م����ا ارتكبه نتنياهو يندرج
في إطار الفس����اد ،طالما أنه ليس ف����ي الموضوع اختالس
مباشر ،أو تلقي أموال نقدية لجيبه مباشرة ،وإنما «هدايا»
تق����در بمئ����ات آالف ال����دوالرات ،أو س����عيه للحصول على
«تغطية إعالمية إيجابية» في وسائل إعالم كبرى.
وما س����اعد على هذه األجواء في الش����ارع اإلسرائيلي هو
أن الشريحة الوس����طى ،شريحة األغلبية اليهودية ،تشعر
بتحس����ن اقتصادي في السنوات العشر األخيرة؛ انخفاض
ف����ي البطالة إلى م����ا دون  ،%4وبين اليهود في محيط ،%3
وهذه ال تعد بطالة؛ وارتفاع متواصل في معدالت الرواتب،
وبالتالي مس����توى المعيشة؛ وذلك برغم كل األحاديث عن
ارتفاع كلفة المعيشة.
وكم����ا يبدو فإن خصوم نتنياهو اس����توعبوا أن المقارعة
االنتخابية على خلفية الفس����اد ال تحقق الكثير ،ولذا فإن
الجس����م االنتخابي المركزي الذي يواج����ه نتنياهو انتقل
إلى مالعب اليمين االس����تيطاني ،وهذا ما رأيناه في األيام
األخيرة.

السباق على الضم
منذ أن تقررت إع����ادة االنتخابات ،رأينا تحوال في خطاب
التحالف االنتخابي «أزرق أبيض» الذي يترأسه ثالثة رؤساء
أركان بارزين س����ابقين :أولهم بيني غانتس ،وفي المقعد

الثالث موش����يه يعلون ،الذي كان لعام واحد ،وزيرا للدفاع
ف����ي حكومة نتنياه����و األخيرة ،وفي المقع����د الرابع غابي
أش����كنازي .بينما المقعد الثاني ه����و لرئيس حزب «يوجد
مس����تقبل» ،يائير لبيد ،الذي يبرز أكثر فأكثر بتصريحاته
السياسية المتطرفة.
والتحول األول هو تغييب واضح لقضايا فساد نتنياهو،
وثانيا ،االنتقال إلى خطاب ضم المستوطنات.
فقبل أكثر من أسبوعين ،أجرى المرشحون األربعة األوائل
جولة في مس����توطنات غور األردن ،ليعلن����وا من هناك أن
هذه المنطقة المحتلة «ستبقى جزءا من إسرائيل» ،حسب
تعبيره����م .ومثل هذا ،كان قبل االنتخابات الس����ابقة في
مرتفعات الجوالن الس����ورية المحتلة ،وعاودوا ّ
الكرة أيضا
قبل بضعة أسابيع في ذات المنطقة.
وتبع هذا شريط فيديو قصير ألحد أعضاء الكنيست من
تحالف «أزرق أبيض» يدعو فيه لزيارة التكتل االستيطاني
«غوش عتسيون» (غربي بيت لحم) وأيضا االستيطان فيه.
وفي اليوم التالي ،أطل����ق غانتس تهديدات دموية ضد
قطاع غزة ،قائال إنه إذا ما ترأس الحكومة ،فإن أي حرب على
قطاع غزة س����تكون األخيرة ،مهددا باغتياالت سياس����ية،
بينها قيادة حركة حماس.
وف����ي ي����وم الجمعة  8آب الج����اري ،زار غانت����س التكتل
االستيطاني «غوش عتسيون» ،بعد ساعات من العثور على
أحد جنود االحتالل مقتوال ،وقال هناك« :س����نواصل البناء
في الكتل االستيطانية ،وسنواصل تطويرها .سنفعل هذا
من خالل رؤية استراتيجية ،وليس من خالل رؤية سياسية
قصي����رة المدى ،س����نبني ف����ي كل مكان ،هن����ا ،في غوش
عتس����يون ،الذي هو دائما جزء من دولة إسرائيل ،وفي كل
واحد من األماكن التي نرى أن لنا فيها قيما اس����تراتيجية
من المهم الحفاظ عليها».
وكما يبدو ،فإن غانتس وأعضاء فريقه يسعون إلى إبراز
طابعهم العس����كري .فمثال ،في يوم تقديم قائمة تحالف
«أزرق أبي����ض» للجنة االنتخابات المركزيةُ ،س����ئل غانتس
من الصحافيين عما إذا سيقبل الجلوس في حكومة وحدة
برئاسة بنيامين نتنياهو ،فأجاب على الفور بـ «نعم» .وبعد
أن لفت نظره أحد المستش����ارين بأنه أخطأ في الرد ،وعليه
أن يبرز جانب رئاس����ته هو للحكومة ،قال للصحافيين :لم
أسمع السؤال صحيحا ،فقد جاء من ناحية األذن اليمينية،
وهذه «أذن رشاش إم  ،»16اإلسرائيلي الصنع.
ولكن كما يبدو ،فإن هناك رغبة في تحالف «أزرق أبيض»
بالدخ����ول لحكومة نتنياهو .فقد أعل����ن األخير ،يوم  7آب
الج����اري ،أنه لن يقي����م حكومة وحدة قومي����ة ،بل يريدها
حكومة يمين ذات أغلبية واضحة ،بقصد ضمان أغلبية من
دون حزب «يس����رائيل بيتينو» برئاس����ة أفيغدور ليبرمان.
ّ
فرد المرش����ح الثاني ف����ي «أزرق أبيض» ،يائي����ر لبيد في
تغريدة في حس����ابه على تويتر« :ق����د يكون نتنياهو ضد
الوحدة ،لكن كبار أعضاء الكنيس����ت يؤي����دون تماما .هم
يتحدثون معنا كل يوم».
وليس فقط «أزرق أبي����ض» ،إنما أيضا حزب العمل ،الذي
يظهر في اس����تطالعات الرأي أن تحالفه مع النائبة أورلي
ليفي -أبكسيس سيبقيه في قاع قائمة الكتل البرلمانية
م����ع  5مقاعد .فقد اختار رئيس حزب العمل عمير بيرتس،
في أحد أفالمه الدعائية القصيرة ،الفترة التي تولى فيها
منص����ب وزير الدفاع في حكومة إيه����ود أولمرت ،من ربيع
 2006حت����ى صيف  .2007وف����ي الخلفية هو يبرز الحربين
عل����ى قطاع غزة ولبنان في صيف  ،2006رغم أنه في األيام
األخي����رة ع����اد وارتكز على جان����ب القضاي����ا االقتصادية
االجتماعية.

االستطالعات :ليبرمان بيضة ّ
القبان
تقدمت  32قائمة مرش����حين لالنتخابات البرلمانية ،وهو
أقل عدد للقوائم المرشحة منذ سنين طويلة ،بفعل إعادة
االنتخابات بعد خمس����ة أشهر من انتخابات نيسان ،وعدم
قدرة قوائم منافسة صغيرة على تمويل حملة ثانية خالل
بضعة أشهر ،مع معرفتها المسبقة بعدم اجتيازها نسبة
الحس����م .كذلك فإن ع����دد الكتل المرش����حة للفوز بمقاعد
برلمانية سيهبط إلى  9كتل بدال من  11كتلة في انتخابات
نيسان ،بفعل التحالفات.
وقد ترشحت النتخابات نيسان  47قائمة ،عند إغالق باب
التش����ريحات ،والحقا انسحبت  6قوائم ،لتتنافس في يوم
االنتخابات  41قائمة ،فازت منها  11قائمة ،تراوح تمثيلها

من  4مقاع����د كأدنى حد ،إلى  35مقع����دا كأعلى حد ،وهو
التمثيل األعلى الذي حظي به حزب الليكود ،ومثله تحالف
«أزرق أبيض».
وحتى األيام األخيرة الماضية ،تدل اس����تطالعات الرأي
على أنه لن يكون هناك حسم لتحالف اليمين االستيطاني
برئاسة بنيامين نتنياهو ،من دون حزب «يسرائيل بيتينو»
برئاس����ة أفيغدور ليبرمان ،الذي تواصل استطالعات الرأي
منحه م����ا بين  9إلى  10مقاعد ،في حي����ن أن باقي القوائم
المتحالفة م����ع الليكود تحصل حت����ى اآلن على ما بين 54
إلى  55مقعدا.
ومما ُيضعف تحالف اليمين االس����تيطاني في انتخابات
أيلول المقبل ،أنه مرشح لخسارة ما يعادل  5إلى  6مقاعد،
بمعن����ى ما بي����ن  150ألف إل����ى  180ألف صوت ،س����تكون
وفق التقدي����رات من نصيب قائمة «عوتس����ما يهوديت»
المنبثق����ة عن حرك����ة «كاخ» اإلرهابي����ة ،بزعامة المتطرف
إيتم����ار بن غفير ،والتي قد تحصل على ما بين  70ألف إلى
 80أل����ف صوت ،ومثلها ولربما أكث����ر ،قد تكون من نصيب
قائم����ة زهوت ،التي حصلت على  118ألف صوت ،أقل بنحو
 22ألف صوت مما احتاجته نس����بة الحس����م ،وهي برئاسة
المتطرف موشيه فيغلين.
ف����كل المح����اوالت لضم «عوتس����ما يهودي����ت» لتحالف
«يامينا» الناشئ مجددا قد باءت بالفشل ،فقائمة «يامينا»،
ّ
تض����م مركب����ات قائمة «البي����ت اليه����ودي» التي خاضت
انتخاب����ات  2013و .2015وتفكك����ت تمهي����دا النتخاب����ات
نيسان  .2019وقد طالبت «عوتس����ما يهوديت» بمقعدين
مضمونين ،الخامس والـ  11كش����رط لدخول القائمة ،إال أن
التحال����ف منح هذه الحركة المقعدين ال����ـ  8والـ  .13وكل
الوقت ،كانت قائم����ة «زهوت» خارج المفاوضات لالنضمام
لهذا التحال����ف الذي يضم أحزاب المس����توطنين .وكانت
«زه����وت» قد حصلت في انتخابات نيس����ان على هذا الكم
الكبي����ر من األص����وات ( 118ألفا) بعدما أعل����ن فيغلين عن
موافقته على تشريع استخدام القنب .وكانت استطالعات
ال����رأي تمنح����ه ما بين  5إل����ى  6مقاعد ،إال أن����ه في نهاية
المطاف لم يجتز نسبة الحس����م ،وحصل على ما يعادل 3
مقاعد.
واألصوات المرش����حة للح����رق من اليمين االس����تيطاني
ستكون مصيرية بالنسبة لهذا المعسكر ،ألنها ستشكل
خس����ارة في التمثيل ،كما أن هذه الخسارة ستعيد توزيع
المقاع����د على باقي الكتل ،علما أنه في انتخابات نيس����ان
حرق معسكر اليمين االستيطاني أكثر من  260ألف صوت،
وكانت تعادل  8مقاعد.
في األس����ابيع األربعة المتبقية حتى ي����وم االنتخابات،
ف����إن كل االحتماالت واردة .وأولها ممارس����ة الضغط على
القائمتين باالنسحاب من المنافسة االنتخابية ،وقد يكون
الضغط ناجحا أكثر على قائمة «زهوت» ،بينما من الصعب
رؤية «عوتس����ما يهوديت» تنس����حب من المنافسة ،ألنها
تحتاج إلثبات وجوده����ا على الخارطة ،تمهيدا لالنتخابات
التالية.
في المقابل ،فإن احتمال تراجع ليبرمان في استطالعات
ال����رأي يبقى واردا ج����دا ،إذ أن كل اس����تطالعات الرأي في
السنوات األخيرة تفش����ل في عرض صورة دقيقة للنتائج
النهائية ،وإنما تعرض اتجاها ما.
وليبرمان يرك����ز اآلن على نقطتي����ن مركزيتين :حكومة
وحدة قومية تس����تثني كتلتي الحريدي����م ،وثانيا قبوله
برئاس����ة الليكود للحكومة ،ولكن ليس بنيامين نتنياهو.
وحت����ى اآلن يرتكز ليبرمان ،كما يب����دو ،على أصوات يمين
متش����دد ،يرفض قواني����ن اإلكراه الدين����ي ،ويدعو لفرض
الخدم����ة العس����كرية على ش����بان الحريدي����م .ولكن هذا
الجمه����ور ،في حال اقترب يوم االنتخاب����ات ورأى أن حكم
اليمين االستيطاني في خطر ،قد يغير أولوياته ،ويلجأ إلى
من يضمن بقاء الليكود ونتنياهو ،حتى بثمن التس����اهل
مع الحريديم.
مع ذلك ووفق م����ا هو ظاهر حتى اآلن في اس����تطالعات
ال����رأي ،فإن أي تراجع محتمل لليبرمان س����يبقيه كما يبدو
بيضة القبان ،بع����د االنتخابات .ولكن ه����ذه «البيضة» لن
تميل في أي حال من األحوال لترشيح رئيس «أزرق أبيض»
لتش����كيل الحكومة ،وإنما للضغط لقيام حكومة موسعة.
ولكن ال ش����يء مضمونًا لدى ليبرمان ،الذي قد ينقلب على
كل ش����عاراته ،ويدعم حكومة نتنياه����و المقبلة حتى من
دون «أزرق أبيض».
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“المشهــــد” االقتصـــادي
موجز اقتصادي
تراجع التضخم في تموز يقلب
كل توقعات التضخم للعام الجاري
أعلن مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي أن التضخم
المال����ي تراجع في ش����هر تم����وز بنس����بة 3ر ،%0وجاء
التراجع مفاجئا ،وخالفا لكافة التوقعات ،التي تحدثت
ع����ن صفر بالمئة كأقصى حد .وه����ذا التراجع المفاجئ
الثاني ،إذ س����بق هذا تراجع التضخم في شهر حزيران
بنسبة 6ر.%0
وبذلك يكون التضخم المالي قد سجل في األشهر الـ
 7األولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 6ر ،%0وهو أقل
م����ن الحد األدنى المطلوب في السياس����ة االقتصادية،
من  %1إلى  .%3أما التضخم في األش����هر الـ  12األخيرة،
فقد تراجع بنس����بة 5ر .%0وه����ذه المعطيات كما يبدو
ستضع نهاية لكافة التوقعات بأن يبادر بنك إسرائيل
المركزي الى رفع الفائدة البنكية في نهاية العام إلى
5ر ،%0إذ أنها منذ شهر تشرين الثاني الماضي ترسو
عند نس����بة 25ر ،%0بعد أن بقيت على مدى  45ش����هرا
عند نسبة 1ر.%0
وكان التضخم المالي في العام  2018قد سجل ارتفاعا
بنس����بة 8ر ،%0وهي النس����بة األعلى من����ذ العام ،2014
الت����ي انخفض فيها التضخم ألول مرة ،بنس����بة 2ر،%0
وتبع����ه عامان انخفض فيهما التضخم بنس����بة  %1ثم
2ر ،%0وفي العام  ،2017س����جل التضخم ارتفاعا بنسبة
4ر .%0وكل هذه النس����ب هي أقل م����ن مجال التضخم
المطلوب للسياس����ة االقتصادية من  %1إلى  .%3فآخر
ّ
مرة كان فيها التضخم في مجال التضخم التي وضعته
السياس����ة االقتصادية اإلس����رائيلية منذ سنوات في
العام  ،2013حينما ارتفع بنسبة 8ر.%1
وتحدث����ت التقدي����رات حت����ى قبل ش����هرين عن أن
التضخم المال����ي في العام الجاري  ،2019س����يكون في
منتصف الهدف ،بمعنى عند 5ر ،%1أو أقل بقليل .إال أن
ارتفاع التضخم في األش����هر الـ  7األولى بنسبة 6ر،%0
قد يعيد االقتصاد اإلس����رائيلي الى التضخم السلبي،
خاصة وأن وتيرة التضخم ف����ي النصف الثاني من كل
ع����ام ،أضعف من وتي����رة التضخم ف����ي النصف األول،
ويضاف الى هذا تراجع س����عر صرف الدوالر منذ مطلع
العام الجاري بحوالي .%7
وق����د ألمحت مصادر في بنك إس����رائيل المركزي ،في
تصريحات ظهرت في األس����بوع الماضي ،إلى أن البنك
قد يضطر للتدخل في سعر صرف الدوالر أمام الشيكل،
بس����بب هبوطه المس����تمر ،ال����ى ما تحت 5ر 3ش����يكل
للدوالر .وقد يكون خلف احتمال أن يغير بنك إسرائيل
سياس����ته حاليا ،هو التهدي����د بانخفاض قيمة الدوالر
عالميا ،ما سيزيد تلقائيا انخفاضه أكثر أمام الشيكل.
وكان بنك إس����رائيل قد توقف عن التدخل في سعر
الدوالر منذ بدايات العام الماضي  ،2018وقبل هذا كان
يشتري كميات هائلة من الدوالرات ،بهدف رفع قيمته
أمام الش����يكل ،ولكن أيضا لزيادة االحتياط من العملة
األجنبي����ة في البنك المركزي ،بق����در يوازي الصادرات.
وهكذا ،ارتفع االحتياط في بنك إس����رائيل المركزي من
 28ملي����ار دوالر حتى نهاية آذار  ،2008الى ما يزيد عن
 120مليار دوالر في هذه المرحلة.
وحس����ب التحلي��ل�ات االقتصادي����ة ،فإن من أس����باب
انخفاض قيمة الدوالر كث����رة الحديث عن احتمال رفع
الفائدة البنكية اإلسرائيلية ،في حين أن األحاديث في
أوروبا وأميركا عن خفضها هناك .كذلك فإن ما يساهم
في هذا ،هو ارتفاع حجم االستهالك الفردي ،على ضوء
انخفاض البطالة في إس����رائيل ،وزي����ادة حجم الرواتب
العام.
وكانت تقديرات لمحللين إس����رائيليين ،ظهرت قبل
أيام ،قد قال����ت إن محافظ بنك إس����رائيل ،أمير يارون،
ق����د ال يصمد كثيرا بسياس����ة البنك ه����ذه ،خاصة وأن
ّ
المصدري����ن بدأوا ف����ي إطالق صرخات إغاث����ة ،بزعم أن
الم����ردود المال����ي لبضائعهم بالش����يكل ،قد انخفض
بشكل كبير ،ما سيلزمهم الحقا ،في حال استمر تراجع
قيم����ة ال����دوالر والي����ورو ،بإغالق خطوط إنتاج ،بس����بب
ضعف الج����دوى المالية .وهذه من الذرائع التي دفعت
النبك المركزي مرارا للتدخل في سوق العمالت.

ارتفاع حاد في الفصل الموسمي
من العمل وحرمان من الحقوق
أظه����ر تقرير جديد أنه في ش����هر تموز الماضي تم
فص����ل  15ألف عامل من ش����ركات «مقاول����ة» في جهاز
التعليم ،كي ال يتقاضوا رواتب خالل العطلة الصيفية،
التي تس����تمر ش����هرين ،محرومين بذلك من حقوقهم
االجتماعية ،واالستقرار في العمل ،أسوة بباقي العمال.
وحس����ب تقرير «يديعوت أحرونوت» ،ف����إن هذا العدد
يش����كل ارتفاعا بنس����بة  ،%25عما كان في العام ،2018
وقرابة  %58أكثر مما كان في العام .2017
وكما يب����دو فإن ه����ذه الظاهرة آخذة باالس����تفحال،
وبش����كل خاص في جه����از التعليم الخ����اص بالطفولة
المبك����رة ،ولكن ليس وحدها ،بل هذا يس����ري أيضا في
كليات أكاديمية ،إذ يت����م التعاقد مع محاضرين جدد
ألشهر الس����نة التعليمية الجامعية ،التي تمتد قرابة
 9أشهر.
وظاهرة العمل من خالل ش����ركات المقاولة اتس����عت
بش����كل خاص ابتداء من سنوات التسعين ،واستفحلت
الحق����ا ف����ي إط����ار سياس����ة الخصخص����ة ،ولكنها في
الس����نوات األخيرة ش����هدت بعض القي����ود ،وتم إلزام
الكثير من الش����ركات والمؤسسات الحكومية بتقويض
هذه الظاهرة ،وتحويل عمال إلى عمال ثابتين.
ويضط����ر ه����ؤالء العامل����ون ،ومنهم م����ن بحوزتهم
مؤه��ل�ات أكاديمية ومهنية عالي����ة ،للجوء الى مكاتب
العمل ،س����عيا للحص����ول على مخصص����ات بطالة تقل
بش����كل كبير عما كانوا يتقاضونه في عملهم ،علما أن
معدل الرواتب في شركات المقاولة هو أيضا منخفض
مقارنة براتب وظيفة ثابتة في ذات المؤسسة.

إعـــداد :برهوم جرايسي

تحقيق يكشف ارتفاع أسعار غير مبرر في إسرائيل مقارنة مع دول أوروبية!
*صحيفة «ذي ماركر» أجرت تحقيقًا واسعًا حول فوارق أسعار منتوجات ليست غذائية يتم إنتاجها
في دول االتحاد األوروبي ،أي أنها معفاة من الجمارك ،ويظهر أن سعرها في إسرائيل أكثر من الضعفين*
كشف تحقيق صحافي أجرته صحيفة «ذي ماركر» أن الكثير
من أسعار المنتوجات مرتفعة في إسرائيل بشكل غير مبرر،
وهي منتجات ليست غذائية ،من التي ترفع أسعارها شروط
الحالل اليه���ودي واالحتكارات .وما يعزز االس���تنتاج بأن ال
تبري���ر لهذا االرتف���اع ،دعوى قضائي���ة تمثيلية (عمومية)
تم رفعها ضد ش���ركة «نسبرسو» لكبسوالت القهوة .وتصل
فجوة األسعار في المنتوجات ما بين  %85إلى .%140
وتقول الصحيف���ة في تحقيقها ،الص���ادر قبل عدة أيام،
إن���ه ال يوجد خالف حول أن إس���رائيل ه���ي دولة ذات كلفة
معيشة عالية .واس���تمرار القيود واالحتكارات يساهم في
هذا بش���كل كبير .فمثال في الس���نوات األخيرة ،بعد «ثورة
الس���ماء المفتوحة» ،والقصد فس���ح المجال أمام المنافسة
وكس���ر االحتكارات في الخطوط الجوية ،انخفضت أس���عار
الرحالت الجوية بش���كل كبير جدا .وهذا ساهم في أن أدرك
العديدون في إس���رائيل في العق���د األخير ،أنه من األفضل
لهم شراء مستحضرات التجميل واألثاث وكبسوالت القهوة
والمالبس واألحذية وغيرها من المنتجات في الخارج ،أو من
خالل مواقع المشتريات العالمية في شبكة اإلنترنت.
والمس���تهلكون الذين يش���ترون في إس���رائيل ،ألسباب
تتعلق بالراحة أو الضرورة ،غالبا ما يش���عرون باالس���تغالل.
فالش���ركات من جانبها بالكاد تهتم بإن���كار وجود فجوات
في األس���عار مقارنة بالخارج ،لكنها تدعي أن هناك أسبابًا
موضوعية :إس���رائيل دول���ة جزيرة ،وكلف���ة النقل باهظة،
والضرائب ،واإليجار ،واألجور مرتفعة.
ولكن الدعوى القضائية العمومية ،التي رفعت ضد شركة
نسبرسو في األيام األخيرة ،تضمنت رأيًا اقتصاديًا يقول إن
نسبرسو استغلت مكانتها في السوق لتفرض سعرا باهظا
لكبس���والت القهوة في إس���رائيل .وتضمن الرأي مقارنة مع
 23دولة أوروبية ،بما في ذلك دول مش���ابهة إلس���رائيل من
حيث حجم السكان.
وتقول الصحيفة إنه على افتراض أنه سيتم قبول الدعوى،
فإنه هذا سيكشف عن ظاهرة أوسع ،بمعنى أنه ليس فقط
أن األسعار التي تتقاضاها نسبرسو في إسرائيل مفرطة ،بل
أن العديد من المنتجات األخرى المنتجة في أوروبا ،والتي ال
تفرض عليها جمارك ،مثل األثاث ومس���تحضرات التجميل،
أسعارها مرتفعة دون مبرر.
ُ
وإحدى الذرائع التي تس���مع أكثر من م���رة ،لتبرير ارتفاع
األس���عار ،هي أنه نظرا لكون المنتجات تصل إلى إس���رائيل
عن طريق النقل البحري ،على عكس النقل البري الممكن في
جميع أنحاء أوروبا ،فإن تكاليف النقل إلى إسرائيل مرتفعة
بشكل خاص.
ومع ذل���ك ،وفقا لل���رأي االقتصادي في تل���ك الدعوى ،فإن
النقل البحري هو ف���ي الواقع أقل كلفة من النقل البري لنفس
المسافة .وفي حالة نسبرسو ،تبين أن كلفة النقل إلى إسرائيل
من سويس���را (حيث يتم تصنيع الكبسوالت) أقل بنسبة %19
من كلفة الش���حن من سويس���را إلى ال���دول األوروبية األخرى
التي تم فحص األس���عار فيها .كما أن حجم ضريبة الش���ركات
ال أس���اس له وفقا للدع���وى ،نظرا لكون ضريبة الش���ركات في

إسرائيل مش���ابهة لتلك الموجودة في أوروبا .واعتبارا من عام
 ،2018بلغت ضريبة الش���ركات في إس���رائيل  %23من األرباح،
بينما بلغت ضريبة الش���ركات في أوروب���ا (في البلدان التي تم
فحصها) 7ر %21من األرباح في المتوسط .بمعنى آخر ،الضريبة
في إسرائيل أعلى من المتوسطبواقع حوالي  %6فقط.
باإلضاف���ة إلى ذلك ،كثيرا ما تدعي الش���ركات العاملة في
إس���رائيل أن الزيادة في أجور العمال في السنوات األخيرة،
استلزمتها رفع األس���عار؛ لكن الفحص أظهر أنه على الرغم
م���ن ارتفاع متوس���ط األج���ور في إس���رائيل ف���ي العامين
ونصف الع���ام الماضيين ،فهذا ال يبرر فجوات األس���عار .إذ
يبلغ متوس���طاألجر في إس���رائيل  35067دوالرا سنويا ،في
حين يبلغ متوس���طاألجر الس���نوي في ال���دول األوروبية الـ
 23الت���ي تم فحصه���ا  41632دوالرا .بمعنى آخر ،األجور في
إس���رائيل أقل من المتوس���طاألوروبي بنسبة 7ر .%15وفيما
ُ
يتعلق بتكاليف إيجار المباني ،تبين الدعوى أن اإليجار لكل
متر مربع في إس���رائيل يقل بنسبة  %15تقريبا عن متوسط
الس���عر في جميع الدول األوروبية .كم���ا أن تكاليف التوزيع
واللوجستيات داخل إسرائيل بالنسبة لدول االتحاد األوروبي
أقل أيض���ا ،حيث أنه كلم���ا زادت الكثافة الس���كانية (عدد
األش���خاص لكل كيلومتر مربع) ،قلت مسافات النقل ،بالتالي
فإن كلفة الشحن أقل.

أسعار «إيكيا» ضعفا األسعار في السويد
وف���ي إطار التحقيق ،اخت���ارت «ذي ماركر» بضائع ش���ركة

ّ
«إيكيا» الس���ويدية العالمية %70 ،م���ن منتجاتها مصنعة
ف���ي أوروب���ا .وفحصت الصحيفة عش���رة منتج���ات تباع في
فروع «إيكيا إس���رائيل» ،وقارنت أسعارها بفروع «إيكيا» في
تركيا واليونان ،وهي أس���واق قريبة ومماثلة إلسرائيل؛ وفي
السويد ،بلد المنش���أ .ووصلت فجوات األسعار إلى  ،%96في
المنتجات الكبيرة والصغيرة.
على س���بيل المثال ،ثم���ن طاولة مكت���ب ذات ُدرجين في
إس���رائيل 95 ،ش���يكال أكثر من الس���ويد وتركيا ،و 46شيكال
أكثر من س���عر الطاولة نفسها في اليونان ( %63و %23على
التوالي)؛ بالنس���بة لوحدة رفوف ،فإن الس���عر في إسرائيل
 %96أكث���ر من الس���ويد و %58أكثر من تركي���ا .وتبلغ كلفة
األريك���ة ذات المقعدين ف���ي «إيكيا» تركيا  1178ش���يكال،
واليونان  1388شيكال .أما في إسرائيل فإن السعر يصل إلى
 1895شيكال.
ويبين تحقيق «ذي ماركر» ارتفاع األس���عار بش���كل كبير
في مجال مس���احيق التجميل (المكياج) .ففي هذا المجال،
تم فحص أسعار منتجات شركة المكياج اإليطالية «كيكو
ميالنو» ،ألنه���ا تنتج ف���ي إيطاليا وألماني���ا ،بمعنى أنها
معفية م���ن الجمارك ،بموج���ب االتفاقي���ات التجارية مع
االتح���اد األوروبي .ويتم نقل المنتجات إلى إس���رائيل عن
طريق البحر.
فقد ت���م افتت���اح أول متجر لش���ركة «كيك���و ميالنو» في
إسرائيل قبل أقل من عام ،بواسطة شركة «كاسترو هوديز»،
ولها ثالثة متاجر في إسرائيل وموقع مبيعات على اإلنترنت،

ومن المتوقع أن يتم فتح ثالثة متاجر أخرى مع حلول نهاية
الع���ام .ومثل «إيكيا» ،الت���ي تتميز بأس���عار جذابة مقارنة
بالمنافس���ين اإلسرائيليين ،تدعي «كيكو ميالنو» أيضا أنها
تق���دم منتجات المكياج العصرية بأس���عار منخفضة .إال أن
التحقيق الذي شمل مقارنة أسعار  10منتجات في إسرائيل،
مقارن���ة باليونان وإيطاليا وبريطانيا ،أظهر أن األس���عار في
إس���رائيل قد تكون جذابة مقارنة بالمنافس���ين المحليين،
ولكن هي أعلى بكثير من األسعار في تلك الدول.
وتبين أن األس���عار في إس���رائيل كانت أعلى بنسبة %85
إلى  .%127على س���بيل المثال كان أحمر الشفاه الذي يكلف
 24ش���يكال في إسرائيل ،وهو سعر يعتبر أقل من العديد من
الشركات الش���هيرة األخرى ،ولكن السعر في إسرائيل أعلى
بنسبة  %118من الس���عر في اليونان وإيطاليا ،حيث تم بيع
أحمر الشفاه مقابل  11شيكال فقط .وفي بريطانيا يباع بسعر
3ر 12شيكل.
وعند فحص المنتجات في فئة أسعار أعلى ،توقع التحقيق
أن يج���د فجوة أس���عار أق���ل مقارن���ة بالدول التي ش���ملها
االس���تطالع ،على افتراض أنه من الصعب فرض أسعار أعلى
مع ارتف���اع المنتوج .ومع ذلك ،وجد التحقيق أنه تم الحفاظ
على فروق األسعار ،إذ تباع فرشاة بودرة الوجه «كيكو ميالنو»
في إس���رائيل مقابل  82ش���يكال ،أي أعلى بنس���بة  %127من
س���عرها في إيطاليا واليونان ،حيث تباع بس���عر  36شيكال
ً
فق���ط .وفي بريطانيا ،تم بيع الفرش���اة بس���عر  40ش���يكال،
وبالتالي فإن السعر في إسرائيل أعلى بنسبة .%104

ُ
كل شيء مكلف فكيف يستهلك اإلسرائيليون بشكل جنوني؟
*التذمر األكثر تكرارًا في السنوات األخيرة في إسرائيل ينطوي على تناقض داخلي :كلفة المعيشة واالكتظاظ ،واالختناقات المرورية،
وخطوط المطار والمطاعم .فإذا كانت األسعار مرتفعة للغاية فكيف يقف الناس في طوابير بأعداد كبيرة؟*
بقلم :سامي بيرتس (*)
ارتفاع األس���عار من المفترض أن يحد من الطلب .وعلى
الرغم م���ن ارتفاع كلفة المعيش���ة ،والتذمر المتكرر من
ارتفاع األس���عار ف���ي كل البالد تقريبا ،فإن االس���تهالك
الخاص في ارتفاع مس���تمر .يشكون ويشترون .يصرخون
ويستهلكون.
هن���اك عدة أس���باب لذل���ك :خف���ض مع���دل الفائدة
األساسية؛ تضاعف أس���عار البيوت خالل العقد الماضي،
وإحس���اس أصحاب البيوت بالثروة يزيد م���ن الميل إلى
االس���تهالك؛ وبالطب���ع يلع���ب انخفاض مع���دل البطالة
وارتفاع األجور دورا رئيس���يا في زيادة االس���تهالك ،ألن
المزيد من الناس يعملون ويكسبون رزقهم.
حتى أن هناك ادعاء بأن االرتفاع في أس���عار الشقق
زاد االستهالك الخاص من جانب آخر .فالشباب الذين
ال يس���تطيعون شراء شقة بسبب األس���عار المرتفعة
مقتنعون أنه عند مس���توى األس���عار الحالي ليس���ت
لديهم فرصة لش���راء ش���قة ،لذلك يحول���ون دخلهم
المتاح إلى االستهالك .إذا لم يكن هناك مال للشقة،
فنحن عل���ى األق���ل نس���تمتع بالمطاع���م والعطالت
والتسوق.
وهناك مجال يظهر في���ه التناقض الداخلي بين كلفة
المعيشة والطلب المرتفع بشكل خاص :سوق السيارات.
الس���يارات والوقود غالي الثمن ،خاصة بس���بب الضريبة
المرتفعة ،من المفترض أن يكون له أثر عكسي ،الحد من
استخدام السيارات الخاصة واالنتقال للمواصالت العامة،
إال أن هذا ال يحدث.
ومع ذل���ك ،هناك أس���باب وجيه���ة تجع���ل الجمهور
اإلس���رائيلي يفضل الس���يارة الخاصة .وهن���اك حافزان
الس���تخدام الس���يارات الخاصة في إس���رائيل :توافرها
الكبير بسبب تطور س���وق التأجير في السنوات األخيرة
والقروض بفوائد متدنية لشراء السيارات؛ ونقص وسائل
النقل العام الفعالة.
وبحس���ب مكتب اإلحصاء المركزي ،ارتفع االس���تهالك
الخاص بنس���بة  %7في الربع األول من العام الجاري ،مما
يعكس زيادة قدرها 1ر %5في نفقات االستهالك الخاص

بالقيمة السنوية ،كما في السنوات السابقة.
وفي هذا الس���ياق ،قررت وزارة المالية إجراء تغيير في
صيغ���ة الضريبة الخضراء عل���ى المركبات مرة واحدة كل
عامين ،وهذا ما يرفع األس���عار ،لذل���ك هناك تقلبات في
مبيعات الس���يارات بين الفصول وتأثير قوي على بيانات
االس���تهالك .ومع ذلك ،حتى بدون التغيير في الضريبة
الخضراء ،كان شراء السيارات مكونا مهما في الزيادة في
االستهالك الخاص في السنوات األخيرة ،بسبب انخفاض
القروض لش���راء الس���يارات ف���ي البنوك وخ���ارج النظام
المصرف���ي .ونتيجة لذلك ،ح���ذرت المراقبة على البنوك،
الدكت���ورة حيدفا بار ،البنوك ف���ي تموز  ،2017من مخاطر
االئتمان لش���راء س���يارة ،مما أدى إلى وق���ف الزيادة في
قروض الس���يارات ،وانخفاض طفيف في أعداد السيارات
المباعة.
في الس���نوات األخي���رة ،توق���ف نمو حج���م االئتمان
االس���تهالكي ،ووصل ف���ي نهاية الرب���ع األول من العام
الج���اري ،إل���ى  198مليار ش���يكل ،على غ���رار الحجم في
العام الس���ابق .وهذا دليل على أن االستهالك ال ينبع من
زيادة استهالك األس���ر .في العقد الماضي ،ارتفع معدل
االئتمان لألسر فيما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي من
 %38في عام  ،2007إلى  %42في عام .2017

شيكل قوي ،مستهلك قوي
من المش���كوك في���ه أن تكون كلفة المعيش���ة قضية
رئيس���ية في الحملة االنتخابية المقبلة .وهذا على الرغم
م���ن أن كل ش���يء هنا باهظ الثمن ،وكل ش���يء غال .هذا
هو الرأي الس���ائد لدى كل إس���رائيلي تقريب���ا ،وهذا هو
الواقع أيضا؛ معظم المنتجات هنا غالية الثمن :الش���قق،
الس���يارات ،الوقود ،الطعام ،الفنادق ،مواقف السيارات،
الغاز الطبيعي .في المقارنات الدولية ،فإن األس���عار هنا
تزيد بنس���بة  20إلى  %25عن متوسطأسعار دول منظمة
التع���اون االقتصادي والتنمية .أي ش���خص يزور الخارج
يكتشفها بسرعة.
في النص���ف األول من عام  ،2019غ���ادر 8ر 3مليون من
حملة الجنس���ية اإلس���رائيلية إلى الخارج .زيادة قدرها
4ر %7مقارنة مع نفس الفترة من عام  ،2018وقفزة بنسبة

 %58في أربع س���نوات .فمخطط «السماء المفتوحة» في
مجال الطيران ،لكسر االحتكارات وخفض األسعار ،زاد من
عدد الرحالت الجوية من إس���رائيل .كم���ا أن تعزيز قيمة
الشيكل مقابل الدوالر أدى إلى تحسين القدرة الشرائية
لإلس���رائيليين ف���ي الخ���ارج ،مما س���مح ألولئ���ك الذين
يسافرون إلى الخارج بأن يلمسوا بسهولة فجوات األسعار
بين إس���رائيل والوجهات الدولية الرئيسية والمساهمة
في زيادة االس���تهالك الخاص ليس فقط في إس���رائيل
ولكن أيضا في الخارج.
ف���ي الواقع ،ال يتعين عليك الس���فر إلى الخارج لتالحظ
ذلك ،يكفي التس���وق عبر اإلنترنت في المواقع العالمية،
وهو اتجاه اس���تهالك آخر زاد بش���كل كبير في السنوات
األخيرة ،من أجل تحقيق ذلك وتحقيق القوة الش���رائية
القوية للشيكل.
في األشهر األخيرة ،زادت القوة الشرائية لإلسرائيليين
نتيجة لضعف العمالت الرئيسية .إذ يتم تداول الدوالر
حاليا عند 53ر 3شيكل ،مقارنة بـ 78ر 3شيكل في نهاية
ع���ام 2018؛ وانخفض اليورو إلى 95ر 3ش���يكل ،مقارنة بـ
32ر 4ش���يكل في نهاي���ة عام  .2018وم���ن المفترض أن
يعمل الش���يكل القوي عل���ى انخفاض ال���واردات وكلفة
المعيشة ،ولكن العديد من القطاعات االقتصادية تعاني
من االحتكارات العالية ،وهذا ما يرتد على المستهلك.
عند دراسة أسباب الزيادة في االستهالك ،ليس هناك
شك في أن أحد المكونات الرئيسية هو معدل التوظيف،
الذي يتزاي���د بالتوازي مع الزيادة ف���ي األجور .في أدنى
الفئات العشرية ،يتم توجيه كل زيادة تقريبا في الدخل
المتاح إلى االستهالك.
مع���دل البطال���ة انخفض بش���كل مطرد في الس���نوات
األخيرة ،وفي نيس���ان  2019وصل إلى مس���توى منخفض
بلغ 2ر( %3في األعمار العاملة الرئيسية 25 ،إلى  64عاما)،
مقارنة بـ7ر %5في منتصف عام  .2013خالل تلك الفترة،
ارتفع معدل التوظيف تدريجيا وبدون صدمات ،من %74
إلى 7ر.%77
هذا األمر له أهمية كبيرة :إنه يوفر ش���عورا باألمان في
س���وق العمل ،مما يؤثر بدوره على االس���تهالك .واألهم
م���ن ذل���ك ،أن هذا يحدث م���ع زيادة األج���ور ،خاصة في

العامين الماضيين .من ناحية أخرى ،فإن نسبة عالية من
المنخرطين في س���وق العمل ،واألج���ور التي في ارتفاع،
تؤدي إلى ارتفاع االستهالك الخاص بشكل كبير.
يج���د بنك إس���رائيل صل���ة وثيقة بين ارتف���اع األجور
والزيادة في االستهالك ،لكن في تحليالته يحاول تحييد
الضوض���اء الناتجة عن التقلبات في س���وق الس���يارات.
وينصب تركيزه على االس���تهالك بدون سلع متينة (مثل
السيارات والثالجات) ،ويجد أن الزيادة تتفق مع الزيادة
في مدفوعات األجور في االقتصاد .هذا منطقي ،لكن من
وجهة نظر البنك المركزي ،هذا استنتاج مهم ُيظهر أنه
ال توجد فقاعة اس���تهالك هنا ،أي أن االستهالك مرتبط
بتطوي���ر األجور وال يعتمد بش���كل كبير على اإلحس���اس
بثروة مالكي المنازل أو الرفع المفرط لألس���ر .اس���تنتاج
بنك إس���رائيل هو أنه إذا ظلت ه���ذه العالقة ضيقة ،فإن
االستهالك الخاص لن ينمو بشكل كبير ،ألن سوق العمل
تقترب من تحقيق إمكاناتها.
مص���در قلق آخر محتمل هو أن انخفاض س���عر الفائدة
يجعلن���ا ندخر أق���ل وتخصيص حصة أكبر م���ن التوفير
الخاص لالس���تهالك .ال يعطينا البنك س���عر فائدة كبيرا
عل���ى المدخ���رات .ويؤدي ه���ذا إلى قيام بع���ض الناس
بتحويل األموال إلى االس���تثمار في الش���قق وسوق رأس
المال ،لكن البعض اآلخر يزيد أيضا من االس���تهالك .في
هذه الحالة أيضا ،ال نرى أي بيانات مهمة تشير إلى ذلك.
ال تزال هناك أس���ئلة حول الق���درة على العمل لخفض
كلفة المعيش���ة طالما أن الطلب واالس���تهالك مرتفعان.
في الواقع ،فإن تصويت الجمهور اإلس���رائيلي بأرجلهم،
الس���فر إلى الخارج ،شراء الس���يارات ،الوقوف في طوابير
في المطاعم ،هو عامل يقلل بشكل كبير من الضغط على
الحكومة لخفض تكلفة المعيشة.
هذا يذكر بقص���ة الطالب الذين احتجوا على الرس���وم
الدراس���ية العالية وهددوا باإلض���راب حول االزدحام في
مواقف الس���يارات بالقرب من الجامع���ة ،فكيف يمكنك
أن تش���كو من الرس���وم الدراس���ية عندما تنفجر مواقف
السيارات بسياراتك؟
(*) محلل اقتصادي .عن «ذي ماركر».
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تـغـطـيـة خـاصـة
حـمـلـة لـ«الـمـعـهـد اإلسـرائـيـلـي لـلـديـمـقـراطـيـة»

الهجوم على السلطة القضائية يرمي إلى تغيير طبيعة «النظام الديمقراطي» في إسرائيل!
*المبادرات التشريعية المطروحة في هذا السياق «تنطوي على تهديد جدي جدًا على كل فرد يعيش في دولة إسرائيل» ،نظرًا ألن إسرائيل دولة متعددة األقليات وكل فرد ممن يعيشون
فيها هو «جزء من أقلية ،إن لم يكن اليوم فغدًا»* المس بصالحيات المحكمة العليا وتقليصها ،وخصوصًا صالحية ممارسة الرقابة القضائية ،بما فيها صالحية إلغاء تشريعات قانونية ،سيترك
الكنيست بدون قيود بما يجعله ،والحكومة من خالله وبواسطته ،مؤسسة تمتلك قوة غير محدودة ،األمر الذي يشكل خطرًا جسيمًا وملموسًا على حرية المواطن وخطرًا مركزيًا ،بالتالي
على النظام الديمقراطي*  %58من الجمهور في إسرائيل يعارض انتزاع صالحية المحكمة العليا إلغاء قوانين غير دستورية ـ تتعارض مع «قوانين أساس»*
كتب سليم سالمة:
ُ
يبدو ،مما يمكن اعتباره «برامج انتخابية» تطرح تباعًا خالل
الفترة األخيرة ،س����واء بتصريحات متفرقة أو بنصوص ّ
معدة
بإحكام ،تمهيدًا لالنتخابات الوش����يكة التي ستجرى يوم 17
أيلول القريب للكنيس����ت الـ  ،22أن االئتالف اليميني الحاكم
ـ الذي تش����ير مختلف اس����تطالعات الرأي إلى أنه س����يواصل
التربع على س����دة الحكم في إسرائيل خالل السنوات المقبلة
ِّ
مصمم على تغيي����ر الوضع القانون����ي القائم حاليًا،
أيض����ًا ـ
عب����ر اإلخالل بالت����وازن القائم ما بين الس����لطة التش����ريعية
(الكنيس����ت) والس����لطة القضائية (المحاكم ،وفي مقدمتها
بالطب����ع المحكمة العلي����ا) ،وذلك من خالل إح����دى المبادرات
التشريعية التي تنوي الحكومة وائتالفها دفعها وتنفيذها
ومن بينها بشكل أساسي :مش����روع «قانون أساس :القضاء»،
الذي سينتزع ويلغي صالحية المحكمة العليا ـ كما هي اليوم
ّ
ـ إلغاء قانون س����نه الكنيست (وهي المبادرة المعروفة باسم
ً
«النموذج البريطاني») أو ،بدال منها ،مبادرة تش����ريعية أخرى
ّ
هي االقتراح القاضي بتمكين الكنيست من إعادة سن قانون،
أو بند من قانون ،قررت المحكمة العليا إلغاءه ،وذلك بواسطة
أغلبية ائتالفية عادية قوامها  61عضوًا من أعضاء الكنيست
(وهي المعروفة بصيغة «فقرة التغلب»).
على هذه الخلفية ،أعاد «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية»
التذكير ب����أن نحو  %58م����ن الجمهور اإلس����رائيلي يعارض
المب����ادرات الرامية إلى تقليص صالحي����ات المحكمة العليا،
وخصوص����ا صالحيتها في إلغاء قوانين س����نها الكنيس����ت،
بينم����ا يؤيد  %38من الجمهور هذه المبادرات .وطبقًا لنتائج
استطالع «مؤشر الديمقراطية» ،فإن مستوى الثقة بالمحكمة
العلي����ا بي����ن الجمهور اإلس����رائيلي ( )%56يع����ادل أكثر من
ّ
ّ
ضعفي
ضعفي مس����توى الثق����ة بالكنيس����ت ( )%26ونح����و
مستوى الثقة بالحكومة (.)%29
وفي هذا السياق ،ينشر «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية»
مقالين الثنين م����ن الباحثين فيه يعالج����ان هذه المبادرات
التش����ريعية بما تتضمن����ه وتثيره من هجوم على الس����لطة
القضائي����ة عمومًا ،والمحكمة العلي����ا خصوصًا ،فيؤكدان ،كل
من زاويته ،على أن هذا الهجوم إنما يرمي إلى تغيير طبيعة
«النظام الديمقراطي» في إسرائيل.

خطر على كل فرد
يرى البروفس����ور يديديا شطيرن ،أس����تاذ القانون والباحث
ف����ي «المعهد اإلس����رائيلي للديمقراطية» ،في مقال نش����ره
مؤخرًا بعنوان «الخطر ما بين السياس����ي والقضائي» ،أن كون
َ
الكنيس����ت «الجس����م المنتخب الذي يمثل إرادة المواطنين
الجماعية» يغ����ري كثيرين باعتماد موقف مؤيد وداعم لهذه
المبادرات التش����ريعية عمومًا ،أو للمبادرتي����ن المذكورتين
أعاله خصوص����ًا («النموذج البريطاني» و»فق����رة التغلب») ،إذ
كي����ف للمحكمة أن تس����تعلي وأن تتجرأ عل����ى رفض /إلغاء
ما قال «الش����عب» إنه معن����ي به ويريده ،من خ��ل�ال ممثليه
ّ
المنتخبين؟؟

لك���ن الحقيقة التي ينبغي تأكيدها بكل صراحة ووضوح هي
ـ يضيف شطيرن ـ أن هذه المبادرات واالقتراحات «تنطوي على
تهديد جدي جدًا على كل فرد يعيش في دولة إسرائيل» .ذلك
أن إسرائيل هي دولة متعددة األقليات وكل فرد ممن يعيشون
فيه���ا هو «جزء من أقلية ،إن لم يكن الي���وم فغدًا» .ولهذا ،فإن
جميع المواطنين في إس���رائيل هم في عداد «مجموعة الخطر»
التي قد تت���أذى من نظام يكون فيه الكنيس���ت ،الذي تحكمه
ّ
وتس���يره ،قادرًا على تش���ريع
الحكوم���ة (بائتالفها البرلماني)
ما يحلو له م���ن قوانين ،دون أية قي���ود ـ قوانين تمس بحقوق
اإلنسان األكثر أساسية ،بحقوق األفراد والجماعات.
في غياب الرقابة القضائية على الكنيس����ت وتش����ريعاته،
ً
قد ُيصار مس����تقبال إلى سن قوانين تؤدي إلى المس بحقوق
اإلنسان األساس����ية ،وخصوصًا من فئات ومجموعات ضعيفة
ً
اقتصادي����ًا (مثال :إلغاء أو تقييد ح����ق العمال في اإلضراب أو
المس بمخصص����ات الحكومية المدفوعة لضمان الحد األدنى
ً
من المعيش����ة)؛ ّ
المس بسالمة اإلجراءات الديمقراطية (مثال:
تمويل األحزاب بطريقة تقوم على تفضيل األحزاب الكبيرة،
أو تقييد صالحيات المستشار القانوني للحكومة ،صالحيات
لجان الكنيس����ت وصالحي����ات مراقب الدول����ة)؛ ّ
المس بحرية
ً
التعبي����ر (مث��ل�ا :فرض الرقاب����ة على الفن����ون ،أو فرض قيود
على وس����ائل اإلعالم ،أو ّ
كم أفواه منظمات المجتمع المدني)؛
ً
المس بحقوق جندرية أساسية (مثال :إقصاء النساء من الحيز
الجماهيري ،العام أو العس����كري ،أو الم����س بحقوق المثليات
ً
والمثليين)؛ ّ
المس بحق التح����رر من الدين (مثال :العودة إلى
تشريعات اإلكراه الديني في ما يتعلق بأيام السبت ،بالحالل/
ّ
المس بحرية
الكشير وبالحالة الش����خصية /الزواج والطالق)؛
العبادة (في تركيبة ائتالفي����ة مغايرة) وحتى ّ
المس بحقوق
ً
األغلبية (مثال :قانون يرفض تجنيد الحريديم ،دون أية قيود
أو شروط).
جميع هذه األمثلة ،يقول شطيرن ،هي جزء يسير فقط مما
كان مطروحًا في الس����ابق ،أو ما زال مطروحًا اليوم أيضًا« ،على
ّ
الطاولة» وقد تتحقق واقعًا .ومن المنطقي االفتراض بأن فك
اللجام سيغري الش����ركاء االئتالفيين بتحقيق قوتهم ،وسط
المس بمساواة ،بحرية وبكرامة آخرين كثيرين .وعلى المدى
البعيد ،س����يرفع مس����توى نهمهم ،الذي كان مقيدًا وملجومًا
حتى اليوم بأن ثمة من يم����ارس عليهم الرقابة (القضائية)
وقد ال يس����مح لهم بتنفيذ ما من شأنه المس بقيم دستورية
أساس����ية .أما في المس����تقبل ،في غياب التوازنات والكوابح،
فإن االئتالف الحكومي «سيحكم» ،بكل ما في ذلك من معنى
ومن آثار محتملة على حياة الجميع.

«دفن مهين للنظام الدستوري في إسرائيل»
يرى ش����طيرن أن «الكنيس����ت ليس عديم األخ��ل�اق أو معاد
لحقوق اإلنسان ،بش����كل عام» ،ولكن مع ذلك« ،من الواضح أن
المصالح السياس����ية هي القوة المحرك����ة المركزية ألعضاء
الكنيست» .وبما أن المجتمع اإلسرائيلي «يعاني من الصدوع
والش����روخ المزمنة ،يعيش على رمال متحرك����ة» ،فإن الحلبة
الجماهيري����ة تبدو عاصف����ة وجارفة ،تعيش ف����ي ظل أزمات

مس����تمرة ودائمة «تذكي ،معًا ،حربًا ثقافية» .وفي مثل هذه
األجواء« ،يبدو الخوف من اللحظة الش����عبوية الهائجة ،التي
َ َ
ُيفتقد فيها التوازن الرسمي وااللتزام بحقوق اإلنسان ،خوفًا
حقيقيًا ،ملموسًا وجديًا ،ال وهميًا».
هل يدرك الجمهور اإلس����رائيلي عمومًا ه����ذا الخطر ،حقًا؟
يجيب شطيرن على هذا السؤال باإليجاب ،مضيفًا إنه بالرغم
من الديماغوغيا المس����تمرة ضد «االمبريالية القضائية» (كما
يتهم متحدث����و اليمين الجهاز القضائ����ي عموما والمحكمة
العليا خصوصا ،ف����ي إطار الهجوم عليهم����ا) ،إال أن  %58من
الجمهور اإلس����رائيلي يعتقدون بأنه ال يجوز انتزاع صالحية
المحكمة العليا إلغاء قوانين.
ويخلص ش���طيرن في ختام مقالته إل���ى القول إن الحكومة
(وائتالفها اليميني) تريد «حلق رؤوس» قوانين األس���اس في
إسرائيل ،والتي هي بمثابة فصول من الدستور الذي تعهدت
«وثيقة االستقالل» بوضعه.
ولكن ،إذا ما نجح الكنيس���ت في تجاه���ل نصوص القوانين
األس���اس تل���ك وأحكامها ،بس���ن قواني���ن أخ���رى تتجاوزها
وتتناقض معها ،بواس���طة أغلبية ائتالفية ما ،فس���يكون هذا
بمثابة «دفن مهين للنظام الدستوري في إسرائيل».

تشريعات ستجعل الكنيست إحدى المؤسسات
التشريعية األقوى في العالم!
إذا م����ا نجح����ت المح����اوالت الرامي����ة إلى وضع تش����ريعات
قانونية خاصة لتقليص صالحيات المحكمة العليا وتضييق
مجاالت عملها وحدود تدخلها القانوني ،فسيصبح الكنيست
ّ
س����تقر هذه
(بصفت����ه البرلمان /الهيئة التش����ريعية التي
التشريعات) «أحد المؤسسات التشريعية األقوى في العالم،
وهو المحك����وم فعليًا من قبل حكومة اإلس����رائيلية» .هذا ما
يجزم به البروفسور عميحاي كوهين ،أستاذ القانون والباحث
ف����ي «المعهد اإلس����رائيلي للديمقراطية» ،في مقال نش����ره
مؤخرًا تحت عنوان «سلطة بال حدود».
يوض����ح كوهي����ن أن لي����س ثمة أي����ة قيود سياس����ية على
صالحية التش����ريع التي يمتلكها الكنيست ،ما يعني إن أي
مس بصالحية المحكمة العليا في مجال إلغاء قوانين ،أو بنود
قوانين ،لعدم دس����توريتها (تناقضه����ا مع نص أحد قوانين
األساس) سيؤدي ،بالضرورة وبصورة مباشرة ،إلى تعزيز قوة
الكنيس����ت بدرجة كبيرة إلى ّ
حد جعله مؤسس����ة تمتلك من
القوة ما يفوق ،بكثير ،قوة أية مؤسس����ة تش����ريعية في أية
دولة ديمقراطية غربية.
كثيرون ممن يؤيدون هذه المبادرات التشريعية ويدفعون
بها إلى أمام يس����ندون مقترحاتهم في ه����ذا الصدد بقيود
مش����ابهة تنص عليها دس����اتير دول معينة ،مثل كندا التي
يس����تطيع فيها البرلمان إعادة تشريع قانون أقرت المحكمة
العليا الكندية ش����طبه بأغلبية خاصة ،أو مثل بريطانيا التي
تتمت����ع محكمته����ا العلي����ا بصالحية محصورة ف����ي تقديم
مالحظة إلى البرلمان بش����أن تش����ريع قانون����ي يمس بحقوق
اإلنسان ،فقط ،لكن ليس إلغاء التشريع.
لك����ن المبادرات المذكورة تع����رض الموضوع ،عمومًا ،وكأنه

«محصور في ق����وة المحكمة العليا» ،بينم����ا الحقيقة هي أن
«المحكمة العليا ليس����ت ه����ي الموضوع هن����ا ،إطالقًا ،وإنما
الكنيس����ت هو الموضوع ،وبالتحديد أكثر :االئتالف الحكومي
هو الموضوع» ،ألن إقرار تلك التش����ريعات القانونية هو الذي
سيجعل الكنيست أحد المؤسس����ات التشريعية األقوى في
العالم كله ،في الوقت ال����ذي يعرف الجميع أن الحكومة (من
خالل ائتالفها الحكومي ـ البرلماني) هي التي تس����يطر على
الكنيست وتتحكم به بصورة فعلية وتامة.

قيود على السلطة التشريعية ـ نماذج من العالم
الرقاب����ة القضائي����ة ،بمعنى ق����درة المحكم����ة العليا على
ّ
ش����رعه البرلم����ان ،هي واحد فقط من قيود
إلغاء نص قانوني
عدي����دة ومختلفة مفروض����ة على قوة البرلم����ان في األنظمة
الديمقراطية .وهذه إح����دى الميزات التي يمكن االنتباه إلى
وجوده����ا في جميع الدول الديمقراطي����ة في العالم ،تقريبا ـ
قي����ود على قوة البرلمان تبتغي موازنة وترش����يد قدرته على
التشريع .ففي كندا ،على سبيل المثال ،ثمة قيود حادة على
قوة الحكومة وقدرتها على التش����ريع ،نابعة من كونها دولة
فيدرالي����ة يوكل جزء كبير من صالحيات التش����ريع القانوني
فيها إلى المحافظات المختلفة ،وليس إلى السلطة المركزية
(الحكومة الفيدرالية) .وإضافة إلى ذلك ،البرلمان (الس����لطة
التشريعية) في كندا ـ كما في دول أخرى عديدة في العالم ـ
ّ
مقسم إلى «بيتين» (مجلسين) ويحتاج كل تشريع إلى إقراره
من قبل المجلسين معًا ،ال أحدهما فقط.
في بريطانيا ،أيضًا ،هنالك مجلسان تشريعيان (برلمانان)،
ورغم الت����آكل الحاد الذي حصل في ق����وة «مجلس اللوردات»
وصالحياته ،إال إنه ال يزال يحتفظ بصالحية المطالبة بإدخال
تعدي��ل�ات قانوني����ة أو تأجيلها .ومن الممي����زات األخرى في
بريطانيا :انتخاب����ات المحافظات (الدوائ����ر) التي توازن قوة
َ
األغلبي����ة البرلماني����ة ،إذ أن كل منتخب جمهور ملزم بفحص
م����ا إذا كان الموقف الحكومي منس����جمًا م����ع مصالح دائرته
االنتخابية العينية أم ال ،قبل اتخاذ قراره بتأييد تشريع ما أو
معارضت����ه .كما تنضوي بريطانيا ،أيضًا ،تحت لواء المعاهدة
األوروبي����ة لحقوق اإلنس����ان ،والت����ي أقيمت على أساس����ها
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنس����ان ،المخولة صالحية النظر
ف����ي أعمال الحكومة وفي التش����ريعات القانونية وتحديد ما
إذا كان����ت تتعارض م����ع نصوص المعاه����دة وتمس بحقوق
اإلنس����ان أم ال .ورغ����م أن ه����ذه المحكم����ة ال تمتلك صالحية
إلغاء تش����ريعات البرلمان البريطاني ،إال أن الدولة البريطانية
ال تتجاه����ل ،إطالق����ًا تقريبًا ،قراراتها القضائي����ة وأحكامها.
وجدي����ر بالذك����ر هن����ا أن بريطانيا س����تتبقى خاضعة لهذه
المحكمة ،حتى بعد انسحابها من االتحاد األوروبي.
تكتسب مس����ألة التوازنات أهمية اس����تثنائية خاصة في
الدول ذات أنظمة الحكم الرئاس����ية ،إذ ثم����ة للرئيس فيها
توازن قوة البرلمان وتخلق حالة من الفصل
صالحيات واسعة ِ
والت����وازن الواضحين بين الس����لطة التش����ريعية (البرلمان)
والس����لطة التنفيذية (الحكومة) .هكذا الح����ال في الواليات
المتحدة ،على س����بيل المثال :الرئي����س الذي يقف على رأس

السلطة التنفيذية ويمتلك صالحية نقض (فيتو) أي تشريع
فيدرالي ،علمًا بأن إقرار التشريع يحتاج إلى المصادقة عليه
ّ
مجلس����ي الكونغرس /البرلمان (مجل����س النواب ومجلس
في
الش����يوخ) .وال يس����تطيع الكونغرس «التغلب عل����ى» الفيتو
ّ
ثلثي أعضاء مجلس����يه ،وهي أغلبية لم
الرئاس����ي إال بأغلبية
يتحصل عليها أي من الحزبين األكبرين في الواليات المتحدة
منذ الحرب العالمية الثانية.
ثمة نوع آخر (ثال����ث) من القيود المفروضة على البرلمانات
(الس����لطة التشريعية) هو ذاك القائم في الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي ،إذ تخضع هذه الدول لتشريعات المؤسسات
األوروبية ولمعاهدات االتحاد األوروبي والتي تشمل ،ضمن ما
تشمل ،ميثاق الحقوق األساسية في االتحاد األوروبي ،والذي
تقوم «محكمة الع����دل األوروبية» بف����رض وتطبيق نصوصه
وأحكامه.

الكنيست ـ حالة شاذة!

ً
ّ
تبي����ن النم����اذج البارزة أع��ل�اه ،بما ال يبقي مجاال للش����ك أو
النقاش ،أن ثمة ف����ي جميع األنظمة الديمقراطية في العالم
قيودًا سياس����ية واضح����ة ومحددة على صالحيات التش����ريع
التي يتمتع بها البرمان /السلطة التشريعية.
أما الكنيس����ت اإلس����رائيلي ،فليس ثمة أية قيود أو حدود
سياس����ية مفروضة على صالحياته التش����ريعية ،كما يؤكد
البروفسور عميحاي كوهين .من أجل تشكيل ائتالف حكومي
(وحكوم����ة) تكف����ي مصادقة «بيت» (مجل����س) واحد فقط ،إذ
ليس ثمة «منافس» تش����ريعي للكنيست .كذلك ،ليست ثمة
أية قي����ود خارجية على الكنيس����ت ،مما يجع����ل انتهاكاته
(لحقوق إنس����ان أساس����ية) تحم����ل خطورة خاص����ة وتنطوي
على آثار وانعكاس����ات عميقة جدًا .وع��ل�اوة على هذا ،ينبغي
ُ
التأكيد على أن االنتخابات في إس����رائيل ه����ي قطرية عامة
وليس����ت لوائية (مناطقية) ،األمر الذي يخلق حالة من الطاعة
االئتالفية المشددة في الكنيست.
م����ن هذا كله ،يتضح أن الم����س بصالحيات المحكمة العليا
وتقليصه����ا ،وخصوصا فيما يتعل����ق بصالحية إلغاء قوانين،
ّ
بصورة كاملة أو جزئية ،سنها الكنيست ،يعني فعليًا تعزيز
قوة الكنيس����ت بدرج����ة كبيرة ،إلى حد جعله مؤسس����ة ذات
قوة تفوق قوة أية مؤسس����ة تش����ريعية أخ����رى في أية دولة
ديمقراطي����ة غربية .وتبين نظرة تاريخية مقارنة أن مصممي
النظ����ام الديمقراطي الحدي����ث قد تنبهوا إل����ى هذا الوضع
بالضبط وتخوفوا منه ،ليس بس����بب الحاجة إلى تقييد سلطة
األغلبي����ة تحديدًا وإنما ألن تركيز قوة كبيرة كهذه بين ّ
يدي
مؤسس����ة س����لطوية أيًا كانت ،وخصوصًا بين ّ
يدي الس����لطة
التنفيذي����ة ،هو أمر في غاي����ة الخطورة عل����ى كل ما يتصل
بحقوق اإلنس����ان والمواطن ،التي تش����كل مبدأ األس����اس في
النظام الديمقراطي .بدون قيود ،كالتي ذكرت أعاله ،سيصبح
الكنيست ،ثم الحكومة من خالله وبواسطته ،مؤسسة تمتلك
قوة غير محدودة ،ما يشكل خطرًا جسيمًا وملموسًا على حرية
المواطن وخط����رًا مركزيًا ،بالتالي ،على النظ����ام الديمقراطي
برمته.

معركة الحكومة اإلسرائيلية ضد صالحيات المحكمة العليا (خلفيات ووقائع)!
لم تب���دأ المعركة الرامية إل���ى االنتقاص من صالحيات
المحكمة العليا ،أو إلى تغيير تركيبتها وتقليل مكانتها،
ف���ي حكومات بنيامي���ن نتنياهو األخي���رة ،بالرغم من أن
نتنياه���و ط���رح مثل ه���ذا الموقف في حكومت���ه األولى
( .)1999 -1996فقد برزت هذه المعركة بش���كل آخر في ظل
حكومة حزب «كديما» برئاس���ة إيهود أولمرت ،حينما كان
وزي���ر العدل حاييم رامون .وقد تول���ى رامون وزارة العدل
لعدة أش���هر في العام  ،2006واضطر لالستقالة منها في
أعقاب قضية ّ
تحرش جنس���ي .ولكن بضعة األش���هر تلك
كان���ت كافية لإلعالن ع���ن نواياه بتغيي���ر أنظمة تعيين
القضاة ،ليكون الوزن أكبر للجهاز السياس���ي ،ولكن ليس
هذا فحسب ،بل هو أيضا ّ
عبر عن اعتراضه على مدى تدخل
المحكمة العليا في القوانين التي ّ
يقرها الكنيست.
وبعد اضط���رار رام���ون إلى االس���تقالة ،تم اس���تقدام
المحامي والخبير الحقوقي البروفس���ور دانييل فريدمان.
واتضح الحقا أن فريدمان ذاته كان من الموجهين لرامون،
وجاء ليكمل المهمة؛ ما يعني أن هذا المش���روع كان أكبر
ّ
من فكرة ش���خص في الحكومة .لكن حكومة أولمرت حلت

نفسها قبل إحداث أي تغيير.
ومن���ذ األيام األولى لحكومة نتنياه���و الثانية ،في ربيع
العام  ،2009أبدى رئيس���ها نيته بتغيير قوانين وأنظمة
في جه���از القضاء ،وبش���كل خ���اص تقوي���ض صالحية
المحكمة العليا في موضوع التدخ���ل في القوانين .ورغم
تش���كيل  3حكومات ،إال أن مثل هذه القوانين لم تس���ن
بع���د .بل جرى تغيي���ر طفيف في لجان تعيي���ن القضاة.
ولكن قب���ل هذا ،نجحت إح���دى هذه الحكوم���ات بتغيير
قان���ون تعيين رئيس المحكمة العلي���ا ،الذي كان يقضي
بتعيين األكبر سنا ،شرط أن يكون عمره حتى  66عاما ،كون
القاض���ي يخرج للتقاعد بعمر  70عام���ا ،ومن يتم انتخابه
رئيس���ا يبقى في منصبه حتى تقاعده .وكان الغرض من
تعديل هذا القانون هو الس���ماح للقاضي آشير غرونيس،
المحس���وب على اليمين ،بأن يتولى المنصب حينما يكون
عمره  67عاما ،فور اس���تقالة دوريت بينيش ،التي اتبعت
نهج سابقها الليبرالي أهارون باراك.
ويخوض نتنياهو من خالل حكوماته األخيرة ،ولكن قبله
أيضا حكومة «كديما» برئاس���ة أولم���رت ،معركة من أجل

تقويض صالحيات المحكمة العليا ،والس���عي إلى تغيير
جذري في تركيبته���ا لتكون هيئة القض���اة ذات أغلبية
مطلقة من أنصار اليمين االستيطاني.
والمحاول���ة التي بدأت بال���ذات في الوالي���ة البرلمانية
الس���ابقة هي أن يكون بمقدور الكنيست أن يسن قانونا
م���ن جديد بع���د أن تكون قد ألغت���ه المحكمة ،لكن ضمن
شروط كهذه أو تلك ،وعليها خالف .فمثال يقترح نتنياهو
س���ن قانون مش���ابه للقان���ون البريطاني ،ال���ذي ال يجيز
للمحكمة العليا نقض قوانين ّ
يقرها الكنيس���ت ،بل يتيح
للمحكمة أن تبدي رأيها بالقانون ،مثل إذا كان مناس���با أم
ال .إال أن معارض���ي ه���ذه الفكرة يقول���ون إن في بريطانيا
دس���تورا واضحا ،وهذا غير قائم في إسرائيل ،كما أن في
بريطانيا هيئتين تشريعيتين ،والقصد البرلمان ومجلس
الش���يوخ؛ ما يعني أن القانون يم���ر في عدة مراحل ،ووفق
قيود يحددها الدستور.
وحس���ب تقارير س���ابقة ،ف���إن المس���توى المهني في
وزارة العدل ،ومعه المستش���ار القانوني للحكومة أفيحاي
مندلبليت ،عارضا سلسلة مش���اريع القوانين التي طرحت

في الوالية البرلمانية السابقة ،والتي من المتوقع أن يعاد
طرحها من نواب االئتالف في الوالية البرلمانية الجديدة،
وهي مش���اريع قوانين من ش���أنها أن تق���وض صالحيات
المحكم���ة العليا ،وإلغاء صالحيات واس���تقاللية المحكمة
العلي���ا ،وعمليا إلغ���اء الديمقراطية وحقوق اإلنس���ان في
إسرائيل.
كما يعترض المس���توى المهني في وزارة العدل بالذات
على القانون البريطاني .ويقول مسؤولون كبار في الوزارة
«إن ثقافة الحكم والتشريع في بريطانيا تختلف كليا عما
هو قائم في إس���رائيل ،التي ليس لديها دستور مكتوب،
كم���ا ه���و قائم ف���ي بريطانيا .كم���ا أنه يكف���ي أن تقول
المحكمة البريطانية العلي���ا أو الجمهور إن القانون ليس
مناس���با ،حتى يتم إلغاؤه ،أو التراجع عن تشريعه .أما في
إس���رائيل ،وفي تركيبة الكنيست السابقة والحالية ،فإنه
ف���ي اللحظة التي تعتقد فيها المحكمة العليا أن القانون
ليس دس���توريا ،ف���إن الكنيس���ت (في حال أق���ر القانون
البريطاني) لن يتنازل ،وبس���بب ه���ذا فإن كتاب القوانين
سيمتلئ بقوانين ليست دستورية وال مناسبة».

صــدر عــن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

الجمهور
لمعاينة ُ
ُ
الفلسطينيون في األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية

تأليف وإعداد :رونة سيلع
ترجمة :عالء حليحل

والحقا عرض المستش���ار مندلبليت صيغة «حل وسط»،
حس���ب الوصف ،وبموجبه فإن المحكمة العليا تس���تطيع
نق���ض قانون فق���ط من خ�ل�ال هيئة تض���م  9قضاة في
المحكمة ،وأن يكون نقض القان���ون بأغلبية  6قضاة على
األقل من القضاة الـ  ،9وأن الكنيست بمقدوره سن القانون
مج���ددا ،لكن بأغلبية ال تقل ع���ن  70نائبا .وهذا ما رفضه
نتنياهو ،وقال إنه إذا أراد التساهل فإنه يشترط أن يكون
قرار المحكمة س���اريا فق���ط إذا وافق على إلغ���اء القانون
جميع قض���اة المحكمة العليا ال���ـ  ،15إلدراك نتنياهو أن
حالة كهذه مستحيلة في تركيبة المحكمة العليا حاليا.
كما تعارض رئيس���ة المحكمة العليا القاضية إس���تير
حيوت مشروع القانون الذي يسعى له نتنياهو ،وقالت في
خطاب سابق لها «كوننا نريد التفاخر ،وبحق ،أمام العالم،
بأننا الديمقراطية الوحيدة في الش���رق األوسط ،علينا أن
نتذك���ر أن أحد الضمانات الضرورية لهذا هو الحفاظ على
جهاز قضائي مس���تقل ومهني ،وليس مرتبطا بأي جهة،
ويقوم بمراقبة الحكم ،ويدافع عن المبادئ األساس لنظام
الحكم».
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مـلـف خـاص :هـويـة تـحـالـف «أزرق أبـيـض»

لــمــاذا أنــا مــع «أزرق أبــيــض»؟
بقلم :أوري هايتنر
تعريف :هنا ترجمة لمقالة كتبها أحد أقطاب حزب «تلم» الذي أقامه وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق موشيه يعلون
ّ
األمني،
وانض���م إلى تحالف «أزرق أبيض» ،يش���رح فيها جوهر هذا التحالف من حيث مواقفه وبرنامجه السياس���ي-
والذي يش���ي بكونه مؤدلج���ًا باألفكار الصهيونية المركزية ال س���يما فيما يتعلق بالموقف من االحتالل والمس���ألة
الفلسطينية والتسوية السياسية.

ّ
(المحرر)

تأت���ي هذا المقالة لإلجابة على أس���ئلة عدي���دة أطرحها
تتعلق بتأييدي لحزب/تحالف «أزرق أبيض» (كاحول الفان).
لقد سألني البعض :كيف يمكنك أن تكون في حزب واحد
مع عوفر ش���يلح وياعيل جيرمان ،اللذي���ن تبتعد مواقفهما
مس���افات طويل���ة ع���ن مواقفك؟ وعموم���ًا ،ما ه���و المنهج
األيديولوجي الذي يتبناه «أزرق أبيض»؟ هل لديهم س���وى،
أو أكثر من «فقط ليس بيبي (بنيامين نتنياهو)»؟
ومثل هذه األس���ئلة َّ
توج���ه ّ
إلي عبر الفيس���بوك ،بصورة
أساسية.
ه���ذه المقالة ال تبتغي الرد عل���ى األتباع الحمقى الذين ال
يس���ألون كي يعرفوا وال يصغون لسماع الرأي اآلخر .فهؤالء،
س���واء قرأوا أو لم يقرأوا ،س���يكون ردهم واح���دًا ال يتغير ـ
البذاءة والتجريح.
هذه المقال����ة َّ
موجهة إلى أولئك الذين يس����ألون بنية
صافية وباحترام ،مدفوعين بالرغبة في المعرفة والفهم،
ويسعدني أن أقدم لهم وجهة نظري ،حتى إن لم يقتنعوا.
أس���تهل بالقول إنني لست عضوًا في الحزب ذاته إلى جانب
عوفر ش���يلح وياعيل جيرمان ،ألن «أزرق أبيض» ليس حزبًا ،بل
هو تحالف بين ثالثة أحزاب .أنا عضو في حزب «تلم» («الحركة
القومية الرسمية» ،برئاس���ة موشيه يعلون) وهما عضوان في
ح���زب «يش عتيد» («يوجد مس���تقبل» ،برئاس���ة يائير لبيد).
و»تلم» هو حزب متماس���ك ج���دًا من الناحي���ة األيديولوجية
وأش���عر بأن جميع قادته وممثليه يجيدون التعبير عن آرائي
ومواقفي ،كما أجيد أنا أيض���ًا التعبير عن آرائهم ومواقفهم.
وهذا ما ال أستطيع قوله عن جميع الشركاء في «أزرق أبيض».
«أزرق أبيض» هو تحالف ألحزاب الوسط في إسرائيل .أقيم
ً
كي يكون بديال س���لطويًا عن اليمين واليسار ،وهما التياران
اللذان حكما في إس���رائيل طوال الس���نوات كلها منذ قيام
الدولة .وهو حزب يرمي إلى إيصال الوسط إلى سدة الحكم،
للمرة األولى في تاريخ الدولة.
التحالف بين أحزاب الوس���ط هو خطوة مشابهة للخطوات
التي أدت إلى إقامة «المعراخ» والليكود خالل الس���تينيات
والس���بعينيات .ليست ثمة وحدة آراء في حزب كبير ،يصارع
ً
على الس���لطة وتأتلف فيه تيارات مختلف���ة .ولكن ،مقارنة
بتش���كيلة اآلراء ف���ي «المعراخ» والليكود ،ف���ي ذاك الوقت،
يب���دو أن الفوارق بين األطراف المختلف���ة في «أزرق أبيض»
هي أقل بكثير .كان بين أعضاء «المعراخ» يتسحاق طبنكين
الذي رف���ض التوقيع عل���ى البيان التأسيس���ي للحركة من
أجل أرض إس���رائيل الكاملة ،ألنه لم يكن يستطيع التوقيع
َ ّ
س���تهل بالتصريح بأن أرض إس���رائيل كلها قد
على بيان ُي
أصبحت تحت س���يطرتنا بينما كانت ال تزال خارج سيطرتنا
منطقة ش���رق األردن« ،جلعاد» (الكتلة الجبلية الواقعة بين
ً
نهر اليرموك ش���ماال ونهر الزرقاء جنوبا ونهر األردن غربًا)
و»باش���ان» (أرض مملكة األموريين ف���ي أرض كنعان ،واقعة
جنوب س���ورية وش���رقي األردن ،بين جبلي حرمون وجلعاد).
وكان يدعو إلى االستيطان الش���امل في جميع أنحاء يهودا
والس���امرة (الضفة الغربية) ،الجوالن وسيناء .وكان من بين
أعضاء «المعراخ» ،أيضا ،ممثلو الجناح اليس���اري في «مبام»،
الذين حاربوا «االحتالل» بكل قواهم ،عارضوا وضع حجر واحد
لبيت واحد في س���نتيمتر واحد وراء الخ���ط األخضر ونددوا
بحكوم���ة «المعراخ» جراء رفضها للس�ل�ام .وفي الليكود ،لم
تكن الفج���وات أصغر من هذه بين مواق���ف غيئوال كوهين
ومواقف ش���لومو الهط .وليس���ت ثمة فجوات مثل هذه في
«أزرق أبيض».
إن الصم���غ الذي يجم���ع «أزرق أبيض» ليس ف���ي المجال
السياس���ي ـ األمني .وكذلك اختياري «أزرق أبيض» لم يكن
نابعًا من المجال السياس���ي ـ األمني ،لكن لم يكن بمقدوري
منح صوتي لقائمة (انتخابي���ة) تعرض طريقًا يتعارض مع
طريقي.

البرنامج االنتخابي لـ «أزرق أبيض»
يوعز هندل وعوفر شيلح هما اللذان توليا صياغة البرنامج

تــــذكـــيـــــــــــر:
تعريف :منذ نحو عقد نش���ر موشيه يعلون ،أحد أقطاب
تحال���ف «أزرق أبيض» ،كتابًا أكد فيه من ضمن أمور أخرى
أن «العملية السياس���ية» بين إس���رائيل والفلسطينيين
ّ
«مجرد وهم كاذب».
التي أطلقتها اتفاقيات أوس���لو هي
ً
وكتب بهذا الشأن قائال:
كان���ت الطري���ق التي أفض���ت إليها اتفاقات أوس���لو
مرصوف���ة باألخط���اء التي ارتكبه���ا الطرف���ان .يقينا أن
لدى اإلس���رائيليين أس���بابا وجيهة لمراجع���ة أعمالهم،
فالسياس���يون والقادة الذين نصبوهم فوقهم تصرفوا
أحيانًا بطيش وتس���رع وإهمال وفي أحيان أخرى بانغالق
وفظاظة ،وحتى بتس���يب وعدم مسؤولية تامة في بعض
الح���االت .ومع ذلك ف���إن الزعامة اإلس���رائيلية والزعامة
الفلس���طينية ال تتحمالن مسؤولية متساوية في الفشل
الحاصل ،وذلك لس���بب بس���يط جدًا :كانت األولى معنية
حقًا بس�ل�ام دائم وس���عت إليه ،في حين لم تأل الثانية
جهدًا -بش���كل مقصود وغير مقصود -في سبيل إفشاله.
ولألس���ف الش���ديد فإن «الش���ريك» الذي علق���ت الدولة
اليهودية عليه آمالها بتحقيق المصالحة التاريخية كان
ياس���ر عرفات .وعلى مدى سنوات طوال اعتبر عرفات في
نظر اإلسرائيليين أس���وأ عدو لهم ،ولم يكن ذلك عبثًا أو
محض صدفة .فقد قاد عرفات منذ الستينيات (في القرن
العشرين) واحدة من أشرس الحروب اإلرهابية في العصر

االنتخاب���ي ل���ـ «أزرق أبيض» .هذا ليس برنام���ج حزب «تلم»
وال البرنامج الذي كنت س���أكتبه أنا ،ل���و أوكلت ّ
إلي المهمة،
لكنني أتماهى بالتأكيد مع الجزء األساس���ي من مضامينه.
ه���و برنامج ورد فيه ـ قبل إع�ل�ان دونالد ترامب ـ ليس فقط
أن الج���والن هو جزء من إس���رائيل ،إلى األب���د ،وإنما ورد فيه
أيض���ًا ،وعل���ى نحو غي���ر مس���بوق أن الجوالن لي���س موضع
تفاوض .وتنبغي اإلش���ارة إلى أن مثل هذا الموقف لم ُيعلن
من قبل أية حكومة في إس���رائيل من قبل .جميع الحكومات
اإلس���رائيلية تحدثت عن مفاوضات بدون ش���روط مسبقة.
وهنا ،للمرة األولى ،يأت���ي «أزرق أبيض» بالتحديد ليعلن أن
الج���والن لم يعد موضوعًا للمفاوض���ات وأنه لن يكون موضع
أية مفاوضات في المستقبل.
يتح���دث البرنام���ج االنتخابي عن الق���دس الموحدة تحت
السيادة اإلسرائيلية .كما يتحدث عن غور األردن اإلسرائيلي.
ليس بالصيغة التي كنت سأضعها أنا وليس بالصيغة التي
كانت س���تظهر بها في البرنامج االنتخاب لحزب «تلم» ،لكن
(بيني) غانتس و(موشيه) يعلون حرصا على التوضيح ،خالل
زيارتهم���ا إلى الغور ،بأن المقصود هو غور األردن بمفهومه
الواسع وشددا على الحاجة إلى استئناف االستيطان هناك
وتوسيعه بصورة جدية.
يتح���دث البرنام���ج االنتخابي ع���ن االلتزام تج���اه الكتل
االس���تيطانية وعن اس���تئناف البن���اء فيه���ا .وللتوضيح:
َ
المس���تخدم في البرنامج االنتخابي ال يتحدث عن
التعريف
«الكتل الكبي���رة» ،وإنما عن «الكتل االس���تيطانية» .صحيح
أنه ليس���ت فيه خارط���ة تفصيلية دقيقة وم���ن المنطقي
االفت���راض أن يوع���ز هندل وعوفر ش���يلح ينظ���ران بصورة
مختلفة إل���ى خارطة الكتل االس���تيطانية ،لكن ثمة قاعدة
مشتركة بالتأكيد.
في برنامج «أزرق أبيض» االنتخابي ثمة تعهد بأن ال يتكرر
االنس���حاب من جانب واحد وتعريف لالنفص���ال (عن قطاع
غزة) بأنه خطأ ُيحظر تكراره .وهو ال يش���مل ،بالطبع ،الفكرة
الجهنمية بش���أن «تب���ادل مناط���ق (أراض)» ،والتي تعني
االعت���راف المبدئي بالخط األخضر ّ
حدًا للدولة واالنس���حاب
من مناطق تحت الس���يادة اإلس���رائيلية كتعويض عن ضم
كتل اس���تيطانية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى
إسرائيل.
بعد س���نوات عديدة كان مطروحًا أم���ام حكومات الليكود،
خاللها ،خيار الدولتين على طول الخط األخضر ،بما في ذلك
تقس���يم القدس واالنسحاب من غور األردن ،فإن ثمة بشرى
كبيرة لدولة إس���رائيل في مجرد طرح البديل الوحيد لحكم
الليكود ،هذا الطريق المختلف تماما.
ثم���ة ،أيضًا ،خالفات في داخل «أزرق أبيض» في المس���ألة
السياس���ية .ال أح���اول طمس الف���وارق أو إخفاءه���ا .غير أن
الخالفات تتعلق بالتس���وية النهائية الدائمة .وثمة تفهم
وإجم���اع تام في «أزرق أبيض» على أنه ليس هناك ش���ريك
للتس���وية النهائية ،إل���ى جانب االتفاق عل���ى عدم الحاجة
إلى إب���راز الخالفات حول بيضة لم توضع بعد ويبدو أنها لن
توضع في المس���تقبل المنظور ـ ال في المجتمع اإلسرائيلي
وال في «أزرق أبيض».
ثم���ة اتفاق ف���ي «أزرق أبيض» على رفض فك���رة الدولة
الثنائي���ة القومية وعلى الس���عي نحو الفص���ل بيننا وبين
الفلسطينيين .وفي واقع الفصل ،تكون مناطق غور األردن،
القدس والكتل االس���تيطانية تحت س���يطرتنا نحن .وهذا
ه���و موقفي أنا ،أيض���ا .صحيح أن عوفر ش���يلح يؤيد قيام
دولة فلس���طينية في إطار التس���وية النهائية والدائمة،
بينما أؤيد أنا تس���وية إقليمية مع األردن ،الذي هو الدولة
الفلس���طينية .وحين يتوفر شريك للس�ل�ام ،سيصبح هذا
النقاش ذا صلة وأهمية .وحين يصبح هذا النقاش ذا صلة
ّ
وأهمي���ة ،قد ال تس���تطيع مركب���ات «أزرق أبيض» مواصلة
البقاء في اإلطار نفس���ه .لكن الجميع يعل���م أن هذا بعيد،
بعي���د جدا .وفي األثناء ،ثمة اتف���اق على مواصلة احتفاظ
إس���رائيل بالمس���ؤوليات األمنية عن كامل مناطق يهودا

«أزرق أبيض»  ..التحالف و«ما تحته».

والس���امرة (الضفة الغربية) ،ألن ال خيار آخر غير هذا .حتى
المرشح العاشر في قائمة ميرتس (أي إيهود باراك) يدرك
هذا.
إنني أعتبر االتفاق بين أطراف «أزرق أبيض» حول البرنامج
السياسي المشترك رسالة قائمة بذاتها ـ مجرد القدرة على
التغلب على الخالفات والتوصل إلى اتفاق واسع .وإنني أومن
بأن االتفاق الحزبي الواسع قد يتطور إلى اتفاق قومي واسع،
إذا م���ا فاز «أزرق أبيض» في االنتخاب���ات .إن تجديد االتفاق
القومي في إس���رائيل المقسمة والممزقة هو ،في حد ذاته،
بش���رى قومية عظيمة األهمية ،ولو أن «أزرق أبيض» قد أقيم
لهذا الغرض وحده فقط ،فقد كان من الجدير إقامته.
ف���ي القضايا الخارجية واألمنية ،أنا لس���ت بعيدًا عن نهج
نتنياه���و وطريقه .أحت���رم ّ
وأقدر جدًا عمل���ه ونجاحاته في
هذا المضمار .أنا مؤيد لرأيه ونهجه في المس���ألة اإليرانية،
ف���ي تعامله م���ع «الربيع العربي» عامة وفي س���ورية خاصة،
وفي غيره���ا من القضايا األخرى أيض���ًا .كنت مؤيدًا لنهجه
ف���ي عملية «الج���رف الصامد» ف���ي غزة .ورغ���م أن نتنياهو
ه���و زعيم اليمين وأنا في الوس���ط ،إال أن النقد الذي أوجهه
ل���ه في القضايا السياس���ية يأت���ي من الجان���ب «اليميني»
تحديدًا (طبقًا للتعريفات الس���ائدة ،رغ���م أنها غير مقبولة
ّ
علي ش���خصيًا) ـ معارضتي لصفقة الجندي غلعاد ش���اليت،
التفاقية المصالحة مع تركيا ولضب���ط النفس حيال إرهاب
إشعال الحرائق.
لم تكن قضاي���ا األمن والخارجية ه���ي التي دفعتني إلى
موقف المعارض���ة الش���ديدة لنتنياهو ،لليك���ود ولليمين
عموم���ًا ،ثم إلى تأييد «أزرق أبي���ض» كبديل .لكن بعضًا من
تل���ك العوامل يالمس القضاي���ا األمنية؛ ليس في مس���ألة
الح���دود تحديدًا ،وإنما ف���ي مواضيع قيمي���ة ،مثل طهارة
السالح وأخالقيات القتال.
التأييد الجارف إلليئور أزاريا وتحويل الجندي الذي ارتكب
موبقة إلى بطل قومي يشكالن تهديدًا قيميًا وأخالقيًا على
المجتمع اإلس���رائيلي ،على الجيش اإلس���رائيلي وعلى أمن
إس���رائيل القومي .إن خطر تحويل الجيش اإلس���رائيلي إلى
عصابة هو خطر جسيم جدًا.
إن إس���باغ الش���رعية على الحرك���ة الكهانية (نس���بة إلى
الحاخ���ام مئير كهان���ا) ،إلى درجة اجته���اد رئيس حكومة
ّ
هوس���ية مجنونة ،إلدخال هذه العصابة
إس���رائيل ،بصورة
الفاشية والعنصرية إلى الكنيست ،هو أمر ال يمكن احتماله.
ه���ذا التيار القم���يء الذي يحاول تموي���ه حقيقة أن أبناء
ش���عبي ،اليهود ،اختاروا طريق اإلره���اب وارتكبوا المجزرة
في دوما ث���م حملة التحريض ضد رئي���س الدولة الذي قال
الحقيقة ـ هو تيار فظيع ُ
ومرعب.

مهمة «أزرق أبيض» الكبرى
إعادة ترميم التيار الصهيوني المركزي
هذه مجرد نم���اذج فقط؛ نماذج عن اآلفة المتفش���ية في
المجتمع اإلسرائيلي ـ التقس���يم إلى معسكرين منفصلين
ومتنازعي���ن ،يس���ار ويمي���ن ،تفصل بينهما ه���وة عميقة.
ّ
ّ
القبلي ،يستبدل التضامن القومي
المعس���كراتي،
التضامن
ويحل مكانه .تعمد كل قبيلة وكل معسكر إلى رص الصفوف
ّ
وإتباع الفئات األكثر تعصبًا وتش���ددًا ف���ي داخله .اليمين
ي���رص الصفوف مع الكهانيين .اليس���ار يرص الصفوف مع
منظمات تنشط ضد دولة إسرائيل وضد الجيش اإلسرائيلي،
مثل «لنكس���ر الصمت» و»بتسيلم» ،ومع مظاهر َ
مر ّ
ضية مثل
االس���تفزازات ف���ي يوم ذك���رى قتلى الجيش اإلس���رائيلي،
ف���ي حفل إلحياء ذكرى المخربين س���وية م���ع قتلى الجيش
اإلس���رائيلي (يقصد «مراس���م ي���وم الذكرى اإلس���رائيلي ـ
الفلسطيني التي ينظمه «منتدى عائالت ثكلى فلسطينية
وإس���رائيلية من أجل الس�ل�ام» بالتعاون مع حركة «مقاتلون
من أجل السالم» ،بالتزامن مع المراسم الرسمية إلحياء ذكرى
القتلى من جنود الجيش اإلس���رائيلي ،التي تنظم س���نويًا
عشية «يوم استقالل» إسرائيل).
هذا الش���رخ هو التهدي���د األكبر واألخطر عل���ى المجتمع
اإلسرائيلي .مهمة «أزرق أبيض» الكبرى ،التاريخية ـ باعتباره
إطارًا يجمع أحزاب الوس���ط ـ هي رأب هذا الصدع بواس���طة
إعادة ترمي���م التيار الصهيون���ي المرك���زي ،الديمقراطي
والرسمي .وال شيء يجسد هذا ويرمز إليه أكثر من التحالف
بين «تلم» ،الجدار «اليميني» في «أزرق أبيض» والذي يقوده
ش���خص هو األكثر تماهيًا مع الحف���اظ على قيم وأخالقيات
القتال ومع ممارس���ة القي���ادة الصلب���ة والقيمية في وجه
الموجة الش���عبوية ،الديماغوغية ،في قضية الجندي إليئور
أزاريا ،وبين «يوجد مس���تقبل» ،الجدار «اليساري» في «أزرق
ً
أبيض» والذي يق���ود زعيمه ،بعزم وصالبة ،نضاال مثابرًا ضد
ظاهرة «لنكسر الصمت» ومثيالتها.
صحيح أن مسافة طويلة تفصل بين مواقفي ومواقف عوفر
ش���يلح وياعيل جيرمان ،إال أن م���ا يجمعنا ويوحدنا أكثر مما
يفرقنا .وينبغي أن نتذكر أن «يوجد مس���تقبل» ليس عوفر
ش���يلح وحده فقط ،بل ه���و أيضًا إليعيزر ش���طيرن ،صاحب
المواقف القريبة إلى مواقفي أنا ،أكثر من قربها إلى مواقف
ياعيل جيرمان ،وأن عقد المؤتمر التأسيس���ي لحزب «يوجد
مستقبل» في (مستوطنة) أريئيل لم يكن مجرد صدفة بتاتًا.
التحدي األكب���ر أمام «أزرق أبيض» اآلن ه���و إعادة ترميم
التيار المركزي الصهيوني ،الديمقراطي ،الرس���مي .ذلك أن
قيمة الرسمية تتعرض إلى هجوم شامل ،من جانب نتنياهو
ومريديه.

حت���ى الصحاف���ي غدعون ليفي ،في يوم س���يء بش���كل
خاص ،س���يجد صعوبة في تقديم دولة إسرائيل بمثل هذا
المستوى من الس���لبية الذي يعرضها به نتنياهو وأتباعه ـ
دولة ش���رطة ،يتحكم صندوق أجنبي (هدفه إسقاط السلطة
باختالق ملفات جنائية ضد نتنياهو وضد كبار قادة األحزاب
اليمينية والحريدية) ويدير جميع مؤسساتها ،بكل القطاع
العام فيها ،بكل جهازها القضائي ،بكل مؤسسات وهيئات
تطبيق القانون فيها.
بعد س���نوات م���ن عبادة الش���خصية التي لم يس���بق لها
مثيل في إس���رائيل (وال حتى مع ش���معون بيريس!) ،ينجح
نتنياه���و في دفع الجمهور إلى تصدي���ق الرواية المختلقة
حول مؤامرة موهومة ال أساس لها في الواقع ،لفقها بنفسه
م���ن أجل تحقيق ه���دف واحد فقط هو ـ وضع نفس���ه فوق
القان���ون واإلفالت من حكم القانون .وهذه الغاية تبرر جميع
الوسائل ،وكأنما ليس ثمة مستقبل .نتنياهو يحرق النادي
ويترك أرضًا محروقة .إنه يبتدع «ديمقراطية» جديدة يكون
ً
هو بموجبها ،بحكم كونه رئيس���ًا للحكوم���ة ،ممثال لـ»إرادة
الشعب» ولذا ،فكل ما يفعله وكل ما يقوله وكل ما يريده ـ هو
«إرادة الش���عب» .وإن كان قد كبا في قضية فساد ما ـ فهذه
إرادة الش���عب ،فقد تم انتخابه مج���ددًا ـ هذه حقيقة .وكل
من ال يقول «آمين» ،س���معًا وطاعة ،يخرج عن إرادة الش���عب
ويتآمر عليها ـ سواء كان هذا من المعارضة ،الشرطة ،مراقب
الدولة ،سلطة الضرائب ،النيابة العامة ،المستشار القانوني
للحكومة أو المحاكم.
مهمة «أزرق أبيض» المركزية هي تقديم بديل رس����مي
لهذه الموجة المس����مومة والخطي����رة .ويرمي عرض هذه
المهمة مختزلة في ش����عار «فقط ليس بيبي» إلى التهرب
من مواجهة هذا النقد ،ثم تس����خيفها بتصويرها وكأنها
قضية ش����خصية مع نتنياهو أو كـ «مالحق����ة» له ،وكل ما
يراف����ق ذلك من لغط ديماغوغ����ي .إن تصوير المعركة من
أجل إعادة الرس����مية والديمقراطي����ة الحقيقيتين ،حيث
يك����ون الجميع متس����اوين أم����ام القان����ون وخاضعين له،
وكأنها معركة ش����خصية ،يندرج في إطار عبادة شخصية
نتنياهو.
كال ،لي���س ثم���ة أية قضي���ة ش���خصية هنا .الرس���مية،
الديمقراطي���ة ،دول���ة القانون ،القيادة الت���ي تقدم القدوة
الشخصية ،طهارة المعايير ،نظافة األيدي ،أخالقيات القتال
ـ هذه ،جميعها ،أيديولوجية .وهذه هي أيديولوجية «أزرق
أبيض» .وحين تكون ه���ذه األيديولوجية مصحوبة بتوافق
ف���ي القضايا الخارجية واألمنية ،قد يش���كل قاعدة لتجديد
التواف���ق القومي في هذه القضايا ،فإن مكاني هو في «أزرق
أبيض».

ُ
ّ
يعلون :العملية السياسية «مجرد وهم كاذب»!
الحديث ،والت���ي أزهقت أرواح آالف األبري���اء .وقد جاءت
اتفاقيات أوسلو لتوفر له فرصة لـ»يولد من جديد»؛ فهذه
االتفاقيات لم تنق���ذ المنظمة الت���ي تزعمها من إحدى
الفت���رات األصعب في تاريخها وحس���ب ،ب���ل ووفرت له
أيضًا ش���رعية دولية وصورته في أعين الكثيرين -الذين
اشمأزوا من أعماله في الماضي -كزعيم وطني شجاع .فلم
يكن يخطر في بال أحد ،إبان السبعينيات والثمانينيات،
أن هذا الزعي���م «اإلرهابي» الذي أعلن حربًا ش���عواء على
الصهيونية وعلى الشعب اليهودي سيقف ذات يوم إلى
جانب رئيس حكومة إس���رائيل ووزير خارجيتها ليتسلم
جائزة نوبل للسالم.
غير جلده لكنه ل���م ّ
ربم���ا يكون عرفات ق���د ّ
يغير ما في
داخل���ه .فهو لم يتخل ولو للحظة ع���ن تطلعه ورغبته في
رؤي���ة زوال الدول���ة اليهودية .والفلس���طينيون بزعامته
اعترفوا في الظاهر بـ»حق إس���رائيل في العيش بس�ل�ام
وأمن» ،لكنهم رفض���وا قطعيًا تعريفها الصهيوني ،ومن
وجهة نظرهم فإنه ال يوجد ولم يكن لليهود حق في وطن
قومي يهودي في أرض إسرائيل .وقد اضطر إسحاق رابين
إلى التخلي عن المطلب بمثل هذا االعتراف في اتفاقيات
أوسلو واكتفى بتعهد عرفات بإلغاء البنود التي تنكر حق
إس���رائيل في الوجود ،من الميثاق الوطني الفلس���طيني.
ولغاي���ة اليوم يمتنع المتحدثون الفلس���طينيون -وحتى

المعتدل���ون بينهم -من التعبير ع���ن تأييد حل «دولتين
لش���عبين» .وهم يدعون في أحس���ن األح���وال إلى إقامة
دولتي���ن بين النه���ر والبح���ر ،دولة فلس���طينية ،وأخرى
«ثنائي���ة القومي���ة» ،أو «دول���ة جميع مواطنيه���ا» .هذه
الحقيقة ّ
تبين مدى خطأ الرأي السائد الذي يرى في النزاع
اإلسرائيلي -الفلسطيني نزاعًا على أرض وحدود .وفي نظر
الفلس���طينيين فإن المأس���اة الحقيقية لشعبهم ليست
«االحت�ل�ال» في الع���ام  67وإنما الع���ام  ،48والذي أفضى
إلى قيام إس���رائيل ّ
وحول الكثيري���ن منهم إلى الجئين.
له���ذا الس���بب فإنهم يرفضون بش���دة التن���ازل عن حق
العودة الذي يعني س���حب األرض من تحت أقدام الكيان
الصهيوني و»تصحيح الظلم التاريخي» الذي أحاق بهم.
م���ن ناحي���ة عرفات -الذي عب���ر في ه���ذا الموضوع عن
إجماع واس���ع في صف���وف الزعامة الفلس���طينية -كانت
اتفاقيات أوسلو مجرد منصة انطالق إلى المرحلة التالية
في الصراع ضد إس���رائيل .وكما ه���و معروف فإن المنظر
العس���كري كارل فون كالوزفيتش أكد أن «الحرب ما هي
إال اس���تمرار للسياسة ،لكن بوس���ائل أخرى» .من وجهة
نظر الفلس���طينيين ،كانت السياس���ة وما زالت استمرارًا
للحرب بطرق أخرى .وفي المحصلة فقد منح مس���ار أوسلو
الدبلوماس���ي منظمة التحرير الفلس���طينية موطئ قدم
ش���به س���يادي في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهو إنجاز

اس���تراتيجي لم تك���ن المنظمة تأم���ل بتحقيقه لو أنها
تمسكت بطريق اإلرهاب فقط .مثل هذا االنجاز َب َّر َر حتى
القيام بخطوات تصالحية تج���اه العدو الصهيوني ،بقي
معظمها مجرد تصريحات.
على أرضية هذه اإلستراتيجيا المزدوجة الوجه ،والتي
تس���خر الدبلوماس���ية في خدم���ة المعركة ض���د الدولة
اليهودية ،يمكن فقط فهم لماذا رفض عرفات ورجاله نبذ
طريق العنف بعدما حصلوا على موطئ القدم المنش���ود
ً
في الضفة والقطاع .وبدال من استثمار كل جهودهم في
بناء الدولة ،فضل الفلس���طينيون أن يقيموا في المناطق
التي سلمت لهم كيانًا إرهابيًا شبه منظم.
في أيل���ول  ،2000وبعد س���نوات من الغلي���ان الهادئ
والصدام���ات المتفرقة التي اس���تخدمت لـ»التس���خين»
استعدادا للقادم ،شن الفلسطينيون هجومًا دمويًا واسع
النطاق على إس���رائيل .وبدأت هذه الهجمة ،التي حظيت
بالتس���مية المضلل���ة «انتفاضة األقصى» ،ف���ي الظاهر،
كاحتجاج ش���عبي عل���ى زي���ارة أريئيل ش���ارون لـ «جبل
الهيكل» (الحرم القدس���ي الشريف) ،لكنها كانت فعليا
خطوة مدروسة خطط لها قبل ذلك بوقت طويل .فالسبب
الحقيقي الندالعها يكمن في قمة كامب ديفيد في تموز
وقتئذ،
 ،2000والتي قدم خاللها رئيس حكومة إسرائيل
ٍ
إيه���ود ب���اراك ،مقترحات س���خية جدًا للفلس���طينيين،

وتشمل إقامة دولة على منطقة تقدر مساحتها بتسعين
في المئة م���ن الضفة الغربية وكامل قط���اع غزة ،إضافة
إل���ى نقل أحي���اء عربية في القدس الش���رقية لس���يادة
فلس���طينية ،وكل ذلك من منطلق االس���تعداد لـ «إنهاء
النزاع بثمن مؤلم» حسب قول باراك.
لكن عرفات رفض ه���ذه المقترحات ألنه لم يكن يرغب
في مثل ه���ذه النهاية للنزاع ،فهو لم يك���ن معنيا أبدًا
بحل يس���تند إلى دولتين قوميتين تعيشان بسالم جنبًا
إل���ى جنب ،وعندما كان يتعين عليه مد يده إلى مصالحة
ُ
جريئة زعم أنها ستضع حدًا للنزاع ،آثر العودة إلى طرقه
القديمة .وكان انس���حاب الجيش اإلس���رائيلي من لبنان
قبل شهر واحد من قمة كامب ديفيد ،قد عزز ثقة عرفات
بإمكان كس���ر إرادة اإلس���رائيليين عن طريق اس���تخدام
القوة .من هنا فإن زيارة شارون لـ «الحرم الشريف» وفرت
له فقط الذريعة لشن الحرب الش���عبية «البطولية» التي
حلم بها فترة طويلة كما يبدو.
طوال «االنتفاضة» لبس عرف���ات طاقيتين ،طاقية رجل
اإلطفاء وطاقية مش���عل الحريق .فمن جهة ،ظل كثيرون
يرون فيه الرجل الوحيد القادر على خفض ألسنة النيران،
لك���ن من دون إخمادها كليًا .ومن جهة أخرى ،وبعيدًا عن
الميكروفونات وعدسات كاميرات التلفزيون ،واصل دون
توقف ّ
صب الزيت على النار.
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تـنـكـيـل فـي الـقـدس الـمـحـتـلـة.

فصول التلفيق في مسلسل التوثيق عن ممارسات شرطة االحتالل في القدس الشرقية!
ّ
مث���ل قيام عناصر في الش���رطة االس���رائيلية ب���ـ»زرع بندقية»
في بيت عائلة س���امر س���ليمان في قرية العيسوية ،في القدس
الش���رقية ،تجس���يدًا عمليًا بالممارس���ة لحقيقة غير جديدة ،بل
أكدتها تقارير رسمية ،حول ثقافة الكذب في هذا الجهاز.
وكان���ت صحيفة «هآرتس» كش���فت في تقرير لمراس���لها نير
حس���ون أنه خ�ل�ال تصوير مسلس���ل وثائقي بعن���وان «محافظة
القدس» لهيئة البث العامة الرس���مية ،تم تلفيق مش���هد كامل
يقوم على كش���ف قطعة سالح قام بوضعها هناك عناصر شرطة.
وبهذا استبدلوا تعريف المسلسل ،من التوثيق إلى التلفيق.
المسلسل الوثائقي الدرامي «محافظة القدس» القى نجاحا كبيرا.
وهو يوثق ممارسات عناصر وضباط ش����رطة القدس .يقول التقرير
إنه في الفصل التاس����ع من مسلسل «محافظة القدس» يتم توثيق
التفتيش في بيت س����ليمان ،وفي نهايته يظهر الس��ل�اح ،بندقية
تابعة لجيش االحتالل االس����رائيلي من نوع «إم  »16أميركية الصنع.
وفقا لما يراه المش����اهدون فإنه عثر عل����ى البندقية في القبو الذي
يصفه أحد «أبطال» المسلس����ل بأنه «نفق لم يكن ُليخجل الحفريات
في غ����زة» .ثم يظه����ر عناصر الش����رطة وهم يمتدحون أنفس����هم
وجهازهم على العثور على البندقية ويغادرون القرية .هذه العملية
ّ
الملفقة كانت تقوم بها قوة بقيادة اثنين من أبطال المسلسل ،هما
ّ
ويصورون األمر كما لو أنهم يصلون إلى
ضابطان في االس����تخبارات.
القرية إثر معلومات استخبارية لغرض البحث عن سالح.
الضابطان يش���رحان أمام العدس���ات تفاصيل ومجريات الحدث
أثن���اء التوثيق .وفقا لروايتهما فإن الق���وة جاءت إلى بيت عائلة
س���ليمان في وس���ط القرية في الس���اعة الثالثة والنصف فجرا.
الدرام���ا في الفصل تتصاعد :تم إرس���ال ش���رطة ح���رس الحدود

لتطويق البيت ،وعناصر الش���رطة م���زودون بمطرقة كبيرة وكالب
شرسة ،يدخلون إلى البيت.
وقال صاح���ب البيت س���ليمان «خفت أن يذعر الولد بس���بب ما
حدث له» وهو يقصد ابنه صالح الذي كان أصيب برصاص الشرطة
نفس���ها قبل س���نوات .ويتابع س���ليمان« :أحد رجال الشرطة قال
لي إنه يعرف ما ح���دث وأنه جلس جانبا .أحد الكالب عبث بأدوية
صالح ،وعناصر الشرطة تركوا خلفهم فوضى عارمة».

«اإلنجاز» الذي جعل ضباط شرطة يقارنون موقعه بـ«أنفاق غزة»!
اس���تمر التفتي���ش في الش���قة الصغي���رة س���اعتين تقريبا.
في المسلس���ل قال أحد الضباط أمام عدس���ة الكامي���را بمباهاة
متغطرس���ة« :ها نحن نبدأ بعملية تفتي���ش ،أنا أحب في عمليات
كهذه أن أقف جانبا وأنظر .أبدأ بالتحدث مع المتهم .نس���بيا كان
هادئا عندما ركزن���ا على التفتيش في البي���ت .وبعد ذلك عندما
ذهبت القوة للتفتيش في الخارج ،تغيرت لغة جس���ده .نحن نرى
تحت البيت باب���ا حديديًا مغلقا .طلبنا منه فتح الباب .نحن فتحنا
الباب ورأين���ا مخزنا .دخلنا .فوجدنا أنه مبني كنفق ضيق لم يكن
ليخجل الحفريات في غزة» .الكاميرا تواصل مرافقة قوة الش���رطة
وهم يبحثون في القب���و المظلم على ضوء المصابيح .في الخلفية
يتواصل صوت الضابط« :نحن نرى أن الكلب بدأ باإلشارة إلى ثقب
صغير ف���ي أحد جوانب النف���ق» .أحد رجال الش���رطة يظهر وهو
يحفر بقدمه في حفرة ويصرخ باس���م أحدهم .الكاميرا تكش���ف
داخل الثقب وجود بندقية «إم  »16قصيرة وجديدة .يضحك رجال
الش���رطة على «إنجازه���م» ،يصورون الس�ل�اح ويهنئون بعضهم
البع���ض .في المش���هد التالي يظهر ضابطا االس���تخبارات وهما

يخرجان من القرية ويواصالن تبادل التهاني عبر جهاز االتصال:
«صحتين ،كل االحترام ،هذا عمل جيد».
أما الحقيق���ة فإنها مختلفة تماما كما قدمها صاحب البيت
في حديث���ه للصحيفة ،التي أكدت أنه في القدس الش���رقية
هناك أسلحة كثيرة ،لكن معظمها مسدسات أو بنادق بدائية
م���ن نوع «كارلو» .أما العثور على س�ل�اح للجيش اإلس���رائيلي،
ّ
يدوي الصنع وبوضع جيد في القدس الش���رقية،
متطور وليس
فهو «حدث اس���تثنائي» .هذا عالوة على أن الس�ل�اح الذي تم
ّ
العثور عليه كان وفقا لما تم بثه مكش���وفا تماما .واألدهى أنه
على الرغم من هذا «اإلنجاز» الذي جعل ضباط ش���رطة يقارنون
موقعه بـ»أنفاق غزة» ،فقد انتهى حتى دون اعتقال أي شخص
من أبناء العائلة .مع أنه يتم يوميا اعتقال فتيان وحتى أطفال
بشبهة القاء حجر.
س���ليمان ع���رض القب���و والثقب ال���ذي وجد فيه الس�ل�اح ،على
الصحافة .يقول المراسل« :لقد أضاء الضوء وأظهر لنا بأنه ال حاجة
للبحث فيه على ضوء المصابيح .أخبرنا أنه في هذا القبو كان يربي
الحمام .فيه أفعى .ذات يوم هربت األفعى ودخلت هنا في الثقب.
قمنا بكس���ر الحائط إلخراجها بدون الم���س بها ولكن بدون نجاح.
في النهاية ماتت األفعى وبقي الثقب» .سليمان قال بتهكم« :لو
كان لدي سالح مثل هذا بـ  100ألف شيكل ،هل تعتقد أنني كنت
سأرميه بهذا الشكل في هذا الثقب مع هذه الرطوبة؟».

سالح في القبو ولكن بدون مذكرة تحقيق وال اعتقال لصاحبه؟!
حين س���أل صاحب البيت عناصر الش���رطة أثناء التفتيش لماذا
يصورون ش���رحوا ل���ه بأن التوثيق يس���تهدف منع ش���كاوى ضد

اإلضرار بالممتلكات .قال :لقد دخلوا إلى القبو وحدهم .جلسنا في
الخارج وش���اهدت أحد رجال التحري وهو يخرج ويعود مع السالح.
ولكني لم أعتقد أن هذا ش���يء مه���م .بعد عملية التفتيش أعطاه
ُ
الضابطان تقرير تفتيش كتب فيه «لم يتم العثور على أي ش���يء
ولم يتم التس���بب بأي أضرار لألش���خاص أو الممتلكات» .في جزء
آخر من التقرير ُ
كـتب «لم يتم ضبطه» .س���ليمان سأل إن كان يجب
لاّ
عليه المث���ول للتحقيق وأخبروه أ حاجة بذل���ك ولكن حين طلب
معلومات عن س���بب التفتيش وقيل له إن عليه أن يأتي إلى مركز
الش���رطة في الغد .عندما ذهب إلى مركز الشرطة قال له أحد رجال
الش���رطة بأنه غير مطلوب للتحقيق مع���ه ،وال توجد أية معلومات
يمكن توفيرها له.
عندما جرى بث المسلس���ل بعد ش���هرين من حادثة التفتيش
المريبة ،عرف جيران سامر س���ليمان أنه هو الذي يظهر بتصوير
معتم بعض الش���يءّ .
تعرف جيران صاحب البيت س���امر سليمان
عليه وعلى بيته .وقد خش���ي من أن يعتقد أهل القرية أنه مجرم
أو متعاون مع الش���رطة أو الشاباك .لذلك ّ
توجه بواسطة المحامي
إيتاي ماك إلى الش���رطة وقناة «كان» ،بطلب فتح تحقيق .ويقول
المحام���ي« :موكلي لم يصدق أن ما تم وصفه حدث له – الش���رطة
ل���م تخب���ر موكلي أنهم عثروا على ش���يء في بيت���ه .في التقرير
كتب بش���كل واضح أنه لم يت���م العثور على أي ش���يء ،ولم يتم
اس���تدعاء أحد من العائلة للتحقيق ولم يت���م اعتقاله .في لحظة
تح���ول موكلي في نظر الجمهور إلى مجرم ،وكمن يتاجر بس�ل�اح
غير قانوني .هذا أيضًا ألنه لم يتخذ أي إجراء ضده ولم يتم اجراء
تحقي���ق معه ولم يتم اعتقاله ،فقط ب���دأت تظهر ادعاءات ضده
بأنه يتعاون مع الشرطة».

الشرطة ّ
تهربت
الحقًا أعلنت هيئة البث «كان» أنها أوقفت التعاقد مع الشركة التي
أنتجت المسلس���ل «كودا تكشورت» .وس���بق أن ّنوهت إلى توقيع كل
ش���ركات اإلنتاج التي تعمل مع الهيئة ومنها شركة كودا على اتفاق
ملزم بالقواعد األخالقية حسب القانون .أما الشرطة فإنها ّ
تهربت في
المنتجة ،ولم يعرف حتى اآلن
البداية وألقت المسؤولية على الشركة ِ
ّ
ما إذا كانت اتخذت اجراءات ضد من لفق قصة السالح ،وتقول مصادر
إعالمية إن المتهمين يواصالن عملهما كالمعتاد.
النائب عوفر كسيف (القائمة المشتركة) ّ
توجه برسالة مستعجلة
للمستش���ار القانوني للحكومة ،أفيحاي مندلبليت ،طالبه فيها بفتح
تحقيق عاجل في تورط عناصر الش���رطة في قضية زرع السالح .وقال
كسيف« :لقد وثق لنا مخرجو هذا البرنامج التلفزيوني لمحة عن حياة
الفلس���طينيين في األراضي القابعة تحت االحتالل اإلسرائيلي ،عن
معاناتهم واالنتهاكات التي تمارس ضدهم وس���لبهم كل الحقوق
حتى األساس���ية منها .تحت هذا االحتالل كل ش���يء ممكن حصوله،
حتى لو كان إخفاء بندقية وتصويرك على شاشات البث كمجرم .لذلك
يتوجب على سلطات تطبيق القانون اإلعالن عن أسماء الفاعلين حتى
يتس���نى الكش���ف عن ضحايا آخرين نتيجة هذه األفعال التمييزية
العنصرية .هذه الحاالت تكشف مدى تورط جهاز الشرطة في ثقافة
الكذب واالنح�ل�ال األخالقي .هذا الظل���م ال يتوقف على مجرد عرض
تلفزيوني عابر ،بل هو مصدر قلق فعلي للفئات المستضعفة التي ال
تجد من يدافع عنها أمام القضاء».
وأنهى كسيف رس���الته مطالبًا المستش���ار القانوني بالشروع
المس���تعجل في عملية الفحص والتحقيق في هذه القضية التي
ال تحتمل التأجيل ،كما أكد.

ّ
ّ
«ثقافة الكذب» في جهاز الشرطة مصطلح رسخته لجنة رسمية وتؤكده الوقائع الجارية حتى اليوم!
الحادث����ة التي لفقت فيها الش����رطة عملية «بطولية» عن كش����ف
ُ
س��ل�اح زرعه عناصرها بأنفس����هم تثبت مجددا م����ا كتب في تقرير
رس����مي لدولة إس����رائيل .فلجنة التحقيق القضائية الرسمية التي
عين����ت من قبل إس����رائيل في منتصف ش����هر تش����رين الثاني من
العام  2000إثر قتل الش����رطة  13شابًا عربيًا فلسطينيًا من مواطني
ّ
شخصت ما ّ
سمته ثقافة الكذب المتفشية
إس����رائيل (لجنة أور) ،قد
في جهاز الشرطة.
اللجنة كتبت في تقريرها أيضًا أنه «من الواضح أيضًا أن الش����رطة
ليس لديها ثقافة راس����خة بم����ا يكفي لالمتثال إلج����راءات وأوامر
ملزم����ة )...( .من المفهوم أن التوجيهات واألوامر المكتوبة يجب أال
تمنع المرونة والتكيف مع أنماط العمل مع المواقف المتغيرة .ومع
ذلك ،في العديد من الحاالت ،كان من الواضح أن هذا لم يكن انحرافًا
واعيا عن النموذج الموض����ح في المبادئ التوجيهية ،في ضوء هذه
الظروف أو في ظروف أخرى ،بل تجاهله التام».
اللجنة ّ
فصلت أكثر وكتبت حول «اإلبالغ عن األحداث التي شاركت
فيها الشرطة وتوثيقها»« :هناك قلق من أن الشرطة لم تكن لديها
ثقافة اإلبالغ والتحقيق الكام���ل والحقيقي في الوقت الحقيقي .تم
اكتش���اف ظاهرة عدم تسجيل األنش���طة المختلفة لقوات الشرطة،
على الرغ���م من أهميتها الكبيرة .واجه���ت اللجنة أيضًا حالة كانت
فيه���ا اإلخفاق���ات في اختب���ار الحقيقة واس���تجوابها تتعارض مع
اس���تثناءات أخالقي���ة ،عندما كان قائد قضاء يش���ارك بنش���اط في
التحقي���ق في حدث تم في���ه فحص وظيفته  -وف���ي الواقع لم يتم
فحصها .في العديد من الح���االت ،لم تجر أي تحقيقات على اإلطالق
بعد اس���تخدام األس���لحة ،وفي حاالت أخرى لم تجر سوى تحقيقات
جزئية .وبالمثل ،هناك ظاهرة واس���عة االنتش���ار تتمثل في نقص
الوثائق المكتوبة أو غيرها من وسائل نشاط الشرطة في المناسبات
المختلفة .يجب أن تتصرف قيادة الش���رطة ،دون أي تنازالت ،لجعل
الشرطة هيئة التحقيق الذاتي وتوثيق أنشطتها بطريقة حقيقية».
من الواضح أن مصطلح «الحقيقة» يرتس����م بألوان إش����كالية جدا
حين ُي ّ
زج به في سياق الشرطة االسرائيلية وثقافتها.
مرة أخرى هذه فقرات وردت في تقرير رسمي للجنة برئاسة قاض

في المحكمة العليا.

سنوات في كل ما يتعلق بثقافة الكذب والتلفيق.

تم دفع المراقب الذي أكد «ثقافة الكذب» إلى ترك منصبه!

استفزازات مقصودة لتأجيج المشاعر ّ
وجر رشق الحجارة!

إن ه����ذا المصطلح« ،ثقاف����ة الكذب» ،تكرر في مق����االت وأدبيات
صحافية وقضائية الحقة.
فمث��ل�ا أع����اد الصحافي مردخ����اي غيالت في صحيف����ة «يديعوت
أحرونوت» التذكير بأفعال ش����بيهة بما أشارت إليه لجنة التحقيق.
وقال إنه في أواخر عام  1992بعد أن تحولت ثقافة الكذب في قيادة
الش����رطة والتغطي����ة على أفراد ش����رطة يرتكبون مخالف����ات إلى ما
يش����به العادة ،ووصلت إلى قيادات الشرطة الدنيا وأفرادها ،نشرت
الصحيفة تحقيقًا بعنوان «عنف وكذب في الش����رطة» .وجاء فيه أن
مراقب وزارة الش����رطة ،الجنرال في االحتياط أبراهام آدان ،قدم إلى
قيادة جهاز الش����رطة تقريرًا مؤلفا م����ن  140صفحة يعتبر «وثيقة
إتهام خطيرة» حول ثالثة مواضيع هي :تغطية الشرطة على عناصر
عنيفة فيها ،نم����ط الكذب في المحاكم التأديبي����ة ،وترقية ضباط
أدينوا بارتكاب مخالفات جنائية.
وق����د رأى ه����ذا الصحاف����ي المتخصص ف����ي القضاي����ا الجنائية
والتحقيق����ات االس����تقصائية أنه ب����دال من تبني توصي����ات تقرير
المراقب المذكور واستخالصاته التي كانت مفصلة للغاية ومسوغة
ومس����تندة إلى بين����ات وقصص مثبت����ة ومقلقة ،وب����دال من اتخاذ
إج����راءات يكون من ش����أنها اجتثاث ثقافة الك����ذب والعنف ،لجأت
قيادة الش����رطة إلى مهاجمة المراقب وشن حملة ضده تستهدف
قتل الش����خصية .وليس هذا فحس����ب ب����ل إن وزير األم����ن الداخلي
المس����ؤول عن الشرطة في ذلك الحين ،وهو موشيه شاحل من حزب
العم����ل ،اس����تدعى المراقب آدان وأبلغه بأن����ه يتعرض لضغوط من
أجل استبداله بش����خص آخر من قيادة الشرطة يوشك أن يخرج إلى
التقاع����د .وقد واف����ق آدان على ترك منصبه الذي كان يش����غله منذ
.1986
وق����د نقل الصحافي غي��ل�ات عن آدان قوله ،إن����ه بعد إطالعه على
تقرير «لجنة أور» ،بعد عدة سنوات على وضعه تقريره المشار إليه،
أدرك أن الوضع في الش����رطة ال يزال يراوح مكانه منذ أكثر من عشر

توف����ر األح����داث في العيس����وية أدل����ة على نم����اذج متنوهة من
التلفيق وافتعال األحداث .فقد وصفت صحيفة «هآرتس» مش����اهد
عن ممارس����ات الش����رطة التي تش����ير كلها إلى القيام باستفزازات
مقصودة لممارس����ة القمع أو القيام باعتق����االت .في إحدى الحاالت
كانت «قافلة س����يارات للشرطة أحاطت األسبوع الفائت شوارع قرية
العيس����وية ،التي ضمتها اس����رائيل للقدس .رجال الش����رطة ساروا
ببطء في رحل����ة متغطرس����ة ومتحدية وهدفه����م كان واضحا وهو
تأجيج المشاعر حتى يتم رش����ق حجارة عليهم .العيسوية تحولت
في األسابيع األخيرة إلى قاعدة تدريبات للشرطة .هم يتدربون على
الزعرنة ويتعلم����ون أن يكونوا أكثر عنفًا ووحش����ية مما هم دائما.
هنا مس����موح فعل كل ش����يء :إلقاء قنبلة صوت على معتقل مكبل،
طرد أطفال مخيم صيفي وهم في طريقهم إلى مدينة أريحا ،إطالق
النار على وجه طفل والتس����بب بفقده للبصر ،قتل ش����اب رمى ألعابا
نارية ،االعتقال ،الشتائم ،الضرب والركل ،اقتحام البيوت في الليل
واعتقال أش����خاص ،وضع حواجز هدفها التنكيل ،اإلعالن عن عملية
مضحك����ة لتطبيق القانون يتم فيها فحص ما إذا كان يوجد في كل
سيارة مثلث تحذير .إن قلقهم على أمن السكان كبير جدا».
الصحافي أش����ار إلى انه «من بين اجمالي التفس����يرات للتش����دد
األخير في العيس����وية هناك ايضا التفس����ير الذي يق����ول إن هذا
جاء في أعقاب المسلس����ل الوثائقي .رج����ال الوحدة الخاصة خرجوا
منه كأبطال ،أبطال ش����جعان في جبهة الع����دو .هم أحبوا دورهم كـ
«محاربين ض����د االرهاب» ،هم يريدون المزي����د .وخالفا لما قيل منذ
الكش����ف المدهش عن غ����رس البندقية ،فإن وس����ائل االعالم لقناة
«كان  »11و»ك����ودا لإلع��ل�ام» تس����تحق الثناء :لقد عرضوا مسلس��ل�ا
صادقا وأصيال ،عرض االحتالل في القدس كما هو – االحتالل األقبح
واألعن����ف في المناطق الفلس����طينية اآلن .لحظة ال����ذروة كانت زرع
بندقية في بيت س����امر س����ليمان .هذه كانت لحظة الحقيقة .هكذا
تعمل الش����رطة ف����ي المناطق الفلس����طينية .أحيانا ت����زرع دليال أو

تخترع ذريعة لسلوكها الوحش����ي ،وبشكل عام تغرس نفسها في
المكان الذي ال يجب على االطالق أن تكون فيه».

كذب في إفادات متعلقة بإطالق نار وحوادث قتل
ت���زداد ثقافة الكذب خط���ورة في حاالت القتل برصاص الش���رطة.
والحادثة التالية تش���كل نموذجًا قاتمًا على ذلك ،حيث كان الضحية
طف�ل�ا .وفقًا لتقرير مكتوب لمنظمة «بتس���يلم» فق���د دانت محكمة
شرطيًا بتهمة استخدام السالح بشكل ُمستخف .وقضت القاضية بأن
الشرطي كذب في االستقصاء األولي الذي أجري بعد الحادثة .وقالت
القاضي���ة في قرار الحكم إنه وقعت إخفاقات كثيرة في التحقيق من
طرف شرطة «شاي» (يهودا والسامرة) ،التي أدارت التحقيق.
ُ
لقد أطلقت النار على رأس الصبي أحمد موس����ى 10 ،سنوات ،بعد
مظاهرة ضد الجدار الفاص����ل في نعلين ،غربي رام الله ،على خلفية
بناء الجدار الفاصل في المنطقة .وقد روى ش����هود العيان للباحثين
الميدانيين من قبل منظمتي حقوق اإلنسان «يش دين» و»بتسيلم»
ُ
أن الصب����ي أصيب بنيران ق����وات األمن اإلس����رائيلية التي واجهت
السكان .وفي مستشفى رام الله الذي نقل إليه الصبي بعد اإلصابة
حددوا أن الصبي قتل جراء إصابته بعيار ناري في رأسه.
ش���رطة اللواء ش���رعت بالتحقيق ف���ي الحادث ،في أعق���اب توجه
«يش دين» و»بتس���يلم» ،وبعد أن اتضح من تحقيق مش���ترك قام به
الجيش اإلسرائيلي وحرس الحدود أن الصبي قتل بنيران قوات األمن
االس���رائيلية .وفي التحقيق معه ربط المش���تبه به نفس���ه بالحادث
وادعى انه أطلق عيارين ناريين في الهواء من أجل إخافة المتواجدين.
وقد ادعى أن سفر رجال الشرطة في الجيب كان مصحوبا برشق مكثف
للحجارة من قبل المتظاهرين .كما شهد شرطي آخر في حرس الحدود
أن المته���م أطلق النار في الهواء خالل الحادث .خالل ش���هر ش���باط
الماض���ي أعلن���ت نيابة لواء المركز أنها س���تقدم الئح���ة اتهام ضد
الشرطي المشتبه بإطالق النار بتهمة التسبب بالقتل جراء اإلهمال-
مع حق االستماع والمكاش���فة .خالل االستماع والمكاشفة التي جرت
ُرفض موقف المتهم وتقرر تقديمه للمحاكمة.
«خ��ل�ال الس����نوات األخيرة تم عرض مالبس����ات مقت����ل المدنيين

الفلسطينيين األبرياء في أروقة المحاكم في عدد نادر من الحاالت»،
كما يقول ليئور يفنه ،مدير قس����م البح����ث في منظمة «يش دين».
«إذا تمت إدانة المتهم في المحكمة ،ستكون هناك فرصة للنيابة
والمحاك����م كي توضح عدم نقاء المس����ؤولين عن اس����تعمال القوة
الفتاكة ضد المدنيين غير المسلحين».

التقارير الدولية تشير إلى العيسوية على نحو خاص مؤخرًا
ه����ذا الواقع تؤكده تقاري����ر دولية منها تقرير منظمة «أوتش����ا»
التابع����ة لألم����م المتحدة في الضف����ة الغربية ،حي����ث كتبت :أطلق
ش����رطي إس����رائيلي الذخيرة الحية باتجاه رجل فلسطيني ،يبلغ من
العمر  21عامًا ،وقتله في يوم  27حزيران ،خالل اش����تباكات في ّ
حي
العيسوية بالقدس الش����رقية .ووفقًا لمصادر في المجتمع المحلي،
ُ
ُأ َ
صيب الرجل في صدره من مسافة قريبة وتوفي بعد وقت قصير من
إدخاله إلى مستشفى إس����رائيلي .واحتجزت السلطات اإلسرائيلية
جثمان����ه حتى ي����وم  1تموز .ووفقًا لمصادر إس����رائيلية ،كان الرجل
ُ
ُيلقي المفرقعات النارية باتجاه الشرطي اإلسرائيلي عندما أطلقت
النار عليهّ .
وتدعي مصادر فلسطينية أن الرجل كان يشاهد األحداث
الجارية ولم يشارك فيها .وتواصلت االشتباكات بين الفلسطينيين
والقوات اإلسرائيلية بجوار العيسوية لعدة أيام عقب حادثة القتل،
مما أدى إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح.
كذلك جاء في تقرير آخر :أصابت القوات اإلس����رائيلية ما مجموعه
ً
 75فلس����طينيًا ،بينه����م  22طفال ،بجروح في مختل����ف أنحاء الضفة
الغربيةّ ،
جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ،وباألعيرة المعدنية
ً
المغلفة بالمطاط والذخيرة الحي����ة ونتيجة لالعتداء بالضرب .وفي
العيسوية ،التي لم تفتأ القوات اإلسرائيلية تدخلها كل يوم تقريبًا
على مدى الشهرين الماضيين ،مما ّ
تسبب في اندالع المواجهات مع
س����كانهاُ ،أ َ
صيب اثنان من أفراد ش����رطة حرس الحدود اإلسرائيلية
ُ
بجروح بالحجارة خالل االشتباكات .وأ َ
صيب  33فلسطينيًا بجروح في
عمليات البحث واالعتقال ،من بينهم  24في العيسوية في القدس.

ّ
[هـ .نفــاع]
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ّ
بوادر تراجع إسرائيلي في الحرب على الزعتر والعكوب وأصحابهما!
كتب هشام نفاع:
لم يكن خبر ّنية س����لطات أية دولة الس����ماح بقطف نبتة ما ،أن يثير هذا القدر من
االهتمام والتداعيات المرافق الحتمال قيام سلطة الطبيعة والمتنزهات اإلسرائيلية
رمزيان ّ
بالقطف المح����دود لنبتة الزعتر .هنا يقف في طرفي المعادل����ة ّندان ّ
قويان:
نبتة دخلت القصيدة والقصة مثلما دخلت الصحن ورغيف الخبز ،وسلطة تضرب يمنة
ّ
كل ما يرتبط بموروث وقيم الفلسطينيين في وطنهمّ .
مجرد سماع حظر قطف
ويسرة
ُ ّ
ُ
الزعتر ،ومثله العكوب ،هو نبأ يتلقى ويتلقف في باب إلعالن الحروب.
عبرية ّ
وكم����ا نقلت صحف ّ
اهتم����ت بالموضوع ،لمعرفتها المس����احة التي يحتلها
ّ
ّ
في مس����احات التوتر قومي المصدر في ه����ذه البالد ،فإنه يتم الترويج لهذه الخطوة
بعد س����نوات عديدة من الشكاوى التي قدمها المواطنون العرب الذين يحتجون على
حظر قطف األعشاب الرئيس����ية في مطبخهم .علمًا بأن القرار ال يزال يتطلب موافقة
نهائية من الس����لطة المكلفة بالطبيعة والمتنزهات .أو كما قال شاؤول غولدشتاين،
الرئيس التنفيذي لهذه السلطة لصحيفة «هآرتس» ،إن سياسة التنفيذ ستوضع في
صيغتها النهائية في األشهر المقبلة.
ّ
مرك����ز عدالة لحقوق األقلي����ة العربية في إس����رائيل ،أخذ على عاتق����ه هذا الملف
ال����ذي ّ
يعج بالمضامين الحقوقية الجماعية ،فتوجه ال����ى ووزير البيئة ،زئيف إلكين،
مطالبًا بتغيير سياستها لغرض السماح باالس����تهالك الذاتي والحفاظ على الثقافة
التقليدية للمطبخ الفلسطيني مع نباتات الطبيعة المحلية.
وتشير بيانات سلطة الطبيعة إلى أنه في الفترة من  2016إلى  ،2018تم تقديم 26
الئحة اتهام على ما يس����مى «مخالفات» تتعلق بقطف وحيازة أعش����اب فيما ينتهك
قانون األعشاب ،وتم فرض  151غرامة .وهي غرامات باهظة تبلغ آالف الشواكل وأحيانا
يكون المبلغ بعشرات األلوف.

ُ
ُ
ضبط مع خمسة كغم من العكوب وأدين في محكمة!
على س����بيل المثال ،نش����ر موقع «والال» العبري قبل أشهر أن أحد سكان قرية الرامة
الجليلية الذي «أدين بقطف العكوب» ،قد قدم اس����تئنافًا ضد إدانته على أس����اس أن
قطف هذه النبتة هو عادة قديمة كانت جزءًا من الثقافة المحلية لس����نوات .وأضاف
أن القطف لم ي����ؤد إلى تهديد النبات .وقد حاجج بأن أهمي����ة هذه النباتات واضحة
في الثقافة العربية الفلس����طينية الحديثة ،وأكد أن التفسير القانوني الذي يعطي
أفضلية للمصلحة العامة ،يفترض أن يؤيد المس����تأنف ف����ي مقاضاة وحماية نفس
الممارسات الثقافية التي لم يثبت أنها ضارة بالطبيعة أو للجمهور.
وكان قد تم القبض على الرجل ،وهو رجل يبلغ من العمر  70عامًا ،قبل عامين ونصف
عام من اس����تئنافه ،من قبل مفتشي سلطة الطبيعة والمتنزهات ،مع خمسة كغم من
ُ
نب����ات العكوب .وأدين ف����ي محكمة الصلح في طبريا بمخالف����ة «حيازة قيمة طبيعية
محمية واإلضرار بقيمة الطبيعة المحمية .وتم تغريمه بمبلغ  5آالف شيكل».
المحام����ي والباحث ربيع إغبارية م����ن مركز «عدالة» يرى في بح����ث ّ
أعده أن قوانين
الحظر اإلس����رائيلية هذه التي أعيد تشريعها بنصوص أش����د صرامة منذ  2005تنم
اس����تعماري للطبيعة الفلس����طينية .ويكتب :عام ُ ،1977ع ّ
ّ
����دل القانون
ع����ن مفهوم
ّ ُ
ّ
ّ
البلدي أو البر ّي .في الثاني من تش����رين الثاني
اإلس����رائيلي وفرض منع قطف الزعتر
ّ
اإلسرائيلي حينها ،قرارًا ّ
ّ
يعدل الئحة
 1977تحديدًا ،وقع أريئيل شارون ،وزير الزراعة
المحم����ي›ُ ،ض ّمت من خالله نبتة الزعتر إلى الالئحةّ ،
ّ
ّ
يس����بب
بحجة ّأن قطفه
‹النبات
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
أض����رارًا للطبيع����ة ،وفرضت بموجب ذلك على كل من يقط����ف أو يحوز أي كمية كانت
ّ
من الزعتر ،عقوبات وغرامات كبي����رة .حتى ذلك الوقت ،كانت البراري المصدر الوحيد
للزعتر في فلسطين ،إذ لم تكن زراعته منتشرة في ذلك الوقت.
ويتابع الكاتب :لكن س����رعان ما بدأ زئيف بن حيروت ،والذي ش����غل س����ابقًا منصب
ّ
ّ
الفلس����طينية المحتلة عام  ،1967زراعة وتس����ويق الزعتر
ضابط الزراعة في األراضي
بمس����اعدة ابنه يورام بن حيروت ،في موش����اف ‹ألون هجليل› المقام على قس����م من
ّ
ّ
ّ
المهجرة .وقد ّ
صرح يورام ،ف����ي مقابلة تلفزيونية ُبثت أوائل
أراض����ي قرية صفورية
ً
قائال« :الزعتر ّ
ّ
ّ
قومي  ...أريد
لدي فخر
اإلسرائيلي،
الثمانينيات على شاشة التلفزيون
ّ
أن يقولوا ّإن ’الزعتر إسرائيلي‘ ،وهذا الشيء بدأ يتحقق».
شارون لم يكتف بمالحقة الزعتر وأصحابه بل ّ
قرر وضع العكوب في المهداف .وكما
ِ
يكتب إغبارية في بحثه :في عام  ،2005حين كان أريئيل شارون يشغل منصب رئيس
ً
ّ
المحمي›،
الحكوم����ة ووزير الزراعة في آن واحد ،أجرى تعدي��ل�ا آخر في الئحة ‹النبات
ّ
ّ
موسمية شائكة ،يشيع انتشارها في مناطق
لتش����مل نبتة العكوب أيضًا ،وهي نبتة
ّ
ّ
ّ
ّ
البطوف ،والنقب ،ونابلس تحديدًا ،وتنظف من األشواك ،وتعد منها أكالت فلسطينية
ّ
البلدي أو ّ
ّ
ّ
البر ّي ،وكذلك العكوب ،جريمة
وشعبية .هكذا ،أصبح قطف الزعتر
ش����هيرة
ّ
ّ
ّ
ّ
قانونيةُ ،يخالف بس����ببها عشرات الفلسطينيين سنويًا .إدراج الزعتر والعكوب ضمن
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية فحسب،
تصريحية من الس����لطات
المحمي› لم تكن خطوة
الئحة ‹النبات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قانونية لمخالفة الفلسطينيين الذين يقطفون أي كمية كانت من الزعتر
إنما وسيلة
ّ
أو العكوب الممنوعين.

ّ
ّ
يظه���ر من خالل بحث إغبارية أن���ه بين العامي���ن  2004و ،2016بتت المحاكم في 61
ّ
العك���وب والزعتر ،منها ّ 40
ّ
قضية تتداول قط���ف أو حيازة الزعتر ،و21
قضي���ة تتداول
ُّ
ّ
ّ
قضية تتداول قطف أو حيازة العكوب .باإلضافة إلى ذلك ،ش���مل البحث حالتين قدمت
ّ
ّ
ّ
ّ
فيهم���ا لوائح اتهام على خلفية قط���ف نبتة الميرمية .الالفت أن���ه في هذه الحاالت
ّ
ّ
ّ
فلس���طينيين .وعلى الرغم من ّأن الئحة ‹النبات
جميعه���ا ،كان المتهمون والمتهمات
ّ
المحم���ي› تحوي عش���رات أصناف النبات ،وعلى الرغم من اس���تطالعات تش���ير إلى ّأن
ّ
ّ
ّ
اإلس���رائيليين يقطفون أزهارًا برية مثل ش���قائق النعمان ،والبرقوق ،وزهرة الربيع ،لم
ّ
تظه���ر ّ
محركات البحث في قرارات المحاكم ّأية حال���ة أخرى لتقديم الئحة اتهام ،عدا
ّ
ّ
ّ
عن قطف الزعتر ،أو العكوب ،أو الميرمية .ومن الجدير ذكره في هذا السياق ،أن حاالت
ّ
القطف ال ّ
ّ
فغالبية حاالت قطف
ت���ؤدي جميعًا إلى تقديم لوائح اتهام في المحاك���م،
ّ
ّ
العكوب أو الزعتر تنتهي بمخالفة القاطف بغرامة ّ
مالية ،من دون تقديم الئحة اتهام.

ّ
ولتجرمها
المحكمة تشير إلى العالقة الفطرية مع النبتة لتلغيها

ّ
اإلسرائيلية المذكورة ،عن
وفقًا للكاتب :يكش����ف تدقيق النظر في قرارات المحاكم
ّ
ّ
الصهيونية من خالله إلى ضبطها،
االستعماري نفسه للطبيعة ،والتي تطمح
المفهوم
ّ
ّ
ّ
والسيطرة على عالقة اإلنسان الفلسطيني باألرض ونباتها ،بمعزل تام عن دور العكوب
ّ
ّ
الغذائي ،وال ّ
ّ
الفلسطينيتين .مثال على
والهوية
سيما مكانتيهما في الثقافة
والزعتر
ّ
ّ
ذلك ،أنه في إحدى قضايا قطف الزعتر ،اس����تندت المحكمة إلى أقوال أحد المتهمين
ّ
ّ
ً
دليال إلدانتهم‹ :اعترف المتهمون أنهم ّ
متمرس����ون منذ طفولتهم بقطف
بصفتها
ّ
ّ
الزعتر ...أحد المتهمين اعترف أن بإمكانه تعبئة كيس كامل بالزعتر خالل  3دقائق›.
ّ
فطرية بالزعترّ ،
الفلسطيني عالقة شبه ّ
ّ
فإن المحكمة تشير إلى
في حين تربط المتهم
ّ
ّ
ّ
ولتجرمها ،ولتدين المتهم بس����ببها .كما أنه في حاالت أخرى،
هذه العالقة لتلغيها،
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
أدين المتهمون ،وفرضت غرامات باهظة عليهم بسبب قطف أو حيازة كمية ال تتجاوز
ّ
كيلو أو اثنين من الزعتر أو العكوب.
ّ
العكوب ،إذ أشار محامي ّ
االدعاء ّ
يتوقف البحث عند ّ
العام
قضية تناولت قطف بعض

ّ
ّ
حقًا ،المحكمة نفس����ها ف����ي ّ
غالبية القضايا
إل����ى دور المحكمة المطلوب ،كما تبنته،
ّ
ّ
ّ
المتعلقة بالعكوب والزعتر‹ :على المحكمة أن تكون شريكة في محاولة االدعاء اقتالع
ّ
ه����ذه الظاهرة من جذورها ،لكن لألس����ف ،الكثير من المتهمي����ن ال يفهمون خطورة
ّ
شخصي’ :قطفت ّ
ّ
كم ّية قليلة من العكوب الستخدامه
أعمالهم حين يقولون لي ،بشكل
ُ
ّ
طعام����ًا لعائلتي ،وهذا جزء من ثقافتي منذ س����نين’ .لكن ه����ذه النبتة أدرجت ضمن
ّ
المحمي’ ،وعلينا بالتالي معاقبة القاطفين على نحو يجعلهم يفهمون
الئح����ة ’النبات
ّ
خط����ورة أعمالهم› .دون االس����تناد إلى أدلة واضحة تثبت خط����ورة القطف المزعومة،
ّ
ّ
اإلس����رائيلية موق����ف ّ
المتهمين بالقطفّ ،
ّ
ثم
االدعاء غالبًا ،وتدي����ن
تتبنى المحكمة
مالية باهظةّ .
لكن قراءة أكثر ّ
تفرض عليهم غرامات ّ
مفصلة لنتائج البحث ،توضح دور
ّ
ّ
القضائية ،إذ ف����ي الحاالت جميعها التي كانت المحكمة
هوي����ة القاضي في النتيجة
ّ
ّ
ّ
تب����رئ المتهمين من تهمة قطفهم الزعتر ،كان القاضي عربيًا .وفي هذه المفارقة ما
ّ
ّ
اإلس����رائيلية وقضاتها مع قطف العكوب والزعتر ينبع من
يوضح ّأن تعامل المحاكم
ّ
الصهيونية ،في ما ّ
ّ
ّ
يخص
االس����تعماري نفس����ه ،المتجذر في تاريخ الحركة
المفهوم
ّ
ّ
عالقة اإلنس����ان الفلسطيني باألرض والطبيعة ،إذ يصعب على القاضي العربي أن يرى
ّ
قانونية.
في قطف الزعتر مخالفة

علماء بيئة :الثقافة الفلسطينية تضمن استدامة الزعتر
وفقًا لتقرير نش����ره موقع «العساس» ففي عام  1977نشرت حكومة إسرائيل قائمة
بالنبات����ات البرية المحمية ،وكان الزعتر والميرمية ضمن النباتات التي يحظر قطفها،
ّ
انضم
إضافة إلى الكثير من الزهور مثل شقائق النعمان والبرقوق ،بينما في عام 2005
إلى هذه القائم����ة العكوب بحجة تهديد االنقراض ،وهو طعام ش����عبي في المجتمع
ّ
المهددة باالنقراض،
الفلس����طيني .وتضم قائمة حظر القطف  257نوعًا من النباتات
ف����ي حين ّ
ضم «الكتاب األحمر» الصادر عام  ،2007ويحت����وي «القائمة الحمراء لألنواع
ّ
ّ
التوسع والبناء ،وهناك
مهددا باالنقراض بسبب
المهددة باالنقراض» حوالي  414نوعًا
تقاطع بين ما ورد في القائمة والكتاب بحوالي  66نوعًا ،وعلى رأسها الزعتر والعكوب.

يقول التقرير :يعتقد الكثير م����ن علماء البيئة أن حظر قطف الزعتر غير مبرر ،كون
الثقاف����ة الفلس����طينية المتوارثة تضمن اس����تدامته ،فهو ال يقطف م����ن الجذور بل
تقطف سيقانه فقط ،رغم ذلك ما زال قانون حظر الزعتر قائمًا حتى اليومً ،
وبناء عليه
فكل ش����خص ُيلقى القبض عليه وهو يقطف أو يبيع الزعتر أو حتى ُيتاجر بأية كمية
من النباتات البرية ،يس����جن لثالث س����نوات ،إال أنه عادة ما تستبدل العقوبة بغرامة
ّ
مالية .أما الس����لطات اإلسرائيلية ،فهي تحاول حث الفلس����طينيين بمساعدة جهات
ّ ّ
محل الزعتر الب����ري ،إال أن معظمهم ٌي ّ
صر على قطف
رس����مية على زراعة الزعتر ليحل
الزعتر البري بالطريقة المتوارثة التي تضمن اس����تدامته ،أو كفعل احتجاجي صامت
ضد ما يرونه أنه سياسة معادية للفلسطينيين.
عندما يبدأ موس����م الربيع ،يقول الموقع ،يصبح مفتشو الطبيعة أكثر حيطة وحذرًا
ف����ي منطقة وادي عارة ،حي����ث ينمو نبات الزعتر بكثافة ووفرة ،ويس����تعد الناس في
فترتين من كل عام لحصاد هذا الموس����م ضمن تقليد فلس����طيني قديم يجد نفسه
في صراع مع التش����ريعات اإلسرائيلية بقانون يمنع قطفه .وتتم معاقبة من يقطفون
الزعتر بكميات تجارية تتجاوز الطن الواحد ،بغرامة مالية تتراوح ما بين  750ش����يكل
حتى  10آالف شيكل ،إذ في مناطق معينة يقطف الزعتر ليتم نقله إلى األردن.
وحس����ب معطيات الس����لطات اإلس����رائيلية فبين عامي  ،2016 – 2010خالف القانون
حوالي  780شخصا ،إذ أدى تطبيق القانون في هذه الحاالت إلى تضرر النباتات بشكل
أكبر ،حيث ّ
يتم قطف النبتة من جذورها بس����بب االس����تعجال أثناء القطف الس����ريع
المتعجل ،وفي هذا الش����أن تعمل هذه الس����لطات على تنظيم زي����ارات إلى المدارس
العربية ضمن وادي عارة للتوعية ّ
ضد قطف هذه النباتات ،عبر مرش����ديها الخاصين.
وترتكز س����لطات حماية الطبيع����ة في فرضها لهذا القانون عل����ى بحث أجراه الباحث
ّ
المهجرة ،حيث وجد أن
بنيامين روزنب����رغ ،عندما كان طالبًا جامعيًا في منطقة الروحة
يتجدد ،بينما الزعتر غير المقطوف قد ّ
ّ
تجدد ونمى ،وخلص بحثه
الزعتر المقطوف لم
إل����ى نتيجة مفادها أنه يجب االس����تمرار بحظر قطف الزعتر من قبل س����لطات حماية
الطبيعة.

ّ
العكوب والزعتر ما بين نصوص باللغة الكولونيالية وأخرى بلغة أهل المكان وطبيعته

خصصت س����لطة الطبيعة على موقعها (بالعبرية) صفح����ة بارزة عن العكوب .وهي
غير موجودة في صفحته����ا العربية على الموقع ،ربما ألنه ال يمكن إقناع أحد من أهل
اللغة العربية بهذا النص.
«ف����ي فصل الصيف ،يقول الموقع ،يجف النب����ات وأوراقه العريضة تتصلب ويصير
بمثابة أش����رعة .تفصل الرياح الت����ي تهب النبات الجاف ع����ن األرض وتدحرجه مثل
الدوالب .بهذه الطريقة ،ينش����ر النبات بذوره .اختيار العكوب لألكل هو تقليد قديم.
ومع ذلك ،ففي الس����نوات األخيرة أصبح من الواضح أن وجود النبات في خطر .األسباب
الرئيس����ية لهذا :ينمو السكان اإلس����رائيليون كثيرًا ويطلب المزيد من الناس النبتة.
والعديد من المناطق التي نمت فيها المراعي في الماضي لم تعد موجودة بسبب بناء
المنازل والمصانع فيها».
وتتاب����ع هذه الس����لطة التي يصعب على الفلس����طيني رؤيتها في س����ياق «حماية
الطبيعة» فتزعم بأن« :استمرار التقاط العكوب كما كان من قبل ،يمكن أن يدمر النبات
تمامًا  -األمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بتراثنا والمناظر الطبيعية لطفولتنا .رأينا
أمثلة على القطف غير المنضبط الذي دمر النباتات بالكامل .في الضفة الغربية ،على
سبيل المثال ،دمر القطف البري الزعتر».
طبعًا ال يشير الموقع الى تدمير االحتالل اإلسرائيلي المنظر الطبيعي لجبال الضفة
لغرض تكريس وتوسيع مشروع االستيطان الكولونيالي.
يزعم موقع س����لطة الطبيع����ة« :أدى الوضع الحالي إلى إعالن العك����وب نباتًا محميًا
ويتوقع معاقبة من يقوم بقطف هذه النباتات ،باالقتران مع تش����جيع هيئة الطبيعة
والمتنزهات المحاوالت الناجحة لزراع����ة المحاصيل الزراعية للعكوب ،والتي قد تلبي
الطلب عليه».
م����ن الصعب عدم مالحظة الجانب االقتصادي بوجهيه :من جهة حظر قطف النبتة،
أي منعها عن العرب ،ومن جهة ثانية كيل المديح لزراعتها ألغراض تجارية.
ّ
ربما أنه ف����ي هذه النقطة المتواضعة يطل المش����روع الصهيون����ي بكامل هويته

األيديولوجية االقتصادية :إقصاء عن قيم طبيعية لغرض تحويلها الى قيم تجارية،
سلع مربحة.

تجنيد الجمهور للرقابة والمالحقة« ..األخ األكبر» يتكلم
هناك هيئة تس����مى «جمعية حماية الطبيعة» وهي غير الس����لطة المذكورة أعاله،
لكنها خصصت هي األخرى مس����احة للعكوب ،بالعبري����ة فقط طبعًا .وهي تكتب على
موقعها ُ«يعتبر جذر النبات وأوراقه ورأس����ه من األطعمة الشهية لدى السكان العرب
والبدو الذين يقطفونه .نتيجة القتالعه يتم تقليل انتش����ار النباتات بشكل كبير ،ألن
القط����ف يؤدي إلى اإلزهار ثم اإلزهار ،وال يتم توزيع البذور .بعد اكتش����اف أن النبات
آخذ في االنخفاض ،تقرر في عام  2005إعالن النبات كمحمي .ومع ذلك ،فإن المالحظات
التي أبداها أعضاء مدرس����ة سديه جوالن وحيرمون من جمعية حماية الطبيعة تشير
إل����ى أن القطف ،على األقل في الجوالن ،يس����تمر بكامل قوت����ه ،خاصة في هذه األيام
حيث يزدهر».
جيل تشامكي ،مدير مدرسة «سديه جوالن وحيرمون» من «جمعية حماية الطبيعة»،
يزعم أن «المناطق الواس����عة التي تغطيها المراعي تتقلص» .وقال «إنها كانت عملية
مألوف����ة ،والتي مرت أيضا عل����ى الزعتر ،وانخفض توزيعها بس����بب القطف المكثف.
نتيجة لذلك تم إعالن العكوب كنوع محمي ،لكن ذلك لم يبطئ القطف».
ّ
يح����رض الجمهور على المش����اركة في المالحق����ة والمراقبة
موق����ع ه����ذه الجمعية
والمقاضاة ،فيطلب من س����كان الجليل والجوالن الذي����ن يصطدمون بقاطفي العكوب
أن يبلغوا عنهم ،وينش����ر عنوان بري����د الكتروني ورقم هاتف! «األخ األكبر للطبيعة» ال
ّ
يكتفي بما يمارسه من قمع بل يجند عموم المواطنين برتبة مخبرين.

نصوص كتبها أهل المكان

ّ
تعريفية ،ال
مقابل ه���ذه النصوص العدوانية ض���د نبات المكان نقرأ نصوص���ًا

أدبية وال ّ
ّ
بحثية ،كتبها أهل المكان .يقول مركز المعلومات الوطني الفلس���طيني:
العكوب نبتة شوكية ،تنمو في أواخر فصل الشتاء وأول فصل الربيع في المناطق
الجبلية والس���هلية ،خاصة في جبال الخليل ونابلس ومنطقة األغوار ،أوراقها ذات
ل���ون أخضر المع زغبي���ة عليها أوبار ذات حافة مفصصة تنتهي بأش���واك طويلة،
عروقها تأخذ لونا فضيا ،أزهارها بنفسجية محمرة تأخذ شكل رؤوس كبيرة منفردة
ذات قنابات تنتهي بأش���واك تعطيها ش���كل النجمة .يعد العكوب أكلة شعبية
فلسطينية تش���تهر بها مدينة نابلس ،يؤكل العكوب مطبوخًا بعد أن ينظف من
شوكه ،وهو مفيد جدًا ونافع لتنحيف جسم اإلنسان ومفيد لمن يعاني من ارتفاع
الكولسترول والش���حوم ولمرضى القولون العصبي ولالمساك المزمن ،ويساعد في
الهضم ولطرد السموم .والعكوب كذلك غني باألمالح المعدنية وخاصة البوتاس،
ولتقوي���ة األعصاب وتنقية الدم وتقويته ،وفيه أيض���ًا مجموعة من الفيتامينات
المفيدة والمغذية للجس���م ،ويقال أيضًا إنه مدر للب���ول ومقوي للقلب وغني جدًا
باأللياف الهامة.
ّ
ف���ي س���ورية ،بلد الج���والن المحتل ،كت���ب تحت عن���وان «نبتة الجوالن األش���هر
ّ
ّ
واألش���هى» :يعتبر نبات «العكوب» من أشهر ما تنتجه أراضي الجوالن الذي يتمتع
بتنوع نباتاته وأشجاره وأزهاره ،وذلك لمناخه المناسب؛ لذا تجعل فترة اإلزهار في
الجوالن من أجمل األماكن الطبيعة التي يراها اإلنس���ان .المهندس الزراعي حسين
محم���د بكر قال :يتمتع الج���والن بغطاء نباتي متنوع ،وهذا يعود إلى عدة أس���باب،
ً
منها :الموقع الجغرافي ،والمناط���ق المناخية المتنوعة ،إضافة إلى التربة الصالحة
ّ
لجميع الزراعات المروية أو البعلية منها ،وأكثرها شهرة نبات «العكوب» .وهو جنس
نباتي يتبع فصيلة النجمة ،وهو نبات شائكُ ،يصنف من النباتات الزهرية «العائلة
النجمية» ،كما أنه نبات ش���عبي معروف ،له موس���م قصير ،حيث يظهر أواخر فصل
الش���تاء وأوائل فصل الربيع ،إال أنه ينتشر بكثرة في شهر آذار ،وينمو في المناطق
ّ
السهلية والجبلية .إن قطاف نبتة «العكوب» مصدر رزق لكثيرين من سكان الجوالن،
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«مدار» :مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي ،تأسس عام  .2000يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة
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ويحقق ربحًا وفي���رًا لهم ،على الرغم من أن قطافه م���ن المهمات الصعبة ،نظرًا إلى
طبيعة مكانه.
وعن فوائد هذه النبتة ،يؤكد خبراء التغذية أن لهذا النبات الش����ائك فوائد صحية
ّ
جمة ،حيث إنه مفيد لتنحيف جس����م اإلنس����ان ،ولم����ن يعاني ارتفاع الكولس����ترول
والش����حوم واإلمس����اك المزم����ن ،كما أن����ه غني باألم��ل�اح المعدنية خاص����ة البوتاس،
ّ
والفيتامينات المفيدة للجسمُ ،ويقال أيضًا إنه ينقي الدم ويقوي القلب ،لكونه غنيًا
جدًا باأللياف المهمة.

نص بسيط ثاقب في معنى االستدامة

ّ
فاطمة ن����زال الطحان من قرية «كودنة» في الجوالن ،قالت ع����ن العكوب :كنا ننتظر
ّ
شهر آذار لنتهيأ أنا وجاراتي لنزهة برية اللتقاط العكوب الغض الطري في السهول
ّ ّ
ّ
واألودية المحيطة بقريتنا ،وكل منا تحمل (صكها) أو كيس����ها القماش����ي و(الخوصة
ّ
المعدة لهذه المهمة ،وننطلق للبحث عن تلك النبتة
المعدنية)؛ أي الس����كين القوية
التي تنتش����ر في قرى «زاكية» و»النقب» و»وادي العال» و»وادي الشرقي» و»بير طلب»،
ومنها إلى «خور س����كوفيا» و»العال» ،وجميع نسائنا يعرفن أنه يجب قص ساق النبتة
على مس����توى س����طح التربة أو تحتها بقليل ،لنحافظ على جذرها سليمًا؛ حيث يعاود
اإلنبات والنمو في العام التالي .لكوننا نعتمد على منتوجات أراضينا في الجوالن ،فقد
ّ
كانت النساء يقطفن العكوب لبيعه في األسواق ،وكان متاحًا ألي شخص جنيه ،لكونه
ّ
من أكثر النباتات انتش����ارًا ،إضافة إلى ذلك ،كنا نقوم بتخزينه بكميات كبيرة ليبقى
متوافرًا طوال العام.
ّ
يجب التوقف باهتمام وتمعن عند جملة فاطمة التالية« :جميع نس����ائنا يعرفن أنه
يجب قص ساق النبتة على مستوى سطح التربة أو تحتها بقليل ،لنحافظ على جذرها
س����ليمًا؛ حيث يعاود اإلنبات والنم����و في العام التالي» .هل يوج����د ّ
نص أكثر وضوحًا
وبساطة ُوعمقًا لمفهوم «االستدامة» .لكن هذه مسائل ال يفهمها المستعمرون!

هذا الملحق بدعم من
وزارة الثقافة الفلسطينية

