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البنك المركزي :االقتصاد اإلسرائيلي لن يبدأ بالتعافي قبل نهاية !2021
كتب برهوم جرايسي:
قالت تقديرات جديدة صادرة عن مركز األبحاث في بنك إس���رائيل
المركزي ،في نهاية األس���بوع الماضي ،إن االقتصاد اإلس���رائيلي لن
يدخل إلى مس���ار التعافي قب���ل نهايات العام المقب���ل  ،2021وهذا
على ضوء استفحال انتش���ار فيروس كورونا ،إذ أن الوضعية الحالية
في إس���رائيل تعد من األس���وأ عالميا بعدد المصابين ،من حيث عدد
الس���كان .وبالرغم من ذل���ك فإن التقديرات ما ت���زال مختلفة بين ما
يقول���ه البنك المركزي ،الذي ّ
يقدر بأن كلفة كل أس���بوع إغالق تصل
إلى  9مليارات شيكل ( 2.63مليار دوالر) ،وبين تقديرات وزارة المالية
التي تقول إن الخسائر هي  %66مما يطرحه البنك المركزي ،ولكن كل
المؤسس���ات المالية متفقة على أن البطالة س���تقفز مع نهاية العام
إلى .%13.5
وتأتي تقدي���رات البنك المرك���زي ،في الوقت ال���ذي بلغ فيه عدد
الحاالت النش���طة ،في نهاية األس���بوع الماضي ،م���ا يتجاوز  71ألف
مريض .ويعم القلق في المؤسس���ة اإلس���رائيلية من حالة تفش���ي
المرض في هذه األيام ،التي تش���هد عيد ُ
العرش اليهودي ،إذ يصر
المتدين���ون المتزمت���ون ،الحريديم ،على إقامة ش���عائرهم الدينية
واالجتماعية الجماهيرية ،رغم أن نس���بتهم م���ن بين المرضى ،وفق
آخر اإلحصائي���ات %34 ،من إجمالي المرض���ى الحاليين ،في حين أن
نسبتهم من بين السكان حوالي  .%13.5ويليهم العرب الذين حسب
التقديرات نس���بتهم من بين المرضى في ح���دود  ،%22في حين أن
نس���بتهم من بين الس���كان  %18من دون القدس الش���رقية وهضبة
الجوالن.

تقديرات بنك إسرائيل المركزي
وحس���ب تقديرات مرك���ز األبحاث في بنك إس���رائيل المركزي ،كما
ذكر سابقا ،فإن كل أسبوع إغالق س���يكلف االقتصاد ما يعادل 2.63
مليار دوالر ،وكلما استمر اإلغالق وطال ،فإن الخسائر ستتعاظم ،وفق
ما قاله مدير مركز األبحاث في البنك المركزي ،البروفس���ور ميش���يل
سترافتشينسكي ،في مقابلة مع صحيفة «ذي ماركر» االقتصادية.
وحس���ب قسم األبحاث فإن اإلغالق الحالي أدى إلى تعطيل  %32من
القطاع االقتصادي والمؤسس���اتي ،مقابل  %24في فترة اإلغالق األول
في الربيع الماض���ي ،من منتصف آذار وحت���ى منتصف أيار .ويقول
سترافتشينسكي إن هناك قطاعات تعطلت بنسبة أكبر بكثير ،مثل
ّ
القطاع الس���ياحي الذي تعطل بنس���بة  ،%80وقطاع المواصالت على
ّ
أشكالها ،بما فيها الجوية ،الذي تعطل بنسبة  ،%50وتبع ذلك تراجع
كبير في اإلنتاج ،بما في ذلك القطاع االستهالكي األساسي.
ويقول سترافتشينس���كي إنه في اإلغالق الثاني كان من الس���هل
على الحكومة والمؤسسات الرسمية التعامل معه ،مقارنة مع اإلغالق
األول ال���ذي كان بمثاب���ة تجربة أولى من نوعها ف���ي تاريخ االقتصاد
اإلس���رائيلي .وطرحت الحكومة برامج دعم عديدة ومتنوعة ،في حال
ق���دم بنك إس���رائيل دعما بالفائ���دة البنكية لتك���ون  ،%0.1ليكون
باستطاعة البنوك التجارية تقديم قروض بشروط فائدة أقل للمصالح
االقتصادية الصغيرة والصغيرة جدا ،واألخيرة تعني مصالح مهنية
ْ
عاملين إلى خمسة عاملين.
لمس���تقلين ،يعمل فيها صاحبها ،وحتى
والهدف هو أن تساعد القروض المسهلة المصالح االقتصادية على
البقاء وعلى أن تواصل نشاطها بعد اإلغالق.
وقال سترافتشينس���كي إنه ال توجد تقدي���رات جديدة لدى البنك
المرك���زي حول عدد المصالح االقتصادية التي س���تغلق أبوابها كليا
هذا العام .ويش���ار هنا إلى أن تقديرات مكت���ب اإلحصاء الحكومي،
التي صدرت في منتصف العام الجاري ،تحدثت عن إغالق أكثر من 70
ألف مصلح���ة اقتصادية كليا ،مقابل فتح  40ألف مصلحة جديدة ،ما
يعني تراجع أعداد المصالح االقتصادية في إسرائيل هذا العام بنحو
 30ألف مصلحة ،برغم أنها سنويا ترتفع بمعدل  10آالف مصلحة.

أما على مس���توى الجمهور ،فيقول سترافتشينس���كي إن الش���رائح
األكثر فقرا ستكون المتضرر األكبر ،وستعلق في شباك صعوبات مالية
كبيرة في تس���ديد احتياجات العائالت االستهالكية األساسية ،وهذا
يبرز ل���دى من هم في المراتب األربعة األول���ى الدنيا ،األكثر فقرا ،من
أصل  10درجات في التدريج االقتصادي االجتماعي للس���كان .وقال إن
 %20من العائالت الفقيرة ،التي فيها عامل واحد ،قد تفقد كليا مصدر
رزقها ،وهذا يعني أنها ستتحول لتلقي المخصصات االجتماعية .في
حي���ن أن  %4من العائ�ل�ات التي فيها عامالن ق���د تفقد مصدر رزقها،
بمعنى أن العاملين االثنين قد يعلقان في شباك لبطالة.
ورأى بحث بنك إس���رائيل المركزي أنه ف���ي التقديرات األولى ،في
نهاي���ات اإلغ�ل�اق األول ،كان الحديث عن أن االقتصاد اإلس���رائيلي
سيش���هد نموا اقتصاديا ،يعي���د االقتصاد إلى ما قب���ل اندالع أزمة
كورونا .ولكن مع اس���تفحال انتش���ار كورونا ،وظروف اإلغالق الثاني
الجاري ،فإن تقديرات البنك تقول إن االقتصاد لن يبدأ بالتعافي قبل
نهاية العام المقبل  ،2021بما في ذلك موضوع البطالة.

ارتفاع بنسبة  %33في الدين العام
وأشار سترافتشينسكي في المقابلة الصحافية ذاتها إلى أنه ليس
ثمة ّ
تخوف من هروب اس���تثمارات إسرائيلية إلى الخارج .وكما يبدو
فإن هذه التقديرات تعود إلى أن األزمة االقتصادية تعصف بكل دول
العالم ،وخاصة األكثر تطورا منها .وأضاف أن هروب االستثمارات هو
ظاه���رة في الدول النامية ،وليس في الدول المتطورة ،التي بضمنها
إسرائيل.
كم���ا يقدر مرك���ز األبح���اث أنه ال خ���وف عل���ى اس���تقرار البنوك
اإلسرائيلية ،وقال سترافتشينسكي إن البنوك تعمل بوتيرة جيدة،
وأكد أن البنوك تبدي اس���تقرارا كبيرا وثابتا ،وهي مدعومة من البنك
المركزي.
أما ْ
الدين العام فهو الذي س���يحلق عاليا هذا العام ،وهذا ما يؤكده
تقرير مرك���ز األبحاث في البنك المركزي ،ليص���ل إلى  %80من حجم
النات���ج العام ،بدال م���ن  %60في نهاية الع���ام الماضي .وكان تقرير
لمنظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة  OECDقد توقع أن يقفز
ْ
الدين اإلس���رائيلي العام إلى  %100من حجم النات���ج العام ،وهذا ما
رفضته المؤسسات المالية اإلسرائيلية.
وبرأي سترافتشينسكي ،فإن ما يساعد إسرائيل في أن ال تقفز عن
نسبة ْ %80
للدين العام ،هو أنها دخلت األزمة بنسبة جيدة ،تطلبها
المؤسس���ات المالية العالمية .ويش���ار هنا إلى أن آخر ّ
مرة ش���هدت
فيها إسرائيل نس���بة ْ
دين عام  %80كانت في منتصف العقد األول
من س���نوات األلفين ،ثم تم وضع مخطط اقتصادي لخفض ْ
الدين إلى
ْ
مس���توى  ،%60ولكن هذا اس���تغرق  11إلى  12عاما ،حتى هبط الدين
إل���ى محيط  ،%60أي في نهاية العام  .2017ولكن تخللت تلك الفترة
األزمة المالية العالمية .2009 -2008 ،ما يعني أن إس���رائيل ستحتاج
إلى سنوات ليست قليلة ،حتى تخفض ْ
الدين إلى نسبة .%60
وما سيس���اهم في رف���ع ْ
الدين العام ،هو تراجع المداخيل بش���كل
حاد في خزينة الضرائب ،مقاب���ل الصرف الحكومي الزائد ،لمواجهة
األزمة ،وهي ميزانيات الدعم للجمهور والقطاع االقتصادي ،وحس���ب
كل التوقعات فإن العجز في الموازنة العامة للعام الجاري س���يتجاوز
نس���بة  %13من حجم الناتج العام ،وقد انضم بنك إسرائيل المركزي
لهذه التقديرات ،التي وضعتها وزارة المالية قبل أقل من أسبوعين.
الخسائر والبطالة أعلى
ويقول المحلل االقتصادي سامي بيرتس ،في تحليل له في صحيفة
«ذي ماركر» ،إن الخس���ائر المالية لإلغالق التي يطرحها بنك إسرائيل
وهي األعلى 9 ،مليارات ش���يكل أس���بوعيا ( 2.63مليار دوالر) ،أو التي
تطرحه���ا وزارة المالية م���ا بين  6مليارات إلى  7مليارات ،ال تش���مل
الخس���ائر في القطاع االقتصادي الخاص ،وبش���كل خ���اص في فترة

األعياد العبرية ،التي س���تنتهي في نهاية هذا األس���بوع .وحس���ب
التقديرات ،فإن الخس���ائر في أس���بوعين إلغالق مشدد قد تتراوح ما
بين  23مليار إلى  26مليار شيكل ،بما يشكل خسائر القطاعين العام
والخاص.
وتشمل الخسائر االرتفاع في مخصصات البطالة أيضًا ،والبطالة هي
من بين الملفات األكثر سخونة التي يواجهها االقتصاد اإلسرائيلي.
فقد قالت إحصائيات س���لطة التشغيل في األسبوع الماضي ،إنه منذ
ب���دء اإلغالق الحالي ،يوم  18أيلول حت���ى اليوم األخير منه ،تم إخراج
قرابة  163ألف عامل وعاملة ،إلى إجازات ليس���ت مدفوعة األجر ،وهم
ّ
ف���ي عداد المعطلين ع���ن العمل ،من بينهم  133أل���ف عامل وعاملة
ّ
للم���رة الثانية هذا العام .ما
يخرجون إلجازات ليس���ت مدفوعة األجر
يعن���ي أنه في األس���بوعين األخيرين من الش���هر الماضي ،ارتفعت
البطالة بنس���بة  ،%4وهي باتت تالمس نس���بة  %14من إجمالي القوة
العاملة ،التي يقدر عددها حاليا بحوالي  4.1مليون ش���خص .وهذا ال
يش���مل المحرومين من فرص العمل كليا ،ولم ينخرطوا في حياتهم
في س���وق العمل ،والجمهور األكبر هم من النس���اء العربيات ،كذلك
قراب���ة  %50من رج���ال الحريديم الذين يتمنعون ع���ن العمل إراديا،
ليتلقوا مخصصات اجتماعية سخية وهم في معاهدهم الدينية.
وحسب التقديرات الجديدة ،فإنه مع نهاية العام الجاري ،وفي حال
لم يمتد اإلغالق ألبعد من منتصف الشهر الجاري ،تشرين األول ،أو أن
تكون جولة إغالق ثالثة ،فإن البطالة سترسو عند نسبة  ،%13.5وهي
النس���بة األس���وأ ،التي وردت في التقديرات األخيرة ،ما يعني قرابة
ّ
 555ألف معطل عن العمل.
ويقول بيرت���س إنه على الرغم من ميزاني���ات الدعم التي قدمتها
الحكومة بقيمة  135مليار ش���يكل في الع���ام الجاري (قرابة  40مليار
دوالر) ،و 70مليار ش���يكل ( 20.5مليار دوالر) في العام المقبل ،2021
إال أن أع���داد العاطلين عن العمل س���تواصل ارتفاعه���ا .وكلما ارتفع
عدد العاطلين ع���ن العمل ،تراجعت فورا قدرتهم الش���رائية ،وهذا
ما ينعكس مباش���رة على حركة الس���وق ،وتراجع اإلنتاج ،ما يقود إلى
موجات الحقة أخرى للفصل من العمل.

جوع أطفال
وعلى ضوء تردي األوضاع االقتصادية في إس���رائيل ،يكثر الحديث
عن اس���تفحال الفقر ،إلى حد الجوع ،فقبل أسبوعين أكد تقرير جديد
على تراجع التبرعات للجمعيات التي تقدم معونات غذائية للعائالت
األشد فقرا ،بما فيها جمعيات تقديم وجبات ساخنة لعائالت فقيرة،
وأيضا لمس���نين فقراء .وهذه الجمعيات تتلقى معونات من الخزينة
العام���ة ،ولكن أيض���ا من تبرع���ات الجمهور والش���ركات ،وهي التي
تراجعت في األشهر األخيرة.
وفي نهاية األس���بوع ،قال تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن
مئات اآلالف من أطفال العائالت الفقيرة كانوا يتلقون وجبة س���اخنة
في المدرسة ،وهذا كان يس���اعد عائالتهم ،التي يصل لديها الفقر
إلى حافة الجوع .إال أنه مع إغالق المدارس منذ نهايات العام الدراسي
الماضي ،وفي العام الدراسي الجديد ،فإن هؤالء األطفال فقدوا وجبة
الغذاء ،التي هي أساسية لهم في حياتهم اليومية .ويقول التقرير
إن عشرات آالف األطفال باتوا ينامون جائعين.
ويقول البروفس���ور أهارون طروان ،المحاضر في قسم علوم األغذية
ُ
ف���ي الجامعة العبرية في القدس ،إن التقارير األخيرة باتت تظهر أن
الكثير م���ن األطفال باتوا يعانون من الج���وع ،ألن عائالتهم ال تقوى
على تس���ديد احتياجاتها الشهرية ،بما فيها االحتياجات الغذائية
األساسية.
وحذرت المختصة ياعيل إكش���تاين ،في حديثها للصحيفة ،من أن
استمرار اإلغالق س���يدهور العائالت الفقيرة والضعيفة إلى وضعية
غير مس���بوقة ،وأكدت أنه منذ اآلن نلمس ارتفاعا حادا جدا في أعداد
العائالت التي ال تستطيع تأمين احتياجاتها المالية.

هل س����تبدأ تظاه����رات االحتجاج ضد رئي����س الحكومة
اإلس����رائيلية بنيامين نتنياهو والتي تطالبه باالستقالة،
س����واء على خلفية تقديمه إلى المحاكمة بشبهة ارتكاب
مخالفات فس����اد أو على خلفية فشل حكومته في مواجهة
أزمة فيروس كورونا ،تؤتي أكلها؟
هذا هو الس����ؤال الذي يطغى على الكثير من التحليالت
اإلس����رائيلية في األي����ام القليلة الفائتة م����ع دخول هذه
االحتجاجات أسبوعها الـ 15واس����تقطابها للمزيد والمزيد
من اإلس����رائيليين وباألس����اس المتضررين م����ن تداعيات
األزمتين الصحية واالقتصادية -االجتماعية اللتين ترتبتا
على تفشي فيروس كورونا وعلى الفشل في مكافحته.
ً
وفضال عن اس����تمرارية هذه التظاهرات واتساع رقعتها
الجغرافي����ة وعدد المنخرطين فيها ،طرأ األس����بوع الفائت
ُمس����تجد آخر يعتب����ره بعض المحللين واع����دًا ،يتمثل في
نش����وء جيب معارضة للحكومة ورئيسها داخل حزب «أزرق
أبي����ض» ،الحليف الرئيس لح����زب الليكود ف����ي االئتالف
الحكومي.
ّ
وشكلت استقالة وزير السياحة اإلسرائيلية أساف زامير
ّ
(من «أزرق أبيض») مؤشرًا إلى هذا التطور .وكتب زامير في
بيان نش����ره عبر صفحته في «فيسبوك» في إثر استقالته:
«أنا قل����ق على الدولة ،قل����ق من أنها على وش����ك االنهيار
ّ
يتغير م����ا دام نتنياهو
الت����ام ،وم����ن الواضح أن هذا ل����ن
رئيس����ًا للحكومة ،فأزمة كورونا مع كل تأثيراتها الكارثية
موجودة بأحس����ن األحوال في المرتب����ة الثانية على قائمة
س����لم أولويات رئي����س الحكومة ،واالعتبارات الش����خصية
والقضائية هي التي تش����غله ،وه����ذا واضح في كل خطوة
يقوم بها».
وتتقاط����ع أقوال زامير هذه مع كثير من التعليقات التي
أك����دت األمر عين����ه حتى قبل أن يبوح به����ا ،بل إن بعضها
ّ
ح����د اتهام نتنياهو
ذه����ب إلى ما هو أبع����د من ذلك ،إلى
بتس����ييس أزمة كورونا من أجل تلك االعتبارات الشخصية
والقضائية.
ووفق���ًا لبعض تل���ك التعليقات ،إذا كان نتنياهو اس���تغل
الموجة األولى من تفش���ي فيروس كورونا ،في آذار ونيس���ان
الفائتين ،لتسريع تشكيل ائتالف وحكومة جديدين برئاسته
ه���و ،بالرغم من عدم ف���وزه باألغلبية البرلماني���ة التي تتيح
له إمكان ذلك ،فها هو يس���تغل الموجة الثانية من تفش���ي
الفي���روس اآلن لمحاصرة ب���ل ومنع أي نش���اطات احتجاجية
تطالب باستقالته من جهة ،ولتأجيل موعد بدء جلسات النظر
في الئحة االتهام الجنائية ضده من جهة أخرى ،كما دلت على
ذلك عدة إج���راءات أقدمت عليها الحكومة في اآلونة األخيرة
وكانت ذروتها مصادقة الحكومة اإلس���رائيلية يوم  1تشرين
األول الحالي على سلس���لة من األنظمة الجديدة ،استنادًا إلى
التعديل الخاص الذي ّ
أقره الكنيست للقانون المسمى «قانون
ّ
صالحيات كورونا» ،وهو «قانون طوارئ» كان الكنيس���ت سنه
ّ
وينص التعديل القانوني واألنظمة
ف���ي بدايات أزمة كورونا.
الجدي���دة التي وضعتها الحكومة بناء عليه ،على تقييد عدد
من الحقوق والحريات األساس���ية والمساس بها بصورة حادة
إلى ّ
حد اإللغ���اء التام ،في مركزها :الحق ف���ي التظاهر كجزء
من حري���ة التعبير عن الرأي ،حرية الحركة والتنقل ،الحق في
ّ
السرية الطبية،
الخصوصية الشخصية ،الحق في الحفاظ على
وغير ذلك من الحقوق.
ّ
تق���دم ،ونحن نراق���ب التطورات
ويجدر في ش���أن كل ما
القريب���ة المقبل���ة ،أن نلف���ت األنظ���ار إلى ما يل���ي :يتفق
كثيرون من المحللين في إس���رائيل ،كما س���لفت اإلشارة،
على أن نتنياهو منهمك أكثر شيء في ما يخدم اعتباراته
الش���خصية والقضائي���ة وف���ي مقدمها إلغ���اء محاكمته
الوش���يكة .وبناء على ذلك فهو بحاجة إلى حكومة تنساق
وراء ه���ذه االعتب���ارات وتؤيد اإلج���راءات الكفيلة بتحقيق
غاية إلغ���اء المحاكمة ،مثل س���ن قانون جدي���د على غرار
«القانون الفرنس���ي» الذي يحظر محاكم���ة رئيس حكومة
ف���ي أثناء توليه لمهمات منصبه ،أو إقرار ما يعرف بـ»فقرة
التغل���ب» لكبح قرارات المحكمة العليا .وكانت خطته تقوم
على أساس التأدية بالوضع إلى انتخابات جديدة تسفر عن
تأليف حكومة ائتالف بين الليكود وش���ركائه الطبيعيين
م���ن أحزاب اليمين واليهود الحريدي���م .ولكن نظرًا لتراجع
احتماالت تأليف حكومة كهذه ف���ي أي انتخابات جديدة،
كما تظهر استطالعات الرأي العام تحت وطأة أزمة كورونا،
ش���رع نتنياهو في س���لوك طريق أخرى تفض���ي إلى إعالن
حالة طوارئ في إس���رائيل بما من شأنه أن يسفر عن تأجيل
المحاكمة أو ربما يؤدي إلى إلغائها .وهذه الطريق هي التي
تتسبب في الوقت الحالي بتأجيج حملة االحتجاج ضده.
ف����ي س����ياق آخر ،على الرغ����م من أن جمي����ع األحداث في
إسرائيل تبدو اآلن مضبوطة على إيقاع أداء نتنياهو وحزب
الليكود وحكومته الخامسة حيال أزمة كورونا وتداعياتها،
ف����إن ذكرى م����رور عقدين عل����ى االنتفاضة الفلس����طينية
الثانية وهب����ة أكتوبر ،التي صادفت ه����ذه األيام ،أعادت
ً
قضية فلس����طين إلى صدارة االهتم����ام ،كما برز األمر مثال
في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
ّ
ونقدم في هذا العدد من «المشهد اإلسرائيلي» تغطية
خاصة ألبرز المحاور التي ش����غلت وس����ائل اإلعالم تلك في
هذه المناسبة ،وفي طليعتها المحور المتعلق بالتغيرات
التي ش����هدتها إس����رائيل على مدار العقدي����ن الفائتين
والمرتبطة باألس����اس بواقع أنها انزاح����ت أكثر فأكثر نحو
اليمين وأن الس��ل�ام ابتعد كثيرًا ،مع ضرورة مالحظة شبه
انعدام وجود معارضة لهذا اليمين وال سيما على مستوى
الخطاب السياسي المتعلق بقضية فلسطين وتسويتها.
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ّ
«وباء كورونا» ذريعة صحية لمآرب سياسية وشخصية وسط مس صارخ بحقوق وحريات أساسية!
كتب سليم سالمة:
تثير القرارات التشريعية والسياسية األخيرة التي
اتخذتها الحكومة اإلس���رائيلية ،بن���اء على التعديل
ّ
أق���ره الكنيس���ت بأغلبي���ة أصوات
القانون���ي ال���ذي
االئتالف الحكومي ،تنفيذًا لطل���ب الحكومة ورغبتها،
جمل���ة م���ن األس���ئلة والمعض�ل�ات الجوهري���ة التي
تمس صميم كي���ان الدولة اإلس���رائيلية ،لما تنطوي
علي���ه من آث���ار وانعكاس���ات جوهري���ة وخطيرة على
المس���تويين المتوس���ط والبعيد بصورة خاصة .ففي
موازاة الجانب االقتصادي وما فيه من غموض وأس���ئلة
تحيط بمس���تقبل االقتصاد اإلس���رائيلي ،بكل فروعه
وقطاعاته ،جراء هذا اإلغالق الش���امل المستمر ،تشهد
دولة إس���رائيل هذه األيام إح���دى أعمق وأخطر أزمات
الثقة التي عصفت بالدولة منذ إنش���ائها ـ إن لم تكن
األعمق واألخطر على اإلط�ل�اق ـ على صعيد الثقة بين
المواطنين وقياداتهم السياس���ية ،ب���ل منظوماتهم
السياس���ية .ذلك أن القرارات المذكورة تضع قطاعات
واس���عة من المواطنين في مواجهة معضلة أساسية
وجوهري���ة تتمثل في الس���ؤال التاليَ :
ل���م األولوية ـ
أهي للقيم والمبادئ والحقوق الديمقراطية أم لواجب
االمتثال واإلذعان للقرارات وما تمليه من تعليمات؟
لك���ن ثم���ة معضالت أخ���رى ال تقل أهمي���ة تثيرها
هذه القرارات تمس مس���تقبل الديمقراطية ّ
المدعاة
ّ
في إس���رائيل في عدد م���ن المركبات والمس���تويات:
حقوق اإلنس���ان؛ مكانة الكنيس���ت ،بوصفها السلطة
التش���ريعية ،واألذرع المؤسساتية المخولة صالحيات
إنفاذ القوانين (المستش���ار القانوني ،النيابة العامة،
الش���رطة وغيرها)؛ ثق���ة الجمهور العام بمؤسس���ات
نظامه السياس���ية ،بحكومته وبرلمانه ،وباألش���خاص
الذين يقودون هذه المؤسس���ات؛ مبدأ المساواة أمام
القان���ون من خالل ما س���يتطور على صعي���د محاكمة
نتنياهو والئحة االتهام الجنائية الخطيرة التي قدمت
بحقه؛ عالوة على الس���ؤال الذي يتعلق بالوضع اآلني،
الفوري ،بشأن مس���تقبل االئتالف الحكومي بتركيبته
السياسية ـ الحزبية الحالية برسم الخالفات المستمرة
والمتفاقمة بين جناحيه المركزيين« ،الليكود» و»أزرق
أبيض» (كحول لف���ان) ،ثم الج���دول الزمني المحتمل
إلجراء انتخابات برلمانية عامة في إسرائيل مرة أخرى،
النتخاب الكنيس���ت الـ  ،24بع���د االنتخابات التي جرت
في  16آذار األخير النتخاب الكنيست الـ .23
ولئ���ن كان رئي���س الحكومة ،بنيامي���ن نتنياهو ،قد
استغل الموجة األولى من وباء كورونا ،في آذار ـ نيسان
الماضيين ،لتسريع تشكيل ائتالف وحكومة جديدين
برئاس���ته هو ،رغم عدم فوزه باألغلبية البرلمانية التي
تتيح له ذلك ،فها هو يستغل الموجة الثانية من هذه
الجائحة اآلن لمحاصرة ،بل منع ،أية أنشطة احتجاجية
ضده وللمطالبة باس���تقالته ،من جهة ،ولتأجيل موعد
بدء جلسات النظر في الئحة االتهام الجنائية ضده.
غير أن المش���كلة األبرز في مث���ل هذه الحاالت ،التي
تقرر فيها الحكومة اللجوء الس���تخدام هذه اإلجراءات
الش���ديدة القس���وة الت���ي تمنحه���ا قوة وس���لطات
اس���تثنائية واس���عة جدًا ،وخطيرة ج���دًا ،هي أنه من
الممك���ن ّ
تعوده���ا ،بس���رعة وس���هولة فائقتين ومن
دون قص���د أو انتباه (كما حص���ل من قبل بالفعل ـ عند
تكليف جهاز «الشاباك» برصد المواطنين ،مراقبتهم
ً
وتعقبهم من خالل أجه���زة التلفون المحمولة ،مثال)،
حتى يصب���ح من الصعب جدًا ،حد المس���تحيل ،إعادة
عجلتها إلى الوراء والعودة إلى ما كان قبلها ،ال س���يما
إذا ترتب عليها تجاوز لخطوط حمراء ،فيغدو االستثناء
قاع���دة وروتين���ًا .وه���ذا ،بالتحديد ،ما دف���ع بإحدى
المجموعات التي تنظ���م المظاهرات االحتجاجية ضد
نتنياهو إلى الق���ول إن «الصهيونية (متجس���دة في
دولة إس���رائيل) تحتضر وتلفظ أنفاسها األخيرة في
قاعات الكنيست والحكومة .إنها اللحظة التي ينبغي
فيها على كل مواطن أن ينظر إلى نفسه وأن يقرر :هل
يقاوم الدكتاتورية التي تتش���كل هنا أم ُيطرق رأسه
أمامها وفي وجهها ،إلى األبد على األرجح»!

تقييد إلى ّ
حد إلغاء حقوق وحريات أساسية
وكان���ت الحكوم���ة اإلس���رائيلية قد صادق���ت ،يوم
الخمي���س األخير ( 1تش���رين األول) على سلس���لة من
األنظم���ة الجدي���دة ،اس���تنادًا إلى التعدي���ل الخاص
الذي ّ
أقره الكنيس���ت ليلة األربعاء ( 30أيلول) للقانون
المس���مى «قان���ون صالحي���ات كورونا» ،وه���و «قانون
ّ
ط���وارئ» كان الكنيس���ت قد س���نه في بداي���ات أزمة
جائحة كورونا .وقد ّ
نص التعديل القانوني (الذي أقره
الكنيست بأغلبية  46عضوًا مقابل معارضة  38عضوًا،
بينهم اثنان من حزب «أزرق أبيض» الش���ريك األساس
ف���ي االئتالف الحكومي ،بينما تغي���ب كثيرون آخرون
من أعضاء الكنيس���ت م���ن االئتالف ع���ن التصويت)،
ث���م األنظمة الجدي���دة التي وضعته���ا الحكومة بناء
عليه ،عل���ى تقييد ـ ّ
حد اإللغاء التام ـ عدد من الحقوق
والحري���ات األساس���ية والمس بها بص���ورة حادة ،في
مركزها :الحق في التظاهر ،كجزء من حرية التعبير عن
الرأي ،حري���ة الحركة والتنقل ،الح���ق في الخصوصية

																	
نتنياهو في مواجهة تظاهرات متصاعدة .

ّ
الس���رية الطبية
الش���خصية ،الح���ق في الحف���اظ على
وغيرها .فقد ش���ملت األنظمة الجدي���دة حظر التظاهر
على مس���افة تبعد أكثر من كيلومتر واحد ،حدًا أقصى،
عن منزل الشخص المتظاهر ،إضافة إلى حظر التظاهر
في مجموعات يزيد عدد المش���اركين ف���ي كل واحدة
منها عن  20شخصًاّ ،
كحد أقصى ،وشريطة أن يحافظوا
عل���ى مس���افة مترين على األق���ل بين متظاه���ر وآخر.
ويس���ري مفعول هذه التقييدات عل���ى حرية التظاهر
لمدة أس���بوع واحد ،تستطيع الحكومة تمديدها ،بينما
تقرر تمديد فترة اإلغالق الش���امل ألس���بوعين آخرين
حتى يوم  14تشرين األول الحالي «على األقل»!
كما تقرر ،أيضًا ،توسيع صالحيات رجال الشرطة خالل
فترة اإلغالق الش���امل بحيث يستطيع هؤالء استخدام
القوة لمنع ش���خص من مغادرة بلدته ،كما يس���تطيع
رجال الش���رطة ـ بموجب التخويل الجديد ـ اس���تخدام
الق���وة ض���د مواطن م���ا إلرغام���ه على تقدي���م وعرض
مس���تندات خاصة به تس���ري عليها حصانة «السرية
الطبية».
إلى جانب مصادقة الكنيس���ت عل���ى تعديل «قانون
صالحيات كورونا» ،كما أسلفنا ،بدأ أيضًا سريان مفعول
اإلع�ل�ان عن «حالة طوارئ خاصة» في إس���رائيل ،والذي
يتعين على الحكومة إعادة إقراره /تمديده من جديد،
كل أس���بوع ،لمدة ثالثة أسابيع متتالية ،يتعين عليها
بعدها اتخاذ قرار جديد بش���أن إع�ل�ان «حالة الطوارئ»
لفترة أخرى ،تحددها ف���ي وقتها ،على أن يجري عرض
اإلعالن الجديد على لجنة القانون ،الدس���تور والقضاء
البرلمانية للمصادقة عليه ،قبل بدء س���ريان مفعوله.
ويعني هذا ،بكلمات أخرى ،أن بإمكان الحكومة تمديد
«حالة الط���وارئ» كل أس���بوع من جدي���د ولمدة ثالثة
أسابيع ،يستطيع الكنيس���ت في نهايتها المصادقة
على تمديد «حالة الطوارئ الخاصة» وتمكين الحكومة
م���ن وضع أنظمة جديدة تحظر المظاهرات ،أو ّ
تقيدها،
لفت���رة أقصاها  14يوم���ًا كل مرة ،طالم���ا بقيت «حالة
الطوارئ الخاصة» معلنة وس���ارية المفعول وطالما بقي
اإلغالق التام والشامل قائمًا.
للتوضي����ح ،ينبغي الق����ول إن الق����رارات األخيرة التي
اتخذته����ا الحكوم����ة اإلس����رائيلية ـ بناء عل����ى التعديل
القانون����ي ـ هي مدماك إضافي آخر ف����ي «قانون كورونا»
(المعروف باس����م «قانون كورونا الكبير» ،اختصارًا السمه
القانون����ي األصل����ي« :قانون صالحيات خاص����ة لمواجهة
فيروس كورونا المس����تجد ـ أمر ساعة ،لسنة  )2020الذي
ّ
سنه الكنيس����ت يوم  23تموز األخير ويطلق يد الحكومة
في فرض قيود وتقييدات بعي����دة األثر على المواطنين
وحياته����م العامة ،بكل مركباته����ا ومجاالتها :تقييدات
عل����ى حرية الحرك����ة والتنقل (حظر االبتع����اد عن المنزل

ألكثر من بض����ع مئات األمتار) ،تقيي����دات على الحق في
العمل (إغ��ل�اق أماكن العمل المختلف����ة) ،تقييدات على
الح����ق في التعلم (إغالق الم����دارس والجامعات) وغيرها.
غي����ر أن القانون واألنظم����ة التي ُوضعت اس����تنادًا إليه
تجنبت ،حت����ى اآلن ،فرض تقييدات عل����ى حرية العبادة
الدينية وعلى الحق في االحتجاج /التظاهر .وبينما جاءت
التش����ريعات والق����رارات األخيرة ،من األس����بوع الماضي،
لفرض تقييدات على الحق في االحتجاج والتظاهر ،بقيت
حرية العبادة الدينية مضمونة ودون أية تقييدات .وهو
ما يثير تساؤالت عديدة وشكوكًا عميقة حول السبب في
مواصلة اس����تثناء حرية العبادة الدينية ،رغم المعطيات
الرس����مية التي تؤكد انتش����ار فيروس كورونا بمعدالت
مرتفعة جدًا بي����ن المتدينين الحريديم الذين يواصلون
تأدي����ة طقوس����هم الديني����ة المختلفة ،كم����ا يواصلون
الدراس����ة في مدارس����هم الدينية الخاصة (ييشيفوت)،
وس����ط خرق جمي����ع التعليمات الخاص����ة بمحاربة جائحة
كورونا ،وفي مقدمتها وضع الكمامات والتباعد.

الذريعة صحية؛ الغايات سياسية ـ حزبية ـ شخصية
ّ
الجلي لكل ذي عقل يري���د أن يفكر ولكل
أصبح م���ن
ذي عينين يريد أن يرى القرارات الرسمية ،التشريعية
والسياس���ية ،التي تتخذ في إس���رائيل في ظل «حالة
الط���وارئ» وتحت عن���وان جائحة كورون���ا وبحجتهما،
وخصوص���ًا في الفترة األخيرة ،هي قرارات أقل ما يقال
فيها إن ال عالق���ة لها ،البتة تقريب���ًا ،بفيروس كورونا
ووبائه وبالمعطيات الحقيقية حوله؛ وإنما هي قرارات
تتذرع بوباء كورونا ،تتغطى بحالة الطوارئ الناجمة عنه
وتس���تغلها لتحقيق مآرب سياسية ـ حزبية وشخصية
تتمثل ،أساس���ًا ،في رغبة نتنياه���و الجامحة وإصراره
ّ
الهوسي على البقاء في منصب رئيس الحكومة ألطول
فت���رة زمنية ممكنة ،س���واء في ه���ذه الحكومة أو في
أخرى قادمة؛ التخلص من عبء المظاهرات االحتجاجية
المطالبة باس���تقالته والحيلولة دون تحولها إلى حراك
ش���عبي عارم يرغم���ه على االس���تقالة؛ ث���م المماطلة
والتس���ويف لمواصلة تأجيل ب���دء محاكمته الجنائية
قدر المس���تطاع ،أو ربما إلغاء المحاكمة كليًا في ظروف
معينة.
ثمة الكثير من المؤش���رات والدالئ���ل التي تقود إلى
هذا االس���تنتاج ،ليس أقلها وال أهمها ما ذكرناه أعاله
عن اس���تثناء «حرية العبادة» من بي���ن جميع الحقوق
والحريات األساس���ية التي جرى تقييدها ،محاصرتها
ً
إلغاء
والم���س بها ،حد تعليق /إلغاء بعضه���ا تعليقًا/
تامًا ،على الرغ���م من واقع الفلتان الصحي والتفش���ي
الواس���ع جدًا للوب���اء بين اليهود الحريدي���م .وهو قرار
يدل ،بما ال يرقى إليه أي ش���ك ،أن هدف نتنياهو منه

هو عدم إثارة غضب الشركاء االئتالفيين من الحريديم
(يهدوت هتوراة وشاس) واالحتفاظ بدعمهم لحكومته
الحالية ،ثم لترش���يحه لتش���كيل حكوم���ة قادمة بعد
االنتخابات المحتمل���ة قريبًا ،وخصوصًا حيال الخالفات
المس���تمرة والمتفاقمة بينه (نتنياهو والليكود) وبين
شريكه االئتالفي األساسي« ،أزرق أبيض».
فف����ي معرض المداوالت التي أجراها «كابينيت كورونا»
لمناقش����ة اإلج����راءات الجدي����دة ،طال����ب نتنياهو بحظر
االبتعاد ع����ن المنزل لمس����افة تزيد ع����ن  200متر ّ
كحد
أقصى ،ما يعني إلغاء أي احتمال لتنظيم أية مظاهرة ولو
بمش����اركة عدد قليل جدًا من األشخاص .وحيال معارضة
ممثلي «أزرق أبيض» ،تم التوصل إلى «تس����وية» تحديد
مس����افة االبتعاد عن المن����زل بكيلومتر واح����د ،ما يعني
اإلبقاء على إمكانية تنظيم مظاهرات متفرقة بمش����اركة
 20ش����خصًا فقط في كل واحدة ،مع الحفاظ على مس����افة
متري����ن بين المتظاهر واآلخر؛ ناهي����ك عن إلغاء إمكانية
تنظي����م مظاهرات جماهيرية حاش����دة أم����ام مقر إقامة
رئيس الحكومة في ش����ارع «بلفور» ف����ي مدينة القدس،
كتلك المظاهرات التي شهدتها األسابيع األخيرة.
قبل ذل���ك ،أرغم نتنياه���و «كابيني���ت كورونا» على
تبني موقفه الداعي إلى فرض اإلغالق التام والش���امل
ف���ي البالد ،ثم تمديده لفترة أخرى (حتى  14تش���رين
األول) ،رغ���م معارضة «منس���ق مكافحة وب���اء كورونا»
الخاص ،البروفس���ور روني غامزو ،وجميع المس���ؤولين
والموظفين المهنيين لمثل هذا اإلغالق الشامل ولمثل
هذه الفترة .بل لم يجد نتنياهو أي حرج في اإلعالن أن
«العودة إلى الحياة الطبيعية ستس���تغرق حتى س���نة
كاملة وأن استراتيجية الخروج من وضع اإلغالق الشامل
ستكون هذه المرة بوتيرة أبطأ بكثير».
وأكثر من ذلك أيضًا ،فحين رأى نتنياهو أن سن القانون
يواج���ه مصاع���ب ائتالفية ق���د تحول دون���ه ،طلب منع
المظاهرات بواسطة أنظمة طوارئ خاصة تقوم الحكومة
بوضعه���ا من دون تش���ريع قانوني في الكنيس���ت ومن
دون مصادقة الكنيس���ت عليها حتى ،لكنه عاد وتراجع
ع���ن طلبه هذا حين أيق���ن أن األمر متع���ذر من الناحية
السياسية ،لرفض «أزرق أبيض» الموافقة عليه بأي حال
من األحول ،ومن الناحية القانونية ،لتأكيد المستش���ار
القانون���ي للحكومة ،أفيح���اي مندلبلي���ت ،أن األمر غير
قانوني وال يمكن أن يحظى بمباركة المحكمة العليا.
صحي���ح أن الحكومة اس���تخدمت «أنظم���ة الطوارئ»
االنتدابية في بدايات انتش���ار وباء كورونا ،إال أن ذلك
كان ف���ي حينه في أوض���اع مغايرة تمام���ًا ،إذ لم يكن
الكنيست قد بدأ بمزاولة مهامه التشريعية والرقابية
ولم تكن قد تش���كلت لجانه المختلفة بعد ،األمر الذي
أجاز لجوء الحكومة إلى استخدام «أنظمة الطوارئ» من
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دون االضطرار إلى االنتظار حتى بدء عمل الكنيس���ت
وتش���كيل لجانه .ولهذا ،جرى فرض جميع التقييدات
ُ
التي فرضت على حرية الحركة والتنقل آنذاك ،إضافة
إلى توكيل جهاز «الشاباك» برصد ومراقبة المواطنين
من خالل هواتفهم النقالة ،بواسطة «أنظمة الطوارئ»
ً
أوال ،ثم جرى تش���ريعها في الكنيست بصورة رسمية
الحقًا ،بعد بدء الكنيست مزاولة مهامه.
وقد حذرت جهات قضائية وسياس���ية في إسرائيل،
م���ن بينها «المعه���د اإلس���رائيلي للديمقراطية» في
«ورق���ة موقف» خاصة أصدرها ح���ول الموضوع ،من أن
ّ
ش���رعها الكنيس���ت
ه���ذه التقييدات الجديدة التي
ّ
وأقرتها الحكومة ،ال ّ
تمس ببعض حقوق الفرد وحرياته
الشخصية األساس���ية ،وعلى رأسها الحق في التظاهر
واالحتجاج كجزء من حرية التعبير عن الرأي ،وال تفرض
عليها تقييدات فحس���ب ،بل تمنعها وتلغيها تمامًا
ّ
تم���س بجوهر الطابع
ولو لفترة مؤقت���ة ،وعليه فهي
الديمقراطي في إسرائيل وتشكل خطرًا جديًا عليه.
أما «الحركة من أجل جودة الحكم» في إس���رائيل فقد
أعلن���ت أنها تقدم���ت بالتماس إلى المحكم���ة العليا
للطعن في ش���رعية التعديل القانوني األخير ،ثم في
ش���رعية األنظمة التي ُوضعت استنادًا إليه .وأوضحت
الحركة أن ال عالقة للقانون باألزمة الصحية «خاصة وأن
التظاه���ر من داخل المركبات أيضا ممنوع» ،معتبرة أن
القانون «يمعن في تقويض الديموقراطية».
وحين توجهت مجموعة «حصن الديمقراطية» ،وهي
إحدى المجموعات التي تشارك في تنظيم المظاهرات
االحتجاجية ض���د نتنياه���و ،إلى مكتب المستش���ار
القانوني للحكومة للمطالبة بإلغاء هذه التش���ريعات
والق���رارات وما تمخض عنها م���ن تقييدات ،بادعاء أن
نتنياه���و موجود ف���ي حالة تناقض مصال���ح في هذا
السياق ،ردت نائبة المستش���ار القانوني ،دينا زيلبر،
بالقول إن���ه «ال مانع من اتخ���اذ نتنياهو قرارات تقيد
المظاه���رات خالل فترة كورونا ،رغ���م وضعه القانوني
(كون���ه متهمًا في محاكمة جنائي���ة) ورغم حقيقة أن
المظاهرات موجهة ضده وضد حكومته».
وخالص���ة الق���ول إن نتنياه���و الش���خص ال يربأ عن
اس���تخدام أية وس���يلة أو ع���ن اتخاذ أية خط���وة ،ولو
كانت غي���ر دمقراطية ومعادية لكل الحقوق والحريات
الديمقراطي���ة ،م���ن أجل ضم���ان بقائه ف���ي منصبه
السياس���ي وم���ن أج���ل التملص م���ن حك���م العدالة
القانوني���ة ،حتى لو اس���تدعى منه ه���ذا جعل الدولة
بأكمله���ا ،وجمي���ع مواطنيه���ا ومؤسس���اتها ،بمثابة
رهينة لتحقيق مآربه الشخصية.
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التطبيع مع دول عربية جديدة :حسابات إسرائيلية متضاربة.

تضارب التقديرات اإلسرائيلية بشأن مستقبل التعاون االقتصادي مع اإلمارات العربية المتحدة!
 خـــاص:تواصل جه����ات إس����رائيلية عديدة االنش����غال
بمس����تقبل التعاون االقتصادي م����ع دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،بعد اتفاقي����ة التطبيع التي تم
التوقيع عليها في واشنطن ،يوم  15أيلول الماضي.
ولكن التقديرات بدأت تتضارب بش����أن حجم هذا
التعاون ،بين من يذهب بعيدا في حماس����ته ،مثل
رئيس جامع����ة حيفا رون روبين ،ال����ذي يعتقد أن
االس����تثمارات اإلماراتية قد تغي����ر وجه االقتصاد
اإلس����رائيلي ،وبين الخبير االقتصادي البروفس����ور
ميخائي����ل هومفري����س ،الذي يق����ول إن االتفاقية
س����تتمخض ع����ن اتفاقيات تجاري����ة عينية ،ولكن
ليس بمستوى إحداث ثورة اقتصادية في البلدين.

استثمارات اإلمارات قد تقلب االقتصاد اإلسرائيلي!
البروفسور رون روبين ،رئيس جامعة حيفا ،أمضى
ثماني س����نوات في اإلمارات العربية المتحدة ،من
الع����ام  2007وحتى الع����ام  ،2015وعمل على إقامة
فرع عالم����ي لجامعة نيوي����ورك ( ،)NYUوفي ذات
الوقت عمل على إقامة فرع آخر في مدينة شنغهاي
الصينية .وقال إنه لم يخف هويته اإلس����رائيلية،
وتلق����ى معامل����ة طبيعي����ة ،إلى جان����ب محادثات
استطالعية من إماراتيين عن إسرائيل.
ويشرح روبين في مقابلة مطولة مع صحيفة «ذي
ماركر» االقتصادية اإلس����رائيلية ،رؤيته لمستقبل
العالقات م����ع اإلم����ارات ،وبنظرة تفاؤلية ،يش����ير
إل����ى أنه إذا ما وصلت االس����تثمارات اإلماراتية إلى
االقتصاد اإلس����رائيلي ،فإن من شأن هذا أن ُيحدث
تقلبات في االقتصاد اإلسرائيلي.
ويذه����ب روبين ف����ي المقابلة إلى ح����د القول إن
اإلمارات ل����ن تتخلى ع����ن القضية الفلس����طينية،
وقد تلعب دور الوس����يط بين الجانبين اإلسرائيلي
ُ ّ
«المحكم» ،وأنه
والفلسطيني ،وحتى وصف الدور بـ
في حال تغلغلت اإلمارات في االقتصاد اإلسرائيلي،
فقد تستخدم هذا في الضغط على إسرائيل .ويرى
روبين أن اتفاقية السالم مع إسرائيل «هي وسيلة
للتنمي����ة االقتصادية لدولة اإلم����ارات» .ويقول إن
العالقات التجارية كانت موجودة منذ فترة طويلة.
وم����ا حدث اآلن ه����و أن العالقة طفت على الس����طح
وس����تتكثف وتنمو .األموال الكبي����رة في أبو ظبي
موجودة في هيئة تس����مى «مبادلة لالس����تثمار»،
وهي صندوق استثماري حكومي إماراتي متشعب
االهتمامات .ويس����تثمر الصندوق بش����كل متطور
حول العال����م بمش����اريع متنوعة .وق����ال« ،أفترض
أن����ه إذا دخل صن����دوق «مبادل����ة» إلى إس����رائيل،
فستكون هنا استثمارات اس����تراتيجية» .وحسب
روبين لن يتم شراء ش����ركات ناشئة عادية ،كالتي
عرفتها إس����رائيل في السنوات األخيرة ،خاصة في
مجال الهايتك ،بل ستش����تري «مبادلة» مش����اريع
استراتيجية.
ولهذا حسب روبين ،فإن دخول صندوق «مبادلة»
لالقتصاد اإلس����رائيلي ،س����يكون بمثاب����ة «تغيير
لقواع����د اللعبة ،فهو صندوق يمكن����ه تغيير وجه
االقتصاد بمدى جدي ،وال يس����ع الم����رء إال أن يأمل
في أن الصندوق سيجد أرضية خصبة في إسرائيل
الستثماراته».
وي ّ
ُ
ق����در حجم صندوق االس����تثمار «مبادلة» بنحو
 230مليار دوالر .وإلى جانب صناديق االستثمارات
األخرى في اإلمارات ،يرتفع المبلغ إلى  1.3تريليون

دوالر .ويق����ول روبي����ن «يخضع الصندوق لس����يطرة
عائل����ة محمد بن زاي����د الحاكم الفعل����ي .والمهمة
الرئيس����ة في اإلمارات واضحة :تنويع اس����تثمارات
الدولة والحفاظ على س����لطة أبو ظبي حتى في عصر
ما بعد النفط».
وبشأن الفرص المتاحة لإلسرائيليين في أبو ظبي
ودبي ،يقول روبين في المقابلة ذاتها« :سأشير إلى
قضية ليس����ت بديهية .يشهد العالم أزمة مناخية
نش����هدها بكامل قوته����ا في الوق����ت الحالي ،في
الواليات المتحدة (بس����بب الحرائق في جميع أنحاء
الب��ل�اد هناك) ،لكننا نش����هدها أيضا في منطقتنا.
في غضون  30عاما س����ترتفع درج����ات الحرارة إلى
درجة يصع����ب معها العيش في ه����ذا المكان في
ظل الظروف الحالية .يمكن أن تصل درجات الحرارة
في االم����ارات اليوم إلى  45درجة ،وفي المس����تقبل
س����تتجاوز  50درجة .هناك بالفعل مشكلة خطيرة
للغاية في الخليج العربي».
وتابع روبي����ن «إن درجة حرارة المي����اه ترتفع إلى
درجة أنه����ا تغير البيئة البحرية بش����كل كبير ،مع
تأثيرات قوية جدا على صيد األسماك والقدرة على
اس����تدامة تربية األحياء المائية ،وهو أمر مهم في
اإلم����ارات .ونختبر هنا أمورا مماثل����ة .ففي الحوض
الشرقي للبحر األبيض المتوسط ،ترتفع درجة حرارة
المياه بطريقة لم نش����عر بها بع����د في المحيطات.
ولهذا ففيم����ا يتعلق بالقضاي����ا البيئية المتعلقة
بالمياه ،هناك مجال للتعاون شبه الفوري».
ويضيف «أبو ظبي على شفا أزمة ،وإسرائيل قريبة
من أزمة ش����بيهة .س����نكون في ذات الوضعية بعد
بضع س����نوات أخ����رى .نحن نعلم بالفع����ل أن كمية
هطول األمطار آخذة في االنخفاض .وهذا يعني أننا
س����نضطر إلى االعتماد على الزراعة المائية بدال من
األرض .هذه قضايا وجودية للجانبين ويجب تعزيز
التعاون في هذا المجال مستقبال».
وتحدث روبي����ن عن إمكانيات التعاون األكاديمي،
بصفته رئيس����ا لجامع����ة حيفا ،من ناحي����ة ،وأيضا
كمن عمل في دبي على فتح فرع لجامعة نيويورك،
الس����ابق ذكرها من ناحية أخرى ،وقال« :هناك ثالث
مؤسسات أكاديمية قوية جدا في اإلمارات .إحداها
جامعة نيويورك -أبو ظبي ،وبالطبع أنا أتعاون معها؛
والثانية جامعة محمد ب����ن زايد ،التي بناها معهد
ماساتشوس����تس للتكنولوجيا ،وهي تشبه معهد

وايزم����ان اإلس����رائيلي؛ وهناك الجامع����ة الوطنية،
جامعة اإلمارات العربي����ة المتحدة ،التي ال تقع عن
قص����د في أبو ظبي ،بل في مدين����ة العين في إمارة
أبو ظبي ،المدينة التي تأتي منها عائلة آل نهيان،
التي تسيطر على أبو ظبي».
ولم����ح روبين إلى أن رؤس����اء جامعات إس����رائيلية
يج����رون مفاوضات مع المؤسس����ات األكاديمية في
االم����ارات ،وق����ال« :إنني اعتقد أنني لس����ت رئيس
الجامع����ة الوحيد ال����ذي يعمل عل����ى إقامة تعاون
مع اإلم����ارات .وأكثر من هذا ال أريد قول ش����يء كي
ال أفش����ل أي مفاوضات .ولكن أعتق����د أن هذه هي
المؤسس����ات األكاديمية الثالث التي ستقام معها
عالقات».

«لن تتخلى عن القضية الفلسطينية»
في المقابل����ة الصحافية إياها ،وكم����ا ذكر ،يقول
روبي����ن إن دولة اإلم����ارات لن تتخلى ع����ن القضية
الفلس����طينية ،وق����ال إن «االس����تثمارات س����تعزز
أيض����ا م����ن قدرته����ا عل����ى التأثير على المش����هد
السياس����ي هنا .وفي التطورات السياس����ية ،خاصة
تجاه الفلس����طينيين» .وأضاف «ال ينبغي أن يكون
هن����اك س����وء فهم :اإلم����ارات لن تتج����اوز القضية
الفلس����طينية ،رغم أنه في االتفاقية ،يبدو ظاهريا
أن لها دورا بس����يطا في هذا الش����أن .أنا مقتنع من
دون أن أعرف تفاصيل المالحق في االتفاقية ،أنها
س����تلعب دورا مهما في اس����تمرار مفاوضات دولة
إسرائيل مع السلطة الفلسطينية».
وحس����ب روبي����ن ،ف����إن «الس����تثمارات س����تكون
اس����تراتيجية ،وعندم����ا نص����ل إل����ى أزم����ة م����ع
الفلس����طينيين ،عنده����ا تريد اإلم����ارات أن تقول
كلمتها ،فعلى عكس دول أخرى تهدد ،مثل األردن
ومصر وتركيا ،بإعادة السفير ،فإن اإلمارات ستكون
تهديدا اقتصاديا».
تحجيم الحماسة
ف����ي المقابل ،فإن الخبير االقتصادي البروفس����ور
ميخائي����ل هومفري����س ،المحاض����ر في التس����ويق
واإلدارة االقتصادي����ة ،يقت����رح ف����ي مق����ال له في
صحيف����ة «غلوب����س» االقتصادي����ة اإلس����رائيلية،
تخفيف الحماس����ة الزائدة ،بش����أن آفاق العالقات
االقتصادية ،واالستفادة اإلسرائيلية من العالقات
االقتصادية مع دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ويقول هومفريس في مقاله إنه ظاهريا يبدو المزج
بين ثقافة االس���تثمارات االقتصادية اإلسرائيلية
وموارد النف���ط الهائلة لإلمارات ،كما لو أن العالقات
االقتصادية المتبادلة ستحلق عاليا جدا؛ «ومع ذلك،
فإن���ه في الفح���ص الدقيق للبيان���ات االقتصادية،
يظهر أن المنفعة المتبادلة لالتفاقية بين الجانبين
ليس���ت واضح���ة .والمثير للدهش���ة أن إس���رائيل
واإلمارات دولتان متشابهتان في كثير من النواحي.
السكان اإلسرائيليون واإلماراتيون متساوون تقريبا.
الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات أعلى منه في
إس���رائيل ،ولكن عند قياس الناتج المحلي اإلجمالي
للفرد فإن الصدارة إلسرائيل».
وتابع هومفري����س أن «اإلمارات رائ����دة في مجال
الميزان التج����اري ،إذ تتج����اوز صادراتها الواردات
بكثير ،مقارنة بالميزان التجاري السلبي إلسرائيل.
لكن في تحليل لجوانب اقتصادية مختلفة ،ينش����أ
انطباع بأن إس����رائيل واإلمارات متساويتان إلى حد
م����ا في اقتصادهم����ا .إال أنه من المه����م أن نالحظ،
على عكس االنطباع العام ،أن اإلمارات ليست عمالقا
اقتصادي����ا لديه موارد ال نهاي����ة لها وفرص هائلة
ليقدمها إلسرائيل».
وبحس����ب هومفريس ،فإنه «كي تزدهر العالقات
االقتصادية ،نطرح هذه األس����ئلة :ما الذي يتعين
على إس����رائيل أن تبيعه لإلمارات ،وما الذي يتعين
على اإلم����ارات أن تبيعه إلس����رائيل؟ م����ن جانبها،
يجب عل����ى إس����رائيل أن تدرس بعناي����ة الجوانب
االقتصادي����ة لالتفاقي����ة م����ن مختل����ف جوانبها،
والفوائ����د االقتصادي����ة لالتفاقية مع ش����ريكتها
الجديدة في الشرق األوسط».
ويع����دد هومفري����س الفوائ����د االقتصادي����ة
اإلس����رائيلية من العالقات مع اإلمارات ،ويضع على
رأس القائم����ة النف����ط ،ويقول«ُ :يع����د الوصول إلى
مص����ادر نفطية إضافي����ة مي����زة اقتصادية كبيرة
إلسرائيل .ففي الوقت الحالي ،يصل  %40من النفط
إلى إس����رائيل عبر خ����ط أنابيب باكو – تبيليس����ي-
سيهان ،الذي يربط بين أذربيجان وجورجيا وتركيا.
ويأتي م����ا تبقى م����ن النف����ط إلس����رائيل من دول
المكسيك والنرويج وأنغوال ومصر واألكراد وروسيا
وكازاخس����تان .وقد يكون النفط القادم من اإلمارات
مص����درا أقرب وأكث����ر فائدة إلس����رائيل من ناحية
الكلفة».

صــدر عــــن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

الجمهور
لمعاينة ُ
ُ

الفلسطينيون في األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية
تأليف وإعداد :رونة سيلع

ترجمة :عالء حليحل

وبعد النفط تأتي الس���ياحة .ويق���ول هومفريس إن
اإلمارات توظ���ف جهودا ضخمة في قطاع الس���ياحة.
والهدف هو تنويع اقتصاده���ا ،وتوليد مصادر دخل
إضافية ال تعتمد على النفط .وحسب التقديرات ،فإن
إيرادات السياحة في اإلمارات قد تصل في العام 2027
إلى حوالي  85مليار دوالر .وبالنظر إلى أن اإلسرائيليين
يستمتعون بالعطالت في الخارج ،فقد يكون السائحون
الميزة الرئيس���ة الت���ي تقدمها إس���رائيل لإلمارات.
ويق���ول إنه من الصعب تصديق أن دولة مثل اإلمارات
سوف تجتاحها أعداد كبيرة من السياح اإلسرائيليين
على الم���دى الطويل ،ألن عامل الجذب الرئيس لها هو
صناعة النفط .في الوقت نفس���ه ،حس���ب هومفريس،
يمك���ن لإلم���ارات أن تزود إس���رائيل بع���دد كبير من
السياح الذين سيأتون لزيارة إسرائيل ألغراض تجارية
ودينية .وهنا أيضا الميزة الكبرى هي إلس���رائيل؛ وقد
يزور الس���ياح من اإلمارات األماكن المقدسة اإلسالمية
مرارا وتكرارا ،حسب تعبيره.
وكانت تقارير إس����رائيلية س����ابقة قد أشارت إلى
أن الغالبية الس����احقة من السياحة اإلسرائيلية في
الخارج تترك����ز في دول كلفة الس����ياحة فيها أقل
من الس����ياحة في إس����رائيل ،مثل ش����رق أوروبا بما
فيها اليونان ،وأيضا تركيا ،وكذلك صحراء س����يناء
واألردن ،وأن النس����بة األق����ل هي التي تس����افر إلى
غرب أوروبا ودول أخرى في العالم ،ولكن أيضا هناك
ضمن رزم س����ياحية تنافس السياحة في إسرائيل.
ولهذا فإن التوقعات بجرف س����ياحي من إسرائيل
إلى االمارات ليس����ت مس����ألة مضمونة ،فقد يكون
هذا في البدايات ،ولكن الحقا س����يكون تراجع ،على
ضوء كلفة الس����ياحة العالية في اإلمارات ،بالنسبة
لمستوى المعيشة العام في إسرائيل.
كذلك يرى هومفريس أن االستثمار في البورصة
اإلسرائيلية من جانب المستثمرين اإلماراتيين قد
يؤدي إلى تقوية سوق األسهم اإلسرائيلية ،ويشكل
فرصة اقتصادية جديرة باالهتمام للمستثمرين.
وخت����م هومفريس« :في الواقع ،إلى جانب الفرص
االقتصادية بعد الصفقة ،التي تفتح قنوات جديدة
للتجارة واالستثمار لإلسرائيليين واإلماراتيين ،من
المهم أن نتذكر أن هذه مزايا عينية محددة ،وهذه
ليست اتفاقية يمكنها أن تحدث ثورة في اقتصاد
أي من البلدين ،وبالتأكيد ليس في اقتصاد الشرق
األوسط».
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االنتفاضة بعد  20عامًا بعيون محللين إسرائيليين :إسرائيل تمضي يمينًا ..وبذور انتفاضة جديدة!
كتب خلدون البرغوثي:
برزت الذكرى العش���رون النطالق االنتفاضة الثانية
بشكل ملحوظ في وس���ائل اإلعالم العبرية ،وتناولت
التحلي�ل�ات هذه المناس���بة من ع���دة زوايا ،فتوقف
المحلل العس���كري عام���وس هرئيل ف���ي مقال في
صحيفة «هآرتس» عند أهم المالمح العامة بعد مرور
عقدين وحصرها ف���ي جملة واحدة «االس���رائيليون
تحركوا يمينا ،الس�ل�ام ابتع���د» ،فيما اعتبرت عميره
ه���اس («هآرت���س») أن من أب���رز نتائ���ج االنتفاضة
الثانية أن «العملي���ات االنتحارية خلقت ميزان رعب
مع اإلس���رائيليين ،لكنها لم توق���ف جرافات اإلدارة
المدنية» .ويستعرض إيال ليفي في تقرير ّ
مطول في
صحيفة «معاريف» تسلسل األحداث من وجهة نظر
ثالثة من القادة اإلس���رائيليين الذين تولوا مناصب
أمنية وعس���كرية في فترة االنتفاض���ة الثانية وهم
ش���اؤول موفاز وموشيه يعلون وآفي ديختر ،ويتناول
تباين مواقفهم من أسباب انطالقة االنتفاضة ،وهل
كانت عفوية أم مخططا لها.
وتركز تحليالت أخرى على قدرة إسرائيل على قمع
االنتفاضة من ناحية ،فيما تذهب هديل عزام جالجل
ف���ي مقال في «هآرت���س» إلى التزام���ن بين الذكرى
العش���رين لالنتفاض���ة الفلس���طينية ،وبي���ن «يوم
الغف���ران اليهودي» ،وتتناول الهوية الفلس���طينية
في الداخل ،والتظاهرات ض���د نتنياهو ،وهل يمكن
الغفران لالحتالل في «يوم الغفران»!

موفاز ويعلون وديختر ..االنتفاضة بين العفوية والتخطيط
يس���تعرض إي���ال ليفي في صحيف���ة «معاريف»
تباي���ن وجه���ات نظر ثالث���ة من الق���ادة األمنيين
والعسكريين اإلسرائيليين الذين كان لهم دور بارز
في مواجهة االنتفاضة الثانية ،حيال أسباب اندالع
االنتفاضة.
يرى ش���اؤول موف���از ال���ذي كان رئيس���ا لألركان
عندم���ا اندلع���ت االنتفاض���ة ،ووزيرا للدف���اع عند
انتهائه���ا في عام  ،2005أن االنتفاضة كانت حدثا
مخططا له .ويش���ير موفاز إلى أحداث سابقة شكلت
مؤشرات بالنسبة لشعبة الس���تخبارات العسكرية
في الجي���ش« -أمان» إلى إمكاني���ة اندالع انتفاضة
فلس���طينية لن تكون مش���ابهة النتفاضة الحجارة
األولى العام  ،1987بل س���تكون انتفاضة «رصاص
وعبوات متفجرة» .أبرز هذه األحداث هي مواجهات
استمرت ثالثة أيام في ذكرى النكبة عام ( 2000أي
قبل اندالع االنتفاضة بس���تة شهور) .ووقعت فيها
اش���تباكات مس���لحة بمش���اركة عناصر من تنظيم
«فت���ح» ومن األجه���زة األمنية الفلس���طينية .هذا
الحدث ومع فش���ل المفاوضات ف���ي «كامب ديفيد
 »2000دفعا ق���ادة الجيش لالس���تعداد النتفاضة
جديدة.
ويتفق موش���يه يعلون ال���ذي كان نائبا لموفاز في
رئاس���ة األركان في تلك الفترة ،مع ما يطرحه قائده
السابق بأن الرئيس ياس���ر عرفات سعى لالنتفاضة
لكنه لم يصدر األمر المباشر النطالقها ،بل كان هناك
تناغم ولغة مشتركة بينه وبين مروان البرغوثي الذي
تولى قيادة «التنظيم» لثقة عرفات بأن البرغوثي هو
األقدر على تولى مهمة قيادة االنتفاضة.
ق���ال يعلون عن تلك األح���داث« :نزلت للميدان في
مفترق���ات الضفة الغربية ،نش���طاء التنظيم أطلقوا
علين���ا النار ،عرفنا أن هؤالء ليس���وا نش���طاء حماس
وال الجهاد اإلس�ل�امي ،عرفات اختار مروان البرغوثي
رئيسا للتنظيم (تنظيم فتح) ألنه كان على قناعة أن
مروان سيقوم بالمهمة».
وي���رى يعل���ون أن اقتحام زعي���م المعارضة آنذاك
أريئيل شارون المس���جد األقصى ليس سببا النفجار
االنتفاضة ،بل كان ذريعة لذلك ،فحينها كان ياس���ر
عرفات يبحث عن الفرصة المناسبة ليشعل النار.
ف���ي المقابل ،يختل���ف رئيس جهاز األم���ن العام
(«الش���اباك») في تلك الفترة آف���ي ديختر في الرأي
م���ع موفاز ويعلون .ويرى ديختر أن اندالع االنتفاضة
الثانية لم يكن مخططا ،بل جاء نتيجة القتحام شارون
للمسجد األقصى يوم الخميس  28أيلول .2000
يق����ول ديختر إن����ه كان هناك ج����دل بين جهاز
«الش����اباك» وبين شعبة االس����تخبارات العسكرية
ف����ي الجيش« -أمان» حول ك����ون االنتفاضة مخططا
له����ا أم جاءت بش����كل عفوي ،وبقي����ت هناك عدة
طروحات حتى عملية «الس����ور الواقي» التي اجتاح
فيه����ا الجيش اإلس����رائيلي المدن الفلس����طينية.
فبعد اعتقال  8000فلس����طيني خ��ل�ال االجتياح -
يق����ول ديختر -س����اهمت التحقيق����ات معهم في
بناء تصور حول الشبكة التي كانت تعتبر «برلمان
االنتفاضة» ،وأدت اعترافات هؤالء إلى التوصل إلى
النتيجة الحاسمة بالنسبة للشاباك ،أن االنتفاضة
لم تكن حدثا مخططا له.
ويتن���اول إيال ليفي في هذا التقرير أيضا الجهود
الدولية لوق���ف االنتفاضة في بداياتها وتعرض كل
من إس���رائيل من جه���ة ،وعرفات بش���كل خاص من
جه���ة أخرى ،لضغوط لإلعالن عن وقف أعمال العنف،
لكن ه���ذه الجهود م���ن وجهة نظر ديختر فش���لت
مع انس���حاب عرفات من مب���ادرة للتوصل التفاق في
باري���س في الرابع م���ن تش���رين األول  2000برعاية
الرئي���س الفرنس���ي الراحل جاك ش���يراك ،وبحضور
وزيرة الخارجية األميركية السابقة مادلين اولبرايت
وياس���ر عرفات ورئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق
إيهود باراك .كما يش���ير ديختر إل���ى محاولة ثانية
عقدت في ش���رم الش���يخ بمصر بعد أس���بوعين من
لقاء باريس ،بحضور الرئيس األميركي الس���ابق بيل
كلينتون والمصري الس���ابق حس���ني مبارك واألمين
العام الس���ابق لألمم المتحدة كوف���ي عنان .ويقول
ديختر إن ف���رص االتفاق كانت معدوم���ة ،أيضا في
هذه القمة.
ويستعرض التقرير كافة التطورات التي مرت بها
االنتفاضة وصوال إلى انتهائها عام .2005

																
من يوميات االنتفاضة الثانية /خان يونس ،تشرين األول .2000

في نهاية التقرير يقارن ديختر بين الوضع الحالي
في غزة وبي���ن الوضع في الضفة قبل عش���رين عاما،
ويقول «إن عملية مشابهة للدرع الواقي يجب أن تنفذ
في غزة ،فال توجد أية فرصة سياسية لمنع ذلك».

«ميزان رعب» ..لم يوقف جرافات اإلدارة المدنية!
أما عميره هاس فتس���تعرض ف���ي «هآرتس» وضع
الصراع الفلس���طيني -اإلس���رائيلي حالي���ا ،بعد مرور
عش���رين عاما على انط�ل�اق االنتفاض���ة .وترى هاس
في بداية تحليلها أن أبرز أس���باب اندالع االنتفاضة
اس���تغالل إس���رائيل المفاوضات مع الفلس���طينيين
للمضي في مشروع المصادرة واالستيطان ،وسط نفاق
دولي لصالح إسرائيل .وتعتبر أن االنتفاضة الثانية لم
تكن ش���عبية تماما عند مقارنتها باالنتفاضة األولى،
لكنها رس���خت فكرة الصمود الش���عبي في مواجهة
القمع اإلسرائيلي الذي استهدف الفلسطينيين.
وعلى مستوى الدعاية ،تشير هاس إلى أن إسرائيل
نجح���ت عالميا في تعزيز فك���رة أن الحرب تدور «بين
جيشين» ،في ظل انخراط عناصر من األجهزة األمنية
الفلس���طينية في تنفيذ عمليات ضد المس���توطنين
وق���وات الجي���ش.وتش���ير إل���ى أن حرك���ة «حماس»
انضمت متأخرة لفعالي���ات االنتفاضة ،لكنها أثبتت
فعالي���ة أكب���ر من حركة «فت���ح» فيم���ا يتعلق بعدد
القتلى اإلس���رائيليين في الهجم���ات التي نفذتها.
وعن ج���دوى العمليات االنتحارية تق���ول هاس إنها
«خلقت ميزان رعب مع االسرائيليين ،لكنها لم توقف
استمرار جرافات اإلدارة المدنية» في تنفيذ عمليات
المصادرة والتوسع االستيطاني.
وتخلص هاس إلى أن النضال الفلسطيني مني بأربع
هزائم ،فاالنتفاضة األولى التي أمل الفلسطينيون أن
تنتهي بإقامة دولة على حدود  ،1967لم تحقق ذلك.
كما لم تكبح اتفاقية أوسلو شهوة إسرائيل اللتهام
األراضي الفلسطينية.
كذلك لم تؤد الدبلوماس���ية الفلسطينية إلى نتائج
ملموسة على األرض لصالح الفلسطينيين.
وأخيرا ،لم تحق���ق المقاومة الش���عبية والقانونية
انتصارا حاسما ضد اس���تيالء إسرائيل على األراضي
الفلس���طينية ،رغم تحقيق انتص���ارات صغيرة هنا
وهناك.
وترى ه���اس أن ه���ذا الوضع يعتبر انتصارا ش���به
كامل إلسرائيل ،فمصادرة األراضي مستمرة ،والضفة
تتحول شيئا فشيئا إلى قطاع غزة جديد.
إسرائيل إلى اليمين ..واالنسحاب
من أراض فلسطينية يحولها لقواعد هجوم
أم���ا عام���وس هرئيل فيذه���ب إلى فح���ص تأثير
االنتفاضة الثانية على المجتمع اإلسرائيلي.
يس���رد هرئي���ل ف���ي صحيف���ة «هآرت���س» هذه
التأثيرات على ش���كل نق���اط أبرزه���ا أن االنتفاضة
أعادت تش���كيل الخارطة السياس���ية في اس���رائيل
لصال���ح اليمي���ن؛ إذ خلفت فترة العملي���ات الكبيرة
نتائج نفسية وسياسية عميقة في اوساط الجمهور
االس���رائيلي .فقد رسخت هذه الفترة رواية أنه «في
كل مرة تنسحب اس���رائيل من مناطق بشكل أحادي
الجانب أو بش���كل متف���ق عليه ،فإن ه���ذه المناطق
تصب���ح منطلق���ا للع���دو لتنفيذ هجم���ات جديدة».

وس���اهمت هذه الرواية في فوز نتنياهو وبقائه في
الحكم في الس���نوات العش���ر األخي���رة ،مع تقديمه
نفسه لإلسرائيليين على أنه هو الذي وفر لهم أطول
فترات الهدوء.
مع ذل���ك يتوقع هرئي���ل أنه حتى ب���دء اإلجراءات
الجنائي���ة ف���ي محاكم���ة نتنياهو في مطل���ع العام
المقبل ،فإن األمن الش���خصي لإلسرائيليين وأسرهم
س���يبقى االعتبار الرئيس ال���ذي يبني عليه الناخبون
ف���ي إس���رائيل اختيارهم .ومع الفش���ل في التوصل
الى اتفاق سالم مع الفلسطينيين ستبقى حالة عدم
الثق���ة قائمة بين الطرفين ،إذ ال يزال ش���عور الخوف
المتبادل على حاله رغم مرور  15عامًا.
هن����اك نقط����ة ثاني����ة يطرحها هرئي����ل مرتبطة
بتأثير الق����ادة وقراراتهم عل����ى مجريات األحداث
الحقا ،ويش����ير إلى أن أريئيل ش����ارون الذي تسبب
باندالع االنتفاضة ،ومع توليه رئاس����ة الحكومة بعد
س����تة ش����هور من انطالقها ،اتخذ سلس����لة قرارات
حاس����مة باجتياح المدن والمخيمات الفلس����طينية
في عملية «الس����ور الواقي» ف����ي آذار  2002وفرض
الحص����ار على الرئيس الفلس����طيني ياس����ر عرفات
وعزله في المقاطعة حت����ى وفاته ،ثم إقامة الجدار
الفاصل؛ وفي النهاية قرر ش����ارون االنس����حاب من
قطاع غزة ضمن خطته لالنفصال أحادي الجانب عن
الفلسطينيين.
ويرى هرئيل أن ش���ارون كان رجال ثابتا على مواقفه
ولم يتأثر بالضغط الجماهيري أو الضغط السياس���ي
ومضى في تنفيذ خططه .وقد يكون االنفصال عن غزة
تاريخيا ،وبالرغم من تصاعد قوة «حماس» وسيطرتها
عل���ى القطاع الحقا ،لكن االنس���حاب من القطاع قلص
نقاط االحتكاك بين اس���رائيل والفلسطينيين بشكل
كبير ،ومن يدعي من اليمين أنه كان باإلمكان الحفاظ
على مس���توطنات كتلة «غوش قطيف» آمنة في قلب
القطاع فإن���ه يتجاه���ل التطورات ف���ي القطاع قبل
االنسحاب ،كما يقول هرئيل.
النقطة الثالثة في نظر الكاتب أن الفلس���طينيين
باختيارهم تنفيذ عمليات ضد الجيش والمستوطنين
واإلس���رائيليين [داخل الخط األخضر] خلقوا بش���كل
اس���تثنائي حالة من ش���به اإلجماع في إسرائيل من
ناحي���ة اإلج���راءات الصارمة التي يتوج���ب تنفيذها
ضده���م .هذه الحال���ة إذا أضيف له���ا تولي محمود
عباس الرئاس���ة الفلس���طينية ،وهو الشخصية التي
ترفض العنف ،ومع الصورة السلبية عالميا للهجمات
االنتحارية بعد هجمات  11أيل���ول  2001في الواليات
المتحدة والحقا في مدن أوروبية ،أدت إلى تراجع دعم
الجمهور الفلس���طيني لمثل هذه العمليات ،ورغم أن
حركتي «حماس» والجهاد اإلس�ل�امي لم تعلنا رسميا
تراجعهما عن تنفيذها ،لكن هذه العمليات تراجعت
بشكل كبير جدا منذ العام .2006
أما وضع القضية الفلس���طينية في العش���رين عاما
الماضية فيرى هرئيل أن���ه يراوح مكانه ،فبين إعالن
ايهود باراك بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد 2000
أنه ال يوجد ش���ريك س�ل�ام فلس���طيني ،وبين توقيع
نتنياه���و اتفاقيات س�ل�ام م���ع اإلم���ارات والبحرين،
شهدت الضفة الغربية تعاونا أمنيا في األعوام الـ15
األخيرة ،حتى في الوقت الذي ش���نت فيه إس���رائيل
ثالث حروب دامية على قطاع غ���زة ،وكذلك في فترة

عمليات الطعن والدهس ف���ي الضفة والقدس العام
 .2015وفي قطاع غزة بالمقابل ،يقود يحيى الس���نوار
«حماس» من خالل سياس���ة براغماتية نس���بيا ،تضع
التخفيف من األزمة اإلنسانية في قطاع غزة المحاصر
على رأس أولوياته.
برغم ذلك يبقى هناك اتجاهان ،فمقاومة إسرائيل
ل���م تندثر من ناحية ،ومن ناحية أخرى إمكانية وجود
شركاء مستعدين لتفاهمات هادئة مع إسرائيل في
الضفة وغزة قائمة أيض���ا ،رغم أن احتماالت التوصل
التفاق سالم نهائي منعدمة حاليا.

المبادرة والسيطرة على األحداث
يرى يوآف ليمور في صحيفة «يس���رائيل هيوم» أن
أهم دروس االنتفاضة الفلسطينية هو قرار إسرائيل
أن تتولى المبادرة وتس���يطر بنفس���ها على مجريات
األحداث ،وهذا كان عبر قرار أريئيل ش���ارون اجتياح
المناطق الفلسطينية عام .2002
ويش���ير ليمور إلى مفارقة في س���لوك شارون ،فهو
أعاد س���يطرة إس���رائيل على الضف���ة الغربية ،لكنه
انس���حب من قطاع غزة ،ففقد الس���يطرة عليه لصالح
حركة «حماس» في النهاية.
بالمجمل يرى ليمور أن اس���تراتيجية إسرائيل في
الضف���ة أدت إلى وضع تقدمت فيه إس���رائيل كثيرا
ف���ي األعوام العش���رين األخي���رة ،فيم���ا تراجع وضع
الفلسطينيين سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا.
واس���تمرار هذا الوضع وعدم وجود أي أفق بالنس���بة
لهم ،س���يجعلهم يبحثون من جديد عن مخرج ما عن
طريق العنف .لذلك ،على إسرائيل أن تنفذ من جديد
اس���تراتيجية «المبادرة والس���يطرة عل���ى األحداث»
وعدم االنجرار إليها ،خاصة وأن المجتمع اإلسرائيلي
أثبت أنه مس���تعد لتقديم الثمن من أجل ذلك ،لكنه
بحاجة لقيادة تضع هدفا وتسعى إليه ،ال كما يحدث
اآلن في معركتها الفاشلة مع كورونا.
أجواء «كورونا» ..تذكير برعب االنتفاضة
في صحيفة «يس���رائيل هيوم» أيض���ا تقارن ليالخ
شوفال بين األجواء التي فرضتها االنتفاضة الثانية
على اإلس���رائيليين واألج���واء الحالي���ة التي فرضها
تفش���ي وباء كورونا .تقول ش���وفال في مقال بعنوان
«رعب ..وتغيير وجهة نظر :موجة اإلرهاب التي ّ
غيرت
إس���رائيل» ،إن العمليات الفلس���طينية قبل عشرين
عام���ا فرضت على اإلس���رائيليين حالة رعب جعلتهم
يتجنب���ون المواص�ل�ات العام���ة والمراك���ز المكتظة
ون���وادي الترفيه ..واآلن يعيش اإلس���رائيليون أجواء
مش���ابهة ،وأكثر سؤال مشترك في الحالين هو :متى
سينتهي هذا الوضع؟
وتنقل الكاتبة عن رئيس قسم األبحاث في الجيش
مع ان���دالع االنتفاضة اللواء (احتياط) عاموس جلعاد،
أنه حذر رئيس الحكومة اإلس���رائيلية السابق إيهود
باراك وقادة الجيش من أن ياسر عرفات يخطط لموجة
عمليات ضد إس���رائيل لكن دون أن يظهر كمس���ؤول
عنه���ا ،لكن تحذيره لم يلق آذان���ا صاغية إال من قبل
رئيس األركان ش���اؤول موفاز ال���ذي طلب من الجيش
التأهب لذلك.
وتقدم هذه المحللة وجهة نظر تقرب بين من يقول
إن االنتفاضة كانت حدثا عفويا ،وبين من يقول إنه تم

(أ.ف.ب)

التخطيط لها؛ إذ تعتبر أن االنتفاضة كانت ستحدث
ف���ي وقته���ا ،بتخطي���ط أو دون تخطي���ط ،فالظروف
كانت مهيأة ،وجاء اقتحام ش���ارون للمسجد األقصى
ليطلق موجة العنف .وبعد استعراضها تسلسل أبرز
األحداث المفصلية في االنتفاضة ،تقدم الكاتبة أهم
نتائجه���ا من وجهة نظر اللواء جلعاد .وتتلخص هذه
النتائ���ج بفقدان قطاع كبير من اإلس���رائيليين الثقة
في استعداد الفلسطينيين للسالم ،كما يغيب الشأن
الفلس���طيني عن االهتمام الداخلي اإلس���رائيلي مع
توقف العمليات وإحباط الكثير منها ،ولو نجح عشرة
بالمئ���ة من هذه العمليات ل���كان الوضع مختلفا اآلن،
حسبما يقول جلعاد.
ومن الدروس األخرى ،حس���ب جلع���اد ،ضرورة عدم
تجاهل أي تحذير اس���تخباراتي أمني ،وهذا يقتضي
حاليا أن تس���عى إسرائيل إلحياء التنسيق األمني مع
السلطة الفلس���طينية ،خاصة أن من يسعون لخالفة
محم���ود عب���اس سيتنافس���ون على التش���دد تجاه
إسرائيل لكسب تأييد الش���ارع الفلسطيني ،ال سيما
أن حركتي «حماس» والجهاد اإلسالمي تقدمان طرحا
منافسا ،يقول إن نهج السالم أثبت فشله ،والمقاومة
هي البديل.
ال���درس األخي���ر بالنس���بة لجلعاد ه���و أن الموقف
األميركي الحالي لن يس���تمر إلى األبد ،فالتغيير وارد
جدا في الواليات المتحدة ،وعقيدة نتنياهو المسماة
«الس�ل�ام مقابل الس�ل�ام» ل���ن تصمد طوي�ل�ا ،فحتى
اإلمارات ال تزال متمس���كة بادعائها أن اتفاق السالم
اش���ترط وقف الضم .لذلك يجب العودة للحديث مع
الفلسطينيين وللتنسيق األمني وعدم االعتماد على
القوة العسكرية في التعامل معهم.

الفلسطينيون لن يغفروا إلسرائيل
تتناول هدي���ل عزام جالجل في مقال في صحيفة
«هآرتس» تزام���ن «يوم الغفران» مع مرور عش���رين
عاما عل���ى االنتفاضة ،وبعد اس���تعراض تسلس���ل
أحداثها ونتائجها الدامية تقول جالجل« :عش���رون
ً
عاما مرت عل���ى انتفاضة األقص���ى وال يزال العنف
والعنصرية تجاه الفلس���طينيين في ش���قي الخط
األخضر مستمرا» .وتشير إلى أن المشكلة األساسية
للفلسطينيين في إس���رائيل تكمن في السياسات
السلطوية التي تعاملهم كمجموعة إثنية بال مكانة
ّ
وتسن قوانين عنصرية كـ»قانون القومية»،
وحقوق،
وتهدم بيوتهم ،وفي الوقت ذاته ترفض توس���يع
ّ
ّ
وتح���رض على العرب.
مس���طحات البلدات العربية،
وتضيفّ :
«ربم���ا وقعت أح���داث االنتفاضة الثانية
قبل عش���رين ً
ّ
العنصري
عاما ،ولكن ماذا ع���ن الواقع
المس���تمر؟ ماذا عن الحياة نفس���ها»؟ وتخلص إلى
أن الفلس���طينيين ف���ي إس���رائيل ليس���وا جزءا من
المجتمع اإلس���رائيلي الذي يحارب من أجل الحفاظ
على صورة الدولة وطابعها؛ «فهذه ليس���ت دولتنا،
دول���ة ال ننتمي
ش���ئتم أم أبيتم ف���إن العيش في
ٍ
إليها ب���ل وتحت تهديد متواصل من قبل أجهزتها
فقط ألننا فلسطينيون ،هو شعور ال يطاق» .وتختم
بالقول« :بالحديث عن يوم الغفران ،لن يغفر الشعب
ّ
الفلسطيني لش���ارون وال ِلمن سار على دربه ألنهم
سلبونا حق الوجود األس���اس على أرضنا وفي وطننا
الحبيب».
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كتب تسفرير رينات ونير حسون:
ّ
المتمعن���ة عل���ى المش���هد البيئي في
تثي���ر اإلطالل���ة
إس���رائيل ،اليوم ،التفكير بأن هناك خطاي���ا ال يكفر عنها
حتى ي���وم الغف���ران (العبري) .م���ن بينها تلوي���ث الهواء
والتربة والجداول والبحر؛ تصفية وتقطيع أوصال المساحات
المفتوحة لصالح بناء البلدات واألحياء والطرق والتقاطعات
الجديدة؛ االختناق���ات المرورية الدائمة؛ ازدهار الصناعات
البتروكيماوية بالقرب من المدن؛ اقتصاد طاقة ّ
ملوث وعفا
عليه الزم���ن؛ بحيرة الحولة المنقرض���ة والبحر الميت الذي
يسير نحو مصيرها؛ البناء على الساحل الذي يسد الشواطئ؛
الكائنات ّ
الحية الغازية التي تكتسح البالد أكثر فأكثر.
طلبت «هآرت���س» من عدد م���ن الخب���راء والمدافعين عن
البيئة إبداء آرائهم لتحديد أخطر األخطاء التي ارتكبت في
تاريخ السياسة البيئية في إسرائيل.
تلقينا العديد من اإلجابات وصنفناها وفرزناها ضمن أبرز
عش���رة أعمال حماقة .حاولنا تلبية الش���روط التي وضعتها
بارب���را توخمان ،مؤلف���ة كتاب «موك���ب الحماق���ة» ،ووفقًا
لتوخمان ،لكي يتم تعريف السياسة على أنها حماقة ،يجب
عليها اس���تيفاء ثالثة ش���روط .األول« ،أن النتائج السلبية
س���تكون واضحة للعيان في الوقت الحقيقي» .نحن سعينا
ّ
إلى تجنب ُ
المتحجر
الحكم واالس���تنتاج بأثر رجعي والحكم
ُّ
عل���ى القرارات التي اتخذت في ظل ظروف مختلفة وفي ظل
نظ���ام قيم مختلف .أما الش���رط الثاني فهو أن���ه كان أمام
متخذي القرار مس���ار عمل بديل وقت اتخاذ القرار .والشرط
ً
الثالث ،استمرار السياسة لفترة طويلة  -وليس فشال قصير
المدى لشخص واحد في فترة واحدة.
ال تس���توفي كل األخطاء والخطايا جميع الشروط الثالثة،
لكنها كلها أخطاء فادحة جعلت إسرائيل في العقد الثالث
من األلفية مكانًا أسوأ بكثير للحيوانات والنباتات وباألخص
للبشر.

تجفيف الحولة
كانت بحيرة الحولة ثروة طبيعية على المس���توى الدولي،
حيث كانت تغطي مس���احة  55000دون���م – أي بما يعادل
مس���احة تل أبي���ب .إنه���ا مزيج فري���د من بحي���رة ضحلة
ومس���تنقعات متناثرة توفر مساحة معيش���ية لعدد وافر
من األنواع الحيوانية والنباتية ،والتي كان بعضها موجودًا
في البالد فق���ط .إن تجفيفها هو بال ش���ك إحدى الخطوات
التي تسببت في أكبر ضرر س���ببه البشر للطبيعة المحلية.
كان الغ���رض من نش���اط التجفي���ف ،الذي تم إج���راؤه في
الخمسينيات كمش���روع وطني للدولة الفتية ،هو التمكين
من العمل الزراعي لألرض .تم إس���ناد المهمة إلى الصندوق
القوم���ي اليهودي .وبالعودة إلى الوراء ،تبين أن إس���رائيل
فق���دت ث���روة طبيعية وربح���ت أرضًا زراعي���ة ظهرت فيها
العديد من مش���اكل التلوث التي وصل���ت إلى بحيرة طبريا.
وفقًا لش���روط توخمان ،لقد حذر البعض مس���بقًا من الضرر
الذي قد يحدث.
كان اإلصالح الجزئي الحقًا هو إعادة غمر جزء من المنطقة
وخلق برك���ة الحولة .وهي تجذب الكثير م���ن أنواع الطيور،
لكنها تظل عاجزة عن اس���تعادة ما فقدناه .كانت النتيجة
اإليجابية الوحي���دة لتجفيف الحولة هي بزوغ حركة حماية
الطبيعة ،والتي تش���كلت حول النضال ض���د العملية .كما
أدى نش���اط التجفيف إلى إنش���اء أول محمية طبيعية في
إسرائيل .لكنها ما زالت حتى يومنا هذا بقايا صغيرة فقط
بما ال يقارن مع ما كان موجودًا من قبل.
حماية المساحات المفتوحة
أدرك صناع القرار في إسرائيل وسلطات التخطيط ،بحلول
التس���عينيات ،تمامًا أنهم يواجهون مشكلة حادة تتمثل
في ن���درة موارد األراض���ي .تحدث المخطط���ون عن الحاجة
إلى منع إنش���اء مس���توطنات جديدة وحماية المس���احات
المفتوح���ة المتبقية قدر اإلمكان .على ه���ذه الخلفية ،تم
إعداد خطة رئيس���ة وطنية للتنمية س���ميت تاما  ،31حيث
ُس���مح بمنح بعض المناطق المفتوح���ة صفة محمية جزئيًا
من البناء .اش���تهرت بشكل خاص سلسلة من القرارات التي
اتخذتها إدارة أراضي إس���رائيل ،وأطلق عليها اسم بوينج
بس���بب أرقامها (باألس���اس القرارات  )737-727كما أفسح
المخط���ط الهيكلي الوطن���ي المجال أخيرًا إلنش���اء وحدات
س���كنية عل���ى مس���توى األرض ،على حس���اب المس���احات
المفتوحة .في الوقت نفس���ه ،واصلت الدولة سياستها في
إقامة مس���توطنات جديدة ،خصوصًا ف���ي الجليل والنقب.
والنتيجة التي ترتبت على ذلك هي أضرار واس���عة النطاق
في المناط���ق المفتوحة ،مع تفتيت وفصل مناطق مفتوحة
أخرى .األض���رار التي لحقت بالمناظر الطبيعية ومس���احات
المعيش���ة للحيوانات والنباتات وس���كان إس���رائيل الذين
يبحثون عن مس���احات مفتوحة للترفيه والتنزه ،هي أضرار
ال َ
توصف .وفي الوقت نفس���ه ،حدثت أض���رار إضافية على
شكل تكثيف الضواحي وتش���جيع استخدام وسائل النقل
الخاصة وتلويث الهواء وتلويث الضوء وإلحاق أضرار بالمدن
القديمة وغير ذلك .وكل هذا ترافق مع إهدار موارد ضخمة
في بناء بنية تحتية مصممة لخدمة عدد قليل من السكان.
في الس���نوات األخيرة ،اس���تقر االتجاه إلى حد ما مع نش���ر
ش���بكة حماية واس���عة النطاق .لكن ضغوط البن���اء ال تزال
مستمرة ،والنضال من أجل حماية المساحات المفتوحة في
تراجع مستمر.
فصانعو القرار ف���ي لجان التخطيط يواصل���ون الموافقة
على الخطط الت���ي تفضل إلحاق الضرر بالمناطق المفتوحة
عل���ى تكثيف التجمعات الس���كانية القائمة  -بما في ذلك
التالل القريبة من القدس والمس���احات الرملية في السهل
الس���احلي .لق���د كانت الخطيئ���ة األصلية وال ت���زال الرؤية

الطريق السريع  :6اختناقات مرورية وتلوث.

المشوهة لدى صانعي القرار ،كأنه من الممكن في إسرائيل
تكريس ثقافة اإلس���كان والبناء على مس���توى األرض ،بمثل
هذا النطاق الواسع.

البحر الميت
فوق كل الثروات الطبيعية الت���ي حظيت بها البالد ،هاك
واحدة فري���دة ومميزة :البح���ر الميت ،أكث���ر البحار ملوحة
واألدنى مستوى عن سطح البحر في العالم ،المحاط بالمناظر
الطبيعي���ة الخالبة للصحراء .لكن إس���رائيل وجارتها األردن
دمرتا هذه الثروة .عل���ى مدى عقود ،كان البحر الميت يجف
بمعدل يزيد عن متر في كل عام .امتألت ش���واطئه بعشرات
اآلالف م���ن الحفر (البالوعات) ،وأصبح الوصول إلى مياه البحر
الطبيعي ش���به مس���تحيل .في الوقت نفسه ،اختفت النظم
البيئي���ة الفري���دة التي كان���ت ممتدة على طول الس���احل
وتغيرت مناظرها الطبيعية إلى األبد.
ال يوجد هناك قرار واحد تس���بب في هذه الكارثة البيئية.
فالمش���كلة الرئيس���ة للبح���ر تتمثل في أنه يق���ع في قعر
االقتصاد المائي لماليين األش���خاص الذين يعيش���ون على
المنطق���ة الممتدة من البحر األبيض المتوس���طإلى الحدود
الش���رقية للمملكة األردنية .المياه التي كان من المفترض
ُ
أن تص���ل إليه���ا من خ�ل�ال النظ���م الطبيعية ،تس���تخدم
ألغراض الش���رب والري .ولكن حتى في ظل هذا الوضع ،كان
يمكن عم���ل الكثير للحفاظ على البحر .على س���بيل المثال،
يرتبط حوالي  %20من انخفاض مس���توى مياه البحر الميت
بالتجفي���ف المتعمد إلنتاج البوتاس والبروم .إن قرار الدولة
بخصخصة ش���ركة الكيماويات العمالقة «كيل» وتسليمها
منطقة شاس���عة ال تس���ري فيها قوانين التخطيط والبيئة،
ساهم بشكل حاسم في الكارثة التي تكشفت.
هن���اك مقترح���ات مخصصة إلص�ل�اح األض���رار ،مثل قناة
البحار ،والتي قد تظهر في قوائم األخطاء المستقبلية التي
ُ
ستنشر بعد  30أو  40عامًا .فوفقًا لمعظم الخبراء اليوم ،يجب
أن يتم وقف أو عل���ى األقل إبطاء معدل التجفيف عن طريق
اإلدارة الذكية لم���وارد المياه واس���تعادة النظام الطبيعي
فيها .وبهذه الطريقة ،يؤكدون ،سنستفيد أيضًا من ترميم
نهر األردن.
شارع 6
تم اتخاذ قرار تمهيد الطريق الس���ريع ( 6عابر إس���رائيل)
في أوائل التس���عينيات .هناك خبراء في التخطيط والبيئة،
حتى بين أولئك الذين ش���اركوا في هذا االس���تطالع ،الذين
يعتقدون أن هذا قرار كان ضروريًا إلنش���اء نظام طرق فعال
في إسرائيل .من ناحية أخرى ،يعتقد العديد من الخبراء أن
الطريق يحكم على اإلسرائيليين بالعيش داخل سياراتهم
الخاص���ة واالختناقات المرورية وتل���وث الهواء والعيش في
ض���واح على النمط األميركي .وبحس���ب منتقدي المش���روع،
منع الش���ارع تكثيف المدن ،وتطوير المواصالت بالس���كك
الحديدية ،والمواصالت العامة بش���كل عام .كما تسبب في
تجزئة كبيرة للمناطق الطبيعي���ة ذات األهمية العالية في
التالل المحيطة بمنطقة راس العين.
بحلول الوقت الذي تم فيه ش���ق الشارع ،كان لدى صانعي
الق���رار بالفعل معلوم���ات كافية لفهم أن���ه يتعين عليهم
ّ
التح���رك لفرض قيود على البناء على مس���توى األرض ،وفي
نفس الوقت إنش���اء أنظمة للمواصالت الجماعية .إن البنية
التحتي���ة للنق���ل الخ���اص ،كما يؤك���د عدد ال حص���ر له من
الدراسات في العالم ،ال تلبي حاجة قائمة ،وإنما تولد بذاتها
هذه الحاجة .وينطبق الش���يء نفسه على الشارع السريع :6
فلو تم اس���تثمار نفس الموارد في البنية التحتية للسكك
الحديدية عالية الس���رعة ،كان س���يتمتع اإلسرائيليون اآلن
َ
بس���فر أس���رع وأقل تلويثًا بين المحيط والمركز .إلى جانب
ذلك ،كانت المدن ستتطور بشكل صحي وتعتمد على النقل
العام.

يمكن العث���ور على ع���زاء ضئيل في إج���راءات التخطيط
والتنفي���ذ الخاص���ة بإحداث تحس���ن حقيقي ف���ي معالجة
التداعيات على المناظر الخالبة لمثل هذا النشاط الهندسي
المكثف .ف���ي الواقع ،يعتبر تنس���يق الحدائ���ق على طول
الطريق السريع نجاحًا ُيشار إليه.
مع ذلك ،لم يش���كل بناء ش���ارع  6الفص���ل األخير في هذا
الموضوع .بعد استكماله ،واصلت وزارتا المواصالت والمالية
سياس���ة تعبيد الطرق وبناء تقاطعات للنقل الخاص ،بما في
ذلك طرق س���ريعة كبيرة في الجليل وتقاطعات ضخمة في
حيفا .حاليًا يتم ش���ق ش���ارع  16عند مدخل القدس ،والذي
لاّ
يح���ذر العديد من الخب���راء من أنه لن ي���ؤدي إ إلى تفاقم
االختناقات المرورية وتلويث الهواء.

تلويث وإهمال الوديان
م���ن يريد رؤية ما هو اإلهم���ال البيئي يمكنه زيارة وديان
وج���داول البالد الس���احلية الـ  .14جميعها باس���تثناء واحد،
وادي التماس���يح ،ت���م تجفيفه���ا م���ن مياهه���ا الطبيعية
وتلويثها بمياه الصرف الصحي .هذا الفش���ل البيئي ،الذي
لم يت���م تصحيحه حت���ى اآلن ،هو نتيجة لسياس���ة أعطت
أفضلي���ة مفهومة ضمنا الس���تخدام المي���اه الطبيعية من
أج���ل التنمية واالس���تيطان ،ولكنها لم تأخذ ف���ي االعتبار
على اإلط�ل�اق الثمن الذي س���تدفعه الطبيع���ة والجمهور.
حتى بعد اتضاح أن إنش���اء خطوط إم���داد المياه داخل خط
اليركون -النقب وأن «هموفيل هأرتس���ي» (مش���روع المياه
القطري) قد استنفد مصادر المياه الطبيعية ،لم يتم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة .تطلب ذلك تخصيص المياه للطبيعة في
حصة ثابتة والتحديث السريع ألنظمة معالجة مياه الصرف
الصح���ي .ولكن لم يت���م اتخاذ خطوات في ه���ذا االتجاه إال
ّ
بش���كل تدريجي ،وما زالت النتائج غير مرضية فظلت معظم
الجداول اإلس���رائيلية ملوثة أو ه���ي في طور إعادة التأهيل
الجزئي فقط .يمكن أن تكون البنية التحتية لمنشآت تحلية
المياه بمثابة وس���يلة لتصحيح الوضع ،حيث تتيح مساحة
أكب���ر للمناورة حيث يمكن ضخ المزيد م���ن المياه المصادر
الطبيعية إلى الجداول.
إنشاء «موديعين» وبناء الضواحي
إلى جانب تحويل المناط���ق الزراعية لصالح البناء ،أخطأت
الدولة في إنش���اء مس���توطنات في الضواحي ومدن جديدة
على حس���اب المس���احات المفتوحة .كان الض���رر األكبر هو
بناء مدينة موديعين على حس���اب إحدى أهم المس���احات
المفتوحة وسط البالد ،في التسعينيات .موديعين ،وكذلك
جارتها شوهم ،تم بناؤهما كمدن ضواح متميزة ،على أساس
س���يارة خاصة وفصل اس���تخدامات األرض  -أو بعبارة أخرى،
ّ
«مدينة مبيت» .واألس���وأ من ذلك ،أن إنش���اء موديعين حل
محل خيار تقوية المدن المجاورة وتوسيعها تدريجيًا ،مثل
الرملة واللد .وهكذا ،اختارت الحكومة التضحية بالمساحات
ً
المفتوحة لصالح مدينة جديدة ،بدال من االس���تثمار  -ليس
بمبلغ أكبر  -في ترميم وتكثيف المدن القائمة.
مثلم���ا في حاالت أخرى ،ت���م دوس الموقف من البيئة في
هذه الحالة العتبارات سياس���ية .كان���ت موديعين جزءًا من
سلس���لة من المس���توطنات الجديدة على طول محور التالل
ش���رقي الس���هل الس���احلي ،وه���ي مصممة لمن���ع تواصل
محتم���ل بين البل���دات العربية داخل وخ���ارج الخط األخضر.
هكذا أقيمت سلس���لة مستوطنات «النجوم» حتى منطقة أم
الفحم  -ومرةأخرى تم إنش���اء نظام بنية تحتية يشجع على
استخدام المركبات الخاصة واالستغالل ُ
المهدر لألرض  -كل
ذلك على حساب المدن القديمة.
حت���ى اليوم ،هناك خطط لتوس���يع موديعين ،وتس���تمر
المدين���ة في التهام المس���احات المفتوح���ة التي أصبحت
نادرة جدًا في المنطقة الوسطى.
في الوقت نفس���ه ،واصلت الحكومة في السنوات األخيرة

الترويج لخطط إنش���اء عدة بلدات ف���ي منطقة عراد ،وكذلك
مدن مثل حريش ومتس���بيم في الجليل والمستوطنات في
الضفة الغربية والمزارع الفردية والقرى الطالبية في النقب.

الطاقة
األرقام ال تكذب :إس���رائيل ،وهي دولة مشمسة ورائدة
عالميًا في مجال تقنيات الطاقة الشمس���ية ،تنتج أقل من
 %10من طاقتها من مصادر متجددة وخضراء .هذا ،مقارنة
بعش���رات في المائة مع بلدان غربي���ة أخرى ،غائمة المناخ
أكث���ر بكثي���ر .بالتأكيد ال ينبغي أن يك���ون األمر على هذا
النحو .بدأ في الخمسينيات تركيب سخانات المياه بالطاقة
الشمس���ية على األسطح في جميع أنحاء البالد .حتى يومنا
هذا ،تعتبر إس���رائيل رائدة عالميًا في هذا المجال .حتى
ف���ي الثمانينيات ،كانت هناك ش���ركة اس���رائيلية رائدة
عالمي���ًا في مجال بناء محطات الطاقة الشمس���ية .لكن تم
التخلي عن هذه القضية ،وفتحت الحكومات اإلس���رائيلية
اقتصاد طاقة قائمًا على الفحم .وتسبب اكتشاف الغاز في
إس���رائيل في أوائل العقد األول من القرن الحالي في مزيد
م���ن اإلهمال في مجال الطاقات المتجددة  -حتى أن صناع
الق���رار وعمالقة الطاقة بدأوا في تس���ويق الغاز الطبيعي
عل���ى أنه «حل أخضر» .في غضون ذلك ،أخفقت إس���رائيل،
رائدة ه���ذا المجال ،ف���ي االنخراط في الثورة الشمس���ية
العالمي���ة  -وفي عصر تفاقم أزمة المناخ تحديدًا  -وعندما
أصبحت الكهرباء الشمس���ية أرخص م���ن أي كهرباء أخرى
ملوثة.
في الس���نوات األخيرة ،حاولت وزارة الطاقة وش���ركات من
القطاع الخاص مواكبة األمر ،ويبدو أن هذا قليل جدًا ومتأخر
جدًا .في األشهر األخيرة ،أعلنت وزارة الطاقة حتى عن زيادة
هدف الطاق���ة المتجددة إلى  %30بحلول ع���ام  .2030هذا
ً
اله���دف ،المعروض على أنه طموح ،يعتبر ضئيال في معظم
البل���دان المتقدمة في العالم ،ويعتقد الخبراء أن إس���رائيل
يمك���ن أن تصل إلى  %50من الطاق���ة المتجددة .في الوقت
نفس���ه ،في األس���ابيع األخيرة ،دخلت ش���ركة النفط والغاز
العمالقة ش���يفرون ،التي تعتبر واحدة من ذوات الس���معة
البيئية األس���وأ في العالم ،إلى إس���رائيل .ه���ذه الخطوة ال
تساهم في تهدئة القلق على مستقبل إسرائيل الحيوي.
محطة حافالت تل أبيب المركزية
من الصعب التفكير في مشروع بناء واحد تسبب في أضرار
كبيرة مثل الهيكل الضخم لمحطة تل أبيب المركزية .وفي
أغل���ب األحيان ،فإن األض���رار المعنية في ه���ذه الحالة هي
الفش���ل المعماري والض���رر الجمالي واألض���رار التي لحقت
بنوعي���ة حي���اة األحياء الس���كنية المجاورة وتل���وث الهواء
جنوب���ي تل أبيب .المنش���أة الضخمة غير مريح���ة ،بل إنها
تهدد مس���تخدمي وس���ائل النق���ل العام ،بع���د أن كان من
المفت���رض أن تكون القلب النابض لنظام المواصالت العامة
في إسرائيل.
يعك���س بن���اء المحط���ة الفاش���ل الموق���ف تج���اه مجال
المواصالت العامة بأكمله في البالد ،والذي تم إهماله لعقود
وجعل اإلس���رائيليين يعتم���دون على الس���يارات الخاصة.
النتائج م���ن حيث تلوث اله���واء ،وتدمير الحي���ز الحضري،
وانعدام الظل ،وتدمير المس���احات المفتوحة لصالح البنية
التحتية للمركبات الخاصة  -كانت مدمرة.
في الس���نوات األخي���رة ،ب���دأت الحكومات اإلس���رائيلية
في اس���تثمار م���وارد أكبر في المجال ،وخاصة في الس���كك
الحديدي���ة الخفيفة في الق���دس والمركز .وم���ع ذلك ،فإن
ً
ً
المواص�ل�ات العام���ة هنا متخلف���ة جيال كامال ع���ن البلدان
األوروبية .تنبع إحدى المشاكل غير القابلة للحل من حقيقة
أن النظام ال يعمل أيام الس���بت ،باستثناء بعض المبادرات
المح���دودة  -مما يجعل األمر صعبًا للغاية على أي ش���خص
يريد التنازل عن السيارة الخاصة.
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التلوث في خليج حيفا
يمكن وضع مسؤولية إنش���اء صناعة البتروكيماويات في
خليج حيفا على عاتق المسؤولين اإلمبرياليين البريطانيين.
كان ميناء حيفا حجر الزاوية ألنش���طة حكومة االنتداب في
الشرق األوسط .لكن ال يمكن للحكومات اإلسرائيلية التهرب
م���ن مس���ؤوليتها عن مواصلة تش���جيع النش���اط الصناعي
والكيميائ���ي في الخليج ،على ما فيه مما ال يحصى من اآلثار
الجانبية البيئية السلبية.
الخطأ األكبر هو عدم اتخاذ القرار بشأن استمرار أنشطتها،
والت���ردد وعدم االتس���اق ف���ي التعامل م���ع المخاطر التي
تخلقه���ا ،طالما أنها تعم���ل في الخليج .م���ن ناحية أخرى،
فإن السياس���ة التي تجمع بين إدارة المخاطر وفحص الرؤية
الحضرية لمدينة حيفا ،س���تؤدي إل���ى صياغة خطوة طويلة
األم���د وتدريجية لتقليل النش���اط الصناعي ف���ي المنطقة،
وكذل���ك تقليل كمي���ة الم���واد الخطرة التي يمك���ن نقلها
عبر الميناء .ومن ش���أن مثل هذه القرارات أن تملي ش���روط
اتفاقية خصخصة مصافي النفط وتمنع توس���يع أنشطتها
الت���ي وافقت عليها لج���ان التخطيط والبناء في الس���نوات
األخيرة .وتجري حاليًا خط���وة تهدف إلى تغيير الوضع في
الخليج من خالل إخالء المصافي ،لكن ال يزال من غير الواضح
متى وكيف س���يتم تنفيذها .ومن المفارقات أن من أثر على
مس���تقبل حيفا حتى يومنا هذا هو األمين العام لحزب الله
حسن نصر الله ،وكان أحد تصريحاته حول إمكانية مهاجمة
خزان األمونيا هو المحفز الرئيس لوقف نشاطه.
ف���ي اآلونة األخيرة ،بعد انهيار هي���كل التبريد التاريخي
للمصاف���ي ،صرحت وزيرة حماية البيئ���ة ،جيال غمليئيل ،أن
«االنهي���ار حدث هذه المرة عن طريق الخطأ» ،لكن «في المرة
القادمة س���يكون متعمدًا .س���كان حيفا يستحقون العيش
في بيئة صحية» .ومع ذلك ،يبدو أن هذه المش���كلة تتقدم
بخطوات زاحفة ،هذا إن كانت تتحرك أصال.
سائر الخطايا
فشل الخبراء في التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن الفشل
األخير .فيما يلي عدد من الخيارات :تش���جيع الوالدة ،إهمال
التخطيط في المجتمع العربي ،البناء على الس���احل ،انعدام
سياس���ة لمنع األن���واع الحيوانية والنباتي���ة الغازية ،جدار
الفاصل ،واالفتقار إلى التخطيط طويل األجل وغير ذلك.
*****
الخطايا البيئية للحكومات اإلسرائيلية ال تعد وال تحصى،
وهي تنبع من سياسة فاش���لة وضعيفة وفاسدة في بعض
األحي���ان وغي���ر حكيمة في كثي���ر من األحي���ان .في نهاية
المطاف ،ال يتجلى فش���ل دولة إس���رائيل في حماية البيئة
الطبيعي���ة والبيئة لس���كانها ف���ي حماية األن���واع النادرة
ً
م���ن الزواحف أو النباتات البرية  -ولكن أوال وقبل كل ش���يء
ف���ي نوعية حياة الناس الذين يعيش���ون هن���ا .تحرم هذه
اإلخفاقات س���كان دولة إسرائيل من حقهم في العيش دون
تل���وث ،والوصول الحر والس���هل إلى الطبيعة ،والمش���اركة
ف���ي الموارد الطبيعية ،والش���وارع المظلل���ة واآلمنة ،ونظام
المواص�ل�ات الفع���ال والنظي���ف للحماية من أزم���ة المناخ
المتزايدة وغير ذلك.
ربم���ا يكون من المثير للجدل م���ا إذا كانت قواعد توخمان
تنطب���ق على جمي���ع البنود المذك���ورة أع�ل�اه ،وإذا كان من
العدل الحك���م على من اتخذ قرار تجفيف الحولة أو إنش���اء
خط النقب ،بالنظر إلى االحتياجات والقيم التي دفعته .لكن
صناع القرار في الحكومات الحديثة ال يمكنهم االس���تفادة
من هذا االفتراض أو الش���ك .كل المعلومات لدفعها وأضرار
أخطاء الماض���ي واضحة للعيان ،والحماقة ف���ي هذه الحالة
َ
كاملة ،والخطيئة ال تغتفر.
(عن «هآرتس» ،ترجمة خاصة)
المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع
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