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ّ
آخـ��ر مس��تجـدات المش��هـد االنتخابـي :نتنياهـ��و يعمق
تحالف��ه م��ع أتب��اع «كاخ» وقد يصطدم مع حلف��اء آخرين!

كلمة في البـدايـة
ٌ
ّ
الكهانيـة عـمـيقـة
جـذور
في المجتمع اإلسرائيلي
بقلم :أنطـوان شلحـت

كتب برهوم جرايسي:
ّ
يعم���ق رئي���س الحكوم���ة اإلس���رائيلية ورئي���س حزب
الليكود بنيامين نتنياهو تحالف���ه مع القائمة االنتخابية،
التي تض���م حركة «ق���وة يهودية» (عوتس���ما يهوديت)،
المنبثق���ة عن حرك���ة «كاخ» اإلرهابي���ة ،المحظورة بموجب
القان���ون اإلس���رائيلي ،كما أنه���ا محظورة ف���ي الكثير من
ال���دول بينها الواليات المتحدة .وتبي���ن أن اتفاق الليكود
م���ع هذه القائم���ة ،على «فائض األصوات» ،يش���مل تعهد
نتنياهو بض���م «ممثلين» عن القائم���ة وزراء في حكومته.
وهذا من ش���أنه أن يخلق حالة ص���دام مع حلفاء آخرين في
الحكومة س���يرفضون ضم وزير من «قوة يهودية» .كما أن
ه���ذا التحالف بات يقل���ق كتلتي المتديني���ن المتزمتين
ُ
الحريديم األكثر ارتباطا بالليكود .ومن ناحية أخرى ،تظهر
استطالعات الرأي حالة تأرجح عند نسبة الحسم ،أو االبتعاد
منها ،لعدد من القوائم ،بينها ألول مرة قائمة ميرتس.
فق���د ث���ارت ،في األي���ام األخي���رة ،ضجة ف���ي الصحافة
اإلس���رائيلية ،وفي بعض جوانب الحلبة السياس���ية ،حول
مضمون اتفاق فائ���ض األصوات الذي أبرم���ه نتنياهو مع
قائم���ة «الصهيوني���ة المتدينة» التي تض���م حركة «قوة
يهودية» ،ألن االتفاق يضمن «تمثيال لممثلي القائمة في
الحكومة التي سيرأس���ها نتنياهو» .م���ا يعني أن التمثيل
قد يش���مل وزي���را من حركة «ق���وة يهودية» ،وه���ذا ما قد
يخلق عقبات أمام نتنياهو ،في حال كان هو الشخص الذي
سيشكل الحكومة.
ُويب���رم اتفاق فائ���ض األصوات بين قائمتي���ن ،كي يتم
الجمع بي���ن فائض أص���وات القائمتين ،عم���ا حققته بعد
ضم���ان مقاعد كاملة ،وتحظى بفائ���ض القائمتين ،إذا كان
يكف���ي لمقعد ،القائم���ة التي حققت فائض���ا أكبر .وحتى
نهاي���ة األس���بوع ،تم إبرام أرب���ع اتفاقيات ،بي���ن الليكود
و»الصهيوني���ة المتدينة» ،وبين القائمة التي يترأس���ها
جدعون ساعر والقائمة التي يترأسها نفتالي بينيت ،وبين
حزب «يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد وقائمة «إسرائيل
بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان .أما بيني غانتس ،فلم يجد
س���وى قائمة «الحزب االقتصادي» برئاسة البروفسور يارون
زليخا ،التي فرص اجتيازها نس���بة الحسم شبه معدومة ،ما
يلغي االتفاق فورا.
وم���ن المتوق���ع إب���رام اتفاقي���ات أخ���رى ،بي���ن كتلتي
المتدينين المتزمتين الحريديم ،شاس ويهدوت هتوراة،
وبين حزبي العمل وميرتس ،وأيضا بين القائمة المشتركة
والقائمة العربية الموحدة.
وع���ودة للعالقة بي���ن الليك���ود والقائمة األش���د تطرفا،
«الصهيونية المتدينة» ،فكما ذكر س���ابقا في األس���ابيع
األخي���رة ضغ���ط نتنياه���و ش���خصيا عل���ى رئي���س حزب
«الصهيوني���ة المتدينة» ،بتس���لئيل س���موتريتش ،كي
يتحالف مع حرك���ة «قوة يهودية» .وم���ن أجل ضمان هذا
التحالف الذي يضمن انش���قاق تحالف «يمينا» وخلق كتلة
داعمة فورية له ،فقد ضمن نتنياهو المقعد  28في قائمة
الليكود لعضو من حزب سموتريتش.
ّ
وج���اء في نص اتفاق فائض األص���وات «إن الليكود يوقع
على اتف���اق ائتالف م���ع الصهيونية المتدين���ة ،ورئيس
الحكوم���ة يهت���م بدم���ج ممثلي الح���زب (القائم���ة) لكل
حكومة سيقيمها ،وإن االتفاق يشمل إقامة حكومة تعمل
عل���ى الحفاظ عل���ى أرض إس���رائيل ،والهوي���ة اليهودية
للدول���ة ،وتوطيد الحكم ،ودفع االقتص���اد والرفاه للمجتمع
اإلسرائيلي».
وفي حال حصل نتنياهو على تكليف بتشكيل الحكومة
المقبلة بعد االنتخاب���ات ،وأراد تطبيق االتفاق ،وضم وزير
من «قوة يهودية» ،وفي ه���ذه الحالة العنصري إيتمار بن
غفير ،فإنه سيواجه عقبات أمام باقي الشركاء المحتملين،
الذين م���ن المفت���رض أن يرفضوا المش���اركة في حكومة
يش���ارك فيها بن غفير .وحتى أن االعت���راض قد يكون من
كتلة اليمين االس���تيطاني «يمينا» برئاسة نفتالي بينيت.
إال أن المفاج���أة ،التي عرضها الصحافي أنش���يل بيبر ،في
مقال له في صحيفة «هآرتس» ،هي أن االعتراض قد يشمل
كتلت���ي الحريديم ،إذ أنه اس���تعرض كيفية تغلغل حركة
«قوة يهودية» في شارع الحريديم ،وكيف أنها تستقطب
آالف األصوات من هذا الش���ارع ،الذي ّ
يصوت بنس���بة %92
وحتى  %95لقائمتي شاس ويهدوت هتوراة.
وبحس���ب بيبر ،فإن «قوة يهودية» س���تكون عنوانا لعدة
آالف م���ن أصوات الحريديم ،وهذه س���تكون على حس���اب
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قوة قائمتي ش���اس ويهدوت هتوراة ،فعلى الرغم من قلة
األصوات نسبيا ،إال أن بضعة آالف قد تكون مصيرية لحسم
مقع���د إضافي ،لواحدة من القائمتي���ن .ولكن عدا هذا ،فإن
قائمتي الحريديم ،والق���ادة الدينيين ،يرفضون اختراقات
من هذا النوع لمجتمع الحريديم.
وما يذكره بيبر مهم ،حول ما يجري في مجتمع الحريديم
المغل���ق على نفس���ه .ولكن من جهة أخ���رى ،نذكر أن «قوة
يهودي���ة» خاض���ت االنتخاب���ات وحدها ،في أيل���ول ،2019
وحصلت على ما يزيد عن  83ألف صوت ،وكما يبدو اقتطعت
م���ن الحريديم آالف األصوات .ولكن القائمة ذاتها ،انهارت
إل���ى  19400صوت في انتخاب���ات آذار  2020األخيرة ،بعد أن
ابتعد عنه���ا جمهورها ،منعا لحرق األص���وات ،ما يعني أن
جمهور الحريديم الذي يض���ع ضمن خياراته هذه القائمة
ليس ملتصقا بها.
ونذكر أيضا ،أنه ف���ي انتخابات العام  2015تحالفت «قوة
يهودية» ،مع المنش���ق عن حركة شاس الوزير األسبق إيلي
يش���اي ،وحصلت القائمة على  125ألف صوت ،أقل بـ  11ألف
صوت مما احتاجته نسبة الحس���م في حينه ،وكما يبدو أن
تلك االنتخابات ،فس���حت المجال أمام «قوة يهودية» لوضع
«موطئ قدم» في مجتمع الحريديم.
وواجه نتنياهو ف���ي األيام األخيرة مق���االت غاضبة على
ّ
ّ
نهجه هذا ،من أبرز الكتاب وصناع الرأي ،ولكن في الفرضية
األولى ،هناك شك في ما إذا سيتأثر نتنياهو كثيرا من هذا
التحالف ،ألنه كان قائم���ا بتفاصيله الحالية ،في انتخابات
نيسان  ،2019وعمليا اس���تأنف نتنياهو هذا التحالف ،في
سعي لضمان أغلبية فورية تشمل كتلتي الحريديم ،وعلى
األغلب تحالف «يمينا».
أما في الفرضية الثانية ،فإنه في هذه االنتخابات يواجه
نتنياهو قائمة ليكود ثانية ،برئاس���ة جدعون ساعر ،وتضم
خمسة نواب سابقين من الليكود ،أربعة منهم غادروا الكتلة
قبل بضعة أسابيع لغرض االنضمام إلى ساعر ،والخامس هو
الوزير األس���بق بنيامين بيغن .ما يعني أن هذه القائمة قد
تس���تقطب أصواتا تقليدية لحزب الليكود ،ولكنها ترفض
نهج نتنياهو على المس���توى السياس���ي وأيضا بما يتعلق
بنزاهة الحكم.
ّ
ويستذكر بيبر ،كما العديد من الكتاب والصحافيين ،نفور
حزب الليكود في س���نوات الثماني���ن ،من حركة «كاخ» التي
أسس���ها الراب مئير كهانا ،الذي نجح في دخول الكنيست،
ممثال بش���خصه فقط ،في انتخابات العام  ،1984وفي العام
 1988حظ���رت المحكمة العليا مش���اركته ف���ي االنتخابات
بعد تعديل قانون االنتخابات ف���ي الوالية البرلمانية التي
س���بقت ،في ما يخص حظر التحريض العنصري .وبس���بب
تطرفه ،حينما كان كهانا يقف على منبر الكنيس���ت إللقاء
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خطاب ،كانت الغالبية الس���احقة من النواب تغادر القاعة،
ومن بينهم نواب ح���زب الليكود ،أما اليوم فإن اتباع كهانا
باتوا من أبرز حلفاء نتنياهو.

تأرجح قوائم عند نسبة الحسم
أظهر عدد من اس���تطالعات األس���بوع الماضي أن ميرتس
الت���ي حصلت في اس���تطالعات الرأي على م���ا بين  5إلى 7
مقاعد ،في الش���هر الماضي ،أظهرت تراجعا في األس���بوع
الماض���ي ،وبات���ت بين حافة نس���بة الحس���م  ،%3.25التي
تضم���ن تمثيل  4نواب ،وبين االبتعاد عن نس���بة الحس���م
بش���كل ملحوظ .ومثلها أيضا «القائم���ة العربية الموحدة»،
الذراع البرلماني للحركة اإلسالمية (الشق الجنوبي) ويترأس
القائمة عضو الكنيست منصور عباس .كما أن االستطالعات
تتنب���أ بحصول قوائم على نس���ب ملحوظة ،م���ا بين  %1إلى
 ،%2.4وهي ستحرق بذلك عشرات آالف كثيرة من األصوات.
ليس واضحا حتى اآلن ما هو س���بب تراجع ميرتس ،التي
تعد من الحركات واألحزاب التي لها قاعدة انتخابية ثابتة،
رغم تقلصها في العقد األخير بشكل كبير .ولكنها في كل
مرة كانت ّ
ّ
مهددة فيها بعدم اجتياز نس���بة الحسم كانت
تجتازها .وكما يبدو فإن ميرتس وحزب العمل يتنافس���ان
على قاع���دة انتخابي���ة واح���دة ،وأن ميرت���س تدفع ثمن
«ع���ودة العمل إلى الحياة» إن صح التعبير ،وبات يحصل في
اس���تطالعات الرأي على ما بين  5إلى  7مقاعد ،وهذه القوة
وجهت ضربة استباقية للحزب الذي أقامه رئيس بلدية تل
أبيب رون خولدائي قبل أكثر من شهرين ،ما دفعه للتراجع
ع���ن المنافس���ة ،ومثله النائب المنش���ق عن ح���زب «يوجد
مس���تقبل» عوفر شيلح .واالستنتاج الذي من الممكن تبنيه
من���ذ اآلن ،هو أن القاعدة االنتخابية لما يس���مى «اليس���ار
الصهيوني» ،وفق التعريفات اإلسرائيلية لليسار ،تقلصت
إلى قدر كبير ،ما أضعف األح���زاب والحركات التي تمثلها.
ففي األشهر الستة األخيرة ظهرت عدة مبادرات في الشارع
اإلسرائيلي ،تنسب نفسها لما يسمى «اليسار الصهيوني»،
ولكنها لم تنضج إلى مستوى الدخول للمنافسة البرلمانية.
فإلى جانب القائمتين السابق ذكرهما ،برئاسة خولدائي
وش���يلح ،كانت هناك مبادرة لرئيس بلدية حيفا الس���ابق،
يون���ا ياهف ،ال���ذي أعلن عن تش���كيل «قائم���ة يهودية-
عربية» ،وحتى بدأ يتحرك ،ومعه أس���ماء عربية ،إال أنه خفت
صوته قبل فتح باب الترشيحات بكثير ،ولم يطرق باب لجنة
االنتخابات المركزية.
وكذا أيضا الرئيس األسبق للوكالة الصهيونية والكنيست
أبراهام بورغ ،الذي أصدر س���وية مع عدد من الش���خصيات
الس���ابقة في أح���زاب العمل وميرتس وكديم���ا بيانا يطرح
تص���ورات الحزب المتبلور ،ونش���ر ي���وم  25آب الماضي في
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صحيفة «هآرتس» ،وأظهر البيان الطابع الصهيوني الواضح
لهذه المجموعة ،التي ترفض االعتراف بالفلسطينيين في
إسرائيل كأقلية قومية ،إذ دعا لضمان المساواة في الحقوق
المدنية فق���ط لهم .في المقابل ،فقد ص���در بيان عن عدد
من الع���رب ،يطرحون تصورهم ،وكان التخطيط بأن تتالقى
المجموعتان في قائمة «عربية يهودية متس���اوية» ،ولكن
هذه المبادرة خفتت كليا ،وقبل وقت من تقديم الترشيحات
لالنتخابات البرلمانية.
إلى ذلك ،وفي المنافس���ة الحالية ،هن���اك قائمة «الحزب
االقتصادي» ،التي يترأسها المحاسب العام للدولة األسبق،
يارون زليخا ،الذي تمنحه استطالعات الرأي ما بين  %1.7إلى
 ،%2.1أي م���ا بين  80ألفا إلى  95ألف صوت ،وهذا بعيد جدا
عن نسبة الحسم ،التي تقدر األصوات التي تحتاجها إلى ما
يزيد عن  150ألف صوت .وهذه القائمة ستكون على حساب
ما يسمى إس���رائيليا الوسط -اليس���ار ،وحسب التقديرات،
إذا واص���ل زليخا عند هذه النس���بة ،فق���د يتلقى توجهات
لالنسحاب من المنافس���ة ،دعما للقوائم المنافسة من ذات
القطاع االنتخابي.
وأيضا في محيط نس���بة الحسم ،نجد قائمة «أزرق أبيض»
برئاس���ة بيني غانتس ،التي تمنحها كل استطالعات الرأي
 4مقاع���د ،وه���ذا يجعلها تحت تهديد عدم اجتياز نس���بة
الحس���م ،ولو بقليل ،وقد حدث مش���هد كهذا في انتخابات
نيس���ان  ،2019حينما حصلت قائمة «يمينا» برئاسة نفتالي
بينيت ،على  138400صوت ،وكانت بعيدة بنحو  1400صوت
عن المطلوب الحتياز نسبة الحسم ،ولم تتمثل في البرلمان.
وسيتضح مصير «أزرق أبيض» في األسابيع الثالثة المقبلة،
وفي حال بقي عند حافة نسبة الحسم ،فليس من المستبعد
أن يغ���ادر غانتس الحلبة مبكرا ،م���ع حصوله على ضمانات
مالية من قوائم أخرى ،تسد االلتزامات المالية التي تكبدها
لالنتخابات.
وفي الش���ارع العربي فإن غالبية اس���تطالعات الرأي حتى
اآلن ال تمن���ح «القائم���ة العربية الموحدة» الس���ابق ذكرها،
التي انش���قت ع���ن القائمة المش���تركة ،إمكاني���ة اجتياز
نسبة الحس���م ،ولكن االس���تطالعات القليلة التي تمنحها
ه���ذه اإلمكانية ،ال تمنحها أكثر م���ن الحد األدنى للتمثيل
البرلماني 4 ،مقاعد ،في حين أن القائمة المشتركة ،تحصل
ف���ي غالبية االس���تطالعات على م���ا بين  9إل���ى  10مقاعد،
واستطالع واحد منحها  7مقاعد.
كذلك هناك قائمة «معا» التي يترأس���ها محمد دراوشة،
وه���ي تحصل في اس���تطالعات الرأي على أق���ل من  %1من
إجمالي األص���وات ،وليس واضحا مصير هذه القائمة ،إذا ما
اس���تمرت حالها على هذا النحو حتى األس���بوع األخير قبل
يوم االنتخابات في  23آذار المقبل.

ثارت في إس���رائيل ،أخيرًا ،ضجة حيال قيام
حزب الليكود بتوقي���ع اتفاقية فائض أصوات
م���ع قائمة الصهيونية الديني���ة بزعامة عضو
الكنيست بتسلئيل س���موتريتش وإيتمار بن
غفي���ر .وهذا األخير م���ن أتب���اع الحاخام مئير
كهانا.
وكهانا هو مؤس���س رابطة الدفاع اليهودية،
وعصاب���ة «كاخ» الفاش���ية ،المحظورة بحس���ب
القان���ون اإلس���رائيلي .ش���غل منص���ب عضو
كنيست في الكنيست الحادي عشر ،وفي العام
 1988تم شطب قائمته االنتخابية ،ومنعها من
خوض االنتخابات اإلسرائيلية العامة ،بشبهة
ً
أنها عنصرية .وبعد عامين ،لقي مصرعه مقتوال
بعد انتهائه من إلقاء خطاب في نيويورك.
تمثل���ت حجة الذين أقاموا تل���ك الضجة بأن
ّ
الكهانية».
هذه االتفاقية تساهم في «شرعنة
وف���ي غمرة ذلك زع���م هؤالء أن حظ���ر عصابة
ّ
تس���بب بتكريس نظرة عامة
كهان���ا المذكورة
ّ
إلى العنصريـة بصفتها أمرًا استثنائيًا وشاذًا
في المجتمع اإلسرائيلي.
من الس���هولة بم���كان دحض ه���ذه المزاعم
كلها ،من دون تس���خيف دوافع الواقفين وراء
دحض كهذا ،نشير بداية
تلك الضجة .ولغرض
ٍ
إل���ى أنه ،بعد  12عامًا من حظ���ر تلك العصابة،
وبالتزامن مع انتفاضة القدس واألقصى العام
 2000الت���ي ش���ارك فيها الفلس���طينيون في
الفتات في ش���وارع كبرى
الداخل ،جرى تعليق
ٍ
ُ
المدن اإلس���رائيلية ،كتب عليه���ا «كهانا على
حق»!
وفي حزيران  ،2001بعد ساعات قليلة من إحدى
العمليات االستشهادية الفلسطينية في قلب
مدين���ة تل أبي���ب («عملي���ة الدولفيناريوم»)،
ّ
تجمهر ش���بان يهود كان���وا يرت���دون البزات
الصفراء ،وعليها ش���ارة عصابة «كاخ» ،بالقرب
من مس���جد حس���ن بك في مدينة ياف���ا ،الذي
أقيم���ت فيه مراس���م الص�ل�اة ،وب���دأوا بإلقاء
الحجارة نح���و جموع المصلين ،وترداد هتافات
«الم���وت للعرب» .وف���ي ذلك الحي���ن ،خلصت
إحدى الدراسات اإلسرائيلية التي تناولت هذه
ُ
المظاهر ،ونش���رت في أيار  ،2002إلى استنتاج
ٌ
ّ
الكهانية عميقة في
فحواه أن جذور العنصرية
المجتمع اإلسرائيلي.
رأت الدراس���ة نفس���ها أيض���ًا ،وه���ي ألحد
أساتذة العلوم السياسية في جامعة حيفا (ع.
ّ
ّ
اليميني»
بـ»التطرف
بداتسور) ،أن ما أس���مته
ً
ّ
ليس مس���ألة ش���اذة ف���ي ممارس���ة المجتمع
والساسة في دولة االحتالل .وعمليًا قبل العام
ٌ
ٌ
 ،1948نش���طت في فلس���طين تيارات قوموية
كان في مقدمه���ا ّ
التيـ���ار التنقيحي (بزعامة
زئيف جابوتنسكي) ،وتأثرت أجزاء منها بفكر
الفاش���ية األوروبية .غير أنه ف���ي األعوام بين
 1948و ،1967ظلت ه���ذه التيارات في صفوف
المعارض���ة (وأساس���ًا ضمن حرك���ة حيروت)،
إل���ى أن وقع احت�ل�ال  1967ال���ذي أعاد تمهيد
ّ
وتقدمها إلى
األرضي���ة لـ»اش���تداد عوده���ا»،
مزيد منها على
مركز الصدارة ،وكذلك لظهور
ٍ
غ���رار أحزاب «هتحيا» و»تس���ومت» و»موليدت»
ّ
المنحلة ،وأيضًا عصابة «كاخ».
وس���بق أن أش���رنا مرات كثيرة إل���ى أن األمر
األهم في هذه الدراس���ة ،التي اس���تندت من
ضم���ن أمور أخرى إلى اس���تطالع لل���رأي العام،
أنها وجدت نس���ب تأييد لألفكار المتوحش���ة
التي كانت تلك العصابة تدفع قدمًا بها (منها
تشجيع تهجير فلس���طينيي  ،48وشرعنة ّ
شن
هجوم عليهم بعد وقوع عمليات مقاومة) ،في
صفوف ناخبي جميع األح���زاب اليهودية ،بما
في ذلك التي تؤطر نفسها ضمن خانة الوسط
أو خانة «اليسار» ،مثل حزب ميرتس!
ّ
الكهانية
بموجب الدراس���ة نفس���ها ،تقوم
ّ
والتطرف القومي
على أربعة أسس :العنصرية،
ّ
يتجس���د بش���هوة التوس���ع اإلقليمي،
ال���ذي
ومع���اداة الديمقراطي���ة ،وتبري���ر اس���تعمال
العنف .أفليست هذه األسس هي نفسها التي
تقوم عليها إس���رائيل ،وتسعى إلى ترسيخها
أكثر فأكثر في اآلونة األخيرة؟
ّ
وبخص���وص العنصري���ة ،ما زالت تت���ردد إلى
اآلن أصداء مالحظة الباحث شلومو ساند (ضمن
كتاب���ه «كيف لم أع���د يهودي���ًا؟» ،الصادر عن
منشورات مدار قبل عدة أعوام) والتي لفت فيها
إلى أن العنصرية موجودة تقريبًا في كل مكان
ً
من العالم ،غير أنها في إس���رائيل غدت بنيوية
ّ
أساس���ًا بروح القوانين التي جرى ويجري سنها
من طرف الس���لطتين التنفيذية والتشريعية،
وه���ي ُت ّ
درس ف���ي جه���از التربي���ة والتعليم،
ّ
والمروع أكثر من
ومنتشرة في وس���ائل اإلعالم،
أي شيء ،برأيه ،أن العنصريين فيها ال يعرفون
أنهم كذلك ،وال يشعرون أبدًا بوجوب االعتذار.
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«تسوية» أراضي الضفة الغربية (مناطق «ج») مشروع إسرائيل القادم؟
كتب وليد حباس:
نشرت القناة  12العبرية شريط فيديو تدعي فيه أن السلطة
الفلسطينية هدمت موقعا أثريا -دينيا يهوديا (مذبح يوشع)
بالقرب من مدينة نابلس أثناء تشييدها لطريق إسفلتي يصل
المدينة بقرية عصيرة الش����مالية .ورغم أن الموقع األثري يقع
ف����ي المنطقة المصنف����ة «ب» ،إال أن الطري����ق الجديد يمر في
قس����م منه بالمنطقة «ج» .وأثار الحدث جداالت واس����عة داخل
الس����لطات اإلسرائيلية ،بيد أن القناة المذكورة لم تتطرق لها،
على ما يبدو ،لس����ببين :اقتراب موعد االنتخابات اإلس����رائيلية
والتأثير المباشر لهذه القضية على مخرجاتها لصالح األحزاب
الصهيونية الديني����ة؛ وحالة االنتظار المش����وب بالحذر فيما
يتعل����ق بموق����ف اإلدارة األميركية الجديدة م����ن قضية ضم
الضفة الغربية.
في الواقع ،تق����ف األحزاب الصهيوني����ة الدينية ،ومجالس
إقليم المس����توطنات باإلضافة إلى جمعيات استيطانية ،وراء
إثارة قضية الشارع ليس بس����بب الموقع األثري -الديني وإنما
ألنه كشف إمكانية السلطة التصرف بأراضي المناطق «ج» .في
صيف  ،2020ادعت جمعية «ريغافيم» اإلسرائيلية بأن السلطة
الفلس����طينية س����تقوم «بضم زاحف» ألن الش����ارع المخطط له
س����وف يمر في مناطق «ج» ومن ش����أنه أن يلحق ،بشكل فعلي،
مساحات منها إلى أراضي المنطقة «ب»« .ريغافيم» هي جمعية
إس����رائيلية أقيمت العام  2006لضمان وجود خطة إسرائيلية
صهيوني����ة تتعلق بوضعي����ة األراضي في إس����رائيل والضفة
الغربية من خالل مالحقة وتوثيق نشاطات الفلسطينيين «غير
القانوني����ة» .وعلى ما يبدو ،فإن نفوذ ه����ذه الجمعية دفع إلى
عقد جلسة خاصة في لجنة الخارجية واألمن في الكنيست في
ُ
آب  ،2020بحيث طلب من اإلدارة المدنية حينها عرض خطتها
للجم «الس����يطرة الزاحفة» للسلطة الفلس����طينية على أراضي
المنطقة «ج» .قد تبدو هذه الجلس����ة مدعاة للس����خرية في ظل
السيطرة ش����به الكاملة للسلطات اإلسرائيلية على مناطق «ج»،
بيد أن المشهد الحقيقي معقد قليال.
بعد احتالل إس����رائيل للضف����ة الغربية الع����ام  ،1967أصدر
الحاكم العس����كري في حينه قرارًا بتجميد مش����اريع تس����وية
األراض����ي وتطويبها والذي بدأ في فت����رة االنتداب البريطاني
وتم استئنافه من قبل السلطات األردنية بعد العام  .1948هذه
القرار العس����كري (رقم  291للعام  )1968لم يلغ التسويات التي
حصل����ت حتى حينه وطالت  33بالمئة من أراضي الضفة ،وإنما
جمده����ا وأتاح اإلمكانية للتنازع على م����ا تبقى ( 66بالمئة من
أراضي الضفة) .في ظل غياب تس����وية رس����مية لألراضي ،فإن
التنازع القضائي يتيح ،نظريًا ،إمكانية االعتراف بملكية طرف
ما ألي قطعة أرض (حتى في ظل انعدام وجود شهادة ملكية)
ُ
ف����ي حال أثبت ذلك من خالل ط����رق قضائية معقدة ،ليس هنا
مجال الخوض فيها .لكن س����يطرة االحتالل الفعلية مكنته من

وضع اليد على العديد من األراضي ،وفي نهاية الس����بعينيات
بدأ بمصادرة أجزاء واس����عة من خالل إعالنها مناطق عس����كرية
مغلقة أو أراض����ي دولة .وبناء على ذلك ت����م تخصيص أراضي
لبناء المس����توطنات وتوس����يعها .بعيدا عن الح����ق التاريخي
والبع����د السياس����ي ،فإن ه����ذا التوس����ع الفعلي لالس����تيطان
والذي تدعمه جمعيات ذات تبرعات س����خية ويحرسه الجيش
اإلس����رائيلي ،يبدو من الناحية القانونية «سطوا» طالما لم يتم
تس����وية ملكيات األراضي بش����كل نهائي وقاطع .من الناحية
النظرية (والتي قد تكون حاليا بعيدة عن الواقع المعاش) فإن
أراضي المس����توطنات ُعرضه للتنازع عليها من قبل أي شخص
قادر على إظهار وثائق بسيطة كإيصاالت قديمة لدفع ضرائب
أو ما ش����ابه .خاصة وأن مثل هذه اإليصاالت يس����هل تزويرها
ألنه����ا تعود إلى فت����رات ما قبل االحتالل عندم����ا كانت تكتب
بخط اليد .ولئن كان مثل هذا الس����يناريو الذي يقوم فيه طرف
فلس����طيني باسترجاع أراضي مستوطنات مستبعدًا في الوقت
الحالي بس����بب اختالل موازين الق����وى ،إال أن طرح خطة ترامب
(صفقة القرن) دفع����ت العديد من الجهات اإلس����رائيلية إلى
إعادة نبش موضوع التسوية القانونية ألراضي الضفة الغربية.
وبعد قرار الحكومة اإلس����رائيلية رقم  145للعام  1979والذي
ح����دد أماكن بن����اء المس����توطنات باألراضي التابع����ة (بموجب
ق����رارات المصادرة) لملكي����ة الدولة ،أنش����أت اإلدارة المدنية
اإلس����رائيلية في الع����ام « 1983وحدة التفتي����ش المركزية».
هدف الوحدة هو التفتيش عل����ى األراضي ،ومراقبة البناء غير
القانوني ،وبحث وضعية األراضي .كما أن «وحدة التفتيش» من
ش����أنها أن تبحث عن ثغرات ومسوغات قانونية تتيح مصادرة
أراضي أخرى لصالح الدولة ،أو أن تخلق مس����وغات للحفاظ على
األراضي المصادرة س����ابقا أمام أي نزاع قانوني في المستقبل.
وعليه نهجت اإلدارة المدنية ف����ي إعالن مصادراتها لألراضي
ف����ي الصحف إلتاحة المجال للتنازع القانوني عليها .وإن كانت
نتائ����ج النزاعات القانونية أو االحتجاجات معلومة مس����بقًا ،إال
أن هذه الس����ياق أتاح للحكومة اإلسرائيلية إضفاء صبغة شبه
قانونية على عملية المصادرة.
تحدد عمل هذه الوحدة ف����ي مناطق «ج» ،بعد توقيع اتفاق
أوسلو ،لكنها بقيت تفتقر إلى خطة منهجية لتسوية األراضي
بش����كل نهائي .وخالل سنوات أوس����لو ،تقلص الكادر البشري
التاب����ع لإلدارة المدنية ،وهبطت ميزانيته����ا إلى حوالي الربع.
وشهدت الس����نوات الثالث األخيرة صراعات حامية بين اإلدارة
المدني����ة ووزارة المالي����ة اإلس����رائيلية حول ميزاني����ة اإلدارة
المدنية المتدنية.
في معظم الجلس����ات التي عقدت في لجنة الخارجية واألمن
للبت ف����ي هذه النزاعات ،عرض ممثل����و اإلدارة المدنية قضية
تسوية األراضي والميزانيات الضخمة الالزمة لتنفيذها كأحد
أس����باب احتجاجهم عل����ى ميزانيته����م المنخفضة .في إحدى
الجلس����ات المنعقدة الع����ام  ،2020قام غس����ان عليان (رئيس

َّ
									
األراضي الفلسطينية المصنفة «ج» :استهداف متواصل مرشح للتصاعد.

اإلدارة المدنية والمرش����ح األقوى لشغل منصب منسق شؤون
االحتالل ف����ي الع����ام  )2021بمقارن����ة أداء االدارة المدنية مع
الس����لطة الفلس����طينية :لدى السلطة الفلس����طينية 600-500
موظف مخصصين لتس����وية األراضي ،خاص����ة في منطقة «ج»،
بينما ال يتجاوز عدد موظفي اإلدارة المدنية العاملين في نفس
المجال  25موظفًا.
وأضاف أنه مع أن مناطق «ج» تقع تحت السيادة اإلسرائيلية
الكاملة ،إال أن الس����لطة تمضي بخطى حثيثة (بدون مش����اورة
اإلدارة المدنية) في التدخل في قضية تسوية أراضي المناطق
«ج» ،حتى لو داخليًا وبشكل غير ملزم للقانون اإلسرائيلي .وقد
أثارت أقوال عليان قلقًا داخل الجلس����ة ،سيما وأنها جاءت بعد
ثالث س����نوات من إعالن اإلدارة المدنية في العام  2017نيتها
المضي بتسوية قانونية كاملة لمجمل أراضي الضفة الغربية،
على أن تكون بش����كل تدريج����ي وحذر .في تل����ك الفترة قالت

أييلت ش����اكيد (كانت في حينه وزيرة الع����دل عن حرب البيت
اليه����ودي) إنها مهتمة خصيصا بمش����روع تس����جيل أراضي
الضفة ،لكن الملف وصل عند مكتب نتنياهو وظل عالقًا هناك.
وبعد مداخلة غس����ان عليان في جلسة العام  ،2020قام مئير
دويت����ش ،ممثل ع����ن جمعية «ريغافيم» والحاض����ر الدائم في
مثل هذه جلس����ات ،بالتقدير التالي :الس����لطة الفلس����طينية
نجحت بش����كل أو بآخر بوضع اليد على حوالي  40-30بالمئة من
األراضي التي كانت تعتب����ر «مناطق مفتوحة» في منطقة «ج»،
وتستخدمها إما للبناء أو لمشاريع زراعية.
تن����ذر ه����ذه النقاش����ات ،س����واء داخ����ل مجال����س أقالي����م
المس����توطنات أو لجان الكنيس����ت ،بنية إسرائيل المضي قدما
في هجمتها االس����تيطانية على أراضي المنطقة «ج» من خالل
اإلس����راع في إضفاء صبغة قانونية عل����ى مصادراتها .ويعتبر
مش����روع تسوية أراضي الضفة الغربية من قبل اإلدارة المدنية

(أ.ف.ب)

هو المشروع األهم منذ االحتالل ،ألنه يهيئ األرضية القانونية
للضم الفعلي.
حاليًا ،هناك معركة خفية بين السلطات اإلسرائيلية والسلطة
الفلس����طينية على سير عملية التس����جيل .ويبدو أن ال أحد من
طرف����ي المعركة يمتلك خطة اس����تراتيجية ،كم����ا أن محاوالت
الفلس����طينيين (س����واء المواطنين أو الس����لطة الفلسطينية)
مبعثرة وتعتمد على الوصول إلى الممكن والمتاح بدال من اتباع
خطة منهجية.
ف����ي آب  2020أصدر مراقب الدولة اإلس����رائيلية تقريرا حمل
انتقادات الذعة تج����اه اإلدارة المدنية لقصورها في مش����روع
تس����جيل األراضي ف����ي الضفة .فحتى اللحظ����ة تعتمد اإلدارة
المدنية على األوراق والمستندات القديمة ،وتفتقر إلى نظام
محوسب ،األمر الذي يسهل عمليات التزوير ويعقد المنازعات
القانونية في حال التفتت السلطة الفلسطينية إلى هذا األمر.

اليمين الشعبوي يؤازر بعضه بعضًا ..العالقات الهندية -اإلسرائيلية نموذجًا!
كتب نهاد أبو غوش:
لم يكن من شأن حادثة تفجير قنبلة بدائية الصنع قرب
الس���فارة اإلس���رائيلية في نيودلهي أواخر شهر كانون
ّ
الثان���ي الماضي ،أن يؤث���ر قط على العالق���ات الهندية-
ّ
اإلس���رائيلية النامية والمزدهرة ،أو يعك���ر صفوها ،لكن
الحادثة وفرت مناس���بة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
كي يتصل بنظيره الهندي ناريندرا مودي ،فيشكره على
حماية الدبلوماس���يين اإلس���رائيليين ،وليتبادل االثنان
أطراف الحديث في مجموعة من مجاالت التعاون المشترك
الت���ي تجمعهما بما في ذلك التع���اون في مجال مواجهة
جائحة الكورونا .وقالت نش���رة «تايمز أوف إسرائيل» في
عدده���ا ليوم الثان���ي من ش���باط  2021إن «عالقات وثيقة
ترب���ط الزعيمين مودي ونتنياهو ،وغالبا ما يغدق أحدهما
المديح عل���ى اآلخر» .وخ�ل�ال محادثتهم���ا البروتوكولية
القصيرة اتفق رئيسا وزراء البلدين على التعاون في مجال
اللقاحات ضد كورونا ،بينما أكد مودي على دعم إس���رائيل
ف���ي محاربة اإلرهاب ،كي���ف ال والحادث ال���ذي تزامن مع
الذكرى  29إلنش���اء العالقات الدبلوماس���ية بين البلدين،
لم يس���فر سوى عن أضرار بسيطة لبعض السيارات ،ولكن
تبنته منظمة أطلقت على نفسها اسم «حزب الله الهند»
مع أن أحدا لم يسمع باسم هذه المنظمة من قبل.
وج���د نتنياهو الذي س���عى دائما لتس���ويق إس���رائيل
كدولة محبة للس�ل�ام والتعاون مع باقي الدول والشعوب،
وتصوير النضال الفلس���طيني ض���د االحتالل على أنه من
نفس طبيعة «اإلرهاب اإلسالمي» الذي يضرب العالم بدءا
من أحداث  11أيلول وصوال لداعش وما بينهما ،ضالته في
رئي���س الوزراء الهندي مودي ال���ذي يمثل حزب بهاراتيا
جاناتا الهندوسي المتش���دد ،والذي تواجه بالده حركات
انفصالية وأشكاال متعددة من التمرد والعصيان المسلح
بعضها ذو طابع قومي وبعضها طائفي ،لكن أبرزها بالطبع
هي الحركات التي تسعى الستقالل إقليم جامو وكشمير
المتنازع عليه مع باكستان ،مع أن هذه الحركات متعددة
االتجاهات والمشارب الفكرية واأليديولوجية ،إال أن مودي
وحزبه يفضل تصنيف هذه الحركات ضمن ما بات يعرف
بـ»اإلرهاب اإلسالمي» تماما مثلما يفعل نتنياهو ومنظومة
الحكم في إسرائيل تجاه الحركة الوطنية الفلسطينية.
وهك���ذا تجتمع مجموعة م���ن العوامل بدءا م���ن مكافحة ما
يسمى «اإلرهاب» إلى مكافحة الكورونا لتضخ مزيدا من الحياة
والحيوية ف���ي عالقات نامية ومزدهرة ف���ي مختلف المجاالت
االقتصادية والتجاري���ة والعلمية والسياس���ية ،وأبرزها على
اإلطالق هو التعاون في المجال العس���كري وتصدير الس�ل�اح
اإلسرائيلي للهند التي تعتبر أكبر زبون للصناعات العسكرية
اإلسرائيلية ،بينما تعتبر إس���رائيل ثاني أكبر موردي السالح
لهذه الدولة /شبه ّ
القارة بعد روسيا االتحادية.

من السر إلى العلن
ق���ال المحلل دافي���د روزنبرغ ف���ي مقال ل���ه بصحيفة
«هآرتس» بتاريخ  5تموز  ،2017إن إسرائيل اشتكت دائما
من معاملة الهند لها كعش���يقة س���رية ،تتمتع بسحرها
وصناعاتها العسكرية والتكنولوجيا الخاصة بها ،ولكنها
تخج���ل من اإلفصاح عن هذه العالقة ،وال ترغب في جعلها

عالنية ،ومن الواضح أن الهند تجاوزت هذا الحرج بالتدريج
ومن���ذ وقت طوي���ل ،إلى درج���ة باتت فيها ه���ذه الدولة
اآلس���يوية العظمى أكبر مشتر للسالح اإلسرائيلي ،وثالث
أكبر ش���ريك تجاري إلسرائيل ،وعاش���ر شريك بشكل عام
بحجم تبادل تجاري يصل إلى ما يزيد عن  5مليارات دوالر
سنويا ما عدا المشتريات العسكرية.
وتأت���ي هذه العالقات النامي���ة والمزدهرة ،والتي نمت
بس���رعة كبيرة خالل العقدين الماضيين ،مرتبطة بصعود
نجم اليمين الش���عبوي الهن���دي وحزبه األب���رز بهاراتيا
جانات���ا ،بعد عق���ود تميزت فيه���ا الهند برئاس���ة قادة
ح���زب المؤتمر بمواقفها المؤيدة للقضية الفلس���طينية
والقضايا العربية بشكل عام ،والدور المركزي الذي لعبته
الهند برئاس���ة جواهر الل نهرو ث���م أنديرا غاندي وابنها
راجي���ف ضم���ن حركة ع���دم االنحياز ،في تأيي���د حركات
التحرر ومناهضة االستعمار والنفوذ األميركي في العالم.

شريكان في العنصرية
يلح���ظ تقرير «مدار» االس���تراتيجي الصادر مطلع العام
 2015والذي يغط���ي العام  ،2014أن العالق���ات الهندية-
اإلس���رائيلية ازدادت اتس���اعا في العام  ،2014متوقعا أن
ي���زداد هذا التعاون بعد انتخاب���ات الهند في العام ذاته
والت���ي أدت إلى صعود اليمين القوم���ي الهندي ،ومجيء
رئي���س الوزراء نارين���درا مودي والذي س���بق له أن التقى
نتنياهو خالل اجتماع���ات األمم المتحدة في أيلول ،2014
واعتبر اللقاء األكثر أهمية بين لقاءات نتنياهو ،حيث أن
مودي معروف بعنصريته تجاه األقلية المس���لمة الكبيرة
في الهند ،ونتنياهو معاد لألقلية العربية في إس���رائيل.
وأضاف التقرير الذي أعده مهند مصطفى أن كال الزعيمين
يطوران سياسات قومية تربط الدولة بالمجموعة اإلثنية،
وكالهما يواجهان دوال إسالمية نووية ،باكستان بالنسبة
للهند ،والمشروع النووي اإليراني بالنسبة إسرائيل.
عودة إلى غاندي
وكان م���ودي هذا قد زار إس���رائيل في العام  2006حين
كان وقتها رئيس���ا لحكومة غوجارات اإلقليمية ،وطلب في
حينه زيارة منزل الزعيم األول المؤس���س لدولة إسرائيل
دافيد ب���ن غوريون في النقب ،وأعرب عن دهش���ته لرؤية
صورة غاندي بجوار س���رير بن غوريون ،وقال حس���بما نقل
موق���ع  I24بتاري���خ  5تم���وز  2015في تقرير ع���ن العصر
الذهب���ي للعالق���ات اإلس���رائيلية -الهندي���ة« :منذ تلك
اللحظة ش���عرت بقرب هائل في أعماقي تجاه إس���رائيل».
ويتجاهل مودي موقف المهاتما غاندي تجاه الصهيونية
والقضي���ة الفلس���طينية مع أن���ه اغتيل قب���ل قيام دولة
إس���رائيل ،ولم يتس���ن له االطالع على عملي���ات التطهير
العرقي ضد الفلسطينيين ،وال على سياساتها العدوانية
الالحقة واحتاللها لباقي أراضي فلسطين .وينقل الدكتور
عبد الوهاب المسيري ،المختص في دراسات الصهيونية
واليهودية ،عن غاندي قوله في دراسة نشرتها «الجزيرة»:
إن ما يجري في فلس���طين ال ينتمي ألي منظومة أخالقية،
ومن الخطأ ف���رض اليهود على الع���رب .وإذ يبدي غاندي
تعاطف���ه إزاء ما تعرض له اليهود من اضطهاد في أوروبا،
فإنه يرى حل مش���كالتهم في أن يتلق���وا معاملة عادلة،

حيث ُولدوا وتربوا ،وإذا كان اليهود قد عانوا على يد العالم
الغربي ،فعلى الغربيي���ن إذن أن يعوضوهم عما اقترفوه
في حقهم من جرائم.
كما يرصد تقرير «مدار» الصادر في العام  2017استمرار
تعزيز التحالف االس���تراتيجي بين الهند وإس���رائيل في
مختلف المجاالت ،حيث قام الرئيس اإلس���رائيلي رؤوفين
ريفلين بزيارة للهند في تش���رين الثاني  2016هي األولى
م���ن نوعها ،وصرح م���ودي وقتها أن الهند تس���تطيع أن
تستعين بالقدرات اإلسرائيلية في مجاالت الزراعة والري
ومواجهة الجف���اف ،وأضاف أن الف���رص االقتصادية في
الهند تنس���جم مع القدرات اإلس���رائيلية س���واء في بناء
الهند الديجيتالية (الرقمية) ،أو في بناء المدن الذكية.

ّ :2017
تحول نوعي
وكان العام  2017عام تحول نوعي في مس���يرة العالقات
الثنائية بين البلدين ،بحس���ب تقرير «مدار» للعام ،2018
حيث قام مودي بزيارة إلى إسرائيل في شهر تموز كانت
األول���ى م���ن نوعها لرئي���س وزراء هندي ،وق���د رد عليها
نتنياهو بزيارة الهند في كانون الثاني .2018
وقام مودي ونتنياهو تجسيدا لهذه العالقات المتميزة
بين البلدين ورئيس���ي وزرائهما ،بنش���ر مقال مش���ترك
في كل من صحيفة «يس���رائيل هي���وم» العبرية ،و»تايمز
أوف إندي���ا» الهندية بعنوان «إس���رائيل والهند :يدا بيد
نحو المس���تقبل» ركز فيه الرجالن عل���ى ما يجمع البلدين
والقضايا المشتركة من دون أية إشارة للقضايا الخالفية،
أو الموقف من القضية الفلسطينية.
وتفحص أوشريت بيرودكر أسباب التحوالت في سياسة
الهند الخارجية تجاه إس���رائيل وقضية الش���رق األوسط،
فترجعها حسب مقال نش���ره معهد أبحاث األمن القومي
 INSSالتابع لجامعة تل أبيب في كانون الثاني  ،2016إلى
أربعة عوامل ،هي مساعي الهند لتكريس مكانتها كقوة
عظمى ،وحاجة هذا البلد إلى تأكيد «صورة األمة الهندية»
في ضوء التح���والت االقتصادية العاصفة ،وبعد عقود من
ظهور الهن���د بمظهر الدولة المتخلف���ة التي هي بحاجة
لدعم اآلخري���ن ،باإلضافة إلى التغيرات في موازين القوى
العالمي���ة وبروز الصي���ن ،جارة الهند ،كق���وة اقتصادية
وعسكرية جبارة ،ومجيء ناريندرا مودي للحكم.
وتس���تبعد بيرودكر ف���ي مقالها أن تتح���ول الهند إلى
دولة معادية للفلسطينيين ،ولكنها تؤكد أن الهند سوف
تتح���رر من االعتبارات التي حكمت سياس���اتها الخارجية
بع���د االس���تقالل ،وتنتهج سياس���ات خارجي���ة موائمة
لمصالحها.
سر االفتتان بإسرائيل
وعلى الرغم من حرصها البالغ على الظهور بمظهر الدولة
العظمى ،ومع أن الهند تزيد في عدد السكان عن إسرائيل
بمائة وخمس���ين ضعفا ،وأكثر من ذلك بالنسبة للمساحة
(قياس���ا بحدود الع���ام  )1948إال أن الهن���د تبدو في أمس
الحاجة لمساعدات إس���رائيل تكنولوجيا وعسكريا ،عالوة
على ما يمكن إلس���رائيل أن تقدمه لحلفائها من تحسين
صورتهم والتوس���ط بش���أنهم ل���دى الوالي���ات المتحدة
األميركية ،وهذه الخدمة األخيرة شكلت مفتاحا لكثير من

العالقات التي نمت وتطورت بين إسرائيل ودول متباينة
األهمية والتأثير ،بما في ذل���ك عالقات التطبيع العربية-
اإلسرائيلية ،ونقل بعض الدول سفاراتها للقدس.
وقد ش���هدت الحدود الصينية -الهندية عدة مواجهات
خالل األش���هر األخي���رة ،أبرزها ما جرى في ش���هر كانون
الثاني الماض���ي في والية س���يكيم الهندية ،وذلك بعد
عدة أش���هر فقط من مواجهات أكثر عنفا في والية لداك
 ladakhالهندي���ة ،على هضبة التبت في ش���هر حزيران
الماض���ي والت���ي أوقع���ت  20قتي�ل�ا هنديا ،وم���ع أن كال
الدولتين العظميين س���عتا للتقليل من حجم المواجهات
وأثره���ا ،إال أن الهن���د باش���رت بعدها بحملة تس���لح غير
مسبوقة بحس���ب صحيفة «يس���رائيل هيوم» التي نقلت
عن صحيفة «هندوس���تان تايمز» هندية قولها إن الهند
س���ارعت للتزود بكميات كبيرة من الذخيرة اإلس���رائيلية
وبصفق���ة صواري���خ «س���بايك فايرف�ل�اي» اإلس���رائيلية
المضادة للدروع ،وهي عملية ش���راء طارئة لم تكن ضمن
صفق���ات ش���راء الس�ل�اح المخططة بي���ن الجانبي���ن ،كما
ع���زز الجانبان اإلس���رائيلي والهندي من االس���تعراضات
العس���كرية ذات الداللة الرمزية لعمق تعاونهما من قبيل
هبوط طائرات رفائيل في الهند وزيارة س���رب من طائرات
س���وخوي الهندية والروسية الصنع إلسرائيل في إشارات
قالت الصحيفة إنها رس���الة بأن الهند سوف تكون أكثر
استعدادا ألي مواجهة.
ويشار إلى أن الهند س���بق لها أن ألغت في العام 2017
صفق���ة ضخمة فازت بها «ش���ركة رفائيل» اإلس���رائيلية
لتزويد الهند بثمانية آالف صاروخ مضاد للدبابات من نوع
سبايك بقيمة ستمائة مليون دوالر ،وتم االتفاق في ذلك
الوقت على أن تكون خطوط إنتاج الش���ركة اإلس���رائيلية
ف���ي الهند بالتعاون مع ش���ركتين هنديتي���ن محليتين،
لكن الصفقة ألغيت بس���بب ما وصف في حينه بصراعات
داخل المؤسسة العسكرية الهندية من دون أن يؤثر ذلك
على قوة العالقات الهندية -اإلس���رائيلية أو على التعاون
العسكري بينهما ،وتمكنت إس���رائيل الحقا من تعويض
هذا اإللغاء بصفقات الحقة للمعدات العسكرية بما فيها
الصواريخ المض���ادة للدروع ،وصواريخ أرض -جو ،وس���بق
للهند أن اش���ترت من إسرائيل طائرات مس���يرة (درونز)
بمبلغ ناهز المليار دوالر ،حيث اس���تفادت إس���رائيل من
فعالية طائراتها المس���يرة في جم���ع المعلومات كما في
تنفي���ذ عمليات االغتيال كما ف���ي حروبها المتتالية على
قطاع غزة.

التطبيع يرفع الحرج
كانت الهن���د أول دولة غير عربية تعت���رف بمنظمة التحرير
الفلسطينية كممثل ش���رعي وحيد للشعب الفلسطيني ،وأقام
الطرفان عالقات دبلوماس���ية كاملة في الع���ام  ،1980ومع ذلك
يمكن االفتراض أن جانبا كبيرا من الحرج والخجل الهنديين في
التعامل مع إس���رائيل ،ال يعود إلى التعاطف مع الفلسطينيين
فقط ،بل لعالق���ات الهند القوية مع دول الخلي���ج العربي التي
ّ
تستضيف وتش���غل ماليين العمال والموظفين الهنود ( يقدر
عددهم بحس���ب مص���ادر مختلفة بنحو  9ماليي���ن عامل منهم
 2.7مليون في اإلمارات العربية وحدها يش���كلون  30في المائة
من س���كان هذا البلد) ،وي���رى الكاتب دافيد كين���ان ،في مقال

ل���ه بجريدة «غلوبس» االقتصادية بتاري���خ  ،2020/9/9أن تطبيع
العالق���ات بين دولة اإلم���ارات العربية المتحدة وإس���رائيل من
ش���أنه أن يعطي دفعة كبيرة للعالق���ات االقتصادية الهندية-
اإلسرائيلية ،مش���يرا إلى التداخل الوثيق بين اقتصادي الهند
واإلمارات ،حيث تش���كل الهند رابع ش���ريك تجاري بعد الصين
واالتحاد األوروبي والواليات المتح���دة ،وبحجم تبادل يصل إلى
نحو  60مليار دوالر س���نويا ،وبالتال���ي صعوبة العمل في إحدى
الدولتي���ن م���ن دون العمل في األخرى ،وهي معضلة س���تحلها
اتفاقية تطبيع العالقات بين اإلمارات وإسرائيل.
وهكذا تتسع دائرة العالقات الطيبة والمتنامية لتشمل
مج���االت متزايدة باس���تمرار من الصناعات العس���كرية،
والخبرات األمنية والتعاون في محاربة ما تسميه الدولتان
«اإلره���اب» إلى التب���ادل التجاري الذي يش���مل قطاعات
عديدة ،وتبادل الخبرات التكنولوجية ،وصوال للتعاون في
مجال مكافحة األوبئة وبالتحديد مكافحة جائحة الكورونا
حيث تبادل مس���ؤولو الصحة في البلدين المعلومات في
مراحل انتش���ار الجائحة ،وذكر الس���فير اإلسرائيلي لدى
الهند رون مالكا أن الجانبين طورا جهازا مش���تركا يمكنه
فحص كورونا ومعرفة النتيج���ة خالل ثالثين ثانية فقط
وبنسبة دقة تصل إلى  85في المائة.

هل تغير الهند مواقفها التقليدية؟
تبدو العالقات الهندية -الفلس���طينية اآلن شكلية جدا
ورس���مية مع أن الهند ما زالت تحرص على تكرار مواقفها
المعروفة بتأييد حقوق الش���عب الفلس���طيني في إقامة
دولة مس���تقلة ،وال تزيد المس���اعدات الهندية للس���لطة
الفلس���طينية عن مليون دوالر سنويا ،إلى جانب مساهمة
زهيدة في موازنة وكالة الغوث (األونروا) بقيمة ثالثمائة
ّ
وتصوت الهند عادة إلى جانب الحقوق
ألف دوالر س���نويا،
الوطنية الفلسطينية بما في ذلك تصويتها ضد «صفقة
القرن» ،وإلى جانب القرارات المناهضة إلجراءات إسرائيل
في األراضي الفلسطينية المحتلة .وال يزال امتناع الهند
ع���ن التصويت على ق���رار لمجلس حقوق اإلنس���ان التابع
لألمم المتح���دة ،يدين الهج���وم اإلس���رائيلي المعروف
بالجرف الصام���د على قطاع غزة في الع���ام  2014نموذجا
لما تطمح إليه إس���رائيل من اس���تمالة الهن���د لصالحها
في كل ما يتعلق بسياس���اتها ف���ي المنطقة ،إال أن خبراء
ومحللين ومنهم السفير الفلس���طيني السابق في الهند
عدلي صادق يعددون جملة من األسباب التي تدفع الهند
ّ
للتري���ث في القيام بمثل هذه النقل���ة ومن بينها مراعاة
مشاعر نحو ربع مليار مسلم هندي ،والخشية من الحمالت
المناهضة للحكومة التي يمكن أن يش���نها حزب المؤتمر
الهن���دي المع���ارض ،باإلضافة إلى مراع���اة مصالح الهند
وعالقاتها الطيبة مع كثير من الدول العربية ،ومن ضمنها
الدول الخليجية التي قام بعضها بالتطبيع مع إس���رائيل،
فيما يقف بعض آخر على قائمة الدول المرشحة للتطبيع،
وهو ما يشير إلى أن آثار التطبيع ال تقتصر على المطبعين
فق���ط وعالقاتهم الثنائي���ة ،بل تمتد لتش���مل كل دول
العالم ،ومع ذلك فإن هذه المواقف التقليدية للهند تجاه
الصراع ال تؤثر على قوة العالقات الهندية -اإلس���رائيلية
وال عل���ى فرص تطورها ،وكما يقول س���فير هندي س���ابق
فهذه العالقات ال يحكمها تصويت في مجلس األمن.
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م��اذا يق��ف وراء الحدي��ث ع��ن «ن��وع جدي��د» م��ن الالس��امية؟
كتب عصمت منصور:
نش���رت البروفس���ور مريام ألمان بحثا تفصيليا على
موقع معهد أبحاث األمن القومي اإلس���رائيلي لتحليل
ما أسمته «تصاعد وتيرة ومظاهر وتعبيرات الالسامية
الجديدة» ودعوات نزع الش���رعية عن إسرائيل ونبذها
ومقاطعته���ا من قبل ط�ل�اب وأكاديميي���ن وهيئات
تدريسية في الجامعات األميركية.
تقر معدة البحث في البداية ،وباالستناد إلى تقارير
م���ن العامين الماضيي���ن لمنظمة محاربة التش���هير،
بأن معظم الجامع���ات األميركية «غي���ر متورطة» في
الالس���امية التي تتنكر في هيئة معاداة الصهيونية
وإسرائيل ،وأن العمل ضد إسرائيل وسياساتها «غير
مبرر وال يلقى أرضي���ة خصبة» ،كما أن الطالب اليهود
ال يتعرضون للمالحقة بش���كل يوم���ي ،ومن النادر أن
يتعرضوا لألذى واالعتداء الجسدي ،رغم نشاط حركة
المقاطعة وسحب االس���تثمارات من إسرائيل (بي دي
إس) ومحاولتها «تس���ميم األجواء» وخلق مناخ سلبي
ضد اليه���ود ،وتكريس انطباعات عامة س���لبية حول
نفوذ اليهود الهائل المالي والسياس���ي في الواليات
المتح���دة األميركي���ة ،وخاصة في جامع���ات تقع في
منطقة الساحل الشرقي والغربي وشيكاغو وإيلينوي.
رغم إقرار الكاتبة المبدئي بهذه الحقيقة ،إال أنها ال
تفتأ تحذر من تفش���ي «نوع جديد» من الالسامية ،بدأ
ينتشر في مئات الجامعات في الواليات المتحدة ،من
بينها جامعات مرموقة ومعروفة بجديتها األكاديمية،
وتتركز فيها أعداد كبيرة م���ن الطلبة اليهود ،الذين
بات ينظر إليهم على أنهم صهاينة.
الالس���امية الجديدة ،وف���ق الكاتبة ،له���ا مصدران
رئيس���ان ،يتقاطعان في تكريس االنطباعات السلبية
عن اليه���ود ونفوذهم في الواليات المتحدة ،أحدهما
من اليمين المتط���رف الذي يعبر عن وجوده من خالل
رس���م ش���عار النازية في الممرات والحمامات ،أو عبر
اتهام اليهود بأنهم يسعون إلى هدم أميركا البيضاء
من خالل تش���جيع الهجرة والقضاء عليها من الداخل،
وه���ي تعبي���رات تتعام���ل معه���ا إدارات الجامعات
بمنتهى الحزم وتواجهها بق���وة ودون تردد ،بخالف
التيار الثاني الذي يعد على «اليسار المتطرف» الذي
ال تكاد الجامعات تفعل ش���يئا ف���ي مواجهته .تنظر
الكاتبة إل���ى من تصفه���م بأنهم «التيار اليس���اري
المتطرف» بمنتهى الخطورة ألنهم يتسترون «تحت
غطاء العدالة وحقوق اإلنس���ان ومحارب���ة العنصرية»
ولكونهم مكونا من جماعات تعتبر نفس���ها جماعات
مقموعة ومس���تضعفة م���ن أقليات عرقي���ة متنوعة
وجدت في إس���رائيل عدوا مش���تركا لها لتوجه ضده
غضبها وتنش���ر أفكارها المس���مومة ،لتش���كل هذه
األفكار األرضية الخصبة لنمو الالس���امية في أوس���اط
جيل الش���باب من الطالب والطواقم التدريسية وحتى
رؤساء الجامعات»!

تحدي الالسامية
تع���ود الكاتبة في بحثها إلى ما قبل قرابة العقدين
م���ن الزمن ،إلى مؤتم���ر ديربن الذي عق���د في جنوب
أفريقيا العام  2001وجمع مئات النش���طاء والمنظمات
الحقوقية والح���ركات االجتماعية والسياس���يين من
مختل���ف دول العال���م ،ودع���ا إلى مقاطعة إس���رائيل
مقاطعة ش���املة وعزلها دوليا ونبذها في المؤسسات
الدولية ،وهي الدعوة التي وجدت صداها في أوس���اط
الجامعات األميركية ،ليصل األم���ر في الوقت الراهن
إلى ما ه���و أخطر من هذه الدع���وات ،حيث بات ينظر
للطالب اليهودي الداعم إلسرائيل على أنه «إمبريالي
وعنص���ري يؤي���د تف���وق البيض» وه���و ما ق���اد إلى
التش���كيك في أهلية الطالب اليه���ود وحرمانهم من
تولي مناص���ب أكاديمية في الجامعات والتش���كيك
في نزاهتهم ،وجعلهم يخش���ون م���ن إبراز هويتهم
الحقيقية وديانتهم وتعاطفهم مع إس���رائيل ،حيث
اعتب���رت منظمة «هيل���ل» التي تعتبر أكب���ر منظمة
للطلبة اليهود في العالم والتي تنش���ط وتنتشر في
 550جامع���ة وكلية ،أن الفترة ما بي���ن األعوام -2015
 2020شهدت أعلى نسبة في وقوع أحداث واعتداءات
تصن���ف على أنها اعت���داءات على خلفية الس���امية،
وأن إس���رائيل تحولت إلى شتيمة ومدخل إلى جهنم
وأن منظمات تم اس���تبعادها من نشاطات الجامعات،
وأن مقت���ل األميركي األس���ود جورج فلوي���د على يد
ش���رطي أبيض س���اهم في تعزيز التحالف بين حركة
حي���اة الس���ود مهم���ة  Black Lives Matterوما بين
حركة المقاطعة الـ  BDSوس���اعد على تغذية نظريات
المؤامرة كتل���ك التي اتهمت المنظم���ات اليهودية
ف���ي الواليات المتحدة بأنها تمول إس���رائيل من أجل
تولي مهمة تدريب وتأهيل الشرطة األميركية لقمع
المظاه���رات االحتجاجي���ة التي أعقب���ت مقتل فلويد
بشكل ال إنساني وعنيف.

 ..من وقفة ضد االحتالل لنشطاء في منظمة الصوت اليهودي من أجل السالم.

الكاتب���ة تلفت النظر إلى ما يح���دث داخل الصفوف
وإلى الدعاية «التي تغلف بكونها نقاش���ا حول أزمات
الشرق األوسط وإسرائيل» من قبل محاضرين لمهاجمة
إسرائيل ونش���ر دعاية معادية لها في مجالت دورية
مشهورة والمشاركة في نش���اطات تشيطن إسرائيل
وتؤيد العنف ضد مواطنيها وتدعو لتصفيتها.
تشارك األطر الطالبية واالتحادات واألكاديميون وفق
الكاتبة في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل أكاديميا ،بل
إنهم يعاقبون الط�ل�اب والمحاضرين «خاصة الصغار
والجدد غير المثبتين» الذين يخترقون قرار المقاطعة
لدرجة أنهم باتوا يخفون تعاطفهم مع إسرائيل كي ال
يمس بهم وال تتأثر مكانتهم في الجامعات.

انفتاح أكثر ورقابة أقل
تق���دم الكاتب���ة ف���ي نهاي���ة بحثه���ا مجموعة من
التوصيات «العملية» لمواجهة ما تصفه بالالس���امية
في الجامعات األميركية معتبرة أن أفضل وأنجع الطرق
ه���ي المواجهة واالنفتاح والحديث بش���كل مس���تمر
ب���دل الصم���ت أو الهروب إل���ى األمام عل���ى اعتبار أن
هذه االس���تراتيجية هي األنسب في فضاء الجامعات
األكاديمية التي تمتاز بحرية التعبير وال تتساهل مع
مظاهر العنصرية وتجرم العنف.
توصي الكاتبة على المستوى المؤسسي وما يتعلق
بإدارات الجامعات وهيئاتها المختلفة ،بالتش���دد في
الرقابة على المحاضرين الذين يستغلون محاضراتهم
لتقديم أجندتهم السياس���ية الخاصة ،أو اس���تخدام
م���وارد الجامع���ات ومواقعها ومنابرها من أجل نش���ر
دعاية مناهضة إلس���رائيل وعدم إس���اءة اس���تخدام
صالحياتهم ألغراض سياس���ية وأيديولوجية وإرهاب
الطالب وف���ق تعبيرها ،والتدقيق في النش���رات التي
تصدر عن هذه الجامع���ات والتأكد من عدم احتوائها
على محتوى الس���امي ووضع معايي���ر تحريرية عالية
وصارمة على كل ما ينش���ر حول الصراع الفلسطيني-
اإلس���رائيلي باإلضافة إلى مراجعة محتوى الكراس���ات
التي يعده���ا المحاضرون وأن يت���م التأكد من أنها ال
تروج للرواية الفلس���طينية وتعدي���ل أي نص أحادي
الجانب والنظرة.
فيما يتعلق باألطر الطالبية توصي الكاتبة بإشراكها
ف���ي دورات تأهيلية وتثقيفية ح���ول الوعي بمفهوم
الالس���امية وفهم أعمق لهذه الظاهرة ،وتفهم القلق
الذي يعيش���ه الطالب اليهودي ،معتبرة أن االس���تناد
إلى األمر الرئاس���ي الذي أصدره ترامب بتجريم انتقاد
إس���رائيل واعتباره مظهرا من مظاهر الالس���امية في

الجامعات والتوجه إلى القضاء ال يش���كل حال للمشكلة
وأن الحل يكمن في التوجيه والموارد وخلق إجماع في
أوساط الطالب واألكاديميين.
ف���ي نهاية بحثه���ا تدعو الكاتبة رؤس���اء الجامعات
إل���ى إعالء صوتهم وعدم التردد في الرد بس���رعة على
أي مظهر تش���تم منه رائحة الالس���امية بما في ذلك
التعبي���رات التي تطال إس���رائيل بالنق���د على اعتبار
أن ه���ذا «التعمي���م» ال ينس���جم مع القي���م المدنية
واألكاديمية واإلنس���انية ،كما أن على الطالب اليهود
الصهيونيين أن ال يخش���وا م���ن التعبير عن هويتهم
وآرائهم وعدم التسليم «بتكميم أفواههم».

تمويل الالسامية
فيما يمكن اعتباره اس���تكماال لبحث البروفسور مريام
ألمان ،وتعبيرا عن الهاجس الذي بدأت تعيشه إسرائيل
من تنامي ظاهرة التأييد للفلس���طينيين في الجامعات
األميركية وازدياد وتيرة االنتقاد للسياسات والممارسات
التي تقدم عليها إسرائيل تجاه الواقعين تحت احتاللها
العسكري ،نشر المحاضر في جامعة بار إيالن البروفسور
إيتان جلبوع مقاال في صحيفة «معاريف» في 2020-12-6
تحت عنوان «ماذا سيفعل بايدن؟» استعرض فيه مظاهر
الالسامية في الجامعات األميركية.
ل���م يتح���دث جلب���وع بكلم���ة واحدة عن سياس���ات
إسرائيل ،أو عن األسباب التي أدت إلى «تضاعف هذه
الظاه���رة» ،مكتفيا باس���تعراض الدع���م المالي الذي
تتلقاه المؤسس���ات األكاديمي���ة األميركية من الدول
العربي���ة ،متهما هذه الجامعات بعدم الش���فافية في
اإلفص���اح عن مصادر دعمها والمبال���غ الحقيقية التي
تلقتها من دول عربية ،حي���ث يبرز أن هذه الجامعات
تلقت منذ العام  1981وحتى العام  2020عشرة مليارات
دوالر ،وأن  %40من هذا المبل���غ لم يتم إطالع الجهات
المختصة عليه ،واألهم أن هناك توجها فلسطينيا في
دعم الجامعات حيث قامت فلسطين في األربع سنوات
األخيرة بدفع  4.5ملي���ون دوالر لجامعات أميركية وأن
ه���ذا الدعم يهدف إلى «ش���راء التأثي���ر» داخل هذه
الجامعات ،على ّ
حد زعمه.
يخل���ص جلبوع إلى أن على إس���رائيل أن تحارب هذا
الدع���م ،وأن تطالب الرئيس األميرك���ي الجديد بوقفه
وإلزام الجامعات بالكش���ف عن مصادر التبرعات التي
تصلها.
عبء الالسامية
أقدمت منظم���ة التحالف العالم���ي لحماية الكارثة

صــدر حــديــثــ ًا

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية «

»

ُ
األراضـي الـمـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب
تـرجـمـة :يـاسـيـن الـسـيـد

«اي إت���ش آر إي���ه» في العام  2016عل���ى صك تعريف
جديد متشدد لالسامية ،ربط بشكل مباشر بين انتقاد
إسرائيل وسياس���اتها وإنكار حقها في الوجود وبين
الالسامية ،وهو ضيق هامش الجدل وانتقاد ممارسات
إسرائيل ،وحول كل قرار دولي إلى قرار السامي بشكل
أوتوماتيكي في عين إس���رائيل وال���دول والبرلمانات
التي تبنت هذا التعريف.
إن ه���ذا التضيي���ق على كل م���ن ينتقد إس���رائيل
وممارس���ات جيش���ها ،والخف���ة ف���ي اس���تخدام هذا
المصطلح م���ن قبل نتنياه���و وحكومت���ه والناطقين
باسمها في العالم ،ووسائل اإلعالم المؤيدة لها ،حوله
إلى عبء وفتح باب النقاش واسعا حوله وأثار تساؤالت
حول دوره في الحد من العداء لليهود.
لخصت الصحافية نوعا الندو هذا الجدل في مقال لها
في صحيفة «هآرتس» ف���ي  2021-1-18اعتبرت فيه أن
هذا المصطلح «بات إش���كاليا» من الناحية السياسية،
كما أنه يثي���ر القلق لدى جماع���ات يهودية ليبرالية
عالمي���ة ومنظم���ات حقوقية في اس���رائيل من المس
ف���ي حريتها في التعبي���ر عن رأيها تجاه سياس���ات
حكومات إس���رائيل ،خاصة أن «نتنياهو يتعمد طمس
الخ���ط األخضر الواقع بي���ن انتقاد اس���رائيل وانتقاد
المستوطنات».
اعتبرت الندو أن هذا التعريف أش���عل خالفات أكثر
وأكثر ،وهو ما حدا بعش���ر منظم���ات يهودية ليبرالية
من بينها جي س���تريت وصندوق إسرائيل الجديد إلى
إطالق نداء اس���تثنائي مش���ترك موجه إل���ى الرئيس
األميركي جو بايدن يطالبه بعدم تطبيق وعد الرئيس
السابق دونالد ترامب بدمج هذا التعريف في القانون
األميركي.
رد الكات���ب االس���رائيلي غ���ادي ط���اوب عل���ى هذه
الدع���وة في مقال آخ���ر في «هآرتس» ف���ي 2021-1-29
اعتب���ر فيه أن تقدي���م عريضة من قب���ل منظمة «جي
س���تريت» اليهودية الليبرالية ومنظم���ة «أميركيون
من أجل الس�ل�ام اآلن» ومنظمة «بناة الحرية في أميركا
الش���مالية» وس���بع منظمات أخرى تطالب بعدم تبني
اإلدارة الجديدة للتعريف الجديد ،هو نوع من تذويب
الفارق بي���ن من يعارضون االحتالل وم���ن ال يعترفون
بحق إس���رائيل في الوجود كدولة للش���عب اليهودي،
واصف���ا ه���ذه المنظمات بأنه���ا «يس���ارية متطرفة»
ستمكن بدعوتها هذه «أعداء» إسرائيل من أن ينظفوا
أنفسهم من وصمة الالسامية.
نشر الكاتب البريطاني جونثان كوك بدوره مقاال في
«ميدل إيست إي» ،اعتبر فيه أن إسرائيل بدأت تخسر

معركته���ا في إخفاء طابعها العنص���ري لدرجة أصبح
فيها من الصعب تشويه سمعة منتقديها واتهامهم
بالالسامية.
قال كوك إن اللوب���ي اليهودي في الواليات المتحدة
الذي يروج للتعريف الجديد لالسامية يتجاهل تقارير
مثل تقرير منظمة «بتس���يلم» اإلسرائيلية الحقوقية
التي وصف���ت اس���رائيل بأنها دولة فص���ل عنصري،
وتتبن���ى وتعزز نظام س���يادة يهودية على حس���اب
الفلسطينيين داخل وخارج الخط األخضر.
لق���د تحول التعريف واالس���تخدام غير الموضوعي
والمفرط خاصة في الس���نوات األخي���رة في مواجهة
الحركة الدولية المتنامية الداعية لمقاطعة إسرائيل
في ظل جمود عملية السالم والتنكر لها ،وتحت رعاية
إدارة ترامب المتماهية مع توجهات حكومات اليمين
التي قاده���ا نتنياهو منذ ما يزيد عن عقد من الزمان
وتحالفه مع عتاة اليمين الفاش���ي والمس���توطنين،
وال���ذي يربط بين إس���رائيل وممارس���اتها من جهة
وما بي���ن العداء لليهود والالس���امية من جهة أخرى،
إل���ى قيد على حركات الس�ل�ام وال���دول الداعمة لحل
الدولتين والق���وى الليبرالية اليهودي���ة التي بدأت
تأخذ مس���احة أكبر من التأثير في الواليات المتحدة
وأوروب���ا ،كما أنه دفع الكثيرين إل���ى التحلي بالمزيد
م���ن الجرأة ف���ي انتقاد هذا التعري���ف والتحذير من
خطورته على حرية التعبير لدى المنظمات الحقوقية
اليهودية التي ال تتقاطع في رؤيتها للحل ،ولمصالح
دولة إسرائيل مع رؤية وبرنامج حكومات اليمين ،قبل
غيرها.
إن الخش���ية الحقيقي���ة ل���دى التي���ارات الليبرالية
اليهودي���ة م���ن الدور ال���ذي تقوم به وزارة الش���ؤون
اإلستراتيجية اإلسرائيلية ،وإبرازها لسالح الالسامية
في س���ياق مالحقتها لحركات المقاطع���ة في العالم،
وحربها الشرسة ضد مصادر تمويل منظمات المجتمع
المدني الفلسطيني ومحاولة شيطنة حركات التضامن
مع الشعب الفلس���طيني ،هو في إفقاد هذا المفهوم
ألهميته وإفراغه من مضمونه وتحويله ألداة سياسية
ّ
وتحول���ه إلى ع���بء ثقيل يصعب
مح���دودة التأثي���ر
التماهي معه أو االلتزام بمعاييره.
إن الحديث عن «نوع جديد» من الالس���امية انما هو
التعبير المس���تعار عن ضي���ق الهامش إلى حد الحظر
والتجريم تجاه أي س���لوك ينتقد إسرائيل أو يقف في
وجهها ،بما يش���به اإلعالن بأنه لم يع���د هناك مكان
للتس���امح أو التنوع في كل ما يتعلق بإسرائيل وفق ما
تحدده حكومتها للعالم أجمع.
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ّ
التمييز في إسرائيل :واقع مركب.

ِّ
بحث جديد :التمييز الجندري «مبدأ مؤسس في المجتمع اإلسرائيلي»!

كتب سليم سالمة:
تؤك���د معطي���ات «مؤش���ر الالمس���اواة الجندرية
في إس���رائيل» للعام األخي���ر ،2020 ،حقيقة يعمد
ّ
مع���دات التقرير إلى التنوي���ه إليها وإبرازها
طاقم
بش���كل خاص مفادها أن «عدم المساواة الجندرية
هو مبدأ ِّ
مؤس���س وحجر أس���اس متين في المجتمع
اإلسرائيلي»!
«مؤش���ر الالمس���اواة الجندري���ة» ،أو «التميي���ز
ُ
الجندري» ،هو مش���روع س���نوي تنشر معطياته اآلن
للس���نة الثامنة على التوال���ي ،إذ تقوم على إعداده
وجمع معطياته مجموعة م���ن الباحثات في «معهد
فان لير» في القدس ضمن مركز «متساويات ـ المركز
لتعزيز النس���اء في الحلبة الجماهيرية» وهو بمثابة
أداة ش���ديدة الفاعلية بفحص وقي���اس التغيرات
بعي���دة المدى في وضع النس���اء في إس���رائيل ،من
جهة ،وبالمقارنة مع وض���ع الرجال ،من جهة أخرى.
ويقدم المؤش���ر صورة تفصيلية عن الالمساواة في
مجاالت حياتية مختلفة ،س���واء في العمالة وس���وق
العمل ،في التعليم ،في الفقر ،في القوة السياسية
واالقتصادي���ة ،ف���ي الثقافة ووس���ائل اإلعالم ،في
ُ
العنف ،في توزيع الوق���ت وفي الصحة ،كما تضاف
إلي���ه في كل س���نة مجاالت جديدة أخ���رى من واقع
الحياة.
ال يج���ري قي���اس التميي���ز الجندري على أس���اس
التمييز العامودي بين الرجال والنس���اء ،فحس���ب،
وإنم���ا أيض���ًا وف���ق تقاطع���ات الجن���در ذات���ه مع
التموقعات الجغرافي���ة واالجتماعية المختلفة ،بما
فيها على سبيل المثال :المركز ،الضواحي والبلدات
الطرفي���ة ،المجتم���ع العربي ومجتم���ع المتدينين
الحريديم وغيرها .ومن شأن المعطيات التي يوفرها
هذا المؤشر أن تشكل بوصلة ِّ
موجهة لصناع القرار
وللمؤسس���ات الس���لطوية ـ الحكومية والش���عبية
المختلف���ة في إس���رائيل لدى رس���م سياس���اتها
بعيدة المدى ،وضع البرام���ج والخطط لتطبيق هذه
السياسات ،ثم تنفيذها.
ُ
هذه ه���ي المرة الثامنة التي تنش���ر فيها نتائج
ومعطيات مؤش���ر التمييز الجندري الس���نوية ،على
التوالي ،كما أس���لفنا ،والتي تكش���ف ،هذه السنة،
عددًا من نقاط التمييز الجندري بين النساء والرجال
ف���ي إس���رائيل ،بما يؤكد عل���ى نحو قاط���ع أن هذا
التمييز هو مبدأ ِّ
مؤس���س وحجر أس���اس متين في
المجتمع اإلسرائيلي عمومًا.
يسلط مؤش���ر الالمس���اواة الجندرية للعام 2020
ضوءًا خاصًا عل���ى النتائج واإلس���قاطات الجندرية،
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة المترتبة على تفش���ي
جائح���ة كورونا ،لكن في الوقت ذاته ،لم يجر ش���مل
هذه النتائج واإلس���قاطات ضمن حس���ابات المؤشر
نفس���ه ،الذي يعتمد أساس���ًا على المعطيات التي
س���بقت ظه���ور في���روس الكورونا وانتش���ار وبائه
عالمي���ًا .وقد بينت المعطيات ،بصورة جلية ،أن أزمة
وباء كورونا عمقت وفاقمت مظاهر ومناحي التمييز
الجن���دري ،إذ أدت الجائحة إلى تعميق الالمس���اواة
الجندرية بش���كل ق���د يصبح معه الخط���ر حقيقيًا
وكبي���رًا لضرب المنجزات والمكاس���ب التي تحققت
ف���ي مجال المس���اواة الجندرية على مدى عش���رات
الس���نوات ،وخصوصًا في مج���االت التعليم ،العمالة
والتشغيل والمعركة ضد العنف بحق النساء.
ينبغ���ي أن نوضح فيم���ا يتعلق بأهمي���ة البحث

ومنهجيته أن حس���ابات مؤش���ر الالمس���اواة تتيح
معرفة أي المج���االت الحياتية هي الي تعاني فيها
النس���اء من الالمس���اواة الجندري���ة بدرجة مرتفعة
وأيها بدرجة أقل ـ كلما كانت النسبة أقرب إلى ،100
كانت الالمساواة أكبر ،والعكس صحيح.

في السياسة واالقتصاد
أعلى درجات الالمساواة الجندرية
تبين معطيات «مؤشر الالمساواة الجندرية» للعام
 2020أن الس���نوات الخمس األخيرة شهدت جمودًا
في وضع التمييز الجندري ،إذ لم يطرأ أي تحسن في
تقليص الفج���وات الجندرية ،من الجهة األولى ،ولم
تتعمق هذه الفجوات من الجهة الثانية ،وذلك بعد
هبوط بنس���بة  %13في المس���توى العام لالمساواة
الجندرية بي���ن الس���نوات  2004و  .2013وقد أبرزت
المعطي���ات أن المج���ال الذي يعاني م���ن الفجوات
الجندرية األعمق والمس���توى األدنى من المس���اواة
الجندرية هو مجال القوة السياس���ية واالقتصادية،
بينم���ا المجال الذي يش���هد المس���توى األعلى من
المساواة الجندرية هو مجال التعليم.
من���ذ الع���ام  2014حت���ى الع���ام  ،2020كما تدل
المعطيات ،تعمق بش���كل كبير وحاد عدم المساواة
الجندرية في المجتمع العربي في داخل إس���رائيل،
وذلك بعد عقد كامل سبق تلك الفترة تقلصت خالله
الفجوات الجندرية بين العرب مواطني إسرائيل.
قبل تفش���ي وباء كورونا ،كم���ا تثبت بعض األدلة
الواردة في معطيات المؤشر ،حصل تدهور واضح في
أوضاع العمال القابعين في أس���فل درجات توزيعة
المداخيل في إس���رائيل ،والذين تش���كل النس���اء
األغلبية الس���احقة م���ن بينهم .فقد بلغت نس���بة
النس���اء الالتي يتقاضين أجرة عمل شهرية أقل من
الحد األدن���ى القانوني لألجور في إس���رائيل ،%43
مقابل  %28م���ن الرجال ،وهو ما يعني أن أي تدهور
في وضع الرجال في ه���ذا المجال يؤدي ،بالضرورة،
ُ
إلى تعميق فجوة الالمساواة الجندرية ،التي تقاس
باعتباره���ا مقارنة بين النس���اء والرجال ،حتى حين
يكون األمر ناجمًا عن ازدياد مس���توى الالمس���اواة
الطبقي���ة في المجتمع .وه���ذه الحقيقة ،بالتحديد،
هي ما يفس���ر تقلص وتراجع الالمساواة الجندرية
في مجال س���وق العمل وانخفاضه���ا بنحو  .%8ومع
ذلك ،تعمق���ت الفجوة الجندرية في معدالت األجور
الش���هرية ،المتوس���طة والوس���يطة ،بالمقارنة مع
السنة الماضية ،إذ ازدادت الفجوة في متوسط األجر
الشهري من  %31إلى  %32بينما ازدادت الفجوة في
األجر الشهري الوسيط من  %25إلى .%28
في مجال التعليم ،تبين معطيات «مؤشر الالمساواة
الجندرية» أنه المجال الذي يش���هد أدنى مس���توى
من هذه الالمساواة ،إذ أن نس���بة المتعلمات تماثل
نس���بة المتعلمين ،على األقل ،أو تفوقها أحيانًا ،غير
أن الالمس���اواة في مجال التعلي���م عمومًا تتركز في
مجالين اثني���ن :األول هو نتائج امتحانات التصنيف
(مثل بس���يخومتري وما شابه) ،التي تقل فيها نتائج
(عالمات) النس���اء عن نتائج الرج���ال ـ  486بالمعدل
بين النساء مقابل  510بالمعدل بين الرجال .والثاني
هو اختيار مجاالت ومواضيع الدراس���ة ،إذ أن المهن
التقليدية التي ال تزال النس���اء تشكل أغلبية كبيرة
بين الطالب الذين يدرسونها هي :التربية ،التعليم،
المس���اعدة والعل���وم االجتماعية
المه���ن الطبي���ة
ِ
اإلنس���انية؛ وهي مهن حيوية ّ
لكن مردودها المادي

قليل نسبيًا ،ألسباب مختلفة أحد أهمها وأبرزها هو
كونها «مهنًا نسائية»! هذا ،بينما تشكل النساء نحو
الثل���ث ،أو أقل حتى ،من بين مجم���وع الطالب الذين
يدرسون المواضيع والمجاالت العلمية.
في مج���ال «الق���وة» ،يقيس مؤش���ر الالمس���اواة
الجندرية في مراكز القوة السياس���ية واالقتصادية
في إسرائيل .يجسد هذا المؤش���ر واقع الالمساواة
الجندرية في هيكلية السيطرة الهرمية ،إذ يفحص
نس���بة الرجال في قمة هرم المنظوم���ة :تضاعفت
نسبة النساء أعضاء الكنيست مرتين خالل السنوات
التي ش���ملها الفحص والقياس حتى بلغت «ذروة»
تمثلت في كون النس���اء ش���كلن نس���بة  %28.3من
أعضاء الكنيس���ت في الع���ام  ،2018بينما تراجعت
نس���بتهن في العام المنصرم  2020وانخفضت إلى
 %26.7فقط .أما عدد النس���اء الالتي يشغلن وزارات
حكومية فقد كان  4م���ن أصل  19وزيرًا في الحكومة
ف���ي العام  ،2018لكنه لم ي���زد عن  %20على امتداد
الس���نوات التي ش���ملها الفحص والقياس .أما في
المجال االقتصادي ،فقد س���جلت نس���بة المديرات
ّ
العامات في قطاعات االقتصاد اإلسرائيلي المختلفة
ارتفاع���ًا طفيف���ًا وبطيئًا جدًا م���ن  %15.7في العام
 2004إلى  %22.6في العام  .2000وأما نس���بة النساء
األعض���اء في مجالس إدارات الش���ركات العامة فقد
بلغ���ت  ،%23مقابل  %44في الش���ركات الحكومية.
ُ
ويؤكد هذا الف���ارق أن أثر التش���ريعات التي تلزم
المساواة في التمثيل الجندري في هذه المؤسسات
ينعك���س في الش���ركات الحكومي���ة ،لكن ليس في
الشركات العامة .وفي اإلجمال ،انخفضت الالمساواة
ف���ي مجال «الق���وة» ،السياس���ية واالقتصادية ،في
أعقاب ونتيجة ارتفاع عدد النس���اء الالتي تترأسن
سلطات محلية في إسرائيل ،إذ تشغل النساء اليوم
رئاسات  14س���لطة محلية (بعد االنتخابات األخيرة
للس���لطات المحلية ،والتي أجريت في تشرين األول
 ،)2018وهو مس���تمر في التحس���ن بصورة واضحة
بنسبة متوسطة تبلغ  %25منذ بدء الفحص والقياس
في إطار «مؤشر الالمساواة الجندرية» .ورغم ذلك ،ال
تزال درجة الالمس���اواة في هذا المجال بين األعلى
مقارن���ة بالمجاالت الحياتية األخرى التي تش���ملها
قياسات المؤشر ،إذ تبلغ .%67

العنف عمومًا والالمساواة
في المجتمع العربي ـ ال ّ
تحسن!
في مجال العنف ضد النس���اء في إسرائيل ،أكدت
معطيات مؤشر الالمساواة للعام  2020أن «ال تحسن،
على اإلطالق» يمكن اإلش���ارة إليه أو تسجيله .فخالل
ُ
العام  ،2018قتلت  27س���يدة بأي���دي أزواجهن ،أو
أقاربه���ن .غي���ر أن ما يزيد من ح���دة القلق في هذا
المجال بش���كل خاص ه���و أن ع���دد التوجهات إلى
مراك���ز مس���اعدة ضحايا االعتداءات الجنس���ية في
إسرائيل يش���هد ازديادًا مس���تمرًا خالل السنوات
األخيرة ـ أكثر من  12.000توجه جديد في الس���نة! ـ
وكذلك عدد ملفات العنف بين األزواج ،إذ أن النساء
هن ضحاي���ا هذا العنف في األغلبية الس���احقة من
الحاالت ومن هذه الملف���ات ـ أكثر من  19.000ملف
في العام  .2018وقد فاقمت جائحة الكورونا والحياة
في ظلها هذه المس���ألة بصورة ح���ادة جدًا ،بينما ال
تبذل الحكومة وأذرعه���ا المختلفة الجهود الالزمة
لمواجهة ه���ذا التفاقم ومعالجته ،وخصوصًا في ما
يتعل���ق برصد الميزانيات الالزم���ة لمواجهة األزمة

على مستوى المنظومة بأكملها.
في مج���ال الثقاف���ة ،فحص مؤش���ر الالمس���اواة
الجندري���ة مدى بث أغاني المغنيات مقابل مدى بث
أغاني المغني���ن في جميع المحط���ات اإلذاعية في
إس���رائيل .وبينت نتائج الفحص أنه خالل السنوات
بي���ن  2015و  ،2019تراوحت حصة المغنيات من زمن
ُ
الب���ث اإلذاعي اإلجمالي الذي خص���ص لبث األغاني
بين  %17و  ،%23فقط .أما في المس���رح ،فقد شكلت
النس���اء في العام  2018نسبة  %25فقط من مجموع
المخرجي���ن في المس���ارح اإلس���رائيلية و  %40من
مجموع الممثلين المس���رحيين في إس���رائيل .كما
فحص المؤش���ر ،أيضًا ،عدد الرياضيات المس���جالت
رسميًا في النوادي الرياضية المهنية والنسبة التي
تش���كلنها من مجموع الرياضيين في البالد ،فتبين
أن هذه النسبة ال تتعدى .%23
تتمثل أهمية المعطيات في هذا المجال في أنها
تكش���ف عن بؤر الالمس���اواة الجندرية غير البارزة
للعيان والتي تحظى بدرجة أقل من االهتمام مقارنة
بالفجوات الجندرية في المجاالت األخرى ،مثل القوة
السياس���ية واالقتصادية ،س���وق العمل وغيرهما،
رغم أنها تعكس بش���كل واضح دونية المكانة التي
تحتلها النس���اء في الحيز الع���ام ،إضافة إلى المس
ّ
الجدي بعدد وأهمية الفرص المتاحة أمامهن.
باإلضافة إلى القياس العام لمس���توى الالمس���اواة
الجندرية ،يفحص المؤشر أيضًا الالمساواة الجندرية
بالتقاطع مع الموقع االجتماعي :في المجتمع العربي،
ف���ي مجتم���ع المتدينين الحريديم وف���ي الضواحي
النائية .يبين هذا الفحص أن الالمس���اواة الجندرية
ف���ي المجتم���ع العربي ه���ي بدرجة أعل���ى منها في
المجتمع اإلسرائيلي بشكل عام وال تشهد أي تحسن
يمكن أن يش���ار إليه .تبلغ نس���بة مش���اركة النساء
العربيات في سوق العمل  %30فقط ،وتعمل %26.6
من هؤالء النس���اء (العامالت) بوظيف���ة جزئية فقط،
مقاب���ل  %9فقط م���ن الرجال الع���رب الذين يعملون
بوظيفة جزئية .أما في نس���بة التعليم ،فليست ثمة
فجوة جندرية جدية في المجتمع العربي.
ف���ي المجتمع الحريدي ،يركز مؤش���ر الالمس���اواة
الجندري���ة عل���ى الفج���وات الجندرية ف���ي مجاالت
العمال���ة والتش���غيل ،األجور والتعلي���م .ويبدو من
معطيات المؤشر أن الالمس���اواة في هذه المجاالت
تش���هد تراجعًا وتقلص���ًا خالل الس���نوات األخيرة
عمومًا ،وفي الس���نة األخيرة خصوصًا .وفي اإلجمال،
فقد تقلصت الالمساواة في المجتمع الحريدي بنحو
 %14منذ بدء إجراء القياسات وإعداد المؤشر.
أم���ا في الضواح���ي ،فقد بينت متابع���ة معطيات
األجور وشروط التشغيل أن الالمساواة الجندرية في
ه���ذه المجاالت هي بدرجة منخفضة ،نس���بيًا ،نظرًا
ألن بلدات الضواحي النائية تتميز بتدني متوس���ط
األجور فيها ،من البداية ،وهي تقبع في أدنى س���لم
توزيع المداخيل بين مجمل السكان.
في مجال الالمساواة الجندرية في الضواحي تبين
المعطيات تحسنًا ملحوظًا بنسبة  %8منذ بدء إجراء
القياسات وإعداد المؤشر.

توصيات
تضع معدات «مؤش���ر الالمس���اواة الجندرية» ،في
خت���ام عرض معطياته ،جملة من التوصيات بش���أن
السياسات والخطوات العملية الواجب اعتمادها في
هذا المجال ،وتشمل:

أثبتت الجه���ود المبذولة في محاربة وباء الكورونا
مدى حيوية المعطيات الجندرية كأس���اس قاعدي
للسياس���ات الت���ي ينبغ���ي أن تأخذ في الحس���بان
احتياجات النساء من الفئات االجتماعية المختلفة.
وعل���ى ذلك ،فالمطل���وب جمع منهج���ي للمعطيات
اإلحصائي���ة الموزعة جندريًا ونش���رها ف���ي الزمن
الحقيقي من جانب جميع الس���لطات المسؤولة في
الدولة ،مع التركيز بش���كل خاص عل���ى المعطيات
بش���أن العنف الجندري .ومن المطل���وب في حاالت
الطوارئ ،كما في األيام العادية ،وضع استراتيجية
لتكري���س وتعزي���ز التفكي���ر الجندري ف���ي جميع
المجاالت :إنشاء منظومات تمثيلية مناسبة للنساء
من مختلف القطاعات الس���كانية ف���ي مواقع صنع
القرار وفي س���يرورات دمج الجوان���ب الجندرية في
عملية صنع الق���رارات ،مع االنتباه إلى ضرورة األخذ
في الحس���بان احتياجات مجموعات محددة (النساء
من األقليات ،النس���اء بدون مكانة قانونية ،النس���اء
ذوات االحتياج���ات الخاصة أو األمهات في العائالت
أحادية الوالد).
أوضح���ت أزم���ة كورونا مدى هشاش���ة المنجزات
ّ
المتحقق���ة في مجال المس���اواة الجندري���ة .يحتم
الحفاظ على هذه المنج���زات ،صونها ومنع التراجع
عنها ،على دولة إس���رائيل ،كما ف���ي الدول األخرى،
التس���اؤل دائم���ًا ع���ن كيفي���ة تأثير السياس���ات
المعتم���دة في محاربة جائح���ة كورونا على جمهور
النس���اء ،ثم محاولة تحديد الجوان���ب التي ينبغي
التشديد عليها بشكل خاص.
وض���ع أهداف عينية لتقليص الفجوات الجندرية
ف���ي جميع مج���االت الحي���اة ووضع آلي���ة لمتابعة
وتقييم التغيرات في ه���ذه الفجوات ،على ضوء ما
ُوضع من أهداف .ينبغي ،على سبيل المثال ،توسيع
التشريعات القانونية القائمة التي توجب التمثيل
الجندري المتساوي وتطبيقها على مجاالت إضافية
أخرى ،كما ينبغي تأسيس صناديق خاصة لتقديم
ِمنح للنساء لدراسة العلوم الدقيقة.
إعادة التفكير في التسويات الجندرية التي تميز
س���وق العمل في إس���رائيل بغية العثور على حلول
منهجية للتخفيف عن النس���اء ف���ي مهمات الحياة
اليومي���ة ،بالدمج م���ا بين العمل والحي���اة العائلية
والمنزلية في الوقت نفس���ه .فالعم���ل من المنزل،
ً
كما تبين ف���ي فترة الكورونا ،ال يش���كل حال إلقامة
التوازن ما بين حياة العمل والحياة العائلية ،بسبب
توزيع عبء األعمال المنزلية بصورة غير متس���اوية
بين األمهات واآلباء .ينبغي تقليص س���اعات العمل
األس���بوعية للنس���اء ،كما هو معمول ب���ه في الدول
الصناعي���ة األخ���رى ومن���ح أماكن العم���ل محفزات
لتش���جيع عمالها ،من النساء والرجال على حد سواء،
على الموازنة بين العمل والعائلة.
تكريس السياس���ات الت���ي تدفع نحو المس���اواة
الجندرية ف���ي جهاز التعليم على نح���و يؤدي إلى
تقليص ظاهرة الفصل الجندري في التعليم والعمل.
الع���دد القليل من النس���اء والفتيات ف���ي مجاالت
الدراسة التي يتوقع أن يزداد الطلب عليها في سوق
ً
العمل مس���تقبال ،مثل العلوم الدقيقة ،الهندس���ة
وعلوم الحاس���وب ،إضاف���ة إلى األزمة التش���غيلية
المتوقعة بسبب س���يرورات األتمتة المتزايدة ،من
ش���أنه أن يعمق الفجوات الجندرية .وعليه ،يشكل
جهاز التعلي���م والمؤسس���ات األكاديمية المفتاح
األساس لتقليص هذه الفجوات.
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قيود الصيد في إسرائيل ال تطال «حيتان االقتصاد»!

تقييدات إسرائيلية على الصيد البحري تتجاهل المسببين الرئيسيين لألضرار البيئية!
كتب هشام نفاع:
وسط جدل لم ُيحسم علميًا ،أعلنت وزيرة حماية
البيئة اإلسرائيلية ،غيال غمليئيل ،يوم الجمعة 12
شباط الجاري ،عن حظر الصيد البحري غير التجاري
لنوعي أس���ماك من عائل���ة «الق���اروس» أو «اللقز»،
يعرف���ان باللهج���ة العامي���ة على س���واحل بالدنا
ّ
باس���م «لقز الصخر» أو «اللقز الحم���ر» أو «الداقور/
ال���داؤور» .واالس���م العلم���ي للنوعي���ن المعنيين
ه���و Epinephelus costae :و Epinephelus
. marginatu
ال يقتص���ر الجدل على االدع���اء الماثل خلف هذا
القرار ،وهو أن هذي���ن النوعين تحديدا هما ضمن
الكائنات البحرية المهددة ،بل يطال أيضًا تفاصيل
قرار المس���ؤولة الحكومية اإلس���رائيلية .فالحظر
يقتصر فقط على ما ُيعرف بالصيد الرياضي ،الذي
يتم ف���ي هذه الحالة ببنادق صيد باألس���هم دون
أي نوع من البارود ،يس���تخدمها صيادون غواصون
على الش���واطئ .لكن الحظر ال ينطب���ق بالمرة على
الصيد التجاري ،الذي يتم بوس���ائل تفيد مصادر
ّ
متعددة أنه يخلف دم���ارًا للبيئة البحرية بوصفه
يفتق���ر ألي عملية انتقاء أثناء الصيد ،بل «يجرف»
كل م���ا يعترض طريق الش���باك الهائلة المربوطة
بكتل م���ن الحديد ،والت���ي ّ
تجرها س���فن ضخمة
تمتلكه���ا جه���ات تجارية قوية .وقد أش���ار بحث
قبل عدة س���نوات إلى أن  22س���فينة جرف ضخمة
ّ
تخ���رب أرضية قاع البحر وهي المس���ؤول األول عن
تراجع كمية األس���ماك بموجب بحث أجرته شركة
 TASCبطلب م���ن جمعية حماي���ة الطبيعة .وقال
أحد الباحثين المشاركين فيه إن قطاع الصيد في
إس���رائيل هو قصة اقتصادية نموذجية لمجموعة
قليلة من الصيادين الذين يسببون أضرارا فادحة،
بيئي���ة واقتصادي���ة ،مقابل مجموع���ة كبيرة من
الصيادي���ن الذي���ن يحاولون االعتي���اش والتمتع
بالبحر .ويؤك���د البحث أن الصي���د بطريقة الجرف
ُيخ���رج من البحر أس���ماكا صغيرة يمن���ع القانون،
ممثال بأوامر الصيد ،صيدها وبشكل مفصل حسب
الحجم األدنى للسمكة وفقا لنوعها.
تزعم الوزيرة في منش���ور لها في إثر القرار على
صفحتها في موقع فيس���بوك« :لقد بذلت قصارى
جه���دي للعثور على التوازن بين جميع المتطلبات
 ويس���عدني أن المنهج الذي اخترته يحافظ علىاللق���ز الصخري ،مع مراعاة حري���ة عمل الصيادين
التجاريين وهو مصدر رزقهم .هذه الصيغة تحفظ
ُ
توازن���ًا بين جمي���ع االعتبارات الت���ي طرحت خالل
المناقشات ،وهي معايير بيئية وفي الوقت نفسه
معايير ال تضر بمصدر رزق الصيادين»!

أنظمة واضحة تحظر صيد
بعض األنواع في بعض الفترات
يش���ير معارضو خط���وات الحظر الش���امل لصيد
بعض األنواع البحرية إلى أن هناك أنظمة واضحة
تحظ���ر صيد بعض األنواع ،ومنه���ا اللقز الصخري،
لمدة  3أشهر في الس���نة خالل فترة التكاثر ،كما

ّ
تحدد الكمية اليومية لصيد الس���مك «الرياضي»
أي غي���ر التجاري .وه���ي تحظر صيد م���ا يزيد عن
سمكتين كبيرتين ،او أو ما يصل إلى  5كيلوغرامات
من األس���ماك الصغيرة« .من خالل ه���ذا المنطق،
يمك���ن القول إنه قد يكون من المفيد لنا أن نصبح
صيادين تجاريين أيضًا فهذا بالتأكيد سيس���اعد
عل���ى تزايد اللقز الصخري» ،كت���ب أحد الصيادين
الهواة ساخرًا من القرار.
وفقا لمرش���د خاص ج���اء أن الصيد الرياضي هو
ّ
ويتحم���ل الصيادون
الصيد لهدف االس���تمتاع،
الذي���ن يس���تمتعون بالبحر مس���ؤولية االنصياع
للقان���ون والمس���اعدة ف���ي الحفاظ عل���ى مصدر
األس���ماك .يحتاج كل صي���اد في إس���رائيل إلى
رخصة صي���د غير الصيد بالصنارة من الش���اطئ.
ُيصدر مكتب الصيد الرئيسي نوعين من تراخيص
الصي���د الرياض���ي :رخص���ة ش���خصية ورخصة
للسفينة .بحسب رخصة الصيد الرياضيُ ،يسمح
الصيد بالطرق التالية ،وهي تس���توجب الحصول
عل���ى رخصة صيد رياض���ي صالحة :صن���ارة غير
متدلية عن الش���اطئ .الصيد بأكثر من  3صنارات
نش���طة يحتاج أيض���ًا إلى رخصة صي���د رياضي
للس���فينة عند الغطس الحر من دون اس���تخدام
وسائل تنفس اصطناعي ،وفقط في البحر األبيض
ُ ُ
المتوس���ط .من أس���س النظم في توزيع المناطق
البحرية ُيمنع الصيد خالل فترة التكاثر ،وتنطبق
في كل س���نة فترة منع صيد تمتد حتى  90يومًا
متتالي���ًا ما بين  1آذار حت���ى  1تموز ،كما يحددها
مس���ؤول مكتب الصيد الرئيس���ي .ينشر مسؤول
مكت���ب الصيد الرئيس���ي رس���الة ح���ول التاريخ
المح���دد ف���ي الجريدة اليومية وفي موقع قس���م
الصي���د ف���ي وزارة الزراعة .هذا المن���ع ال ينطبق
على الصيد بالصنارة من الشاطئ والصيد بشبكة
شخصيةُ .يمنع خالل فترة التكاثر صيد األسماك
التي تنتمي إل���ى عائلة اللقز بين  1أيار حتى 30
حزيران .في حالة صيد الس���مكة المذكورة ،يجب
إعادتها إلى الماء على الفور.
من جهتها ،قال���ت وزارة حماية البيئة في فترة
الوزيرة غمليئيل (الحالية) إن النوعين اللذين تقرر
حظرهم���ا هما نوعان رئيس���يان يتمتعان بأهمية
بيئية عالية بس���بب ما يفترسانه ،مما يحافظ على
التوازن البيئي في البح���ر من خالل تنظيم تعداد
األس���ماك التي يفترس���انها .باإلضافة إلى ذلك،
كانت هناك أصناف ألسماك غازية قبالة السواحل
في ظل ع���دم وجود تنظيم فع���ال لتعدادها ،مما
أدى إلى القضاء على مخزون الطحالب على الصخور
تحت الماء ،وهذه الطحالب هي غذاء ومأوى ألنواع
بحرية أخرى تضررت نتيجة اختفاء الطحالب.
لقد أش���ارت أبحاث كثيرة إلى أن قناة الس���ويس
ُ
الت���ي افتتحت عام  1869إل���ى جانب كونها إنجازًا
ً
ّ
هندس���يًا مذه�ل�ا ،اختصرت الط���رق البحرية بين
أوروبا وآس���يا بحوالي  9000كيلومتر ،قد س���محت
بعبور أس���هل ألنواع غير مرغ���وب فيها أيضًا من
أحياء البحر األحمر ،وفق ما يقول العلماء .وقد أدت
المنافسة الشرس���ة بين أنواع األحياء على الموارد

الغذائي���ة إلى تطور قدرات ُّ
تكيفية غير اعتيادية
منافسة
لدى أنواع أحياء البحر األحمر ،مما يجعلها
ِ
هائل���ة لنظيراته���ا ف���ي البح���ر المتوس���ط .وقد
تفوقت بعض األنواع الغازية الناجحة على األنواع
المتوطنة بشدة عند منافس���تها على الموارد في
ً
بعض المناطق ،مس���ببة تش���ريدها م���ن موطنها
ً
ُ
أكثرها قوة عبر البحر المتوسط
الطبيعي .وانتشر
بكاملهِّ ،
مغيرًا التوازن البيئي البحري بش���كل كبير.
وعل���ى الرغم من تفاوت األرقام ،يتفق خبراء البحار
عمومًا على أن نحو  90نوعًا من أسماك البحر األحمر
قد غزت البحر المتوسط بنجاح وتكيفت مع موائله،
متنافس���ة مع ما يق���رب من  500نوع من أس���ماك
الشعاب المرجانية األصلية.

باحث :حملة خداع ليس لها أساس
علمي قائم على البيانات الكمية
وف���ق ما كتبت د .بيال جليل ،من «المعهد الوطني
لعلوم المحيطات في حيفا» و 17مؤلفًا مشاركًا في
الدورية األكاديمي���ة  Biological Invasionsفي
نيسان  ،2015فإنه من بين نحو  700نوع من األنواع
ّ
حاليًا في
غير المتوطنة متعددة الخاليا المعروفة
البحر المتوس���ط ،كان نصفها قد دخ���ل عبر قناة
السويس .وفي بحثهم الذي يحمل عنوان «مشكلة
مزدوجة»ّ ،
عبر علم���اء البحار عن قلقهم من عواقب
توس���يع ما أس���موه «أحد أكثر مم���رات غزو األنواع
البحري���ة قوة في العالم» .وه���م يتوقعون عواقب
وخيم���ة على التن���وع البيولوجي وس���لع وخدمات
النظم اإليكولوجية للبحر المتوس���ط .ومما كتبوه:
بع���ض األنواع المهاجرة ضارة ،وس���امة وتش���كل
ّ
حقيقيًا لصحة اإلنس���ان (دورية «نيتشر
تهديدًا
ميدل إيس���ت» ،المتخصصة بتغطية الموضوعات
العلمية ذات الصلة بالشرق األوسط وآسيا).
إج���راءات ال���وزارة تضمن���ت استش���ارة خبراء،
ومنظمات ناش���طة ف���ي المجال البيئي ،وس���لطة
الطبيعة والمتنزهات اإلس���رائيلية ،وكذلك جلسة
اس���تماع عامة بمش���اركة مفتوحة للجمهور .وكان
الخ�ل�اف واضحا بين رأي يق���ول إن هذين النوعين
ّ
معرضان للخط���ر وهناك قيمة في الحفاظ عليهما
لصال���ح البيئة والنظم البيئية األوس���ع؛ وبين رأي
آخر قال إن هذين النوعين مس���موحان في الصيد
التج���اري ،وتخرجهما الش���باك ووس���ائل الصيد
األخ���رى غي���ر االنتقائي���ة ،وعلى الرغ���م من هذا
فالنوعان مزدهران مم���ا يعني منطقيًا وعلميًا أنه
ال يوجد خطر على اس���تمرار وجودهما وتكاثرهما.
ّ
الوزارة غلبت ال���رأي األول وتغاضت عن اآلراء التي
أشارت للتناقض الواضح الناجم عن تجاهل الصيد
التجاري الضخم.
أكد الباح���ث د .داني غوالني ،من قس���م التطور
الطبيعي ف���ي الجامعة العبرية ف���ي القدس ،في
وجهة نظر مهنية قدمها للمحكمة حين نظرت في
دعوى جمعية حماية الطبيعة ضد وزارة البيئة ،أن
جمعية حماية الطبيعة تدير حملة خداع ليس لها
أساس علمي قائم على البيانات الكمية في الماضي
والحاضر .وأض���اف أنه لم يالحظ أي انخفاض كمي

في أعداد نوعي اللقز الصخري قيد الجدل ،وال علم
لديه بأية دراسة علمية تشير إلى تراجع أو تضرر
تعداد هذه األن���واع ،واالدعاء بأنها تتعرض لخطر
االنقراض باطل وال أساس له من الصحة.
وجاء في نص وجهة نظره :في ضوء اعالن الهيئة
القانونية في وزارة حماية البيئة في تاريخ  6أيار
 2018بش���أن حظر بعض األن���واع البحرية وبينها
اللقز أقر ما يلي :ليس واضحا لماذا وعلى أي أساس
اختيرت ه���ذه األنواع باألس���اس وليس س���واها،
فعل���ى الرغم مما ورد في ه���ذه الوثيقة القانونية
الحكومي���ة ال علم لي بأي بحث علمي او اس���تطالع
يش���ير إلى تراج���ع أو تضرر هذه األن���واع ،أو أنها
«تواج���ه خطر االنق���راض» .االدع���اء بأنها معرضة
لالنق���راض ليس فقط كاذبا ويفتقر لمصداقية بل
ال يس���تند إلى أية حقائق يغطيها البحث العلمي.
هناك نوع واحد فقط من أسماك اللقز في شواطئ
البحر المتوس���ط الذي يش���ار إليه عل���ى أنه ضمن
قائمة المهددين بالخطر ،ولكن بكوني قد شاركت
في قس���م مهم من اجتماع���ات المعاهدة الدولية
لحماية البيئة البحيرة ،وف���ي إعداد قائمة األنواع
التي نش���رت فيمكنني التأكي���د أن إدخال النوع
الوحيد م���ن لقز الصخر إلى ه���ذه الفئة كان على
أس���اس معلومات وردت من غرب البحر المتوس���ط
فق���ط ،وتحديدا من الجزائ���ر والمغرب .والمعروف
أن تركيبة األنواع وحج���م تعدادها ،بما فيها هذا
الصنف يختلف تماما بين ش���قي المتوس���ط دون
أية عالقة بنشاط الصيد.
ويخلص إلى القول :بوصفي باحثا يرافق نش���اط
الصيد في إس���رائيل في العق���ود األربعة األخيرة
وقم���ت بتأليف عدة كتب حول الموضوع ،لم أالحظ
أي تغيير في انتش���ار لقز الصخر وسائر أنواع هذا
اللقز على امتداد السنين .وفي ضوء هذا ال أرى أي
تبرير وتس���ويغ إلعالن هذه األنواع السمكية على
أنها قيم طبيعية تجدر حمايتها أو أنهاا مهددة.

َ
الخطر الحقيقي هو الصيد التجاري الضخم غير المراقب
أم���ا د .دور إدليس���ت ،الباح���ث ف���ي البيولوجيا
البحرية والخبير في الصيد البحري من جامعة حيفا،
فيقول« :هذه الدعوى القضائية موضوعها امتناع
الوزارة ع���ن القيام بخطوات فعالة إلنقاذ خمس���ة
أنواع بحرية توصف بأنها تتعرض لخطر االنقراض
بسبب الصيد المنفلت» .األنواع األربعة للقز البحري
المشار إليها هنا ليست موجودة بالمرة تحت خطر
االنقراض ،عل���ى الرغم من أن الدع���وى القضائية
تكرر هذه العبارة مرة بعد األخرى على نحو مضلل،
وكأن اللق���ز البحري مهدد .ولكن هذا التكرار ليس
من ش���أنه أبدا جعل ه���ذه المقول���ة صحيحة .إن
عبارات مثل «أهمية بيئية ال مثيل لها» و»تراتبية
بيئية بحرية» هي عب���ارات ّ
محرفة ومضللة .عمليا
هناك أنواع عديدة من سالس���ل الغ���ذاء البحرية
وبعض مركباتها تحمل أهمية الس���تمرار عمليات
وس���يرورات مختلفة .ه���ذه المركبات تتغير طيلة
الوقت وليس فقط بس���بب الصي���د المنفلت وانما
ألسباب متعددة .ومنذ الخمسينيات وحتى اليوم
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فإن معدل صيد القارب الواحد على امتداد الس���نة
هو نح���و نصف طن من ه���ذا الن���وع .ان الموظف
الس���ؤول ع���ن الصيد ق���د ّ
فعل صالحيات���ه وحدد
ش���روط حماية سمك اللقز الصخري (الواردة أعاله)
ّ
وضمنه���ا في األنظمة الخاص���ة بمواعيد وكميات
الصيد وتحديد المس���موح ب���ه وفترته في الصيد
المع���روف بالصيد الرياضي .وه���ذه األنظمة هي
بين األنظمة األكثر تش���ددا في العالم .أما تهديد
أنواع سمكية دون غيرها باالنقراض ،يقول الباحث،
فيعود إلى أسباب متعددة تتجاوز أكثر بكثير مما
يسمى الحساسية للصيد ،سواء كان منفلتا أو غير
منفلت.
لوضع األمور في س���ياق أوس���ع :منظمة األغذية
والزراع���ة (الفاو) ،تؤكد أن ش���باك الصيد الضخمة
ّ
بالج���ر ،وه���ي التي تس���تخدم في
الت���ي تعمل
س���فن بملكية جهات اقتصادية قوي���ة ،والصيد
ُ
بالش ُ
���رك والفخاخ تضر بشكل فادح بالبحر وثروته
الس���مكية والبحري���ة عموم���ا .ففي حي���ن تؤدي
ّ
الس���نارية الطويلة إل���ى إعاقة الكائنات
الخطوط ِ
ّ
ّ
تضر ش���باك
الحية وهالكها على األرجح،
البحرية
ّ
بالجر بمواط���ن البيئة البحري���ة الفرعية.
الصي���د
ُ َ
وتعتبر ش���باك الق���اع الخيش���ومية أكثر معدات
ً
ُ
ّ
ش���بك أطرافها في
الصيد إثارة للمش���كالت ،إذ ت
القاع البحري وتطفو الش���بكة فوق السطح بواسطة
ِّ
ّ
عوامات لتش���كل ما يش���به «جدارًا بحريًا عموديًا»
ً
يمتد لمسافات تتراوح بين  600و 10000متر طوال.
الش���باك من
وفي حالة فقد أو نبذ هذا النموذج من ِ
الممكن أن تستمر عمليات «الصيد الشبحي» طيلة
سنوات ،لقتل األسماك واألحياء البحرية
أشهر بل
ٍ
األخرى بال طائل.
وه���ي تضيف في تقرير منش���ور على مواقعها:
ُ
ً
الش ُ
���رك والفخاخ الوعائية عامال آخر رئيسًا
تمثل
وراء ظاهرة الصيد الش���بحي .في هذا الشأن ،ذكر
المدير العام المس���اعد إيش���يرو نومورا ،مسؤول
قسم مصايد األس���ماك لدى المنظمة ،أن ّ
«كميات
ّ
المخلفات م���ن معدات الصيد المهملة ال محالة أن
تتراكم بمعدالت متواصلة في المحيطات والبحار
ُ
ّ
والمقدر
وأن تنزل أضرارًا بالنظم البيئية البحرية،
تخذ
أن تزداد الوضعية س���وءًا على س���وء م���ا لم َي ِ
المجتمع الدولي إجراءات ّ
فعالة لمواجهة مش���كلة
ٍ
الحط���ام البحري ككل» .وأوضح خبي���ر المنظمة أن
«استراتيجيات مجابهة المشكلة يجب أن تتزامن
ّ
وتخفيف وعالج».
وقاية
متعددة ،من
جبهات
على
ٍ
ٍ
ٍ
خالصة هذه المس���ألة أن السلطات في إسرائيل
تجد متس���عًا كبيرًا من الوق���ت واالهتمام لفرض
أنظم���ة صارمة عل���ى الصيد بوس���ائل يدوية على
الش���واطئ من قبل ه���واة الصيد ،لكنه���ا تكاد ال
تقترب من وس���ائل الصيد المعقدة والتي تجني
كميات هائلة من األس���ماك ،دون انتقاء وال تمييز،
بل هي اس���م على مس���مى ،تجرف كل ما يعترض
طريقه���ا .فه���ذا الصيد تس���يطر علي���ه جهات
اقتصادية قوية ،وهي على العموم تحظى بحماية
في المؤسس���ة الحاكمة اإلس���رائيلية ،س���واء في
مضمار الصيد أو في غيره.
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وزارة الخارجية النرويجية

محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

