معنى استثناء النقب في «عام
اإلغفال» ،عام امتناع اليهود عن
غـرس األشجـار «بأمـر من الله»!

خطة حكومية إسرائيلية إلنشاء
صندوق بقيمة  45مليون شيكل
لجذب إنتاجات األفالم األجنبية!

صــــفـــــحـــ ( )2ـــــــة

صــــفـــــحـــ ( )4ـــــــة

ملحق أسبوعي يوزع الكترونيًا يصدر عن
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كلمة في البـدايـة

النقب  ..األرض ّ
لب الصراع
بقلم :أنطـوان شلحـت

ّ
ترقب إسرائيلي لموجة كورونا الحالية غير المسبوقة
والنعكـاساتهـا علــى االقـتـصــاد والجـهـــاز الصــحــي!

موجة كورونا الجديدة في إسرائيل :من المبكر الوصول الستخالصات اقتصادية											 .

كتب برهوم جرايسي:

ّ
تش���تد حالة الترقب في أوس���اط الحكم اإلس���رائيلي ،واألوساط
ّ
الحالية،
والمؤسسات االقتصادية والمالية ،لمستقبل موجة كورونا
تس���جل ّ
ّ
معدالت غير مسبوقة في عدد اإلصابات اليومية ،في
والتي
حين أن التقديرات تشير إلى احتمال أن تصل الحاالت النشطة إلى
ما بين  800ألف وحتى مليوني ش���خص في غضون أس���بوعين ،وما
سيرافق هذا من انعكاسات على الجهاز الصحي ،وبشكل خاص على
ّ
س���جل االقتصاد في العام الماضي
االقتصاد من كل جوانبه ،بعد أن
 ،2021وف���ق التقاري���ر األولي���ة ،معطيات فاجأت إس���رائيل بكونها
ّ
المعدلة الحقا.
إيجابية نسبيا ،مقارنة مع التوقعات األولى وحتى
ورغم مرور أس���بوع وأكثر على التقديرات المس���تقبلية ،بمعنى
عن حاالت نش���طة بما بي���ن  800ألف إلى مليوني ش���خص ،إال أن
عدد الحاالت النش���طة ،في مطلع األس���بوع الجاري ،بأكثر من 280
ّ
يس���جل
ألفا ،ال يقترب م���ن تلك التقديرات .ففي األيام األخيرة،
عدد اإلصابات بكورونا يومي���ا ذروة بعد ذروة ،إال أنه كما يبدو فإن
ّ
بمتحور أوميكرون ،إذ أن
النس���بة العظمى من هذه اإلصابات ه���ي
أع���داد المصابين الضخمة ال تنعكس على أعداد متلقي العالج في
المستشفيات ،وال من هم في حالة الخطر ،وبالتالي أعداد الوفيات،
ّ
التخوف اإلسرائيلي من أن تكون المستشفيات
إال أن هذا ال يلغي
عاجزة عن اس���تيعاب األعداد المتزايدة الحق���ا ،رغم أن التوقعات
العلمية اإلس���رائيلية تقول إن هذه الموجة ستبدأ في التراجع مع
نهايات الشهر الجاري ،أو لربما في مطلع الشهر المقبل.
وأيضا مقابل هذه األعداد الضخمة من المصابين ،هناك أكثر من
 200ألف ش���خص في حالة حجر حتى مطلع هذا األس���بوع ،والحجر
عادة ينعكس مباش���رة على قطاع العمل ،ولذا فإن أحد الحسابات
ّ
في إسرائيل هو انعكاسات تضخم أعداد المصابين والذين يفرض
عليهم الحجر عل���ى االقتصاد والحياة العامة ،رغم أن المؤسس���ة
ّ
الصحية اإلس���رائيلية ذات الش���أن قلصت عدد أيام الحجر لسبعة
أيام بدال من  10أيام ،لمن ليس لديهم عوارض المرض.
ففي إس���رائيل يدور جدل حول جدوى فرض إغالقات ولو جزئية،
إن كان عل���ى المدارس ،وفي ه���ذا الملف هناك معارضة من وزيرة
التعليم يفعات شاش���ا بيطون؛ أو إغالق مطاع���م ومرافق جمهرة،
وهنا الصرخة وصلت مس���بقا من قطاعات االقتصاد .إال أن التقارير
اإلس���رائيلية تقول إن الجائحة فرضت نفسها على الجمهور الذي
بادر بذاته إلى تقليص حركته ،وارتي���اده لألماكن العامة ،ومنها
المطاعم وغيرها .وتداهم إسرائيل الجائحة ،في الوقت الذي عرضت
فيه التقارير االقتصادية معطيات مفاجئة لالقتصاد اإلسرائيلي،
مثل العجز في الموازنة العامة في العام الماضي ،الذي بلغ نس���بة
 %4.5م���ن حجم الناتج العام ،بدال من توقعات عجز بنس���بة ،%6.7
على أساس���ها تم إعداد ميزانية العام الماض���ي .كما أن مداخيل
ّ
ّ
والمعدلة الحقا،
س���جلت ارتفاعا فاق التقدي���رات األولى
الضرائب
ّ
لتسجل ذروة غير مسبوقة في االقتصاد اإلسرائيلي.
وكما يظهر من حجم االعتراضات على اتخاذ إجراءات صارمة مثل
إغالقات وقيود على الحرك���ة ،فإن القلق على االقتصاد بات يطغى
على القلق الصحي .إال أن األمور لم تنته ،وجميع االحتماالت بشأن
اإلجراءات تبقى واردة في األيام المقبلة.

على الجمهور ،فالتضخم يض���رب جميع الدول المتطورة والغنية،
وأبرزها الواليات المتحدة األميركية ،التي ّ
سجل فيها التضخم في
العام الماضي ارتفاعا بنسبة  ،%7وهي النسبة األعلى منذ  41عاما،
حسب ما قالته التقارير األميركية.
إال أن ه���ذا الف���ارق ال يلغي ك���ون أن كلفة الحي���اة اليومية في
إسرائيل أغلى بنسبة  %20من معدالت الكلفة في الدول المتطورة،
حتى وفق تقارير إس���رائيلية .وعلى س���بيل المثال ،فإن أس���عار
المواد الغذائية على مختلف أصنافها ،أغلى بنسبة  %25بالمعدل،
مقارنة مع األس���عار في األس���واق العالمية ،وبشكل خاص أسعار
اللحوم التي هي أعلى بنس���بة  %30من األسعار في العالم ،بسبب
شروط الحالل اليهودي المكلفة.
وسبق اإلعالن عن التضخم المالي ،اإلعالن عن العجز في الميزانية
العامة في العام الماضي  ،2021الذي بلغ ،كما ذكر هنا ،نسبة ،%4.5
وهي نس���بة مفاجئة لألوس���اط اإلس���رائيلية ،ألنها جاءت أقل من
جميع التوقعات ،في حين أن خزينة الضرائب ّ
سجلت مداخيل هي
األخرى فاقت كل التوقعات ،حتى األخيرة منها.
وحس���ب ما ورد في التقارير األولية لوزارة المالية ،بش���أن العجز
في الميزانية العامة ،فإن خفض العجز كان نتيجة الرتفاع حاد في
جباية الضرائب ،فاق التوقعات وكل التعديالت الالحقة ،وبموازاة
ذل���ك ،كان هناك خفض في الصرف الحكومي .إال أن العجز كان من
الممك���ن أن يك���ون أقل ،لوال الصرف الزائد في الش���هر األخير من
العام الماضي ،وأساسا على وزارة الدفاع.
وحس���ب تقرير وزارة المالية ،فإن العجز في الموازنة العامة مع
نهاي���ة العام الماضي بلغ  68.6مليار ش���يكل ،وهذا يعادل %4.5
من حجم الناتج اإلس���رائيلي العام ،ما يعني أن حجم الناتج العام،
بلغ في العام الماضي  1.525ترليون شيكل ،وهذا يعادل قرابة 491
مليار دوالر ،على أس���اس ّ
معدل الصرف في الشهرين األخيرين من
العام الماضي 3.11 ،شيكل للدوالر.
وكان���ت الموازنة العامة للعام الماضي  ،2021قد تم إعدادها في
وزارة المالية على أس���اس عجز في الموازنة بنسبة  ،%6.7ما يعني
أن العجز جاء أقل بنحو  33.5مليار ش���يكل .وبع���د إقرار الموازنة
ّ
العامة ،خفضت وزارة المالية تقديراتها للعجز إلى نس���بة ،%5.5
ولكن النتيجة األولية جاءت أقل ،علما أن نسبة العجز النهائية قد
تتضح خالل الشهرين المقبلين ،ولربما تكون النسبة أقل بقليل.
ُويس���تنتج من تقرير الوزارة ،أنه في األش���هر الـ  11األولى من العام
الماضي بلغ العجز المالي  47.6مليار ش���يكل ،م���ا يعني عجزا ّ
بمعدل
س���نوي بنس���بة  %3.1من الناتج العام ،ولكن العجز قفز في الش���هر
األخي���ر وحده بنح���و  21مليار ش���يكل ،وه���ذا جرى في األس���بوعين
األخيرين ،حينما طلب���ت الحكومة ،وأقرت اللجن���ة المالية البرلمانية،
تحويل فوائض ميزانيات لبنود صرف أخرى ،ما يعني صرفا زائدا بنحو
 16مليار شيكل ،منها  7.5مليار شيكل تم دفقها على وزارة الدفاع.
وكما ذكر ،فإن جباية الضرائب حققت قفزة فاقت كل التوقعات
الت���ي كانت ترتفع تباعا ،وبلغ إجمالي مداخيل الضرائب  413مليار
شيكل ،مقابل  318مليار ش���يكل في العام  .2020وكانت ميزانية
 2021ق���د تم إعدادها على أس���اس مداخي���ل ضريبية بقيمة 343
مليار ش���يكل ،وش���رعت وزارة المالية الحقا برفع التقديرات ،حتى
بلغت  395مليار ش���يكل ،وفق آخر تقديرات ليتبين أن المداخيل
النهائية أكبر.

التضخم المالي والعجز في الموازنة العامة
ّ
س���جل التضخم المالي في العام الماضي  2021ارتفاعا بنس���بة
 ،%2.8بموج���ب ما أعلن���ه مكتب اإلحصاء المرك���زي الحكومي ،في
منتصف الش���هر الجاري ،كانون الثاني .وهي النس���بة األعلى منذ
العام  ،2012ومش���ابهة لما كانت عليه في الع���ام  .2011والمرتكز
األساس الرتفاع التضخم بهذه النسبة ،هو ارتفاع المواد الغذائية
ّ
تس���جل ارتفاعات متواصلة وبشكل
واألساس���ية الحياتية ،التي
زاحف من���ذ صيف الع���ام  .2020إضاف���ة للصرف على المس���كن
وصيانته.
إال أن اإلسرائيليين في س���دة الحكم يسعون دائما للمقارنة مع
الوضع القائم في الدول المتطورة الكبرى ،بهدف تس���هيل الغالء

تحذير من انبهار ومغامرة
يحذر محللون الحكومة والمس���ؤولين في المؤسسات المالية من
االنبهار الزائد بمعطيات االقتصاد اإلس���رائيلي ،خاصة وأن موجة
كورون���ا الجدي���دة ما تزال ف���ي أوجها ،وليس واضحا مس���تقبلها
وانعكاساتها على االقتصاد ،الذي فيه مواطن ضعف ليست قليلة
يجب أخذها باالعتبار.
ومن بين ه���ؤالء المحللين أدريان بايلوت الذي كتب في مقال له
في صحيفة «كالكاليس���ت» بأن هذه المعطي���ات تعد إنجازا لوزير
المالية أفيغدور ليبرمان ،خاصة وأن العجز في الميزانية يش���مل
ّ
المخصص���ة للصرف على أزمة كورونا ،ولوالها
الميزانية اإلضافية

(أ.ف.ب)

لكان العجز قد انخفض بقدر أكبر.
ّ
إال أن بايل���وت كتب محذرا« :يجب أال نخلط بين كل هذه البيانات
المدهش���ة التي ال ينبغي االس���تهانة بها ،فم���ن الواضح بالفعل
أنها ليس���ت كل شيء .إن إس���رائيل العام  2022هي دولة مزدوجة
مقس���مة ،تقريبا ،إلى مجموعتي���ن .األولى واألصغر م���ن الناحية
العددية ،مؤلفة من أولئك الذين ترتبت أمورهم ،وبضمنها أساسا
العاملون في قطاع التقنية العالية ،الهايتك ،الذين يحصلون على
معدل رواتب ضعف ّ
ّ
معدل الرواتب العام ،وسوية معهم العاملون
ف���ي القطاع العام ومنظم���ون نقابيا ويحصلون على ش���روط عمل
جي���دة ،ومضمونة .وهناك موظفون يتقاض���ون راتبًا يزيد بالفعل
عن ضعف متوسطالراتب العام ،إضافة إلى المستثمرين وأصحاب
رؤوس األموال الذين ابتسم لهم القدر» .ويتابع بايلوت« :من ناحية
أخرى ،فإن معظم شعب إس���رائيل ينهار تحت العبء .وكورونا لم
تخلق أي ش���يء ،فقط س���لطت الضوء على الفج���وات االقتصادية
االجتماعية ،وأبرزتها ووسعتها كثيرا .تجري أحداث إسرائيل في
العام  2022في مس���احة أصبحت مزدحمة بشكل ال يطاق .هذا بلد
يش���هد ازدحامات متنوعة .فإلى جانب االختناقات المرورية على
الطرقات والحدائق والش���وارع ،هناك ازدحام وضغوط في الجهاز
الصحي ،كما في وسائل النقل ،والتعليم ،وقطاع العقارات وغيره».
ويرى بايلوت أن آلية العمل في جهاز الدولة واالقتصاد ،سوية مع
نسبة التكاثر الطبيعي األعلى بين الدول المتطورة ،والبيروقراطية
القديمةّ ،
تشد إسرائيل س���نوات إلى الوراء .وبعد كورونا سيكون
وض���ع لم يكن قائما م���ن قبل ،وعلى الحكومة بلورة اس���تراتيجية
جديدة لالقتصاد الكلي ،ال تس���تند فقط عل���ى حجم الناتج العام،
ونسبة النمو الس���نوية فيه .فالعجز في الميزانية سيستمر ،وهو
أمر مهم لمعرفة كيفي���ة إدارة االقتصاد والمال العام ،لهذا يجب
أن يك���ون التركيز على جوهر اإلنفاق والدخل .أين نضع الش���يكل
الهامشي ليكون أفضل للجميع هنا ،وال أقل أهمية :ممن يتم أخذ
الشيكل ،بحسب تعبير بايلوت.
غي���ر أن من فاجأ األوس���اط االقتصادية الرس���مية والخاصة كان
محافظ بنك إس���رائيل المركزي ،أمير يارون ،الذي قال في بيان له
أمام اللجنة المالية البرلمانية في الكنيست في األسبوع الماضي،
إن الوض���ع االقتصادي العام في إس���رائيل ما زال متخلفا عن ركب
الدول المتطورة ،وكي تلحق إس���رائيل بهذا الركب ،وتكون ضمن
ال���دول ال���ـ  15األولى األكثر تط���ورا اقتصاديا ف���ي العالم ،عليها
تغيير ع���دد من القواعد والمع���ادالت االقتصادية التي وضعتها
منذ س���نوات ،من أجل زيادة االس���تثمارات الحكومية في مختلف
المجاالت ،ما من شأنه أن يدفع قدمًا بعجلة النمو االقتصادي.
وخالفا لكل س���ابقيه في المنصب ،دعا يارون إلى زيادة س���قف
العجز في الميزانية العامة ،من النس���بة المتوخاة والمطلوبة ،%2
التي وضعتها وزارة المالية ،وحتى بنك إس���رائيل المركزي ،الذي
طالب بأقل منها سابقا ،إلى نسبة تتراوح ما بين  %3إلى .%4
ولم يكتف يارون بهذا ،بل دعا أيضا إلى عدم االستمرار بالتمسك
بنس���بة دين عام ال ترتفع عن نس���بة  %60من حجم الناتج العام،
وهي النسبة التي حققتها إسرائيل في األعوام  2017وحتى ،2019
وارتفعت إلى  %74في العام  ،2020وحس���ب التقديرات ،فإن هذه
النسبة تراجعت بشكل ملحوظ في العام الماضي ،استنادا لنسبة
العجز في الميزانية ،ونسبة النمو المتوقعة بنحو  %7ولربما أكثر.
ويقول يارون إنه ال مانع من رفع س���قف الدين العام إلى نس���بة
 ،%70مدعي���ا أن االقتص���اد اإلس���رائيلي قادر على تحمل نس���بة
كه���ذه ،رغم كلفة ه���ذا الدين م���ن الميزانية العام���ة ،من حيث
الفوائد البنكية .ويقول يارون إن مس���تويات الفائدة البنكية في
ّ
يش���جع على زيادة الدين م���ن أجل زيادة
العال���م منخفضة وهذا
االستثمارات.
يش���ار إلى أنه في العام  ،2019وقبل اندالع جائحة كورونا ،بدأ
الحديث في إس���رائيل عن وضع سقف أقل للدين العام ،ليصل
إل���ى حدود  %50م���ن حجم الناتج العام ،حت���ى تفجرت جائحة
كورون���ا وانعكاس���اتها على االقتص���اد ،فقلب���ت كل الموازين
والمعادالت االقتصادية.

ما ش���هدته منطقة النقب ه���ذه الفترة
من مح���اوالت االس���تيالء عل���ى المزيد من
األرض العربي���ة ،من خالل أداة التش���جير،
أعاد تس���ليط الض���وء على م���ا يتعرض له
الفلس���طينيون فيها منذ النكبة في العام
ً
 1948وص���وال إلى يومنا ه���ذا ،على خلفية
الص���راع عل���ى األرض .وقبل نح���و عقد من
األعوام دارت معركة في نطاق هذا الصراع
حول ما عرف في حينه باسم «مخطط برافر»
تكلل���ت بالنجاح ودفن المخط���ط في أواخر
الع���ام  ،2013لك���ن من دون تخل���ي الدولة
عن غاياته .واس���تهدف المخطط في ذلك
الوقت مص���ادرة مئ���ات آالف الدونمات من
الع���رب األصالنيي���ن ف���ي تل���ك المنطقة،
والذي���ن بلغ عددهم نحو  200ألف نس���مة،
وذلك من خالل حشرهم في أقل من  100ألف
دونم ،أي أقل من واحد بالمئة من مساحتها
اإلجمالية .وصادقت الحكومة اإلس���رائيلية
على ه���ذا المخطط في أيل���ول  ،2011وجرى
تعريف���ه بأنه «مخطط توطين عرب النقب».
ّ
ونص على الته���ام نحو  500ألف دونم من
أصل  600أل���ف دونم يملكه���ا العرب في
النقب ،وترفض الحكومة تسجيل ملكيتهم
عليها .ولم يكن األمر مرتبطًا بوجود العرب
ف���ي منطقة النقب فقط ،وإنما انطوى أيضًا
عل���ى انعكاس���ات خط���رة تتعل���ق بجوهر
المعركة عل���ى األرض بين الفلس���طينيين
في الداخ���ل ودولة إس���رائيل .ومعروف أن
كل ما بقي من األراض���ي الخاصة التي كان
يملكها هؤالء الفلس���طينيون في منطقتي
الجليل والمثلث ال يزيد عن  650ألف دونم.
ومن هنا رأت لجنة المتابعة العليا لش���ؤون
الجماهير العربية ف���ي الداخل أن «مخطط
براف���ر» يعتب���ر أكب���ر مخط���ط كولونيالي
يس���تهدف وجودهم منذ نكبة  ،1948وأن
ُ
معركة النقب تشكل بالتالي معركة فاصلة
عل���ى ما تبقى من أراض عربية ،بعد أن نالت
المؤسسة اإلس���رائيلية من أراضي الجليل
والمثلث والمدن الساحلية على ّ
مر األعوام.
وبالتزامن مع المعركة ضد «مخطط برافر»
عمم���ت لجنة التوجيه العلي���ا لعرب النقب
التي تش���كلت كقيادة جماعية للمواطنين
العرب ف���ي النقب ّ
وضم���ت جميع األحزاب
والقوى السياسية الفاعلة ،وثيقة تضمنت
ً
عرضًا مفص�ل�ا لمعرك���ة األرض في النقب.
وجاء فيها أنه وفق���ًا إلحصائيات جرت في
فترة االنتداب البريطان���ي ( )1931بلغ عدد
الب���دو في النق���ب  65ألف نس���مة ،وقدرت
لجنة فلسطين لألراضي العام  1920األراضي
المفتلح���ة في قضاء بئر الس���بع بما ال يقل
عن  3.75ملي���ون دونم عدا أراضي الرعاية.
كما ّ
تبين صور لس�ل�اح الج���و البريطاني من
 1945أن جمي���ع مناط���ق الس���كن في قضاء
بئر الس���بع مفتلحة بالكامل ،وهذا يدحض
فـرية إس���رائيل بأن النقب صحراء بالكامل،
وأن أهله���ا ب���دو رحل .وق���د احتفظ أهالي
بئر الس���بع بملكيتهم ألراضيهم بحس���ب
قانون العرف والعادة لعدة قرون ،وفلحوها
وعاش���وا فيها .كما أكد وزير المستعمرات
البريطاني ،ونستون تشرتشل ،لدى زيارته
للقدس في  ،1921بحضور أول مندوب س���ام
بريطان���ي هو هرب���رت صموئيل ،وباس���م
الحكومة البريطانية ،حق األهالي في ملكية
أرضهم بحسب قانون ُ
العرف والعادة («وعد
تشرتش���ل للبدو») وصدرت بيانات رسمية
وحكومي���ة في هذا الش���أن .وت���م احتالل
بئر الس���بع من جانب الجيش اإلس���رائيلي
ف���ي الفت���رة الواقعة بين تش���رين األول -
كان���ون األول  ،1948واقترن ذل���ك بترحيل
 90بالمئة من س���كان النقب خ���ارج حدود
الدولة ،حي���ث أصبحوا الجئي���ن .واألغلبية
العظمى منهم ج���رى تهجيرها إلى األردن
وقط���اع غزة ،حي���ث أن ع���دد الالجئين من
قض���اء النقب وفقا إلحصاء ج���رى في 1998
بلغ  555813نس���مة ،وم���ن تبقى في قضاء
النقب بعد حملة التهجير -وكانت نسبتهم
 10بالمئ���ة وتعدادهم ال يتج���اوز  10آالف
نس���مة (وفقا إلحصاء  1998بلغ عددهم 120
ألف نس���مة ،وآنذاك بلغ عددهم  200ألف
نس���مة) -ت���م تهجيره���م وتركيزهم في
منطقة جغرافي���ة محدودة محاذية للحدود
األردني���ة  -اإلس���رائيلية آنذاك وتس���مى
«منطقة الس���ياج» ،والممتدة شرقي شارع
بئر الس���بع  -الخليل ،بمحاذاة الخط األخضر
حتى تل عراد ،ومن هناك حتى ديمونا  -بئر
الس���بع .وبتاريخ  2أيار  1971بدأت الحكومة
اإلس���رائيلية حملة لتس���جيل األراضي في
النق���ب ،بهدف تس���جيل أراضي الس���كان

الذين تم ترحيلهم خارج الحدود على اسم
دولة إس���رائيل بحجة أنها أم�ل�اك غائبين،
وقام س���كان النقب الع���رب بتقديم طلبات
ملكية عل���ى مليون دونم .لك���ن الحكومات
اإلس���رائيلية ل���م تعترف بالق���رى العربية
في النقب بما ف���ي ذلك القرى القائمة قبل
إقامة الدول���ة ،وكانت البل���دة األولى التي
تم االعتراف بها في  1968هي تل الس���بع،
وبعد ذلك أق���رت الحكومات اإلس���رائيلية
تجميع السكان العرب في النقب في سبعة
تجمع���ات س���كنية ،وف���ي المقاب���ل تبنت
الحكومات اقتراح���ات طاقم حكومي ،بأن ال
تعترف بملكية الب���دو على أراضيهم على
أساس أن كل أراضي النقب موات ،معتمدة
عل���ى قانون ص���در ف���ي  1920إب���ان فترة
االنتداب البريطاني يناقض قانون األراضي
العثماني م���ن  ،1858ال���ذي ينص على أن
م���ن أحيا أرض���ًا مواتًا يحص���ل على حقوق
ملكي���ة ،أما القان���ون البريطان���ي الذي أقر
بضغط من الوكال���ة اليهودية فينص على
أن من يفلح أرضًا مواتًا ال يحصل على حقوق
ويعتب���ر مخالفًا للقانون .غي���ر أن الحكومة
اإلس���رائيلية ومع رفضها االعتراف بحقوق
الملكية أعلن���ت أن أي مواطن عربي يتنازل
ع���ن حقوقه في أرضه يحصل على تعويض
بأرض بديلة بنس���بة  20بالمئة من مساحة
أرضه ،وعلى تعويض مالي عما تبقى .وبعد
أن فش���لت مخططات الحكومة اإلسرائيلية
في ترحي���ل العرب من النق���ب وتركيزهم
ودفعه���م للتن���ازل ع���ن أراضيه���م عنوة
جاءت المخطط���ات األخيرة ،وكانت ذروتها
«مخط���ط برافر» .وما تجدر اإلش���ارة إليه أن
كل من عمل في إعداد هذا المخطط ،وكذلك
ُ
معظ���م الذين كلفوا بتنفيذه ،هم من رجال
المؤسسة العسكرية واألمنية اإلسرائيلية.
ول���م يخف كب���ار المس���ؤولين والخبراء في
الشؤون الجغرافية والديمغرافية أن تنفيذ
هذا المخطط يعتبر بالنس���بة إلى إسرائيل
«مهمة قومية» من الدرجة األولى ،تفرضها،
أيضًا ،الضغوط الس���كانية الش���ديدة في
وسط الدولة ،والحاجة إلى تخفيف الحضور
العسكري الكثيف المنتشر حول منطقة تل
أبيب الكبرى ،حيث أن الجيش اإلس���رائيلي
أع���د خططًا متع���ددة لنقل ع���دد كبير من
قواعده العسكرية إلى النقب بهدف إخالء
أراض ف���ي مناط���ق الوس���ط وتخصيصها
لمشروعات سكنية ،أو لمش���روعات مدنية
أخرى.
وكان تقرير صادر عن ديوان مراقب الدولة
اإلسرائيلية أش���ار إلى أن  80في المئة من
أراضي الدولة (باستثناء األراضي الموجودة
في الضفة الغربي���ة المحتلة) موجودة في
يد المؤسسة األمنية بصورة مباشرة أو غير
مباش���رة ،وتقوم هذه المؤسسة باستعمال
نصف ه���ذه األراضي ألغراضه���ا الخاصة،
بينما تفرض قيودًا ّ
مشددة على استعمال
النصف الباقي ،في وقت تحتاج فيه الدولة
بصورة ماس���ة إل���ى األرض .كم���ا أنه أبدى
اس���تغرابه من قي���ام المؤسس���ة األمنية
بمح���اوالت فرض س���يطرتها على مزيد من
أراضي الدولة.
في الوقت نفس���ه نشير إلى أنه في مطلع
ُ
 2009نش���ر في إسرائيل كتاب بعنوان «بلد
باللون الخاكي /األرض واألمن في إسرائيل»
من تألي���ف الباحثين عمي���رام أورن ورافي
ريغف .وقد عرضا فيه بشكل مفصل خريطة
االمتداد أو االنتشار األمني اإلسرائيلي من
الناحي���ة الجغرافيةّ ،
وبينا أن���ه على الرغم
من ّ
شح األرض في إس���رائيل فإن ما يقارب
نصف مس���احة الدول���ة يتبع للمؤسس���ة
األمني���ة أو أنه واقع تح���ت تأثيرها .وتمتد
هذه األراضي في كل أنحاء البلد ،في الوسط
واألط���راف ،وفي المدن الكب���رى والصغرى،
وف���ي الجبال وش���واطئ البح���ر ،وكذلك في
المناطق المأهول���ة والمفتوحة ،وفي هذه
المس���احة كلها ثم���ة بنى تحتي���ة أمنية
ومناطق عس���كرية .وأكدا أن الحديث يدور
حول ظاهرة جغرافية لي���س لها مثيل من
ناحية حجمها مقارنة بدول العالم األخرى.
كما أبديا دهش���تهما من اكتشاف أن دولة
إسرائيل المدنية من حيث المساحة تعتبر
أصغر كثيرًا مما كانا يعتقدان في السابق،
ّ
وشددا على أن الجيش هو بمثابة دولة ظل
ً
بدال من أن يكون تابعًا لدولة ذات سيادة.
ومثلما كانت الحال عند مواجهة «مخطط
برافر» ،ف���إن الهجمة اإلس���رائيلية الحالية
عل���ى أراض���ي النق���ب تعيدنا إلى ش���عار
«احت�ل�ال األرض» الصهيوني الكالس���يكي
ال���ذي لم يكن ش���عارًا للتي���ارات اليمينية
فحس���ب وإنم���ا كان أيضًا ش���عارًا لتيارات
صهيونية يسارية تدعي االعتدال.
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معنى استثناء النقب في «عام اإلغفال» ،عام امتناع اليهود عن غرس األشجار «بأمر من الله»!

															
قوات كبيرة من حرس الحدود تتهيأ لقمع احتجاجات أهالي النقب على االستيالء على أراضيهم بذريعة التشجير ،وذلك في  12من الشهر الجاري.

كتب وليد ّ
حباس:
تكمن إحدى األدوات التي تس���تخدمها إس���رائيل للسيطرة على
األرض وإزاحة س���كانها األصالنيين في سياسة التشجير ،والتي من
خاللها تقوم بالس���يطرة على األراضي من خالل زراعتها أو تحويلها
إل���ى حدائ���ق عام���ة أو محميات طبيعي���ة .في النقب ،مث�ل�ا ،يقوم
الصن���دوق القومي اليهودي (أو ما يعرف بالعبرية باس���م «كاكال»)
بمشروع جديد لتشجير مس���احات واسعة بهدف منع أي استخدام
آخر لها من قبل الفلسطينيين من سكان المنطقة مثل إقامة منازل
أو أحياء سكنية أو اس���تخدامها للزراعة وتربية المواشي .وفي يوم
األربعاء  12كانون الثاني ،وصل عضو الكنيس���ت إيتمار بن غفير ،من
حزب «قوة يهودية» التابع لتي���ار الصهيونية الدينية ،إلى النقب
لزراعة أش���جار وق���ال بأن «الصراع في النقب هو رمز س���يادتنا على
أرض إس���رائيل» .ومع نش���وب مواجهات حادة بين األجهزة األمنية
اإلس���رائيلية وأهالي المنطق���ة األصالنيين ،دعا يائي���ر لبيد ،وزير
الخارجية اإلس���رائيلي ،إلى إيقاف مش���روع التشجير ،األمر الذي جر
وراءه ردود فع���ل من قبل زعيم المعارض���ة بنيامين نتنياهو ،الذي
()1
زعم بأن ال أحد يجرؤ على إيقاف غرس األش���جار في دولة إسرائيل
أم���ا آفي ديختر ،عضو الكنيس���ت من حزب الليك���ود ،فقد وصل إلى
المكان ليش���ارك في زراعة األشجار ،وقال بدوره إن «الصراع هنا بين
المجرمين العرب والدولة .المجرمون يريدون االس���تيالء على مناطق
ال عالق���ة لها ببلداتهم .إن الدولة والصندوق القومي اليهودي على
أهبة االس���تعداد لمواجهتهم من خالل اس���تخدام الشجر والجرار
()2
الزراعي ووضع السياسات المالئمة».
إلى جانب هذه التجاذبات السياسية داخل إسرائيل ،كان هناك جدل
آخر غير متوقع ،ولم يتم االهتمام به بشكل كاف في الصحافة العربية،
ويتعلق بأحد أركان الش���ريعة اليهودية .ففي ه���ذا العام بالتحديد،
والذي يسمى في الثقافة الدينية اليهودية بـ»عام اإلغفال» ،يمنع منعا
باتا على اليهود اس���تخدام األرض ،أو زراعتها ،أو حتى غرس األش���جار.
ومع ذلك ،قام الحاخامات في إس���رائيل بوضع فتاوى استثنائية تسمح
بغرس األشجار في النقب ش���ريطة أن يتم استخدام أشجار غير مثمرة
من نوع محدد .هذه المقالة تستعرض مفهوم «عام اإلغفال» ،والجداالت
التي أثيرت حوله فيما يخص الصراع في النقب.

ما هو «عام اإلغفال»؟
بحس���ب التقويم العبري ،فإن السنة رقم  5782والتي بدأت بتاريخ
 7أيلول  2021وس���تنتهي في  25أيلول  2022هي «عام اإلغفال» .وهو
عام يأتي كل سبع سنوات ويمتنع فيه اليهود عن العمل في األرض،
زراعته���ا ،أو بيع محصولها .ففي اإلصحاح  23من س���فر الخروج ،ورد
النص التال���ي الذي بات يعتبر فريضة دينية« :س���ت س���نين تزرع
أرض���ك وتجمع غلتها .وأما في الس���ابعة فتريحه���ا وتتركها ليأكل
فقراء شعبك .وفضالتهم تأكلها وحوش البرية .كذلك تفعل بكرمك
وزيتونك» .وبموجب التفسيرات الدينية اليهودية ،فإن الهدف من
وراء هذه الفريضة هو أن الله يريد أن يذكر ش���عب إسرائيل بأنه هو
صاحب السيادة الفعلية ،وأن الملك الوحيد هو ملك الله .من هنا ،ألزم
الله اليهود بترك األرض وهجرتها كليا كي يتمكن األغيار والشعوب
الفقيرة من اس���تخدامها .ف���ي التاريخ الحديث ،يتم عادة اإلش���ارة
إلى أن اليهود في فلس���طين ب���دأوا بتطبيق فريض���ة «عام اإلغفال»

منذ قرون .بي���د أن الجدل الحقيقي بدأ في بدايات القرن العش���رين
عندما كان المس���توطنون اليهود الجدد يملكون مس���احات محدودة
من أراضي فلس���طين ،ويستخدمونها في معظمها للزراعة .في العام
 1909نش���ر الراب أبراهام إسحاق هكوهين كوك كتابًا بعنوان «سبت
البالد» وفيه ّ
تطرق إلى مفهوم «عام اإلغفال» من الناحيتين الشرعية
والقانوني���ة .أحد أهم التناقضات التي تترتب على هذا العام وبرزت
ف���ي الكتاب هي أن اليهود ال يمكنه���م تجاهل هذه الفريضة التي
يجمع عليها كل حاخامات إس���رائيل ،لكن م���ن جهة ثانية فإن ترك
األراضي الزراعية بدون فالحة س���يؤدي إلى ارتفاع حاد في األس���عار
وس���وف يعود بالخراب عل���ى التكنولوجيات الزراعية المس���تخدمة
والت���ي تحتاج إلى اس���تمرارية ومتابعة .واألهم أن ع���ددًا كبيرًا من
المزارعين المستوطنين سيفلس���ون وبالتالي سيكون مشروع إقامة
()3
دولة على المحك.
الحل الذي يقترحه الحاخام كوك هو حل تحايلي ،بحيث يتم بيع كل
األراضي التي تعود ملكيتها إلى اليهود ،سواء كمؤسسات أو كأفراد،
إلى ش���خص غير يهودي .في الواقع ،كان يهود صفد يستخدمون هذا
األس���لوب منذ ما يقارب  500عام ،لكن الحاخام كوك حول موضوع بيع
أراضي اليهود في «عام اإلغفال» من ممارس���ة غير مركزية يديرها كل
يهودي صاحب أرض في فلس���طين إلى ممارسة مركزية تشرف عليها
مؤسس���ات الحركة الصهيونية .وبعد قيام الدولة ،أصبحت الدولة هي
التي تش���رف على ذلك .وقد أث���ارت فتوى الحاخام ك���وك جدال كبيرا
في تل���ك الفترة .من جه���ة ،كان الحاخامات التابع���ون إلى الطوائف
األش���كنازية يرفضون رفضا تاما بيع األراضي إلى شخص غير يهودي،
ً
ألن في ذلك تحايال على الفريض���ة الدينية .فالبيع يعني أن األراضي
لم تعد ملكا لليهود ،وبالتالي باإلمكان االستمرار في األعمال الزراعية
وتجنيب المزارع اليهودية خس���ائر باهظة .وق���د كان الحاخام كوك،
الذي أتاح بيع األراضي خوفا من وقوع خسائر مادية ،يتبع إلى الطائفة
األش���كنازية .في المقابل ،فإن الحاخام���ات التابعين إلى الصهيونية
الدينية أو الطوائف الش���رقية ال يمانعون من بيع أراضي إسرائيل في
«عام اإلغفال».
مهما يكن من أمر ،تحول موضوع بيع أراضي إسرائيل إلى شخص غير
يهودي ،مرة كل سبع سنوات ،تقليدا متبعا حتى يومنا هذا .في معظم
المرات كان البيع يتم لصالح ش���خص عربي فلسطيني تعتبره إسرائيل
مواليا جدا لها ،ومؤتمنا على كل أراضي إس���رائيل التي س���تتحول إلى
()4
ملكي���ة خاصة به والتي قد تبلغ مس���احاتها حوالي  1.75مليون دونم
ويت���م البيع من خ�ل�ال عقد بيع وتنازل يمنح المش���تري كامل الحق في
األراض���ي ،لكنه محدود زمنيا ،بحيث أن المش���تري يعي���د األراضي إلى
ملكي���ة اليهود بعد إنه���اء «عام اإلغفال» .وقبل أن يب���دأ «عام اإلغفال»
الحال���ي ،وبالتحدي���د بتاري���خ  23آب  ،2021تم نقل ملكي���ة كل أراضي
إسرائيل الزراعية إلى شخص غير يهودي ،لكنه أيضا غير عربي ،واسمه
واسلي شميدت .وتتم عملية بيع األراضي من خالل لجنة تقوم مؤسسة
الربانوت الرئيس���ة باإلش���راف عليه���ا ،وتضم أعضاء م���ن وزارة العدل
()5
اإلسرائيلية وجهات حكومية أخرى.
ويمكن أن نالحظ أن معظم المنتجات الغذائية اإلس���رائيلية في «عام
اإلغفال» يتم ختمها بختم خاص للداللة على أنها ما تزال حالل ألنه تم
إنتاجها من أراض غير يهودية .بيد أن معظم الحريديم في إس���رائيل
يقاطع���ون هذه المنتجات ويفضلون ش���راء الخضار والفواكه مباش���رة
من الفلس���طينيين ،خصوصا من الضفة الغربية أو أن يس���توردوها من

صـدر عــن
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية «

»

مــعــنــى إســرائــيــل
ْ
رابكن
يعقوب مِ .

تـرجـمـة وتقديم :حــســن خــضــر

ً
الخ���ارج ،ألنهم يعتقدون أن هناك تحايال على الش���ريعة الدينية عند
تحويل ملكية األراضي واالس���تمرار في العمل فيه���ا من قبل اليهود.
وقبل العودة لرؤية كيف انعكس النقاش على مشروع الصندوق القومي
اليهودي داخل أراضي النقب ،ال بد من اإلش���ارة إلى قضية أخرى مثيرة
لالس���تغراب وتتعلق بأراضي ومزارع المستوطنات في الضفة الغربية.
الخطاب الس���ائد لدى المستوطنين ،وحاخاماتهم ،هو أن أراضي الضفة
ه���ي مل���ك لليهود وأن الل���ه وعدهم بها ف���ي الت���وراة .ومعظم أعمال
المس���توطنين تقوم على س���لب األراضي وفرض بؤر استيطانية عليها
دون الرجوع أحيانا إلى الدولة ومؤسساتها ،اعتقادا منهم أن االستيطان
هو حق ديني ال يجب إبطاؤه من قبل مؤسسات الدولة صاحبة العمليات
البيروقراطي���ة المملة .لكن عندما يحين «عام اإلغفال» ينش���ر حاخامات
المس���توطنين منش���ورات متناقضة تمام���ا ويصرون عل���ى أن أراضي
الضفة كلها ملك للعرب ،وأنه���ا تخضع للنظام األردني ،وبالتالي فهي
ليس���ت ملكا لليهود وال تنطبق عليها فريض���ة «عام اإلغفال» .والهدف
هو االس���تمرار في االستيطان الزراعي وتشجير مساحات إضافية داخل
()6
الضفة الغربية.

بن غفير يحصل على استثناء من أحد
الحاخامات لغرس أشجار في النقب
بصرف النظر عن هذه التناقض���ات المثيرة في الخطاب الديني
للمس���توطنين ،فإن التناقض األهم برز ف���ي منطقة النقب وظهر
بش���كل خاص خالل األس���بوع األخي���ر .من جهة ،نش���ر الصندوق
القوم���ي اليهودي على موقعه تعليمات بخصوص التش���جير في
«عام اإلغفال» الحالي ،وهي تعليمات تنس���حب بطبيعة الحال على
مش���روع تش���جير أراضي النقب .يقول أحد بنود هذه التعليمات:
«ف���ي المناطق التي نس���مح فيها بالزراعة لغرض االس���تيالء على
األرض ومنع تسربها [للعرب] ،سيتم غرس األشجار بواسطة عمال
غير يهود بحيث أن الشتالت التي نستخدمها هي شتالت ألشجار
()7
غير مثمرة».
بيد أن األش���خاص غير اليهود المقصودين ،هم العرب أنفسهم
والذين يعترضون على مش���روع الصندوق القومي في النقب .وربما
يدل إصرار الصندوق القومي اليهودي على تش���جير منطقة النقب
في هذا العام بالتحديد على هويته العلمانية على الرغم من ازدياد
نفوذ التيارات المتدينة واليمينية المتش���ددة داخل مؤسس���ات
المنظمة الصهيونية في الس���نوات األخيرة .وعليه ،أراد أعضاء من
حزب الليكود ،باإلضافة إل���ى بن غفير ،اليميني األكثر تطرفا والذي
ينتمي إلى متشددي الصهيونية الدينية ،أن يقوموا هم أنفسهم
بغرس األش���جار .وقد ص���ورت وكاالت اإلعالم اليميني���ة المتطرفة
الص���راع في النقب على أنه «غزوة» من قبل العرب المخربين والذين
يريدون تهديد الس���يادة اليهودي���ة .وبالتالي تطوع حاخامات من
تيارات مختلف���ة إلصدار فتاوى تتيح حتى لليه���ود التجند إلنقاذ
أراضي النقب م���ن العرب .مثال ،يقول الحاخام يهودا عميحاي ،وهو
س���ابقا كان رئيس لجن���ة «عام اإلغفال» وحالي���ا رئيس مركز أبحاث
التوراة واألرض ،ما يلي« :إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة إلنقاذ
األرض الت���ي يريد العرب االس���تيالء عليها ،فه���ذا ممكن فقط عن
طريق غرس األش���جار غير المثمرة أو نقل أشجار من أرض إلى أرض
أخرى» .ومع أنه يحبذ أن تتم العملية من خالل أش���خاص غير يهود،
اال أن���ه يق���ول أيضا إنه في ظ���ل حاالت معينة يك���ون فيها العرب

(شينخوا)

مصدر تهديد حقيقي« ،من الممك���ن أن يتم األمر  ...حتى من قبل
اليهود أنفس���هم» )8(.لكن النقاش احتد أكثر عندما توجه بن غفير
إلى أحد الحاخامات البارزين لدى الصهيونية الدينية ،وهو الحاخام
دوف ليئ���ور ،بتاريخ  12كانون الثاني ،وطلب منه فتوى أكثر وضوحا
بخصوص غرس األش���جار في النقب .وقد انتق���د الحاخام ليئور كل
المتدينين الس���اكتين ،والذين يتمس���كون بفريضة «عام اإلغفال»
ويتناسون أن المعركة هي معركة مصيرية مع العرب .وعليه ،نصح
الحاخ���ام ليئور بن غفي���ر بالتوجه فورا إلى النقب وغرس األش���جار
بنفس���ه .هذه الفتوى أثارت حفيظة العديد من حاخامات التيارات
الحريدية ،حيث قال الحاخام الحريدي يوس���ف إفراتي بأنه ممنوع
منع���ا باتا وتحت أي ظرف غرس األش���جار في إس���رائيل هذا العام.
لكن أعضاء الكنيس���ت الحريديم التزموا الصمت ولم يش���اركوا في
()9
هذا النقاش.
ف���ي كل األحوال ،ف���إن موضوع «عام اإلغفال» يعتب���ر إحدى المحطات
التي تعكس الكثير عن التناقضات الداخلية لدى المجتمع اإلسرائيلي.
وهي تحتاج إلى اهتمام أكبر لكش���ف التش���ابكات التي تحصل ما بين
االقتصاد الفلس���طيني واالقتصاد اإلس���رائيلي في هذه الس���نة حيث
يفض���ل فيها عدد ال بأس به من اليه���ود عدم العمل في الزراعة .لكنها
أيض���ا تعكس التناقضات ما بين الهوية الديني���ة اليهودية الملتزمة
بفراض الش���ريعة ،وبين متطلبات االس���تيطان واالس���تيالء المس���تمر
على األراضي .ففي نهاية األمر ،تغلبت هوية إس���رائيل االس���تعمارية
التوس���عية على هويتها الدينية ،وتسببت بتأقلمات وتعديالت طالت
تفس���يرات في الش���ريعة الدينية بما يتناس���ب مع وال يعرقل مشروع
االستيالء على أراضي الفلسطينيين في النقب.
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قــراءة في تقريـر مجموعـة بحثـية بشأن
الفرص والتحديات الماثلة أمام إسرائيل
فــي حــوض البحــر المتوســط فـي 2022

																					
حقل غاز ليفياثان البحري كما يبدو من على متن سفينة بحرية إسرائيلية.

كتب سليم سالمة:
ما هي أهم الفرص والتحديات الماثلة أمام دولة إس���رائيل في العام
الجديد ،2022 ،على مس���توى منطقة حوض البحر المتوس���ط؟ هذا هو
الس���ؤال المركزي الذي أش���غل مجموعة بحثية تحمل اس���م «مجموعة
األبحاث والسياسات حول إس���رائيل في حوض البحر المتوسط»؛ وهي
مجموعة مش���تركة لثالثة مراكز بحثية أكاديمية هي« :معهد ِمتفيم»
(مسارات) ـ المعهد اإلسرائيلي للسياسات الخارجية اإلقليمية« ،معهد
ديفيس» ـ معهد العالقات الدولية على اس���م ليونارد ديفيس ،ومركز
أبحاث األمن القومي التابع لجامعة حيفا .فقد عقدت مجموعة الباحثين
ه���ذه ما وصفته بأنه «لقاء خاص» ضم���ن فعاليات «اليوم الدولي األول
لحوض البحر المتوسط» الذي صادف في الثامن والعشرين من تشرين
الثاني األخير ولم تنش���ر المجموعة ملخصًا لم���داوالت لقائها الخاص
س���وى في نهاية ش���هر كانون األول المنصرم تحت عنوان «سياس���ة
إس���رائيل في ش���رق حوض البحر األبيض المتوس���ط ـ نظرة إلى العام
.»2022
بحث أعض���اء المجموعة البحثية األهداف والغايات المرجو تحقيقها
من خالل السياس���ات اإلسرائيلية خالل السنة القريبة ،مؤكدين على ما
وصفوه بـ «تعقيدات المنطقة وتنوع مجاالت العمل والنش���اط المتاحة
فيه���ا» ،ثم خلصوا إلى وض���ع جملة من التوصيات في مجاالت ش���تى
تتصل بتوس���يع وتوثيق العالق���ات بين إس���رائيل ودول مختلفة في
المنطقة ،توسيع وتعميق مسارات التعاون اإلقليمي ،الدفع نحو المزيد
من اتفاقيات التطبيع والسالم بين إسرائيل ودول في المنطقة ،اعتماد
نظرة إقليمية محددة حيال نش���اط الدول العظمى في المنطقة وتبني
سياسة خارجية تسعى نحو تحقيق المزيد من دوائر التعاون اإلقليمي
الفعال والمثمر.

أ ـ توسيع وتوثيق العالقات مع دول المنطقة
ّ
ح���ار» مع المغرب ـ تميزت الس���نة األول���ى من العالقات
بناء «س�ل�ام
المتجددة بين دولة إس���رائيل والمملكة المغربي���ة بالجهود الحثيثة
الرامية إلى إرس���اء األس���س الدبلوماس���ية والتعاقدية ف���ي المجاالت
السياس���ية ،األمني���ة والمدني���ة .فق���د ج���رى افتت���اح الممثليتين
الدبلوماس���يتين لكل واحدة من الدولتين لدى األخرى ،بكل طواقمهما
الدبلوماس���ية واإلدارية ،كما ج���رى التوقيع عل���ى اتفاقيات في مجال
المالحة الجوية وبدأت خطوط الطيران رحالتها المباش���رة بين البلدين،
كما أجرى وزراء ومس���ؤولون رسميون إس���رائيليون كثيرون زيارات إلى
المغرب وقعوا خاللها على اتفاقيات للتعاون المش���ترك بين الدولتين
في مجاالت عدي���دة .وكانت أبرز تلك الزي���ارات ،العلنية ،الزيارة التي
قام بها وزير الدفاع اإلس���رائيلي ،بيني غانت���س ،والتي ُوصفت بأنها
«تاريخية» ألنه���ا المرة األولى التي يجري فيها وزير دفاع إس���رائيلي
زيارة رس���مية علنية إلى المغرب .وخالل زيارته تلك ،في أواخر تشرين
الثاني األخير ،وقع غانتس مع نظيره المغربي ،عبد اللطيف لوديي ،على
جملة من االتفاقيات الرامية إلى تعزيز التعاون القائم منذ سنوات بين
األجهزة االستخباراتية في البلدين ،كجزء من تعزيز التعاون المشترك
في المجال العسكري ـ األمني.
ُ
بالبناء على هذه األسس ،التي تضاف إلى العالقات المدنية ـ الثقافية
غير الرسمية المتشعبة بين البلدين ،توصي مجموعة الباحثين بالعمل
خالل الس���نة الجديدة عل���ى بناء منظومة «حارة» م���ن العالقات «تقوم
أساسًا على العالقات المدنية وليس على العالقات األمنية والسياسية
ُ
بين النخب من البلدين» ،بحس���ب تعبير الباحثين .ورغم انتباههم إلى
أن «تقييدات جائحة كورونا تجعل من الصعب نس���ج وتوثيق العالقات
الش���خصية بين ق���ادة الدولتين في هذه المرحل���ة» ،إال أنهم يرون أن
ً
«محاربة الفيروس تش���كل ،في حد ذاتها ،مج���اال إضافيًا آخر للتعاون
وتعزي���ز العالقات بينهما» .كما يش���ير الباحثون ،أيضًا ،إلى أن عالقات
ً
كل م���ن الدولتي���ن مع االتح���اد األوروب���ي ،فضال عن حقيق���ة كونهما
مش���مولتين في إطار «سياسة الجيرة األوروبية» ـ من شأنها أن تشكل،
ً
هي أيضًا ،مجاال إضافيًا آخر للتعاون والتعلم المشتركين ولفتح الباب

أمام نشاطات ثنائية مشتركة في إطار برامج ومشاريع االتحاد األوروبي.
توثيق العالقات مع مصر وتوس���يعها في المج���ال المدني ـ تميزت
العالقات بين إس���رائيل ومصر خالل السنة الماضية ،بشكل خاص ،بما
تصفه مجموع���ة الباحثين بـ «توثيق الصالت بين زعماء الدولتين» إلى
جان���ب تعميق التعاون المش���ترك في المجال االقتص���ادي ـ التجاري
تحديدًا ،وال س���يما قطاع الطاقة منه على وجه الخصوص .باإلضافة إلى
ّ
مط���اري اللد (بن
ذلك ،جرى تدش���ين خط جدي���د للرحالت الجوية بين
غوريون) والقاهرة.
عن آفاق العالقات بين إس���رائيل ومصر خالل السنة الجديدة ،تشير
مجموعة البحث إلى أن أمام إس���رائيل فرصة سانحة لتوسيع «التعاون
الجي���د في المجال األمني» ،كما تصفه ،ليش���مل أيض���ًا مجاالت مدنية
واقتصادي���ة إضافي���ة أخرى من ش���أنها أن تقود ،ربما ،إلى «تس���خين
العالقات بين المجتمعين ،اإلس���رائيلي والمص���ري» .غير أن الباحثين
يس���تدركون لينوهوا بأن «ثمة عقبة جدية تقف في وجه هذه المهمة
وق���د تح���ول دون تحقيقها تتمثل ،أساس���ًا ،في النف���ور المصري من
ّ
تس���خين العالقات المدنية» ،األمر الذي «يحتم على إس���رائيل العمل
وبذل الجهود من أجل تقليص مدى المعارضة المصرية لهذا التطور».
كما ترى مجموعة الباحثين أن على إس���رائيل العمل «قدر المس���تطاع»
من أجل توسيع االس���تيراد من مصر إلى إسرائيل و»تسهيل إمكانيات
تحرك رجال األعمال اإلسرائيليين والمصريين وتنقلهم بين الدولتين».
تعزي���ز العالقات مع تركي���ا وتعميق ارتباطها بالمنطقة ـ ش���هدت
العالق���ات بين تركيا وإس���رائيل تراجعًا ملحوظًا وصل إل���ى ّ
حد إعادة
الس���فيرين ابتداء من العام  .2018وخالل الع���ام المنصرم ،بثت تركيا
رسائل وإشارات تدل على أنها معنية بتسخين العالقات بين البلدين،
لكنها قوبلت بتجاهل والمباالة واضحين من جانب إسرائيل ،كما تقول
مجموعة الباحثين.
ّ
لكن التدخل المباش���ر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،الذي أدى
ُ
إلى إطالق سراح الزوجين اإلسرائيليين اللذين اعتقال في تركيا بتهمة
التجسس ،في إثر ضبطهما يلتقطان صورًا فوتوغرافية لقصر أردوغان
ومواقع رس���مية أخرى ،أوجد فرصة سانحة إلعادة ترميم العالقات بين
البلدين وتعزيزها ،بما في ذلك عبر إعادة السفيرين.
هن���ا ،يؤكد الباحثون على «ض���رورة أن تتذكر إس���رائيل وتنتبه إلى
حقيقة أن تركيا كانت ،وس���تبقى ،دولة مركزية جدًا في منطقة حوض
البحر المتوس���ط وفي الش���رق األوس���ط عمومًا ،بصرف النظر عن هوية
الش���خص الذي يقف عل���ى رأس هرم النظ���ام الحاكم فيه���ا .ولهذا ـ
يضيف الباحثون ـ ينبغي على إس���رائيل العمل من أجل تعميق الحوار
الثنائي معها ،المباشر والمتواصل ،وعلى أعلى المستويات السياسية
الممكنة .ذلك أن تحس���ين العالقات مع تركيا ينطوي على فوائد جمة
إلسرائيل ،اقتصاديًا وسياسيًا ومدنيًا ،وباإلمكان تحقيق ذلك حتى من
دون ّ
المس بمنظومة العالقات الهامة والحيوية القائمة بين إس���رائيل
ودول أخ���رى في المنطق���ة ثمة بينها وبين تركي���ا خصومات ونزاعات
مختلفة ،وفي مقدمتها بالطبع اليونان وقبرص ومصر.

ب ـ توسيع مجاالت وآفاق التعاون اإلقليمي
توس���يع وتعميق س���يرورات المأسس���ة اإلقليمية في ش���رق حوض
المتوس���ط ـ منذ ثالث س���نوات ،يعمل «منتدى الغاز» الخاص بمنطقة
ش���رق حوض البحر المتوس���ط ،لكنه لم يفلح ف���ي الوصول إلى كميات
جدية في اإلنتاج .ولذا يرى الباحثون أنه من الضروري «توسيع صالحيات
منتدى الغاز لتش���مل أيض���ًا العمل في مجال الطاق���ة المتجددة» ،ثم
العمل على «شمل المجتمع المدني ضمن هذا المنتدى وكجزء منه ،إلى
جانب القطاعين التجاري والسياسي» .وفي هذا اإلطار ،يوصي الباحثون
بالعم���ل على إيجاد وإنش���اء مؤسس���ات إقليمية أخرى تنش���ط ،ضمن
أشياء أخرى ،في مواجهة األزمة المناخية ،في توسيع وتعميق مجاالت
وآف���اق التعاون اإلقليمي ،وخصوصًا االقتص���ادي والتجاري ،إضافة إلى
التعاون في تس���وية النزاعات والعمل على ضم دول أخرى من المنطقة
ال تتمتع بعضوية «منتدى الغاز» إلى عضويته (تركيا ولبنان ،على وجه
التحديد).

توثيق ارتباطات البن���ى التحتية بين دول المنطقة ـ ارتباطات البنى
التحتية في مجاالت الكهرباء ،الغاز والمياه من شأنها أن تهيئ ،أيضًا،
بني���ة تحتية وأرضية للتعاون في المجاالت السياس���ية واالقتصادية،
أن تس���اهم في حفظ وتعزيز االستقرار السياسي اإلقليمي ،إلى جانب
تعزيز أمن إس���رائيل وجاراتها في مجال الطاق���ة ،ما يمكن أن يفضي
بالتالي إلى بناء وتعزيز عالقات السالم.
في مجال الكهرباء ،تجدر اإلش���ارة إلى االتفاق اإلس���رائيلي ـ األردني
ـ اإلمارات���ي الخ���اص باس���تيراد الطاقة الشمس���ية م���ن األردن مقابل
لاّ
تزوي���د المياه المح ة من إس���رائيل وإلى إنجاز م���د الكابل الكهربائي
بين إس���رائيل واليونان وقب���رص .أما في مجال الغ���از الطبيعي ،فإلى
جانب ضرورة فحص عدد وأش���كال وصالت الغاز مع مصر ،توصي لجنة
الباحثين بالعمل أيضًا من أجل ربط الس���لطة الفلس���طينية في الضفة
الغربية وقطاع غزة بالطاقة الغازية .وفي مجال المياه ،تقول اللجنة إنه
ينبغي توس���يع وتوثيق التعاون في المجاالت البحثية والتكنولوجية
اإلقليمي���ة ،كما ينبغي االنخ���راط في جهود وبرام���ج االتحاد األوروبي
الرامي���ة إلى تعزي���ز الروابط في ح���وض البحر المتوس���ط في مجاالت
المواصالت ،الطاقة ،المياه ،البيئة ،الرقمنة ،العمالة وغيرها.
المواجه���ة اإلقليمية لألزمة المناخية ـ تش���كل أزمة المناخ تهديدًا
خطيرًا لمنطقة ش���رق حوض المتوس���ط والش���رق األوس���ط ،لكن ـ من
جه���ة أخرى ـ فرصة لتعزيز التعاون بي���ن دول المنطقة .فهذا المجال
يتيح أيضًا بناء تحالفات فورية لمعالجة موضوع محدد وتش���كيل أطر
إقليمي���ة .وفي ه���ذا النطاق ،تجري وزارة الطاقة مس���حًا بيئيًا لفحص
إمكاني���ات إنتاج وتطوير الطاقة المتج���ددة وتخزين الطاقة في البحر.
ومن هنا ،توص���ي لجنة الباحثين بفحص جم���ع اإلمكانيات المختلفة،
إش���راك الدول الجارة بالمعلومات والمعرف���ة المتوفرة في هذا المجال
س���عيًا إلى بلورة سياس���ات وتوجيهات إدارية مش���تركة بشأن حقوق
اس���تخدام الطاقة في البحر .ويش���ير الباحثون إل���ى أن أحد التحديات
الكب���رى التي تواجه إس���رائيل في ه���ذا المجال هو صيان���ة وتطوير
ّ
الغازية،
منظومة العالقات اإلقليمية التي تبلورت بشأن مسألة الطاقة
مع االنتقال السريع قدر اإلمكان إلى االعتماد على الطاقة المتجددة.
تعزيز منظومة العالقات الثالثية مع قبرص واليونان ـ تشكل منظومة
العالقات الثالثية مع اليونان وقبرص ثورة اس���تراتيجية على غاية من
األهمية بالنسبة إلس���رائيل ،األمر الذي يس���تدعي مواصلة صيانتها
وتعزيزها ،تطويرها وتوس���يعها .وتوصي مجموع���ة الباحثين بالعمل
على توسيع مجاالت وآفاق التعاون بين إسرائيل وقبرص واليونان خارج
نط���اق مجالي األمن والطاقة .أما المجاالت اإلضافية األخرى التي يمكن،
ويج���ب ،العمل لتعزيز العالقات الثالثية فيها فتش���مل االس���تعداد
لتقديم حلول فورية في حاالت األزمة والطوارئ ،مواجهة جائحة كورونا
وإسقاطاتها االقتصادية واالجتماعية ،ترميم وتطوير قطاع السياحة.
وتش���كل التغيرات المناخية قضية مركزية تتطلب رصد جهود خاصة
لمواجهته���ا ومعالجتها في إط���ار منظومة العالق���ات الثالثية هذه.
وتؤكد مجموعة الباحثين على أن هذا التعاون الثالثي يوفر إلس���رائيل
قن���اة اتصال إضافية حيال العبين آخرين ف���ي المنطقة ،مثل اإلمارات
العربية المتحدة ،الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.

ت ـ السعي نحو تطبيع العالقات وإحالل السالم
تجنيد حوض المتوسط لدفع عملية السالم اإلسرائيلية ـ الفلسطينية
ـ في الوقت الذي يبحث فيه مؤيدو الس�ل�ام عن فرص وطرق اس���تخدام
عملية التطبيع مع اإلمارات العربية المتحدة والبحرين في ما يخدم دفع
عملية السالم اإلسرائيلية ـ الفلسطينية إلى أمام ،ينبغي أن نتذكر وأن
نؤك���د ـ كما تقول مجموعة الباحثين ـ أن ثمة فرصًا عديدة تكمن أيضًا
في قدرة إسرائيل والفلس���طينيين على تجنيد حوض البحر المتوسط
لخدمة هذا الهدف .فإن في وس���ع دول مثل تركيا ،قبرص ،مصر ودول
االتحاد األوروبي تقديم مساعدة كبيرة في إيجاد حلول مناسبة لألزمة
ً
الخانقة في قط���اع غزة ،بينما للمغرب أهمية كبيرة مثال في تس���وية
وإدارة منطقة القدس واألماكن المقدس���ة فيها ،إل���ى جانب ما يمكن
أن قدم���ه المنظمات المتعددة األطراف التي تنش���ط في المنطقة من

(أ.ب)

حيث كونها صيغة مناس���بة وجيدة للقاءات وللتعاون بين إس���رائيل
والفلس���طينيين ،ناهيك عن أن لالعبين في منطقة حوض المتوس���ط
ً
إجم���اال مصلحة واضحة في الدفع نحو إحالل االس���تقرار والس�ل�ام في
المنطق���ة .وف���ي هذا الس���ياق ،تنوه مجموع���ة الباحثي���ن إلى «واجب
إس���رائيل» في تحديد الق���درات ،اإلمكانيات والطاق���ات الكامنة لدى
الالعبين المختلفين في المنطقة ،ث���م األدوات التي توفرها المنطقة،
ُ
وتسخيرها كلها لدفع عملية السالم مع الفلسطينيين ق ُدمًا.
االتف���اق مع لبنان على ترس���يم الحدود المائية ـ تجري إس���رائيل
ولبنان مفاوضات لترسيم الحدود المائية بينهما بوساطة أميركية.
وثم���ة لكلتا الدولتين مصلح���ة في إنهاء ه���ذه المفاوضات بنجاح
والتوص���ل إلى اتفاقية تتيح لهما ،وخاصة لدولة لبنان التي تعيش
أزم���ة اقتصادية خانق���ة ،تطوير واس���تغالل الم���وارد الكامنة في
مياهها اإلقليمية .مجرد إجراء هذه المفاوضات هو أمر هام وحيوي،
كما يؤكد الباحثون ،بينما من ش���أن نجاحه أن يرس���ي قاعدة معينة
لعالقات مس���تقبلية بين إسرائيل ولبنان تتيح تسوية قضايا أخرى
عالقة بينهما.
توس���يع دائرة التطبيع إلى ش���مال أفريقيا ـ ترى مجموعة الباحثين
أن قرب دولة تونس م���ن المغرب ومن دول االتحاد األوروبي ،إلى جانب
م���ا فيها من «تراث يه���ودي» ،كما تصفه ،والس���يرورات الديمقراطية
ً
مجتمعة ،اعتبارها
التي تعيش���ها الدولة التونسية ،هي عوامل تتيح،
ِ
مرش���حة جيدة لتوس���يع دائرة تطبيع العالقات بين إس���رائيل ودول
عربي���ة أخرى ،حتى لو كانت الطريق للوص���ول إلى هناك طويلة ووعرة.
وإضافة إلى ذلك ،يوصي الباحثون بفحص إمكانيات وس���بل االستعانة
بالعالقات مع المغرب من أجل تحس���ين العالقات بين إس���رائيل ودول
أخرى في القارة األفريقية.

ث ـ اعتماد نظرة إقليمية حيال نشاط الدول العظمى ودول أجنبية
تجنيد الواليات المتحدة للدفع بخطوات محددة في المنطقة ـ يتعين
على إسرائيل الدفع قدر مس���تطاعها لتبني واعتماد الرؤية األميركية
التي تعتبر حوض البحر المتوس���ط حيزًا هامًا لنشاطها .وعلى الواليات
المتحدة النظ���ر إلى الخطوات الت���ي تتخذها إس���رائيل في المنطقة
ـ التحالف م���ع اليونان وقبرص ،العالقات الوثيق���ة مع مصر والمغرب،
تعزي���ز العالقات مع االتحاد األوروبي ،بل والتقارب مع تركيا ـ باعتبارها
خط���وات تخدم المصالح األميركية ،م���ا يعني تأييدها ودعمها بكل ما
أمكنها.
التصدي إقليميًا لحالة عدم االس���تقرار في المنطقة ـ تشير مجموعة
الباحثي���ن إلى «االنهيار االقتصادي والمؤسس���اتي ف���ي لبنان ،الحرب
األهلية في س���ورية والتدخل الروس���ي فيها ،التدخل اإليراني في بؤر
توت���ر عديدة في المنطقة ،وكذلك التدخ���ل الصيني أيضًا» باعتبارها
«س���يرورات تضع تحديًا كبيرًا أمام السياسة اإلسرائيلية» .وعليه يرى
الباحث���ون أن���ه يتعين على إس���رائيل «أن تتذكر أن ه���ذه التحديات
مش���تركة لالعبين آخرين ف���ي المنظومة اإلقليمية» ،م���ا يعني أنه من
الممك���ن مواجهتها بصورة أكث���ر فاعلية ونجاعة من خ�ل�ال التعاون
اإلقليمي ،ولي���س بصورة فردية .وعل���ى إس���رائيل «أن تتذكر أيضًا»،
يضيف الباحثون ،أن «الدول العظمى الكبيرة في حوض البحر المتوسط،
المسؤولة عن ثالثة أرباع الناتج القومي اإلجمالي في حوض المتوسط،
هي إس���بانيا ،فرنس���ا وإيطاليا» .وبناء على ذلك ،يتعين على إسرائيل
«تخصيص انتباه وجهد اس���تثنائيين والئقي���ن لتعزيز العالقات مع
هذه الدول ،في م���وازاة تعزيز العالقات مع دول أخرى في حوض البحر
المتوسط ،في أوروبا وفي شمال أفريقيا».
أما التوصية األخيرة التي تضعها مجموعة الباحثين المشتركة فهي:
«ضرورة أن تحافظ إس���رائيل على التواضع في أنشطتها المختلفة في
َ
المنطقة وعلى االستعداد للتعاون ،مع الحذر الشديد من أن ُينظر إليها
وكأنها دولة عظمى إقليمية تتصرف على هواها ،مما سيثير معارضة
متعددة المصادر واألس���باب لها ...وعليها أن تواصل التصرف كدولة
معنية بالتعاون وتعزيزه ومستعدة للمشاركة والمساهمة في ما يعود
بالنفع على المنطقة ّ
برمتها».
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براد بيت يصور فيلم «حرب الزومبي العالمية» ( )2013في إسرائيل																				 .

(وكاالت)

خطة حكومية إسرائيلية إلنشاء صندوق بقيمة  45مليون شيكل لجذب إنتاجات األفالم األجنبية!
كتبت تسنيم القاضي:
«نتفليكس في الطريق إلى تل أبيب ،هكذا تخطط الحكومة لتشجيع
اإلنتاج األجنبي على التصوير في إسرائيل» -بهذه الكلمات عنون موقع
«والال» االخباري خبر مصادقة الحكومة اإلسرائيلية يوم  2021/11/14على
قرار «تشجيع اإلنتاج األجنبي».
( )1ويهدف القرار إلى تشجيع إنتاج األفالم والمسلسالت التلفزيونية
األجنبية في إسرائيل ،عبر إلزام مدير عام وزارة االقتصاد والصناعة ،من
خالل هيئة االستثمار والتنمية في الوزارة ،بإصدار تعليمات لتشغيل
مس���ار المس���اعدة ،باالتفاق م���ع وزارات الثقافة والرياضة والس���ياحة
والمالية والخارجية .وترى إسرائيل أن هنالك نقصا في التعاون العالمي
في مجال إنتاج األفالم وأن هنالك حاجة للبدء في خطة منظمة لتحقيق
تطلعاتها على هذا الصعيد .في هذا الس���ياق يأتي هذا القرار كخطوة
من ش���أنها تقوية االقتصاد ،وتعزي���ز الثقافة والس���ياحة والعالقات
الخارجية اإلس���رائيلية؛ كما أن جذب اإلنتاجات الكبيرة سيس���اهم في
تحسين صورة إسرائيل وتحويلها إلى واجهة لصناعة األفالم.
يقوم هذا التقرير باس���تعراض القرار ،ويق���ف عند بعض المحاوالت
لصياغة قرار مشابه ،كما يتناول إسرائيل كواجهة لألفالم األجنبية في
محطات تاريخية مختلفة.

تشجيع التعاون األجنبي في إنتاج
وتسويق األفالم والمسلسالت
س���بقت القرار الحال���ي ّ
عدة محاوالت لتش���جيع اإلنت���اج األجنبي من
ضمنها مب���ادرة ميخا حري���ش ،وزير التج���ارة والصناع���ة في حكومة
رابين الثانية ،في العام  ،1993تبعتها سلس���لة م���ن المحاوالت لتبني
خطة تش���جع التعاون األجنبي -اإلس���رائيلي فيما يتعلق بإنتاج األفالم
والمسلسالت .وفي العام  2008تم إقرار قانون تشجيع إنتاج األفالم في
إسرائيل كأمر مؤقت وتعديل تش���ريعي( ،)2والذي يقدم مزايا ضريبية
وحواف���ز مادية أخرى لتغطية جزء من تكاليف اإلنتاج األجنبي واإلنتاج
المش���ترك؛ إال أن القان���ون كان معقد اإلجراءات ،فق���د طالب المنتجين

األجانب بتلقي عائداتهم من خالل شركات أفالم محلية ،وكانت الحوافز
المالي���ة ال تزال أقل م���ن تلك التي تقدمها البل���دان األخرى .وتم إلغاء
القانون في العام  ،2013بعد وصول نفتالي بينيت إلى وزارة االقتصاد.
ودفع���ت عدة مؤسس���ات معني���ة أبرزه���ا جمعية منتج���ي التلفزيون
والس���ينما اإلس���رائيليين( )3نحو القرار الحال���ي ،وتمكنت من تضمين
اإلنتاج التلفزيوني ضمن األعمال التي يش���ملها ،واعتبرت أنها خطوة
س���توفر آالف الوظائف لإلسرائيليين وعش���رات الماليين من الشواكل
التي ستصل إلى االقتصاد اإلس���رائيلي مثل نتيجة استخدام خدمات
كالرحالت الجوية والفنادق والمطاع���م والنقل وغير ذلك ،إضافة للدور
الذي ستلعبه في رفع اإلنتاج المشترك.
يخص���ص القرار األخير مبلغ  45مليون ش���يكل ،تصرف خالل العامين
 ،2023 -2022م���ن ميزانيات الوزرات المعنية ،الس���ابق ذكرها ،بحصص
متفاوتة كجزء من اإلجراء ،وس���يحصل كل عمل أجنبي يتم تصويره في
إسرائيل على استرداد بنسبة  %25من نفقات اإلنتاج.
ووفق���ًا لبيان نش���ره ديوان وزي���ر االقتصاد والصناع���ة بتاريخ
 ،2021/11/11يش���كل ه���ذا الق���رار طريقًا للتركيز على إس���رائيل
كعالمة تجاري���ة إيجابية ف���ي العالم ،وكمرك���ز لتصوير األفالم
والمسلسالت العالمية ،باستخدام المواقع الطبيعية والتاريخية
الفريدة الموجودة في إس���رائيل( .)4وبحسب البيان ،فإن إسرائيل
تتمتع بالعديد من المزايا في مجال صناعة األفالم والمسلسالت،
والتي تجعل منها وجهة مناس���بة وجاذب���ة للمنتجين األجانب،
فهي تمتلك بنية تحتية جي���دة يمكنها توفير مرافق وخدمات
اإلنتاج ،إضافة إلى المهنيين المهرة وخريجي مدارس الس���ينما
الذي���ن يمكنهم المس���اهمة ف���ي االنتاجات األجنبية .ويش���ير
البي���ان إلى أن خطوة مثل هذه س���تكون بمثاب���ة رافعة لتطوير
الثقاف���ة اإلس���رائيلية ،والس���ياحة الداخلية ،وم���ن المتوقع أن
تدر ماليين الش���واكل على االقتصاد اإلس���رائيلي ،من اإلنتاجات
الت���ي س���يتم تصويره���ا ،بحيث س���توفر فرص عمل لعش���رات
اإلسرائيليين .باإلضافة إلى ذلك ،من شأن هذه الخطوة أن تساهم
في تحسين صورة إسرائيل في العالم.

صــدر عـــن

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية «

ُ
األراضـي الـمـفـرغـة
جغرافيا قانونية
لحقوق البدو في النقب
تـرجـمـة :يـاسـيـن الـسـيـد

»

وبحس���ب وزيرة االقتصاد والصناعة أورن���ا باربيفاي فإن «الطريق
لتش���جيع اإلنتاج األجنبي هو أداة أخرى لتش���جيع وتقوية صناعة
الس���ينما والتلفزي���ون اإلس���رائيلية» وإن التعاون بي���ن الوزارات
الحكومي���ة «يعكس اإلمكانات الكامنة في المش���روع وقدرته على
()5
تعزي���ز االقتص���اد والثقافة والس���ياحة والعالق���ات الخارجية».
واعتبر وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير لبيد أن «اإلنتاجات الدولية
األصلية طريقة ممتازة وغير تقليدية لرواية القصة اإلس���رائيلية،
وإظهار الوجه الحقيقي والمتنوع إلس���رائيل للعالم» )6(.فيما شارك
وزي���ر المالية اإلس���رائيلي أفيغدور ليبرمان الق���رار على صفحته
الش���خصية على فيس���بوك بعبارة« :اإلنتاج���ات األجنبية مدعوة
للتصوير في إس���رائيل» ،متابعًا« :حان الوقت لنرى مواقع التصوير
()7
باللونين األبيض واألزرق».
ومع هذا القرار س���تنضم إس���رائيل إلى العديد من الدول في العالم
التي تش���جع اإلنتاجات األجنبية التي يت���م تصويرها في بلدانها .في
أيلول من العام الماضي ،على س���بيل المثال ،اعتمد البرلمان األوكراني
قانونًا يهدف إلى تعزيز اإلنتاج الس���ينمائي في أوكرانيا من خالل منح
حوافز ضريبية لمنتجي األفالم األجانب والمحليين.

إسرائيل كموقع تصوير
ت���م تصوير العديد من األفالم األجنبية /العالمية في إس���رائيل منذ
بداياته���ا ،كان أولها في الع���ام  1953فيل���م  The Jugglerاألميركي
من إنتاج س���تانلي كرامر  Stanley Kramerوإخ���راج إدوارد دميتريك
 Edward Dmytrykوبطولة الممثل اليهودي األمريكي كيرك دوجالس
 ،Kirk Douglasويروى الفيلم قصة تكون إس���رائيل مسرحًا ألحداثها.
وتبعته مجموعة من األفالم التي اتخذت من إس���رائيل موقعًا تصويريًا
أبرزها فيلم «إكسودوس» .إال أن إسرائيل ،كموقع للتصوير ،كانت وجهة
لألف�ل�ام ذات الميزانيات المنخفضة ،فمنذ س���تينيات القرن الماضي،
بدأت إس���رائيل ّ
تروج نفس���ها كوجه���ة غير مكلف���ة لتصوير األفالم
األجنبية ،وطرحت نفس���ها كبديل لجنوب إيطاليا ،إضافة إلى توجهها
الجدي نحو اإلنتاجات المش���تركة ،مس���وقة مواقع التصوير «متعددة
المزايا» ،حيث الطقس المش���مس ،والمواقع األثري���ة والصحراوية ،إلى
الجب���ال المغطاة بالثلوج ،كلها تقع في بلد صغير يمكنه توفير طواقم
عمل محترفة متعددة اللغات والخدمات .مثال على األفالم التي اتخذت
من إس���رائيل ،وخاصة صحراء النق���ب ،موقعًا لها ،فيل���م “”Madorn
( )1970والذي بالرغم من أن موقع تصويره األس���اس كان في هوليوود
إال أن مش���اهد إطالق النار ،والمشاهد العنيفة األخرى تم تصويرها في
صحراء النقب.
ّ
وش���كل العام  1973نقطة تحول في قطاع إنتاج األفالم األجنبية في
إس���رائيل ،فقد دفعت حرب تش���رين األول /أكتوب���ر  1973المنتجين
إلى إعادة النظر في كون إس���رائيل الوجه���ة األجنبية المفضلة إلنتاج
أفالمهم ،وتزامن هذا مع المقاطعة العربية إلس���رائيل والتي ساهمت
يقض
ف���ي إعاقة إنتاج األف�ل�ام األجنبية ذات الميزاني���ات الكبيرة .لم
ِ
التراج���ع هذا على اإلنتاج األجنبي في إس���رائيل بش���كل نهائي ،فقد
اس���تمرت أفالم الدرجة الثانية من االستفادة من إمكانيات وإمتيازات
مواقع التصوير اإلسرائيلية ،ولكن بصورة محدودة.
الحقًا ،بدأت إسرائيل نفسها بالظهور في األفالم األجنبية مثل فيلم
“ ”Deadly Outbreakالعام  ،1995ثم فلم جان كلود فان دام ،في العام
 2001بعنوان “ ”The Orderوالذي يظهر بش���كل مباش���ر مشهدًا لفان
دام في زي حسيدي يركض من الشرطة اإلسرائيلية في البلدة القديمة
ف���ي القدس .وتبع هذا الفيلم تصوي���ر مجموعة من أفالم هوليوود في
إس���رائيل كان أشهرها “ ،)1988( ”Rambo IIIوالذي اتخذ من تل أبيب،
يافا ،إيالت مواق���ع تصوير له ،وفيلم نتالي بورتمان “A Tale of Love
 ،)2015( ”and Darknessوه���و فيلم مأخوذ عن رواية الس���يرة الذاتية
للكاتب اإلس���رائيلي عاموس عوز ،وتتحدث فيه بورتمان اللغة العبرية،
وقد تم تصويره في القدس(.)8
الحوافز الحكومية والدور الرقابي
للنظر إلى العالقة بين إنتاج األفالم األجنبية في إسرائيل وبين الدور
الحكوم���ي في دع���م و /أو تعطيل هذا النش���اط ،ال يكفي فقط أن ننظر
إلى القرارات الحكومية ،ومش���اريع القوانين التي من شأنها دعم هذه

الخط���وة .فحادث���ة فيل���م “ )1973( ”Jesus Christ Superstarوردود
الفع���ل الحكومية ،وإج���راءات المقاطعة ،وفرض الرقابة الحقا ،تس���لط
الضوء على التداخ���ل بين الحكومة وبين اإلنتاج الفني في إس���رائيل؛
حيث إن الجدل الذي أثاره الفيلم عند عرضه دفع الحكومة اإلسرائيلية
آن���ذاك التخاذ سلس���لة م���ن اإلجراءات بع���د وصف الفيل���م بأنه معاد
للسامية ،ويس���يء لليهود واليهودية بشكل سافر .وفي بيان لها نفت
الحكومة اإلس���رائيلية أي عالقة مباش���رة بينها وبي���ن منتجي الفيلم،
واتخ���ذت مجموعة من اإلج���راءات فأمرت وزارة الخارجية اإلس���رائيلية
مس���ؤولي القنصلية اإلس���رائيلية في نيويورك ولوس أنجلوس بعدم
حض���ور افتتاح الفيلم في مدنهما .ودف���ع الجدل حول الفيلم عددًا من
المس���ؤولين اإلس���رائيليين ،بمن فيهم وزير الخارجية آب���ا إيبان ،إلى
اقت���راح قيام الحكومة بتش���كيل لجنة دائمة لفح���ص نصوص األفالم
التي يرغب المنتجون األجانب في تصويرها في إسرائيل .وتبدو مبادرة
الحكومة اليوم لتش���جيع تصوير األفالم األجنبية في إسرائيل كحلقة
في سلس���لة اإلجراءات الحكومية المدروس���ة لتش���كيل صورة معينة
إلسرائيل عالميًا وتحسينها ،وكخطوة عالقات عامة ،تأخذ بعين االعتبار
المناخ السياسي السائد.
الالفت للنظر أن معظ���م األخبار التي تناولت موض���وع القانون الجديد
أرفقت خبرها بصورة لشعار نتفليكس أو بصور لمسلسل «فوضى» ،وهذا
يدفع للتس���اؤل حول مكانة النجاح الذي حققته المسلسالت اإلسرائيلية
المعروض���ة على منصة العرض نتفليكس ،ومسلس���ل «فوضى» تحديدا،
في التطلعات نح���و تحقيق المزيد من النجاحات اإلس���رائيلية في مجال
إنتاج األفالم والمسلسالت عالميا ،وهذه المرة كحاضنة لألعمال األجنبية.
وباإلضافة إلى المكسب االقتصادي الذي ستجنيه إسرائيل عبر استقطاب
ش���ركات إنتاج عالمية لتصوير أفالمها على أرضها ،فإن موضعة إسرائيل
كوجهة لمنتجي األفالم والمسلس�ل�ات تهدف إلى محاولة تحدي جهود
المقاطعة االقتصادية والثقافية ،وتطبيع وجود إسرائيل الثقافي والذي
يؤدي إلى تطبي���ع حالة العنف التي ترافق وجودها بش���كل تلقائي عبر
تجاوزها أو التغاضي عنها أو حتى تحديها ،من خالل اس���تئناف الدعوات
إلنتاج أعمال فنية في إسرائيل ،بعد أن كانت ،فيما سبق ،مترددة وخجولة
أو شبه غائبة ،خاصة بعد تكرار عدة حوادث لوقف أكثر من عملية تصوير
في إثر حرب طارئة تقرر إسرائيل خوضها .وتظهر المحاولة الجادة ،هذه
المرة ،على ش���كل قانون تسنه الحكومة وتشترك في تنفيذه عدة وزارات
وهيئات حكومية كمحاولة لالستفادة من النجاح الذي القته المسلسالت
اإلس���رائيلية التي تبثها نتفليك���س ،إضافة إلى االس���تفادة من موجة
التطبيع األخيرة مع عدد من الدول العربية.
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www.facebook.com/AvigdorLiberman/posts/4922650474414528
 8لمزيد حول أفالم تم تصويرها في إس���رائيلhttps://www.israel21c.org/ :
/how-israel-became-b-movie-central
https://www.timeout.com/israel/movies/ten-hollywood-films-youwouldnt-believe-were-shot-in-israel
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تجميد اتفاق نقل النفط اإلماراتي  -اإلسرائيلي بسبب أخطاره
ّ
البيئـيـة ال يـوقــف التخــوفــات مــن «إمكـــان إعــادة تـدويره»!

																
نشطاء في مجال حماية البيئة يتظاهرون في إيالت احتجاجا على مشروع خط النفط اإلماراتي اإلسرائيلي.

كتب هشام نفاع:
بعد ش���هور من النش���اطات الرافضة التفاقية النفط بين اإلمارات
وإس���رائيل ،ممثلة بش���ركة «خط أنب���وب أوروبا آس���يا» (الحقًا ثمة
اس���تعراض لتاريخها) ،يب���دو أن االتفاق بي���ن الطرفين في طريقه
إلى الفش���ل .لكن جهات ناشطة ّ
تعبر عن حذر في التعاطي مع األمر
كمحطة أخي���رة .وهو االتفاق ال���ذي جاء بعد عالق���ات التطبيع بين
إس���رائيل واإلمارات العام الماضي وينص على نقل نفط من الخليج
بواس���طة السفن إلى ميناء إيالت على البحر األحمر ،ثم من خالل خط
أنابي���ب عبر األرض إلى ميناء عس���قالن على البحر المتوس���ط ،ليتم
شحنه بعد ذلك إلى أوروبا.
دف���ع حجم الخط���ر البيئي الذي س���ينجم ع���ن تطبيق ه���ذا االتفاق
بمنظمات ع���دة الى إطالق نضال ح���اد معارض له ،وهو م���ا جعل وزارة
حماية البيئة اإلس���رائيلية تعلن ،في تم���وز الفائت ،عن إرجاء تنفيذه.
وهو قرار جاء في ضوء ش���كوى قضائية الى المحكمة اإلسرائيلية العليا
قدمت���ه منظمات بيئية إس���رائيلية ،ف���ي أيار الماض���ي ،لوقف تنفيذ
االتفاق بالنظر للخطر الذي يش���كله على الشعاب المرجانية في شمال
البح���ر األحمر قبالة إيالت .وطلبت منظمات «أدم طيفع فادين» و»منظمة
حماية الطبيعة في إس���رائيل» و»تس���الول» ،من المحكمة عدم السماح
للحكومة اإلس���رائيلية بزيادة كميات النفط الخام الذي يمر عبر إيالت،
وهي الزيادة التي تش���كل شرطًا أساس���يًا لجعل االتفاق قابال للتنفيذ.
شركة النفط – ومعها س���لطة الشركات الحكومية اإلسرائيلية – زعمت
أن إج���ازة االتفاق ال تتطلب موافقة خاص���ة من الوزارات الحكومية .لكن
ّ
الجزء األكب���ر من االلتماس المق���دم من المنظمات البيئي���ة يركز على
الطع���ن في هذا القرار ،وعلى حجة مض���ادة مفادها أنه لم يكن من حق
الشركة أن توقع على االتفاق من دون جلسة استماع حكومية على األقل
تأخذ في االعتبار جميع تداعياته.

من إسرائيل -إيران إلى آسيا -أوروبا
ّ
الشبكية ،فإن الشركة الجديدة هي وريثة
وفقًا لموسوعات المعلومات
«خط أنبوب النفط اإليراني اإلسرائيلي»؛ أنبوب نفط بقطر  42إنشا وبطول
 255كيلومترا ّ
تم تش���ييده في العام  1968لنقل النفط الخام من إيران
ّ
إلى البحر المتوسط حيث يمتد من رصيف خاص في ميناء عسقالن إلى
ميناء إيالت على البحر األحمر بقدرة ضخ  1.2مليون برميل في اليوم .فقد
كانت إيران في عهد نظام الش���اه السابق ،والذي ارتبط بعالقات عميقة
مع حكومات إس���رائيل ،تحتاج لزيادة صادراتها بحدود  %20لكي تدعم
اقتصادها الناش���ئ وإسرائيل تحتاج لتعويض خسارة أنبوب (كركوك-
ّ
والذي كان ّ
يمده���ا بحاجتها من النفط
حيفا) المقف���ل منذ العام 1948
بع���د تكرير ِه في مصفاة حيفا .لذا ت���م االتفاق العام  1959في العاصمة
اإليرانية طهران على بناء خط (إيالت -عسقالن) وإنشاء شركة مشتركة
إلدارته وبلغت تكاليف إنش���ائه  155مليون دوالر ف���ي حينه (ما يفوق
ِ

مليار دوالر بس���عر اليوم) ووافق بنك «دويتش���ه» األلماني العام 1966
تمويله بفائدة تصل إلى ّ ،%5.5
فتم البناء وإنش���اء الشركة إلدارة
على
ِ
األنبوب العام  1968وب���دأ النفط يجري فيها .بعد قيام الثورة في إيران
ضد الشاه العام  ،1979صادرت إسرائيل الخط ّ
وضمت الشركة المشتركة
ّ ْ
طورت إس���رائيل الخط ببناء خط عكس���ي
لحس���ابها .وبعد العام 2000
(عس���قالن -إيالت) لنقل النفط من روسيا وأذربيجان والقوقاز إلى آسيا.
ورفعت إيران ّ
عدة قضايا منذ العام  1994ضد إسرائيل بفرنسا وسويسرا
ّ
وحتى العام  2016حيث أمرت المحكمة العليا الفيدرالية السويس���رية
إس���رائيل بدفع  1.1مليار دوالر كتعويض عن حصة إيران في الخط وعن
النفط الباقي في الخط وقتها.
في  16أيلول ُ ،2020نش���ر ّ
أن إس���رائيل درس���ت إمكاني���ة الطلب من
اإلمارات إقناع الس���عودية بأن تسمح لشركة خط األنابيب عبر إسرائيل
بم���د خطوط أنابي���ب من إيالت إلى مصفاة النفط ف���ي ينبعّ ،إما برًا (عبر
األردن) أو بحرًا ،وذلك لنقل النفط ومش���تقاته .وفي تشرين األول ،2020
أعلنت الش���ركة اإلس���رائيلية عن توصلها التفاق لتمديد خط األنابيب
ّالذي يربط بين مدينتي إيالت وعسقالن إلى اإلماراتّ .
وصرحت الشركة
ّ
ّ
اإلس���رائيلية بأنها وقعت على مذكرة تفاهم مع ش���ركة «ميد -رد الند
بردج» ،وهي ش���ركة إس���رائيلية -إماراتية ،تملكها پترومال اإلماراتية
ومقرها أبو ظبي ،وش���ركة لوبر الينر الدولية للبني���ة التحتية والطاقة.
ّ
وتوفر هذه االتفاقية ألبو ظبي جسرًا لنقل الوقود األحفوري مباشرة إلى
ّ
ّ
وتعد من ّ
أهم أش���كال التعاون التي ظه���رت بين الجانبين منذ
أوروبا،
إعالن اإلمارات وإسرائيل عن إقامة العالقات بينهما.
وأشارت الشركة اإلس���رائيلية إلى ّ
أن التوقيع على االتفاقية جرى في
أبو ظبي بحضور وزير المالية األميركي س���تيڤن منوتش���ن ومسؤولين
أميركيين وإماراتيين آخرين.

الحكومة تركت الكرة في ملعب وزارة البيئة
ّ
ّ
حاليًا ّ
صحافية أن الحكومة س���تعلن نيتها عدم
تبين في تس���ريبات
ّ
التدخ���ل في تنفيذ االتفاق ،وفقًا لوثيقة مكتوبة قبل صياغة رد الدولة
عل���ى المحكمة العليا .والموقف الذي س���يتم نقله إلى المحكمة العليا،
وفقًا للنش���ر ،هو أن االتفاق ال يتطلب مش���اركة خاص���ة من الدولة ،وهو
ما يتماش���ى مع موقف الشركة ووزارة المالية ،ولكن هذا الموقف يتيح
أيضًا لوزارة حماية البيئ���ة حرية التصرف بوصفها الجهة التي تتولى
الرقابة على االتفاق من ناحية األنظمة المعمول بها.
ّ
ّ
للقضية ب���أن الحكومة اخت���ارت عمليًا عدم
وتعل���ق جهات مواكب���ة
إلغ���اء االتفاقية ،لكنها تركت األمر ل���وزارة حماية البيئة ،التي تعارض
المخاطر اإلضافية التي سيجلبها االتفاق على الجمهور والبيئة ،وأبقت
لها إمكانية ممارس���ة صالحياتها كجهة تنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ
االتفاق .معنى األمر أن االتف���اق قائم لكنه اآلن لن ُي ّ
فعل ولكن الصورة
ّ
س���تختلف إذا ّ
تغيرت سياس���ة وزارة حماية البيئ���ة ،أو إذا تغير حامل
الحقيب���ة الوزاري���ة ،وهي اليوم تم���ار زاندبرغ من ميرت���س .فالتنفيذ

المستقبلي لالتفاقية وارد إذا ّ
تغيرت بمن يحمل موقفًا مختلفًا.
يالحظ موقع «زافيت» (زاوي���ة) ،وهو عبارة عن منصة محتوى وتواصل
تابعة للمنظمة اإلس���رائيلية لعلوم البيئة والبيئ���ة ،أنه حتى لو كانت
التطورات األخيرة ف���ي النضال ضد االتفاقية مثي���رة للتفاؤل ،يعتقد
العدي���د من الخبراء في هذا المجال أنه في وضع من الس���لوك الحكومي
الس���ليم لم يكن ينبغي توقي���ع االتفاقية أصال .ويتاب���ع أن الباب اآلن
مفتوح أمام مواجهة قانونية بين ش���ركة «خط أنبوب أوروبا آسيا» وبين
وزارة حماية البيئة .وبما أن القرار يعني أنه لن يتم إلغاء االتفاق رسميًا،
وأن قي���ود وزارة حماية البيئة هي التي س���تمنع تنفيذه بالكامل ،فقد
يؤدي موقف الدولة إلى مواجهة مس���تقبلية ،ليس بين الشركة ووزارة
ّ
والمعنية
المالية فحس���ب ،بل بين الثانية وبين وزارة المالية المهتمة
جدًا بتنفيذ االتفاق.
خب���راء البيئة اإلس���رائيليون ح���ذروا من تهديد االتف���اق النفطي
اإلماراتي -اإلس���رائيلي ،ونظم نش���طاء للبيئة حرك���ة احتجاجية في
موقف للس���يارات يط���ل على رصيف النفط عند مين���اء إيالت ضد ما
وصفوه بـ»كارثة تلوح في األفق» ،ورددوا ش���عارات منها أن الصفقة
«تأتي باألرباح على حس���اب ُ
المرجان» .وشموليك تغار ،عضو مؤسس
لـ»جمعية حفظ بيئة البحر األحمر» وأحد سكان إيالت ،قال في حديث
صحاف���ي لوكالة «فرانس برس» إن «الش���عاب تبع���د المرجانية 200
متر عن المكان الذي س���يفرغ فيه النفط .يقولون إن الناقالت حديثة
ولن تحصل أي مش���كلة ،لكن ال مف���ر من حدوث عطل أو خلل .ال يمكن
الترويج لسياحة خضراء عندما تكون لديك ناقالت نفط في الميناء».
وحذر من أن وصول ناقلتي نفط إلى ثالث ناقالت أس���بوعيا يعني أن
حركة مرورها س���تكون «متتالية» في الميناء ما س���يؤثر على صورة
المدينة التي تروج لسياحة مراعية للبيئة.
وفق���ًا لتقرير وكالة األنب���اء الدولية ،ففي الوقت ال���ذي تتعرض فيه
الش���عاب المرجانية في العالم لظاهرة االبيضاض بسبب تغير المناخ،
بقي���ت تل���ك الموجودة في إيالت في وضع مس���تقر بس���بب مقاومتها
الفري���دة للحرارة .إذ تمتد محمية الش���اطئ المرجان���ي في إيالت على
حوالي  1.2كيلومتر قبالة س���احل المدينة ،ما يحمي الشعاب المرجانية
التي تعد موطنا لمجموعة متنوعة غنية من الحياة البحرية.
ووفقًا لرئيس قس���م األحياء البحرية والتكنولوجيا الحيوية في معهد
إيالت للعلوم البحرية ،نداف ششار ،فإن «قرب الشعاب من ميناء شركة
خطوط األنابيب األوروبية اآلس���يوية ،يعرضها لخطر جس���يم .منشآت
الشركة ليست معدة لمنع الحوادث وهي مصممة فقط لمعالجة التلوث
بع���د وصوله إلى المياه» .وشش���ار ه���و واحد من  230خبي���را متعددي
التخصص���ات قدموا اعتراضًا لرئيس الحكومة اإلس���رائيلية ،في حينه،
بنيامين نتنياهو ،ضد المش���روع ،وأكدوا أنه ال مفر من حصول تس���رب
ّ
عند نقل النفط من الناقالت إلى خط األنابيب ،وقد حذروا من أن الزيادة
المتوقعة في حجم الش���حنات النفطية إلى إيالت «س���تكون نتيجتها
تسربا مستمرا للتلوث النفطي».

رام الله ـ الماصيون  -عمارة ابن خلدون  -ص .ب1959 :
هاتف00970 – 2 – 2966201 :
فاكس00970 - 2 – 2966205 :

«مدار» :مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي ،تأسس عام  .2000يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة
أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

البريد اإللكتروني لـ «مدار»:
madar@madarcenter.org
موقع «مدار» اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org

(الصورة عن :فلوريدا نيوز تايمز)

مخاطر لم يتم فحصها على اإلطالق ضمن بيان التقييم
ُ
نش���ر في أواسط ش���هر كانون األول الفائت أوسع تقرير خبراء مهني
حول مخاطر االتفاق اإلس���رائيلي -اإلماراتي ،وهو التقرير الذي صدر عن
«منظمة علم البيئة والبيئة» المذكورة أعاله .تم إعداد التقرير على مدى
ثالثة أشهر وشارك فيه  46عالمًا وباحثًا من مجموعة متنوعة من مجاالت
المعرفة ،ومن بين الباحثي���ن علماء البيئة األرضية ،ومجموعة من علماء
البيئة البحري���ة ،ومجموعة من خبراء الصحة العامة ،ومجموعة من خبراء
تحلية المياه.
بحس���ب التقرير ،فإن االتفاق على زيادة نق���ل النفط في البنية
التحتية سيؤدي حتمًا إلى إضافة مخاطر مختلفة للجمهور ،بعضها
مخاطر ل���م يتم فحصها على اإلطالق ضمن بي���ان تقييم المخاطر
الذي قدمته ش���ركة النفط اإلس���رائيلية إلى وزارة حماية البيئة.
وأقرت لجنة الخبراء بأن االتفاق ينط���وي على مخاطر كبيرة لنظام
تحلية مياه البحر لدولة إس���رائيل ،واالقتصاد اإلسرائيلي ،ويمس
بالعالقات الخارجية للدولة ،ويؤثر سلبًا على صحة ورفاهية سكان
إيالت وعس���قالن ،وعلى النظم البيئية في البحر األبيض المتوسط
وخليج إي�ل�ات والنقب والعرب���ة ،باإلضافة إلى ذل���ك ،أكدت لجنة
كاف للتعامل
الخبراء أن دولة إس���رائيل ليست مستعدة بش���كل ٍ
ّ
ّ
التسرب الذي حدث
التس���رب النفطي( .ويشار هنا إلى
مع حوادث
العام  2014إذ أن ماليين الليترات من النفط الخام تس���ربت من خط
أنابيب في الجنوب ما أدى إلى غمر مس���احات شاس���عة من محمية
ُ
طبيعية صحراوية ،فيما اعتبر واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في
البالد ،على بعد نحو  18كيلومترًا إلى الشمال من منتجع إيالت على
البحر األحمر).
وهك���ذا ،ففي ض���وء المخاطر التي يش���كلها االتف���اق ،والتي لم يتم
تضمين معظمها ولم يتم تقييمها بش���كل مهني في تقييم المخاطر
ال���ذي أجرته الش���ركة ،يوصي تقرير لجن���ة الخبراء بإلغ���اء االتفاقية.
والمخاطر التي أشار إليها الخبراء هي المخاطر التي تتعرض لها منشآت
التحلية في إيالت وس���احل البحر األبيض المتوس���طفي حاالت تسرب
النفط في إيالت أو عس���قالن ،ومخاطر تلوث الهواء نتيجة زيادة تخزين
النفط في إيالت وعس���قالن ،ومخاطر إلحاق الضرر بالنباتات والحيوانات
في البحر األحمر والبحر األبيض المتوسط.
ويش���ير التقرير يش���ير معايي���ر منخفضة للغاية في إس���رائيل
فيما يتعلق بالتغيي���رات الجوهرية في البنية التحتية .وبناء عليه،
أوص���ى التقرير الحكومة والكنيس���ت بالترويج الفوري لخطة وطنية
لالستعداد واالس���تجابة لحوادث التلوث النفطي .في الوقت نفسه،
أكد أنه يجب تحس���ين االس���تعداد للتعامل مع أحداث االنس���كاب
النفطي على الفور ،ويجب إنش���اء نظام تنظيمي ولوجستي مناسب
لهذا الغرض .فهو يتحدث في خاتمة المطاف عن حقيقة بس���يطة
وقاس���ية مفادها أن هن���اك مخاطر كبيرة يس���ببها االتفاق لم يتم
أخذها في االعتبار على اإلطالق.
المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

