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آخر أسلحة نتنياهو االنتخابية :تسييس اللقاح بعد تسييس «كورونا»!

إسرائيل وإعادة إنتاج متالزمة
َ
ُ
ُ ُ
«ش ْع ٌب َي ْسكن َو ْح َده»!

كتب عصمت منصور:
بعد س���قوط اقتراح إقرار الموازنة وإقرار الذهاب إلى
انتخاب���ات إس���رائيلية رابعة ،وعلى أثر انش���قاق عضو
الكنيس���ت جدعون س���اعر عن الليكود وترؤس���ه لحزب
جديد بهدف اإلطاحة بنتنياهو ،وهو ما ينذر باش���تداد
المنافس���ة وحصره���ا بي���ن أح���زاب اليمي���ن واليمين
المتطرف بعد تشتت أحزاب الوس���ط ،يجد نتنياهو أن
فرصته الوحيدة ف���ي الفوز في االنتخاب���ات تكمن في
التخلص من العامل رقم واحد الذي حرف جدول أعمالها
عن القضايا السياسية واالتفاقيات المهمة التي وقعها
مع دول خليجية وعربية ،أال وهو الكورونا.
وصفت نتنياه���و صحيفة «معاريف» بأنه الش���خص
«الذي جند الكورونا من أجل مصالحه الش���خصية» فقد
نجح ف���ي الوصول إلى اتف���اق مع بيني غانتس وش���ق
«أزرق أبيض» تحت شعار حالة الطوارئ ومحاربة كورونا،
وهو اآلن ومن خ�ل�ال عالقاته مع زعم���اء العالم وبراعته
الدبلوماس���ية اس���تطاع أن يحول إس���رائيل إلى الدولة
رقم واح���د في الحصول على اللق���اح المضاد للفيروس،
وأن يجن���د ماكينة الدولة الضخم���ة ومنظومتها بكامل
طاقته���ا في س���باق م���ع الزمن م���ن أجل إنج���از عملية
التطعيم قبل موعد االنتخابات وتسجيل نقطة أخرى في
رصيده االنتخابي.
عام���ل التهوي���ل وتخوي���ف الجمهور الذي مارس���ه
نتنياهو في بداية الجائحة من أجل الضغط على غانتس
لجذبه إلى ائتالفه وش���ق «أزرق أبيض» ،عاد ليمارس���ه
وفق صحيف���ة «هآرتس» من خالل اإلغالقات الس���ريعة
والطويل���ة بذريعة النس���خة البريطاني���ة المعدلة من
الفيروس «لخدمة أهدافه االنتخابية في التوقيت الذي
يخدم هذه المصالح».
اخت���ار نتنياهو ،بدهائ���ه المع���روف ،أن يجند حملة
التطعي���م ض���د كورونا كجزء م���ن حملت���ه االنتخابية،
حيث دمج بينه���ا وبين احتضانه للجماهير العربية في
الداخل ،عندما وقف ف���ي أم الفحم مع متلقي التطعيم
رقم مليون ،لتكون هذه بداية حملة منظمة ضد القائمة
المشتركة وبهدف س���حب مزيد من األصوات منها في
المجتمع العربي الذي نزع عنه الش���رعيةّ ،
وخونه طوال
الحمالت االنتخابية السابقة عندما كانت المنافسة على
أش���دها بينه وبين تكتل «أزرق أبيض» ،من أجل حش���د
وتجييش اليمين خلفه.
ال يريد نتنياهو لشيء أن يعكر صفو حملته االنتخابية
المصيري���ة التي اختار له���ا عنوانا عريض���ا هو إنجازه
الشخصي وغير المسبوق في س���رعة إحضار اللقاح ،لذا
لي���س من المس���تغرب أن يقف ابنه يائي���ر والمعروف
بأنه الناطق غير الرس���مي لوالده والذي يقول ما ال يقوى
نتنياهو على قوله بحكم منصبه الرسمي ،ويشن هجوما
عنيفا على القناة  12التي وصفها بأنها «الجزيرة» لمجرد
أنه���ا قطعت خطاب والده «التاريخي» الذي أعلن فيه أن
إس���رائيل س���تحصل حاجتها كاملة من اللقاحات حتى
ش���هر آذار القادم ،من أجل ب���ث خطابات نفتالي بينيت
ويائير لبيد وساعر في الساعة نفسها.
وال ش���ك في أن آلية التعامل إسرائيليًا مع اللقاح ومن
قبل���ه مع الفي���روس في كل ما يتعلق بالفلس���طينيين،
ً
يصل���ح ألن تكون فصال مكثفًا ع���ن الطبيعة العنصرية
في التعامل اإلسرائيلي مع الفلسطينيين والتنصل من
المسؤولية واالستخدام الداخلي االنتهازي.

اللقاح ..واالحتالل
في الوقت الذي أعلن السياس���ي الفلسطيني ورئيس
اإلغاث���ة الطبية الدكتور مصطف���ى البرغوثي عن إطالق
حملة «طب األبارتهايد» والتي تهدف إلى جمع تواقيع
م���ن أطباء وعلماء ومناصري حقوق اإلنس���ان في مختلف
دول العال���م ،م���ن أجل الضغ���ط على إس���رائيل لإليفاء
بالتزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي بتزويد
أكثر من خمس���ة ماليين فلس���طيني باللق���اح المضاد
لفيروس كورونا ،كانت مذيعة إس���رائيلية في القناة 12
تقول ف���ي برنامج إخباري صباحي ب���كل هدوء ودون أن
يقاطعها أحد بأنها تفضل «إعطاء اللقاح للحيوانات قبل
أن يتم تقديمه لألس���رى األمنيين الفلس���طينيين» في
سجون االحتالل!
إن الهوة الهائلة بي���ن الموقفين تلخص الجدل الذي
يصاح���ب حملة تطعي���م اإلس���رائيليين باللقاح ،وهي
حملة وصفتها الدكتور ياعيل رايخنبرغ ،مديرة صندوق
المرض���ى العام ف���ي منطقة بيتح تكف���ا ،بأنها «الحملة
الطبية األضخم منذ إنشاء إسرائيل».

كلمة في البـدايـة

أنطوان شلحت

												
نتنياهو« ..دبلوماسية اللقاح».

أطلقت إس���رائيل على الحملة اس���ما يوحي بالمشاركة
والنف���س التطوعي وال���روح الجماعي���ة إال أن وزير األمن
الداخل���ي أمي���ر أوحان���ا ومن خ�ل�ال التوجيه���ات التي
أصدره���ا إل���ى مديرية مصلحة الس���جون بع���دم إعطاء
اللقاح للمس���اجين وتجاه���ل المعايير الت���ي وضعتها
وزارة الصحة ،كش���ف ع���ن حجم التس���ييس والمعايير
الال أخالقية والعنصري���ة التي صاحبت الحملة وأصبحت
الوجه األبرز لها.
تصريح���ات أوحان���ا أثارت حتى اس���تياء المستش���ار
القانون���ي للحكومة ،والذي صرح نائب���ه المحامي عميت
هراري بأن على أوحانا أن يقوم «بتقديم اللقاح لألس���رى
دون إبطاء».
رفض الوزي���ر أن يس���تجيب لتوجيهات المستش���ار
القانون���ي ونائب���ه ،وبدل ذل���ك ألقى عل���ى القضية ظال
سياس���يا يعكس األزمة العميقة بين بنيامين نتنياهو
وأقطاب حزب الليكود من جهة ،وس���لطات إنفاذ القانون
والمنظوم���ة القضائية م���ن جهة أخرى ،عندم���ا اعتبر
أن «تحدي���د األولوي���ات تقع ضمن اختص���اص الجهات
المنتخبة م���ن الجمهور وليس الموظفي���ن» ليغلف كل
هذا الجدل ببرقع عنصري شعبوي فاقع عبر تغريدة على
صفحت���ه الخاصة على «تويتر» ق���ال فيها إن «هناك من
يعتب���ر أن تطعيم عبد الله البرغوثي المحكوم  67مؤبدا،
بس���بب عمليات ض���د إس���رائيليين ،ومجرمين متهمين
بعمليات جنائية خطيرة ،أولوية».
تدخ���ل الرئيس اإلس���رائيلي رؤوفي���ن ريفلين ،وعلى
خلفية الجدل الذي أخذ بعدا إعالميا كبيرا ،وقام بإرس���ال
رس���الة إل���ى وزي���ر الصحة ش���دد فيها عل���ى المعايير
«األخالقي���ة اليهودي���ة والديمقراطية» الت���ي يجب أن
تحكم عملية التطعيم ،وضرورة أن ال تش���وبها ش���بهة
التس���ييس ،وأن الس���جناء (الذين لم يح���دد هويتهم
جنائيي���ن أم أمنيين) لهم الحق في تلقي اللقاح أس���وة
ببقية السكان.
قرار أوحانا العنصري حول عدم تقديم اللقاح للس���جناء
واألس���رى ،أوص���ل القضية إل���ى قاعات أعل���ى الهيئات
القضائية في اس���رائيل وهي المحكمة العليا التي سبق
لرئيس���ها األس���بق أهارون باراك أن حدد مبدأ ّ
تحول إلى
ناظم للعالقة بين الحقوق المدنية واالجتماعية األساسية
الممنوحة من الدولة ،وما بين من يقبعون داخل السجون،
عندم���ا ق���ال إن «جدران الس���جون ال يج���ب أن تحول بين
اإلنسان وحقوقه األساس���ية» ،وهو المبدأ البديهي الذي
تسلحت به خمس منظمات حقوقية تقدمت بالتماس ضد
قرار أوحانا كونها ترى في القرار إخالال واضحا بمسؤولية
الدولة عن كل فئات المجتمع بمن فيها السجناء واألسرى
بغض النظر عن خلفيتهم وتهمهم وانتمائهم.
هذا الرأي الذي تمثله منظمات حقوق اإلنس���ان والذي

قــيــد الــطــبــع

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

وإن كان يتقاطع (ش���كليا) مع رسالة الرئيس اإلسرائيلي
في تجاهل الخلفية التي أدت إلى دخول الش���خص إلى
الس���جن ،رفضه المحامي إيلي حاي بن يشاي والذي نشر
مق���اال في صحيف���ة «يديعوت أحرون���وت» أكثر وضوحا
وتحديدا لهوية أي من الس���جناء ال يجب على إس���رائيل
أن تقدم اللقاح.
بن يش���اي قال إن «من المحظور» على دولة إس���رائيل
تطعي���م األس���رى الفلس���طينيين الذين وصفه���م بالـ
«مخربي���ن» وأنه ضد الرأي الذي ح���اول أن يبرر التطعيم
على أنه يأتي من أجل «حماية اإلس���رائيليين من الوباء»
معتبرا أن هناك حلوال أخرى ممكنة مثل «عزلهم ومنعهم
من زياراتهم العائلية» وفي هذا وفق رأيه المنشور على
إح���دى أهم وأكبر الصحف في إس���رائيل فائدة إضافية
هي» إلح���اق أكبر قدر من الضرر باألس���رى الذين ألحقوا
األذى بعائالت إسرائيلية»

المستوطنون نعم ،الفلسطينيون ال
أف���ردت صحيفة «يديعوت أحرون���وت» عنوانا بارزا لما
وصفته بالفضيحة التي تش���هدها عمليات التلقيح في
المستشفيات اإلس���رائيلية لكونها تقدم اللقاح لألطباء
والطواقم الطبية واإلدارية وتس���تثني عم���ال النظافة،
بينما تم تجاهل التمييز الذي تمارس���ه إسرائيل بشكل
متعمد ضد خمسة ماليين فلس���طيني في الضفة وغزة
والقدس ممن يخضعون لالحتالل العس���كري المباش���ر
ويندرج���ون تح���ت مس���ؤوليتها وفق القان���ون الدولي،
رغم أنها تصنف عالميا على أنها واحدة من عش���ر دول
تس���تحوذ على  %95م���ن اللقاحات في العال���م ،واألولى
عالميا في تملك اللقاح وتوزيعه ،وفق ما صرح به الناطق
باسم الخارجية أوفير جندلمان.
موقع  iceاإلس���رائيلي كشف أن إس���رائيل تنقل اللقاحات
خ���ارج الخط األخض���ر «للمس���توطنين فقط» بينم���ا ماليين
الفلسطينيين الواقعين تحت احتاللها العسكري ال يحصلون
علي���ه ،وهو األمر الذي دف���ع منظمات حقوقي���ة عالمية إلى
اتهام إسرائيل بالتنصل من التزاماتها التي يفرضها عليها
القانون الدولي ،وفق ما نشرته صحيفة «الغارديان».
اعتب���ر الكات���ب الفلس���طيني مصطف���ى إبراهيم أن
إس���رائيل ملزم���ة أخالقيا وإنس���انيا وقانوني���ا بتزويد
الفلس���طينيين باللقاح كونها تحتل أراضيهم وتستأثر
بمواردها وتس���يطر على الحدود والمعابر وكافة مناحي
الحياة كما أنها تمنعهم من حرية الحركة ،وأن هذا الحق
نص���ت عليه وثيقة جنيف الرابعة صراحة في المادة 56
والتي تنص على أن من مسؤوليات دولة االحتالل «ضمان
وصيانة والحفاظ عل���ى الصحة العامة في األراضي التي
تحتلها واعتم���اد وتطبيق اإلج���راءات الوقائية الالزمة
لمكافحة انتش���ار األمراض المعدي���ة واألوبئة» ولكنها

»

قضايا إسرائيلية «»80
مــحــور الــعــدد:
إسرائيل في أفريقيا :سيرورة تطور العالقات

(الصورة عن «شينخوا»)

بدل ذلك تس���تغل الوباء «لممارس���ة االبت���زاز» ومحاولة
تحقيق مكاس���ب فيما يتعلق باإلس���رائيليين وجنودها
المأسورين في قطاع غزة.
عبر عن المضمون ذاته ران غولدش���تاين ،مدير منظمة
«أطباء من أجل حقوق اإلنس���ان» ،في مقالة نش���رها على
موقع «س���يحاه مكومي���ت» اإلس���رائيلي التقدمي حمل
عنوان «وصمة كبي���رة» تحدث فيها عن الرس���ائل التي
وجهتها منظمته لمنس���ق أعمال الحكومة في األراضي
المحتل���ة الكولونيل كميل أبو رك���ن ووزير الصحة يولي
إدلشتاين ،والتي طالبتهما بتوفير اللقاح للفلسطينيين
وحذرتهم���ا من مغب���ة عدم القيام به���ذه الخطوة تحت
مب���ررات واهية مثل أن «الفلس���طينيين ل���م يطلبوا» أو
أنه���م «ال يري���دون اللقاح من إس���رائيل» أو أي مبرر آخر،
كون هذه المبررات لم تمنع إس���رائيل من شق الطرق في
أراضيهم لصالح المس���توطنين وفق تعبيره ،كما أنها ال
تعفي إسرائيل من «مس���ؤوليتها القانونية واألخالقية
عن تطعيم السكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت
حكم األبارتهايد الذي تفرضه إسرائيل عليهم».

فوقية مقيتة
رفض إس���رائيل تزوي���د الفلس���طينيين باللقاح رغم
النصوص الصريح���ة الواردة في القان���ون الدولي التي
تلزمها بذلك ،ال يقل بشاعة عن الفوقية التي تعاملت بها
وزارة الصحة اإلس���رائيلية عندما قالت ،ردا على المطالب
المتكررة والحمالت الدولية التي بدأت تنطلق في العالم
ضدها ،أنها «قد تقدم للفلس���طينيين اللقاحات الزائدة
التي تفيض عن حاجتها» مع تش���ديدها على أن هذا ال
يعني «أنها تتحمل المسؤولية أو تعترف بمسؤوليتها».
قدم���ت وزيرة الش���تات ف���ي حكومة نتنياه���و عومر
ينكلوفيتش مبادرة خاصة نش���رتها صحيفة «يسرائيل
هيوم» اليميني���ة المقربة من نتنياه���و ،نصت على أن
إس���رائيل س���تقوم «بتقديم اللقاح إلى كل الناجين من
المحرقة النازية في إس���رائيل ودول العالم» معتبرة أن
هذه المبادرة نوع من رد الجميل رغم أنها ستنطوي على
«تعقيدات لوجستية هائلة».
إن هذه الحمالت التي تن���م عن فوقية عنصرية تعلي
من ش���أن اليه���ودي أينم���ا كان ،ومحاول���ة جني بعض
المكاس���ب السياس���ية في ذروة الحملة االنتخابية التي
تتنافس فيها كتل اليمين فيما بينها ،تفضح الطبيعة
العنصري���ة والتنص���ل الممنهج لدول���ة االحتالل تجاه
الش���عب الواق���ع تحت ه���ذا االحتالل ،وال���ذي ال تغيب
قضيته فقط عن جدول أعمال االنتخابات وبرامج األحزاب،
بل يغيب بكليته ويتحول إلى شعب شفاف وغير مرئي،
وإذا ما قرر أحد االلتفات إليه فمن باب الشفقة وتوزيع ما
يفيض عن حاجته.

م���ا زال���ت قضي���ة امتن���اع إس���رائيل ع���ن تزوي���د
الفلس���طينيين من س���كان األراضي المحتلة منذ العام
 1967باللق���اح ضد فيروس كورون���ا تتفاعل ،وبين هذه
ّ
التصرف ال���ذي يتم
التفاع�ل�ات الخل���وص م���ن ذل���ك
انتهاجه عن س���بق عمد وإصرار ،إلى استنتاج فحواه أن
دولة االحتالل عنصرية بامتياز.
ّ
ّ
وتفج���رت ه���ذه القضية م���ع بدء جه���از الصحة في
ّ
إس���رائيل بتطعيم الجمه���ور العريض ض���د فيروس
كورون���ا ،وبموازاة ذل���ك مطالبة ع���دة منظمات لحقوق
اإلس���رائيلية ب���أن ّ
ّ
اإلنس���ان ّ
تؤم���ن وصول
الس���لطات
ّ
ّ
ّ
ّ
تطعيمات ذات نوعية جيدة إلى الفلس���طينيين سكان
ّ
ّ
ً
ّ
الغربية وقطاع غ���زة المحتلين عمال بما ُيلزمها
الضفة
ُ
من قوانين بوصفها سلطة احتالل.
وصدق أحد األكاديميين اإلس���رائيليين ممن خلصوا
إل���ى مثل االس���تنتاج المذكور أعاله ،بقوله إن س���لوك
إس���رائيل حيال غي���ر اليه���ود الذين يعيش���ون بين
ظهرانيها ،وحي���ال األراضي المحتلة من���ذ  1967التي
يس���كنها ماليين الفلس���طينيين ،ال تحرك���ه معايير
سياس���ية وال قواعد س���لوك تل���زم أي دول���ة متحضرة
ّ
وس���وية ،إنما تحركه غريزة جينية قديمة مس���تلة من
ُ َ َ َ ْ ٌ َ ْ ُ ُ َ َْ ُ
متالزم���ة اآلية التوراتية «هوذا ش���عب يس���كن وحده،
َ َ ْ َ ُّ
الش ُ
���عوب َال ُي ْح َس ُ
���ب» ،وهي الغريزة عينها التي
وبين
ِ
رافقت «الشعب اليهودي» على ّ
مر التاريخ من دون أخذ
تداعياته���ا الكارثية في االعتبار ،وعل���ى ما يبدو ُيعاد
إنتاجها من جديد هذه األيام ،ببريق ساطع.
وال ُب ّ
���د من أن ُيض���اف إلى هذا أن عملي���ة التطعيم،
بل وكل قضية المواجهة المتسلس���لة لتفشي جائحة
كورونا ،تصادفتا مع تس���ييس كل ش���يء في إسرائيل
تحت وطأة أزمة سياسية غير مسبوقة تجد نفسها في
خضمها ،باألس���اس على إيقاع س���عي رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو للتمسك ّ
بسدة الحكم على الرغم من
ّ
ش���بهات الفس���اد التي تحوم حوله ،ومن خالل التنكر
ُ
ُ
المعلن للسوابق اإلس���رائيلية بهذا الشأن ،التي تظهر
أن كل الزعماء الذين س���بقوه اس���تقالوا من مناصبهم
الرس���مية فور تقدي���م لوائح اتهام ضده���م بارتكاب
الش���بهات عينها ،وقد تس���ببت هذه األزمة السياسية
حت���ى اآلن بإج���راء أربع جوالت انتخابي���ة خالل أقل من
عامين.
وم���ن الطبيع���ي أن يطاول ه���ذا التس���ييس عملية
التلقي���ح ضد الفي���روس ،باعتب���اره أول عامل يمكن أن
يطي���ح نتنياهو ،في ضوء ما ترت���ب عليه من تداعيات
صحية واقتصادية -اجتماعية آخذة بالتفاقم يومًا بعد
يوم.
وثم���ة جوانب أخ���رى تبدو مثيرة للدهش���ة على وقع
هذه األزمة ،أبرزها وأكثرها جدة مغازلة الفلسطينيين
في إس���رائيل لكس���ب أصواتهم ،وهي مغازلة كان أول
من عزف على لحنها نتنياهو نفس���ه وس���رعان ما سرت
عدواها ،كسريان النار في الهشيم ،لدى سائر األحزاب
الصهيوني���ة انتهاء حتى بالح���زب الوحيد الذي ما زال
يجاهر بأنه «يس���ار صهيوني» ،ميرت���س .وال يمكن أن
نس���قط ،عند تحليل أس���باب هذه المغازلة ذات الغاية
الواضح���ة ،س���بب الخالفات الت���ي ّ
دبت بي���ن صفوف
مركبات القائمة المشتركة بشأن الخطوط الحمر للعمل
البرلماني ،التي من شأن عدم تجاوزها أن يشكل ضمانة
لع���دم مس التمثيل السياس���ي األداتي بثوابت النهج
الوطني.
وم���ع ذلك يبقى األمر األس���اس أن امتناع إس���رائيل
ع���ن تزويد الفلس���طينيين ف���ي أراض���ي  1967باللقاح
هو نتيج���ة طبيعية لـ»نظام ّ
تفوق يه���ودي من النهر
إل���ى البحر؛ نظ���ام أبارتهايد» ،كما أك���دت ذلك وثيقة
مهم���ة جديدة صادرة عن «بتس���يلم -مركز المعلومات
اإلس���رائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة» قبل
عدة أيام ُوعرضت فيها المبادئ التي ّ
توجه هذا النظام
ّ
وقدمت أمثلة وقاعدة بيانات على تطبيق تلك المبادئ،
ّ
كما أشارت إلى االس���تنتاج المشتق من ذلك بخصوص
تعريف هذا النظام ،وبخصوص حقوق اإلنسان.
وم���ن ضمن تل���ك المب���ادئ أش���ير على نح���و خاص
ّ
الضم.
إلى «قانون أس���اس القومي���ة» ،وإلى مخطط���ات
وبخص���وص األول ورد في الوثيقة م���ا يليّ :
ينص قانون
ّ
األس���اس الجديد الذي ُس ّ
���ن في الع���ام  2018على حق
اليهودي  -وحده فقط  -ويقررّ
ّ
تقرير المصير للش���عب
ّأن تمييز اليهود عن غير اليهود (في إس���رائيل والعالم
ٌ
ّ
ّ
ّ
وشرعي .على هذا األساس فإنه قانون
كله) تمييز أساس
مأسس لصالح اليهود ّ
ُيبيح التمييز ُ
الم َ
ضد غير اليهود
ملزم في مجاالت إقامة البلدات واإلسكان
كمبدأ قانوني
ِ ّ
ّ
واألرض والمواطنة واللغة والثقافة .صحيح أن إسرائيل
ّ
س���ن
عملت وف���ق معظم هذه المبادئ في الماضي قبل
القانون المذكور بكثيرّ ،
ّ
التفوق اليهوديّ
ولكن تكريس
في ّ
ّ
عادي أو ممارسات
نص قانون أس���اس  -خالفًا لقانون
ُ
ّ
ّ
فعلية  -يعكس مبادئ دستورية ملزمة .بالتالي لم نعد
ُ ّ
فقط أمام رس���الة إلى جميع أجهزة ّ
السلطة مفادها أنه
ّ
لاّ
ّ
ّ
التفوق اليهودي في كافة
من ال ئق العمل على تحقيق
األراضي التي تس���يطر عليها إس���رائيل ،بل إن ّ
الرسالة
َ
اآلن :أنتم ُملزمون بذلك (بقوة قانون دستوري).
بكلم���ات أخرى :ما كان من الممكن الوصول إلى مبادئ
كهذه لو لم تكن العنصرية ُممأسس���ة وكذلك التمييز
على أساس ّ
إثني.
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كتب نهاد أبو غوش:
تثور بع���د الغ���ارة األخيرة التي ش���نتها إس���رائيل
على مناطق واس���عة في ش���رق سورية ،وش���ملت مواقع
وتجمعات عس���كرية ومخازن أس���لحة وذخيرة ،ومع كل
غارة جديدة تش���نها قوات س�ل�اح الجو اإلسرائيلي على
سورية ،مجددا األسئلة حول حدود التفاهمات الروسية-
اإلسرائيلية حيال سورية ،وهل تملك إسرائيل تصريحا
روس���يا مفتوحا أم محدودا؟ أم أنها ال تملك أي تصريح
للعمل في األجواء السورية ،ولماذا تلوذ القوات الروسية
بالصم���ت تج���اه ما يتعرض ل���ه حليفه���ا المفضل في
منطقة الش���رق األوس���ط؟ ثم ما هي فعالي���ة منظومة
الدفاع الجوي المعروفة بصواريخ إس 300 .التي تزودت
بها س���ورية من موسكو في أواخر العام  ،2018وهل حقا
باتت هذه المنظومة في عهدة الس���وريين أم أن الروس
يتحكمون بها؟ هذه األس���ئلة وغيرها الكثير ليست إال
جزءا م���ن تفاصيل بالغة التعقي���د والتداخل للعالقات
الروسية -اإلس���رائيلية التي مرت في أطوار متنوعة من
الصعود والهبوط ،واألزمات واالنفراجات ،ومع ذلك يمكن
الق���ول إنها كانت وما زالت عالق���ات جيدة ومميزة على
الرغم من عديد الملفات الشائكة والتباينات الجوهرية
بين الدولتين.
أوقع���ت الغارة األخيرة التي ش���نتها إس���رائيل فجر
األربعاء  13كانون الثاني الجاري  57قتيال ،بحسب مصادر
المرصد الس���وري لحقوق اإلنس���ان الذي تعتمده معظم
المص���ادر الغربية ،وه���ذه المعلوم���ات أكدتها مصادر
اس���تخبارية أميركية في تصريحات لوكالة اسوشيتيد
ب���رس ،وزادت هذه المصادر على ذلك بأن هذه الضربات
الجوية نفذت بناء على معلومات اس���تخبارية أميركية،
وأك���دت أن وزير الخارجي���ة مايك بومبيو ناقش���ها مع
رئيس جهاز الموس���اد اإلس���رائيلي يوسي كوهين في
اجتماع بواش���نطن ،والمصادر اإلس���رائيلية أكدت على
طريقتها مس���ؤوليتها عن الغارة ،من قبيل أن إسرائيل
س���وف تواصل عم���ل كل ما هو مطل���وب لحماية أمنها،
وبأنها لن تسمح بتواجد إيراني على حدودها.
كان ميدان العمليات هذه المرة واس���عا ،حيث شملت
 18ضرب���ة جوية ف���ي المنطقة الممتدة بي���ن مدينتي
دير ال���زور والبوكمال على الحدود الس���ورية -العراقية،
وحصيلة خسائر الغارة كانت كبيرة فعال ووصلت بحسب
المصادر عينها إلى  57قتيال ،من بينهم عدد من الجنود
السوريين ،وأغلبية الضحايا هم إيرانيون أو من جنسيات
مختلفة وأعضاء في ميليشيات موالية إليران ،ولعل في
معرفة جنس���يات الضحايا ما يفس���ر التغاضي الروسي
عن هذه الهجمة التي س���بقتها عشرات الهجمات التي
طاولت معظم المناطق السورية.

احتواء قضية الطائرة
ال يمكن ألي متابع س���وى االفتراض أن ثمة تفاهمات
واس���عة ومفصلة بين روسيا وإس���رائيل بشأن سورية،
و»حري���ة» تحليق الطائرات اإلس���رائيلية ف���ي أجوائها.
أبس���ط الفرضيات تقول بأن البلدين معنيان بأن يتجنبا
أية مواجهة عس���كرية مباش���رة بينهما ،وخاصة بعد ما
كشفه حادث إس���قاط الطائرة الروس���ية من طراز (إيل
 )20ف���ي أيل���ول  2018أثناء توجهه���ا لقاعدة حميميم
بواسطة الدفاعات الجوية الس���ورية التي كانت تحاول
التصدي لطائرة إس���رائيلية .روس���يا حملت إس���رائيل
وقتها المس���ؤولية عن الحادثة التي أدت إلى مقتل 15
عسكريا روس���يا .في البداية حاولت إس���رائيل التنصل
وإلقاءه���ا على الس���وريين ،وادعت أنها قام���ت بإعطاء
الروس اإلشارات المطلوبة في هذه الحالة ،لكنها سرعان
ما تداركت األمر وأقرت بمس���ؤوليتها ،وقد بادر بنيامين
نتنياه���و لتعزية الرئي���س الروس���ي فالديمير بوتين،
واألهم أنه أوفد قائد سالح الجو الجنرال عميكام نوركين
إلى موس���كو لتطويق ذيول الحادث���ة واتخاذ الترتيبات
التي تكفل منع تكرارها في المستقبل.
الالفت ف���ي هذه الحادثة أن روس���يا ل���م تغضب من
إس���رائيل بمقدار غضبها من تركيا عندما قامت األخيرة
بإس���قاط طائرة سوخوي الروسية العام  2015فوق أجواء
محافظ���ة إدل���ب ،وهي الحادث���ة التي تبعه���ا تصعيد
إعالمي متبادل ،وسلسلة من الخطوات العقابية الروسية
لتركيا ،وإلغاء صفقات ،ووقف الوفود السياحية الروسية
لتركيا.
جرى في الحالة اإلس���رائيلية احتواء األمر بس���هولة،
وربما تعزي���ز وتفصيل التفاهمات بش���أن ما يمكن وما
ال يمكن إلس���رائيل القيام به في األجواء السورية ،ومن
الواضح أن إسرائيل استوعبت تماما أن بقاء ودعم نظام
الرئيس الس���وري بشار األسد هو خيار روسي حاسم ،وال
رجعة فيه ،وبالتالي فإن من مصلحتها التس���ليم بهذه
الحقيقة ال سيما وأن روسيا باتت العبا مركزيا رئيسا (إن
لم تكن الالعب األول) في منطقة الشرق األوسط ،وهكذا
فإن منطقة المن���اورة التي ظلت متاحة أمام إس���رائيل
ف���ي س���ورية ،هي اللع���ب عل���ى الهوام���ش ،وتحديدا

صورة تجمع الرئيس الروسي بوتين مع نتنياهو.

التدخل ضد أي وجود عس���كري إيراني في سورية ،ومنع
إمدادات السالح لحزب الله في لبنان ،وكذلك منع تواجد
ميليش���يات موالية إليران أو لحزب الله في جنوب غربي
س���ورية المحاذية للجوالن المحتل ،ولك���ن مع مراعاة أن
المصلحة الروسية تتمثل في بقاء النظام.
أوضح أكث���ر من مس���ؤول إس���رائيلي أن تنامي الدور
الروسي في الشرق األوسط جاء نتيجة التراجع واالنكفاء
األميركي ،وقال بوغ���ي يعلون حين كان وزيرا للدفاع في
محاضرة له إن عودة روس���يا إل���ى المنطقة جاءت نتيجة
غياب الواليات المتحدة عن هذا المش���هد ،وترددها في
اتخاذ موقف مثابر في دعم المحور الس���ني ضد المحور
الش���يعي .وأضاف أن روس���يا هي التي تق���ود تطورات
المشهد في سورية ابتداء من تسليح النظام ،مرورًا بنزع
سالحه الكيماوي وانتهاء بعقد مؤتمر جنيف وذلك في
ظل غياب الواليات المتحدة.

الملف الفلسطيني
ورغم س���خونة الملفين الس���وري واإليران���ي في أجواء
العالق���ات الروس���ية -اإلس���رائيلية ،فإن المل���ف األكثر
حساس���ية وتعقيدا هو الملف الفلس���طيني ،والموقف
الروس���ي م���ن قضي���ة الش���رق األوس���ط وح���ل الصراع
الفلسطيني -اإلس���رائيلي لم يتغير بشكل جوهري منذ
عهد االتحاد الس���وفييتي الس���ابق ،فروس���يا تؤيد حل
الدولتين ،وتعلن في كل مناس���بة بشكل واضح وصريح
دعمها لقيام دولة فلسطينية مستقلة على أراضي 1967
بعاصمته���ا القدس الش���رقية ،وذلك ما أك���ده الرئيس
بوتي���ن مرارا وتك���رارا بما في ذلك بش���كل مفصل خالل
مخاطبته القمة العربية في ش���رم الشيخ في آذار ،2015
وقد وقفت ضد «صفقة القرن» ومحاوالت الرئيس دونالد
ترامب االس���تفراد بحل القضية على قاعدة تبني برنامج
نتنياهو واليمين اإلسرائيلي.
تب���دي روس���يا تأييده���ا للمطالب الفلس���طينية في
مختل���ف المحاف���ل الدولي���ة بم���ا فيها هيئ���ات األمم
المتحدة ،وسبق أن حرصت موسكو على القيام بدور فاعل
وحيوي ضم���ن اللجنة الرباعية الدولي���ة ،وعينت مندوبا
دائما لها لمتابعة عملية السالم ،ومن البديهي أن جملة
المواقف الروسية هذه تنطلق من المصالح الروسية في
اإلقليم الذي يعتبر ضمن الجوار القريب ألراضي االتحاد
الروس���ي ،وأن روسيا ال تس���لم بانفراد الواليات المتحدة
في رعاية عملية السالم أو تحديد شروط التسوية مثلما
كان���ت عليه الحال ف���ي فترة انعقاد مؤتم���ر مدريد في
تش���رين األول عام  1991والذي تزام���ن مع تفكك االتحاد
السوفييتي (رس���ميا في كانون األول  ، )1991وهكذا ظل
الحضور الروسي في الشرق األوسط شكليا وضعيفا طوال
عقد التس���عينيات الذي ش���هد توقيع اتفاقيات أوسلو
وقيام السلطة الفلسطينية.
وتحرص موس���كو حتى على متابعة الشأن الفلسطيني

قــيــد الــطــبــع

من داخل���ه عبر العالقات الوثيقة الت���ي تربطها بقيادة
منظمة التحرير الفلسطينية وقيادات الفصائل كافة بما
فيها قيادة حركة حماس ،وقد استضافت موسكو عديد
الوف���ود الفلس���طينية بما فيها مؤتمر لح���وار الفصائل
الفلسطينية في العام .2019
وأبدت موس���كو في س���بيل تعزي���ز حضورها في ملف
الش���رق األوس���ط أكثر من مرة اس���تعدادها الستغالل
عالقاته���ا الجي���دة م���ع الطرفي���ن لـ»تليي���ن» مواقف
الفلس���طينيين واس���تئناف االتصاالت المباش���رة بين
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.

ً
المصالح أوال
وال يعني هذا االهتمام واالنغماس الروسي في الشأن
الفلس���طيني ،أو التأيي���د المبدئي للمواق���ف والحقوق
الفلس���طينية ،الصدام الحتمي مع إس���رائيل ،فالطرفان
الروس���ي واإلسرائيلي هما خير من يجسد في عالقاتهما
حقيقة أن السياسات والمواقف تمليها المصالح ،وهذه
المصال���ح في حالة م���ن الحركة والتط���ور الدائمين منذ
عهد االتحاد الس���وفييتي ومواقف���ه األولية من الحركة
الصهيوني���ة إل���ى مس���ارعة االتحاد في عهد س���تالين
لالعتراف بإس���رائيل بعد يومين فقط من إعالن قيامها.
ويبدو أن حماس االتحاد السوفييتي لالعتراف بإسرائيل
كان نابعا من الرهان على إمكانية استمالتها مع سياسات
االستقطاب الحادة والحرب الباردة ،لكن األيام واألحداث
كش���فت عكس ذلك ،وع���ادت العالقات الس���وفييتية-
اإلسرائيلية لتتوتر من جديد مع انحياز إسرائيل المطلق
للمعسكر الغربي ،فقطعت العالقات مرتين مؤقتا عامي
 1953عل���ى اثر انفجار وقع في البعثة الس���وفييتية في
تل أبيب و 1956عل���ى أثر العدوان الثالثي على مصر ،ثم
قطعت عام  1967لفترة طويلة ولم يجر اس���تعادتها إال
في أواخر عهد االتحاد الس���وفييتي العام  ،1991ليصبح
ه���ذا العام نقط���ة انطالق لعالقات جي���دة ومتميزة في
مختلف المجاالت على الرغم من عديد الملفات الشائكة
التي يختلف عليها البلدان.
الروس في إسرائيل
يعي���ش في إس���رائيل اآلن أكثر من مليون ش���خص
من أصل روس���ي ،أو من الجمهوريات التي كانت تابعة
لالتح���اد الس���وفييتي ،وقد تدفقت موج���ات الهجرة
هذه بدءا م���ن العام  1989وطوال عقد التس���عينيات،
وألسباب ثقافية واجتماعية كثيرة حافظ المهاجرون
الروس على س���ماتهم المميزة كتجمع إثني وثقافي
وسط المجتمع اإلسرائيلي إلى درجة بدا فيها وكأنهم
يس���تعصون على الذوبان أو االنصهار داخل المجتمع
اإلس���رائيلي ،ولفترة طويلة حافظ ه���ؤالء على أنماط
حياتهم الخاصة وعل���ى لغتهم الروس���ية باعتبارها
اللغة المحكية في البيت والشارع ،وحتى على أحزابهم

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

ُ
األراضـي الـمـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب
تـرجـمـة :يـاسـيـن الـسـيـد

الخاص���ة (يس���رائيل بعلياه الذي انحل قبل س���نوات
ويس���رائيل بيتينو) فضال عن الصحف ووسائل اإلعالم
(بلغ عدد الصح���ف والمجالت الناطقة بالروس���ية في
إس���رائيل نحو  50صحيفة ومجلة قبل انحس���ارها في
السنوات األخيرة بسبب هيمنة اإلعالم الجديد وتراجع
المطبوعات عالميا) ،وانتش���رت األندي���ة االجتماعية
ومراك���ز الثقافة والفن ذات الطابع الروس���ي ،وس���ائر
مظاهر الخصوصية الثقافية الروسية.
وتش���ير اإلحصائيات إلى أن نسبة اإلس���رائيليين من
أصل روسي أو من دول االتحاد السوفييتي السابق تزيد
ع���ن  20في المئة ،كما تعد اللغة الروس���ية ثالث اللغات
المحكية في إسرائيل بعد العبرية والعربية.
وس���اهمت بعض مظاه���ر العنصرية ونف���وذ األحزاب
الدينية ف���ي تنفي���ر المهاجرين الروس م���ن المجتمع
الذي جاؤوا إليه ،ويضع ش���روطا تعسفية لالعتراف بهم
كيه���ود ،وذلك ما دفع قيادات دولة إس���رائيل إلى إبداء
قلقها من إمكانية اتخاذ المهاجرين الروس إلس���رائيل
كمحطة توق���ف مؤقتة في طريقهم للهج���رة إلى دول
أخ���رى وخاص���ة للواليات المتح���دة ،وهو م���ا دفع قادة
إس���رائيل العتماد سياس���ات تشجيع اس���تيعاب هؤالء
المهاجرين ،بما في ذلك تشجيعهم على االستيطان في
األراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان لموج���ات الهجرة الروس���ية هذه أثر حاس���م في
الطفرة االقتصادية والعلمية التي ش���هدتها إسرائيل،
وهو ما أش���ار له الرئيس فالديمي���ر بوتين بتأكيده على
أن اليهود الذين هاجروا من االتحاد السوفييتي السابق
«ساهموا بشكل كبير في نهوض إسرائيل ،وهم يشكلون
اليوم همزة وصل بين روسيا وإسرائيل».
وأوردت مصادر إس���رائيلية عديدة أن موجات الهجرة
الروس���ية إلى إس���رائيل في العق���د األخير م���ن القرن
العشرين شملت نحو  100ألف مهندس ،و 20ألف طبيب
وطبيب أس���نان ،و 24ألف ممرض ،و 45ألف معلم و 20ألف
عالم وفنان وموسيقي.
ويحتفظ هؤالء المهاجرون الروس ،إلى جانب عاداتهم
وتقاليدهم الروس���ية ،بجنس���ياتهم الروسية األصلية
وبجوازات س���فرهم وصالتهم المنتظمة مع أقاربهم أو
معارفهم أو ش���ركائهم في روسيا ،ويفضل كثير منهم
قض���اء أوقات اإلج���ازات والراحة واالس���تجمام فضال عن
محاولة امتالك منزل أو عقار في روسيا التي تمثل لكثير
منهم البلد األصلي ،رغم إق���رار الرئيس بوتين أن هؤالء
هم مواطنون إسرائيليون.

تعاون في كل المجاالت
ويعلن الطرفان الروسي واإلس���رائيلي في كل مناسبة
ع���ن رغبتهما ف���ي تطوير التع���اون والتب���ادل التجاري
بينهما ،ومع أن التعاون بينهما لم يصل بعد إلى مستوى
مميز كم���ا هي حال التبادل بين تركيا وإس���رائيل مثال،

ونما بش���كل بطيء وتدريجي من بضع عشرات الماليين
من الدوالرات أوائل التسعينيات إلى نحو ثالثة مليارات
دوالر ف���ي الع���ام  ،2019إال أن م���ا يج���در االلتفات له هو
نوعي���ة هذا التعاون وليس حجمه ،وقد وقع البلدان أكثر
من عشرين اتفاقية للتعاون في مختلف المجاالت ومنها
التقني���ات الحديثة والغ���از والطاقة ،وأبح���اث الفضاء،
ويشار في هذا الصدد إلى أن سفن الفضاء الروسية هي
التي حملت األقمار الصناعية اإلسرائيلية ووضعتها في
مساراتها .كما عقدت سلسلة من االتفاقيات في مجاالت
الس���ياحة والزراع���ة ،والعل���وم والتكنولوجي���ا والصحة
والزراع���ة ،والطي���ران والتعليم والثقاف���ة ،والمعامالت
الجمركية لمن���ع االزدواج الضريبي ،واالتصاالت والحرب
ضد الجريمة وغيرها.
وم���ن أب���رز عالمات ق���وة وتمي���ز العالقات الروس���ية-
اإلس���رائيلية تكرار زيارات نتنياهو لموس���كو ألكثر من
 10م���رات ألس���باب مختلفة ،ويمكن بالطب���ع افتراض أن
لنتنياهو أس���بابه الخاص���ة إلكثار هذه الزي���ارات ومن
بينه���ا أس���بابه االنتخابية كمغازلة األصوات الروس���ية
في إس���رائيل ،واإليحاء لجمهوره بأن���ه رجل دولة مهم
يحتف���ظ بعالقات جيدة مع معظم زعم���اء العالم ،كما أن
الرئيس بوتي���ن قام بزيارة تاريخية ه���ي األولى لزعيم
روسي إلى إسرائيل لكنه حرص أيضا على زيارة األراضي
الفلسطينية ،وكذلك قام رئيس الوزراء والرئيس السابق
ديمتري ميدفيديف بزيارة في العام  2016ركز فيها على
التعاون االقتصادي مع إس���رائيل ،وحرص هو اآلخر على
زيارة مدينة أريحا الفلس���طينية ولق���اء الرئيس محمود
عباس .وغالبا م���ا يحتل الموضوعان اإليراني والس���وري
حيزا مهما من قضايا النقاش المش���ترك لكن كثيرا من
زيارات نتنياهو طغ���ت عليها الجوانب االس���تعراضية
مث���ل زيارت���ه التي عرض فيه���ا على ال���روس تفاصيل
«صفقة القرن» ،واصطحب فيها الفتاة اإلسرائيلية نعمة
يسسخار التي س���جنت في روسيا بسبب حيازتها كمية
قليلة من المخدرات وتوسط نتنياهو لدى بوتين من أجل
العفو عنها.
ّ
ول���م توف���ر إس���رائيل فرصة لإلع���راب ع���ن تقديرها
لمستوى العالقات مع روسيا ،فامتنعت عن حضور جلسة
التصوي���ت في األمم المتحدة أثن���اء نقاش قضية قيام
روسيا بضم شبه جزيرة القرم في العام  2014وهو ما أثار
غضب واشنطن ودول االتحاد األوروبي.
وهك���ذا يمكن القول إن إس���رائيل وروس���يا ماضيتان
في تطوي���ر وتحس���ين عالقاتهما الثنائي���ة في جميع
المجاالت على الرغم من إدراك روس���يا المطلق الصطفاف
إس���رائيل الدائم مع الواليات المتحدة األميركية في كل
ما له عالقة بسياسات هذه األخيرة الكونية ،وعلى الرغم
كذل���ك من ثقل وتعقيدات الملفات الخالفية الش���ائكة
التي تعترض العالقات الروس���ية -اإلسرائيلية ،وأبرزها
الملفات الفلسطينية والسورية واإليرانية.
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ّ
ّ
الـنـقـي إلـى األبـد»!
الـصـهـيـونـي
«بـيـتـار الـقـدس»« :الـنـادي

جمهور فريق «بيتار القدس» العنصري يرفع شعار «بيتار نقي من العرب».

كتب أنس إبراهيم:
في العام َّ 1923
تأسس���ت حركة بيت���ار في التفيا؛
ّ
ّ
ش���بابية صهيوني���ة برؤية تختلف عن
كانت حركة
ّ
ّ
ّ
ّ
نقاط
ة
ع���د
في
آنذاك
���ائد
الس
الصهيوني
التي���ار
ٍ
ّ
توس ّ
رئيس���ة .فقد َّروجت لنزعة ّ
عدوانية
���عية أكثر
َّ
ّ
تمثلت في ّ
الس���عي إلى إقامة دول���ة يهودية على
ّ
ّ
جانب���ي نه���ر األردن ،واتخذت موقف���ًا عدائيًا تجاه
ّ
ّ
االس���تعمار البريطاني في فلس���طين ،وكذلك تبنت
ّ
لالش���تراكية .وف���ي العام
وجه���ات نظ���ر مناهضة
 ،1936ق���ام ديفيد ه���ورن ،الذي كان رئيس���ًا لفرع
ِّ
بيت���ار المحلي ف���ي القدس ،بتجنيد بعض نش���طاء
الحركة إلنش���اء نادى كرة الق���دم بيتار القدس ،وقد
ّ
انتم���ى كثي���رون من ه���ؤالء إلى منظمتي اإلتس���ل
ّ
الصهيونيتين واللتي���ن كانتا فاعلتين في
وليح���ي
ّ
ّ
ّ
ّ
أهداف عربية وكذلك
نشاطات مسلحة وإرهابية ضد
ٍ
ٍ
ّ
بريطانية في ذلك الوقت.

ّ
ّ
األيديولوجية
الخلفية
ُّ
ّ
ّ
ش���عبية في
األندية
يع���د بيتار القدس أحد أكثر
إس���رائيل إلى جانب مكابي حيف���ا ومكابي تل أبيب
َّ ُ
ّ
األندية
يتميز عن هذه
وهبوعيل تل أبيب؛ ومع ذلك
ّ
ّ
ّ
بصبغته ّ
المتطرفة التي كانت
اليمينية
ياس���ية
الس
ِ
ّ
ّ
وال تزال جزءًا أساس���يًا من ثقافة النادي ومش���جعيه
ّ
ّ
ّ
ّ
مشجعو بيتار
والسياسية .فغالبًا ما يرتبط
ياضية
الر
ّ
ّ
بالحرك���ة الصهيونية التصحيحي���ة واألحزاب التي
ِّ
تمث ُلها كحزب الليكود الذي ُّ
يعد رئيس���ه ،بنيامين
نتنياهو ،من ّ
ّ
المؤيدين لبيتار القدس.
أشد
ُ
ّ
مش���جعو بيتار القدس إلى رؤية أنفس���هم
يميل
ُ
كـ»مس���تضعفين إلى األبد ،»Underdogs forever
ُ
ُ
ّ
ّ
ُ
وهو المصطل���ح الرياضي الذي يش���ير إلى وضعية
َ
الفريق غي���ر المتكافئة مع الفرق األخرى في الدوري
َّ
وضعية تش���كلت ّ
ّ
ّ
خاصة مع انتماء
الرياض���ي ،وهي
ّ
ّ
ّ
الفريق ومش���جعيه إلى التيار اليمين���ي المتطرف
ّ
ّ
السياس���ي في إس���رائيل
الذي كان يمثل الهامش
ُ
ّ
منذ تأسيس���ها وقبل التأس���يس بس���نوات في ظل
ّ
والتيار
هيمن���ة ُمطلقة لح���زب العمل اإلس���رائيلي
ّ
االش���تراكي الصهيون���ي حت���ى الع���ام  ،1977عام
ّ
االنقالب الكبير في ّ
اإلس���رائيلية وكذلك
السياس���ة
ّ لاّ
ّ
ّ
وضعية الفريق الرياضية .إ أن هناك
االنق�ل�اب في
ّ
ّ
ّ
خلفيات أخرى اجتماعية واقتصادية س���اعدت على
ّ
تش���كيل وجذب القاعدة الش���عبية لبيتار القدس،
ّ
ّ
ّ
خمس���ينيات وستينيات القرن
والتي تشكلت خالل
الماضي م���ع وصول أعداد كبيرة من المس���توطنين
ّ
الشرقيين «المزراحيين» ،الذي هاجروا إلى إسرائيل
ّ
ّ
واإلس�ل�امية .وقد
جماعي من الدول العربية
بش���كل
ٍ
ّ
وجد هؤالء المس���توطنون أنفس���هم ف���ي وضعية
ّ
ّ
ّ
ّ
دونية عل���ى النقيض من
واقتصادي���ة
اجتماعي���ة
اليهود األوروبيين «األش���كناز» ،ال���ذي هيمنوا على
ّ
ّ
ّ
والس���لطوية في
االقتصادي���ة
السياس���ية،
البن���ى
ّ
الدولة خالل س���نوات حكم المب���اي ،أو حزب العمل.
في تلك الس���نوات اجت���ذب بيتار الق���دس العديد
ّ
ّ
مش���جعي الفريق
وتطورت ثقافة
من المزراحيي���ن
ّ
ّ
ُ
إلى نوع من المعارضة السياس���ية والثقافية للبنى
ّ
ّ
ّ
سياسيًا ،فقد
واالقتصادية القائمةّ .أما
الس���لطوية
ارتب���ط الفريق بح���زب حيروت اليمين���ي الذين كان
ّ
ّ
بالتوسع
لالشتراكية وملتزمًا
حزبًا شعبويًا مناهضًا

االس���تيطاني االس���تعماري خارج حدود إس���رائيل،
ّ
ّ
وهو االتجاه ال���ذي كان يمثل تقاطع���ًا أيديولوجيًا
ّ
ّ
ّ
الخاص���ة بحركة بيتار قبل
السياس���ية
األدبيات
مع
تأسيس دولة إسرائيل العام .1948

االنقالب الكبير
ّ
ل���م يكن بيت���ار الق���دس فريقًا رياضي���ًا هامًا في
ّ
إس���رائيل حتى العام  1976حي���ن فاز بنهائي كأس
لاّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أهمية بيتار
ض���د مكابي ت���ل أبي���ب .إ أن
الدولة
َ
ّ
ّ
متط���رف برزت مع صع���ود اليمين
يميني
كفري���ق
ّ
ّ
الصهيوني إلى س���دة الحكم في إس���رائيل بقيادة
َ
وضع حدًا
حزب الليكود بزعام���ة مناحيم بيغن الذي
ّ
ّ
اإلس���رائيلي الذي دام  30عامًا حتى
لحكم اليس���ار
ّ
ّ
ذل���ك الع���ام .وبالتوازي م���ع فترة رياضي���ة ذهبية
ّ
اإلس���رائيلية ،كان
للفري���ق على مس���توى البطوالت
ّ
العنص���ري والعرقيّ
هن���اك تصاعد ف���ي الخط���اب
ً
ّ
لمش���جعي بيتار القدس الذين مارس���وا ش���كال من
ّ
ّ
ّ
العنصري���ة ،وكذلك
الش���وفينية
القومية
أش���كال
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
شكال من أش���كال «اليهودية الذكورية» ،أو يهودية
ق���رن تقريبًا
العضالت ،المصطل���ح الذي صاغه قبل
ٍ
الزعيم الصهيوني ماكس نورداو .ويش���ير مصطلح
نورداو إلى ضرورة تغيير ّ
ّ
النمطية لليهودي
الصورة
ّ
األوروب���ي الذي يعيش ف���ي الغيتو وال���ذي غالبًا ما
ً
يكون منكفئًا على نفس���ه ،ضعيفًا ،هزيال ،نحيفًا ِبال
ّ
ّ
ّ
ّ
ذاتية لتغيير وضعه
عضلي���ة أو حتى إرادة
أي ُبنية
ّ
ُ
ّ
ّ
االجتماع���ي واالقتص���ادي .كان رأي نورداو أن أولئك
ّ
الس���امية التي كانت
الذين وقع���وا ضحايا لمعاداة
ّ
متفش���ية في أوروبا آنذاك كانوا ف���ي الواقع ضحايا
ّ
ُ
ّ
لحال���ة ّ
اليهودية» ،والتي
ذاتية تدع���ى «الضائق���ة
ُ
ُ
ش���ير إلى اليهود الذين يس���عون إلى عيش حياة
ت
ّ
ّ
ميتافيزيقية ال يفهمها
فكرية تدور حول مواضيع
أحد وتجعلهم ضعف���اء ومعزولين ع���ن العالم .في
المقابل ،دعا نورداو إلى المزيد من االهتمام ّ
بالرياضة
ّ
ّ
ّ
ّ
«يهودية العضالت» كحل
الجس���دية ،والتفكير في
جذري لمش���كلة «اليهودي الضعيف» ،وهي الرؤية
ّ
ّ
مش���جعو نادي بيتار القدس بأكثر
يجس���دها
التي
ّ
ّ
صورها المنحرفة ،الشوفينية والعنصرية ،وتحديدًا
فرقة األلت���راس (المتطرفين) المعروفة بـ «ال فاميليا
.»La Familia
ُ
ّ
ّ
ّ
إضافي يجعل من العرب موضوعًا
تاريخي
ثمة بعد
ّ
ّ
العنصرية مثل
لهتاف���ات مش���جعي ن���ادي بيت���ار
ّ
ّ
«الموت للعرب»« ،الموت للمسلمين»؛ وهي أن أكثرية
ّ
ّ
والمتطرفين للنادي هم من
المتعصبين
المشجعين
نس���ل اليهود الش���رقيين الذين تعود أصولهم إلى
ّ
ّ
العربية في ش���مال
يهودية في الدول
مجتمع���ات
ّ
ّ
أفريقيا والشرق األوسط .وفي مخيلتهم هم لديهم
ّ لاّ ّ
العربي ،إ أنها ليست
صلة قديمة باإلسالم وبالعالم
ّ
صلة ّ
جيدة ،ب���ل يفكرون بأنفس���هم كمضطهدين
هاجروا من تل���ك البالد إلى إس���رائيل دولة اليهود
ّ
وبالتالي ال ّ
والتي ال ّ
بد
بد أن تكون فقط دولة لليهود
من تطهيرها من العرب والمس���لمين .ذلك أحد أهمّ
ّ
األس���باب التي جعلت من نادي بيتار القدس النادي
ّ
ّ
يضم العب���ًا عربيًا إلى
اإلس���رائيلي الوحيد الذي لم
صفوفه من قبل ،والالعبين المس���لمين الذين حاولت
ّ
النادي ّ
وقت وآخر انتهت بطردهم
إدارة
ضمهم بين ٍ
ّ
ّ
ّ
مش���جعي النادي
مطلق إلرادة
رضوخ
في
أخرى
ة
م���ر
ٍ
ٍ
ُّ
ّ
االتجاه األشدّ
وتحديدًا فرقة «ال فاميليا» التي تمثل

ّ
ّ
ّ
مشجعين النادي.
وعنصرية بين
تطرفًا

ّ
المتطرف
ميليشيا اليمين
ّ
في صيف  2020تصاعدت االحتجاجات السياسية
ّ
ض���د بنيامين نتنياهو إل���ى ّ
تجمعات
ف���ي القدس
ّ
ّ
أس���بوعية ب���اآلالف ليلة الس���بت أمام مق���ر رئيس
ّ
اإلس���رائيلية .وقد تصاع���دت االحتجاجات
الحكومة
ّ
ّ
بصورة أكب���ر عندما حاولت الش���رطة اإلس���رائيلية
ٍ
ّ
قمعه���ا وتفري���ق المتظاهرين ،وف���ي النهاية لجأ
ّ
مش���جعي كرة
نتنياه���و والليكود إلى مجموعة من
القدم« ،ال فاميليا» ،لتقديم عرض ّ
ّ
القوة الخاصة بهم
ّ
في الش���ارع .وعلى صفحته على الفيس���بوك ،كتب
الناشط في الليكود آمنون بن عامي دعوة إلى ألتراس
ً
الدواء ّ
قائال« :ال فاميليا ،أنتم ّ
ضد هؤالء
بيتار القدس
الفوضويين» .في ذلك الوقت كانت المجموعة متاحة
ّ
الرياضي ،وخالل ّ
ّ
ليال
عدة
في ظل انتهاء الموس���م
ٍ
في ش���هر تموز  ،2020قام���ت المجموعة بمهاجمة
ّ
المتظاهري���ن المناهضين لنتنياهو ،وكانوا يغنون:
«هذه أرض إس���رائيل ،هذه ه���ي الدولة اليهودية،
ّ
ّ
أنا أك���ره كل العرب» .لم يك���ن هجومهم منظمًا ،بل
ّ ّ
ش���خص ال يش���بههم،
كان ُس���عارًا خالصًا ضد كل
ٍ
ّ
وال يغن���ي مثله���م ويهاجم الجمي���ع مثلهم .وفي
ً
إحدى الليالي طاردوا رجال فلس���طينيًا في س���يارته،
س���يارته بالحجارةّ ،
ّ
ثم أرغم���وه على الخروج
وقذفوا
ّ
السيارة وطاردوه سيرًا على األقدام بعدما قذفوا
من
ّ
ّ
زجاجات حارقة على س���يارته .ه���ددوا المتظاهرين
ّ
اإلس���رائيليين ّ
ضد نتنياهو بالطعن بالس���كاكين،
ّ
ُّ
فلس���طيني لكنه ّ
ّ
تبين
رجل ظنوا أنه
ّوقام���وا بضرب ٍ
ّ
يه���ودي ،وكان أحد أعض���اء «ال فاميليا» جنديًا
أن���ه
ّ
ُ
ّ
فخر
بكل
يحمل
وكان
،
اإلسرائيلي
الجيش
في
سابقًا
ٍ
العس���كرية في استعراض ّ
ّ
ّ
للقوة واإلرهاب
بندقيته
ٍ
ّ ّ
ضد كل من ال يشبههم.
رغ���م اخت�ل�اف موازي���ن الق���وى ف���ي السياس���ة
اإلس���رائيلية ،ورغم ّ
أن الفريق ُّ
ّ
يعد اآلن الفريق غير
ّ
الرس���مي لليمين اإلسرائيلي الحاكم في إسرائيل ،ال
ّ
مشجعو الفريق يرون أنفسهم كـ «مستضعفين
يزال
إلى األبد».
ّ
أنشئت مجموعة «ال فاميليا» في العام  ،2005ومثلت
ّ
ُّ
ّ
األش���د ّ
مش���جعي بيتار القدس،
تطرفًا بين
االتجاه
ّ
ويقدر عدد األعضاء الناشطين في المجموعة باآلالف،
ّ
لاّ
ّ
إ أن أحدًا ال يعرف على وجه الدقة عددهم الدقيق.
ّ
وللمجموعة س���طوة هائلة على النادي وإدارته التي
حاول���ت الع���ام  2013بطريقة ملتوية اإلش���ارة إلى
ّ
العنصرية لالعبين العرب من خالل
انتهاء مقاطعته
ّ
ّ
ش���ابين مس���لمين ،ورغم أنهما
التعاق���د مع العبين
لم يكونا عربًا بل من الشيش���ان ،رفضت «ال فاميليا»
تعاقد النادي معهما ،ورفع أعضاء المجموعة شعار:
ّ
نقي إلى األبد» ،وقاموا بإشعال النار في غرفة
«بيتار:
ّ
تذكارات النادي ،ورغم موقفه الحازم ضد المجموعة،
ّ
ّ
العنصرية
حتى رئيس النادي لم يصمد أمام طوفان
ّ
قصير
وقت
والعرقي���ة الكارهة للمجموعة ورحل بعد ٍ
ٍ
ّ
الشابين المسلمين.
على رحيل الالعبين
ضد ّ
الدولة وألتراس ّ
ما بين ألتراس ّ
الدولة
ُ
ش���ير مصطل���ح األلتراس إلى مجموعة واس���عة من
ُي
ّ
المش���جعين على درجة عالية من التنظيم ،التي عادة
ّ
ُ
ما تدخل في اشتباكات مع الشرطة أو مع ألتراس الفرق

ُ
والقاس���م المش���ترك بينهم في
األخ���رى المعارضة.
ّ
ّ
جميع أنحاء العالم هو هوياتهم المتماسكة؛ فحتى لو
ّ
ّ
المرجح أن
يومية ،فمن
كان���ت لديهم عائلة أو وظائف
ّ
يعرف هؤالء عن أنفس���هم من خالل والئهم الرياضيّ
ّ
ّ
على أنهم ألتراس ،فهم قبل أن يكونوا أي ش���يء آخر،
هم ألتراس .وف���ي القلب من ه���ذه المجموعات عادة
ُّ
أش���د ُّ
ُّ
ّ
وتطرفًا
تعصبًا
فرعية
ما تك���ون هناك مجموعة
ُ
وأكثر عنفًاُ ،ت ّ
س���مى بالهوليغانزي���م ،وهو المصطلح
ال���ذي يعني ّ
الس���لوك العني���ف وصناعة المش���اكل.
ُ
وت ّ
س���مي جماعات الهوليغانيزم نفسها بالـ»،»Firms
ّ
اإلنكليزية التي تعني «عصابات
وهي الكلمة العامية
ّ
ّ
إجرامي���ة» ،والغاية وراء تجمع���ات الهوليغانيزم في
ك���رة القدم هي إيقاع أكبر ض���رر ممكن بالخصم .هي
ُّ
ّ
ممارسة شائعة في كرة القدم في العالم كله ،وتتمثل
في وجود المئات وأحيانًا آالف الرجال المنظمين جيدًا
ّ
يتجمعون
ولديه���م دراية بأس���اليب القتال ،الذي���ن
أسبوع خارج مباريات كرة القدم ويعرفون
أسبوعًا بعد
ٍ
ّ
ّ
جيدًا كي���ف يتعاملون م���ع عنف الش���رطة وقمعها،
ّ
ّ
كإدمان أسبوعي ال بد منه.
تقريبًا
ٍ
تاريخي���ًا كان األلت���راس مناهضين للس���لطة ،أيّ
ّ
ُّ
ُس���لطة ،وعادة ما كان ش���عارهم هو «كل الش���رطة
ّ
جمعية
أوغاد»؛ أش���به بإيمان جمعي أو أيديولوجيا
ُ
«نحن ضدّ
ّ
أساس���ية:
تتمح���ور ح���ول فكرة واح���دة
ّ
الش���رطةّ .
ضد الحكومة» .وهناك العديد من األمثلة
ف���ي التاريخ الحدي���ث التي يظهر فيه���ا األلتراس
الش���عبية ّ
ّ
ضد
معارض���ًا ومنخرطًا ف���ي االحتجاجات
الحكومات ،مثل مصر وأوكرانيا خالل انتفاضة العام
 2014وكذلك تركي���ا خالل احتجاجات حديقة جيزي؛
ُّ
ّ
مشجعي كرة القدم إلى الشوارع
كلها شهدت خروج
ّ
للتحالف مع المتظاهرين ّ
ضد قمع ّ
السلطة والشرطة.
إلاّ ّ
ّ
الش���عبوية إلى ُّ
الس���لطة في
أن صعود األحزاب
ّ
ّ
���رقيةّ ،أدى إل���ى انحراف في
أوروب���ا الوس���طى والش
ُ
ثقافة األلتراس الذين َ
وجدوا ،أو د ِفعوا ليجدوا س���ببًا
ّ
من أس���باب العداء مع المهاجرين واألقليات وكذلك
ّ
بطريق���ة ما ،مث���ل األلتراس
مجتمع���ات المثليين.
ٍ
ّ
الهام���ش ُ
المس���تعضف ،كم���ا مثله ألت���راس بيتار
ّ
ّ
ص���راع م���ع الدولة والبنى السياس���ية
الق���دس ،في
ٍ
المهيمنة لعقود طويلة ،إلاّ ّ
ّ
ّ
السياس���ية
التحوالت
أن
ٍ
ّ
األخي���رة خالل العقدين المنصرمي���ن ،والتي تمثلت
ّ
ّ
ّ
ّ
اليمينية
الش���عبوية
السياس���ية
في تبني األحزاب
ّ
المتطرف���ة لش���عارات األلتراس اليمين���ي الذي كان
ّ
ّ
يوم يمثل الهامش المنبوذ ،مكنت األلتراس من
ذات ٍ
ّ
الشعور ّ
بأن العالم الذي لم يكن عالمهم من قبل ،هو
ّ
ّ
ُّ
عالمهم اآلن ،ما مكنهم من التوحش واحتالل الشوارع
ّ
ّ
ض���د المتظاهري���ن ،األقلي���ات ،األع���راق المختلفة،
ّ
المهاجرين ،المثليين ،وكل من هو مختلف كانوه هم
ّ
ّ
الهامش���ية
يومًا – مثل بيتار القدس قديمًا الجماعة
اإلس���رائيلي كالمزراحيي���ن ،إلاّ ّ
ّ
أن هذه
في المجتمع
ّ
ّ
ّ
اليمينية المتطرفة هي
بأيديولوجيته���ا
الجماعات
ّ
المهيمنة اآلن على تيار السياسة في إسرائيل .وبعد
أن كان ألتراس بيتار القدس مجموعة من الفوضويين
ّ
ّ
اإلس���رائيلية
المتطرفين ،أصبحوا اآلن أداة الحكومة
ّ
ّ
بالنيابة لقمع المتظاهرين السياسيين ضد الحكومة
والطبقة السياسية الحاكمة.

فريق «ترامب بيتار القدس» أو فريق اليهود المنسيين
ش���ير بعض علماء االجتماع اإلسرائيليين إلى ّ
ُ
أن
ُي

َ
ّ
تدف ُع إلى ُّ
ّ
متش���دد من
تطرف
خلفيات أخرى
هن���اك
ّ
ّ
قبل المزراحيين المؤيدين لبيتار القدس ضد العرب
إل���ى درج���ة َم ْح َورة ّ
هوي���ة األلتراس ح���ول كراهية
العرب تحديدًا واإلصرار على نقاء النادي عرقيًا .يرى
البع���ض ّ
أن المزراحيين يتنافس���ون مع العرب على
نفس الوظائف منخفضة األج���ر ،وآخرون يعتقدون
ُ
ّأنه في ّ
ّ
سياسي مشحون في مدينة القدس حيث
جو
ويميز ّ
ّ
ّ
ضد العرب ،يش���عر
العربيات
توصم الهويات
ّ
العربية
المزراحي���ون بالحاج���ة إلى رفض العناص���ر
بدرجة ُّ
ّ
أشد من ّ
السياسية في القدس
بقية التيارات
وفي إسرائيل عمومًا .ففي الوقت نفسه ،هناك أندية
كرة قدم أخرى مثل بني يهودا وهبوعيل بئر السبع
ّ
جماهيرية كبي���رة وكانت تعاقدت
ولديها قاع���دة
م���ع العبين ع���رب من قب���ل ولم ينظم مش���جعوهم
المزراحيون تظاهرات لمنع ّ
ضمهم على العكس من
ّ
مشجعي بيتار القدس.
ّ
وربما يكون السبب األساس وراء كراهية المزراحيين
ّ
في القدس تحديدًا للعرب ،هو ش���عورهم الس���ابق
ّ
ّ
اإلس���رائيلي
والحالي بالتهميش في إطار المجتمع
ّ
ّ
واالقتصادية ،األمر الذي ينعكس
السياس���ية
وبناه
على عالق���ة المزراحيين بالعرب الذين ينافس���وهم
ّ
االقتصادية ،إضافة إلى البعد
على الوظائف والفرص
ّ
َ
ّ
التاريخي الذي يجعل من عداء العرب الشديد عالمة
ّ
ّ
تعريف سياسية للمزراحيين تميزهم عن التيارات
ّ
الصهيونية األخرى في إسرائيل.
ّ
ّ
بعد قرار دونالد ترامب نقل السفارة األميركية إلى
الق���دس ،أعلن نادي بيتار القدس ع���ن ّ
نيته تغيير
اس���مه إلى «بيت���ار ترامب الق���دس» ،كإيماء تقدير
ّ
ّ
مش���جعيه .وبالنس���بة
من قبل إدارة الفريق وبعض
للبعض ،فليس���ت هن���اك مفاجأة كبي���رة حول هذا
القرار ،ذل���ك ّ
ّ
الش���عبية لبيت���ار القدس
أن القاعدة
الش���عبية التي تش���عرُ
ّ
تتش���ابه مع قاعدة ترامب
ّ
ّ
والثقافي ،أو كما
السياس���ي
هي األخرى بالتهميش
ّ
يصفهم ترامب بـ»رجال ونس���اء البالد المنس���يون»،
ُ
ّ
المنسيين.
مثلما يصف بيتار نفسه بفريق اليهود
قبل أس���بوع من ّأول ّ
ّ
تدريبي���ة لفريق بيتار
حصة
القدس بعد اإلعالن عن شراء الفريق من قبل مجموعة
ّ
إماراتية ،قامت مجموعة من أعضاء فرقة «ال فاميليا»
ّ
برش شعارات معادية للعرب على الجدران.
ّ
البريطانية ،قال أحد
وخالل حديثه مع الغاردي���ان
أعضاء المجموعة ّ
إن بي���ع ّ
حصة من الفريق للعرب ال
ُّ
ّ
ّ
ليهودية
ليهودية الن���ادي بل
يعد تهدي���دًا فقط
ُ
ّ
مدين���ة القدس بأكمله���ا .وربما ما ال يعرفه ناش���ط
«ال فاميلي���ا» ،أو يعرفه ،ال ف���رقّ ،
ّ
التوجه اإلماراتي
أن
لشراء بيتار القدس على وجه التحديدُّ ،
أشد األندية
ضد الع���رب ،ال ُّ
تطرفًا وعنصرية ّ
ُّ
يعد بالمفاجأة ،بل
ِّ ُ
المنطقي االفتراض ّ
ّ
أن النادي الذي يمثل أقصى
من
ّ
ّ
ّ
اليمين والتوجهات الش���عبوية المتطرفة س���يكون
ّ
المفضلة لدولة ُتناقض ّ
ّ
إنس���اني،
أي خطاب
الوجهة
ً
ّ
ّ
ّ
ديمقراط���ي ،حقوقي أو وطن���ي – إن كان ذلك أصال
ّ
السياس���ي .وفي الواقع ،من
جزءًا من منطق خطابها
ّ
ّ
تصور أن صفقة الش���راء هي تهديد للطابع
الصعب
ّ
ّ
ّ
اليهودي للمدينة المقدس���ة .وما ال يعرفه الش���يخ
ّ
ً
ّ
اإلمارات���ي ،أو ربما يعرفه ،أنه لن يك���ون مقبوال ولو
ّ
الس���خرية بمكان أنّ
ّ
ّ
ولعل من ُّ
تحول إلى اليهودية،
ُ
ُّ
ّ
يكون التطرف الصهيوني هو العائق األخير واألكثر
صالبة ّ
ّ
الخليجية مع إسرائيل.
ضد موجات التطبيع
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من وقفة تضامنية مع إسرائيل لعناصر في «مناهضو ألمانيا األلمان».

ّ
كتب عبد القادر عزام:

حركة «مناهضو ألمانيا األلمان» ودعم إسرائيل المطلق

حرك���ة «مناهضو ألماني���ا األلم���ان» (Antideutsche
 )Deutschenهي واحدة من حركات اليس���ار الراديكالي
األلماني ولكنه���ا تتميز عن غيرها من حركات اليس���ار
األلماني والعالمي األخرى بدعمها المطلق وغير المشروط
إلسرائيل ولسياساتها بدون أية تحفظات على سياسات
االحت�ل�ال اإلس���رائيلي الكولونيالي���ة والقمعية .وبلغة
اليسار الشيوعي ،يتغاضى دعم حركة «مناهضو ألمانيا
األلم���ان» المطل���ق هذا إلس���رائيل عن عنصري���ة الدولة
اإلسرائيلية وعن دورها العدواني في المنطقة .بالفعل،
تبرز مفردات المعجم اليس���اري هذه موقع هذه الحركة
على خارطة اليس���ار األلمان���ي والعالم���ي بخصوصيته
واستثنائيته.
بالنظر إلى س���ير هذا الدعم األعمى إلس���رائيل القادم
من أقصى اليس���ار -منطلقا من دوافع تخص تاريخ ألمانيا
نفس���ه في القرن العش���رين -بالتوازي مع الدعم اليميني
للحرك���ة األفينجلية األميركية إلس���رائيل ولسياس���اتها
االس���تيطانية على وج���ه الخصوص -انطالق���ا من دوافع
مس���يانية أفينجلية بحتة -يجدر بن���ا االلتفات إلى قراءة
له���ذه الحرك���ة على الرغم م���ن صغر حجمه���ا وتأثيرها
الضئيل على المستويين الش���عبي والرسمي األلمانيين.
ّ
تش���كل هذه الق���راءة ،أوال ،نافذة لإلط�ل�ال من خالل مثل
هذه الحالة الش���اذة لحركة «مناهضو ألمانيا األلمان» على
قلب مش���هد بلورة القومية األلمانية بعد الحرب العالمية
ً
الثانية ،وبع���د توحيد المانيا ،عام���ة .ثانيا ،تمنحنا هذه
الق���راءة إطاللة من نوع آخر على مجمل العالقات األلمانية
مع إس���رائيل والفلس���طينيين ،وكذلك على الموقع الذي
ّ
أعدته ه���ذه التركيبة المعق���دة بخصوصياتها للقضية
الفلسطينية.
س���أقوم فيما يلي بتقدي���م لحركة «مناهض���و ألمانيا
األلمان» في سياق التطورات الدقيقة التي رافقت قيامها
ّ
وتطورها منذ س���قوط المعسكر االش���تراكي ،وذلك على
مستوى اليسار الراديكالي األلماني ومناهضته إلسرائيل
كمش���روع إمبريالي -اس���تعماري بالتوازي مع تضامنه مع
حركة التحرر الفلس���طينية ،وعلى المس���توى السياسي
الشرق أوس���طي .ومن ثم ،سأقدم شرحا قصيرا للمرجعية
المفاهيمية للحركة ،قبل أن أنتقل إلى تقييمها والوقوف
على إسقاطاتها على حركة التحرر الفلسطينية.

اليسار األممي /األلماني :مناهضة إسرائيل
كمشروع إمبريالي -استعماري والتضامن
مع حركة التحرر الفلسطينية
تعتب���ر النظرية الماركس���ية  -اللينينية الكالس���يكية
اإلمبريالية أعلى درجات الرأس���مالية .وبحس���بها تسعى
ال���دول الرأس���مالية إلى تأمي���ن المواد الخ���ام الرخيصة
لصناعاتها وأس���واق جديدة لمنتجاتها ،وهو األمر الذي
يقودها إلى اس���تعمار ش���عوب العالم وإلى الحروب فيما
بينها .وعلى هذا األساس ،تقف حركات اليسار الشيوعية
األممية والمناهض���ة لإلمبريالية ،من جهة ،متضامنة مع
َ
المستعمرة في
مختلف حركات التحرر الوطني للش���عوب
سعيها للتحرر من االستعمار فيما هي تحاول شق طريقها
من خالل الدولة القومية نحو بناء مجتمع اشتراكي جديد.
أما ف���ي المقابل فتظل حركات اليس���ار األممية مناهضة
للقوى اإلمبريالية ولحلفائها من القوى واألنظمة الرجعية
التي تقف عقبة أمام تقدم قوى التحرر نحو االش���تراكية.
وينطبق األمر بالطبع على فهم إسرائيل كذراع لإلمبريالية
الفرنسية والبريطانية ومن بعدها لإلمبريالية األميركية
األمر ال���ذي يجعل منها قوة اس���تعمارية ،تناهضها من
ّ
الطرف اآلخر الدول العربية التقدمية التي سلحها االتحاد
الس���وفييتي وحركة التحرر الوطني الفلس���طينية التي
قادتها منظمة التحرير الفلس���طينية وفصائلها ،وفازت
بدعم وتضامن حركات اليس���ار األلماني الراديكالية منذ
ستينيات القرن الماضي.

بروز حركة «مناهضو ألمانيا األلمان»
في أوساط اليسار الراديكالي األلماني
بزغ نقد مفه���وم معاداة اإلمبريالي���ة وظهور الحركات
المض���ادة له في صفوف اليس���ار الراديكالي بعد انهيار
المعس���كر االش���تراكي ألول م���رة .فبالنس���بة لمجموعة
م���ن الراديكاليين اليس���اريين لم يعد اعتب���ار الموقف
الش���يوعي األرثوذكس���ي للنظام النازي م���ن حيث كونه
عبارة عن ديكتاتورية تخدم المكونات األكثر عدوانية من
ّ
للمكون العنصري
الرأسمالية كافيًا ،وذلك بسبب تجاهله
المعادي للسامية على وجه الخصوص في النازية .وعندما
الح���ت إعادة توحيد ألمانيا في األجندة السياس���ية خالل
ّ
 ،1990-1989أخذت بالتشكل مجموعات «معادية أللمانيا»
أو «معادية للقومية» تخش���ى ّ
تحول ألمانيا الموحدة إلى
«الراي���خ الرابع» .لقد اعتقدت هذه المجموعات بأن هجوما
إمبرياليا وحرب إبادة ض���د المجموعات العرقية األجنبية
سيتبع سعي األلمان نحو إعادة توحيد البالد ال محالة .لكن
ّ
ال يمكننا الحس���م ههنا إذا ما كان ه���ذا اعتقاد قد تولد
عند هذه الجماعات نتيجة العتبارها أن هذه اآللية ناجمة
ع���ن إرث تاريخي-ثقافي ألماني أو وحتى عن عيب جيني-
بيولوجي عند األلمان .وفي جميع األحوال ،وفي عام ،1990
ّ
المس���مى «اليس���ار الراديكالي» الشعار «ال
حمل التحالف
أللماني���ا أبدا» مطالبا بالتخلي عن الوحدة ،وبحل الش���عب
األلمان���ي إلى مجتمع متعدد الثقاف���ات .وفيما بعد ذلك،
اتخذت اإلهاج���ة التحريضية «المناهضة لأللمان» نزعات
غريبة .فعلى سبيل المثال ،تسببت الجماعات «المناهضة
أللمانيا» بإثارة الغضب خالل إحياء ذكرى قصف دريسدن
في ربيع العام  1945الستخدامها شعارات مثل «ال تذرفوا
الدم���وع على درس���دن» و «الجناة األلمان ليس���وا ضحايا»
واس���تخدامها حتى الشعار «هاريس – اقصف من جديد»
(« ،)»Bomber-Harris - do it againفي اشارة إلى السير
آرثر هاريس ،الضاب���ط الرئيس في قيادة القصف الجوي
للقوات الجوية أثناء حملة القصف اإلستراتيجي األنجلو-
أميركي ضد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
إلى جانب ه���ذا المصدر التكوين���ي لـ«مناهضو ألمانيا
األلم���ان» نلقى مصدرا ثانيا لمواقف ه���ذه الحركة والذي
ّ
تك���ون على خلفي���ة الغضب الناجم ع���ن المباالة
كان قد
«متظاهري الس�ل�ام» من اليس���اريين الراديكاليين حيال
هجمات الصواريخ العراقية على إسرائيل خالل حرب الخليج
األولى في شتاء  .1991فقد قام جزء من «الرابطة الشيوعية»
المنهارة ف���ي المجلة الش���هرية اليس���ارية الراديكالية
«كونكريت» بتبني موقف «عدواني حربي» يفيد بدفاعهم
ع���ن العمل العس���كري للواليات المتح���دة وحلفائها ضد
ومعاد للفاشية.
العراق انطالقا من موقف مؤيد إلسرائيل
ٍ
وبهذا رفضت هذه المجموعة مفهوم «معاداة اإلمبريالية»
اليساري التقليدي من حيث جانبه «المعادي للصهيونية».
وفي السنوات التي تلت ذلك تطورت الجماعات «المعادية
أللماني���ا» و«المعادية للقومية» في صفوف الماركس���يين
االس���تقالليين ( )Autonomenبشكل خاص .وعلى الرغم
من توجهات هذه الجماعات المؤيدة إلس���رائيل فقد ظلت
ّ
ّ
تص���ر على التأكيد على أهداف اليس���ار الراديكالي وإنما
بنغم���ات جديدة وغير مألوفة .فبحس���بهم تنحو الظروف
ّ
تط���ور للديمقراطية
الس���ائدة في الدول اإلس�ل�امية نحو
الرأس���مالية الغربية ،وهو األمر الذي يمثل ش���رطا مسبقا
وضروريا لتأسيس الشيوعية في وقت الحق .أما إسرائيل،
وبصفته���ا ملجأ للناجي���ن من الهولوكوس���ت ،فعبارة عن
محاولة من ط���رف اليهود لتحقيق الش���يوعية وهم على
قي���د الحياة .وتتم���ة لذل���ك ،أدت العمليات العس���كرية
الفلس���طينية ف���ي نهاية ع���ام  2000وخ�ل�ال االنتفاضة
الثاني���ة ضد المدنيين اإلس���رائيليين إل���ى تصاعد حدة
التهييج المناهض أللمانيا .واس���تخدمت نشرة «البهاما»
المرتبطة بالجماعات المناهضة أللمانيا تعبير «الفاش���ية
اإلسالمية» بصفتها مناهضة ألميركا ومناهضة للسامية.
ومن ثم ،اش���تدت حدة الص���راع بين «مناهض���ي ألمانيا»
وبي���ن «مناهض���ي اإلمبريالي���ة» بعد التدخل العس���كري

األميرك���ي -البريطاني ضد العراق في ربي���ع  2003والذي
ّ
تجلى بتع���ارك أنصار الطرفين باألي���دي خالل «مظاهرات
السالم» وهو األمر الذي وقف من ورائه قيام نشطاء حركة
مناهض���ي ألمانيا برف���ع العلمين األميركي واإلس���رائيلي
خالل هذه المظاهرات .وهكذا ّ
تم التعبير عن هذا الموقف
الغري���ب كالتالي« :ألمانيا هي الش���ر ،إذن إس���رائيل هي
الخير؛ العراق ضد إس���رائيل ،إذن صدام هو هتلر؛ الواليات
المتحدة األميركية ضد صدام ،إذن الحرب هي النضال ضد
الفاشية.)18.10.2003 ،Junge Welt( ».
من���ذ ذاك الوقت ،تمايزت جماع���ة «المعادين أللمانيا»
داخل اليس���ار الراديكالي في ألمانيا والمكونة من جناح
«التضامن مع إسرائيل» غير المشروط ونشرتي «الباهاما»
( )Bahamasو«عال���م الغاب���ة» ( )jungle worldومع���ه
مجموعات صغيرة أخرى تدور في فلكه .لقد ّ
تحول االنحياز
األعمى إلى جانب إس���رائيل له���ذه الحركة إلى هوس من
نوع ما ،والذي يقابله من الجهة األخرى تصورات منغرسة
بقوة لما تم تس���ميه «العصابات اإلسالمية» كعدو .وبهذا
ال تكلف حركة المناهضين أللمانيا نفس���ها عناء التمييز
بين اإلسالم واإلسالموية أبدا.

مناهضة ألمانيا :المرجعية المفاهيمية
كم���ا ّ
قدمنا ،يعتبر «مناهضو ألمانيا األلمان» أنفس���هم
ش���يوعيين ،وعلى هذا فإنهم يس���ندون آراءهم إلى نقد
ّ
أيديولوجي مناه���ض أللمانيا والذي يتخ���ذ من ماركس
أصال أوال له ،إال أنهم ،وبش���كل خاص ،يقفون على أرضية
مس���ألة نقد الموض���وع ( )Subjektkritikف���ي إطار فهم
معين للجدل الس���لبي ألدورنو والذي يجعل من الفيتشية
السلعية كما ّ
فس���رها أدورنو أساس���ا للقومية باعتبارها
البنية األيديولوجية لمعاداة السامية.
يعتمد أدورن���و مفهوم الديالكتيك ،مرورا بماركس ،من
هيغ���ل .لكنه يعزف عن تعريف���ه اإليجابي ،أي عن فهمه
لحرك���ة التناقضات التاريخية نح���و تحييدها التصاعدي
(نف���ي النفي) والوصول إلى نتيجة إيجابية هي غاية هذا
التاريخ منذ لحظة تمظهره األولى .يحرك الهولوكوس���ت
ه���ذا العزوف :فغائية الديالكتيك الهيغلي تستش���رف
مس���تقبال حتميا مح���ددا وتعتبر أن «كل م���ا هو واقعي
ّ
تس���وغ الواقع وتمنح ش���رعية للمعاناة
عقالني» ،أي أنها
اإلنس���انية بصفتها ض���رورة تحتمها صي���رورة التاريخ.
نقدا ورفض���ا لهذه الغائية ،يس���تبدل أدورنو ديالكتيك
هيغ���ل اإليجاب���ي بالديالكتيك الس���لبي وه���و ما يعني
عمليا أن الض���رورة تحكم المضي من الماضي إلى الحاضر
ولك���ن المس���تقبل يظل مفتوح���ًا وغير محك���وم لغائية
التماث���ل .إذن ،رفض الغائي���ة الهيغلية هو رفض لفهم
ّ
الهولوكوست في إطار غائية تاريخية تبرر تمثل المعاناة
اإلنس���انية في هذا الحدث الجلل ،ومن هنا ينحت أدورنو
األم���ر الداعي إلى «توجي���ه الفكر والفع���ل حتى ال يعيد
أوش���فيتز نفس���ه» .على هذا األس���اس ،وتأويال للنظرية
النقدية ،س���رعان ما تم إعادة تفسير نقد رأس المال كما
لو كان نقدا لليهودية ،التي ادعى النازيون بأنها جش���ع.
وهك���ذا أمكن عمليا التطهر من جميع الصور السياس���ية
لحمله���ا في أصلها اس���تحقاقات ش���مولية ل���دى عرض
«معاداة السامية البنيوية» التي تحملها.
«مناهضو ألمانيا األلمان» :تقييم واسقاطات
حركة «مناهضو ألمانيا األلمان» عبارة عن حركة صغيرة
جدا وراديكالية في أوساط اليسار الراديكالي األلماني من
حيث أع���داد المنتمين إليه���ا أو المتعاطفين معها .وقد
ّ
قدرت الدويتش���ة فيله الع���ام  2006حجم الحركة بأعداد
تتراوح بين  500و 3000ش���خص فقط .وبحسب تقديرات
أخ���رى فإن ه���ذه الحركة بمثاب���ة ظاهرة يمك���ن تحديد
عدد أتباعها ،فهي عبارة م���ن مجموعات صغيرة بال أتباع
وإنما ّ
تكونها النخب فحس���ب .ومع ذل���ك ،وإذا ما اعتمدنا
التقييم���ات األلمانية للحركة فيمك���ن موافقتها على أن
تأثير الحركة بمنظور ألماني يتجاوز المش���هد اليس���اري

الراديكالي .فمن منظور ألماني عام ،يقف زخم هذا التيار
اليساري الراديكالي األلماني في مواجهة مع الراديكالية
اليس���ارية التقليدية موجها األنظ���ار إلى تاريخ الجريمة
النازية وكاشفا عن المعايير المزدوجة الراسخة عند اليسار
التقليدي بخصوص انتهاكات حقوق اإلنس���ان وذلك من
خالل فصل األخير بين «مناهضة اإلمبريالية» و»مناهضة
الفاش���ية» كما ّ
فصلنا فيما سبق .فبالنسبة لوجهة النظر
األلمانية الس���ائدة ،فإن الحضور الواضح للطابع العنصري
المعادي للس���امية ف���ي األيديولوجي���ة النازية من خالل
أيديولوجية الحركة «المناهضة أللمانيا» لهو أمر يستحق
التقدير ،ألن تجاهل معاداة الس���امية يمثل بالنس���بة له
أحد أخطر اإلخفاقات األيديولوجية لــ»مناهضة الفاشية»
عند اليس���ار الراديكالي .ومن جهة أخ���رى ،نجد أن الربط
غير المتناس���ب بين اإلسالم وبين العنف اإلسالموي الذي
تعتمده هذه الحركة يلقى نقدا واس���عا على مس���تويات
عدة نظرا إل���ى دوره في تعزيز العداء الجماعي لإلس�ل�ام
بش���كل ع���ام ولألقليات المس���لمة ف���ي ألماني���ا وأوروبا.
وينطبق األمر ذات���ه على ادعاء الحرك���ة الذي ينص على
أن «األلم���ان» ،بما هم ألمان يمتلك���ون قدرة كامنة خاصة
بهم على العنف المتطرف ضد اآلخرين بس���بب تأثيرات
عقلي���ة تاريخية وثقافي���ة وجماعية ،أو وحت���ى جينية.
وفيم���ا عدا ذلك ،نلم���س في التقييم األلماني الرس���مي
لهذه الحركة تعاطفا مع ما يس���مى كش���ف أو حتى فضح
هذه الحرك���ة للعناصر المعادية للس���امية في المواقف
المعادية للصهيونية التي قد نجدها رائجة في أوس���اط
اليس���ار الراديكال���ي التقليدي .كما نلق���ى في مثل هذا
التقييم تفهما مبطنا لتعاطف الحركة مع إس���رائيل في
مقابل حركة التحرر الوطني الفلسطينية ،من جهة اعتبار
ّ
يس���مى «الديمقراطية
إس���رائيل في نهاي���ة المطاف ما
الوحيدة القائمة في الشرق األوسط» التي تواجه «حركات
إرهابية» -والتي يدعمها معسكر «مناهضي اإلمبريالية»
في اليسار الراديكالي األلماني التقليدي -كمثل الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين وحركة حماس.
ّ
يش���كل ظهور التي���ار «المناه���ض أللماني���ا» بأوجهه
المختلفة أحد أكثر التطورات إثارة لالهتمام في صفوف
اليس���ار الراديكالي األلماني منذ أمد بعيد .يبدو للمراقب
األلمان���ي أن األطراف الفاعلة داخل ه���ذه الحركة وكأنها
تقف عل���ى أرضية الخ���ط الفاص���ل بين المش���اركة في
الديمقراطية األلمانية ألج���ل التضامن مع العالم الثالث
وبي���ن مناهض���ة التطرف اليمين���ي /معاداة الس���امية،
والتي كان اليس���ار الراديكالي من قبل ق���د قام بفصلها
إلى الجزأي���ن« :مناهضة اإلمبريالية» من جهة و»مناهضة
الفاشية» من جهة أخرى.
أم���ا من وجهة نظرن���ا ،فيمثل صعود ه���ذه الحركة في
أوساط اليسار الراديكالي تعبيرا عن األزمة الجذرية التي
وقع فيها اليسار العالمي ،واألوروبي خصوصا ،منذ سقوط
ّ
المعسكر االش���تراكي وحتى اليوم ،لتشكل بذلك تحديا
كبيرا أمام فهمنا لحركة التضامن ،أو «معاداة اإلمبريالية»،
مع حركة التحرر الفلس���طيني ،أو وباألصح ما تبقى منها،
نحو إعادة ّ
تخيلها وكتابتها بصورة تخرجها س���المة من
سطوة تعريفات المركزية األوروبية عليها.
ّ
التح���دي الذي يضع���ه صعود حرك���ة مثل حركة
ينب���ع
«مناهض���و ألمانيا األلم���ان» أمام القضية الفلس���طينية
م���ن جهة التضام���ن األوروب���ي معها من وق���وع القضية
الفلس���طينية ف���ي منطقة الح���د الفاصل بي���ن تعريفات
اليس���ار الراديكالي األوروبي لمنطقة مناهضة الفاش���ية،
أو أوروبا/الغرب ،ولمنطق���ة مناهضة اإلمبريالية ،أو العالم
الثال���ث .يمكنن���ا تعري���ف الس���ؤال ال���ذي تطرحه هذه
التعريفات التي ّ
تقسم العالم ،وكأنما وبشكل طبيعي ،إلى
أوروبا/الغ���رب المركز وإلى البقية/الهوامش ،كالتالي :هل
تقع المسألة اليهودية/الهولوكوست في النطاق األوروبي
فق���ط ،هو نطاق مناهضة الفاش���ية ،أم أنه���ا تقع خارجه
(أيضا) ،أي في نطاق مناهض���ة اإلمبريالية ،الذي تحدده،
فيما لو عدنا إلى معجم اليس���ار الكالسيكي الذي افتتحنا

به حديثنا هذا ،حدود أس���واق الدول الرأسمالية ومصادر
مواده الخام في المس���تعمرات الواقعة خارج حدود الدول
الرأسمالية األوروبية؟ أو ،وبلس���ان آخر ،هل الهولوكوست
عب���ارة عن ح���دث أوروبي/فاش���ي فقط أم أن���ه يجنح نحو
الخارج ،نحو تخ���وم الفعل اإلمبريالي في المس���تعمرات؟
بصدد هذا السؤال ،فكأن حركة «مناهضو ألمانيا األلمان»،
ومثلها حكوم���ات وأحزاب وحركات ومثقفي���ن في أوروبا،
تخلط الحابل بالنابل وتنحو بالمس���ألة اليهودية متجاوزة
حدود أوروبا ،التي ّ
رسمها اليس���ار األوروبي التقليدي من
قبل بصفته���ا الحدود بين مناهضة الفاش���ية ومناهضة
االمبريالي���ة ،نحو فلس���طين التاريخي���ة ،أي نحو القضية
الفلسطينية .إذن ،وبالنظر إلى تاريخ الهولوكوست ودوره
في الفهم الذاتي اإلسرائيلي وذاك األلماني وتداخالتهما
فيما بعد الحرب العالمية الثانية يصبح الحق الفلسطيني
محكوما لعملي���ات التكوين والتحوير الحاصلة لدى هذين
الفهمين الذاتيين ،ويصبح مشدودا للدوران في مداريهما
وكأنم���ا بمحض الصدف���ة .باختصار ،تظ���ل مواقف حركة
«مناهض���و ألمانيا األلم���ان» الداعمة إلس���رائيل ،وغيرها،
ّ
محكوم���ة لحساس���يات ألمانية بحتة ،وتمث���ل بالنظر إلى
مجمل العالقات األلمانية -اإلس���رائيلية حجر األساس في
تكوين الهويتين القومية األلمانية واأللمانية الغربية بعد
الحرب العالمية الثانية .ال يسعنا في هذا المقام الوقوف
على تفاصيل واس���قاطات مثل ه���ذا التكوين .لكن يجدر
ّ
بنا التذكر أن هذا هو الس���بب ال���ذي دفعني في تقديمي
أعاله إلى ذكر الت���وازي البنيوي القائم بين تعاطف حركة
«مناهضو ألماني���ا األلمان» وبين الدع���م اليميني للحركة
األفينجلية األميركية إلس���رائيل ،وش���تان ما بينهما ،من
حيث كونهما يعتم���دان فهما كونيا كامال يضع كل واحد
منهما في المركز ويجعل من المشروع الصهيوني امتدادا
لهذا المركز بشكل يجعل الوجود الفلسطيني زائدا أو غير
ذي أهمية من وجهة نظ���ر حتمية تاريخية كونية دينية
(أفينجلية) وحتمية مثلها ُمعلمنة (ماركس���ية -يسارية).
من هذا المنظور ،يب���دو ّ
ّ
التحدي الذي تطرحه هاتان
وكأن
الحركت���ان ،معا وكال على ح���دة ،يتلخ���ص بمهمة ملقاة
على الوعي والوجود الفلس���طينيين اليوم مفادها ترميم
ّ
بقايا مش���روع التحرر الوطني الفلسطيني -الذي هشمته
ّ
وهمش���ته إسقاطات أفول المعسكر االشتراكي كما فعلت
باليسار الراديكالي األلماني والعالمي التقليدي -من خالل
الخروج اآلمن من إم�ل�اءات «الوجود بالصدفة» إلى «الوجود
بالقوة» ،وهو األمر الذي يقضي ،فكريا على األقل ،بالعزوف
عما ّ
ّ
تقدم وباد من مفاهيم مناهضة الفاش���ية ومناهضة
اإلمبريالي���ة وما بينهما من مس���افة ،وتوديع أخير لمنطق
المناهضة كما يسطره ديالكتيك أدورنو السلبي.

مـــصـــادر:
Antideutsche: https://kulturkritik.net/begriffe/
begr_txt.php?lex=antideutsche
«Antiimperialistische» und «antideutsche» Strömungen
im deutschen Linksextremismus:
https://www.bpb.de/politik/extremismus/
linksextremismus/33626/antideutsche-undantiimperialisten
https://antideutsch.org/
http://www.cafecritique.priv.at/antideutsch.
html
Kurz, Robert, Die antideutsche Ideologie. Vom
Antifaschismus zum Krisenimperialismus: Kritik
des neuesten linksdeutschen Sektenwesens in
seinen theoretischen Propheten. Unrast, Münster
2003.
Hanloser, Gerhard (Hrsg.), „Sie warn die
Antideutschesten der deutschen Linken“. Zu
Geschichte, Kritik und Zukunft antideutscher
Politik. Unrast, Münster 2004.
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ّ
دراسة جديدة :قصور إسرائيلي في معالجة النفايات بمعايير بيئية!

جبل من القمامة قرب تل أبيب.

كتب هشام نفاع:
أظهرت دراسة أعدها مركز األبحاث والمعلومات في
الكنيس���ت اإلس���رائيلي ُ
وعرضت أمام لجنة الداخلية
وحماية البيئة البرلمانية ،في أواسط الشهر الماضي،
أن األم���وال التي تراكمت في «صن���دوق الحفاظ على
النظافة» ،التابع لوزارة جودة البيئة ،في نهاية العام
 2019ق���د بلغت  2.75مليار ش���يكل .وه���و ما وصفته
اللجنة البرلمانية بأنه« :أمر غير معقول بقاء أكثر من
ملياري ش���يكل في الصندوق بينما الدولة تعاني من
األوساخ ونحن نغرق في الزبالة».
تم���ت إقامة هذا الصندوق بموج���ب قانون النظافة
للعام  .1984في البداية ،كانت عائداته ناتجة بشكل
أس���اس عن الغرام���ات والعقوبات وقان���ون الودائع.
اعتبارًا من النص���ف الثاني من العام  ،2007تم فرض
ضريبة على ّ
مكبات النفاي���ات في جميع أنحاء البالد،
ومنذ ذلك الحين بات دخ���ل الصندوق الرئيس يعود
إلى الضريبة المفروضة على مكبات النفايات.
يتض���ح في الدراس���ة أن هن���اك زيادة ح���ادة في
إيرادات الصندوق وأنشطته .وتظهر البيانات المالية
للصن���دوق أن مصروفاته أقل بكثير من إيراداته ،وأن
هناك فائضًا س���نويًا جاريًا يؤدي إل���ى زيادة رصيد
أموال الصن���دوق ،دون أن يتم اس���تثمارها لتحقيق
أهداف إقامة الصندوق نفس���ه .وبحسب مديريه في
السنوات الس���ابقة ،فإن معدل استخدام المصروفات
السنوية من إجمالي دخل الصندوق منخفض (%43.9
ف���ي  2018و %37.5ف���ي  .)2019الجان���ب المتعل���ق
بالجمه���ور ومصلحت���ه العامة في ه���ذه المعطيات
مرتبط بعدم ق���درة الصندوق على إنف���اق ميزانيته
لتحقيق أه���داف متعلقة بجودة البيئ���ة ،وعلى نحو
خاص إعادة تدوير النفايات.

بحث :في القرن الماضي
َ َ َ
تضاعف إنتاج النفايات عشر مرات
كتبت مجلة «نيتش���ر» العلمي���ة المرموقة في أحد
مقاالتها ،قبل بضع سنوات :النفايات الصلبة ـ األشياء
التي نس���قطها بمزلق القمامة في البنايات ،أو ُت َ
همل
ُ َ
ّ
أس���بوعيًا ـ هي
بمواقع العمل ،أو توضع على الرصيف
َ
منت���ج جانبي مذهل للحضارة .فالش���خص األميركي
ّ
شهريًا.
المتوس���ط يرمي ما يعادل وزنه من القمامة
وعندما ت���ؤدي إدارة النفايات عمله���ا بصورة جيدة؛
فإن هذا الموضوع ال يش���غلنا كثي���رًا ،إذ يكون بعيدًا
عن أذهاننا ،حيث يتم بسرعة في الغالب؛ فال نلتفت
َ
إليهُ .ت َ
المهمل���ة ،وبعضها يعاد تدويره
جمع المواد
بالم َك ّبات ،أو ُي َ
حرق؛
أو يصبح سمادًا ،ومعظمها ُيدفن ِ
فيصبح رمادًاّ .
لكن المش���هد العالمي للنفايات يبدو
مقلقًا .ف���ي القرن الماضي ،وبينما ازداد عدد س���كان
َ َ َ َ
ً
الحضر ،تض َاعف
العالم ،وأصبحوا أغنى وأكثر ميال إلى
إنتاج النفايات عشر مرات .وبحلول العام  ،2025سوف
يتضاع���ف إنتاج النفايات مرة أخرى .لقد أصبح إنتاج
القمامة أس���رع من ِّ
ملوثات البيئ���ة األخرى ،بما فيها
غازات االحتباس الحراري ،كما تمأل نفايات البالستيك
ِّ ً
مس���ب َبة فيضانات في مدن
محيط���ات وأنهار العالم،

ً
ِّ
العالم النامي .وإدارة النفايات الصلبة تشكل واحدة
من أكبر التكاليف بموازنة البلديات.
ْ
ّ
وأك���دت تحت عن���وان «البيئ���ة :يجـ���ب وقـف نمو
ِّ
َّ
معـدالت النفايـات في هذا القـرن» :تمثل دول منظمة
ً
التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDمجتمعة أكبر
ِّ
ّ
يوميًا.
مولد للنفايات ،إذ تنتج حوالي  1.75مليون طن
ُ َّ
َّ
المعدل حتى العام  ،2050نظرًا
ويتوق���ع أن يزيد هذا
َّ
َ
الحضر ،ثم ُيتوق���ع ْ
إلى نمو س���كان َ
أن يتراجع ببطء،
حي���ن تدفع تط���ورات علم وتقنية الم���واد إلى إنتاج
منتجات أصغر وأخف وزنًا ،وأكفأ استخدامًا للموارد.
ارتباط���ًا به���ذه النقطة ،فوفق���ًا لبيان���ات منظمة
التعاون االقتص���ادي والتنمي���ة ( ،)OECDبلغ إنتاج
النفايات البلدية في إس���رائيل ف���ي العام  2018نحو
 675كغ���م للفرد ،بزي���ادة  %28.7ع���ن دول منظمة
التع���اون االقتص���ادي والتنمي���ة ( )OECDو%36.8
عن ال���دول األوروبي���ة األعضاء في منظم���ة التعاون
االقتص���ادي والتنمي���ة ( .)OECDبينم���ا بلغ معدل
التخلص من النفايات البلدية في إس���رائيل بواسطة
دفنها عام  2018نحو  .%77.6مقارنة بنس���بة %39.3
ف���ي دول منظم���ة التع���اون االقتص���ادي والتنمية
و %28.2ف���ي ال���دول األوروبية األعض���اء في منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية.

تقصير في استغالل دخل «الصندوق»
لصالح أهداف حددها القانون
معنى المعطيات الواردة أعاله هو أن إسرائيل تنتج
كميات أكثر من النفايات ،تدفن القسم األكبر منها،
وتعي���د تدوير قس���م قليل منها فقط قياس���ًا بدول
أخرى ،تشكل مرجعية للمقارنة معها بنظر السلطات
اإلسرائيلية .ترتبط هذه النقطة بصندوق الحفاظ على
النظاف���ة ،ألنه تم تحديد الغرض الش���امل للصندوق
في قانون النظاف���ة كالتالي« :تركيز التدابير المالية
للحفاظ على الجودة المناس���بة للبيئ���ة ،بما في ذلك
الحفاظ على النظافة ،ومنع إلقاء النفايات ومعالجتها،
وإعادة التدوير ،والوقاية من المخاطر ،ومنع الالفتات
غي���ر القانونية والمخالف���ات بموجب قان���ون المواد
الخط���رة ،وحماية البيئة وإع���ادة التأهيل ،والحد من
مخاطر مادة اإلسبس���ت ومكاره الغبار» .من هنا ،يطرح
الفائض المالي المتراكم في الصندوق أس���ئلة حول
تقصير في اس���تغالله لصالح أه���داف ينص عليها
القانون في شأن الحفاظ على جودة البيئة.
ميزانية الصندوق هي جزء من ميزانية وزارة حماية
البيئ���ة لكنها تدار بش���كل منفصل عنه���ا بصيغة
اقتصاد مغلق ،بحيث يت���م تمويل نفقات الصندوق
م���ن دخله ،وفي نهاية كل عام يت���م تحويل الرصيد
غير المس���تخدم إلى العام المقبل .يمتلك الصندوق
أربعة حس���ابات ُمدارة بشكل منفصل :حساب ضريبة
ّ
(المكبات) وحس���اب عام وحساب إيداع
طمر النفايات
وحس���اب أكياس .من البيانات التي توردها الدراسة
يمكن مالحظ���ة أنه في نهاية الع���ام  2019كان لدى
الصن���دوق رصيد يبل���غ حوالي  2.75مليار ش���يكل،
م���ا يقرب  %95منه���ا كان في حس���اب الضريبة على
المكبات.

مطل���ع تموز  ،2007دخ���ل التعديل رق���م  9لقانون
النظافة للعام  1984حيز التنفيذ ،والذي يتم بموجبه
فرض ضريب���ة على ّ
مكبات طم���ر النفايات في جميع
أنحاء البالد ،وأن يتم توجيه هذا الدخل إلى حس���اب
ضريبة المكب���ات في صندوق الحف���اظ على النظافة
ّ
وع���دد منها :إعادة االس���تخدام
لتحقي���ق أهداف���ه.
وإعادة التدوير وإنتاج الطاقة ،من خالل زيادة تكلفة
اس���تخدام المكبات م���ن جهة ،واس���تخدام عائدات
الضريبة م���ن قبل الصندوق لتش���جيع وتحفيز طرق
المعالج���ة البديلة ،وتخصيص اإلنف���اق على األموال
الت���ي تتم جبايتها م���ن المكبات ألغ���راض التنمية
بشكل أساس.
تم في العام  2018وضع خطة إستراتيجية لمعالجة
النفايات بحل���ول العام  ،2030قدمته���ا وزارة جودة
البيئ���ة وأقرتها الحكومة .أهداف الخطة الوصول إلى
النسب التالية من النفايات الناتجة عمومًا:
•إعادة التدوير بنس���بة  %51واستخراج الطاقة
 %23وطم���ر النفايات ( %26مقارنة بطمر %76
من النفايات في .)2018
•تنجيع سوق النفايات ومعالجة النفايات على
المستوى اإلقليمي.
•تحس���ين الخدم���ة العام���ة وتقلي���ل التلوث
والمخاطر البيئية.
صادق���ت إدارة صندوق النظافة عل���ى إطار موازنة
بقيمة  4.14مليار شيكل من ميزانية الصندوق لتنفيذ
الخطة االستراتيجية
كان���ت المعطيات ف���ي الواقع كالتال���ي 2.8 :مليار
ُ
شيكل ( )%67.7خصصت لبناء مرافق ترميم الطاقة،
حوالي  400مليون شيكل ( )%9.7لبناء مرافق معالجة
إضافي���ة ،حوالي  300مليون ش���يكل ( )%7.2لتعزيز
عملية الف���رز ونحو  240مليون ش���يكل ( )%5.8لبناء
مرافق إجراء الفرز .تش���ير الدراس���ة إل���ى أن الوزارة
ت���درس حاليًا تغيي���ر الخط���ة بحيث ت���زداد حصة
الميزاني���ة المخصصة إلعادة تدوي���ر النفايات على
حساب استخدامها إلنتاج الطاقة.

ّ
ومدنية
مشروع مشترك لهيئات حكومية وأكاديمية
كتب���ت وزارة البيئة على موقعه���ا ،في مقال يعود
إلى العام  ،2019أنه باالنتقال إلى االقتصاد منخفض
التلوي���ث والمنافس حتى الع���ام  2050قامت الوزارة
بالمب���ادرة لمش���روع مش���ترك لع���دد م���ن الهيئات
ّ
والعامة في قطاعات المواصالت والصناعة
الحكومية
وتخطيط المراكز الس���كانية والمناط���ق المفتوحة.
يهدف المش���روع إلى تغيير مب���ادئ تخطيط البنية
التحتية وزي���ادة كفاءة اس���تهالك الطاقة والموارد
األخرى مع أق���ل تلويث ممكن للبيئة وتخفيض إنتاج
النفايات والمخلفات ،من خالل زيادة التنس���يق بين
المؤسس���ات الحكومية والقط���اع األكاديمي والقطاع
المدني .يش���ترك ف���ي وضع المش���روع كل من وزارة
البيئة والمعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية ومنظمة
التع���اون االقتص���ادي والتنمي���ة ووزارات الطاق���ة
والمواص�ل�ات واالقتص���اد وإدارة التخطيط القطرية.
وتقوم هذه المؤسس���ات بإقامة الطواق���م المهنية

لوضع األهداف والمشروع التطبيقي.
تح���ت بند «مراحل المش���روع» تعترف ال���وزارة بأن
النفايات في إس���رائيل تزيد بنسبة  %20عن متوسط
النفاي���ات ف���ي دول منظم���ة التع���اون االقتصادي
والتنمية .نس���بة طم���ر النفايات في إس���رائيل هي
أعل���ى نس���بة بين هذه ال���دول وتصل إل���ى  %80من
مجمل النفايات .وأش���ارت في مضمار الصناعة أيضًا
إلى تش���جيع الصناع���ة قليلة الكرب���ون ذات القدرة
التنافسية مع االنتقال إلى االقتصاد الدائري .وتدوير
جميع أنواع النفايات والمخلفات مع التخفيض البارز
ّ
الخام الجديدة.
في المواد
وأش���ارت ف���ي م���كان آخ���ر :تعتمد سياس���ة عالج
النفايات في إسرائيل على مبدأ تخفيض االستهالك
وفص���ل النفاي���ات والمخلفات في المص���در من أجل
تخفيض كمي���ات النفاية التي ال ّ
ب���د من طمرها في
نهاية المطاف وذلك من خالل إجراءات العالج وإعادة
التدوير وإعادة االستعمال.
بالنظر إلى عدم استغالل موارد مالية هائلة ،نسبيًا،
ال حاجة لتخصيصها بل إنها جاهزة بصيغة «فائض»
في صن���دوق المحافظة عل���ى النظاف���ة ،يظهر ُبعد
آخر للتقصير ُ
والبعد بمس���افة كبي���رة ما بين الخطط
واألهداف وبين التنفيذ على األرض.

هدف تقريب الوضع في دولة إسرائيل
ّ
إلى الدول المتقدمة لم يتحقق
تترتب عل���ى طمر النفاي���ات أثمان بيئي���ة عالية،
اعتم���ادًا عل���ى ن���وع النفاي���ات وخاصة ف���ي حاالت
المعالج���ة غير المنظمة للنفاي���ات .تنجم عدة مكاره
عن طم���ر النفايات ،بينه���اّ :
تلوث اله���واء والروائح
ّ
المزعجة القوية ّ
وتلوث التربة وتلوث المياه الجوفية
واألمراض .لذلك ،تطبق العديد من البلدان المتقدمة
سياسات لتقليل كميات ومعدالت مدافن النفايات من
خالل تقليل إنتاج النفايات أصال وإعادة االس���تخدام
الستخراج الطاقة وإعادة التدوير.
تستند سياس���ة تقليل كمية مكبات النفايات في
إس���رائيل إلى مجموعة متنوعة من القوانين ،بما في
ذل���ك قانون الحفاظ عل���ى النظافة ،وقان���ون تنظيم
التعامل مع العب���وات (زجاجات وقوارير وما ش���ابه)،
وقانون الحد من اس���تخدام األكياس البالس���تيكية،
وقان���ون اإلي���داع ،وقان���ون التخل���ص م���ن اإلطارات
وإعادة تدويره���ا ،وقانون المعالجة البيئية للمعدات
الكهربائي���ة واإللكترونية والبطاري���ات .الغرض من
هذه القوانين هو تقليل طمر النفايات وزيادة معدل
التدوير واالستعادة الستخراج الطاقة منها.
في المحصل���ة ،على الرغم م���ن أن عائدات صندوق
الحف���اظ على النظافة يفترض أن تكون أداة رئيس���ة
لتنفيذ األهداف المحددة ف���ي قانون النظافة للعام
( 2007تمت اإلشارة اليه أعاله) وال سيما إنشاء مرافق
فرز متقدمة وإيجاد حلول لمعالجة النفايات من أجل
تقريب الوضع في دولة إسرائيل إلى الدول المتقدمة
– فق���د كان التنفيذ مختلفًا .فما زال القس���م األكبر
م���ن النفايات يتم التخلص منه بواس���طة دفنها في
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البريد اإللكتروني لـ «مدار»:
madar@madarcenter.org
موقع «مدار» اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org

المطامر –  ،%77.6بينما النسبة هي  %39.3في دول
منظمة التع���اون االقتصادي والتنمي���ة و %28.2في
الدول األوروبية األعضاء في المنظمة.

«الناس يتنفسون البالستيك المحروق
ّ
يشتد خطورة»!
وهذا األمر
حين بحث���ت لجنة الداخلية وحماي���ة البيئة نتائج
ّ
تح���دث إلع���اد عميحاي ،م���ن إدارة
هذه الدراس���ة،
ّ
صندوق المحافظة على النظافة ،حيث قدم االدعاءات
التالية« :عملية القفز إل���ى درجة أخرى من المعالجة
تتعلق بالتكنولوجيا وتطوير البنى التحتية .االرتفاع
الذي نراه مرتبط بالتشريعات التي تلقي بالمسؤولية
عل���ى المنتجين :قان���ون األكياس ،قان���ون الرهنية،
قانون اإلطارات ،قانون النفايات اإللكترونية .لكن كل
ذلك يؤدي إلى ارتفاع نس���بة عملية التدوير بصورة
معتدلة ،ألن ازدياد كمية النفايات تؤدي إلى الوصول
إلى هذه اإلنجازات .عملي���ة القفز في عملية التدوير
س���تكون فقط مع تطوير البنى التحتية والتعامل مع
موض���وع التدوير الكامل .قمن���ا بالتوقيع على التزام
ببناء  4منش���آت تصنيف وفرز نفايات متطورة والتي
ستسمح بتس���ريع عمليات التدوير .الخطوة القادمة
هي تطوير بنى تحتية لعملية التدوير نفس���ها .وقد
تم تخصيص األموال إلقامة منش���آت لتطوير مصانع
التدوير».
أم���ا رئيس���ة اللجن���ة ،عض���و الكنيس���ت ميك���ي
حايموفيت���ش ،فقد ّ
تحدثت ف���ي تلخيصها بلهجة
ّ
توبيخية غاضب���ة« :كمن يقوم بالتج���وال في البالد
فإنني أش���اهد حج���م الكارثة – فوتي���رة التنظيف
منخفض���ة وال يتم االلت���زام باأله���داف التي يجب
تحقيقه���ا وفقًا للقانون ،وال يتم اس���تغالل األموال
المتبقي���ة (ف���ي ميزاني���ة الصن���دوق) ،وال تقليص
عدد األماكن التي تدفن فيه���ا النفايات .هذا األمر
يجب أن يجعلكم ف���ي إدارة الصندوق ال تنامون في
اللي���ل ،وأن تنهضوا في الصباح م���ع خطة عمل .أنا
أش���عر بهيمنة الالمباالة في الصن���دوق وهذا يدل
على انع���دام فهم لما يجب أن تك���ون عليه الدولة.
فالناس يتنفسون البالس���تيك المحروق وهذا األمر
ّ
يش���تد خطورة ويزداد .هذه فضيحة بأن هناك هذا
الكم الكبي���ر من المال بينما ال يتم اس���تخدامه من
خالل خطط اس���تراتيجية .األمر مهم ،ولكن حاليا ،ما
نتنفسه هو نفايات وروائح كريهة .عليكم التفكير
كيف يتم اس���تغالل األموال في الصندوق من أجل
تنظيف دولة إسرائيل».
الباحث ف���ي مرك���ز األبح���اث والمعلوم���ات التابع
للكنيس���ت ،ليران كوسمانّ ،
تطرق إلى أهداف الخطة
ّ
االس���تراتيجية ل���وزارة البيئة التي ح���ددت أهدافًا
ُ
لتحقيقه���ا بحل���ول الع���ام ( 2030كما ذك���ر أعاله:
إلع���ادة تدوير  %51م���ن النفايات ودف���ن  %26منها
فقط واس���تخراج الطاقة من  %23منها) .وحين عقبت
رئيس���ة اللجنة على ذلك بالقول« :ه���ذه األرقام غير
محدثة واأله���داف تغيرت بالتأكيد»ّ ،
ّ
رد الباحث« :لم
أالحظ وجود أية خطة جديدة منذ ذلك الحين .ما زالت
هذه هي الخطة الحالية».
المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع
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