البناء العمودي في المستوطنات
وإشباع الضفة الغربية
بالمستوطنين الكولون!

قراءة في تقرير جديد" :إسرائيل
ّ
تحولت إلى قوة ُمخيفة في مراقبة
ّ
ّ
والتجسس عليهم"!
سكانها

صــــفـــــحـــ ( )2ـــــــة

صــــفـــــحـــ ( )3ـــــــة

ملحق أسبوعي يوزع الكترونيًا يصدر عن
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االقتصاد اإلسرائيلي سجل انتعاشًا ويبحث في كيفية
تجـاوز عقبـة الضرائـب العالميـة علـى الشركـات الكبـرى!
كتب برهوم جرايسي:
تش���ير التقاري���ر المالية اإلس���رائيلية
الص���ادرة ف���ي األي���ام األخي���رة إلى أن
االقتصاد اإلسرائيلي سيتجاوز هذا العام
خس���ائر العام الماضي والذي طغت عليه
قي���ود جائحة كورونا ،إذ م���ن المتوقع أن
يسجل نموا بنسبة تتجاوز  ،%7في مقابل
انكماش بنسبة  %2.2في العام الماضي،
في حين أن جباية الضرائب فاقت معدل
ّ
العام  ،2019ما من ش���أنه أن يقلص العجز
المال���ي الكبير في الموازن���ة العامة .في
المقاب���ل ،فإن إس���رائيل تبحث حاليا في
كيفية تجاوز االتفاق الدولي الذي ينص
على فرض ح���د أدنى م���ن الضريبة على
كبرى الش���ركات العالمية ،رغم توقيعها
عل���ى االتفاق ،لكونها معنية في كس���ب
المنافس���ة على بقاء هذه الش���ركات في
اقتصادها وجلب المزيد.
وترى إس���رائيل أن اقتصاده���ا ،وللمرة
الثاني���ة خ�ل�ال  13عام���ا ،من���ذ األزم���ة
االقتصادي���ة العالمي���ة الت���ي عصف���ت
بالعالم ابتداء من العامين  2007و،2008
قادر على التعافي أس���رع من باقي الدول
المتطورة ،ففي األسبوع قبل الماضي ،رفع
بنك إس���رائيل المرك���زي تقديرات النمو
للع���ام الجاري إلى  ،%7وفي العام المقبل
 2022إلى  ،%5.5ما يعني أن إجمالي النمو
في العامي���ن الجاري والمقبل من ش���أنه
أن يع���وض عن انكم���اش النمو في العام
الماضي  2020بنسبة  ،%2.2وكانت نسبة
االنكماش أقل من المتوقع.
واستنادا إلى أن نسبة التكاثر السكاني
في إسرائيل في حدود  ،%2فإن نسبة نمو
في العام الجاري بنس���بة  ،%7على األقل،
ستقلص العجز الحاصل في العام الجاري،
وتعيد االقتصاد اإلس���رائيلي إلى مس���ار
النمو ،وهو ما س���يتعزز في العام المقبل،
إذا لم تحدث مفاجآت جديدة.
وانض���م إلى بن���ك إس���رائيل المركزي
صندوق النقد الدولي ،الذي رفع هو أيضا
تقدي���رات النمو في إس���رائيل في العام
الج���اري إلى  ،%7.1وخفض النمو المتوقع
في العام المقبل بنس���بة طفيفة لتكون
 ،%4.1وفق تقديرات النمو.
وهذه التقديرات تأتي عكس التقديرات
في أكب���ر ال���دول المتطورة ،الت���ي ّ
عدل
صندوق النقد الدولي تقديراته بش���أنها
إل���ى ما هو أقل من التقديرات الس���ابقة،
وهذا يش���مل الوالي���ات المتحدة والدول
الكبرى في القارة األوروبية وغيرها.
وكم���ا يب���دو ف���إن تقدي���رات صندوق
النقد الدولي ترتك���ز على تقديرات بنك
إسرائيل المركزي وتقارير مالية جديدة،
ظهرت في اآلونة األخيرة ،عززتها تقارير
األيام األخيرة ،إذ قالت السلطات المالية
اإلس���رائيلية إن جباي���ة الضرائ���ب ف���ي
األشهر التسعة األولى من العام الجاري،
أعلى بنسبة  %20من جباية الضرائب في
ذات الفترة من العام .2020
والع���ام الماض���ي كان بمعظمه خاضعا
لقيود اقتصادية مش���ددة بفعل جائحة
كورون���ا ،ول���ذا فهو ليس مقياس���ا ،إال أن
س���لطة الضرائب قالت ف���ي تقريرها إن
حج���م الضرائب منذ مطل���ع العام الجاري
فاق أيض���ا الجباية الت���ي كانت في ذات
الفترة من العام قبل الماضي .2019
وحسب التقديرات ،فإن جباية الضرائب
هذه من شأنها أن تقلص نسبة العجز في
ميزانية الع���ام الجاري ،التي كان متوقعًا
أن تص���ل إلى  ،%6.7وعلى أس���اس هذه
النسبة تم إعداد مش���روع ميزانية العام
الجاري .وفي حال اس���تمرت وتيرة جباية
الضرائب حتى نهاية العام ،فمن المتوقع
أن تهبط نسبة العجز بشكل حاد ،وتكون
أق���ل من  ،%5ما يمهد لع���ودة العجز في
العام التالي إلى نسبة أقل.
في المقاب���ل ،يرى خب���راء االقتصاد أن
ارتف���اع وتيرة التضخم إلى ما كانت عليه
قب���ل العام  ،2014هو إش���ارة إل���ى تزايد
حركة الس���وق ،على الرغم من أن التضخم
في غالبيته حاصل بس���بب ارتفاع أسعار
المواد االستهالكية األساسية والبضائع
الحياتية .فقد سجل التضخم المالي في
شهر أيلول الماضي ارتفاعا بنسبة ،%0.2
بحسب التقرير الشهري لمكتب اإلحصاء
المرك���زي ،الص���ادر في نهاية األس���بوع
الماضي ،وبذلك يكون التضخم قد سجل

كلمة في البـدايـة

عـن بـيـنـيـت ونـزعـة االنـتـقـاء
وعن الصهيونية و«تحسين النوع»..
بقلم :أنطوان شلحت

االقتصاد اإلسرائيلي يعود إلى مسار النمو بعد انتكاسات «كورونا»					.

ارتفاعا في األش���هر التس���عة األولى من
العام الجاري بنس���بة  ،%2.5وهي نس���بة
غير مسبوقة منذ العام .2013
ومن أبرز األس���عار التي س���جلت ارتفاعا
حادا في أيلول ،أس���عار الفواكه الطازجة
بنسبة .%9.5
ومن المتوق���ع أن يتم لجم التضخم في
األش���هر الثالث���ة األخيرة ،بم���ا في ذلك
الش���هر الجاري ،م���ا يعن���ي أن التضخم
اإلجمالي قد يكون في نهاية العام الجاري
دون نس���بة  ،%2إذا ل���م تح���دث مفاجآت
اقتصادية.
وعلى ض���وء تقديرات النم���و من جهة،
ووتيرة التضخ���م المالي التي لم تعرفها
إس���رائيل من���ذ الع���ام  2014وحتى العام
الماض���ي ،وبش���كل خاص بس���بب ارتفاع
أسعار البضائع االس���تهالكية األساسية
من غذائية وحياتي���ة ،فإن التجربة علمت
أن نس���ب النمو االقتصادي العالية تبقى
ثمارها األساسية في جيوب حيتان المال
وكبرى البنوك والش���ركات ،ف���ي حين أن
الجمهور سيواصل مواجهة ارتفاع كلفة
المعيشة ،التي تنعكس بارتفاع مستمر
ألسعار المواد والسلع األساسية الغذائية.
ويقول المحلل االقتصاد أدريان فيلوت،
في مق���ال له في صحيفة «كالكاليس���ت»
االقتصادي���ة التابعة لصحيفة «يديعوت
أحرونوت» ،إن خبراء االقتصاد في صندوق
النقد الدولي متفائلون بش���أن إسرائيل،
خاصة هذا العام .ولقد رفعوا بش���كل حاد
توقعات النمو للعام الحالي من مس���توى
( %5نيس���ان  )2021إل���ى حوالي  %7.1في
العام الجاري  .2021هذه قفزة حادة بأكثر
من نقطتين مئويتين .وباألرقام المطلقة،
هذه فج���وة تزيد ع���ن  28مليار ش���يكل
( 8.66مليار دوالر).
م���ن ناحية أخرى ،حس���ب فيل���وت ،فإن
الصن���دوق الدولي خفض بش���كل طفيف
( 0.2نقطة مئوية) توقع���ات النمو للعام
المقبل م���ن  %4.3إلى  ،%4.1مما يعني أن
الصندوق يعتقد أن بعض النمو المتوقع
للعام  2022س���يحدث ف���ي وقت الحق من
هذا العام .ومع ذل���ك ،يجب أن يتم إجراء
التعدي���ل الحاد بضمان محدود .كما أقدم
بن���ك إس���رائيل على خط���وة مماثلة قبل
أس���بوعين وقام بتعديل ح���اد لتوقعات
النمو في إسرائيل للعام الجاري.
ويقول فيل���وت إن القفزة في التوقعات
تتطلب فحص م���ا إذا كان التعديل ناتجا
عن تفاؤل بش���أن االقتصاد اإلسرائيلي أم
أنه ناتج عن التغيير المنهجي الذي أجراه
مكتب اإلحصاء المركزي مؤخرا في قياس
الناتج المحلي اإلجمالي ،والذي تسبب في
زيادة مفاجئة.
وأوض���ح بن���ك إس���رائيل أن التعديل إلى
األعلى للبنك يرجع إلى حد كبير إلى التعديل
اإليجابي للنش���اط االقتص���ادي في الفصول
الثالث���ة األولى م���ن العام الج���اري ،بفضل
تعديل متوسطمعدل نمو المكتب المركزي
لإلحص���اء .وبالتالي ،فم���ن المحتمل جدا أن
تتأثر توقع���ات الصندوق أيض���ا بالتعديل
المنهجي للمكتب المركزي لإلحصاء.

اتفاق عالمي وإسرائيل تبحث عن مهرب!
أعلن���ت منظم���ة التع���اون االقتصادي
والتنمية ( ،)OECDف���ي األيام الماضية،
أنه تم التوصل إلى اتفاق بش���أن تحديد
حد أدنى لمعدل الضريب���ة العالمي على

الش���ركات بنس���بة  .%15ووقع���ت عل���ى
االتفاقية  136دول���ة تمثل أكثر من %90
من الناتج المحل���ي اإلجمالي العالمي ،بما
في ذل���ك إس���رائيل ودول معروفة بأنها
م�ل�اذات ضريبية مث���ل إيرلن���دا والمجر
وأس���تونيا وس���نغافورة .ورغم ذلك فإن
مصادر ف���ي وزارة المالية قالت للصحافة
االقتصادية إن ال���وزارة تبحث في كيفية
ع���دم خس���ارة المنافس���ة عل���ى ج���ذب
الش���ركات الكبرى ،بتجاوز شروط االتفاق
الدولي المذكور .وبحس���ب االتفاق سيتم
تطبيق الضريبة فقط على الشركات التي
تربح أكث���ر من  750مليون يورو س���نويا.
ومن المقرر أن يبدأ اإلصالح الضريبي في
أوائل العام .2023
ويتكون اإلص�ل�اح الضريبي العالمي من
جزأين.
ويتناول الج���زء األول «التوزيع العادل»
للضريبة التي تدفعها الشركات الدولية.
فالش���ركات الت���ي يبلغ حج���م مبيعاتها
العالمية أكثر من  20مليار يورو ،وهامش
ُ
س���يطلب منها دفع
رب���ح يزيد ع���ن ،%10
ُ
ضرائ���ب في المناط���ق التي ت���دار فيها
أعمالها ،وليس فقط في بلدانها األصلية.
والضريبة التي س���يتم «إعادة توزيعها»
س���تكون  %25من األرباح أعل���ى من عتبة
الـ  %10األولى .وبحس���ب  OECDفإن هذه
الخطوة تعني إعادة توزيع نحو  125مليار
دوالر س���نويا بين دول العالم ،مع توقع أن
تس���تفيد الدول النامية من هذه الخطوة،
أكثر م���ن الدول المتقدم���ة حيث تذهب
معظم األرباح اآلن.
الج���زء الثاني م���ن اإلص�ل�اح الضريبي
العالمي هو وضع حد أدنى لمعدل ضريبة
ُ
الشركات العالمية بنسبة  .%15وستطلب
م���ن الش���ركات التي تربح أكث���ر من 750
مليون يورو سنويا .وستؤدي هذه الخطوة
إل���ى تحصيل ضرائب إضافي���ة بنحو 150
مليار يورو سنويا .وتدعي  OECDأن هذه
الخطوة س���تؤدي إلى مزيد من المساهمة
االقتصادي���ة بس���بب خل���ق الوض���وح
واالستقرار في النظام الضريبي العالمي.
وتق���دم إس���رائيل امتي���ازات ضريبية
س���خية للش���ركات متعددة الجنسيات،
التي تسعى إلى تطوير األعمال التجارية
لديه���ا .والمث���ال األبرز هو ش���ركة إنتل
للتقنيات العالية ،وهي أحد المستفيدين
الرئيس���يين من قانون تشجيع االستثمار
الرأسمالي ،والذي بموجبه تتمتع شركات
التصدير الموجودة في إسرائيل بضريبة
ش���ركات تبلغ  %16فقط ،و %7.5فقط في
المصانع القائمة في المناطق البعيدة عن
مركز البالد .كما تم تحديد معدل ضريبة
الش���ركات بنسبة  %6لش���ركات الهايتك
التي تسجل الملكية الفكرية في المناطق
البعيدة عن مركز الب�ل�اد ،و %12في مركز
البالد.
ومن المتوقع أن يؤدي اإلصالح الضريبي
الجديد إلى القض���اء على معدل الضريبة
المنخفض لشركة إنتل ،ولكن لن تتمكن
الدول األخرى من تقديم امتيازات مماثلة
اآلن .ول���ن تتأث���ر الغالبي���ة العظمى من
ش���ركات التكنولوجيا والشركات الناشئة
باإلصالح الضريبي ألنها ال تصل إلى حجم
الشركات متعددة الجنسيات التي سيتم
فرض الضريبة عليها.
وقالت صحيفة «كالكاليس���ت» إن وزارة
المالية اإلس���رائيلية وس���لطة الضرائب

(صورة تعبيرية عن موقع «كلكاليست»)

تدرس���ان خيارات مختلفة لتقديم حوافز
للش���ركات األجنبي���ة التي تس���تثمر في
إس���رائيل ،وتنفذ أنش���طة تشمل تعيين
موظفي���ن أو نق���ل الملكي���ة الفكرية إلى
إس���رائيل .وقد تكثفت المناقشات حول
هذه القضي���ة في األش���هر األخيرة قبل
الموافقة على سياسة الضرائب العالمية
الجديدة لمنظم���ة  ،OECDعلى افتراض
أنه حتى بع���د الموافقة على السياس���ة
الجديدة ،ستكون الحوافز مطلوبة لجذب
االستثمار.
وبحس���ب الصحيفة ،ف���إن وزارة المالية
وجدت صعوبة في تقديم بيانات مجمعة
بش���أن النطاق اإلجمالي للمزايا الضريبية
في إس���رائيل .ووفقًا لبيان���ات عام ،2014
يبل���غ إجمالي حجمها حوال���ي  8مليارات
شيكل سنويا (ما يعادل  2.47مليار دوالر).
ويقول المحلل االقتص���ادي ناتي توكر
ّ
تضر
إن السياس���ة الضريبية الجديدة قد
بق���درة إس���رائيل على جذب الش���ركات
واالستثمارات األجنبية .ولكنها لن تمنع
إسرائيل من االستمرار في تقديم إعفاءات
ضريبية للش���ركات األجنبية العاملة في
إسرائيل ،غير أن هذه اإلعفاءات قد تكون
غي���ر ذات صل���ة ،ألن الدول���ة التي تعمل
فيها الش���ركة األم س���تكون قادرة على
تغطي���ة الفج���وة حتى ال تك���ون الفائدة
كبي���رة .وحس���ب التقديرات ،ف���إن وزارة
المالية قد تلتف عل���ى االتفاق الضريبي
الدولي ،من خ�ل�ال تقديم امتيازات مالية
للشركات العاملة في إسرائيل ،من بينها
المس���اهمة في دف���ع روات���ب العاملين،
وتخفيضات ضريبية ليس على المداخيل
وانم���ا على ضرائ���ب أخرى ،مث���ل ضريبة
المسقفات ،وغيرها من الحوافز المالية.

 18مليار دوالر استثمارات أجنبية في الهايتك
في ذات الس���ياق ،قال تقرير مش���ترك
لشركتي أبحاث اقتصادية إسرائيليتين
إنه في األش���هر التسعة األولى من العام
الجاري ،المس حجم االستثمارات األجنبية
في قط���اع التقنيات العالي���ة (الهايتك)
اإلس���رائيلي  18ملي���ار دوالر ،بينم���ا بلغ
حجم صفقات بيع شركات ناشئة في ذات
القط���اع ،في الفترة ذاتها 19 ،مليار دوالر،
في  180صفقة ،ومعدل الصفقة الواحدة
فاق  100مليون دوالر.
وحس���ب التقري���ر ،ف���إن قس���ما كبيرا
م���ن المس���تثمرين األجان���ب ه���م م���ن
األمي���ركان ،الذين فضلوا االس���تثمار في
بورصة ش���ركات الهايتك اإلس���رائيلية،
في أعق���اب تراجع البورص���ات األميركية
وخاص���ة ناس���داك ،وأيضا مس���تفيدون
من نس���ب الفائدة البنكي���ة المنخفضة
في البنوك اإلس���رائيلية .ول���ذا فإن خبراء
اقتصاد يعتقدون أن الفائدة المنخفضة
ّ
م���ن ش���أنها أن تضخم قيمة الش���ركات
اإلسرائيلية التي يتم تداول أسهمها في
البورصات.
ويش���ير التقرير إلى أن االس���تثمارات
ل���م تقتصر عل���ى الش���ركات الكبيرة في
قطاع الهايتك ،بل أيضا في شركات طور
اإلنش���اء ،أو في ش���ركات ما تزال حديثة
العهد .وتبين أن الشركات حديثة العهد
نجحت في تجنيد اس���تثمارات بما يقارب
 2.5ملي���ار دوالر ،في األش���هر التس���عة
األول���ى من هذا العام ،م���ن أصل  18مليار
دوالر استثمارات جديدة.

كان���ت جملة واحدة قاله���ا رئيس الحكومة
اإلس���رائيلية نفتالي بينيت في أثناء انعقاد
مؤتمر حول الهجرة اليهودية إلى إس���رائيل
ُعق���د مؤخ���رًا ،كافي���ة إلش���عال جدل بش���أن
مبل���غ تغلغ���ل العنصرية في منب���ت رؤوس
اإلس���رائيليين لدرجة تحوله���ا إلى عنصرية
بنيوية ،أو إلى جزء غير منفصل من الشخصية
اإلسرائيلية برس���م األيديولوجيا الصهيونية
التي تستبطنها.
فقد ذك���ر بيني���ت أنه سيس���عى كرئيس
للحكوم���ة خالل العق���د المقبل إل���ى تحقيق
هجرة نص���ف مليون يهودي م���ن دول قوية
مثل الواليات المتحدة وفرنس���ا ودول أميركا
ّ
الجنوبي���ةّ ،
بمس���وغ أن ال يش���كل
وب���رر ذلك
المهاج���رون الجدد ِعبئًا عل���ى الدولة .وكانت
وزيرة الهجرة واالستيعاب اإلسرائيلية بنينا
َ ُ
تمنو -ش���اتا ،م���ن ح���زب «أزرق أبيض» ،وهي
من أص���ل أثيوبي ،أول المعقبي���ن على أقوال
بيني���ت هذه ،حيث قال���ت إن رئيس الحكومة
مايز بين «هجرات نوعي���ة» و»هجرات تنطوي
على أعباء» ،ما يعني بنظرها أن دولة إسرائيل
تخطئ الهدف ال���ذي أقيمت من أجله وهو أن
«تك���ون بيتًا لكل اليهود في العالم» ،على ّ
حد
تعبيرها.
في تصريحات بينيت السالفة ما يؤكد ،بادئ
ذي بدء ،أن إسرائيل هي دولة هجرة .وهذا ما
كانت عليه إبان إنش���ائها على أنقاض الوطن
الفلسطيني وأصحابه ،وهذا ما ستستمر عليه.
وال معنى لقراءة هذا التش���خيص ،اآلن وهنا،
ً
من دون االلتفات إلى مس���ألتين :أوال ،الزيادة
«غير الكبيرة» في نس���بة السكان اليهود في
إسرائيل ،وتعزو مصادر رسمية ذلك ،من بين
أمور أخرى ،إلى هبوط عدد المهاجرين اليهود
إلى اسرائيل وإلى ازدياد الهجرة منها .وثانيًا،
وضعي���ة الهوس الديموغرافي التي تمس���ك
بتالبيب المجتمع اإلس���رائيلي والتي ارتفعت
أو ت���كاد ترتفع إلى مس���توى األدلجة .وباتت
الالزمة ،التي تتك���رر كلما يدور الحديث حول
الهجرة اليهودية وارتباطها المباشر بـ»األمن
القومي» ،تتمثل في أنه لوال الهجرة «لما كانت
أغلبية يهودية في دولة إسرائيل».
وعلى س���بيل المثال جاء في إحدى الوثائق
اإلس���رائيلية المرتبط���ة بـ»مدامي���ك األم���ن
القومي اإلس���رائيلي» أنه في العام  1948كان
عدد اليهود في إسرائيل نحو  600ألف نسمة.
ومن دون الهجرة اليهودية ما كان عدد اليهود
في إسرائيل يبلغ ما هو عليه اآلن ،وهناك شك
كبير فيما إذا كانت الدولة س���تبقى موجودة
ً
أصال .ولوال موجة الهج���رة اليهودية الكبيرة
من دول «رابطة الشعوب» -االتحاد السوفييتي
الس���ابق -لكان���ت األغلبي���ة اليهودي���ة في
إسرائيل متآكلة من ناحية جوهرية .وال يخفي
المسؤولون اإلسرائيليون أن تطلعهم كان بأن
يش���كل اليهود في إسرائيل ،في العام ،2010
نحو نصف عدد اليهود في العالم .وبعد ذلك
تب���دأ «حملة كبرى» من أج���ل أن تقطن أغلبية
اليه���ود في العالم في إس���رائيل ،وهو هدف
ال يمكن تحقيقه م���ن دون هجرة جماعية من
جانب يهود الواليات المتحدة.
ً
فض�ل�ا عن ذل���ك ف���إن تصريح���ات رئيس
الحكوم���ة تعي���د إل���ى األذه���ان حقيقة أن
العنصري���ة كان���ت مالزم���ة للصهيونية منذ
تأسيس���ها ،ومنذ بدء هجس���ها بش���خصية
اليهودي الذي س���يكون في عداد المهاجرين
إلى فلسطين ليمس���ي جزءًا من سكان الدولة
اليهودي���ة الت���ي ستس���عى إلقامته���ا على
أنقاض وطن الفلسطينيين ،فهذه الدولة وإن
كان هدفه���ا أن تكون «بيت���ًا لكل اليهود في
أرجاء العالم» لديها اشتراطات بأن ّ
يمر هؤالء
اليه���ود في عملي���ة ّ
«تطور» ولو قس���رية كي
يناسبوا «ظروف البيت الجديد».
وللتذكير بهذا الش���أنّ ،
عمم أح���د المواقع
اإللكتروني���ة اإلس���رائيلية قب���ل ع���دة أعوام
اقتباسات على لس���ان الدكتور يوسف مائير
بش���أن الحق ف���ي إنج���اب أوالد؟ ،ورد فيها ما
ّ
ترجمت���ه الحرفي���ة التالية« :من ال���ذي يحق
ل���ه إنجاب األوالد؟ اإلجاب���ة الصحيحة عن هذا
الس���ؤال موجودة في اليوجينيا (،)eugenics
وهي علم تحس���ين النس���ل /الن���وع والحفاظ
ّ
والتردي .هذا العلم ال يزال
عليه من االنحطاط
حديث العهد ،لك���ن نتائجه اإليجابية أضحت
كبيرة ومهمة ( )...ح���االت زواج ذوي األمراض
والعاهات الوراثية منتش���رة بين جميع األمم
والشعوب وخاصة بين الش���عب العبري الذي
ع���اش ف���ي المنف���ى ( )...أفليس م���ن واجبنا
الح���رص عل���ى إنجاب أبن���اء معافي���ن ّ
أصحاء

جس���ديًا وعقليًا؟ بالنس���بة إلين���ا ،لليوجينيا
بش���كل عام ،ولالحت���راس من نق���ل األمراض
الوراثية بش���كل خاص ،قيمة أكب���ر من باقي
ّ
يتعين على األطب���اء والرياضيين
الش���عوب!
والساس���ة القوميين القيام بدعاية واس���عة
له���ذه الفكرة :ال تنجب���وا أوالدًا إذا كنتم غير
واثقين من أنهم س���يكونون أصحاء جس���ديًا
وعقليًا!»
ومائير هذا هو طبي���ب صهيوني درس في
فيينا وشغل ألكثر من  30عامًا منصب رئيس
مؤسس���ة «صندوق المرضى الع���ام» في دولة
االحت�ل�ال ،كما ش���غل منصب المدي���ر العام
لوزارة الصحة اإلسرائيلية بين العامين -1949
ُ ،1950
وسمي «مستشفى مائير» في كفار سابا
ُ
ّ
باس���مه .ونش���ر النص أعاله الع���ام  1934في
الصفحة األولى من «نشرة األم والطفل» ،التي
تولى تحريره���ا .وفي الن���ص الكامل للمقال
ُ
ذاته ،الذي نش���ر في زاوية الصحة في جريدة
«دافار» ،الناطقة بلس���ان الهستدروت (اتحاد
نقابات العمال) ،اقترح مائير إخصاء المختلين
عقليًا والمرضى النفسانيين.
وأظهر بحث أجري في جامعة بئر السبع قبل
أكث���ر من  10أعوام ،أن فكرة «تحس���ين النوع»
حظيت لدى مؤسس���ات الحرك���ة الصهيونية
في تلك الفترة بتأييد وترحيب ّ
تقرر التكتم
عليهما ف���ي األعوام الالحقة .كم���ا أظهر أنه
عملت في «الييشوف» اليهودي في فلسطين
إبان ثالثينيات القرن العشرين الفائت «مراكز
استشارية» أقيمت لغرض تقديم االستشارة
ل�ل�أزواج المقبلين على عق���د قرانهم ولآلباء،
وذل���ك اقتداء بنموذج مش���ابه منها عمل في
النمس���ا واس���تخدم عقب صعود النازية إلى
ّ
سدة الحكم في ذلك البلد للمعالجة القسرية.
وأك���دت ّ
معدة البحث أنه ج���رى التكتم طوال
أعوام على موض���وع تأيي���د د .مائير وآخرين
م���ن كبار المس���ؤولين ف���ي الجه���از الصحي
الصهيوني لهذه األفكار ،مش���يرة إلى أنه ما
من أحد يتح���دث اليوم عن ه���ذا الفصل في
تاريخ «الييشوف».
وفي منتصف الخمسينيات جمعت مقاالت
د .مائي���ر في كتاب صدر بع���د وفاته ،غير أن
مقاله ُ
المش���ار إليه لم ُينشر ضمنهُ ،وعثر في
ُ
تس���جيالت معدي الكتاب على مالحظة وصف
فيها المقال المذكور بأنه «إش���كالي وخطر»،
وكتب أحد محرري الكتاب «اآلن بعد شيوع أمر
اليوجيني���ا النازية ،من الخطورة بمكان نش���ر
مثل هذا المقال»!
وتضي���ف ُمع���دة البح���ث أن���ه ف���ي أواخر
الثالثيني���ات ،عندما تكش���فت الفظائع التي
يمكن لليوجينيا بصورتها المتطرفة التس���بب
بها ،تم اإلقالع عن اس���تخدام ه���ذا المصطلح
الذي نسب إلى النازيين .غير أن مائير ظل طوال
أعوام نش���اطه مؤمنًا بأف���كار اليوجينيا .ففي
ً
مطلع الخمسينيات نشر مقاال انتقد فيه بشدة
«جائزة الوالدة» التي تعهد ديفيد بن غوريون
بتقديمها إلى كل امرأة يهودية تنجب عشرة
أوالد .وكتب مائير« :لسنا معنيين بالولد العاشر
وال حتى السابع في العائالت الفقيرة المتحدرة
من أصول ش���رقية ( )...ينبغي أال نوجه الفئات
الفقي���رة نحو التناس���ل أو اإلكث���ار من إنجاب
األوالد ،ب���ل على العكس يجب تحديد النس���ل
لديه���ا» .ولم يكن مائي���ر أول زعيم صهيوني
أو الزعي���م الصهيوني الوحيد الذي يؤيد فكرة
اليوجيني���ا .فوفقًا لبحوث أجراها البروفس���ور
رافائيل بالك ،وهو عالم ومؤرخ في علم الوراثة
والط���ب من الجامع���ة العبرية -الق���دس ،طرح
مفكرون صهيونيون مركزيون فكرة اليوجينيا
باعتبارها هدفًا من أهداف مشروع االستيطان
الصهيوني في فلس���طين .ومن بينهم ماكس
نوردو ،ش���ريك هرتس���ل ،وآرثور روبين ،الذي
ترأس فرع المنظم���ة الصهيونية العالمية في
فلس���طين .وطبقًا للمفردات التي اس���تخدمها
ّ
ن���وردو ،يج���ب أن تح���ل «اليهودي���ة قوي���ة
العضالت» مكان «يه���ودي المقهى» المنفوي،
الشاحب والنحيف!
ينبغي التنويه أننا نستخدم كلمة عنصرية
هنا كي نصف في ذات الوقت سياس���ة إقصاء
آخ���ذة بالتصاع���د في اآلونة األخيرة ،وتس���م
العالقات حتى بين فئات الس���كان اليهود في
إس���رائيل وتعكس ،بكيفية ما ،أطرافًا ُم ّ
حددة
في ما يمكن اعتباره���ا بمثابة صيغة جديدة
ّ
للتص���دع الطائف���ي جعلت من فئ���ة اليهود
المهاجري���ن م���ن دول االتحاد الس���وفييتي
الس���ابق ومن ّ
ثم فئة المهاجرين اليهود من
ّ
أثيوبيا تش���كالن أبرز أطراف ه���ذا التصدع،
في حين وق���ف في صلب الصيغ���ة القديمة
ّ
التص���دع الطائف���ي بي���ن اليه���ود الغربيين
األشكناز واليهود الشرقيين السفاراديم.
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(عن صفحة مجلس مس���توطنة بيت إيل على فيس���بوك)

																		
مخطط كيف سيكون الحي العمودي المنوي بناؤه في «بيت إيل».

البناء العمودي في المستوطنات وإشباع الضفة الغربية بالمستوطنين الكولون!
كتب باسل رزق الله:
تمايزت المس���توطنات اإلس���رائيلية الكولونيالية في
مناطق الضف���ة الغربية بنمط بناء موحد نس���بيًا ،أحياء
ُ
مرصوفة تظهر التخطيط المركزي ،ومس���احات خضراء،
ً
ومتربع���ة على قمم الجبال ،ومنازل صغيرة بقرميد أحمر
يمكن مالحظته عن ُبعد ،مم���ا يجعل الناظر يعرف أنها
ُ
مس���توطنة إس���رائيلية ،فهي تشكل مش���هدًا أوروبيًا
ُ
يقتحم المشهد الفلسطيني المختلف عنها .ت ّ
كون هذه
المستوطنات جزءًا من مصفوفة الضبط االستعمارية في
فلس���طين باعتبارها تلعب دورًا أمني���ًا (إلى جانب أدوار
اقتصادية وسياس���ية ودينية) ،فهي تس���تمر في خلق
نم���ط من الهيمنة عل���ى حياة الفلس���طيني/ة اليومية،
فال يتمك���ن من التنقل من أي م���كان داخل مدن الضفة
اَّ
الغربي���ة إل من خالل المرور بها ،كم���ا أنها تهيمن على
الحياة داخل المدن الفلس���طينية مثل الخليل ورام الله
اللتين تحيط بهما المستوطنات من كل جوانبهما.
الفلس���طيني المتنقل في مدين���ة رام الله والمنطقة
ّ
التمدد
المحيط���ة بها مؤخرًا ،بدأ يلحظ نوع���ًا جديدًا من
في المستوطنات ،وهو البناء العمودي ،كنمط جديد من
البناء على األقل في المس���توطنات المحيطة بمدينة رام
الله ،التي أنشئ غالبها في منتصف السبعينيات .يمكن
مالحظة هذا النمط حاليًا ،في مس���توطنة عوفرا ،ش���مال
غربي مدينة رام الله ،ومس���توطنة بيت إيل الواقعة على
مدخل مدينة البيرة الش���مالي ،وقد ظهرت عدة بنايات
ُ
ضخمة وتالح���ظ من عدة أماكن من داخ���ل المدينة ،مع
ً
إعالنات تجارية لبيع الوحدات االستيطانية ُمنتشرة على
طول شارع  60االستيطاني ،ومؤخرًا عبر شبكة اإلنترنت.
س���نحاول ف���ي ه���ذة المقال���ة تتب���ع ه���ذه األحياء
االس���تيطانية الجديدة ،من خالل المعلومات المتوافرة
عنها من إعالنات ترويجية وتصريحات صحافية مرتبطة
باألحي���اء م���ن أجل تقديم ع���رض لهذا النم���ط الجديد
االستيطاني الجديد.

ً
«تسعين بدال من تسعة»!
تأسست مستوطنة «عوفرا» العام  ،1975بقرار من وزير
الدفاع اإلسرائيلي في حينه شمعون بيريس ،على أرض
تعود ملكيتها إلى فلس���طينيين /ات من قريتي سلواد
ً
وعين يبرود ،في مكان كان باألس���اس قاعدة عس���كرية
ً
أردني���ة .حتى الع���ام  2018أقيم في عوف���را  625بناية،
حوال���ي  413منه���ا على ملكيات فلس���طينية خاصة ،أي
ما نس���بته  %66من مجموعة البنايات في المس���توطنة،
كما يوجد فيها  5مؤسس���ات تعليمية و 7مبان صناعية،
والمس���توطنة مقام���ة على  550دونمًا ،ج���زء كبير منها
ُمعل���ن كمناطق مفتوح���ة وزراعية أو مخصص���ة للبنية
()1
التحتية للمستوطنة.
عن���د تصفح مواقع إنترنت فلس���طينية وعربية يظهر
عليه���ا إعالن���ات إس���رائيلية كان أحده���ا يحمل جملة
«عوفرا :اآلن هذا ممكن» ،ولعل لهذه الجملة داللة بعودة
إمكاني���ة البناء في عوفرا بعد هدم  9منازل فيها نتيجة
َ
البن���اء على ملكيات خاص���ة فلس���طينية وتقييد أخرى
بقرار من المحكمة العلي���ا .عند تتبع هذا اإلعالن ننتقل
إل���ى صفحة ترويجية خاصة في المش���روع ،تحتوي على
عدة صور لمس���توطنة عوفرا وللبناي���ات الجديدة فيها،
كما تقدم مزايا العيش في مستوطنة عوفرا« :مواصفات
بن���اء ممتازة ،منظر أخاذ 15 ،دقيق���ة بعيدة عن القدس،
مؤسس���ات تعليمية ممت���ازة ،مجتمع دافئ» .ويش���ير
اإلعالن إلى أن الش���قق عائلية وفسيحة تبدأ فيها أسعار
الش���قق من مليون و 300ألف شيكل وتصل حتى مليون
()2
و 800ألف شيكل.
ُيقام الحي االس���تيطاني الجديد ،بالقرب من الش���ارع
الذي يفصل عوفرا عن قرية سلواد المجاورة ،خالل المرور
من ش���ارع يمكن رؤية الطوابق المرتفع���ة من البناء ،أما
المنخفض���ة فيحجبها جدار يحيط بالمس���توطنة .تقوم
على المش���روع حركة «أمانا» (مقاولون من أجل الحق في
االستيطان) وهي حركة انبثقت عن حركة غوش إيمونيم
االستيطانية العام  ،1979ونشطت في البناء االستيطاني

في الضفة الغربية وقطاع غزة والنقب والجليل والجوالن،
وتهدف إلى إقامة مس���توطنات جديدة وزي���ادة البناء
في القائم منها ،وتس���عى إلى المساهمة في استيطان
()3
مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية.
ُيعد هذا المش���روع أول مش���روع بناي���ات مرتفعة في
مستوطنة عوفرا ،وس���يتكون من  6عمارات ،تحتوي على
 90شقة س���كنية ،مما يعني إمكانية زيادة حوالي 500
مس���توطن جديد على األقل في المستوطنة ،و 90عائلة
جديدة إضافة إلى  700عائلة موجودة س���ابقًا ،حتى اآلن
يبدو أن ما أنجز من المش���روع عمارت���ان فقط ،مع إتاحة
إمكانية السكن فيهما قبل اكتمال المشروع كله.
أطلق عل���ى الحي اس���م «تل موش���يه» )4( ،وس���تكون
ً
المرحلة األولى من المش���روع جاهزة للس���كن في نهاية
العام الحالي ،فيما من المتوقع أن يكون المشروع جاهزًا
بش���كل كامل ،خالل الس���نوات الثالث القادمة .وتصف
ٍ
حركة «أمانا» االس���تيطان في عوفرا بأنه «حلم إسرائيلي
ُ
في بيئ���ة ريفية» .تصنف عوفرا بأنها مس���توطنة ذات
طاب���ع قومي ديني ،لذلك يصف منس���ق المجتمع فيها،
ريكي النغ ،المس���توطن في عوفرا من���ذ  22عامًا ،طبيعة
المجتمع بكونه «مجتمعا متدينا وعالم التوراة مهم فيه،
ولكنه منفتح على الجميع ويتقبل الناس (المستوطنون
()5
الجدد)».
العمل في المشروع االستيطاني الجديد انطلق في أيار
 ،2019وجاء بعد عامين من هدم بؤرة عمونا االس����تيطانية
التي احتوت على تس����ع منازل ،لذلك احتفى أحد المواقع
بهذا المش����روع عند عنونت����ه خبر انطالقه بـ«تس����عين
ً
بدال من تس����عة» ،مش����يرًا إلى كون المشروع «حصل على
()6
الموافقة من قبل كل الكيانات السياسية والقانونية».
يقوم المش���روع على أس���اس زيادة عدد المستوطنين
وانخفاض أسعار الشقق بحس���ب مسوق المشروع زوري
أفي���ور الذي أش���ار إلى أن مش���روع عوفرا ُيع���د من أول
المش���اريع في الضف���ة الغربية التي تأخ���ذ نمط البناء
المرتفع ،مضيفًا أن المس���تهدف من المش���روع أساسًا
العائالت المنتمية إلى التيار القومي الديني بشقق ذات
عال وأس���عار منخفضة وحياة اجتماعية نابضة
مستوى ٍ
بالحياة «فقد س���ئموا من االغتراب ف���ي المدن الكبيرة».
وألن المشروع مصمم أساسًا للعائالت المتدينة فهناك
شقق واس���عة تتناس���ب مع مس���توى اإلنجاب المرتفع
()7
لديهم.

استيطان ُمطل على رام الله
عند المرور بالقرب من مدخل البيرة الش���مالي وأطراف
مس���توطنة بي���ت إي���ل ،يمكن مش���اهدة ع���دة بنايات
ضخمة على طرف المس���توطنة ،تط���ل على مدينتي رام
الله والبيرة ومخيم الجلزون ،وهي مش���روع بناء حي آخر
ضمن نمط البن���اء العمودي الجديد في المس���توطنات.
تأسس���ت مس���توطنة بيت إيل العام  1977على أراضي
قريتي بيتين ودورا القرع ،وبدأت كغالبية المستوطنات
في حينه ضمن معس���كر للجيش قبل أن تس���تقل عنه
بش���كل مستقل ،وكما مستوطنة
وتتأسس المستوطنة
ٍ
معس���كر كان
عوف���را ،أقيم���ت المس���توطنة بالقرب من
ٍ
يعود للجيش األردني س���ابقًا ،وبني معظم المستوطنة
أراض تصنف كملكيات خاص���ة .رغم ذلك ،رفضت
عل���ى
ٍ
المحكم���ة العلي���ا اإلس���رائيلية تفكيك المس���توطنة،
واستندت إلى رأي منس���ق أعمال الحكومة في المناطق
آنذاك أبراهام أورلي الذي أكد وجود ضرورة أمنية إلقامة
المستوطنة .ويستوطن في بيت إيل حاليًا حوالي 5600
مس���توطن .وتحيط بها البؤرتان االستيطانيتان جفعات
آساف وعوز تصيون.
يب���دو أن الجزء األول من مش���روع البن���اء العمودي في
مس���توطنة بيت إيل قد وصل إلى مراحل���ه األخيرة ،مما
نس���تطيع أن نراه من خ���ارج المس���توطنة ،وتقوم على
المش���روع ش���ركة «كيدما  »Kedmaوهي شركة عقارية
«مختصة في بناء وإدارة المشاريع والمجمعات السكنية
(االستيطانية) في جميع أنحاء إسرائيل» ،كما تعرف عن
نفس���ها في موقعها .وللشركة هدف استثماري بالطبع
لكنها تضع الهدف األيديولوجي االستيطاني في صلب

عملها فتتح���دث «عن الميزة العظيم���ة للبناء في أرض
إس���رائيل» ،وفي التعريف عن مالكي الشركة يعزو أحد
مالكي الشركة قدومه مستوطنًا إلى البالد من األورغواي
إلى أسباب أيديولوجية )8( .الش���ركة الثانية المشاركة
في المشروع هي «أفني ديرخ» .avney derech
تظهر األبع���اد األيديولوجية في اإلع�ل�ان المخصص
للمش���روع ،إلى جانب وصف الش���قق وميزاتهاُ ،ويش���ار
إلى أن ميزة الس���كن في مس���توطنة بيت إيل «المناظر
()9
التوراتي���ة ،واالرتباط األب���دي بالتاريخ اليه���ودي».
يتكون المشروع من  8بنايات ،سيكون فيها حوالي 300
وحدة سكنية ،وحتى بداية تشرين األول الحالي تم بيع
 130ش���قة من المش���روع )10( .كما ُيروج للمشروع بحكم
قرب���ه من المدن المحتلة األخرى فهو ال يبعد عن القدس
س���وى  25دقيقة وعن مستوطنة أريئيل  35دقيقة وعن
مناطق االس���تيطان في المركز  50دقيق���ة .وعن أهمية
المشروع يقول رئيس مجلس المستوطنة شاي ألون« :إن
هذا المشروع سيساهم في التغلب على نقص األراضي!
وإرس���اء حقائق عل���ى األرض» ،كما أن المس���توطنة كما
يقول «تعاني منذ س���نوات من نقص البناء مما انعكس
ف���ي إغالق عدد من الصفوف الدراس���ية فيه���ا وارتفاع
متوس���ط األعمار في المس���توطنة» )11( .ويظهر أن هذه
ه���ي المرحلة األولى من المش���روع ،فيم���ا تذكر صفحة
مجلس بيت إيل على فيس���بوك أنهم س���يحصلون قريبًا
على موازنة من أجل بناء  350وحدة اس���تيطانية جديدة
()12
بنفس نمط البناء المرتفع.
معظم الحديث اإلس���رائيلي عن هذا النمط الجديد من
البناء ،جاء في س���ياق اإلشارة إلى كونه يتغلب على «قلة
األراضي» المتاحة لالس���تيطان ،لكن هذا ال يعني بالطبع
توقف التوس���ع االس���تيطاني المباش���ر من خالل تمدد
المستوطنات ،فارتفاع عدد المستوطنين يعني الحاجة
ً
إلى بنية تحتية أكبر وباألخ���ص الطرق ،خاصة وأن جزءًا
كبي���رًا من الترويج لهذه المش���اريع يق���وم على كونها
ً
«بعي���دة وقريب���ة» ،أي عدم وجودها ف���ي داخل مدينة/
مس���توطنة كبيرة ولكن هناك منالية الوصول إليها في
وقت قصير .لذلك احتفت صفحة شركة «كيدما بيت إيل»
بمنش���ور لرئيس مجلس بنيامين االستيطاني يسرائيل
غانتس ال���ذي أعلن فيه عن الحصول عل���ى موافقة على
توس���عة طريق مس���توطنة آدم (جيفع بنيامين) -حزما،
()13
باعتبار أن هذا اإلعالن سيسهل تنقل المستوطنين.
كما نش���ر مجلس مس���توطنة بيت إيل في صفحته على
فيسبوك خبر اس���تقبال وزيرة النقل (الس���ابقة) ميري
ريغ���ف في أيار الماضي في المس���توطنة والطلب منها
توس���يع شارع  466الذي يربط مستوطنة بيت إيل بشارع
 )14(.60يتالقى ذلك مع مش���روع ريغف التي تسعى من
خالله إلى ربط مس���توطنات الضفة الغربية الصغيرة مع
الكبيرة ومنها مع المدن المحتلة داخل الخط األخضر من
خالل شبكة عمالقة من الطرق )15( .ومما يظهر فإن العمل
على ه���ذه الطرق االس���تيطانية قيد التنفي���ذ ،ويمكن
مالحظة ذلك من خ�ل�ال التنقل في الضفة الغربية ،على
س���بيل المثال بالقرب من حاجز زعت���رة جنوبي نابلس،
يمك���ن مالحظة أعمال ش���ق طرق كبيرة ،س���تصل حتى
مستوطنة يتسهار.
أما مش���اريع الضم الزاحف وتوسيع االستيطان فهي
مس���تمرة بالطبع ،فف���ي آب من الع���ام الحالي وافقت
الحكومة اإلسرائيلية على بناء  2200وحدة استيطانية
جدي���دة ألول مرة منذ  8أش���هر .باإلضافة للعمل على
تمهيد بن���اء  3500وحدة اس���تيطانية في منطقة E1
ق���رب الق���دس )16( ،والتخطيط لمش���روع اس���تيطاني
كبيرة ف���ي المنطقة الواقع���ة بين رام الل���ه والقدس
لبن���اء  10000وح���دة اس���تيطانية جدي���دة )17( ،وهي
مخططات تتكامل مع االستيطان في كل البالد ،فوزيرة
الداخلية أييلت ش���اكيد تدفع قدمًا بمش���روع بناء 10
تجمعات استيطانية في النقب )18( .وهذا جوهر عمل
الحكومة اإلس���رائيلية  -كما الحكومات الس���ابقة -فقد
ورد في االتفاقيات االئتالفي���ة التي تم توقيعها بين
مكوناتها ضمان االس���تيطان ف���ي مناطق «ج» بالضفة
الغربي���ة وتخصيص الم���وارد لذلك ،واالس���تمرار في

المخطط العام للطرق االستيطانية في الضفة الغربية.
( )19واإلش���ارات على ذلك تظهر في التعامل مع البؤرة
ً
االس���تيطانية «أفيتار» وصوال إلى سماح قائد لواء غور
األردن في جيش االحتالل لمجموعة من المس���توطنين
بالمبيت في موقع عسكري رغم معرفته بنيتهم إقامة
بؤرة استيطانية ( )20وتجاهل إخالء أراض سيطر عليها
()21
مستوطنون وينفذون فيها مشاريع زراعية.
جزء من الخالف الذي يؤخر االستيطان يقوم بين اإلدارة
المدنية والمس���توطنين ،وأساس���ه وتيرة االس���تيطان،
ويع���ود ذلك لقضاي���ا تقنية مثل عدم تس���وية أراضي
الضفة الغربي���ة ،والعمليات البيروقراطية الطويلة التي
ً
تبدأ من وض���ع المخططات وتجني���د الميزانيات وصوال
()22
للبناء.
لذل���ك يحاول المس���توطنون التعاطي مع المعطيات
والوقائع على األرض ،فرغم أن الدولة وقانونها (قانون
س���لب) أقيما على أساس االس���تيطان والسيطرة على
األرض ،إال أنها تتعثر في أحيان وتفشل في السيطرة
عل���ى المزيد من األراضي أو ال تجاري الوتيرة المطلوبة،
كما أن وقوع العديد من المستوطنات بالقرب من المدن
والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية ،يجعل إمكانية

ً
الحصول على األرض صعبة في الكثير من األحيان ،رغم
ذلك ال يريد المس���توطنون أن يكون الوصول المحدود
ً
(الواس���ع حقيقة) أو لنقل شرعنة وقوننة سلب األرض
أو إج���راءات التقاض���ي القانوني عائقًا أمام الس���عي
المحموم لالستيطان المتزايد في الضفة الغربية ،فقرر
المس���توطنون التخلي عن «رفاهية» المنزل المستقل،
الذي كان يميز المس���توطنات أساسًا والذي قد يكون
دافع���ًا لالنتقال إليها ،والتوجه نح���و البناء العمودي،
لتك���ون بي���ت إيل مثل ت���ل أبيب ورعنانا ،كما تش���ير
الش���ركة المنفذة للمش���روع في بيت أيل .ونمط البناء
الجدي���د في هذه المس���توطنات ي���ؤدي دورًا وظيفيًا
من خالل إش���باع الضفة الغربية بالمستوطنين وزيادة
عددهم فعليًا ،مع االستمرار في السعي للحصول على
أكبر ّ
كم م���ن األراضي ،من دون أن تتس���بب اإلجراءات
القانونية أو السياس���ية في تأخي���ر وصول المزيد من
المستوطنين إلى الضفة الغربية؛ فيما يتكامل تقطيع
أراضي الضفة الغربية ومحاولة نشر البؤر االستيطانية
فيها ،مع الزيادة السكانية للمستوطنين فيها ،وخلق
معازل فلسطينية ُمحاطة باالستيطان الزاحف من كافة
الجهات.
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ّ
ّ
ُ
ّ
قراءة في تقرير جديد" :إسرائيل تحولت إلى قوة مخيفة في مراقبة سكانها والتجسس عليهم"!
كتب عبد القادر بدوي:
سبق للعديد من ُ
المساهمات السابقة في ُملحق "المشهد
ّ
اإلس���رائيلي" أن تناولت تقارير إس���رائيلية سلطت الضوء
عل���ى موضوعة أنظم���ة المراقبة التي ّ
طورته���ا وراكمتها
الس���لطات اإلس���رائيلية ُ
المختلف���ة على مدار الس���نوات
الماضية واإلش���كاليات ُ
المحيطة باستخدامها في "الفضاء
الع���ام اإلس���رائيلي" ،من ناحي���ة انتهاكه���ا للخصوصية
()1
ّ
والمس بالحريات المدنية.
في ه���ذا الس���ياق ،يأتي التقري���ر الصادر ف���ي المحلق
االقتصادي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"" ،كلكاليس���ت"،
ّ
ُ
بعنوان "عيننا عليك :نحن نرى كل شيء" بتاريخ ،14.10.2021
ّ
ُ
ُليس���لط الضوء على أنظمة المراقبة اإلس���رائيلية الصارمة
المس���تخدمة في "الفضاء العام" ،والتي ّ
ُ
حولت األخير إلى
ُ
ما يش���به برنامج "األخ األكبر" اإلسرائيلي التلفزيوني الذي
مكان في
يمك���ن رؤية وس���ماع المش���اركين فيه ف���ي كل
ٍ
المنزل ُ
المقيمين فيه ،من خالل وسائل المراقبة والتسجيل
ُ
والتصوير المنتشرة في كافة أرجائه.
ينطلق التقرير من افتراض مفاده أن إس���رائيل أصبحت
عدد ال ُيحصى من الكاميرات
دولة مراقبة بامتي���از؛ نتيجة ٍ
ّ
ّ
ّ
التجس���س والرقابة التي توثق تقريبًا كل خطوة
ومنصات
ُ ّ
من خط���وات مواطنيها وس���كانها ،باإلضافة إلى كل حركة
عل���ى اإلنترنت وكل معاملة مالي���ة ،حيث يتم تخزين هذه
المعلومات في قواعد بيان���ات ضخمة معظمها غير خاضع
لإلش���راف  -وقد تم بالفعل إساءة اس���تخدام بعضها .وقد
ّ
اش���تدت هذه العملية في العامي���ن الماضيين؛ إذ غرقت
ّ
الدولة ومؤسس���اتها ُ
وخاصة
المختلفة في جنون المراقبة،
ّ
خالل أزمة تفش���ي جائحة كورونا ،وقد س���عت الس���لطات
ُ
المختلفة ،س���لطة بعد س���لطة ،أو طالبت ،بتوسيع قدرتها
ّ
على ،وصالحياتها فيُّ ،
تتبع الس���كان .بدأ ذلك في توظيف
جهاز األمن العام -الشاباك -لمراقبة مرضى كورونا ،وتحديد
المواق���ع ،وتصوير المعزولين في المستش���فيات ،وطلبت
الحكومة م���ن جهتها أن يتم نقل جميع هذه البيانات إلى
الش���رطة ،التي تم كشف بعض مس���اعيها لمراقبة نشاط
ُ
المتصفحين على الش���بكة .ث���م أبلغ���ت وزارة االتصاالت
الجمه���ور بأنها تعت���زم طلب المعلومات الش���خصية ألي
ُمش���ترك يحصل على اإلنترنت من خالل الكوابل أو الشبكة
الخليوية .ثم اتضحت مس���اعي بنك إسرائيل في الحصول
عل���ى جميع المعلوم���ات المالية الخاص���ة بالجمهور التي
تحتفظ بها شركات االئتمان والبنوك ،وبين هذا وذاك ،تم
تمرير القانون الذي س���يعمل على "تقيي���د األبرياء بقيود
إلكترونية".
ُ ّ
ّ
يقدم التقرير ملخصًا للوضع الحالي في إسرائيل فيقول:
"ال توجد طريق���ة للتعبير عن الوضع الحالي أكثر من القول
بأن إس���رائيل ّ
تحولت إلى دولة مراقبة ش���املة ،حيث يتم
تصوير وتس���جيل كل ش���يء وتوثيقه ،من ثم فهرس���ته
ُ
ومعالجته ف���ي قاعدة بيان���ات ضخمة ،من ِقب���ل الجهات
الم ّ
ُ
ختصة في الس���لطات المحلية والحكومي���ة المتنوعة،
ّ
دون معرف���ة الهدف من ذلك ،أو بالح���د األدنى كيف يتم
اس���تخدام هذه البيانات وفيما يتم توظيفها؟ وما الغرض
من اس���تخدامها؟ واألهم م���ن ذلك؛ من ُيمكن���ه الوصول
الم ّ
إليها وما هي ُ
وجدت؟ وهو األمر
حددات
والش���روط  -إن ِ
َ
الذي ت���زداد أهميته بعد أن ثبت ،وفي حاالت عديدة خالل
بشكل ’غير
الس���نوات الماضية ،اس���تخدام هذه البيانات
ٍ
ُ
قانون���ي’ من بع���ض أفراد المؤسس���ة الش���رطية وأجهزة
ُ
المخابرات ألهداف شخصية".
ُ
يش���ير التقرير إلى منظومة "عين الصقر" الرقابية "التي
ُ ّ
لم يتم تش���ريعها ف���ي القانون"؛ ويرى بأنه���ا تمثل أحد
ّ
أذرع منظوم���ة الرقابة اإلس���رائيلية وليس���ت كلها ،حيث
ّ
تتجلى هذه المنظومة في صورتها ُ
المعلنة والواضحة في

المختلفة ُ
الكاميرات الذكية وأجهزة المراقبة ُ
المنتش���رة،
بش���كل كبير جدًا ،في الفضاء العام اإلس���رائيلي (الشوارع
ٍ
والطرقات والمؤسسات المختلفة ...إلخ) ،يعمل بعضها في
خدمة السلطات المحلية أو الس���لطات الرسمية في الدولة
أو في خدمة التع���اون القائم بين القطاعين الخاص والعام
(الحكوم���ي) .وقد أص���درت هيئة حماي���ة الخصوصية في
وزارة العدل بيان���ًا ورد فيه أن إج���راءات الرقابة المذكورة
ّ
بشكل كبير على سلوك
تحمل سلطة تأديبية وعقابية تؤثر
ٍ
المواطنين الخاضعين للرقابة ،وهو األمر الذي ّ
بشكل
يمس،
ٍ
ّ
والخاصة في إسرائيل.
جوهري ،قوانين الحريات العامة
يقول التقرير إنه وعلى الرغم من اس���تجابة الجهات ذات
ّ
المقدم للحصول
الصلة لطل���ب "هيئة حرية المعلوم���ات"
على تفاصيل حول الكاميرات الموجودة في الفضاء العام،
لاّ
إ أنه���ا رفضت تحديد عدد الكامي���رات الموجودة ،ومكان
تواجدها ،ومتى تم تثبيتها وكي���ف ،أو حتى عدد المرات
التي تم فيها استخدامها ،وأين يتم تخزين هذه البيانات
ّ
وم���دة تخزينها وغيره���ا من التفاصي���ل ذات الصلة ،وقد
تم تبرير هذا الرفض الش���امل ّ
بمبررات أمنية ،حيث دأبت
السلطات على استخدام ّ
المبرر ذاته في مثل هذه الطلبات.

ّ
"قواعد بيانات الشرطة :التحقق
من مكان تواجدك حتى لو لم تفعل شيئًا"!
ُيش���ير التقرير إل���ى أن الش���رطة اإلس���رائيلية ُمرتبطة
ً
س���واء تلك
بالعدي���د من منظم���ات الرقابة اإلس���رائيلية،
التي تم تش���ريعها في القانون أو التي لم يتم تشريعها
كمنظومتي "عين الصقر" ُ
المش���ار إليها أعاله ،و"مدينة بال
عن���ف" ،باإلضافة إلى أنظمة الكاميرات ف���ي الفضاء العام
التي تس���تطيع الوصول إليها بس���هولةُ .ويشير ُ
المحامي
أفنير فينتش���وك ،رئيس قس���م الحق في الخصوصية في
جمعي���ة حقوق الفرد اإلس���رائيلية ،أن هذا ُيضيف لقواعد
بيان���ات الش���رطة بيانات ضخم���ة من ص���ور فوتوغرافية
وغيره���ا ،إل���ى جانب امتالكه���ا القدرة عل���ى الوصول إلى
قاع���دة البيانات "البيومترية الوطنية" في إس���رائيل ،على
ّ
خ�ل�اف ما هو معمول به ف���ي األماكن األخ���رى ،حيث يحق
للش���رطة الوصول إلى قاعدة البيانات البيومترية الشرطية
تتضمن ُ
ّ
المش���تبه به���م والمتهمين وأصحاب
فقط والتي
السوابق ...إلخ.
ُويش���ير فينتش���وك ،الذي س���بق أن ّ
تقدم في التماس
للمحكمة ّ
ضد منظومة "عي���ن الصقر" الرقابية ،وطالب فيه
ّ
بالكشف ّ
عما تتضمنه المنظومة وقدراتها ،إلى أن األخيرة
ُ
ّ
يتضمن نظامًا ضخمًا من الكاميرات
هي مش���روع ش���رطي
ُ
المنتش���رة ،ب���دأ بالعم���ل من���ذ الع���ام  ،2015ويعمل على
ُ
ُ
ُمتابعة ومالحقة الس���ائقين على الطرقات من خالل لوحات
الس���يارات ،وإن ما يجعله���ا ُمختلفة عن كاميرات الس���ير
ُ ّ
"الم ّ
ُ
ش���رعة في القانون" والتي تخ���زن فقط المركبات التي
ُ
ّ
ُ
ترتكب مخالفات الس���ير؛ تس���جل كاميرات منظومة "عين
الصق���ر" كل حركة الس���ير على الطري���ق وتحتفظ بها في
"قوائم س���وداء" ،على س���بيل المثال؛ المركبات المسروقة،
المركبات ُ
المنتهية صالحيتها ،أو حتى أصحاب المركبات
ُ
الذي���ن انتهت صالحية رخصة س���ياقتهم ،أو األش���خاص
ً
سواء
الذين تحتاجهم الش���رطة للتحقيق في أي تفاصيل
كان���ت صغيرة أم كبيرة .ويبرز االنته���اك الواضح هنا ،من
خالل قدرة الشرطة على االحتفاظ بهذه البيانات ّ
لمدة غير
ُم ّ
ح���ددة ،باإلضافة إلى قدرتها على اس���تخدامها والرجوع
إليه���ا دون أي إذن قضائي (من المحكمة) ،ما يجعل قاعدة
البيانات هذه ُمعف���اة من تطبيق "قانون حرية المعلومات"
الذي يس���تثني في البند رقم ( )14في���ه قائمة طويلة من
ّ
التقيد به.
أجهزة األمن وإنفاذ القانون من
ُيشير التقرير إلى العديد من البرامج /المشاريع الرقابية
ً
األخ���رى ،مثال مش���روع "نظرة  "2000الذي ت���م تفعيله في

ّ
يتضمن المش���روع  540كاميرا
القدس ف���ي الع���ام .2017
ُمنتشرة في كافة أنحاء المدينة ،ويحتوي بعضًا منها على
خاصة ألصوات ُم ّ
تقنية تسجيل ّ
حددة (كاالنفجارات ،إطالق
الن���ار ،الصراخ ...إلخ) وتق���وم بتوجيه الكامي���رات نحوها،
ُ
ويقتبس عن أحد كبار ض ّباط الش���رطة قوله" :سيعمل هذا
النظ���ام كم���ا في األفالم؛ ل���ن يكون هن���اك أي مواطن في
المدين���ة خارج نظام التصوير/المراقبة" .وقد تم الكش���ف
الحقًا (في تشرين الثاني  )2020عن أن هذه بعض كاميرات
ه���ذه المنظومة تم توجيهه���ا ُلمراقبة خيم���ة االحتجاج
ُ
المقامة أمام منزل رئيس الحكومة في االحتجاجات األخيرة
ضد بنيامين نتنياهو( .في اس���تطالع أجرته الش���رطة في
ُ
العام 2018؛ اعترف حوالي  %80من ض ّباط الش���رطة الذين
ش���ملهم االس���تطالع ،بأنهم اس���تخدموا قواع���د بيانات
الشرطة لخدمة أغراضهم الشخصية ،وأن حوالي  %6.3من
إدانات الشرطة بارتكاب جرائم تأديبية كانت بسبب إساءة
استخدام قواعد البيانات هذه).
ويذك���ر التقري���ر أن "جمعية حق���وق الف���رد" وجمعية
"خصوصية إس���رائيل" ّ
قدمت���ا في أيار الماضي التماس���ًا
للمحكمة العليا طالبتا فيه بتنظيم عمل كاميرات الشرطة،
وه���و األمر الذي قوبل بعد فت���رة قصيرة بقيام وزارة األمن
الداخلي باإلعالن عن مش���روع قانونُ ،ع���رف الحقًا بـ "قانون
الكاميرات" والذي ُتمنح الش���رطة بموجبه الحق ُ
المطلق في
ً
س���واء الذكية-
وضع الكاميرات في كل أرجاء الفضاء العام؛
ّ
والس���رية ،على أن
المحمولة والثابتة ،والكاميرات العلنية
ّ
ّ
التصرف في اس���تخدامها
ُيمنح ضابط الش���رطة الحق في
بحسب "ما يراه ُمناسبًا" ،ليس كذلك فحسب ،بل أيضًا يكون
ّ
حق الش���رطة استدماج تقنيات رقابة ُ
ومالحقة إضافية
من
دون تنظي���م ذلك قانونيًا أو إعالم الجمهور .خالصة القول؛
ُ
إن مش���روع القانون هذا (الذي أغلق ف���ي آب عن الجمهور)
يمنح الشرطة سلطة ُمطلقة إلجراء عمليات مراقبة جماعية
ّ
مستمرة ،دون أي مراقبة قضائية أو برلمانية.

"برعاية القانون :مدينة بال عنف ،مدينة بال خصوصية!"
ُيشير التقرير إلى مشروع "مدينة بال ُعنف" الذي أطلقته
ّ
يتضمن نشر
وزارة "التمكين والنهوض بالمجتمع" ،والذي
وتثبيت مئ���ات الكاميرات ،باإلضافة إل���ى تفعيل تقنيات
تكنولوجي���ة أخرى تعم���ل على مدار اليوم ( 24س���اعة) بال
ّ
توق���ف ،لتحدي���د العنف ف���ي األماكن العام���ة ُ
ومالحقته
ّ
وتوسع
بالتعاون مع الشرطة في أكثر من  150بلدة ومدينة،
الحقًا ليشمل المدارس ومناطق الترفيه والسياحة .حيث أن
هذا المشروع ،بحسب ما ورد في التقرير" ،تم تنفيذه بدون
تنظيم قانوني س���ليم وبدون إط���ار تنظيمي يعالج قضية
الخصوصية" ،وهذا باالس���تناد إلى ما ورد في تقرير صادر
ع���ن "مركز المعلومات واألبحاث التابع للكنيس���ت" .كما أن
جزءًا كبيرًا من هذا المش���روع الرقابي ُمرتبط بمشروع "عين
ّ
التطرق إليه أعاله.
الصقر" الذي أطلقته الشرطة ،والذي تم
ويرى التقرير أن هذا المش���روع فتح من ش���هية السلطات
المحلي���ة المختلف���ة و"الهيئ���ة الوطنية ألم���ن المجتمع"
للتوس���ع في نشر وسائل الرقابة والمالحقة تحت ُم ّ
ّ
سوغات
"مراقبة العنف".

"في جيبك ومحفظتك :كم ربحت وماذا اشتريت؟"
ُيش���ير التقرير إل���ى أن الرقابة ال تتوقف على الش���وارع
والطرقات والفضاء العام ،بل أيضًا تنس���حب على السلوك
المالي الخاص لكل مواطن إسرائيلي ،حيث تم الكشف في
آب الماضي عن قرار اتخذه بنك إس���رائيل بموجبه س���يتم
ّ
بن���اء قاعدة بيان���ات مالية لجميع س���كان إس���رائيل ،وقد
ج���اء ذلك في خطاب ّ
موجه إلى البنوك وش���ركات االئتمان،
أوعز فيه بنك إس���رائيل إليهم بتقديم معلومات ش���املة
عن عمالئهم على مدى الس���نوات الس���بع الماضية بحلول

كانون األول  ،2021بما يشمل أيضًا نفقات بطاقات االئتمان
واستخدام الشيكات والسحب النقدي وغيرها من المسائل
المالية.

الرقابة على الهواتف واإلنترنت
يقول التقرير إن الحكومة اإلس���رائيلية وافقت في العام
 2007عل���ى مجموعة من اإلج���راءات التي تمنح الش���رطة
ُ
وأجه���زة أخ���رى من أجه���زة إنف���اذ القانون الق���درة على
الحصول على بيانات ش���ركات االتصاالت ،وقد تم دمج ذلك
ً
س���واء بموافقة قضائية
ف���ي قانون "بيانات االتص���االت"،
ُمس���بقة أو بدونه���ا ،على الرغم من االعت���راض الذي أبدته
الش���ركات ّ
بحجة أن ذلك يجعل الوصول إلى البيانات سهال
لاّ
للغاية وينتهك خصوصية األف���راد ،إ أن المحكمة العليا
ُ
اإلس���رائيلية التي طلب منها النظر في هذا االعتراض في
العام  ،2012أكدت أن القانون ُمؤهل على الرغم من اعترافها
بأنه ينتهك الخصوصية.
ُيش���ير التقرير إل���ى أن هناك ُمغاالة في اس���تخدام هذا
القانون بش���كل ُمتصاعد منذ ذل���ك الحين ،تصل في بعض
ً
مثالّ ،
قدمت
األحيان إلى إساءة استخدامه ،ففي العام 2020
الشرطة  40677طلبًا للحصول على بيانات اتصاالت ،بزيادة
قدرها  %64ع���ن العام  ،2016وقد ّ
تمت الموافقة على جميع
ّ
ُ
قاض ،علمًا أن الطلب���ات العاجلة المقدمة
الطلب���ات من قبل
ٍ
بدون أمر من الش���رطة كانت  %40م���ن هذه الطلبات (16644
طلبًا) ،كما أن  %35من هذه الطلبات كانت ُلمتابعة تتراوح ما
بين شهر وثالثة أشهر ،وقد ارتفعت طلبات المتابعة ّ
لمدة
عام فأكثر بنس���بة  ،%140وأصبحت في الوقت نفسه ذرائع
الطلبات باهتة؛ عدم االمتثال للتعليمات؛ اإلهانة الدينية؛
اإلزعاج العام؛ السرعة الزائدة؛ وعدم االمتثال إلشارات السير
ّ
الخاصة
وغيرها ،أي أن الش���رطة اخترقت معلومات االتصال
ّ
بأشخاص لم ُيعطوا حق المرور للمشاة في الشارع! ،كل ذلك
بدون أن يتم التصريح باإلجراءات القضائية الالحقة.
ّ
وليس ذلك فحس���ب ،إذ ُيؤكد التقرير أنه تم الكشف في
كانون الثاني الماضي عن نية وزارة االتصاالت إنشاء قاعدة
بيانات يتم جمعها من ُمزودي البيانات -بيانات ش���هرية،
عن ع���ادات اس���تخدام اإلنترن���ت والتلفزي���ون والهاتف
ّ
لدى المس���تخدمين ،بم���ا في ذلك س���رعة التصفح وحجم
البيانات ،والوقت الذي يقضيه ُ
المس���تهلك في المكالمات
الهاتفية أو مش���اهدة التلفزيون على سبيل المثال .وكل
ذل���ك في الوقت ال���ذي تراقب الش���رطة واألجهزة األمنية
في قس���م اإلنترنت في وزارة العدل الشبكات على الدوام،
حيث اتخذت في الس���نوات األخيرة إجراءات احترازية ضد
األش���خاص الذين أعربوا عن ّنية التخطيط أو المشاركة في
المظاه���رات ،أو الذي���ن ّ
حملوا صورًا معين���ة في ملفاتهم
الش���خصية الخاصةُ ،ويش���ير التقرير إلى أن هذا النوع من
ّ
المراقبة ُيش���كل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والتظاهر
ّ
والحق في المشاركة السياسية.
ّ ُ
ُ
"معلومات الجسم :تعطي الدولة إصبعًا ،لكنها تريد اليد كاملة"
ُ
كم���ا ُيش���ير التقرير إل���ى أن أجه���زة الدولة الش���رطية
واألمني���ة ،وعبر تغلغلها في كل المؤسس���ات والقطاعات،
ّ
تمكنت من بناء قاعدة بيان���ات ضخمة ،وذلك من البيانات
ّ
التي تم جمعها عن غالبية الس���كان في إسرائيل من خالل
تقني���ة "البصمة" و"صورة الوج���ه" المعمول بها في أماكن
العمل المختلفة والمطارات والمؤسس���ات الحكومية وغير
الحكومي���ة ،بعد أن ت���م اس���تبدال النظ���ام الورقي فيها
ّ
الموظفي���ن والعاملين ُ
والمس���افرين ...إلخ.
لتنظي���م عمل
ويق���ول التقري���ر إن هناك حوالي  5.5ملي���ون صورة وجه،
و 3.8ملي���ون بصمة في قاعدة البيان���ات البيومترية هذه،
األمر الذي ُي ّ
ّ
يتضمن
حول كل شخص في إسرائيل إلى ملف
بيانات تعريفي���ة ُم ّ
ّ
التعرف على
فصلة عنه بما في ذل���ك

الوجه والبصمة ،وليس كذلك فحس���ب ،بل إن هناك عملية
ّ
ستمرة منذ العام  2018إلنشاء قاعدة بيانات وراثية ُيطلق
ُم
ُ
ُ
عليها "الفسيفس���اء" تجم���ع من صنادي���ق المرضى لبناء
ّ
للتنبؤ باألمراض والوقاية منها.
أدوات
يصف فينتش���وك العمل الذي تقوم ب���ه أجهزة الدولة
المختلف���ة في هذا المجال بأنه يتم وفق���ًا لطريقة الجدار
والب���رج؛ حيث البدء في المش���روع ومن ث���م فرض الحقائق
على األرض ،وهكذا اس���تطاعت معظم الس���لطات ،المحلية
ُ
والحكوميةُ ،
المضي قدمًا بهذه المش���اريع ومن ثم العودة
لتش���ريعها بأثر رجعي في بعض الحاالت .وهذا ما فعلته
وزارة الصحة بالتحديد ،حينما سقط مشروع "السجل ّ
الطبي
الوطني" من مس���ار التشريع في الكنيست في العام ،2018
حيث لجأت الوزارة إلى بناء هذا السجل بمفردها ،وهو األمر
الذي منح اليوم بعض الشركات التجارية الحق في الوصول
إل���ى قواعد البيانات هذه دون وج���ود أي إجراءات قانونية
ّ
ُمنظمة.

ُ ْ
"الخصوصية ابتليت بالوباء:
«كورونا» فتحت الباب واقتحم «الشاباك» الداخل"!
ُيشير التقرير إلى أن إحدى ُ
المعضالت التي ّ
تسببت بها
ّ
جائحة كورونا وواجهتها إسرائيل تمثلت في الموازنة بين
إيواء المرضى لحماية الجمه���ور ،وبين انتهاك خصوصية
هؤالء المرضى ،حيث أن الخصوصية في إسرائيل بالتحديد
ُ
ابتلي���ت بالوب���اء ،حينما عهدت الحكومة إل���ى جهاز األمن
ّ
الع���ام -الش���اباك بالتحقق م���ن مكان وحرك���ة ُ
المصابين،
ً
ّ
حيث ُيس���مح له بمراقبة السكان ،وقد قام الجهاز ،ونتيجة
لهذا التوظيف ،باس���تخدام كاف���ة التقنيات األمنية التي
ّ
ً
يمتلكها لتعقب المدنيين في إس���رائيل ،وأثار ذلك جدال
واسعًا في الشارع اإلس���رائيلي ،إلى أن خلص تقرير خاص
ُ
ُلمراقب الدولة ،نشر في تشرين األول الماضي ،إلى نتيجة
مفادها أن "الش���اباك لم يقم بالمهام الت���ي أوكلت إليه"،
بعد أن حصل الجهاز عل���ى كافة البيانات من وزارة الصحة
اإلس���رائيلية وصناديق المرض���ى والمختب���رات الصحية
وغيرها خالل هذه الفترة.
ّ
وبحس���ب التقرير ،فإن تمكن جهاز الش���اباك من استخدام
تقنية األس���اور اإللكتروني���ة ُلمراقبة العائدين من الس���فر
في إس���رائيل للتأكد م���ن التزامهم بالحج���ر الصحي جعلها
"الديمقراطي���ة الوحي���دة في العالم الت���ي فرضت مثل هذه
اإلج���راءات الرقابية الصارمة على مواطنيه���ا" ،وذلك بعد أن
حصل الشاباك على موافقة حكومية باستخدام هذه التقنية
ف���ي آذار ُ
المنص���رم ،إذ كان اس���تخدامها حت���ى ذلك الوقت
ُ
ُ
ُمقتصرًا على مراقبة حركة المتهمين بارتكاب جرائم جنائية.
وجدير بالذكر أنه تم التوقف عن اس���تخدامها في ظل تراجع
انتشار المرض خالل الموجة الثالثة .وفي آب ،أي بعد الموجة
ّ
ّ
متطورة
الرابع���ة ،تبنت الدولة تقني���ة مراقبة تكنولوجي���ة
ّ
ّ
أخرى تحت ُمس���مى "نظ���ام الموافقة المتط���ور" -أو بالعبرية
"ههس���كيمون همش���ودراغ" -وهي تقنية ت���م تطويرها من
ِق َبل الش���رطة بتكلفة نصف مليون ش���يكل ،وبحس���بها يتم
إرس���ال رابط إلكترون���ي إلى المحجورين عب���ر الهاتف أو عبر
البري���د اإللكترونيُ ،وب ّ
مجرد النقر عليه ،يتم تحديد موقعهم
ّ
ً
الم ّ
ُ
ُ
ح���دد ،وبالتالي التأكد فيما إذا كانوا فعال ملتزمين بالحجر
الم ّ
في المكان الذي أعلنوه ُمسبقًا للسلطات ُ
ختصة.

(هــوامــش)
ّ
ً
1 .1أنظر/ي مثال :هشام نفاع" ،بحث جديد :خروقات ألنظمة
ُ
ّ
المراقب����ة بالكاميرات ته����دد الحق ف����ي الخصوصية
وحري����ات مدني����ة أخرى ف����ي إس����رائيل!" ،المش����هد
اإلسرائيليHYPERLINK "https://bit. ،22.12.2020 ،
.ly/3DQ0lwn" https://bit.ly/3DQ0lwn
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ّ
مشروع قانون لشرعنة استخدام وتصدير الماريغوانا (القنب):
إسرائيل تسعى الجتياح السوق العالمية الستهالك السموم الطبية!
الثالثاء  2021/10/19الموافق  12ربيع األول 1443هـ العدد  512السنة التاسعة عشرة

كتب وليد ّ
حباس:
صادق الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة التمهيدية،
يوم األربعاء  13تش���رين األول الحالي ،على مشروع
ّ
قانون يجيز استخدام الماريغوانا (القنب) ألغراض
طبية .وقد برزت القائمة العربية الموحدة برئاسة
النائ���ب منصور عب���اس خالل عملي���ة التصويت،
باعتبارها حزبا إس�ل�اميا قام بدعم مشروع القانون
بع���د أن عرضه عل���ى مجل���س الش���ورى التابع له
وحصل على موافقته ،فصفق له أعضاء الكنيس���ت
الحاضرون .في خلفية مش���روع القانون ،نقاش���ات
ح���ادة تتعل���ق بأخالقيات اس���تخدام الس���موم،
خصوصا نبتة الماريغوانا الطبية .لكن األهم ،وهو
م���ا تحاول المقالة أن تس���تعرضه ،أن ثمة س���وقًا
اقتصادي���ة نامي���ة داخل إس���رائيل ،تعمل فيها
العديد من شركات إنتاج الماريغوانا والتي تتطلع
إلى دخول السوق العالمية .واليوم ،يعتبر تصدير
الماريغوان���ا الطبية من أكثر مجاالت االس���تثمار
إغراء ويعود بأرباح هائلة على الدولة التي تتقدم
وتنافس على الصعيد العالمي.
مش���روع القانون الذي مر في القراءة التمهيدية
يس���عى إلى تنظيم سوق الماريغوانا المستخدمة
لغاي���ات طبي���ة ف���ي إس���رائيل ويس���مح بزراعة
الماريغوان���ا وإنتاجه���ا ،وتوزيعها وتس���ويقها
وحيازته���ا ،بش���رط الحصول على إذن رس���مي من
وزارة الصحة اإلس���رائيلية )1( .واالئتالف الحكومي
الحالي بزعامة بينيت -لبيد ،يعتبر الحكومة األولى
في إسرائيل التي تدرج عملية شرعنة الماريغوانا
ضمن بن���ود االتفاقيات االئتالفية التي تش���كلت
الحكوم���ة بموجبه���ا .وم���ن المتوقع أن تس���تمر
مقترحات القواني���ن في األع���وام القادمة إلى أن
يتم تحوي���ل الماريغوانا إلى منت���ج قانوني يباع
في األس���واق .وهناك س���ببان يقفان خلف مشروع
قانون الماريغوانا وال بد من اس���تعراضهما لفهم
الس���ياق الذي يحكم النقاش���ات حول هذا الس���م
داخل الكنيست.
الس���بب األول وال���ذي يبدو أنه أق���ل أهمية ،هو
االهتمام بالمرض���ى في إس���رائيل .اليوم ،هناك
حوال���ي  100ألف مري���ض يس���تخدم الماريغوانا
ألغراض طبية .قبل حوالي  4س���نوات ،قدمت وزارة
الصحة إصالحات فيما يخص استخدام الماريغوانا
الطبية ،بيد أن اإلصالحات كانت معقدة لغاية األمر
ال���ذي صعب على المريض الحصول على إذن طبي،
وسمح للجهات الرقابية أحيانا بمعارضة توصيات
األطب���اء الذي���ن يس���محون لمرضاه���م بتعاطي
الماريغوان���ا .وبالتالي ،ارتفعت تكلفة الماريغوانا
من  370ش���يكل إلى حوالي  4000ش���يكل شهريا
لكل مري���ض )2( .وم���ا ت���زال وزارة الصحة ترفض
اعتب���ار الماريغوانا منتجا طبي���ا ،وتتعامل معها
باعتبارها س���ما خطيرا .وهذا أدى إلى عدم السماح
للصيدليات ببيع الماريغوانا ،واالكتفاء بنقاط بيع
محدودة العدد .بعد أن فش���لت عضوة الكنيست،
شيران هس���كيل ،من حزب «أمل جديد» ،في إلغاء
القانون الذي يجرم الماريغوانا قبل شهرين ،عادت
األسبوع الماضي وقدمت مشروع قانون معدال ،هو
الذي ّ
مر بالقراءة التمهيدية .بيد أن هذا الس���بب
الذي ينظر إلى مصلحة المرضى ال يبدو أنه المحرك
األساس من خلف طرح مشروع القانون.
السبب الثاني والذي يعتبر أكثر أهمية ،لكنه يحتل
نقاش���ات أقل في اإلعالم اإلس���رائيلي ،هو مس���اعي
إسرائيل الجتياح الس���وق العالمية للماريغوانا .في
العام  ،2016كانت المبيعات العالمية من الماريغوانا
القانوني���ة تصل إل���ى حوالي  14ملي���ار دوالر .اليوم
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ارتفع���ت المبيع���ات إلى حوالي  63ملي���ار دوالر.
هذا يعني أن س���وق الماريغوانا العالمية هي سوق
ً
إغراء
صاعدة وواعدة ،وتعتبر أح���د الوجهات األكثر
للمس���تثمرين والرياديي���ن؛ خصوص���ا وأن ال���دول
الغربي���ة ماضية في ش���رعنة الماريغوانا .وباإلضافة
إل���ى هولندا ،ف���إن الماريغوانا تب���اع قانونيا في 13
والية أميركية ،وفي كل من أوروغواي ،وكندا ،والبيرو،
وإسبانيا ،وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول .لكن ثمة
مشكلة في استيراد وتصدير الماريغوانا ،وهي التي
تهم الشركات اإلسرائيلية.
حت���ى اآلن ،ال تجي���ز وزارة الصحة اإلس���رائيلية
تصدير الماريغوان���ا الطبية إلى خارج إس���رائيل.
حتى لو أن هناك دوال أوروبية مس���تعدة الستيراد
الماريغوان���ا اإلس���رائيلية ،اال أن وزارة الصح���ة
اإلس���رائيلية ترف���ض تصدي���ر منت���ج يعتبر غير
قانوني داخل إس���رائيل .وإن ش���رعنة الماريغوانا
وتحويلها إلى عقار طبي ،من ش���أنه أن يساهم في
فتح األسواق العالمية أمام الشركات اإلسرائيلية.
حتى اآلن فإن حوالي كيلو واحد من أصل كل ستين
كيلو يت���م تصديرها إلى خارج إس���رائيل ،على ما
يبدو عن طريق مالطا وباستخدام طرق غير مباشرة.
ف���ي الع���ام  ،2008كان هن���اك فقط  8ش���ركات
إس���رائيلية تعمل على زراع���ة الماريغوانا وبيعها
داخل إسرائيل وفق إجراءات رقابية مشددة .اليوم
هناك عش���رات الش���ركات والتي س���وية تنتج ما

مقداره  40طنًا من الماريغوانا س���نويا .وللمقارنة،
فإن ألمانيا تنتج فقط  8أطنان ،بينما بريطانيا تنتج
 1.5طن س���نويا .ويمكن االدعاء بأن سماح إسرائيل
بتس���ويق معظ���م إنتاجها داخل إس���رائيل يأتي
بهدف حث الصناعة اإلسرائيلية على تطوير جودة
الماريغوان���ا من خالل البح���ث والتطوير والتجريب
على الس���كان تحت بند الوصف���ات الطبية .وتهتم
إسرائيل حاليا بإنتاج ماريغوانا ذات تركيز عال من
مادة  THCوهي المادة المسؤولة عن «التسطيل» أو
من مادة  CBDوهي التي تدخل في صناعة الس���م
كعقار طب���ي ويتم تطويرها داخل معامل متطورة.
()4

وتق���در وزارة الصحة اإلس���رائيلية ب���أن مبيعات
أكبر  12ش���ركة ماريغوانا في إس���رائيل وصلت في
العام  2020إلى حوالي  340مليون ش���يكل .وتنتج
هذ الش���ركات حوالي  40ألف طن ،لكنها تبيع إلى
المرضى االس���رائيليين حوال���ي  28ألف طن فقط.
الباق���ي يبقى في المخ���ازن ،األمر ال���ذي يزيد من
كمي���ة المخزون غي���ر القابل للتصري���ف ،وبالتالي
يزيد خس���ائر الشركات .وسبب اإلنتاج المرتفع هو
التخطيط االستراتيجي لدى الشركات اإلسرائيلية
والتي تسعى إلى اجتياح السوق األوروبية بسرعة
ألن ال���دول الكبرى الت���ي تنت���ج الماريغوانا ،مثل
الواليات المتحدة ،ما تزال تحظر تصديرها.
إحدى أكبر الشركات في إسرائيل تدعى أنتركيور،

						

ويت���رأس مجل���س إدارته���ا ايهود ب���اراك ،رئيس
الحكومة اإلس���رائيلية األسبق .وصلت مبيعات هذه
الشركة في العام  2020إلى حوالي  65مليون شيكل،
وهي تستعد للمزج مع ش���ركة  spaceالكندية في
صفق���ة تقدر بحوال���ي  300ملي���ون دوالر ،وبالتالي
س���تتمكن من مداولة أسهمها في بورصة ناسداك
في نيوي���ورك )5( .لكن باقي الش���ركات الكبرى ،بما
فيها ش���ركة  BOLإلنت���اج الماريغوانا ال تفصح عن
مجالس إدارتها وطاقم العمل بداخلها ،لكنها تقيم
فرقًا بحثية بالتعاون مع معظم جامعات إس���رائيل،
وتساهم بش���كل ملموس في تطوير البحث العملي
المتعلق بإنتاج الماريغوانا على الصعيد العالمي.
من المتوق���ع أن تتحول إس���رائيل إلى رائدة في
صناع���ة وإنت���اج الماريغوانا بس���بب تفوقها في
مج���ال الزراع���ة الحيوية ،وتقني���ات التهجين .وال
توج���د معلوم���ات واضحة ح���ول اختراق ش���ركات
الماريغوانا هذه ألراض���ي الضفة الغربية ،لكن من
الواضح أن القيود الموجودة على زراعة الماريغوانا
في إس���رائيل ترفع من تكلفة اإلنتاج وتدفع هذه
الشركات إلى التفكير في استخدام أراضي الضفة
الغربية بأشكال غير قانونية لبناء مزارع ماريغوانا
به���دف تقلي���ل التكالي���ف الباهظ���ة .وواضح أن
هناك مصالح اقتصادية لش���ركات ومعامل تطوير
ومهندسين زراعيين ،وكل هؤالء لديهم نفوذ قادر
على التأثير على عملية صناعة القرار السياسي في

صـــدر عـــن «مـــدار»

إسرائيل أكثر بكثير من مجتمع المرضى.

(هــوامــش)
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.2

.3

.4

.5

1أي س���ي إي ،الطريق لشرعنة الكنابيس (القنب):
القانون ّ
مر بقراءة تمهيدية ،أي س���ي إي.2021 ،
أنظ���ر الرابط التال���يhttps://www.ice.co.il/ :
consumerism/news/article/832583
2معاري���ف ،قان���ون الكنابي���س ،معاري���ف13 ،
تش���رين األول  .2021أنظ���ر الراب���ط التال���ي:
https://www.maariv.co.il/news/politics/
Article-870619
3موق���ع فارموكان ،االس���تثمار األهم ف���ي العالم:
تصدير الكنابي���س الطب���ي .2020 ،أنظر الرابط
التاليhttps://bit.ly/3jacQep :
4غالي يون���راب ،تم ازال���ة موان���ع التصدير ،إذن
م���ا الذي يعي���ق حاليا صناع���ة الكنابيس الطبي
في إس���رائيل ،غلوب���س 5 ،آب  .2021أنظر الرابط
التال���يhttps://www.globes.co.il/news/ :
article.aspx?did=1001380651
5ش���يلي أفلبي���رغ ،المخ���زون الكبي���ر في س���وق
الكنابي���س م���ن ش���أنه أن يلح���ق خس���ائر ،ذي
مارك���ر 6 ،نيس���ان  .2021أنظ���ر الراب���ط التالي:
https://www.themarker.com/markets/.
premium-1.9682745

ْ
رابكن..
«معنى إسرائيل» ليعقوب مِ .
كتاب ينقد إسرائيل والصهيونية بأدوات دينية يهودية
رام الل���ه :صدر حديثًا ع���ن المركز الفلس���طيني
للدراس���ات اإلس���رائيلية «م���دار» ،كت���اب «معن���ى
إس���رائيل» لمؤلفه يعق���وب م .رابك ْ
���ن ،ترجمه عن
ِ
اإلنكليزية الكاتب حس���ن خض���ر ،يتضمن مرافعة
نقدي���ة متين���ة تحاك���م الصهيونية وإس���رائيل
بأدوات ومرجعيات ديني���ة يهودية تضيء بكثافة
عل���ى حيثي���ات المعارض���ة اليهودي���ة التاريخية
للصهيوني���ة ،عب���ر اقتباس مص���ادر حاخامية غير
شائعة في هذا السياق.
ُيعط���ي الكت���اب ،الواقع في  294صفح���ة ،أهمية
خاصة لهذه المعارضة ،وهو يفكك ما يسميه الخلط
الشائع بين مصالح اليهود ،والصهاينة ،واليهودية،
والصهيوني���ة ،والتقالي���د األلفي���ة اليهودي���ة،
وقومية القرن العش���رين اليهودية ،ومصالح الدولة
ُ
اإلس���رائيلية ،والمواطنين اليهود في بلدان أخرى،
معتبرًا أنه م���ن الضروري لفهم إس���رائيل التمييز
بين الدي���ن ،واإلثنية ،والقومي���ة ،ألن األيديولوجيا
الصهيونية ،على وجه الخص���وص ،جعلت من هذه
األشياء خليطًا واحدًا.
يفحص الكتاب أصول دولة إس���رائيل وطبيعتها
الكولونيالي���ة ،وكذلك مكانها في التاريخ اليهودي
واألوروب���ي ،مذكرًا بأن مؤسس���ي الصهيونية نظروا

إلى حركتهم كقطيعة تامة مع التاريخ اليهودي.
ّ
التح���والت التي
ويغ���وص الكت���اب ف���ي تفصيل
وضعت إس���رائيل في مركز اهتمامات معظم يهود
العالم ،والتي تتراوح ما بين التأييد غير المش���روط
للسياسات اإلس���رائيلية ،واإلدانة ،بل وحتى الرفض
الصري���ح ،للمفه���وم الصهيون���ي ـ أي القوم���ي ـ
لليه���ودي ،معتبرًا أن الفك���رة ،المقبولة على نطاق
واس���ع ،بأن كل اليه���ود صهاين���ة ،وبالتالي فهم
ّ
أش���داء عن دولة إس���رائيل ،ليست سوى
مدافعون
أسطورة تخدم العداء للسامية.
ويخلص إلى أن الصهيونية ال يمكن اختزالها في
ّ
مجرد ردة فعل اليهود على االضطهاد ،والتهديدات،
والمواقف الالسامية ،معتبرًا أن
اإلبادة النازية موضوع أساس���ي آخ���ر في التاريخ
اليهودي المعاص���ر .وتتمثل المقاربة التي يتبناها
الكاتب في دمج مأس���اة القرن العش���رين هذه في
الهوت ّ
تطور على م���دار قرون من التاريخ اليهودي،
ُ
ِّ
معتبرًا أنه خالفًا للمتوقع ،حولت هذه المأس���اة إلى
عالمة تشير إلى طريق الوحدة الوطنية في إسرائيل،
والوالء الصهيوني في الدياسبورا.
ويلفت خضر ،ف���ي تقديمه للترجم���ة العربية أن
أغلب خالص���ات الكتاب السياس���ية ،على قدر كبير

من االنس���جام مع خالصات تنتم���ي إلى نقد ظاهرة
ّ
التوس���ع الكولونيالي الغربي ،والرؤى األيديولوجية
والسياس���ية لح���ركات التح���رر القوم���ي ف���ي
المستعمرات ،التي خبت حدتها في العقود القليلة
الماضية ،في ظ���ل الموجة الصاعدة لليمين القومي
والديني في العال���م على جناح العولمة ،والليبرالية
الجديدة.
ويضيف خضر :فالدولة اإلس���رائيلية في مرافعة
الكاتب جزء من ظاهرة التوسع الكولونيالي الغربي،
والصهيونية جزء من ظاهرة القوميات الرومانس���ية
األوروبية ،ومشروعها في فلسطين استعمار أوروبي
ف���ي الجوه���ر ،وحل الص���راع في فلس���طين وعليها
ال يتأت���ى دون مش���روع لن���زع االس���تعمار في هذا
الجزء من آس���يا الغربية ،ناهيك عن اإلقرار بحقيقة
أن الدول���ة اإلس���رائيلية ال تمث���ل تتويج���ًا للتاريخ
اليه���ودي ،بالضرورة ،وقد أصبح���ت مصدر تهديد
ال للفلس���طينيين وجيرانها وحس���ب ،ولكن لس�ل�ام
العالم ،أيضًا.
ّ
ويوضح :منش���أ المفارقة ،هنا ،أنن���ا ومع تحفظات
موضوعي���ة على اإلط���ار الع���ام لمرافع���ة الكاتب،
ن���رى أن خالصاته السياس���ية يمك���ن أن تتموضع
بس���هولة بالغة في اإلطار المفاهيمي لفكرة الدولة

الديمقراطي���ة العلمانية ،التي تبل���ورت في الفكر
ّ
السياس���ي الفلس���طيني ،وتجلت في صورة ش���عار
سياس���ي ،ومرافعة أيديولوجية ،في خطاب فصائل
منظمة التحرير الفلس���طينية في سبعينيات القرن
الماضي .وعلى الرغم من حقيقة أن المرافعة المعنية
ّ
ظلت جنينية ،بالمعنى النظري ،ووهن حضورها في
العقود القليلة الماضية ،إال أن أهميتها لم تتراجع،
وربم���ا تب���دو أكثر راهني���ة في ظل م���ا يعانيه حل
الدولتين من انسداد األفق هذه األيام.
ويختم خضر :من المؤكد أن مرافعة كهذه تحتاج،
على طريق النضج ،إلى دمج تواريخ اليهود واليهودية
في فلس���طين كجزء من التاريخ الفلسطيني العام،
مراتّ :
الذي تم تشويهه وتهميش���ه ثالث ّ
مرة في
ّ
التوس���ع الكولونيالي الغربية،
أدبيات وعلوم موجة
ّ
التي جعلت منه توراتيًا بامتياز ،فألغت أو همش���ت
ّ
ّ
وم���رة عل���ى يد
المدون���ة التوراتي���ة،
كل م���ا دون
الصهيونية التي تس���عى لترجم���ة وتكريس تلك
العلوم واآلداب (التي ّ
قوضت مناهج العلوم الحديثة
صدقيتها) بطرد الفلسطينيين من األرض والتاريخ
ف���ي آنّ ،
ومرة على يد اليمي���ن الديني والقومي ،في
فلس���طين والعالم العربي ،ال���ذي تجاهل كل وجود
لليهود واليهودية في تاريخ فلسطين.

(عن موقع «كالكاليست»)
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في «مؤشر الصوت اإلسرائيلي»« :النووي اإليراني» قبل مكافحة الجريمة
في المجتمع العربي وقبل السالم مع الشعب الفلسطيني!
كتب سليم سالمة:
تعكس نتائج اس���تطالع «مؤش���ر الصوت اإلسرائيلي»
لش���هر أيلول األخي���ر س���يرورات تتخذ منح���ى الثبات
والتعمق في الوجهات الرئيس���ة الت���ي تميز المجتمع
اإلسرائيلي عمومًا ،وذلك من خالل اإلجابات على األسئلة
التي تتكرر كل شهر في هذا االستطالع الذي ُيعتبر من
ُ
أهم اس���تطالعات الرأي العام التي تجرى في إس���رائيل،
نظرًا لوتيرة إجرائه الش���هرية من جهة ،والس���تمرارية
عملية الرصد والمتابع���ة المنهجية في بعض المجاالت
العينية ،التي تش���كل جزءًا أساس���يًا من هذا االستطالع
بصورة ثابتة ودائمة ،من جهة ثانية.
ّ
و»مؤشر الصوت اإلسرائيلي» هو استطالع شهري للرأي
العام والسياسات في إس���رائيل يجريه «مركز فيطربي»
(ه���و «مرك���ز غوطم���ان» ،س���ابقًا ،الذي يعمل ف���ي إطار
«المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية» منذ العام  .1998وهو
مركز أبحاث مس���تقل متخصص في جمع ،تحليل وحفظ
معطيات عن المجتمع والسياسة اإلسرائيليين)ُ .ويجرى
استطالع «مؤشر الصوت اإلس���رائيلي» كل شهر ،ابتداء
من نيس���ان  ،2019بعد التوقف عن إجراء ونشر استطالع
ّ
ش���هري آخر هو «مؤش���ر الس�ل�ام» ،الذي كان مش���روعًا
مش���تركًا لـ «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية» وجامعة
ُ
ت���ل أبيب ونش���ر األخير منه ف���ي كان���ون الثاني ،2019
ً
ليأتي «مؤش���ر الصوت اإلس���رائيلي» مكانه وبديال عنه.
وقد أجري اس���تطالع «مؤشر الصوت اإلسرائيلي» األخير،
لش���هر أيلول  ،2021في الفترة بي���ن  30أيلول األخير و4
َ
تش���رين األول الجاري ،وشمل عينة مستطلعين من 756
شخصًا ،من الذكور واإلناث ( 603منهم من اليهود و153
من العرب ،في سن  18عامًا وما فوق).
لكن «مؤش���ر الصوت اإلسرائيلي» األخير تضمن أسئلة
ف���ي ثالثة مواضيع جديدة تبدو ،ظاهريًا فقط ،أنها تقع
خ���ارج دائرة المج���االت التي تتكرر فيه األس���ئلة عنها
بوتي���رة ش���هرية عادة ،إال أن���ه من غي���ر الممكن إغفال
العالق���ة الجدلي���ة الدائم���ة بينها وبين تل���ك القضايا
«الثابت���ة» .وقد ج���اءت أس���ئلة «المواضي���ع الجديدة»
ه���ذه على خلفية التغيير الذي حصل في س���دة الحكم
اإلس���رائيلي مع انتهاء فت���رة حكم بنيامي���ن نتنياهو
على رأس حزب الليكود وحلفائه من اليمين اإلس���رائيلي
وتش���كيل ما أطلق عليها في إس���رائيل اس���م «حكومة
التغيي���ر» الت���ي حظيت بثقة الكنيس���ت اإلس���رائيلي
ي���وم  13حزيران  ،2021بعد تش���كيل تحالف رئيس بين
ح���زب «نحو اليمي���ن» (يمينا) اليميني بقي���ادة نفتالي
بينيت وش���ركائه اآلخرين من اليمين («إسرائيل بيتنا»
بقي���ادة أفيغدور ليبرمان؛ «أم���ل جديد» بقيادة جدعون
س���اعر) ،من جهة ،وحزب «يوجد مس���تقبل» (يش عتيد)
المحس���وب حزب «وس���ط» ،بقيادة يائير لبيد ،وشركائه
اآلخرين من «الوس���ط» و»اليس���ار» («أزرق أبيض» بقيادة
بنيامي���ن غانت���س ،العمل بقي���ادة مي���راف ميخائيلي
وميرت���س بقيادة نيتس���ان هوروفيت���س) وبدعم كتلة
«القائمة العربية الموح���دة» من الخارج ،من جهة أخرى؛
وذلك في إثر انتخابات الكنيس���ت الـ  24التي جرت يوم
 23آذار الماضي وكرست نتائجها واقع األزمة السياسية
ـ الحزبية المس���تمرة في إس���رائيل والتي عكستها أربع
جوالت انتخابية نيابية عامة جرت خالل عامين.

السالم مع الفلسطينيين
وسلم أولويات الحكومة اإلسرائيلية الجديدة
أول ه���ذه المواضيع هو م���ا ورد تحت عن���وان «فرص
التوقي���ع عل���ى اتفاقية (س�ل�ام) مع الفلس���طينيين».
فقد بينت نتائج االس���تطالع هنا أن أغلبية س���احقة من
الجمه���ور في إس���رائيل عامة ال يتوق���ع أي توقيع على
اتفاقية كه���ذه في غضون الس���نوات الخمس القريبة،
على األقلّ .
وردًا على الس���ؤال« :ما هي ،برأيك ،احتماالت
التوقي���ع على اتفاقية س�ل�ام مع الفلس���طينيين خالل
الس���نوات الخمس القادم���ة؟» ،ق���ال  %87.3من مجمل
المشاركين في االس���تطالع إن «االحتماالت متدنية جدًا
أو غير قائم���ة ،إطالقًا» .هذا ما قال���ه  %89.3من اليهود
و %78.6م���ن الع���رب .في المقابل ،ق���ال  %7.9فقط من
مجمل المشاركين في االستطالع إن «فرص التوقيع على
اتفاقية س�ل�ام مع الفلسطينيين خالل السنوات الخمس
القريب���ة» هي «كبيرة جدًا أو كبي���رة» ،وهو ما قاله %5.8
فقط من اليهود و %17.2فقط من العرب.
ف���ي التوزيعة حس���ب المعس���كرات السياس���ية في
إس���رائيل ،جاءت النتائج في هذا الموض���وع على النحو
التالي %88 :من مصوتي «اليس���ار» و %85.5من مصوتي
«الوسط» و %92من مصوتي اليمين ـ جميعهم يعتقدون
بأن ف���رص التوقيع على اتفاقية س�ل�ام بين إس���رائيل
والفلس���طينيين خالل الس���نوات الخم���س القريبة هي
فرص ضئيلة جدًا ،أو تكاد تكون معدومة تمامًا.
ُ
تظه���ر النتائج ف���ي هذا الموضوع ،وخصوصًا حس���ب
التوزيعتين القومية والسياس���ية ـ الحزبية ،أن مس���ألة
الس�ل�ام بين إس���رائيل والش���عب الفلس���طيني وفرص
تحقيقه بالتوقيع على اتفاقية سياس���ية بين الطرفين
خالل السنوات القريبة ال تحتل مرتبة متقدمة في جدول
أعمال الرأي العام اإلسرائيلي وليست في مقدمة القضايا
التي تش���غل باله وأن المجتمع اإلسرائيلي عمومًا ال يرى
أي فارق في هذا المجال بين «حكومة التغيير» الجديدة

«مؤشر الصوت اإلسرائيلي» :أداء بينيت رديء  ..و«المزاج القومي» في تراجع.

التي تجمع أحزاب «الوس���ط» و»اليس���ار» ،إلى جانب بعض
أح���زاب اليمين ،وبين حكومات الليكود واليمين برئاس���ة
نتنياهو خالل العقد األخير .ويبدو هذا االستنتاج واضحًا
إلى أبع���د الحدود بالنظر إلى حقيقة أن  %88من مصوتي
«اليسار» و %85.5من مصوتي «الوسط» (جمهور الحكومة
الجديدة) يرون أن فرص التوصل إلى اتفاقية سالم خالل
الس���نوات الخمس القريبة هي «ضئيلة جدًا أو تكاد تكون
معدومة» ،أي بفارق بسيط جدًا عن مصوتي اليمين الذين
يرون ذلك أيضًا (.)%92
يتع���زز هذا االس���تنتاج ،أكث���ر فأكث���ر ،بالنتائج التي
تمخض عنها االس���تطالع في موضوع آخر من «المواضيع
الجديدة» التي أشرنا إليها ـ وهو الوارد تحت عنوان «سلم
أولوي���ات الحكومة (الجديدة) للس���نة القريبة»ّ .
فردًا على
س���ؤال «ما الذي يج���ب أن يكون ،برأيك ،على رأس س���لم
أولويات الحكومة خالل الس���نة القريبة؟» ،جاء «الس���عي
نحو التوصل إلى اتفاقية س�ل�ام مع الفلس���طينيين» في
أدنى هذا الس���لم ،إذ اعتبره  %6.9م���ن العرب و %3.9من
اليه���ود ،فقط ال غير ،و %4.4فقط من مجمل المش���اركين
في االستطالع «المهمة المركزية التي يجب أن تكون على
رأس سلم األولويات»!
في هذا الموض���وع ،بالتحديد ،ظهر فارق كبير جدًا بين
اليهود والعرب .فبينما اعتبرت غالبية المشاركين العرب
في االس���تطالع ( )%53أن مكافحة الجريمة في المجتمع
العربي يج���ب أن تكون المهمة المركزي���ة التي تتصدر
س���لم أولويات الحكومة خالل الس���نة القريبة ،وضعتها
أغلبية المشاركين في المكان الرابع فقط ،إذ اعتبر %12.9
فقط من اليهود أن ه���ذه المهمة يجب أن يكون المهمة
المركزي���ة ـ وه���و م���ا رآه  %20.1في المع���دل ،من مجمل
المشاركين في االستطالع ،ليحل في المرتبة الثالثة فقط.
ف���ي المقابل ،اعتب���رت غالبية المش���اركين اليهود في
االس���تطالع ( )%35.3أن المهمة الت���ي يجب أن تتصدر
سلم أولويات الحكومة هي «تثبيت االقتصاد اإلسرائيلي»
في أعقاب أزمة جائحة كورون���ا وتداعياتها االقتصادية؛
وهو ما قاله  %22.7من المشاركين العرب .وفي المحصلة،
احت���ل ه���ذا الموض���وع (االقتص���اد) الم���كان األول في
ترتيب المهمات التي يجب أن تكون على س���لم أولويات
الحكومة ،إذ حظي بتأييد  %33.3من مجمل المش���اركين
في االس���تطالع .تلته ،في المرتبة الثانية ،مسألة محاربة
جائح���ة كورون���ا %23.6 :م���ن مجم���ل المش���اركين في
االس���تطالع %25.7 ،من المش���اركين اليهود و %13.9من
المش���اركين العرب .وحلت في المرتب���ة الثالثة من حيث
األهمية مس���ألة «لج���م البرنامج الن���ووي اإليراني» ،برأي
 %15.3من مجمل المش���اركين في االستطالع %17.8 ،من
المشاركين اليهود و %3.6من المشاركين العرب.
الالفت ف���ي هذه النتائج ،بما يس���تدعي التوقف عنده

مليًا ،ه���و أن الجمهور اليهودي يض���ع «التهديد النووي
اإليراني» ومهمة «لجم» هذا المش���روع النووي في مرتبة
متقدم���ة جدًا على س���لم أولويات الحكومة اإلس���رائيلية
الجدي���دة ،اس���تمرارًا أوتوماتيكي���ًا لنه���ج التضخي���م
والتخويف الذي ّ
كرسته ماكينة الدعاية والتحريض التي
اعتمدته���ا حكومات الليكود واليمين برئاس���ة نتنياهو،
وهو ما يشكل مؤش���رًا واضحًا ـ من ضمن مؤشرات ودالئل
ُ
أخرى كثيرة ،من بينها أيضًا ما كشف النقاب عنه األسبوع
الماضي فيما يتعلق بتوس���يع البناء االس���تيطاني ـ أنها
وإن كانت «حكومة تغيير» بالفعل فإنما هو «التغيير» في
قضايا داخلية تخص اليهود في دولة إس���رائيل ،بشكل
خاص وربما حصري تمامًا.
يش���كل التصدي للبرنامج النووي اإليراني ،إذن ،مهمة
مركزية إس���رائيلية تس���بق ،ف���ي نظر أغلبي���ة الجمهور
اليه���ودي الذي تعتب���ره  %17.8منه المهم���ة المركزية
األول���ى ،مكافحة الجريمة المنظمة ف���ي المجتمع العربي
الفلس���طيني في داخل إسرائيل ( %12.9فقط من اليهود
يعتبرونه���ا المهمة المركزية األولى) والس���عي للتوصل
إلى اتفاقية سالم مع الشعب الفلسطيني ( %3.9فقط من
اليهود يعتبرونها المهمة المركزية األولى).
في س���ياق «البرنام���ج الن���ووي اإليراني» ،أيضًا ،س���أل
االس���تطالع المشاركين في العينة الس���ؤال التالي« :على
خلفي���ة حقيق���ة أن إيران قد أصبحت ،عل���ى ما يبدو ،على
عتب���ة امتالك قدرات نووية في المس���تقبل القريب جدًا،
فمن الذين كان���وا محقين أكثر :أولئك الذين أيدوا ش���ن
هجوم عس���كري على إيران في مراح���ل مبكرة من تطوير
قدراتها النووية (والمقصود هنا ،بالطبع ،رئيس الحكومة
الس���ابق نتنياهو بش���كل خاص) ،وهو الهجوم الذي كان
من ش���أنه استدعاء هجوم واس���ع ضد إسرائيل ،أم الذين
قال���وا بضرورة التوصل إلى اتف���اق مع إيران على أمل لجم
مش���روعها النووي ومن���ع حيازتها ق���درات نووية؟» .في
الرد على هذا الس���ؤال ،جاءت اإلجابات على النحو التالي:
 %44.6م���ن مجم���ل المش���اركين في االس���تطالع%51.1 ،
من اليه���ود و %14.9من العرب ،قالوا إن المعس���كر األول
(نتنياهو ومؤيدوه) كان المحق ،بينما قال %23.5 ،%27.5
م���ن اليهود و %45.7من العرب إن المعس���كر اآلخر (الذي
دع���ا إلى التوصل إلى اتفاق م���ع إيران) هو الذي كان على
حق .وفي السياق ذاته ،س���ئل المشاركون أيضًا« :بالرغم
م���ن سياس���ة الغموض الرس���مية الت���ي تنتهجها دولة
إس���رائيل ،ثمة لديها كما يبدو سالح نووي متطور .ما هو،
برأيك ،احتمال إقدام إيران على استخدام السالح النووي
ضد إس���رائيل في حال اندالع مواجهة مباشرة بينهما؟»،
فج���اءت اإلجابات على النحو التالي :قال  %37.2من مجمل
المشاركين في االستطالع %37.4 ،من المشاركين اليهود
و %35.1من المش���اركين الع���رب إن احتمال حصول ذلك

«كبير إلى كبير جدًا» ،مقابل  %36.7من مجمل المشاركين
في االس���تطالع %35.7 ،من المش���اركين اليهود و%51.4
من المشاركين العرب الذين قالوا إن احتمال حصول ذلك
«ضئيل إلى ضئيل جدًا».
ً
في الس���ياق اإلقليمي ،أيضًا ،تضمن االس���تطالع سؤاال
خاصًا لمناس���بة مرور س���نة واح���دة عل���ى التوقيع على
«اتفاقي���ات أبراه���ام» التطبيعية بين إس���رائيل ودولة
اإلم���ارات العربية المتحدة ومملك���ة البحرين ،ورد بالنص
التالي« :قبل س���نة واحدة بالضبط ،وق���ع رئيس الحكومة
الس���ابق بنيامي���ن نتنياهو عل���ى اتفاقي���ات أبراهام مع
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة والبحرين .ه���ل لبت هذه
االتفاقي���ات حت���ى اآلن التوقعات منها ،برأي���ك؟» .على
هذا الس���ؤال ،جاءت اإلجابات التالي���ة %66.6 :من مجمل
المشاركين في االستطالع %64.3 ،من المشاركين اليهود
و %43.5من المشاركين العرب أجابوا بـ «نعم ،بالتأكيد و/
أو أعتقد ذلك» ،بينما أجاب  %19.5من مجمل المشاركين،
 %14.5من المش���اركين اليهود و %42.5من المش���اركين
العرب بـ «كال ،بالتأكيد و /أو ال أعتقد ذلك».

ٍّ
تقدير متدن لرئيس الحكومة وتراجع «المزاج القومي»
تعكس نتائج اس���تطالع «مؤش���ر الصوت اإلسرائيلي»
األخير ،لشهر أيلول المنصرم ،حالة من التقدير المتدني
ج���دًا ال���ذي يحظى به رئي���س الحكومة الحال���ي ،نفتالي
بينيت ،بين الجمهور اإلس���رائيلي عامة؛ وهو ما ينعكس،
بشكل خاص ،في اإلجابات على سؤالين حول مدى الرضى
من أدائه ـ األول من خطابه في األمم المتحدة والثاني من
أدائه في معالجة أزمة جائحة كورونا.
في اإلجابة على السؤال األول ،قال  %4.1فقط من مجمل
المش���اركين في االس���تطالع %4.1 ،فقط من المشاركين
اليه���ود و %4.4فقط من المش���اركين الع���رب إن خطاب
بينيت في األمم المتحدة كان «ممتازًا» ،بينما قال %25.6
م���ن مجمل المش���اركين %28.1 ،من المش���اركين اليهود
و %13.9م���ن المش���اركين العرب إن الخطاب كان «س���يئًا
ج���دًا» .وأعط���ى اآلخرون تقييم���ات تراوحت بي���ن «جيد»
و»سيء جدًا»« :جيد» ( %14.7 ،%14.4و %11.4على التوالي)،
«متوس���ط» ( %21.5 ،%22.1و %24.9على التوالي) و»سيء»
( %10.9 ،%11.2و %12.6على التوالي).
وم���ن المثي���ر جدًا التمعن ف���ي نتائج االس���تطالع ،في
اإلجابات على هذا الس���ؤال ،حس���ب التوزيع���ة الحزبية.
فقد اعتبر خطاب بيني���ت في األمم المتحدة «ممتازًا» كل
من %3 :م���ن مصوتي يهدوت هت���وراة %4 ،من مصوتي
ش���اس %8 ،من مصوتي «الصهيونية الدينية» %11 ،من
مصوتي الليكود %16 ،من مصوت���ي «أمل جديد»%17.5 ،
من مصوتي القائمة المشتركة %20 ،من مصوتي ميرتس،
 %25م���ن مصوتي «يوج���د مس���تقبل» %26 ،من مصوتي
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«القائمة العربي���ة الموحدة» ومصوتي حزب العمل%33 ،
من مصوت���ي «إس���رائيل بيتنا» و»أزرق أبي���ض» و%35.5
(فقط) من مصوتي «يمينا» ـ حزب بينيت نفسه!
أما في مس���ألة معالجة أزمة كورونا ،فجاء التقييم على
النح���و التالي :اعتب���ر  %5.9فقط من مجمل المش���اركين
في االس���تطالع %4.4 ،من المش���اركين اليه���ود و%12.6
من المش���اركين العرب أن أداء بيني���ت في هذا الموضوع
«ممتاز» ،بينما قال  %28.2من مجمل المشاركين%30.3 ،
من المشاركين اليهود و %18.7من المشاركين العرب ،أن
أداءه «سيء جدًا» .وأعطى اآلخرون تقييمات تراوحت بين
«جيد» و»س���يء جدًا»« :جيد» ( %22.5 ،%21.8و %18.4على
التوالي)« ،متوس���ط» ( %25.7 ،%26و %27.5على التوالي)
و»سيء» ( %13.6 ،%14.4و 17.9على التوالي).
اس����تمرار التراج����ع الح����اد في نس����بة اإلس����رائيليين
المتفائلي����ن بحال����ة «األم����ن القوم����ي اإلس����رائيلي» في
المس����تقبل المنظور ُ
(سجل هذا التراجع للمرة األولى في
استطالع «مؤشر الصوت اإلسرائيلي» لشهر آب الماضي،
وذلك للم����رة األولى منذ الب����دء بإجراء هذا االس����تطالع،
في نيس����ان  )2019وكذلك بحالة «النظ����ام الديمقراطي»
و»الم����زاج القومي اإلس����رائيلي» ،هو (التراج����ع) من بين
أكثر المؤشرات على حقيقة معارضة ،بل عداء ،الجمهور
اإلسرائيلي اليهودي عمومًا للحكومة الحالية وقيادتها،
بتأثير مباشر من حملة الليكود ونتنياهو وحلفائهما من
اليمين ضدها.
ّ
فردًا على الس���ؤال« :ما هو ش���عورك بش���أن مس���تقبل
النظام الديمقراطي في إسرائيل» ،قال  %46.3من مجمل
المشاركين في االستطالع %44.6 ،من المشاركين اليهود
و %53.8م���ن المش���اركين العرب ،إنهم «متش���ائمون أو
متش���ائمون جدًا»؛ بينما قال  %48من مجمل المشاركين،
 %49.8من المش���اركين اليهود و %40.3من المش���اركين
الع���رب إنه���م «متفائل���ون أو متفائل���ون ج���دًا» .وف���ي
التوزيع���ة السياس���ية ـ الحزبية ،يتض���ح أن المصوتين
ألحزاب «الوسط» يش���كلون أغلبية المتفائلين بمستقبل
النظ���ام الديمقراطي ف���ي إس���رائيل ( %59.5و %57على
التوالي) ،بينما يش���كل المصوتون ألحزاب اليمين أغلبية
المتشائمين حيال مستقبل النظام الديمقراطي (.)%55
أما في السؤال حول «مستقبل األمن القومي» ،فقد جاءت
النتائج على النحو التالي %46 :من مجمل المشاركين في
االس���تطالع %42.9 ،من المش���اركين اليهود و %60.3من
المش���اركين العرب قالوا إنهم «متشائمون أو متشائمون
جدًا» ،فيما قال  %48من مجمل المشاركين في االستطالع،
 %49.8من المش���اركين اليهود و %40.3من المش���اركين
العرب إنهم «متفائلون أو متفائلون جدا» .بين المتفائلين
بمستقبل األمن القومي %55 :من مصوتي «اليسار»%51 ،
من مصوتي اليمين و %50من مصوتي «الوسط».

المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

