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كلمة في البـدايـة
االنتخابات األميركية
وتداعيات متوقعة على إسرائيل
أنطوان شلحت

															
االحتجاجات على نتنياهو :السبب االقتصادي حاضر بقوة.

(رويترز)

تـقـريـر دولــي:
إسرائيل من أغلى الدول وموجة غالء أخرى ستداهم األسواق قريبًا!
كتب برهوم جرايسي:
أظهرت تقارير جديدة أن الس���وق اإلسرائيلية مقبلة على موجة
غ�ل�اء في أس���عار المواد الغذائي���ة ،لتنضم إلى ارتف���اع طرأ على
أس���عار الخضراوات والفواكه في الشهر الماضي .إال أن هذا الغالء
ال ينعكس بصورة حقيقية في تقارير التضخم المالي الذي تراجع
في األشهر التس���عة األولى من هذا العام بنسبة  .%0.7في حين
دلت تقارير على أن الجمهور اإلسرائيلي قلق من المستقبل ،وبات
يفضل تكديس األموال في البنوك على صرفها .وفي المقابل ،قال
تقرير جديد لوزارة المالية إن ش���هر أيلول الماضي ،أظهر تراجعا
في عدد متلقي الرواتب بنحو  100ألف ش���خص ،وهؤالء يشكلون
قرابة  %2.5من القوة العاملة في إسرائيل.
فقد ق���ال التقرير الدوري لمكتب اإلحص���اء المركزي في نهاية
األس���بوع الماضي ،إن التضخم المالي في ش���هر أيلول الماضي،
س���جل تراجعا بنس���بة  ،%0.1ومنذ مطل���ع العام الج���اري تراجع
التضخم بنسبة  ،%0.7وفي األشهر الـ  12األخيرة ،تراجع التضخم
بالنسبة ذاتها بنسبة .%0.7
وكان تراجع التضخم في الشهر الماضي ،أيلول ،مفاجئا نوعا ما،
رغم أنه ال يخرج عن وتيرة التضخم الغالبة في العام الجاري ،بفعل
تراجع حركة السوق .ولكن شهر أيلول الماضي شهد غالبية موسم
األعياد العبرية ،وباألس���اس التحضير لها ،وكان من المفروض أن
يشهدا ارتفاعا ولو طفيفا في األسعار ،إال أن التضخم تراجع.
وقال مكتب االحصاء في تقريره ،إن اإلغالق الذي طال األسبوعين
األخيرين في الش���هر الماضي ذروة األعي���اد اليهودية ،أدى إلى
تراجع في حركة الس���وق ،ووقف قطاعات استهالكية كليا .ورغم
هذا ،فقد س���جلت أس���عار الخضراوات والفواكه الطازجة ارتفاعا
حادا بنسبة  ،%7.2في حين أن المواد الغذائية األساسية األخرى،
سجلت تراجعا طفيفا يقل عن .)%0.6( %1
وقد س���بق تقرير مكتب اإلحصاء تقرير آخر ،ق���ال إنه في فترة
األعياد العبرية ،س���جلت المواد االس���تهالكية األساسية ارتفاعا
بأس���عارها ،بحجج مختلفة ،ولكن االرتفاع األكبر كان في أس���عار
الخضراوات والفواكه ،بنس���بة مئوية عالية ،تراوحت ما بين %26
في أدناها ،وحتى  %76كما في حالة الخيار ،والبندورة.%59 -
وفي س���ياق متصل قال تقرير جديد إن الم���واد الغذائية التي
تعتم���د القمح وال���ذرة والصويا ،مرش���حة الرتفاع أس���عارها في
األش���هر القليلة المقبلة ،على ضوء ارتفاع أسعارها عالميا ،بحجة
تراجع المحاصيل في األسواق العالمية بنسبة  .%11ونجم عن هذا
التراجع ،ارتفاع أس���عار القمح في األسواق العالمية بنسبة ،%17
والصويا بنسبة  ،%16والذرة بنسبة .%12
وتراجع التضخم في شهر أيلول بنسبة  ،%0.1ومنذ مطلع العام
بنس���بة ّ ،%0.7
يقرب تحقيق تقديرات بنك إسرائيل الصادرة في
ربيع العام الجاري ،بأن التضخم المالي سيسجل هذا العام تراجعا
غير مس���بوق في إسرائيل ،بنس���بة  ،%1.2إذ أن أعلى نسبة تراجع
كانت في العام  ،2015بنسبة .%1
ويعكس هذا التراج���ع حالة ضعف الحرك���ة التجارية ،وتوقف
قطاعات استهالك وصرف كليا تقريبا منذ ما بات يقارب  7أشهر،
مثل قطاع الس���ياحة والنقل الجوي .ففي الرب���ع الثاني من العام
الجاري تراجع االستهالك بنسبة  %50وفق تقرير لمكتب اإلحصاء
المركزي ،وكان التراجع في كافة جوانب االستهالك ،وحتى المواد
والبضائع االس���تهالكية األساسية ،ما يعكس عدم ثقة الجمهور
بالمس���تقبل من جهة ،وأيضا تراجع القوة الش���رائية ،مع ارتفاع
البطال���ة بأربعة أضعاف عما كانت عليه في نهاية العام الماضي،
من  ،%3.4إلى  %14اليوم.
ومن مؤش���رات تراج���ع اس���تهالك الجمهور ،ع���دا تراجع القوة
الش���رائية بفعل اتس���اع البطالة ،هو ما أش���ار الي���ه تقرير لبنك
إسرائيل صدر في األس���بوع الماضي ،قال فيه إن أموال الجمهور
في الحسابات البنكية الجارية ،ارتفعت بنسبة  ،%20من  348مليار

شيكل في مطلع العام ،إلى  415مليار شيكل ( 122مليار دوالر) في
نهاية أيلول الماضي.
وقد أجرت صحيفة «كالكاليس���ت» مقارنة مع أزمات اقتصادية
س���ابقة ،ووجدت أن ارتفاعا بنسبة  %20في األموال في الحسابات
الجارية ،في أوج األزمة الحالية ،مقابل ارتفاع بنس���بة  %4في ذات
الفترة من العام الماضي ،هي نس���ب مشابهة ألزمات اقتصادية
سابقة في العقدين األخيرين ،مثل أزمة  2002 -2001وأزمة -2008
 .2009إال أن الف���ارق اآلن هو في حجم األموال ،ففي حين كان حجم
األموال في الحس���ابات الجارية في الع���ام  ،2010حوالي  70مليار
ش���يكل ،فإن الحديث يدور اليوم عن  415مليار ش���يكل ،أي أكثر
بستة اضعاف.
وقالت الصحيفة إن المديري���ن العامين لكبرى البنوك اجتمعوا
في الشهر الماضي مع وزير المالية يسرائيل كاتس ،وحذروه من
أن ظاهرة تكديس األموال في الحس���ابات الجارية ،التي ال تحصل
على فوائد بنكية ،سيؤدي إلى تعميق الركود االقتصادي ،وتراجع
اإلنتاج ،وبالتالي تعميق األزمة االقتصادية أكثر.

الدولة األغلى
تحت عنوان «الدولة األغلى» نشر المحلل االقتصادي البارز سيفر
بلوتس���كر مقاال في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ،استعرض فيه
نتائج مسح عالمي يجريه البنك الدوليّ ،
مرة كل بضع سنوات ،تبين
فيه أن مس���توى األسعار ،مقارنة بمستويات الدخل في إسرائيل،
هي من األعلى في العالم ،ففي حين كانت إس���رائيل أغلى بنسبة
 %42من معدل األسعار في العالم ،في العام  ،2011الذي شهد في
صيفه حملة احتجاجات ش���عبية ،ضد ارتفاع كلفة المعيشة ،فإن
التقرير األخير الذي صدرت نتائج���ه في األيام األخيرة عن العام
ّ ،2017بين أن معدل األس���عار في إسرائيل كان أعلى بنسبة %68
من معدل األسعار في العالم.
ويشير بلوتسكر إلى أن أسعار البيوت وحدها ،التي كانت من أبرز
عناوين حملة االحتجاجات الشعبية ،ارتفعت بنسبة  .%120ويقول
في مقاله إنه «في ش���هر أيلول  ،2011انتهت حملة االحتجاجات،
تراجعت ،تفرقت ،ت���م تفريقها .فهل حققت أهدافها؟ وبكلمات
سياس���ية أكث���ر ،هل حكومات إس���رائيل منذ ذل���ك الحين أوفت
بوعودها ،لخفض كلفة المعيش���ة؟ الجواب :كال وكال .فمنذ العام
 2011ابتعدت إسرائيل أكثر ،عن مستوى األسعار القائم في الدول
الغربية المتطورة ،وباتت كلفة المعيشة أكثر بكثير كلفة وغالء.
ومعلوم���ات المقارنة هذه ،والتي نعتمد عليه���ا كما ذكر ،يزودنا
إياه���ا تقرير جديد للبنك الدولي ،ال���ذي يعرض معطيات مقارنة
دولية ،وشاملة حول مستويات األسعار ،في  176دولة ،تشارك في
مبادرة البنك الدولي التي انطلقت ألول مرة في سنوات السبعين
من القرن الماضي».
ويقول بلوتسكر إن المقارنة السابقة كانت تتعلق بالعام ،2011
وكان معدل األس���عار في إس���رائيل أعلى بنس���بة  %42من معدل
األس���عار العالمي .ولكن إسرائيل لم تكن وحيدة ،في ذلك العام،
في ارتفاع كلفة المعيش���ة في الدول األوروبية الغربية ،وال الدول
النامية .فمثال في ألمانيا وإيطاليا كانت األس���عار في ذلك العام
أعلى مما هي في إس���رائيل .كما أن معدل األس���عار في النمس���ا
وبلجيكا وفرنسا كان أعلى من مستوى األسعار في إسرائيل بنسبة
 ،%4.5وفي هولندا وبريطانيا أكثر بنسبة  ،%7.5وفي فنلندا أعلى
بنسبة  ،%16وفي الدانمارك أعلى بنسبة  ،%16وفي السويد بنسبة
 .%26أما في الواليات المتحدة األميركية فإن معدل األس���عار كان
أقل بنسبة  %11مما هو في إسرائيل.
ويس���تذكر بلوتس���كر كيف أنه في أعقاب حمل���ة االحتجاجات
الش���عبية ،أقام رئيس الحكومة بنيامي���ن نتنياهو لجنة لفحص
كلفة المعيشة في إسرائيل ،وقدمت اللجنة العديد من التوصيات
لخفض كلفة المعيش���ة في العديد م���ن الجوانب .ولكن النتيجة
جاءت عكسية ،ففي نظرة إلى مستوى األسعار الذي كان في العام

 ،2017س���نجد أن مستوى األسعار في إس���رائيل بات أعلى بنسبة
 %68من معدل األس���عار العالمي .في حين أن دوال تم ذكرها هنا
وكان معدل األسعار فيها أعلى من إسرائيل ،باتت أقل كلفة.
وحس���ب التقارير فإن معدل األسعار في النمس���ا وبلجيكا أقل
بنسبة  %18مما هو في إسرائيل ،وفي هولندا وفرنسا أقل بنسبة
 ،%22وف���ي بريطاني���ا أقل بنس���بة  ،%14وفي فنلندا أقل بنس���بة
 ،%11وفي الس���ويد أيضا معدل األس���عار بات أقل من المعدل في
إس���رائيل بنس���بة  .%2.5ففي كل هذه الدول كان معدل األسعار
ف���ي العام  2011أعلى مما كان في إس���رائيل ،وف���ي  2017انقلبت
المعادلة ،لتصبح إس���رائيل من أكثر الدول غالء ،وكلفة المعيشة
فيها من األعلى.

اتساع البطالة
في هذا األسبوع تبدأ إجراءات تخفيف اإلغالق الذي استمر أكثر
من  4أس���ابيع ،على ضوء التراجع المستمر في عدد حاالت اإلصابة
النش���طة بفي���روس كورونا ،من أكثر بقليل م���ن  70ألف حالة في
الرابع من تشرين األول الجاري ،إلى محيط  32ألف حالة نشطة في
مطلع األس���بوع الجاري ،ما يعني انخفاضا بنسبة تتجاوز  %55في
غضون أسبوعين .ولكن القلق ما زال قائما من الموجة الثالثة التي
قد تداهم إسرائيل قريبا مع التوغل أكثر في فصل الخريف وفتح
جميع القطاعات ،وعودة فتح المدارس ،ولو جزئيا.
إال أن المش���كلة الت���ي س���تبقى ملتهب���ة لوقت أكبر بالنس���بة
لالقتصاد اإلسرائيلي ،هي اتس���اع البطالة ،فقد قال تقرير صادر
عن وزارة المالية اإلسرائيلية في نهاية األسبوع الماضي ،إن عدد
متلق���ي الرواتب تراجع في ش���هر أيلول الماض���ي بنحو  100ألف
ش���خص ،وهذا يساند تقديرات مكتب اإلحصاء ودائرة التشغيل،
ب���أن البطالة في نهاية أيلول ارتفع���ت إلى  ،%14بعد أن كانت قد
تراجع���ت في نهاية تموز إلى  ،%9.7بدال من  %21وأكثر ،في فترة
االغالق األول في الربيع الماضي.
والغالبية الس���احقة جدا م���ن هؤالء هم من ت���م إخراجهم إلى
إجازات ليس���ت مدفوع���ة األجر ،وبفعل أنظمة الط���وارئ ،التي تم
سنها قبل  7أشهر ،فإن جميع هؤالء يستحقون مخصصات بطالة،
تتراوح ما بين  %70وحتى  %40من رواتبهم.
إال أنه خالفا لإلغالق الذي كان في ربيع العام الجاري ،فإن اإلغالق
الثاني تس���بب في ارتفاع نسبة حاالت اإلفالس ،وحسب تقديرات
أولي���ة ف���إن  %11من المصالح الت���ي فرض عليها اإلغ�ل�اق ثانية،
مهددة بع���دم فتح أبوابها ثانية ،بعد رفع اإلغ�ل�اق كليا .إذ أنها
عانت من اإلغالق األول ،وحاولت أن تنهض بعد رفعه ،حتى جاءها
اإلغالق الثاني.
ومن أكثر القطاعات تضررا في ه���ذا المجال هو قطاع المطاعم،
ومرافق الطعام ،التي تس���توعب ما يزيد عن  160ألف مكان عمل،
فه���ذه المرافق قالت إن���ه بعد عودتها للعمل م���ن اإلغالق األول
تراجعت مداخيلها بنس���بة  ،%66ما أثقل عل���ى أصحاب المحال،
ومنهم من اختار إغالق مصلحته كليا ،كي يس���عى للحصول على
مخصصات ضمان دخل شحيحة.
ّ
وف���ي حين أن المعطلين عن العمل يعانون من ش���ح مخصصات
البطالة ،فإن ذوي المهن ّ
الحرة وأصحاب المصالح الصغيرة ،الذين
يطلق عليهم أيضا مصطلح «المس���تقلين» ،يش���كون من أنهم ال
يحصلون على الدعم المالي الكافي من الحكومة.
وقد عرضت وزارة المالية في األسبوع الماضي على «المستقلين»
أن يس���حبوا  %33م���ن مدخراتهم من صنادي���ق التقاعد ،على أن
تعفيهم الوزارة من الضريبة التي يفرضها القانون ،لمن يسحب
مدخ���رات التقاعد قبل س���ن التقاع���د ،إال أن ه���ذا االقتراح القى
اعتراضا واس���عا ،كونه يعني أن يكون المستقلون مستقبال ،وفي
جيل الشيخوخة ،مع مخصصات تقاعد هزيلة ،بعد أن أخذوا قسما
منهم لضمان معيش���تهم حاليا ،بدال من تلقي مخصصات بطالة
ّ
أسوة بباقي األجيرين المعطلين عن العمل.

من شبه المؤكد أنه ستكون لنتائج االنتخابات األميركية ،التي
ستجري يوم  3تشرين الثاني المقبل ،تداعيات على إسرائيل.
ومنذ فترة غير وجيزة يؤكد الناطقون المفوهون بلسان رئيس
الحكومة اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو ومعس���كره اليميني
أنه���ا قد تكون تداعيات ذات طابع دراماتيكي في حال خس���ارة
الرئيس األميركي دونالد ترامب لمصلحة منافسه مرشح الحزب
الديمقراطي جو بايدن ،نائب الرئيس األميركي السابق.
وبرأي هؤالء الناطقين فإن مواقف ترامب وبايدن حيال مختلف
موضوعات السياس���تين الخارجية واألمنية تظهر بجالء أن ثمة
«فجوة كبيرة» بينهما.
ُ
ومن أبرز الملفات التي يش���ار إليها في هذا الش���أن وقد تكون
ُمرشحة ألن يطالها تغيير نتيجة تلك الفجوة ،وهي ملفات أمكن
استشفافها من سيل المقاالت والتصريحات المنشورة ُ
والمذاعة
من طرف أولئك الناطقين ،ما يلي :احتمال تقليص ميزانية األمن
األميركية؛ تراجع الضغوط ُ
الممارس���ة على النظ���ام اإليراني أو
العودة إلى ما توصف بأنها «سياس���ة اإلذعان» التي انتهجتها
اإلدارة األميركية الس���ابقة برئاس���ة باراك أوباما وتسببت بإبرام
ّ
االتفاق النووي في العام  2015وال���ذي اعتبر بمثابة عامل محفز
لنظام الماللي أس���فر في الوقت عينه ع���ن ّ
مس األنظمة العربية
الموالية لواش���نطن؛ عدم االستمرار في ّ
شن حرب على ما تصفه
إسرائيل بـ»اإلرهاب اإلس�ل�امي» والذي تماهت معه إدارة ترامب
ف���ي حين امتنعت إدارة أوباما عن اس���تخدام هذه الوصف الذي
يخلط بشكل عامد بين اإلسالم واإلسالموية.
وفيما يخص الشرق األوسط والقضية الفلسطينية يطرح هؤالء
الناطقون احتماالت شتى ،منها أن تلجأ الواليات المتحدة ،إذا ما
تمت إطاحة ترامب ،إلى إعادة بناء تحالفاتها السابقة في الخارج،
ما من ش���أنه أن يجعلها تمنح وزن���ًا أكبر لمواقف األمم المتحدة
وق���وة عظمى أخرى مثل أوروبا .وبالرغ���م من أنهم ال يرجحون أن
يقوم بايدن بإلغاء قرارات أساس���ية اتخذه���ا ترامب ،مثل نقل
الس���فارة األميركية من تل أبيب إلى الق���دس ،واالعتراف بضم
إس���رائيل لهضبة الجوالن ،لكنهم يتوقعون ب���أن يحاول إعادة
التوازن إلى حد م���ا إلى عالقات الواليات المتحدة مع إس���رائيل
والفلسطينيين.
بم���وازاة ذلك يرجح ه���ؤالء أن ال تكون عالق���ة بايدن ببنيامين
نتنياهو أو أي رئيس حكومة إس���رائيلية آخر في مستوى عالقة
ترام���ب ،وكذل���ك يتوقع���ون أن يتجاهل بايدن بع���ض عناصر
خطة ترامب للس�ل�ام («صفقة القرن») وال سيما منح ضوء أخضر
لض���م مناطق في الضف���ة الغربية إلى ما تس���مى بـ»الس���يادة
اإلس���رائيلية» ،مش���يرين إلى أنه من الناحية الرس���مية ال يزال
ملتزمًا بحل الدولتين.
ال ُب ّد من إعادة التذكير هنا بأن الخالفات بين الرئيس األميركي
الس���ابق أوباما ونتنياهو تمحورت حول موضوعين أساس���يين:
عملية التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين ،والبرنامج النووي
اإليراني.
وكان أوبام���ا قد طال���ب نتنياهو ،في بداي���ة واليته في البيت
األبيض ،بتجميد االس���تيطان في األراض���ي المحتلة منذ 1967
كي تتس���نى العودة إلى طاولة المفاوضات ،لكن نتنياهو رفض
ذلك ،بل وكثف البناء االس���تيطاني ،إلى درجة توجيه إهانة إلى
إدارة أوبام���ا ،عندما تم اإلعالن عن بناء  1600وحدة س���كنية في
مس���توطنة «رامات شلومو» ،في ش���مال القدس الشرقية ،خالل
زيارة نائبه بايدن إلى إسرائيل.
وفيم���ا يتعلق بالموض���وع النووي اإليراني ،ش���هد العالم كله
ً
قبل إبرام االتفاق النووي س���جاال حادًا بين نتنياهو وأوباما .فقد
لم���ح نتنياهو إلى نيت���ه مهاجمة إيران ،حتى قب���ل االنتخابات
األميركي���ة في الع���ام  ،2012ما أثار توترا في واش���نطن .وراحت
ش���خصيات أميركية من أعلى مستوى ،وبينها وزير الدفاع ليون
بانيتا ،ووزيرة الخارجية هيالري كلينتون ،ورئيس هيئة األركان
المش���تركة للجيش مارتن ديمبس���ي ،تتوافد إلى إسرائيل من
أجل التأكيد أم���ام نتنياهو ،ووزير الدفاع ،إيه���ود باراك ،أنه ال
يوجد «ضوء أخضر» لمهاجمة إيران .ووصل السجال بين الجانبين
ذروته عندما رس���م نتنياهو ،خالل خطابه أمام الجمعية العامة
لألم���م المتحدة ،خطًا أحمر ألوباما ،رفض���ه األخير بخطاب علني.
كذلك رفض أوباما استقبال نتنياهو في البيت األبيض ألول مرة.
وما عاد خافيًا أن توترًا س���اد العالقات بين نتنياهو وبين أوباما
خالل س���نوات حكم هذا األخير ،حي���ث انتخب الرجالن في نفس
الفت���رة تقريبًا (أوباما العام  2008ونتنياه���و العام  ،)2009وقد
اضطرا إلى العمل معًا ،ولم يخفي���ا التوتر في المواقف بينهما،
وف���رض أوباما على نتنياه���و قبول «حل الدولتي���ن» للصراع مع
الفلسطينيين وإن على المس���توى التصريحي (خطاب بار إيالن
األول) ،وس���اهم في تعطيل مخططات استيطان كولونيالية في
الضفة الغربية ،وكان معارضًا لنهج نتنياهو بالنسبة إلى الملف
النووي اإليراني ،ولرؤيته ألزمة الشرق األوسط ،وغيرها من قضايا
ّ
والتصرف
ومسلكيات عبرت عن التوتر بين الرجلين في المنهج
ّ
متعددة.
إزاء قضايا
بيد أنه مع إعادة التذكير بكل هذا ينبغي التش���ديد على أنه
ّ
بم���وازاة كل ما ّ
تقدم ،ل���م يقلل أوباما من تعه���ده بحماية أمن
إس���رائيل ومن التزامه بتفوقها العس���كري .وف���ي هذا الصدد
تحديدًا أش���ير أكثر من مرة إلى أن صفقة المساعدات األميركية
إلسرائيل التي أقرت في أثناء والية أوباما كانت األفضل واألكثر
ً
س���خاء .وفي إحدى هذه الم���رات اعترف الخبير االس���تراتيجي
اإلس���رائيلي يحزقيل درور بأن هذه الصفقة على المدى البعيد
أه���م بكثير من الخطوات التي أقدم عليها ترامب والتي وصفها
بأنه���ا ذات دالل���ة رمزية ال أكث���ر ،على غرار االعت���راف بالقدس
عاصمة إلس���رائيل ونق���ل الس���فارة األميركية إليه���ا ،واإلقرار
بالسيادة اإلسرائيلية على هضبة الجوالن ،وإعالن وزير خارجيته
مايك بومبيو عن كون المس���توطنات ف���ي األراضي المحتلة منذ
 1967شرعية وال تنتهك القانون الدولي!
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ّ
هكذا حول نتنياهو الشرطة اإلسرائيلية إلى أداة سياسية لقمع المتظاهرين ضده!
										
 ..من مشاهد القمع الشرطي.

كتب خلدون البرغوثي:
مس���توى القمع الذي تمارس���ه الش���رطة اإلسرائيلية
ضد المتظاهري���ن المطالبين بتنح���ي رئيس الحكومة
اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو بسبب التهم الجنائية
الت���ي يواجهها وفش���له في إدارة أزم���ة كورونا صحيا
واقتصاديا ،يثير تس���اؤالت وجدال حول تحويل اليمين
اإلس���رائيلي خاصة نتنياهو وحزب الليكود لس���لطات
إنفاذ القان���ون إلى أداة لتنفيذ أجندتهم السياس���ية
اليمينية ،في مواجهة من يعارضهم ،وكذلك استغالل
قيود كورونا لممارس���ة القمع السياسي ضد المعارضة.
ويعمق جدية هذه التس���اؤالت مس���توى «التس���امح»
وأحيانا «التواطؤ» الذي مارس���ته الش���رطة اإلسرائيلية
تج���اه ومع التي���ار الحريدي الذي تح���دى قيود اإلغالق
بشكل سافر ،رغم أن معطيات وزارة الصحة اإلسرائيلية
تؤكد أن نس���بة تفش���ي كورونا بين اليهود الحريديم
المتش���ددين دينيًا هي األعلى ف���ي مكونات المجتمع
اإلسرائيلي.

تآمر الوزير أوحانا وقادة الشرطة على المتظاهرين
برزت مؤخرا عدة تصريحات وس���لوكيات تؤكد اتخاذ
وزير األمن الداخلي أمير أوحانا (الليكود) وقادة وعناصر
في الشرطة اإلسرائيلية موقفا يمينيا منحازا لنتنياهو
ض���د معارضيه ،في س���لوك يعتبر مناقض���ا للحيادية
السياسية المطلوبة من س���لطات إنفاذ القانون .فخالل
مقابلة مع القناة الثالثة عشرة في  14تموز الماضي على
هامش تظاهرة مناوئة لنتنياهو ،وثق أحد المتظاهرين
قائد الش���رطة اإلس���رائيلية في القدس الل���واء دورون
يديد وهو يقول« :تنظم هنا تظاهرة لليسار ضد رئيس
الحكومة» حين قاطعه متظاهران ،أحدهما سيدة قالت
إن التظاهرة ليست لليسار ،بل يشارك فيها متظاهرون
من جميع التيارات السياس���ية ،مش���يرة إل���ى أنها من
مناصري حزب الليكود ،لكنها تشارك في التظاهرة ضد
نتنياهو.
ف���ي المقابلة ذاتها التي بثته���ا القناة  13في اليوم
ذات���ه وص���ف يدي���د المتظاهري���ن بـ»الفوضويين» أو
«مثيري الشغب» .ويديد هو أحد المرشحين المحتملين
لتولي منصب القائد العام للش���رطة .والمنصب ش���اغر
حاليا بسبب الخالف على التعيينات بين الليكود و»أزرق
أبيض» ،ويعتبر يديد مقربا م���ن الوزير أوحانا الذي قد
يزكيه لقيادة الشرطة.
بعد أسبوعين من هذه المقابلة كشف تسريب مسجل
عن مضمون لقاء مغلق جمع قادة الش���رطة في القدس
بمن فيهم يديد نفسه مع أوحانا الذي كان يضغط على
قادة الش���رطة لقمع التظاه���رات خاصة أمام مقر المقر
الرسمي المخصص لرئيس الحكومة نتنياهو في شارع
بلف���ور في القدس .ويس���مع في االجتم���اع أوحانا وهو
يحرض الش���رطة اإلس���رائيلية على تحدي قرار قضائي
يحمي ح���ق التظاهر .ويتس���اءل أوحانا «لم���اذا ال يتم
تحدي قرار المحكمة العلي���ا؟» ،ويضيف «لماذا ال نمنع
ذل���ك (التظاهرات)؟» .كما يص���ف المتظاهرين بأنهم
«فوضويون» ويقول «إنه يجب عدم اس���تمرار مثل هذا
الوضع».
بالمقابل يس���مع صوت يديد وهو يرد على تس���اؤالت

أوحانا قائال« :إن أفراد الش���رطة يصدرون مخالفات ضد
المتظاهرين أمام مقر س���كن نتنياهو بش���كل مكثف
بدعوى عدم وضعهم الكمامات ،فيما ال يتم إصدار مثل
هذه المخالفات في أماكن أخرى».
كما نقلت وسائل اإلعالم العبرية عن قادة في الشرطة
اإلس���رائيلية عدة تصريحات تضعهم ف���ي موقع الند
للمتظاهرين ،وذكر تقرير للقناة  11التابعة لهيئة البث
اإلس���رائيلية في  23آب الماضي أن ادعاءات الش���رطة
حول استخدام المتظاهرين العنف ليست صحيحة ،بل
كان أفراد الشرطة هم المبادرون الستخدام العنف ضد
المتظاهرين ،حس���بما أظهرت عدة مقاطع فيديو كانت
تبث من التظاهرة بشكل مباشر.

جدل في الكنيست ودفاع الليكود عن القمع
وفي جلس���ة للجنة الداخلية في الكنيست في  24آب
تفجر جدل بين أعضاء اللجنة والوزير أوحانا الذي دافع
عن س���لوك الش���رطة العنيف تجاه المتظاهرين .وقال
رئيسة اللجنة عضو الكنيس���ت عن حزب «أزرق أبيض»
ميكي حايموفيتش إن الشرطة هي التي تبادر عن قصد
إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين ،مشيرة إلى أكثر
مقاطع الفيديو انتش���ارا وهو اعت���داء ضابط كبير في
الشرطة يدعى نيسو غويتا على متظاهرين ،ما استدعى
إخضاع هذا الضابط للتحقيق في قسم التحقيقات في
الشرطة تحت التحذير ،بعد انتشار التصوير.
أوحانا انبرى للدفاع عن س���لوك الشرطة العنيف تجاه
المتظاهرين في الجلسة ،التي استدعي لحضورها أيضا
الل���واء دورون يديد ،الذي ح���اول تبرير االعتداءات على
المتظاهري���ن ضد نتنياهو رغ���م أن الفيديوهات التي
عرضت في الجلسة كانت تناقض ادعاءاته.
كما داف���ع القائم بأعمال مفوض عام الش���رطة اللواء
موتي كوهين عن س���لوك الش���رطة العني���ف ،ونقلت
عنه صحيفة «غلوبس» قوله «أنا أش���د على أيدي القادة
وأفراد الشرطة الذين يواجهون تحديات معقدة ومهام
كثيرة».
التملق ألوحانا بقمع المتظاهرين ضد نتنياهو
تصريح���ات كوهين ه���ذه القت انتق���ادات من قادة
التظاهرات ض���د نتنياهو ،ونقلت «غلوب���س» عن قادة
منظمة «الرايات الس���وداء» قولهم «إنه من المؤس���ف
رؤية استسالم اللواء كوهين التام للمستوى السياسي.
والس���يطرة العدائية من قبل المتهم (نتنياهو) ووزير
الكراهية أوحانا يجب أن تجابه بحائط صد هو الش���رطة
اإلس���رائيلية ،فمهمة هذه الش���رطة هي حماية الحق
الديمقراط���ي ف���ي التظاه���ر وليس قم���ع التظاهرات
بالعن���ف» .فيما اعتب���رت منظمة «كرايم -مينيس���تر»
(رئيس حكومة الجريمة) أن «كوهين يسعى ألن يظهر
بشكل جيد أمام أوحانا )...( ،وأن الشرطة في ظل أوحانا
وغياب مفوض عام لها أصبحت ش���رطة سياسية تخدم
متهم���ًا جنائي���ًا ،وإن لم يدرك المس���توى القيادي في
الش���رطة هذا الوضع ويوقف هذا الجنون فس���يتدهور
ليصل إلى فقدان الثقة بالشرطة بشكل مطلق».
صحيفة «هآرتس» من ناحيته���ا نقلت عن قادة كبار
سابقين في الشرطة اإلسرائيلية انتقاداتهم الشديدة
لطريقة تعامل الش���رطة مع المتظاهرين ضد نتنياهو.

قيد الطبع

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

(هآرتس)

								
حوار دون عنف مع مخالفين حسيديم.

وحس���ب هؤالء فإن وزير األمن الداخلي أوحانا يستغل
ش���غور منصب مفوض عام للشرطة لدفع الشرطة لقمع
التظاهرات ،بالمقابل يس���عى قادة األلوية خاصة يديد
إلى اس���ترضاء أوحانا عبر قم���ع المتظاهرين بعنف من
أجل تحس���ين فرص ترشيحهم لمنصب المفوض العام
للشرطة.

الصحية واالقتصادية ليس���تا على رأس س���لم أولويات
نتنياهو ،وأنه كان يس���عى الس���تغالل اإلغ�ل�اق لقمع
التظاهرات .ونقلت القناة  13اإلس���رائيلية عن منس���ق
مكافح���ة كورون���ا البروفس���ور روني غامزو ف���ي  24آب
تصريحات قال فيه���ا إن قرار نتنياهو فرض إغالق تام
«مثير لالشمئزاز ( )...وأمر غير مسبوق في البلد».
وأوضح غامزو أن نتنياهو كان يتساءل خالل النقاشات
حول مواجهة كورونا عن األس���باب التي تحول دون منع
التظاهرات.
وأش���ار غامزو إل���ى أن النقاش ف���ي الليلة الس���ابقة
التخاذ قرار اإلغالق كان يتناول «إبقاء بعض النش���اطات
االقتصادية مفتوحة .لكن في الصباح التالي ُدهش���نا
من التغيير ف���ي موقفه (نتنياهو) .واس���تيقظنا على
تصريحاته بأنه يريد فرض حالة الطوارئ في إسرائيل».
وكان غام���زو ونائب مدي���ر ع���ام وزارة الصحة إيتمار
غروت���و يتبنيان التوصيات بإبق���اء قطاعات اقتصادية
مفتوحة ،لكن نتنياهو وس���عيًا من���ه لمنع التظاهرات
ضده ،خالف توصياتهما وذهب إلى خيار اإلغالق التام.
وأكد نتنياهو نفس���ه في الجلس���ة ذاتها أن مسعاه
الحقيق���ي هو قمع الحراك المناهض له عندما قال «إنه
ومع انتهاء اإلغالق الش���امل يتوج���ب العمل على وضع
صيغة لتقييد التظاهرات».
وأش���ار محلل القناة  13رفيف دروك���ر في تقرير إلى
أن هذا التصريح يثبت نواي���ا نتنياهو المرتبطة بقمع
ح���ق التظاهر وإعطاء ذلك أولوية على حس���اب مكافحة
الجائحة.
بناء على قرار نتنياهو تم فرض اإلغالق الش���امل في
فترة األعياد اليهودية بين الرابع والعش���رين من أيلول
وحتى العاش���ر من الش���هر الجاري .لكنه لم يتمكن من
منع التظاهرات بل حصرها في مجموعات من عش���رين
ش���خصا فقط في محي���ط ال يتج���اوز كيلومتر واحد عن
مساكن المتظاهرين.

فشل ونجاح جزئيان لنتنياهو
رغ���م تهديد ق���ادة الليك���ود بالس���عي لتمرير منع
التظاهرات عبر الكنيس���ت ،أو فرضه عب���ر قرار تتخذه
الحكوم���ة ،رفض حزب «أزرق أبيض» على لس���ان زعيمه
بيني غانتس استخدام قوانين الطوارئ ضد التظاهرات،
ما أفشل مساعي نتنياهو في هذا االتجاه في البداية.

الوجه اآلخر ..تساهل نتنياهو وتواطؤ الشرطة مع الحريديم
ف���ي الطرف اآلخر م���ن المعادلة ،ف���إن طريقة تعامل
الحكومة اإلسرائيلية ورئيسها نتنياهو وقادة شرطتها
مع التيارين الحريدي والحسيدي الرافضين بشكل شبه
مطلق االنصي���اع لقيود كورونا ،أثبتت أن نتنياهو وضع
االعتبار السياسي -االنتخابي على حساب أية اعتبارات
صحية -قانونية .فالحريديم هم المصوتون الرئيسيون
لحزب���ي ش���اس (التيار الحري���دي الش���رقي) ويهدوت
هتوراه (التيار الغربي) ،شريكي نتنياهو في الحكومة.
وكشفت عدة تسريبات صحافية ليس فقط عن تجنب
الشرطة اإلس���رائيلية قمع المصلين المتدينين الذين
ينتهكون كافة قيود كورونا ،بل تواطؤ قادة في الشرطة
مع قادة التيار الديني ،لغض الطرف عن كسرهم قيود
كورونا ،رغم أن البلدات واألحياء ذات الغالبية المتدينة
تعتبر من أعلى المناطق الموبوءة وذات نس���بة اإلصابة
المرتفع���ة بكورونا .وحس���ب معطيات نش���رتها وزارة
الصح���ة اإلس���رائيلية بتاريخ  10تش���رين األول الحالي
فإن نس���بة المصابين بكورونا من بين المفحوصين في
البل���دات الحريدية مثال بلغ���ت  25بالمئة مقارنة بـ 7.4
بالمئة على مستوى البلد.
ونقلت القناة  12عن البروفس���ور عيران س���يغال ،من

نتنياهو ..مواجهة المتظاهرين بدل مواجهة كورونا
ه���ذا الفعل عل���ى األرض وازاه س���عي نتنياهو لمنع
التظاه���رات ضده في إطار قان���ون الطوارئ ،لكنه جوبه
برفض ش���ركائه في ح���زب «أزرق أبيض» والمستش���ار
القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت لهذه الخطوة.
وذكر موق���ع  i24اإلخباري أن ح���زب الليكود حاول في
األسبوع األخير من شهر أيلول الماضي منع التظاهرات
الت���ي يش���ارك فيها عش���رات اآلالف أمام مقر س���كنه
الحكوم���ي في القدس م���ن منطلق «ف���رض قيود على
التجمهر ،وضرورة التباعد االجتماعي ،لمكافحة انتشار
فيروس كورونا» ،إال أنه لم يفلح ،وس���ط إصرار خصومه
داخل الحكومة («أزرق أبيض») على استثناء التظاهرات
من قيود مكافحة كورونا ،ألن «التظاهر هو حق أس���اس
في النظام الديمقراطي».
ليبرمان :نتنياهو يقود إسرائيل إلى الهالك
في مقابلة مص���ورة مع موقع «واينت» التابع لصحيفة
«يديعوت أحرونوت» قال زعيم حزب «إس���رائيل بيتنا»
أفيغ���دور ليبرم���ان إن نتنياهو ليس معني���ا بمكافحة
كورونا وال بأزمة إس���رائيل الصحية بق���در ما هو معني
بقمع التظاهرات ضده.
واتهم ليبرم���ان نتنياهو بأنه يس���عى إلى هدفين،
األول النجاة شخصيا وسياس���يا من المحاكمة ،والثاني
التسبب بانقسام الشعب في إسرائيل .وقال ليبرمان إن
نتنياهو سيقود إسرائيل إلى الهالك.

كم���ا كان للمستش���ار القانون���ي ل���وزارة الصح���ة
االس���رائيلية رأيه المعارض لمنع التظاهرات .وقال في
تصريحات نقلها موقع «والال» اإلخباري «إنه يوجد مانع
قانون���ي لتقييد المظاهرات بموج���ب قوانين الطوارئ
ومثل هذه الخطوة تعتبر غير دس���تورية» .وجاء موقف
المستش���ار بعد طلب وزي���ر الصحة يولي إدلش���تاين
(الليك���ود) رأيه القانوني في القضية كون إدلش���تاين
كوزير للصحة يتصدر واجهة العمل على فرض إجراءات
لمواجهة تفش���ي كورونا .وتطابق رأي المستشار أيضا
مع رأي المستش���ار القانون���ي للحكومة اإلس���رائيلية
مندلبليت.

غامزو :نتنياهو فرض اإلغالق الشامل لوقف التظاهرات
كما أش���ارت تقارير صحافية أخرى إل���ى أن األزمتين

»

ّ
ّ
«إمــا نــحــن وإمــا هــم»

مـعـركـة الـقـسـطـل:
الساعات األربع والعشرون الحاسمة
تـرجـمـة :سـلـيـم سـالمـة

(ع���ن موقع همحديش)

معهد «فايتس���مان للعلوم» ،معطيات تشير إلى أن 46
في المئة من اإلصابات النش���طة بكورونا في إس���رائيل
هي في المجتمع الحريدي رغم أن نسبة الحريديم هي
 12في المئة من نسبة سكان البلد.
ورغم هذه المعطيات كش���فت صحيفة «هآرتس» في
 6تش���رين األول أن الش���رطة اإلس���رائيلية في القدس
توصلت إل���ى تفاهمات م���ع عدة مجموع���ات حريدية
متش���ددة في حي «ميئا شعاريم» ،تس���مح ألعضائها
بموجبها بتنظي���م تجمعات للصالة بمش���اركة اآلالف
عش���ية عي���د ُ
الع ُرش ،بش���رط أن ال يتم تصوير ونش���ر
ذل���ك .والش���رطة اإلس���رائيلية التي نفت ما كش���فته
الصحيف���ة ،حاولت إظهار س���عيها لف���رض اإلغالق في
األحياء الحريدية باعتقال بعض مخالفي اإلغالق ،لكنها
امتنعت عن دخول المدارس الدينية التي كانت تنظم
فيها احتفاالت جماعية ضخمة .ونفت الش���رطة حدوث
مثل ه���ذه التجمعات باالدعاء أن���ه ال توجد صور تؤكد
حدوثه���ا ،متهمة صحيف���ة «هآرت���س» باختالق هذه
التقارير.
بعد يومين كش���فت «هآرتس» أيضا مضمون محادثة
هاتفية بين قائد شرطة مستوطنة «موديعين عيليت»
تس���احي حلفون ،وأحد قادة التيار الحريدي ،قال فيها
حلف���ون إنه ل���ن يعمل على ف���رض قيود من���ع التجمع
ف���ي الكنس ،لكنه طلب من الحريدي���م التظاهر بأنهم
ملتزم���ون بهذه القيود .ومع نش���ر المحادثة الهاتفية
المسجلة ،اس���تدعي حلفون من قبل قادته لالستيضاح
منه عن ه���ذه القضية (للمفارقة ذكرت وس���ائل إعالم
عبرية الحقا أن حلفون نفسه أصيب بكورونا).

كشف تواطؤ الشرطة مع الحريديم دفعها للصدام معهم
وعق���ب تراكم االتهام���ات واألدلة الت���ي تؤكد غض
الش���رطة ْ
الطرف ع���ن مخالفة الحريديم والحس���يديم
لقي���ود كورونا ،اضط���رت كما يب���دو النته���اج مقاربة
متش���ددة تجاههم ،فوقعت صدامات عنيفة في أكثر
من منطقة كان أبرزها اقتحام حفل زفاف حريدي مساء
 14تش���رين األول الحالي في «جفع���ات زئيف» (القدس
المحتلة) ووقوع صدام بين عناصر الشرطة والمشاركين
في الحفل وإصابة ش���قيق العروس وشرطي بجروح .كما
انتش���رت مقاطع فيدي���و تظهر ضابط���ا يلطم حريديا
قاصرا ،وش���رطيًا يلقي وعاء بالستيكيا على طفل خالل
عمليات فض تجمعات حريدية .ووقعت صدامات عنيفة
في األيام الس���ابقة لعيد الغفران األسبوع الماضي في
القدس وبني براك.
نتنياه���و نفس���ه أح���س بالقلق م���ن توت���ر عالقته
بالحريديم الذين دعا بعضهم من قادة شاس ويهدوت
هتوراه لالنس���حاب من االئتالف الحكومي .وكتب محرر
الشؤون اليهودية في صحيفة «يسرائيل هيوم» حنان
جرينوود تقريرا تحت عنوان «التيار الحريدي على وشك
االنفجار :حفل الزفاف في جفعات زئيف هو مؤشر على
تفاعالت غير مسبوقة» ،أشار فيه إلى أن نتنياهو القلق
من توتر العالقة مع األحزاب الدينية اتصل بوزير األمن
الداخلي أوحانا ،وطلب منه التحقيق في حادثة اقتحام
حفل الزفاف في «جفعات زئيف» ونشر نتائج التحقيق
عل���ى المأل ،بغية امتصاص غضب ق���ادة التيار الديني
الموالي له.
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كشوف االستخبارات اإلسرائيلية
تنطوي على فرص كثيرة وأيضًا على مجموعة مخاطر!

كتب عبد القادر بدوي:
ّ
لطالما شكل مبدأ الس���رية العمود الفقري والمبدأ الناظم
ً
ّ
والفعال ،كونه عمال
للعمل األمني واالس���تخباراتي الناج���ح
ُ
س���ريًا بطبيعته .وهو المبدأ الذي نراه بشكل مضاعف لدى
المختلفة التي ّ
إس���رائيل وأجهزتها االس���تخباراتية ُ
تؤدي
ُ
أدوارًا تتجاوز الدور األمني واالستخباراتي لتسهم في صوغ
وتحديد طبيعة السياس���ات الداخلية والخارجية والموقف
م���ن القضايا والملفات اإلقليمية الدولية ،كما ّ
تحدد طبيعة
العالقة م���ع الالعبين اإلقليميي���ن والدوليي���ن .وخالفًا لما
كانت عليه الحال في الس���ابق ،نشهد اليوم حضورًا متزايدًا
للنقاش���ات والمعلومات األمنية واالستخباراتية في المجال
ّ
العام اإلس���رائيليّ ،
وخاصة في العقد األخير ،أي منذ تسلم
بنيامين نتنياهو لمقاليد الحكم والسلطة ،وهي النقاشات
الت���ي لم تكن حاضرة يومًا بنف���س القوة والوتيرة قبل ّ
عدة
سنوات.
وفي هذا الس���ياق ،تأتي الدراس���ة الصادرة مؤخرًا باللغة
العبرية ع���ن «معهد أبحاث األمن القوم���ي» في جامعة تل
أبيب للباحث أوفيك ريمر بعنوان «كش���وف االس���تخبارات
اإلس���رائيلية :ف���رص ومخاطر» كج���زء من أطروح���ة الباحث
لنيل درج���ة الدكتوراهُ ،لت ّ
قدم لمحة موجزة عن السياس���ة
ُ ّ
المتبع���ة مؤخ���رًا ف���ي إدارة المعلوم���ات
اإلس���رائيلية
االس���تخباراتية الدقيقة التي تمتلكه���ا الدولة وأجهزتها
ً
األمنية ُ
المختلفة عن خصومه���ا وأعدائهاُ ،محاولة إخضاع
ه���ذه السياس���ة لحس���ابات الج���دوى القائمة عل���ى الربح
والخسارة بشكل أس���اس ،والجدوى هنا صهيونية الجوهر؛
أي أن هذا التقييم يتم وفق اعتبارات المصلحة الصهيونية
ّ
ُ
المتحققة والخسائر المتوقعة نتيجة اتباع هذه السياسة
الجديدة نسبيًا في السياق اإلسرائيلي كما يرى العديد من
الباحثين.
المهمة التي ُت ّ
فإل���ى جانب المعلومات ُ
قدمها الدراس���ة،
والتي ُيمكن اس���تخدامها ف���ي العمل البحث���ي والتحليل
السياس���ي وعمليات ُصنع القرارُ ،يمكن االستفادة من هذه
ّ
للتعرف على الجهد
الدراسة ،والدراسات الش���بيهة أيضًا،
ّ
األكاديمي والبحثي اإلس���رائيلي ُ
المستمر في هذا المجال
لي���س على صعي���د إنتاج المعرف���ة فقط ،ب���ل على صعيد
تقييم المس���توى األكاديمي والبحثي لسلوك المستويين
بشكل عام ،وفي اس���تخدامه لسياسة
السياس���ي واألمني
ٍ
الكش���ف واإلفصاح عن بع���ض المعلومات االس���تخباراتية
الدقيقة عبر وس���ائل اإلعالم ُ
المختلفة وتداولها في المجال
ً
س���واء أكان���ت تصريح���ات علنية أم
بش���كل خاص،
العام
ُ ٍ
تسريبات ،تخالف في طبيعتها جوهر العمل االستخباراتي
ُ
ّ
السرية ُ
ّ
المطلقة فيه أحد أهم أسباب
واألمني الذي تش���كل
نجاحه وفاعليته ،ليس في إسرائيل وحسب.
وتكشف الدراس���ة في الوقت نفس���ه عن الوضعية التي
يظهر عليها ُمعظم الباحثين اإلس���رائيليين ،نسبيًا ،حينما
ّ
يتعل���ق األمر بالقضاي���ا األمنية؛ ّ
وأدعي هن���ا أنها وضعية
ً
ّ
«تجن���د طوعي» خدم���ة للدول���ة وعقيدتها الت���ي تعتمد
في تنش���ئتها على وس���ائل محبوكة جيدًا لبناء ُ
«المجتمع
ُ ّ
المجن���د» بأكمله لخدمة المش���روع الصهيوني وإس���رائيل
كإحدى وس���ائل تحقيق���ه ،كما ُيمكن تأطير هذ الدراس���ة
ف���ي إطار موجة االنتقادات التي ُت َّ
وجه اليوم لس���لوك حزب
الليكود كحزب ُمهيمن بقيادة بنيامين نتنياهو الذي يرغب
وفق كثيرين في بن���اء «مملكة بيب���ي» أو «مملكة الليكود»
ّ
ُمس���تخدمًا بذلك كل الوس���ائل ُ
التعدي
المتاحة إلى جانب
عل���ى بعض مؤسس���ات الدول���ة كالمؤسس���تين القضائية
واإلعالمية لضمان استمرار حكمه وسيطرته حتى وإن كانت
ُ
هذه الدراسة ال تشير إلى ذلك بصراحة.
س���نقوم هنا باس���تعراض أهم ما جاء في هذه الدراس���ة
ُ
تمامًا كما تناولها الباحث نفس���ه ،ب���دءًا بالفرص والفوائد
الكامنة في الكش���ف عن المعلومات االس���تخباراتية ،مرورًا
ً
بالمخاطر واألضرار التي ينطوي عليها هذا الكشف ،وصوال
إل���ى طرح مجموعة توصيات يرى ض���رورة األخذ بها من ِق َبل
المس���تويين األمني والسياسي للحفاظ على قدرة األجهزة
ّ
وفعاليته���ا ولضمان اس���تمرار
األمني���ة واالس���تخباراتية
نجاحها.
ينطل���ق الكاتب في هذه الدراس���ة من مجادلة أساس���ية
فحواها أن مبدأ الس���رية يس���ير جنبًا إلى جن���ب مع العمل
ّ
ويحدد طبيعة عمله وأهدافه في بعض
االس���تخباراتي بل
ّ
األحيان ،حيث أن السرية التي تحيط بمجتمع االستخبارات
وما يصدر عنه ضرورية للحفاظ على المصادر االستخباراتية
وأنماط العمل التي تساعد في الكشف عن المعلومات حول
الخصوم واألعداء.
يركز الكاتب بش���كل رئيس على مس���ألة الكشف العلني
عن المعلوم���ات االس���تخباراتية الحديث���ة المتوفرة حول
المنافس���ين واألعداء في المنظومة الدولية ،هذا الكش���ف
ال���ذي يت���م بموافق���ة الحكوم���ة وأجه���زة االس���تخبارات
ّ
يتضمن
والجهات األمنية المس���ؤولة أو ذات الصلة ،والذي
إفش���اء معلومات عن أنش���طة الجيش وأجه���زة المخابرات
واالس���تخبارات المختلف���ة أو قدراته���ا .باإلضاف���ة إل���ى
التصريح���ات والتس���ريبات الت���ي تصل لوس���ائل اإلعالم
اإلس���رائيلية ،بخالف ما جرت عليه العادة ،دون األخذ بعين
وم ّ
حددات النشر ُ
االعتبار سياسات ُ
المتبعة ،ومن ُهنا تحاول
ّ
الدراس���ة تحلي���ل إمكانية تع���رض العمل االس���تخباراتي
ألضرار حقيقية بس���بب هذه السياسة ،باإلضافة إلى البحث
عن ُ
الس���بل والوسائل الممكنة إليجاد التوازن بين سياسات
اإلخفاء والكشف ،أي بين السرية /الضبابية /الغموض وبين
األس���لوب العلني في العمل في سياسة إسرائيل الخارجية
نطاق واسع.
واألمنية على
ٍ

الفرص والفوائد الكامنة في الكشف عن المعلومات
االستخباراتية
ّ
ّ
السرية تحمل أهمية ُمضاعفة بالنسبة
تدعي الدراسة أن
ّ
وتصوراتها األمنية ،فإسرائيل ،وكما ترى نفسها،
إلسرائيل
ّ
دولة ُمحاطة باألع���داء الذين يهددون أمنه���ا على الدوام،
لذلك فإن الس���رية ليس���ت ضرورية فقط لحماية المصادر
ُ ّ
المبك���ر؛ بل تخدم أيضًا
االس���تخباراتية التي توفر اإلنذار

مبدأ المفاجأة والمباغت���ة ،كمبدأ ضروري لتحقيق الهجمات
الوقائية ضد التهديدات الناش���ئة ،باإلضاف���ة إلى أن مبدأ
ُ ّ
المتبع ُيس���اهم في تقليل المخاطر وردود الفعل
الغموض
ّ
الم ّ
وبناء على ما ّ
ضادً .
المتوقعة والتصعيد العسكري ُ
تقدم،
ف���إن صانعي الق���رار وأعض���اء المنظومة األمني���ة ُ
ومجتمع
االس���تخبارات في إس���رائيل قد اعتادوا عل���ى العمل ضمن
مبدأ الس���رية والضبابية لتحقيق أهدافهم وهذا ما ُي ّ
فس���ر
امتناعهم بشكل ُمطلق عن الكشف عن أسرار الدولة وال ّ
سيما
ُ ّ
ّ
المتعلقة باألمن أو نشاطاته مهما اتسعت رقعتها ،بل
تلك
ُ
وأكثر من ذلك؛ فإن السرية التي تحيط بمصادر وآليات عمل
ّ
بشكل عام توفر القدرة على احتكار المعلومات
األمن القومي
ٍ ّ
والمعرف���ة وم���ا يترتب عليه���ا ،وبالذات التأثي���ر على آلية
اتخاذ القرار وصياغة السياس���ات في ه���ذه القضايا؛ لذلك،
نرى أن منظومة االس���تخبارات تتعامل تقليديًا مع سياسة
الكش���ف واإلفصاح عل���ى أنها ّ
ضارة لعملها وتس���عى دومًا
للحفاظ على مس���افة بينها وبين وسائل اإلعالم وتمتنع عن
ُ
ً
نشر المعلومات؛ استجابة لمبدأ «قدسية األمن» الذي تفوق
االعتب���ارات األمنية وفق���ًا له كل االعتب���ارات الديمقراطية،
فس���ر الس���رية والغموض ُ
وهذا ما ُي ّ
المحيط ليس بالقضايا
األمنية وحسب ،بل بالسياسة الخارجية واألمنية على نطاق
واس���ع ومش���روع؛ أي يحظى بموافقة الجمهور ،الذي يعتبر
نفسه «ش���ريكًا س���ريًا» وهو األمر الذي دفع علماء االجتماع
لتعريف إسرائيل كدولة س���رية تسود فيها ثقافة السرية
نحو واسع.
والغموض على ٍ
وعلى الرغم من ذلك ،فإن الس���نوات األخيرة قد ش���هدت
وجودًا ُمتزايدًا ُلمجتمع االستخبارات في المجال العام؛ حيث
يتم نش���ر الترقيات والقدرات وحت���ى بعض المعلومات في
وس���ائل اإلعالم ،باإلضافة إلى ظهور العديد من الشخصيات
ً
س���واء أكانوا في الخدمة الفعلية أو ُمتقاعدين ،عبر
األمنية،
ُ ّ
وسائل اإلعالم بصورة مكثفة (حتى وإن تم إخفاء وجوههم)،
للحديث عن بع���ض القضايا األمنية واس���تعراض القدرات
الت���ي يمتلكونها ووحداتهم والثن���اء عليها .ورغم تعارض
ذل���ك مع مبدأ الس���رية ،بوصفه مبدأ ضروري���ا لنجاح العمل
لاّ
االس���تخباراتي واألمني ،إ أن هناك قيمة استراتيجية في
الكش���ف عن القدرات والمعلومات االستخباراتية ،كما ترى
هذه الدراسة ،وهي على النحو التالي:
ً
أوال :إحباط وتشويش وتعطيل نشاطات الخصم؛ فالخصم
يدف���ع ثمن���ًا باهظًا حينما تكش���ف إس���رائيل ّ
عم���ا لديها
من معلومات اس���تخباراتية ح���ول مصادر قوت���ه وقدراته
المختلف���ة ،م���ن قبيل أس���راره الداخلية ،مش���اريع عدائية
سرية ،أو مواقع إلكترونية ،حيث ُيبطل هذا الكشف مفعول
الس���رية والمفاجأة في قضية معينة لدى الخصم ،وبالتالي
ّ
يعطله ُويحبط قدراته ،أو على األقل يتس���بب بإحراجه أمام
ال���رأي العام الداخل���ي؛ فبعض هؤالء يعمل���ون تحت عباءة
الس���رية مثل إيران التي ّ
تروج لمشروع عسكري نووي ّ
ّ
سري،
أو المنظمات والكيانات غير الدوالنية مثل حزب الله وحركة
الجهاد اإلس�ل�امي التي تعمل ضمن سيطرة سلطة سيادية
(الدول���ة اللبنانية وحكومة حماس عل���ى التوالي) ،وبالتالي
فه���ي ُمطالبة باالختباء والعمل ضمن مبدأ الس���رية للحفاظ
عل���ى قوتها .ومن هنا فإن كش���ف إس���رائيل ع���ن بعض ما
ّ
بحوزتها من معلومات ُيشكل مصدر قوة ُويساهم في إرباك
الخصم وتأخير وتعطيل مشاريعه.
ثاني���ًا :تعظيم ُ
ومراكمة قوة الردع اإلس���رائيلية؛ حيث أن
الم ّ
الكش���ف واإلفصاح ُ
حدد والذكي عن بع���ض المعلومات
االس���تخباراتية حول نش���اطات الخصم من شأنها ردعه عن
مواصلة نش���اطاته ومش���اريعه ،وفي ذلك رس���الة تهديد
ُ
إس���رائيلية واضح���ة قب���ل تفعيل الق���وة الفعلي���ة ،تجبر
الخصم على التراجع حين يرى نفس���ه مكشوفًا أمام أجهزة
االس���تخبارات اإلس���رائيلية .على س���بيل المثال ،في العام
 2019وقب���ل انعقاد ُمس���ابقة «اليوروفيجي���ن» في تل أبيب
الم ّ
واحتفاالت «يوم االس���تقالل» ،أقدم ُ
تحدث باسم الجيش

على نش���ر صور أحد كبار مس���ؤولي حركة الجهاد اإلسالمي
ُ ّ ً
حمال إياه المس���ؤولية عن إطالق الصواريخ
به���اء أبو العطا م
في الفترة األخي���رة؛ وهذا كان بمثابة تهديد ألبو العطا بأن
ّ
اس���تمرار إطالق الصواريخ قد ُيكلفه حيات���ه وهو ما حصل
ً
فعال في نهاية ش���هر تشرين الثاني من العام نفسه .وهي
ُّ
الوسيلة نفسها التي تتبع بين الفينة واألخرى مع حزب الله
من خالل نشر صور لمناطق احتفاظ وتخزين الحزب لألسلحة
ُ
والصواريخ الت���ي تجبره في النهاية عل���ى تغيير أماكنها،
لكن الغاية النهائية هي إش���عار الخص���م بأن أجهزة األمن
اإلس���رائيلية على معرفة بكل ما يدور حولها ولديها القدرة
على الوصول ألدق التفاصيل أيًا كانت.
ثالث���ًا :خل���ق ش���رعية لدولة إس���رائيل و»ش���يطنة» ونزع
الش���رعية عن الخصم أمام المنظومة الدولية؛ فالكشف عن
الم ّ
حددة وفي الوقت ُ
المعلومات االس���تخباراتية ُ
المناس���ب
من شأنه التأثير على صورة الخصم والتأثير على المنظومة
الدولي���ة لصالح إس���رائيل ومصالحها ،وه���و األمر الذي كان
ّ
بش���دة في مش���هد الكش���ف اإلس���رائيلي عن مواد
واضحًا
استولى عليها جهاز الموساد من األرشيف النووي اإليراني
ّ
عش���ية قرار الرئيس األميركي الحالي ترامب باالنسحاب من
االتفاق النووي ،وهناك العدي���د من التجارب أيضًا مع حزب
الل���ه في هذا الش���أن .وهذا األمر ليس حكرًا على إس���رائيل
وأجهزتها االس���تخباراتية ،فإسرائيل ليست الوحيدة التي
تح���اول التأثير على الرأي العام العالمي من خالل الكش���ف
َ
ّ
عما لديها من معلومات ،ففي شهر أيار الماضي وفي ِخضم
ّ
ُ
أزمة كورونا ،س���رب إلى اإلعالم األس���ترالي تقرير للتحالف
ّ
المكون من الواليات المتحدة،
االس���تخباراتي ()Five Eyes
ُّ
َ
بريطاني���ا ،كندا ،أس���تراليا ونيوزلندا ات ِهم���ت فيه الصين
ّ
ّ
أدلة وشهادات بش���كل ُم ّ
تعمد حول تفشي فيروس
بإخفاء
ّ
كورونا بل والتخلص منها.
ّ
رابعًا :حق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات؛
لاّ
ّ
ّ
السرية الواجب اتباعها في هذا الشأن ،إ أن
فعلى الرغم من
الكش���ف عن المعلومات االستخباراتية وتقييماتها وبعض
تقاريرها بطريقة منهجية ومدروس���ة وفي الوقت ُ
المناسب
ُ
قد يكون ُمفيدًا للديمقراطي���ة؛ فمن خالل ذلك فقط يمكن
للجمهور ووسائل اإلعالم وأعضاء الكنيست ُمراقبة سياسات
الحكومة في هذا المجال والتأثير فيها .وعلى الرغم من هذه
لاّ
الفائدة ،إ أن مسألة الكشف عن المعلومات االستخباراتية
ّ
ليست باألمر ّ
السرية ال تتماشى مع
الهين ،فعلى الرغم من أن
لاّ
مبدأ المسؤولية والشفافية في الديمقراطية ،إ أن اإلفشاء
واإلفصاح يتع���ارض كليًا مع العمل االس���تخباراتي ّ
الفعال
فس���ر ذلك باحث ُ
والناجح كما ُي ّ
المخاب���رات األميركية هاري
رنسوم .ومن هنا يأتي الكشف اإلسرائيلي في بعض األحيان
عن المعلومات االس���تخباراتية بشكل منهجي ومدروس؛ أي
بعد قيام أفراد المنظومة األمنية واالس���تخباراتية بتصفية
واختيار المعلومات والتقييمات ُمس���بقًا لمش���اركتها فيما
ُ ّ
بعد مع ُ
والمعلقي���ن األمنيين ،بعكس ما يحدث
المراس���لين
ُ
في بعض البلدان األخرى التي تنشر فيها بعض التقييمات
والتقاري���ر االس���تخباراتية بصورة مكتوب���ة ُيمكن الوصول
إليها بسهولة.

مخاطر الكشف عن المعلومات االستخباراتية
ّ
بعد سنوات من اتباع إسرائيل لسياسة االستخدام العلني
الم ّ
ُ
حدد لألسرار ،وبعد اس���تعراض الفوائد والفرص الكامنة
ّ
تتطرق الدراسة إلى المخاطر والتكاليف
في هذه السياسة،
الكامنة فيها وهي على النحو التالي:
ُ ّ
ً
المتمثل ف���ي إلحاق األذى
أوال :إل���ى جانب الض���رر األكبر
ُ ّ
بالمص���ادر االس���تخباراتية وتل���ك المجندة للقي���ام بجمع
المعلوماتُ ،يسهم الكشف في ّ
الحد من القدرة على تجنيد
ُ
مصادر جدي���دة خوفًا من األثمان التي ق���د تدفع والمخاطر
ُ
المترتبة على ذلك بالنسبة لهذه المصادر.
ُ
ثاني���ًا :إن مجاهرة مس���ؤولين ف���ي المس���تويين األمني

والعس���كري ببعض المعلومات والنش���اطات التي تقوم بها
أجهزة االس���تخبارات وتناول وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية
لبعض المعلومات حول هذه النش���اطات في الفترة األخيرة
ّ
والتنصل اإلسرائيلي من
من ش���أنه تقليل مس���احة اإلنكار
المس���ؤولية عن ه���ذه المعلومات أو األح���داث ،على عكس
ّ
المس���احة التي كان���ت تتمتع بها في الس���ابق؛ حيث جرت
العادة على التسريب لوسائل اإلعالم العربية أو الغربية وهو
ّ
للتهرب من المس���ؤولية كون هذه
األمر الذي ُيتيح الفرصة
المعلومات لم تصدر عن مصادر إس���رائيلية بش���كل مباشر
ُ
ولم تنقل على لسان أحد مسؤوليها.
ً
ثالثًا :بدال من تحقيق التأثير السياس���ي -األمني أو األمني
الممكن أن ّ
المرغوب ،من ُ
تؤدي سياس���ة الكشف عن األسرار
ُ ّ
ُ
والمعلومات إلى نتائج معاكس���ة؛ فهي قد تقلل من مساحة
ّ
التع���رف على ما
عدم اليقي���ن لدى الخصم ال���ذي بإمكانه
ّ
تمتلكه إس���رائيل من معلوم���ات ،أو قد يول���د ذلك انتقادًا
داخليًا بسبب تجاوز القانون أو استخدام وسائل غير أخالقية
في نظر الجمهور اإلس���رائيلي لتحقيق أغراض أمنية ،لذلك،
ّ
فالس���رية تضمن تأثيرًا أكث���ر فعالية للحف���اظ على الردع
ّ
السرية لالنتقاد
والتهديد وعدم تعريض المنظومة األمنية
ُ
والسخرية كما حصل خالل أزمة كورونا مع أجهزة المخابرات
ُ
المختلفة ليس فقط في إسرائيل.
الم ّ
رابعًا :يقود االس���تخدام ُ
تكرر والالمنهجي للمعلومات
االس���تخباراتية في المجال العام بهدف التأثير على الرأي
العام اإلس���رائيلي إلى تس���ييس عمل المنظوم���ة األمنية؛
فالمستوى السياس���ي قد يحتاج مزيدًا من هذه المعلومات
لتحقيق مصالح سياس���ية ولدعم سياساته التي ُي ّروج لها،
ّ
وقد يلجأ كبار موظفي المس���توى األمني للكشف عن بعض
المعلومات الختبار واستعراض نجاحاتهم أمام الرأي العام،
ّ
وه���و األمر ال���ذي يترتب عليه ت���آكل ف���ي مصداقية عمل
المنظومة األمنية واالس���تخباراتية وهيبتها التي تمنحها
ق���درة عالية عل���ى التأثير في ُصن���ع السياس���ات واتخاذ
القرارات .ومن أبرز األمثلة على ذلك قيام نتنياهو بالكشف
ُ
عن مواقع جديدة تس���تخدم ألغ���راض التصنيع النووي في
إيران خ�ل�ال مؤتمر صحافي وقبل أس���بوعين فقط من جولة
االنتخابات الثانية عام  ،2019وهو األمر الذي يكشف بوضوح
عن مدى هشاش���ة الخ���ط الفاصل بين االس���تخدام العلني
للمعلومات االس���تخباراتية لغايات أمنية ودبلوماسية وبين
استخدامها لتحقيق أغراض ومصالح سياسية ّ
ضيقة.

توصيات الباحث
ُ
يرى الكاتب أنه حتى وإن اعتقدت الدولة ونخبتها األمنية
والسياس���ية أن سياسة الكش���ف واإلفصاح عن المعلومات
االستخباراتية تخدم المصلحة الوطنية في بعض الجوانب،
فإن ذلك ينطوي عل���ى مخاطر ّ
جمة كما أوضحت الدراس���ة؛
ّ
فالكش���ف عن هذه المعلومات قد يكون ضارًا بش���كل كبير
ُ
خصوص���ًا وأن هذه المخاطر تلقي الض���وء على مخاطر أخرى
ثانوي���ة وغي���ر متوقع���ة ،لذلك ُي ّ
ق���دم الكات���ب جملة من
التوصيات التي يرى ضرورة األخذ بها من ِق َبل المس���تويين
ّ
السياسي واألمني فيما يتعلق بسياستهم الجديدة موضوع
هذه الدراسة:
الحف���اظ على الضوابط والتوازنات داخل الجيش واألجهزة
األمنية وفيما بينهما؛ وفي هذا اإلطار هناك ضرورة للفصل
بين الجهات العسكرية واألمنية المسؤولة عن تحقيق الردع
والتأثير على الوعي واختراق���ه من خالل إصدار المعلومات،
وبين تلك المس���ؤولة عن تجنيد المصادر وتأمينها وتقدير
ً
ُ
المخاط���ر التي ق���د تحيط به���ا نتيجة للكش���ف عن بعض
ّ
السرية.
المعلومات
بشكل
القومي
باألمن
الصلة
ذات
المعلومات
نش���ر
إخضاع
ٍ
بشكل خاص ،آللية
عام ،والمعلومات االستخباراتية الدقيقة
ٍّ
بيروقراطية تس���مح ّ
بتعدد اآلراء وإب���داء التحفظات من ِقبل
ّ
الجهات ُ
المش���اركة في عملية النش���ر كاف���ة ،بحيث ُيصبح

النشر منهجيا ومدروسا وذا جدوى وال ُيلحق األذى بالمصادر
االستخباراتية وعمل األجهزة األمنية بشكل عام.
ٍ ُ ّ
تطوي���ر نماذج لتقدير األضرار والخس���ائر المترتبة على
النش���ر واإلفصاح عن المعلومات االستخباراتية على المدى
القصي���ر والبعيد ،بحيث ال ُيلح���ق األذى بالمصادر والطرق
الت���ي تعتمد عليها أجه���زة االس���تخبارات للحصول على
معلوماتها وبش���كل ُي ّ
وج���ه أنظار الخصم واس���تخباراته
ّ
ُ
ض���ادة أو الوقائية نحو مصادر وقن���وات وهمية بعيدة
الم
ّ
كل البع���د عن المصادر والقنوات الحقيقية بهدف الحفاظ
عليها.
ُ
ّ
تدريب الضباط وكبار المس���ؤولين ف���ي أجهزة المخابرات
على التعامل بش���كل منهجي وموضوعي مع وسائل اإلعالم
وبما يخدم المصلح���ة األمنية ُ
العليا؛ بحي���ث يمتلك هؤالء
المهارات الالزمة لإلفصاح واإلخفاء حسب اعتبارات التوقيت
المناسبة بما في ذلك حسابات التكاليف ُ
والفرصة ُ
والمخاطر
ُ ّ
المترتبة على ذلك.
بشكل عام
تش���جيع الحكومة وأجس���ام المنظومة األمنية
ٍ
على طرح تقديراتهم بصورة ّ
موسعة أمام الرأي العام؛ بحيث
تكون هذه المعلومات ش���املة ومنطقي���ة قدر اإلمكان ،على
أن يكون الس���ؤال المركزي المطروح في ه���ذه العملية هو:
ما هي المعلومات التي تحتاج لتصنيف وحماية؟ ،وليس���ت
المعلومات المسموح نشرها واإلفصاح عنها ،على غرار نظام
ً
الرقابة العس���كرية القائم واس���تجابة للحك���م الصادر عن
المحكمة العليا العام  1988والذي يقضي بأن حرية التعبير
ُ
وتلغى لصالح أمن الدولة ف���ي القضايا التي ّ
تمس
تتراج���ع
ُ ّ
ومؤكد ،وبهذه الطريقة يخضع
أمن الدولة بش���كل مباش���ر
النق���اش العام للمعرفة ويكون موضوعيًا قدر اإلمكان بعيدًا
عن التالعب من ِقبل أصحاب المصالح والمطامع السياسية.
يختتم الكاتب الدراس���ة بالدعوة إلى محاولة التوفيق بين
سياس���ة اإلفصاح والكش���ف عن المعلومات االستخباراتية
وسياس���ة الغموض والس���رية؛ حي���ث باإلم���كان في عصر
المعلومات وشبكات التواصل ،واألخبار المزيفة التي تواجه
ُ
الحقيقة ،تحقيق المصالح السياسية واألمنية وتعزيز أسس
الديمقراطي���ة وه���و األمر الذي ُيمكن لدولة مثل إس���رائيل
النج���اح في تحقيقه لطالما ُتح���ارب يوميًا على ّ
عدة جبهات
ّ
من أج���ل أمنها ومصداقيته���ا .وفيما يتعل���ق بالمعلومات
االس���تخباراتية فمن األفضل دومًا الكشف عن أشياء وإخفاء
ُ
أشياء أخرى.
ح���اول الباحث من خالل مح���اور الدراس���ة ُ
المختلفة إبراز
ّ
الق���درات الخارق���ة الت���ي تتمت���ع به���ا األجه���زة األمنية
واالس���تخباراتية اإلس���رائيلية؛ فه���ي بحس���ب الدراس���ة،
قادرة على الوصول ألي م���كان واختراق خصومها وأعدائها
ُ
بسهولة ،وهو النهج نفسه الذي يغلب على التيار المركزي
ُ ّ
المجند بشكل
في المجال البحثي واألكاديمي اإلس���رائيلي
طوعي لخدمة المش���روع الصهيوني ودولة إس���رائيل كأحد
ّ
التجند بش���كل ّ
جلي أيضًا من
أدوات تحقيقها ،ويظهر هذا
خ�ل�ال محاوالت البحث الدائمة عن صي���غ توفيقية بين قيم
الديمقراطي���ة والليبرالية الغربية والحالة اإلس���رائيلية في
محاولة لتأطير األخيرة ضمن المشروع الليبرالي الغربي الذي
ّ
المهمة التي
ترى إس���رائيل في نفسها اس���تمرارًا له ،وهي
ّ
تتطلب من الباحثين في إس���رائيل وحدها ّ
لربما تجاوزًا لكل
ّ
القيم والمبادئ الديمقراطية واس���تبعادا كليا للسياس���ات
ُ
والممارسات التي تتناقض في شكلها ومضمونها مع هذه
ُ
القيم والمبادئ التي يتم التنظير لها في دولة أقيمت على
أس���اس ال ُيمكن ل���ه أن يكون أخالقي���ا أو ديمقراطيا لصالح
«الم ّ
قضاي���ا األمن اإلس���رائيلي ُ
قدس» ف���ي الوعي والالوعي
اإلس���رائيلي-الصهيوني .وتأت���ي أيضًا في إطار المس���عى
المس���تمر للحفاظ على المصالح األمني���ة ُ
ُ
العليا عبر انتقاد
ُ
ُ
الممارس���ات التي قد تلحق الضرر به���ذه المصالح ال انتقاد
ُ
البنية وأساساتها ،وهو ما يظهر بوضوح في محاور الدراسة
ُ
المختلفة.
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ك��ت��اب «أك��ب��ر س��ج��ن ع��ل��ى وج���ه األرض» إلي��ل�ان ب��اب��ي��ه بالعربية:
اح���ت�ل�ال  1967ك����ان اس���ت���م���رارًا ل��ل��ت��ط��ه��ي��ر ال��ع��رق��ي ف���ي 1948
كتب أنس إبراهيم:
ل���م ُيخل���ق أكبر س���جن عل���ى وج���ه األرض في
حزي���ران عام  1967لغاية اإلبق���اء على االحتالل ،بل
ُ ّ
ّ
لمتطلب���ات األيديولوجيا
عملي���ة
كان «اس���تجابة
ّ ُ
ّ
ّ
الصهيوني���ة األساس���ية» ،والت���ي تتمث���ل ف���ي
ّ
قدر ممكن من أرض فلسطين
الس���يطرة على أكبر ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
يهودية ُمطلقة،
أغلبية
اريخية ،ومحاولة خل���ق
الت
ُ
إن كان ذلك ممكنًا ،في فلس���طين؛ هذا ما يعتقده
ِّ ُ
ّ
المؤرخ اإلس���رائيلي إيالن بابيه ،مؤلف كتاب «أكبر
ُ
س���جن على وجه األرض» ،وال���ذي ترجم حديثًا إلى
ّ
العربية عن دار هاشيت أنطوان – بيروت .2020
ّ
العرقي لفلسطين عام  1948نتيجة
كان التطهير
ّ
ّ
حتمية لأليديولوجي���ا الصهيونية ،وكذلك كانت
ُ
َ ُ ِّ
ّ
رضت وش���كلت ع���ام  1967على
السياس���ة التي ف ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
الغربي���ة وقطاع غزة حت���ى يومنا الحاضر.
الضفة
وكم���ا ي���رى بابيه ،فكان إنش���اء «أكبر س���جن على
ّ
حتميًا ومنطقيًا أليديولوجيا
وجه األرض»ُ ،مخرج���ًا
ّ
الصهيونية.
وتاريخ

مصطلح «االحتالل»
ُ
يعرض الكتاب ف���ي فصليه ّ
األول والثاني إضافة
ّ
ّ
األصلية
المقدم���ة ،واعتم���ادًا على الوثائ���ق
إل���ى
ّ
ّ
ّ
الس���رية ذات العالق���ة ،الخلفي���ات السياس���ية
ْ
ّ
ّ
ّ
والقانونية التي ُوضعت
العسكرية
واالستراتيجية
ُ
ِّ
ُ
س���نوات من حرب ع���ام  .1967إذ يبين الكاتب
قبل
ٍ
ّ
ّ
ّ
كيف أن االحتالل الصهيوني لبقية فلس���طين عام
ّ
ُ
النفس أو ُم ّ
جرد «احتالل»
 1967لم َيك ْن دفاعًا ع���ن
ُ
ُ
ُ
ّ
أمني يتبع حربًا أو
بالمعنى الذي يش���ير إلى إجراء
ّ
ّ
س���لحًا لغاية ّ
السيطرة ،بل كان استمرارية
صراعًا ُم
العرقي في فلسطين وال ُيمكنُ
ّ
لسياس���ة التطهير
ِ
ُ
ُ
وصف���ه باالحتالل دون مس���اءلة المصطلح نفس���ه
ّ
االس���تعمارية
وم���دى إمكانية تطبيقه على الحالة
في فلسطين.
ّ
ُيناق���ش الكتاب إش���كالية مصطل���ح «االحتالل»
ف���ي س���ياقين؛ ّ
ُّ
التقيد بهذا
األول يتعلق ف���ي أن
ً
المصطل���ح يخلق إش���كاال خاطئًا ف���ي الفصل بين
ّ
وبش���كل
إس���رائيل وبين المناطق المحتلة ،بحيث
ٍ
ّ
ّ
ش���رعية على الوجود اإلس���رائيلي
ضمني ُيضفي
ف���ي فلس���طين التاريخي���ة باس���تثناء المناط���ق
المحتلة ،كم���ا ينتج ثنائية ال يمك���ن قبولها بين
ّ
«الديمقراطي���ة» ،والمناط���ق المحتل���ة
إس���رائيل
ّ ّ
ّ
ّ
«غير الديمقراطي���ة» .أما الثان���ي ،فيتعلق باآلثار
القانونية والسياسية التي عادة ما ترتبط بمصطلح
ّ
أمني يتبع
«االحتالل» ،والذي ُيشير عادة إلى إجراء
ُ ّ
سلحًا لغاية ّ
السيطرة ،ولهذا اإلجراء
حربًا أو صراعًا م
ّ
ّ
دولية تتبع
ثم���ة بداية ونهاية ،ولوائح وقواني���ن
ّ
ّ
ّ
لاّ
ّ
الطبيع���ة المؤقتة ّ
ألي احت�ل�ال .إ أن واقع الضفة
ّ
ّ
ّ
الغربية يختلف في جانبي���ن هامين؛ األول وهو ما
ّ
ّ ّ
يتمحور حوله الكتاب ،أن الطبيعة المؤقتة ليست
ُ
جزءًا من ّ
ّ
الصهيوني – لم تك ْن ولن
قصة االحت�ل�ال
ّ
ّ
ّ
تكون ،ذل���ك أن القوة المحتل���ة وكذلك داعميها،
لس���نوات س���تأتي ،وبحلول
يقبلون بواقع االحتالل
ٍ
ّ
ع���ام  1987كان االحت�ل�ال الصهيون���ي ق���د أصبح
ّ
بالفعل َ
ّ
عسكري في التاريخ ،وال يبدو
أطول احتالل
ُّ
ّ
ّ
القياس���ي قد يتحطم في
برأي بابيه أن هذا الرقم
المستقبل القريب.
ّأما الجانب اآلخر الذي ُي ِّ
ّ
الصهيوني
ميز االحتالل
ّ
ّ
فيتجسد
العس���كري،
حاالت أخرى من االحتالل
عن
ٍ
ّ
ش���مولية ممارس���ة ّ
الس���يطرة المفروضة على
في
ّ
المحتلة .ويمكن أن تظهر حاالت ّ
السيطرة
المناطق
ُ
ّ
ّ
المطلقة في بدايات أي احتالل عسكري ،ولكن ما لم
ّ
يكن ه���ذا االحتالل جزءًا من منظومة إبادة جماعية
ً
عرقيةّ ،
ّ
فإن هذه ّ
السيطرة ال تدوم طويال ،ولذلك،
أو
ّ
ّ
ّ
كما يرى بابيه ،فإن مدى ممارسة السيطرة الشاملة
ّ
في األراضي المحتلة يدفع بالباحث إلى البحث عن
ّ
ّ
االس���تعمارية في
مصطلح أكثر دقة لوصف الحالة
ّ
األراضي المحتلة.
ُ
وفق���ًا للوثائق التي يس���تند إليه���ا بابيه ،فقد
ّ
ّ
ّ
ّ
الغربية وقطاع غزة في
ُوضعت خطة احتالل الضفة
ّ
َ
ّ
أطلق على الخطة آنذاك
بدايات الس���تينيات ،وقد ِ
ّ
لاّ
ّ
ّ
«خط���ة ش���كم  ،»Shacham Plan-إ أن المدع���ي
ّ
ّ
العسكري العام أطلق عليها اسم «الخطة غرانيت»،

ّ
ّ
والتي ّ
الغربية إلى ثماني مقاطعات،
قسمت الضفة
ّ
ّ َ ْ
وعينت الحكام اإلداريين لتلك المقاطعات والذين
ِّ
كان ُ
منهم حاييم هيرتس���وغ ال���ذي ُرق َ
ي إلى رتبة
ّ
ُ
سنوات
جنرال وع ِّين حاكمًا عامًا للضفة الغربية قبل
ٍ
َ ْ
ش���رعت االستخبارات
من احتاللها .وفي اآلن ذاته
ّ
ّ
ّ
الصهيونية في وضع الئحة بأس���ماء الش���خصيات
ّ
ّ
المحلي���ة إضاف���ة إلى المؤسس���ات الناش���طة في
ُ ُّ
األراضي التي س���تحتل بعد س���نوات ،لغاية خلق
ّ
قيادة محلي���ة متعاونة مع االحت�ل�ال عند وقوعه.
ُ
ّ
النهائية
يشرح بابيه الحقًا ،فقد كانت الغاية
وكما
ّ
للخط���ط التي وضعتها القيادة الصهيونية آنذاك
ّ
تتمث���ل ف���ي إقامة أكبر س���جن على وج���ه األرض
.Mega-prison
ُّ
يتط���رق بابيه إل���ى طبيعة
ف���ي الفص���ل الثاني
ّ
ُ َ ْ
ّ
ّ
الغربية وقطاع
السياس���ة التي ط ِّبقت في الضف���ة
ّ
ّ
غزة بعد أيام ثالثة من القتال .كانت إس���رائيل قد
ّ
ِّ
ّ
اريخيةُ ،محولة
أحكمت سيطرتها على فلسطين الت
ّ
ما يق���ارب المليون ونصف فلس���طيني في الضفة
ّ
ّ
ّ
الجنسية والجئين
الغربية وقطاع غزة إلى عديمي
ف���ي أرضهم وخ���ارج أرضهم ،وكذل���ك كان القرار
ّ
ّ
مس���ؤولية ّ
ّ
الس���يطرة
اإلس���رائيلي بتولي الجيش
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلدارية ،األمنية والعس���كرية على الضفة الغربية
الم ّ
السياس���ة ُ
متسقًا مع ّ
وقت سابق على
قررة في
ٍ
االحتالل.
ّ
ُ ِّ
ّ
ُ
ف���ي الفصل الثالث يوض���ح المؤلف كيف طوعت
ُ
ّ
أعم َدة
الصهيوني���ة الجغرافيا وجعلتها ج���زءًا من ِ
ّ
ُ
ّ
ّ
سجنها الهائل الذي ش���يدته في الضفة الغربية
ّ
ّ
فلسطينية
وقطاع غزة .ذلك عبر ترس���يم مساحات
َ
ّ
ِّ
مس���تعمرة ،والتي
يهودية
ضيقة داخ���ل مناطق
ّ
ّ
الصهيونية ف���ي تطبيقها خالل
ش���رعت الق���وات
ُ
السنة األولى بعد نهاية حرب عام  ،1967مستعينة
ّ
العسكرية.
بقوانين ُمصادرة األراضي والقوانين
كان ّ
ثمة مش���روعان ُمتوازيان؛ مش���روع ّ
السيطرة
ّ
الجغرافية بتحويل أماكن س���كن الفلس���طينيين
ّ
ّ
ّ
الغربية وقطاع غزة إلى مناطق معزولة
في الضف���ة
ّ
ّ
مترامية وغير متصلة بإقامة المس���توطنات ،وآخر
ّ
قانوني اس���تيطاني يقوم على إصدار المراس���يم
والقواني���ن لمص���ادرة األراض���ي وتحويله���ا إلى
ّ
النم���و الطبيع���ي للمجتمع
مس���توطنات إلعاق���ة
ّ
الفلس���طيني بمنع البناء والتوسع الطبيعيين في
ّ
ّ
الضفة وقطاع غزة.
ِّ
ُيوض ُح بابيه كيف ّ
أن ّ
آليات ّ
السيطرة اإلسرائيلية
ّ
ّ
على الضفة وقطاع غ���زة ،كما هي ظاهرة اليوم ،لم
ّ
تط���ورًا أو نتيجة لظ���روف االحتالل ،بل كانت
تكن
ّ
أساسًا من أساسات الفكر الصهيوني ،وهو تهويد
ّ
ّ
ّ
يهودي���ة على أرض
أغلبية
الضف���ة لغاي���ة خل���ق
ّ
فلس���طين التاريخية .ولذل���ك ،فقد هدفت الخطط
َ
ّ
اإلس���رائيلية التي تنضوي تحت إطار
والممارسات
ّ
«الس���يطرة الش���املة  ،»Total Controlإلى حصر
ّ
السكان الفلس���طينيين في بانتوستانات متفرقة
ّ
بع���د أن ّ
إمكانية طردهم منها ،رغم طرد
تبين عدم
أكثر من مئة ألف فلس���طيني عب���ر نهر األردن من
ّ
ّ
الغربية ،كما يظهر في الفصل الرابع الذي
الضف���ة
ُ
يعرض رؤية موش���يه ديان لتهجير الفلسطينيين
ِ
إلى األردن إضافة إلى يغئال آلون الذي كان قد قاد
ً
ّ
الصهيونية وكان مس���ؤوال فعليًا
وحدات النخب���ة
ّ
ع���ن التطهير العرق���ي في عديد الق���رى والبلدات
الفلس���طينية عام  .1948كان دي���ان على ثقة ّ
تامة
ُ
يجب أن يقف عائقًا في وجه المشروع
بأن ال ش���يء
ّ
ّ
ّ
الصهيون���ي ،وكان يتوق���ع أن الفلس���طينيين لن
ّ ّ
ّ
وطني وأنهم
يتمكنوا أبدًا من تشكيل حركة تحرر
ف���ي واقع األم���ر مجموع���ة متباينة م���ن الطوائف
ُ
ويجب تهجيرهم إلى األردن.
الدينية وليسوا شعبًا
ُّ
بعد انته���اء االحتالل وتبين ع���دم إمكانية طرد
ّ
كافة من أرضهمّ ،
تحول االهتمام
الفلس���طينيين
ّ
ّ
الصهيون���ي إلى االحتفاظ باألراضي المحتلة ولكن
دون ِّ
ّ
ّ
ضمها سياسيًا إلى السيادة اإلسرائيلية .كان
ّ
ُ
ّ
ّ
اإلس���رائيلي ،وفقًا لبابيه،
االس���تراتيجي
فكير
الت
ُ
يكتش���ف ّأنه في ح���ال ّ
الرغبة بتطبي���ق التطهير
ِ
ّ
ُ
ُ
ّ
العرقي بوس���ائل أخرى ،فبديل الطرد سيكون عدم
ّ
ّ
الس���ماح للناس بمغادرة أماكن عيش���هم ،وبذلك،
ُ
ُ
س���تثنون من معادل���ة الت���وازن الديمغرافيّ.
سي
ّ
الخاصة ،لن
وباحتوائه���م ف���ي أماك���ن عيش���هم

ّ ُّ
يتوج ُب ُّ
ّ
الديمغراف���ي الكلي
عد ُهم ف���ي اإلحصاء
ّ
ّ
ّ
النمو أو
بحري���ة،
بما أنهم ال يس���تطيعون الحركة
ّ
ّ
ّ
ُّ
يتمتعون ّ
مدنية أو إنسانية
بأي حقوق
التوسع ،وال
ُ
ّ
ّ
ّ
االستراتيجية بالتكييس
س���مى هذه
أساسية .وت
ُ
ّ
ّ
���ز
 ،Encystationأي التضيي���ق عل���ى
ٍ
ش���يء ُبحي ُ ٍ
الفلس���طينية ت َّ
ّ
ّ
حوط
يس���ي ،أي ،هنا المجتمعات
ِك
ّ
ّ
بمناطق تدعي إسرائيل السيادة عليها.
ٍُ
َ
طلق بابيه وصف «البانوبتيكوم ،»Panopticon
ُي ِ
ّ
ّ
ّ
الغربية.
الصهيوني للضف���ة
على حالة االحت�ل�ال
ُ
ُ
ش���ابه س���جون الحاض���ر
بطريق���ة أو بأخ���رى ،ت
ٍ
نح ُ
صطلح ال���ذي َ
ُ
ته ّ
البانوبتيك���وم ،وه���و ُ
للمرة
الم
األولى جيرم���ي بنثام ،الفيلس���وف الحديث ّ
األول
الس���جن في ّ
عقل ُن حالة ّ
نظام
الداخ���ل من
ال���ذي ُي ِ
ٍ
ُ
ُ
ِّ
ّ
ّ
إجب���اري .صمم البانوبتيك���وم ،والذي كان
تأديبي
ُ ِّ
مكنَ
ّ
في بدايات القرن التاس���ع عش���ر متوحشًا ،لي
ّ
الس���جناء دون ُقدرة ُّ
الحراس من رؤية ُّ
السجناء على
ُّ
ُ
ّ
رؤية س���جانيهم .يكون المبن���ى دائريًا وتصطف
دائري وفي مركز ّ
زنازين ُّ
ّ
الدائرة
بش���كل
الس���جناء
ّ ٍ
ُ
ّ
ُ
ّ
ُ
مكن الس���جانين
ثمة ب���رج المراقبة الضخم الذي ي ِ
ّ
ّ
من النظ���ر ومراقبة كل زنزانة ،وم���ن ّ
ثم مراقبة ّ
أي
ّ
ولك���ن ُ
ّ
المراقبة حذرة وال
انحرافي محتمل،
س���لوك
ُ
ّ
ُي ُ
مكن رؤيتها بحيث يتعذر على ّ
السجين أن يعرف
َمت���ى يكون مراقبًا أو غير مراق���ب .اعتقد بنثام ّ
أن
ُ
ّ
الم ِّ
النظرة ُ
جب ُر
حدقة  ،The Gazeللبانوبتيكوم
ست ِ
ّ
ُّ
ّ
ّ
األخالقي ،كم���ا لو أنهم
التص���رف
الس���جناء على
ّ
ُ
سيش���عرون بالعار بينما هم في محط نظر اإلله من
شرورهم.
ُ ِّ ُ
ّ
ّ
ب���دل بابي���ه الس���لوك األخالق���ي بالـتعاون مع
ي
ُ ِّ ُ
ّ
الدائ���ري للبانوبتيكوم
ب���دل المبنى
االحت�ل�ال ،وي
الهندس ّ
ّ
بمعالم ُّ
���ية التي نشأت عن حالة
السجون
ّ
ّ
ّ
االحتالل الصهيوني لألراضي الفلسطينية ،مؤكدًا
ّ
ّ
اإلس���رائيلي كان في عزل الفلسطينيين
أن القرار
ّ
ّ
ف���ي بانوبتيكوم حديث في كل من الضفة الغربية
ّ
غزة .ورغم ّ
أن البانوبتيكوم في تحليل فوكو
وقطاع
ُ
ُّ
األشد رقابة عندما يكون نظام سيطرة
يصل حالته
ِ
ّ
فيه
لي���س
بحاجة إلى الحواج���ز المادي���ة وال ُيرى ِ
ٍ
ّ
لاّ ّ ّ
ُ
النموذج ُ
ّ
الم ّ
الغربية
طبق في الضفة
الح ّراس؛ إ أن
َ
ّ
ُ
ّ
تضمن إجبارًا ُ
للس���جناء على رؤية الس���جانين
ق���د
ّ
وللش���عور الكامل ب���كل طريقة ممكن���ة بالحواجز
ّ
ّ
المادية ،بالجدار واألسالك الشائكة المحيطة بهم.

حرب الخيار
ّ
ب���أن االحتالل
ال ينته���ي الكت���اب إل���ى التأكيد
ُ ّ
ّ
ّ
المحتلة عام
الفلس���طينية
الصهيون���ي لألراضي
ّ
ّ
 1967كان نتيج���ة حتمية للعقي���دة الصهيونية،
بل يبدأ من هذه البديهة ليكون في الواقع تأريخًا
ّ
وانطالقًا من هذه
لالحتالل ال للس���كان األصالنيين.
ِ
ّ
البديه���ة ،التي ليس���ت بالض���رورة بالبديهة غير
ّ
ّ
المعروفة ل���دى الباحثين والمؤرخي���ن في الصراع
اإلس���رائيلي؛ إلاّ ّ
ّ
ّ
ّ
أهمية الطرح في كتاب
أن
العربي
«أكبر س���جن على وج���ه األرض» ،هي ف���ي تدعيم
ّ
ّ
األصلية التي رفعت عنها
الفرضية بالوثائق
ه���ذه
ُ
ُ
ّ
ِّ
السرية والتي تبين أن الحرب لم تكن حرب الال خيار،
ّ
بل كانت ح���رب الخيار ،وكانت حربًا اس���تراتيجية
ّ
ّ
تم التخطيط لها وتحدي���د أهدافها المتمثلة في
ّ
توس���يع رقعة س���يطرة الصهيونية على األراضي
ّ
ّ
ممكن استجابة
قدر
ٍ
الفلس���طينية والعربية بأكبر ٍ
ّ
ّ
لأليديولوجي���ا الصهيونية والعقيدة الصهيونية
ّ
ّ
ّ
ّ
يهودية
بأغلبية
يهودية
المتمثلة في إقامة دولة
ّ
ُمطلق���ة إن كان ذلك األمر ممكن���ًا .ذلك أن الدعاية
ّ
ّ
الصهيوني���ة التي تلت الح���رب وكانت حتى وقت
ّ
ّ
الدول���ي ،وحتى لبعض
قريب ُمقنع���ة للمجتم���ع
ّ
العربيةّ ،
أن حرب ّ
ّ
األيام الس���تة كانت قد
األوس���اط
ُ َ ْ
فرضت على إس���رائيل ولم تكن خيارًا إس���رائيليًا
ُ
ّ
اإلس���رائيلي
خالص���ًا؛ وذل���ك يجعل م���ن االحتالل
ِ
الفلسطينية ناتجًا طبيعيًا وحالة كان ال ّ
ّ
بد
لألراضي
ُ
ّ
إلسرائيل من التعامل معها والتأقلم معها ،وذلك
ّ
ُ
ّ
يجعل من كل م���ا هو قائم على األرض حتى اليوم،
تطورت عن حالة الال خي���ار .إلاّ ّ
تبع���ات ّ
أن بابيه في
ٍ
ِّ
ُ
ّ
كتابه هذا ُيقدم ،مدعومًا بالوثائق ،سردية مختلفة
ّ
ّ
الفلسطينية .وتلك
الصهيوني لألراضي
لالحتالل
ّ ّ
ّ
ٌ
ّ
ّ
أن كل ما هو قائم على األرض حتى
���ردية هي
الس
لي���س ُم ّ
َ
ج���رد تبعات ولم يكن ج���زءًا من حالة
اآلن،

صدر عن المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

«قانون أساس إسرائيل
الدولة القومية للشعب اليهودي»
الوقائع واألبعاد

تحرير وتقديم:
هـنـيـدة غـانــم

ُ
ّ
إجبارية ،بل كان جزءًا من مخطط اس���تكمال
تأقلم
العرقي الذي ب���دأ في عام  ،1948ومن ّ
ّ
ثم
التطهير
ُ َ
ّ
ّ
كمل في عام  ،1967وبعد أن تبين عدم إمكانية
است ِ
ط���رد الفلس���طينيين تمامًا من أرضه���مّ ،
تحولت
ّ
االستراتيجية إلى محاصرتهم داخل أراضيهم.
ِّ ُ
ّ
ذل���ك يب���دل منظ���ور ق���راءة س���ردية االحتالل
ُ
يجعل من مفاوضات ّ
ّ
الس�ل�ام
الصهيوني ،وكذلك
ّ
ّ
ّ
عبثية .فوفقًا لوجهة النظ���ر هذه ،لم تقدم
ش���به
ّ
ّ
المفاوضات شيئًا غير إضفاء الشرعية على االحتالل
ً
ّ
استعمارية قائمة
بوصفه احتالال ال امتدادًا لحالة
ِ
ّ
ً
أصال في األراضي المحتلة عام  ،1948وكذلك تكون
ّ
المستعمرات القائمة في الضفة غير قابلة لتكون
ّ
ٌ
ج���زءًا من المفاوض���ات ألنها جزء م���ن أيديولوجيا
ّ
ّ
صهيوني���ة إضافة إل���ى كونها ج���زءًا ال يتجزأ من
سجن في العالم ،وكذلك يكون
أدوات تثبيت أكبر
ٍ
ّ
هدف المساعدات الدولية ،إضافة إلى المؤسسات
ّ
ّ
الر ّ
الفلسطينية التي نشأت عن المفاوضات،
سمية
ه���و خف���ض مصاري���ف االحت�ل�ال وتحري���ره من
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلدارية وغيرها تجاه سكان
األمنية،
مس���ؤولياته
ّ
ُ
ُ
هذه المناطق المحتلة والذي يشير إليهم االحتالل
ّ
الصهيوني بوصفهم «مقيمين».
ُ
ُيناق���ش الكت���اب في الفصل الس���ابع أس���طورة
ّ
ت���م تصويره
العقد م���ن  1967إل���ى  ،1977والذي
ّ
ف���ي المطبوعات والدعاي���ة الصهيوني���ة كـ»عقد
ّ
مستنير» ،يحمل الكثير من فرص ّ
والتقدم
السالم
أن الواق���ع ّ
للفلس���طينيين .إلاّ ّ
أن العقد كان عقدًا
تح���ول الفلس���طينيون منذ الي���وم ّ
ّ
األول إلى
فيه
ّ
ّ
«مقيمين» ،في س���جن تحكمه بيروقراطية الش���ر
ً
التي تنظر إليهم بوصفهم ّ
عدوًا محتمال.

ّ
يتطرق
وعلى العك���س من «العق���د المس���تنير»،
الكاتب في الفصول التاس���ع والعاشر والحادي عشر
إلى االنتفاضة األولى والثانية ،بداية من العقد 1977
إلى  1987والذي ُي ِّ
سميه بابيه بـ»عهد المستوطنين»،
الذي ترافق مع صعود الليكود سياسيًا في إسرائيل
ومع���ه تصاعد دعم الحكومة ّ
والدولة في إس���رائيل
ّ
ّ
الغربية.
لالستيطان في الضفة
ّ
ّ
اس���تمرت االنتفاضة األولى س���ت سنوات وقتل
فيها ألف فلس���طيني واعتق���ل  120ألفًا ،وانتهت
االنتفاضة بتوقيع الفلسطينيين اتفاق أوسلو الذي
ّ
السياس���ية
مزيد من الخيبات
لم يلبث أن ّأدى إلى
ٍ
التي قادت إلى االنتفاض���ة الثانية عام  .2000في
النهاية انتهت االنتفاضة األولى بنموذج للسجن
ّ
المفتوح ،ولكنه لم يلبث أن عاد ليكون سجنًا شديد
ّ
واس���تمر كذلك إلى أن أصبح
الحراس���ة عام 2000
ّ
نموذجًا مختلطًا من كل ما سبقه عام .2005
ُ
كما ُيناقش الكتاب عدي���د القضايا األخرى ذات
ّ
العالق���ة باالس���تعمار االس���تيطاني ف���ي الضفة
ّ
ّ
الغربية .ويق���ع الكتاب في  368صفحة وقد ُوزعت
ّ
فصول���ه عل���ى النحو اآلت���ي« :إعادة ق���راءة رواية
االحتالل»« ،اختي���ار طريق الح���رب»« ،اختراع أكبر
سجن في العالم»« ،القدس الكبرى كمشروع مرشد»،
ّ
اقتصادي���ة وانتقامات
«رؤي���ة آل���ون»« ،مكاف���آت
ّ
عقابي���ة»« ،التطهير العرقي في حزي���ران ،»1967
«إرث حكم المبام « ،»1977-1968بيروقراطية الشر»،
«على طريق االنتفاض���ة « ،»1987-1977االنتفاضة
األول���ى « ،»1993-1987أوس���لو اللغ���ز واالنتفاضة
الثانية»« ،أقصى درجات األمن المش���ددة -أنموذج
ّ
سجن قطاع غزة».
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ُ
سنة أكاديمية إسرائيلية جديدة قد يضطر خمس الطالب
فيها إلى ترك مقاعد التعليم ألسباب اقتصادية!

كتب هشام نفاع:
ّ
الدراسية
افتتحت مطلع هذا األس���بوع في إسرائيل السنة
الجامعي���ة في المؤسس���ات والمعاه���د األكاديمي���ة العليا،
ّ
والكلي���اتالمتخصصة .ويأتي هذا بطبيعة الحال وس���ط بل
ربما في ذروة تفش���ى فيروسكورونا ،الذي فش���لت الحكومة
اإلسرائيلية في اتخاذ القرارات السليمة واإلجراءات الناجعة
والمالئمة ّ
لصده فيما ُس���مي بما بعد الموج���ة األولى .وعليه
ً
فقد قررت الحكومة إغالقًا شامال ثانيًا بدأ تخفيفه التدريجي
والمحدود جدًا ،هذا األس���بوع ،وهناك من يحذر بأنه سيؤدي
لنتائج أسوأ.
ومثلم���ا في جميع قطاع���ات ومجاالت الحي���اة االجتماعية،
ّ
يواجه التعليم العالي ّ
تحديات جدية متعلقة بسير التعليم
المنتظم ،ومحدوديات االنتقال الى التعليم الرقمي عن بعد.
ويقول تقرير خاص لـ»مجلس التعليم العالي» في إسرائيل:
إن التعلي���م الرقم���ي حصل في الس���نة الدراس���ية20/2019
على معنى ُمضاف مع تفش���ي جائح���ة كورونا ،وبرزت الحاجة
باالنتقال ف���ي زمن قصير ج���دًا لمنظومةالدراس���ة عن ُبعد
عب���ر اإلنترن���ت .وهو ّ
يقدر بأث���ر رجعي أنه ف���ي غضون أيام
مع���دودة ،الءم جهاز التعليم العالي فيإس���رائيل نفس���ه
للواقع الجديد واهتم باس���تمرار الدراسة في الفصل الثاني
من الس���نة الدراسية السابقة ،بما يش���ملتنظيم امتحانات
إنهاء الدراسة.
ووفق���ًا لم���ا جاء في ه���ذا التقرير فإن س���هولة األمر تعود
ال���ى قيام مجلس التعليم العالي بالعمل مع مقر «يس���رائيل
ديجيتالية»(إس���رائيل رقمية) على تحريك الدراسة الرقمية
في المؤسس���ات ،بالتع���اون مع وزارة المس���اواة االجتماعية.
ُ
وتش���ير بيانات دراسة الطالب إلى «ارتفاع ُمعتبر» في دراسة
المساقات األكاديمية الرقمية إن كان بسبباحتياج أكاديمي
أو من منطلق «التعليم كطريق حياة».
تحول الى ّ
بالتطور قبل بدء الوباءّ ،
ّ
تحد،
هذا الوضع الذي بدأ
إذ أنه منذ التفش���ي كاد عدد الطالب الدارس���ين أن يضاعف
نفس���ه ،ويضم اليوم أكثر من200 ألف طالبفي المس���اقات
األكاديمية المنش���ورة على منصات خاصة بالتعليم الرقمي،
إضاف���ة إلى آالف المس���اقات الت���ي يتمتمريرها بواس���طة
الدراسة عن ُبعد.

ف طالب في مؤسسات التعليم العالياإلسرائيلية
نحو 320أل 
وفقًا للمعطيات التي نش���رتها «لجنة التخطيط والموازنة»
التابعة لمجلس التعليم العالي  -وهي الجس���م المسؤولعن
ّ
ّ
الميزانية
ميزانيات جه���از التعليم العال���ي وتحديد
توفير
ّ
ّ
ّ
ّ
العادية للمؤسس���ات األكاديمية ،وميزاني���ة التطوير –فمع
افتتاح السنة الدراس���ية األكاديمية الحالية21/2020 يتوقع
أن يدرس في مؤسسات التعليم العالياإلسرائيلية نحو320
ألف طالب .وألول ّ
ّ
الجامعيين العرب
مرة يتجاوز ع���دد الطلبة
 50ألف طالب .وتقولالبروفس���ورة يافه زيلبرشتس ،رئيسة
ّ
المؤسسات
اللجنة المذكورة ،إن «ثورة دمج الطلبة العرب في
َ
تعتبر إنجازًا غير مس���بوق لجهاز التعليم العالي
األكاديمية
ّ
في إس���رائيل .في هذه األيام يتفوق الطلب���ة أبناءالمجتمع
ّ
ّ
ّ
ّ
األكاديمية ،ويش���كل األمر
المؤسس���ات
العربي ف���ي جميع

بالنسبة لنا مصدر فخر واعتزاز».
وفقا للمعطيات المنشورة على موقع «المجلس» ،ففي السنة
ّ
الدراس���ية  ،2019-2018درس أكثر م���ن 50ألف طالبة وطالب
عربي في ّ
مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل ،وهي زيادة
بنس���بة تتجاور %100منذ مطلع العق���د .إذ كان عدد الطالب
ّ
الدراس���ي  2009-2008في جميع المؤسسات
العرب في العام
األكاديمية  24.377طالبًا.
ّ
الدراس���ية ّ 2009-2008ان أعداد
وتظهر بيان���ات الس���نة
ِ
الطلبة العرب في اللقب األول قد وصلت إلى 21.142طالبا فقط،
ّ
وش���كل هؤالء نح���و  %10من طلبة اللقب ّ
األول في إس���رائيل،
بينما وصلت أعدادهمفي الس���نة الدراس���ية  2019-2018إلى
ّ
الكلي للطلبة
 41.087طالبا ،ويش���كلون  %17.7من المجم���وع
ّ
الجامعيي���ن الدين يدرس���ون لنيل اللقب األول. أما بالنس���بة
للقب الثاني فقد حصل ارتفاع بنسبة  %224فيأعداد الطلبة
العرب خالل الس���نوات العشر األخيرة ،حيث درس  2855طالبا
ّ
لهذا اللق���ب في العام الدراس���ي ،2009-2008وش���كلوا %6
ّ
الكلي لطلبة اللق���ب الثاني في الجامعات
فقط م���ن المجموع
ّ
اإلسرائيلية .وفيالسنة الدراسية  2019-2018ارتفعت أعداد
ّ
الطلبة العرب للقب الثاني ووصلت إلى  9247طالباويش���كلون
ّ
الكلي لطلبة اللقب الثاني في إس���رائيل.
 %14.6من المجموع
في هذه الس���نوات طرأت زيادة بنحو %118في صفوف طلبة
اللقب الثالث ،حيث درس في سنة  2019-2018الدراسية 828
ّ
طالبا عربيالنيل ش���هادة الدكتوراه ،ويشكل هؤالء  %7.1من
مجم���وع طلبة الدكت���وراه في البالد ،وذل���ك مقابل  280طالب
دكتوراه في العام الدراسي .2009-2008

الوردية تصطدم بتحديات ّ
ّ
جدية من ناحية اقتصادية
الصورة
ّ
هذه المعطيات التي تبدو مش���جعة للوهلة األولى تصطدم
ّ
بتحدي���ات جدية ،تتعل���ق بالجان���ب االجتماعي-االقتصادي.
فهناك نسبة كبيرة من الطالب عمومًا وبينهم الطالب العرب
خصوصًا ،مم���ن ّ
يمولون دراس���تهم ومعيش���تهم في فترة
الدراسة «بعرق جبينهم» ،من خالل االنخراط الكلي أو الجزئي
في س���وق العمل .وفيمعظم الحاالت يعمل الطالب في قطاع
المطاعم والفنادق والس���ياحة ولفترة عمل مؤقتة وانتقالية
بوظائف غير ثابتة.وفي فترة األزمة الحالية المستمرة ،كانت
ّ
هذه القطاعات التي تش���غل الشباب في مطلع طريقهم ،بين
ّ
المتضررين اقتصاديًا بسبب اإلغالقالشامل ،واإلجراءات
أكثر
التقييدية المختلفة التي فرضتها الحكومة ،من دون توفير
وكاف لهذهالمصال���ح االقتصادية ،فاضطرت
واف
ٍ
تعوي���ض ٍ
الى فصل وإخراج الغالبية الس���احقة من عمالها إلى عطل غير
مدفوعة األجر .بينهؤالء كما أس���لفنا ،توجد ش���ريحة طالبية
واس���عة وجدت نفس���ها بدون عمل وال أجور ،وبالتالي تواجه
ّ
المجه���ولفيم���ا يتعلق بدفع األقس���اط المالي���ة للجامعات
ّ
والكليات ،وفيما يتعلق بأجور الس���كن وتكاليف
والمعاه���د
ّ
الحياةاالعتيادية.
وفق���ًا لمصادر لجان الطالب العرب ف���ي مختلف الجامعات،
ف���إن الوضع صعب ويهدد عددًا كبيرًا م���ن الطالباتوالطالب
ّ
بالتس���رب من التعليم الجامعي ألس���باب اقتصادية.
العرب
وه���ي تقديرات تؤكدها اس���تطالعات وأبح���اث راهنة.ففي
استطالع أجراه ونشر نتائجه «صندوق إدموند دي روتشيلد»،

الذي ّ
يعرف نفس���ه على موقعه اإللكترونيكمؤسسة تعمل
على «خلق مجتمع إسرائيلي عادل ،متالحم ومتشاركّ ،
ويحرك
ّ
عمليات عميق���ة للتغيير المجتمعي ألجل تش���جيع التميز،
ّ
ّ
التسرب
التنوع ،والقيادة بواسطة التعليم العالي» ،يظهر أن
م���ن التعليم الجامعي ف���ي إثر أزمة كورون���ا يهدد  %20من
الطالب في إسرائيل.
وجاء خالل مؤتمر خاص تناول «آثار أزمة كورونا على مستقبل
التعليم العالي في إسرائيل» ،بمشاركة وزيرالتعليم العالي
زئي���ف إلكين ،ورئيس���ة «لجن���ة التخطي���ط والموازنة» يافة
زيلبرش���تس ،وممثلي العم���داء والطالب ،ورؤس���اء منظمات
اجتماعي���ة وباحثين وخب���راء مهنيين معنيي���ن ،أن  %8من
الط�ل�اب قد أوقفوا التعليم فعالو %12تدفعهم الضائقة الى
التفكير في هذا الخيار الس���يء .والنسبة بين الطالب العرب
أعلى بس���بب المصاعباالقتصادية التي يعانون منها كأبناء
مجتمع ّ
يتعرض لسياس���ة تمييز في المجال االقتصادي (من
ّ
بين سائرالمجاالت) إذ تصل نسبة المهددين بوقف التعليم
بي���ن العرب إل���ى  ،%28ويفيد االس���تطالع ان  %20منهمقد
أوقفوا التعليم بالفعل.
ف���ي مقابل بيان���ات وتصريحات «مجل���س التعليم العالي»
ّ
ال���ذي يمثل الجامع���ات ،والتي تؤكد جهوده���ا في مواجهة
وتوفير س���بل معالج���ة األزم���ة الراهنة ،فقد أف���اد  %55من
الطالب في االستطالع المذكور أنهم لم يتلقواالدعم الكافي
ف���ي الناحيتين االقتصادية والتعليمية ،بس���ببالصعوبات
الناجمة عن أزم���ة كورونا ،من المؤسس���ات األكاديمية التي
يدرس���ون فيها .ومثلما أعلن «الصندوق» %55 :من الطالب في
إسرائيل أفادوا أنالمؤسسة األكاديمية التي يدرسون فيها
ال تس���هل عليهم األمور .وأفاد ما يقرب من نصف الطالب أن
التعلم عن بعد ّ
يصعب عليهم مواصلةدراس���تهم ،في حين
أن حوالي ربع الطالب فقط ذكروا أن التعلم عن بعد يجعل من
السهل عليهم مواصلةالتعلم.

ّ
وزير التعليم العالي ينظر لكنه يسقط في االمتحان العملي
أولئك الذي���ن يجدون صعوبة في التعلم م���ن المنزل هم ممن
لديهم نس���بة عالية من الطالب في المحي���ط االجتماعي ،العرب
واليهود الحريديم واألثيوبيون؛ أي الشرائح السكانية التي تعتبر
وفق���ًا لجميع المقاييس في أس���فل التدري���ج اإلقتصادي .هناك
عالق���ة واضحة بين الوضع اإلقتصادي وبين التأقلم التعليمي في
ظروف األزمة الحالية ،في غير صالح األكثر فقرًا طبعًا.
ّ
معدو االستطالع ّ
ّ
يشددون في عدة مواقع من الملخص على
أن خطر التس���رب مرتفعبشكل خاص بين الطالب في مناطق
األط���راف ،ويقولون« :نعلن بقلق أنه إذا لم تتكيف الجامعات
والكلياتمع الوضع الجديد الذي نش���أ في الحياة األكاديمية
ف���ي مواجهة كورونا ،فلن يتضرر الطالب المتس���ربون فقط -
بلستكون هناك نكسة ش���ديدة في االستفادة من التعليم
العالي في إسرائيل».
ويضيفون «أن االس���تطالع يهدف إلى وض���عمرآة تعكس
لرؤساء مؤسس���ات التعليم العالي الوضع في هذا الوقت في
مواجهة تداعيات كورونا .منالمهم تحليل البيانات وتحديد
نتائ���ج قابلة للقي���اس من أجل إحداث تغيي���ر مؤكد في قوة
المجتم���عاإلس���رائيلي  -والذي يتم قياس���ه بالطبع بدقة من

خالل قوة الحلقات األضعف في السلس���لة .أزمة كورونا تطرح
تحديات وفرصًا ملموسة جدًا للمجتمع واألوساط األكاديمية،
لذلك من المهم ج���دًا االس���تعداد اآلن ومواجهة التحديات
العملي���ة التي يفرضه���ا كورونا على األوس���اط األكاديمية،
لدراس���ة الفرص والس���بل لزيادة التعليم العالي في مناطق
األطراف».
ّ
وزي���ر التعليم العالي ،إلكي���ن ،صرح أنه «منالمس���تحيل
الجلوس مكتوفي األيدي وانتظار مرور األزمة لتقييم آثارها.
تط���رح لنا أزمة كورونا العديد منالتحديات والفرص .أول من
يتأثر باألزمة االقتصادية التي تجد دولة إس���رائيل نفس���ها
فيها هم س���كان مناطقاألط���راف االجتماعي���ة والجغرافية
بش���كل عام ،والطالب بينهم بشكل خاص .يجب أن نفعل كل
م���ا هو ممكنحتى ال تض���ر هذه األزمة بالط�ل�اب المهتمين
بالتعلي���م العال���ي .ومع ذلك ،فإن األزم���ة تجلب معها فرصة
كبيرة -سيسمح تطوير التعلم الرقمي للفرد بالتعلم وإكمال
شهادة دون الوصول فعليًا إلى الحرم الجامعي .سيسمحهذا
للطالب من األط���راف بالحصول على التعليم العالي دون دفع
أجر سكن في مدينة أخرى ،حتى على المستوىالدولي .هذه
فرص���ة رائعة ويجب أخذها في االعتبار،س���يرغب الطالب من
إسرائيل في الدراسة عن ُبعد في جامعات في الخارج».
لكن الحقيقة هي أن كالم الوزير يسقط في اإلمتحان العملي.
فق����د صوت الكنيس����ت األس����بوع الماضي على اقت����راح قانون
قدمته كتل من المعارضة ،لتقديم مساعدة اقتصادية للطالب
الجامعيي����ن في فترة الطوارئ الراهنة .لكن االئتالف الحكومي
ّ
المقربين فيه
الذي يعتبر إلكين من أبرز شخصياته ،وأحد أكثر
من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،أعلن مسبقًا أنه سيصوت
ضد هذا القانون ،بل قال وزير التعليم العالي في كلمة له أمام
الكنيست إنه ضد القانون وسيعمل على إسقاطه!
القانون ُ
المقترح يش���مل  3عناصر أساسية ،أولها تعويض
من الدول���ة للجامعات والمعاهد التي تقوم بخفض القس���ط
التعليم���ي الذي يج���ب أن يدفعه الطالب؛ تعيين مس���ؤول
خاص لش���ؤون كورونا في كل جامعة وظيفته تقوية االتصال
والعالقة بين الطالب والمؤسس���ات األكاديمية التي يدرسون
ُ
فيها؛ والعنص���ر الثالث ،إلغاء جميع الغرام���ات التي فرضت
على طالب اضطروا لترك المساكن الجامعية بسبب المصاعب
االقتصادي���ة خالل األزم���ة .هذه المطالب تس���تدعي تحرير
ميزانيات للجامعات وق���رار حكومي يضع حلوال ُمكلفة وليس
َ
ثرثرات ب�ل�ا أثر بص���ورة تصريحات كالمية ملؤه���ا الحديث
الرغبوي الذي يخلو من أي التزام كما فعل الوزير .الكالم الخالي
من جوانب فعلية وااللتزامات الحقيقية لن يس���اعد أي طالب
في ضائقة ّ
ّ
بالتسرب على العودة للدراسة األكاديمية.
مهدد

رؤساء الجامعات :الوضع الحالي قد يوسع الفجوات في المجتمع
م���ن جهته ،وعل���ى الرغم من أنه م���ا زال يمتنع عن خطوات
احتجاجي���ة وازنة ،طال���ب االتحاد العام للط�ل�اب الجامعيين،
يوم الثالثاء الماضي ،بتخفيض بنس���بة  %30في األقس���اط
الدراس���ية األكاديمية في العامالدراس���ي الجديد ،بس���بب
األضرار االقتصادية التي يعاني منها العديد من الطالب عقب
األزمة ،وأيضًابسبب األضرار التي لحقت بجودة التدريس في
إطار التعلم ع���ن بعد .في أيار الماضي ،بع���د الموجة األولى،

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

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

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

ذكر االتحاد الطالبي االس���رائيلي أن  %45من الطالب العاملين
فق���دوا عملهم أو تم إخراجهم الى عطالت غير مدفوعة األجر،
وأن  %50م���ن الطالب أفادوا بأنه���م أجبروا علىالحصول على
دعم مالي من أهلهم.
وف���ي تقري���ر للصحافي ليئ���ور ديت���ل (ذي مارك���ر) قبل
أيام ،أك���د أن الجامعات تخش���ىمن أنه بالت���وازي مع زيادة
ّ
المتس���جلين للدراس���ة ،س���تكون هناك زيادة في عدد
عدد
المتس���ربين نتيج���ة األزم���ةاالقتصادية الت���ي فقد خاللها
العديد من الطالب وظائفهم بسببها .بالمجمل ،سيبدأ حوالي
 7400طالب جديد دراس���اتهم هذا العام  -وهي زيادة كبيرة
مقارنة بالسنوات السابقة.لكن على عكس االدعاءات بتحسن
الوض���ع االقتص���ادي للجامعات بس���بب انخف���اض النفقات
المتعلقة بتش���غيل الحرم الجامعي ،فإن���ه وفقًا للتقديرات
األولية للمؤسس���ات ،كان هناك انخفاض بنس���بة %40- %35
في التبرعات للجامعات ،وهي مصدر الميزانية الجدية لهذه
المؤسسات،ووفقًا لمسؤولين كبار في الجهاز األكاديمي ،فإن
انخفاض التبرعات أكبر.
وردًا على س���ؤال التقرير الصحافي لرؤس���اء الجامعات :هل
أنت قل���ق من زي���ادة معدالت تس���رب الطالب؟ ق���ال رئيس
الجامع���ة المفتوحة البروفس���ور ميمي آيزنش���تات« :نالحظ
انخفاض���ًا في عدد الطالب ،خاصة م���ن الجمهور العربي ،بعد
س���نوات من الزيادة الكبي���رةفي أعدادهم .ق���د يكون ذلك
ألسباب اقتصادية أو ضعف الوصول إلى نقاط النهاية .نحن
نبذل قصارى جهدنالمنعهم من التس���رب ،من خالل فصول
التعزيز والمس���اعدة .واج���ه بعض الطالب صعوب���ات مالية
وتحط���م أحالمه���م .أرادوا الجمع بين الدراس���ة والعمل ،وقد
أحبطت األزم���ة أحالمهم .بعضهم من طالب الجيل األول .لقد
بذلنا الكثير من الجهد في تمويل الجامعةوجمعنا المزيد من
األموال لمساعدة الطالب في تمويل دوراتهم األخيرة إلكمال
الدرجة لكن الوضع معقد».
ّ
أم���ا رئيس جامعة حيفا البروفس���ور رون روبين فرد بالقول:
«إنه أم���ر مقلق .نحاول معالجة وتقليل المتس���ربين ،ولكن ال
ش���ك في أن هناك طالبًا تعرضوا للضررألس���باب اقتصادية.
ّ
التسرب في
نحاول الوصول إلى الجميع ،لكننا ندرك أن فرص
الواقع الذي نحن فيه أعلى».
ّ
وأقر رئيس الجامعة العبرية البروفسور آشر كوهين« :هذه
أزمة .ليس لدي ش���ك في أن قس���مًا كبيرًا م���ن الطالب يواجه
تحدي���ات اقتصادي���ة كبيرة .لدينا صندوقمس���اعدات وفي
العام الدراس���ي السابق جمعنا تبرعات للطالب الذين واجهوا
صعوبات وسنقوم بذلك هذا العامأيضًا .لكن األزمة أكثر حدة
هذا العام.»
بخصوص مسألة أن الطالب من خلفيات اقتصادية ضعيفة
هم الذين سيتضررون أكثر ،قال آيزنشتات« :من المثير للقلق
أن الوضع الحالي قد يوسع الفجوات في المجتمع .فمن ناحية،
أت���اح في���روسكورونا التعلي���م الجيد عن بع���د للطالب على
مس���توى ما ،ولكن بدون الدعم المناسب للطالب في المناطق
المحرومة واألطراف س���وف تتراكم الفجوات  -وهي مشكلة.
لق���د اعتمد الوصول إل���ى التعليم العالي دائم���ًا علىالوضع
االقتصادي وهو ما نحاول محاربته ،لكن األزمة الحالية خلقت
واقعا أقسى».

المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع
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محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
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