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كلمة في البـدايـة
عن تطورات تلقي بظاللها على سياسة
إسرائيل حيال المواطنين الفلسطينيين!
بقلم :أنطـوان شلحـت

												
بينيت :جرعة ثالثة من لقاح «كورونا» ،و«جرعات» سياسية واقتصادية قد تطيل عمر حكومته.

(إ.ب.أ)

لـقـاءات بـيـنـيـت الـخـارجـيـة تـعـزز مـكـانـتـه داخـلـيـًا
واالقتصاد اإلسرائيلي يحقق قفزات فاقت التوقعات!
كتب برهوم جرايسي:
تلقى رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية نفتالي بينيت ،األس���بوع الماضي،
دعوتي���ن :األولى لزيارة قريبة إلى واش���نطن ،س���يبدأها ي���وم الثالثاء هذا
األسبوع ،والثانية لربما س���تكون بعدها بقليل ،لزيارة القاهرة ،بعد أن كان
بينيت قد التقى الملك األردني عبد الله الثاني ،بعيدا عن األضواء ،في شهر
تموز الماضي .وهذه اللقاءات الدولية ،التي تبدو روتينية ،إال أنها في واقع
حال بينيت أمام ساحته الداخلية تعزز مكانته ،وتساهم في إقناع جمهور
أكبر بأنه رئيس حكومة ثابت.
في المقابل ،وفي حين أن التخبط بش���أن فرض إغالق أو ال يتزايد من يوم
إلى يوم ،بفعل استفحال انتشار كورونا ،فإن معطيات االقتصاد اإلسرائيلي
الجديدة تش���ير إلى قف���زات تفوق التوقع���ات ،خاصة عل���ى صعيد النمو
االقتصادي وانخفاض البطالة التقليدية.
فبعد أن خرج الكنيس���ت مطلع الش���هر الجاري ،آب ،لعطلة صيفية تدوم
شهرين ،مع مؤش���رات ثبات في الحكومة التي ترتكز على أغلبية برلمانية
هشة ،ما زال االنطباع في الش���ارع اإلسرائيلي بأن هذه الحكومة قد تسقط
قريب���ا ،وباإلمكان القول إنه بعد  12عاما على رئاس���ة بنيامين نتنياهو ،فإن
رئاسة نفتالي بينيت لم تتغلغل بعد في وعي الجمهور.
تلقى بينيت دعوة رس���ميا لزيارة واشنطن ،وااللتقاء بالرئيس جو بايدن،
يوم األربعاء من هذا األس���بوع؛ في حين أن سلفه بنيامين نتنياهو لم يلتق
بايدن بعد انتخابه ،رغم مرور  5أش���هر على وجود بايدن في البيت األبيض،
إلى حين غادر نتنياهو رس���ميا رئاسة الحكومة .وليست هذه حال العالقات
اإلس���رائيلية -األميركية ،فعن���د انتخاب رئيس أميرك���ي جديد ،أو رئيس
حكومة إسرائيلية جديدة ،فإن اللقاء بين االثنين يكون في أقرب وقت بعد
االنتخابات في الجانبين ،كمؤش���ر على جودة وعمق العالقات بينهما .إال أن
ممارس���ات نتنياهو ومناوراته في الس���احة األميركية الداخلية ،وانحيازه
المكشوف للحزب الجمهوري ورئيسه ،والتصرف بشكل صدامي مع الرئيس
ّ
األس���بق باراك أوبام���ا ،كل هذا عكر العالق���ات بين الحكومة اإلس���رائيلية
برئاس���ته ،وبين الح���زب الديمقراطي الذي عاد إلى الحك���م في مطلع العام
ّ
ص���ح التعبير ،ولكن ليس
الج���اري ،متوعدا نتنياهو بتصفية حس���ابات ،إن
بالشكل الذي يمس العالقات االستراتيجية العميقة بينهما.
وتقول التقارير اإلس���رائيلية إن ما يس���مى بـ «الملف اإليراني» ،سيكون
على رأس جدول أعمال المباحثات .ولكن استنادا لتقارير سابقة أخرى ،فإن
الش���أن الفلسطيني س���يكون مطروحا بقوة من جانب الرئيس بايدن ،الذي
س���يكون أمامه أحد أبرز قادة اليمين االستيطاني اإلسرائيلي .وعلى األغلب
فإن أحد أبرز المطالب س���يكون إعادة فتح القنصلية األميركية في القدس
المحتل���ة ،لتقديم خدمات للفلس���طينيين ،بع���د أن كان دونالد ترامب قد
أغلقها بالتزامن مع نقل السفارة األميركية إلى القدس.
كذلك فإن بينيت قاد مع ش���ركائه في الحكومة مسعى تحسين العالقات
م���ع الجانب األردني ،فقد ص���ادق بينيت ومعه وزي���ر الخارجية يائير لبيد
ووزير الدفاع بيني غانتس ،على طلب األردن استيراد  50مليون متر مكعب
من المياه ،هذا العام ،ككمي���ة إضافية لما نصت عليه معاهدة وادي عربة.
وفي األسبوع الماضي أعلن األردن عن توقيع اتفاقية مع الجانب اإلسرائيلي
تمنح المنتوج���ات الزراعية األردنية أولوية في الس���وق اإلس���رائيلية في
العام العبري المقبل ،من أيلول  2021إلى  ،2022وهو يس���مى «عاما س���بتيا»،
يكون فيه محظورا حصد محاصيل في الكروم والحقول التي تتبع الشريعة
الدينية اليهودية ،وهو حس���ب الش���ريعة يحل ّ
مرة كل سبع سنوات .وقال
األردن إن هذا س���يزيد الصادرات الزراعية األردنية إلى إس���رائيل بنحو 50
ألف طن.
في الش���أن المصري ،فإن الزيارة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ،عدا
عن كونها زيارة ألول رئيس حكومة إس���رائيلية منذ س���نوات ليست قليلة،
فإنه���ا قد تكون محاولة لدفع المفاوضات غير المباش���رة مع حركة حماس،
بشأن الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى الحركة.
وكما ذكر فإن هذا المش���هد الحاصل ،والذي من المؤكد أن تتبعه لقاءات

دولية أخرى ،خاصة في الس���احة األوروبية ،ستجعل الجمهور اإلسرائيلي أو
أجزاء منه يس���توعب أكثر أن عهد نتنياهو بات في بدايات مس���ار الغياب،
وكلم���ا طال عمر ه���ذه الحكومة ابتع���د نتنياهو عن احتم���ال العودة إلى
رئاس���ة الحكم أيضا ارتباطا بمحاكمته؛ ولكن في السياسة ،وفي السياسة
اإلسرائيلية خاصة ،ال وجود لمستحيالت كهذه.

مواجهة «كورونا»
تتركز القضية المركزية في مس���ألة مكافحة انتش���ار كورونا ،والس���عي
للجم انتش���ار الفيروس ،حاليا في كيفية عمل السنة الدراسية المدرسية،
التي س���تفتتح في األول من شهر أيلول المقبل ،وهذا يجب أن يتم حسمه
حتى نهاية األس���بوع الجاري ،وفق التقارير اليومية .فحتى مطلع األس���بوع
الجاري كان الحديث عن أنه فقط في البلدات «الحمراء» ،حيث نسبة االنتشار
عالية ،ستكون تقييدات مشددة في المدارس ،مثل فرض التعليم عن ُبعد،
ولكن هذا قد يمتد لدرجات انتش���ار أقل .وحتى مطلع األس���بوع الجاري ،بلغ
ع���دد الحاالت النش���طة حوالي  70ألف حالة ،زي���ادة بأكثر من  20ألف حالة
في أس���بوع واحد ،كما أن عدد الموتى ع���اد لالرتفاع ،وبات يقترب من 6800
ضحي���ة .ولكن في المقابل ،فإن عدد من تلقوا وجبة التطعيم األولى بلغ 5.9
مليون ش���خص ،من بينهم قرابة  5.5مليون ش���خص تلقوا الوجبة الثانية،
ومن هؤالء أيضا حوالي  1.5مليون شخص تلقوا وجبة التطعيم الثالثة.
الجانب الثاني ،هو كيفية التعامل مع األعياد اليهودية التي ستمتد على
مدى ش���هر أيلول المقبل ،رأس الس���نة العبرية في السابع من أيلول ،يليه
بأيام يوم الغفران ،ويلي هذا بأيام عيد ُ
العرش ،الذي يمتد أسبوعا كامل ،إذ
هناك من يطالب بفرض قيود مشددة تمنع التجمهرات الكبيرة ،وبضمنها،
ُ
فرض قيود على عدد الحضور في الكنس اليهودية.
قفزة عالية للنمو االقتصادي
«احتفلت» األوساط االقتصادية اإلسرائيلية ،في األسبوع الماضي ،بتقرير
مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي ،الذي أعل���ن أن النمو االقتصادي في
الربع الثاني من العام الجاري ،من ش���هر نيس���ان إلى حزيران ،س���جل قفزة
عالية بارتفاعه بنس���بة  .%15.4وليس هذا فحس���ب بل ّ
عدل مكتب اإلحصاء
نس���ب االنكماش في الرب���ع األول من العام الجاري بنس���بة  ،%1.4وهي أقل
من النس���بة التي ذكرت س���ابقا .%6.2 ،وأيضا تم تخفيض نسبة االنكماش
االقتصادي في العام الماضي  ،2020من  %2.4إلى .%2.2
وتبين من التقرير ذاته أن النس���ب الحادة في النمو واالستهالك الفردي
نابعة من فتح القطاع االقتصادي واألس���واق بعد اإلغالق األخير ،فقد سجل
القطاع االقتصادي وحده نموا بنسبة المست .%20
ويقول التقرير إن المذهل ف���ي معطيات الربع الثاني االقتصادية هو أن
االس���تهالك الفردي سجل في األشهر الثالثة ارتفاعا بنسبة تجاوزت ،%36
وف���ي تفاصيل هذه النس���بة يتبي���ن أن الصرف على ش���راء معدات البيت
واأللبس���ة واألحذية واألمور المتعلقة باالحتياجات اليومية ،س���جل وحده
ارتفاعا بنسبة تجاوزت  .%53كما شهد االقتصاد بشكل عام ارتفاعا بنسبة
المست  %10في االستثمار في العقارات مثل شراء البيوت ،وارتفاعا بنسبة
تج���اوزت  %18في صادرات البضائع والخدمات .أما االس���تيراد ،فقد س���جل
ارتفاعا المس نسبة .%16
وحس���ب تقرير مكتب اإلحصاء ،فإن الناتج للفرد ارتفع بحس���اب س���نوي
بنس���بة  ،%15.5ولكن بعد اختزال نس���بة التكاثر السكاني السنوية يكون
الناتج للفرد ارتفع بنسبة  %13.5في الربع الثاني.
دفعت ه���ذه المعطيات الجدي���دة المحللين إلى بث تفاؤل لربما س���ابق
ألوان���ه .ويقول المحلل االقتص���ادي ناتي توكر ،في مق���ال له في صحيفة
«ذي مارك���ر» ،إن بعض المحللين باتوا يتحدثون ع���ن احتمال ارتفاع النمو
اإلجمالي هذا العام إلى نس���بة تتجاوز  ،%6.5في حي���ن أن تقديرات وزارة
المالية الجديدة للعام الجاري تتحدث عن نسبة نمو  %5.5في العام الجاري،
بينما تقديرات بنك إسرائيل المركزي ما تزال محافظة ،وتتحدث عن .%5.1
وهي نسبة شبيهة بتقديرات صندوق النقد الدولي ،التي تتوقع أن يرتفع

نمو االقتصاد اإلسرائيلي بنسبة .%5
ويتابع توكر أنه في حال اس���تمرت وتيرة االقتصاد الحالية ،فإن النمو قد
يس���جل بالفعل نس���بة تزيد عن  ،%6.5وفي هذه الحالة ،لن تكون الحكومة
بحاجة إلجراء تقليص ش���به عام في ميزانية الدولة بنس���بة  ،%1.5لتغطية
الزيادة في ميزانية وزارة الصحة.
به���ذه التقدي���رات للنمو ،تكون إس���رائيل على الئحة ال���دول المتطورة،
المتوقع لها أن تس���جل أعلى نس���ب نمو في العام الج���اري ،مثل الواليات
المتح���دة وبريطانيا ،المتوق���ع أن يصل فيهما النمو ه���ذا العام إلى ،%7
ّ
ومعدل الدول المتطورة هو  .%5.6وفي
وفرنس���ا وإس���بانيا -في محيط ،%6
الحالة اإلس���رائيلية فإن تس���جيل نمو اقتصادي يفوق  %5.5واستنادا إلى
أن نسبة التكاثر السكاني في محيط  ،%2يعني أن النمو المتوقع في العام
الجاري س���يغطي االنكماش ال���ذي حصل في العام الماض���ي ،ويحقق نموا
فعليا للعامين الماضي والجاري معا ،في حين أن تقديرات بنك إسرائيل في
ّ
سيعوض
نهاية العام الماضي ،كانت تتحدث عن أن االقتصاد اإلس���رائيلي
انكماش���ه االقتصادي في الع���ام  ،2020فقط بعد الع���ام  ،2023إذ كان من
المتوق���ع أن يكون االنكم���اش أكثر من  ،%5.8ولكنه عل���ى أرض الواقع بلغ
.%2.2
الالفت جدا في المعطيات التي تم اإلعالن عنها في األسبوع الماضي ،أنه
خالفا لالنطباع الس���ائد حتى األيام األخيرة ،فإن عدد المصالح االقتصادية
على مختلف تنوعاتها س���جل في الع���ام الماضي ارتفاع���ا ملحوظا وليس
تراجع���ا كما كان يعتقد ،إذ جرى الحديث حت���ى مطلع العام الجاري عن أنه
في العام الماضي تم إغالق حوالي  80ألف مصلحة ،غالبيتها مصالح مهنية
فردي���ة ،وتم فتح حوالي  40ألف مصلحة جدي���دة ،بمعنى أن عدد المصالح
في إس���رائيل تراجع بنحو  40ألف مصلح���ة .إال أن المعطيات الجديدة دلت
على أن الحقيقة مختلفة كليا ،وتنقض تلك التقديرات ،بعد استكمال كافة
التقارير ،وتنظيم المصالح الجديدة نفس���ها في المؤسسات المالية .ولقد
تبي���ن أن عدد المصالح التي أغلقت في الع���ام الماضي كان  38209مصالح
اقتصادي���ة ،في حين تم فتح  51436مصلحة جدي���دة ،أي أن عدد المصالح
ارتفع بنحو  13200مصلحة.
وتعكس ه���ذه التقلبات الكبيرة ف���ي معطيات التقاري���ر حالة الفوضى
االقتصادية ،إن صح التعبير ،التي عصفت بالمؤسسات المالية واالقتصادية
الرس���مية ،م���ا جعلتها تبث توقع���ات مضخمة .كم���ا أن التأخير في عرض
الص���ورة الحقيقية يع���ود الى انتهاء عملية اس���تكمال تقدي���م الوثائق
والتقارير المالية عن العام الماضي .2020
وانعكس هذا االرتفاع في االستهالك الفردي والحركة االقتصادية أيضا
على وتيرة التضخم المالي ،التي عادت إلى ما كانت عليه قبل سبع سنوات.
وبلغ التضخم في األشهر الس���بعة األولى من هذا العام نسبة  ،%2وساهم
في هذا ارتفاع حاد في أس���عار المواد االستهالكية األساسية ،ولكن أيضا
ارتفاع الطلب في الكثير من القطاعات ،بعد عام من اإلغالقات في األس���واق
واالقتصاد.
كما انعكس األمر في استمرار التراجع في نسب البطالة ،فقد أعلن مكتب
اإلحصاء الحكومي الرس���مي في األس���بوع الماضي أن «البطالة الموس���عة»
هبطت في نهاية ش���هر تموز الماضي إلى  ،%7.6بينما البطالة األساس���ية
التقليدية ،بحسب تعريفات القانون اإلسرائيلي ،هبطت إلى نسبة .%4.6
والقصد بالبطالة الموسعة هم العاطلون عن العمل بفعل فصل من العمل
ويتلقون مخصصات بطالة وف���ق القانون ،ومعهم من تم فرض إجازات غير
ّ
مدفوعة األجر ،وأيضا معطلون مزمنون عن العمل ،بمعنى أنهم غارقون في
البطالة منذ أكثر من عام .أما البطالة األساس���ية فتعني من تنطبق عليهم
تعريفات قانون البطالة ،ويستحقون مخصصات بطالة عادية.
وتقول وزارة المالية ودائرة التش���غيل ومؤسسة التأمين الوطني إن وقف
مخصصات البطالة االستثنائية ،لمن هم دون سن  45عاما ،في نهاية شهر
حزيران ،أدى إلى انخفاض نس���بة البطالة .وفي حال لم تكن هناك إغالقات
جديدة في االقتصاد ،فإن نس���ب البطالة مرشحة للتراجع أكثر حتى نهاية
العام الجاري.

شهدت الفترة المنقضية منذ ّ
الهبة الفلسطينية األخيرة
في أي���ار الفائت ّ
عدة ّ
تطورات داخل المجتمع اإلس���رائيلي
من ش���أنها أن تلقي بظاللها على عالقة ه���ذا المجتمع مع
المواطنين الع���رب ،بقدر ما يمك���ن أن تنعكس أيضًا على
سياسة الدولة حيالهم .وهي ّ
تطورات تتقاطع مع ما شملته
حمل���ة االعتقاالت التي قامت بها الش���رطة -بأداء فاعل من
طرف جهاز األمن العام («الشاباك») -في صفوف المواطنين
العرب من مظاهر جديدة في استخدام آليات القمع بما في
ذلك القمع السياس���ي ،وتعطي صورة عامة عن أهم جوانب
هواجس المؤسس���ة السياسية اإلس���رائيلية فيما يتعلق
بالسياسة الواجب انتهاجها إزاء الفلسطينيين في الداخل.
سنكتفي باإلش���ارة إلى تطورين تراكمت بشأنهما بعض
الوقائع خالل الفترة القليلة الماضية.
األول يكم���ن في ما أش���ار إلي���ه التقرير ال���ذي ظهر في
صحيفة «ذي ماركر» االقتصادي���ة التابعة لـ»هآرتس» يوم
 18آب الجاري ،وأش���ار إلى ازدياد كمي���ات طلبات الحصول
على تراخيص حمل السالح منذ الحرب اإلسرائيلية الرابعة
على قط���اع غزة والهبة الت���ي أطلقها الفلس���طينيون في
الداخل وال س���يما في ما ُيعرف باس���م «المدن المختلطة».
ووفقًا لمعطيات وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلية ،فمنذ بدء
الحرب على غزة يوم  11أي���ار  2021بلغ عدد طلبات الحصول
على ترخيص حمل السالح من جانب السكان اليهود 10850
طلب���ًا ،ما يعني في حال الموافقة عل���ى هذه الطلبات ،التي
ُي ّ
رج���ح التقرير قبولها ،زيادة عدد األش���خاص الذين توجد
بحيازتهم رخص حمل الس�ل�اح في إسرائيل ويبلغ عددهم
في الوقت الحالي نحو  148ألفًا بنسبة  7بالمئة ،وزيادتهم
سنويًا بنسبة  28بالمئة.
وورد ف���ي التقري���ر نفس���ه أيضًا أن عضو الكنيس���ت من
الليكود أمير أوحانا ،الذي ش���غل في الحكومة اإلسرائيلية
الس���ابقة منصب وزير األم���ن الداخلي ،أعل���ن مؤخرًا إقامة
لوبي في الكنيس���ت من أجل الدفع قدمًا بقوننة حق الدفاع
ع���ن النفس في إس���رائيل ،وه���و يضم  20عضو كنيس���ت
غي���ره ،كلهم من المعارضة .وبطبيعة الحال ال حق يعلو في
ّ
العربي!
إسرائيل على حق الدفاع عن النفس في مقابل..
هنا تجدر اإلشارة إلى أن وزيرًا إسرائيليًا سابقًا آخر لألمن
الداخلي هو جلعاد إردان من الليكود ،أقدم في نهاية العام
 2018على اس���تخدام صالحياته ّ
ووس���ع دائرة اس���تحقاق
الحصول على الس�ل�اح ،ورفع عدد الرخص الممنوحة لحيازة
األسلحة النارية .وفي نطاق ذلك صادق على إجراء تعديالت
بشأن حمل السالح تسمح لمليون مواطن آخر بالحصول على
رخصة سالح ،بعد أن كانت هناك حاجة إلى استيفاء شروط
كثي���رة للحصول عليه���ا (كما جاء في موق���ع الوزارة) .وفي
إطار هذه التعدي�ل�ات ،يمكن أن يحصل المتطوعون ،أيضًا،
في الوحدات المالئمة في الش���رطة و»ق���وات اإلنقاذ» ،على
رخصة س�ل�اح .إضافة إلى ذلك ،قرر إردان أن ال داعي لقيام
الضباط والعناصر الذين يخدمون خدمة دائمة في الجيش
اإلسرائيلي بإعادة السالح الذي بحيازتهم بعد تسريحهم
من «الخدمة في االحتياط» ،ويمكن أن يطلبوا الس���ماح لهم
بحمل الس�ل�اح بعد تس���ريحهم أيضًا ونيل رخصة قانونية
لذلك.
ّ
التطور الثاني فهو مرتبط بإطالق جهات اس���تيطانية
ّأما
في الصهيونية الدينية التي ينتمي إليها رئيس الحكومة
الحالي نفتالي بينيت ،حملة لالستيطان في أحد أحياء مدينة
ّ
(حي رمات أش���كول) من أجل تعزي���ز الوجود اليهودي
اللد
فيه ،والوقوف في مواجهة ازدياد أعداد المواطنين العرب.
وبموجب تقرير ظهر في صحيفة «يسرائيل هيوم» ( 20آب
 )2021فإن التجاوب مع هذه الحملة كان كبيرًا ،وشمل كذلك
مستوطنين من األراضي المحتلة منذ .1967
إن ما ُيشتم من التقرير الصحافي أن عقيدة الصهيونية
ّ
تش���دد على أن االس���تيطان التهويدي بما
الدينية ما زالت
يش���مله من إنشاء بؤر اس���تيطانية («غير قانونية» بحسب
القاموس اإلسرائيلي الرس���مي في ظاهره) ،يجب أال يكون
مقتصرًا على أراضي الضفة الغربية المحتلة فقط ،بل أيضًا
أن ينسحب على مناطق تقع داخل الخط األخضر.
ونعيد إلى األذهان أن ناش���طين من الصهيونية الدينية
أطلق���وا من���ذ العام  2007حمل���ة إعالمية واس���عة غايتها
تش���جيع العائ�ل�ات اليهودية في إس���رائيل على االنتقال
للس���كنى ف���ي النق���ب والجلي���ل ،ضمن مش���روع تكثيف
تهويدهما .وبالرغم من أن عددا من المستوطنات ،خصوصًا
ّ
التقيد بالخارطة الهيكلية
في النقب ،يتم إنشاؤه من دون
العامة إلسرائيل فإن عدة دوائر حكومية تسهم في إنشاء
هذه المس���توطنات باإلضافة إلى هيئة خاصة واحدة هي
جمعية «أور -الحركة من أج���ل المهمات الوطنية في أرض
إسرائيل».
يبقى السؤال المطروح :إلى أي مدى تعكس هذه التطورات
الوجهة التي بدأت إس���رائيل بتطبيقها أو بالس���ير نحوها
ّ
الهبة األخيرة وما
إزاء المواطنين الفلس���طينيين ،في ضوء
ّ
انطوت عليه من رس���ائل عديدة؟ إن األمر الواضح مما تقدم
أن هن���اك جهات تعتبر ما حدث مفترقًا ينبغي تجييش���ه
للدف���ع بأجندات خاصة إل���ى األمام ،قص���د خدمة أهداف
حزبية أو قطاعية ربما ،وكذلك قصد التأثير على السياسات
العام���ة .وال ُب ّد من أن نلفت االنتباه إل���ى أن تلك األجندات
تتعلق باألس���اس بالحاضر ،ولكنها ف���ي الوقت عينه ذات
غايات تاريخية من الماضي.
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ّ
ّ
ّ
ّ
السيطرة اإلسرائيلية على المياه ..ينابيع الضفة الغربية كـ«مواقع ارتكاز» للممارسات االستيطانية
سرقة االحتالل للموارد الفلسطينية وراء أزمة المياه.

كتب أنس إبراهيم:
ّ
ّ
تمكنت إس���رائيل بعد ح���رب الع���ام  1967واحتاللها لكل
ّ
ّ
ّ
من الضفة الغربية ،قطاع غزة ،هضبة الجوالن وش���به جزيرة
َّ
ّ
عس���كرية على الضفة
س���يناء ،من فرض منظوم���ة قانونية
ّ
ّ
َّ
ّ
قانوني واستراتيجية قومية
الغربية هدفت لتأس���يس إطار
َّ
َّ
َّ
ّ
الغربية ال
االس���تيطاني في الضف���ة
صهيوني���ة للمش���روع
ّ ّ
يزال مس���تمرًا حتى اليوم .ومن بين ه���ذه القوانين واألوامر
العس���كرية ،كان َّ
ّ
ّ
العس���كرية
ثم���ة العدي���د م���ن األوام���ر
َّ
االستيطانية التي هدفت إلى َّ
السيطرة على
واالستراتيجيات
َّ
َّ
المائية الفلس���طينية واالس���تيالء عليها لتخصيص
الموارد
َّ
ّ
الجوفي لصالح االس���تخدام
المائي
الجزء األكبر من المخزون
ّ
ّ
ّ
وحرمان الفلسطينيين
واإلس���رائيلي
االستيطاني
اليهوديِ ،
ّ
َّ
من حق الوصول أو استخراج مواردهم المائية.
َ
ُ
ُ
َّ
االس���تراتيجية ،التي عادة ما ُيش���ار إليها
وط ِّبقت ه���ذه
َّ
العس���كرية من جهة ،والتي
باحت�ل�ال الماء ،من خالل األوامر
العس���كري رقم (َّ )92
ِمنها ُ
ّ
الص���ادر في الخامس من آب
األمر
 ،1967أي بعد ش���هرين فقط على انتهاء الحرب ،والذي َّ
نص
َّ
اإلسرائيلي ُ
ّ
ّ
المطلقة على كافة
العسكري
على ُسلطة الحاكم
َّ
ّ
المس���ائل والقضايا المتعلقة بالمياه في األراضي المحتلة.
وم���ن جهة أخرى ،ظه���ر نظام إدارة المي���اه ،وأجهزة حماية
ّ
َ ْ
َّ
االستيطانية
مة للسياسات
كخاد ٍ
الطبيعة والبيئة التي ع ِملت ِ
من خالل االستيالء على عديد الينابيع الفلسطينية ومحيطها
وبيئية ُ
َّ
ّ
ّ
ّ
بح َّجة الحفاظ
طبيعية
محميات
البيئي وتحويلها إلى
ُ ِّ ُ
عليها ،تطويرها وتحسين جودتها ،بينما تحول الينابيع إلى
ُ
َ
َّ
استيطانية هدفت وال تزال إلى االستيالء
نشاطات
زات
ٍ
ُمرتك ٍ
ً
ّ
الجوفية ثاني���ًا ،وتطبيع العالقة مع
عل���ى األرض ّأوال ،المياه
َّ
ّ
ّ
والترفيهي
الس���ياحي
األرض المحتلة من خالل االس���تخدام
ّ
لهذه المواقع
البيئية (.)1
َ ُ
ّ
َّ
ستبحث هذه المقالة في السيطرة اإلسرائيلية على المياه
َّ
الجوفية وكذل���ك َّ
الس���يطرة االس���تيطانية المتنامية على
ً
َّ
َّ
الينابيع في الضفة الغربية ،مستندة إلى مقالة الباحث إروس
ُ
برافرمان« :الينابيع الصامتة :طبيعة الماء واحتالل إس���رائيل
ّ
العس���كري Silent Springs: The Nature of water and
ُ ِّ ُ
َّ
 ،»Israel’s military occupationوالتي يحلل فيها السيطرة
َّ
ّ
المائية بوصف
االس���تعمارية االس���تيطانية على الينابي���ع
َّ
ّ
االس���تعمارية حولها
ارتكازية للس���يطرة
الينابي���ع مواق���ع
وعبرها ّ
ّ
يتم تش���كيل العالقات االس���تيطانية االستعمارية
ّ
ُ َّ
َّ
البشرية بالطبيعة المحتلة وإعادة إنتاج وظائفها ومعانيها
َّ
الثقافية غصبًا.

ّ
ّ
اإلسرائيلية على مخزون المياه الجوفية
السيطرة
ّ
ّ
االتفاقية التي وقعتها إسرائيل مع
يش���ير الباحث إلى أن
ّ
ّ
كملحق من مالحق أوسلو،
1995
العام
ة
الفلس���طيني
الس���لطة
ٍ
ّ
الجبلي ،وهو
مأسس���ت اس���تغالل إس���رائيل لمخزون المياه
ّ
ّ
ّ
وأجزاء
الغربية
الجوفية الواق���ع تحت الضف���ة
م���ورد المياه
ٍ
ّ
م���ن أراض���ي ُ ،1948ويعد الم���ورد المائي الوحي���د المتبقي
للفلس���طينيين ومن ّ
ّ
الجوفية إلس���رائيل.
أهم مصادر المياه
فقد َّ
نصت المعاهدة التي بموجبها تم تأسيس سلطة المياه
ّ
ّ
الفلس���طينية ،وكذلك لجنة
الفلس���طينية التابعة للسلطة
ّ
ّ
الفلسطينية ،على َّأنه يجبُ
المياه المشتركة اإلس���رائيلية-
الحصول على موافقة مسبقة من لجنة المياه المشتركة قبل
ّ
البدء في ّ
الجوفية من المخزون
مشروع الس���تخراج المياه
أي
ٍ
ّ
ّ
ّ
الجبل���ي أو أي مص���در آخر من مص���ادر المي���اه الجوفية في
ّ
المناط���ق ( .)Cكذلك نصت المعاه���دة على تخصيص %80
ّ
ّ
اإلسرائيلي ،وتخصيص
الجوفية لالستخدام
من موارد المياه
ّ
ُ
ِّ
العش���رين بالمئة المتبقي���ة للفلس���طينيين .ويبين تقرير
َ
ممنه ٍج اإلفراط
بشكل
لمنظمة َّ Amnestyأن إسرائيل تواصل
ٍ
في اس���تخراج المياه لالنتف���اع ذاتيًا إلى ّ
ح���د يفوق كثيرًا
ِّ
ُ
ّ
الجبلي ،ما يؤثر على
الحصيلة السنوية المستدامة للمخزون

ِّ
ّ
َّ
الفلسطينية وما يؤث ُر
جودة المياه ووتيرة تدفقها إلى اآلبار
َّ
الم َّ
الكميات ُ
سلبًا على ّ
خصصة للفلسطينيين ويضطرهم إلى
ّ
الجوفي
ش���راء الماء الذي تستخرجه إس���رائيل من المخزون
ّ
المائية ،وهو ُ
ّ
الماء الذي
لس���د النقص في إمداداتهم
نفسه
َ ْ
بإمكان الفلسطينيين اس���تخراجه بأنفسهم لو سمحت لهم
إسرائيل بفعل ذلك (.)2
َّ
ّ
ّ
ش���كلت حرب الع���ام ِ 1967بداية الس���يطرة اإلس���رائيلية
ُ
ّ
باشر ،بداية من
على موارد الفلس���طينيين المائية
ٍ
بش���كل م ٍ
حرمانهم من االستفادة ّ
شكل من األشكال من مياه نهر
بأي
ٍ
ً
ُ
األردن ،وص���وال إلى فرض س���يطرتها المطلق���ة على مخزون
ّ
حش���د م���ن األوامر
الجبل���ي ال���ذي ترافق مع إصدار
المي���اه
ٍ
ّ
ّ
ّ
العس���كرية التي عملت على تنظيم الس���يطرة االستعمارية
ُّ
ّ
وتنظيم���ات تتعلق
المائية وش���ملت قواعد
عل���ى الم���وارد
ٍ
ّ
بنقل ،اس���تخراج ،اس���تهالك ،بيع أو توزيع الماء والس���يطرة
على اس���تخدامه ،مش���اركته وتقنينه ،أو بن���اء بنية تحتية
ّ
أذون
الس���تخراجه كحفر ّاآلبار الجوفية ،وضرورة اس���تصدار ٍ
ّ
ّ
المائية س���واء كانت داخل
للعمل في كل ما يتعلق بالموارد
األرض أو على س���طحها ،بما يش���مل الينابيع ،البرك ،األنهار
ّ
المائية ،وكذلك س���عر ّ
ّ
ّ
المخصصة
وكمي���ة المياه
والتيارات
ّ
ّ
لالستخدام الفلس���طيني الس���كاني أو الزراعي في المناطق
ّ
ّ
ّ
َّ
المتعلقة ّ
بالسيطرة
العسكرية
المحتلة .وبالتوازي مع األوامر
ِّ
المائيةّ ،
ُ
ّ
ّ
عس���كرية تؤثر
ثمة أوامر
المباش���رة على الم���وارد
ُ
ّ
المائية ،ومنها األمر العسكريّ
بشكل غير مباشر على الموارد
ُ
ّ
العسكري بمنع
يس���مح للحاكم
رقم  1015للعام  ،1982والذي
ّ
ّ
زراع���ة أش���جار الفاكهة ف���ي الضفة الغربي���ة «للحفاظ على
ّ
المائي���ة واإلنتاج الزراعي» ،واس���تنادًا إل���ى القرار
الم���وارد
ً
ّ
الذي لم ُي َّ
فعل بالممارس���ة فإن األشجار المزروعة أصال يجبُ
ٍّ
تس���جيلها والحصول على رخصة زراعة ل���كل منها خالل 90
ُ َّ
ُ
فيجب
المرخصة
يومًا من تاريخ صدور األمرّ ،أما األش���جار غير
اقتالعها على نفقة صاحبها (.)3
َّ
ُ
ّ
على الجانب اآلخر ،مكنت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة
ّ
المس���توطنين اليه���ود من إنش���اء البنى التحتي���ة الالزمة
ّ
االس���تيطاني ومنحته���م
الس���تخراج المي���اه لالس���تخدام
ّ
ُ
س���او لآلبار
م
اآلب���ار
م���ن
ع���دد
التصاري���ح الالزم���ة لحف���ر
ٍ َّ
ً
ّ
الفلس���طينية الموجودة أصال ،وهي الممارس���ة التي قلصت
ّ
ُ
ّ
من تدفق المياه الجوفية المستخرجة من قبل الفلسطينيين
وزادت م���ن ملوحتها ( .)4وتتفاقم حال���ة الالعدالة في توزيع
ُ
المياه بين الفلس���طينيين والمستوطنين بسبب ندرة المياه
ّ
المتدفق���ة ،وه���ي الحالة التي نش���أت نتيجة للممارس���ات
الصهيوني���ة ُ
َّ
المفرطة في اس���تخراج المي���اه وتخصيصها
َّ
ّ
ّ
للمش���اريع االس���تيطانية الزراعية وغير الزراعية ما أثر على
ّ
الجبلي .فوفقًا لتقرير صادر عن األمم المتحدة،
مخزون المياه
ّ
َ
ّ
ّ
كبير
انخفض تدفق  530ينبوعًا في الضفة الغربية
ٍ
بش���كل ٍ
في العقود األخيرة ،مع وجود ما يقرب من  %20منها في حالة
ّ
ُ ُ ّ
شير التقرير إلى ّأن هذا االنخفاض
انخفاض تدف ٍق كبيرة .وي
ّ
ّ
متكررة من قلة هط���ول األمطار ،والتي
هو نتيجة لس���نوات
تفاقمت بس���بب اإلفراط في االستخراج من قبل إسرائيل من
ّ
ّ
ّ
ّ
الغربية
الجوفي���ة الموجودة في كل م���ن الضفة
مي���اه اآلبار
َّ
ّ ُ
()5
بش���كل خاص بندرة
وإس���رائيل  .وقد تأثر الفلسطينيون
ٍ
ّ
ّ
الجوفية ،في ظل
المياه المرتبطة بنق���ص متزايد في المياه
حرمانهم من الوصول إلى مص���ادر مياه أخرى كنهر األردن،
ُ
ّ
ّ
غزةَ ،
ّ
فكان
إمكانية إنش���اء محطات تحلية مي���اه قبالة بحر
أو
ّ
معدل استهالك الفلس���طينيين للمياه (في  84.3 )2015لتر
ّ
أقل من الـ 100لتر ُ
الموصى بها من
للفرد الواح���د يوميًا ،وهو
ّ
العالمية ،في حين وصل ّ
ّ
ّ
معدل استهالك
الصحة
قبل منظمة
ّ
ّ
الغربية إل���ى  300لتر يوميًا للفرد
المس���توطنين في الضفة
الواحد (.)6

ّ
ّ
ّ
البيئية
االستعمارية
ارتكازية للبنية
الينابيع كمواقع
ُ ِّ ُ
ّ
َّ
ارتكازية
االستعمارية الينابيع كمواقع
توظف السياسات

َّ
اس���تعمارية من ناحية ،ومن ناحية أخ���رى ،كأدوات تطبيع
ّ
َ
ّ
ّ
وط َبعنة (من الطبيعة) ترفيهية وروحانية من ناحية أخرى،
َ
ُ
ّ
ّ
التكنولوجي
كما يعتق���د برافرمان .فقد أس���ه َم التط���ور
ّ
ّ
اإلسرائيلي في مجال تحلية مياه البحر في التوقف عن رؤية
ّ
ُ
مصدر من مصادر
الينابي���ع كمصدر مياه ال يقدر بثم���ن ،أو
ٍ
ّ
بالنسبة لإلسرائيليين ،ما َأت َاح ُّ
تغيرًا عميقًا في موقع
الحياة
ّ
االس���تيطانية .ففي حين اعتمدت
الينابيع من السياس���ة
ّ
بش���كل
الجوفية واألمطار
إس���رائيل العام  2004على المياه
ٍ
َّ
ّ
ّ
كلي ،فقد ش���غلت ف���ي العام  2018خم���س محطات تحلية
ّ
للمي���اه ،ومنها أكبر وأضخم محطة في س���وريك ،وفي ذلك
ّ
الجوفية
العام استهلكت النباتات ما ُيقارب  %70من المياه
َّ
الصالحة للش���رب ( .)7ومكنت تقنية تحلية المياه إسرائيل
من ّ
الدخول فيما َ
يوص ُف بـ«نشوة المياه» ،وطرأ ُّ
تغير عميق
َ
مص���د ٍر من مصادر
عل���ى معنى الينب���وع إس���رائيليًا؛ فمن
ّ
ّ
ّ
روحان���ي ،ترفيهي ،وكذلك إلى
س���ياحي،
موقع
الحياة ،إلى
ٍ
َّ
ارتكاز من حوله وعبره تنش���أ بنى استيطانية إحاللية
موقع
ٍ
ُ
ُ
ُت ُ
َ
عيد إنت���اج الينبوع بيئيًا وثقافي���ًا وتعيد خلق العالقات
ّ
َّ
بالطبيع���ة من حول���ه .فقد انهمكت ّ
الس���لطات
البش���رية
ُ
َّ
االستعمارية منذ العام  1967في تحويل الينابيع ومحيطها
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
البيئي إلى محميات طبيعية ومتنزهات وطنية إسرائيلية،
ّ
ّ
ّ
الثقافي الس���ابق على
محولة وظيفته���ا األصلية ومعناها
ُ
ّ
البيئي
وجود االحتالل؛ حيث خدمت هذه الينابيع ومحيطها
ّ
اجتماعي���ة ،واس���تخدمت مياهها ألغراض
كمواقع ت�ل�اق
ّ
ّ
البش���ري من قبل الفلسطينيين الذين
الزراعة واالستخدام
يس���كنون القرى المجاورة لهاَّ .
لكن اس���تهدافها كمواقع
َّ
َ
بيئية ُ
يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التدهور – بحس ِب
ّ َ َ
ّ
عناص ٍر
زع���م الرواية الصهيونية -ع ِمل عل���ى تحقيق ثالثة ِ
ِّ ُ
ّ ُ
ّ
أساس���ية تش���كل مجم���ل سياس���ة االس���تيالء المنهجية
ّ
بشكل
الصهيونية على الينابيعِ )1( :حرمان الفلسطينيين
ٍ
ُمباشر وغير ُمباش���ر من االنتفاع بالينابيع كمواقع ّ
بيئية أو
ٍ
ٍ
ّ
أساس���ية من مصادر الماء الالزم للش���رب والزراعة،
مصادر
( )2تأسيس ّ
ّ
اس���تيطانية قريبة ومجاورة وتحويل
تجمعات
ّ
ّ
البشرية بالطبيعة
الينابيع إلى مواقع إعادة إنتاج للعالقات
ُ
َّ
الصهيونية واالس���تجمام
من خالل جعله���ا مواقع للنزهة
ّ
َ ْ
والت ّ
ّ
ّ
ّ
األرثوذكس���ي ،بع���د أن كانت
الديني
اليهودي
طه���ر
َ
ّ
َّ
ّ
الفلسطينية
األصالنية
البشرية
مش���ه ِد العالقات
ُجزءًا من
جذبها
بالم���كان )3( ،اس���تخدام ه���ذه المواقع من خ�ل�ال ِ
ّ
ّ
جذب اإلسرائيليين
تطبيع من ناحية
أدوات
���ياحي إلى
الس
ِ
ٍ
ِّ
َّ
الذين يعيش���ون في أراض���ي  1948إلى الضف���ة الغربية ما
س���ه ُم في تطبيع االحتالل  Normalizingمن جهة ،ومن
ُي
ِ
ََْ َ
ُ
ُ
ُ
س���هم ف���ي طبعن���ة  Naturalizingالحضور
جهة أخرى ي
ِ
ّ
ّ
الغربية ،ومحاول���ة تحويل ُ
ّ
البنى
االس���تيطاني في الضفة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االستعماري في
البشري
الفيزيائية والتدخل
االستيطانية
َ
ّ َ
بيعة المكان
طبيعة المكان إلى
ش���يء طبيعي ينت ِمي إلى ط ِ
ٍ
َّ
األصلية (.)8
ُ
بش���كل مباشر على حالة وادي القلط،
ينطبق هذا التحليل
ٍ
ّ
إسرائيلي ُي ُ
ّ
منع على الفلسطينيين
الذي ُح ِّول إلى متنزه وطني
دخوله إلاَّ بصعوبة بالغة ،بينما ُي َ
سم ُح للمستوطنين بدخوله
ّ
حرية ّ
ّ
بكل ّ
يتوجب على الفلس���طينيين دفع
ومجانًا ،في حين
ُ ُ
ً
ثمن تذك���رة ّ
الدخول كامال .في الوقت عين���ه ،تحيط الوادي
َّ
ّ
إس���رائيليةُ ،بنيت حول ينابيعه ُليحول إلى
أربع مستوطنات
ُ
ِّ
ّ
ّ
ّ
اس���تيطاني يهودي بالمطل���ق .ويتقاطع نموذج
بيئي
حي ٍز
ّ
االس���تيالء االس���تعماري المتمحور حول الينابيع ومحيطها
ّ
ّ
ّ
الطبيعية،
كالمحمي���ات
البيئ���ي ،مع نماذج اس���تيالء أخرى
ّ
ّ
ّ
المتنزهات الوطني���ة والمواقع األركيولوجي���ة في المناطق
ّ
ّ
ُ
ّ
الغربي���ة المحتلة،
المش���ار إليها بالمناط���ق ( )Cفي الضفة
وكذلك تتش���ابه مع ممارس���ات االس���تيالء التي ّ
طبقت في
ُ
ّ
ّ
طبيعية ،يعاد
كمحميات
أراضي  .1948فمن خالل تعيينه���ا
ّ
ّ
إنت���اج الينابيع ومحيطها من كونها محط اس���تخدام محلي
طبيعي���ة ،أو ِّ
ّ
ّ
ّ
حي ٍز
محميات
االجتماع���ي ،إلى
للزراع���ة واللقاء

تعود إلى ُ
مومية ُهن���ا ُ
عام – ُ
الم َ
مومية ُ
ّ
الع ّ
والع ّ
نتجة من قبل
ُ
ّ
ّ
المؤسسة اإلسرائيلية االس���تعمارية الرسمية ،ما يجعل من
ُ
تعنيه من انتف���اع ّ
الع ّ
مج ّ
اني محصورة بمجموعة
مومي���ة بما
ِ
ٍ
قومية واحدة هي اليهود وليس الفلسطينيين.
يعتقد برافرم���ان َّأن ّ
ثمة ّ
عملية جارية ُومتصاعدة لتطوير،
ّ
ّ
الغربية
تنمية وتطبيع ما يقرب م���ن  530ينبوعًا في الضفة
ّ
ّ
العملية
اليهودي ،وه���ذه
وتحويلها إل���ى جزء من الت���راث
ُ
تشمل الينابيع غير ُ
ّ
المصادرة بعد والواقعة خارج المحميات
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلس���رائيلية في الضفة
الوطنية
الطبيعي���ة والمتنزه���ات
ّ ُ ِّ ُ
ّ
ّ
ّ
الغربية .تركز هذه العملية على تطوير استراتيجية دعائية
ُ ُ
ّ
ّ
الخاصة بهذه الينابيع،
الوضعية القانونية الجغرافية
همل
ت ِ
ُ
ِّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واالستجمامية،
الترفيهية
السياحية،
جاذبيتها
وتركز على
ُ
ُ
تصل إلى ُمضاعف���ة وتطبيع ُ
ّ
اليهودي في
الحض���ور
بحي���ث
ّ
ّ
ّ
جذب
الغربية من
الضفة
خالل الترويج لهذه الينابيع كمواقع ٍ
ّ
ّ
ّ
لمحب���ي التس���لق والطبيعة من اإلس���رائيليين لغاية تطبيع
عالقة اإلس���رائيليين بالمس���توطنات والوجود االستيطاني
ّ
ُ
كجزء من «إسرائيل الكبرى».
والتفكير بها ٍ
ُ
تكم ُن خطورة هذه ّ
السياسات في ّأن عملية تطبيع الينابيع
ّ
كجزء من
كمواقع
س���ياحية ق���د حدثت من خ�ل�ال تضمينها ٍ
ُ
ّ
ّ
مش���روع حماية البيئة اإلس���رائيلي ،ما يمنح للعملية طابعًا
ُ
يظهر في أمثل���ة أخرى لمحاولة تطبيع
ُمحاي���دًا حميدًا قد ال
ّ
ّ
ّ
الطبيعي
الغربية .فكونها جزءًا من المشهد
وتطويع الضفة
ُ
ستخد ُم ظاهريًا لإلمتاع واالستجمام وليس لإلخضاعّ ،
َ
فإن
وت
ِّ
ُ
ّ
ّ
الينابيع تمكن من ّ
الفعالية
اس���تعمارية ش���ديد
عملية محو
ّ
عالقة محلي���ة بين الينب���وع ومحيطه
لم���ا كان موجودًا م���ن
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
فعالية هذا
األصالني .ومع ذل���ك ،وبرغم
االجتماعي
البيئ���ي
المح���و ،ف�ل�ا يزال غي���ر ُمكتمل األث���ر ،ولم ينج���ح تمامًا في
ّ
ّ
ّ
ّ
الوطني اإلسرائيلي
الغربية إلى ذلك المتنزه
تحويل الضفة
ّ
ّ
بيعي؛ فبس���بب ّ
والط ّ
الهب���ات المتتالية ف���ي الضفة
اآلم���ن
ّ
الغربية واس���تمرار ممارس���ات االحتالل العنيفة والمقاومة
ّ
ُ
ُ
ُ
ّ
جبر هذه الممارسات على الظهور وت ِبقي
الفلسطينية التي ت ِ
ّ
ّ
العنصرية في حالة
االحتالل وعلى سياس���اته
على
وحش���ية ِ
ُ
ُ
انكش���اف ،ال ي���زال العديد م���ن اإلس���رائيليين ينظرون إلى
ِ
ّ
الغربية ّ
ّ
آمن ويمتنعون عن زيارتها ،س���واء
غير
ز
كحي
ة
الضف
ٍ
ٍ
لزي���ارة الينابيع أو غيرها من المواق���ع التي ِّ
ترو ُج لها وكاالت
ّ
ّ
واإلسرائيلية.
االستيطانية
السياحة

ّ
َّ
ّ
االستعمارية كأداة لتبرير االستيالء
البيئية
الرواية
ُ ِّ
وض ُ
���ح تقري���ر مكتب األمم المتحدة لتنس���يق الش���ؤون
ي
َّ
ّ
ّ
المنهجي
اإلنس���انية الصادر العام  2012تفاصيل االستيالء
ّ
ملكيات األراضي َّ
الغربية ُومصادرة ّ
َّ
الخاصة
على ينابيع الضفة
ُ
بالفلس���طينيينُ ،
ش���ير إلى ّأن ما ُ
يقرب من  55ينبوعًا في
في
ّ
اإلسرائيلية قد أصبحت في
المناطق المجاورة للمستوطنات
ّ
تلك الفترة أهدافًا معتادة للنشاطات االستيطانية ،ما جعل
ً
وصول الفلس���طينيين إليها أكث���ر صعوبة مما كان عليه في
ُ ِّ ُ
الس���ابق ،وفي بعض األحيان غير ممكن على اإلطالق .ويميز
التقرير بين نوعين من الينابيع ،تلك ُ
بشكل
المستولى عليها
ٍ
ُ
ّ
اإلسرائيلية ،وتلك المسيطر عليها
مباش���ر من قبل السلطات
َّ
من قبل المستوطنين .ومن بين الـ 55ينبوعًا ،ثمة  30ينبوعًا
ُ
تخضع بالكامل لس���يطرة المس���توطنين في حين ّأن ّ
ثمة 25
االس���تيطاني .وما ُ
ّ
يقر ُب من %84
ينبوعًا مهددة باالس���تيالء
منه���ا ،أي  47ينبوعًاُ ،
ّ
أراض تعود ملكيتها ،بحس���ب
في
تقع
ٍ
()9
ّ
اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ،إلى الفلسطينيين .
ّ
ّ
وبالتوازي مع ّ
االستيطانية على الينابيع
عمليات االستيالء
استعمارية ّ
البيئيّ ،
ّ
ّ
تدعي
طور المستوطنون رواية
ومحيطها
ّ
البيئي
ّأن االستيالء على هذه الينابيع يأتي مدفوعًا بالحرص
على إصالحها ،حمايتها وتحس���ين جودة المياه ُ
المستخرجة
منها؛ ّ
أي ّأن االس���تيالء االس���تيطاني مدف���وع بتطوير هذه
َّ
يتسبب به الفلسطينيون،
المواقع منعًا لزوالها ودمارها الذي
يحد ُث االستيالء ،ويتبعهُ
فأو ًال ُ
الصهيونيةّ .
ّ
بحس���ب الرواية

أرضهم والوصول إل���ى الينابيع
حرمان الفلس���طينيين م���ن
ِ
ُ
ّ
تحي���ط بالينابيع ِّ
طرق
وتؤدي إليها
ُبالتوازي مع بناء ش���بكة ٍ
ُ
ت َّ
ّ
تحتية للينابيع من
خصص للمس���توطنين ،ومع إنشاء بنية
ب���رك لتجميع المياه المس���تخرجة ،ط���اوالت ومقاعد للتنزه،
ٍ
ورحالت
زي���ارات
وتنظيم
المواق���ع
بأس���ماء
الفتات
تثبي���ت
ٍ
اس���تيطانية ّ
ّ
دورية للمواقع التي أصبحت خاضعة للسيطرة
ّ
ّ
االستيطانية بالكامل وتتبع للهيئات واألجسام االستيطانية
َ ُ َ
منحُ
ّ
الخاص���ة بالمس���توطنات المحيطة والمج���اورة .كذلك ي
ّ
«المطورُ /
المس���تعاد» اس���مًا ّ
عبريًا ،ع���ادة ما يكون
الينبوع
ّ
ّ
ّ
مشتقًا من اس���مه العربي أو يكون اسم شخصية إسرائيلية
ّ
كجزء من ممارسات التخليد
بارزة
الصهيونية (.)10
ٍ
ّ
توظف المؤسس���ة االس���تيطانية وحش���دُ
به���ذه ّ
الرواية
ّ
ّ
ّ
التطويري لتبرير
البيئي
االس���تيطانية الخطاب
الممارسات
ً
ً
ُ
َّ
صارمًا بين
ممارس���ات االس���تيالء والس���يطرة ،مقيمة
فصال ِ
ُ ّ
ُ
أحدهم���ا ُم ِّ
َ
ّ
ّ
البيئي
أوروب���ي يكترث بالنظ���ام
تطور
عالمين،
ٌ
ِّ
ُ
َّ
وتتس���ب ُب سيطرته على هذه
ُويحافظ عليه ،واآلخر متخلف
ُ
ُ
ّ ّ
ّ
مخيلة ّ
تخل ُق َّ
استعمارية ت ِّبر ُر
بيئية
أي أنها
المواقع بدمارها.
بدورها حالة المنع واإلقصاء للفلس���طينيين من الوصول إلى
ّ
ِّ
هذه األماكن ،ألنهم يشكلون خطرًا على الحالة التي خلقتها
ّ
ّ
وإمكانية اإلمتاع التي
التطور
المؤسس���ة االستيطانية ،حالة
ِّ
ّ
توفرها هذه المواقع بعد فرض ّ
السيطرة الصهيونية عليها.
ِ
وهنا تشتغل ّ
ّ
ّ
الصهيونية في خدمة اآللة
البيئية
االدعاءات
ّ
االس���تعمارية االس���تيطانية ،من خالل ادع���اء حماية البيئة
ّ
ّ
شرعية َّ
السيطرة عليها.
وتحسينها وبالتالي
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«تنوفا» ..دور حاسم في محاربة الزراعة الفلسطينية.

3

(وكيبيدي���ا)

من تعاونية «تنوفا» إلى تصدير «زراعة عبرية» إلى الضفة الغربية..
النيو ليبرالية تطال قطاع الزراعة في إسرائيل!
كتب وليد حباس:
في ي���وم  29تم���وز  ،2021خ���رج آالف المزارعين
اإلس���رائيليين إلى الش���وارع لالحتج���اج ،وأغلقوا
ثمانية مفترقات رئيسية في البلد .وباإلضافة إلى
رفع يافطات تنديد ،وإطالق ش���عارات غاضبة ،قام
المزارع���ون بإتالف مئات األطنان م���ن الخضروات
والبي���ض )1( .ويق���وم المزارع���ون باالحتج���اج
ض���د اإلص�ل�اح الزراعي ال���ذي تدفع ب���ه الحكومة
اإلسرائيلية الجديدة بكل إصرار ،والذي قد يشكل
ضرب���ة قاضية لقط���اع الزراعة اإلس���رائيلي الذي
يعتبر في المخيال الصهيوني عماد االس���تيطان،
والعودة إل���ى األرض .على ما يبدو ،الس���ياق الذي
بدأ في منتص���ف الثمانينيات وأح���دث انعطافة
م���ن إس���رائيل االش���تراكية نحو إس���رائيل النيو
متس���او،
ليبرالي���ة لم يطل كل القطاعات بش���كل
ٍ
وظل قطاع الزراعة مستفيدا من سياسات حمائية
تدافع عن المزارع اإلس���رائيلي من فوضى الس���وق
المفتوحة والمضاربات الحرة .اآلن ،يكشف اليمين
اإلس���رائيلي الجديد ع���ن أنيابه الني���و ليبرالية،
ويس���عى إلى خصخصة كل ما ّ
يمر تحت مقصلته،
ابتداء م���ن مجلس الحاخام���ات (الرابانوت) ،هيئة
الموافقة على األكل الحالل (الكشروت) وصوال إلى
قطاع الزراعة.
تركز ه���ذه المقالة على اإلصالح الزراعي ،وتقص
بإيج���از التغي���رات التي ط���رأت عل���ى الزراعة في
إسرائيل منذ إقامة «تنوفا» وصوال إلى دق المسمار
األخير ف���ي نعش األمن الزراعي اإلس���رائيلي ،في
محاولة لرصد الخاسرين والمستفيدين من الموجة
الجديدة من سياس���ات النيو ليبرالية اإلسرائيلية،
بما في ذلك انعكاس���ها المتوق���ع على العالقة مع
الفلسطينيين.
تأسست جمعية «تنوفا» في العام  ،1926كجمعية
تعاونية تضم العديد من الكيبوتس���ات في فترة
الييشوف بهدف تحييد قوانين السوق المفتوحة،
وتركيز كل اإلنتاج الزراعي والتسويق في جمعية
واح���دة .ب���دون إنش���اء جمعي���ة تنوف���ا (لإلنتاج
والتس���ويق الزراعي) وس���وليل بونيه (للمقاوالت)
وهمشبير (للتوزيع بالجملة) وجمعية باصات إيغد
(للنقل العام) وحفرات هعوفديم (كشركة أم لكل
هذه الجمعيات) لما كان باستطاعة المستوطنين
البقاء على األرض وتحويل االستيطان إلى مشروع
مجد ورابح )2( .في فترة الييش���وف ،وفي السنوات
األولى إلقامة إسرائيل ،شكلت تنوفا رافعة للزراعة
اإلس���رائيلية ونجحت في تطوي���ر اإلنتاج الزراعي

وتس���ويق كل المنتجات الزراعية «العبرية» حتى
في ظل الح���روب (الحرب العالمي���ة الثانية ،حرب
العام  .)1948وش���كلت صمام أم���ان للمزارعين في
أوق���ات األزم���ات (خصوص���ا في الس���نوات األولى
للدول���ة) .لكن األهم ،لعبت تنوفا دورا حاس���ما في
محاربة الزراعة الفلس���طينية وأخرجت من السوق
آالف المزارعين الفلسطينيين غير المنظمين الذي
لم يقدروا على الصمود أمام جمعية اس���تعمارية
منظم���ة تركز عملي���ة إنتاج وتس���ويق المنتجات
الزراعي���ة األكث���ر حيوي���ة .لكن تنوف���ا كجمعية
تعاونية اش���تراكية كانت وسيلة أساسية إلقامة
الدول���ة ،وليس���ت عقي���دة ثابتة لدى المش���روع
االس���تعماري ال���ذي كان منذ البداي���ة ينظر بكل
توق إلى إس���رائيل المس���تقبلية كدولة رأسمالية
حداثية .انتقلت تنوفا م���ن تعاونية تضم حوالى
 620كيبوتسا ،إلى شركة خاصة ربحية في النصف
الثاني م���ن الثمانيني���ات ،ثم بيعت إلى ش���ركة
بريطانية في العام  2008ف���ي مقابل مليار دوالر.
في العام  ،2014باعت الشركة البريطانية أسهمها
في تنوفا (حوالى  )%56إلى ش���ركة صينية جانية
أرباحًا تقدر بحوالى  7ملي���ارات دوالر .ومع انهيار
تنوف���ا كتعاوني���ة تحم���ي الزراعة اإلس���رائيلية،
وتحولها إلى شركة خاصة يملكها رأسمال أجنبي،
قامت الحكومات اإلس���رائيلية المتعاقبة بالتدخل
لحماية المزارعين اإلسرائيليين وسد الثغرات التي
خلفتها هذه النقلة النوعية .أحد أهم السياسات
التي اتبعتها الحكومات اإلسرائيلية منذ منتصف
الثمانيني���ات ،كانت سياس���ات حمائية تقليدية،
تمثل���ت بوضع جم���ارك هائل���ة على االس���تيراد
الزراع���ي (خض���ار ،فاكهة ،لح���وم ،بي���ض ...إلخ).
وهدفت هذه السياس���ات المس���تمرة حتى اليوم
إل���ى حماية المزارع اإلس���رائيلي وجعل المنتجات
الزراعية العالمية (التي يمكن أن يتم استيرادها
بأس���عار زهيدة) أغلى بشكل ملموس من منتجات
«أرض إسرائيل» بس���بب حجم الجمارك والضرائب
المفروض على االستيراد .وعليه ،ظلت الزراعة في
إسرائيل مش���روعًا مجديًا وال يمكن منافستها من
()3
قبل األسواق العالمية.
أدت هذه السياسة إلى حماية المزارع اإلسرائيلي
من خط���ر العولمة ،لكنه���ا لم تحم المس���تهلك
اإلسرائيلي الذي يعاني من ارتفاع أسعار المنتجات
الزراعية .في إس���رائيل ،تعتبر أس���عار المنتجات
الزراعية للمس���تهلك النهائي أغلى بضعفين من
أس���عارها في دولة منظمة التع���اون االقتصادي
 .OECDبي���ن الع���ام  2012والع���ام  ،2020ارتفعت

أس���عار الخض���ار والفاكه���ة بحوال���ى  ،%17وهي
مس���تمرة في االرتفاع .والس���بب هو وجود سلسلة
طويل���ة من المنتفعين )4( .فإل���ى جانب المزارعين
أنفس���هم الذين يبذرون ويروون ويقطفون ،هناك
ش���ركات تش���تري المحصول بالجملة ،ثم شركات
أخ���رى ت���وزع المحصول عل���ى المح���ال التجارية،
باإلضافة إلى ش���ركات نقل لوجيستي وغيرها .كل
حلقة ضمن هذه السلس���لة الطويلة التي تش���مل
ش���ركات احتكارية «تقضم» قطعة من األرباح إلى
أن تصل السلعة النهائية إلى المستهلك بأسعار
عالية نس���بيا .هذه السلس���لة هي نتاج سياسات
النيو ليبرالية التي أطلقت العنان آلليات الس���وق
المفتوحة والمنافسة لدرجة أنه أصبح من الصعب
جدا «تقلي���م أظافر» ه���ذه البني���ة المعقدة على
الرغم من انتقاد مراقب الدولة ألس���عار المنتجات
الزراعية العالية.
لك���ن الم���زارع اإلس���رائيلي ال���ذي كان محمي���ًا
حكومي���ًا بفضل السياس���ات الحمائي���ة ،واعتقد
أنه الحلقة األضعف في هذه البنية ،يجد نفس���ه
الي���وم الضحي���ة األول���ى ف���ي مس���اعي الحكومة
اإلسرائيلية لوضع حد ألس���عار الخضار والفاكهة
العالية .يأتي اإلصالح الزراعي الذي تقترحه وزارة
المالية اإلسرائيلية (برئاسة أفيغدور ليبرمان من
«إس���رائيل بيتنا») ووزارة الزراعة (برئاسة عوديد
فورر أيضا من «إس���رائيل بيتن���ا») كجزء من قانون
التس���ويات االقتصادية المرافق لمشروع الموازنة
(أو ما يس���مى بـ «قانون ههس���دريم») والذي منذ
العام  1985يح���اول إدخال إصالح���ات اقتصادية
تدفع نحو النيو الليبرالي���ة والخصخصة .لكن رفع
الجمارك العالية عن اس���تيراد المنتجات الزراعية
قد يؤول في النهاية إلى إنهاء الزراعة في إسرائيل
وتحويلها إلى مهنة غير مجدية ،وإغراق الس���وق
بمنتجات رخيصة «غير عبرية» .ثمة آراء متضاربة
حول ما إذا كان اإلصالح الزراعي سيخفض األسعار
أم ال .فالجمي���ع متف���ق على أن اإلص�ل�اح قد يضر
بالمزارع اإلسرائيلي ،وبمشاريع كبرى تقوم عليها
الكيبوتس���ات والموش���افيم في إس���رائيل اليوم،
لكن ق���د ال يتفق الجميع حول م���ا إذا كانت حرية
االس���تيراد والمنافسة الشرسة التي ستنطلق في
أثناء الشروع باالستيراد لتغطية حاجات السوق قد
تؤول بالفعل إلى تخفيض األسعار.
ف���ي كل الحاالت ،ثمة انعكاس���ات لهذا اإلصالح
على العالق���ات االقتصادية ما بين الضفة الغربية
وإسرائيل ،وال بد من استشراف بعضها:
أوال :ف���ي الع���ام  ،2019كان هن���اك حوال���ى 79

اآلن يف األسواق
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

قضايا إسرائيلية «»82
مــحــور الــعــدد:
وباء الكورونا في إسرائيل :إدارة األزمة

ألف عامل أجي���ر في قطاع الزراعة في إس���رائيل
موزعين م���ا بين الزراعة ،ال���ري ،القطف واالعتناء
بالمحص���ول .العم���ال موزعون كالتال���ي( %48 :أو
 38ألفًا) عمال إس���رائيليون يصل معدل أجرهم
الشهري إلى حوالى  6470ش���يكال .باإلضافة إلى
( %31أو  24.6أل���ف عام���ل أجنب���ي) يصل معدل
أجرهم الش���هري إل���ى حوالى  6600ش���يكل .ثم
هناك حوالى ( %21أو  16.6ألف) عامل فلس���طيني
من الضف���ة الغربية ،يصل أجرهم الش���هري إلى
حوالى  3700ش���يكل فق���ط )5( .إن فتح الس���وق
اإلس���رائيلية على مصراعيها الستيراد المنتجات
الزراعية الرخيصة من الس���وق العالمية ،قد يدفع
المزارعين اإلس���رائيليين إلى الدفاع عن مزارعهم
من خالل تقليل النفقات قدر اإلمكان .هذا يعني
على المدى المتوس���ط استبدال كل العاملين في
الزراعة بعمال فلس���طينيين .بل إن تحويل قطاع
الزراعة إلى قطاع جاذب للفلس���طينيين من خالل
رفع الطلب على العمالة بشكل كبير قد يدفع إلى
تقليل أج���رة العمال الفلس���طينيين في الزراعة
والذين قد يرتفع عددهم خالل س���نوات من 16.6
ألف إلى حوالى  70ألف���ا .هذا يعني أن االقتصاد
الفلسطيني يتأثر بش���كل مباشر من اإلصالحات
النيو ليبرالية في إسرائيل والتي قد تعمق تبعية
سوق العمل الفلسطيني.
ثانيا :العالقة االقتصادية الزراعية ما بين الضفة
الغربية وإس���رائيل تقوم عل���ى المعادلة التالية:
إسرائيل تصدر إلى الفلسطينيين الفاكهة بينما
يصدر الفلسطينيون إلسرائيل الخضار .ثمة اعتماد
متبادل بي���ن الطرفين ،وإن كان اعتم���ادا متبادال
غير متكافئ .وإن تخفيض س���عر إنتاج المنتجات
الزراعية ،خصوصا الفاكهة ،قد يعني أيضا تحويل
زراع���ة الفاكهة اإلس���رائيلية إل���ى مناطق الضفة
الغربي���ة من خالل آليات التعاق���د من الباطن .منذ
سنوات قليلة ،نفذت اإلدارة المدنية بالتعاون مع
صندوق التعاون االقتصادي في إس���رائيل تجارب
محدودة ( )pilotعلى مثل هذا التعاقد من الباطن،
عندما منحت مزارعين فلسطينيين بذورا ،وأسمدة،
ومياه���ا وتس���هيالت معرفي���ة (know-how
 )technologyلزراعة األناناس واألفوكادو والتوت
وتربية األسماك في أراض فلسطينية داخل الضفة
الغربية ،ثم قامت إسرائيل بشرائها أو تسويقها.
( )6واإلصالح الزراعي المرتقب قد يدفع بهذا النوع
من التعاقد من الباطن إل���ى األمام ،ويحول الضفة
الغربية إلى «حديقة خلفية» إلس���رائيل وإلى جزء
أساس من أمنها الغذائي.

يبدو أن الحكومة اإلسرائيلية ماضية قدما في هذا
اإلصالح الزراعي تحت مسوغ واحد يحظى بشعبية
في الش���ارع وهو :حماية المس���تهلك من جش���ع
الس���وق .في الخلفية ،فإن اإلص�ل�اح يقع في صلب
العقيدة النيو ليبرالية التي يتبناها معظم أحزاب
االئت�ل�اف اليميني مثل يمينا« ،إس���رائيل بيتنا»،
«أزرق أبي���ض»« ،أم���ل جديد» و»يوجد مس���تقبل».
وال ب���د م���ن االنتب���اه إل���ى أن األجن���دة اليمينية
المتطرفة التي تتبناها هذه األحزاب (باس���تثناء
«أزرق أبيض» و»يوجد مس���تقبل» اللذين يعتبران
من أحزاب الوس���ط لكن نيو ليبرالية) تنطوي على
جانبين أساس���يين :من جهة ،الدفع باتجاه المزيد
من الش���وفينية والفوقية اليهودي���ة في المجال
السياسي .ومن جهة أخرى تبني سياسات السوق
المفتوحة والدفع باتجاه خصخصات غير مقننة في
المجال االقتصادي .وكال الجانبين له تبعات كبرى
على العالقة ما بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
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حكومة بينيت  -البيد واحتماالت إصالح العالقات األوروبية -اإلسرائيلية
كتب نهاد أبو غوش:
بعد حقبة طويلة من القطيعة وشبه القطيعة ،والتوترات
السياس���ية األوروبية -اإلس���رائيلية التي ّ
مي���زت فترات
رئاس���ة بنيامين نتنياه���و للحكومة في إس���رائيلّ ،
دبت
الحياة من جديد في أوصال مؤسسات العالقة بين االتحاد
األوروبي وإس���رائيل ،م���ن خالل انعقاد مجلس الش���راكة،
وهو المنتدى السياس���ي الرفيع بين إسرائيل ومؤسسات
االتحاد األوروبي ،ألول مرة منذ عش���ر سنوات ،ودعوة وزير
الخارجية اإلس���رائيلي يائير البيد إلى االجتماع الش���هري
لوزراء خارجية االتحاد األوروبي في  12تموز الماضي.
ويصف تقرير أعده كل من ش����معون شطاين وعوديد عيران،
ونش����ره معهد دراس����ات األمن القومي اإلس����رائيلي () INSS
في  21تموز الماضي ،االجتماع المش����ار إلي����ه بأنه «حدث غير
عادي» ف����ي العالقات بين االتح����اد األوروبي وإس����رائيل ،بعد
عقد من الجفاء اتس����مت فيه العالقات بي����ن الجانبين بـ»النقد
المتبادل وانعدام الحوار» بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
ورؤس����اء مؤسس����ات االتحاد األوروب����ي ،في الوق����ت الذي ركز
نتنياهو جهوده واتصاالته لتنمية عالقات إس����رائيل بالقادة
الش����عبويين من أعض����اء االتحاد األوروبي مث����ل رئيس الوزراء
()1
المجري فيكتور أوربان.

أوروبا تتمسك بحل الدولتين
يربط هذا التقرير فرص تحسين العالقات بين االتحاد
األوروب���ي وإس���رائيل بالسياس���ات اإلس���رائيلية تجاه
الفلس���طينيين ،وفرص اس���تمرار الجهود لتجسيد حل
الدولتين الذي تتبناه أوروبا ،ولكن بش���كل أكثر تدقيقا
بـ»معامل���ة إس���رائيل للفلس���طينيين» ،أي ليس بمبدأ
إنهاء االحت�ل�ال ،بل في القيام بتغيير جوهري في نهج
إسرائيل تجاه المشاكل اليومية للسكان الفلسطينيين
في الضف���ة الغربية وقطاع غزة ،وعل���ى وجه الخصوص
تجن���ب اإلجراءات التي من ش���أنها إحباط تجس���يد حل
الدولتين ،إن لم يكن اآلن ففي المستقبل.
وبالتالي قد يش���كل مجرد غي���اب نتنياه���و ،وأي تحريك
محدود للعملية السياسية ،فرصة جدية الستئناف العالقات
الطيب���ة ،م���ن دون الرهان عل���ى إمكانيات تحقي���ق اختراق
سياس���ي ملموس ،طالم���ا أن الدور األوروبي تجاه التس���وية
محدود أصال ،مع التسليم األوروبي بالدور األميركي المركزي
في هذا الملف واالكتفاء بالدعم المالي واالقتصادي.
ترحيب بإزاحة نتنياهو
كثي���رة ه���ي ال���دول والكيان���ات والق���وى الدولي���ة
واإلقليمية التي ّ
سرها غياب بنيامين نتنياهو عن سدة
الحكم في إس���رائيل ،فرحبت ،كل على طريقتها ،بمجيء
حكوم���ة بينيت – البيد على الرغم م���ن علم جميع هذه
األطراف ب���أن الحكومة الجديدة في إس���رائيل ضعيفة
وهش���ة ،وعرضة لالنهيار عند أول اختب���ار ّ
جدي ،فضال
عن أنها ال تحمل أي جديد جذري في سياس���اتها تجاه
الفلسطينيين واالحتالل.
وإذا كان���ت إدارة الرئي���س جو باي���دن الديمقراطية
األميركية م���ن أكثر المحتفين عالنية بهزيمة نتنياهو
ورحيل���ه ،جراء انحياز األخير الس���افر للرئيس األميركي
الس���ابق ومرش���ح الحزب الجمهوري لالنتخابات دونالد
ترام���ب ،وكثرة تدخ�ل�ات رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي
الس���ابق في السياس���ات الداخلية األميركية ،فإن دول
االتحاد األوروبي وخاصة ال���دول الكبرى والمركزية مثل
ألمانيا وفرنس���ا وإيطاليا وإس���بانيا ،ليست أقل اغتباطا
من القيادة األميركية ،فكانت من أشد المرحبين برحيل
نتنياهو ومجيء حكومة «التغيير» برئاسة بينيت.
س���جل العالقات السياسية بين إس���رائيل -نتنياهو
واالتحاد األوروبي حاف���ل بالتوترات التي تبدأ من رفض
تل أبيب أي دور مؤثر ّ
وجدي لالتحاد األوروبي في موضوع
التس���وية والصراع الفلسطيني -اإلس���رائيلي وتشمل
ممارسات إس���رائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة،
والموقف األوروبي الرسمي لوسم منتجات المستوطنات
كتعبير عن تمسك أوروبا بحل الدولتين ورفض االحتالل،
وصوال إلى التدخالت اإلسرائيلية الثقيلة والمزعجة في
السياس���ة الخارجية لالتحاد األوروبي من خالل التحالف
مع القوى الشعبوية اليمينية ،وبعض الدول التي شكلت
أداة فعالة بيد إس���رائيل إلحباط اي قرار يتصل بموقف
االتحاد األوروبي تجاه قضايا الشرق األوسط.
ّ
مد وجزر
وإذا كان من الصعب العثور على نتائج سلبية ملموسة
ألثر السياس���ات التي انتهجها نتنياهو على العالقات
الفعلي���ة األوروبية -اإلس���رائيلية ،وخاص���ة في مجاالت
التع���اون االقتص���ادي والتج���اري واتفاقية الش���راكة
اإلس���رائيلية -األوروبي���ة ،فإن األكث���ر صعوبة هو توقع
تغيي���رات جدية في سياس���ات حكوم���ة بينيت -البيد
تجاه العناوي���ن التي ّ
كدرت صفو العالق���ات األوروبية-
اإلسرائيلية ،كما أن عالقات أوروبا وإسرائيل خالل واليات
نتنياهو لم تكن كلها في اتجاه واحد سلبي ،فقد نجحت
إسرائيل في تحقيق اختراقات متعددة أبرزها استمالة
دول وحكومات كانت تاريخيا إلى جانب الفلس���طينيين
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والعرب مثل قبرص واليون���ان ودول البلقان ،كما نجحت
ف���ي عدد من أه���داف حمالتها لتجري���م حركة مقاطعة
إسرائيل ( ،)BDSوانتزعت سلسلة من القرارات األوروبية
التي تتبنى الموقف اإلس���رائيلي من «معاداة السامية»
أو تقترب منه ال س���يما مع الحساس���ية المفرطة القائمة
تج���اه هذا الموضوع في أوروبا بس���بب م���ا عانته دولها
وشعوبها خالل الحقبة النازية ومع انتعاش قوى اليمين
الش���عبوي القريب من النازية في عديد الدول األوروبية،
ويشار هنا إلى حملة إسرائيلية مكثفة ومدعومة من قبل
أطراف سياس���ية ومؤسسات أوروبية عديدة خيضت وما
زالت تخاض بتعمد المطابقة بين انتقاد إسرائيل ورفض
االحتالل وممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين ،وبين
انتقاد الحركة الصهيونية وبين معاداة السامية.
ال يتوق���ع أنطوان ش���لحت الكثير من اس���تئناف الود
الظاه���ري بين إس���رائيل واالتح���اد األوروب���ي في عهد
الحكومة الجديدة ،وهو إذ يشير إلى أن عالقات الجانبين
انكفأت بس���بب تركيز نتنياهو عل���ى دول ال تبهظها أو
ّ
ال تش���ق عليها سياسات إس���رائيل ،وتحديدا دول مثل
هنغاري���ا واليونان وقبرص وبولن���دا ورومانيا ،لكن وزير
الخارجية اإلس���رائيلي يائير البيد قطع الش���ك باليقين،
وأعل���ن خالل لقائ���ه وزراء خارجية االتح���اد األوروبي في
بروكس���ل في تم���وز الماض���ي أنه «ال توجد ف���ي الوقت
الحالي إمكانية لحل الدولتين على الرغم من تأييده (أي
البيد) الشخصي له .ولم يفت البيد أن يلقي بالالئمة على
الفلس���طينيين حين قال في اللقاء عينه ّ
’ثمة أمر يجب
أن نتذكره كلن���ا ،في حال قيام دولة فلس���طينية يجب
أن تكون دولة ديمقراطية ومناصرة للس�ل�ام .ال يمكن أن
ً
ً
تهديدا
نبني بأيدينا
إضافي���ا لحياتنا’»  )2( .وأضاف أن
عجلة من أمرها لتس���وية
إس���رائيل ينبغي أال تكون في
ٍ
هذه القضي���ة ،فاألولوية في رأي البي���د كما كانت لدى
نتنياهو هي في إنجاز التطبي���ع مع العرب ،وفي نهاية
المطاف يمكن أن تشمل دائرة السالم الفلسطينيين.
ما زال االتح���اد األوروب���ي بدوله الرئيس���ة الكبرى إذا
اس���تثنينا ال���دول الهامش���ية المحكومة م���ن اليمين
الش���عبوي ،متمس���كا بحل الدولتين ،وأعلن ذلك في كل
مناس���بة ممكنة ،وخاصة في األزمات والمنعطفات مثلما
جرى عند إعالن «صفقة الق���رن» ومخطط الضم ،وقد كرر
وزير خارجية االتحاد األوروبي الحالي جوزيف بوريل هذا
الموقف لدى اس���تقباله يائير البي���د الذي أعلن الموقف
الس���لبي اآلنف الذكر ،وجدد بوري���ل تأكيده على أهمية
حل الدولتين للصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي ،وقال إنه
«ال يمكن تحقيق أمن إس���رائيل سوى عبر حل الدولتين».
وأض���اف أن األوروبيي���ن ينتظرون من إس���رائيل تقديم
وجهة نظر سياسية من أجل إنهاء الصراع القائم ،مشيرا
إلى أن التوصل إلى حل مع الفلس���طينيين ،سيس���اهم
إيجابا في تحقيق األمن إلسرائيل.

إسرائيل واليمين الشعبوي
يؤك���د تقري���ر مركز (مدار) االس���تراتيجي ع���ن العام
 2020الص���ادر ف���ي نيس���ان  2021عل���ى أن دوال أوروبية
كثي���رة تتوج���س م���ن تحال���ف نتنياه���و م���ع اليمين
العالم���ي واألوروبي ،وتعتبره تحدي���ا لقيمها الليبرالية
والديمقراطية ،ويسرد التقرير مجموعة من اإلشكاليات
التي ساهمت في تأزيم العالقات األوروبية -اإلسرائيلية
في عهد نتنياهو ومن بينها مخطط الضم ،الذي اعتبرته
فرنسا انتهاكا للقانون الدولي ،محذرة من إسقاطاته على
العالقات األوروبية -اإلسرائيلية )3( ،لكن الدول المركزية
في االتحاد األوروبي فشلت في إصدار قرار بهذا المعنى
بعد أن استنفرت تل أبيب عالقاتها ونفوذها لدى بعض
ال���دول الصغيرة ،وأصدرت وزارة الخارجية اإلس���رائيلية
تعميما على سفراء إسرائيل إلحباط صدوره .ومن الجدير
ذك���ره أن مواقف االتحاد األوروبي في قضايا السياس���ة
الخارجية بحاجة إلى إجم���اع دول االتحاد الـ ،27وبالتالي
يكفي اعتراض أي دولة مهما كانت صغيرة أو هامش���ية
إلحب���اط أي قرار .ويلفت تقرير م���دار إلى أن بعض الدول
الت���ي يس���يطر فيها اليمين الش���عبوي تس���تغل هذه
القاعدة لمنع االتحاد األوروبي من التدخل في ش���ؤونها،
ولتغليب سياس���اتها المحلية والقومية على السياسات
اإلقليمية الموحدة التي يس���عى له���ا االتحاد األوروبي
تجاه ع���دد من الملف���ات المهمة والحرج���ة مثل قضايا
الهجرة والالجئين والبيئة.
فيتو إسرائيلي تجاه السياسات الخارجية األوروبية!
وبدا األمر أشبه بامتالك إسرائيل حق (النقض) الفيتو
إلحباط أي ق���رار يتصل بالسياس���ة الخارجي���ة لالتحاد
األوروبي! فقد تكرر األمر نفس���ه في شهر أيار الماضي
حين أحبطت هنغاريا (المجر) مش���روع ق���رار وافق عليه
مندوب���و  26دولة من دول االتح���اد األوروبي إلصدار قرار
يدعو لوقف فوري إلطالق النار بين إس���رائيل والفصائل
الفلسطينية ،خالل الحرب اإلسرائيلية الرابعة على قطاع
غزة ،ما اضطر مفوض السياس���ة الخارجي���ة في االتحاد
األوروب���ي جوزي���ف بوريل إلص���دار بيان منفرد باس���مه
الشخصي عن هذا الموضوع ،حاول فيه أن يرد عن نفسه
مس���بقا صفة االنحياز ،فأكد أن مقت���ل األطفال في غزة
غير مقبول ،ودعا إسرائيل اللتزام القانون الدولي واتخاذ
ردود فعل متناس���بة ،كما هاجم الفصائل الفلسطينية
التي أطلقت القذائف على إس���رائيل .في حين أن الوزير
الهنغاري بيتر س���يارتو – الذي زار إس���رائيل متضامنا
في حزي���ران الماضي -قال إن المواق���ف األوروبية تجاه
إس���رائيل تتس���م دائما باألحادية والس���لبية وهي غير
مفيدة ،وال ينبغي إصدار أحكام ضد إس���رائيل والتلويح
بالمقاطعة.
ولفت موقع صحيفة «يديع���وت أحرونوت» اإللكتروني

صــدر عـــن

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية «

»

ُ
األراضـي الـمـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب
تـرجـمـة :يـاسـيـن الـسـيـد

ف���ي تقرير إليتمار آيخنر إل���ى أن هنغاريا أحبطت خالل
السنوات األخيرة عددًا من المحاوالت الجماعية األوروبية
إلصدار مواقف وبيانات إدانة إلسرائيل وسياستها ،ومن
بين هذه الم���رات محاولة دول االتح���اد األوروبي إصدار
بي���ان ضد إعت���راف الرئي���س األميركي الس���ابق ترامب
()4
بالقدس عاصمة إلسرائيل.

ً
الدعم المالي بديال للدور السياسي
ال يتوق���ع معظ���م الخبراء والمحللين نش���وء أية فوارق
جدية ،وخاصة عملية ،بين المواقف األوروبية واألميركية
تج���اه قضية الش���رق األوس���ط والصراع الفلس���طيني-
اإلس���رائيلي ،ويلح���ظ الصحاف���ي الفرنس���ي المعروف
والخبير في ش���ؤون الشرق األوس���ط أالن غريش أن الدور
األوروبي تج���اه القضية الفلس���طينية تراجع بعد العام
 1993وب���دأ يمي���ل للجانب االقتص���ادي والمالي .ومع أن
أوروبا تقر بمركزية القضية الفلس���طينية ضمن الصراع
العربي -اإلسرائيلي ،واتخذت مواقف الفتة ومتميزة عن
الوالي���ات المتحدة وتحديدا ما ورد ف���ي إعالن البندقية
في الع���ام  ،1980وال���ذي نص على حق الفلس���طينيين
ف���ي تقرير المصير وضرورة مش���اركة منظم���ة التحرير
الفلسطينية في المفاوضات ،إال أن اتفاقية أوسلو خلقت
أوهام���ا كثي���رة ألن أوروب���ا اعتبرت ه���ذه االتفاقية حال
()5
نهائيا للصراع.
ويتف���ق الباحث محمد هش���ام إس���ماعيل م���ع القول
بضعف دور االتحاد األوروبي تجاه الصراع الفلس���طيني-
اإلس���رائيلي ،وعدم تناسب هذا الدور الضعيف مع حجم
الدع���م االقتصادي والمالي ال���ذي يقدمه لطرفي النزاع.
وهو يعزو ذلك ،في دراس���ته التي نشرها المركز العربي
لألبح���اث ودراس���ة السياس���ات ،إلى عدد م���ن العوامل
م���ن بينها الخالف���ات داخل أط���راف االتح���اد األوروبي،
ّ
وعدم ارتياح الواليات المتحدة نفس���ها لفكرة مشاركة
ّ
األوروبي لها في صنع سياس���ة الغرب ّ
ّ
عامة تجاه
االتحاد
ّ
منطقة الش���رق األوس���ط ،والخالفات العربي���ة -العربية
()6
والفلسطينية -الفلسطينية.
ويضي���ف عاطف أبو س���يف في دراس���ته «إس���رائيل
واالتحاد األوروبي الشراكة الناعمة» سببا آخر لمحدودية
الدور األوروبي تجاه قضايا الش���رق األوسط وهو الرفض
اإلسرائيلي لمثل هذا الدور على الرغم من حرص إسرائيل
عل���ى توثيق عالقاتها مع االتح���اد األوروبي في مختلف
المجاالت وخاصة الصناعي���ة والتجارية والعلمية .ويرى
أبو سيف ،في الدراسة المذكورة الصادرة عن مركز مدار
في أيلول  ،2011أن مركزية وأولوية العالقات األميركية-
اإلس���رائيلية ال تعني التخفيف من اهتمامات إسرائيل
بعالقاتها مع أوروبا.
تطورت العالقات األوروبية -اإلس���رائيلية باطراد منذ إنشاء
دولة إس���رائيل واالعتراف���ات األوروبية المتتالي���ة بها ،ثم

(إ.ب.أ)

ش���هدت دفعات متالحقة خالل العق���ود التالية ،ويلحظ أبو
سيف في دراس���ته أن جميع االتفاقات بين أوروبا وإسرائيل
تضمنت اتفاقيات سياسية وأخرى اقتصادية وتجارية ،لكن
الالفت أن االتفاقيات السياس���ية كانت عام���ة وإجمالية ،اي
أنها لم تتضمن أية قيود وش���روط يمك���ن لها أن تؤثر على
السياس���ات اإلسرائيلية تجاه الفلس���طينيين ،لكن الجوانب
االقتصادي���ة كان���ت تفصيلي���ة وموس���عة ،ومثل���ت جوهر
االتفاقات المش���تركة ،ويلخ���ص الكاتب مواقف إس���رائيل
م���ن االتحاد األوروبي بأن إس���رائيل ال تريد أن تكون جزءا من
االتح���اد األوروبي نظ���را لما يترتب على ه���ذه العضوية من
شروط سياس���ية ،لكنها تريد أن تستفيد من كل االمتيازات
()7
التي تمنح إلى األعضاء.
دأب نتنياه���و عل���ى التباه���ي بعالقاته الش���خصية
الوطيدة مع قادة العالم ،واس���تثمر ه���ذه العالقات في
الدعاية لنفس���ه وقيادت���ه ،إال أن سياس���اته الداخلية
والخارجية ش���كلت عناصر اس���تفزاز ألطراف كثيرة في
الواليات المتحدة وأوروبا ،مع أن جوهر العالقات الفعلية
بين إسرائيل وحلفائها ،وتحديدا األمنية واالقتصادية،
لم يتأثر كثيرا بسلوك نتنياهو أو غيره من الساسة ،كما
أن حكومة بينيت -البيد الحالية ال تملك الكثير من القدرة
وال الق���وة والرغبة في التأثير والتغيير ال في سياس���ات
إسرائيل وتحالفاتها الخارجية ،وال في سياسات االحتالل
تجاه الفلس���طينيين ،ولكن لديها قطعا شخصيات أكثر
قبوال وأقل صلفا واستفزازا في العالقة مع العالم.

هوامش ومراجع:
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1شمعون شطاين وعوديد عيران ،االتحاد األوروبي
وإس���رائيل :ليس ش���هر عس���ل ولكن يتكلمون،
معه���د دراس���ات األم���ن القوم���ي اإلس���رائيلي
https://www.inss.org.il/he/publication/
/israel-eu
2أنطوان شلحت ،عرب 2021/7/28 ،48
3تقرير مدار االستراتيجي  ،2021مشهد العالقات
الخارجية ،إعداد خالد عنبتاوي
 ، Ynet4إيتم���ار آيخن���ر ،إل���ى جانب إس���رائيل:
هنغاريا تحبط مشروع قرار أوروبي2021/5/18 ،
5أالن غريش ،محاضرة في جامعة بير زيت بتاريخ 1
كانون األول  ،2011موقع جامعة بير زيت ،معهد
إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية.
6االتحاد األوروبي والقضية الفلس���طينية ،المركز
العرب���ي لألبحاث ودراس���ة السياس���ات ،معهد
الدوحة ،موقع الجزيرة .نت 2011/11/2
7عاطف أبو س���يف ،إس���رائيل واالتحاد األوروبي،
الش���راكة الناعمة ،المركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية -مدار.2011 ،
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ل��م تكش��فهم س��وى روائ��ح الم��وت ..ع��دد الموت��ى وحيدين
ّ
فـ��ي إس��رائيل ارتف��ع جدي��ًا خ�لال األع��وام الخمس��ة األخيرة!
كتب هشام نفاع:
وجدت فرق اإلنقاذ وخدمات الدفن العام الماضي 2020
في إس���رائيل 158 ،مواطنا ،معظمهم من المسنين ،وهم
أموات في بيوتهم وحيدين ،بدون أن ينتبه لهم أحد إال
بعد مرور فترات متباينة من الزمن .بينما في العام الذي
س���بقه  2019كان عدد الضحايا  132إنس���انًا .وفي العام
 2018كان ع���دد األموات الوحيدين  ،104وفي العام 2017
كان ع���دد هؤالء المواطنين المتروكين وحيدين في وجه
الموت  98إنسانا .يمكن القول إن العدد ارتفع ّ
جديًا خالل
 5أعوام.
تعتمد هذه األرقام عل���ى معطيات منظمة «زكا» وهي
اختصار لـ»تش���خيص ضحايا الكوارث» ،منظمة تطوعية
أقامها يهود من األوس���اط المتدينة لمساعدة الشرطة
وف���رق اإلنقاذ خالل وبعد وقوع كارثة أو عملية تفجيرية.
ويصل المتطوعون في هذه المنظمة سريعًا إلى ميادين
الحوادث ومواقع التفجيرات في مختلف أنحاء إس���رائيل
ويشرعون في تجميع أشالء القتلى .وبدأت المنظمة في
الس���نوات القليلة الماضية بتقديم مساعدة في البحث
عن مفقودين.
منذ مطلع هذا العام حت���ى تموز الفائت ،قالت بيانات
«زكا» إن���ه ج���رى العثور على نحو  53مس���نًا وهم أموات
في بيوتهم .ويصف متطوعو المنظمة مش���اهد فظيعة
إذ كان قس���م من جثامين الضحايا ف���ي مراحل متقدمة
ّ
من التحلل .عادة ما تكون أس���باب الموت حوادث ناجمة
عن أمراض أو حوادث س���قوط في البيت تسببت للضحايا
بإصابات منعتهم من القدرة على طلب العون .وتتحدث
المنظم���ة عن حاالت قليلة كان س���بب الم���وت فيها هو
االنتحار.
يق���ول متطوع من المنظمة وفقًا لموق���ع «والال» العبري،
مطلع تموز الفائت :إننا نناشد العائالت والجيران ووكاالت
الرعاية االجتماعية االهتم���ام بهؤالء األفراد (الوحيدين)
وتوخي اليقظة .هؤالء أناس ال يس���معهم أحد في أوقات
الشدة ،ويموتون في عذاب شديد ومؤلم وحزين وحيدين.
لو كان هناك من يهتم بهم وأظهر عاطفة تجاه حالتهم،
لكان م���ن الممكن منع موتهم .العدي���د من هذه الحاالت
تنتهي بالموت .وكرر المناشدة بإبداء التضامن والتكافل
االجتماعي وإبداء رهافة الحس تجاه الجار.

دراسة :أكبر مخاوف المسنين الموت وحدهم في منازلهم
تم���ار نجلر ( 25عام���ًا) ،هي المب���ادرة إلقامة منظمة

اس���مها «نحافظ على تواصل» وناش���طة اجتماعية في
حيف���ا ،وتعكف هذه الفترة على مش���روع بحث يدرس
تأثير وباء كورونا على كبار الس���ن من الرجال والنساء.
وكما قالت لموقع «دفار» العبري (حزيران الفائت) فإنها
قابلت  20من كبار الس���ن ف���ي مدينة حيفا ،ووجدت أن
أكبر مخاوف معظمهم ه���و أنهم قد يموتون وحدهم
ف���ي منازلهم من دون أن يعلم أحد بذلكّ .
وتنوه :إنهم
يربط���ون بين إخراجهم من أنظم���ة وبرامج الدعم أثناء
تفشي وباء كورونا وبين حقيقة أنه إذا حدث لهم شيء
فعلى األغلب لن يعرف بذلك أحد.
وفق���ًا لما تقول نجلر فإن الصعوب���ة تكمن في غياب
الحوكمة الذي فرض عدم االس���تقرار السياس���ي على
الس���لطات المحلية ،وخصوصًا حقيقة أن الدولة تعمل
من���ذ  3س���نوات ب���دون ميزاني���ة( .بموج���ب معلقين
اقتصاديين في عدة وسائل إعالم ،منع رئيس الحكومة
الس���ابق ،بنيامين نتنياهو ،المصادق���ة على ميزانية
إلبقاء إمكاني���ة التوجه إلى انتخاب���ات جديدة قائمة،
وانتظار فرصة تش���كيل حكومة جديدة تسمح له بسن
قوانين تتيح له اإلفالت من المحاكمة في تهم فس���اد
خطيرة).
وفق���ًا لبحث أج���ري في معه���د الكنيس���ت لألبحاث
والمعلوم���ات ،العام  ،2016يس���ود ش���رائح عديدة من
المس���نين بدرجات عالية الش���عور بالوحدة ،المرتبط
بالخوف من الموت دون علم أحد .ويقدم البحث معلومات
عن الشعور بالوحدة بين كبار السن وإحصاءات عن كبار
السن في إسرائيل الذين يعانون من الوحدة .ويستند
البح���ث إلى المعلوم���ات التي قدمتها ال���وزارات ذات
الصلة.

فجوة بين الروابط االجتماعية المرغوبة وبين تلك المتاحة
يتم تعريف الوحدة في البحث األكاديمي على أنها
فج���وة – يعيها الفرد ذاتيًا  -بين الروابط االجتماعية
المرغوبة للش���خص وتلك التي يعتقد أنها متاحة له
(هذا ش���عور ال عالقة له بعدد األش���خاص من حوله)،
والتي يمكن أن تؤدي إلى المعاناة ،والضعف الشديد
ً
وحتى وص���وال إل���ى المي���ول االنتحاري���ة .البيانات
المس���تندة على معطيات مكتب اإلحص���اء المركزي
تفيد أن الش���عور بالوحدة يزداد كلما تقدم المس���ن
أكث���ر في العمر .فمثال في الفئة العمرية  74–65عامًا
نس���بة من أفادوا بشعور بالوحدة على أحيان متقاربة
هي نحو  ،%32بينما لدى الفئة العمرية من س���ن 75

عامًا فما فوق وصلت النس���بة نحو  .%43والحظ البحث
أن الش���عور بالوحدة أكبر لدى المسنات مما هو لدى
المس���نين؛ وأكبر أيضًا لدى المس���نين العرب قياسًا
بالمسنين اليهود.
وفقًا لمعطيات مكتب اإلحصاء المركزيُ ،يتوقع في
إس���رائيل ارتفاع متواصل في نسبة المسنين داخل
ه���ذا المجتمع .ويدل توزيع الس���كان بص���ورة عامة
بحس���ب الفئة العمرية في العام  2017على أن الفئة
العمرية  65عامًا فما فوق تشكل نحو ّ ،%11.5أما نسبة
المس���نين الذين يبلغون من العمر  75عامًا فما فوق
في المجتمع اإلس���رائيلي ،بكل فئات���ه ،فوصلت في
 2017إلى  %4.8بين السكان ،وإلى  %5.8بين اليهود،
وإلى  %1.7بين الفلسطينيين.
على س���بيل المقارنة ،يوجد ف���ي الواليات المتحدة
األميركي���ة حوالي  46مليون ُمس���ن يعيش���ون ضمن
مجتمعاتهم ،أي خارج دور الرعاية ،ولكن  %30منهم
يعيشون وحيدين .وترتفع تلك النسبة إلى  %50عند
ُ
المس���نين الذين يبلغون من العم���ر  85عامًا أو أكثر.
وبحس���ب اإلحصائيات ،فإن حوالي ثالث���ة أرباع كبار
السن الذين يعيشون بمفردهم من النساء.
وأظه���رت إحصاءات رس���مية ف���ي بريطانيا هذا
العام موجة م���ن الوفيات بم���رض كورونا ممن لقوا
حتفهم في دور رعاية المسنين ،التي قال القائمون
عليها إنه يت���م تجاهلها .وصرح مش���غلو وموظفو
دور الرعاي���ة بأن ه���ذا العدد أقل عل���ى األرجح من
الحصيلة الحقيقية في المنش���آت التي تأوي بعض
كبار السن واألكثر ضعفا في البالد .وقال رئيس أحد
أكبر مش���غلي دور رعاية المس���نين في بريطانيا إن
عدد حاالت اإلصابة والوفيات بالفيروس المس���تجد
بين النزالء المس���نين أعلى بكثي���ر مما يتم اإلعالن
عنه رس���ميا .وقالت روس ألتمان ،الوزيرة الحكومية
الس���ابقة التي تدافع عن حقوق كبار السن ،إنه تم
التغاضي عن كبار السن الضعفاء في هذه الجائحة.
وأضافت :يجب أال ننسى أن معيار المجتمع المتحضر
ال ُبد أن يعك���س الكيفية التي يتم التعامل بها مع
المواطنين األكثر ضعفا واألكبر سنا ...يجب أال ننسى
األكبر س���نا بين سكاننا ،متوسط عمر األشخاص في
دور رعاية المس���نين لدينا  85عاما ،حياتهم قيمة
أيضا ويحتاجون إلى العالج والمعدات والرعاية التي
نتوقعها ألي شخص آخر في المجتمع على حد سواء
(رويترز).

احتمال الفقر يزداد كلما طالت فترة عيش الشخص وحيدًا
وفقًا للدراس���ات ،يمكن للوحدة أن تشكل تحديًا من
عدة جوانب ،فاألش���خاص الذين يعيش���ون بمفردهم
يكون���ون أكثر عرضة للفق���ر ،ويزداد احتم���ال الفقر
كلما طال���ت فترة عيش الش���خص بمف���ردهُ .
ويصرح
الكثير من المس���نين الذين يعيشون وحدهم بأنهم
يش���عرون بالوحدة والعزلة .وبما أن تناول الطعام هو
نشاط اجتماعي بالنس���بة لمعظم الناس ،فإن العيش
وحيدًا ق���د ُيفضي إلى ع���دم قيام ُ
المس���ن بتحضير
كاف ،أو متوازن من الناحية الغذائية .وبالتالي،
طعام ٍ
يزداد احتمال إصابة ُ
المس���ن بسوء التغذية .كما أنه
من الس���هل أن ُيصاب ُ
المس���ن بأمراض أو مشاكل في
البصر أو السمع ،أو ظهور أعراض جديدة ألمراض دون
أن ُيالحظ أح���د عليه ذلك .ويعان���ي العديد من كبار
الس���ن الذين يعيش���ون بمفردهم م���ن صعوبات في
االلت���زام بالتعليمات الخاص���ة بالعالجات الموصوفة.
وأظهرت الدراس���ات أن كبار الس���ن الذي���ن يفتقرون
إل���ى التفاعل االجتماعي ي���زداد لديهم خطر اإلصابة
بالمش���اكل الصحية ،وذلك بالمقارنة مع األش���خاص
الذي���ن يتفاعل���ون اجتماعيًا مع اآلخري���ن .قد يحتاج
المسنون الذين يعيش���ون بمفردهم إلى بذل جهود
لتجن���ب العزلة االجتماعية (الدليل الطبي اإلرش���ادي
األميركي).
يق���ول موقع «مؤسس���ة التأمين الوطن���ي» إن %85
من مجمل المخصصات التي تقدمها دولة إس���رائيل
لس���كانها تدفعها المؤسس���ة .وتساعد المخصصات
 %50م���ن العائالت الفقيرة في إس���رائيل للخروج من
ّ
وتصرح أن مس���اهمة المخصصات في
دائرة الفق���ر.
تقليل نسبة الفقر هي مساهمة بارزة خاصة بالنسبة
للمس���نين :ما يقارب  %72من المس���نين ينقذون من
دائ���رة الفقر بفضل المخصصات .ولكن على الرغم من
ذلك ،وفقًا لمنظم���ة «لتيت» التي ّ
تقدم تقارير بديلة
عن الفقر ،ففي العام  2020قال أكثر من  %91من متلقي
المساعدات من المسنين إن معاشاتهم التقاعدية لم
تكن كافية لش���راء الحاجيات والضروريات األساسية
ليعيش���وا حي���اة كريم���ة .وتقرير مؤسس���ة التأمين
الوطني كان أشار العام  2019إلى أن خطورة الفقر بين
المسنين حتى العام  ،2017كانت عمومًا ضئيلة قياسا
ببقية الس���كان ،ولكن في العام  2018ارتفعت نس���بة
المسنين الفقراء من  %21.8إلى  ،%23.4كما أن مؤشر
عمق فقر المسنين ارتفع من  %27.7إلى .%32
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البريد اإللكتروني لـ «مدار»:
madar@madarcenter.org
موقع «مدار» اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org

فظاعة موت بشر بال أهل وال مجتمع وال دولة يتذكرونهم
التقى وزي���ر العم���ل والش���ؤون االجتماعية مئير
كوهين قبل نحو شهر أعضاء منظمة «زكا» لمناقشة
س���بل تعزيز الحلول فيما يتعلق بح���االت موت كبار
السن والمحتاجين في منازلهم ،حسبما أعلن مكتب
الوزير .الوزير ّ
صرح أن« :قضية المسنين والمحتاجين
الوحيدين قريبة من قلبي» .ويبقى السؤال طبعًا كيف
ستتم ترجمة هذه المشاعر إلى سياسة تنفيذية.
بكلمات ش���خصية ،يمكن القول إنه حينما يس���مع
الم���رء تبجح���ات مس���ؤولي س���لطات ه���ذه الدولة،
بمختل���ف صفاتهم وتس���مياتهم ،ع���ن «االهتمام
باليهود ومصير اليه���ود وأمن اليهود» وهلمجرا من
مزاعم ،ف���إن بعض الحقائق الصارخة تكش���ف عمق
الكذب المتفشي في كل جسد الدعاية الصهيونية.
ف���أي احترام لليهود في «دول���ة اليهود» التي يعثر
فيها س���نويا على ما يتجاوز مئة من المسنين أمواتا
وحيدين ،وأحيانا بعد مرور وقت طويل على ذلك.
الس���ؤال :أي���ن ه���ي أجه���زة الرعاي���ة والمتابعة
االجتماعية لمواطنين مرضى يعانون من محدوديات
جسدية أو نفس���ية مختلفة ،كي يموتوا بكرامة على
األقل ،ال أن يعثر عليهم وقد تحللت جثامينهم؟ هذه
صورة ال يمكن لها ترك المرء حياديا حيالها ،لش���دة
فظاعة أن يموت بش���ر وحيدين بال أهل وال مجتمع وال
س���لطة دولة يتذكرون وجودهم .إن المعيار االساس
ألي نظام ه���و احترام حياة المواطني���ن وكرامتهم.
هذه الدولة تش���ن حروب���ا واعت���داءات دموية بزعم
«الدفاع عن مواطنين» ،وباس���م ما يس���مى «االلتزام
األخالقي تج���اه مصير اليهود» ،وفي الوقت نفس���ه
تدي���ر الظهر كالثور الذي تح���دث عنه كارل ماركس
لمواطنين ،ألفراد ،لبش���ر مستضعفين وقعوا ضحايا
ظروف حياتية معقدة تركتهم في عزلة بال رفقة وال
ُمعين.
فكيف يتس���اوى التحدث بتلك الح���رارة الملتهبة
ع���ن «الذود عن حياة المواطني���ن» في أوقات الحروب
العدوانية ،مع وضع يموت فيه مسنون بؤساء وحدهم
ّ
دون أن يلتفت إليهم أحد وال تذكر بهم س���وى روائح
ٌ
بش���ر مثل
موتهم المخيفة؟ مفجع ومرعب أن يالقي
هذا المصير ،ومثير للغضب واالش���مئزاز واالنتفاض
نظام يرتكب جرائم الحرب باس���م المواطنين لكنه ال
يس���أل عن بعضهم ال في حياته���م وال في مماتهم
حين يتقدم بهم العمر ويتخلف عنهم الجميع.
المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

