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مساعـي تشكيل الحكومة اإلسرائيلية تراوح مكانها
واالنتخابات لرئاسة الدولة تجري ببرود غير مسبوق!
كتب برهوم جرايسي:
كانت مساعي تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل حتى مطلع األسبوع
الجاري ما تزال تراوح في مكانه����ا .ومن المفترض بعد أن عادت طائرات
االحتالل إلى قواعدها ،وسكتت فوهات المدافع ،في عدوانها على قطاع
غزة ،أن يش����هد الحراك وتيرة أس����رع ،خاصة وأنه م����ا زال أمام المكلف
الحالي ،يائير لبيد ،أسبوعان فقط ليبلغ الرئيس اإلسرائيلي عن تشكيل
حكومة ،إال أن كل المعادالت التي تعيق تش����كيل الحكومة ما زالت على
حالها .في المقابل ،فإن ترشيحين وحيدين فقط لمنصب رئيس الدولة،
وليس����ا من أعضاء الكنيست ،كان مفاجئا من حيث برودة المنافسة ،بعد
أش����هر طويلة تحدث فيها حزب الليكود عن تنافس شديد على منصب
رئيس الدولة ،الذي حس����ب مؤش����رات أولية ،قد يكون من نصيب رئيس
الوكالة اليهودية الصهيونية إس����حاق هيرتسوغ ،ولكن كل مفاجأة قد
تكون واردة.
والسيناريوهات االفتراضية لألحزاب ،المطروحة حتى مطلع األسبوع ،هو
أن يستمر بنيامين نتنياهو باالرتكاز على ائتالف متماسك يضم  59نائبا،
وأن يجد نائبين متس���ربين من إحدى الكتل في الطرف اآلخر ،كي يستوفي
أغلبي���ة  61نائبا من دون الحاج���ة إلى القائمة العربية الموحدة ،برئاس���ة
منصور عباس ،الذي لم يتراجع عن اس���تعداده لدعم أي ائتالف يقوم ،في
مقابل تحقيق مطالب مدنية معينة للمجتمع العربي .إال أن سيناريو ّ
تسرب
نائبي���ن ما زال غير منظور ،طالما أن ائتالف نتنياهو يضم ،حتى اآلن ،كتلة
«يمينا» بزعامة نفتالي بينيت.
في المقابل ،قالت مصادر في حزب «يوجد مس���تقبل» بزعامة يائير لبيد
المكل���ف الحالي بتش���كيل الحكومة ،إن عودة بينيت إل���ى حضن الليكود
ونتنياهو ليس���ت نهاية المطاف ،وكل شيء وارد حتى الدقيقة التسعين
في األسبوعين المتبقيين للبيد حتى اإلعالن عن حكومة.
يش���ار إلى أنه بموجب القانون اإلس���رائيلي ،فإنه في حال فشل المكلف
الثان���ي بتش���كيل حكومة ،فإن مس���ألة التكليف تعود للكنيس���ت ،الذي
س���يكون أمامه فرصة  3أسابيع أخرى ،الختيار مرشح لتشكيل الحكومة مع
أغلبية واضحة .وفي حال فشل الكنيست في هذا يتم حله تلقائيا والتوجه
إلى انتخابات مبكرة.
ويتيح القانون للكنيس���ت ،في حال وجدت أغلبية ،أن يتم حل نفسه قبل
انتهاء مدة التكليف ،وقبل انتهاء الفرصة األخيرة الممنوحة للكنيس���ت
ليجد مرشحا لرئاسة الحكومة.

انتخابات رئاسية باردة
يجري يوم الثاني من حزيران المقبل انتخاب رئيس الدولة اإلس���رائيلية،
وهي انتخابات تجري في الكنيس���ت ،يشارك فيها األعضاء الـ  .120وحسب
القان���ون ،الذي تم تعديله في نهاية س���نوات التس���عين ،يجري انتخاب
الرئيس لدورة واحدة ووحيدة من س���بع سنوات .ودائما كان هذا المنصب
يحظى بمنافس���ة ش���ديدة ،وفي الكثير من األحيان ،كانت النتيجة ليست
محسومة مسبقا ،والفارق يكون ضئيال بين المتنافسين اللذين يصالن إلى
الجولة األخيرة.
وفي الس���نوات األخيرة ،كان التنافس عل���ى هذا المنصب يبدأ قبل فترة
طويلة م���ن يوم االنتخاب ،وفي كثير من األحي���ان ،كان يجري الحديث عن
طموح سياس���ي ما بأن يصل لرئاس���ة الدولة ،ولو كانت االنتخابات ستجري
بعد عامين وثالثة.
كان هن���اك حت���ى وقت قري���ب منافس���ون ،أو طامحون من بي���ن أعضاء
الكنيس���ت ،لهذا المنصب ،وأبرزهم من يتولى حاليا حقيبة الصحة ،يولي
إدلش���تاين ،من أبرز وجوه الليكود ،وهو الرئيس الس���ابق للكنيست .وكان
الحدي���ث عن أن حظوظه مرتفع���ة ،إلى أن اختفى عن واجهة المنافس���ة.
وحس���ب الحديث في أروقة الكنيس���ت ،فإن إدلشتاين خسر المنافسة في
اليوم الذي قرر فيه ،كرئيس للكنيس���ت ،عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا
الذي ألزمه بإجراء انتخابات لرئاس���ة الكنيس���ت بعد انتخابات الكنيست

ّ
ال���ـ  ،23في آذار  .2020وفضل االس���تقالة من منصبه ،عل���ى أن يطبق قرار
المحكمة.
الغريب اآلن ،ومنذ سنوات طويلة جدا ،أنه لم يقدم أي من أعضاء الكنيست
ترش���يحه ،واألكثر غراب���ة ،أن حزب الليكود وزعيم���ه بنيامين نتنياهو ،لم
يطرحا مرشحا من طرفه ،أو أن يعلن جهارا عن دعم أحد المرشحين.
وقد تمكن اثنان فقط من إيفاء ش���روط الترش���ح لمنصب رئيس الدولة،
وأولها ضمان  10تواقيع أعضاء كنيست كحد أدنى ،دعما للترشح (تزكية)،
وهما رئيس حزب العمل األسبق ،ورئيس الوكالة اليهودية (الصهيونية)
الحالي ،إس���حق هيرتس���وغ ،ال���ذي ضم���ن  27توقيعا من غالبي���ة الكتل
البرلمانية .وتنافس���ه مريام بيرت���س ،التي جمع���ت  11توقيعا ،كلها من
أحزاب اليمين االستيطاني ،باس���تثناء نائبة من كتلة «أزرق أبيض» ،التي
تعد وفق المعايير اإلسرائيلية يمين وسط.
وهناك من ّ
يفس���ر س���كوت بنيامين نتنياهو وحزبه في هذه المنافسة،
بميل ما النتخاب هيرتس���وغ ،الذي يحظى بعالقات طيبة مع أوساط عديدة
في الحلبة السياس���ية اإلس���رائيلية ،ومن اصطفافات تب���دو متناحرة على
الس���احة السياس���ية ،رغم كونه رئيس���ا س���ابقا لحزب العمل؛ وكل حياته
السياس���ية أمضاها في هذا الحزب ،قبل أن يتم انتخابه بسهولة لرئاسة
الوكالة اليهودية (الصهيونية) في العام .2018
باإلمكان القول إن انتخاب هيرتس���وغ لرئاس���ة الوكال���ة اليهودية ،جاء
ف���ي حينه بدعم كبي���ر حظي به من أبناء الديان���ة اليهودية وجمعياتهم
ومراكزه���م في العال���م .وهذا عامل ق���د يلعب دورا في احتم���ال انتخابه
للرئاس���ة اإلس���رائيلية ،فهناك من ي���رى أن انتخابه ب���ات مضمونا ،ولكن
في السياس���ة اإلس���رائيلية ال يوجد ما هو مضمون حت���ى ظهور النتيجة
النهائية .فإسرائيل الرسمية ،وبشكل خاص حكومتها ورئيسها بنيامين
نتنياهو ،في عالقة ش���ائكة مع قس���م كبير ،ولربما األكبر ،من يهود العالم
ومنظماته���م ،وبش���كل خاص في التجم���ع الثاني من حي���ث حجمه ألبناء
الديانة اليهودية ،ف���ي الواليات المتحدة األميركية ،التي فيها قرابة 5.4
مليون يهودي ،ممن تعترف المؤسسة الدينية اإلسرائيلية بيهوديتهم.
وعلى الرغم م���ن قوة اللوبي الصهيوني وتأثي���ره على الحكم األميركي،
إال أنه وفق اس���تطالعات دائمة ،فإن غالبية األمي���ركان اليهود على خالف
سياس���ي مع الحكومة اإلسرائيلية .وتوجهاتهم أكثر سالمية ،من اليهود
اإلس���رائيليين .ولكن عدا الشأن السياس���ي ،فإن إسرائيل الرسمية دخلت
في صدام واضح مع الطوائف الدينية اإلصالحية اليهودية ،وهي نسبتها
عالي���ة جدا بي���ن اليهود ف���ي العالم ،وبال���ذات في القارتي���ن األميركية
واألوروبية.
ولهذا فإن الميل النتخاب هيرتس���وغ ،حتى م���ن نواب في أحزاب اليمين
االس���تيطاني ،بما فيها الليكود ،قد يهدف إلى عدم اتس���اع الش���رخ بين
إس���رائيل الرس���مية والديني���ة ،وبي���ن يه���ود العالم ،فمنص���ب الرئيس
اإلسرائيلي هو تمثيلي ،وليس تنفيذيا ،وصالحياته محدودة ،ولكنه يبقى
البوابة األولى للمنظمات اليهودية االجتماعية والدينية ،وحتى السياسية.
وفي تصريح لصحيفة «يديعوت أحرونوت» ،بعد إغالق باب الترش���يحات
يوم األربعاء من األسبوع الماضي ،قال هيرتسوغ إن هناك «ضرورة لترابطنا
داخل أنفسنا أيضا ،ولكن ليس أقل من ربط الشعب اليهودي الذي يعيش
هنا في صهيون مع الجاليات اليهودية في الشتات لتعزيز مكانة إسرائيل
الدولية ،وحماية سمعتها الطيبة في أسرة األمم ولقتال معاداة السامية».
ترى صحيف���ة «يديعوت أحرون���وت» أن حقيقة أن نتنياه���و لم يتقدم
بمرش���ح ،وأن األحزاب اليمينية تتمتع بحرية التصويت ،تشجع هيرتسوغ
بش���كل كبير .وقال مس���ؤول كبير في الليكود للصحيفة« :بقدر ما قد يبدو
األم���ر غريبا ،فإن نتنياهو يفضل هيرتس���وغ ،وليس مرش���حا من اليمين».
وأضاف« :كان لدينا رئيس م���ن اليمين والليكود ،ولكنه لم ينجح في األمر
بش���كل جيد» .وقال وزير من الليك���ود« :نتنياهو مغرم جدا بهيرتس���وغ.
حتى في الماضي ،عندما ترش���ح هيرتس���وغ لرئاس���ة الوكال���ة اليهودية
(الصهيونية) ،لم يساعد نتنياهو مرشح الليكود يوفال شتاينيتس».
عرض الصحافي اليميني المتش���دد عميت سيغل في مقال له في نهاية

األسبوع الماضي ،في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ،تفسيرا لحال انتخابات
الرئاسة اإلس���رائيلية ،وبرودتها ،خاصة بالمقارنة مع االنتخابات السابقة،
التي ظهر فيها بداية س���تة مرش���حين ،من بينهم ثالثة أعضاء كنيست
ووزراء ،أما اآلن ،كما يقول س���يغل« ،فهذه الم���رة ،وألول مرة منذ ما يقرب
من خمس���ين عاما ،لم يترش���ح أي من أعضاء الكنيست للمنصب .ولم يعلن
أي حزب حتى اآلن عن مرش���ح رس���مي نيابة عنه .رئيس الوكالة اليهودية
يندفع لتحقي���ق نصر واضح ،عندما يواجه مرش���حة بدون دعم سياس���ي
رس���مي ،هي مريام بيرتس» .ويقول سيغل إن «سبب عدم خوض مرشحين
مثل وزير الخارجية األس���بق دافيد ليفي ،ورئيسة الكنيست السابقة داليا
إيتس���يك ،وحتى بنيامين نتنياهو ،االنتخابات يعود إلى فهم الجميع أنه
سيكون من المستحيل تقريبا التغلب على هيرتسوغ .فقد أدار هيرتسوغ
حملت���ه االنتخابية بصمت تام منذ ثالث س���نوات .في حي���ن كان الجميع
منشغلين بمس���ألة من س���يكون رئيس الحكومة؛ التقى هيرتسوغ جميع
أعضاء الكنيس���ت ،بمن فيهم أولئك الذين خسروا مقاعدهم في الجوالت
االنتخابي���ة المتالحقة وحق���ق مرتكزات مهمة في الكت���ل واالصطفافات
البرلماني���ة ،أيضا لدى نواب الحريديم واليمين؛ وعمليا نجح في تش���كيل
ائتالف حوله ،بعكس فش���له في بناء ائتالف ليت���رأس الحكومة في العام
.»2015
ويتابع س���يغل كاتبا أن لغز ترشيح هيرتس���وغ هو في موقف نتنياهو
الذي هزمه في السباق على رئاسة الحكومة في العام  .2015ويسأل الكاتب:
«ما معنى إعالن الليكود غير المأل���وف ،عن حرية التصويت؟ هل يعقل أن
رئيس الحكومة ،وهو أيضا المتهم األكثر شهرة في البالد ،يتخذ مثل هذه
ّ
المخول بإصدار العفو
البرودة المفاجئة تجاه الرجل الوحيد في إس���رائيل
ومنح المقاعد لتش���كيل الحكومة؟ من ناحية أخرى ،ألم يس���تثمر من وجد
طريقا إلى قلوب حتى آخر أعضاء الكنيس���ت في يهدوت هتوراة وميرتس،
جه���ودا في رئيس الحزب الذي يش���كل ربع أعضاء الكنيس���ت؟» ،ويقصد
اتصاالت محتملة بين هيرتسوغ ونتنياهو.
ويختم س���يغل كاتبا« :م���ن المرجح أن االثنين يعرف���ان كيفية التوافق
مع بعضهما البعض ،س���واء في السباق الرئاس���ي ،أو في الرئاسة نفسها
إذا تحققت .في العام  ،2016س���افرا معا لحضور مؤتمرات قمة سرية حول
العال���م العرب���ي ،ثم أجريا اتص���االت مكثفة من أجل الوح���دة التي كانت
ستتحقق لو كان األمر متروكا لهم .لقد ولت األيام التي كانا يهينان فيها
بعضهم���ا البعض ف���ي األماكن العامة ومنذ ذلك الحي���ن أصبحا صديقين
س���را .يمكن لنتنياهو ،ربما ،محاولة هزيمة هيرتسوغ مرة أخرى .ولكنه لم
يحاول حتى ،وفي حالته لدى نتنياهو بالتأكيد أس���باب وجيهة» .كل هذا
يجعل المحللين والمراقبين يعتقدون أن انتخاب هيرتس���وغ أمر س���هل،
كون منافس���ته جاءت م���ن خارج الحلبة الحزبية ،وه���ي مريام بيرتس (67
عاما) ،ورصيدها السياسي الوحيد هو أن اثنين من أبنائها قتال في الحروب
التي ش���نتها إس���رائيل ،وعلى هذا األساس يتم اس���تقبالها في األوساط
السياس���ية واالجتماعي���ة .ولكن بيرتس ليس���ت محايدة سياس���يا ،فهي
مستوطنة منذ زواجها ،إذ بعد زواجها في مطلع سنوات السبعين ،انتقلت
مع زوجها لالس���تيطان في مستوطنة أوفيرا ،في شمال صحراء سيناء ،وتم
إخالؤها في نهاية س���نوات الس���بعين في إطار اتفاقيات كامب ديفيد مع
مصر ،فانتقلت مع عائلتها لالستيطان في مستوطنة غفعون وسط الضفة،
لفترة قصيرة ،بعدها انتقلت لالس���تيطان في مس���توطنة غفعات زئيف،
الجاثمة بين شمالي القدس وجنوبي منطقة رام الله.
والمؤشر الثاني لحقيقة توجهاتها السياسية ،هي أن  10نواب من أصل
 11نائب���ا منحوها تزكيتهم للترش���ح ،هم من أحزاب اليمين االس���تيطاني
المتطرف بما في ذلك الليكود ،إال أن نوابا من الليكود منحوا أيضا تزكيتهم
لسحاق هيرتسوغ.
وفي حياتها العملية ،عمل���ت مريام بيرتس في مجال التربية والتعليم،
وقالت تقارير صحافية إسرائيلية إنها تلقت في السنوات الماضية عروضا
كثيرا من أحزاب يمينية متش���ددة لتترش���ح على قوائمها في االنتخابات
البرلمانية ولكنها كانت ترفض.

عن����د تلخيص جول����ة المواجهة األخيرة مع إس����رائيل
تطالعك الكثير من التحليالت اإلسرائيلية ،بما في ذلك
تحليالت ألش����خاص متخصصين في الش����ؤون األمنية،
ال تتماه����ى مع البيئة الرس����مية المحيطة ،السياس����ية
ثاقبة وتسعى ألن تنزع
بعين
واألمنية ،وترى إلى الواقع
ٍ
ٍ
عنه أوراق التوت بغية كشف علله.
ً
ونقصد بهذا الكالم س����يال م����ن التحليالت خلص في
شبه إجماع إلى أن نتائج تلك الجولة من ناحية إسرائيل،
حت����ى على الصعيد العس����كري ،لم تكن في المس����توى
الذي أرادته وعمل����ت من أجل الوصول إليه .وزاد الصورة
العامة لتلك النتائج كآبة ،كما أشير في أكثر من تحليل،
أن الجمه����ور العري����ض في إس����رائيل بق����ي ُمحبطًا من
اس����تمرار المقاومة في قطاع غزة ف����ي إطالق الصواريخ،
ومن عجز الجيش اإلس����رائيلي عن من����ع ذلك ،ومن عدم
تحقيق ما يوصف بأنه انتصار إس����رائيلي واضح وقاطع.
وبموجب أحد التحليالت ،ففي االستديوهات المفتوحة
ُ
ف����ي قنوات التلف����زة المتعددة اعتب����ر كل إطالق جديد
لصواريخ المقاومة عالمة على إخفاق الجيش اإلسرائيلي
في ضرب الفصائل الفلسطينية.
ووفقًا ألدبي����ات «معهد أبح����اث األم����ن القومي» ،فإن
اإلحباط بشكل عام يشكل حصيلة ثالث مفاجآت رئيسة
شهدها الجمهور اإلسرائيلي خالل أيام المواجهة التي
أطل����ق عليها اس����م «عملية حارس األس����وار» ،إلى جانب
مفاجآت أخرى وصفتها تلك األدبيات بأنها صغيرة ولها
عالقة بعملي����ات المقاومة (على غرار البدء بالعملية بحد
ذاته ،وإطالق الصواريخ على القدس ،والقصف الكثيف
في اتجاه منطقة الوسط اإلس����رائيلية) .لكن المفاجآت
ً
الثالث الرئيس����ة ال تزال هي نفس����ها :أوال ،اكتش����اف
الجمه����ور اإلس����رائيلي أن حكومته تخت����ار ُمجددًا ردع
ً
حرك����ة حماس بدال من إخضاعه����ا؛ ثانيًا ،كون العمليات
الهجومي����ة للجيش اإلس����رائيلي غير ق����ادرة على وقف
إط��ل�اق الصواريخ على الرغم من قوتها الهائلة واألضرار
ّ
تتسبب بها بشريًا وماديًا؛ ثالثًا ،الصعوبة
الكبيرة التي
التي يواجهها الجيش اإلسرائيلي في تفسير وتجسيد
اإلنج����ازات الحقيقية التي حققها خ��ل�ال أيام العملية.
وتن����وه األدبيات نفس����ها بأنه إلى جانب ه����ذا اإلحباط
الذي يتميز به الجمهور اإلس����رائيلي ف����ي العادة ،فإن
هذه المفاجآت هي وليدة سياسة إخفاء متعمدة ُت َّ
طبق
من����ذ أعوام طويلة ،مقرونة بفش����ل مس����تمر للقيادتين
السياس����ية والعس����كرية ف����ي تقديم ش����رح للجمهور
بشأن االس����تراتيجيا اإلس����رائيلية والخصائص الحالية
للمواجهات العس����كرية .وبالرغم من هذا اإلخفاء امتلك
اإلس����رائيليون ق����درة على ّ
تبصر بعض األم����ور عند بدء
ً
المواجه����ة ،وف����ي مقدمها أن ثمة تفضي��ل�ا واضحًا من
جان����ب القيادتي����ن المذكورتين لعملي����ات ردع تعتمد
في األس����اس على س��ل�اح الجو ،إلى جان����ب نفورهما من
«عمليات حس����م» تفرض اس����تخدام الق����وات البرية في
ح����رب داخل أرض الخصم .واس����تذكر أحد التحليالت أن
ف����ي اإلمكان رؤية مث����ل هذا التفضيل عل����ى األقل منذ
الحروب والعمليات العسكرية التي جرت في تسعينيات
الق����رن الفائت ،واس����تمر أيضًا في حرب لبن����ان الثانية
( )2006وف����ي سلس����لة الحروب في غ����زة (،2009 -2008
 ،)2014 ،2012وأن اله����دف المطلوب تحقيقه من ورائها
هو «تعزيز ال����ردع» ،األمر الذي يؤثر في طبيعة العملية
ونتائجها بصورة أساسية ،إلى ناحية عدم تحقيق حسم
واض����ح وقاطع ،في حين أن الخطابات الرنانة التي تصدر
عن مس����ؤولي القيادتين ما زالت تتحدث عن «الحس����م»
و»االنتصار» لغرض في نفس يعقوب!
واض����ح أن التقيي����م الس����الف يتعلق أكث����ر بالجانب
العسكري واألمني بش����كل عام ،والذي ال تنفك إسرائيل
تمتل����ك تفوقًا واضحًا فيه ،غير أن����ه في الوقت عينه لم
يعد يسعفها في فرض واقع مريح لها فقط ،ولحاجاتها
ومصالحه����ا ،وم����ع ذلك فه����ي ترف����ض أن تفهم ذلك،
ً
وتتمسك بفهم مس����بق البرمجة يقف حائال أمام تبني
مقاربة تك����ون مغايرة له����ذا النهج ،بموج����ب ما يؤكد
الكاتب دافيد غروسمان.
أما الجانب السياس����ي فال ش����ك في أن قراءته تحتاج
إلى ع����ودة أخرى ،وخصوص����ًا بعد أن تتراك����م مزيد من
المؤشرات التي بوس����عها أن تنبئ بما أفضت إليه هذه
الجولة من مس����تجدات ذات قيمة ُمضافة لم تكن قائمة
قبلها ،ويمكن التعويل عليها ،من جهة .ومن جهة أخرى
يمكنه����ا أن توضح جوهر التداعيات التي ترتبت عليها
داخل الحلبة السياسية اإلس����رائيلية الداخلية وكيفية
تأثيرها في أزمة إس����رائيل الداخلية الناشبة بين قواها
العدي����دة ،وكذلك تأثيرها في س����ياق عالقة الدولة مع
ّ
الهبة
المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا شركاء في
ً
الش����عبية توكي����دًا لكونهم ج����زءًا أصيال م����ن الوطنية
الفلسطينية.
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ّ
الحرب اإلسرائيلية الرابعة على غزة ..هل تغيرت قواعد االشتباك؟

																								
العدوان على غزة.

كتب نهاد أبو غوش:
اندلعت المواجهات اإلس���رائيلية -الفلسطينية
بدءا من أواس���ط شهر نيس���ان الماضي على جميع
ّ
تصورها ،ف���ي المواجهات
الجبهات الت���ي يمكن
الميداني���ة ،وفي الحقل الدبلوماس���ي وفي ش���تى
وس���ائل اإلعالم ،وتحت قب���اب الكونغرس ومعظم
برلمانات العالم ،كما في ش���وارع العواصم والمدن
وس���احاتها الرئيس���ة ،وكل ذلك انطل���ق من بؤرة
المواجهات في القدس ،وامتد لس���ائر مدن الضفة
وقط���اع غزة وف���ي مناط���ق  1948وصوال للش���تات
والمهج���ر ،ف���ي مش���هد اس���تثنائي توح���د فيه
الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم مجمعين
عل���ى رفض نتائ���ج النكبة وآثارها .وم���ع تميز كل
تجمع فلسطيني بنمط المواجهة وفق خصوصياته
وأدوات���ه المتاحة وعناوينه «المحلية» الس���اخنة،
وألس���باب عملية س���تركز هذه المقالة على الحرب
التدميرية على قطاع غزة ،وارتباطها بسائر جوانب
القضية ومستقبل الصراع.

حرب ليست كسابقاتها
لم تكن الحرب األخيرة على غزة كسابقاتها ،ال في
الس���ياق وال في النتائج ،والتداعيات التي أثارتها
الحرب عل���ى تجمعات الش���عب الفلس���طيني في
وطنه وفي الش���تات .وتميل معظم التحليالت إلى
أن إسرائيل فش���لت في تحقيق أهدافها المعلنة
وردع المقاومة ،لكن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية
نجح ف���ي أمرين اثنين ،وهما إفش���ال فرصة يائير
لبيد في تشكيل حكومة تغيير بديلة ،وإيقاع أكبر
قدر ممكن من الخسائر في صفوف الفلسطينيين
وبخاص���ة المدنيين م���ن تدمير لألبراج الس���كنية
ومحطات التلفزة إلى قتل عشرات النساء واألطفال،
لكن النتائج المعاكس���ة كانت أكبر بكثير ،وخاصة
لجهة إعادة توحيد الش���عب الفلسطيني والشعور
الغامر بالزهو والثقة في أوساط الفلسطينيين على
ما يعتبره معظمهم صم���ود المقاومة وإنجازاتها
ف���ي توجيه ضرب���ات موجعة إلس���رائيل ،ومحاولة
تغيير قواعد االش���تباك لناحية أن المقاومة باتت
جزءا ال يتجزأ من معادلة الصراع.
فهذه هي الحرب الرابعة على قطاع غزة المحاصر
من���ذ الع���ام  ،2008إس���رائيل أس���متها عمليات،
ّ
باس���تثناء عملية الجرف الصامد التي صنفت حربا
من قبل وزارة الدفاع اإلسرائيلية بسبب طول مدتها
( 51يوم���ا) وعدد قتالها ،وأعطي���ت هذه العمليات
والح���روب أس���ماء مثي���رة كأنها أف�ل�ام :الرصاص
المصب���وب في الع���ام  ،2008وعمود الس���حاب في
العام  ،2012والجرف الصامد في ش���هري تموز وآب
 ،2014ث���م العملية األخيرة التي أس���ميت «حارس
األسوار».
االنتقادات طاولت هذه الحرب منذ بدايتها وعلى
امتداد أحد عشر يوما من القتال ،وقد صدرت هذه
االنتقادات من أوس���اط إعالمية وسياسية تستند
في العادة إلى تقديرات مهنية من العس���كريين.
جرى ذلك خالفا للتقاليد اإلسرائيلية ،حيث يتجند
الجميع ف���ي الحروب لدعم الجيش والمقاتلين على
الجبهات ،ويط���وي المعارضون خالفاتهم وآراءهم
ريثم���ا ينجلي غب���ار المعرك���ة ،وتف���رض الرقابة
ّ
الشدة على كل ما ينشر في
العسكرية قيودا بالغة
اإلع�ل�ام ،وتتحول اس���توديوهات التلفزة واإلذاعة
إلى صالونات الستضافة الجنراالت المتقاعدين من

الجيش واألجهزة األمنية ف���ي مهمة «قومية» من
الدرجة األولى تكاد تقتصر على محاولة رفع الروح
المعنوية للش���عب ،والثناء عل���ى الجيش ،وإظهار
بشاعة الخصم.

بيئة مأزومة
وقعت الحرب وس���ط بيئة سياس���ية إسرائيلية
مأزومة ،فرئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو
فشل في المهمة المسندة إليه لتشكيل الحكومة،
حتى أنه لم يطل���ب تمديد المهلة المعطاة له كما
جرت العادة ،فأس���ندت المهمة ش���به المستحيلة
ليائير لبيد الذي راهن على تشكيل حكومة تغيير
اس���تنادا إلى «ش���ريكي الضرورة» جدعون س���اعر
ونفتال���ي بينيت ،فج���اءت الح���رب لتعصف بكل
الجهود وتحكم على مهمة لبيد بالفشل حيث أعلن
بيني���ت أن الموض���وع لم يعد مطروحا على بس���اط
البحث.
جاءت الش���هادة عن مس���ؤولية نتنياهو وأعوانه
أوال على لس���ان مصدر رس���مي مهني ،هو الجنرال
يعقوب ش���بتاي ،المفت���ش العام للش���رطة ،الذي
تحاش���ى اتهام نتنياهو صراح���ة ،فألقى بالالئمة
عل���ى حليفه إيتمار ب���ن غفير ،رئي���س حزب «قوة
يهودي���ة» وعضو ائت�ل�اف «الصهيونية الدينية»
األكث���ر تطرفا ،بن غفير هذا اتخذ له مكتبا ميدانيا
في حي الش���يخ ج���راح إلدارة العملي���ات وتوجيه
أعضاء مجموع���ة «لهافا» المتعصبة ،وقد نش���رت
القناة  12اإلسرائيلية في  5/14تسريبات من جلسة
لتقييم األوضاع األمنية عقدت في مدينة اللد قال
فيها ش���بتاي «إن المسؤول عن هذه االنتفاضة هو
إيتمار بن غفي���ر ،واألمر بدأ بمظاهرة منظمة لهافا
في باب العامود».
وتابع ش���بتاي أن بن غفير واصل االستفزازات في
ّ
حي الش���يخ ّ
يتجول م���ع أعضاء منظمة
جراح .وراح
«لهافا» في المدن المختلط���ة مثل اللد وعكا التي
ش���هدت مواجهات عنيفة بين جماع���ات يمينية
متطرفة مدعومة من الشرطة والمواطنين ،وأضاف
ّ
ش���بتاي« :باألم���س تمكنا من تهدئ���ة عكا ووصل
بن غفير مع نش���طاء على متن حافلة وتس���بب في
اضطرابات».
«نتنياهو يفتعل حربًا لمصلحته»!
ّ
ذكر المحلل عاموس هرئيل (هآرتس) بمسؤولية
نتنياه���و عن إش���عال األحداث رابط���ا بين أحداث
القدس والحرم القدسي والحرب على غزة ،فقال في
مقاله يوم الجمع���ة « 5/21نتنياهو ينهي العملية
العس���كرية ،مثلما توقع بالتأكيد بخيبة أمل .ورغم
أن االشتعال األمني ،الذي ساهم به بنفسه بواسطة
الدعم الذي منحه لخطوات الش���رطة االس���تفزازية
في القدس ،أحبط تش���كيل حكوم���ة التغيير التي
تطلع���ت إلى إبعاده عن الحك���م ،إال أن طريقه نحو
تشكيل حكومة جديدة ما زالت تبدو غير ممهدة».
كتب أفيغ���دور ليبرمان ،رئيس حزب «إس���رائيل
ّ
تش���ن على
بيتن���ا» ،وهو تقليدي���ا مؤيد ألي حرب
قطاع غزة ،ف���ي صحيفة معاريف أن نتنياهو يدير
الحرب مع غزة وفقا لمصالحه الشخصية والحزبية.
وما دام كتاب التكليف بيد لبيد ،فهو ،أي نتنياهو،
سيواصل الحرب إلى أن يلتف الجمهور اإلسرائيلي
ّ
من حوله وينفض عن خصومه.
ّ
قال الصحافي بن كس���بيت ال���ذي وثق له حديث
إذاعي مؤخرا يهاجم المواطنين العرب ويتوعدهم

بمصير أش���قائهم ف���ي العام  ،1948ه���و اآلخر إن
نتنياهو هو المس���تفيد الوحيد من الحرب الجارية
الي���وم ،والتي دفع إليها ه���و ورجاله بكل قوة منذ
مطل���ع رمض���ان ،فاليوم لم يعد هن���اك حديث عن
حكومة بديلة له وهذا هو هدفه األساس.
وجع���ل الكاتب نحاميا شترس���لر عن���وان مقاله
في هآرت���س بتاريخ « 5/18عملي���ة تفجير حكومة
التغيير» معيدا التذكير بما سبق أن قاله نتنياهو
ّ
يسمها) نصحته بالقيام بخطة
من أن أوس���اطا (لم
تشعل الشرق األوسط من أجل الفوز في االنتخابات،
لكنه رفض.
وأكد على هذا المنحى ف���ي أحاديث متفرقة كل
من رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت ،ورئيس
األركان األس���بق دان حالوتس ،كما انتشرت بشكل
واسع ش���هادة النائب عن القائمة المشتركة عوفر
كس���يف على الرغم من تضييق مجاالت المشاركة
أمام معارضي الحرب ،فقد شرح كاسيف بالتفصيل
عالق���ة الحرب باالحت�ل�ال والحصار واالس���تفزازات
اليومية ومخط���ط التطهير العرق���ي في القدس،
ومح���اوالت نتنياهو التهرب من المحاكمة واإلدانة
والتشبث بالسلطة بأي ثمن حتى لو كان ذلك إقحام
الدولة في حرب ال طائل من ورائها.
يش����ار في هذا الس����ياق إلى أن نتنياهو س����عى
في ش����هر أيلول  2019إلى إشعال حرب على قطاع
غزة ردا على رش����قة صواريخ أطلقته����ا المقاومة
على مدينة أس����دود حين كان نتنياهو يجري لقاء
انتخابي����ا فيها قبل أيام من انتخابات الكنيس����ت
 22ف����ي  ،2019/9/17لك����ن المستش����ار القانون����ي
للحكومة وبعض قادة الجي����ش واألجهزة األمنية
كبحوا اندفاع نتنياه����و الذي كانت تحركه دوافع
انتخابي����ة ،بحج����ة أن القان����ون يتطل����ب موافقة
المجلس الوزاري المصغر.

إستراتيجية إدارة االنقسام
كان���ت إس���رائيل ط���وال الس���نوات الماضي���ة،
وبالتحديد منذ العام  ،2007تعتمد اس���تراتيجية
ّ
الفلس���طيني مصلحة
تقوم على اعتبار االنقس���ام
اس���تراتيجية إسرائيلية ،ولذلك لم تخف إسرائيل
رغبتها وحرصها على إبقاء االنقس���ام قائما ،وهذا
ما عب���ر عنه نتنياهو في معرض رده على الس���بب
الذي م���ن أجله يس���مح بدخول األم���وال القطرية
وانتقالها لس���لطة حماس عبر إسرائيل ،فاستمرار
االنقس���ام يعني عمليا إضع���اف الهوية الوطنية
الفلس���طينية الجامعة ،وإضعاف أية جهة تتولى
تمثيل الفلس���طينيين والمقص���ود هنا بالتحديد
منظمة التحرير الفلس���طينية وقيادتها برئاس���ة
الرئي���س محم���ود عب���اس ،ولطالم���ا اس���تخدمت
إسرائيل هذه الذريعة مبررا للتهرب من االستجابة
للمب���ادرات السياس���ية بحج���ة أن الرئيس عباس
ال يس���يطر على غ���زة ،وال يمكنه وق���ف الهجمات
منه���ا .هذه االس���تراتيجية اإلس���رائيلية لم تحل
دون المواجه���ات الدموية ،فعل���ى الرغم من هذه
المصلحة اإلس���رائيلية المعلنة حرصت إس���رائيل
على إبقاء قطاع غزة محاصرا وتحت رحمة اإلجراءات
والتس���هيالت اإلس���رائيلية التي تتحكم في كل
شيء من الكهرباء والغاز حتى الماء والغذاء والدواء
وتحركات المواطنين ،وظلت تتحكم بحياة الغزيين
ّ
وتقدم التس���هيالت بالقطارة ،وف���ي المقابل ظل
قطاع غزة الذي يوصف بأنه أكبر س���جن في العالم
كمرجل يغلي ،قابال لالنفجار في أية لحظة.

غزة تخرج عن حصارها
انته���ت جمي���ع المواجه���ات العس���كرية إل���ى
تفاهم���ات بالوس���اطة المصري���ة ،وم���ع تدخالت
أوروبية داعمة ،لكن التفاهمات ،باستثناء األخيرة،
اقتص���رت على أوضاع قطاع غزة وتحس���ين ظروفه
المعيش���ية ،وطغت على التفاهم���ات مطالب مثل
المطار والميناء وتوس���يع مس���احة الصيد البحري
وفت���ح المعابر ،وإدخال م���واد اإلعم���ار وصوال إلى
زيادة عدد عمال غزة في إسرائيل ،والسماح بدخول
المس���اعدات المالية القطري���ة .في حين أن الجولة
األخي���رة انتهت إلى تفاهمات ش���فوية أبقت على
كون غزة ،بس���كانها ومقاومته���ا ،جزءا ال يتجزأ من
معادل���ة الصراع الفلس���طيني -اإلس���رائيلي خالفا
لما عملت عليه االس���تراتيجية اإلس���رائيلية طوال
السنوات السابقة التي حاولت دفع غزة إلى االنكفاء
على شؤونها ومطالبها الحياتية المباشرة.
ّ
ظلت إس���رائيل تتحدث ف���ي كل المواجهات عن
اس���تعادة قوة الردع وتدمير األنفاق ووقف إطالق
الصواري���خ ،لكن هذه األهداف ل���م تتحقق في أي
مرة إال إذا كانت قوة الردع تعني إيقاع أكبر خسارة
ممكنة في صف���وف المجتم���ع والمدنيين والبنى
التحتية ،وعلى العكس من ذلك تحس���نت القدرات
الصاروخي���ة للمقاومة الفلس���طينية كم���ا ونوعا،
وبات الحديث عن «تدخل بري» إس���رائيلي ضربا من
المبالغة نظير الخس���ائر الفادح���ة التي يمكن أن
ُيمنى بها الجيش اإلسرائيلي واحتماالت وقوع عدد
كبير جدا من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.
إخفاقات وفشل متعدد الوجوه
رس���ميا إسرائيل لم تعلن بوضوح أهداف الحرب
على غزة ،باستثناء األهداف العامة القابلة للتأويل،
ونتنياهو نفس���ه لخص األهداف بجملتين :إعادة
اله���دوء من خ�ل�ال تحقيق ال���ردع ،وتوجيه ضربة
شديدة إلى منظمات «اإلرهاب» ،وفي تفسير هذين
الهدفين نش���ط المحللون والمعقب���ون في تعداد
األهداف العسكرية والعملياتية التي سعت إليها
الحرب ،ومالت كثير من التحليالت إلى اعتبار الحرب
فاش���لة منذ البداية ،فالمقاومة الفلسطينية ظلت
قادرة على إطالق الصواريخ والقذائف حتى اللحظة
األخيرة قبل وقف النار فجر يوم الجمعة ،وفش���لت
إسرائيل في الحصول على «صورة انتصار» كاغتيال
مسؤول كبير من فصائل المقاومة تبرر الخروج إلى
هذه المعركة الكبيرة بتكاليفها الباهظة بش���ريا
وماديا فضال ع���ن مجمل تداعياته���ا على الصراع
الفلسطيني -اإلسرائيلي.
اإلنج���از األب���رز ال���ذي تتح���دث عن���ه المصادر
العسكرية والسياسية اإلس���رائيلية هو تدمير ما
أس���مته «مترو األنفاق» ،أي شبكة األنفاق المعقدة
بطول يزي���د عن مئة وخمس���ين كيلومت���را ،وهي
تمت���د تحت مدينة غزة ويص���ل بعضها إلى طرف
ّ
الحدود مع إسرائيل ،وتوفر هذه األنفاق مالذا آمنا
نسبيا للمقاتلين ومخزنا لألدوات القتالية وخاصة
القذائف والصواريخ ،ومعلوم أن الجيش اإلسرائيلي
خطط لتنفيذ ضربة قاصم���ة لتدمير هذه األنفاق
على من فيها ،وحاول في س���ياق ذلك تمرير خدعة
قوامه���ا أنه يس���تعد لتنفيذ عملي���ة برية ،لدفع
المقاتلي���ن إلى اللجوء لألنفاق تحس���با للمواجهة
البرية ،فكان أن وجهت القوات اإلس���رائيلية مئات
الضرب���ات الجوي���ة وقذائ���ف ذات ق���وة تدميرية
هائل���ة ،لك���ن النتائج بحس���ب معظ���م المراقبين

(أ.ف.ب)

والمحللين اإلس���رائيليين كانت محدودة ،وكثيرون
تحدثوا عن فشل استخباري في توقع قوة المقاومة
وإمكانياتها وبنك األهداف الذي حددته إسرائيل
لضرب���ه ،إلى الفش���ل العملياتي في إح���راز نتائج
عس���كرية تبرر هذه الحرب ،إلى الفشل السياسي
ف���ي توقع آثار الح���رب على وحدة الفلس���طينيين
وعلى التضام���ن العربي والدولي معهم ،إلى جانب
عزل ومحاصرة ميول التطبيع العربي.
وينقل ط���ال ليف رام في صحيف���ة معاريف عن
مصادر في الجيش اإلس���رائيلي أن أقصى ما بلغته
ق���وة التدمير يص���ل إلى  50في المئة من ش���بكة
األنف���اق المس���تهدفة ،بينما رأى آخ���رون ومنهم
تس���في برئيل (هآرتس  )5/16أن إسرائيل بحاجة
إلى مزيد من الوق���ت والضربات لتحقيق أهدافها،
وأن ذل���ك ال يمك���ن أن يمر إال عبر إلح���اق مزيد من
الخس���ائر في صف���وف المدنيين الفلس���طينيين.
ورأى المحلل العسكري في هآرتس عاموس هرئيل
أن «النجاح���ات العس���كرية للجيش اإلس���رائيلي
مح���دودة على ما يب���دو ،وبالتأكي���د ال تتطابق مع
ال���روح المبتهجة التي بثها قس���م م���ن الجنراالت
المتقاعدين في االستوديوهات».
أما رون بن يش���اي والذي أسهب في مقال له في
يديع���وت أحرونوت ف���ي تعداد إنج���ازات الجيش
اإلسرائيلي في تدمير األنفاق وقتل عناصر حماس،
فلم يخف اس���تياءه من النتائج غير الحاسمة قائال
إن الجيش اإلسرائيلي «لم ينجح في إحباط وتدمير
منظوم���ة إطالق القذائ���ف الصاروخية والصواريخ.
وقس���م كبير من الس�ل�اح اإلس���تراتيجي لجيوش
اإلرهاب الغزاوية ما زالت قابال لالستخدام».

انتقادات من كل جانب
وما أن توقفت العملية العس���كرية حتى انهمرت
االنتقادات والمالحظات القاس���ية عل���ى الحكومة
اإلسرائيلية ورئيسها الذي حاول إلقاء المسؤولية
كاملة على قيادات الجيش والمستويات المهنية،
فجاء تبرير الموافقة على التهدئة بأنه اس���تجابة
للتوصي���ة الت���ي ص���درت باإلجماع ع���ن القيادات
العسكرية واألمنية ،وحرص نتنياهو خالل المؤتمر
الصحافي على إش���راك وزير الدفاع بيني غانتس،
ورئي���س األركان أفي���ف كوخاف���ي ،ورئيس جهاز
الش���اباك نداف أرغمان ،حيث تن���اوب الجميع على
تعداد إنجازات العملية العسكرية.
ج���اءت االنتقادات مقترن���ة بتحذيرات من حلفاء
نتنياه���و القريبي���ن كزعم���اء ح���زب الصهيونية
الدينية الذين توع���دوا نتنياهو باالنفضاض عنه
ف���ي حال ش���مول اتف���اق التهدئة أي���ة التزامات
إسرائيلية بشأن القدس.
وتناوب كل م���ن جدعون س���اعر ونفتالي بينيت
فضال عن يائير لبيد وقادة اليس���ار الصهيوني في
توجيه االنتق���ادات لنتنياهو وأداء الحكومة .وقال
س���اعر في تغريدة له «وقف النش���اط العس���كري
اإلس���رائيلي دون ف���رض أية قيود عل���ى تكثيف
وتس���ليح حماس ودون عودة الجن���ود والمواطنين
المحتجزين في غزة س���يكون بمثابة فشل سياسي
ندفع ثمنه بالفائدة في المستقبل» .وأضاف « إنه
أم���ر محرج» .بينما ّ
عد يائير لبيد نتائج الحرب جزءا
ّ
من سلس���لة الفشل ،متحاشيا انتقاد الجيش ،وركز
نقده لنتنياهو الذي امت���دت إخفاقاته من ميرون
إل���ى غزة ،ومن الحرم إلى الل���د ،ليخلص إلى نتيجة
وجوب رحيل نتنياهو على الفور.
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كتب سليم سالمة:
ل���م تكن االدع���اءات الت���ي تناقلتها وس���ائل اإلعالم
اإلسرائيلية ،سواء عن ألسن محللين أمنيين أو مسؤولين
سياس���يين إس���رائيليين ،بش���أن «عجز الش���رطة» عن
مواجه���ة ومعالجة ووقف م���ا وصفته ب���ـ «االضطرابات
وأعم���ال خرق النظام» التي ش���هدتها الق���رى والبلدات
الفلسطينية في داخل إس���رائيل ،وفي مقدمتها المدن
التي تسمى «مدنًا مختلطة» وقد أصبح اليهود يشكلون
فيها أغلبية السكان في أعقاب النكبة الفلسطينية  -لم
تكن تلك االدعاءات س���وى ذر للرم���اد في العيون ضمن
ّ
تعتيمي على قرار الش���رطة الواضح ،والمتجسد
مسعى
بصورة ال يش���وبها أي غموض في ممارساتها الميدانية
التي ألق���ت الحبل عل���ى غاربه لقطعان المس���توطنين
المنقولين ،في سفريات منظمة ،من الضفة الغربية إلى
ً
اعتداء وتخريبًا
داخل المدن اإلس���رائيلية ليعيثوا فيها
ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ،تحت أبصار
الشرطة وأسماعها دون أن تبذل الحد األدنى من محاولة
ردعه���م ،منعهم أو الح���ؤول دون تنفي���ذ اعتداءاتهم
اإلجرامية.
فالحقيقة ،التي اضطر بعض الصحافيين اإلسرائيليين
إلى إشهارها على نحو متأخر في األيام القليلة الماضية،
تبد أي عجز في سياق
هي أن الش���رطة اإلس���رائيلية لم ِ
األحداث األخيرة التي ش���هدتها المدن والقرى العربية
المختلفة ـ فهي (مدعومة بوحدات «حرس الحدود» التي
تم اس���تقدامها م���ن مناطق الضفة الغربي���ة) لم تعجز
عن قمع ّ
هب���ة الفلس���طينيين التضامني���ة مع القدس
واألقصى والش���يخ جراح وقطاع غزة ،ب���كل ما أوتيت من
وسائل القمع واإلرهاب ،سواء باالعتداء على المتظاهرين
العرب وتفريقهم بالقوة وس���ط استخدام مفرط للعنف
بحقهم أو باالعتقاالت التعس���فية الواسعة التي طالت
المئات من الش���بان والصبايا الفلس���طينيين ،من جهة،
وال هي عجزت عن توفي���ر غطاء الدعم والحماية لقطعان
المس���توطنين وس���وائب العنصريي���ن الذي���ن انفلتوا
يعتدون على الفلس���طينيين وبيوته���م وممتلكاتهم،
س���واء بغض الطرف عنهم وعن ممارساتهم أو بالتحرك
الفعلي لحمايتهم ،من جهة أخرى.
كان واضحًا تمامًا أن الش���رطة غير عاج���زة ،إطالقًا ،بل
تستطيع أن تنهض بكامل المهام الملقاة على عاتقها
ميدانيًا ،تبعًا للقرار السياس���ي الذي يحدد هذه المهام
ويوجهها :قمع وحش���ي واعتداءات إرهابية واعتقاالت
ترهيبية ضد الفلسطينيين ومظاهراتهم ومسيراتهم
ونشاطاتهم االحتجاجية التضامنية ،في الجانب األول،
وعدم االكتفاء بالتزام الصم���ت و»الحياد» حيال قطعان
المستوطنين والعنصريين اليهود وإفساح المجال لهم
لتنفي���ذ اعتداءاتهم عل���ى المواطنين الفلس���طينيين
وبيوتهم وممتلكاتهم ،بل توفير الحماية الفعلية لهم،
في الجانب اآلخر.
ُ
ّ
خدمت على ألس���ن بعض
لك���ن ه���ذه االدعاءات اس���ت ِ
المسؤولين الرسميين في إسرائيل للتغطية على موقف
الشرطة اإلسرائيلية وتوجهاتها المبدئية وممارساتها
الميدانية كم���ا أوضحناها أعاله من خالل ادعاء «عجزها»
ع���ن مواجهة الوضع الناش���ئ ومعالجته ،فيما يش���كل
تبرئ���ة تامة لها م���ن كل ما اقترفته ،عل���ى الصعيدين
المذكوري���ن .وإمعانًا في تبرئة الش���رطة من خالل هذا
ُ
االستغالل لهذا االدعاء (الخاص بالعجز المزعوم) ،طرحت
أيضًا فكرة استقدام وحدات من الجيش اإلسرائيلي إلى
داخل الم���دن «المختلطة» ،وفي مقدمته���ا مدينة اللد،
ُّ
ّ
ّ
الش َر ّ
طي» المزعوم.
وتعوض عن «العجز
لتسد الفراغ
فق���د أعلن رئي���س الحكوم���ة اإلس���رائيلية ،بنيامين
نتنياهو ،خالل الجلس���ة الطارئة الت���ي عقدها المجلس
ال���وزاري المقلص (الكابينيت) ،مس���اء األربع���اء  12أيار،
أن «الش���رطة فقدت الس���يطرة على مجريات األحداث»،
ولذلك فه���و «يعمل على الدفع بتش���ريع قانوني خاص
ّ
يمكن من اس���تخدام جنود الجيش اإلسرائيلي لتقديم
العون للشرطة في حاالت الضرورة القصوى ،كتلك التي
نشهدها في األيام األخيرة ،وخصوصًا في مدينة اللد»،
مضيفًا أن «جنود الجيش الذين سيتم استجالبهم لهذا
الغرض سيحصلون على التأهيل الخاص والمناسب كي

يكونوا قادرين على تنفيذ هذه المهمة».
إال أن «رئي���س الحكومة البديل» ووزي���ر الدفاع ،بيني
غانتس ،رفض هذا «الحل» معلنًا ،خالل الجلس���ة نفسها،
أنه «يعارض ،بالمطل���ق ،إدخال جنود الجيش إلى المدن
اإلس���رائيلية وش���وارعها» .وأوضح« :هذه ليست وظيفة
الجنود .لهذه المهمة هنالك الش���رطة وحرس الحدود».
وهو الموقف ذاته الذي تبن���اه غانتس أيضًا في قضية
«فرض اإلغالق إبان جائحة كورونا» ،إذ ّ
أصر على إلغاء قرار
كانت الحكومة ق���د اتخذته آنذاك وقضى بـ»إعارة مئات
من جنود الجيش للش���رطة اإلسرائيلية لمساعدتها في
فرض اإلغالق في الش���وارع» .فقد عارض غانتس «إقحام»
الجنود في فرض اإلغالق.
رغ���م ذلك ،واص���ل نتنياهو طرح فكرة هذا التش���ريع
القانوني الخاص وأجرى حولها سلس���لة من المشاورات
وانضم إليه في توجهه هذا ثالثة وزراء آخرون (اثنان من
الليكود هما :أوفير أكونيس وغيال غمليئيل ،ووزيرة من
حزب غانتس نفس���ه« ،مناعة إلسرائيل» ،هي بنينا تمنو
ش���اتا) .غير أن نتنياهو اضطر إلى التراجع عن مس���عاه
ه���ذه بعد أن تأكد له أن ثمة إش���كاليات قانونية جدية
تعترض ه���ذا المس���عى وتحول دون التق���دم في هذا
المسار.

«خطر» الصدام المباشر بين الجيش والمواطنين
في موازاة هذه المشاورات الرسمية التي أجراها رئيس
الحكومة مع الجهات الرس���مية المختصة حول إمكانية
تش���ريع قانون خاص يتيح إدخال وح���دات من الجيش
اإلس���رائيلي إل���ى داخل الم���دن والبلدات اإلس���رائيلية
ونش���رها في ش���وارعها «في حاالت الطوارئ الضرورية»،
ّ
أع���دت مجموعة من الباحثين في «المعهد اإلس���رائيلي
للديمقراطي���ة» ورقة خاص���ة تضمنت رأيًا استش���اريًا
مهنيًا ح���ول الموض���وعّ ،
قدمته في رس���الة خاصة إلى
كل م���ن رئيس الحكوم���ة ،نتنياهو ،ورئي���س الحكومة
البدي���ل وزير الدفاع ،غانتس ،ووجهت نس���خًا عنها إلى
كل من وزي���ر األمن الداخل���ي ،أمير أوحانا ،المستش���ار
القانون���ي للحكومة ،أفيحاي مندلبليت ،ورئيس���ة لجنة
األم���ن والخارجية التابعة للكنيس���ت ،عضو الكنيس���ت
أورنا بربيباي؛ وقد نش���رها «المعهد» يوم  16أيار الجاري
تحت عنوان «تكليف قوات الجيش اإلسرائيلي بالتصدي
ألعمال خرق النظام في المدن المختلطة ـ بأقصى درجات
الحذر» ،وخلصت في توصيتها األخيرة إلى التأكيد على
ضرورة «ب���ذل كل الجهود من أجل تجن���ب إقحام قوات
الجيش اإلس���رائيلي في مهمات تطبيق القانون ،والتي
من ش���أنها وضع هذه القوات في مواجهة مباش���رة مع
مواطنين إسرائيليين .وإذا ما كان هذا الخيار هو المخرج
الوحي���د المتاح ،فمن الضروري اتخاذ كل اإلجراءات التي
من ش���أنها تقليل المخاطر الجدية المتوقعة من خطوة
كهذه».
يس���تهل الباحثون البروفس���ور عميح���اي كوهين ،د.
عيديت ش���فرن جيتلمان والعميد (احتي���اط) المحامي
ليرون ليبمان ،من «مركز األمن القومي والديمقراطية» في
«المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية» ،رأيهم االستشاري
هذا بالتأكيد على أن «أحداث األيام األخيرة في اللد ،في
ع���كا ،في بات يام وفي مدن أخ���رى توجب اتخاذ خطوات
عملي���ة حازمة بغية إع���ادة النظام إل���ى نصابه وتجنب
تعريض س�ل�امة الجمهور وأمن الممتلكات واألرواح إلى
الخطر» .لكن ،إل���ى جانب هذه الض���رورة الموجبة لهذه
الخطوات ،يشدد الباحثون على أنه «يجدر بذل أي مجهود
من أجل تجنب إدخال قوات الجيش اإلسرائيلي إلى دائرة
العمل في مجال ف���رض القانون وتطبيقه ،األمر الذي قد
يضعهم في صدام مباش���ر مع مواطنين إس���رائيليين».
له���ذا ،بال���ذات ،وإن كان هذا هو المخ���رج الوحيد ،فمن
الضروري اتخاذ إج���راءات عملية لتقليص الخطر الجدي
الكامن في هذه الخطوة والمتوقع أن يترتب عليها ،سواء
على أنظمة الحكم الديمقراطية الس���ليمة ،على المكانة
الرس���مية للجيش وثقة الجمهور به ،أو على مس���تقبل
العالقات بين اليهود والعرب مواطني إسرائيل.
تعيد رس���الة الباحثين التذكي���ر بعدد من «المبادئ
األساس���ية» ،كم���ا تصفه���ا ،ومنه���ا .1 :أن الجي���ش
اإلسرائيلي ،وفق ما نص عليه «قانون أساس :الجيش»،

											
القمع األمني لفلسطينيي اللد :اعتقاالت في  13أيار الجاري.

ّ
هو «جي���ش الدولة ومكل���ف بالدفاع عنه���ا وبتحقيق
أهدافها األمنية ـ القومية» ،بينما الشرطة اإلسرائيلية
ّ
مكلفة بمن���ع مخالف���ات وانتهاكات القواني���ن ،إلقاء
المخالفين وتقديمه���م إلى المحاكمات،
القب���ض على
ِ
ّ
كما أنها مكلف���ة بالمحافظة على النظ���ام العام وأمن
األرواح والممتلكات ،كما يتضح من نص «أمر الشرطة»
م���ن العام  .1971معنى هذا أن الجيش مس���ؤول« ،على
مدار أيام الس���نة كلها وفي هذا األيام بش���كل خاص،
حيث تدور معركة ضد حم���اس والتنظيمات اإلرهابية
األخرى في قطاع غزة» ،عن حماية إس���رائيل من األعداء
الخارجيين ،بينما الش���رطة «مس���ؤولة ع���ن ضمان أمن
األرواح والممتل���كات والنظام العام ف���ي داخل المدن
والبلدات اإلس���رائيلية»؛  .2المسألة هنا ليست مسألة
توزيع مس���ؤوليات بالمفهوم القانوني الرسمي ،وإنما
هي االختالف في الوظائف والمهمات والذي تجس���د،
فيما تجس���د ،ف���ي اخت�ل�اف المبن���ى التنظيمي لكل
منهما ،اختالف ش���كل وحج���م الرقابة على كل منهما،
واألهم :االختالف في طرق ووس���ائل تأهيل كوادر كل
منهم���ا وتدريبها ،كما في تجرب���ة الذين يخدمون في
كل منهما .فالجيش ُم ّ
عد لهزم العدو وحس���م المعرك
بتحقيق االنتصار ،ولذلك يجد الجنود ،ال س���يما الشبان
ف���ي الخدمة اإللزامية ،صعوبة بالغة في فهم وتذويت
طريقة أخرى للعمل وتأدية المهمات ـ طريقة بوليسية
تس���تلزم العمل بصورة محس���وبة وتناسبية في بيئة
ّ
«عدو» ينبغي هزمه؛ .3
مدنية معقدة ليس فيها ثمة
إذا ما وجدت الش���رطة في مواجهة التحديات التي في
نطاق مس���ؤولياتها في هذه األيام ،فمن األجدر بداية
استنفاد إمكانية تقديم الدعم لها في تركيز الجهود
في الم���دن التي تحت���اج إلى التواج���د الكثيف فيها
بغية إعادة النظام والهدوء إلى نصابهما .أما استبدال
وحدات «حرس الح���دود» العاملة ف���ي الضفة الغربية
ً
عادة بوحدات من الجيش كي تستطيع وحدات «حرس
الحدود» تعزيز قوات الش���رطة في المدن اإلسرائيلية
ُ
فهو خطوة صحيحة ،اس���تخدمت في السابق بنجاح؛ .4
تجنيد قوات الجيش من أج���ل حفظ الهدوء في داخل
دولة إسرائيل قد يعود بضرر كبير على الجيش نفسه،
أيض���ًا .فقدرة الجيش على العمل ضد أعداء إس���رائيل
منوط���ة بثق���ة الجمهور بمكان���ة الجيش ،الرس���مية،
وبمهنية االعتبارات التي يتصرف بهديها .أما إقحامه

ُ
ّ
���رطية في داخل إس���رائيل ،فمن شأنه
في مهمات ش
أن يضعه في صدام مباش���ر مع مواطنين إسرائيليين،
ّ
ُ
س���يضعف ثقة الجمهور به وس���يزج به في
األمر الذي
أتون الخالفات والصراعات السياسية ـ الحزبية؛  .5فوق
ه���ذا كله ،ينبغي النظر إلى احتم���ال اندالع مواجهات
عنيفة بين قوات الجيش ومواطنين إس���رائيليين في
داخل دولة إسرائيل ،األمر الذي سيزعزع مكانة الجيش
باعتباره «جيش الش���عب» وس���يضع عالمات استفهام
كبيرة على قضية تأدية الخدمة اإللزامية في صفوفه.
أما إذا كان «ال بد من االستعانة بالجيش» لدعم الشرطة
في تأدي���ة مهامها في داخل المدن اإلس���رائيلية ،بعد
فش���ل تحقيق هذا اله���دف من خالل رفده���ا بوحدات
«ح���رس الح���دود» ،فعندئذ ينبغي الح���رص على تقليل
احتماالت وفرص االحتكاك بين الجيش والمواطنين إلى
الح���د األدنى ،بما يترتب على ذلك من مخاطر جس���يمة،
وطبق���ًا للمرجعي���ات القانونية التي تحدد ش���كل هذه
«المس���اعدة» وحجمها .فلدى اإلعالن ع���ن «حالة طوارئ»
مدنية في مدينة إس���رائيلية (كما حصل في مدينة اللد
مؤخرًا ،على س���بيل المثال) ،تس���تطيع الشرطة ،بموجب
م���ا ينص علي���ه «أمر الش���رطة» ،االس���تعانة بقوات من
الجيش ،بالطريقة والوس���ائل الت���ي يحددها وزير األمن
الداخلي أو الحكومة ،حيث تكون قوات الجيش تلك تحت
قيادة الش���رطة وإمرتها ،بحكم معرفتها وتجربتها في
ّ
الش���رطي عمومًا .معنى هذا أن الصالحيات
مجال العمل
االس���تثنائية التي يخولها القانون ف���ي حالة الطوارئ
المدنية تبقى محصورة بين يدي القائد العام للش���رطة،
ضباطها وأفرادها ،بصورة حصرية.
ف���ي هذا الس���ياق ،وكما حصل في تجربة االس���تعانة
بالجيش في مكافحة جائحة كورونا ،مؤخرًا ،تؤكد رسالة
باحثي «المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية» على ضرورة
ُ
أن تن���اط بقوات الجيش مهمات الدعم واإلس���ناد فقط،
من دون العمل الفعلي المباشر في مجال إنفاذ القوانين
وتطبيقها بين المواطنين.
فيما يتعلق بنوعية قوات الجيش التي سيتم اختيارها
لتقديم العون والمس���اعدة للش���رطة ،يق���ول الباحثون
إنه من المفضل اس���تجالب قوات لديه���ا تأهيل ما ،ولو
ف���ي الحد األدن���ى ،في كل ما يتعلق باالتصال المباش���ر
م���ع المدنيين ،مثل وحدات الجبه���ة الداخلية ووحدات
الش���رطة العس���كرية .ذلك أن هذه الوحدات تس���تطيع

(أ.ف.ب)

مساعدة الش���رطة أيضًا في حفظ األمن المروري وسالمة
المواطنين لدى تنقلهم في الشوارع .وفي كل األحوال ـ
ينوه الباحثون ـ ينبغي ضمان إعداد وتأهيل أفراد قوات
َ
الش���ر ّ
طية،
الجيش التي تش���ارك ف���ي تأدية المهمات
مسبقًا وبصورة مهنية.
ف���ي نهاية رأيه���م االستش���اري هذا ،يش���دد باحثو
«المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطي���ة» على ضرورة عدم
التغاضي عن واقع التوتر السائد في العديد من البلدات
اإلسرائيلية ،وخصوصًا في «المدن المختلطة» والصدوع
االجتماعية اآلخذة في التعمق في المجتمع اإلسرائيلي
عموم���ًا ،كما يش���ددون أيض���ًا على ضرورة ع���دم إغفال
الدالالت الرمزية لوضع قوات من الجيش اإلسرائيلي في
قل���ب أحياء عربية وبين المواطنين العرب ،بكل ما يحمله
األمر من تعميق لمشاعر انعدام المساواة ،إعادة الحكم
العسكري الذي ُرفع عن الفلسطينيين مواطني إسرائيل
ف���ي الع���ام  1966وما يعيده هذا الحال من الش���عور بأن
الدولة ال تزال تعتبرهم «أعداء» ينبغي استخدام الجيش
في التعامل معهم والعمل ضدهم.
وينهي الباحث���ون الثالثة رأيهم االستش���اري في
رس���التهم إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع بالقول:
«نتمن���ى أن تنتهي هذه األزم���ة الحالية قريبًا ولكن،
مع ذلك ،يحتاج ترميم الوض���ع وتضميد الجراح التي
نجمت عن���ه إلى عمل ش���اق وال يج���وز تعقيد األمور
أكثر .هذا يتطلب تكليف جنود الجيش اإلس���رائيلي
بمهمات بين الس���كان اليه���ود وتجنب ،قدر اإلمكان،
وضعهم في مواجهة المواطنين العرب في إسرائيل.
حي���ال مش���اهد العن���ف الصعب���ة والمقلق���ة التي
شهدتها العديد من المدن اإلسرائيلية ،من الطبيعي
أن يطل���ب الجمهور من حكومت���ه اللجوء إلى إجراءات
عملي���ة حازمة .وعلى الرغم م���ن أن إدخال الجيش إلى
المدن اإلسرائيلية قد يبدو «خطوة دراماتيكية» تبث
إلى الجمهور رس���الة مفادها أن القيادة السياس���ية
ً
تقوم بما يتعين عليها القيام به ،فعال ،إال أن القيادة
الحقيقية تقاس بمدى قدرتها على الصمود في وجه
كل األمزجة الشعبية الحادة والعابرة ،من خالل فحص
األمور بتمعن وروية وبهدي مبادئ أساس���ية تحتمها
اإلدارة الس���ليمة ،االعتبارات المهني���ة والموضوعية
وضرورة تجنب التسبب بأضرار إضافية لنسيج الحياة
المشتركة في دولة إسرائيل».

بع��د اإلض��راب الع��ام ،كي��ف س��تمضي الس��لطات اإلس��رائيلية
فـ��ي خـطـ��ط دمـ��ج الـمـواطـنـيـ��ن الـفـلس��ـطينيـيـن اقـتصـاديـ��ًا؟
كتب وليد حباس:
كان���ت لإلضراب العام الذي ّ
عم م���دن الداخل بتاريخ 18
أيار  2021تداعيات مهمة ال بد من االلتفات إلى بعضها .ال
تقتصر هذه التداعيات على المستوى االقتصادي وحسب،
وإنم���ا تنس���حب أيضًا على رؤي���ة الحكومة اإلس���رائيلية
لمكانة الفلس���طينيين ،وجدوى دمجهم اقتصاديا .هذه
المقالة تحاول أن تستش���رف تداعيات اإلضراب ،في حال
تكرر اس���تخدامه كأس���لوب نضالي مطلبي ،على مساعي
الحكومة اإلسرائيلية لدمج المواطنين العرب في االقتصاد
اإلسرائيلي.
يق���در مضر يون���س ،رئيس اللجنة القطرية للس���لطات
المحلي���ة العربية ،ب���أن أكثر من نص���ف المجتمع العربي
في إس���رائيل كان قد ش���ارك في اإلضراب .هذه النس���بة
العالية جدا وغير المس���بوقة كانت قد فاجأت الس���لطات
اإلس���رائيلية .وقد اختلفت نس���بة المشاركة في اإلضراب
م���ن قطاع إلى آخر ،فتركت آث���ارًا متباينة أظهرت مركزية
المواط���ن العربي في االقتصاد اإلس���رائيلي بش���كل عام،
والخدم���ات الحيوية بش���كل خ���اص .فمث�ل�ا ،حوالي 910
س���ائقي حافالت عرب ،أو ما يش���كل  10بالمئة من مجموع
الس���ائقين العرب واليهود ،ش���اركوا في اإلض���راب .وقد
تأثرت ش���ركتي إيغد وكافيم بشكل خاص جراء اإلضراب
الذي عطل حوالي  300س���فرة وأدى إلى تشويش���ات في
خطوط أخرى اضطرت لتغيير إما س���اعات عملها أو خطوط

س���يرها .أما عمال النظافة العرب ،ومعظمهم من القدس
الش���رقية ،فقد تغيب منهم حوال���ي  5آالف عامل .ورغم
أن هذا العدد قليل نس���بيا (يشكل حوالي  6.5بالمئة من
مجموع عمال النظاف���ة العرب) ،إال أنه ترك أثرا واضحا في
أحياء كاملة داخل إسرائيل والتي ألول مرة تراكمت فيها
النفايات .أما قطاع البناء فكان من أكثر القطاعات تضررا،
سيما وأن نسبة كبيرة من العمال يفدون يوميا من الضفة
الغربية التي شاركت هي أيضا في اإلضراب .حسب اتحاد
المقاولين اإلس���رائيلي ،فإن عشرات من العمال فقط كانوا
قد حضروا إلى أماكن العمل األمر الذي تس���بب في خسائر
()1
تقدر بحوالي  130مليون شيكل في يوم اإلضراب لوحده.
بالتركيز على المجتمع العربي داخل إسرائيل ،فإن اآلثار
االقتصادية إلضراب مدته يوم واحد قد ال تقلق إس���رائيل
حاليا .لكن ،على المس���توى االس���تراتيجي ،تضع مس���ألة
اإلضراب إس���رائيل أم���ام معضلة قد ال يمك���ن تجاهلها.
وتتلخص هذه المعضلة في المدى الذي يمكن إلسرائيل
أن تمض���ي قدما في دمج المجتمع العربي داخل االقتصاد
اإلس���رائيلي ،بحيث تزداد تبعية الدول���ة على المواطنين
العرب .لكن عش���ية اندالع المواجهات بين الفلسطينيين
واليهود ف���ي نهاية رمضان  ،2021والت���ي تبعها إضراب
شامل ،كانت إسرائيل تتعامل مع العرب باعتبارهم أفرادًا،
ولي���س جماعة موح���دة .إن دمج الفلس���طينيين كجماعة
واحدة ف���ي االقتصاد اإلس���رائيلي قد يك���ون كمن يضع
حصان طروادة بنفسه داخل قلعته الحصينة.

ويمك���ن فهم هذه المعضل���ة من مقابلة م���ع بنيامين
نتنياهو أجرتها صحيف���ة ذي ماركر ( )The Markerعام
 2012عندما قال« :باستثناء العرب والحريديم ،فإن وضعنا
[االقتص���ادي] ممتاز» )2( .في الع���ام  ،2018عادت منظمة
التعاون االقتصادي والتنمي���ة ( )OECDإلى التأكيد على
هذه األقوال ،وألمحت إلى أن هناك مانعا سياس���يا يحول
دون ني���ة إس���رائيل دمج العرب ،ودعت إلى رفع مس���توى
األج���ور لدى العرب في إس���رائيل ودمجهم ب���دون قيود.
( )3وتتلخص الموانع السياس���ية التي تحول دون س���عى
الس���لطات اإلس���رائيلية لدمج المجتمع العربي اقتصاديا
في كونه���ا تتوجس من فكرة المجتم���ع العربي كجماعة
لها معالم قومية وهوية سياس���ية فلس���طينية .وعليه،
ركزت خطط الس���لطات اإلس���رائيلية عل���ى ،أوال ،تفكيك
الهوية الجماعية لدى فلس���طينيي الداخل من خالل فتح
النواف���ذ للرياح النيوليبرالية لتضرب المجتمع العربي من
داخله وتحوله إلى أف���راد فردانيين .وثانيا ،دمج المواطن
الفلس���طيني اقتصادي���ا باعتب���اره فردا عقالني���ا تعنيه
مصلحته الشخصية بعيدا عن «لوثة» الهويات الجماعية.
ظه���رت ه���ذه الرؤي���ة النيوليبرالية المجبول���ة بإصرار
اس���تعماري على محو فلسطينية الفلسطيني بغية دمجه
كمج���رد فرد اليه���ودي ،جلية في الخطة الخمس���ية رقم
 922للع���ام  .2016هذه الخطة ،التي أس���متها الس���لطات
اإلس���رائيلية بالخطة الثورية ،كرس���ت حوالي  10مليارات
شيكل لدمج العرب في االقتصاد اإلسرائيلي بحيث يبدؤون

بالمساهمة بشكل ملموس في الناتج القومي اإلسرائيلي
من خالل انخراطهم الكامل باالقتصاد اإلسرائيلي الحيوي،
خاصة صناعات التقني���ة العالية والهايتك )4( .لكن ماذا
لو فعال تم المضي قدما بدمج الفلسطينيين ومن ثم قاموا
باإلضراب مجددا؟
لق���د أظهرت بع���ض المؤش���رات أن هناك ق���وة خفية
للمجتمع الفلس���طيني على االقتصاد اإلسرائيلي .فمثال،
حوالي  47بالمئة من الصيادلة هم من العرب .فإذا أضرب
قس���م منهم ،س���تكون هناك آثار واضحة عل���ى القطاع.
وقد أش���ار أمنون أبراموفيتش ،المحلل السياسي في قناة
التلفزيون  ،12إلى أن للعرب داخل إسرائيل قدرة تدميرية
إذ أن إضرابهم يعني أنه لن يكون هناك أطباء ،وممرضون،
وعمال نظافة ،وس���ائقون ،وال حت���ى هدافون في مباريات
()5
كرة القدم.
المرج����ح بن اإلضراب ،ورغم مروره س����ريعًا ،س����يترك
ندبة على جبين الس����لطات اإلس����رائيلية التي قد تعيد
حس����اباتها فيم����ا يتعل����ق بمضمون الخط����ة  ،922دون
أن يعن����ي األمر تجاوزها أو إلغاءها .فالخطة الخمس����ية
مخط����ط لها أن تنتهي في الع����ام  ،2021على أن تفضي
إلى تذليل الفروقات االقتصادية ما بين العرب واليهود.
لكن األحداث األخيرة أججت الكره بين فئات معينة من
المجتمع اليهودي وبين العاملين العرب .فمثال ،تعالت
األصوات لدى بعض اليهود بضرورة طرد المضربين من
أعماله����م .كما أن المواجهات التي ش����ابها عنف داخل

المدن واألحياء التي يس����كنها فلس����طينيون ،ستترك
صدعا جديدا في عالقة المجتمع العربي باإلس����رائيلي،
األم����ر الذي ق����د ال يعرق����ل الدمج االقتص����ادي بقدر ما
ق����د يعرقل تفتي����ت الهوي����ة الجماعية واس����تبدالها
بالفردانية.

(هــوامــش)
.1

.2

.3

.4

.5

lee Yaron, “General Strike Highlights Israel’s1
”Dependency on Palestinian Workers,
.Haaretz, May 19, 2021, https://bit.ly/3yusqrp
2سامي بيرتس وموتي بسوك ،نتنياهو :الصورة
انقلبت على ما يبدو ..المواطنون العاجزون أمام
لجان نافذة ،ذي ماركر 8 ،نيسانhttps:// 2012 ،
.www.themarker.com/news/1.1681057
3س���امي بيرت���س ،المفارق���ة اإلس���رائيلية
التي أس���قطت م���ن تقري���ر منظم���ة التعاون
االقتصادي والتنمية ،ذي ماركر 21 ،آذار 2018
https://www.themarker.com/news/
.macro/1.5891059
4معهد األمن القومي اإلس���رائيلي ،أصداء -نشرة
( 8تل أبيب :معهد األمن القومي اإلس���رائيلي،
.https://bit.ly/3dwf31o )2021
5انظ����رhttps://www.facebook.com/fadia. ،
mawed/videos/10209252641231271/?d=n
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ّ
ت���ق���ري���ر :م���ئ���ات أل������وف ال��م��وظ��ف��ي��ن وال���ع���م���ال م���ع���رض���ون
ل���ـ«خ���ط���ر ك��ب��ي��ر» ب���ال���ط���رد م���ن س����وق ال��ع��م��ل اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة!

صورة أرشيفية لفتاة تمر من أمام محالت مغلقة في القدس الغربية																			.

كتب هشام نفاع:
ّ
الس���نوي  71ب وهو القسم الثاني
تناول تقرير الرقابة
ّ
الس���نوي لمراق���ب الدولة في إس���رائيل،
م���ن التقري���ر
نتائج الرقابة عل���ى الهيئات الخاضعة للرقابة في العام
 ،2020وبينها «تعامل الس���لطات في إسرائيل مع ّ
تحدي
ّ
المتغيرة ،بتشكيلة واسعة من
االستعداد لسوق العمل
ّ
ّ
األبعاد ذات الصلة برأس المال البشري للعمال القائمين
ّ
ّ
ّ
المس���تقبليين» ،كما جاء في التقرير .وهو
والعمال
حاليًا
ّ
التغيرات في هذه الفترة ّ
ّ
خاصة ،في
ين���وه خصوصا إلى
ّ
ّ
ّ
ظل وباء كورونا ،وفي ظل التأثيرات الجوهرية للوباء على
احتياجات السكان في مجموعة ّ
منوعة من المجاالت.
يق���ول المراقب :تطرأ في جميع أنح���اء العالم ّ
تغيرات
كبيرة وس���ريعة على س���وق العمل ،وتتميز بحاالت دمج
ّ
ّ
ّ
والبيولوجية
المادية
التقنيات م���ن العوالم
جديدة بين
ّ
ّ
والرقمية .س���رعة هذه التغيرات غير مس���بوقة وكذلك
ّ
ّ
نطاقها وتأثيرها .سوق العمل اإلسرائيلية تتغير أيضًا،
ّ
وهن���اك بعض الخصائ���ص الفريدة التي تع���زز الحاجة
ّ
للتغيرات في س���وق العمل س���واء
إلى مالءمة المهارات
تلك التي يكتس���بها الطالب في جه���از التعليم الذين
ّ
ّ
يس���ميهم «موظف���ي المس���تقبل» ،أو ل���دى الموظفين
ّ
ّ
وانصب عم���ل الرقابة في ه���ذا المجال على
الحاليي���ن.
ّ
ّ
المتغيرة،
الجاهزية في إس���رائيل لسوق العمل
موضوع
ّ
وكذلك في إطار مش���روع رقابة جرى بتع���اون دولي بين
ّ
ّ
األوروب ّي ودول أخرى:
مكاتب مراقبي الدول���ة في االتحاد
ّ
الجنوبية ،إيطاليا ،بلغاريا ،وشمال مقدونيا.
فنلندا ،كوريا
ّ
ّ
ومن بين النتائج المتعلقة بالمواضيع التي تم فحصها:

نواقص ّ
تصعب إكساب الطالب
المهـارات المطلوبة للقرن الـ 21
ّ
تبين في الرقابة على موضوع اس���تعداد وزارة التربية
ّ ُ
َّ
ّ
والتعلي���م لس���وق العمل المتغي���رة ،أنه أع���دت وثائق
ّ
العامة حول موضوع المهارات الالزمة ،وبدأت
السياس���ة
بلورة س���يرورة من جان���ب الوزارة لتذويته���ا .ومع ذلك،
هناك نواقص تجعل من الصعب على المدارس إكس���اب
الطالب المهارات المطلوبة للقرن الـ  ،21وهي نواقص في
ً
مجال التخطيط والسياس���ة ،فضال عن تذويت المهارات
ّ
التعليمية وأساليب التقييم ودرجة المرونة
في المناهج
ّ
البيداغوجية الممنوحة للمدارس.
باإلضافة إلى ذلك ،يشير الفصل الذي يتناول موضوع
ّ
ّ
االبتدائية بوصفها
التعليمية في المدارس فوق
البيئة
ّ
ّ
ّ
بنية تحتية إلكساب مهارات للقرن الـ  ،21إلى أنه عشية
ّ
أزم���ة كورونا ،ف���ي بداية الع���ام  ،2020لم توف���ر البيئة
المدرس���ية ّ
ّ
ّ
والتكنولوجية والمحوسبة للمدارس
الماد ّية
االبتدائي���ة ّ
ّ
ّ
خاصة ،الظروف
عام���ة ،وفي الم���دارس فوق

الالزمة الكتس���اب مه���ارات للقرن الـ ّ 21
عام���ة بنجاعة،
والرقمية ّ
ّ
ّ
ّ
خاصة .وإمكانية وصول
التكنولوجية
والمعرفة
ّ
ّ
الطالب والمعلمين إلى وس���ائل التعلم المحوسبة كانت
مح���دودة ،ولم تكن هناك تغيي���رات كافية أدخلت على
البيئ���ة ّ
ّ
الثانوي���ة إلتاحة التعلم
الماد ّية ف���ي المدارس
ّ
الخالق.
وهو يس���تنتج أنه يجب على جه���از التعليم ،من أجل
إعداد ّ
ّ
المستقبلية،
خريجيه لوظيفة ناجحة في حياتهم
ّ
ي���ذوت لدى الطالب ،إلى جان���ب المعرفة في مختلف
أن
ّ
مجاالت المعرفة والقيم ،المهارات التي ستكون ضرورية
لهم ّ
ّ
ّ
والشخصية
االجتماعية
كخريجين أيضًا في حياتهم
ّ
والمهني���ة في الق���رن ال���ـ  .21وينصح بأن تبل���ور وزارة
ّ
التربية والتعليم سياس���ة ش���املة وبرامج استراتيجية
ّ
خاص���ة لتذويت مه���ارات القرن الـ  21ل���دى الطالب في
ّ
ّ
جهاز التعليم .وأن تكون الخطة االس���تراتيجية بمثابة
ّ
إطار لتنس���يق األنشطة المتعلقة بهذا الموضوع لجميع
ّ
مديريات الجه���از ذات الصلة ،وأن تنظ���م أيضًا طريقة
ّ
التعليمي���ة والتقييم
تذوي���ت المهارات ف���ي المناهج
والقي���اس ،وطريق���ة إكس���اب المهارات ف���ي المدارس
ّ
البيداغوجية في
الثانوية ،ووس���ائل لتوس���يع المرون���ة
ّ
االبتدائية.
المدارس فوق
ّ
ّ
ّ
أما بالنس���بة للبيئة المدرسية المادية والتكنولوجية،
ّ
تجهيزي
يق���ول التقرير ،فتجدر اإلش���ارة إلى برنام���ج
ل���وزارة التعليم في ه���ذا المجال ّ
تم���ت صياغته خالل
ّ
فترة تفشي كورونا بهدف تقليل الفجوات في موضوع
ّ
ّ
الرقمية
التحتي���ة
حوس���بة الم���دارس وتعزيز البني���ة
ّ
للتعلم ع���ن ُ
بعد .ونصح بأن تعم���ل وزارة التعليم على
ّ
ّ
المخصصة لها لتنفيذ برنامج
الميزانية
االس���تفادة من
ّ
ش���امل لتعزيز التعلم عن بعد في ظل كورونا ،ومواصلة
ّ
ّ
والتكنولوجية،
الماد ّي���ة
العمل على تحس���ين البيئ���ة
وتوس���يع دائ���رة الم���دارس التي تس���تفيد م���ن بيئة
ّ
التكنولوجية .ويحث
مبتكرة وفعالة ومختلف الوس���ائل
ّ
المدارس نفس���ها ،وبالذات المدارس ف���وق االبتدائية،
ّ
على المش���اركة في مش���اريع تعزز بناء بيئة كهذه مع
إزال���ة المعيقات التي تواجهها ،مع األخذ بعين االعتبار
ّ
ّ
واقتصاديًا
اجتماعيًا
الفجوات في الم���دارس الضعيفة
ّ
الحريدي والتعلي���م العربي
في التعلي���م في الوس���ط
(يسميه «غير اليهودي»!).

«الـهـايتـك» :نـقـص فـي الـعـامـلـيـن
من العرب والنساء والحريديم خصوصًا
يالحظ التقرير ب���روز صناعة التكنولوجي���ا المتطورة
ُ
(الهايت���ك) في إس���رائيل في مقارنة ّ
دولي���ة ،وتعرض
دولة إس���رائيل على أنها «دولة الستارت -أب» (الشركات
الناش���ئة لتطوير منتوج أو برنامج في الهايتك) .ويقول

ّ
مح���رك نمو رئي���س لالقتصاد
إن ه���ذه الصناع���ة هي
ّ
ّ ُ
المحليّ
اإلس���رائيلي ،وتس���هم بنح���و  %12من النات���ج
الخام في إس���رائيل .واإلحصائي���ات المتوفرة في مجال
صناع���ة الهايتك تدل على ّأنه في ّ
تموز  ،2019أش���ارت
التقديرات إلى وجود  18.500وظيفة ش���اغرة في صناعة
التكنولوجيا العليا ،وأن هناك بش���كل أساس نقصًا في
ّ
ّ
المتميزة في مجاالت األجهزة والعتاد
خريجي الجامعات
ّ
والبرمجيات من ذوي الخبرة في التوظيف.
وي���رى المراق���ب أنه لضم���ان اس���تمرار تعريف دولة
ّ
إس���رائيل على أنها «دولة ستارت -أب» ،يجدر بالهيئات
الحكومية ذات الصل���ة (مجلس التعلي���م العالي؛ وزارة
ّ
المالية؛ وزارة التربي���ة والتعليم؛ وزارة الرفاه والخدمات
االجتماعي���ة؛ س���لطة االبتكار؛ ووزارة الدف���اع) أن تهتم
بإزال���ة الحواج���ز التي تحول دون تحقي���ق هذا الهدف.
والمطلوب هو تقليص النقص في القوى العاملة الماهرة
في صناع���ة الهايتك وضمان توفير ع���رض قوى عاملة
مناس���بة على المدى البعيد؛ التركيز بش���كل ّ
خاص على
ّ
الدم���ج الجدي والنوعي لجهاز التعليم في هذه المهمة.
ويتاب���ع :مصدر آخ���ر لزي���ادة القدرات غير المس���تغلة
ّ
السك ّ
انية ذات
للعاملين في صناعة الهايتك هو الفئات
التمثيل األدنى في هذا المجال ّ
حاليًا ،وبشكل عام يمكن
ّ
ّ
ّ ً
القول إنها مستبعدة ومقصاة منها :أوال وقبل كل شيء
ّ
يتعلق بالتمثيل المحدود ّ
جدًا للنساء ،وللمواطنين
األمر
العرب واليهود الحريديم أيض���ًا .ويخلص إلى أن هناك
ّ
الضروري
حاج���ة أخرى برزت في أعقاب هذه الرقابة ،ومن
ّ
جدًا توفي���ر ردود لضمان جيل التكنولوجي���ا العليا في
ّ
المستقبل ،وهي سد النقص في أعضاء هيئة التدريس
لاّ
ّ
ّ
تس���رب الط ب
والحد من
في المؤسس���ات األكاديمية،
الذين يدرسون مهن الهايتك.
ّ
ّ
ويعرفه
الرقمي»
يتوقف التقرير عند مصطلح «اإللمام
بكون���ه مجموع القدرات والمه���ارات والمعرفة المطلوبة
ّ
للتص���رف ف���ي بيئة ّ
رقمي���ة ،وكإحدى أكث���ر المهارات
ّ
واألساس���ية في القرن ال���ـ  .21ويقول إنه في
الضرورية
ّ
ّ
تكنولوجية فريدة وسريعة ،من المتوقع وجود
عصر ثورة
ّ
ّ
كيفية العمل في
مي���زة كبيرة للموظفين الذين يعرفون
الرقمية .وقد ّ
ّ
تبين وفقًا لمس���وحات وأبحاث ،أن
البيئ���ة
ّ
ّ
«الفجوة الرقمية» في إسرائيل في اختبار حل المشكالت
في بيئة محوس���بة في العام  2015كانت هي األكبر بين
ّ
االقتصادية .OECD
دول منظمة التعاون والتنمية
ّ
وهو م���ا دل عليه اس���تطالع أجرت���ه المنظمة لتقييم
المؤهالت المنوعة للخريجين الذين تتراوح أعمارهم بين
 16و 65عامًا والذي فحص أيضًا حل المش���كالت في بيئة
محوسبة ،قدرة الش���خص على اس���تخدام التكنولوجيا
الرقمية ومستوى المهارة الرقمية والمالءمة الحتياجات
س���وق العمل .وتم إج���راء الدورة األولى من المس���ح في

ث�ل�اث ج���والت  -ف���ي  2012 - 2011و 2015 - 2014و.2017
وشاركت إس���رائيل في الجولة الثانية ،بين نيسان 2014
ّ
وكانون الثاني  ،2015ومن المتوقع أيضًا أن تش���ارك في
االستطالع في  .2023 - 2022أي أن هناك نتائج منهجية
ٍّ
تدل على الفجوات وأبرزها أنه ّ
ّ
متدن
رقمي
تم رصد إلمام
خاصة بين المواطنين العرب والحريديم .وبما ّ
ّ
أن اإللمام
ّ
ّ
الرقمي هو وس���يلة أساس���ية لالندماج الجيد في سوق
ّ
المتغيرة ،فهي واح���دة من األدوات القادرة على
العمل
ّ
ّ
منع اتس���اع الفجوات وتحسين إنتاجية العمل .لذلك من
ّ
ّ
الرقمي كه���دف يجب تحقيقه في
المه���م وضع اإللمام
جميع نظم التعلم والتأهيل .ويجب التركيز على إكساب
المه���ارات الرقمي���ة لألطف���ال وأبناء الش���بيبة كأدوات
ّ
تخدمهم طوال حياتهم وكأس���اس للمزي���د من التعلم،
ّ
ويجب الس���ماح أيض���ًا للبالغين غي���ر المتمكنين منها
بشكل ّ
جيد باكتسابها في كبرهم.

ّ
ضرورة فتح برامج تعلم للكبار وخصوصًا
ّ
السك ّ
ـانيـة األكثـر حـاجـة إلـيهـا
للـفـئـات
ّ
تقدم سلطة االس���تخدام والتش���غيل ،بواسطة وزارة
االقتص���اد ،برامج مخصصة لتطوير المس���تقبل المهني
للعاملين ،كما تكتب على موقعها .هذا التأهيل المهني
الذي تديره وزارة االقتصاد في جميع أنحاء البالد ،هدفه
ّ
المتقدم
المساعدة في إيجاد عمل مالئم وتطوير مهنة
ّ
للبرنامج ،ومنح مهنة تمكن من التطور مهنيًا وشخصيًا،
وزيادة االحتماالت للعثور على عمل في مجال التخصص
الجديد .سياس���ة سلطة االس���تخدام والتش���غيل ،كما
ّ
التوج���ه المهني
تعرضه���ا ،ت���رى أن الق���رار بخصوص
واختيار مجال التعليم والتأهيل له أهمية كبيرة ،ألن في
ذلك اختيار مهنة تؤثر كثيرًا على مستقبل العامل وألن
الق���رار الذي ال يأخذ الق���درات والميول والمهارات بعين
االعتبار قد يؤدي إلى اختيارات خاطئة وغير ناجعة.
يجرى ه���ذا التأهي���ل المهني في عدة ف���روع تأهيل
منوع���ة موازية لفروع العمل في المرافق وس���وق العمل:
البناء والبيئة ،الطباعة والتصوير واإلنتاج ،االس���تضافة
والفندق���ة ،كهرباء وإلكترونيات ،النس���يج ،حواس���يب،
إدارة ،تخطي���ط ،حضان���ات األطفال ،التجمي���ل ،اآلالت،
الخش���ب واألثاث ،السيارات والمركبات ،المواصالت وغير
ذل���ك .ويتم التعليم في المؤسس���ات المعترف بها من
قبل وزارة االقتصاد وتستمر لمدة نحو سنة.
تطرق تقري���ر مراقب الدولة إلى ه���ذا الجانب من باب
ّ
ّ
المهن���ي للبالغين-
فح���ص مجال���ي التعلم والتدري���ب
المتغيرة ،ويقولّ :
ّ
يقدر عدد
ومالءمتهما لس���وق العمل
ّ
العمال في إس���رائيل الذين يعملون في وظائف معرضة
ّ
الجوه���ري ،والذين يمكن أن
لخطر كبير بس���بب التغيير
يطردوا من س���وق العمل في الس���نوات القادمة ،بـ 600
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ألف وهو م���ا يعادل حوالي  %15م���ن الوظائف؛ وحوالي
 2.1مليون موظف معرضون لخطر متوس���ط (حوالي %54
ّ
المتغيرة
من الوظائف) .وبالنظر إلى واقع س���وق العمل
والخ���وف م���ن أن يجد العدي���د من العم���ال صعوبة في
االندم���اج فيها ،يح���ث التقرير على أن تج���ري الوزارات
ذات الصلة -وعلى رأس���ها وزارة العم���ل ،وزارة التعليم،
ّ
المالية -فحصًا مش���تركًا لنظام
وزارة االقتص���اد ووزارة
ّ
ّ
والتكنولوج���ي القائم وطرق تحديثه،
المهني
التأهيل
ّ
ّ
ّ
عرض برامج التعلم للكبار وإتاحتها للفئات الس���كانية
ّ
األكثر حاجة إليها ،والعمل على مش���اركة المشغلين في
ّ
الموظفين ً
بناء عل���ى التوصيات التي
س���يرورات تأهيل
وردت في التقرير.
مراقب الدولة في إس���رائيل ّ
يقدر ب���أن هذه اإلجراءات
مهم���ة على نحو ّ
ّ
ّ
االقتصادية
خاص في مواجه���ة األزمة
ّ
المصاحب���ة لوباء كورونا والتي م���ن المحتمل أن تتطلب
ّ
مهنية وإع���ادة تدريب في جمي���ع المرافق
تعدي�ل�ات
ّ
ّ
ّ
االقتصادي���ة ،خاص���ة في الصناع���ات الت���ي تضررت.
ويضيف :يجب اعتبار هذه الفترة فرصة لرفع مس���توى
ّ
ّ
مهارات العديد من المعطلين عن العمل ،حتى يتمكنوا
ّ
المتغيرة ،واالندماج في
من مالءمة أنفسهم لسوق العمل
العمل في أقرب وقت ممكن .وبالنظر إلى أزمة التشغيل
ّ
المصاحب���ة لوباء كورونا الذي تفش���ى في البالد في آذار
ّ
أهمية االس���تثمار في رأس المال
 ،2020فه���ي تزيد من
ّ
ّ
البش���ري للعمال ،المعطلين عن العمل وعمال المستقبل
 األطفال وأبناء الش���بيبة اليوم -من أج���ل زيادة القدرةّ
متغير ومواصلة ترس���يخ وتأسيس
على العمل في واقع
قطاع الهايتك .وينطبق هذا بش���كل خاص على السكان
في المجتمع اإلس���رائيلي الذين يفتقرون إلى الوسائل
والمهارات.
ّ
أخيرًا ،يج���در التذكير بجانب إضاف���ي عيني للقضية
قي���د البحث ،وهي تتعلق بعش���رات آالف المصالح التي
ّ
ش���دد تقرير س���ابق
تضررت في أثناء أزمة كورونا .فقد
لمراقب الدولة ،في أواخر  ،2020على أن أكثر من  %27من
العمال والموظفين قد وقعوا لفترة ما على األقل ،أو طيلة
فترة أزمة كورونا ،في دائ���رة البطالة ،وتلقوا مخصصات
دون مس���توى رواتبهم ،مما أضعف قدرتهم الشرائية،
وقدرته���م على تس���ديد احتياجاتهم االس���تهالكية.
كذلك ،هناك األزمة الحاصلة بين المس���تقلين وأصحاب
ّ
الح���رة ،وبالذات أصحاب مصال���ح صغيرة تعتمد
المهن
أساس���ًا على عمل أبناء العائلة الواحدة ،إذ أن التقديرات
تتحدث عن تقليص عدد المصالح االقتصادية والتجارية
في إسرائيل بما يتراوح بين  40ألف إلى  45ألف مصلحة،
بمعنى أن أكثر من  80أل���ف مصلحة أغلقت أبوابها ،في
مقاب���ل فتح أكثر من  35أل���ف مصلحة جديدة ،مصيرها
غير واضح في العام المنتهي.2020 -
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