التيار الحريدي يدفع بإسرائيل

العبرانيون األفارقة:

نحو كارثة صحية -اقتصادية..

«بنو إسرائيل» العائدون

ونتنياهو رهينة أصواته!

إلى ديمونا!

صــــفـــــحـــ ( )2ـــــــة

صــــفـــــحـــ ( )3ـــــــة

ملحق أسبوعي يوزع الكترونيًا يصدر عن
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 10أيـام حـاسـمـة لـتـحـديـد خـارطـة الـقـوائـم
االنتخابية اإلسرائيلية والضبابية ما زالت كثيفة!

كلمة في البـدايـة

كتب برهوم جرايسي:
 10أي���ام فاصلة عن تقدي���م القوائم االنتخابية ،يومي  3و 4ش���باط
المقبل ،وما يزال الضباب يفرض س���تارا ش���ديد الكثاف���ة على مصير
التحالفات ،فكثرة األحزاب والتش���كيالت اإلس���رائيلية التي تم اإلعالن
عنها حتى اآلن ،تتقلب في استطالعات الرأي ،صعودا يتلوه هبوط بعد
هبوط .ومن وجدوا أنفسهم ذات يوم قريب ،في مقدمة التوقعات ،بات
منهم من يتخبط ويصارع نس���بة الحس���م ،وحتى االبتعاد عنها كثيرا.
وإذا كانت هذه هي حال ما يس���مى «الوس���ط -يسار» ،فإنها باتت تطال
أيضا أحزاب اليمين االس���تيطاني المتشدد ،ليبرز الليكود مجددا على
رأس االستطالعات بفارق ضعفي مقاعد القائمة التالية من بعده ،ولكنه
ما يزال بعيدا عن دائرة األمان ،من حيث االستمرار على رأس الحكم.
ُ
وكث���رت في األيام األخيرة اس���تطالعات الرأي التي تضع الحزب الذي
أقامه رئيس بلدي���ة تل أبيب رون خولدائي (اإلس���رائيليون) في خانة
ّ
المهددين بعدم اجتياز نس���بة الحسم؛ والحال ذاتها تسري منذ اليوم
األول الذي أعلن فيه النائب عوفر ش���يلح االنش���قاق ع���ن حزب «يوجد
مس���تقبل» ،إذ أنه ال يصل حتى لنس���بة  ،%1بينما نس���بة الحسم هي
.%3.25
أما في أحزاب اليمين االستيطاني المتطرف ،فإن االنشقاق الذي يبدو
أنه بات واقعا ،لم ينعكس بعد على قوة تحالف «يمينا» ،الذي كان حتى
قبل أقل من شهرين ،يهدد بحصوله على  20مقعدا؛ بينما اليوم تمنحه
االس���تطالعات ما بين  11إلى  12مقعدا على األكث���ر ،وهذا ليس نهاية
المط���اف ،فقد نرى ه���ذا التحالف الذي ّ
تخوف من���ه بنيامين نتنياهو
ّ
يهب���ط إلى ما دون  10مقاع���د ،إذ حل محله الحزب ال���ذي أقامه النائب
المنشق عن حزب الليكود جدعون ساعر.

ساعر يتوغل في اليمين االستيطاني
في األيام األخيرة ،بدا واضحا أن جدعون س���اعر سيتركز في منافسة
حزب الليكود ورئيس���ه نتنياهو ،على كس���ب كبير في معسكر اليمين
االس���تيطاني المتش���دد ،العصب القوي ال���ذي يرتكز علي���ه الليكود
بش���كل قوي في الس���نوات العش���ر األخيرة .بموازاة ارتكاز ساعر على
اليمي���ن المتش���دد العلماني ،الذي مال في األش���هر األخي���رة ،مؤقتا،
لتحالف «يمينا» ،على الرغم من أن األخير يس���يطر عليه التيار الديني
الصهيوني.
وحتى اآلن ،فإن ثالث شخصيات بارزة في اليمين االستيطاني أعلنت
دعمها لجدعون س���اعر ،أبرزها الوزير والنائب األس���بق بنيامين بيغن،
نجل رئيس الحكومة األس���بق مناحيم بيغن ،الذي يحظى بهالة خاصة
في أوساط اليمين المتشدد ،وهو من الشخصيات التي اعترضت كثيرا
عل���ى نهج بنيامين نتنياهو ،في قضايا الفس���اد وأيضا في سياس���ات
أخرى ،مثل التطرف في العنصرية تجاه الفلس���طينيين في إس���رائيل،
رغم أن بيغن هو من أنصار ما تس���مى «أرض إس���رائيل الكاملة» .وظهر
ّ
مصور إلى جانب س���اعر ،يعلن دعم���ه له ،ولكن ليس
بيغن في ش���ريط
واضحا إذا ما سيكون بيغن ( 78عاما) مرشحا في قائمة ساعر ،التي باتت
تحصل في استطالعات الرأي على ما بين  15إلى  16مقعدا.
كذلك س���بق بيغن ف���ي االنضمام إلى قائمة س���اعر 4 ،نواب من حزب
الليكود ،ثالث نائبات من الصفوف الخلفية ،والوزير المس���تقيل زئيف
إلكي���ن ،الذين لديه نف���وذ في أوس���اط المهاجرين م���ن دول االتحاد
الس���وفييتي الس���ابق ،وهو مس���توطن وانتقل في الس���نوات القليلة
األخيرة إلى القدس.
ّ
ويض���اف لهم الرئيس األس���بق لمجلس المس���توطنات داني دايان،
الذي كان مقربا من ش���خص بنيامين نتنياه���وّ ،
وعينه في العام 2016
س���فيرا لدى البرازيل ،إال أن البرازيل رفضت استقباله ،لكونه مستوطنا،
مس���ؤوال في جهاز االستيطان ،فتم تعيينه قنصال متنقال في الواليات
المتحدة األميركية ،وغادر المنصب في العام الماضيّ .
ودايان هو أيضا
من الوجوه البارزة بين المستوطنين ،ومن شأنه أن يعزز الطابع اليميني
االستيطاني لقائمة جدعون ساعر.
وفي األسبوع الماضي ،أعلن رئيس مجلس المستوطنات ،الذي يشغل
أيضا رئيس مجلس مس���توطنات غور األردن ،دافيد ّ
الحياني ،مغادرته
صفوف حزبه الليكود ،واالنتقال إلى حزب ساعر.
وكما يبدو فإن هذا المش���هد في بداياته ،وقد نش���هد ش���خصيات
أخرى تعلن دعمها لجدعون س���اعر ،إما حتى يوم تقديم القوائم للجنة
االنتخابات المركزية في األس���بوع المقبل 3 ،و 4ش���باط المقبل ،أو أنها
ستعلن دعمها في سياق الحملة االنتخابية.
وأمام هذا المشهد ،فإن نتنياهو الذي يسعى دائما لعدم وجود كتل
برلمانية كبيرة أمامه ،قد يبرز مجددا أجندته اليمينية االس���تيطانية
المتطرفة .ولكنه في هذا الملف ّ
خيب اضطرارا توقعات المستوطنين،
وقطاع اليمين االس���تيطاني ،بعدم تطبيق مخطط ضم المس���توطنات
ومناطق شاس���عة ف���ي الضفة المحتلة ،ولم يس���تغل فت���رة الرئيس
األميرك���ي دونالد ترام���ب ،رغم أن األخير ومستش���اريه هم من أوقفوا
تطبي���ق الضم ،لصالح إب���رام اتفاقيات تطبيع م���ع دول عربية ،أهمها
إلسرائيل دولة اإلمارات .وهي اتفاقيات لم تمنح قفزة لليكود ورئيسه

االنتخابات اإلسرائيلية« :األوراق» قيد الترتيب.

نحو انتخابات  23آذار ..األنظار متجهة
إلـى القـوائـم النهـائيـة وإلـى واشنطـن
أنطوان شلحت

صورة أرشيفية تجمع ساعر وبينيت.

في اس���تطالعات الرأي ،التي تمنح���ه بمعدل  30مقعدا ،أقل بـ  6مقاعد
عن انتخابات آذار العام الماضي.

استمرار تفكك «يمينا»
في المقابل ،وكما ذك���ر ،فإن تحالف «يمينا» اليميني االس���تيطاني،
بزعامة نفتالي بينيت ،تراجع في اس���تطالعات الرأي من  21 -20مقعدا،
إل���ى  12 -11مقعدا حاليا ،وهذا تراجع وقع بعد انش���قاق جدعون س���اعر
واإلعالن ع���ن حزبه الجديد .ولكن ف���ي األيام المقبل���ة ،وبعد أن يتأكد
االنشقاق في «يمينا» ،فإن هذا التحالف قد يتراجع أكثر.
ّ
وتؤكد سلس���لة من التقاري���ر الصحافية أن نتنياهو كثف مس���اعيه
لتفكيك تحالف «يمينا» ،من خالل التقريب بين حزب «التكتل الوطني»
الذي يترأس���ه النائب المس���توطن المتطرف بتس���لئيل سموتريتش،
وحركة «قوة يهودية» (عوتسما يهوديت) بزعامة ايتمار بن غفير ،وهي
الحركة المنبثقة عن عصاب���ة «كاخ» اإلرهابية المحظورة في الكثير من
دول العالم ،وفي إسرائيل شكليا.
وه���دف نتنياه���و هو إع���ادة تش���كيل التحالف الثالث���ي الذي كان
في انتخابات نيس���ان  ،2019وبض���م هذين الحزبين ،م���ع حزب «البيت
اليهودي» (المفدال س���ابقا) ،وحصل في تلك االنتخابات على  5مقاعد،
وهو تحالف يس���يطر عليه كليا التيار الدين���ي الصهيوني المتطرف،
والمتشدد دينيا.
وف���ي األس���بوع الماضي ،انتخ���ب المجل���س المركزي لح���زب «البيت
اليهودي» حاجيت موش���يه لرئاسة الحزب ،وهي ّ
المرة األولى التي يتم
فيها انتخاب امرأة لحزب فاعل في التيار الديني الصهيوني ،وهو أقدم
أحزاب هذا التيار ،وحاضر منذ الكنيست األول ،ووصل تمثيله في سنين
غابرة إلى  15مقعدا ،بينما هو اليوم أبعد من أن يصل إلى حافة نس���بة
الحسم في االنتخابات البرلمانية.
وحاجيت موش���يه تش���غل حاليا منصب نائب رئي���س بلدية القدس،
وتق���ول تقارير صحافية إن بنيامين نتنياهو ق���ام بتفعيل الكثير من
األذرع التي يس���يطر عليها ،ليضمن لها أغلبية من بين أعضاء المجلس
المركزي البالغ عددهم  829عضوا ،كون أن منافسها هو مدير عام الحزب
نير أورباخ ،الذي يعتقد نتنياهو أنه ّ
مقرب من نفتالي بينيت.
في المقابل ،فإن بينيت ال يقف مكتوف اليدين ،وهو يبحث عن أوساط
أخ���رى داعمة له .وفي األس���بوع الماضي ،أعلن أفير كارا ،من مؤسس���ي
ّ
الح���رة الذين تضرروا
حرك���ة احتج���اج ميدانية لدعم أصح���اب المهن
من األزم���ة االقتصادية ولم يحصلوا على دع���م اقتصادي كاف ،دعمه
لنفتال���ي بينيت ،س���وية مع عدد من زمالئه في حرك���ة االحتجاج ،التي
تش���ارك في المظاهرات الجارية أسبوعيا منذ سبعة أشهر ،قبالة المقر
الرس���مي لرئيس الحكومة .ولكن هناك ش���ك ف���ي أن ينجح بينيت في
الحصول على دعم واس���ع في حركة االحتج���اج ،التي تتالقى فيها أطر
عدة ذات توجهات مختلف عديدة ،فكريا وسياسيا.
ّ
مهدد بخسائر كبيرة
قطاع «الوسط -يسار»
مقابل مشهد اليمين االس���تيطاني ،فإن األزمة تتعمق في ما يسمى
«قطاع الوس���ط -يس���ار» .فحتى اآلن حزبان ضمنا تمثيلهما البرلماني،
حزب «يوجد مس���تقبل» ،الذي تتوقع له اس���تطالعات ال���رأي ما بين 13
إل���ى  14مقعدا ،وحزب ميرتس اليس���اري الصهيوني ،ال���ذي تتوقع له
االستطالعات ما بين  5إلى  6مقاعد.

قــيــد الــطــبــع
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

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

أما ح���زب «أزرق أبيض» الذي يتزعمه بيني غانت���س ،فإنه يتأرجح ما
بين عدم تجاوز نس���بة الحس���م ،أو حصوله على ما بي���ن  4إلى  5مقاعد.
والحال ذاتها للحزب المتبلور حديثا ،بقيادة رئيس بلدية تل أبيب رون
خولدائي ،الذي كما يبدو موجود في مفاوضات متقدمة مع زعيم «يوجد
مس���تقبل» للتحالف في ما بينهما ،وقد يكون هذا التحالف أوس���ع ،في
حال تم.
ويحاول حزب العمل عرض نفس���ه من جديد على الساحة السياسية،
عل���ى الرغم من أن أعلى نس���بة أصوات يحصل عليها في اس���تطالعات
الرأي تق���ل عن  .%2ففي األيام األخيرة رفض الرئيس األس���بق للحزب،
إيهود باراك ،توجهات لينافس على رئاسة الحزب ،التي جرت في مطلع
األسبوع الجاري ،بعد انسحاب الرئيس الحالي عمير بيرتس من منصبه.
كم���ا أن وزير الرفاه الحالي إيتس���يك ش���مولي أعل���ن انتقاله إلى حزب
«أزرق أبيض» ،ما جعل فوز النائبة ميراف ميخائيلي برئاس���ة الحزب أمرا
مضمونا ،وهي التي عارضت شراكة الحزب في حكومة بنيامين نتنياهو
الحالي���ة .وتنافس على رئاس���ة ح���زب العمل  7مرش���حين من بينهم
ميخائيلي ،واألسماء المرشحة من الصفوف الخلفية في الحزب ،الذي ما
ً
يزال مسجال في عضويته  37ألف شخص.
حزب العمل وبقوته الضئيلة من ش���أنه أن يكون داعما ألحد األحزاب
المتأرجحة في اس���تطالعات الرأي .واالحتمال األقوى أن تكون الشراكة
إما مع حزب «يوجد مستقبل» أو مع ميرتس.
أما النائب عوفر ش���يلح ،السابق ذكره ،فهو في ورطة بشأن التحالفات،
كونه انشق عن حزب «يوجد مستقبل» ،وليست له خيارات كثيرة تبقيه
في الساحة السياسية.
المشهد الحاصل في قطاع ما يسمى «الوسط -يسار» ،هو حالة تفتت،
رغم ضعفه أصال في الشارع اإلسرائيلي ،وفي حال عدم إقامة تحالفات،
تجم���ع كل هذه األح���زاب وتضمن تمثيله���ا ،فإن ه���ذا القطاع مهدد
بخسارة عشرات آالف األصوات.

استئناف محاوالت رأب صدع القائمة المشتركة
ف���ي األيام القليل���ة األخيرة تجري مح���اوالت إلعادة التئ���ام القائمة
المش���تركة ،التي تض���م  4أحزاب فاعلة في المجتمع الفلس���طيني في
إسرائيل ،بتوجه األحزاب لرئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية،
محم���د بركة ،لجمعها من جديد ،والتفاوض بش���أن الخالف الدائر ،وفي
مرك���زه موقف القائمة العربية الموحدة ،الت���ي تمثل الجناح البرلماني
للحركة اإلس�ل�امية (الجناح الجنوبي) ،بعدم رفض احتمال مقايضة في
العم���ل البرلماني مع حزب الليكود ورئيس���ه بنيامين نتنياهو ،بش���أن
حقوق الجماهير العربية ،وهو ما ترفضه األحزاب الثالثة األخرى.
وس���يتضح مصير القائمة المش���تركة في غضون أيام ،وقبل الموعد
األخير لتقديم قوائم الترش���يحات للجنة االنتخاب���ات المركزية ،إذ أن
الموقف ما زال ضبابيا ،من حيث مس���تقبل الش���راكة ،وأيضا في حال لم
تنجح المحاولة ،وبأي شكل سيخوض العرب االنتخابات ،في الوقت الذي
يتهددهم احتمال تراجع نسبة التصويت بسبب جائحة كورونا ،بموازاة
هجوم غير مس���بوق لألحزاب الصهيونية في العق���ود الثالثة األخيرة.
وبرغم األزمة الحاصلة في القائمة المش���تركة ،فإن اس���تطالعات الرأي
م���ا تزال تمنحها مع���دل  11مقعدا ،مقابل  15مقعدا له���ا اليوم ،إال أنه
يمكن القول إن المقاعد الـ  11تدل على نواة صلبة للقائمة ،من ش���أنها
أن تتوسع أكثر في حال استمرت تركيبة القائمة المشتركة الحالية.

ّ
س���تظل األنظار متجهة إلى يومي انتهاء مهلة تقديم القوائم
االنتخابية التي س���تخوض االنتخابات للكنيست اإلسرائيلي الـ24
التي س���تجري ي���وم  23آذار  ،2021وهما يوما  3و 4ش���باط المقبل،
ُ
وعندها قد تتاح إمكانية الحديث حول الس���يناريوهات المتعلقة
باالئتالف���ات الحكومية التي من ش���أن تلك االنتخاب���ات أن تؤدي
إليه���ا ،وحول احتم���االت النجاح ف���ي تأليف حكومة إس���رائيلية
جديدة ،تحل محل حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة الحالية .ومع
ذلك بات من األس���رار المفضوحة أن اس���تراتيجيا نتنياهو ،في ما
يرتبط بخارطة تلك القوائم ،تقوم على أس���اس الحفاظ على مكانة
حزب الليكود الذي يتزعمه كأكبر حزب بفارق كبير عن الحزب الذي
يليه من جهة ،وتقوم من جهة أخرى على محاولة تذرير التحالفات
الحزبية المنافسة له.
ووفقًا لما تؤكد عليه أوس���اط مقربة م���ن نتنياهو ،كان خيار هذا
األخير في اآلونة األخيرة وحتى هذه الجولة االنتخابية هو الحفاظ
مواز من معس���كر الوس���ط -يسار.
على ليكود كبير في مقابل حزب
ٍ ّ
وبه���ذه الطريقة اعتاد إيجاد توتر يحث م���ن خالله أنصار اليمين
عل���ى التصويت لمصلحة الليكود على حس���اب األح���زاب األخرى.
غي���ر أنه في االنتخابات القريبة لي���س أكيدًا وجود حزب كهذا في
المعسكر المذكور ،ومن هنا ستكون االستراتيجيا مختلفة :ليكود
كبير وأحزاب كثيرة صغيرة ومتوس���طة م���ن حوله .وبالرغم من أن
الت���وزع على الكتل قد ال ّ
يغير الكثي���ر بخصوص االئتالف المقبل،
لكن بالنس���بة إلى حزب صغير سيكون من األسهل عليه أن يختار
طرفًا واالنضمام إلى الحكومة ،من االنج���رار إلى انتخابات إضافية
واالختفاء نهائيًا .ولئن عمل نتنياهو إلى اآلن على تفكيك معسكر
ّ ّ
يوجه جل
الوسط -يسار ،كما نجح حيال تحالف «أزرق أبيض» ،فإنه
جهده في الوقت الحالي نحو تفكيك القائمة المشتركة وتفكيك
تحالف «يمينا» ،ولم تتضح ،حتى كتابة هذه الس���طور ،نتيجة هذا
الجهد الذي ال يزال في ذروته.
كذلك من المتوقع أن تبقى األنظار مش���دودة إلى واش���نطن بعد
ّ
س���دة الحكم في الواليات المتحدة إدارة ديمقراطية
أن تس���لمت
جديدة برئاسة جو بايدن ،هناك تلميحات كثيرة إلى أنها ستكون
بمثابة اس���تمرار إلدارة الرئيس الس���ابق باراك أوباما ،الذي فرض
على نتنياهو قبول «حل الدولتين» للصراع مع الفلس���طينيين وإن
على المستوى التصريحي ،وساهم في تعطيل مخططات استيطان
كولونيالي���ة ف���ي الضفة الغربي���ة ،وكان معارضًا لنه���ج نتنياهو
بالنسبة إلى الملف النووي اإليراني ،ولرؤيته ألزمة الشرق األوسط،
وغيرها من قضايا ومس���لكيات عبرت ع���ن التوتر بين الرجلين في
ّ
والتصرف إزاء قضايا مختلف���ة ،وذلك بالرغم من أن أوباما
المنهج
ّ
لم يقلل في الوقت ذاته من تعهده بحماية أمن إسرائيل والتزامه
بتفوقها.
وإل���ى أن تنجلي وجه���ة إدارة بايدن حيال إس���رائيل المرتبطة
على نحو خاص بالملف النووي اإليراني ،وقضية فلس���طين ،تشير
توقعات معظم التحليالت اإلسرائيلية إلى ما يلي:
ً
أوال ،ثم���ة احتم���ال بأن ّ
تخيم س���حابة س���وداء عل���ى العالقات
بي���ن هذه اإلدارة وحكوم���ة نتنياهو في ضوء وق���وف األخير علنًا
إل���ى جانب الرئيس الس���ابق دونال���د ترامب والح���زب الجمهوري
والتعام���ل معهما كما لو أنهما امتداد لليمين في إس���رائيل ومع
ّ
تس���بب
الحزب الديمقراطي كما لو أنه امتداد لـ»اليس���ار» فيها ،ما
باهتزاز مكانة إس���رائيل كموضوع إجماع ل���دى الحزبين الكبيرين
في الواليات المتحدة .وقد اتس���ع نطاق االس���تياء من ترامب خالل
الفت���رة القليلة الماضية على خلفية الهجوم على مبنى الكابيتول
في واش���نطن ،وبات يشمل أوساطًا من الحزب الجمهوري أيضًا .في
هذا الش���أن هناك انتظار لماهية ما س���ينطوي عليه موقف بايدن
في مقابل محاوالت إسرائيل التأثير في سياسة الواليات المتحدة
حيال الملف اإليراني خصوصًا ،وفي منطقة الشرق األوسط عمومًا.
ُ
وتطرح مقارب���ة مفادها أن بايدن ،ال���ذي كان نائبًا للرئيس عندما
ق���ام نتنياهو بإلقاء خطاب أمام الكونغرس في العام  2015بهدف
إحباط االتفاق النووي اإليران���ي الذي أبرمه أوباما ،يمكن «أن يغلق
الباب» أمام محاوالت إسرائيل هذه.
ثانيًا ،في المقابل يتم التنويه بأن بايدن ونائبته كاماال هاريس
ينتميان إل���ى التيار المؤيد إلس���رائيل في الح���زب الديمقراطي
األميركي .فاألول سبق أن ّ
صرح في الماضي بأنه «صهيوني» وبأنه
«ال ينبغي بالمرء أن يكون يهوديًا كي يكون صهيونيًا» .أما هاريس
ّ
تتمس���ك بآراء مماثل���ة ليس فقط لكون زوجها
فقد جاهرت بأنها
يهوديًا ،كما أنها بادرت إلى تجنيد معارضة في مجلس الش���يوخ
ضد قرار أوباما االمتناع عن التصويت على قرار مجلس األمن الدولي
رق���م  2334الذي صودق عليه يوم  23كانون األول ّ 2016
ونص على
مطالبة إس���رائيل بوقف االس���تيطان في أراض���ي الضفة الغربية
بما في ذلك القدس الش���رقية ،وعلى عدم ش���رعية إقامة إسرائيل
للمس���توطنات في األراضي المحتلة منذ العام  ،1967واعتبر قرارًا
ُ
تاريخيًا ألن معظم مش���اريع القرارات ضد إس���رائيل كانت ترفض
باستخدام الواليات المتحدة حق الفيتو ،وكانت هذه هي أول مرة
ال تلجأ فيها الواليات المتحدة إلى هذا الحق ،مما جعله قرارًا ساري
المفعول بعد إقراره من غالبية األعضاء.
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الحريديم وإجراءات «كورونا» :االبتزاز السياسي يثبت حضوره.

التيار الحريدي يدفع بإسرائيل نحو كارثة صحية -اقتصادية ..ونتنياهو رهينة أصواته!
كتب خلدون البرغوثي:
تثي���ر العالق���ة الخاص���ة بي���ن رئي���س الحكومة
اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياه���و وحزب���ي اليهود
الحريدي���م ش���اس ويه���دوت هت���وراه ،انتق���ادات
لنتنياهو تحدي���دا ،ولكبير حاخامات التيار الحريدي
َ
حاييم كنايفيس���كي ،في ظل المعطي���ات الصحية
التي تش���ير إلى أن مراك���ز تجم���ع الحريديم (مدنا
وبلدات وأحياء ومؤسس���ات) هي من أبرز بؤر تفشي
فيروس كورون���ا ،وربما من أبرز أس���باب تأخير خروج
إس���رائيل من أزمتها الصحية -االقتصادية الناجمة
ع���ن الجائحة ،والتي ق���د تقود إس���رائيل إلى كارثة
صحية -اقتصادية.

«كورونا» والحريديم
يس���عى نتنياهو حاليا إلى طرح نفسه بأنه الزعيم
الذي وضع إسرائيل في الموقع األول عالميا في نسبة
من تلقوا لقاح كورونا من مجموع الس���كان ،فبحس���ب
معطي���ات وزارة الصح���ة حتى صب���اح الجمعة تلقى
الجرعة األولى من لقاح كورونا  2.4مليون إس���رائيلي
( 27ف���ي المئة من مجموع الس���كان) ،وتلقى الجرعة
الثاني  800ألف ( 9في المئة من مجموع السكان).
رغم ذلك سجلت نسبة اإلصابات ارتفاعات متتالية،
تجاوزت  10في المئة في األيام األخيرة ،رغم اإلغالق
الثالث الذي تم تمديده حتى نهاية الشهر الجاري.
وتش���ير معطي���ات اس���تعرضتها وس���ائل اإلعالم
العبري���ة خ�ل�ال األس���بوع الماض���ي ،إلى أن نس���بة
الحريدي���م المصابين بكورونا تصل إلى  40في المئة
من نس���بة المصابين بش���كل عام ،كم���ا ذكرت وزارة
الصحة اإلس���رائيلية أن التالميذ الحريديم يشكلون
 60في المئة من نس���بة التالميذ المصابين بكورونا
بشكل عام ،رغم أن نس���بة الحريديم في إسرائيل ال
تتجاوز  12ف���ي المئة من مجموع الس���كان .وظهرت
في وس���ائل اإلع�ل�ام العبري���ة مؤخرا ع���دة مقاالت
وتقاري���ر تنتق���د س���لوك الحريدي���م الذين يرفض
الكثيرون منهم االلتزام بقي���ود كورونا ،بل يدخلون
في مواجهات عنيفة مع الش���رطة اإلسرائيلية التي
تحاول فرض اإلغالق ومنع التجمعات بموجب إجراءات
اإلغالق في إسرائيل ،كما حدث مؤخرا.
المخالفات للعرب!
بالمقابل ،كشفت قناة «كان  »11العبرية عن تناقض
كبير بين الواقع على األرض وبين س���لوك الش���رطة
الذي يحم���ل بعدا عنصريا ضد الع���رب والعلمانيين
لصال���ح الحريديم ،في فرض قي���ود كورونا .إذ بينت
معطيات الش���رطة اإلس���رائيلية أنها أصدرت خالل
فترة اإلغالق الثالث  26مخالفة لقيود كورونا لكل 10
آالف شخص في الوس���ط الحريدي ،و 80مخالفة لكل
 10آالف شخص من العرب ،و 58مخالفة لكل  10آالف
شخص كمعدل عام.
الش���رطة اإلس���رائيلية ادع���ت في رده���ا األول أن
تفس���ير قناة «كان  »11مضلل للجمهور ،لكنها الحقا
أقرت بصحة المعلومات التي نش���رتها القناة ،األمر
الذي دفع وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أمير أوحانا
إل���ى طلب اجتماع عاجل مع المفوض العام للش���رطة
اإلسرائيلية كوبي شبتاي لبحث إجراءات فرض قيود
كورونا خاصة في المناطق الموبوءة.

َ
نتنياهو وكنايفيسكي -عالقة تبعية
ُ
أعلن مع ذهاب إسرائيل إلى تمديد اإلغالق الثالث،
أن نتنياه���و أجرى اتصاال مع حفي���د كبير حاخامات
َ
الحريدي���م حاييم كنايفيس���كي وطل���ب منه التزام
الحريديم بإغالق مؤسساتهم.
وذك���ر الموق���ع االلكترون���ي اإلخب���اري الحريدي
َ«ل َ
داعت» أن نتنياهو اتصل عشية اجتماع الحكومة
َ
األخي���ر (الثالث���اء الماضي) بحفيد كنايفيس���كي
وأبلغ���ه أن الحكومة س���تمدد اإلغالق عش���رة أيام،
َ
وطل���ب منه أن يقوم الحاخام كنايفيس���كي بدعوة
الحريدي���م إلى االلت���زام بقيود كورون���ا في األيام
العشرة اإلضافية.
وأضاف الموقع اإلخباري الحريدي أن نتنياهو طلب
َ
دعم الحاخام كنايفيس���كي إلغالق المدارس الدينية
في فترة اإلغالق الشامل.
هذا األمر أثار انتقادات ش���ديدة لرئيس الحكومة
اإلس���رائيلية بسبب تساهله و»أدبه» وحتى «توسله»
للتيار الحريدي لاللتزام بقيود كورونا.
قال زعيم ح���زب «يوجد مس���تقبل» يائير لبيد في
مقابلة مع صحيف���ة «يديعوت أحرون���وت» إن «4142
إس���رائيليا مات���وا بس���بب إدارة نتنياهو الفاش���لة
والجبانة ألزمة كورونا ..ألن نتنياهو يتصل ليال بحفيد
َ
كنايفيسكي لطلب موافقته على فرض اإلغالق ،وبدال
من أن يقوم بذلك بناء على نس���بة العدوى ومعطيات
الصحة وعلى أس���اس علمي ،فإنه يدير العملية بناء
على اعتبارات سياسية وفي ظل ابتزاز سياسي».
أم���ا زعيم حزب «أم���ل جديد» جدعون س���اعر فقال
للقناة  12العبرية «لو كنت رئيس���ا للحكومة لفرضت
القان���ون عل���ى الجمي���ع ،ولم���ا اتصل���ت بالحاخ���ام
َ
كنايفيس���كي ..هناك حكومة وهناك مؤسس���ات ال
تطبق القانون ،ويجب فرضه عليهم بغض النظر عن
انتمائهم السياس���ي» .س���اعر قال أيضا إنه سيدعو
إلى تشكيل لجنة للتحقيق في أداء حكومة نتنياهو
ألزمة كورونا .واتهم الحكومة الحالية بأنها فش���لت
ف���ي التعامل مع هذه األزمة منذ أكثر من عام ،ولهذا
الس���بب مات الناس ودمرت أرزاقهم ،مش���يرًا إلى أن
هن���اك تقصيرا كبيرا على مس���تويات مختلفة منها
نظام التعليم والملف االقتصادي وغيره.
َ
كنايفيسكي :تفشي «كورونا» غضب
إلهـي بسبـب إغـالق مدارس التوراة!
هاجم روغيل ألفر في صحيفة «هآرتس» الحريديم
َ
أيضا ،وق���ال إنهم يؤمنون بأقوال كنايفيس���كي إن
س���بب تفش���ي كورونا هو غضب رباني .وينسب ألفر
َ
لكنايفيسكي قوله للمتس���ائلين عن أسباب تفشي
كورون���ا إن «وق���ف التعليم في صف���وف التوراة أمر
خطير ،ولهذا ترتفع نس���بة تفش���ي كورونا ،ويصيب
المرض حتى من هم ليس���وا ف���ي دائرة الخطر ..هذه
نتيجة مباش���رة إلغ�ل�اق صفوف تدري���س التوراة».
وأضاف ألفر« :نس���بة من يؤمن���ون بصحة االدعاءات
ه���ذه مثي���رة ،فه���م يرفض���ون التفس���يرات التي
تقول إن س���بب تصاعد تفش���ي كورونا هو الفيروس
المتحور بس���بب طفرات جينية عشوائية ،ويفضلون
التفس���يرات التي تق���ول إن الق���وة الغيبية تعاقب
اليهود ألنهم أغلقوا صفوف التوراة».
ألف���ر دعا في مقال آخر له في «هآرتس» إلى ضرورة
َ
اعتقال كنايفيس���كي وحفيده بتهمة «نشر المرض

ه���و بالفيروس .مع ذل���ك فإن مرضه ل���م يمنعه من
االس���تمرار في إصدار تعليماته بإبقاء المؤسس���ات
الحريدية مفتوحة ،كما أن مرضه لم يغير في وجهة
نظ���ر اتباعه من أن ال أحد محصنا من اإلصابة بكورونا،
واستمروا في سلوكهم الذي يساهم في نشر المرض
في إس���رائيل كلها ،حس���بما يقول ش���احر إيالن في
صحيفة «كالكاليست».

عمدا أو إراقة الدماء» .وهاج���م نتنياهو أيضا وكتب
«في إس���رائيل الدول���ة التي تعتبر نفس���ها غربية،
والتي تتصدر دول العالم في نس���بة من تلقوا لقاح
كورونا ،يتص���ل رئيس الحكومة بحفيد حاخام هناك
ش���كوك حول قدراته العقلية ،ليتوسل له كي يصدر
تعليم���ات ألتباعه لاللت���زام بالقانون ،ف���ي الواليات
المتحدة قمعوا الذي���ن اقتحموا مقر الكونغرس ،أما
في إس���رائيل فما يحدث هو انق�ل�اب هادئ وزاحف
وناجح».
كما تق���دم المحامي غاي أوفير بطلب للمستش���ار
القانون���ي للحكومة اإلس���رائيلية أفيحاي مندلبليت
َ
لفتح تحقيق ضد الحاخام كنايفيسكي وحفيده بعد
إصدارهم���ا تعليمات بفتح المؤسس���ات التعليمية
رغم اإلغالق .وقال المحام���ي «إنهما يفعالن ما يحلو
لهما ،وبهذه األفعال واإلهمال يعرضان للخطر حياة
المواطنين الملتزمين بالقانون».
وهاج���م يهودا موش���يه زه���اف ،رئي���س منظمة
«زاكا» المتخصص���ة في إخالء جث���ث ضحايا الكوارث
والح���وادث والعملي���ات ،ف���ي مقابل���ة م���ع صحيفة
«يديع���وت أحرونوت» ،الحاخام���ات الحريديم الذين
يرفضون اإلغالق.
موش���يه زهاف وهو حريدي أيضا ،فق���د أمه وأباه
وشقيقه خالل شهر واحد بسبب كورونا ،وبحكم عمله
فإنه يزور المستشفيات والمراكز الطبية ويطلع على
حقيقة الوضع المأساوي بسبب تفشي كورونا.
ويقول رئي���س منظم���ة «زاكا» :إنه���م (حاخامات
الحريدي���م) أس���وأ م���ن منك���ري المحرق���ة ،فمنكرو
المحرق���ة يرفضون التاريخ ،أما هن���ا فإنهم ينكرون
الحاضر ..رؤية عائ�ل�ات المرضى مؤلمة جدا ..وكذلك
بكاؤهم ودموعهم».
وكتب ناتي توكر مقاال في صحيفة «هآرتس» وصف
فيه حالة أسرة حريدية بعد وفاة األم ( 40عاما) بكورونا
تاركة وراءها زوجا أرمل وخمس���ة أطف���ال أيتاما .توكر
كتب «ال يمكن إنكار أن هناك انتهاكا واضحا ومنهجيا
لتعليم���ات التباعد االجتماع���ي ،وأن هناك غطاء لهذا
االنته���اك م���ن قبل قطاع كبي���ر من ق���ادة الحريديم،
فمؤسس���اتهم التعليمية مفتوحة ،ويقومون بتنظيم
حفالت زفاف ضخمة وبش���كل علن���ي ،وبعض الكنس
والم���دارس عادت للعمل بش���كل ع���ادي» .ويضيف «ال
توجد قيادة حريدية ،واختفت كذلك القيم األساسية
مع هذه القيادة ،وتخيلوا ما كان يمكن أن يحدث لو قاد
هؤالء جماهيرهم في جبهة واحدة تتحلى بالمسؤولية
لضبط س���لوك أتباعهم ،لكن ذلك ل���م يحدث ،الطائفة
الحريدي���ة تحصي موتاها ،وإس���رائيل كلها تغرق في
األزمة الصعبة بسبب سلوك التيار الحريدي ،وفي هذه
األيام أنا أشعر بالعار ألني حريدي».

أسباب التمرد الحريدي
تس���تعرض دراس���ة لجامعة تل أبيب أسباب رفض
الحريديم االلتزام بقيود كورونا .وأش���ارت الدراس���ة
التي نش���رت صحيفة «معاريف» أب���رز نتائجها ،إلى
ثالث���ة عوامل رئيس���ة تدفع الحريديم إل���ى التمرد
هي :العامل َ
القيمي -الدين���ي ،والعامل االجتماعي-
األيديولوجي ،وأسلوب الحياة.
واس���تطلعت الدراس���ة الت���ي أعدته���ا د .س���ارة
زيلتس���بيرغ ود .س���يما زيلتس���بيرغ ب�ل�اك ،خ�ل�ال
اإلغالقي���ن األول والثان���ي ،آراء عينة م���ن الحريديم
ش���ملت آباء لما معدله س���بعة أطفال م���ن التيارين
الليتواني والحس���يدي من الذي���ن أصيبوا بكورونا أو
كانوا مخالطين لمصابين.
ف���ي العام���ل َ
القيم���ي -الدين���ي ،تحت���ل القي���م
والممارسات الدينية حتى في الجانب الصحي مكانة
مهمة ل���دى الحريديم في إس���رائيل .فهم يقدمون
آراء حاخاماتهم على تعليم���ات وزارة الصحة بحكم
إيمانهم بأن طاع���ة الحاخامات فرض ديني ،وألنهم
يرون أن التوراة تش���كل حصن���ا لهم من المرض .في
هذا الس���ياق قال بعض المس���تطلعة آراؤهم إنهم
رفضوا اإلقام���ة في الفنادق المخصص���ة للمصابين
بكورون���ا ألنه���ا توف���ر بيئ���ة علمانية ال تتناس���ب
وحاجاتهم الدينية.
وفيم���ا يخص العام���ل االجتماع���ي -األيديولوجي
يرى بعض الحريديم المس���تطلعة آراؤهم أن طبيعة
القي���ود المتعلق���ة بكورون���ا تضمن جانب���ا عنصريا
يس���تهدفهم ،ففيما يس���مح بالتظاهرات ،يمنعون
هم من الصالة في الكنس ،لذلك قرروا كس���ر الحظر.
فيما قال بع���ض ذوي اآلراء األكثر تطرفا إن رفضهم
االلتزام بقيود كورونا هو تمرد مقصود على س���لطة
الدولة ومؤسساتها.
وفي العامل المتعلق بأسلوب الحياة فإن االكتظاظ
يجع���ل تطبيق إجراءات التباع���د االجتماعي والحجر
الصح���ي أمرا صعب���ا ،فيم���ا يمنع أس���لوب التعليم
المغلق لديهم إمكانية حصوله���م على المعلومات
من مصادر خارجية خاصة تل���ك المتعلقة بتطورات
تفش���ي كورونا ،بما فيها تعليمات الوقاية وقرارات
وزارة الصحة.

َ
كنايفيسكي :من يصوت
لـ«يهدوت هـتـوراه» لـن يـصـاب بـ«كـورونـا»!
َ
من أبرز التصريحات المثيرة للحاخام كنايفيسكي
مقطع فيديو نش���ر عبر مواق���ع التواصل االجتماعي،
ق���ال فيه ألحد أتباعه عندما س���أله قبيل االنتخابات
األخي���رة إن كان التصوي���ت لصال���ح ح���زب يهدوت
هتواره الحريدي س���يحميه من اإلصابة بكورونا ،فرد
َ
كنايفيسكي بالقول إن هذا صحيح.
َ
كم���ا كت���ب كنايفيس���كي أدعية ق���ال إنها تمنح
الحصان���ة من كورون���ا ،لكن���ه في النهاي���ة أصيب

نتنياهو رهينة لدى الحريديم
تحكم حاجة نتنياهو إل���ى أصوات التيار الحريدي
التي تصب لصالح حزبي ش���اس ويه���دوت هتوراه
الش���ريكين الدائمين له في معظ���م الحكومات التي
ش���كلها ،طبيع���ة الخطاب ال���ذي يوجه���ه نتنياهو
له���ذا التيار رغم الكارثة الصحية -االقتصادية التي
يق���ود أنصاره إس���رائيل إليها .وحالي���ا تعتبر كافة
اس���تطالعات ال���رأي أن كتلة اليمين الت���ي يقودها
نتنياهو تضم فقط حزبه الليكود ،وش���اس ويهدوت
هتوراه ،تحت وصف كتلة «مري���دي نتنياهو» ،فيما

تضع هذه االس���تطالعات باقي أحزاب اليسار -وسط،
واألحزاب الديني���ة -القومية مثل «يمين���ا» و»البيت
اليه���ودي» ،وكذل���ك القائمة المش���تركة في كتلة
«مناهضي نتنياهو».
تاريخي���ا ف���إن حزب���ي ش���اس (ح���راس الت���وراة
الس���فارديين) ويه���دوت هت���وراه (تحال���ف ديغل
هت���وراه وأغودات يس���رائيل) ن���ادرا م���ا كانا خارج
االئتالفات الحكومية المتتابعة.
ش���اس كان ش���ريكا ف���ي كاف���ة الحكوم���ات منذ
تأسيس���ها العام  ،1984باس���تثناء الحكومة الثالثة
والثالثين (آذار  2013حتى أيار  )2015الشتراط زعيم
«يوجد مس���تقبل» يائير لبيد الدخ���ول في االئتالف
الحكوم���ي مع نتنياهو مقابل عدم ضم ش���اس لهذا
االئتالف.
أما يهدوت هتوراه الذي أس���س الع���ام  ،1992فلم
يش���ارك في كل من الحكومة الخامس���ة والعش���رين
بزعام���ة إس���حاق رابي���ن بي���ن عام���ي ،1995 – 1992
والحكومة الحادية والثالثين برئاس���ة ايهود أولمرت
التي توالها خلفا ألريئيل ش���ارون زعيم حزب كديما
المنشق عن الليكود.

استطالعات الرأي تكبل نتنياهو
تشير معظم استطالعات الرأي إلى أن حزب الليكود
ال يزال يتصدر ،بفارق كبير عن باقي منافس���يه (– 29
 31مقع���دا) ،لكن ذلك ال يمنحه الغالبية التي تمكنه
من تش���كيل ائت�ل�اف حكوم���ي ،فتحال���ف «مريدي
نتنياه���و» أي الليكود وش���اس ويه���دوت هتوراه،
قد يحصل على  47مقعدا حس���ب آخر اس���تطالع رأي
أجرته صحيفة «معاريف» (الجمعة) ،فيما قد تحصل
األح���زاب المض���ادة لنتنياهو على نح���و  63مقعدا،
حتى لو اس���تبعدت القائمة المشتركة منها .وهذه
النتائج قريبة جدا من استطالع أجرته إذاعة 103fm
أيضا .وهذا في حالة انضمام «يمينا» بقيادة نفتالي
بينيت لها ،حسب الكثير من المؤشرات.
بق���اء تحالف نتنياهو مع األحزاب الحريدية هو خيار
استراتيجي له لضمان بقائها ورقة للمساومة مع باقي
األح���زاب التي يمكن أن تنضم إلي���ه خاصة اليمينية
مثل حزب «يمين���ا» أو «البيت اليهودي» ،لكن نتنياهو
حتى بانضم���ام «يمينا» لكتلته لن يك���ون قادرا على
الحصول على الغالبية المطلوبة ،وهي  61مقعدا ،لكنه
قد يعيق تشكيل مناهضيه ائتالفا حكوميا.
غير أنه في ظل المعطي���ات هذه ،يبدو أن إمكانية
تخلي أح���د الحزبين الحريديين ع���ن نتنياهو باتت
أكثر واقعية م���ن إمكانية انضم���ام نفتالي بينيت
لكتلة «مريدي نتنياهو».
فرئيس كتلة حزب يهدوت هتوراه في الكنيس���ت
إسحق بيندروس قال في تصريحات صحافية لمجلة
«بكهيال» الحريدية ،مؤخرا ،إن يهدوت هتوراه ليس
ملزما بالبقاء مع نتنياهو ،فوالؤهم هو لكتلة اليمين
ككل .لكن بيندروس أضاف أنه ال يس���تبعد إمكانية
دعم يهدوت هتوراه لجدعون ساعر في حالة تمكنه
من تولي رئاس���ة الحكومة .ورغم أن مكتب بيندروس
نش���ر الحقا تنويها قال في���ه إن أقواله «أخرجت من
سياقها» وأنه قال إنه قد يدعم ساعر إذا أقام ائتالفا
حكومي���ا يمينيا ،إال أن تصريحاته تبقى مؤش���را إلى
أن األحزاب الحريدي���ة قد تتخلى عن نتنياهو ،إذا ما
حصلت على صفقة مرضية من منافسيه.
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العبرانيون األفارقة« :بنو إسرائيل» «العائدون» إلى ديمونا!
كتب أنس إبراهيم:
ُ
تع����ود بداي����ة ّ
قصة مجتم����ع األفارق����ة العبرانيي����ن الذين
ُ َُ
يعيش����ون في ديمونا [جنوب] داخل وخ����ارج ما يعرف بـ»قرية
ّ
ّ
السالم  ،»Kfar Hachalomإلى قائدهم التاريخي ،بن عامي بن
ُ َُ
ُ
يس����رائيل ،الذي كان يعرف بـبن كارتر عندما كان يعيش في
ّ
شيكاغو ،أميركا ،في ستينيات القرن الماضي .كان بن عامي ،أو
بن كارتر آنذاك ،عضوًا في مجتمع األفارقة العبرانيين المزدهر
آنذاك في شيكاغو ،ووفقًا لرواية الجماعة ،فقد ُ
أتته في العام
ّ
«مهمته
 1966رؤي����ا ،عن طريق المالك جبرائيل الذي قال له ّإن
هي إعادة أبناء إس����رائيل م����ن األميركيين األفارقة إلى األرض
الموع����ودة» .وفي العام  ،1967هاجر بن عامي إلى ليبيريا ،التي
ّ ُ
يقضي قانونها ّ
بالس����ماح ّ
ٍّ
أفريقي يطل ُب
أميركي من أصل
ألي
ِ
الهجرة/العودة إليها من أميركا بالعيش فيها .كان برفقة بن
ّ
ّ
أفريقي هاجروا برفقته من
أميرك����ي
عام����ي ما يقارب أربعمئة
ّ ً ّ
ّ
َ
ش����يكاغو ،وقد هاجروا إلى ليبيريا أوال ألنهم آمنوا أن عودتهم
ً
ُ ُ
ّ
ُ
لكيفية خروجهم ِمنها،
طابقة
إلى إس����رائيل ُيجب أن تكون م ِ
وذلك يعن����ي خروجهم من إس����رائيل ،إلى أفريقي����ا ،ومن ثمّ
استعبادهم وخروجهم من أفريقيا عبر غرب أفريقيا [ليبيريا]،
َ
فطريق العودة تكون عبر ليبيريا ومن ّ
ثم إلى إسرائيل.
وهكذا
ُ
ُّ
ّ
«كلن����ا نعرف أنن����ا خرجنا عبر غرب أفريقي����ا في وقت تجارة
ٌ
ّ
مجتمعي في ديمونا،
العبيد» ،يقول أمادييل بن يهودا ،قائد
ُّ
«ينص دس����تور ليبيريا على فتح األبواب أليّ
أفريقي أميركيّ
ّ
ُ
ّ
يريد العودة .تلك كانت تجربتنا البرية؛ مغادرة مصر الحديثة
[أمي����ركا] .لم نكن نس����تطيع العودة إلى إس����رائيل في حالة
ُّ
ّ
بكلمات أخرى ،بسبب حالة االنحطاط
العبودية التي كنا فيها،
ٍ
ُْ
ّ
ُّ
التي أخ ِضعنا لها ،لم نكن نحب أنفس����نا ،ولم يكن ثمة طريقة
ّ
حب بعضنا البعض وهي ضرورة ّ
لنتمكن فيها من ّ
مهمة لبناء
ِّ ُ
ّ
أي مجتمع؛ كان ال ّبد لنا من نس����يان م����ا ُعلمناه في أميركا في
َ
ّ
عملية استغرقت عامين ونصف العام في ليبيريا».
ّ
يتبق ُ
ّ
غير  138أفريقيا عبرانيا برفقة
بحلول الع����ام  ،1969لم
ُ
البع����ض ّ
وقرر آخرون العودة
بن عام����ي في ليبيريا ،بينما مات
َ
ّ
المتبقية ّ
ألول
إلى أميركا .وفي العام  1970س����اف َرت المجموعة
َُ
سيعرف الحقًا بالموجة األولى .في ذلك
ّمرة إلى إسرائيل فيما
ّ
الوق����ت كانوا قادرين على دخول إس����رائيل تحت مظلة قانون
ّ لاّ
ّ
س����يتغير الحقًا ،وس����يواجه
اإلس����رائيلي ،إ ّأن ذلك
الع����ودة
ُّ
العبرانيون األفارقة مش����اكل في دخول إس����رائيل وكذلك في
البقاء فيها.
ُ
ّ
ّ
«بن عامي كان الشخصية المسيانية في ذلك الوقت» ،يقول
ُ
ّ
س����تجد ّأن
اليهودية
أمادييل« ،تاريخيًا ،إن ُعدت إلى الثقافة
ُ
فكرة َ
الم ّ
فرد
شياح [المس����يح المنتظر] ،لم تكن
تقتصر على ٍ
ُ ِّ َ
ّ
بعين����ه ،على العكس من التأويل المس����يحي .وقد كلف
واحد
ِ
ٍ
ّ
بمهم����ة إعادتنا إلى ه����ذه األرض ،وبفعله
ببس����اطة
بن عامي
ٍ
ُ
ّ
ّ
ذلكَ ،
ش����خصيات
ننتظر
المش����ياح ،ولم ُنعد
أنبأ بعودة عصر
ُ
ّ
ّ
مس����يانية بعينها منذ ذلك الوقت .كانت مهمة بن عامي هي
ّ
ُ
ِّ
ّ
المسياني ،لم يكن يحاول أن يكون مخلصًا
إعادة بعث الشعب
ُ
عالميًا؛ كان����ت ّ
ّ
تقتصر على أبناء إس����رائيل .وقد أنجز
مهمته
المهمة خالل أعوامه الخمس����ين ف����ي خدمتنا ،واآلن نحنُ
ّ
تلك
ّ
ُ
ُ
ّ
ِّ
متجذرون في هذه األرض ،ونجس����د نموذج الحياة المسيانية
السماء وال في اآلخرة ،بل ُهناُ .
بشكل ملموس ،ال هناك في ّ
نحن
ُّ ٍ
ُ ّ
وبطريقة ما ،نحن كلنا بن عامي».
ممتنون لحضوره،
ٍ
كان هناك المزي����د من األفارقة العبرانيي����ن الذين التحقوا
بمجتمع ديمونا إلى أن وص����ل عددهم تقريبًا إلى  3000عضو
ّ
بحلول العام  ،1990وما يقارب الـ 5000اآلنّ .
ولكن منحهم الحق
ّ
في اإلقامة في إس����رائيل اس����تغرق عش����رين عامًا من التوتر
ّ
ّ
اإلس����رائيلية بداية
والصراع ما بين مجتمع ديمونا والحكومة
ّ
م����ن العام  1970وحتى الع����ام  .1990كثيرون منهم وصلوا إلى
ّ
ّ ّ
ّ
األميركية حتى ال تتم
جنسيتهم
إس����رائيل بعد تخليهم عن
إعادتهم إلى الواليات المتحدة .في المقابل ،عرضت الحكومة
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية ألعضاء مجتمع ديمونا
الجنسية
اإلسرائيلية منح
ّ
ّ
إن ه����م وافقوا عل����ى التحول إل����ى اليهودية وفقًا للش����ريعة
ّ
ّ
اليهودية ،وهي
اليهودية [الهاالخاه أو الهالوخ ،أي الشريعة
ّ
ّ
مجموع القوانين واإلرشادات الدينية اليهودية والتي تشتمل
ّ
عل����ى ّ 613
الحاخامية
وصي����ة ،وتعاليم التلم����ود والتعالي����م
ّ
ّ
المعروف����ة بالميتس����فاه] ،ولكنهم رفضوا ذل����ك .في النهاية
ّ
التوصل إلى ّاتفاق بعد س����نوات عديدة من ّ
ّ
الصراع ما بين
تم
ّ
الحكومة ومجتمع األفارقة العبرانيين ،لكنه لم يش����تمل على
ّ
ّ
اليهودية.
التحول إلى
ّ
ّ
ّ
كان اعتقادهم أنهم لو تحولوا إلى اليهودية ،وفقًا لتعاليم
ّ
ّ
اليهودية ف����ي إس����رائيل ،فذلك س����يعني أنهم
الش����ريعة
ّ
ّ
ليس����وا حقًا ما يدعونه عن أنفس����هم ،أي العبرانيون من نسل
ّ
العبرانيي����ن األوائل .ال ّ
يدعي األفارقة العبرانيون أنهم يهود،
ّ
ّ
بل هم يتجنب����ون الدين المنظم/الممأس����س ويرونه كمصدر
ّ
ّ
للشرور العظيمة في العالم .ولكنهم يؤمنون أنهم بصفتهم
ينحدرون من اإلس����رائيليين القدم����اء ،فعليهم التزام العيش
إرشاد لألمم األخرى.
في إسرائيل وأن يكونوا مصدر
ٍ
وهم بحس����ب اعتقادهم ،يفعلون ذلك بطرق مختلفة؛ فهم
ّ
ّ
بش����كل كل ّي .فالعيش
نباتي مستدام
يعيش����ون في مجتمع
ٍ
ُّ
ّ
ّ
غذائية نباتية يع����د بنظرهم طريقة للعودة
بن����اء على حمية
ّ
ّ
إلى «جنة عدن» ،إلى الوقت الس����ابق على إعطاء البشر حيوانات
ألكله����ا ،وإلى الوقت ّ
الس����ابق على قوانين الكاش����ير [الحالل]،
ّ
ّ
ّ
والتي هي قوانين للناس الس����اقطين من الجنة ،وهي قوانين

«قرية ّ
السالم» بديمونا :طروحات «عبرانية» استفزازية حول االنتماء الجمعي في إسرائيل.

ّ
ّ
المس����ياني .وفيما يتعلق بالزواج ،فمعظم
ال يحتاجها الشعب
أحادي ،رغم أنّ
ّ
زواج
البالغين ّ في مجتمع ديمونا يعيش����ون في ٍ
ّ
المتزوجين بأكثر من زوجة واحدة ،وهو
هناك أقلية من الرجال
توافقي ما بي����ن ّ
ّ
الرجل والمرأة لتقب����ل أن تكون إحدى
س����لوك
الزوجات المتعددة.

ّ
إشكاليات ّ
هوياتية :ما بين مزرعة
ّ
فـي تـكـسـاس واألرض الـمـقـدسـة
ُ ّ
ّ
األميركية وحس����ب ما أتى بالعبرانيين
لم يكن رفض الثقافة
ُ
ّ
انخراطهم في ّ
توراتية
عملي����ة تفكير
إلى إس����رائيل ،بل كان ِ
بأنفسهم وبمكانهم في العالم« .لقد أيقظنا بن عامي» ،يقول
ّ ُّ
قبور في أميركا .إن قرأت كتاب
إلياكي����م« ،لحقيقة أننا كنا في ٍ
ُ
حزقيال  ،37يقول’ :سأخرجكم من قبوركم وآتي بكم إلى أرض
إسرائيل’».
ّ
ّ
والصهيونية؛
العبرانية
هناك نوع من التوازي ما بين الرواية
َ
ّ
بتاريخ تآمر
فالحركت����ان ّادعتا أنهما تحاوالن وص����ل أتباعهما
ٍ
ّ
ً
ّ
الصهيونية مثال
المجتمع الحدي����ث لفصلهم عنه .فقد مكنت
ّ
ّ
ّ
ّ
شخصي
مصير وتاريخ
الفرنسي من رؤية
الروس����ي أو
اليهودي
ٍ
ّ
ّ
لم يك����ن ممكنًا له م����ن قبل رؤيته ل����وال الرؤي����ة الصهيونية
ّ
ّ
االس����تعمارية .وكذل����ك ،عل َم بن عام����ي أتباعه م����ن هم حقًا،
ّ
مالئ����ًا بتعاليمه الفجوات في ّ
عملي����ة إدراك الذات التي لطالما
قلق دائم����ة؛ يقول أماديي����ل« :لم يكن
وضعته����م في حال����ة ّ ٍ
ّ ّ
عبيد [في
مزرع����ة
في
فجأة
ظهرنا
ن����ا
منطقيًا بالنس����بة لي أن
ٍ
ُ
أميركا] ،التي عادة ما يبدأ منها تاريخ ّ
السود».
ّ
يرى كثير من العبرانيين دولتهم ّ
السابقة ،كمحطة مأساوية
ّ
ّ
الحقيقي ،تمام����ًا مثلما فكر
ف����ي طريق الوصول إلى وطنه����م
ّ
ّ
الصهاينة المس����تعمرون األوائل بأوطانهم األوروبية السابقة،
ّ
محطة مأس����اوية في طريق����ة العودة إل����ى «األرض الموعودة»،
ّ
ّ
َ ْ
األسطورة الصهيونية الشهيرة التي أقنعت يهود أوروبا أنهم
اَّ
ّ
ّ
لن يتمكنوا أبدًا من التصالح م����ع ذواتهم إل من خالل تحقيق
العودة إلى أرض إسرائيل التي فيها يستطيعون تكوين ذوات
ّ
وطنية غير َمر ّ
ّ
«خارجية» كما كانت دائمًا في أوطانها
ضية وغير
ّ
األوروبية.
ّ
َ
ف����ي العام  2003أكد أريئيل ش����ارون ألعضاء مجتمع ديمونا
ّ
أنهم س����يحصلون عل����ى إقامة دائمة ،فاتحًا بذل����ك الباب أمام
العس����كرية في العام التالي .ال ُ
ّ
يشع ُر
انضمامهم إلى الخدمة
ِ
ّ
العبرانيون ّ
����ف على خدمتهم العس����كرية في الجيش
بأي َأس ٍ
ّ
اإلس����رائيلي ،كما يق����ول أمادييل« :نحن ُمس����المون ،ولس����نا
ّ
ّ
ّ
عنصري كما يعتقد
فصل
سلميون» ،رغم أن الخدمة في جيش
ٍ
بعض أفراد المجتمع ال تزال تثير الجدل في أوساط العبرانيين.
ّ
ّ
ّ
شكلت «قرية ّ
انتخابية
السالم» محطة
وفي الس����نوات األخيرة،
ّ
ّ
سياس����ية في إس����رائيل ،فقد زارها كل م����ن بنيامين نتنياهو
وكذلك إس����حاق هيرتسوغ خالل انتخابات العام  .2013وكذلك

قــيــد الــطــبــع

ّ
ّ
مهمة لبعض السياس����يين األفارقة وأيضًا ّ
محطة ّ
تعد
تشكل
ّ
األفريقية كغانا
حلقة وصل إلس����رائيل مع بعض المجتمع����ات
وأوغندا ودول غرب أفريقيا.
ورغم ّ
تطور العالقات التي تجم����ع ما بين مجتمع العبرانيين
لاّ
ّ
اإلسرائيلي ،إ ّأن العبرانيين
والحكومة اإلسرائيلية والمجتمع
ّ
استفزازية عن االنتماء الجمعيّ
ال يزالون يميلون إلى طرح أفكار
الليبرالية المعاصرة .فف����ي مقابل رواية ّ
ُ
ّ
الدولة
تنس����جم مع
ال
ّ
ّ
ّ
الليبرالية األشكنازية اليسارية التي أسسها حزب العمل وبن
ُ
ّ
واس����تمرت على أس����س
غوري����ون في العام  ،1948والتي قامت
القومية الحديثةّ ،
ّ
ُ
ّ
ّ
الدولة الحديثة والمواطنة [اليهودية] ،ثمة
ّ ّ ُ
ّ
رواية دينية مسيانية تت ِخذ لنفس����ها مكانًا جنوب إسرائيل،
وتدعي ّأنها ُّ
في مكان وس����ط الصحراءّ ،
أشد أصالة في ّ
هويتها
الصهيونية اليهودية ُ
ّ
ّ
المستحدثة .فقد عاش
الهوية
من تلك
ّ
ُّ
ُ
العبرانيون [الذين يرفضون حتى أن يسموا باليهود] المعاناة
ّ
المقدس����ة بحس����ب معتقداتهم
التي عادوا بعدها إلى األرض
ّ
ليخلقوا يوتوبيا أرضية مثالية تنسجم مع معتقداتهم .وكان
ّ
ً
حقًا ،وأيضًا عرفه كثيرون ُ
ُ
منهم
مس����يحهم رجال كان موجودًا
ّ
قصته ّ
في ديمونا .وتش����كل ّ
قصة المجتمع نفس����ه ،المجتمع
ّ
ُ
الذي ّأس����س نفس����ه بنفس����ه ،ويوازي بروايته رواي����ة الدولة
الب ُ
ّ
التأسيسية ،مع فارق أساسُ ،
ّ
األسطوري الخا ِل ْص للرواية
عد
ٍ
ّ ُ ُ
ّ
ّ
بعد ُد ّ
أش����كنازي صهيوني يرفض
نيوي
العبرانية ،في مقابل ٍ
ُ
ّ
ُ
ّ
ّ
االعتراف بما يعتقد العبرانيون ،أنه «العرق العبراني الملون»،
ُوي ُّ
ّ
األوروبي عل����ى غيره من الذين
ص����ر على أفضلي����ة اليهودي
اليهودية أو ّ
ّ
ّ
يدعون أنهم ينحدرون من نس����ل قبائل
يدع����ون
ّ
بني إسرائيل الضائعة.

الـيـهـودي األسـود وجـذور
العنصرية الصهيونية البيضاء
ّ
ُ
يعتق����د أمادييل ّأن ُ
ّ
األساس����ية ف����ي النظر إلى
المش����كلة
ّ
ُ
ُ
ّ
العبرانيين األفارقة تكمن في إشكالية سابقة في نموذج النظر
ّ
الذي يس����تخدمه األنثروبولوجيون واإلثنيولوجيون بما يتعلق
ُ
تلخيصها في
باألفارقة العبرانيين اإلسرائيليين والتي يمكن
خطأ االفتراض األساس ّأن اإلس����رائيليين القدماء كانوا بيضًا.
«ذل����ك خطأ وغير صحيح» ،يقول« ،ال يمكن أن يكون صحيحًا .إن
ّ
كان ذلك هو االفتراض الذي تنطلق منهّ ،
فالسؤال المتعلق بنا
ُّ
سيكون دائمًا :ما الذي [جعلنًا سودًا]ُّ ،
تغير أم تكيف؟ سيكون
ّ
ّ
أي شيء عدا أننا بالفعل من نسل بني إسرائيل التوراتيين .وأنا
ّ
ّ
ّ
ليس لدي الكثير من الصبر على هذه المس����ألة .بالنسبة لنا ،أن
ً
ُّ ّ
وقت فيه يحل كل
نك����ون عبرانيين ،يعني أن نكون من����ارة في ٍ
هذا الظالم على العالم .يجب أن تكون هناك حلول للمش����اكل
ُّ
ّ
الحل ال ُ
ّ
يكم ُن في التقنية،
اإلنسانية .وبالنسبة لنا،
التي تواجه
ّ
ُ
َ
ّ
أو القوة العس����كرية ،أو االقتصاد ،ولكنه يوجد في التنظيمات
ُ
ّ
ّ
الغذائية
االجتماعية والتي تش����تمل عل����ى الحمية
الثقافي����ة

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

ُ
األراضـي الـمـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب
تـرجـمـة :يـاسـيـن الـسـيـد

وأس����لوب الحياة» .يعتق����د أمادييل وغيره م����ن العبرانيين أن
ً
ّ
ّ
التوراتية
ويتمس����كون بالرواية
ش����امال في األفق،
هناك دمارًا
ِ
لتفس����ير وتأويل الحاضر« :كما في ّأيام نوح ،أو مصر القديمة،
ّ
ف����ي كل المناطق التي ش����هدت صعودًا عس����كريًا واقتصاديًا
ّ
ً
أخي����ر قبل حلول ّ
ٌ
الدمار ،وذلك النداء لم
هائال ،كان هناك نداء
ُ
يكن للجميع ،وآمل ّأن أكون مفهومًا».
ف����ي العام  2014م����ات بن عامي ،مش����ياح [مس����يح] األفارقة
ّ
العبرانيي����ن ،وكان����ت رؤيته قد تحققت عل����ى األرض في ذلك
ّ
الوقت .فبعد عق����ود من البقاء في الظ����ل ،كان هناك قبول من
ط����رف اإلس����رائيليين بالعبرانيين كمواطني����ن ،وكان لمجتمع
ً
ديمون����ا دور ّ
هام ،ولو قلي��ل�ا ،في إحداث تغيي����ر على صعيد
ّ
َ
ّ
ّ
اليهودي
سياس����ات الحكومة اإلس����رائيلية بما يتعلق بمن هو
ّ
اليهودية .كم����ا يق����ول أمادييل« :على
وم����ن ينتمي للدول����ة
ّ
إسرائيل أن تجد طريقة لقبول الشق الداكن من العائلة [عائلة
ُّ
الشق الذي ّ
ّ
وأهمية
يتفوق عددًا
بني إسرائيل وقبائلها] ،وهو
على اليهود األوروبيين ذوي البشرة الفاتحة».
ّ
شكل موت بن عامي في  2014نقطة ّ
تحول في مجتمع ديمونا
وكذلك لمجتمع األفارقة العبرانيين اإلسرائيليين على المستوى
ْ
لاّ ّ
ضعف المجتمع بل على العكس ،ففي
العالمي ،إ أن موته لم ُي ِ
يخد ُم أبناء المجتمع من الجيل ّ
ّ
الرابع في الجيش
الوقت
الحاليِ ،
ّ
ّ
اإلس����رائيلي [بفخر ،كما يعلق كثيرون من قادة المجتمع ودون
ّ
النظر ُ
ّ
ّ
العسكرية،
المس����المة والخدمة
أي تعارض ما بين وجهة
ُ
ُ
ُ
ّ
ّ
وديني مطلق في تفكير
أيديولوجي
انغالق
والتي تش����ير إلى
ٍ
ُّ
األفارقة العبرانيين بالعالم وبأنفسهم :من يستحق الخالص؟
ُ
ّ
اليه����ودي؟ هم :فبعض األفارق����ة العبرانيين في
هم ،من هو
ّ
ِّ
ّ
ّ
أميركا ُيشككون حتى في إمكانية أن يكون اليهودي أبيض أو
غير أسود ويعتقدون ّأن قبائل بني إسرائيل اإلثنتي عشر هم
ّ
ّ
إرهابية على
ملونون وليس����وا بيضًا ،وقد قام بعضهم بهجمات
ّ
اليهودية في نيو جيرس����ي ،والمملوكة ليهود
بعض المطاعم
بيض أميركيين في كانون األول .]2019
ٍ
ّ
في إسرائيل ،يعلم مجتمع األفارقة العبرانيين فوائد النظام
ّ
ّ
ّ
ّ
العضوية ،وع����دم النظر إلى الغرب
النباتي والزراعة
الغذائ����ي
ُ
كنم����وذج يجب احتذائه في العيش .تق����ول «كنعانية» ،إحدى
ّ
يس����كن «قرية ّ
الس��ل�ام» في ديمونا« :هناك
العبرانيات الالتي
ّ
قصة القبائل الضائعةُ ،
المزيد ف����ي ّ
نحن نؤس����س ملكوت الله
عل����ى األرض .كان����ت الهجرة إلى ه����ذه األرض ج����زءًا من رؤية
ّ
نبوئية ،ال إلعادة تأس����يس ّأمة في إس����رائيل فقط ،ولكن أيضًا
ّ
كجزء من عملية خالص العالم [يعتقد المسيانيون الصهاينة
ّ لاّ
ّ
واإلنجيليون المس����يانيون ّأن خ��ل�اص العالم لن يحل إ بعودة
يهود األرض إلى أرض إسرائيل – فلسطين] ،أن تكون جزءًا من
ُ ِّ
خلصًاّ .
أي شخص
قبائل بني إس����رائيل الضائعة هو أن تكون م
ّ
ّ
ّ
يدعي ّأنه من نسل بني إسرائيل ُ
يجب أن يفكر بهذه الطريقة.
ّ
ّ
أناس من
عبراني أو االنتس����اب إلى
ال يتعل����ق األمر فق����ط بإرث
ٍ

ّ
يتعلق األم����ر باالرتباط بثقاف����ة ُخ ّ
الصية
عص����ور قديمة ،ب����ل
ُ ُ
ّ
ّ
ستحدث تغييرًا عالميًا .أي شيء آخر عادي وغير مهم».
إضاف����ة إلى األفارقة العبرانيين اإلس����رائيليين ،هناك عديد
العبرانية حول العال����م التي ّ
ّ
ّ
تدعي
اليهودي����ة أو
الجماع����ات
انتس����ابها إلى نس����ل بني إس����رائيل أو قبائل بني إس����رائيل
ّ
الضائع����ة ،وهن����اك مبادرات كمب����ادرة  ،ITribeالتي أنش����أها
ُ
الحاخام هاري روزنبرغ والتي تهدف إلى الوصول إلى مجتمعات
األفارق����ة العبرانيي����ن ح����ول العال����م وغيرها م����ن الجماعات
والمبادرات .يقول روزنب����رغ ّإن «جزءًا من عملنا هو وضع خارطة
ّ
عالمية ألماك����ن تواجد األفارقة العبرانيين ف����ي أميركا الذين
ّ
يعرفون عن أنفس����هم كأبناء إس����رائيل ،تمامًا مثل ديمونا .ال
ّ
ّ
نتح����دث عن الحق ف����ي الع����ودة اآلن أو التح����ول ،فقط نحاول
ّ
عالمي����ة ال عالقة لها بالدين
التواصل مع الجميع لخلق ش����بكة
في هذه المرحل����ة» .للمبادرة حاليًا تقريب����ًا  300مجتمع حول
العالم ،في جنوب أفريقيا ،نيجيريا ،باكس����تان ،الهند ،اليابان
ُ
ّ
ّ
والصين ،جميعها في حالة اتصال مع بعضها البعض وتهدف
إلى الوصول إلى ما يقارب الـخمسين ألف جماعة عالميًا.
ّ
ُ
«لق���د قلت من قبل» ،يقول أمادييل «إن���ك لو عدت إلى ّأول عبري،
وه���و أبراه���ام /إبراهيم ،فس���تجده كان ُمطيع���ًا للتعليمات التي
ّ
ُ
و»نحن يهود ،جذورنا ّ
القبلية تعود إلى يهوذا ،لكننا لسنا
تلقاها».
ميزنا»ّ .
و»الر ّ
لليهودية .هذا هو ما ُي ّ
ّ
وحانية هي المفتاح.
ممارسين
ّ
نحن نس���تخدم التن���اخ ومجموع���ة متنوعة من المص���ادر األخرى
ّ
لإللهامّ ،
لكن الحقيق���ة هي المحور المركزي لكل ما نلتزم به .يجب
ُ ِّ ُ
ٌ ّ
أن يكون هناك منطق لكل شيء .ذلك ما يشكل نمط حياتنا».

مــصــادر:
“African. Hebrew. Israelite”, Armin Rosen, Tablet
Magazine:
https://www.tabletmag.com/sections/artsletters/articles/african-hebrew-israelite
The Lost and Found Tribe, Ariel Dominique
Hendelman, The Jerusalem Post:
https://www.jpost.com/magazine/lost-andfound-514965
Black Hebrew Israelites: What We Know About
the Fringe Groupe, The New York Times:
https://www.nytimes.com/2019/12/11/
nyregion/black-hebrew-israelites-jersey-citysuspects.html
The Lost Sheep of the House of Israel, The Times
of Israel:
https://www.timesofisrael.com/the-lost-sheepof-the-house-of-israel/
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«مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية لسنة :»2020
ُ
تآكل حاد وخطير في ثقة الجمهور بقادة الحكم ومؤسساته!
كتب سليم سالمة:
ثمة تراجع حاد وخطير في «الش���عور بالتضامن االجتماعي في
المجتمع اإلس���رائيلي» ،إذ س���جل مؤشر هذا «الش���عور» في سنة
 2020المنتهي���ة النس���بة األدنى خالل العق���د األخير ـ هذه هي
إحدى النتائ���ج المركزية األبرز التي أظهرها اس���تطالع «مؤش���ر
الديمقراطي���ة اإلس���رائيلية لس���نة  »2020الذي أج���راه «المعهد
اإلس���رائيلي للديمقراطية» ونش���ر نتائجه التفصيلية عقب قيام
رئيس المعهد ،يوحنان بلس���نر ،ومديرة مرك���ز «فيطربي» (مركز
«غوطمان» ،س���ابقًا) لدراسات الرأي العام والسياسات في المعهد،
بتسليم نتائج االس���تطالع الكاملة والتفصيلية إلى رئيس الدولة
اإلسرائيلية ،رؤوفين ريفلين ،يوم  11كانون الثاني /يناير الجاري.
كم���ا بينت نتائج هذا االس���تطالع األخير أن نح���و ّ
ثلثي الجمهور
اإلس���رائيلي يعتقد بأن النظام الديمقراطي في إس���رائيل يواجه
خطرًا جديًا ،بينما تعتقد نس���بة مماثلة بأن «إس���رائيل هي مكان
جي���د للعيش فيه» ،من جهة ،رغم االنخف���اض الحاد جدًا في ثقة
الجمهور بمؤسسات الحكم الرسمية ،جميعها ،من جهة أخرى.
يرمي اس���تطالع «مؤش���ر الديمقراطي���ة اإلس���رائيلية» ،الذي
ُيجرى للس���نة الثامنة عش���رة عل���ى التوالي ،إل���ى تبيان وجهات
التطور في المجتمع اإلس���رائيلي في القضاي���ا المركزية والهامة
المتصل���ة بما يس���ميه القيمون عل���ى المش���روع «تحقيق القيم
واأله���داف الديمقراطية» وبأداء المنظومات واألذرع الس���لطوية
المختلفة ،كما بأداء األش���خاص المسؤولين من منتخبي الجمهور.
ويس���عى القيمون على هذا المش���روع إلى أن تشكل تحليالتهم
وتقييماتهم المس���تخلصة من نتائج االس���تطالع مس���اهمة في
النق���اش الجماهيري العام ح���ول وضع النظ���ام الديمقراطي في
إسرائيل وجزءًا من «بنك معلومات» كبير وواسع يساعد في توجيه
النقاش حول الموضوع وتعميقه وترش���يده ،من خالل رسم صورة
حقيقي���ة ـ ق���در اإلمكان ـ ع���ن الواقع المركب ف���ي كل ما يتعلق
بتقييم الجمهور اإلس���رائيلي العام لم���دى مناعة الديمقراطية
اإلس���رائيلية ،م���دى ثقة الجمهور بمؤسس���ات الدولة الرس���مية
وم���دى تقييم الجمهور لقطاع الخدمات العامة الذي تديره األذرع
السلطوية المختلفة.
يش���ار إل���ى أن اس���تطالع «مؤش���ر الديمقراطية اإلس���رائيلية
لس���نة  »2020أجري في ش���هر حزيران األخير ،أساس���ًا ،لكن حيال
االنعكاسات العميقة والواسعة المترتبة على أزمة جائحة كورونا
على المجتمع اإلسرائيلي في المجاالت الحياتية كافة ،أعيد إجراء
استطالع الرأي في بعض األسئلة المركزية في شهر تشرين األول.

َ
ّ
تدميري!
خطاب منتخبي الجمهور ـ
ّ
خالل تسلمه تقرير نتائج االستطالع األخير ،قال رئيس الدولة،
رؤوفي���ن ريفلين ،إن الس���نتين األخيرتين« ،اللتي���ن بدتا كأنهما
معرك���ة انتخابي���ة متواصلة وال نهائية ،س���اهمتا كثيرًا جدًا في
تآكل ثقة المواطنين بمؤسس���ات الس���لطة والقان���ون» .وأضاف،
موضحًا :ثمة من يختار الطعن بالشرطة وثمة من يختار التشهير
بالجهاز القضائي؛ ثمة من هو غاضب ّ
علي أنا كرئيس للدولة ،لكن
الكنيست واألحزاب السياسية بالذات هي التي تحتل قاع الالئحة
التي تعكس رأي العينة كما تعرضونها اليوم ،في إطار االستطالع
الذي يتقصى ثقة الجمهور بمؤسس���ات الدولة الرس���مية .فهذه
هي المرة الرابعة التي تسقط فيها الحكومة في غضون سنتتين
ّ
اثنتين فقط ويحل الكنيس���ت نفس���ه ويقود الناس في إسرائيل
إلى صناديق االقتراع ،للمرة الرابعة .وقال« :في حرب االس���تنزاف
التي يخوضها السياسيون منتخبو الجمهور ،ليس ثمة منتصرون
ورابحون ،بل ثمة خسارة وتراجع ويأس فقط».
وق���ال ريفلين إن منتخب���ي الجمهور يحاولون اقن���اع الجمهور،
المرة تل���و األخرى ،ب���أن منظومات الحكم فاس���دة وب���أن مؤيدي
المعس���كر اآلخر ،الخصم ،ه���م محتالون ،أو خائن���ون حتى ـ وهو
اتهام أصبح ُيطلق جه���ارًا وصراحة ـ وبذلك «هم يعمقون التآكل
في ثقة الجمهور بنفس���ه ،بمؤسس���اته ،بممثلي���ه وبقدرته على
التعاون والعمل المشترك ،بل قدرته على مجرد العيش المشترك
معًا» .وأضاف إن هذا الخطاب وهذه اللغة هما أبرز العناصر األكثر
تدميرية ،وخصوصًا في هذه الفترة العصيبة التي تتطلب درجة
عالية جدًا من التضامن االجتماعي والثقة غير المحدودة بمنتخبي
الجمهور ،بمؤسسات الدولة وبأذرع الحكم».
وخت���م ريفلين كلمت���ه بدعوة أطلقه���ا إلى «ق���ادة الجمهور ـ
أعضاء الكنيس���ت ،رؤس���اء األحزاب ،رؤس���اء البلديات والمجالس
المحلي���ة والق���ادة الروحيي���ن ـ بالتوق���ف الفوري ع���ن كل ما من
ش���أنه تكريس المواجه���ات ،التنافر ،التنابذ ،الش���قاق وتعميق
الصدوع في المجتمع ،ألنهم إن لم يفعلوا ذلك فس���نجد أنفس���نا
غارقي���ن أكثر فأكثر في الوحل السياس���ي ـ الحزب���ي الذي يعيق
تقدم المجتمع اإلس���رائيلي ،يفاقم مش���كالته بدل أن يس���اعده
على التعاف���ي والخروج من أزماته» .وأك���د ريفلين أن ترميم ثقة
الجمهور اإلسرائيلي بمؤسساته الرس���مية وأذرع السلطة بشكل
عام ،وبالكنيس���ت واألحزاب بش���كل خاص ،ينبغ���ي أن يكون على
رأس اهتمام منتخبي الجمهور وف���ي صدارة أولوياتهم للمرحلة
المقبلة ،ليس في فترة ما بعد االنتخابات القريبة ،في ش���هر آذار
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القادم ،وإنما ابتداء من صباح يوم أمس»!

«تفتيت التماسك القومي في إسرائيل»
م���ن جهته ،ق���ال رئيس «المعه���د اإلس���رائيلي للديمقراطية،
يوحنان بلس���نر ،خالل تس���ليم تقرير نتائج االستطالع إلى رئيس
الدولة ،إن معطيات مؤش���ر الديمقراطية اإلسرائيلية لهذه السنة
(« )2020تجس���د بصورة واضحة عمق األزمة االجتماعية والمشاعر
القاسية التي تسود الجمهور عمومًا ،كما تشكل ناقوس خطر يدق
أبواب صناع القرارات» .وأوضح بلسنر أن هذه األزمة التي يكابدها
المجتمع اإلس���رائيلي اليوم قد كشفت ،بل ربما ساهمت أيضًا ،عن
مدى عمق االنقس���امات والصدوع في المجتمع اإلس���رائيلي« .فإذا
كن���ا قد اعتدنا عل���ى ردات الفعل التي تمي���زت بتعزيز التضامن
والتكافل المتبادلين في المجتمع اإلس���رائيلي في أوقات األزمات
األمني���ة (أي :الح���روب!) ،فها هي أزمة وباء كورونا قد اس���تطاعت
تفتيت تماس���كنا القومي هذا ،بكل س���هولة» ،كما قال .وأضاف:
ُ
إن اس���تمرار هذه األزمة واس���تمرار الش���عور بأنها ال تدار بصورة
صحيحة وباعتبارات موضوعية خالص���ة قد أديا إلى تعمق التآكل
َ
في ثقة الجمهور بمؤسس���اته الرس���مية ومنتخبي���ه ،إضافة إلى
تعميق التنافر والشعور باالغتراب.
وتوق���ع بلس���نر اس���تمرار الهب���وط الحاد ف���ي ثق���ة الجمهور
بالس���لطات الرس���مية ،حتى بعد تبدد غبار المعرك���ة االنتخابية
الحالية وبعد تش���كيل حكومة جديدة .وختم مؤكدًا على أنه «في
مقابل التحديات الجس���ام التي تواجهنا ،ثمة مس���ؤولية جسيمة
ملق���اة على كاهل جميع الالعبين في الحلبة السياس���ية ـ الحزبية
والجماهيرية العامة ـ مسؤولية إبداء الروح القيادية وإثباتها على
نحو يطمئن الناس عمومًا بأن الهدف األهم الذي يس���عى الجميع
إلى تحقيقه هو إعادة توحيد أطياف المجتمع اإلس���رائيلي ورص
صفوفه من جديد ،بكل مكوناته ومركباته المختلفة ،إذ أن التحدي
المطروح أمامنا وعلينا جميعًا هو مجرد القدرة على قيادة إسرائيل
في هذه الفترة الحرجة والق���درة على إخراجها من الحضيض إلى
مس���ار النمو االقتصادي ومن الش���رذمة والتحري���ض إلى االحتواء
والحياة المشتركة».
أما البروفس���ور تمار هيرمان ،مديرة مركز «فيطربي» لدراس���ات
الرأي العام والسياس���ات في «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية»،
فق���د أكدت في كلمته���ا أن «الظواهر الس���لبية م���ن حيث األداء
الديمقراط���ي آخذة في التعمق والتفاقم ،بما في ذلك تآكل الثقة
بمؤسسات الحكم وبالمسؤولين الحكوميين ،وهي الثقة الضرورية

والحيوية جدًا إبان األزمات وم���ن أجل معالجتها ،مثل أزمة جائحة
كورونا الحالية ،إلى جانب التراجع المس���تمر في جودة الحياة في
إسرائيل.

النتائج ـ تراجع حاد في جميع المؤشرات األساسية
عل���ى خلفية األزمة الناجمة عن جائحة كورونا ،فحص اس���تطالع
«مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية لسنة  »2020اآلثار واالنعكاسات
المترتب���ة على ه���ذه األزمة على منظومات العالق���ات بين اليهود
الحريديم وغي���ر الحريديم؛ بي���ن اليهود والعرب في إس���رائيل؛
بين الجمهور بش���كل ع���ام والحكومة وبين الجمهور بش���كل عام
والش���رطة .وقد أظهرت نتائج االس���تطالع أن منظومات العالقات
المذكورة جميعها ش���هدت تدهورًا وتفاقم���ًا عما كانت عليه في
االس���تطالع الس���ابق .كما أظهرت النتائج ،أيضًا ،تراجعًا حادًا في
تقيي���م التضام���ن االجتماعي إذ بلغت نس���بة الذي���ن يعتقدون
بوجود التضامن االجتماعي في إس���رائيل في تشرين األول األخير
 %17فقط ،وهي النس���بة األدنى خ�ل�ال العقد األخير كله وتعكس
انخفاضًا بما يعادل النصف ( )%50عما كانت عليه النس���بة األعلى
على مر السنين كلها ،والتي ُسجلت في حزيران األخير (.)%33
فيما يتعلق بالوض���ع االقتصادي في إس���رائيل ،أظهرت نتائج
االس���تطالع هبوطًا حادًا في النظرة إلى هذا الوضع وكيفية وصفه:
فبينم���ا وص���ف أكثر من نصف اإلس���رائيليين ( )%51في الس���نة
الس���ابقة ( )2019الوضع االقتصادي في الدولة بأنه «جيد» أو «جيد
جدًا» ،هبطت نسبة هؤالء في حزيران الماضي ( )2020إلى  ،%37ثم
هبطت مرة أخرى في تشرين األول ( )2020إلى .%32
كما انخفضت ،أيضًا ،نسبة اإلسرائيليين الذين ال يزالون يعتبرون
إسرائيل «مكانًا جيدًا للعيش فيه» ،من  %76في استطالع حزيران
األخير إلى  %64في اس���تطالع تش���رين األول األخيرُ .
وسجل تراجع
أيضًا في نسبة اإلس���رائيليين الذين يعتبرون وضعهم الشخصي
«جيد» أو «جيد جدًا» ،من  %80في اس���تطالع مؤش���ر الديمقراطية
اإلسرائيلية لسنة ( 2018بعد ارتفاعه من  %73في استطالع )2017
إلى  %61في االستطالع األخير ،لسنة .2020
في األسئلة حول النظام الديمقراطي في إسرائيل ،مدى متانته
واألخطار المحدقة به ،اعتبر  %57من اإلس���رائيليين المش���اركين
في االس���تطالع ف���ي تش���رين األول أن «النظ���ام الديمقراطي في
إس���رائيل ّ
معرض لخطر جسيم» ،وهو ما يشكل ارتفاعًا ملحوظًا عن
نس���بة هؤالء في اس���تطالع حزيران ( )%53وكذلك مقارنة بنتائج
االستطالعات في السنوات التي سبقت.

اآلن يف األسواق

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

ّ
ّ
«إمــا نــحــن وإمــا هــم»
مـعـركـة الـقـسـطـل:
الساعات األربع والعشرون الحاسمة
تـرجـمـة :سـلـيـم سـالمـة

ُ
بالرغم م���ن أن غالبية من اليهود الذين اس���تطلعت آراؤهم في
تش���رين األول األخير ( )%60قال���ت إن «النظام في إس���رائيل هو
ديمقراط���ي للمواطنين الع���رب ،أيضًا» ،إال أن أغلبي���ة المواطنين
العرب الذين ش���اركوا في اس���تطالع تش���رين األول ( )%58قالت
إن العك���س هو الصحي���ح ـ النظام في إس���رائيل ليس ديمقراطيًا
للمواطنين العرب فيها.
تؤكد معطيات االس���تطالع حصول هبوط حاد في ثقة الجمهور
العام بمؤسسات الحكم وأذرعه السلطوية المختلفة ،عما كان عليه
الوضع في س���نوات س���ابقة ،ال بل دلت معطيات استطالع تشرين
األول عل���ى حصول هبوط إضاف���ي آخر في ثق���ة الجمهور ببعض
المؤسس���ات العينية عما كان عليه الوضع في حزيران الذي سبقه،
أي في غضون نحو ثالثة أشهر فقط.
بين الجمهور اليهودي ـ على الرغم من بقاء الجيش اإلس���رائيلي
في صدارة الئحة المؤسسات الرسمية التي تحظى بالدرجة األعلى
من ثقة الجمه���ور ،إال أن انخفاضًا واضحًا وجديًا قد حصل في ثقة
الجمه���ور اليهودي بالجيش ،أيضًا :من  %90في الس���نة الماضية
( )2019إلى  %81في تش���رين األول ( 2020مقابل  %82في حزيران)،
وهي النسبة األدنى على اإلطالق منذ العام .2008
كذلك الحال بالنس���بة لثقة الجمهور (اليهودي) برئيس الدولة،
الذي يحتل المرتبة الثانية بعد الجيش ،بنس���بة  %56في تشرين
األول ،ما يش���كل تراجعًا عما كان عليه ف���ي حزيران األخير ()%63
وعما كان عليه في السنة السابقة (.)%71
أما المحكمة العليا اإلسرائيلية (وجهاز المحاكم والقضاء بشكل
عام) فقد سجلت ثقة الجمهور اليهودي بها تراجعًا حادًا من %52
في حزيران إلى  %42في تش���رين األول ،علمًا بأن مستوى الثقة بها
في الس���نوات الخوالي كانت مرتفعة جدا؛ تليها الشرطة التي عبر
 %41فقط من الجمهور اليهودي عن ثقتها بها في تش���رين األول
(مقابل  %44في حزيران) ،تليها وس���ائل اإلعالم التي حظيت بثقة
 %32فق���ط من الجمهور اليهودي في تش���رين األول (مقابل %33
في حزيران) .ثم تأتي في قاع الئحة المؤسسات الرسمية من حيث
ثقة الجمهور (اليه���ودي) بها كل من :الحكومة ( ،%25مقابل %29
في حزيران)؛ الكنيست ( ،%21مقابل  %32في حزيران)؛ ثم األحزاب
السياس���ية التي حظيت بثقة  %14فقط من الجمهور اليهودي في
تشرين األول ،مقابل  %17في حزيران.
بين الجمهور العربي ـ تؤكد نتائج االس���تطالع ،بقسميه اللذين
أجريا في حزيران وفي تش���رين األول ،أن ثقة الجمهور العربي في
إسرائيل بمؤسسات الحكم الرسمية عمومًا هي أقل بكثير عما هي

(إ.ب.أ)

ً
ل���دى الجمهور اليهودي ،كما تبين أن هذه الثقة ـ المتدنية أصال،
كما أشرنا ـ شهدت خالل العام األخير تراجعًا إضافيًا آخر عما كانت
عليه في السنوات الماضية.
بين الجمهور العربي ،تحتل المحكمة العليا اإلسرائيلية صدارة
الئحة المؤسسات الرس���مية من حيث ثقة الجمهور (العربي) بها،
ولكن بهبوط حاد جدًا في غضون ثالثة أش���هر فقط ـ من  %60في
حزي���ران إلى  %40في تش���رين األول .كما ش���هدت ثقة الجمهور
العربي باألحزاب السياسية الفاعلة بينه تراجعًا حادًا من  %30في
حزيران إلى  %14في تش���رين األول ،لتحتل المرتبة األخيرة في قاع
ً
الالئحة ،مقابل  %30في حزيران الماضي ـ وهو الهبوط األكثر حدة
في غضون ثالثة أشهر فقط.
من الالفت أن نتائج االس���تطالع تبين احتالل الجيش اإلسرائيلي
المرتبة الثانية في ثقة الجمهور (العربي) بالمؤسسات الرسمية،
بنس���بة  %32في تش���رين األول ،مقابل  %35في حزي���ران؛ يليها
رئيس الدولة الذي ش���هدت نس���بة الثقة ب���ه ارتفاعًا من  %9في
حزيران إلى  %31في تشرين األول؛ ثم وسائل اإلعالم ،التي حظيت
بثقة  %36من الجمهور العربي في تش���رين األول ،مقابل  %35في
حزيران؛ ثم الشرطة بنسبة  %26في تشرين األول مقابل  %33في
حزي���ران .أما الحكومة فحظيت بثقة  %14فقط من الجمهور العربي
في تش���رين األول مقابل  %5في حزيران ،يسبقها الكنيست بواقع
 %17.5في تشرين األول مقابل  %31في حزيران.
في اإلجابة على الس���ؤال «هل تشعر بأنك جزء من دولة إسرائيل
ومشاكلها»ّ ،رد  %84.5من الجمهور اليهودي باإليجاب ،مقابل %44
فقط م���ن الجمهور العربي! لكن الطرفي���ن يتفقان على أن «قيادة
الدولة فاس���دة» ،حسبما قال  %58من المش���اركين في االستطالع
(وهي النس���بة ذاتها التي ُس���جلت في اس���تطالع العام الماضي،
 )2019وكانت نس���بة اليهود والعرب فيه���ا متعادلة .في المقابل،
ق���ال  %16إن «قي���ادة الدولة نظيف���ة األيدي» ،بينم���ا قال  %24إن
«القيادة في منتصف سلم الفساد».
ف���ي الرد على الس���ؤال ح���ول مدى الت���وازن بي���ن «اليهودية»
و»الديمقراطي���ة» في تعريف دول���ة إس���رائيل كـ»دولة يهودية
ديمقراطية» ،جاءت األجوبة على النحو التالي :قال  %22من اليهود
(مقابل  %8.5م���ن العرب) إن هنالك توازنًا تام���ًا؛ وقال  %41.5من
ّ
اليه���ود (مقابل  %76م���ن العرب!) إن مرك���ب اليهودية أقوى من
مرك���ب الديمقراطية بكثي���ر ،بينما قال  %25م���ن اليهود (مقابل
ّ
ّ
 %14م���ن العرب) إن مرك���ب الديمقراطية أق���وى بكثير من مركب
اليهودية.
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خطة الحكومة اإلسرائيلية لمواجهة
ّ
الجريمة في المجتمع العربي تقلصت
إلى بند واحد ولم ُيقر!ّ
في موقع جريمة بكفر قرع حديثًا.

كتب هشام نفاع:
ما زالت الحكومة اإلس���رائيلية ترج���ئ البحث ،الذي
س���بق أن تعه���دت به ،إلق���رار خطة تحم���ل العنوان
ّ
العامين للوزارات بش���أن
»توصيات لجن���ة المديرين
ّ
العربي».
التعامل مع الجريمة والعنف ف���ي المجتمع
فبعد أن تمت بلورة الخط���ة الصيف الماضي من قبل
كبار مديري القط���اع العام ،ممثلين بمديري الوزارات،
ّ
ستتحول الى قرار رسمي،
وجرى تس���ويقها على أنها
أعلن قبل أسبوعين عما ُس���مي وثيقة «اقتراح التخاذ
ِ
قرار» بعنوان «سياسة الحكومة لمواجهة آثار الجريمة
والعنف ،في المجتمع العربي وتعزيز المجتمع العربي
في إسرائيل».
للتذكير ،ترأس اللجنة مدير مكتب رئيس الحكومة
وضم���ت مديري كل من ال���وزارات التالية :وزارة األمن
ّ
ّ
الداخلية ،وزارة العمل ،وزارة الرفاهية
الداخلي ،وزارة
ّ
ّ
االجتماعية،
االجتماعية ،وزارة المس���اواة
والش���ؤون
وزارة الع���دل ،وزارة اإلس���كان ،وزارة االقتصاد ،وهذا
ّ
الميزانيات لدى
باإلضافة الى سلطة الضرائب ودائرة
ّ
المالية .رئي���س الحكومة بنيامين نتنياهو كان
وزارة
ّ
قد كلف هذا الطاقم ،في تش���رين األول  ،2019بإعداد
ّ
خطة في غضون  90يوم���ًا لمعالجةالجريمة الخطيرة
العربي .لكن ّ
ّ
مسودة التقرير
ومنع العنف في المجتمع
اكتملت ف���ي تموز ،2020ولم يتم إق���رار الخطة بعد.
وحتى صيغتها المقتضب���ة التي نوردها هنا ما زالت
تنتظر قرارًا حكومي���ًا ،بالتوقيت الذي يخدم نتنياهو
انتخابيًا ،كما يتردد في حلقات سياس���ية وصحافية
عربية .فزعيم الليكود أطلق حملة مكثفة تس���تهدف
أصوات���ًا لمواطني���ن عرب ف���ي انتخابات الكنيس���ت
القريب���ة ،ف���ي آذار  .2021وهناك أص���وات غير قليلة
ّ
تشكك في أنه سيستخدم هذه القضية لغاياته وفي
توقيته.
وفقًا للمقت���رح المقتضب :بعد ق���رار الحكومة رقم
 1402في  10نيسان  2016بشأن تحسين مستوى األمن
الش���خصي في المجتم���ع العربي وتعزي���ز األمن في
الق���دس ،والقرارين الحكوميين رقم  468و  469بتاريخ
 25تشرين األول  2020بشأن «نشاط الحكومة من أجل
التنمية االقتصادية لألقليات» في  ،2016-2020وقرار
الحكومة رقم  4439بتاريخ  6.1.2019بش���أن توس���يع
األنشطة للحد من ظاهرة العنف المنزلي من قبل وزارة
العمل والخدمات االجتماعية ،وقرار الحكومة رقم 513
في  8.11.2020بش���أن صياغة خطة لتش���خيص وعالج
العنف المنزلي ومنعه وتحس���ين أس���اليب مواجهته
م���ن قبل وزارة العمل والرف���اه والخدمات االجتماعية؛
وف���ي ض���وء تزاي���د الجريمة ف���ي المجتم���ع العربي
واألهمية الت���ي تراها الحكومة في توفير اس���تجابة
عاجلة الس���تعادة األمن الشخصي وثقة الجمهور في
أجهزة إنفاذ القانون ،في ظل مطالبة الجمهور العربي
بالمش���اركة في جهود القضاء على الجريمة والعنف،
ف���ي إثر توجيه لرئيس الحكوم���ة بتاريخ 28.10.2019
في ظواهر الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ ،
تقرر
ما يل���ي (مرة أخرى ،هذه صيغ���ة معروضة للتصويت
وليست قرارًا بعد):
أ .تعتب���ر الحكوم���ة الحد من العن���ف والجريمة في

المجتمع العربي واس���تعادة األمن الشخصي «هدفا
قومي���ا» ،وتتبن���ى مب���ادئ العمل ف���ي تقرير طاقم
المديري���ن التنفيذي الوزاري حول الجريمة والعنف
في المجتمع العربي الصادر بتاريخ .9.11.2020
بً .
بناء على توصي���ات طاقم المديرين التنفيذيين
وفي ضوء الحوار الذي جرى مع ممثلين عن المجتمع
العربي ،رؤس���اء الس���لطات العربية واللجنة الخاصة
للقضاء على العن���ف والجريمة في المجتمع العربي
في الكنيست تقرر اعتماد المبادئ التالية:
•اس���تمرار الش���راكة مع ممثلين ع���ن المجتمع
العربي ،بمن في ذلك رؤساء السلطات المحلية
العربي���ة والمدن المعنية ،ف���ي صياغة الخطة
التفصيلية وعملية التنفيذ.
•تقوية المجتمع العربي وتعزيز آليات المجتمع
للتعامل م���ع ظواهر الجريمة والعنف جنبًا إلى
جنب م���ع اإلج���راءات الحكومية .وف���ي الوقت
نفس���ه ،مش���اركة أفراد المجتمع ورجال الدين
والقيادات المحلية في المجتمع العربي للعمل
ضم���ن مجاالت مس���ؤوليتهم لش���جب العنف
والجريمة ومنعها.
•يتوج���ب الحف���اظ على الش���فافية الكاملة من
جانب ال���وزارات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ
السياس���ة ومؤش���رات النتائج والبيانات ذات
الصل���ة بالمجتمع العربي ،س���واء ف���ي مرحلة
التخطيط أو في مرحلة التنفيذ.
•سيصاحب عملية تنفيذ البرنامج مشاركة عامة
في المجتمع العربي.

خطة عمل خماسية مفصلة خالل  150يومًا!
نص المقت���رح كذلك (بن���د ج) عل���ى تكليف مدير
ع���ام مكت���ب رئي���س الحكوم���ة بتقديم خط���ة عمل
خماس���ية مفصلة خالل  150يوم���ًا لتنفيذ التوصيات
والمبادئ ال���واردة أعاله ،لمصادق���ة الحكومة عليها،
وذلك بالتنس���يق مع قس���م الموازنة ب���وزارة المالية
وهيئة التنمية االقتصادية واالجتماعية في «وس���ط
األقليات» وال���وزارات ذات الصلة .ه���ذه الخطة يجب
أن تش���مل مصادر الميزانية والجوان���ب التنظيمية.
س���يتم تنس���يق الخطة وضبط تزامنها م���ع الخطط
متعددة الس���نوات التي يتواصل العمل بها للتنمية
االجتماعية واالقتصادية في المجتمع العربي ،والتي
تم تحديدها في قراري الحكومة رقم  468و 469بتاريخ
.25.10.2020
ينص مقترح القرار أيضًا على أنه :استمرارًا لتوصيات
المديرين العامين بشأن الحاجة إلى إجراءات تكميلية
لبرنام���ج مواجهة آث���ار الجريمة والعن���ف ،وفي ضوء
الحاجة إلى إجراءات فوري���ة ،يجب تعزيز التعامل مع
األسلحة غير المرخصة في المجتمع العربي من خالل:
•قي���ام وزارة األم���ن الداخلي والش���رطة بإعالن
حملتين لجمع األس���لحة غي���ر المرخصة خالل
الع���ام  ،2021ويك���ون ه���ذا مرهون���ًا بموافقة
النياب���ة العامة فيما يتعل���ق بمنح حصانة من
المالحقة القضائية لحيازة األسلحة ،لمن يقدم
هذه األسلحة.
•تكثيف الش���رطة اإلس���رائيلية للقيام بنشاط

عمليات���ي المكث���ف فيم���ا يتعل���ق بمصادرة
األس���لحة والذخيرة غي���ر القانوني���ة بطريقة
تؤدي إلى زيادة حجم ضبط األسلحة والذخيرة
بنسبة  %10في العام .2021
•تش���كيل فريق برئاس���ة رئيس قي���ادة األمن
القومي وبمش���اركة ممثلين رفيعي المستوى
من الش���رطة اإلس���رائيلية ،وجهاز األمن العام
(الشاباك) ،والجيش اإلسرائيلي ،ووزارة الدفاع،
ووزارة األمن الداخلي ،ووزارة العدل (األقس���ام
الجنائية ،المدعي العام) ،وزارة المالية ومكتب
رئيس الحكوم���ة ،للتعامل مع قضية تس���رب
األس���لحة من الجي���ش اإلس���رائيلي ،واإلنتاج
غي���ر القانوني لألس���لحة وتهريب األس���لحة
غي���ر المرخصة إلى أراضي دولة إس���رائيل ،مع
التركيز على المجتمع العربي.
مالحظة :كان مراقب الدولة اإلسرائيلية قد توقف في
صيف  2018عند هذه المسألة في تقرير رسمي .ومما جاء
فيه أن انعدام التنس���يق والتعاون بين وحدات الشرطة
وبين ّ
ّ
األساسية
قوات األمن والش���رطة هو بين النواقص
الت���ي خلص اليه���ا حيث أن معظم األس���لحة تصل إلى
ّ
العربي من ثالثة مصادر رئيس���ة :الس���رقات
المجتم���ع
ّ
ّ
من الجيش اإلس���رائيلي ،التهريب من األردن والتصنيع
في الضف���ة الغربية .كما تصل أس���لحة أخرى مصدرها
ُّ
ّ
والسيارات .في حزيران  2017اتفق
السرقات من المنازل
ّ
على تشكيل وحدة مشتركة للشرطة العسكرية وشرطة
إسرائيل للقضاء على ظاهرة سرقة األسلحة من الجيش
ّ ّ
اإلس���رائيلي .حت���ى ش���باط  2018لم يكتمل تش���كيل
ه���ذه الوحدة ُ
بعد .وهو يضي���ف أن التعاون بين جميع
الجهات ذات العالقة في الش���رطة في موضوع األسلحة
ً
ّ
العربي تش���وبه النواقص والعيوب ،فمثال
في المجتمع
ّ
يعمل كل لواء على هذا الموضوع بش���كل منفصل؛ ليس
ّ
ّ
المركزية في
هناك نقل منظم للمعلومات بين الوحدات
األلوية وبين مراكز الشرطة.
يوصي طاقم المديرين ف���ي مقترح القرار الحكومي
القيام بمس���ارات عمل قطرية منهجية للحد بش���كل
كبير م���ن الظاهرة ،مع اإلش���ارة إلى ض���رورة تعميق
التعاون االستخباراتي والعملياتي بين كافة الجهات
ذات العالق���ة للتعام���ل م���ع قضية إنت���اج وتهريب
األس���لحة إلى المجتم���ع العرب���ي ،ومواجهة تهريب
األسلحة عبر الثغرات والمعابر البرية في مناطق «خط
التماس».

ّ
أنظمـة ماليـة متعلقة باالحتواء
واالئتمان واإلجراءات التنفيذية
يوصي طاق���م المديرين (بند د) بأن يتم تس���جيل
وإدراج إعالن وزير العدل ووزيرة المساواة االجتماعية
ومحافظ بنك إسرائيل بأنهم قد شكلوا فريقًا سيعمل
على صياغة خطة قطرية لزي���ادة االحتواء المالي في
االقتصاد اإلسرائيلي .ومن بين أمور أخرى ،سيشخص
الفريق الفجوات في االحتواء المالي في إسرائيل ،بما
في ذل���ك قطاع االئتمان ككل ،بما ف���ي ذلك االئتمان
السكنيً ،
بناء على األدبيات والممارسات المهنية في
العالم ،وصياغة توصيات بش���أن إجراءات السياس���ة
التنفيذي���ة .ف���ي ض���وء التحدي���ات الفري���دة التي

يواجهه���ا المجتمع العربي في هذا المجال ،س���يتم
التركيز بش���كل خاص على العم���ل الجماعي لتحديد
الحواجز والتحديات الفريدة للمجتمع العربي واقتراح
بدائ���ل إلزالة تل���ك الحواجز ،مع االهتم���ام بالجداول
الزمني���ة المحددة العتماد الخطة متعددة الس���نوات
للتنمية االجتماعية واالقتصادية العربية .ستشارك
الجهات ذات الصلة في الوزارات الحكومية والسلطات
العامة في الفرق.
الجدير بالذكر أنه في الع���ام  ،2006تبنت الحكومة
ٌ
استخدام وس���ائل المالحقة االقتصادية وأقيم طاقم
قي���ادي وظيفته تحديد سياس���ة مكافح���ة الجريمة
المنظم���ة والخطرة ويترأس���ه المستش���ار القانوني
للحكومة ،وبين أعضائه عدد من رؤس���اء سلطات إنفاذ
القان���ون ومكافحة غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب.
تقرير مراقب الدولة في العام نفس���ه  2016أوصى بأن
يعمل هذا الطاقم على إعطاء حلول بنظرة منظومتية
عام���ة وليس كهيئة تعال���ج قضايا عيني���ة محددة.
ولكن ،يقول« ،وفقا لما تبين فهذا الطاقم لم يستوف
قدرت���ه الكاملة والكامنة في َجمع رؤس���اء جميع أذرع
إنفاذ القانون معا ،وال ينجح في بلورة أولويات أبحاثه،
واجتماعاته ال تتم بش���كل منتظم وناجع ،بل تحولت
إل���ى لقاءات تطرح فيها معطي���ات في قضايا محددة
وأحيان���ا بدون اتخاذ ق���رارات عملية وب���دون تحديد
الجهة التي يفترض أن تشرف على تطبيقها».
فرغم إقامة هذا الطاقم ال يتس���نى ،بسبب مشاركة
عشرات المسؤولين في اجتماعاته ،إجراء بحث معمق
وناجع ،يجزم المراقب .وهو يصف نوعًا من االستهتار
إذ أش���ار الى ّ
تغيب مس���ؤولين كبار ع���ن االجتماعات
ّ
يصع���ب اتخاذ قرارات
واألبحاث عل���ى نحو دائم ،مما
عملية ،ويحول األبحاث إلى مجرد استعراض معطيات
ومحاضرات إثراء فقط بدون أي جانب تطبيقي.
يوصي طاقم المديرين أيضًا بتسجيل وإدراج إعالن
وزير العمل والرفاه والخدمات االجتماعية أنه في خطة
العمل التي يتم وضعها حاليًا بش���أن معالجة ظاهرة
العنف األسري ،سيتم وضع خطط يتم استيعابها في
المجتمع���ات المحلية في المجتم���ع العربي .وتمكين
البل���دات م���ن التركيز بش���كل خاص عل���ى المجتمع
العربي .وعملت الوزارة وس���تواصل العمل وفقًا للمادة
أ  2-م���ن القرار رقم  ،4439الت���ي تنص على تخصيص
ثلث ال���ردود المخصصة عل���ى األقل بموج���ب القرار
 4439للمجتمع العربي ووفق���ًا للقرار رقم  513بتاريخ
.8.11.2020
ّ
يفصل مقترح التقرير ف���ي ملحقاته معطيات غاية
ّ
في الحدة والخطورة ،فيشير الى أنه مقارنة بالمجتمع
اليهودي ،حي���ث وقعت  47جريمة قتل في عام ،2019
وفيما يتعلق بحجم الس���كان ،فإن مع���دل القتل في
المجتمع العربي أعلى من  7مرات .استمر هذا االتجاه
في الع���ام  ،2020عندما كان ع���دد جرائم القتل أعلى
من ذلك (منذ مطلع هذا العام  2021سقط أكثر من 20
ضحية في جرائم القتل ،أي خالل أقل من شهر).

التوصية الفورية الوحيدة:
المزيـد مـن مراكز الشرطة!
يقول طاق���م المديرين إنه عقد العديد من اللقاءات

رام الله ـ الماصيون  -عمارة ابن خلدون  -ص .ب1959 :
هاتف00970 – 2 – 2966201 :
فاكس00970 - 2 – 2966205 :

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

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

وق���ام بجولة ميداني���ة وقام بتحليل عميق ألس���باب
الظاهرة والص�ل�ات بينها واآلثار الس���لبية للظاهرة،
ونت���اج عمل الفري���ق كان تقرير التوصيات الش���امل
ُ
ّ
ال���ذي نش���ر بتاري���خ  .9.11.2020وه���و يذك���ر بأن���ه
س���بق عمل الطاقم ع���دد من الق���رارات الحكومية في
الس���نوات األخيرة ،والتي تناولت التنمية االجتماعية
واالقتصادية للمجتمع العربي من خالل خطط خمسية
لمختل���ف قطاع���ات المجتمع العربي ،وبعد تش���كيل
الحكومة ،س���يتم إق���رار خط���ط مس���تمرة متعددة
السنوات .باإلضافة إلى ذلك ،تم اعتماد قرار الحكومة
رقم  1402في نيس���ان  2016لتحسين األمن الشخصي
في المجتمع العربي ،مم���ا أدى إلى تخصيص الموارد
والمعايير لمعالجة الشرطة لقضايا العنف والجريمة.
وبع���د قطع العرض ،ت���م االنتهاء م���ن تنفيذ الخطة
بش���كل جزئي فقط .ويتاب���ع :باإلضافة إل���ى البرامج
الهام���ة والواس���عة الت���ي قادتها الحكوم���ة ،والتي
س���اهمت في تقليص الفجوات بين المجتمع العربي
والمجتم���ع اليه���ودي ،كان���ت هناك حاج���ة واضحة
لبرنامج حكومي مشترك بين الوزارات للحد من العنف
والجريمة ،والذي قد يتضم���ن إجراءات نتائج واضحة
للحد من الجرائم الخطيرة.
ي���وم األح���د (ُ )17/01/2021عق���د اجتم���اع ُمصغَّ���ر
لممثلين عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية
العربية م���ع رئيس الحكومة ،بنيامي���ن نتنياهو ،عبر
تطبي���ق الزوم .ووفقًا لقرارات س���كرتارية اللجنة كان
َّ
مح���دد من الرؤس���اء ،وعرضت
اللق���اء بمش���اركة عدد
لجنة مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي،
المنبثق���ة عن اللجن���ة القطرية ،مطالبه���ا ومواقفها
َّ
المحددة والشاملة حول مجمل مظاهر وظواهر العنف
والجريمة في المجتمع العربي وسبل مواجهتها على
مختلف المس���تويات ،إضافة الى إش���ارتها النقدية
للنواق���ص والثغرات ف���ي الخط���ة الحكومية الخاصة
في هذا َّ
الصدد .وقد أش���ار أعضاء اللجنة ،من الرؤساء
والطاقم المهني ُ
رافق ،إلى ضرورة وأهمية التجاوب
الم ِ
َّ
العاج���ل والواض���ح والمح���دد مع مالحظ���ات ومطالب
َّ
اللجنة القطرية في هذا الخصوص ،إذا توفرت النوايا
الحقيقية واإلرادة الجدية ،على المس���توى الرس���مي
والحكومي ،في مواجهة ُ
العنف والجريمة في المجتمع
العرب���ي ف���ي البالد ،في المس���ارات كافَّ���ة ،ووفقًا لما
عرضته اللجنة خالل اإلجتماع.
الخالص���ة الواضحة ه���ي التالية :لق���د أبقى مقترح
الق���رار من بين العديد من البنود واألفكار والمس���ائل
والقضايا ،بندًا واحدًا فقط ينتظر المصادقة عليه من
قبل الحكومة :إقامة  8مراكز ش���رطة في بلدات عربية
وتوس���يع مراكز أخرى .هذا هو البن���د الوحيد تقريبا
الذي ابتلع كل الميزاني���ة التي تأتي تحت بند «خطة
مكافحة الجريمة».
كان هذا المقترح في ه���ذه النقطة موقعًا للفكاهة
الس���وداء في حلقات الج���دل والتواص���ل االجتماعي
التي ك���ررت الحقيقة التالية :في كثي���ر من البلدات
وقع العدد األكبر من جرائم الس�ل�اح الناري في بلدات
س���بقت إقامة مراكز ش���رطة فيها .في إحداها وقعت
الجريم���ة بمحاذاة المركز ولم تكن فيه قوة ش���رطية
كافية لمالحقة مطلقي النار.

المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

