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حكومي يحذر من حالة تفجر سكاني
تقرير
في وسط إسرائيل ومن انعكاس ذلك على المواصالت!

ازدحام مروري في تل أبيب.

كتب برهوم جرايسي:
يحذر تقرير حكومي إسرائيلي ،قيد المرحلة النهائية في تبلوره ،من
حالة تفجر سكاني سيش���هدها مركز البالد ،زيادة على الحالة القائمة
اليوم ،بس���بب عدم نجاح كل المخططات اإلس���رائيلية في إقناع غالبية
الس���كان اليهود باالنتقال للس���كن ف���ي المناطق البعي���دة؛ إذ تفضل
األجيال الش���ابة البقاء في منطقة تل أبي���ب الكبرى ،المركز االقتصادي
األكبر ،واالجتماعي الشبابي ،وهذا ينعكس بشكل حاد على االختناقات
المروري���ة ،التي تتفاقم باس���تمرار ،بدون وضع حلول س���ريعة نس���بيا
لتخفيفها.
فقد بلور المجل���س االقتصادي القومي (الحكومي) في اآلونة األخيرة،
س���يناريو لكيفية زيادة أعداد السكان بشكل عام ووفق المناطق ،حتى
العام  ،2050وبحسب ما قالته صحيفة «هآرتس» ،فإن التقرير في مرحلة
بلورت���ه األخيرة ،وس���يتم طرحه على الحكومة وكافة ال���وزارات ،ليكون
قاعدة لوضع البرامج االس���تراتيجية المس���تقبلية ،وف���ق رؤية واحدة،
وليس وفق اجتهادات متفرقة في الوزارات المختلفة.
وبحس���ب التقرير ،فإن عدد الس���كان س���يرتفع من  9.2مليون نسمة
اليوم (وكما يبدو هذا ال يش���مل القدس الشرقية المحتلة) ،إلى حوالي
 15.7ملي���ون ف���ي العام  ،2050م���ن بينهم  3.25ملي���ون عربي ،لتكون
نس���بتهم  ،%20.7مقابل  %18اليوم من دون القدس المحتلة .ويش���ير
التقرير إلى أن عدد المتدينين المتزمتين (الحريديم) ،سيرتفع تقريبا
ثالثة أضعاف ،ليصل إلى  3.8مليون نس���مة ،مقابل  1.25مليون اليوم،
وسيش���كلون قرابة  %31م���ن إجمالي اليهود المعت���رف بيهوديتهم،
وهذه نسبة تقل عن توقعات في تقارير أخرى.
ويخصص التقرير قس���ما كبيرا بش���أن التوزيعة الجغرافية للسكان،
مع تركيز خاص على منطقة الوس���ط ،التي تقس���م إلى قسمين بحسب
التقس���يمات اإلدارية اإلس���رائيلية :منطقة المركز ،ومنطقة تل أبيب،
وكالهم���ا منطقتان متداخلتان ،ويس���كن في المنطقتي���ن حاليا 3.78
مليون نسمة ،يشكلون نسبة  %41من إجمالي السكان ،وهما المنطقتان
األكث���ر كثافة من ناحية س���كانية ،وتش���هدان من���ذ اآلن حالة تفجر
س���كاني ،ويتوقع التقرير أن يرتفع عدد السكان في هاتين المنطقتين
حتى العام  ،2050إلى  5.7مليون نس���مة ،ليشكلوا حينها حوالي نسبة
 %36.5من السكان.
ومنطقة تل أبيب وحدها ،يس���كنها حاليا  1.48مليون نسمة ،وستقفز
حت���ى العام  2050إلى  2.26مليون نس���مة .ومنطق���ة المركز المحاذية
والمتداخلة ،تضم حاليا  2.3مليون نس���مة ،وس���تقفز بعد  30عاما إلى
 3.7مليون نسمة.
وتسعى إسرائيل على مدى السنين لتشجيع السكان ،والقصد اليهود،
على االنتقال إلى المناطق األخرى ،خاصة شمال البالد وجنوبها ،ونفذت
في الس���نوات العشر األخيرة مشاريع بنى تحتية وشبكات طرق ضخمة
ج���دا ،توصل الش���مال والجن���وب بمنطقة المركز .ووضع���ت الحكومات
األخي���رة مخططات لمواصلة تطوير ش���بكات الطرق والمواصالت العامة
في السنوات العشر المقبلة ،بقيمة إجمالية تصل إلى  20مليار شيكل،
م���ا يعادل حالي���ا  6.6مليار دوالر .إال أن كل هذه المش���اريع ،إضافة إلى
محفزات مالي���ة عديدة للذين ينتقلون إلى الش���مال والجنوب ،وخاصة
ُ
األزواج الش���ابة اليهودي���ة ،لم تحدث تحوال ف���ي التوزيعة الجغرافية،
ألن األزواج الش���ابة ،واألجيال الش���ابة عموما ،تبحث عن نمط الحياة بعد
ساعات العمل ،وهذا ما تجده في تل أبيب وجوارها.
بموازاة ذلك ،تس���عى إسرائيل منذ س���نوات ،إلى زيادة عشرات آالف
الش���قق الس���كنية في منطقتي المركز وتل أبيب ،من خالل مشروعين
مركزيين .أولهما وهو األكبر ،ما يسمى «إخالء -بناء» ،إذ يتم إزالة بنايات
س���كنية قديمة من طابقين وحت���ى أربعة طواب���ق ،وتعويض أصحاب
ُ
البيوت ببيوت بديلة ،لتبنى مكانها بنايات سكنية شاهقة ،تشكل كل
واحدة منها عشرات الش���قق السكنية .وهذا مشروع قائم منذ سنوات،
ولكن حسب تقرير أخير ،ليس بالوتيرة التي تريدها المؤسسة الحاكمة
وجهات التخطيط.
والمش���روع الثان���ي ،هو إقامة منطقة س���كنية ضخمة م���كان المطار
الداخلي في ش���مال تل أبيب ،ما ُيعرف باس���م «مطار دوف» ،وتش���كل
بنايات شاهقة بآالف الوحدات الس���كنية ،مع مساحات تجارية وأماكن
نقاهة .والقس���م الثاني س���يكون في ما تس���مى «المحط���ة المركزية

(هآرتس)

القديمة للمواصالت» في تل أبيب ،وهي منطقة مليئة باألبنية القديمة
ومس���احات غي���ر منظم���ة ،والتخطيط هو جرفه���ا كليا وبناء مش���اريع
إسكانية على أرضها.
وبموازاة هذين المشروعين ،يتم إخالء قواعد عسكرية ،وخاصة مرافق
عسكرية مكتبية ،وبضمنها وحدات اس���تخباراتية ،من منطقة المركز،
ونقلها إلى صحراء الجنوب ،اعتقادا من إس���رائيل بأن هذا سيقنع آالف
األزواج الش���ابة في الجي���ش النظامي ،وأولئك العاملي���ن في الوحدات
الحساسة ،باالنتقال إلى صحراء النقب ليكونوا قريبين من مكان عملهم،
ولكن هناك من يش���كك بهذا الهدف ،إذ أن العائالت لن تنتقل للسكن
في تلك المنطقة البعيدة عن الحياة اليومية لمنطقة تل أبيب الكبرى.
وقد وضعت الحكومة الحالية مخططا لبناء متروبولين س���كاني ضخم
في ش���مال صحراء النقب ،من خالل بناء عدة بل���دات مترابطة ،ومدينة
كبي���رة مخصصة للمتديني���ن المتزمتين الحريدي���م ،ويحذر خبراء من
احتمال فشل إقناع عشرات آالف الحريديم باالنتقال إليها.
والتركيز على منطقة الجنوب جاء ،كما يبدو ،بعد فشل تكثيف السكن
في منطق���ة حيفا الكبرى ،وفق م���ا ورد في تقري���ر المجلس االقتصادي
القومي ،السابق ذكره ،إذ تجد جهات التخطيط صعوبة في إخالء المنطقة
الصناعي���ة الضخمة في خليج حيفا ،أو تقلي���ص حجمها ،ونقل المصانع
المس���ببة للتلويث ،وبضمنها المصانع الكيماوي���ة ،ولهذا ترى الحكومة
أن توسيع المناطق الس���كنية في الجنوب ،مثل محيط مدينة بئر السبع،
وأيضا مدينة عسقالن ،يبقى أكثر واقعيا من جهة مؤسسات التخطيط.
ولكن كل المش���اريع في منطقتي المركز وتل أبيب س���تزيد من حالة
االكتظاظ ،وهذا س���ينعكس أكثر على أزمة حركة السير المتفاقمة في
المنطقتين ،وبحسب تقارير سابقة ،فإنه بسبب االكتظاظ السكاني تظل
مشاريع التطوير المستقبلي لشبكة الطرق محدودة في تلك المنطقة.

أزمة حركة السير
تعد قضية االختناقات المرورية واحدة من أش���د األزمات اإلسرائيلية
ّ
األشد هي في منطقة تل أبيب الكبرى،
على المستوى الداخلي ،واألزمة
وهي أبرز انعكاس���ات حالة التفجر الس���كاني في هذه المنطقة ،التي
تعد قلب االقتصاد اإلسرائيلي ،وخاصة الصناعات العصرية المتطورة،
ومرك���ز الجمهور العلمان���ي ،لذا فهي العن���وان األول للهجرة الداخلية
لهذا الجمهور ،وبش���كل خاص األجيال الشابة .وتشهد منطقة تل أبيب
الكبرى ،في السنوات األخيرة ،حالة انفجار في حركة السير ،عدا االنفجار
السكاني ،إال أن فرص توسيع الشوارع وشق شوارع جديدة باتت صعبة،
كم���ا ذكر ،وفي حاالت أخرى في ذات المنطقة باتت مس���تحيلة ،وخاصة
في أوتوس���تراد «أيالون» الذي يشق منطقة تل أبيب الكبرى من شمالها
إلى جنوبها ،وتمر فيه يوميا قرابة  750ألف سيارة.
ونش���رت صحيفة «يديع���وت أحرونوت» في األي���ام األخيرة معطيات
رصده���ا تطبيق «ويز» لحركة الس���ير ،وقالت ه���ذه المعطيات إن حركة
الس���ير في المدن والتجمعات الس���كانية الكبرى ،ف���ي اآلونة األخيرة،
ازدادت بنس���بة  %30عما كانت عليه قبل جائحة كورونا .وحتى أنه في
بعض األيام بلغت الزيادة  .%50وهذه المعطيات ال تتعلق فقط بمنطقة
المرك���ز ،بل أيضا في مناطق أخرى مثل مدينة بئر الس���بع وجوارها في
ش���مال صحراء النقب ،إذ دلت المعطيات على أن زيادة حركة السير هنا
كانت أعلى بنسبة  %30مما كانت عليه قبل اندالع جائحة كورونا.
وتؤكد تقارير متخصصة أن االختناقات المرورية في منطقة تل أبيب
الكبرى ،من شأنها أن تتفاقم أكثر كلما تقدمت السنوات ،ما سينعكس
سلبا على االقتصاد اإلس���رائيلي وحجم اإلنتاجية ،إلى جانب االنعكاس
سلبا على رفاهية الجمهور.
ويقول تقري���ر المجلس االقتصادي القومي إن على الوزارات أن تعمل
بالس���رعة القصوى ،لمعالجة االختناقات المروري���ة ،ومنع انهيار البنى
التحتية للمواصالت ،وعدم االنتظار لس���نوات ،بموازاة العمل على إقامة
مبان شاهقة متعددة االستخدام في الحلقة المحيطة بمنطقة تل أبيب
الكبرى ،مع البنى التحتي���ة المالئمة لها ،واألخذ بعين االعتبار توقعات
الزيادة السكانية.
كما يوص���ي تقرير المجلس ذات���ه بإقامة ش���بكة مواصالت جماعية
كبيرة ،إلى جانب حافالت المواصالت العامة العادية ،في إشارة واضحة
لتسريع وتوسيع إقامة سكة حديد للقطار الخفيف.
ودع���ا خب���راء إس���رائيليون منذ س���نوات لفرض ضريب���ة االختناقات

المروري���ة ،كتلك القائمة ف���ي دول كبرى في العال���م المتطور ،وأثبتت
نجاعته���ا .إال أن ذوي اختصاص آخرين ح���ذروا من فرض ضريبة كهذه
في إسرائيل ،طالما لم تطرح الحكومة بدائل حقيقية في المناطق التي
ستفرض فيها ضريبة اختناقات مرورية.
والقص���د ليس فقط ضمان حافالت مواصالت عامة ،بل ما هو أكبر ،مثل
القطار الخفيف داخل المدن ،وأيضا بناء مبان ضخمة كمواقف سيارات،
خارج المناطق المكتظة ،الس���تيعاب عش���رات آالف الس���يارات يوميا.
ُ
خاصة وأنه وفق تقارير سابقة ،وبسبب ضعف حركة المواصالت العامة
اإلس���رائيلية ،فإن اس���تخدام المواصالت العامة في المدن اإلسرائيلية
الكبرى يصل إلى حوالي  %10من حركة المواطنين ،مقابل نسبة تتراوح
م���ا بين  %30إلى  %40في المدن األوروبية الكبرى .كما تبين أن  %62من
العاملين في إسرائيل يتجهون إلى أماكن عملهم بسياراتهم الخاصة،
وهي تعد من أعلى النسب في العالم ،إن لم تكن أعالها.
وكان الكنيس���ت اإلس���رائيلي قد أقر في مطلع الش���هر الجاري ،ضمن
قانون التس���ويات االقتصادية ،المالزم لمشروع الموازنة العامة ،فرض
ضريبة اختناقات مروري���ة ،لمنطقة تل أبيب الكبرى ،إال أن هذا القانون
س���يدخل حيز التنفيذ في العام  ،2025بعد القي���ام بإجراءات لتنظيم
الجباي���ة ،وقبل هذا ،تعزيز البدائل للس���يارات الخاصة ،التي س���تدفع
هذه الضريبة ،والتي س���تفرض على الس���يارات الداخلة إلى منطقة تل
أبيب الكبرى ،ولمدينة تل أبيب خاصة ،في ساعات الصباح ،وفي ساعات
المساء.
ويأت���ي هذا القانون بعد عامين على دع���وة منظمة التنمية والتعاون
بين الدول المتطورة  OECDإس���رائيل لفرض ضريبة اختناقات مرورية،
في المناطق التي تشهد أش���د االختناقات .وتعد االختناقات المرورية
واحدة من أش���د األزمات الداخلية التي تش���هدها إس���رائيل ،وتكلف
االقتصاد أكثر من  12مليار دوالر س���نويا ،وفق تقديرات يتم تعديلها
تباعا ،وهذا يأخذ سعر الصرف المنخفض للدوالر في الشهر األخير.

مواصالت أيام السبت
ال يمكن طرح قضية المواصالت وحركة الس���ير في إس���رائيل من دون
التط���رق إلى قضية يوم الس���بت ،وحظر المواص�ل�ات العامة فيه .ففي
األس���بوع الماضي عق���دت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مؤتمرا بش���أن
المواصالت ،ش���اركت فيه وزيرة المواصالت ميراف ميخائيلي ،رئيس���ة
حزب العمل ،التي أعلنت في المؤتمر أنها لن تس���مح باستمرار «حصار
يوم السبت» ،كما قالت ،في إشارة منها إلى سعيها لتحرير حركة السير
من أنظمة السبت ،ولكنها استدركت قائلة إن هذا سيكون بالتفاهمات.
وقالت ميخائيلي إنها ستس���تغل تركيب���ة الحكومة الحالية ،من أجل
وضع ترتيب معين لضمان حركة مواصالت أيام الس���بت ،بقصد توسيع
الحركة المحدودة القائمة.
وحظر المواصالت العامة أيام السبت مفروض كقرارات للشركات شبه
ّ
الرسمية التي تشغل خطوط المواصالت العامة ،إذ ال يوجد قانون رسمي
يحظر المواصالت العامة أيام الس���بت ،ولك���ن هناك اتفاق غير مكتوب
بي���ن الحكومة والتي���ارات الدينية وخاصة المتزمتة منه���ا ،منذ العام
 ،1948بعدم تسيير المواصالت العامة.
وعادة تبقى الش���وارع والطرقات مفتوحة في جمي���ع المدن والبلدات
اليهودية ،باستثناء ش���وارع قليلة جدا في المدن الكبرى ،إما أنها تمر
بحي كل س���كانه من المتدينين المتزمتي���ن ،أو يقع في الحي الكنيس
األكب���ر في تلك البلدة .ويمكن مش���اهدة حظر كلي لحركة الس���ير من
حافالت وسيارات خاصة ،في مستوطنات يسكنها المتزمتون فقط ،مثل
موديعين عيليت وبيتار عيليت وإلعاد ،وبعض أحياء القدس.
وقبل أكثر من ثالث س���نوات بادر رؤس���اء بلديات في منطقة تل أبيب
الكبرى لطرح مش���روع تسيير حافالت في أيام السبت ،من أحياء مختلفة
نحو مناطق الترفيه ،وجوبه المش���روع بمعارضة قوية من طرف حكومة
بنيامين نتنياهو في حينه ،والتي كان للمتدينين المتش���ددين فيها
وزن كبير.
وقد شرعت منذ ذلك الحين جمعيتان تناهضان حظر المواصالت أيام
السبت ،في تسيير خطوط في المدن الكبرى ،من أجل مساعدة من ليس
لديهم سيارات خاصة ،وبدأ المش���روع بعشرة خطوط مواصالت ،ولكنه
توس���ع الحقا ،إال أن الحديث ما زال بعيدا عن حركة مواصالت عامة كاملة
في أيام السبت.

منذ أكثر من أس���بوعين ثمة انشغال في إسرائيل ،باألساس
مقال كتبه الصحافي
على صفحات جريدة «هآرتس» ،بمضمون
ٍ
اإلسرائيلي جدعون ليفي المعروف بمناهضة االحتالل ومناصرة
حقوق الش���عب الفلس���طيني ،زع���م فيه أن رئي���س الحكومة
السابق بنيامين نتنياهو لم يكن األسوأ من بين الزعماء الذين
تعاقبوا على رئاس���ة الحكومات اإلسرائيلية ،وتحديدًا في كل
ما يتعلق بركل ما تسمى بـ»عملية السالم» ،وتكريس االحتالل
اإلسرائيلي ألراضي  ،1967والذي آل إلى نشوء واقع األبارتهايد،
بمن في ذلك رؤساء حكومة انتموا إما إلى «اليسار الصهيوني»
أو إلى معسكر الوسط.
وم���ع أن ليفي أكد في س���ياق مقابلة مع الملحق األس���بوعي
لـ»هآرت���س» يوم الجمع���ة الفائت ،أنه قال م���ا قاله ال من أجل
تبييض صفحة نتنياهو وسياس���ته ونهجه بل لتأطير ما سبق
أن ُوصف مرات عديدة بأنه بؤس اليسار اإلسرائيلي ،إال أن هذه
الواقع���ة أثارت من جديد المعركة حول س���ردية ما بات يعرف
باسم «عهد نتنياهو» الذي استمر بشكل متواصل نحو  12عامًا
(.)2021-2009
إذا كان ليفي يصيب كبد الحقيقة عندما يصوغ ماهية «بؤس
اليسار اإلسرائيلي» إزاء موضوع االحتالل والقضية الفلسطينية
عموم���ًا ،فإنه ال يفعل الش���يء نفس���ه في س���ياق إجمال عهد
نتنياه���و حيالهما .وم���ن أجل القيام بمثل ه���ذا اإلجمال ،وإن
بنظرة طائر ،ال ُب ّد من اإلشارة إلى أنه لم يكن من قبيل المصادفة
أنه في سياق أول خطاب ألقاه نتنياهو كرئيس للمعارضة في
الكنيست اإلسرائيلي لدى تصويت هذا األخير على منح الثقة
ّ
التحدي
إل���ى الحكومة الجديدة ،يوم  13حزيران  ،2021اعتبر أن
الثاني الماثل أمام هذه الحكومة ،والذي زعم أنها لن تفلح في
أن تجت���ازه ،هو الحؤول دون قيام دولة فلس���طينية إلى جانب
ّ
التحدي األول المتمثل في إيران وملفها
إس���رائيل ،وذلك بعد
النووي على وجه الخصوص.
وقد أشار نتنياهو إلى أن التحدي الثاني الماثل أمام إسرائيل
هو مس���ألة فلس���طين والتي أكثر ما ينبغي أن يعني سياسة
إس���رائيل تجاهها ،برأيه ،هو منع قيام دولة فلسطينية ّ
تهدد
دولة االحتالل بأف���دح األخطار ،ولفت إل���ى أن اإلدارة الجديدة
في الواليات المتحدة شرعت في اس���تئناف جهودها الرامية
إلى تحقيق هذه الغاية ،وهي تطالب بتجميد االس���تيطان في
أراضي الضفة الغربية وفي األحياء (المس���توطنات) اليهودية
ف���ي القدس .ومع أن���ه قصد بهذا أن يغمز م���ن قناة الحكومة
الجدي���دة التي اعتبر أن «أغلبية واضحة فيها تؤيد إقامة دولة
فلس���طينية» ،فإنه جاهر بهدف رئيس ل���ه طوال فترة حكمه
التي استمرت أكثر من عقد .وبالرغم من أن هذه الفترة اتسمت
في معظمها باللهاث وراء هدف البقاء في ّ
سدة السلطة ،والذي
صار بمثابة منزع أعلى في سلم األولوية في إثر تعرض نتنياهو
إلى المحاكمة بش���بهات فس���اد ،فقد انطوت على مالمح أخرى
كانت واش���ية بأهداف لم يكن هو نفس���ه أقل تصويبًا نحوها.
ٍّ
ُ ّ
ثان
وفي مجرد وضعه هدف منع إقامة دولة فلسطينية كتحد ّ ٍ
من حيث أهميته أمام الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ،ما يوضح
أن السعي لبلوغ هذا الهدف وقف في صلب سياسته.
ُ
مقاالت تكتب في هذه األيام ،بما في ذلك مقاالت
ومن س���يل
ٍ
بأقالم إس���رائيلية ،في إطار تلخيص «عهد نتنياهو» ُيشار في
عدد من األمور .بادئ ذي بدء ُيشار إلى أن
شأن هذه المسألة إلى ٍ
نتنياهو هو أحد أنصار «أرض إسرائيل الكبرى» الذين يعارضون
قيام دولة فلسطينية ،ولكن ليست لديه أدنى مشكلة في عدم
المجاهرة به���ذه المعارضة بموازاة عدم المجاهرة بأن وجهته
هي نحو ضم أكثرية األراضي الفلس���طينية المحتلة منذ 1967
إلدراكه الثمن الباهظ الذي يمكن أن يترتب على هكذا ّ
ضم في
ً
الساحة الدولية ،في الوقت الذي يظل ماثال أمام ناظريه الثمن
الذي تدفعه روس���يا من جراء قيامها مؤخرًا بضم ش���به جزيرة
القرم .في ضوء ذلك ،يبني نتنياهو سياس���ته إلبقاء مثل هذا
المنع س���اري المفعول على ركيزتين :األولى ،عدم الدخول في
مفاوضات جوهرية مع الجانب الفلس���طيني ،والثانية ،تعميق
السيطرة اإلسرائيلية على األراضي المحتلة منذ  1967من خالل
توسعة االس���تيطان .ووفقًا للعديد من التقارير بشأن مشروع
االس���تيطان الكولونيالي في أراض���ي  ،1967فإن نتنياهو وجه
جهوده الرئيس���ة منذ العام  2009نحو توس���يع المستوطنات
القائمة إلى الش���رق م���ن الجدار الفاصل وال س���يما في رؤوس
الجب���ال ،ومن جراء ذل���ك تضاعف عدد المس���توطنين خارج ما
ُيع���رف بـ»الكتل االس���تيطانية الكبرى» م���ن  65ألفًا إلى 130
ألفًا بين األعوام  2018 -2009بموجب اإلحصاءات اإلس���رائيلية
الرسمية.
وبطبيع���ة الحال ينبغي أن نضيف إلى ه���ذا ،أنه خالل فترة
حكم نتنياهو دأب الخطاب السياسي اإلسرائيلي ،فيما يتعلق
بالص���راع مع الفلس���طينيين ،عل���ى الدفع قدم���ًا بمصطلحات
إم���ا أنها جدي���دة أو كانت قديم���ة وتقهقرت ،منها الس�ل�ام
االقتصادي ،والسالم اإلقليمي ،والسالم مقابل السالم وغيرها؛
ّ
وجميعه���ا جاءت لكي تحل محل مصطلح���ات على غرار األرض
ّ
مقابل السالم وحل الدولتين؛ واألول يعني التنازل عن أجزاء من
«أرض إس���رائيل الكبرى» ،في حين يقول الثاني بضرورة قيام
دولة فلسطينية.
ثمة من يقول إن هدف إحباط قيام دولة فلسطينية كان جزءًا
من استراتيجيا نتنياهو حيال الصراع مع الفلسطينيين ،وذلك
في مواجهة من يقول إن نتنياهو ليس لديه استراتيجيا ،كما
أنه يترك األمور تتدهور أحيانًا إلى اعتبارات سياسية ضيقة،
وهو ما جرى التلميح له خالل المواجهة العسكرية األخيرة في
قطاع غزة في أيار الفائت .غير أنه سواء كان هذا الهدف جزءًا من
اس���تراتيجيا نتنياهو أو كان هذا األخير ال يمتلك استراتيجيا،
كم���ا يدعي بع���ض منتقديه ،فإن تلك المواجهة وما س���بقها
والزمها من ّ
هبة شعبية فلسطينية أعادت إلى أذهان كثيرين
أنه ال يمكن القفز على الفلسطينيين في معادلة الصراع ،فكم
بالحري عندما يدور الحديث حول قضيتهم.
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مشروع قانون جديد لتحديد فترة والية رئيس الحكومة اإلسرائيلية ..قراءة في التداعيات والدالالت
كتب وليد ّ
حباس:
في األي���ام األخيرة تق���دم وزير العدل اإلس���رائيلي
جدعون س���اعر ،عضو االئتالف الحكومي عن حزب «أمل
جديد» ،بمش���روع قانون يقضي بتحدي���د فترة والية
رئيس الحكومة االسرائيلية بثماني سنوات متواصلة
كح���د أقصى .ويرى مراقبون إس���رائيليون أن مش���روع
ٍ
القانون ه���ذا ،الذي كان على س���لم أولويات االئتالف
الحكوم���ي ،انما يس���تهدف بالدرجة األول���ى بنيامين
نتنياهو ،رئيس الحكومة اإلس���رائيلية السابق والذي
استمرت واليته األخيرة مدة  12عامًا ،والذي أبدى قدرة
على المحافظة على منصبه لفترة طويلة نسبيًا .بيد أن
مشروع القانون ،بش���كله الحالي ،ال يسري بأثر رجعي،
األمر الذي قد ال يمن���ع نتنياهو من العودة إلى الحكم
مرة أخرى ش���ريطة أن ال تستمر مدة واليته (الجديدة)
أكثر من  8س���نوات .في حال تمت المصادقة النهائية
على مشروع القانون ،ستكون له انعكاسات هامة :أوال،
س���يحدث القانون تغييرات دراماتيكي���ة في طريقة
الحكم في إس���رائيل قد تنعكس على طبيعة السلطة
التنفيذية ،وقدرتها على مراكمة مصادر القوة ،وعلى
طبيعة التحالفات واالصطفافات داخل األحزاب الكبرى
في إس���رائيل ،مثل الليكود .ثانيا ،يعتبر هذا القانون
س���ابقة تاريخية عل���ى صعيد العال���م ،بحيث أن نظم
الحك���م الديمقراطي���ة البرلمانية لم تش���هد تحديدا
كهذا لفترة والية رئيس الحكومة الذي يعينه البرلمان
نفس���ه وليس من خالل انتخاب مباش���ر من قبل عامة
الناس.
هذه المقالة تحاول أن تش���رح تبع���ات هذا القانون
الذي ما يزال في طور المشروع.
بغض النظر عن الطبيعة االستعمارية لدولة إسرائيل
والتي قد تنفي عنها صفة الديمقراطية القائمة على
المس���اواة ،إال أنه بالنظر إلى الحياة السياس���ية داخل
إس���رائيل فإنها تصن���ف كدولة ديمقراطي���ة غربية،
على األقل فيما يتعلق بطريقة تداول الحكم .إن نظام
الحكم في إس���رائيل ه���و نظام ديمقراط���ي برلماني،
بمعنى أن المجتمع اإلس���رائيلي ينتخب بشكل دوري
أحزابا سياسية لتقوم هذه األحزاب المنتخبة بتشكيل
المجلس التشريعي ،أو الكنيست .ثم يقوم الكنيست
بدوره بتعيين رئيس الحكومة بناء على قانون أس���اس
الحكوم���ة وال���ذي يفصل اآللي���ات الت���ي تحكم هذه

العملي���ة .وبذلك ،تختلف الديمقراطية اإلس���رائيلية
ع���ن دول غربية أخرى مثل الواليات المتحدة وفرنس���ا،
على س���بيل المثال ،حيث يتم انتخاب رئيس السلطة
التنفيذية بش���كل مباش���ر .كما أن هاتي���ن الدولتين
تعتبران من الدول الرئاسية ،بمعنى أن الرئيس ،وليس
رئيس الحكومة ،هو صاحب الصالحيات األوس���ع والذي
يترأس السلطة التنفيذية .لكن إسرائيل أيضا تتشابه
م���ع دول ديمقراطي���ة أخرى عديدة والت���ي يتم فيها
انتخاب رئيس الس���لطة التنفيذية بشكل غير مباشر.
ف���ي هذه ال���دول بالتحدي���د ،أي ال���دول التي تصنف
باعتبارها ديمقراطية برلماني���ة ،لم يحصل في تاريخ
الممارسة السياسية الحديثة أن تم تقييد فترة والية
رئيس الحكومة المنتخب بشكل غير مباشر .وربما يعود
الس���بب إلى أن هذا التقييد قد يعني تقييدًا للبرلمان
نفسه الذي يعتبر الهيئة التي تعين رئيس الحكومة.
م���ن هذا المنطلق ،يعتبر مش���روع القان���ون المقدم
ف���ي إس���رائيل حاليا س���ابقة ف���ي تاريخ الممارس���ة
الديمقراطي���ة في الدول الغربي���ة .وبعيدا عن دواخل
السياسة ،فإن مش���روع القانون قد يحول إسرائيل إلى
نم���وذج منقطع النظير ،ومادة للدراس���ة قد تدخل في
معظم مناه���ج التعليم المتعلقة بالحكم الديمقراطي
الحديث .ومشروع القانون المقصود ،يحدد فترة والية
رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية بثماني س���نوات فقط.
وحسب نص مش���روع القانون ،فإن التحديد يشير إلى
ثماني س���نوات ،وال يش���ير إلى عدد الواليات التي قد
تتعاقب خالل السنوات الثماني.
ويس���تند المفكرون السياس���يون إلى فرضية عامة،
ومنطقي���ة ،تجعلهم يميلون إلى مث���ل هذا التحديد،
وهي أن رئيس الحكومة الذي يستمر في الحكم فترات
طويلة سيتمكن من مراكمة نفوذ وقوة كبيرين ،بحيث
يس���مح له نفوذه في االس���تمرار ف���ي المحافظة على
حكمه من خالل تش���كيل مجتم���ع منتفعين وداعمين
مك���ون من رأس المال ،اإلعالم ،التابعين السياس���يين،
وبالتال���ي س���يحكم س���يطرته على الدول���ة العميقة.
إن مراكم���ة النفوذ ضمن هذا الس���ياق ،ه���و ما يطلق
علي���ه في العلوم السياس���ية اس���م «الرئاس���اتية» أو
 .presidentializationلكن في المقابل ،يرى قسم آخر
م���ن المفكرين أن هذا االفتراض ع���ار عن الصحة ،ألنه
في الدول الديمقراطية تتوفر آليات رقابية ،ومحاسبة،
وإع�ل�ام حر وفعال ،وبالتالي من غي���ر المرجح أن يترك

جدعون ساعر ،خصم نتنياهو العنيد يقود التشريع الخاص بتحديد والية رئيس الحكومة.

المجال لرئيس الحكومة ألن يراكم نفوذا بشكل مخالف
للدستور من دون أن تردعه قواعد اللعبة الديمقراطية.
م���ن جانب آخر ،يصر المفكرون السياس���يون على أن
قواعد اللعبة الديمقراطية في الدول الغربية الحديثة
تقوم على مبدأ هام ال يجب إغفاله ،وهو تدوير السلطة.
بحس���ب هذا الرأي ،فإن أفضل النظم الديمقراطية هي
تلك التي تقوم على اس���تبدال قادته���ا ،وإنتاج قادة
ج���دد ،والذين بدورهم س���يضخون دم���اء جديدة في
الحياة السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية للدولة.
وق���د صرح نتنياهو في الع���ام  1995بأن على أي رئيس
حكوم���ة إس���رائيلية أن يحكم فقط واليتي���ن ،فإذا لم
يس���تطع تحقيق برنامجه ف���ي األولى ،أمام���ه الوالية
الثانية ،وإذا لم يس���تطع تحقيق برنامجه في الثانية
فهذا يعني أن برنامج���ه قد أفلس أو أصبح غير مقبول
وعليه أن يرح���ل .لكن نتنياهو لم يلتزم بأقواله وحكم

لمدة  12عاما متواصلة.
مهم���ا يكن من أمر ،فإن مش���روع القان���ون المقدم ال
يس���عى بالدرج���ة األولى إل���ى تحقيق مس���اهمة على
مس���توى النظرية والممارس���ة المتعلقة بطرق الحكم
الديمقراطي ،وإنما ينبع باألس���اس م���ن انتقاد أطياف
سياس���ية متعددة في إسرائيل لنتنياهو الذي بالفعل
ّ
تحول إلى «ملك» وأقوى ش���خصية سياس���ية حتى بعد
إزاحته عن الحكم قبل أشهر معدودة .وربما قد يتمكن
نتنياهو من الع���ودة إلى الحكم مرة أخرى ،وقد يتمكن
أيضًا من االس���تمرار في والياته لمدة ثماني س���نوات
متتالي���ة جديدة .لكن القانون الجدي���د ،في حال تمت
المصادقة عليه ،قد تكون له انعكاسات ذات داللة على
ش���كل التحالفات واالصطفافات داخل حزب الليكود ،أو
أي حزب سياس���ي كبير آخر .في حال كان القانون يمنع
زعيم الحزب األول من االس���تمرار لمدة تتجاوز الثماني

             (الص���ورة عن «ذي تايمز اف إس���رائيل»)

سنوات ،فإن كادرات وقيادات الحزب نفسه سوف تبدأ
في التفكير ببديل عنه لضمان اس���تمرار حكم الحزب.
وهذا يعني أن القانون قد يؤثر على العالقات الداخلية
لألح���زاب السياس���ية أكثر م���ن تأثيره المباش���ر على
الحياة السياسية داخل إسرائيل ،على األقل في المدى
المنظور.
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التحليالت اإلسرائيلية تحتفي باالتفاق األمني بين إسرائيل والمغرب
كتب عصمت منصور:
أعلن وزير الدفاع اإلس���رائيلي بين���ي غانتس من العاصمة
المغربي���ة الرباط ،في الرابع والعش���رين من تش���رين الثاني
الحال���ي ،عن التوقي���ع على اتف���اق إطار أمني بي���ن المغرب
وإس���رائيل ،وهو اتفاق وصف���ه غانتس قب���ل أن ينطلق في
رحلته الجوية المباش���رة والعلنية ألول وزير دفاع إسرائيلي
إل���ى الرباط ،بأنه «ذو طابع تاريخ���ي» ،وأنه يهدف إلى «وضع
حجر األس���اس إلقامة عالقات أمنية مستقبلية بين البلدين»
س���تضمن البناء على العالقات الس���ابقة «وتزيدها إلى ّ
الحد
األقصى» وفق تعبيره.
المغ���رب راب���ع دولة عربية ّ
تطب���ع عالقاتها مع إس���رائيل،
بعد اإلم���ارات العربية المتحدة والبحرين والس���ودان ،ضمن
موجة التطبيع الجديدة ف���ي عهدي ترامب – نتنياهو ،وهي
االتفاقي���ات التي عرف���ت بـ»اتفاقيات أبراه���ام» التي رعتها
وأش���رفت عليها ،وتوس���طت من أجل التوصل إليه���ا ،إدارة
الرئيس األميركي الس���ابق دونالد ترامب ،وش���كلت بمجملها
ترجم���ة حرفية لرؤي���ة رئيس الوزراء اإلس���رائيلي الس���ابق
ّ
المضمنة في «صفق���ة القرن» عن تحقيق
بنيامي���ن نتنياهو
س�ل�ام إقليمي أوال وتأجيل ح���ل القضية الفلس���طينية ،من
خالل االكتفاء بتحقيق السالم االقتصادي مع الفلسطينيين،
وهي الحالة التي رأى فيها كثير من المحللين والسياس���يين
الفلس���طينيين والعرب نسفًا لمبادرة الس�ل�ام العربية التي
وضعت قي���ام الدولة الفلس���طينية المس���تقلة بعاصمتها
القدس شرطًا مسبقًا ألي تطبيع مع إسرائيل.

عالقات قديمة
تجمع المغرب بإسرائيل عالقات تعاون سرية قديمة تعود
لستينيات القرن الماضي ،تخللها تعاون وتنسيق أمني رفيع
المستوى في قضايا حساس���ة ،وهذه العالقة مكنت المغرب
من لعب دور الوسيط بين مصر وإسرائيل وإدارة شبكة عالقات
س���رية معقدة بين البلدين توجت بلقاء جمع في العام 1977
بين وزير الخارجية اإلسرائيلي ،في ذلك الوقت ،موشيه ديان
مع المبعوث الشخصي للرئيس المصري أنور السادات ،حسن
التهامي ،وهو اللقاء الذي مهد لزيارة الس���ادات للقدس في
 19تش���رين الثاني من نفس العام ،وإلقائه الخطاب المشهور
أمام الكنيست اإلس���رائيلي وما تال ذلك من توقيع اتفاقيات
كامب ديفيد واالنسحاب اإلسرائيلي من شبه جزيرة سيناء.
العالق���ات المغربية اإلس���رائيلية كانت تتخ���ذ أحيانا من
وج���ود تجمع إس���رائيلي كبير من أصول مغربية ،واس���تمرار
وج���ود ص�ل�ات اجتماعية وعائلي���ة بين هذا التجم���ع وبقايا
الجماعة اليهودية في المغرب ،سندا لها في تبرير العالقات
السياس���ية واإلنس���انية ،وتعزز ذلك الروايات المنتشرة في
صفوف اليهود المغاربة عن المعاملة الجيدة التي حظي بها
اليهود تاريخي���ا من قبل العرش المغرب���ي ،وكذلك الحماية
الت���ي وفرها الحكم المغربي لليهود إبان الحقبة النازية ،لكن
معظ���م المحللين يذهب���ون إلى توافق المصالح السياس���ية
واألمنية بي���ن نظامين صديقين للغ���رب وللواليات المتحدة
على وجه الخصوص وتجمعهما وجهات نظر مش���تركة تجاه
قضايا العالم.
تواصلت العالقات المغربية -اإلس���رائيلية الس���رية وشبه
العلنية ،حيث زار شمعون بيريس المغرب واجتمع مع الملك
المغرب���ي في الع���ام  1986أثناء توليه رئاس���ة الحكومة في
إسرائيل ،وتبعتها زيارات لمسؤولين آخرين بشكل سري ،إلى
أن أعلن عن اقامة عالقات دبلوماس���ية في العام  1995ما بعد
توقيع اتفاق أوس���لو بين منظمة التحرير وإس���رائيل ،والذي
لعبت المغرب دورا هاما في تشجيع الطرفين للتوصل إليه.

توقف���ت العالقات الرس���مية بين البلدين ف���ي العام 2000
في إثر اندالع االنتفاضة الفلس���طينية الثانية ،إلى أن عادت
وتجددت ،من خالل إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب في
شهر كانون األول  2020عن التوصل إلى اتفاق يعيد العالقات
بين البلدين ،وتعترف بمقتضاه الواليات المتحدة بالسيادة
المغربية على الصحراء الغربية التي كانت وما زالت محل نزاع
مع جبهة البوليس���اريو المدعومة م���ن الجزائر ،مقابل تطبيع
كامل للعالقات بين إسرائيل والمغرب.

التوقيت واألبعاد
يرى بروس م���ادي وايزمان ،المحاضر ف���ي جامعة تل أبيب
والمتخصص في العالقات المغربية -اإلسرائيلية ،أن توقيت
زي���ارة غانتس للمغرب «لم يأت مصادفة بكل ما ينطوي عليه
من أبعاد» ،خاصة وأن الزيارة سجلت على أنها األولى العلنية
لوزير دفاع إس���رائيلي للمغرب «في سياق التوتر مع الجزائر،
وربم���ا يرغ���ب المغاربة ف���ي أن يظهروا للعالم ،ولش���عبهم
وخصومهم الجزائريي���ن وكذلك للغرب ،أنهم بصدد تعميق
عالقاتهم مع إسرائيل ،مع كل ما يستتبع ذلك».
العلني���ة التي امت���ازت بها هذه الزي���ارة ،واالتفاق األمني
الذي نتج عنها ،دفع���ا صحيفة «معاريف» ألن تصف االتفاق
«بأنه غير مس���بوق» ،حيث أكد مصدر أمن���ي للصحيفة «بأنه
ينطوي عل���ى قيمة اس���تراتيجية وليس رمزي���ة فقط» ،وأن
إس���رائيل ترى فيه «أهمية كبيرة لتعمي���ق التعاون األمني،
وتنشيط صفقات الس�ل�اح وتبادل المعلومات االستخباراتية
والتدريبات واألبحاث».
أهمي���ة التوقي���ت وف���ق «معاري���ف» تكمن ف���ي «الوضع
السياس���ي واألمني المعقد الذي تمر به المغرب ،بعد انهيار
وق���ف إطالق الن���ار مع جبهة البوليس���اريو وتصاع���د التوتر
مع جارته���ا الجزائر» ،وهي أزمة تتزامن م���ع تصاعد اللهجة
التصعيدية بين إس���رائيل وإيران ،خاصة أن المغرب «يتهم
إي���ران وحزب الله بالعمل ضد مصالحه» وهو ما يجعل االتفاق
وفق الصحيفة «طبيعيا جدا».
الصحاف���ي في صحيف���ة «معاريف» طال لي���ف -رام ،والذي
رافق الوفد اإلس���رائيلي ،ش���دد في مقابلة مع راديو103FM
على أهمية عنصر العلنية في االتفاق والرسائل التي ينطوي
عليه���ا في اإلقلي���م معتبرا أن األهمية الكامن���ة في االتفاق
«ليس���ت في قضية بيع الس�ل�اح بل في العلنية (بحد ذاتها)
وأي مقولة تعبر عنها خاصة في تحديها إليران».
صحيفة «هآرتس» بدورها اتفقت مع توصيف الزيارة بأنها
«غير مس���بوقة» حيث نقل���ت عن رئيس الدائرة السياس���ية
األمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية ،زوهار بالتي ،أن «انطالق
طائ���رة تقل وفدا أمني���ا وضباطا بزيهم العس���كري من مطار
ب���ن غوريون لتهبط في الرباط بش���كل علن���ي يعد حدثا غير
مس���بوق» س���تكون له تأثيرات بعيدة الم���دى «لصالحنا في
المنطقة» ،وهي الرس���الة التي شدد عليها مصدر أمني لذات
الصحيف���ة (« )2021/11/24بأن العالقة تش���كل حجر زاوية في
أمن إس���رائيل ،وال تقتصر على بيع السالح ،بل تقوية عالقتنا
في المنطقة» في ظل التعقيدات التي تشهدها العالقة بين
المغرب والجزائر «المدعومة بالس�ل�اح من روسيا وإيران» ،وهو
م���ا يجعل من «العلنية» في الزيارة «رس���الة مهمة ترس���لها
المغرب إلى الجزائر».
موق���ع «مكور ريش���ون» نظر إل���ى علنية الزي���ارة على أنها
«س���تزيد من شرعية إس���رائيل وسياس���اتها في المنطقة»،
خاص���ة عندم���ا تكون هذه الزي���ارة لدولة «فيه���ا  37مليون
مس���لم» كما أنها س���تخدم المغرب من خالل «تعزيز قواتها
وإمكانياتها في مواجهة عدوتها اللدود الجزائر».
يتضح أن عنصر «العلنية» األقرب إلى االستعراض ،هو واحد

غانتس يوقع اتفاق اإلطار مع وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي.

من أهداف هذه الزيارة واالتفاقيات األمنية المترتبة عليها،
وهذا إلى جانب حس���ناته وما سيقدمه من إنجازات للطرفين،
في ظل الصراع ال���ذي تواجهه كل واحدة منها في المنطقة،
والتي اعتبره���ا رئيس الدائرة السياس���ية األمنية في وزارة
الدفاع اإلسرائيلية خالل إحاطة لمراسلين إسرائيليين رافقوا
غانتس إلى المغرب« ،لحظة تقاطع مصالح» ،حيث أن المغرب
«تح���ارب اإلره���اب على ع���دة جبهات طوال س���نين ،وتكافح
القاعدة ومنظمات جهادية إس�ل�امية» ،وهو ما يمكن اعتباره
«إحدى ذرى اتفاقيات أبراهام».
اال أن ه���ذا الحدث قد يف���رض على إس���رائيل وضعا كانت
تتجنبه في السابق ،وهو التدخل مباشرة في الصراع المغربي
الجزائري ،حيث أش���ارت صحيفة «هآرتس» ( )2021/11/24إلى
أن إس���رائيل «كان���ت تجنب���ت التدخل المباش���ر (حتى اآلن)
في قضي���ة الصحراء الغربي���ة ،إال أن العلنية ف���ي العالقات،
وتعزيزها أمنيا مع المغرب سيدفع االستخبارات اإلسرائيلية
إلى دراسة وضع الصحراء الغربية وحاجاتها األمنية في ضوء
التحديات التي تواجهها».

قلق جزائري وإقليمي
تتع���زز ه���ذه الحاجة من خ�ل�ال صفقات الس�ل�اح التي تم
إبرامها بين المغرب وإسرائيل ،وكشفت عنها القناة  12والتي
س���تصل إلى مئات ماليين ال���دوالرات وس���تتضمن طائرات
مسيرة من إنتاج الصناعات العسكرية اإلسرائيلية باإلضافة
إل���ى منظومات دف���اع جوية متقدمة (برق  )8وأس���لحة كانت
إسرائيل ترفض بيعها للمغرب سابقا.
التع���اون األمني المغربي اإلس���رائيلي أث���ار اهتماما كبيرا
بسبب وزن المغرب وموقعها الجيوسياسي ودورها في شبكة
العالقات األوروبية -األفريقية ،والعربية -األفريقية فضال عن
موقعها في منظمة التعاون اإلس�ل�امي ال س���يما وأن المغرب
تترأس لجنة القدس التابعة لهذا المحفل الدولي الكبير ،كما
أثار هذا التعاون حفيظة الدول التي تشهد صراعات إقليمية
وحدودية مع المغ���رب منذ عقود وخاصة الجزائر وإس���بانيا،
خاصة بعد الكش���ف عن نية إس���رائيل بناء قاعدة عس���كرية
في بلدة أفس���و القريبة من مليلة ومغنية ،وفق ما ذكره موقع

(أ.ف.ب)

«إسبانيول» في الثامن عشر من تشرين الثاني وما قبل زيارة
غانتس للمغرب ،حيث كشف أن المغرب وإسرائيل يعتزمان
تشييد قاعدة عسكرية في بلدة أفسو (شمال شرقي المغرب)
تبعد عن مليلة مس���افة  68كم تقريبا وعن مغنية الجزائرية
مسافة  180كم ،وترى الجزائر وإسبانيا أن كل تعاون أو اتفاق
بين المغرب وإسرائيل يهدد أمنهما.
الجزائ���ر اعتبرت أن «زيارة غانتس للمغرب تس���تهدفها»،
وف���ق تصريحات أدلى بها رئيس مجلس األمة الجزائري صالح
قوجيل ،الذي ش���دد في خطاب له أمام مجلس األمة الجزائري
عل���ى البعد األمني للزيارة التي اعتبر أنها «لو كانت من طرف
وزي���ر س���ياحة أو اقتصاد للكي���ان الصهيون���ي ،فقد يمكن
تفسيرها على أنها تدخل في إطار عالقات كانت موجودة من
قب���ل بين هذا البلد (المغرب) والكي���ان الصهيوني ،حتى ولو
ّ
كانت مخفية ،ولكن عندما يتعلق األمر بزيارة وزير دفاع هذا
الكيان للمغرب ،فإن الجزائر هي المقصودة (المستهدفة)».
ورم���ى الرئيس الجزائري عبد المجي���د تبون بثقله في هذه
القضية فأعلن في خطاب نقلته وس���ائل اإلع�ل�ام الجزائرية
والعربية مس���اء  2021/11/26أنه «يأس���ف التفاق المغرب مع
إسرائيل» في التعاون األمني والعسكري والذي وقعه غانتس
م���ع قيادة الجيش المغربي خالل زيارته للرباط ،وأكد تبون أن
«تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار ولم يحدث منذ .»1948
وأش���ار الرئيس خالل حديثه مع ممثلي وسائل إعالم محلية،
إلى تصريحات نقلتها وسائل إعالم مغربية عن وزير خارجية
إس���رائيل ،يائير لبيد ،قال فيها «نحن نتش���ارك مع المملكة
القلق بش���أن دور دولة الجزائر في المنطقة ،التي باتت أكثر
قربا من إيران وهي تقوم حاليا بشن حملة ضد قبول إسرائيل
في االتحاد األفريقي بصفة مراقب»!

صفقات سالح وأبعاد اقتصادية وثقافية
ثم���ار االتفاق المغربي -اإلس���رائيلي وتطبيع العالقات بين
البلدين لن تقتصر على الش���ق السياس���ي واالس���تراتيجي
واألمني ،اذ س���ينتج عنه تعاون اقتصادي وعسكري وانفتاح
س���ياحي وثقافي ،إلى جان���ب صفقات الس�ل�اح التي وقعت
بمئ���ات ماليين ال���دوالرات والتي كش���فت عنه���ا القناة .12

وأعلن القائم بأعمال مكتب االتصال اإلس���رائيلي في المغرب
ديفيد غوفرين ،في تغريدة ل���ه على موقعه على تويتر يوم
 ،2021/11/62عن التحضير «لتوقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي
أزمور المغربية وكريات يام اإلس���رائيلية» والتي اعتبرها «من
أجمل مظاهر التجان���س الثقافي وتعزيز الروابط االجتماعية
بين المغرب وإسرائيل» ،فيما نشر موقع ذي ماركر االقتصادي
في  2021/11/24أن قس���م العالقات الدولي���ة في مكتب غرفة
التج���ارة يج���ري مس���حا لالقتص���اد المغربي لوض���ع خارطة
لالس���تثمارات المستقبلية الممكنة في المغرب خاصة وأنها
تحولت إلى هدف مفضل س���ياحيا لدى الجمهور اإلسرائيلي
وقد س���بق ذلك إعالن ش���ركة الخطوط الجوي���ة المغربية عن
إطالق خط جوي مباش���ر يربط العاصمة االقتصادية للمملكة
وكبرى مدنها الدار البيضاء (كازابالنكا) بتل أبيب ،وهو الخط
األول من نوعه انطالقا من المغرب.
ف���ي مج���ال التصدي���ر ،يش���ير الموق���ع إل���ى اإلمكانيات
الكبي���رة التي س���تزود به���ا إس���رائيل المغ���رب خاصة في
مج���االت التكنولوجيا الزراعية والمع���دات الطبية المتقدمة
والتكنولوجي���ا المتعلقة بتحلية المياه ،إل���ى جانب مجاالت
الس���ايبر والتقنيات االس���تخباراتية المتقدمة والتي تأتي
ترجم���ة لالتفاق ال���ذي وقع في الرباط بين مس���ؤول منظومة
الس���ايبر في إس���رائيل يغئال أونا ،ونظيره المغربي الجنرال
مصطفى الربيعي أثناء زيارة وزير الخارجية يائير لبيد للرباط
الش���هر الماض���ي ،والتي تضمن���ت التوقيع عل���ى اتفاقيات
تجارية واقتصادية بين البلدين من ش���أنها أن تنعكس على
االقتصاد اإلسرائيلي بشكل مباشر.
وواجه االتفاق المغربي -اإلس���رائيلي وتطبيع العالقات بين
البلدين ،إلى جانب مخاوف الدول المجاورة للمغرب ،انتقادات
واس���عة من قبل قوى مغربي���ة وعربية .فاللجن���ة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية أصدرت يوم الجمعة 2021/11/26
بيانا ش���ديد اللهجة ،هاجم االتف���اق ووصفه بأنه «خروج ّ
عما
نص���ت عليه القمم العربية واإلجماع العربي ومبادرة الس�ل�ام
العربية ،ويضر باألمن القومي العربي ومصالح األمة العربية»
معب���رة عن خيبة أملها من موقف المغرب «التي تترأس لجنة
القدس» داعية إياها إلى التراجع عن هذا االتفاق.
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جندي يحرس تدمير بيوت فلسطينية قرب صور باهر يوم  23الجاري.

اس��ت��ط�لاع
ج��ـ��ـ��دي��ـ��ـ��د:

3

           (أ.ف.ب)

تراجع ثقة الجمهور اإلسرائيلي بالجيش وقيادته في مجاالت أساسية

كتب سليم سالمة:
«هذه النتائج يجب أن تشكل عالمة تحذيرية خطيرة
أم���ام الجيش عمومًا وأمام الواق���ف في قيادته ،رئيس
هيئة األركان أفيف كوخافي ش���خصيًا» – هذا ما أكده
عاموس هرئيل ،محلل الش���ؤون العسكرية في صحيفة
«هآرتس» ،في تعليقه عل���ى النتائج التي خلص إليها
اس���تطالع الرأي العام الذي أجراه المعهد اإلس���رائيلي
للديمقراطية حول «صورة الجيش اإلس���رائيلي في نظر
الرأي العام اإلس���رائيلي» ،وكان من أبرزها أن الجمهور
اإلس���رائيلي (اليه���ودي) «يب���دي قلقًا حي���ال اإلدارة
االقتصادية في الجيش وحي���ال المعاملة التي يحظى
به���ا الجنود الذين يؤدون الخدم���ة اإللزامية» .وبينما ال
تزال أغلبية كبيرة من الجمهور اإلس���رائيلي «تعبر عن
درج���ة عالية من الرضى عن قدرات الجيش العس���كرية
والحربي���ة وع���ن أدائه األخالق���ي خالل القت���ال» ،إال أن
«األغلبية قلق���ة من تصرف الجيش في مجال الميزانية
وفي التعامل مع الجنود» .ويلف���ت هرئيل إلى أنه «من
ّ
يص���دق المواطنون ق���ادة الجيش ويثقوا
الضروري أن
بهم كي يواصلوا إرس���ال أبنائهم إليه» ،ناهيك عن أن
«هذا التشكيك الذي تعكسه نتائج استطالع الرأي من
ش���أنه أن يؤدي إلى تغيير عمي���ق وجوهري في نموذج
جيش الش���عب» ،إذ تبي���ن النتائ���ج أن «أقل من نصف
اإلس���رائيليين (اليهود) فقط يواصلون تأييد التجنيد
اإللزامي».
أما رئيس «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية» ،يوحنان
بلس���نر ،فرأى أن نتائج هذا االس���تطالع الخاص «تكشف
إل���ى أي مدى أصب���ح نموذج «جيش الش���عب» التاريخي
مصطلحًا هشًا في الواقع اإلسرائيلي الراهن» ،حيث تبلغ
نس���بة أبناء وبنات الثامنة عشرة الذين ال يتجندون في
صفوف الجيش نحو النصف ( 50بالمئة) من مجمل أبناء
الثامنة عش���رة في إس���رائيل ،بمن فيه���م من المجتمع
العربي .وثمة مش���كلة كبيرة تتمث���ل في حقيقة أن 47
بالمئ���ة من الجمهور اليهودي يعتق���دون بضرورة إلغاء
التجني���د اإللزامي وإعادة بناء الجيش اإلس���رائيلي على
قاعدة كونه «جيش���ًا مهنيًا احترافيًا» ،إذ «من شأن هذه
الحقيقة أن تخلق أزمة أمنية ومهنية حقيقية وجدية».
ذلك أن «تجنيد أفضل أبنائنا للجيش المهني االحترافي
ّ
س���وف يحتم منحهم حقوق���ًا وامتي���ازات بعيدة األثر،
ناهي���ك عن أن هؤالء أنفس���هم لن يجلب���وا إلى الجيش
كام���ل القوة النوعي���ة المطلوبة له ،وهو م���ا قد يوصلنا
إل���ى وضع تخدم فيه في الجيش قلة من المثاليين وإلى
جانبهم أش���خاص اختاروا التجند ف���ي صفوف الجيش
باعتباره الخيار العملي األفضل لهم من ناحية تشغيلية
ـ اقتصادية» .وخلص بلس���نر إلى التأكيد على أن «خيار
الجيش المهني االحترافي ينبغي أن ُيش���طب من جدول
األعم���ال ،فورًا .من المه���م أن يفهم الجمي���ع أنه بدون
جيش الشعب ،ال يمكن ضمان أمن إسرائيل».

ثقة متدنية في «الجوانب المدنية»
اس���تطالع «صورة الجيش اإلس���رائيلي ف���ي نظر الرأي

العام اإلسرائيلي» هو استطالع خاص أجراه «مركز األمن
القومي والديمقراطية» و»مركز فيتربي لدراس���ات الرأي
الع���ام والسياس���ات» التابعان لـ «المعهد اإلس���رائيلي
للديمقراطي���ة» وذلك ف���ي الفترة ما بي���ن  30أيلول و4
تش���رين األول .وقد نش���رت نتائج االس���تطالع عش���ية
المؤتم���ر الس���نوي الذي يعق���ده «مركز األم���ن القومي
والديمقراطي���ة» ،وال���ذي ُعقد هذا الع���ام يومي  23و24
تشرين الثاني /نوفمبر الجاري .وشملت عينة االستطالع
 1003أش���خاص 804 ،منهم من اليهود و 199من العرب،
يش���كلون معًا عينة تمثل السكان البالغين في إسرائيل
في س���ن  18عامًا وما فوق .وقد أشرف على جمع النتائج،
فرزه���ا وتحليلها مجموعة من خبراء «المعهد» ش���ملت:
البروفسور تمار هيرمان ،د .عيديت شفران جيتلمان ،د.
أور عنابي والبروفسور عميحاي كوهين.
تكش���ف إحدى أب���رز نتائج هذا االس���تطالع أنه بينما
تعتقد أغلبية الجمهور اإلسرائيلي بأن الجيش مستعد
وجاه���ز لمواجه���ة التحدي���ات والتهدي���دات األمنية
المختلفة وبأن س���لوك الجيش خالل العمليات القتالية
هو «س���لوك أخالق���ي» ،إال أن الجمهور نفس���ه يعبر عن
درجة متدنية جدًا من الثقة في كل ما يتعلق بـ»الجوانب
المدني���ة» ف���ي أداء الجيش .فق���د ق���ال  80بالمئة من
َ
المس���تطلعين اليهود إنهم يمنح���ون الجيش درجتي
التقدير «جي���د» أو «ممتاز» على قدراته العمالنية ،بينما
ق���ال  43بالمئ���ة فقط إنه���م يمنحون الجي���ش هاتين
الدرجتين على «تحقيق المساواة بين الذكور واإلناث في
الجيش» ،فيما قال  31بالمئة فقط إنهم يمنحون الجيش
هاتين الدرجتين على أدائه في كل ما يتعلق بالميزانية
والجوان���ب االقتصادي���ة وق���ال  25بالمئة فق���ط إنهم
يمنحون الجيش هاتي���ن الدرجتين على تعامل الجيش
وقادته مع الجن���ود في الخدمة اإللزامي���ة وعلى كيفية
معالجة مش���اكلهم .في هذا البند تحديدًا (التعامل مع
الجنود في الخدمة اإللزامي���ة) ،قالت أقلية ضئيلة فقط
( 18بالمئة) من بين الش���بان اليهود أبناء  24 – 18عامًا إن
الجيش يستحق درجة تقدير «جيد» أو «ممتاز».
تبي���ن النتائج أن ثمة فوارق واضح���ة بين المجموعات
المختلفة م���ن الجمهور اليه���ودي 18 :بالمئة فقط من
مؤيدي «معسكر اليس���ار» يمنحون الجيش درجة تقدير
«جي���د» أو «ممتاز» في إدارة األم���ور االقتصادية ،مقابل
 28بالمئة من مؤيدي «معس���كر الوسط» و 34بالمئة من
مؤيدي «معسكر اليمين».
أم���ا في التوزيعة الجندري���ة فيتضح أن  37بالمئة من
النساء اليهوديات يمنحن الجيش درجة تقدير «جيد» أو
«»ممتاز» في مجال المساواة الجندرية في داخل الجيش،
بين الذكور واإلناث في الجيش ،مقابل نحو نصف الرجال
اليهود.
كذلك ثمة فرق بي���ن المتدينين والعلمانيين في هذا
السياق :فبينما يعتقد  39بالمئة من العلمانيين اليهود
أن الجيش يس���تحق درجة «جيد» أو «ممت���از» في مجال
المساواة الجندرية بين صفوفه ،ترتفع هذه النسبة بين
المتدينين اليهود إلى نحو النصف ( 48بالمئة).
َ
من المثير جدًا تأمل موقف المس���تطلعين العرب في

هذا االستطالع ،وخصوصًا في مجالي اإلدارة االقتصادية
والمس���توى األخالقي اللذين يمنح فيهما هؤالء الجيش
اإلس���رائيلي درجتي تقدير مرتفعتي���ن 38 :بالمئة من
َ
المس���تطلعين العرب يعتقدون بأن اإلدارة االقتصادية
في الجيش اإلس���رائيلي «جي���دة» أو «ممت���ازة» ،مقابل
َ
 31بالمئة م���ن المس���تطلعين اليه���ود؛  35بالمئة من
َ
المس���تطلعين الع���رب يعتق���دون بأن س���لوك الجيش
اإلسرائيلي خالل العمليات القتالية هو «سلوك أخالقي»،
مقابل  77بالمئة من الجمهور اليهودي.
يعتقد  72بالمئة من الجمهور اليهودي بأن «محافظة
النيابة العس���كرية عل���ى القانون وعل���ى تطبيقه ّ
تقيد
ّ
وتصع���ب عليه تأدي���ة مهماته العس���كرية».
الجي���ش
وفي ه���ذا ،تبدو الف���وارق كبي���رة وواضح���ة تمامًا بين
مؤي���دي المعس���كرات السياس���ية المختلف���ة ،إذ يؤيد
 81بالمئ���ة من مصوتي اليمين ه���ذا االدعاء ،مقابل نحو
ُ
الثلث فقط من مصوتي معس���كر «اليس���ار» و 69بالمئة
من مصوتي معس���كر «الوسط» .واستمرارًا لهذا التوجه،
يعتق���د  36بالمئة فقط م���ن الجمهور اليه���ودي بأنه
«ينبغ���ي المحافظة عل���ى أحكام القان���ون الدولي وعلى
تطبيقها ،حتى لو ترتب على ذلك ٌّ
مس ما بجودة التنفيذ
العمالني» ،بينما ق���ال  54بالمئة من الجمهور اليهودي
إنه ال ينبغي المحافظة على أحكام القانون الدولي وعلى
تطبيقها .وفي التوزيعة حسب المعسكرات السياسية ـ
الحزبية ،تبين النتائج أن  70بالمئة من مصوتي «اليسار»
يؤيدون هذا الرأي ،مقابل  29بالمئة من مصوتي اليمين
و 44بالمئة من مصوتي الوسط.

من «جيش الشعب» إلى االحتراف
للم���رة األول���ى من���ذ ب���دأ «المعه���د اإلس���رائيلي
للديمقراطية» في العام  2017بقياس نس���بة المؤيدين
إللغاء التجنيد اإللزامي في الجيش والذي يجعله «جيش
الش���عب» ،وإعادة بنائه على قاعدة المهنية االحترافية،
ً
س���جلت نتائج االس���تطالع األخير تحوال الفتًا في موقف
الجمهور اليهودي يتمثل في أن نسبة المؤيدين إللغاء
«جيش الش���عب» ( 47بالمئة) فاقت ،ه���ذه المرة وللمرة
األولى ،نسبة المعارضين ( 42بالمئة) .وكما كان متوقعًا،
فقد كان اليهود الحريديم األكثر تأييدًا لهذا الرأي (80
بالمئة منه���م) ،بينما كان المتدين���ون القوميون األقل
تأييدًا ( 32بالمئة) وفي الوس���ط كان العلمانيون الذين
يؤيد  47بالمئة منهم هذا االنتقال.
ف���ي تحلي���ل النتائج ف���ي ه���ذا المجال ،أش���ار طاقم
«المعه���د اإلس���رائيلي للديمقراطية» إل���ى القرار الذي
أعلنه وزيرا المالي���ة ،أفيغدور ليبرم���ان ،والدفاع ،بيني
غانتس ،األس���بوع قبل الماضي ،بشأن رفع رواتب الجنود
بنسبة  50بالمئة ابتداء من شهر كانون الثاني القريب،
معتبرين أن هذا القرار «أع���اد إلى جدول األعمال الجدل
م���ا بين «جي���ش الش���عب» و»الجيش المهن���ي» ،غير أن
للواقع إيقاع���ه الخاص الذي ال يتوق���ف عند االنخفاض
المتواصل ف���ي مع���دالت المتجندين الج���دد لصفوف
الجيش اإلس���رائيلي» .كما يلفتون إل���ى «ظاهرة مثيرة،
من ش���أنها أن تؤش���ر على الوجهات المس���تقبلية في

ه���ذا المجال» وه���ي «التوزيعة العمري���ة الواضحة بين
المؤيدي���ن والمعارضي���ن» :فبينما تؤي���د أغلبية كبيرة
نسبيًا ( 57بالمئة) من اليهود حتى سن  44عامًا االنتقال
م���ن «الجي���ش اإللزامي /جيش الش���عب» إل���ى «الجيش
االختياري /الجيش المهني االحترافي» ،يتضح أن نسبة
هؤالء المؤيدين من بين اليهود في سن  55عامًا وما فوق
تنخفض إلى  32بالمئة فقط.
في اإلجمال ،تشهد نس���بة المعارضين لهذا االنتقال
ف���ي مبن���ى الجي���ش اإلس���رائيلي ،تنظيمي���ًا ـ مهنيًا
ومفهوميًا ،انخفاضًا مستمرًا خالل السنوات األخيرة :من
 59بالمئ���ة في العام  49 ،2017بالمئة في العام 48 ،2018
بالمئة ف���ي العام  ،2019إلى  47بالمئ���ة في العام 2021؛
بينم���ا ُيقابلها ارتفاع متواصل أيضًا في نس���بة مؤيدي
هذا االنتقال :م���ن  38بالمئة في العام  39 ،2017بالمئة
ف���ي العام  41 ،2018بالمئة في العام  ،2019إلى  42بالمئة
في العام .2021
فيم���ا يتعل���ق بتوفيرات صنادي���ق التقاع���د للجنود
والضباط النظاميين في الجيش اإلسرائيلي (وهو موضوع
أثار وال يزال يثير نقاشًا واس���عًا وانتقادات حادة ،نظرًا
للشروط واالمتيازات العالية جدًا التي يحظى بها الجنوط
والضباط في هذه الصناديق) ،قال أكثر من نصف اليهود
َ
المس���تطلعين ( 56بالمئة) إنه���م يعتقدون بأنه «إذا ما
حص���ل تقليص في ش���روط الرواتب والتقاع���د الخاصة
بالجنود والضب���اط النظاميين في الجيش اإلس���رائيلي،
فاألش���خاص الجيدون لن يبقوا في صفوف الجيش ،مما
س���يعود بالضرر على األم���ن» .في المقاب���ل ،عارض نحو
 32بالمئة من الجمه���ور اليهودي هذا االعتقاد .قال 45
بالمئة إنهم يؤيدون تمكين الجنود والضباط النظاميين
من الخروج إلى التقاعد من الجيش في س���ن مبكرة أكثر
م���ن تلك المعمول بها في القطاع العام ،بينما عارض 43
بالمئة هذا الرأي.
ردًا على س���ؤال آخر في االس���تطالع حول م���ا إذا كانت
«منظوم���ة القيم لدى القيادة العلي���ا في الجيش قريبة
من ،أو بعيدة عن منظومة القيم الس���ائدة لدى الجمهور
الواسع في إسرائيل» ،قال  56بالمئة إنها «قريبة أو قريبة
جدًا» ،بينما قال  24بالمئة إنها «بعيدة أو بعيدة جدًا».
يرى هرئيل أن ثم���ة عالقة واضحة بين هذه الوجهات
السلبية التي تعكس���ها نتائج هذا االستطالع وسلسلة
القرارات التي اتخذها رئيس هيئة أركان الجيش ،أفيف
كوخافي ،خ�ل�ال الفترة األخيرة .فقبل نحو ش���هر واحد،
ثارت عاصفة إعالمية واس���عة حول نية كوخافي إصدار
كتاب ع���ن أفكاره وآرائ���ه في القيادة العس���كرية وهو
ما زال يش���غل منصبه هذا ،مما اضط���ره إلى إلغاء هذه
الفك���رة والتخلي عن هذه النية .لكن كوخافي ال يتوقف
ً
عن إصدار القرارات التي تثير جدال واسعًا حد التشكيك
في اعتباراته ومدى مهنيتها ،من جهة ،ومدى خدمتها
للجيش ومس���تقبله ،من جهة أخ���رى .من هذه القرارات،
على س���بيل المثال ،ما نش���رت عنه صحيفة «يس���رائيل
هي���وم» في منتصف األس���بوع األخير بش���أن سلس���لة
من الترقي���ات التي أقرها كوخافي ف���ي هرمية الجيش
وكان للمقربين منه حصة األس���د فيه���ا .وإضافة إلى ما

في بع���ض هذه الترقيات من انته���اك ألصول «القيادة
واإلدارة الس���ليمتين» ،إذ إن كوخافي يتعمد ـ كما يقول
هرئي���ل ـ إحداث تغيي���رات بنيوي���ة جوهرية من خالل
منح مقربيه رتبًا عس���كرية رفيعة ،ف���إن ثمة لها نتائج
واس���تحقاقات مالية واقتصادية بعي���دة األثر «دون أي
التف���ات العتبارات الميزانية وضوابطها ،إذ أن كل ترقية
وكل رتبة جديدة تنعكس في استحداث مالكات جديدة
بما ينطوي عليه ذلك من زيادات في الرواتب والش���روط
اإلضافية األخرى» .ويثير هذا كله تس���اؤالت جدية حول
«التناقض غي���ر المحتمل بين الس���هولة المربكة التي
يهدر فيها الجيش األموال في األم���ور «الكبيرة» (التي
ُ
تش���تق منها أيضًا ش���روط الرواتب والتقاع���د الخاصة
بالضباط النظاميين ،والكبار منهم بش���كل خاص) وبين
الالمباالة المريبة في معالجة قضايا ومش���كالت الجنود
البسطاء»؛ وهي المش���كالت التي تفاقمت بصورة حادة
خالل السنوات األخيرة دون أن تبدي قيادة الجيش قدرًا
كافيًا م���ن المب���االة واالهتمام وأن تب���ادر إلى حل هذه
المشكالت ،بأسرع ما يمكن.
إلى جانب ذل���ك ،يلفت هرئيل االنتباه إلى حقيقة أن
كوخافي ،خالفًا لرؤس���اء أركان س���ابقين كثيرين« ،نأى
ّ
قيمي.
بنفس���ه عن أي تصريح ج���دي في أي موض���وع
فقد التزم الصمت التام والمتواصل في الخالفات حول
ُ
نظم وتعليمات إطالق النار في المناطق الفلس���طينية
وال ي���زال يواصل التأجيل والتجاه���ل المقصودين في
تطبيق قرارات تخص دمج النس���اء في مواقع ومناصب
قيادية».
ً
وبدال من مناقشة ما تعكسه المرآة ،سواء في الصحافة
أو في اس���تطالع ال���رأي الع���ام الذي ينش���ره «المعهد
اإلس���رائيلي للديمقراطية» اآلن ،كان م���ن األفضل لو أن
الجيش وقادت���ه تطرقوا إلى المعطي���ات بدرجة كافية
من الجدية .ذل���ك أن «الميثاق القدي���م بين المواطنين
والجي���ش ق���د أصب���ح ف���ي خط���ر اآلن» ،ألن «التحديات
والمخاطر األمنية ال تزال جدية وخطيرة في نظر األغلبية
الس���احقة من الجمه���ور اليهودي في إس���رائيل .لكن،
كي يس���تمر هؤالء في إرس���ال أبنائه���م وبناتهم إلى
ُ َ
الجي���ش وكي يرضوا بالمبالغ الباهظ���ة التي تقتطع من
الضرائب لتغطية ميزانية األمن ،وليس لحل المش���اكل
الخطي���رة التي تنه���ك جهازي الصح���ة والتعليم ،فمن
الواجب والضروري أن يكون���وا على ثقة بقيادة الجيش،
باعتباراتها وقراراتها».
لكن نتائج االس���تطالع األخير تدل عل���ى أن ليس هذا
هو الوضع القائ���م اليوم ،كما يق���ول هرئيل ،ويضيف:
هذا هو الحذاء األول الذي س���قط .أما الثاني فقد يسقط
الش���هر المقبل لدى نشر «مؤش���ر الثقة» السنوي الذي
يعده «المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية» .ففي السنة
الماضية ،تبين من هذا المؤشر أن ثقة الجمهور بالجيش
قد ش���هدت انخفاضًا حادًا ،من  90بالمئة إلى  81بالمئة،
وهو ما عزاه قادة الجيش إلى أزمة جائحة كورونا وآثارها.
لكن ،إذا لم يتغير منح���ى االنخفاض والتراجع في هذه
الس���نة ،فس���يكون األمر بمثابة عالمة واضح���ة على أن
الجيش موجود في ضائقة جدية.
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المنظومة اإلسرائيلية :إخفاقات في مواجهة الفيضانات.

تقـاريـر رس��ـميـة إس��ـرائيليـة :قـصـورات فـي الـتشـريـع واألداء
ّ
ّ
والبنية التحتية تجعل من تكرر الفيضانات «س��يناريو مؤكدًا»!
كتب هشام نفاع:
تناول���ت هيئات سياس���ية وإعالمية إس���رائيلية ،في
ّ
قضية تعود لتش���غل ال���رأي العام مع
الفت���رة األخيرة،
عودة موس���م األمطار سنويًا .وهي كما أطلق عليها موقع
َ ُ
التحقيقات الصحافية «ش���كوف» :قضية فشل مواجهة
ً
الفيضانات المتواصل؛ بدال من منع وقوع كارثة تقتصر
ّ
االستعدادات على معالجتها .وهو ينوه منذ البداية في
تقرير له إلى أن التغيرات المناخية المتفاقمة لن تؤدي
إال إل���ى زيادة عدد الفيضانات ،ومع ذلك ففي إس���رائيل
لم يتم تحديث قان���ون الصرف الصحي ،منذ نصف قرن
وأكثر .وهو يش���ير إلى نقاشين أخيرين ُعقدا في هيئات
الكنيس���ت يوضحان كي���ف أنه بدون تغيير تش���ريعي
واس���ع النطاق ،من المتوقع تكرار نفس السيناريوهات
ونفس الفيضانات ألن البنية التحتية غير مستعدة ألثر
التغير المناخي.
فقد ناقش���ت لجنة االقتصاد في الكنيست في أواسط
تش���رين الثاني الجاري «تعديال صغيرا» لقانون الصرف
الصح���ي ،وهو نف���س القانون الذي ل���م يخضع لتعديل
ّ
واسع النطاق منذ سنه في أواخر الخمسينيات من القرن
الماضي .بينم���ا وعدت وزارة المالية في جلس���ة اللجنة
المذكورة بزيادة ميزانيات الصرف لصالح تحسين البنية
التحتي���ة بمرتين ونص���ف المرة .ولكن بعدها بأس���بوع
واحد ،ظهرت صورة قاتمة أخرى خالل جلس���ة أخرى في
الكنيس���ت :ليس هناك حت���ى اآلن هيئة واحدة ّ
محددة
تتحمل مسؤولية منع كارثة الفيضانات التالية.
ومما ّ
يتبين ،وجود توتر أو ش���به صراع على الصالحيات
وتحم���ل المس���ؤولية م���ا بين الحك���م المرك���زي ،ممثال
بوزارة الزراعة ،وبين س���لطة الحك���م المحلي – المجالس
المحلية والبلدية ،بعد انتقادات قاس���ية ّ
سجلها مراقب
الدولة قبل أش���هر ،مفادها أن هناك صعوبة في تدخل
المس���ؤولين الحكوميين في س���لطات الصرف الصحي،
حي���ن يكون أداؤها منقوصًا؛ وه���ي الهيئات التي تبين
في تقرير مراقب الدول���ة أنها غير ناجحة تمامًا .وتنص
توصية المراقب على أن تك���ون وزارة الزراعة قادرة على
تعيين مدير خارجي وبالتالي استبدال أصحاب الوظائف
بشكل فعال إذا لم يؤدوا واجباتهم بشكل صحيح.
لكن مرك���ز الحكم المحل���ي عارض ه���ذه الخطوة ،ألن
ّ
ّ
«الوض���ع معق���د» ،كما وصف���ه ،وال يكفي حل���ه تقليص
صالحيات الس���لطات المحلية .وأش���ار الموقع الصحافي
إلى أنه في جميع المرات الس���ابقة حين حاول الطرفان –
الحكومة والحكم المحلي  -تعديل قانون الصرف الصحي
فش�ل�ا في التوصل إلى اتفاق «لذلك بقينا مع قانون من
الخمسينيات حتى يومنا هذا»!

ٌ
جامد
قانون الصرف الصحي
على حاله منذ سبعة عقود!
ّ
ّ
كخلفي���ة تاريخيةُ ،يش���ار إلى أنه تم تش���ريع قانون
الص���رف العام  1957لغ���رض حماية المناط���ق الزراعية
المفتوحة بش���كل أس���اس ،وألقيت صالحية إنفاذه على
وزارة الزراع���ة .لم يتوقع القانون في ذلك الحين إنش���اء
البناء الهائ���ل بالقرب من األودية ومس���ارات المياه ،وال
أزم���ة المناخ وهطول األمطار الغزي���رة بكثافة وفي وقت
زمن���ي قليل ،والت���ي من ش���أنها أن ت���ؤدي إلى حدوث
فيضانات في المدن والق���رى أيضًا .وقد أوصى المراقب،
الع���ام  ،2008األط���راف المعنية بوجوب العمل س���ريعًا
لتعديل التش���ريع .لكن على مر الس���نين فش���لت وزارة
الزراعة وس���لطة المياه ووزارة الداخلية وسلطات الصرف
الصح���ي في ذلك .ف���ي العام  2010اتخذ ق���رار حكومي
بتعديل القانون ،وفقط في العام  2014بعد أربع س���نوات
وص���ل التعديل إل���ى القراءة األولى لكنه ع���اد إلى لجنة
االقتصاد وعلق هناك.
اس���تمر الخالف بي���ن مرك���ز الحكم المحل���ي ووزارة
الزراع���ة حول تنظيم مس���ألة الصرف ونط���اق القانون
حتى أواخر العام  2017عندم���ا «تم دفن التعديل على
القان���ون أخي���رًا» ،يقول تقري���ر «ش���كوف» .وقبل نحو
عامين ،اس���تأنفت وزارة الزراعة محاوالت التعديل لكن
األمر فشل هنا أيضًا .فلم يشمل التعديل إنشاء هيئة
شاملة« ،مجلس وطني للصرف» ،من شأنه أن يتعامل مع
القضية برمتها.
قبل أس���بوعين عقد اجتماع للجنت���ي الداخلية واألمن
الداخلي ،وهن���اك تواصل الخالف .لك���ن الجميع اتفقوا
على أن هناك مش���اكل قاس���ية في البنية التحتية ،وأن
القص���ورات تجع���ل ع���ودة الفيضانات مس���ألة مؤكدة.
وأسم َع ّ
َ
نو ٌ
اب في االجتماع مقوالت تحذيرية دراماتيكية
مثل« :في الس���نوات األخيرة مات أش���خاص بسبب ذلك،
ّ
ممثل منظمة َ
«تس���الول»
فلنتجن���ب الم���وت الق���ادم».
ّ
البيئية ،الح���ظ أن الجميع تحدثوا ع���ن كيفية التعامل
مع الكارثة فقط حين تقع ،أي افتراضها كحقيقة ناجزة
مس���بقًا ،ولكن ليس ع���ن كيفية منعها .فم���ن المتوقع
ح���دوث عواصف ممطرة خطيرة ف���ي كانون األول ويجب
االس���تعداد لها على مس���توى التخطي���ط وعلى المدى
الطويل.
أم���ا ممثل البنية التحتية والتنمية الحضرية في مركز
الحكم المحلي فقال إن الفيضانات سببها البنى التحتية
القديمة للصرف الصحي ،أو تلك التي لم يتم تكييفها
م���ن حيث الحجم ّ
والس���عة الس���تيعاب كمي���ات المياه
المتدفقة من األمطار حين تس���قط بكثافة وغزارة .وقال
إنهم منذ  2016اتصلوا بوزارة الداخلية عدة مرات بشأن

ُ
الميزانيات «لكن دعوتنا لم تقبل» .مرة إضافية ،النقاش
انتهى دون قرارات وخالصات حاسمة.
لقد أشار تقرير لمراقب الدولة في حزيران  2021الفائت
إلى أن الفيضانات ترجع بشكل رئيس إلى هطول األمطار
الغزيرة لفترة قصيرة نسبيًا .مياه الجريان السطحي هي
مياه األمطار التي تتدفق أو تتراكم على األرض .وتتسبب
الفيضانات في إسرائيل كل عام في إلحاق أضرار جسيمة
بالممتلكات والبنية التحتية واألراضي الزراعية والنشاط
االقتصادي ،بل تودي بحياة ناس .في ش���تاء 2020/2019
الماضي غرق ومات س���بعة أشخاص في الفيضانات .وهو
يشرح أنه في العقود األخيرة ،تسارع البناء الحضري في
الب�ل�اد ،ونتيجة لذلك تم تقليل المس���احات المفتوحة،
وبالتالي زيادة المساحة المغلقة أمام الجريان السطحي.
كل ه���ذا يزيد من خطر تفاقم أضرار الفيضانات ويجعل
التحضير في مج���ال البنية التحتي���ة لمعالجة الجريان
الس���طحي ومعالجة أحداث الفيضانات ،مسألة ضرورية
للغاية.
تعمل في إسرائيل  11سلطة تصريف يتمثل دورها في
العمل على تيسير الصرف المنتظم للمياه في المنطقة
المخصصة لكل سلطة منها .تحقيقا لهذه الغاية ،تقوم
بتطوير محطات الصرف التي هي في الواقع مشاريع بناء
أو بني���ة تحتية من المفترض أن تمنع أضرار الفيضانات
أو تشغل مساحة من األرض للحفاظ على مناطق الجداول
واألودي���ة .وزارة الزراعة هي المس���ؤولة بموجب القانون
في مجال الحفاظ على األراض���ي وفي مجال إدارة جريان
الس���يول؛ وهي الجه���ة المنظمة لس���لطات الصرف .أما
الس���لطات المحلية فه���ي مخولة بالتعام���ل مع قضايا
الصرف في مناطقها ومسطحاتها الهيكلية.

ملخص للمعطيات وجوانب األضرار ومكامن النقص
وفق���ًا لبيانات وزارة الزراعة ،الت���ي تمت معالجتها من
قبل مكتب مراقب الدولة:
*مع���دل الفيضانات من بين جميع الكوارث الطبيعية
التي حدثت في العام  2019يصل إلى .%49
* مع���دل الزيادة في عدد الفيضان���ات في العالم بين
العام  1971والع���ام  2019وصل إل���ى ( %1133ألف ومئة
و.)!33
*عدد س���كان العالم الذي���ن من المتوق���ع أن يتأثروا
بأضرار الفيضانات كل عام حتى العام  2030سيصل إلى
 132مليون شخص.
* الدع���م الس���نوي ل���وزارة الزراعة لمش���اريع الصرف
لألعوام  2020 – 2013معدله  55مليون شيكل.
* إجمالي اإلي���رادات المتوقعة لجميع هيئات الصرف
للعام  2020بحدود  347مليون شيكل.

* إجمالي المبلغ المطلوب لمش���اريع الصرف الضرورية
في إسرائيل حوالي  6مليارات شيكل.
* التكلفة المطلوبة لتشغيل مركز التنبؤ بالفيضانات
سنويًا  2.4مليون شيكل.
* تكلفة الدعاوى المفتوحة ضد س���لطات الصرف في
السنوات  2020-2013وصلت إلى  702مليون شيكل.
فحص مكتب مراقب الدولة ،من شباط  2020إلى كانون
الثاني  :2021الجوانب المتعلقة بإدارة الجريان السطحي
ف���ي إس���رائيل وتقليل أض���رار الفيضان���ات .تم فحص
البنية التحتية المعيارية بش���أن هذا الموضوع؛ جوانب
التخطي���ط والبناء المتعلقة بمس���ألة الجريان وإنش���اء
محطات الصرف؛ إدارة ميزانية س���لطات الصرف ،بما في
ذلك جوانب التأمي���ن والمطالبات القانونية بتعويضات
عن أضرار الفيضانات؛ مس���ائل متعلقة بنشر المحطات
الهيدرومترية وإنشاء مركز التنبؤ بالفيضانات وتصريف
المياه المتدفقة «من أراضي الس���لطة الفلسطينية إلى
أراضي دولة إسرائيل».
مم���ا ّ
تبين ،أن مقترح���ات مخططات محط���ات الصرف
المعتم���دة ال تتضم���ن المعلومات الت���ي تقدمها وزارة
الزراع���ة للجمهور حول خطط محط���ات الصرف ،وال ترفع
عل���ى موقعها على اإلنترن���ت وثائق الخط���ة وبرامجها.
الميزاني���ة الحكومية لهيئات الصرف الصحي التي تبلغ
 550مليون ش���يكل لمدة عش���ر س���نوات ،تم تحديدها
في الع���ام  2010وال تعكس احتياج���ات الصرف الحالية
واالحتياج���ات المس���تقبلية المتأثرة باتج���اه التحضر
والتغيرات المناخية .وتوقف عند حسابات الرسوم التي
يدفعه���ا المواطن���ون مقابل خدمات الص���رف ،والديون
المستحقة على السلطات المحلية لشركات الصرف.
كذلك ،هناك نقص في عش���ر محط���ات هيدرومترية
في المناطق المفتوحة مما يتس���بب في نقص البيانات
الهيدرولوجي���ة األساس���ية التي تعتمد عل���ى بيانات
المحط���ات الهيدرومترية المس���تخدمة لرصد وتوثيق
المعلوم���ات المتعلقة بارتفاع وس���رعة التدفق وتدفق
الجريان السطحي .وال يتم تخزين جميع المعلومات التي
تم جمعها في محطات قي���اس المياه في قاعدة بيانات
الخدمات الهيدرولوجية.
وعل���ى الرغم من إنش���اء مركز التنب���ؤ بالفيضانات ،لم
يتم تحديد الفجوات المتعلقة بمشاركته في اإلنذارات
بوق���وع الفيضانات ،ولم تتم صياغة أي رؤى فيما يتعلق
باإلع���داد المطل���وب لتنظي���م أنش���طته .باإلضافة إلى
ذلك ،فإن تواريخ نق���ل المعلومات ومحتوياتها وكيفية
تحديثها لم تتم صياغتها وتنس���يقها مع مستهلكي
مركز التنبؤ .كما لم يتم االتفاق على تخصيص الميزانية
الالزمة لتشغيله اليومي وتطوير قدراته.
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يجب وضع رؤية استراتيجية لتقليل
المخاطر ومنع أضرار الفيضانات
كش���فت المراجعة ،قال التقرير الرس���مي ،أن س���لوك
الدولة في مج���ال الحد من أض���رار الفيضانات كان يتم
منذ س���نوات بش���كل رئيس من خالل السلطات المحلية
وس���لطات الصرف العامل���ة في مختل���ف األحواض في
جمي���ع أنحاء البالد ،ولكنه���ا ال تعتمد على رؤية الحوض
التكاملي والتحليل على مستوى قطري شامل .كما تبين
أن���ه ال توجد جه���ة تنظيمية واحدة تتعام���ل مع مجال
الجريان الس���طحي ،وأن القضية موزع���ة بين العديد من
الجهات الحكومية والبلدية ذات االهتمامات واألولويات
المختلفة .نتيجة لذلك ،على مر الس���نين ،تراكمت أوجه
قصور في البنية التحتية للصرف في إسرائيل ،وظهرت
الحاج���ة إلى فحص تخصيص الموارد لس���د الفجوة بين
االحتياجات والموارد.
في ضوء ذلك ،يتعين على جميع الجهات المسؤولة
عن إدارة المياه والجريان السطحي والجداول ومحطات
الص���رف الصح���ي ،برئاس���ة وزارة الزراعة وس���لطات
الصرف الصحي ،جنبًا إلى جنب مع سلطة المياه ووزارة
المالية ،العمل معًا ،على الصعيد القطري ،ووضع رؤية
استراتيجية لتقليل المخاطر ومنع أضرار الفيضانات.
من بين أم���ور أخرى ،يجب عليهم تعزيز تنظيم جميع
القضايا المطلوبة في مجال الجريان السطحي ،وإكمال
عملية رسم الخرائط المتعلقة بالمعلومات حول جميع
مخاط���ر الفيضان���ات ،وتضمين ه���ذه المعلومات في
إنشاء خطة قطرية إلدارة مخاطر الفيضانات في منظور
وطن���ي ،وتحديد أولويات المش���اريع م���ن أجل تقييم
التكلفة والفوائد ،وتجس���يد هذا في الخطط السنوية
ومتع���ددة الس���نوات .هن���اك أيضًا حاجة لتحس���ين
الش���فافية ح���ول الموض���وع والمعلوم���ات المقدمة
للجمهور في مجال إدارة الجريان الس���طحي والوقاية
من الفيضانات ،ونش���ر تنبؤات وتحذيرات حول أضرار
الطقس والفيضانات التي يمكن استخدامها أيضًا من
قبل هيئات الطوارئ.
وفي الوقت نفس���ه ،ينبغي االس���تمرار في مراقبة أداء
س���لطات الصرف الصحي على نحو مس���تمر ،بالنظر إلى
التحدي���ات المقبلة ،للتأكد من أنها تعمل وفقًا لغرضها
وفحص الميزانية القطرية المخصصة لتنفيذ مش���اريع
الص���رف .ففي كثير من الحاالت ،يمكن أن تكون األضرار
الت���ي تحدثه���ا الفيضانات المس���تقبلية ف���ي األرواح
والممتل���كات أعلى بم���ا ال يقاس من تكلفة المش���اريع
المطلوبة لمنع هذه الفيضانات ،لذلك هناك قيمة كبيرة
في االستثمار في المش���اريع والبنية التحتية ً
بناء على
صورة معلومات كاملة وتحديد األولويات الذكية.
المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

