انـتـخـابـات أيـلـول:

قضايا وآراء

ّقربت نهاية حزب العمل

الـضـم الـسـيـاسـي

وأنهت «غزوة» باراك الخاطفة

تـحـت سـتـار «الـتـعـاون

وأبرزت التصويت الطائفي!

االقـتـصـادي»!

صفحـــ ( )3ــة

صفحـــ ( )5ــة

ملحق نصف شهري يصدر عن
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ّ
نتنياهو يشدد قبضته على الليكود منعًا ألي انقالب افتراضي عليه!
قالت تقارير في وسائل إعالم إسرائيلية إن رئيس الحكومة وزعيم
الليكود بنيامي���ن نتنياهو تراجع عن إعادة كت���اب تكليفه بمهمة
تش���كيل الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة كما أعلن سابقًا تخوفًا من
أن تختار كتل اليمين االس���تيطاني شخصية أخرى من حزب الليكود
لرئاسة الحكومة بعد فشل رئيس تحالف «أزرق أبيض» بيني غانتس
في تش���كيل الحكومة ،على افتراض أن يتس���لم ه���ذا األخير كتاب
التكليف بعد نتنياهو.
وأش���ارت تلك التقارير إل���ى أن هذا االحتم���ال وارد ،ولربما أن قرار
نتنياهو بالحصول عل���ى تجديد الثقة به من مركز حزب الليكود في
األسبوع الماضي ،يقف من خلفه هذا االحتمال ،إذ أن نتنياهو معني
باستمرار سطوته على حزب الليكود.
وكان نتنياه���و أعلن من خالل مصادره أن���ه معني بإجراء انتخابات
سريعة لرئاس���ة الحزب ،وبعدما رأى إعالن النائب غدعون ساعر بأنه
معني بالمنافس���ة نفت المصادر ذاته���ا أن تكون لدى نتنياهو نية
بانتخابات داخلية جديدة لرئاس���ة الليك���ود ،وادعت أنه طلب فقط
تجدي���د الثقة به ف���ي مرطز الحزب ،وهذا هو ما حصل في األس���بوع
الماضي.
في س���ياق متصل ،تبي���ن في األيام األخي���رة أن الليكود فصل من
صفوفه ع���ددا من أعضائ���ه الذين جاه���روا خالل انتخاب���ات أيلول
برفضه���م التصويت لحزب الليكود .وكم���ا يبدو يجري الحديث حول
أعضاء حزب عاديين ،أو أنهم يتولون مس���ؤوليات على مستوى فروع
ومناط���ق ،ولكن ال يدور الحديث حول ش���خصيات كبيرة س���ابقة في
الكنيست والحزب ،فهؤالء طلب فصلهم النائب حديث العهد شلومو
كارعي.
فق���د بعث كارعي برس���الة إل���ى مدير ع���ام حزب الليك���ود ،طالبه
فيه���ا بأن يفصل م���ن صفوف الحزب كال من الوزراء األس���بقين ومن
الش���خصيات البارزة في الليكود ،بنيامين بيغن ،نجل رئيس الوزراء
األسبق مناحيم بيغن ،وميخائيل إيتان ،ودان مريدور ،ومعهم رئيس
الكنيست األسبق دان تيخون.
وكان إيت���ان ،قد أعلن قبل أيام م���ن انتخابات أيلول ،أنه لن يصوت
لحزب الليكود ألول مرة في حياته ،بس���بب نهج نتنياهو في الحكم،
واعتدائ���ه على الحيز الديمقراطي ،وتصعي���د العنصرية .وجاء هذا
اإلعالن بعد  3أيام من تصريح مماثل للوزير األسبق بيغن.
وقال إيتان شارحًا موقفه إن «نظام سيادة القانون يواجه اعتداءات
متكررة ،ته���دف إلى منع االش���تباه برئيس ال���وزراء (بقصد قضايا
الفساد) .ولقد انتشرت عملية التديين وإقصاء المرأة ،وجرى انتهاك
أس���س التوظيف إلى ما هو أبعد من مبادئ المعسكر القومي ،وأصبح

											
الليكود ..نتنياهو ضمانة التماسك.

التطرف اليميني ،الذي يتضمن شراكة مع طالب كهانا ،أمرًا طبيعيًا».
وتابع إيتان «يستخدم نتنياهو بشكل صارخ المبادئ التي تعلمها
من مستشاره األسطوري آرثر فينكلشتاين .ووفقا له ،فإن التحريض
ضد األقليات مثل اليس���ار والعرب ،يمكن أن يساعده في االنتخابات.
كذلك فإن الحكومة خرجت بش���كل صارخ ضد الش���رطة والمستشار
ً
وبناء على
القانون���ي واإلعالم ،كما ل���و كان الجميع يتآمرون ضده���ا.
انتهاك هذه المؤسسات المهمة ،يدعو نتنياهو الجمهور لدعمه».
ّ
وقال إيتان «إن انتخ���اب نتنياهو ليس في صالح الدولة قط ،بل إن

(إ.ب.أ)

ّ
يصوت
الناخب س���يكون قد منح حصانة لنتنياه���و .والمواطن الذي
ّ
س���يصوت بالضرورة ضد حكم القانون وم���ن أجل أن تصبح
لصالح���ه
المحكمة ذراعًا للحكم والمقربين».
وق���ال بنيامي���ن بيغن قبل ذلك إنه «من المس���تحيل بالنس���بة لي
التصويت لصالح الليكود .ال يمكنك االستمرار في التصرف على هذا
النحو وتتوقع الجائزة كذلك .أعرف بعض األش���خاص اآلخرين الذين
يرون أن هذا السلوك ّ
يقوض فكرة تصويتهم لصالح الليكود .فهناك
ثمن لمثل هذه الغطرسة».

القائمة المشتركة تضغط لعقد جلسة طارئة للكنيست
لبحث سبل التصدي للعنف والجريمة في المجتمع العربي
اس���تمرت أعمال العنف والجريمة في عدة بلدات عربية في إس���رائيل أمس
وأول أمس بالرغم من االحتجاجات المتتالية والمتواصلة منذ أكثر من أسبوعين
منددة بالعنف والجريمة وداعية إلى اجتثاث جذورها من المجتمع العربي.
ووقع���ت مثل هذه األعمال خالل اليومي���ن الفائتين في كل من حيفا
وحورة وقلنسوة والطيبة وطمرة.
وأعلنت القائمة المش���تركة أنها تقدمت ،قبل أيام ،بطلب عقد جلسة
طارئة للكنيس���ت لبحث س���بل التصدي للعنف والجريمة في المجتمع
العربي .وأكدت أنها تضغط في كل االتجاهات لعقد جلسة كهذه.
وقالت القائمة في بيان صادر عنها إن رئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو،
هو المسؤول األول ،إلى جانب وزير األمن الداخلي ،غلعاد إردان ،عن انعدام
األمن الشخصي وانتشار السالح في البلدات العربية واستفحال العنف في

قتل مختلفة ،بينهم  14امرأة في العام الماضي .2018
وأوصل هذا االزدياد األمور إلى الذروة ،خوفًا ونقمة وإحباطًا ثم غضبًا
واحتجاجًا ،فقررت الهيئات التمثيلية للفلسطينيين في إسرائيل وفي
ّ
استثنائية شملت
مقدمتها لجنة المتابعة العليا ،إعالن حملة احتجاج
اإلضراب الع���ام ومظاهرة قطرية ( 3تش���رين األول) لم ُيخف الداعون
إليها ومنظموها الحقًا ما يش���به المفاجأة م���ن درجة التجاوب العالية
معها ،وكش���ف أن التربة لكثرة ما ّ
تسرب فيها من دماء ،واألجواء لشدة
م���ا احتقن فيها من غضب ،أش���علت ش���رارة هائلة نس���بيًا ،يبدو أنها
ّ
استمرت بإحداث االنعطافة المطلوبة.
الكفيلة وحدها لو

المجتمع العربي دون رادع ،وعليهما تحمل مسؤولية ذلك.
وعم اإلضراب أول أمس عرعرة وعارة ،احتجاجا على اس���تفحال العنف
والجريمة ومقتل شاب .وشمل اإلضراب كافة المرافق وأقسام المجلس
المحلي وجهاز التربية والتعليم.
وتج���ري في الرمل���ة اليوم الثالث���اء مظاهرة قطرية ف���ي إطار الهبة
الش���عبية ضد العنف والجريمة .ودعت لجنة المتابعة إليها في أعقاب
محاولة قتل الشيخ علي الدنف أحد قادة الحركة اإلسالمية في المدينة.
وازدادت أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي بوتيرة خطيرة
في األش���هر األخيرة ،وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل بمقتل الش���اب
محمد عدنان ضعيف من عارة إلى  74شخصا ،بينهم  11امرأة ،منذ مطلع
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منظومة القضاء العسكرية اإلسرائيلية تتواطأ
مع عمليات تحويل أسرى فلسطينيين اعتقلوا
بموجب «إجراء جنائي» إلى االعتقال اإلداري!
حذرت منظمة إس����رائيلية لحقوق اإلنس����ان من مغبة تواطؤ منظومة
القضاء العس����كرية اإلسرائيلية مع عمليات تحويل أسرى فلسطينيين
ً
اعتقل����وا بموجب إجراء جنائي إل����ى االعتقال اإلداري ب����دال من اإلفراج
ّ
تؤكد هذه المنظومة ّأنها تندرج ضمن ُ
أذرع
عنهم ،وأكدت أنه بذل����ك
ّ
نظام االحتالل األكثر ّ
أذية وأنها ليس����ت س����وى جهاز آخر في منظومة
ّ
الفلسطيني.
إدامة سيطرة إسرائيل على الشعب
وقال����ت منظمة «بتس����يلم» (مرك����ز المعلومات اإلس����رائيلي لحقوق
اإلنس����ان في األراضي المحتلة) في س����ياق تقرير جديد لها صدر قبل
عدة أيام:
تس����تخدم إس����رائيل نوعين من اإلجراءات ّ
ّ
فلس����طينيي الضفة
لزج
الغربية في ّ
ّ
ّ
اإلداري .في بعض
الجنائي واإلج����راء
الس����جون :اإلج����راء
الحاالت يجري اعتقال ش����خص بهدف التحقيق معه وفقط عند نهاية
التحقيق يصدر الق����رار بخصوص ّ
أي من اإلجراءين تختار الدولة  -هذا
للمضي في إجراءات إدخاله إلى ّ
ّ
السجن.
إذا اختارت -
أن اإلجراءين يختلفان تمامًا ّ
ُويفت����رض ّ
لكن الفرق في الواقع الفعليّ
ّ
الجنائي ّ
ّ
ّ
تقدم الدولة لدى محكمة
الش����كلي :في اإلجراء
أقل من الفرق
ّ
ّ
ّ
ّ
عس����كرية الئحة اتهام ضد المتهم .ولكن بشكل عام تكون األدلة في
ُ
ه����ذه القضايا  -مهما كانت عرضة للتش����كيك  -واهية وتقتصر عادة
ّ
المتهم أو بإدانته استنادًا إلى اعتراف شخص آخر ّ
ضده.
على اعتراف
ّ
ّ
ّ
لكن األدلة على أية حال تكاد ال تلعب دورًا في اإلجراء إذ أن المحكمة ال
ّ
لاّ
ّ
استثنائية .ما يحدث
تعقد جلسة إثبات للنظر في األدلة إ في حاالت
ً
ّ ُ
عادة ه����و ّ
أن الملفات تغلق دون أن تنظر فيه����ا المحكمة حيث تعقد
ّ
ُ ّ
النيابة م����ع ّ
الدفاع صفقة اعتراف يتفق فيها على أن يعترف المتهم
ً
ّ
ّ
 عادة مقابل ش����طب بعض بنود الئحة االتهام  -ويقبل عقوبة معينة.وفي هذه الحالة ال يبقى لقضاة المحكمة سوى المصادقة على الصفقة
التي ّ
ّ
ّ
قضائي.
القضائي ومنحه����ا صفة ُحكم
تمت خارج إط����ار اإلجراء
ّ
ّ
وتفيد المعطيات حتى نهاية شهر آب  2019أن إسرائيل تحتجز 2851
ّ
سكان الضفة الغربية يقضون عقوبة ّ
السجن وفقًا لقرار
فلسطينيًا من
ّ
قضائي.
ُحكم
ّ
يوقع أمر االعتقال في إجراء االعتقال اإلداريّ
وأض����اف التقرير :إن من
ّ
هو قائد المنطقة العس����كرية الوس����طى وذلك استنادًا إلى أدلة تبقى
ّ
ّ
الموجهة
محجوبة ع����ن المعتقل ،الذي ال يعرف حتى ما ه����ي التهمة
ّ
ّ
إلي����ه .ال ّ
يتم إط��ل�اع المتهم وال محامي����ه على األدلة حت����ى في حالة
االستئناف على أمر االعتقال ،وبالتالي ال يمكنهما حتى محاولة تفنيد
ّ
األدل����ة .وتفي����د المعطيات حتى نهاية ش����هر آب ّ 2019
أن إس����رائيل
ّ
تحتجز  413فلسطينيًا من سكان الضفة الغربية رهن االعتقال اإلداري.
ّ
ّ
واألساسي بين اإلجراءين هو موعد اإلفراج عن األسير:
الجوهري
الفرق
ّ
ّ
ّ
في اإلج����راء الجنائي تكون العقوبة نهائية بحيث يعرف األس����ير أنه
ّ
ُ
محكوميته .خالفًا لذلك،
سيفرج عنه ويعود إلى منزله عند انتهاء فترة
ّ
اإلداري يمكن تمديد أمر االعتقال مرارًا وتكرارًا من
ف����ي إجراء االعتقال
دون تحديد عدد ّ
المرات؛ ويمكن القيام بذلك حتى في يوم اإلفراج عن
ّ
ّ
س����يتم
اإلداريون ال يعلمون مطلقًا متى
المعتقل .من هنا فالمعتقلون
ّ
ّ
ّ
اإلف����راج عنهم .وكل ما يعلمونه هو مدة «الوجبة» الحالية من االعتقال
ّ
اإلداري.
ّ
وأشار التقرير إلى أنه في عدد من الحاالت التي حققت فيها «بتسيلم»
إداريًا َ
ّ
فور انتهاء
ألغى الجيش حتى هذا الفرق وأوعز باعتقال األسرى
محكوميتهم التي فرضتها المحكمة العس����كريةّ .
ّ
وتم تبليغ األس����ير
ّ
ّ
ّ
بأنه معتق����ل إداريًا عند موعد اإلفراج عنه وهو في خضم اس����تعداده
للعودة إلى منزله واستعداد أفراد أسرته الستقبالهُ .ويدخل هذا األداء
ّ
األس����رى وأسرهم في توتر ال ُيطاق وحالة من انعدام اليقين بخصوص
موعد اإلفراج ،ناهيك عن تداعيات ذلك على ّ
بقية األس����رى الذين باتوا
ّ
يخشون عدم اإلفراج عنهم لدى انتهاء محكوميتهم.
وختم التقرير :تتواطأ المحاكم العس����كرية مع هذا األداء إذ تصادق
ً
في جميع الحاالت على تحويل األس����رى إلى االعتق����ال اإلداري بدال من
ّ
تؤكد هذه المحاكم ّأنها تندرج ضمن ُ
أذرع نظام
اإلفراج عنهم .وبذلك
ّ
االحتالل األكثر ّ
أذية وأنها ليس����ت سوى جهاز آخر في منظومة إدامة
ّ
الفلسطيني.
سيطرة إسرائيل على الشعب

تـحـلـيـالت إسـرائـيـلـيـة:

سياسة نتنياهو الخارجية واألمنية تعرضت لطعنة قوية!
*تجاهل ترامب الهجوم اإليراني على السعودية وتخليه عن األكراد هما إشارتا تحذير إلى إسرائيل بأنها ال تستطيع االعتماد على صديق نتنياهو*
قال���ت تحليالت إس���رائيلية إن سياس���ة رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو
الخارجية واألمنية تلقت طعنة قوية مؤخرًا ،وأش���ارت إل���ى أن الدليل األحدث
على ذلك هو حدوث ّ
تحول في السياس���ة األميركي���ة يمثل عليه قرار الرئيس
األميرك���ي دونالد ترام���ب التخلي عن األكراد ف���ي س���ورية ،وتجاهله ازدياد
القدرات العسكرية اإليرانية.
وكتبت صحيف���ة «هآرتس» في افتتاحية خاصة أنش���أتها قبل عدة أيام أن
هناك مفاجأتين استراتيجيتين قوضتا السياسة الخارجية واألمنية لنتنياهو،
وجعلتا منها أداة فارغة وخيمة العواقب .المفاجأة األولى كانت الهجوم الناجح
ُ
على منشآت النفط في السعودية ،المنسوب إلى إيران ،والذي استقبل بتجاهل
أميركي .والمفاجأة الثانية كانت تخل���ي الرئيس األميركي ترامب عن األكراد،
وهو ما س���مح لتركيا بالقيام باحتالل «المنطقة اآلمنة» في اإلقليم الكردي في
شمال سورية.
وتابع���ت الصحيف���ة :فوجئت إس���رائيل بالق���درة العمالنية الت���ي أظهرها
اإليرانيون ضد الس���عودية ،وس���ارع نتنياهو إلى طلب زيادة الميزانية لتعزيز
الدف���اع الجوي .ولم تكن مفاجأتها أقل حيال االنس���حاب األميركي من ش���مال
س���ورية .ففي المرة الماضية التي قرر فيها ترامب إخراج قواته من س���ورية،
أعلم إس���رائيل بذلك قبل  24س���اعة ،وهذه المرة تخلى البيت األبيض حتى عن
مثل هذا اإلعالن القصير.
وأشارت إلى أن نتنياهو اعتمد في سياسته الخارجية واألمنية على أساسين:
تما ٍه مطلق مع ترامب ،وتصعيد المواجهة مع إيران وحلفائها ،بسلسلة هجمات
ازدادت قوة في األش���هر األخيرة ووصلت حتى إلى العراق .ولقد ّ
صدقّ ،
وسوق
ذلك للجمهور ،أن ترامب يصغي إل���ى نصائحه ويعمل على انهيار النظام في
إيران .لكن لألس���ف الشديد قطع ترامب الصلة به منذ االنتخابات ،ويعمل علنًا
على تسوية العالقات مع إيران .وال يوجد لنتنياهو حلفاء آخرون في أميركا ،بعد

أن قطع عالقته بالحزب الديمقراطي .وتجاهل ترامب الهجوم على الس���عودية
والتخلي عن األكراد هما إشارتا تحذير إلسرائيل بأنها ال تستطيع االعتماد على
صديق نتنياهو في البيت األبيض .ويس���عى ترامب إلنهاء التدخل العسكري
األميركي في الش���رق األوس���ط ،وتحظى سياس���ته بدعم الجمهور والمنظومة
السياسية في الواليات المتحدة .وجهود نتنياهو لعرقلة هذا التوجه األميركي
وتغييره ،وإحباط التسوية مع إيران ،ستثير فقط المشاكل.
وختمت «هآرتس» بأن نتنياهو يتولى أيضًا منصب وزير الدفاع ،وهو يتحمل
المس���ؤولية عن المفاجآت االس���تراتيجية ،وعن اإلعداد الضعيف إلس���رائيل
لمواجهة التحول في السياس���ة األميركية ،والقدرة العسكرية اإليرانية ،وهذا
هو سبب جوهري آخر إلنهاء واليته.
في س���ياق متصل أكد عضو الكنيس���ت الس���ابق نحمان ش���اي ،الذي شغل
منصب الناطق العسكري اإلسرائيلي في الماضي ،أن ما وصفه بأنه فعل خيانة
وال���ذي ارتكبته الواليات المتحدة بحق األكراد ،ينبغي أن يخرج إس���رائيل من
طمأنينته���ا ،ول���ه أهمية هائلة تتخط���ى أي قرار آخر اتخ���ذه الرئيس دونالد
ترامب.
وأضاف ش���اي في سياق تعليق نشره في موقع «واينت» اإللكتروني أنه جرى
مؤخرًا حديث عن حلف دفاعي بين إسرائيل والواليات المتحدة .ومع أن الفكرة
جميلة ،فثمة فكرة أخرى إلى جانبها وهي صحيحة اآلن أكثر من أي وقت مضى،
وفحواها أن على إس���رائيل أن تؤس���س وجودها وأمنه���ا باالعتماد على قوتها
فقط .وبهذه الطريقة فقط س���تنجو ،وفقط بذلك ستقلل من خطر تخلي أحد ما
عنها في وقت الشدة.
لاّ
ً
وأنهى ش���اي قائال :من المعقول أ ينقلب علينا ترامب غدًا أو بعد غد .وعلى
الرغم من تصريحاته التي قال فيها إنه «من المؤس���ف أننا دخلنا إلى الش���رق
األوس���ط» ،ال تزال هناك قوى كبي���رة في الكونغرس وفي المؤسس���ة األمنية

ّ
وتقدر مكانته���ا اإلقليمية،
 السياس���ية وفي ال���رأي العام تدعم إس���رائيل،ومستعدة لمس���اعدتها .لكن التجربة الكردية تدل على أن كل شيء يمكن أن
يتغي���ر فجأة .فالمصالح تأتي وتذهب .وفي ه���ذه األيام بالذات ،وعندما ننظر
إلى الوراء ،إلى حروب إس���رائيل ،نتذكر أن هذه القوة هي المرس���اة األساسية
التي يمكن االعتماد عليها.
وكان المحلل العس���كري لموقع «واينت» رون بن يش���اي أشار إلى أن الهجوم
اإليران���ي ضد الس���عودية ي���وم  14أيلول الماض���ي لم يكن ل���دى األميركيين
والس���عوديين ،وأيضًا لدى أجهزة االستخبارات اإلس���رائيلية ،أي تحذير منه.
وصحيح أنه ليس من المفترض باالس���تخبارات اإلسرائيلية أن توظف مواردها
في الدفاع عن منش���آت النفط الس���عودية ،لكن الهجوم قام به أفراد من سالح
الجو في الحرس الثوري اإليراني ،وهذا طرف يتعين على إسرائيل أن تعرف ما
الذي يخطط له وكيف.
باإلضافة إلى ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن الهجوم جرى بواسطة صواريخ بحرية
وطائ���رات من دون طيار حلقت مئات الكيلومت���رات ،تقريبًا ألف كيلومتر ،على
علو منخفض وضمن مسار التفافي ومتعرج ،بصورة أبقت كل منظومات الرادار
واإلن���ذار األميركية والعراقي���ة والكويتية في الظالم ،بص���ورة مضاعفة .لقد
كان الهج���وم دقيقًا ،أصاب على بعد متر تقريبًا ال أكثر النقطة المس���تهدفة،
وبمستوى تستطيع القيام به فقط جيوش وصناعات أمنية متطورة .ولذا ليس
ُ
غريبًا أن الهجوم الذي نفذ أضاء جميع األضواء الحمراء في إسرائيل.
وبرأيه ثمة شيء آخر فاجأ إسرائيل هو االستخدام الناجع الذي قامت به إيران
للصواريخ البحرية والطائرات من دون طيار من إنتاج صناعتها.
ّ
وتطرق بن يش���اي إل���ى احتمال وقوع حرب قريبة فقال :ف���ي الحقيقة ،ليس
لدى الجهات األمنية في إس���رائيل أي معلومات أو تقدير يتوقع حربًا في وقت
قري���ب ،وال حتى هجومًا مفاجئًا مح���دودًا .لكن احتمال وقوع مواجهة كبيرة مع

المحور الشيعي الراديكالي بقيادة إيران ازداد كثيرًا مؤخرًا .وأحد أسباب ذلك
هو الضرر المستمر الذي تتس���بب به العقوبات األميركية لالقتصاد اإليراني.
وس���بب آخر هو أن لدى اإليرانيين اآلن ثالث طرق عمل محتملة للخروج من هذا
الوض���ع .األولى  -العودة إلى طاولة المفاوض���ات والتحاور مع الواليات المتحدة
بش���أن إدخال تغييرات على االتفاق النووي ومشروع الصواريخ .الثانية -زيادة
عملي���ات التخريب والمضايقات ضد المالحة في الخلي���ج وضد حلفاء الواليات
المتحدة بحيث ال يكون هناك مفر لترامب ،وس���يضطر إلى الرد أيضًا عسكريًا.
في مثل هذه الحالة يمكن أن تتعرض إس���رائيل أيضًا للهجوم وترد .والثالثة
هو أن يس���رع اإليرانيون في تطوير س�ل�اح نووي من دون االنتقال إلى القنبلة.
هنا أيضًا س���تضطر إس���رائيل إلى اتخاذ قرار ما إذا كانت ستسمح لإليرانيين
بالتقدم نحو القنبلة النووية ،أم أنها ستوقف العملية.
وأشار إلى أن كل واحدة من طرق العمل هذه ال تشكل بشرى جيدة إلسرائيل،
وخصوصًا بعد أن اتضح مرة تلو المرة أن ترامب ليس حليفًا موثوقًا به .ومن أراد
حلفًا دفاعيًا مع ترامب ،وحتى ّ
قدم ذلك كعامل جذب انتخابي ،يدرس بالتأكيد
اآلن مج���ددًا إذا كان مثل ه���ذا الحلف مرغوبًا فيه وخصوص���ًا عندما يكون في
البيت األبي���ض رئيس انعزالي يخرق كل اتفاق وقعته الواليات المتحدة .وفي
هذه األثناء ،اإليرانيون يس���تخدمون الضغ���ط ويحصدون نجاحات في الخليج.
والدول العربية السنية المعتدلة التي يئست من ترامب تبدأ في مغازلة إيران.
في وضع كهذا أصبحت فرص تطبيع العالقات بين إسرائيل وجاراتها القريبات
والبعيدات في الش���رق األوس���ط ضعيفة .كذلك أيضًا فرص االستعانة بهذه
ال���دول للتوصل إلى اتفاقات س�ل�ام وتطبيع مع الفلس���طينيين .في مثل هذا
الوضع فإن «صفقة القرن» لترامب يمكن أن ّ
تدجج تصعيدًا ال أن تحقق تهدئة.
وفي الخالصة ،على إسرائيل أن تتعود مجددًا على فكرة أنها ستضطر وحدها،
ً
ً
عاجال أم آجال ،إلى مواجهة التهديد اإليراني.
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تش��كيـل الحكومـ��ة اإلس��ـرائيليـة الجديـ��دة مـ��ا زال أم��ام
طري��ق مس��دود قب��ل أس��بوع م��ن انته��اء المهل��ة األول��ى!
تنتهي يوم  23تشرين األول الجاري مهلة التكليف األولى
لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ،والتي سلمها رئيس
الدولة رؤوفي���ن ريفلين إلى بنيامي���ن نتنياهو ،الذي يحمل
هذا التكليف ّ
للمرة السادسة في حياته السياسية.
ورغم أن نتنياهو أعلن قبل أكثر من أس���بوعين نيته إعادة
كتاب التكلي���ف ،إال أنه لم يفعل ذلك حت���ى اآلن ،ويبدو أن
ّ
المجمدة ،في األيام القليلة
إحداث اختراق في المفاوض���ات
المقبلة ،أمر ضعيف ،بس���بب التمس���ك بالمواق���ف ،وأيضا
بس���بب عيد ُ
العرش العبري ،الذي ينتهي مساء يوم االثنين
من األسبوع المقبل.
وال يمكن القول إن األعياد العبرية ،التي اختزلت  6أيام من
األيام الـ  ،28عدا أيام الس���بت األربعة ،قد ساهمت في تأخير
المفاوضات لتش���كيل الحكومة ،ألن كل واحدة من الجلسات
التي كانت تعقد بي���ن الليكود وتحالف «أزرق أبيض» ،كانت
تنتهي من دون حدوث أي تقدم في المفاوضات.
وحس���ب المواقف المعلنة لدى كل واحد من الطرفين ،يبدو
صعب���ا رؤية تراجع أي منهما ع���ن موقفه ،ألن في هذا تراجع
عن مواقف سياسية ،وأيضا شخصية ،قد تنعكس سلبا قريبا،
على من يتراجع.
فتحالف «أزرق أبيض» يرفض أمرين أساس���يين بالنسبة
لليك���ود :األول ،أن تك���ون الفترة األولى لرئاس���ة الحكومة
بيد بنيامين نتنياهو ،بس���بب إمكانية صدور إعالن مبدئي
لتوجي���ه لوائح اتهام بالفس���اد ضده ،وقد يص���در القرار
النهائي عن المستش���ار القانوني للحكومة في األش���هر
المقبلة ،دون سقف زمني واضح .والثاني ،أن «أزرق أبيض»
يرفض أن يفاوضه الليكود باسم  55نائبا ،وهم نواب كتل
الليكود 32 -مقعدا ،وش���اس 9 -ن���واب ،ويهدوت هتوراة-
 7نواب ،و»يمينا» التي انش���قت إلى كتلتين في األس���بوع

الماضي ولها مجتمعة  7نواب.
في المقاب���ل ،فإن نتنياه���و والليكود يص���ران على تولى
الفت���رة األولى من رئاس���ة الحكومة ،لك���ون رئيس الحكومة
يمثل عدد نواب أكب���ر مما يمثله تحالف «أزرق أبيض» ،الذي
حتى اآلن يفاوض فقط باس���م نواب كتلته الـ  .33وثانيا ،أن
الليكود يعتبر تماس���ك أحزاب اليمين االستيطاني سندا له
للبقاء في الحكومة.
ٌ
وفي األسبوع الماضي ،رفض كل من حزب الليكود وتحالف
«أزرق أبيض» ما أس���ماه أفيغدور ليبرمان «مخططا لتش���كيل
الحكومة» ،لتقتصر في المرحلة األولى ،حس���ب مخططه ،على
كتلتي الليك���ود و»أزرق أبيض» ،وحزبه «يس���رائيل بيتينو»،
على أن يرأس الحكومة في المرحلة األولى بنيامين نتنياهو،
ثم وبالتناوب تنتقل الرئاسة إلى بيني غانتس.
وحسب ليبرمان ،فإن الكتل الثالثة تصوغ برنامج الحكومة،
ومن ثم تفتح األبواب أمام الكتل األخرى ،التي توافق على ما
أقرته الكتل الثالثة.
وس���ارع حزب الليكود إلى إعالن رفضه المخطط .وأشار في
بيان لوس���ائل اإلعالم إلى أن ليبرمان يرفض تشكيل حكومة
معارضة لما يس���ميه الليكود يس���ارا ،بقصد حكومة برئاسة
«أزرق أبيض» .وق���ال مصدر في الليك���ود إن مقترح ليبرمان
يعن���ي التوجه إلى انتخابات ثالثة .في حين أن «أزرق أبيض»
عارض رئاس���ة بنيامين نتنياهو في المرحل���ة األولى ،كونه
يواجه لوائح اتهام بقضايا فساد.
وكان نتنياهو ق���د أطلق بالون اختبار ،في نهاية أيلول ،أي
بعد  3أيام من تس���لمه كتاب التكليف ،بأنه سيعيد الكتاب
فورا للرئيس ريفلين ،ألنه ال يرى احتماال لتحقيق اختراق في
المفاوض���ات ،إال أن نتنياهو لم يفعل هذا ،رغم مرور  18يوما
على إعالنه ،وهناك ش���ك في أن يفعل هذا حتى يوم انتهاء

المهلة ،رغم أن كل االحتماالت قائمة.
وإذا ما قرر نتنياهو التمس���ك بكتاب التكليف ،واستغالل
كل الم���دة القانونية ،فإن من حقه أن يطلب من ريفلين ،بعد
انتهاء المهلة األولى من  28يوما ،أن يمدد له الفترة بـ  14يوما
إضافي���ا .ولكن في حال لم يتراج���ع «أزرق أبيض» عن موقفه،
فإن االحتمال الوحي���د أمام نتنياهو ،هو أن يتراجع أفيغدور
ليبرمان ع���ن مواقفه .وكان نتنياهو ق���د التقى ليبرمان في
األسبوع الماضي ،إال أن اللقاء لم يتمخض عن شيء.
وحس���ابات ليبرمان تبق���ى محكومة لمصلح���ة بقائه على
الس���احة السياس���ية ،واألهم بالنس���بة له ،أن يبقى صاحب
وزن اعتب���اري في أي حكومة س���تقوم .وهذا عل���ى الرغم من
كل ما يطلقه من مواقف تب���دو وكأنها «مبدئية» .فحاليا هو
متمسك بمسألة إتمام س���ن القانون الذي يفرض على شبان
المتديني���ن المتزمتين الحريديم الخدمة العس���كرية ،وهو
مش���روع القانون الذي صاغ���ه الجيش ،وقد أقره الكنيس���ت
بالقراءة األولى في شهر تش���رين الثاني من العام الماضي،
وينتظر القراءة النهائية .ويطالب الحريديم بإجراء تعديالت
للتس���هيل عليهم ،ويس���اندهم في هذا الليك���ود وتحالف
أحزاب المستوطنين.
وكم���ا ذكر من قبل ،فإن ليبرمان يتعنت بهذا الموقف ،ألنه
الخانة الوحيدة التي تضيف له أصواتًا ،بعد أن رأى نفسه في
انتخابات نيس���ان أنه في المستقبل سيكون أمام خطر عدم
اجتياز نسبة الحس���م ،ومنع قيام حكومة يمين استيطاني،
واتجهت إس���رائيل إلى انتخابات إعادة ،رفعت تمثيل حزب
ليبرمان من  5مقاعد في انتخابات نيسان إلى  8مقاعد حاليا،
وحتى مع فائض أصوات.
وك���ي يعزز ليبرم���ان موقفه فيم���ا يتعلق بعالق���ة الدين
بالدولة ،أع���رب عن معارضته لمش���اركة الجن���اح المتطرف

						
نتنياهو ،واحتماالت ال تزال مفتوحة.

دينيا ،من أحزاب اليمين االس���تيطاني ،الذي يدعو لتشديد
القوانين الدينية ،وفرض الش���ريعة اليهودية على الحكم
اإلسرائيلي.
وتراجع ليبرمان عن ش���روطه المطروحة تحت أي ديباجات،
س���يهدده بخس���ارة جدية في قوت���ه البرلماني���ة ،في أي
انتخابات مقبلة ،خاصة وأن أحد الس���يناريوهات المطروحة،
ّ
هي أن���ه إذا ما ش���كل نتنياه���و الحكوم���ة بتحالف يمين

(أ.ف.ب)

اس���تيطاني يضم ليبرم���ان ،قد تكون ه���ذه الحكومة تحت
عالمة س���ؤال ،إذا ما صدر ق���رار نهائي بتوجيه لوائح اتهام
بقضايا فسد ضد نتنياهو ،وبمستوى اتهامات تجعل بقاءه
على كرسيه أمرا صعبا للغاية .وهذه النقطة بالذات يأخذها
ليبرمان بالحس���بان ،ولكن حسب تجربة  20عاما ،من الصعب
توقع ما هي خطوات وقرارات ليبرمان الالحقة ،بمعنى أن كل
االحتماالت ورادة ،وبذات المستوى.

هـرتـسـل ،الـصـهـيـونـيـة والـدولـة الـيـهـوديـة
بقلم :أنطوان شلحت
تعري���ف :ص���در حديث���ًا ع���ن المرك���ز الفلس���طيني
للدراس���ات اإلس���رائيلية «م���دار» ع���دد جديد (رق���م  )69من
سلس���لة «أوراق إس���رائيلية» اإللكتروني���ة تح���ت عن���وان
«هرتس���ل ،الصهيونية والدولة اليهودية» ،أعدها ّ
وقدم لها
ّ
محرر السلسلة أنطوان شلحت.
هنا مقتطفات من التقديم:
تضم هذه الورقة اإلسرائيلية مقالتين مترجمتين تتناوالن
مسألتين متصلتين من ناحيتي المبنى والمعنى.
المقالة األولى ليورام حزوني (هرتس���ل أراد «دولة يهودية»
ال «دول���ة اليه���ود») يحاج���ج كاتبه���ا ب���أن مؤس���س الحركة
الصهيونية ثيودور هرتس���ل أراد تأس���يس «دولة يهودية»
ال «دولة يه���ود» مع كل ما يعنيه المصطل���ح األول من دالالت
ترتبط أساس���ًا بعالقة الصهيونية بالديان���ة اليهودية .وهو
يعني بمحاججته ،أكثر من أي ش���يء آخ���ر ،تفنيد رأي يتبناه
كثي���رون ويحاولون م���ن خالله تفادي وصف إس���رائيل بأنها
«دولة يهودية» ،ويؤثرون استخدام المصطلح الحيادي «دولة
اليهود» .ويوحي هذا التفضيل بأن الوصف األفضل إلسرائيل،
كحقيقة ،هو أنها دولة يشكل اليهود فيها األغلبية.
والخالصة التي يتوصل إليها هي أن االدعاء بأن هرتسل لم
يكن يقصد إقامة دول���ة يهودية ،وإنما «دولة يهود» محايدة
فقط ،بعيد جدًا عن أن يكون مس���ألة أكاديمية عبثية ،بل إنه
جزء من جه���د أيديولوجي متواصل لنزع الش���رعية عن فكرة
ِّ
المؤسس���ة لدولة إس���رائيل.
الدولة اليهودية بكونها الفكرة
وه���ذا ال يعن���ي ،بالطبع ،أن كل م���ن يحمل هذا ال���رأي يقبل،
بالضرورة ،بكل اإلسقاطات األيديولوجية التي ارتبطت به خالل
الس���نوات األخيرة .غير أن هذه الفكرة أصبحت مقبولة ورائجة
إلى درجة أنه حتى من يرغبون في اس���تمرار وجود إس���رائيل
كدولة يهودية غدوا يرددونها ،وبذا اس���تحالوا ش���ركاء بغير
وع���ي في معركة ترم���ي إلى اقتالع الدول���ة اليهودية ،كمثل
أسمى ،من قلب األعراف السياسية اإلسرائيلية.
ويتاب���ع قوله :ربما كان ه���ذا الترميم للتاري���خ الصهيوني
يجري بدوافع سليمة وطاهرة ،لكنه يخدم في نهاية المطاف
هدفًا واحدًا فقط :إنه يقدم مس���اهمة ال يستهان بها للنضال
المس���تمر الرامي إلى زعزعة اإليمان بفك���رة الدولة اليهودية
بين الجمهور اليهودي في إسرائيل وخارجها .ومن الواضح أن
من حق أولئ���ك الراغبين في إحداث مثل هذا التغيير التعبير
عن رغباتهم وأفضلياتهم السياسية .ومع ذلك ،ال يدع الفحص
الصادق ألفكار هرتسل مكانًا ّ
لزج اسمه في هذا الجهد .فليس
فقط أن مؤسس الصهيونية السياسية صاغ ،بنفسه ،مصطلح
َّ
«الدولة اليهودية» ،وإنما اختاره أيضًا عنوانًا لمؤلفه المعروف
لنا اليوم باس���م «دولة اليهود» ووظف الس���نوات األخيرة من
ً
حيات���ه في نش���اط كان يرمي إلى جعله مصطلح���ًا مقبوال في
مختلف أنحاء العالم .ولم يكن هذا اختيارًا لغويًا فحسب ،إذ إن
هرتسل كان ملتزمًا ،بصورة حازمة ،بإقامة دولة تكون يهودية
في جوهرها :ليس���ت دولة ذات أغلبي���ة يهودية ديمغرافية
فقط ،وإنما يهودية بدستورها أيضًا ،بأهدافها وبمؤسساتها،
كما في عالقاتها مع الشعب اليهودي ومع الديانة اليهودية.
وبالفعل ،حين نتمعن في مؤلفات هرتسل ونشاطه السياسي،
يتض���ح أن الدولة اليهودية ،كما فهمه���ا ديفيد بن غوريون
والتي���ار المركزي في الحركة الصهيونية ،وكما تجس���دت في
«وثيقة استقالل دولة إسرائيل» ،كانت منسجمة بصورة تامة
مع رؤية مؤسس الصهيونية.
واألمر الذي ال يقل أهمية هو أن هرتسل كان يرفض صراحة
دولة المواطنين التي تحدث عنها جان جاك روس���و (ما يطلق
عليه اليوم «دولة جميع مواطنيها») ،بادعاء أن الدولة ،أي دولة،
ال تكتسب الش���رعية السياسية واألخالقية من عقد اجتماعي
ُيقام بين جميع مواطنيها.
المقالة الثانية لعينات رامون (الصهيونية ليست منفصلة
ّ
تتط���رق هي أيضًا في
ع���ن اليهودية وإنما منضف���رة فيها)
مس���تهلها إلى موقف هرتس���ل من اليهودية ،والذي اتسم
بمقاربة تنظر بإيجابية إلى تحالف اليهود من ش���تى الفئات

المختلفة ،والمس���تعدة بالتالي إليجاد تس���ويات سياس���ية
يهودية داخلية في قضايا الدين والقومية ،لكنها في الوقت
عينه تؤكد أن هذه المقاربة لم تكن حكرًا على هرتسل وحده،
بل إنها ّ
تميز الفكر الصهيوني على اختالف مشاربه وأجياله.
ومن أجل س���بر غور داللتها الكاملة ،م���ن المهم التوقف عند
ّ
الحاد ما بين هذا الموق���ف الصهيوني وبين الفكر
التناق���ض
اليه���ودي الحديث الذي س���بقه ،والذي ش���كل منجمًا روحيًا
آلباء الصهيونية .وقد اصطبغ هذا الفكر ،س���واء أكان دينيًا أو
اشتراكيًا ،بالتعصب األيديولوجي وبالعداء تجاه المجموعات
اليهودي���ة المختلف���ة عنه .ثم ج���اءت الصهيوني���ة لتقول
إن ما يوح���د اليه���ود العلمانيين واإلصالحيي���ن والحريديم
(المتش���ددون دينيًا) م���ن المذاهب األخرى أكث���ر بكثير مما
يفرقهم ،وإن التس���ويات المؤلمة من أجل الحياة المش���تركة
ممكنة ومرغوب فيها ،بل وحتى ضرورية.
وبرأيها ثمة من قد يرون في هذا ُم ّ
جرد حاجة طارئة مؤقتة،
سياس���ية واجتماعي���ة ـ ديمغرافيةُ ،يبتغى منها باألس���اس
تجنيد الجماهير اليهودية ف���ي صفوف الحركة الصهيونية
الت���ي كانت حركة جديدة .غير أن دراس���ة نت���اج كثيرين من
المفكرين الصهيونيين ّ
تبين أن ثمة قاعدة فلسفية وجوهرية
ّ
لهذا التعاون ،وأن القي���ادات العلمانية أقرت بحقيقة معينة
متوطنة في ذلك المعس���كر األرثوذكس���ي الذي لم تنتم إليه
تلك القيادات ،بل وجهت إلي���ه نقدًا حادًا في بعض األحيان.
وبناء على ذلك فإن قدرة اإلنس���ان على رؤية قيمة المعس���كر
الذي ال ينتمي إلي���ه هي التي أنتجت «الرؤية القومية» والتي
ُوصفت الحقًا بأنها «الرؤية الوحدوية والرسمية».
وتش���ير الكاتبة إلى أن الس���جاالت والدراسات العديدة تقرّ
ّ
المتش���دد،
بموق���ف زعم���اء ومفكرين من المعس���كر الديني
وفي مقدمه���م الحاخام أبراهام إس���حاق هكوهين كوك ،في
تأييد الش���راكة والتع���اون في المش���روع الصهيوني ،بالرغم
من أن يه���ودًا غي���ر ملتزمين بالش���عائر الديني���ة ،بل وغير
مؤمنين بقدس���ية الت���وراة أيضًا ،كانوا ضالعي���ن فيه .ولكن
ل���م يحظ إال بقلي���ل اهتمام الموقف الم���وازي ،الذي صدر عن
زعماء الصهيونية العلمانيين ودعا إلى تفضيل الش���راكة مع
اليهودية األرثوذكس���ية على التمس���ك بوجه���ة النظر التي
اعتب���رت أن خ�ل�اص اليهود مره���ون بإصالح ديني ش���امل أو
ّ
بالتحرر التام من الدين.
وهي تركز في المقالة على هذا الحسم التاريخي وإسقاطاته،
وهو الحس���م الذي اعتم���ده المبش���رون بالصهيونية وتبناه
زعماؤها في الس���نوات الالحقة .ويعتمد ما تورده من ادعاءات
هنا على دراس���ات ف���ي مج���ال القومية والفك���ر الصهيوني
وتشكل ما يمكن وصفه بأنه خالصة ـ فكرية أكثر منها بحثية
ـ لخمس دراس���ات أجرتها خالل الس���نوات األخيرة على الفكر
الجدلي الذي أنتجه مفكرون علمانيون ،ومتدينون ،وليبراليون
أو صهيونيون مؤطرون في معسكر العمال (حركة العمل).

إعادة قراءة توجهات هرتسل
وارتباطًا بهاتين المقالتين ،وعلى س���بيل توس���يع الدائرة،
ّ
مخفيًا أنه في إطار س���عي اليمين
يمكن أن نضيف أنه ما عاد
اإلس���رائيلي الجدي���د وق���واه المتنوع���ة لتكري���س هيمنته
تتواتر في العقد األخي���ر اإلجراءات الرامية إلى ضبط الثقافة
السياسية للمجتمع اإلس���رائيلي بصفتها ثقافة استيطانية
مرتبطة بالدوافع المسيانية ،إلى جانب محاوالت ترسيخ نظرته
األيديولوجية حي���ال الصهيونية ،وقمع أي مظهر ُمناهض أو
حتى مغاير لهذه النظرة.
وف���ي اآلونة األخيرة وفي س���ياق صرف الجه���د في ّ
تقصي
انعكاس هذا السعي فيما يرتبط تحديدًا بمؤسس الصهيونية
ثيودور هرتسل ،تراءى أمامي أن الغاية الرئيسة من وراء ذلك
تتمثل باألس���اس في إعادة قراءة توجهات هرتسل بخصوص
عدة مس���ائل .مهما تكن هذه المس���ائل يظل في مقدمها ما
يرتبط بموضوعات مثل «الشعب اليهودي» ،و»أرض إسرائيل»،
والديانة اليهودية.
وتص���درت هذا المس���عى حركة «إم ترتس���و (إذا ش���ئتم)»
اليميني���ة المتطرف���ة الت���ي قام���ت بتعميم كتي���ب عنوانه

«هرتس���ل -ليس كما رووا لنا» ،اس���تهلته بالق���ول :منذ فترة
الدراسة االبتدائية ،رووا لنا أن هرتسل كان اختالطيًا علمانيًا،
تنك���ر للتقالي���د اليهودية وتصرف مثل سياس���ي ذكي ولم
يتردد في التخلي عن أرض إس���رائيل لصالح أوغندا (أفريقيا).
وفي مس���لكه هذا ،يمثل هرتس���ل ،ظاهري���ًا ،نموذجًا ما بعد
صهيوني وما بعد يهودي ينبغي االقتداء به.
وأضاف���ت :تع���ود جذور ه���ذه الرواي���ة التي ّ
تزور مس���يرة
هرتس���ل وش���خصيته إلى النقد الذي تعرض له خالل حياته.
فبالرغ���م من إنجازات���ه العظيمة ـ بل بس���ببها ،إلى حد كبير ـ
واجه معارضة ش���ديدة خ�ل�ال حياته ،ثم بع���د مماته أيضًا.
وكان ثمة أربعة تيارات مركزية في «شعب إسرائيل» عارضت
طريق���ه :الصهيوني���ة الروحاني���ة ،والصهيوني���ة العملية ـ
االش���تراكية ،وحركة البوند المعارض���ة للصهيونية ،وغالبية
اليهودي���ة األرثوذكس���ية .والهجوم الحاد ال���ذي تعرض له
من جانب األوس���اط األرثوذكس���ية والصهيوني���ة العملية ـ
االشتراكية استهدف ،بصورة أساسية ،المحافظة على هيمنة
ه���ذه التيارات بين أوس���اط مؤيديها .فالتيار األرثوذكس���ي
ّ
واألهم في المنظمة الصهيونية آنذاك) أراد
(المعسكر األكبر
كبح انجراف اليهود نحو الصهيونية .أما التيار االش���تراكي،
فلم يكن يؤمن بالصهيونية السياسية التي طرحها هرتسل،
بل بالنشاط االستيطاني الموضعي الذي كان يمارسه مريدوه.
وتعتقد هذه الحركة أنه في إط���ار التوجه الحالي المتمثل
في تحطيم األساطير ،تبدو معارضة هرتسل اليوم أكثر حنكة
وتمرسًا وأكثر ابتعادًا عن الحقيقة ،حتى من تلك الرواية التي
ج���رى تداولها أيام المدرس���ة .فالنقاد ما بع���د الصهيونيين
والمؤرخ���ون الجدد أعدوا «خديعة ثقافية لتش���ويه صورته».
وهؤالء نبش���وا ف���ي مذكراته وانقضوا على أف���كار مبكرة كان
بعضها مج���رد أفكار غير ناضجة تخلى عنها هرتس���ل الحقا،
حين تبلورت في عقله وقلبه استراتيجية نشاطه الصهيوني
ً
الحقيق���ي .وم���ن بين تلك األف���كار ،انتقى ه���ؤالء جمال تبدو
إش���كالية ،عزلوها عن س���ياقها وش���يدوا عليها تفس���يرات
وتحلي�ل�ات مغالية ومنزوعة عن الواقع .وكان مقصدهم زعزعة
أس���س الصهيونية ونزع ش���رعية فكرة الدولة اليهودية ،من
خالل تش���ويه سمعة مؤسسها وصورته .أما الغاية السياسية
المحددة فهي تهيئة األرضية لـ «دولة جميع مواطنيها» التي
عارضها هرتسل نفسه ،بصورة واضحة وصريحة .وبالرغم من
أن بعض النقاد يعارضون األرثوذكس���ية ،إال أنهم ال يرتدعون
عن التلون والنفاق اللذين ينطوي عليهما النقد األرثوذكسي
القدي���م ،والذي ّ
يبهرونه بأكاذيب جدي���دة .وفي إطار الرواية
الكاذبة ،يتم إخفاء الرابطة القوية والعميقة التي كانت تربط
هرتس���ل بالش���عب اليهودي ،وبأرض إس���رائيل ،وباألساس ـ
بالموروث اليهودي .على هذا النحوّ ،
شوه نفر قليل من الما بعد
صهيونيين ،يعتبر نفس���ه نخبة ،صورة هرتسل ،في محاولة
منه إلثبات صدق روايته ومس���لكه .ثم انضمت إلى النقد الما
بع���د صهيوني ،الحقًا ،أوس���اط من اليه���ود الحريديم الذين
يحاولون ،بذلك ،زعزعة القاعدة الصهيونية التي قامت عليها
دولة إس���رائيل .وهؤالء يهاجمون هرتسل ،ضمن أشياء أخرى،
بادعاء أنه كان متحفظًا م���ن الدولة اليهودية ومن اليهودية
عمومًا .وهو ادعاء ال أساس له من الصحة ،كما تؤكد.
وأشارت الحركة إلى أنه فيما يتعلق بظاهرة العرض الكاذب
والمشوه لش���خصية هرتس���ل ،ألهداف سياسية ،كتب حتى
بيرل كتسنلس���ون ،أحد قادة حرك���ة العمل ،في العام  1934ما
يلي« :إننا نصطدم ،غير مرة ،بمحاوالت لتشويه صورة هرتسل،
تش���ويهًا متعمدًا أو غير مقصود نابعًا من عدم المعرفة .ثمة
مكان للخوف من أن األجيال المقبلة لن تعرف هرتس���ل سوى
بمثابة اسم ،ش���عار ،راية ،أو أسطورة جميلة على األكثر» .ومن
المثير لالهتمام أن هرتس���ل نفسه كان قد توقع هذا المنحى
ّ
ّ
يش���وهوا أقوالي بالطريقة
«تع���ودت على أن
وكتب لنفس���ه:
األقل معقولية».
ولفتت «إم ترتسو» إلى أن عدة دراسات من السنوات األخيرة
عالجت مس���ألة تشويه صورة هرتسل وذهبت إلى تفنيد هذه
االدع���اءات الكاذبة تمام���ًا ،ثم قامت بعرض ص���ورة مناقضة
لها كليًا ،من بينها دراس���ات كل من البروفسور راحيل ألبويم

ـ درور (وكتابه���ا «غد األمس») ،البروفس���ور ش���لومو هرماتي
(«هرتس���ل وجابوتنس���كي :ضوء جديد عل���ى نتاجهما») ،د.
إسحاق فايس («هرتس���ل :قراءة جديدة») ،البروفسور شلومو
أفينيري («هرتسل») ود .يورام حزوني («هل أراد هرتسل دولة
يهودية؟»).
وفي ّأول اس���تحصال ،يمكن أن نشير إلى أن الخالصات التي
ّ
المس���تجدة تتطلع ألن
يتوص���ل إليها أصحاب هذه القراءات
ّ
تثبت أن إخالص هرتس���ل لـ»الش���عب اليهودي» تجس���د في
ش���عور اإللحاحية الذي دفعه إلى العمل من أجل إنقاذ اليهود
إزاء كارثة ُمحدقة كان يتوقعها (الهولوكوست) ،وهو الشعور
الذي دفعه إلى بلورة «مش���روع أوغندا» كملجأ ليلي مؤقت في
س���بيل إنقاذ يهود أوروباّ .أما الصل���ة العميقة والوثيقة التي
تجس���دت ،فيما ّ
ربطته بـ»أرض إس���رائيل» فقد ّ
تجسدت ،في
جه���وده الكبيرة للحصول م���ن الدول العظم���ى على موافقة
على إنشاء «بيت قومي في أرض إسرائيل» ،وفي تأليف كتاب
«ألتنويالند» .كما أن عالقته مع الديانة اليهودية كانت وثيقة
ّ
وعميقة ،س���واء على الصعيد الش���خصي أو كمركب أس���اس
وعضوي من سياس���ته ونبوءته ،وهي ناجمة -بحس���ب القراءة
ّ
المستجدة -عن التربية اليهودية التي حصل عليها.
وقد لوح���ظ أن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو
س���ارع إلى اقتباس م���ا خلصت إليه إحدى هذه الدراس���ات ،وهي
دراس���ة إس���حاق فايس ،وخصوصًا قولها إن هرتسل اكتسب في
حياته تربية يهودية وتذوتها ،وإن كفاحه ضد معاداة السامية
ب���دأ قبل أن يغطي محاكم���ة درايفوس ،كصحافي ش���اب ،بفترة
ً
طويلة .فمثال حين كان في الثالثة والعش���رين من عمره ،استقال
م���ن عضويته في «رابطة الطالب» على خلفي���ة أن أحد قادة هذه
ّ
ّ
للس���امية .وف���ي خريف  ،1884خطط
الرابطة ألقى خطابًا ُمعاديًا
ّ
هرتس���ل إلعداد تقرير ُمطول «عن وضع اليهود في العالم» ،وقبل
نش���ر أول خبر عن اعتقال درايفوس بعش���رة أيام شرع في كتابة
مس���رحية «الغيتو الجديد» التي توض���ح أن الحياة الليبرالية في
فيين���ا أيضًا هي مجرد نوع آخر من الغيت���و .كما أنه في الخطاب
ال���ذي ألقاه في افتتاح المؤتمر الصهيون���ي األول الذي عقد في
بازل (سويسرا) عام  1897أكد هرتسل أن «الصهيونية هي بمنزلة
عودة إلى اليهودية (الديانة) ،قبل العودة إلى أرض اليهود».
ووفق���ًا لما كتب فايس فإنه بينم���ا كان يقضي إجازة خاصة
ش���رع في قراءة كتاب هرتسل «ألتنويالند» (األرض القديمة -
الجدي���دة) .وحين عاد إلى منزله ،أعاد قراءة الكتاب مرة ثانية
وثالثة ورابعة ،ثم انقض على س���ائر مؤلفات هرتسل وقرأها.
وأوض���ح أن���ه بفضل قراءاته ه���ذه تغيرت الص���ورة المألوفة
مختلط» (مع األغيار)
لديه عن هرتس���ل ومؤداها أنه «يهودي
ِ
أعادته محاكمة درايفوس إلى التعاطف مع اليهود وتأسيس
الحركة الصهيونية ،وأكد أن هرتسل ،بالتأكيد ،بعيد عن عالم

الش���عائر والفروض الدينية ،لكن ش���ؤون الش���عب اليهودي
أشغلته على الدوام.
وال ينفي البروفس���ور ش���لومو أفينيري ،وهو من رموز حركة
العمل الصهيونية ،أن هرتس���ل كان علمانيًا ،لكنه في الوقت
عينه يؤكد أنه في جميع مؤلفاته ونش���اطاته ّ
يعبر ليس فقط
عن احترامه للدين كما يترتب على مواقف «إنس���ان ليبرالي»
بحسب ما وصفه ،إنما أيضًا ّ
يعبر هذا االحترام للدين عن وعي
عميق حيال مكانة الدين ودوره في تصميم الهوية اليهودية
بص���ورة تاريخية ،وحيال حضوره في الواقع اليهودي الحديث
أيضًا.
ويسند أفينيري هذه الخالصة بفحوى خطاب هرتسل الذي
طرح من خالله مش���روعًا في افتتاح المؤتمر الصهيوني األول،
مش���يرًا إلى أنه بهذه الروح كان حريصًا أيضًا على التأكد ،قبل
اتخ���اذ قرار عق���د المؤتمر في بازل تحدي���دًا ،من توفر مطعم
«كوش���ير» (حالل) في المدين���ة .وتضمن ّ
ن���ص الدعوة التي
ً
ُُ ً
صدرت بتوقيعه الش���خصي تعهدًا بأن «ف���ي بازل نزال حالال»!
ووفقًا ألفينيري ،فالقول إنه «ال يهودية في نبوءة هرتس���ل»
يفتقر إلى أي سند في الواقع.
كما كان هرتس���ل يتحدث بعدائية ظاهرة عن اليهود الذين
تخلوا عن ديانتهم اليهودية .وفي رأيه حتى لو كان اليهودي
غي���ر متدين أو غير ملت���زم بالتقاليد واألع���راف أو بنمط حياة
يه���ودي ،يبقى والؤه لدين آبائه في صل���ب قوميته .ومن هنا
األهمية التي أوالها له���ذا الموضوع ،إذ كتب في يومياته« :لم
بجدية ،يومًا ،أن ّ
يخطر في بالي ّ
أبدل ديانتي أو أن ّ
أغير اسمي».
أخيرًا ال ُب ّد من أن أش���ير إلى أن هاتين المقالتين نشرتا قبل
ّ
بسن «قانون
قيام الكنيست اإلس���رائيلي يوم  19تموز ،2018
ّ
القومية اإلس���رائيلي» بصورة نهائية ،والذي يعرف إسرائيل
بأنها «الوطن القومي للش���عب اليهودي ،ال���ذي يمارس فيه
حقوق���ه الطبيعي���ة والثقافية والديني���ة والتاريخية لتقرير
ّ
وينص على أن فلس���طين التاريخية ،التي تسميها
المصير».
الصهيونية «أرض إس���رائيل» ،هي «الوطن التاريخي للشعب
اليه���ودي» ،وعلى أن «ح���ق تقرير المصي���ر القومي في دولة
إسرائيل خاص بالشعب اليهودي» ،ويقضي بأن اللغة العبرية
هي اللغة الرس���مية إلس���رائيل ،فيما لم تع���د اللغة العربية
رس���مية بل ذات مكان���ة خاصة .وجاء ف���ي القانون بخصوص
االس���تيطان اليه���ودي ،أن الدولة تعتبر تطوير االس���تيطان
اليهودي «من القيم الوطنية» وستعمل على تشجيعه.
وليس بغير داللة أن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين
نتنياهو ق���ال ،عقب المصادقة على القانون ،إنه بعد  122عامًا
من نشر هرتسل رؤيتهّ ،
تحدد في القانون مبدأ أساس لوجود
إسرائيل ،هو كونها الدولة القومية للشعب اليهودي ،حسبما
كان يريد.
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تـقـريـر جـديـد لـ«بـتـسـيـلـم»:

تحت غطاء األمن ،إسرائيل قامت بترحيل
السكان الفلسطينيين من مركز الخليل!
قال تقري���ر جديد لمنظمة «بتس���يلم» (مركز
المعلوم���ات اإلس���رائيلي لحقوق اإلنس���ان في
األراضي المحتلة) إن إسرائيل ّ
تطبق منذ  25عامًا
ف���ي منطقة مركز مدينة الخليل سياس���ة فصل
ّ
معلن���ة تهدف إلى تمكين مجموعة من س���كان
ّ
المدين���ة اليهود م���ن العيش وكأنهم ليس���وا
ّ
ّ
فلسطينية مكتظة
مستوطنين في قلب مدينة
ّ
في قلب منطقة محتلة .وهذه السياسة تتجاهل
ّ
ّ
الفلسطينيين
تمامًا احتياجات س���كان المدينة
وتحك���م عليه���م بالعيش في معان���اة ال تطاق،
ّ
تدفعهم إلى ّ
الرحيل عن منازلهم وكأنما بمحض
إرادتهم.
ومما جاء في التقرير:
نتيجة لوج���ود المس���توطنين ف���ي المدينة
ّ
ّ
وقعت إس���رائيل ومنظم���ة التحرير ف���ي العام
ُ
ّ
موضعي���ًا ّ
ّ
يخص الخليل ق ّس���مت
 1997اتفاق���ًا
المدينة بموجبه إل���ى منطقتين :منطقة إتش 1
التي كان يس���كنها في ذلك الحين نحو  115ألف
فلس���طينيُ ،نقلت ّ
ّ
ّ
ّ
والمدنية
األمنية
الصالحيات
ّ
ّ
فيها إلى يد الس���لطة الفلس���طينية (على غرار
ّ
ّ
ّ
الغربي���ة) ،ومنطقة إتش 2
بقي���ة مدن الضف���ة
التي تشمل فيما تشمل البلدة القديمة وجميع
ّ
االستيطانية وكان يسكن فيها آنذاك نحو
البؤر
ّ
 35أل���ف فلس���طيني ونحو  500مس���توطن .في
ّ
ّ
ّ
األمنية في يد
الصالحيات
هذه المنطقة ظل���ت
ّ
إس���رائيل ولم ُينقل ليد ّ
الفلسطينية
الس���لطة
ّ
ّ
ّ
ّ
المدنية المتعلقة بالس���كان
الصالحيات
س���وى
ّ
الفلسطينيين.
ّأما اليوم فيس���كن ف���ي منطقة إت���ش  2نحو
 700مس���توطن في مساحة تبلغ نحو  800دونم
وتشمل المناطق المالصقة لمنازل المستوطنين
وللش���وارع التي يس���تخدمونها .من هؤالء نحو
 400مستوطن يقيمون في المدينة بشكل دائم
ّ ْ
الدينية «شفي
ونحو  300يدرسون في المدرسة
ّ
الفلس���طينيين هناك اليوم
حفرون» .ويبلغ عدد
نحو ُ 7000
منهم نحو ألف يقيمون في مس���احة
ّ
ضيقة تبدأ من منطق���ة الحرم اإلبراهيمي مرورًا
ً
ّ
ّ
بش���ارع الش���هداء ثم وصوال إلى حي تل رميدة،
ّ
ّ
ّ
االس���تيطاني
التجمع
الحي الذي يش���مل
وه���و
ّ
ُ
ّ
األكبر .تطرح في الس���نوات األخي���رة مخططات
ّ
ّ
رسمية لتوسيع االستيطان وتطوير
رسمية وغير
ّ
ّ
التاريخية في
س���ياحية» في المنطقة
«مشاريع
ّ
ّ
الخلي���ل وإذا تحققت هذه المخططات فس���وف
يتضاعف عدد المس���توطنين ف���ي الخليل خالل
ّ
السنوات القريبة.
وم���ن أج���ل تطبي���ق نظ���ام الفص���ل فرضت
إس���رائيل مجموعة م���ن القي���ود ّ
الصارمة على
ّ
الفلس���طينيين بحيث أنش���أت في قلب
حرك���ة
ً
ّ ً
ّ
المدينة ش���ريطًا متصال ومعزوال عن بقية أجزاء
ّ
الفلس���طينيين إليه مشاة
المدينة تمنع دخول
مشددة .يمتدّ
أو راكبين أو تتيح ذلك وفق قيود ّ
هذا الشريط ش���رقًا من مستوطنة «كريات أربع»
إل���ى المقب���رة اليهودية غربًا .تش���مل التدابير
ّ
ّ
الفلسطينيين
المخصصة لتقييد الحركة وإبعاد
ّ
الرئيس���ية وع���ن محي���ط منازل
ع���ن الش���وارع
المس���توطنين  22حاج���زًا و 65عائقًا م���ن موادّ
مختلفة.
ّ
تؤثر منظومة الحواج���ز والعوائق في المدينة
ّ
الفلسطينيين المقيمين في المنطقة
على جميع
ّ
أو ّ
الماري���ن عبره���ا .إنه نظام يجع���ل حياتهم
جحيمًا ال ُيطاق إذ يمنعهم من إدارة مجرى حياة
معقول ويحكم عليهم بالعيش في حالة دائمة
أي ّ
من انعدام اليقينّ .
تحرك ألجل قضاء أبس���ط
الحاج���ات ُيلزمهم بعبور حاج���ز وأحيانًا حواجز
ّ
ّ
ع���دة .وكل عبور كهذا يجبرهم على الوقوف في
طابور طويل ليخضعوا من ّ
ث���م لتفتيش مهين
وعشوائي حيث ّ
ّ
يقرر الجنود من يجري تفتيشه
ُ
ومدى التدقيق فيه ومن يس���مح له بالعبور في
ّ
ّ
يق���رر الجيش
نهاي���ة المطاف .فوق ه���ذا كله
أحيانًا إغالق حاجز ما بشكل ّ
تعس ّ
في ودون سابق
ّ
ّ
يضطرون في هذه الحالة
تبليغ للس���كان الذين
إلى استخدام طرق بديلة تس���تغرق وقتًا أطول
ّ
وفي أحيان كثيرة ال تالئم المسنين والمعاقين.
ّ
وأدى تقلي���ص مجال الحركة إلى جانب مش���قة
المش���ي عبر ط���رق طويلة تك���ون أحيانًا طلعات
ّ
قوي���ة أو ّ
ّ
ترابي���ة وغير صالحة ،إلى عزل س���كان
المنطقة عن أقاربه���م وأصدقائهم وقضى على
ّ
االقتصادي بحيث يقتص���ر اليوم على
النش���اط
ّ
تقليدية.
بضعة حوانيت بقالة وورشات
ونظ����ام الفص����ل ال����ذي تفرضه إس����رائيل في
ّ
الخليل يالزمه كجزء ال يتجزأ من سياس����ة الفصل
ّ
روتيني يمارس����ه عناصر
وإن كان غير معلنُ ،عنف
ّ
قوات األمن والمس����توطنون ّ
ّ
ضد س����كان المدينة
ّ
ّ
العس����كري يفرض على
الفلس����طينيين :التواجد
ّ
ّ
الفلس����طينيين االحتكاك اليوميّ
سكان المدينة
والمس����تمر بعناص����ر ّ
ّ
ق����وات األمن ف����ي الحواجز
والشوارع الذي يرافقه إذالل متواصل عبر االعتداء
ّ ّ
الجسدي وتلقي التهديدات واإلهانات .عالوة على
ّ
ذلك يعاني السكان من اقتحام الجيش لمنازلهم
ّ
ّ
متكررة غالبًا في ساعات الليل ،كما يعانون
بصورة
ّ
ّ
االعتقاالت التعسفية في الشوارع والمنازل وحتى
القاصرين منهم بمن في ذلك القاصرين ممن هم
تحت ّ
ّ
ّ
الجنائية.
المسؤولية
سن
ّ ّ
العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد سكان
ّ
الفلس���طينيين ي�ل�ازم حضورهم هناك
الخليل
ُ
منذ إقامة المستوطنة .في بعض األحيان يرقب
عناصر ّ
قوات األم���ن هذه االعتداءات ويمتنعون
ّ
ع���ن التدخل وفي أحيان أخرى يش���اركون فيها
ّ
ّ
اس���تثنائية
فعلي���ًا .في الحالتين ما عدا أحداث

قليلة ّ
جدًا يحظى المس���توطنون بحصانة ش���به
ّ
تام���ة حي���ث جميع أجه���زة تطبي���ق القانون -
الش���رطة والجيش والنيابة  -ال تفعل شيئًا لمنع
ّ
تحق���ق فيها وال ّ
تقدم مرتكبيها
االعتداءات وال
للمحاكمة.
ُ
ّ
الجحيم���ي ال���ذي ف���رض على
ه���ذا الواق���ع
ّ
الفلس���طينيين أت���ى بالنتائ���ج الت���ي تأملها
ّ
إس���رائيل :آالف الفلس���طينيين رحل���وا ع���ن
ّ
فتحولت إل���ى مدينة
منطق���ة مرك���ز المدين���ة
أش���باح .ال يقيم في هذه المنطقة اليوم س���وى
ّ
الفلسطينيين الذين ال يملكون خيارًا آخر .هكذا
ُهجرت وتآكلت أج���زاء بأكملها من منطقة مركز
ّ
التاريخي منه���ا والذي كان في
المدينة الج���زء
تجاريًا ّ
ّ
ّ
يعج بالنشاط ويتقاطر إليه
السابق مركزًا
ّ
ّ
الفلس���طينيون من منطقة جنوب الضفة كلها.
ّ
ّ
الرحي���ل القس���ري آلالف الفلس���طينيين بهذه
ّ
ّ
ّ
التجارية يش���كل
الطريقة وإغالق مئات المحال
ّ
الدولي الذي يحظر النقل القسري
خرقًا للقانون
ويعتبره جريمة حرب.
ّ
ً
انية ّ
السك ّ
تقدم دليال ملموسًا على
المعطيات
ّ
ّ
أن التكاث���ر الس���كاني في الخلي���ل قد تداركته
ّ
إس���رائيل عب���ر دف���ع آالف الفلس���طينيين إلى
ّ
الرحيل عن منطقة إتش  ،2ففي العام  1997الذي
ّ
ّ
ُو ّقعت في���ه ات ّ
فاقية الخليل كان عدد الس���كان
ّ
الفلس���طينيين في منطقة إتش  1يبلغ  115ألف.
ّأم���ا اليوم وبعد م���رور  20عامًا ونيف على توقيع
االتفاق فيبلغ عددهم نحو  166ألفًا أي ّ
أن الزيادة
ه���ي بنس���بة  .%45مقارن���ة مع ذل���ك كان عدد
ّ
الفلس���طينيين في منطقة إت���ش  2عند توقيع
ّ
االتفاق نحو  35ألف أما اليوم فيبلغ عددهم نحو
 34ألف.
م���ا كان يمكن ازدهار االس���تيطان في الخليل
ّ
التام من َ
قبل جميع الجهات
وتثبيته لوال الدعم
ّ
ّ
الرسمية وكافة صانعي القرار في إسرائيل منذ
ّ
 1968وحتى اليوم .السياس���يون من اليمين ومن
اليسار وقضاة المحكمة العليا وكبار المسؤولين
ف���ي الجي���ش وجه���از األم���ن ووكالء النياب���ة
ّ
ّ
ّ
والمدنية جميعهم س���لموا بوجود
العس���كرية
ّ
فلس���طينية كأمر
مس���توطنة في قل���ب مدينة
واقع ،وقبلوا بالعنف الش���ديد والمتواتر الناجم
عن وجودها ّ
وبرروا القمع واالضطهاد المواصلين
ّ
ّ
الفلسطينيين وسلب منازلهم
لس���كان المدينة
واستمر هذا ّ
ّ
الدعم
وممتلكاتهم وأماكن عملهم.
ّ
ّ
مستمرًا أيضًا بعد أن أضحت نتائج
التام وال يزال
ّ
ّ
ّ
اإلجرامية في المدينة
اإلس���رائيلية
السياس���ة
واضحة ومعلومة للجميع.
ّ
ّ
االستيطان في الخليل شاذ من حيث أنه يقوم
فلس���طينية كبيرّ ،
ّ
لكن ّ
السياسة
في قلب مدينة
ّ
ّ
المتبعة ف���ي الخليل وإن كان���ت متطرفة فهي
السياس���ة الت���ي ّ
تماث���ل في جوهرها ّ
تطبقها
ّ ّ
ّ
الدولة ف���ي ّ
بقية أراضي الضفة .إنها سياس���ة
ً
ّ
ُ
ّ
تعتب���ر أن أراضي الضفة الغربي���ة وجدت أصال
لخدم���ة احتياج���ات إس���رائيل وهي سياس���ة
ّ
ّ
الفلسطينيين
تتجاهل باستمرار مصالح السكان
ّ
ّ
وتقدم عليها مصالح المس���توطنين .أما الغطاء
ّ
ّ
ّ
ّ
العس���كرية
القانون���ي لهذا كله فتوفره األوامر
ّ
والتوصي���ات القضائية وقرارات المحكمة العليا
التي تش���رعن ّ
وتبرر جميعها استمرار االحتالل
والنهب.
نحو
على
صارخ
بشكل
السياسة
هذه
تنعكس
ٍ
ّ
ّ
التجمعات
خاص ف���ي المناطق التي تس���كنها
ّ
ّ
الفلس���طينية الصغيرة في مناطق ج في الضفة
ّ
الغربي���ة  -وبعضها مس���تضعف أكثر حتى من
ّ
ّ
التجمع���ات المتبقي���ة في منطق���ة إتش  2في
ّ
الخليل  -وتسعى الدولة لتحقيق غاية مشابهة:
ّ
ّ
الفلسطينيين
تفريغ هذه المناطق من سكانها
كتحصي���ل حاص���ل للظ���روف القاه���رة وغي���ر
المحتمل���ة التي فرضتها عليهم إس���رائيل ّ
ثم
ّ
اإلسرائيلية عليها عبر توسيع
تثبيت السيطرة
ّ
المستوطنات واالستيالء على األراضي الزراعية.
ّ
لقد اتضحت منذ زمن طويل األهداف بعيدة المدى
التي ترمي إليها إس����رائيل من وراء هذه السياس����ة:
ّ
ّ
المجردي����ن م����ن الحق����وق
الفلس����طينيين
ماليي����ن
ّ
ّ
السياس����ية محكومون بالعيش في مع����ازل زجتهم
ّ
ّ
الدول����ة داخلها فيما هي تنهب األراضي وتس����تغل
ّ
الم����وارد الطبيعي����ة الحتياجاتها وتقي����م البلدات
لمواطنيه����ا فق����ط ،بع����د أن أقامت ألجله����م جهاز
س����خي وحدي����ث ّ -
ّ
وتطبق عليهم
تخطيط منفصل -
منظوم����ة قوانين مغايرة .هذا النظ����ام الذي أقامته
ّ
ُ
ّ
اإلدارية لنظام األبارتهايد في جنوب
باألوجه
يذك����ر
إفريقيا الذي كان ّ
يقيد الوصول إلى األراضي ويفرض
ّ
السياسية.
القيود على الحركة ويسلب الحقوق
ّ
ّ
ولكن نظام الفصل المتبع في الخليل إلى جانب
ّ
ّ
َّ
األش���كال التي يتخذها يطبق أيضًا بصورة فظة
ّ
تتجسد في ّ
ّ
العام على شكل فصل
الحيز
وصارخة
ّ
ّ
على أساس إثني  -بين اليهود والفلسطينيين -
ّ
ّ
ّ
وعلني ينعكس في صورة
ورسمي
بشكل منظم
شوارع منفصلة وحواجز وعوائق.
ً
إن االس���تيطان في الخليل ،الذي أنش���ئ أصال
خالف���ًا للقان���ون وتتبع���ه سلس���لة طويلة من
ً
قض���اء وقدرًا.
انتهاكات حقوق اإلنس���ان ،ليس
إس���رائيل ه���ي التي اخت���ارت وال ت���زال تختار
إنشاء االستيطان والحفاظ عليه في قلب مدينة
ّ
فلسطينية وهي من يدير المدينة كما لو كانت
ّ
تخص المس���توطنين فقط وفي الوقت نفس���ه
ّ
تتجاهل ب���كل ما أوتي���ت احتياج���ات ومصالح
ّ
الفلس���طينيين علمًا ّ
ّ
أن مدينة الخليل
الس���كان
بيتهم .وه���ذا الواقع من الممكن بل من الواجب
تغييره.

بيرتس :رهان على حصان خاسر.

عـن انـتـخـابـات أيـلـول 2019

ّقربت نهاية حزب العمل وأنهت «غزوة» باراك الخاطفة وأبرزت التصويت الطائفي!
ّ
*التحالفات غير المنطقية لحزبي العمل وميرتس تسببت بتدفيعهما ثمنًا في التمثيل البرلماني *حل حزب
كحلون اليهودي الشرقي أكد استنتاجات سابقة بأن قوة حزبه جاءت أيضًا على حساب حركة شاس الشرقية*
كتب برهوم جرايسي:
رغ���م أن انتخابات أيلول  2019جرت بعد  161يوما من س���ابقتها ،إال
أنها حملت الكثير من المؤشرات في الساحة السياسية اإلسرائيلية،
فهذه االنتخابات أبقت ح���زب العمل بعيدا بخطوة واحدة عن الزوال،
وأس���دلت الس���تار على مح���اوالت إيهود ب���اراك اقتحام السياس���ة
م���ن جديد ولو م���ن بوابة خلفية ،كما قالت ه���ذه االنتخابات إن طابع
التصويت الطائفي اليهودي ما تزال له جيوب أحيت حركة شاس من
جديد .وليس هذا فقط.

التصويت الطائفي اليهودي
في ظل أجواء حل الكنيست بعد  50يوما من انتخابات نيسان ،2019
اندمج حزب «كلنا» بزعامة اليهودي الش���رقي وزير المالية موش���يه
كحل���ون ،بحزب الليكود ،وعمليا عاد م���ع غالبية فريقه إلى حزبه األم.
وج���اءت هذه الخطوة ،بع���د أن تلقى كحلون ضرب���ة قاصمة ،إذ هبط
تمثيل���ه م���ن  10مقاعد حصل عليها ف���ي أول انتخابات يخوضها مع
حزب���ه «كلنا» في الع���ام  ،2015إلى  4مقاعد في نيس���ان الماضي ،ما
يعني أنه كان على حافة عدم اجتياز نسبة الحسم .وقد أدرك كحلون
حقيقة أن���ه في انتخابات اإلعادة لن يجتاز نس���بة الحس���م ،فهرب
عائدا إلى حزبه الليكود الذي نش���أ فيه ،والذي لم ينفك عن سياسته
اليمينية االستيطانية المتطرفة يوما.
وكن���ا في تحليالتن���ا في العام  2015نوهنا ب���أن «كلنا» اقتنص من
ش���اس مقعدين كاملين على األقل ،ف���ي حين أن مقعدين آخرين من
ش���اس ذهبا للقائمة التي لم تعبر نس���بة الحسم في حينه ،برئاسة
المنش���ق عن شاس الوزير األس���بق إيلي يشاي .وفي تلك االنتخابات
هبط تمثيل شاس من  11مقعدا في انتخابات  2013إلى  7مقاعد في
 .2015إال أنه الحقا ،كانت التحليالت واالستنتاجات ،أن نمط التصويت
الطائف���ي اليه���ودي ،انحصر مع الس���نين ،في جمه���ور المتدينين
المتزمتين «الحريدي���م» .إال أن انتخابات أيلول  ،2019التي جرت بعد
 161يوما من نيس���ان ،أبرزت أن التصويت الطائفي اليهودي الشرقي
ما زال قائما ،ولو أنه ليس بهذا القدر الذي كنا نش���هده بشكل خاص
في سنوات السبعين والثمانين ،وهذا اآلن برز مع حل حزب «كلنا».
فق���د كان نمط التصويت هذا واضحا في ارتفاع عدد األصوات التي
حصلت عليها حركة ش���اس بأكثر من  71ألف صوت ،وحققت  9مقاعد
م���ع فائض في األص���وات .ولفحص مصادر الزي���ادة ،اتجهنا لفحص
نتائ���ج االنتخابات في البل���دات اليهودية ذات الغالبية الس���احقة
من اليهود الش���رقيين ،ومقارنتها مع نتائج انتخابات نيسان ،التي
خاضها حزب «كلنا» بقائمة مستقلة.
والبل���دات والمدن التي فحصن���ا نتائجها غالبيته���ا في الجنوب،
وهي أوفكيم ،وبئر الس���بع ،وديمونا ،ويروحام ،ونتيفوت ،وسديروت،
وكريات جات ،وكريات مالخي .ووجدنا أن ش���اس زادت قوتها في كل
واح���دة من تلك البلدات بما بين  %30إل���ى  .%50وفي بعض البلدات
«ابتلعت» ش���اس كل أص���وات حزب «كلنا»؛ وأحيان���ا أقل ،فيما ذهب
الباق���ي ،حس���ب التقدير ،لقائمة ح���زب العم���ل المتحالف مع حزب
«غيشر» ،وقد تميزت تلك القائمة بالطابع اليهودي الشرقي .وسنأتي
على هذا الجانب هنا بشكل مستقل.
وما ي���راد قوله إن التصويت الطائفي اليه���ودي ما زال قائما ،وهو
يس���تطيع أن ّ
يحرك ما بين مقعدين إلى  4مقاعد ،على األقل ،في كل
انتخابات ،حس���ب التقدير الذي ارتكز على فحص جوالت االنتخابات
الثالث األخيرة.
ولكن ه���ذا يبقى أق���ل بكثير ،وبم���ا ال يقاس ،عم���ا كان في عقود
سابقة ،خاصة في سنوات الس���بعين والثمانين .فهناك شبه إجماع
ف���ي قراءة التاريخ على أن اليهود الش���رقيين كانوا القوة اليهودية
األساس ،التي أنهت ّ
تفرد حزب العمل في الحكم ،فهذا الحزب وضع
في الس���نوات الـ  29األولى أنم���اط التمييز العنص���ري ،وليس فقط
التمييز ضد العرب ،وهو األساس ،وانما أيضا ضد اليهود الشرقيين،
في مؤسس���ات وأروق���ة الحكم .وعلى الرغم من أن���ه منذ العام ،2001
وحتى اآلن ،ترأس حزب العمل يهودي ش���رقي أربع مرات ،إال أن لعنة
الشرقيين مستمرة في مالحقته.
ورغ���م ذلك هناك أس���باب أخرى لحقيق���ة أن غالبية أصوات جيوب
التصوي���ت الطائفي ،في االنتخاب���ات األخيرة ،انجرفت نحو ش���اس

الدينية المتزمتة وليس لحزب العمل .فهذا ينبع من ثالثة أس���باب
حس���ب التقدي���ر :األول المي���ول اليمينية لدى اليهود الش���رقيين،
لكونهم ما زالوا ش���ريحة أضعف من اليهود األش���كناز ،رغم تقلص
الفج���وات بين الجمهورين بقدر كبير جدا ،وفق التقارير االقتصادية
االجتماعية التي تصدر تباعا في الس���نوات األخي���رة .إال أن البلدات
التي عرضناها هنا ما يزال فيها مس���توى المعيشة أقل من معدالت
المعيش���ة لدى اليهود .وثانيا ،أن هذا الجمهور يريد أن يكون قريبا
م���ن دائرة الحكم ،ليحقق مطالب ،وهو يرى بحركة ش���اس أن فرصها
لالنخ���راط في الحكومة ،أكثر من فرص حزب العمل .والس���بب الثالث
ممكن أن يكون عدم ثقة بحزب العمل الذي ،كما ذكر ،وضع منذ سنوات
الخمسين كل نهج وسياسات التمييز ضد اليهود الشرقيين ،حينما
كان ينفرد بالحكم تقريب���ا ،حتى العام 1977؛ ولم يغر هذا الجمهور
أن قائمة حزب «العمل -غيشر» يقودها ثالثة يهود شرقيين مميزين.

العمل وميرتس
وجهت انتخابات نيس���ان  2019ضربتي���ن قاصمتين لحزب العمل،
وهي األش���د ،ولحزب ميرت���س .إذ انهار حزب العمل ف���ي انتخابات
نيس���ان ،حي���ن كان برئاس���ة آفي غباي ،إل���ى  6مقاعد ،بع���د أن كان
ق���د تمثل ف���ي الوالية الـ  20التي س���بقت بـ  19مقع���دا ،داخل كتلة
«المعس���كر الصهيوني» التي كان لها  24مقعدا .وهذا حضيض غير
مس���بوق ،وعكس وضعية الحزب ،الذي دخل مرحلة الموت الس���ريري
في س���نوات األلفين ،ولكنه لم يس���تغل الفرصة التي حصل عليها
ف���ي انتخابات  ،2015ليتقدم إلى األم���ام ،بل واصل نهج التلعثم في
الخطاب السياسي ،وعدم طرح نفسه كبديل واقعي للحكم.
كم���ا أن حركة ميرتس ه���ي أيضا هبط تمثيلها م���ن  5مقاعد في
انتخابات  ،2015إلى  4مقاعد في نيسان الماضي .وهناك وجه مشابه
ف���ي كال الحزبين ،وهو أن���ه في كل واحد منهما انقض على رئاس���ة
الح���زب من ال يحظى بإجم���اع عليه في كوادر الح���زب .آفي غباي في
حزب العمل الذي انضم إليه قبل  8أشهر من انتخابات رئاسة الحزب
التي جرت في صيف  ،2017وفاز برئاس���ته .وتمار زاندبرغ ،التي رغم
أنها نشأت في ميرتس ،إال أنها فازت بأغلبية محدودة ،وحملت معها
توجهات من شأنها أن تحرف حركة ميرتس عن توجهاتها.
في أعقاب حل الكنيس���ت ،بعد انتخابات نيسان بـ  50يوما ،لم يكن
أي م���ن الحزبين قد ّ
ضمد جراحه ،وس���ارع لتلمس طريقه ،كي يبتعد
عن خطر عدم اجتياز نس���بة الحسم ،التي تعادل  4مقاعد كحد أدنى،
إال أن ما جرى في هذين الحزبين من تحالفين ليس���ا متجانسين ،كان
الس���بب في مراوحتهما عند ذات القوة ،مع ميول لخسائر أكبر الحقا،
رغ���م أن الحزبين حققا معا زيادة بحوالي  58ألف صوت ،ومقعد واحد
لقوتيهما مجتمعتين.
فقد كان السياق الطبيعي للتحالفات أن يكون التحالف بين العمل
وميرت���س ،ثم تنضم لهم���ا أحزاب ،مثل الحزب الذي أسس���ه إيهود
باراك ،تمهيدا النتخابات أيلول ،حزب «إسرائيل ديمقراطية» ،وحتى
حزب «غيشر» الذي أسسته النائبة أورلي ليفي -أبكسيس وحققت في
نيسان ما يعادل مقعدين ،ولم تجتز نسبة الحسم.
إال أن رئيس ح���زب العمل الجديد -العائد عمير بيرتس ،فرض على
حزبه تحالفا أحاديا مع «غيش���ر» .ورغ���م كل ما كان يقوله بيرتس في
تل���ك األيام ،فإنه ال يغطي عل���ى حقيقة أن بيرتس راهن على حصان
خاسر .فقد لجأ للشرقية ابنة الوزير األسبق دافيد ليفي ،دون سواها،
معتقدا أنه بهذا س���ينقض على قوة حزب «كلنا» المنحل ،التي باتت
«مش���اعا» بنظره .وهذا التحالف خلق بلبلة ف���ي حزب العمل تبعتها
استقاالت .فالنائبة شيلي يحيموفيتش استوعبت الخطة قبل اإلعالن
عنها وانس���حبت من السياسة ،فيما انس���حبت النائبة البارزة ستاف
شافير لتنضم إلى قائمة ميرتس.
وكما ذكر هنا من قبل ،فإن العمل لم يس���تفد من هذا التحالف غير
المنطقي ،من ناحية التوجهات السياس���ية وقاعدة مصوتيه .كذلك،
وعل���ى الرغم من أن النائبة أورلي ليفي هي على رأس حزب «غيش���ر»
وحصلت في انتخابات نيس���ان عل���ى حوالي  75ألف صوت ،إال أن هذا
التحالف حص���ل على قرابة  22ألف صوت زي���ادة على ما حصل عليه
حزب العمل في انتخابات نيس���ان .بمعنى أن هذا التحالف لم يحقق
قفزة نوعية ،وأبقى حزب العم���ل وحليفه مع ذات عدد المقاعد التي
حص���ل عليها العمل وحده 6 ،مقاعد ،ما يعني أن تمثيل حزب العمل

في الوالية الـ  22هبط من  6مقاعد إلى  5مقاعد ،إذ أن المقعد السادس
للنائبة ليفي التي حلت ثانية في القائمة .وقد يرى البعض أن ليفي
أحضرت معها أكثر ،في حين أن العمل خس���ر بعضا من أصواته التي
حصل عليها في نيسان ،ولكن هذا يصعب حصره.
وهذا يعني أن حزب العمل بات حاليا على حافة نسبة الحسم ،كتلة
صغيرة ،أقصى ما يمكن أن تلعبه في الكنيس���ت إما أن تكون بيضة
قبان لحكومة ما ،أو متذيلة لحكومة واس���عة ،أو في أطراف المعارضة
البرلمانية ،وال يلوح في األف���ق أي احتمال لنهوض جديد للعمل في
المس���تقبل المنظور ،فاألجيال القديمة ،الت���ي كانت تصوت للعمل
تقليدي���ا ،تقلصت إلى أقص���ى الحدود ،في طريقه���ا للغياب بعامل
الجيل ،واألجيال الجديدة ال ترى بهذا الحزب وتركيبته عنوانا لها.
والحال ليست أفضل في حركة ميرتس التي لجأت اضطرارا لتحالف
مع إيهود باراك ،والنائبة س���تاف ش���افير المنشقة عن حزب العمل،
فف���ي حين تمثل���ت ميرتس في انتخابات نيس���ان ب���ـ  4مقاعد ،فإن
تمثيلها المباش���ر هبط إلى  3مقاعد ،من أص���ل كتلة تضم  5نواب.
واالثنان اآلخران هما النائبة ش���افير ،والنائ���ب يائير غوالن عن حزب
باراك ،وقد كان حتى العام الماضي نائبا لرئيس أركان الجيش.
عملي���ا ميرتس كان���ت أمام خيار الال مفر ال���ذي فرضه عليها عمير
بيرت���س برئاس���ته لح���زب العمل ،واألخي���ر هو من أغل���ق كل أبواب
التف���اوض .والتحالف الجديد لحركة ميرتس حقق لها قرابة  36ألف
صوت جديد ،ومقعد إضافي عما حققته لوحدها في نيسان.
لكن ف���ي الحقيقة أن ميرت���س حصلت على قراب���ة  60ألف صوت
جديد ،ألن الحزب خس���ر قرابة  23ألف صوت من فلسطينيي الداخل،
من أصل  37ألف صوت حصل عليها من الفلسطينيين في انتخابات
نيسان ،التي عاقب فيها الكثير من العرب األحزاب الناشطة بينهم،
بسبب عدم تشكيل القائمة المشتركة ،وانشقاقها إلى قائمتين ،رأى
كثيرون أنهما ليستا متجانستين.
أما في أيلول ،فإن الناخبين العرب عادوا إلى حضن المش���تركة ،أوال
ألنها تش���كلت من جديد ،وثانيا عاقبوا ميرتس لتحالفها مع إيهود
باراك ،الذي ينظر له بأنه المس���ؤول األول عن العدوان على مظاهرات
هب���ة القدس واالقص���ى (هبة أكتوب���ر  )2000التي س���قط فيها 13
شهيدا من فلس���طينيي الداخل .ولم ينفع اعتذار باراك الذي أطلقه
عند تقديم القوائم النتخابات أيلول ،إذ القى رفضا واس���عا من القوى
الفاعلة بين العرب ،والجمهور عامة.

إسدال الستار على باراك سياسيًا
الجان���ب الثالث الذي نعرضه هنا ،ضمن مؤش���رات انتخابات أيلول
 ،2019ه���و أن هذه االنتخابات أس���دلت الس���تار كلي���ا على محاوالت
إيهود باراك العودة إلى الحلبة السياس���ية م���ن الباب الخلفي .فقد
س���عى باراك لهذا قبل انتخابات نيس���ان ،ولكنه سرعان ما استنتج
وضعيت���ه وانس���حب قب���ل أن ُيقدم عل���ى أي خطوة فعلي���ة ،ولكنه
تمهيدا النتخابات أيلول ،قرر خوض االنتخابات وأقام حزب «إسرائيل
ديمقراطية» ،مع تفاعل واس���ع جدا في ش���بكات التواصل ووس���ائل
اإلعالم .وكانت اس���تطالعات ال���رأي تمنح حزب ب���اراك وحده ما بين
 12إل���ى  14مقعدا ،ولكن س���رعان ما تفرقعت الفقاع���ة ،وعرف باراك
حقيقت���ه ،واختار التحالف م���ع ميرتس .وكما يبدو قرر االنس���حاب
إلى مقعد رمزي (العاش���ر) في محاولة لبث رس���الة بأنه يريد التغيير
فقط ،ولكن ليس العودة المباش���رة إلى دائ���رة الحكم .والحقا كانت
اس���تطالعات الرأي تمنح تحالف «المعسكر الديمقراطي» ،الذي ضم
«إس���رائيل ديمقراطي���ة» وميرتس ،ما بين  8إل���ى  9مقاعد ،ثم بدأت
عملية التراجع ،على ضوء المنافسة الحادة بين تحالف «أزرق أبيض»
وحزب الليكود.
ال يمك���ن رؤية ب���اراك يواصل الحقا أخذ دور في السياس���ة ،وليس
واضح���ا ماذا س���يكون مصير حزب���ه ،إال أن الش���خصية التي حملها
إلى الكنيس���ت ،يائير غوالن ،يبث رس���ائل أولية ،قد تكون أقرب إلى
ميرتس ،وحتى لحزب العمل ،فرغم عقليته العسكرية ،إال أنه يهاجم
بحدة اليمين االس���تيطاني المتطرف .وفي األيام األخيرة كرر ما قاله
قبل أقل م���ن عامين ،وهو ما زال في موقعه العس���كري ،إذ قارن بين
النازيين في ألمانيا وممارسات عصابات المستوطنين .وقال قبل أيام
«إن النازيي���ن وصلوا أيضا إلى الحكم بطريقة ديمقراطية» ،محذرا من
غض الطرف عن ممارسات عصابات المستوطنين ومنحهم شرعية.
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“المشهــــد” االقتصـــادي

إعـــداد :برهوم جرايسي

موجز اقتصادي
معدل األجور في شهر تموز  11ألف شيكل
أعلنت مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي أن معدل
األجور في ش���هر تموز الماضي بلغ  11ألف و 4ش���واكل،
وه���و زيادة بنس���بة 4ر %3عما كان في ذات الش���هر من
الع���ام الماضي .ويجري الحديث عن الراتب غير الصافي،
ولكنه ليس المعدل الفعل���ي .فمعدل الرواتب المذكور
هنا يجمع رواتب كافة العاملين ،ويقسمه على عددهم.
وفي هذا االحتس���اب يتم س���تر الفج���وات الضخمة في
الرواتب في السوق اإلسرائيلية.
أم���ا المع���دل الفعل���ي للروات���ب ،فإن���ه يتعامل مع
مستويات الرواتب ،وعدد من يتقاضون كل واحد من تلك
المس���تويات ،لذا نرى دائما أن مع���دل الرواتب الفعلي
يعادل أقل من  %70من معدل الرواتب العام.
وكان تقري���ر س���ابق لمكت���ب اإلحص���اء المركزي قال
إن  %66م���ن األجيرين5 ،ر 2مليون عام���ل ،يتلقون دون
معدل الروات���ب الفعلي ،وهذا يعك���س حجم الفجوات.
وفي تقارير س���ابقة ،تبين أن حوالي  %32من األجيرين
يتقاض���ون رات���ب الحد األدنى من األجر 5300 -ش���يكل
وم���ا دون ( 1472دوالرا) .وهذا يؤك���د أكثر عمق الفجوات
االجتماعية ،وبضمنها الرواتب.
وحس���ب التقرير ،فإن عدد العاملين في س���وق العمل
في شهر تموز الماضي قارب 74ر 3مليون عامل ،علما أن
نسبة البطالة الحالية تتراوح في محيط 9ر.%3
ويضيف التقري���ر أن  %66من إجمالي العاملين53 ،ر2
ملي���ون عامل ،يعملون في القطاع���ات االقتصادية التي
فيه���ا معدل الرواتب أقل من مع���دل الرواتب العام .في
حي���ن أن  %34من العاملين يعملون ف���ي قطاعات فيها
معدل الرواتب أعلى من المعدل العام.

إعادة االنتخابات سترفع الكلفة
اإلجمالية الى  12مليار شيكل
قالت تقديرات اقتصادية ،شاركت فيها وزارة المالية
واتح���اد الصناعيين ،إنه في حال تم إع���ادة االنتخابات
العام���ة ّ
للمرة الثالثة في األش���هر القريبة القليلة ،فإن
الكلف���ة اإلجمالي���ة له���ذه االنتخاب���ات وتبعاتها على
االقتصاد س���تصل الى  12مليار ش���يكل ،وهو ما يعادل
42ر 3مليار دوالر.
وحس���ب تقديرات اتحاد الصناعيين ،ف���إن كلفة يوم
عطلة االنتخابات 3ر 2مليار ش���يكل ،وهناك كلفة إغالق
للمحال والمؤسس���ات التجارية بنحو 6ر 1مليار ش���يكل،
و 360ملي���ون ش���يكل ميزاني���ة لجن���ة االنتخابات لكل
واحدة من الجوالت االنتخابية ،وهذا ال يش���مل عش���رات
الماليين ،تضاف ألجرة العاملين في القطاع الخاص في
يوم االنتخابات.
وقال محافظ بنك إس���رائيل المركزي أمير يارون ،لدى
إعالنه األس���بوع الماضي ع���ن قرار اللجن���ة الخاصة في
البنك ثبات الفائدة البنكية عند 25ر ،%0إن «التأخير في
تشكيل الحكومة يؤجل المعالجة للمشاكل االقتصادية
بعي���دة الم���دى ،والتي أش���ار إليها بنك إس���رائيل في
التقرير الخاص عن موض���وع إنتاجية العمل؛ كما يؤجل
اختي���ار الخطوات العاجلة الالزمة إلعادة العجز ونس���بة
الدين إلى مس���ار قابل للعيش .فانعدام اليقين بالنسبة
لش���دة وتفاصيل الخط���وات التي س���تتخذها الحكومة
يجع���ل من الصعب علينا أن تقدر ف���ي هذه المرحلة أي
تأثير س���يكون لها عل���ى التطورات في الس���نة القريبة
القادمة».
وأض���اف ي���ارون أن «كل حكومة تقوم يج���ب أن تفكر
على الفور بمس���ار واقع���ي للتصدي للعج���ز .هذا تحد.
فلالقتصاد احتياجات واس���تثمارات بعيدة المدى يجب
القيام بها ،مثلما يشهد تقريرنا عن اإلنتاجية .وسيتم
فحص اقتص���ادي .وعندما نصل ال���ى الميزانية ويجب
القيام بها بس���رعة فهذا صعب جدا .للزمن توجد قيمة
حالية من ذهب .واضح أنه من األفضل معالجة المشاكل
االقتصادية في أقرب وقت ممكن».
وكان البن���ك في تقريره الدوري الصادر في األس���بوع
الماضي ،قد حذر من تباطؤ الحركة التجارية في األسواق
العالمي���ة ،رغم أن ه���ذا التباطؤ لم ينعك���س بعد على
الص���ادرات اإلس���رائيلية ،ولكن حس���ب التوقعات ،فإن
تأثير هذا التباطؤ س���يصل ال محالة الى قطاع الصادرات
اإلسرائيلي.
وقال يارون ان «القرار بالنس���بة للفائدة لم يكن سهال،
ول���م يتخ���ذ باإلجماع .فالص���ورة االقتصادي���ة ،الحالية
والمس���تقبلية ،والتي عرضت عل���ى اللجنة مركبة .حتى
اآلن االقتصاد اإلسرائيلي هو نسبيا محصن أمام اإلبطاء
العالمي وعدم اليقين الناش���ئ في إسرائيل .ومع ذلك،
ط���رأ ارتفاع ما في ع���دد المصدرين الذي���ن يبلغون عن
تآكل في ربحية التصدير ،ويمكن التقدير بأنه إذا وصل
اإلبط���اء العالمي الى ف���روع التكنولوجيا ،فإنه س���يؤثر
أيضا على قطاع الهايتك اإلس���رائيلي .وانعدام الوضوح
السياسي ال يؤثر حتى اآلن س���لبا على النشاط الواقعي
أو على األس���واق المالية في إس���رائيل .ففروع االقتصاد
تواصل النمو ،وحتى في فرع البناء ال يبدو إبطاء».
يذكر أن تراجع أرباح الصادرات يعود الى تراجع س���عر
صرف الدوالر منذ مطلع العام الجاري بنحو .%7
وحذرت مص���ادر في وزارة المالية م���ن أن التأخير في
تش���كيل الحكومة قد ي���ؤدي الى اس���تفحال العجز في
الموازن���ة العامة ،الذي يقف اآلن عند نس���بة 9ر %3من
حجم الناتج العام ،بدال من س���قف العجز المحدد 9ر،%2
وهو ما يعادل  14مليار شيكل.
وما زاد الطين بلة من ناحية إس���رائيل ،أن ش���ركة تدريج
االعتم���ادات المالي���ة العالمي���ة «موديس» ح���ذرت من أن
الفشل في تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل ،قادرة على
القيام بخط���وات اقتصادية جدية للجم العجز ،يضع تدريج
إس���رائيل أمام المؤسس���ات المالية العالمي���ة تحت طائلة
خطر .وقالت الش���ركة إنها ستجري حس���ابات جديدة فيما
يتعلق بمستقبل االقتصاد اإلسرائيلي ،وقدرة الحكومة على
استقرار االقتصاد والموازنة العامة للعام المقبل .2020

التصدير االسرائيلي :تغيرات عميقة.

صادرات الخدمات اإلسرائيلية ستتجاوز صادرات البضائع ألول مرة!
*هل هي نهاية الصناعة التقليدية الثقيلة وبداية صناعة جديدة أفضل وأكثر كفاءة؟ ليس أكيدًا *
أليد عاملة أقل *عدد العاملين في الصناعات اإلسرائيلية لم يتغير منذ ست سنوات ،حوالي  377ألف عامل*
* صادرات الخدمات تحتاج ٍ
بقلم :سامي بيرتس (*)
يحدث مرة واحدة كل بضعة أش���هر أن تواجه المؤسس���ة
الصناعية ،التي تق���ع غالبا في الضواحي ،صعوبات ،وتواجه
اإلغ�ل�اق .فكلفة تش���غيل العم���ال باهظة للغاية بالنس���بة
للمس���تثمرين ،واإلنت���اج الخارجي أرخ���ص ،والبيروقراطية
والضغوط هنا تغلبتا على المس���تثمرين .بش���كل عام ،فإن
إغالق الش���ركات تصاحبه حركات احتجاج ،ويظهر العاملون
في وس���ائل اإلعالم ،ث���م تمارس ضغوط عل���ى وزارة المالية
وأعضاء الكنيست ،ولربما يكون حل يمدد لفترة ما عمل هذه
الش���ركة أو تلك ،م���ن خالل عملية تنف���س اصطناعي ،ولكن
خالل هذه الفترة يتم إغالق عش���رات الش���ركات األخرى ،من
الشركات الناش���ئة اإلسرائيلية وبهدوء ،ولم يكن أحد يعلم
بوجودها.
في هذه الحاالت ،لن ترى عماال يعملون باألعمال الش���اقة،
ولن يتحدث أحد عن دعم الدولة للش���ركات .أغلقت وانتهى
األمر .فالشركات تختفي بسرعة كما ظهرت .ويتم استيعاب
موظفيها في ش���ركات أخرى ،وليس قب���ل قفزة صغيرة في
الخارج لالس���تمتاع باإلجازة القسرية .وهذا المشهد يعكس
الفوارق الكبيرة ،بين الصناعات اإلسرائيلية المختلفة.
في الع���ام الجاري  ،2019م���ن المتوقع أن يح���دث أمر في
الص���ادرات اإلس���رائيلية :ألول م���رة ،س���تتجاوز ص���ادرات
الخدمات صادرات الس���لع .هذه ليس���ت قضية إحصائية أو
رمزية ،ولكنها نقطة تحول في حياة الصناعة اإلس���رائيلية.
ف���إذا صادفتم في اآلونة األخيرة الحم�ل�ات الدعائية التحاد
أرب���اب الصناعة ،حول أهمية الصناع���ة وضرورة أن تتصدى
الدول���ة لتحدياتها ،فهذا ليس صدفة .يرتبط هذا بش���كل
مباش���ر بتدهور الصناعة المحلية ،وتعدد التهديدات التي
تواجهها وحقيقة أنها تتقاسم االقتصاد المتراجع.
ف���ي النصف األول من ع���ام  ،2019بلغ إجمال���ي الصادرات
اإلسرائيلية 8ر 56مليار دوالر .تم توزيع الصادرات بالتساوي
تقريبا :بل���غ إجمالي صادرات البضائع 9ر 28مليار دوالر ،وبلغ
إجمال���ي صادرات الخدمات 9ر 27ملي���ار دوالر .في مثل هذه

الفترة م���ن العام الماضي  ،2018كان���ت هناك فجوة بقيمة
 5ملي���ارات دوالر لصالح البضائع .وبحل���ول بداية عام ،2020
ستكون صادرات الخدمات أكبر.
معظ���م الخدم���ات التي تصدرها إس���رائيل ه���ي خدمات
برمجي���ة .تتميز ه���ذه الصناع���ة بخصائ���ص مختلفة عن
تصدي���ر البضائع :فهي ال تحت���وي على مواد خام ،وال تفريغ
وتحمي���ل في الميناء ،وال توجد آالت وخطوط إنتاج ،وال أوقات
إعداد واس���تخدام اآلالت ،وال شحوم ،وزيت ،ورافعات شوكية
لتفكيك البضائع .وهذا يعني عدد أيدي عاملة أقل بكثير.
ال يوجد سوى أش���خاص وأجهزة كمبيوتر ال يحتاجون إلى
خدمات الموانئ والنقل .يتم النقر على زر الكمبيوتر ،ويأتي
المنتوج مباش���رة إلى زبون في أس���تراليا أو كندا أو الصين.
وتتمتع صناعة الخدم���ات بميزة أخرى :فهي تجعل الميزان
التجاري إلس���رائيل بفائض كبير -إنها تص���در أكثر بكثير
مما تس���تورد .في صناعة البضائ���ع ،األمر عكس ذلك ،فنحن
نستورد أكثر من التصدير.
ومس���تقبال ستتس���ع الفج���وات بي���ن تصدي���ر الخدمات
والبضائع .وهذه مشكلة مقلقة بالنسبة للصناعة اإلسرائيلية
ألنها تقس���م الصادرات إلى مجالين ال يوجد بينهما الكثير
من العوامل المشتركة .في هذه الحالة ،تضعف قوة صناعة
البضائع األساسية ،مما يثير تساؤالت حول مستقبلها.
لسنوات ،عندما اش���تكى كبار الصناعيين من ضائقاتهم،
مثل انخفاض سعر صرف الدوالر ،والتنظيم ،وقوانين العمل،
والبيروقراطي���ة ،كانوا يمثلون معظ���م الصناعة والصادرات
اإلسرائيلية .ومع ذلك ،فقد أحدثت التغييرات التكنولوجية
حاجزا بي���ن أنواع الصناع���ات وأنواع المصدري���ن ،وبالتالي
ال يمكن حل مس���ألة مس���تقبل الصناعة اإلسرائيلية بجواب
واحد .ال يمكن اإلجابة عليه بشكل جيد أو سيء.
أيض���ا التفرق���ة المطلوب���ة بي���ن الصناع���ات المتقدمة
والتقليدية ،بالضرورة هي السبيل لتحديد من سيبقى ومن
س���يغرق .في الصناع���ات التقليدية ،هن���اك مصانع يمكن
تجديدها وتنجيعها ،والحفاظ على ميزة تسويقية أو إدارية
أو لوجس���تية .لقد اخترق الكثيرون في الصناعة التقليدية

مكانا يسمح لهم بالعيش بكرامة .في الصناعات المتقدمة،
من ناحية أخرى ،هناك االبتكار والبحث والتطوير ،ولكن أيضا
ساحة تنافسية عالمية وسوق تغير أذواقها بسرعة ،وتبحث
عن الشيء التالي ،وهذا ال ينعش حياة أي شركة.
إن مس���ألة ما إذا كان هناك مستقبل للصناعة اإلسرائيلية
أمر مهم ،ولكن في الوقت نفسه يوجد لها حاضر أيضا .توظف
الصناعة حوالي  377ألف ش���خص ،أي  %10من العاملين في
إسرائيل %60 .من هؤالء يعملون في الضواحي ،لذلك يجري
الحديث عن أرباب عمل مهمين في الواقع الحالي.
عدد العاملين في الصناعة يحافظ على حالة ركود منذ ست
سنوات ،ولهذا فإن نسبة العاملين في الصناعة ،من إجمالي
العاملين في إس���رائيل ،في تراجع مس���تمر ،رغم أن الدولة
تمنح الصناعة حواف���ز وفوائد ،ال تمنحها للقطاعات األخرى،
وعلى األخص قانون تشجيع االستثمارات.
يت���م إغالق المصانع ألس���باب ع���دة :حجم كلف���ة االنتاج،
إجراءات الترخيص والتصاريح المستمرة ،ونقص رأس المال
االس���تثماري ،ومش���اكل اإلدارة ،وعدم القدرة على التغيير
والتجديد ،وإرهاق المستثمرين وغيرها من األسباب .وتعرف
الدولة كيفية من���ح الفوائد والحوافز ،لكنها أيضا جيدة في
إيصال الروح إلى المستثمرين.
ولكن هناك مس���ألة أخرى ،الدولة مس���ؤولة عنها ومتصلة
ببقاء الصناعة اإلسرائيلية على قيد الحياة .لسنوات عديدة
ش���جعت فقط الش���ركات المنتجة للتصدير .هذا سمح لها
بتحس���ين قدرتها التنافس���ية في العال���م ،وأن تكون أكثر
ابتكارا وتحافظ على إنتاجية عالية .ومع ذلك ،كانت النتيجة
إهمال الصناعات العاملة في السوق المحلية ،ونتيجة لذلك
ُ
اشتقت كلفة المعيشة المرتفعة أيضا.
ليس من دون س���بب ،كانت في الس���نوات األخيرة أصوات
لوقف دعم الصناعات التصديرية واالستثمار في الصناعات
المحلي���ة كذلك .يتم التعبير عن أحد هذه األصوات من قبل
بنك إس���رائيل ،الذي نشر مؤخرا تقريرا ش���امال عن مشكلة
اإلنتاجية في االقتصاد ،حي���ث يوصي بالتخلص التدريجي
من التفضيل الكاس���ح الذي تتمتع به الصادرات والصناعة

اليوم ،في منح رأس المال والضرائب واالبتكار ،وتقسيمهما
بالتس���اوي بين جمي���ع قطاع���ات االقتص���اد ،والعمل على
تحس���ين اإلنتاجية .حت���ى إذا تم اعتم���اد التوصية ،فهذا
ليس بالض���رورة أن يعيد الحياة للصناعات التقليدية .فهل
س���ينجحون في رفع مكانة هذه الصناعات؟ هذا ما سيتضح
بعد سنوات.
النق���اش العام حول الحوافز لم ينته بعد .في غضون ذلك،
هناك أسئلة أبسط تواجه الدولة صعوبة في اإلجابة عليها.
وهذا هو بالضبط في المجال الذي ُيزعم أنه كان أهم األخبار
االقتصادية في العقد الماضي ،اكتشافات الغاز الطبيعي.
خذوا على سبيل المثال ،مصنع األدوية أونيرفارم ،الذي تم
إطالقه في عام  .2017فقد تم إنشاء المصنع ،الذي يشغل 220
شخصا ،باستثمارات تبلغ حوالي  300مليون شيكل .وتذهب
جميع منتجاته حاليا إلى الس���وق المحلية ،واالس���تثمار في
المصنع الجديد يهدف إلى تطوير أنش���طة التصدير .تبلغ
كلف���ة الطاقة في المصنع حوالي  9ماليين ش���يكل .ولكن لو
تم ربط���ه بالغاز الطبيع���ي بالمصنع ،ف���إن تكاليف الطاقة
س���تنخفض بنحو  .%25لكن الش���ركة التي من المفترض أن
ت���زود المنطقة بالغاز ال تفعل ذل���ك ،وتفرض على المصانع
المساهمة في بناء خط أنابيب الغاز .في الوقت نفسه ،تلقى
المصنع منحة بقيمة  15مليون شيكل بموجب قانون تشجيع
استثمار رأس المال.
هن���اك مج���ال للصناع���ة اإلس���رائيلية .إن اس���تعداد
المس���تثمرين لالس���تثمار وإنش���اء مش���اريع جديدة ليس
بديهيا .ولكن هن���اك بعض النقاط التي يتعين على الدولة
معالجتها :وقف تفضي���ل المصانع المصدرة على العاملين
في السوق المحلية ،ووضع أهداف طموحة للخصوبة ستطيل
الحياة الصناعية اإلسرائيلية (بدال من مصطنعة وسياسية)
وتمنع اكتش���افات الغ���از التي تمنع النمو الذي من ش���أنه
تحس���ين الربحي���ة للصناعة المحلية ،في حي���ن أن إنتاجية
التقنية العالية «الهايتك» ،أعلى بكثير ولها المستقبل.
ً
(*) محلل اقتصادي .نقال عن صحيفة «ذي ماركر».

ارتـفـاع أسـعـار الـمـيـاه بـنـسـبـة  %10خـالل عـام واحـد!
*قسم من فاتورة المياه يذهب لتسديد مصاريف إدارية *مشاريع عديدة لتوفير المياه تحسبًا لسنوات
جفاف لم تخرج إلى حيز التنفيذ *أسعار المياه كانت ُمعفاة من ضريبة القيمة المضافة حتى قبل  9سنوات*
قررت س���لطة المياه اإلس���رائيلية رفع أس���عار المياه في اليوم
األول م���ن العام المقبل  ،2020بنس���بة 7ر ،%2لتس���تكمل بذلك
ارتفاعا بنس���بة  %10ألس���عار المياه خالل عام واحد ،إذ شهد هذا
العام ارتفاع أس���عار على دفعتين ،كان���ت األولى في مطلع العام
الجاري بنس���بة 56ر ،%4والثانية في مطلع تموز الماضي بنس���بة
2ر.%1
وقال���ت صحيف���ة «ذي مارك���ر» االقتصادية إنه م���ن المرجح أن
يس���تمر االتج���اه التصاع���دي في الس���نوات المقبل���ة في ضوء
االس���تثمارات الضخمة التي وافقت عليها الحكومة في االقتصاد
المائي لمعالجة الجفاف في المس���تقبل ،على الرغم من أن موسم
الش���تاء المقبل من المتوقع أن يكون مع���دل هطول األمطار فيه
وفق المعدل السنوي.
وينقس���م س���عر الماء إلى «تعريف���ة منخفضة» لالس���تهالك
األساس���ي الذي يبلغ 5ر 3متر مكعب للشخص الواحد في الشهر،
و»تعريف���ة مرتفع���ة» ألي كمية إضافية .وم���ن المتوقع أن تكون
ً
التعريفة المنخفضة 37ر 7شيكل لكل متر مكعب ،بدال من 08ر7
شيكل لكل متر مكعب .ومن المتوقع أن تبلغ التعريفة المرتفعة
ً
45ر 13ش���يكل للمت���ر المكع���ب ،بدال م���ن 15ر 13ش���يكل للمتر
المكعب .والجزء األكبر من العبء المالي نتيجة الزيادة يكمن في
ارتفاع الضرائب.
فمنذ العام  ،2010بدأ في إس���رائيل نهج جديد في بيع المياه،
إذ تم س���حب ه���ذه الصالحية م���ن المجالس البلدي���ة والقروية،
وتحويله���ا الى جمعي���ات حكومية ،تجمع كل واح���دة منها عدة
بلدات ،باس���تثناء المدن الكبرى .ثم أضيفت لسعر المياه ضريبة

القيمة المضافة ،التي ه���ي اليوم  ،%17ومن المتوقع أن تقرر أي
حكومة ستتش���كل قريبا رفع ضريبة القيمة المضافة الى نس���بة
 ،%18ما يعني أن أسعار المياه سترتفع تلقائيا بنسبة  %11خالل
عام واحد ،علما أن المياه كانت معفية من ضريبة القيمة المضافة،
حينما كانت جباية فاتورتها من خالل المجالس البلدية والقروية.
وقد أثار ه���ذا النمط على مدى الس���نوات األخيرة ضجة كبيرة
واعتراض���ات ،إذ أن الصرف على إدارة ه���ذه الجمعيات أعلى مما
كان يص���رف حينما كان���ت صالحي���ة جباية فات���ورة المياه في
المجالس البلدية والقروية .وأعلنت حكومة بنيامين نتنياهو ،في
العامي���ن الماضيين ،نيتها خفض عدد جمعيات المياه ،من خالل
دمج بعضها ببعض ،بهدف تقلي���ص الكلفة اإلدارية ،إال أن هذا
المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وأعلنت سلطة المياه أن زيادة األسعار ناجم عن ارتفاع كبير في
شراء المياه من معامل تحلية مياه البحر ،بسبب زيادة االستهالك،
وأن المصادر الطبيعية التي عانت في الس���نوات األخيرة من شح
أمطار ،لم تعد كافية لتسديد االحتياجات السنوية.
وعلى الرغم من هذا ،فإن س���لطة المياه تدعي أن أسعار المياه
ش���هدت انخفاضا بنس���بة  ،%30عما كان من المفروض أن يكون
اليوم ،بفعل نقل الصالحيات الى الجمعيات الحكومية ،الس���ابق
ذكرها ،إال أن هذا التصريح يتجاه���ل حقيقة أن خزينة الحكومة
تجب���ي ضريبة القيمة المضافة ،التي ل���م تكن قائمة على المياه
من قبل.
وتعد مس���ألة المياه أحد الملفات الس���اخنة على جدول أعمال
كافة الحكوم���ات ،في ضوء أن المخزون الطبيع���ي للمياه لم يعد

يكفي االحتياجات ،بس���بب تزايد أعداد الس���كان ،إذ أن إسرائيل
بحك���م االحتالل مطالب���ة أيضا بتأمين المي���اه للضفة وقطاع غزة
المحتلي���ن ،رغ���م أن حصتهما من المياه أق���ل بكثير من المعدل
الذي يحصل عليه المواطن في إسرائيل .وزادت المشكلة تعقيدا
جراء ش���ح مياه األمطار في الس���نوات األخيرة ،باس���تثناء موسم
الش���تاء الماض���ي ،الذي تجاوز نس���بة  %150من المع���دل ،وهذا
انعكس إيجابا على بحي���رة طبريا ،وأيضا على اآلبار الجوفية .وقد
سبق موس���م الشتاء الماضي موس���مان ضعيفان %81 ،في العام
 ،2016ونسبة  %71في العام .2017
وحس���ب تقديرات سلطة المياه ،فإن االس���تهالك السنوي من
المي���اه في العام الماض���ي تجاوز 7ر 1مليار مت���ر مكعب ،بزيادة
س���نوية تقديرية بحوالي  50مليون متر مكعب .وهذا استهالك
كان من المفروض أن يكون أعلى بكثير ،لوال عمليات تكرير المياه
العادمة ،الستخدامها أساسا في الزراعة .وحسب تقرير عن العام
 ،2017الذي ش���هد ش���حا في مياه األمطار ،فقد تم استخدام 294
مليون متر مكعب من المياه العادمة ،بعد تكريرها لصالح الزراعة،
ف���ي حين أن الكمي���ة اإلجمالية التي يس���تخدمها قطاع الزراعة،
حوالي  740مليون متر مكعب.
وكانت إسرائيل قد لمست أزمة المياه لديها منذ نهاية سنوات
التس���عين والحقا ،وتلكأت كل الحكومات في إقرار مشاريع إلقامة
محطات تحلية مياه ،لمختلف األس���باب ،منه���ا ارتفاع الكلفة ،أو
األضرار المتوقعة للطبيعة ،نتيجة عمل هذه المعامل .وبعد جدل
دام سنوات ،توجد حاليا خمس محطات تحلية لمياه البحر ،ولكنها
لم تعد تكفي للمستقبل القريب.

وكانت إسرائيل تعتمد حتى قبل ثالثة عقود بدرجة كبيرة على
مي���اه بحيرة طبري���ا ،التي كانت تضمن ما بي���ن  %25وحتى %30
م���ن احتياجات المياه ف���ي البالد كلها ،ولكن منذ مطلع س���نوات
التس���عين بدأ مس���توى المياه في البحيرة يتراجع بوتيرة عالية،
وفي غالب س���نوات العقود الثالثة األخيرة تكون البحيرة أقل من
مس���توى المياه المحدد لها ،بما بي���ن  3أمتار وحتى ما يالمس 5
أمتار ،ما يهدد البحيرة الحقا بالجفاف ،أو بارتفاع نس���بة الملوحة
فيه���ا ،رغم أنها تتميز بكونها بحي���رة المياه العذبة .كذلك فإن
مخزون المياه في اآلبار الجوفية ،إن كان في جبال الشمال ومنطقة
الق���دس أو الجبال القريبة من الس���احل ،تراجع���ت هي أيضا في
السنوات األخيرة ،وفي عدد منها توقف سحب المياه.
وفقط في موسم الشتاء الماضي ،تدفقت على بحيرة طبريا مياه
أمط���ار وثلوج ،بحجم أدى إلى ارتفاع س���طحها بأكثر من 4ر 3متر،
وبقي ينقصها مع انتهاء موس���م الش���تاء حوال���ي 4ر 2متر ،حتى
تصل الى مس���توى المياه األقصى ،وس���ط ترقب موس���م الشتاء
القريب ،إذ أنه خالل الصيف انخفض مس���توى البحيرة بأكثر من
نصف متر.
وبحس���ب توقعات سلطة المياه اإلس���رائيلية ،فإنه حتى العام
 2040س���تكون  %70من المياه المس���تهلكة في إسرائيل مياها
«صناعية» ،بمعنى ليس���ت من مخزون المياه الطبيعي ،وهذا بحد
ذاته بدأ يطرح أس���ئلة جدية في دوائر الحكم ذات الشأن ،وأيضا
لدى مختصين ،ومن بين أبرز األس���ئلة المطروحة مدى تأثير هذا
على صح���ة الجمهور ،وعلى جودة البيئة ،وصوال إلى س���عر كلفة
المياه.
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قضـايـا وآراء

الـضـم الـسـيـاسـي تـحـت سـتـار «الـتـعـاون االقـتـصـادي»!
بقلم :دوتان ليشم وشير حيفر (*)
المقدمة
استطاع مستشار الرئيس األميركي وصهره جاريد كوشنير،
ّ
في س���ياق عرض الش���ق االقتصادي من «صفقة القرن» التي
أطلقته���ا الوالي���ات المتحدة بش���أن إسرائيل/فلس���طين ،أن
الم َح���ن التي ُت ِل ّ
ّ
���م باالقتصاد الفلس���طيني بقدر كبير
يبي���ن ِ
م���ن اإلس���هاب والتفصي���ل دون أن يأتي على ذك���ر االحتالل
اإلسرائيلي .واستحضر كوشنير ْ
وهم الرخاء االقتصادي الذي
ُ
سينعم به الفلسطينيون كما لو أن القوات اإلسرائيلية لم يكن
ّ
لها وجود في الحيز الفلس���طيني .وفي الوقت نفس���ه ،نقلت
إدارة دونالد ترامب س���فارتها إلى القدس واعترفت إلسرائيل
ببسط س���يادتها السياسية على الجوالن السوري الذي ّ
ضمته
ُ
إلى إقليمها دون وجه قانوني ،وحيث ك ِشف النقاب عن إقامة
مستعمرة يقتصر السكن فيها على اليهود دون غيرهم ،وهي
مس���تعمرة «رامات ترامب» .كما أعلن سفير الواليات المتحدة
ديفي���د فريدم���ان وكبي���ر المفاوضين األميركيين جيس���ون
غرينبالت ع���ن دعمهما ّ
لضم المس���توطنات غي���ر القانونية
واع ومدروس
المقامة على أراضي الضفة الغربية .وهذا تطبيق ٍ
للعزل من الناحية النظرية :ففي ُوسع إسرائيل أن تتوسع كما
لو كأن الفلسطينيون ليس لهم وجود .وفي المقابل ،تستطيع
فلسطين أن تنمو كما لو تكن تقبع تحت نير االحتالل.
فكيف غدا االحتالل العس���كري اإلس���رائيلي ،الذي عارضته
ّ
ّ
كل الدول األعضاء في هيئة األمم المتحدة في مستهل األمر،
يحظ���ى بالتطبيع إلى درج���ة ّ
تجرأت فيها حكومتا إس���رائيل
والواليات المتحدة على اس���تبعاد واجهة االحتالل «المؤقت»
واعتناق فكرة دولة «إسرائيل الكبرى» التي ترتكز على الفصل
العنصري في أساس���ها ،حيث تف���رض أقلية يهودية حكمها
على األغلبية الفلس���طينية بوسائل تتنافى مع الديموقراطية
وبالقوة العس���كرية؟ وق���د صيغت هذه العملي���ة التي ترمي
بعناية في قاعات مجال���س إدارة خبراء
إل���ى تطبيع االحت�ل�ال
ٍ
االقتصاد واإلحصاء ومكاتبهم ،وال س���يما في منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي ،من خالل االستعانة بالنظام
القانون���ي «لإلقلي���م االقتص���ادي» من أجل التس���ليم بالضم
باعتباره حقيقة قائمة بحكم األمر الواقع.

حدود اإلحصاءات
دأب الجه���از المركزي لإلحصاء اإلس���رائيلي ،منذ أمد بعيد،
على نشر البيانات اإلحصائية التي تتناول النشاط االقتصادي
ال���ذي يديره المس���توطنون اليهود في األرض الفلس���طينية
المحتلة .وبذلك ،يوس���ع هذا الجهاز حدود إحصاءاته لتشمل
المناط���ق التي تقع خارج الخط األخضر .أما في الضفة الغربية
(بما فيها القدس الش���رقية) ،فال ينش���ر الجهاز سوى بيانات
إحصائية ترصد األنش���طة االقتصادية التي يرعاها الس���كان
اليهود فيها ،مما يضفي طابعًا عنصريًا على حدود اإلحصاءات
ّ
اإلسرائيلية .وقد وظفت الس���لطات اإلسرائيلية إنشاء الجهاز
ً
المركزي لإلحصاء الفلس���طيني في العام  1994باعتباره ذريعة
لتجاهل األغلبية الس���احقة من س���كان األرض الفلس���طينية
ّ
المحتلة ،والتعامل مع هذه المنطقة كما لو كانت منطقة تقل
فيها كثافة السكان اإلسرائيليين اليهود.
ّ
وتبوأت هذه الممارسة موقعًا محوريًا في الخالف الذي نشب
بين إس���رائيل والدول األعضاء في منظم���ة التعاون والتنمية

في المي���دان االقتصادي عندما خاضت المفاوضات بطريقتها
الخاص���ة لالنضمام إلى عضوي���ة هذا الن���ادي الحصري .فلم
تكن ال���دول األعضاء في المنظمة ّ
تقر بما قامت به إس���رائيل
من توس���يع حدوده���ا إحصاءاتها على أس���س عنصرية .ومن
ُ
بد إس���رائيل االس���تعداد للتنازل عن الطموح
جانب آخر ،لم ت ِ
ّ
االقتصادي الذي يشكل أحد محاور سيادتها.
فقد اقترح شلومو يتسحاك ،رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء
اإلس���رائيلي ،عل���ى منظمة التع���اون والتنمية ف���ي الميدان
ُ
درج إس���رائيل المس���توطنات اليهودية في
االقتصادي ،أن ت ِ
حس���اباتها القومي���ة بوصفه���ا منطقة اقتصادي���ة خالصة،
ً
باعتبارها وس���يلة للخروج من ذلك المأزق والس���ماح إلسرائيل
باالنضمام إلى المنظمة.
ُ
وقد خرج���ت المنطق���ة االقتصادية الخالصة نفس���ها إلى
ّ
حي���ز الوجود بوصفها آلي���ة من آليات القان���ون الدولي ،التي
اجترحه���ا مؤتمر األمم المتحدة لقانون البحار في العام .1982
ّ
وقد وظف المجتم���ع الدولي المنطق���ة االقتصادية الخالصة
كوس���يلة لتهدئ���ة العالم الذي ش���هد إدمان���ًا متزايدًا على
الوقود األحفوري في الفترة التي تلت انقضاء الحرب العالمية
الثانية ،وذلك من خالل ترس���يم مجموع���ة جديدة من الحدود
ُ
التي تتخط���ى الحدود السياس���ية واصط ِلح على تس���ميتها
«باإلقلي���م االقتصادي» .وبعدما دخل���ت المنطقة االقتصادية
الخالصة حيز النفاذ والس���ريان في العام  ،1994غدت كل دولة
ً
ساحلية على وجه األرض تملك ،فجأة ،مجموعتين من الحدود،
ّ
تمتد الحدود
إحداهما سياس���ية واألخ���رى اقتصادية .وق���د
االقتصادية حتى مس���افة تبلغ  200ميل بحري داخل األراضي
التي تقع في قاع البحر على امتداد شواطئ الدولة الساحلية.
وتس���تطيع دولة ما ،في هذه المنطقة ،التي ّ
تسمى «المناطق
االقتصادي���ة الخالصة» ،أن تفرض االحت���كار االقتصادي على
ُ
اس���تغالل األحافير التي باتت ت َع ّد م���ن الموارد الطبيعية في
ً
يومنا هذا .وفي ُوس���ع هذه الدولة ،كما هي حال النرويج مثال،
أن تس���تغل هذه الموارد الطبيعية وأن تنشئ صندوقًا للثروة
من ش���أنه أن يضمن األم���ن االقتص���ادي لمواطنيها .وبخالف
ذلك ،تستطيع هذه الدولة أن تعهد بالحق الحصري في جني
األرباح من هذه الموارد إل���ى مصادر خارجية وفرض الضرائب
ّ
المتحصلة منها.
عليها مقابل نس���بة مئوي���ة في اإلي���رادات
ً
وفضال ذلك ،ففي وس���ع تلك الدول���ة أن تتنازل عن هذا الحق
دون مقابل لحفنة من الشركات المتعددة الجنسيات .وأخيرًا،
فقد تت���رك الدولة المعنية تلك المناطق وش���أنها بدافع من
حرصها على رفاه الكوكب وسكانه.
ّ
ولم ّ
يغير مصطلح المنطقة االقتصادية الخالصة الذي وظفه
يتس���حاك على نحو غير تقليدي ،وتعام���ل بموجبه مع الضفة
الغربية باعتبارها محيطًا والمس���توطنين اإلسرائيليين كما لو
كانوا أحافير ،الواقع الذي يقول إنه كان يقترح نهجًا إحصائيًا
قائمًا على العزل العنصري :ففي األرض الفلسطينية المحتلة،
تش���مل اإلحصاءات تعداد م���ن ال يتجاوز عدده���م  600ألف
إس���رائيلي يهودي ،في حين ال ِي ِرد ذكر الفلس���طينيين الذي
يبلغ تعدادهم 5ر 4مليون نس���مة في اإلحصاءات بكل بساطة.
وقد رفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
طرح يتس���حاك ،وطالبت إسرائيل بإرس���ال اإلحصاءات التي ال
تشمل األرض الفلسطينية المحتلة على اإلطالق.
وكان الح���ل التوفيقي الذي جرى التوص���ل إليه يتمثل في
أن تنضم إس���رائيل إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان

ْ
ي���دي المنظمة
االقتص���ادي ف���ي الع���ام  ،2010وأن تضع بين
إحص���اءات جدي���دة في غضون ع���ام واحد ،بحي���ث ّ
تميز بين
إس���رائيل ضمن حدودها التي تحظى باعتراف دولي واألرض
ّ
الفلس���طينية المحتلة .وقد أخلت إس���رائيل به���ذا االتفاق،
واس���تعانت المنظم���ة بخبرائه���ا االقتصاديين في س���ياق
المحاول���ة التي بذلتها للخ���روج بهذا التمييز .وكان الفش���ل
م���ن نصيب المنظم���ة بالطبع ،حيث انتهى به���ا المطاف إلى
نش���ر تقارير حول إس���رائيل على النحو الذي أراده يتسحاك
تمامًا :فقد أدرجت اإلحصاءات التي تش���مل جميع المواطنين
اإلسرائيليين في إسرائيل وفي األرض الفلسطينية المحتلة،
ّ
وغضت الطرف عن 5ر 4مليون فلس���طيني يعيشون في األرض
الفلس���طينية المحتلة ويقبعون تحت الس���يطرة االقتصادية
الكاملة التي تفرضها إسرائيل عليهم.
ويواج���ه أي امرئ يس���عى إلى كتابة قص���ة االقتصاد الذي
يش���هد التمييز في إقليم فلس���طين التاريخية عقبات ّ
عدة.
ّ
فإس���رائيل ال تنف���ك تخالف االتفاق ال���ذي أبرمته مع منظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وال ّ
تقدم مجموعتين
من الحسابات القومية ،إحداهما تشمل المنظمة االقتصادية
الخالصة واألخرى ال تش���ملها .ففي البيانات اإلحصائية التي
ينش���رها الجهاز المركزي لإلحصاء اإلس���رائيلي على المأل ،ال
َّ
يصنف النشاط االقتصادي في المنطقة االقتصادية التابعة
إلسرائيل إلى نش���اط في األرض الفلسطينية المحتلة ونشاط
داخل إسرائيل .ولذلك ،فليس هناك من طريقة سهلة لحساب
اإلحص���اءات التي تتن���اول إس���رائيل ضمن نط���اق حدودها
السياس���ية .وال ُي َع ّد جمع الحس���ابات القومية التي ينش���رها
جهازا اإلحصاء المركزيان اإلسرائيلي والفلسطيني مع بعضها
ً
بعض���ًا مهمة يس���يرة كذل���ك ،ألن كال من هذي���ن الجهازين
يس���تخدم منهجيات مختلفةُ ،ويجري التعداد الس���كاني في
ِّ
أعوام مختلف���ة ويوظف تعاريف مختلفة في ترس���يم حدود
المناط���ق .ويظهر هذا األمر بجالء في أكبر مدينة إس���رائيلية
وأكبر مدينة فلسطينية  -القدس  -التي ّ
يدعي جهاز اإلحصاء
المركزي اإلسرائيلي وجهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني أنها
جزء من منطقته االقتصادية.

االقتصاد الواحد
تحظى إس���رائيل بسمعة دولية بوصفها دولة حديثة تملك
اقتصادًا مزدهرًا قائمًا عل���ى التكنولوجيا المتقدمة ونظامين
ممتازين ف���ي التعليم والصحة .فعلى مؤش���ر األمم المتحدة
ّ
للتنمية البش���رية ،تحتل إسرائيل المرتبة الثانية والعشرين
ف���ي قائم���ة البل���دان األكثر ُّ
تقدمًا ف���ي العالم (حت���ى العام
ّ
تتيس���ر هذه النظرة إلى االقتصاد اإلس���رائيلي إال
 .)2018وال
بالتس���ليم الضمني بالعزل المتأصل في المنظومة السياسية
اإلسرائيلية.
ومن اإلش���ارات الدامغة التي ّ
تبي���ن الطريقة التي بات فيها
يعرف االقتصاد اإلسرائيلي ّ
العزل ّ
الرد الذي قدمته إسرائيل
على أول تقرير صدر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتص���ادي حول إس���رائيل ف���ي العام  .2010فق���د ّ
وجه هذا
التقرير االنتقاد لنظام التعليم القائم على العزل الذي ّ
تطبقه
إس���رائيل واالرتباط الوثيق بين الهوي���ة الدينية واإلثنية من
جهة ،والفقر من جه���ة أخرى .وكان ّرد رئيس الوزراء بنيامين
نتنياه���و« :لو اس���تبعدنا الع���رب والمتديني���ن المتزمتين،
ل���كان وضعنا ممت���ازًا!» وتجدر اإلش���ارة إل���ى أن نتنياهو لم

يطالب ف���ي تصريحه باس���تبعاد الفلس���طينيين في األرض
الفلسطينية المحتلة فحسب ،بل واستبعاد المواطنين العرب
في دولة إس���رائيل ،والذين تبلغ نس���بتهم نحو  22في المئة
ً
من الس���كان ،فضال عن نحو  15في المئة من الس���كان اليهود
ّ
ّ
المتديني���ن المتزمتي���ن .فنتنياهو يتمن���ى أن يقدم للعالم
اقتصادًا إس���رائيليًا ال يقيم وزنًا إال لما نس���بته  63في المئة
م���ن المواطنين ،ونحو  42في المئة من الس���كان في االقتصاد
الواحد.
ً
وبن���اء عل���ى ذلك ،ما الذي تب���دو عليه إحص���اءات االقتصاد
الواحد في الواقع؟ وما متوس���ط الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
في منطقة إسرائيل/فلس���طين ّ
برمتها؟ وما النس���بة المئوية
لألف���راد العاطلين ع���ن العمل واألفراد الذين يعيش���ون تحت
خط الفقر؟ وما متوسط سن العمل؟ ّ
وتبين العقبات المنهجية
التي تواجه هذه األسئلة ،التي تبدو بسيطة في ظاهرها ،مدى
ُّ
تطرف فك���رة الدمج ،حتى من وجهة نظر إحصائية فحس���ب.
فهذه الحس���ابات تتطلب اقتط���اع مقتطفات من تقارير تكاد
ّ
ّ
ومجمعة حس���ب
وتق���دم بيانات غير متزامنة
ال تت���واءم معًا
منهجيات مختلفة وحياكتها معًا.
ّ
وربما ُي َع ّد الناتج المحلي اإلجمالي من أيسر األمور التي يمكن
قياس���ها ،على الرغم من أن االقتصاد غير المنظم ،وال سيما في
قطاع غزة ،يجعل هوامش الخطأ لهذا الحس���اب واسعة إلى ّ
حد
مخي���ف .فالتقارير الصادرة عن البن���ك الدولي تفيد بأن الناتج
المحلي اإلجمالي في األرض الفلس���طينية المحتلة (بالنس���بة
المس���تعمرين اإلسرائيليين) وصل
للفلس���طينيين فقط ،دون
ِ
إل���ى 7ر 14مليار دوالر في العام  .2018كما يش���ير البنك الدولي
إل���ى أن الناتج المحلي اإلجمالي في إس���رائيل (والذي يش���مل
المس���تعمرين ،دون الفلس���طينيين في األرض الفلس���طينية
المحتلة) ّ
سجل 3ر 353مليار دوالر في العام نفسه .وإذا ّ
قسمنا
هذا على العدد الكلي ألفراد الس���كان ،الذي���ن يبلغ تعدادهم
813ر824ر 13نس���مة (وذل���ك بجم���ع تقدي���رات عدد الس���كان
الص���ادرة عن الجهاز المرك���زي لإلحصاء اإلس���رائيلي والجهاز
المركزي لإلحصاء الفلس���طيني في العام  2018معًا) ،نصل إلى
ناتج محلي إجمالي قدره 619ر 26دوالرًا للفرد الواحد .وهذا يضع
معدل ازده���ار االقتصاد الواحد في مكان ما بين كازاخس���تان
ّ
ورومانيا على سلم الترتيب العالمي .ويكمن الفرق ،بالطبع ،في
َّ
أن الدخل والثروة يوزعان بق���در يفتقر إلى قدر أكبر بكثير من
المساواة في إسرائيل/فلس���طين مما هو عليه في كازاخستان
ورومانيا ،ألن الطبقة العليا من اإلسرائيليين اليهود المقيمين
في ش���مال ت���ل أبيب يتمتعون بأس���لوب حي���اة يضاهي ذلك
الس���ائد في أوس���اط أثرياء األوروبيين وال َي َس���ع سكان األحياء
الفقيرة في مدين���ة غزة أن يتصوره ،وهي أحياء تماثل األحياء
الفقيرة ف���ي البرازيل أو األحياء التي يطغ���ى عليها الفقر في
نيودلهي .وال ُ
تبعد تل أبيب وغزة سوى كيلومترات معدودة عن
بعضهما بعضًا وتقعان على الساحل نفسه.
وعندما يتعلق األمر بالمؤشرات االقتصادية األخرى ،كالفقر
ُ
والبطال���ة ومتوس���ط األجور وغي���ره ،ت َع ّد الفج���وة المنهجية
ُ
أوس���ع من أن ت َس ّد دون االس���تعانة بفريق من خبراء اإلحصاء
واالقتصاد.

الخالصة
عند طرح االقتصاد الواحد الذي يخضع للسيطرة اإلسرائيلية
الحصرية على بس���اط البح���ث ،يأخذ الجدل السياس���ي الذي

يتناول إسرائيل/فلس���طين وجهة نظر جديدة بكاملها .فقد
حظيت اتفاقيات أوسلو التي ُوقعت في حقبة التسعينات من
القرن الماضي بدعم هائل من أس���رة المجتم���ع الدولي ألنها
ّ
ّ
بس���طت القضية وأطرت النضال الذي خاضه الفلس���طينيون
في س���بيل الحرية وإعمال حقوق اإلنس���ان ف���ي إطار «الصراع
اإلسرائيلي -الفلسطيني» ،كما لو كان شعبان ،أو بلدان ،يقتتالن
على مس���احة من األرض .ويستدعي الواقع االقتصادي القائم
على األرض اعتماد منظور مختلف تمام االختالف :ليس هناك
س���وى اقتصاد واحد .ففي هذه المنطقة برمتها ،ال ُيس���مح إال
لبن���ك مركزي واحد بطباعة عملة واحدة (تحمل الرموز القومية
اإلس���رائيلية) .وتتولى وزارة المالية اإلسرائيلية الرقابة على
الضرائب وتحصيلها ،وتمنح الس���لطات اإلس���رائيلية السلطة
ً
الفلس���طينية ،وحكومة حماس كذلك ،اس���تقالال ذاتيًا محليًا
ُ
محدودًا كما لو كانتا مجلس���ًا بلديًا تتاح له قدرة محدودة على
تحصيل بعض الضرائب المحلية وإدارة موازنة صغيرة.
ّ
وتتغلغ���ل االنقس���امات داخ���ل ه���ذا االقتصاد وتتس���ع.
فالفلسطينيون في غزة يعيش���ون فيما يشبه ظروف السجن
َ
ُويعزلون ع���ن بقية أنحاء العالم ،والفلس���طينيون في الضفة
الغربي���ة محصورون أيضًا في جيوب تخضع لس���يطرة صارمة
ّ
مش���يدة على أس���اس الفصل
وتحي���ط به���ا جدران وش���وارع
المستعمرون اإلسرائيليون السفر
العنصري ،حيث يس���تطيع
ِ
عليها وعبورها دون السكان األصالنيين ،الذي يبلغ تعدادهم
الماليي���ن .وحتى داخل «إس���رائيل نفس���ها» (بمعنى حدود
العام  1967الت���ي تحظى باعتراف دولي) ،يتعرض المواطنون
ً
غير اليهود لمس���تويات متفاوتة من العزل والتمييز .وفضال
ع���ن ذلك ،فحتى المواطنون اليهود في إس���رائيل يعيش���ون
في مجتمع تس���وده مس���تويات عالية من التراتبية الهرمية
وانعدام المساواة ،حيث يمكن لألصل اإلثني واالنتماء الديني
والخلفية األسرية والجنس أن ّ
يخمن الفرص االقتصادية التي
تتاح للواحد منهم فيه.
ُوي َع ّ
���د كل تقرير يصدر عن منظمة التع���اون والتنمية في
المي���دان االقتصادي في ظل هذه المعطي���ات ّ
ملوثًا بالوقائع
ُ
ش���غل
التي يفرزها نظام الفصل العنصري اإلس���رائيلي .وال ي ِ
عدد ليس بالقليل من خبراء االقتصاد في المنظمة أنفس���هم
ً
بإسرائيل/فلس���طين وال يلق���ون لها باال عل���ى اإلطالق .فهم
يؤلف���ون التقارير التي تتناول المع���دالت المتنامية النعدام
المساواة في اقتصادات البلدان األعضاء في المنظمة ،وأهمية
ّ
االستثمار في التعليم ،وتوخي الشفافية في فرض الضرائب،
واالس���تثمار في الطاقة المتجددة ومحاربة تغير المناخ .وكل
تقرير من هذه التقارير ّ
يقدم بيانات ترتكز في أساسها على
الكذبة التي تقول إنه ليس للفلسطينيين وجود في المنطقة
االقتصادي���ة الخالصة التي تملكها إس���رائيل .وحتى إذا كان
األثر الذي يف���رزه ذلك على جميع اإلحصاءات التي تنش���رها
ً
المنظمة ضئيال عند حس���اب المتوس���ط الش���امل في جميع
البلدان األعض���اء فيها ،فال يزال كل تقري���ر تصدره المنظمة
يسهم بقدر بس���يط في اعتماد اإلحصاءات اإلسرائيلية على
عالتها والتقصير في إبراز العزل القائم.
(*) باحثان إس���رائيليان .د .ليش���م أصدر في الع���ام  2016كتابًا بعنوان
«أص���ول النيوليبرالي���ة :نمذجة االقتصاد من المس���يح حتى فوكو» ،ود.
حيفر أصدر في العام  2017كتابًا بعنوان «خصخصة األمن اإلسرائيلي».
ترجمة خاصة.

ورقة «تقدير موقف» جديدة لـ «معهد دراسات األمن القومي»:

لماذا تشكل إسرائيل عائقًا أمام عملية بناء موقع استراتيجي إليران في سورية؟
قالت ورق���ة «تقدير موق���ف» جديدة ص���ادرة عن «معهد
دراس���ات األمن القوم���ي» في تل أبيب إنه من���ذ العام ،2014
وعلى خلفية التدخل العس���كري في س���ورية ،اتخذت إيران
سلسلة خطوات ،بهدف تعزيز وضعها ونفوذها ،وانتشارها
العسكري ،وانتش���ار وكالئها في سورية ولبنان .وأشارت إلى
ّ
أن هذا الهدف ينبع أساس���ًا من تطل���ع إيران إلى بلورة كتلة
من الدول يكون للش���يعة فيها وضع مهيمن ،يمتد من غرب
أفغانستان حتى لبنان والبحر األبيض المتوسطُ .ويشتق هذا
الهدف من رؤية إيران االستراتيجية بأن الموقع المتقدم لها
في مواجهة أعدائها موجود على مسافة بعيدة عن حدودها
الغربية ،في نطاق سورية  -لبنان .وهذه الخطوات هدفت إلى
ً
ربط النظام في سورية بها وقتًا طويال ،حتى في حال اضطرت
إلى إخراج قواتها من سورية ،و/أو انهيار نظام بشار األسد.
ورأت الورقة ،التي كتبها إفرايم كام ،أحد كبار الباحثين في
المعهد المذكور ،أنه يمكن تقسيم هذه الخطوات اإليرانية
إل���ى مجموعتين :األول���ى تتضمن خطوات غرضه���ا التأثير
ف���ي الوضع الداخل���ي في س���ورية ،وتعزيز النظ���ام الحاكم
فيها ،والتأثير في عالقته بإي���ران .وتضمنت هذه الخطوات
سلس���لة اتفاقات اقتصادية تس���اعد نظام األسد على إعادة
إعمار الدمار الذي تس���بب به لس���ورية ،وتضمن مكانة إيران
وعملية إعادة اإلعمار .وهي تشمل نشاطات إيرانيةـ بموافقة
وتشجيع نظام األسد ،ونقل سكان شيعة إلى سورية وتسلل
القيم اإليراني���ة الدينية والثقافية إليها .ونظرًا إلى أن هذه
الخطوات لها عالقة بالوضع الداخلي في سورية ،من الصعب
عل���ى أي طرف خارجي ،بمن فيه إس���رائيل ،لجم���ه أو التأثير
فيه بصورة كبيرة ،عل���ى الرغم من أن تعزيز مكانة إيران في
سورية له دالالت سلبية بالنسبة إلى إسرائيل.
والمجموع���ة الثانية من ه���ذه الخطوات له���ا أهمية أكبر
بكثي���ر بالنس���بة إلى إس���رائيل ،ألنه���ا تهدف إل���ى زيادة
التهدي���د اإليراني إزاءها ،وخصوصًا بواس���طة تعزيز قدرات
ُ
حزب الله اللبناني  -وأيضًا الميليش���يات الش���يعية األخرى -
في لبنان وس���ورية وحتى في العراق .وتشمل هذه الخطوات
نقل كميات كبيرة من العتاد العسكري النوعي ،في األساس
صواريخ باليستية وقذائف وصواريخ مضادة للدروع وصواريخ
بحر  -بر إلى س���ورية ولبنان ،وإقامة مصانع في سورية ولبنان
والعراق إلنتاج وس���ائل قتال وتطويرها .لكن ُبعد المس���افة
من إيران تفرض بناء ش���بكة محاور استراتيجية تضمن لها
استخدامًا آمنًا وتقلص التشويش عليها من عناصر معادية

وعلى رأسها إسرائيل .وهذه الشبكة تتضمن ثالثة ّ
مكونات
مهمة :الممر الب���ري الذي يبدأ من إيران ويمر في العراق إلى
س���ورية ولبنان؛ ربط سكة الحديد اإليرانية بالعراق وسورية،
بحيث تربط إيران والخليج العربي بالبحر المتوسط؛ قدرة على
استخدام مرفأ س���وري  -في هذه الحال مرفأ الالذقية  -الذي
سيمنح إيران موقعًا على البحر المتوسط.
وأكدت الورقة أنه في عملية بناء الموقع االس���تراتيجي في
سورية تواجه إيران العائق اإلسرائيلي ،بينما لم تطور حتى
اآلن ،م���ن جميع النواحي ،ردًا مالئمًا على التفوق العس���كري
اإلسرائيلي في هذه المواجهة .وجذور المشكلة هي المسافة
البعيدة بين إيران والساحة السورية ،التي تجعل من الصعب
عل���ى إيران اس���تخدام قواتها في الفضاء الس���وري ،وتدني
مستوى س�ل�اح الجو اإليراني مقارنة بسالح الجو اإلسرائيلي.
في هذا الوضع ،حتى اآلن لم ُيس���تخدم س�ل�اح الجو اإليراني
أبدًا في الس���احة الس���ورية ،والدفاع الج���وي اإليراني ليس
ناجعًا بما فيه الكفاية ،وروس���يا ال تساعد إيران في منع هذه
الهجمات .لذلك بقي سالح الجو اإلسرائيلي حرًا تقريبًا تمامًا
في مهاجمة أهداف تابعة للقوات اإليرانية والميليش���يات
الشيعية في س���ورية ،بينما قلصت إيران ووكالؤها الرد ضد
أهداف إسرائيلية.
وتخلص الورق���ة إلى أن معنى ذلك هو أنه إذا نجحت إيران
في اس���تكمال بناء ش���بكة المح���اور التي تخط���ط لها ،فإن
المشكلة ستظل هي نفس���ها ّ -
تفوق سالح الجو اإلسرائيلي
وقدرت���ه الموثوق به���ا على إصابة أه���داف مهمة في هذه
الش���بكة ،باالس���تناد إل���ى معلوم���ات اس���تخباراتية نوعية
ودقيق���ة .وينطبق ذلك عل���ى المكونات الجدي���دة في هذه
المنظومة  -شبكة س���كة الحديد واالستخدام اإليراني لمرفأ
الالذقي���ة .وبرأيها س���يتعين على إي���ران إذن أن تحاول بناء
قدرات جديدة لرد أكثر إيالمًا ،في اس���تطاعته ردع إسرائيل
عن مواصلة هجماتها.
وفيما يتعلق بمجموعة االتفاقات بين إيران وس���ورية ،جاء
في الورقة:
المساعدة العسكرية الواسعة التي منحتها إيران لسورية
منذ العام  ،2012وفي األس���اس منذ العام  ،2014كانت ناجمة
ّ
بالتأكيد عن مجموعة اتفاقات وقعها الطرفان ،الهدف منها
ترتيب التدخل العس���كري اإليراني في س���ورية والمساعدة
االقتصادية الواس���عة التي منحتها إيران لها .مضمون هذه
االتفاقات لم ُيكش���ف عنه ،بما هو أبع���د من مالمحه العامة،

قصف اسرائيلي لموقع إيراني في سورية.

لكن ال ش���ك في أنه كان لهذه المساعدة دور مركزي في نجاح
نظام األسد في البقاء وبداية انتعاشه .منذ العام  ،2018وبعد
أن اتضح أن نظام األسد قد نجا من خطر االنهيار القريب ،جرى
الكش���ف ،بالتدريج ،عن تفصيالت عام���ة إضافية لالتفاقات
ّ
الموقعة بين إيران وسورية ،والتي ستؤثر في شبكة العالقات
ً
بينهما مس���تقبال .في الوقت عينه ،من الممكن االفتراض أن
جزءًا من هذه االتفاقات ،وخصوصًا في المجال العس���كري ،لم
ُيكش���ف عنه حتى بمالمحه العامة  -بين هذه االتفاقات ،كما
يبدو ،تلك التي لها عالقة بالمواجهة مع إسرائيل.
ّ
ضمن هذا اإلط���ار ،في آب  2018وفي آذار  ،2019وقعت إيران
وس���ورية مجموعة اتفاقات تتعلق بتوسيع النشاط العسكري
بي���ن البلدي���ن ،وإعادة بن���اء الق���وات العس���كرية والصناعة

العسكرية في س���ورية .هذه االتفاقات أكدت أيضًا استمرار
وجود المستشارين العسكريين اإليرانيين في سورية  -صيغة
يبدو أن الغ���رض منها التغطية على اس���تمرار وجود عناصر
«الحرس الثوري» و»فيلق القدس» والميليشيات الشيعية في
ّ
سورية .على الصعيد االقتصادي ،في  2019-2018وقع الطرفان
سلس���لة اتفاقات تتعلق باس���تثمارات إيرانية في س���ورية،
م���ن أجل بناء مناطق دمرتها الحرب وإع���ادة إعمارها ،وتزويد
س���ورية بالنفط اإليراني ،وفي مجاالت النقل والسكة الحديد
واستغالل المواد الخام.
والطرف���ان معني���ان ج���دًا بتوس���يع العالقات العس���كرية
واالقتصادي���ة بينهما .بالنس���بة إلى س���ورية ،إي���ران تقدم
لها أكبر مس���اعدة اقتصادية منذ س���نوات ،م���ن دون وجود

بديل .الدع���م اإليراني االقتصادي لس���ورية مهم ،وخصوصًا
في الس���نوات األخيرة ،لمواجهة الدمار الذي س���ببته الحرب
األهلية .لهذا الس���بب لن يسارع نظام األس���د ،كما يبدو ،إلى
الم���س بعالقته بإيران ،على الرغم م���ن الضغوط التي ُت َ
ّ
مارس
عليه .ف���ي نظر النظام اإليراني ،المس���اعدة االقتصادية هي
أداة مركزية لربط س���ورية بها ،ومن أج���ل تعزيز نفوذها في
المنطق���ة الواقعة بين إيران والبحر المتوس���ط .باإلضافة إلى
ذلك ،ف���ي ضوء العقوبات االقتصادي���ة المفروضة على إيران
والوضع االقتصادي المتدهور ،وفي ضوء االنتقادات الداخلية
في إيران لألموال التي ّ
تحول إلى س���ورية ،من المهم للنظام
اإليراني أن يبين أن العالقة بس���ورية تجلب فوائد اقتصادية
حقيقية إليران من ضمنها استثمارات إيرانية في سورية.
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ّ
ّ
أصحاب المصالح المالية يدفعون الجمهور اإلسرائيلي إلى التعامل مع المخاطر المناخية بـ«المباالة وإنكار»!
تـعـريــف:
فيما يلي ترجمة خاصة لتقرير ّ
ّ
الدورية الش���هرية «ذي
مطول كتبه ندان فلدمان وظهر مؤخرًا في
مارك���ر مغازين» التابعة لمجموعة «هآرتس» ،وتناول من خالله كيف يتم التعامل في إس���رائيل مع
المخاطر الناجمة عن أزمة المناخ في العالم وبماذا يتأثر هذا التعامل على شتى المستويات.
ّ
(المحرر)
يس���عى الدكت���ور جونث���ان أيكنب���اوم م���ن منظمة
«غرينبيس» لجعل اإلس���رائيليين يفهمون مدى ارتباط
اس���تهالكهم بالحرائق الهائلة في منطق���ة األمازون.
وتقول حمالت ه���ذه المنظمة في إس���رائيل إن الطلب
الشديد على اللحوم اإلس���رائيلية قد نما بشكل مطرد،
مما أدى إلى زيادة حادة في االس���تهالك في السنوات
األخيرة :في  ،2017 - 2015زادت مبيعات لحوم البقر في
إسرائيل بنسبة  ،%40وفقا لوزارة الزراعة.
«نحن نش���كل س���وقا مهمة لدول أمي���ركا الجنوبية –
3ر %5من صادرات الماشية في األرجنتين ،وحوالي %2
من البرازيل ،وأكثر من  %10م���ن باراغواي ،واألرقام في
ارتفاع» ،يقول أيكنباوم .و»هذه هي نتيجة التس���ويق
العنيف لمنتجات اللحوم من ش���بكات التس���ويق ،جنبا
إلى جنب مع الزيادة في مس���توى المعيش���ة» .ويقول
إن الطلب المتزايد على لحم البقر ليس فريدًا بالنس���بة
إلس���رائيل ولكنه واضح أيضًا في بلدان أخرى ،مما يدفع
مربي الماش���ية في أميركا الجنوبية إل���ى إخالء المزيد
م���ن المناطق لتربية الماش���ية .و»قطعان البقر ليس���ت
مس���جونة ،بل تعي���ش في مناطق مفتوح���ة كبيرة ،لذا
يحرق المزارعون الغابات إلعداد المنطقة لرعي البقر».
أيكنباوم يوض���ح أن هذه طريقة غير مكلفة بش���كل
خ���اص« :كل م���ا علي���ك فعله ه���و تحضير المس���احة،
ّ
وبذا توفر في الغذاء ومش���اكل االكتظ���اظ مثل توفير
المضادات الحيوية والمكمالت الغذائية وإنشاء مرافق
السجون مثل الماش���ية التي تتم تربيتها في الواليات
المتح���دة ،على س���بيل المثال» .ووفقا ل���ه ،فإن حوالي
 7000كيلومت���ر مربع من الغاب���ات تختفي كل عام في
األمازون ،و %80منها تس���تخدم لتربية الماشية و%15
أخرى لزراعة فول الصويا.

في الش���هر الماضي ،غم���رت الحرائ���ق الضخمة في
منطقة األمازون العالم بأسره ،ويبدو أنها أيقظت أيضًا
أكثر الن���اس غير المبالي���ن بالقضاي���ا البيئية .ويمتد
األم���ازون ،وهو أكبر غابة اس���توائية مطيرة في العالم،
إلى تس���ع واليات ف���ي أميركا الجنوبية وه���و أحد أكبر
النظ���م اإليكولوجية في العالم .عندما تندلع على نطاق
واس���ع ،فهذا أمر مزع���ج .عندما يح���دث ذلك في عصر
التنب���ؤات المتزاي���دة حول الكارث���ة اإليكولوجية ،فإن
األمر مخيف ،وعندما يتبين أنها حرائق متعمدة لغرض
إخالء مساحات لتربية البقر ،وبدعم غير متحفظ من قبل
الرئيس البرازيل���ي ،فإن األمر يثي���ر الغضب بالفعل –
ابتداء من مواطنين بس���طاء إلى زعماء بلدان مثل فرنسا
وإيرلندا.

هناك صلة بين تغير المناخ وبعض
األشياء التي تؤثر على اإلسرائيليين
يعيش الجمهور اإلس���رائيلي ،عل���ى وجه الخصوص،
في حال���ة إنكار ح���ول أهمية ومعنى أزم���ة المناخ ،وال
يعزو إل���ى القضية ،بالنظر إلى آثارها المحتملة ،أهمية
الئق���ة .يرب���ط أيكنباوم ه���ذا بعدة أس���باب« :أولها أن
ل���دى الجمهور اإلس���رائيلي الكثير م���ن المتاعب  -من
التهدي���دات األمنية إلى المعيش���ة الباهظ���ة الثمن.
والس���بب اآلخر هو أن إسرائيل تشبه جزيرة في الجانب
البيئي .فنحن محاطون ببلدان معادية ،بعيدة كل البعد
ع���ن الدول الرئيس���ة التي تروج له���ذه القضية ،ونبدو
كأنن���ا دولة صغيرة مهملة .ولك���ن العبث هو أن هناك
صل���ة بين تغير المناخ وبعض األش���ياء التي تؤثر على
اإلس���رائيليين ،مثل االختناقات المرورية وتلوث الهواء
من السيارات والمصانع الملوثة».

ينقس���م منكرو كارثة المناخ ،س���واء في إسرائيل أو
في الخارج ،تقريبًا إلى ث�ل�اث مجموعات :أولها وأكبرها
المنكرون السلبيون ،الذين هم عامة الناس غير المبالين
إل���ى حد كبير بالخطاب البيئ���ي ،حتى عندما يتعرضون
لتحذي���رات نهاية العالم م���ن خبراء المن���اخ والعلماء
وعلماء البيئة؛ وهناك مجموع���ة ثانية ،صغيرة إلى حد
ما ،هي المنكرون النش���طاء ،بمن فيه���م بعض العلماء
السياس���يين والناش���طين ،الذين يجادل���ون بقوة بأن
تنبؤات تحذيرات المناخ خاطئة ،وأن النش���اط البش���ري
ً
ليس مسؤوال عن االحتباس الحراري ،وأنه حتى لو كانت
هذه التنبؤات صحيحة ،فلن تتمكن البش���رية ببساطة
من إيقاف عملية االحترار وتغير المناخ .وفي المجموعة
الثالث���ة توجد المصالح  -األش���خاص والش���ركات التي
لديه���ا مصلحة في تقديم صورة وردي���ة اللون .وتقود
هذه المجموعة ش���ركات كب���رى ملوثة والمس���يطرون
عليها.
تؤثر هذه المجموعات الثالث على الخطاب البيئي في
إس���رائيل ،والذي ،برغم تطوره في السنوات األخيرة ،ال
ي���زال يعاني من قلة االهتمام الع���ام ،وقلة في الخبراء،
وتفضي���ل حكومي منخف���ض ومحدودي���ة معالجة في
وس���ائل اإلع�ل�ام  -بالمقارن���ة م���ع الخط���اب األمنيأو
االقتص���ادي والدين���ي في إس���رائيل ،وكذل���ك مقارنة
م���ع الخطاب البيئي في ال���دول المتقدمة األخرى .وأحد
أقوى األدلة على ذلك هو االفتقار شبه الكامل للتمثيل
في الكنيس���ت للمنتخبين الذين لديهم أجندة بيئية.
في الكنيست الس���ابق ،كانت هناك عضوة واحدة فقط
في الكنيس���ت  -ياعيل كوهين ف���اران ،التي لم تخض
انتخاب���ات الكنيس���ت ف���ي الجولة األولى في نيس���ان،
وقد احتل���ت المرتب���ة الثامنة ف���ي قائمة المعس���كر
الديمقراطي في الجولة الثانية .وقد جرى الحديث معها
قبل االنتخابات األخيرة.
تقول كوهين فاران« :بالنس���بة لمنكري كارثة المناخ
ف���ي إس���رائيل ،أالحظ بش���كل رئيس���ي تصريحات من
اليمين االقتص���ادي المحافظ والمتط���رف ...عليهم أن
ينك���روا االحترار العالمي ألنه بخالف ذلك س���يتعارض
م���ع نظرته���م االقتصادي���ة  -االقتص���اد الرأس���مالي
اللبرترياني الذي يش���جع على االنع���دام التام للتدخل
الحكومي .يتطلب التنظي���م البيئي تدخل الحكومة وال

يتماشى هذا مع النظرة االقتصادية ،لذلك من األسهل
بكثير القول إنه ال توجد مش���كلة على اإلطالق وإنكارها.
إنه إنكار نش���ط .ولكنني لم أس���مع بعد سياسيًا كبيرًا
م���ن اليمين يدعي أنه ال يوجد احت���رار عالمي ،بمن في
ذلك وزير الطاقة يوفال ش���تاينيتس أو رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو ،فهم ال ينكرون  -لكنهم سلبيون».

أيدي كبرى الشركات ممتدة في وسائل اإلعالم!
تص���ف كوهين ف���اران كيف أصبح الكنيس���ت ،في
ُ
ظل غياب أعضاء كنيس���ت «خضر» وف���ي ظل الخطاب
البيئ���ي غي���ر المتطور ،س���احة يقوم فيه���ا أصحاب
المصلحة بممارس���ة قوته���م الهائل���ة الختراق قلب
الهيئة التش���ريعية والتأثير في السياسة بما يخدم
مصالحهم ،ومن دون إنكار االحترار العالمي« .تنعكس
أنش���طة جماعات الضغط نيابة عن شركات الوقود في
قضايا مثل مس���افة بعد محطات الوق���ود عن المنازل،
وأنظمة جودة الهواء وتطبيقها على المصانع ومحطات
الوق���ود .إنهم يريدون معايير تس���مح بذلك بأعلى ما
يمكن».
نش���اط الضغط يش���مل بم���ا ال يقل أهمية ش���ركات
الغ���از والوقود مثل نوبل إنرج���ي ،صاحبة احتكار الغاز
اإلس���رائيلي ،لتأمين مصالحها االقتصادية على حساب
االنتقال المحتمل إلنتاج الطاقة النظيفة «بس���عر رائع»
كما تقول« .تريد نوبل إنرجي ومالكها إس���حاق تش���وفا
بناء أكبر عدد ممكن من محطات توليد الطاقة التي تعمل
بالغاز ،وهي أقل تلويثًا من النفط والفحم ،ولكنها أيضًا
ملوثة  -فهذه هي غازات الدفيئة .يجب على إس���رائيل
أن تم���ر فطاما من غ���ازات الدفيئة ،أس���وة بالعالم كله،
والبديل هو طاقة الش���مس النظيف���ة والخضراء والتي
ّ
تع���د األرخص في العالم .األس���عار انخفضت بش���كل
كبير في السنوات األخيرة بفضل االستثمارات الكبيرة،
وخاصة في أوروبا والصين .وإسرائيل بلد مثالي للطاقة
الشمسية  -فالشمس وفيرة ،وليس فقط في الصيف ،بل
لعدة أش���هر متتالية أخرى .ولكن طالما لم يتم الترويج
الس���تخدام الطاقة الشمسية ،يتم تكريس إدمان الغاز
هنا ،والس���بب في ذلك هو شركات الغاز بشكل رئيسي،
والقوى التي تحتكرها .إنهم يش���ددون ليكون هذا هو
المفهوم السائد ويتمتعون باإليرادات.

«بس���بب قوة ش���ركات الغ���از ،تعم���ل الحكومة على
الترويج لمحطات الوقود في كل فرصة مؤاتية  -هناك
حوال���ي  12مخطط���ًا في عملي���ة التخطي���ط في جميع
أنحاء الدولة .إذا أردنا االنتقال إلى الطاقة الشمس���ية،
يمكننا القيام بذلك ،لكن األمر يتطلب إعدادًا حكوميًا
مختلفًا ،لكنها (الحكومة) ليست هناك .فاألعذار التي
تجلبه���ا الحكومة هي على غرار «نحن بلد صغير ،وهذه
اس���تثمارات ضخمة ال يمكننا تحملها» ،أو «ال تش���رق
الشمس في الليل» .وتضيف« :حاليا يبيعون للجمهور
ويعرض بوصفه ّ
أن هذا غاز طبيعي ُ
نقيا .صحيح أنه غاز
طبيعي ،ولكن يبدو األم���ر كأننا في الطبيعة ،وهو جزء
من عملية احتيال عامة .تقدي���م الغاز كطاقة نظيفة،
هو مجرد خداع عام».
تش���ير كوهين فاران إل���ى جانب آخر م���ن التخدير
العام  -من خالل وس���ائل اإلعالم .فـ»شبكة بزان تنتمي
إلى عيدان عوفر ،الذي كان يس���يطر على الشبكة منذ
عام؛ وإس���حاق تشوفا يحوز أس���هما من شركة اإلعالم
كيش���ت .تريد بزان أن يواصلوا تقطير النفط هنا ،في
حين يريد تش���وفا إنتاج أكبر قدر ممكن من الغاز هنا.
المجموعت���ان لديهما أيد ممتدة في وس���ائل اإلعالم،
لذل���ك ال توجد تغطية تقريبًا للمس���ألة على القناتين
التجاريتي���ن الكبريين (القنات���ان  12و .)13تأثيرهما
كبير جدًا  -سواء على صانعي القرار الحكوميين أو على
التخدير العام .حتى عندما تطفو القضية ،من السهل
إس���كاتها بحجج مثل :نحن بلد صغير وجزء صغير من
التلوث العالمي».
وتخت���م« :إس���رائيل مس���ؤولة عن حوال���ي 3ر %0من
ً
انبعاث���ات الغازات العالمية .قد يب���دو هذا قليال ،لكننا
ال نش���كل سوى 1ر %0من س���كان العالم ،مما يعني أننا
نصدر ثالثة أضعاف حصتنا من سكان العالم ،واالتجاه
س���لبي  -دولة إس���رائيل قد تعهدت بااللتزام البيئي،
لك���ن هذا االلت���زام ضعيف مقارنة بس���ائر دول العالم
الغربية ،وحتى هذا االلت���زام ال ُينفذ .ال تفعل الحكومة
س���وى القليل مما ُيفترض أن تفعله ،وهو ما يرجع أيضًا
إلى انعدام اإلرادة السياس���ية ،ألن قضية البيئة ليست
ً
عام�ل�ا مؤثرا عل���ى اإلطالق في تصويت األش���خاص في
االنتخابات ،وأيضًا ألن ال أحد يريد مواجهة أباطرة المال.
في الواقع ،يحدث العكس ،فهم يخدمونهم».

بعض األصوات تعارض أسس الخطاب البيئي بدوافع دينية وأيديولوجية مختلفة!
ف���ي الخط���اب البيئي في إس���رائيل ،هناك أش���خاص
مس���تعدون لرفض الحجج الت���ي أثاره���ا كل من ياعيل
كوهين -ف���اران وجونثان أيكنب���اوم وروح الطوارئ التي
يثيرها علماء البيئة بصدد الحاجة إلى التعبئة في الحرب
ضد المن���اخ .وأحدهم هو البروفس���ور نير ش���فيف ،من
قس���م الفيزياء في الجامعة العبرية بالقدس ،الذي جادل
منذ س���نوات بأن االحتباس الحراري ليس نتيجة النشاط
البشري ،بل هو ناجم عن نشاط المجموعة الشمسية.
يدع���ي ش���فيف أن ظاه���رة االحتباس الح���راري في
القرن الماضي ارتبطت بالتغيرات الدورية في إش���عاع
الش���مس ،في حين أن مساهمة البش���رية في ظاهرة
االحتباس الحراري متواضعة للغاية .قام شفيف بنشر
ه���ذه األطروحة في المق���االت العلمية التي نش���رها
في العقدين األخيرين ،وفي سلس���لة م���ن المقابالت
والمقاالت في وسائل اإلعالم الرئيسة .يجادل شفيف
أيضًا بأنه ال يوجد س���بب للقلق بش���أن القرن المقبل -
ويقول إن كوكبنا من المرج���ح أن ترتفع درجة حرارته
بمق���دار 5ر 1درجة مئوية ،أي أق���ل بكثير من توقعات
الهيئ���ة الحكومية الدولي���ة المعنية بتغي���ر المناخ
( ،)IPCCالت���ي تحذر من ارتفاع ح���اد بدرجة أكبر من 4
إلى  8درجات.
وفقًا لشفيف ،فإن تأثير النشاط البشري على االحترار
المناخي ليس كبيرًا .وهو يق���ول« :كمية الحرارة التي
تدخل وتخرج م���ن المحيطات في نف���س الوقت الذي
تحدث فيه التغيرات في النش���اط الشمس���ي هائلة،
مما يثبت دون أدنى ش���ك أن الشمس لها تأثير كبير
على المن���اخ» .و»لم يحاول أح���د أن يوضح أن هذا كان
صحيحًا ،بل تم تجاهله فقط .من الس���هل على مجتمع
ً
أنصار المناخ تجاهل ذلك ب���دال من التعامل معه .في
عام  ،2014أكد رادار على مس���توى س���طح البحر يعمل
على أس���اس رادار األقم���ار الصناعية م���ا ادعيته في

عام  .2008إنه يظهر دون أدنى ش���ك أن الشمس لها
تأثير أكبر بكثير مما تزعمه الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ ،لكنها ببساطة تتجاهلها ألنها
غير مالئمة لها .أصبح مفهوم األخضر نوعا من الدين.
أنا لس���ت أخصائيا اجتماعيا وال أخصائيا نفس���يا ،وال
أفه���م لماذا يتصرف الناس به���ذه الطريقة ،لكن في
الحقيقة ،نش���أت في منزل يعتمد الطاقة الشمس���ية
ً
وبما أنني كن���ت طفال صغيرًا ،فأنا عل���ى دراية بحفظ
الطاقة والبيئة وهذا ج���زء من نظرتي للعالم .لذلك أنا
أؤيد أس���لوب الحي���اة األخضر ،كما أنن���ي ال أعتقد أننا
س���نواصل حرق الوق���ود األحفوري لفت���رة طويلة ألنه
ستكون لدينا مصادر طاقة أرخص».

باحث :ربما ال ينزعج الجمهور من المشاكل
البيئية بسبب طابع تغطيتها اإلشكالي
كما قدمت حجج مماثلة من قبل الكيميائي البروفسور
جونثان دوبي من قسم الكيمياء في جامعة بن غوريون:
«الصحاف���ة مليئ���ة بالحقائ���ق الخاطئة ع���ن األمازون.
األمازون يحترق ،وهذا س���يء حقًا ،ولن تكون س���عيدًا
برؤي���ة الغابات تحت���رق .أتمنى أن نبقيه���ا كما هي.
ولكن تش���ير األرقام إلى أن هن���اك انخفاضًا كبيرًا في
إزال���ة الغابات وفي عدد الحرائ���ق  -وهذا العام أقل من
النص���ف مقارنة بالحرائق في األع���وام  2005و  2006و
 2007و  .2012على عكس ما يزعم ،فإن غابات األمازون ال
توفر أبدًا األكسجين ،إنه نظام مغلق  -فهناك حيوانات
ونباتات تعمل على تحريك األكسجين واستخدامه .هذا
هو الواقع العلمي .لن تختنق بسبب حرائق األمازون».
يعت���رض دوب���ي أيض���ًا على الزع���م ب���أن الجمهور
اإلسرائيلي غير مبال نس���بيًا بالخطاب البيئي ،مقارنة
بالجمهور في الدول األخرى« :الجمهور اإلسرائيلي ذكي
مثل أي جمهور آخر ومهتم .وخاصة في إسرائيل التي

صـدر عـن «
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

هي دولة سياسية للغاية ،الجمهور هو حيوان فضولي
ونش���ط .ربما ال ينزعج الجمهور من المش���اكل البيئية
على وجه التحديد بس���بب طاب���ع تغطيتها .تحذيرات
مثل :نح���ن في انهيار مناخي رهي���ب وإذا لم نتحرك
على الفور فبعد عش���ر سنوات سنضيع ،هي تحذيرات
تؤدي لنتيجة عكس���ية  -هذه هي األشياء التي تجعل
الجمهور ين���ام ،ألن الجمهور يرى األش���ياء ويقول :ال
أعتقد ذلك ،أنت ل���م تقنعني .ينظر الناس إلى الرعب
ويدركون أن هذا نداء موج���ه للعاطفة وليس منطقيًا.
يجب أن يك���ون دور اإلعالم واحدا ووحيدا -التحقق من
البيانات ،ألنها مشكلة علمية -تكنولوجية».
يت����م تعزي����ز الحجج العلمي����ة لش����فيف ودوبي ضد
حملة االحتباس الحراري من قبل هيلل غرش����وني ،طالب
دكت����وراه في ف����وروم يدعى «كوهيلت» .غرش����وني هو
ّ
ّ
متدين يميني ينش����ر مقاالت في وسائل اإلعالم
مدون
بش����كل دوري ،وغالب����ًا في مواقع ديني����ة .ويعتبر كاتبًا
مؤثرًا على الشبكات االجتماعية .لديه نظرة نيوليبرالية
واضح����ة للعالم ،بحجة أن إس����رائيل كدولة ليس لها أي
تأثير على مناخ األرض .يقول« :ادعائي بس����يط للغاية:
بغ����ض النظر عن رأي����ك في ظاهرة االحتب����اس الحراري
والتأثير البش����ري وقدرتنا على وقف االحترار العالمي،
ليس إلسرائيل أي تأثير على المناخ ،لذلك من السخف
أن تجم����ع موارد خاصة أو تحظر منتجات معينة أو تقيد
أشخاصًا بكل الطرق ،وأن تستثمر في الطاقة المتجددة.
نحن صغي����رون لدرجة أنه ليس لنا أي تأثير .بالنس����بة
لي ،فإن محاولة وقف االحترار العالمي مماثلة لمحاولتنا
وقف دوران الكرة األرضية ،فكم باألحرى في إس����رائيل،
حي����ث ليس لدين����ا أي تأثير على هذا األم����ر .لذلك ،من
المنظور المحلي ،يجب أال نثقل بأي ش����كل من األشكال
عل����ى دولة إس����رائيل ومواطنيه����ا في كل م����ا يتعلق
بمكافح����ة االحت����رار» .ويعتقد غيرش����وني أن األنظمة

القانونية تمي����ل عادة إلى أبعد من ذلك ،مستش����هدًا
بمثالين محليين« :على س����بيل المثال ،حملة بلدية تل
أبيب ضد استخدام سيارة خاصة ،أو الحرب على مصانع
التلوث في حيفا .وكذلك اس����تخدام سيارة خاصة ،فقد
يؤدي إقالة آالف العمال في حيفا والحد من اس����تخدام
سيارة خاصة في تل أبيب إلى مزيد من الضرر».

باحث نقدي :االدعاء بأننا قليلو التلويث غير أخالقي!
بي���ن الذين يج���دون صعوبة في س���ماع هذه الحجج
البروفسور بنحاس ألبرت ،وهو محارب قديم في أبحاث
المناخ ف���ي إس���رائيل .يركز ألب���رت ،المتخصص في
عل���وم الغالف الجوي في الجامع���ة العبرية ،على بحثه
حول التغيرات المناخي���ة المتوقعة في القرن الحادي
والعش���رين ،وي���درس آثار اإلنس���ان والم���دن الكبرى
على المناخ .ويقول غاضب���ًا« :إن االدعاء بأننا صغيرون
ً
وملوثون قليال هو ادعاء غير أخالقي ...نحن في نهاية
المط���اف نضم عددا من الش���ركات الرائدة في العالم،
حيث يتراوح انبعاث ثاني أكسيد الكربون لكل شخص،
ما بين  10إل���ى  12طنا ،وهو واحد م���ن أعلى المعدالت
في العال���م .وعلى الرغم من أنها ليس���ت  18طنًا مثل
الوالي���ات المتحدة ،إال أنها بعيدة جدًا عن ربع طن ،كما
ه���ي الحال في الهن���د .وحجة غرش���وني حول مصانع
تل���وث حيفا تتلخ���ص في القول :أي ش���خص يتحدث
عن مصانع تلوث حيفا بهذا الش���كل يظهر وقاحة غير
عادية .يمكن بواسطة إجراءات حكيمة إيجاد عمل ألي
ش���خص س���يتم فصله من المصانع عند إغالقها ،لكن
الضرر الذي يلحق بصحة مئات اآلالف من األش���خاص،
كل لحظ���ة ،كل ي���وم ،عظي���م للغاي���ة .وتظهر أحدث
الدراس���ات بصراحة أن اإلصابة بالسرطان في المناطق
المعرض���ة لالنبعاث���ات من تلك المصان���ع في منطقة
حيفا مرتفعة بشكل خاص».

»
»

إسرائيل واألبارتهابد

إعداد وتحرير:
هنيدة غانم
عازر دكور

ألبرت ه���و ربما واحد من أفض���ل الباحثين في مجال
المناخ في إس���رائيل ،وأحد أب���رز الباحثين في العالم.
وخ�ل�ال  40عام���ًا من البحث ،نش���ر حوال���ي  200مقالة
ف���ي المج�ل�ات المتخصصة ،وق���ام بتطوير سلس���لة
م���ن نم���اذج الظواهر المناخي���ة ،وفي ع���ام  2018فاز
بجائزة بيرانكس لرابط���ة علوم األرض التابعة لالتحاد
األوروبي ،تكريما إلنجازات���ه العلمية« .أنا أعرف مزاعم
نير ش���فيف» ،يقول« ،لقد تم حتى اآلن نشر ما يقرب
من  4مقاالت حول اإلش���عاع الشمس���ي والتي أظهرت
بع���ض االرتباط بي���ن التغيرات الدورية في اإلش���عاع
الشمس���ي واالحتباس الحراري .بالمقابل هناك المئات
من المقاالت العلمية قد نش���رت وتبي���ن أن ادعاء نير
ش���فيف ال أس���اس له من الصحة .ليس هناك أي عالم
غيوم ج���دي يقبل بهذا االدعاء .وفقًا لتوقعات الهيئة
الحكومي���ة الدولية المعنية بتغي���ر المناخ ،خالل 100
ع���ام ،إذا ارتفعت درجة ح���رارة األرض بمقدار  2إلى 3
درج���ات ،فإن ه���ذا يعني ارتفاع منس���وب مياه البحر،
وماليين البش���ر في مصر وبنغالديش سيكونون تحت
الفيضانات ،وهولندا قد تغرق .لماذا تستثمر هولندا
مليارات اليوروهات إذا كان كل هذا محل تساؤل؟ ألنه
ال يوجد شك بين اآلالف من العلماء في العالم».
ألبرت ،وهو ش���خص مؤمن ،يريد أن يختتم برس���الة
من الرمبام (الحاخام موس���ى بن ميم���ون) .وكما يقول
«يجادل الرمبام بأنه يجب على كل ش���خص أن يفترض
أن���ه في أي لحظة ّ
معينة ،يكون العالم بأس���ره متوازنا
من حيث األعمال الصالحة واألفعال الس���يئة ،والعمل
التالي الذي يجب تحديده هو عملي أنا  -هل س���يكون
عمال جيدا أم عمال س���يئا؟ لذلك وفيما يتعلق بالتلوث
البيئي وتغير المناخ ،فإن مساهمة كل واحد منا تحدد
ً
وتفرق ،وعلى كل واحد منا أن يرى نفس���ه مسؤوال عن
الوضع الحالي».
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تقاريــر خــاصـــــــة

احـتـمـ��االت تـمـاس��ـك أو انـش��ـقـاق كـتـلـتـ��ي «أزرق أبـيـ��ض» والـلـيـكـ��ود
*تماسك الليكود مرتبط ببقاء نتنياهو على رأسه *احتماالت االنشقاق في «أزرق أبيض» باتت أضعف من التي ظهرت بعد انتخابات نيسان*
ُ
طرحت مس���ألة مدى تماس���ك كتلة «أزرق أبيض» وأيضا
الليك���ود من جديد بعد انتخابات أيلول ،على ضوء التعقيد
الكبي���ر ال���ذي ظهر من نتائ���ج تلك االنتخابات .فمس���ألة
تماس���ك «أزرق أبيض» كانت موضع ش���ك بع���د انتخابات
نيس���ان ،على ضوء ما ظهر وكأن لبنيامين نتنياهو أغلبية
مطلق���ة فورية ،مع أفيغدور ليبرمان .أم���ا اليوم ،فإن إعادة
االنتخاب���ات أوضحت لقادة «أزرق أبيض» ،أن تحالفهم مجد
بشرط اس���تمراره ،في حين أن اس���تمرار تماسك الليكود
مشروط ببقاء نتنياهو على رأسه.
في هذه المعالجة نس���تعرض االحتماالت في كل واحدة
من الكتلتين.

الليكود

منذ  14عاما ،وبش���كل متواصلُ ،يحكم بنيامين نتنياهو
قبضته على حزب الليكود ،وبش���كل غير مسبوق في تاريخ
األحزاب اإلس���رائيلية ،وبالذات في الحزبي���ن التاريخيين،
فصحيح أن قبل���ه تزعم الحركة مناحي���م بيغن ،على مدى
 34عاما ،إال أنه كان شخصية تاريخية مؤسسة ،ومرجعيته
مؤسس���ات الحزب ،يحكمها فكر عقائ���دي واضح المعالم.
فق���د كان بيغن زعيما لحركة حيروت ،منذ نهاية س���نوات
األربعين ،وف���ي العام  1973أقامت الحرك���ة حزب الليكود
الحالي ،مع أحزاب صغيرة انصهرت فيه .ورغم تلك الزعامة
المتواصلة ،إال أنه من حول بيغن كانت شخصيات تاريخية
أخرى مؤسسة ،وذات وزن سياسي.
أم���ا نتنياه���و فقد عمل خ�ل�ال الس���نوات الماضية على
تصفية التيار السياسي العقائدي في الحزب ،وشخصيات
لها اسمها وحضورها في الحلبة اإلسرائيلية ،وبضمن ذلك
عمل على إبعاد كل منافس له ،أو من كان يفكر بمنافس���ته
على رئاسة الحزب ،ولهذا فإن كل انتخابات لرئاسة الحزب
في السنوات الـ  12األخيرة ،كانت أشبه بمسرحية ،ومهمة
نتنياهو فيها أن يحصل على ما يزيد عن  %80من األصوات.
وهذه الس���طوة المطلقة على الح���زب ،لم تبق في الحزب
ش���خصيات ذات وزن ،ب���ل إن كل الش���خصيات الت���ي ترد
أس���ماؤها كمرش���حة لخالفة نتنياهو في رئاس���ة الحزب،
هي مجرد ش���خصيات ظل ،ال تجرؤ على منافس���ة نتنياهو،
وكلها تقريبا تعلن أنها ستتنافس على رئاسة الحزب بعد
نتنياهو.
ولك���ن قب���ل أقل من أس���بوعين ،أطل���ق نتنياه���و بالون
اختبار ،كعادته ،ب���أن أعلنت «مصادر من حوله» نيته إجراء
انتخابات سريعة لرئاس���ة الحزب ،وعلى الفور أعلن النائب
غدعون س���اعر عن استعداده لخوض المنافسة .وفي اليوم
التال���ي أعلنت ذات «المصادر» أن م���ا يقصده نتنياهو هو
جم���ع المجلس العام للحزب ،الذي يضم قرابة  4آالف عضو،
لطلب تجديد الثقة به ،على ضوء تعثر تش���كيل الحكومة
الجديدة.
وفي خلفية ما يطرحه نتنياه���و من خالل «المصادر» ،أن

أحد السيناريوهات المطروحة هو أنه إذا ما فشل نتنياهو،
ومن بعده بيني غانتس بتش���كيل الحكومة ،يتيح القانون
لرئيس الدولة أن يعرض على أعضاء الكنيس���ت ،تس���مية
مرشح آخر لتشكيل الحكومة ،بمعنى ليس رئيس الليكود،
أو رئيس تحالف «أزرق أبيض» .وهذا س���يناريو احتماالته
ضعيفة للغاية ،وس���يكون ممكنا ،فقط إذا ما قرر نتنياهو
اعت���زال السياس���ة .ومس���ألة االعتزال ،حس���ب تقديرات
المحللين ،ليس���ت واردة لدى نتنياهو بش���كل عام ،ولكن
بشكل خاص في هذه الفترة ،التي يحاول فيها منع تقديم
لوائ���ح اته���ام ضده في قضاي���ا فس���اد .ونتنياهو معني
بمواجه���ة ه���ذه القضايا وهو يجلس على كرس���يه ،ولكن
هناك ش���ك كبير في ما إذا سيكون بمقدوره االستمرار في
منصبه ،في حال صدر قرار نهائي بتقديمه للمحاكمة ،وهو
قرار سيحتاج لمرور أشهر عدة ،دون سقف زمني محدد.
ولكن في حال تنحي نتنياهو عن الحكم ،بإرادته أو ُمرغما،
فإن الليكود م���ن بعده لن يبقى على حالة التماس���ك التي
يظه���ر فيها ،ألنه ال توجد من بعد نتنياهو ش���خصية ذات
وزن ،قادرة على السيطرة على الليكود ،بالشكل الذي سيطر
به نتنياهو ،ما يعني العودة إلى حالة التيارات والشخصيات
المتناحرة ،وهذا ما قد يؤدي إلى ضعف الليكود.
ونضيف إلى هذا ،أن نتنياهو لم يسيطر فقط على حزبه،
بل أيضا فرض سطوته على أحزاب اليمين االستيطاني ،بما
في ذلك كتلتا المتدينين المتزمتين ،التي تعلن التزامها
برئاس���ة نتنياهو للحكومة ،أكثر من التزامها تجاه حزبه.
ُ
ويستثنى من هذا ،حتى اآلن ،أفيغدور ليبرمان ،زعيم حزب
«يس���رائيل بيتينو» ،ولكن هذا الشخص يعتمد على عامل
المفاجأة ،وحساباته األولى واألخيرة هي تلك التي تضمن
بقاءه على الس���احة ،وأن يمسك بحلقة قوية ،كما هي حاله
اليوم ،كبيضة ّ
قبان لليمين االستيطاني.
وأبرز اس���مين يج���ري التداول بهما للتنافس على رئاس���ة
الليكود ،هما وزير الخارجية يسرائيل كاتس ،الذي يقول إنه
س���ينافس بعد نتنياهو ،والنائب غدعون س���اعر ،الذي تولى
مناصب وزارية في حكومات نتنياهو الس���ابقة ،وقرر اعتزال
السياسة في نهاية  ،2014وعاد لها تمهيدا النتخابات نيسان
الماضي .وحسب التقارير ،فإن بين ساعر ونتنياهو مشاحنات
ساخنة ،إال أن ليس لساعر القوة للتغلب على نتنياهو.
بطبيعة الحال ،فإن نزول نتنياهو عن المس���رح ،سيفسح
المجال أمام أس���ماء أخرى ،منها من تعرف أن ليس لديها
احتمال كبير للفوز ،ولكنها ستنافس لغرض إثبات الوجود
ف���ي صدارة قيادة الليكود ،وبناء مركز قوة في الحزب ،مثل
الوزير غلعاد إردان ،أو النائب الجديد رئيس بلدية القدس
السابق نير بركات وغيرهما.

«أزرق أبيض»
بعد انتخابات نيس���ان ،الت���ي أفرزت  65مقع���دا لصالح
الليكود وشركائه ،بمن فيهم حزب أفيغدور ليبرمان ،وقبل

"كحول الفان" ..أسباب متزايدة للتماسك												.

تمرد األخير على ش���ريكه الس���ابق ،كان ي���دور حديث عن
أن���ه من الصعب رؤية تحال���ف «أزرق أبيض» ينهي الوالية
البرلمانية متماس���كا ،فهو يضم ثالثة أحزاب ،وفي مقدمة
القائمة ثالثة رؤساء أركان سابقون ،إضافة إلى زعيم حزب
«يوجد مستقبل» يائير لبيد.
وف���ي هذا التحالف خليط سياس���ي؛ ف���ي بعض نواحيه
س���يكون خليطا صداميا ،فالحزب األصغر في هذا التحالف،
«تلم» وله  4نواب ،أسس���ه ويترأس���ه وزير الدفاع األس���بق
موش���يه يعلون ،وهم جميعا من قلب اليمين االستيطاني
المتطرف .ويعلون من أبرز المتمس���كين بما تسمى «أرض
إس���رائيل الكاملة» ،ومع���ه الباحث اليمين���ي يوعز هندل
وغيرهما.
أما ح���زب «يوج���د مس���تقبل» ،المنصاع لرئيس���ه لبيد،
فيطغ���ى عليه الطابع اليميني ،واليميني العنصري ،وكتلة
هذا الحزب ش���اركت في الوالية العش���رين قبل الس���ابقة،

ف���ي عش���رات القواني���ن العنصري���ة والداعم���ة لالحتالل
واالس���تيطان .فه���ذا الحزب ه���و المبادر الحتج���از أموال
الضرائب الفلس���طينية ،رغم أنه كان في المعارضة .ولكن
في���ه أيضا عدد قليل من النواب المحس���وبين أكثر على ما
يسمى «اليسار الصهيوني».
والحزب الثالث« ،مناعة إلس���رائيل» ،الذي أسس���ه رئيس
األركان األس���بق بين���ي غانتس ،ه���و أيضا يض���م خليطا
سياس���يا ،وقسم من نوابه من ذوي الرتب العالية باألجهزة
العس���كرية واألمنية واالس���تخباراتية ،وقس���م من نوابه
ما تزال هويتهم السياس���ية مجهولة .وعلى أس���اس هذه
التركيبة ،كان االستنتاج بأنه تحالف لن يصمد كثيرا.
إال أن إع���ادة االنتخاب���ات ،والنتائ���ج الت���ي أظهرت هذا
التحالف كمنافس ج���دي لليكود ،رغم ضع���ف إمكانياته
لتش���كيل الحكوم���ة ،من المفترض أن تعيد حس���ابات كل
واحد من األحزاب الثالثة ،بمعنى أنهم أيقنوا أن تحالفهم

(أ.ف.ب)

وش���راكتهم السياس���ية هي اقوى لكل واحد من األحزاب،
خاصة بع���د بل���ورة برنامج سياس���ي يمين���ي ،يتيح لهم
التعايش معه ،إذ لم يذكر البرنامج حل الدولتين ،من جهة،
وال «أرض إس���رائيل الكاملة» ،من جهة أخرى ،ولكن البرنامج
ينص على ضم كل الكتل االس���تيطانية ،وسريان ما تسمى
«الس���يادة اإلسرائيلية» ،على كل «اإلسرائيليين في يهودا
والس���امرة» ،بقصد المستوطنين في المستوطنات الواقعة
خلف جدار االحتالل.
وله���ذا ،وخالف���ا لم���ا ظهر بع���د انتخابات نيس���ان ،فإن
احتماالت حدوث انش���قاق في ه���ذا التحالف باتت أضعف
من ذي قب���ل ،خاصة إذا بقي نتنياهو ف���ي قيادة الليكود،
ألن جميع أح���زاب تحالف «أزرق أبي���ض» متفقة على عدم
المشاركة في حكومة يترأسها نتنياهو.

[ب .جرايسي]

ّ
«تـمـرد دولـة تـل أبـيـب؟»
هـل بـدأ

ّ
بلدية تل أبيب تقر تسيير حافالت مواصالت عامة أيام السبت مجانًا!
*البلدية ّ
تقرر أن يكون السفر مجانيًا على حساب ميزانيتها كي تتجنب الحصول على ترخيص من وزارة المواصالت *اتصاالت بين المدن المتشابكة
مع تل أبيب لتوسيع حلقة المواصالت العامة *التمرد الجزئي على المواصالت العامة ال يطال حاليًا الحركة التجارية التي تواجه قيودًا متشددة في أيام السبت*
من المتوقع أن تنش���ر بلدية تل أبيب خالل األس���ابيع
القليلة المقبلة عطاء لتسيير حافالت للمواصالت العامة
في أيام السبت واألعياد اليهودية ،وذلك في تحد واضح
لقوانين وأنظمة اإلك���راه الديني ،التي تمنع المواصالت
العامة ف���ي المدن والبلدات اليهودية في أيام الس���بت
واألعي���اد اليهودية .ومن أجل تجاوز عقبة القوانين ،فإن
الحافالت ستعمل مجانا ،كي ال تكون منصاعة لتعليمات
وزارة المواصالت.
وبم���وازاة ذلك ،أعلنت البلدية أنها ش���رعت باتصاالت
مع بلديات الم���دن الواقعة بجوار مدين���ة تل أبيب ،من
أجل توس���يع حركة المواصالت العامة ،كي تجمع الركاب
من ه���ذه المدن ،التي تش���كل «متروبولي���ن» تل أبيب،
وإيصاله���م الى أماك���ن الترفيه على أنواعها ،وبش���كل
خاص إلى شواطئ البحر وغيرها.
ومس���ألة المواصالت العامة في أيام الس���بت واألعياد
اليهودية ،هي أحد الملفات األكثر س���خونة في مسألة
قوانين وأنظمة السبت ،ومعها في ذات مستوى السخونة
قضية فتح المحال التجارية في مثل هذه األيام .وعلى مر
السنين ،تدور معركة بين البلدات ذات الطابع العلماني،
وكل الحكومات ،من أجل تس���يير مواصالت عامة ،خاصة
بين األحياء الفقيرة وذات المستوى المعيشي المتدني،
وبي���ن مناط���ق الترفي���ه ،إال أن كل المح���اوالت لتغيير
األنظمة القائمة باءت بالفش���ل ،وال يبدو أنها ستجد حال
لها ،في ظل ارتفاع نسبة المتدينين في الكنيست ،وفي
الحكومات.
وحظ���ر المواصالت العامة أيام الس���بت ،الذي يبدأ من
مغيب ش���مس يوم الجمعة ،وحتى اكتمال الظالم مساء
يوم الس���بت ،مفروض كقرارات للشركات شبه الرسمية،
ّ
التي تشغل خطوط المواصالت العامة ،إذ ال يوجد قانون
رسمي يحظر المواصالت العامة أيام السبت ،ولكن هناك
اتف���اق غير مكتوب بي���ن الحكومة والتي���ارات الدينية،
وخاص���ة المتزمتة منها ،منذ الع���ام  ،1948يقضي بعدم
تسيير المواصالت العامة.
وع���ادة تبقى الش���وارع والطرقات مفتوح���ة في جميع
الم���دن والبل���دات اليهودية ،باس���تثناء ش���وارع قليلة
جدا ف���ي المدن الكب���رى ،إما أنها تمر ف���ي حي كله من
المتديني���ن المتزمتين ،أو أنه يقع ف���ي الحي الكنيس

األكبر في تلك البلدة .ويمكن مشاهدة حظر كلي لحركة
الس���ير من حافالت وس���يارات خاصة ،في مس���توطنات
يسكنها المتزمتون فقط ،مثل موديعين عيليت وبيتار
عيليت وإلعاد وبعض أحياء القدس.
وقب���ل عامي���ن ش���رعت جمعيت���ان تناهض���ان حظر
المواصالت أيام الس���بت ،في تس���يير خطوط في المدن
الكبرى ،من أجل مساعدة من ليس لديهم سيارات خاصة،
وحتى اآلن يوجد  10خطوط .وس���ارع وزير المواصالت في
حينه ،يس���رائيل كاتس ،لإلعالن عن عزمه سن قانون أو
أنظمة من ش���أنها أن تمنع جمعيات خاصة من تس���يير
حافالت في أيام السبت .إال أن هذا لم يتم حتى اآلن.
واس���تنادا للوض���ع القانون���ي القائم ،وم���ن أجل أن ال
تحت���اج بلدية تل أبيب للحصول على تراخيص من وزارة
المواصالت ،فقد أعلنت أن اس���تخدام الحافالت سيكون
مجانيا ،وأن كلفة تشغيل هذه الحافالت في أيام السبت،
س���يكون  12مليون شيكل س���نويا ،ما يعادل 4ر 3مليون
دوالر .ومن ش���أن ه���ذه الميزانية أن تص���ل الى حوالي
 14مليون ش���يكل ،م���ا يعادل  4ماليين دوالر ،بتش���غيل
الحافالت أيضا أيام األعياد اليهودية ،التي تسري عليها
أنظمة السبت اليهودي.
وحسب ما نشر ،فإن الحافالت ستعمل في خمس خطوط
تجم���ع الركاب مجان���ا من العديد من األحي���اء ،ومعظمها
في وس���ط وجنوب تل أبيب ،وتقود المسافرين نحو مراكز
الترفي���ه ،ومراك���ز حيوية أخ���رى .وكما ذكر ،فإن الس���فر
س���يكون مجانا ،وس���تبدأ حركة المواصالت من مساء يوم
الجمعة حتى الساعة الثانية من فجر السبت ،ومن الساعة
التاسعة صباح السبت ،حتى ساعات بعد ظهر اليوم ذاته.
وق���ال تقرير لصحيفة «ذي مارك���ر» إن بلدية تل أبيب
ش���رعت باتصاالت مع بلديات مدن متصلة ومتش���ابكة
مع مدينة تل أبيب ،وبش���كل خاص الم���دن ذات الطابع
العلماني ،وحيث ال يشارك متدينون في ائتالف المجلس
البل���دي .وأعلنت غالبية هذه المدن ع���ن موافقتها على
المش���اركة في هذا المش���روع ،خاص���ة وأن بعض هذه
البلدي���ات تقوم منذ فترة بتس���يير حاف�ل�ات من أحياء
مح���ددة إلى نقاط ترفيه .ما يعني أنه حينما يدخل هذا
الترتيب حي���ز التنفيذ خالل الع���ام المقبل ،فقد يكون
أشبه بحالة ّ
تمرد على الوضع القائم ،في منطقة تل أبيب،

التي تش���هد أكبر حالة اكتظاظ س���كاني في إسرائيل،
بس���بب الهجرة الدائمة الى مدنها ،وأولها تل أبيب ،من
الجمهور العلماني ،وبش���كل خاص األجيال الشابة ،التي
م���ن ناحية تلجأ ال���ى تل أبيب ومنطقتها بس���بب مجال
الحياة األوس���ع ،ولكن أيضا ألنها منطق���ة فرص العمل
األكبر لألعمال العصرية ،وأوله���ا قطاع التقنية العالية
«الهايتك».
ويشار الى أنه في المدن اإلسرائيلية الكبرى تعمل في
أيام السبت سيارات تاكسي كبيرة ،ولكنها تجبي سعرا
مضاعف���ا من الجمهور ،ما يزي���د العبء عليه .وإلى جانب
هذا ،فإنه في كل البالد هناك تراخيص لتش���غيل أكثر
من  380خط باص في أيام السبت ،ولكن قسما كبيرا من
هذه الخطوط يعمل ف���ي المدن والمناطق العربية .وقال
تقرير س���ابق إن  %70من هذه الخطوط ال يعمل بش���كل
منتظم ألسباب متعددة.
ولم يصدر أي رد فعل من وزير المواصالت في الحكومة
االنتقالي���ة الحالي���ة ،بتس���لئيل س���موتريتش ،رئيس
ح���زب «الوحدة الوطنية» ،وهو م���ن أحزاب التيار الديني
الصهيوني .وأبدى س���موتريتش في األش���هر األخيرة
حال���ة تش���دد دينية غير مس���بوقة في التي���ار الديني
الصهيوني ،الذي كان يعتبر أقل تشددا دينيا من التيار
الدين���ي المتزمت «الحريديم» .وقد أعلن س���موتريتش،
في مطلع حزيران الماضي ،أنه يريد تولي حقيبة العدل،
من أجل فرض الش���ريعة اليهودية على إس���رائيل ،كي
تكون «كما في أيام داود الملك ،وس���ليمان الملك» ،وهو
التصريح الذي تاله تصريح مشابه ،وأثارا ضجة كبيرة في
األوساط اإلس���رائيلية .إال أن بنيامين نتنياهو الذي كان
يومها قد بادر لحل الكنيست بعد  50يوما على انتخابات
نيسان ،ومن أجل رص صفوف اليمين االستيطاني أسند
لسموتريتش حقيبة المواصالت في حكومته االنتقالية،
وأس���ند حقيبة التربية والتعلي���م التعليم لرئيس حزب
«البي���ت اليه���ودي« -المفدال» رافي بيرتس .وس���كوت
س���موتريتش نابع كما يبدو من أن���ه يعرف أن بقاءه في
منصبه لي���س مضمونا ،وحت���ى أن االحتماالت ضعيفة،
وهذا عل���ى ضوء الوض���ع الحزب���ي والبرلمان���ي القائم.
فسموتريتش الذي انتخب مجددا في أيلول ،في تحالف
ضم  3أحزاب وحصل على  7مقاعد ،انش���ق على حاله في

األسبوع الماضي ،وبات في كتلة من  4نواب ،ومن الصعب
إسناد حقيبتين وزاريتين لها.

مرحليا الحركة التجارية باقية على حالها
في مقابل قرارات التمرد الجزئي على حركة المواصالت
العام���ة ،تبقى قضي���ة الحركة التجاري���ة الحارقة بذات
المستوى عالقة ،وواحد من أكبر العوامل التي تقف أمام
الحركة التجارية هي محالت بيع األغذية ،بمعنى شبكات
التس���وق والبقاالت ،التي تعتمد على بيع البضائع وفق
أنظم���ة «الحالل» في الش���ريعة اليهودية ،ففتح المحال
في أيام الس���بت اليهودي يسقط الحالل عن المحل وكل
محتوياته.
وهناك عدد محدود ج���دا من المحال التجارية لألغذية
التي تفتح أبوابها أيام السبت ،ولكن في مناطق محددة
في بع���ض المدن ،ووف���ق تراخيص خاص���ة ،ولكن هذه
المحال ال تحسب بضائعها حالال .وكذا بالنسبة للمطاعم
ومحالت الطعام الس���ريع التي تفتح أبوابها أيام السبت.
ولك���ن عدا هذه المحالت ،هناك مح�ل�ات تجارية لبضائع
ال عالقة لها بالحالل ،وتس���ري عليه���ا أنظمة اإلغالق في
أيام السبت .وقبل س���نوات قليلة ،سنت بلدية تل أبيب
قواني���ن خاصة بها تفس���ح المجال أمام ع���دد أكبر لمن
المح�ل�ات التي تفتح أبوابها أيام الس���بت ،ولكن بعد كر
وف���ر مع الحكومة ،وصل األمر إل���ى المحكمة العليا ،التي
جاء قرارها ضبابيا.
وعلى ضوء هذا الوضع ،أقر الكنيس���ت في مطلع العام
 ،2018وبضغ���ط من كتلتي «الحريدي���م» ،ومعهما أيضا
الليكود وكتل���ة «البيت اليهودي» ف���ي حينه عن التيار
الديني الصهيوني ،قانونا يقضي بتش���ديد التعليمات
إلغالق الحوانيت ،خاصة البقاالت ،أيام الس���بت .إذ يمنح
القانون وزير الداخلي���ة صالحية المواقفة والرفض على
قوانين بلدية مس���اعدة ،بش���أن فتح المح���ال التجارية
أيام الس���بت .وهو ما من شأنه أن ينتقص من صالحيات
البلدي���ات .ورغم أن الحكومة ادع���ت أن القانون لن يغير
من الوضع القائم ش���يئا ،إال أن مجرد الحفاظ على الوضع
القائم يعني عدم تحسينه في اتجاه العلمانيين.
وينص القانون على أن كل القوانين البلدية المساعدة،
بمعنى التي تقرها المجالس البلدية لمدنها ،وفق القانون

القائم ،وتقضي بالسماح بفتح المحال التجارية التي تبيع
األغذية أو تقدم خدمات الطعام على أنواعها ،وكذا أيضا
مراف���ق الترفيه مثل دور الس���ينما والفنون على أنواعها،
والس���يرك ،والرياضة ،أيام الس���بت واألعياد اليهودية ،ال
يتم نش���رها في الجريدة الرسمية ،بمعنى أنها ال تدخل
حيز التنفيذ ،إال بمصادقة وزير الداخلية عليها.
وقد أثار ه���ذا القانون خالفا واس���ع النطاق في الحلبة
السياسية ،وأيضا من قبل البلديات الكبرى ،كون القانون
س���يمنع س���ن قوانين بلدية الحقا ،تجي���ز فتح عدد من
المحال التجارية .وقد ّ
عبر رؤس���اء البلديات الـ  15األكبر،
باستثناء بلدية القدس ،عن اعتراضهم على القانون في
رس���الة وجهوها إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو،
ومنه���م م���ن أعلن تم���رده عل���ى القانون .وقال رؤس���اء
البلديات في رس���التهم «إن الحكم المحلي يعارض كليا
القانون ،إذ يج���ري الحديث عن م���س خطير بصالحيات
منتخبي الحك���م المحلي ،وأيضا عن تغيير جذري للوضع
القائم في ما يتعلق بفتح المصالح التجارية أيام السبت،
في مختلف المدن والبلدات».

مستقبل أصعب للعلمانيين

ُيشار إلى أن نتائج انتخابات أيلول الماضي أسفرت عن
دخول  37نائبا متدين���ا 17 ،من المتزمتين «الحريديم»،
و 20م���ن التيار الدين���ي الصهيوني ،وه���ذه إحصائية
ش���بيهة بانتخابات نيس���ان العام الج���اري ،التي دخل
فيها  39نائبا متدينا ،م���ن بينهم  22من التيار الديني
الصهيون���ي ،والباقي من الحريدي���م .ولكن ليس هؤالء
وحدهم ،بل س���يظهر الحقا عدد من النواب المحافظين،
المؤيدي���ن لقوانين اإلك���راه الديني ،ف���ي حين أن عدد
المتدينين في انتخابات  2015بلغ  23نائبا.
كذلك ّبين���ت النتائ���ج أن  30نائبا من أص���ل  55نائبا
لليكود وش���ركائه الفوريين هم م���ن المتدينين .وهذا
يقول الكثير بشأن طابع الحكومة المقبلة ،إذ ال يمكن ألي
حكومة أن تكون مستقرة من دون ولو جزء من المتدينين.
كذل���ك ،حتى لو تم حل الكنيس���ت مجددا وجرى التوجه
النتخابات ثالثة ،فإن هذا المش���هد لن يتغير كثيرا ،ما
يعني أنه س���يكون من الصعب على العلمانيين تحقيق
تغيير قانوني في كل ما يتعلق بعالقة الدين بالدولة.
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المواطنون الفلسطينيون ضد الجريمة المنظمة وفوضى السالح:

ّ
وحده االحتجاج دفع الحكومة واإلعالم والرأي العام في إسرائيل إلى بدء التعاطي الجدي معهم
كتب هشام نفاع:
ّ
جاء أس����بوع ّ
ونيف من الجريمة المسلحة ،أواخر أيلول – مطلع تشرين األول
ّ
الجاري ،في البلدات العربية الفلس����طينية داخل إس����رائيل ليشكل ما يشبه
ّ
القشة التي قصمت ظهر البعير .فعلى امتداد أسابيع سابقة ،وشهور وسنين
وقعت جريمة القتل تلو الجريمة بالسالح ،سقط قتلى ،وأصيب آخرون ،ورافق
الرع����ب وانع����دام الطمأنينة أهل بل����دات وأحياء بأكملها ،ولك����ن من دون أن
ش����عبية عارمة ضد هذه الجرائم ُ
ّ
يحدث ما يجب ،وما جاء أخيرًاّ :
المقترفة
هبة
بسالح بات كالسرطان في انتشاره داخل مجتمع الفلسطينيين ممن يحملون
المواطنة اإلس����رائيلية ،ووس����ط ما ي����كاد يجمع عليه جميع الفلس����طينيين
وأحزابهم وهيئاتهم ومؤسس����اتهم :تقاعس بوليس����ي مشتق من تقاعس
حكومي مقصود ومش����بوه يتجاهل الدم المسفوك بسالح الجريمة الجنائية،
ألنه دم عرب.
لقد نش���أ تراكم أوص���ل األمور الى ال���ذروة ،خوفًا ونقم���ة وإحباطًا ثم غضبًا
واحتجاجًا ،فقررت الهيئات التمثيلية للفلس���طينيين في دولة إسرائيل وفي
ّ
استثنائية شملت اإلضراب
مقدمتها لجنة المتابعة العليا ،إعالن حملة احتجاج
العام ومظاهرة قطرية ( 3تش���رين األول) لم ُيخ���ف الداعون إليها ومنظموها
الحقًا ما يش���به المفاجأة من درجة التجاوب العالية معها ،وكش���ف أن التربة
ّ
تس���رب فيها من دماء ،واألجواء لش���دة ما احتقن فيها من غضب ،قد
لكثرة ما
ّ
أشعلت ش���رارة هائلة نس���بيًا ،يبدو أنها الكفيلة وحدها لو استمرت بإحداث
االنعطافة المطلوبة.

معطيات مرعبة!
لتوضيح الص���ورة :أفاد تقرير لمرك���ز «أمان -المركز العرب���ي للمجتمع اآلمن»
أن إجمال���ي عدد الضحايا العرب من ي���وم  2000/1/1ولغاية  2018/5/2هو 1263
ضحية  .في عام  2014قتل  61شخصا من بينهم  53رجال و  8نساء ،وفي عام 2015
بلغ عدد القتلى  58من بينهم  44رجال و  14امرأة ،وفي عام  2016بلغ عدد الضحايا
 64من بينهم  54رجال و  10نس���اء ،أما في ع���ام  2017فقد بلغ عدد القتلى  72من
بينهم  62رجال و  10نساء ،وفي عام  2018بلغ عدد القتلى  75من بينهم  61رجال
و 14امرأة ،أما ف���ي العام  2019فقد بلغ عدد القتلى منذ بداية العام وحتى اليوم
 66من بينهم  55رجال و  11امرأة .عدد القتلى في ش���هر كانون الثاني هذا العام
كان  ،6وفي ش���هر شباط  ،6وفي شهر آذار  5وفي شهر نيسان  5وفي شهر أيار
 7وفي شهر حزيران  6وفي شهر تموز  10وفي شهر آب  9وفي شهر أيلول .12
دور السلطات اإلس���رائيلية في تفاقم هذه الحال الدموية ّ
يعبر عنه تصريح
مقتضب لوزير ما يس���مى بـ «األمن الداخلي» اإلس���رائيلي جلعاد إردان ،والذي
جاء بعد اندالع االحتجاج .هذا السياس���ي  -الذي تتهمه كل األحزاب والهيئات
الفلس���طينية بالتقاعس اإلجرامي ف���ي مواجهة الجريم���ة المنظمة وفوضى
الس�ل�اح اللتين تفتكان بالمواطني���ن العرب ،بل هناك م���ن وصفه بـ»الرئيس
الفخ���ري لهذه المافيا» – قال بمفردات عنصري���ة إلذاعة عبرية في القدس إن
«المجتمع العرب���ي عنيف جدا ،هو مجتمع جدًا جدًا وألف مرة أخرى جدًا عنيف
( )...الكثير ج���دا من النزاعات تنتهي هنا (أي بي���ن اليهود – المحرر) بدعوى
قضائية ،أما هناك فيمتشقون سكينا ،ويمتشقون السالح»ّ .
وقرر أن «هذه هي
الشيفرة الثقافية» لدى العرب.
القائمة المش���تركة التي تجمع األحزاب الفاعلة داخل المجتمع الفلسطيني
ّردت على هذه المزاعم بالقول« :بدال من أخذ المسؤولية عن أمن عموم مواطني
الدول���ة ،يفض���ل إردان االختباء وراء ادعاءات عنصرية وإلقاء المس���ؤولية على
المغدورين .الجريمة في المجتمع العربي ليست نتيجة ثقافة عربية بل نتيجة
عنصرية حكومية .الوزي���ر يرفض الدفاع عن العرب في وجه منظمات الجريمة
التي تحصل على السواد األعظم من السالح من الجيش».

للشرطة مكياالن حين تتعامل مع جرائم قتل العرب
الوض���ع بالوقائ���ع والمعطيات كش���فه الصحافي يهوش���وع براينر من خالل

تقرير نشرته «هآرتس» جاء فيه أن الشرطة استثمرت في عملية لجمع السالح
قام���ت بها في  2017نصف مليون ش���يكل – ومعظمها في اإلعالنات .ولكن في
نهايتها تبين أنها حققت فش�ل�ا ذريعًا .لقد تسلمت للشرطة ثالث قطع سالح
و 21أداة قتالية أخرى فقط .هذه المعطيات لم تمنع الش���رطة من إعادة تكرار
العملية ،على خلفية احتجاج الجمهور العربي ومطالبة قادته بإخراج الس�ل�اح
من الش���وارع .ولكن الناس الذين يملكون الس�ل�اح غي���ر القانوني لن يتطوعوا
لتسليمه.
يتس���اءل الصحافي عما إذا ربما كانت الش���رطة تعرف عدد قطع السالح غير
القانوني الموجودة في القرى العربية ،وحس���ب تقديرات أولية الحديث يدور
عن مئات آالف البنادق والمسدس���ات والوس���ائل القتالي���ة .هذه المرة تخطط
الش���رطة ووزارة األم���ن الداخلي لزي���ادة ميزانية الدعاية التي س���توظف في
وس���ائل االعالم المتحدثة بالعربية وفي الش���بكات االجتماعية وفي الالفتات
الكبيرة في الش���وارع – لغرض الدعوة لتس���ليم قطع س�ل�اح .ونقل عن مصدر
«كبي���ر» في وزارة األمن الداخلي اعترافًا مفاده أن احتمال نجاح العملية ضئيل
جدا .بكلماته« :من لديه سالح غير قانوني هم الخارجون على القانون ،وهم لن
يتطوعوا لتسليمه».
ّ
ويقدر الصحافي :يبدو أنهم في الشرطة يمهدون لفشل العملية ،ويوجهون
إصبع االتهام لرؤس���اء الس���لطات المحلية العربية حتى قب���ل بداية العملية.
مصدر كبير في الش���رطة قال إن «رؤساء السلطات األساسية في الوسط العربي
يرفضون بشدة التعاون ،فكيف إذًا بعد ذلك يريدون أن يأتي الجمهور ويسلم
لنا الس�ل�اح؟» .حس���ب هذا المصدر «بدون تعاون من قبلهم ،وباألس���اس بدون
تصريح واضح من ناحيتهم ،يصعب العمل».
ّ
الحجة ،وكأن سبب المشكلة أن المواطنين العرب ال يقومون بـ»واجب
هذه
ّ
الوش���اية» بمن يحوز س�ل�احًا غير مرخص ،يرددها سياس���يون وإعالميون
بارزون أيض���ًا .الغاية الواضحة لترويج هذه المزاع���م هي اتهام المجتمع
ّ
الجلية للقيام
العربي بالمس���ؤولية وتنظيف ساحة الش���رطة من خيانتها
بواجبه���ا الذي ينص علي���ه القانون في مكافحة الجريمة وحيازة الس�ل�اح.
ّ
ّ
«أمني»
يتخيل المرء ما كان س���يحدث لو تم تعريف السالح
يكفي فقط ان
ً
ّ
بدال من «جنائي»!
رؤس���اء المجالس والبلديات العربية يردون عل���ى تلك المزاعم ويؤكدون في
مقابالت اجراها معهم الصحافي المذكور أنه «ليس من وظيفتنا جمع السالح،
بل هذا وظيفة الشرطة» كما يقول التقرير .وهم يشددون على أنه «ال حاجة الى
أي عملية خاصة ،هذا مضيعة للوقت ،فهو لم ينفع في الس���ابق ولن ينجح في
ُ
هذه المرة أيضا .هل تريد الشرطة جمع السالح؟ فلتتفضل ،لتقم بالتفتيشات
ومنع التهريب ،فلتفعل ذلك فقط».

الشاب الذي اشترى بندقية هل سيتطوع ليسلمها للشرطة؟
رئيس اللجنة القطرية لرؤس���اء الس���لطات المحلية ،مض���ر يونس ،الذي
ُ
يترأس مجلس بلدة عرع���رة ،اقتبس في التقرير بقوله« :كل هذه العمليات
غير حقيقية .الش���اب الذي اش���ترى بندقي���ة إم 16بـ  40ألف ش���يكل هل
سيتطوع ليأتي ويس���لمها للشرطة؟ لن يأتي أحد ويتطوع لتسليم سالحه،
وم���ن يعتق���د ذلك فهو ال يفهم الواقع .الش���خص الذي بحوزته س�ل�اح وال
يس���تخدمه ،سيدفنه ببس���اطة في أرضه الخاصة .هذه العمليات يمكن أن
تعمل ربما ل���دى خريجي الجيش في المجتمع اليه���ودي الذين عثروا على
ذخيرة أو مخازن س�ل�اح ،ولكنها ال تفيد في المجتمع العربي» .يونس يؤكد
أن هناك طريقة واحدة لجمع الس�ل�اح« :أن تدخل الشرطة لجمع السالح ممن
يملكه».
رئيس معهد الجريمة في الجامعة العبرية ،البروفس���ور بادي حسيسي ،قال
إن «عمليات جمع الس�ل�اح تسير بش���كل جيد في وسائل اإلعالم ،ولكن تأثيرها
محدود» .فال يوجد أي بحث ربط مباش���رة بين عمليات تسليم السالح وانخفاض
معدل الجريم���ة .األبحاث التي أجريت حول عمليات مش���ابهة في دول أخرى،
كاألرجنتين والبرازيل وأميركا وبريطانيا ،وجدت أنها س���اعدت على األكثر في

فلسطينيو الداخل يخرجون ضد العنف									.

منع حوادث إطالق نار داخل بيوت .لكنها لم تمنع الجريمة المنظمة.
ّ
ّ
للتنصل من
تت���ردد مختلف المزاع���م الحكومي���ة والبوليس���ية الس���اعية
المسؤولية ،على الرغم من أن رفوف المؤسسات الرسمية لدولة إسرائيل تحمل
تقارير تصف بالتفصيل ش���كل انتشار هذا السالح ومصدره – الجيش غالبًا –
بل ّ
تحمل الحكومة المس���ؤولية عن ذلك .ويورد تقرير لمراقب دولة إس���رائيل
ّ
ّ
معطيات مصدرها الش���رطة عن الجريمة ،ووفقًا لها «فإن نسبة السكان العرب
ّ
ّ
الجس���دي أكبر بضعفين من نسبتهم من ُمجمل
المتورطين في جرائم العنف
ّ
ّ
الس���كان ،ونس���بة المتورطين في جرائم القتل أعلى بضعفين ونصف ضعف.
ّ
ّ
ّ
القانونية
العربي هي الحيازة غي���ر
إجرامية أخ���رى تبرز في الوس���ط
ظواه���ر
ّ
ّ
لألس���لحة أيضًا ،مثل :البنادق ،المسدس���ات ،القنابل اليدوي���ة ،قنابل الصوت
والعبوات الناس���فة ،وكثرة ح���وادث إطالق النار والتخري���ب التي ّ
ّ
تهدد حياة
المواطنين».
وفقًا للتقرير الرسمي :بين عامي َ 2014و 2016كانت نسبة مخالفات إطالق النار
ّ
العربي أعلى بـ 5ر 17ضعف من نس���بة المخالفات
لدى المواطنين في المجتمع
ّ
نفسها لدى المواطنين اليهود .نسبة المصابين من المواطنين العرب من جراء
ُ
حوادث العنف التي اس���تخدمت فيها األس���لحة أعلى بـ 5ر 2إلى  12ضعف من
نس���بة المصابين من ّ
جراء أحداث عنف كهذه في أوس���اط أخرى من المجتمع
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي .وبلغ عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ عام  2000وحتى
ً
تشرين الثاني  2017حوالي  1236رجال وامرأة.

الشرطة نفسها تكشف :الملفات عولجت أسرع حين كانت الضحية من اليهود
من المسؤول؟
يؤكد مراقب الدولة اإلس���رائيلية رسميًا على أن «انعدام التنسيق والتعاون
بين وحدات الش���رطة وبين ّ
ّ
األساسية
قوات األمن والشرطة» هو بين النواقص
ّ
العربي من
الت���ي خلص اليه���ا حيث أن معظم األس���لحة تصل إلى المجتم���ع

(أ.ف.ب)

ّ
ّ
األردن
اإلس���رائيلي ،التهريب من
ثالثة مصادر رئيس���ة :السرقات من الجيش
والتصنيع ف���ي الضفة الغربية .كما تصل أس���لحة أخرى مصدرها الس���رقات
ُّ
ّ
والس���يارات .في حزيران  2017اتفق على تش���كيل وحدة مشتركة
من المنازل
ّ
للش���رطة العسكرية وشرطة إس���رائيل للقضاء على ظاهرة سرقة األسلحة من
ّ ّ
حتى ش���باط  2018لم يكتمل تشكيل هذه الوحدة ُ
بعد،
الجيش اإلس���رائيلي.
كما يؤكد.
ّ
وه���و يجزم ب���أن «التعاون بين جميع الجهات ذات العالقة في الش���رطة
ّ
العربي تش���وبه النواقص والعيوب،
في موضوع األس���لحة في المجتم���ع
ّ
ً
فمثال يعمل كل لواء على هذا الموضوع بش���كل منفصل؛ ليس هناك نقل
ّ
ّ
المركزية في األلوية وبين مراكز الشرطة؛
منظم للمعلومات بين الوحدات
ّ
ّ
ّ
المركزية
االس���تخباراتية بين الوحدات
ليس هناك نقل منظم للمعلومات
ّ
المركزية في لواء يهودا والس���امرة على الرغم من
نفس���ها وبين الوحدة
تم تعريفه على ّأنه «مصدر لإلجرام»ّ .
ّأن���ه قد ّ
يؤدي انعدام التعاون التامّ
ّ
ّ
االس���تخباراتية ،كما أن هناك حاالت تعاملت فيها
إلى فقدان المعلومات
ّ
وحدات ش���رطة مختلفة مع األهداف االس���تخباراتية نفسها وفي الوقت
نفسه».
ّ
كذل���ك ،فقد وثق بحث أجراه معهد األبحاث في الكنيس���ت في آذار 2018
معطيات تعترف بها الشرطة وتشير إلى أنه في ملفات التحقيق في جرائم
القتل في الس���نوات  2017 -2014والتي كانت ما تزال قيد التحقيق فإن %70
منها كانت الضحية من العرب .هذه النس���بة أعلى قليال من نس���بة الضحايا
العرب في مجمل جرائم القتل ( .)%64من مجمل الملفات في تلك الفترة التي
كانت فيها الضحية من العرب %45 ،هي ملفات قيد التحقيق في الش���رطة.
بينما نس���بة الملفات التي كانت قيد تحقيق الش���رطة م���ن مجمل الملفات
بين اليهود كانت  ،%31ما يعني أن ملفات اليهود حظيت بمعالجات أس���رع.
وهذه المعطيات أعاد تأكيدها قسم التحقيقات داخل الشرطة نفسها ،قبل
أسابيع!

المؤسسة الحاكمة العميقة تقول للمواطنين العرب عمليًا:
ُ
تفضلوا بالقيام بدور الوشاة حتى ننقذكم من السالح والعصابات المنظمة!
في جميع النقاش���ات واالجتماعات الرس���مية والحوارات اإلعالمية
ّ
يتكرر ،مفاده أن الش���رطة عاجزة
المفتوح���ة ،هناك صوت واحد ثابت
عن جمع الس�ل�اح غير المرخ���ص من األفراد ومنظم���ات الجريمة ،ألن
«المواطني���ن العرب ال يتعاونون معها» .فحتى قيام هذه الس���لطات
اإلسرائيلية بما ينص عليه القانون الذي وضعته هي ،يكون مشروطا
بأن يدفع العرب ثمنا ،وبعملة «الوالء» سيء الصيت الذي لطالما حاول
سياسيون على شاكلة أفيغدور ليبرمان ترويجه كشرط لكل شيء.
المؤسسة الحاكمة العميقة تقول للمواطنين العرب عمليًا :تفضلوا
بالقيام بدور ُ
الوش���اة حتى ننقذكم .وبعيدا ع���ن المواقف المبدئية
الرافضة لهذا االشتراط ضمن أية معادلة قانونية ومعيارية في نسق
ّ
التورط
ديمقراطي ،فإن الس���ؤال األقس���ى أمام كل فرد ه���و عن خطر
م���ع جهات جريمة منظمة تقتص بالرصاص كما يحلو لها ممن يخطر
على بالها ،ألن الشرطة اإلسرائيلية متقاعسة ومشغولة بابتزاز العرب
سياسيًا مقابل تطبيق واجبها بحمايتهم من الجرائم الجنائية.

بعبع اسمه «سالح في الحرم القدسي»
هذا ال يمنع مثال من عضو الكنيس���ت آفي ديختر ،وهو رئيس س���ابق
لجهاز «الشاباك» ووزير أمن داخلي سابق ،من القيام بمحاولة لحرف كل
النقاش عبر توجيه األنظار إلى الحرم القدسي والزعم :هناك سالح مخبأ
في���ه! ديختر يقول في مقابلة لصحيفة «يس���رائيل هيوم» إن «فرضية
عملنا يجب أن تكون أنه يوجد س�ل�اح في الحرم .على الش���رطة أن تأتي
مع التفكير بأنها قد تفاجأ بس�ل�اح ناري» .ألي غرض ،س���أله الصحافي
ّ
فرد« :إذا كان يوجد س�ل�اح ،فهذا في نظرهم للتصدي لمحاوالت فرض
ش���يء ما عليهم ال يرغبون فيه .إذا أدوا غدا مثال إلى أن تدخل الش���رطة

إلى المس���جد االقصى عند احتدام األوض���اع ،فإنهم يعرفون بأنهم لن
يقفوا عندها أمام الشرطة بأياد فارغة فقط ( )...عندها سنسأل أنفسنا
كيف سمحنا بدخول الس�ل�اح إلى الحرم ،ويجب أن نتذكر بأن كمية من
يدخل���ون إلى هنا في لحظات الذروة تص���ل إلى مئات اآلالف في اليوم،
ومن الصعب جدا فحص الجميع .وله���ذا فاني أعتقد أن فرضية العمل
يجب أن تكون بأنه يوجد سالح في مخابئ في الحرم»..
هذا السياس���ي اليميني يقوم من جهة بعملية تحريض من النوع
الواطئ المعهود ،لكنه يكش���ف من جهة أخرى أن السالح الذي يقلق
الس���لطات ويثير مخاوفها هو فقط الذي قد يصيب يهود .فما معنى
هذا ال���كالم في ضوء إق���رار كل الجهات ذات الصلة في المؤسس���ة
الحاكمة بأن هناك مئات آالف األسلحة الجنائية في إسرائيل ،وبأيدي
جه���ات إجرامية؟ هل م���ا يحكم هو قانونية الس�ل�اح أم الخطر الذي
َّ
المه���دد؟ ويبدو أن اإلجابة كامنة في الس���ؤالين
يه���دده؟ بل هوية
األخيرين .فالسالح الذي يهدد عربًا يمكن السكوت عليه.
بطبيعة الحال فإن الس���لطة اإلسرائيلية جاهزة ومستعدة لبذل كل
ميزانية مطلوبة وكل جهد مطلوب للعثور على السالح الذي َّ
يعرف كـ
ّ
«أمني» أو «إرهابي» لكن األمر سيختلف تماما أمام مسدس أو بندقية
مسروقة تهدد بسفك دم مواطن عربي خالل عملية تصفية حسابات
مافيوزية ،حين يكون متواجدًا في مخبز أو بقالة أو مارًا في شارع عام.
وهذه ليست أمثلة نظرية فقط.

شرطيان في العيسوية :أال يتسبب ما
نفعله بالمزيد من المشكالت؟ هذا هو الهدف!

ّ
يتبين ان الش���رطة تخط���ط عمليات مالحقة
ليس هذا فحس���ب ،بل

ّ
واس���تفزاز تكلف الكثير من الميزانيات والجهود ،حين يتعلق األمر
بخدمة مشروع االحتالل .وها هو الصحافي نير حسون قد كشف كيف
تم توثيق رجال ش���رطة في بلدة العيس���وية المحتلة وهم يتذمرون
من أنه ال يوجد أي هدف للممارس���ات البوليس���ية في العيسوية عدا
االستفزاز المتعمد للسكان.
في هذا التوثيق قال أحد رجال الشرطة لزميله« :هذا بصراحة مجرد
استفزاز لهم .لماذا يتم فعل ذلك بشكل متعمد؟» .والسياق الواسع
هو أن ش���رطة إس���رائيل قامت خالل أش���هر الصيف بعملية واسعة
في العيس���وية دخلت في أثنائها في كل يوم ظهرًا قوات كبيرة من
الشرطة إلى البلدة وقامت بدوريات ونصبت الكمائن وأقامت الحواجز
وقامت بوقف السيارات وعابري س���بيل من أجل الفحص – وبعد ذلك
كان عناصر الشرطة يدخلون إلى القرية في الليل ويعتقلون مواطنين.
وفقا للصحافي :تم في هذه العملية اعتقال أكثر من  350ش���خصا
من سكان العيسوية .ولكن فقط نحو  10أشخاص منهم تم تقديمهم
للمحاكمة .في القرية قالوا إن هدف العملية هو اس���تفزاز الس���كان
وإن الشرطة تعمل بشكل استفزازي من أجل التسبب بالعنف .وقالوا
أيضا إنه قبل العملية وخاللها لم يتم رش���ق الحجارة في القرية عدا
عن رش���ق الحجارة على القوات التي دخلت إل���ى القرية .هذه األقوال
سمعت أيضا في فيلم قصير تم تصويره بواسطة كاميرا خاصة ألحد
عناصر الشرطة في العيسوية في شهر نيسان ،قبل بضعة أسابيع.
في الفيلم القصير يظهر الش���ارع الرئيسي للعيسوية في منطقة
المسجد الرئيس���ي في القرية .رجال الشرطة الذين تم سماعهم في
الفيل���م ،وقفوا في المكان لبضع س���اعات .وف���ي كل مرة كان أحدهم
يظهر وهو يصوب الس�ل�اح ،كما يبدو نحو س���كان ف���ي الخلفية .في
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الش���ارع مر أشخاص كثيرون وسيارات كثيرة ولم يلتفت أحد لعناصر
الش���رطة .األخيرون كان���وا يتحدث���ون فيما بينهم ع���ن هدف تلك
الممارس���ات في القرية ،وقد ُس���مع أحدهم وهو يق���ول لزميله :هذا
بصراحة من أجل مجرد استفزازهم .والثاني وافق على هذا الرأي .بعد
ذلك س���أل الشرطي األول :لماذا يتم فعل ذلك بشكل متعمد؟ وأجابه
زميله :سياس���تنا مضروبة من الج���ذور .عندها قال الش���رطي األول:
دعهم يعيشون ،يا أخي .أنت هنا مجرد تستفزهم فقط.
بعد عدة دقائق توجه الش���رطي األول للشرطي الثاني قائال :يا أخي،
ً
أريد أن أسألك سؤاال ،أال يتسبب ما نفعله بالمزيد من المشكالت هنا؟
فأجاب اآلخر :هذا هو الهدف .وسأل الشرطي األول مرة أخرى :أن يتم
خلق المزيد من المش���كالت؟ وأجابه اآلخر :نعم .بعد ذلك سمعا وهما
يقل�ل�ان من الخطر الماثل من رش���ق الحجارة ف���ي القرية« :هذا ليس
عملية إرهابية معادية .كل ما في األمر هو رشق حجارة» .قال أحدهما.
وقال اآلخر« :بالنس���بة لهم هذا لعب ،هم ال يرشقون الحجارة من أجل
التسبب باإلصابة».
الس���ؤال الذي يج���ب أن يظل ماثال ه���و الذي يتناول ه���ذا النفاق
الهائل الذي يتحكم بجميع مفاصل حكم المؤسس���ة اإلس���رائيلية،
حيث يتم التقاعس في تطبيق القانون على عصابات ومنظمات إجرام
فلسطينية ألن سالحها يهدد عربًا ال غير؛ ومن جهة أخرى يتم اختالق
روايات تحريضية عن تخبئة س�ل�اح في الحرم القدسي لغرض تبرير
جرائم رس���مية قادمة كما ُيش���تبه؛ وبين هذا وذاك تخطط الشرطة
وخلفها الحكومة الس���تفزازات منظمة لرفع مس���توى لهيب النار ،بما
ّ
خفية لمشروع االحتالل اإلسرائيلي
يخدم مخططات مكشوفة وأخرى
– المشروع األطول واألعلى تكلفة في تاريخ هذه الدولة!
المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع
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