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كلمة في البـدايـة

تـغـطـيــة خــاصــة: 

ماذا بعد األزمة 

االئتالفية األخيرة

تـغـطـيــة خــاصــة: 

إسرائيل تنهب 

األثريات الفلسطينية 

وتستخدمها أداة 

لتكريس روايتها

بين الشعور بـالـخـجـل 
واإلحساس بالذنب!

بقلم: أنطـوان شلحـت

يبدو ف���ي الظاهر كما لو أن اله���دف الواقف وراء ُمعظم 

الحراك���ات، الت���ي تطغى على المش���هد الس���ياسي في 

إسرائيل في اآلونة األخيرة، ه���و الحفاظ على مجّرد البقاء 

الس���ياسي لرئيس الحكومة بنيامي���ن نتنياهو وحكومته 

اليمينية المتطرفة، في ظل ش���بهات الفساد التي تحوم 

حول���ه، حس���بما ينعكس األم���ر مثاًل في آخر مس���تجدات 

قضية طالبي اللجوء األفارقة )طالع ص 3( والتي تس���ّببت 

من بين أش���ياء أخرى بتأجيج الحملة الرامية إلى تقويض 

مكان���ة المحكمة العليا وصالحياتها )طالع ص 6(.  بيد أنه 

 التي 
ّ

ف���ي العمق يتأّدى عن هذا تفاق���م سياسة التوحش

تنتهجها دولة االحتالل، وال سّيما إزاء الفلس���طينيين في 

ل عليها اإلجراءات المتبعة إزاء 
ّ
مث

ُ
األراضي المحتلة، كما ت

سلسلة مسيرات العودة في منطقة الحدود مع قطاع غزة. 

وحيال ذل���ك سنتوقف عند قضيتين ذواتي صلة حاولنا 

أن نفيهم���ا حقهما من العرض والتحليل ضمن هذا العدد 

من »المشهد اإلسرائيلي«:

األول���ى، قضية الهجوم على المحكمة اإلسرائيلية العليا 

والتي قد توحي للبعض بأن هذه المحكمة هي حامي حمى 

الحقوق في إسرائيل، وال سيما حقوق اإلنسان. وبهذا الشأن 

من األجدى االلتفات إلى م���ا ورد في تقرير جديد لمنظمة 

»بتس���يلم« اإلسرائيلية )طالع عنه ص 3( يؤكد أنه ما كان 

من الممك���ن أن تقوم إسرائيل بمث���ل االنتهاكات الفظة 

لحقوق اإلنس���ان التي تمارسها في األراضي المحتلة منذ 

1967، لوال انعدام ما تسميه »رقابة قضائية جوهرية« على 

هذه االنتهاكات. بل ُيستش���ف من إحدى فقرات التقرير 

أن جه���از القضاء اإلسرائيلي يس���اهم ف���ي إيجاد صورة 

زائفة تؤدي دورًا مش���بوهًا في إضفاء الشرعية على نظام 

خاذ إجراءات 
ّ
احتالل يحرص بدوره من حين إلى آخر على ات

وإدارة مناقش���ات وإقامة لجان ووضع خطط ونشر تقارير، 

ائفة 
ّ
فق���ط من أجل إيجاد صورة كهذه. وه���ذه الصورة الز

أيضًا تس���ّهل على الجمهور في البلد والعالم هضم نظام 

االحتالل، حيث من األسهل قبول اعتقال قاصر فلسطينّي 

حين يبدو أّن هن���اك قاضيًا »نظر في جميع البّينات«، ومن 

األسهل قبول هدم منزل أسرة فلس���طينية بأكملها إذا ما 

ذ أح���د أبنائها عملّية مقاومة داخ���ل إسرائيل وبعد أن 
ّ
نف

« قاضي المحكمة العلي���ا، ومن األسهل 
ّ

»نظ���ر في المل���ف

قبول توسيع مس���توطنة حين يبدو أّن األرض التي أقيمت 

عليه���ا أعلنت ك�«أراض���ي دولة« وفق���ًا لتعليمات منظمة 

حّددتها السلطات.

الثانية، قضية ممارسة مزيد من اإلسرائيليين ما يمكن 

اعتبارها »رياضة الخجل« في ضوء الس���ياسة المعمول بها 

ضد مس���يرات العودة وأيضًا ضد طالب���ي اللجوء األفارقة. 

والمقصود إعرابهم عن الخجل من كونهم إسرائيليين، كما 

يتبّدى ذلك، على نح���و خاص، في االعترافات التي تتواتر 

م���ع اقتراب إحي���اء مناسبة ذكرى إقامة الدولة الس���بعين 

اع، ص 8(. ومع أن مثل هذا المس���ار 
ّ
)طالع مادة هش���ام نف

ينط���وي على فع���ل احتجاج ضد جنون الواق���ع الناجم عن 

توّحش الس���ياسة، فليس فيه ما يكبح اإلجراءات الناجمة 

ل في األعوام األخيرة 
ّ
عن ذلك، تحت وطأة واقع مغاير تشك

وأج���اد الصحافي اإلسرائيلي الُمخض���رم أوري أفنيري في 

توصيف���ه عندم���ا كتب ح���ول مترتباته فيم���ا يتعلق بما 

يجري في غزة قائاًل: »هذه المرة ما يجري ليس فقط إطالق 

ل على مس���افة واضحة من الس���ياج 
ّ
نار عل���ى مدنيين ُعز

الحدودّي، بناء على أوامر، بل يبدو أنه ليست هناك أصوات 

خرى. فالقيادة الس���ياسية والعس���كرية موحدة. وداخل 
ُ
أ

سمع فقط أصوات قليلة تحتج على هذا 
ُ
المجتمع المدني ت

القتل الجماع���ي. وما هو رد وسائل اإلع���الم اإلسرائيلية؟ 

إنه غي���ر موجود تقريبًا. ووسائل اإلع���الم تتجاهل تقريبًا 

هذا الحدث المصيري في تاريخ ش���عب إسرائيل. ويبدو أن 

الذي���ن يرتكبون الجرائم محظوظون؛ فهناك عدد كبير من 

األحداث التي تصرف االنتب���اه العام عنهم وعن أفعالهم 

القذرة« )»هآرتس«، 2018/4/15(.  

وتابع: »أين اليس���ار؟ وأين ما يس���مى »الوسط«؟ هما لم 

يختفيا كما يّدعي البع���ض. وأكثر من ذلك؛ يكفي حدوث 

تغير في نس���بة ضئيلة من جمهور الناخبين أو في إحدى 

الكتل الصغيرة في الكنيس���ت، إلسقاط حكومة نتنياهو. 

فلم���اذا يبدو الجمي���ع كأنهم أموات أو مش���لولون؟. ليس 

هناك م���ن يتحدث بص���وت عال ض���د القت���ل، باستثناء 

همس���ات ضعيفة هنا وهناك. حتى المجموعات الصغيرة 

الرائعة للشباب المناهض لالحتالل، كل في قطاعه، تسكت 

حيال القتل في غزة. ليس���ت هن���اك تظاهرات جماهيرية 

ص: »نحن أيضًا 
ّ
«. ولخ

ّ
أو احتجاج كبير. ال يوجد ش���يء ق���ط

مذنبون، ربما أكثر من اآلخرين«.

م���ن الطبيع���ي والحال���ة ه���ذه أن تظل سياس���ة دولة 

ف المزيد من األدوات 
ّ
االحتالل سادرة في غّيه���ا، وأن توظ

من أجل ش���رعنة ممارساتها الُمفرط���ة في التوّحش تحت 

مختل���ف الغط���اءات التمويهي���ة، تمامًا كم���ا يحدث من 

خ���الل استخ���دام األركيولوجيا كأداة لتعميق الس���يطرة 

اإلسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة ولتوسيع 

المشروع االستيطاني فيها، عبر نهب موارد الفلسطينيين 

وثرواته���م، وعب���ر خرق أحك���ام القانون الدول���ي في هذا 

خّصص له حّي���ز التغطية 
ُ
المج���ال، وهو المح���ور ال���ذي ن

الخاصة في هذا العدد على ضوء صدور تقرير جديد بهذا 

الشأن عن منظمتين حقوقيتين إسرائيليتين.

                  )طالع ص 5(

أكد مسؤول عس���كري إسرائيلي رفيع المستوى أن إسرائيل هي التي قامت بشن الهجوم الذي 

وقع األسبوع الماضي على قوات إيرانية في قاعدة »تي فور« الجوية السورية. 

وقال هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات أدلى بها إلى مراسل صحيفة 

»نيويورك تايمز« األميركية توماس فريدمان، أمس االثنين، إن هذه كانت هذه المرة األولى التي 

تهاجم فيها إسرائيل أهدافا إيرانية. 

وأش���ار إل���ى أن الهجوم جاء بعد اخت���راق طائرة مس���يرة إيرانية محملة بالمتفج���رات األجواء 

اإلسرائيلية في ش���باط الماض���ي. وتحدثت تقارير ع���ن أن الهجوم استه���دف برنامج الطائرات 

المس���يرة الهجومي اإليراني بالكامل في القاع���دة. وذكرت وسائل إعالم إيرانية أن الهجوم أسفر 

عن مقتل سبعة من عناصر الجيش اإليراني من بين القتلى ال� 14.

وقال المسؤول اإلسرائيلي إن حادثة الطائرة المسيرة كانت المرة األولى التي تفعل فيها إيران 

ن فترة جديدة.
ّ

شيئا ضد إسرائيل، من دون أحد وكالئها، وشّدد على أن ذلك يدش

وكانت إيران هّددت بالرد عل���ى الهجوم اإلسرائيلي، وقالت إن الرد سيأتي في الوقت المناسب 

وإن إسرائيل ستندم على ما أقدمت عليه.

وقد رفضت إسرائيل الرسمية التعليق على الهجوم، لكن كال من إيران وروسيا وسورية حملتها 

قل عن مسؤولّين أميركيين أيضا قولهم إن إسرائيل هي من قامت بتنفيذ الهجوم، 
ُ
مسؤوليته. ون

وإن الواليات المتحدة كانت على علم مسبق به.

م���ن ناحية أخرى توالت التحليالت في إسرائيل على قيام الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنس���ا 

يوم الس���بت الماضي بإطالق صواريخ ضد مواقع ُيش���تبه بأنها منش���آت لتطوير وتخزين أسلحة 

كيميائي���ة في سورية، في هج���وم دولي يعتبر األكبر ضد نظام الرئيس بش���ار األسد منذ اندالع 

الحرب األهلية السورية قبل سبعة أعوام. 

وقال الجنرال احتياط غيورا أيالند، الذي تولي في الس���ابق منصبي رئيس مجلس األمن القومي 

ورئيس ش���عبة االستخبارات العس���كرية )»أم���ان«(، إن هجوم الواليات المتحدة وش���ركائها على 

سورية يطرح بالنس���بة إلى إسرائيل استخالصين مباش���رين. االستخالص األول يتعلق بإمكان أن 

ت���زود روسيا سورية بمنظومة صواري���خ أرض - جو من طراز »إس 300«. والمقصود سالح يش���كل 

خط���رًا لي���س فقط على حرية تحرك س���الح الجو في سم���اء سورية وإنما أيضًا على حرية نش���اط 

إسرائي���ل في سماء لبنان، وإذا نصبت في سماء غرب سورية، فيمكن أن تهدد أيضًا طرق المالحة 

الجوي���ة المدنية اإلسرائيلية. وهذا واقع ال تس���تطيع إسرائيل قبوله، لذا ف���إن الحوار مع الروس 

يجب أن يتمح���ور حول هذا الموضوع، بما في ذلك التلميح إلى أن إسرائيل قادرة على ضرب هذه 

عطيت للسوريين.
ُ
المنظومات في حال أ

وأضاف أنه سيكون هذا نقاش����ًا صعبًا، ويمكن التكهن بما سيقوله ال����روس. »ففي عام 2004 عندما كنت 

مـسـؤول عـسـكـري إسـرائـيـلـي رفـيـع:

إسرائيل قامت بشّن الهجوم على قوات إيرانية في القاعدة الجوية السورية!
ن فترة جديدة«!*

ّ
»نيويورك تايمز«: الهجوم جاء بعد اختراق طائرة ُمسّيرة إيرانية محملة بالمتفجرات األجواء اإلسرائيلية والذي »يدش *ويضيف لـ

 عن أجواء االرتياح والترحيب اإلجماعية غير المتحفظة التي عّمت إسرائيل حيال إعادة 
ّ
في قراءة تشذ

انتخاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيس���ي، لدورة رئاسية ثانية، رأى نائب رئيس »معهد القدس 

للدراس���ات االستراتيجي���ة«، العقيد )احتياط( د. عي���ران ليرمان، أن النتيجة الت���ي أفرزتها االنتخابات 

لزم إسرائيل وال���دول الصديقة لها في 
ُ
الرئاسي���ة األخيرة ف���ي مصر »تؤسس لخريف أوتوقراط���ي« وت

المنطق���ة »بالتفكير الجدي بإسقاطات هذه االنتخابات على الواقع الس���ياسي في مصر، سلبًا وإيجابًا«، 

ذل���ك أن »استقرار النظام المصري وقدرته عل���ى مواصلة الدفع نحو تحقيق أهداف اقتصادية طموحة، 

إلى جانب مواصلة المعركة العس���كرية والفكرية ضد اإلرهاب، هي غايات هامة جدا بالنسبة إلسرائيل 

وجاراتها في حوض المتوسط«، من جهة، لكّن »االنتصار« الساحق بنسبة 97% في االنتخابات »يثير قلقا 

بالغا بشأن مستقبل الحياة السياسية في مصر«، من جهة أخرى.  

في مستهل مقالته المنش���ورة على موقع »المعهد« المذكور )4/11(، تحت عنوان »الخريف المصري؟ 

آم���ال وتخوفات في بداية الدورة الرئاسية الثانية للسيس���ي«، دعا ليرمان إل���ى »االعتراف بالحقيقة«: 

»االنتخاب���ات )إْن كان هذا ه���و المصطلح المناسب حقا( التي يفوز بها رئيس بنس���بة 97% من أصوات 

الناخبين ليست سببا لالحتفال... حتى فالديمير بوتين، الذي ال يمكن اتهامه بأنه ذو ميول ديمقراطية، 

ل 
ُ
ر بأّن »القليل جدا فقط تبقى من األحالم، التطلعات والُمث

ّ
اكتفى بنس���بة أقل من هذه بكثير«. ثم ذك

التي أخرجت ماليين المصريين، من مختلف ألوان الطيف السياسي، إلى ميدان التحرير في شتاء العام 

���ر بربيع ديمقراطي في مصر، فإن ربيع 2018 يؤسس لخريف 
ّ

2011«. وأضاف: »إذا كان ش���تاء 2011 قد بش

أوتوقراطي«! 

ليس في ما تمخضت عن���ه االنتخابات الرئاسية األخيرة في مصر ما يمكن اعتباره مفاجأة، كما يقول 

الكاتب، ومن المشكوك فيه أن تكون هذه الدورة الرئاسية )الثانية( هي األخيرة للرئيس السيسي، كما 

تعه���د، وذلك بالنظر إلى الفظائع الرهيبة المتواصلة في كل من ليبي���ا، اليمن، العراق وسورية بصورة 

أساسية، والتي من شأنها »تأكيد ادعائه بأن مكانته وصالحياته هي السّد األخير المتبقي في مواجهة 

خطر السيطرة اإلسالموية الكارثية على مقاليد الحكم في مصر، أو انهيار األوضاع إلى حالة من الفوضى 

العارمة والدموية«. 

قد يكون في المآل الذي انتهت إليه سنوات حكم الرئيس المصري الس���ابق، حس���ني مبارك، والتي 

دت ش���عار/ هتاف »كفاية«، ما يمكن اتخاذه تنبيها تحذيريا لخلفه أيضا. لكن ما يضعه السيس���ي 
ّ
ول

م للتّو »قاعدة السنوات 
ّ
نصب عينيه، برأي الكاتب، هو نموذج الرئيس الصيني، شي جي بينغ، الذي حط

العشر« ليضمن لنفسه، فعليا، حكما انفراديا لسنوات طويلة قادمة. 

لك���ن الكاتب ال يعتبر هذا الخيار خيارًا سيئا تماما من وجهة نظر إسرائيل وش���ريكاتها في النضال 

م���ن أجل االستق���رار واألمن في حوض المتوسط � وف���ي مقدمتها اليونان وقب���رص � وهي التي رحبت، 

جميعها، بتغيير الحكم في مصر في العام 2013، على خلفية القلق الشديد الذي أثاره احتالل »اإلخوان 

المس���لمين« مقاليد الحكم والخش���ية العميقة من تكّرس هذا النظام »وهو ما منعه السيس���ي نفسه، 

بالقوة«، كما يشير الكاتب. 

التعاون المصري- اإلسرائيلي ومفاتيح مستقبل المنطقة
يؤك���د الكاتب أن ثمة مجاالت واسعة من التعاون العميق والوثي���ق بين مصر وإسرائيل اليوم، سواء 

على المس���توى السياسي األرفع، أو على الصعيد األمني � االستخباراتي أو في مجال الطاقة. ولهذا، فإن 

الحرب التي يخوضها نظام السيس���ي ضد اإلرهاب »تمثل أحد المفاتيح األساسية لمس���تقبل المنطقة 

برمتها«. وهي حرب تدور على جبهتين مركزيتين: الجبهة العسكرية � في سيناء بوجه خاص؛ والجبهة 

الفكرية � من خالل العنوان الذي أطلقه السيسي بشعار »تصحيح الخطاب الديني« والسعي إلى التحرر 

من الخطاب واألداء الس���ياسي الراديكالي »الذي تفش���ى في اإلسالم كوباء منذ الوهابيين حتى اليوم«، 

كما يقول.  

كم���ا يرى الكاتب، أيضا، أن السيس���ي قد أثبت، في عدد من المحطات خ���الل دورته الرئاسية األولى، 

أنه قادر على ترجمة قوته الس���لطوية وما يحظى به من تأييد وتعاطف بين شرائح واسعة من الجمهور 

المص���ري إلى ق���رارات عملية ح���ادة وبعيدة األثر، من بينه���ا مثال: خفض مس���تويات الدعم الحكومي 

)السوبس���يديا( للس���لع والمواد األساسية. وفي المقابل، حقق انطالقة الفتة في دفع مبادرات ومشاريع 

كبيرة جدا، مثل مضاعفة عدد الس���فن التي تمر عبر قناة السويس، نحو مضاعفة عائداتها. وفوق هذه 

قــراءة إســرائــيــلــيــة مــخــتــلــفــة:

نتائج االنتخابات الرئاسية األخيرة في مصر... آمال وتخوفات!

رئيس����ًا لمجلس األمن القوم����ي التقيت في موسكو وزير الدفاع ورئيس األرك����ان الروسيين. حاولت إقناعهما 

بع����دم بيع سورية أي سالح مض����اد للطائرات )أقل خطرًا من »إس 300«(. أجابن����ي الروس: نحن نبيع أعداءكم 

)سوري����ة( صواري����خ مضادة للطائرات، لكن هذا س����الح دفاعي. وفي المقابل أنتم تبيع����ون أعداءنا )جورجيا( 

راجم����ات عبارة عن س����الح هجومي. وعلى الرغم من الصعوب����ة ومن الخداع الروسي المنتظ����ر، من الصائب أن 

نتناقش معهم وأن نوضح لهم أننا لن نخاف من التحرك. بوتين معروف أنه يحترم من ال يخاف من التحرك«. 

والخالصة الثانية برأيه تتعلق بالرد اإليراني ضد إسرائيل. 

وكت���ب أيالن���د: »الصحيح حتى الي���وم أن قدرة إيران عل���ى المّس بإسرائيل م���ن أراضي سورية 

محدودة جدًا. وفي هذا الوضع يمكن أن يستخدم اإليرانيون ضدنا حزب الله، الذي يشكل تهديدًا 

أخطر كثيرًا من ناحية حجم الضرر الذي قد يتس���بب به لدولة إسرائيل. إن الطريقة التي ستجعل 

من الصعب على حزب الله أن يقرر القيام بعملية ضد إسرائيل هي واحدة: يجب أن توضح إسرائيل 

للبن���ان أن ال���رد اإلسرائيلي في إثر إط���الق نار علينا من اتج���اه لبنان لن يؤدي إل���ى مواجهة بين 

إسرائي���ل وحزب الل���ه )مثل حرب لبنان الثانية( بل سيؤدي إلى حرب ش���املة بين إسرائيل ولبنان. 

وست���ؤدي هذه الحرب إلى التس���بب بدمار كبي���ر للبنان. وهذا ال يرغب فيه ح���زب الله أيضًا. يجب 

موازنة الضغط اإليراني بضغط مضاد من جانب ش���عب لبنان. وهذا الضغط يمكن أن يتحقق فقط 

كم���ا قلنا إذا تحدثنا بصورة حازم���ة وأوضحنا حجم الضرر الذي سيلحق بلبن���ان وحكومته وبنيته 

التحتية وسكانه«.

كلها، يأتي المش���روع غير المس���بوق في مصر منذ العهد المملوك���ي والمتمثل في نقل العاصمة من 

القاهرة إلى مدينة جديدة على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الش���رق من القاهرة )لم يتم اختيار اسم لها 

بعد، رغم أن الشارع المصري قد بدأ يطلق عليها اسم »اإلدارية«(، وذلك من خالل تعاون واسع ووثيق مع 

الصين التي »ترى في مصر حلقة هامة جدا« في سلسلة الدول التي سيتم دمجها في مشروع الرئيس 

بينغ المسمى »حزام واحد � طريق واحد«. 

في المستقبل القريب جدا، يرى الكاتب إن لموقف مصر وأدائها وزنا حاسما في منظومة الضغوطات 

واالعتب���ارات الت���ي ستحدد أداء حركة »حماس« وقيادتها، كما أداء الس���لطة الفلس���طينية وقيادتها 

أيضا، في كل ما يتعلق باألزمة المتدحرجة في قطاع غزة، والتي تمثل المس���يرات والمظاهرات األخيرة 

عن���د الش���ريط الحدودي »أحد جوانبها فق���ط«. فثمة إلسرائيل مصلحة وفائ���دة كبيرتان في أن تكون 

مص���ر قادرة على لعب »دور ترويضي يلجم التصعيد ويحول دون���ه«، مقابل تعزيز مكانتها اإلقليمية 

كأحد أعمدة األساس في »معس���كر االستقرار« في العالم العربي، إلى جانب الس���عودية ودول خليجية 

أخ���رى واألردن، في موازاة الدور الذي تلعبه قط���ر وتركيا، فضال عن مخاطر الهيمنة اإليرانية واإلرهاب 

الراديكالي.    

 من هنا، يش���كل االستقرار في مصر قيمة استراتيجية عليا بالنس���بة إلسرائيل، كما يقرر الكاتب. 

ورغم أن اإلسرائيليين قد اعتادوا على النظر إلى حالة االستقرار هذه بكونها »أمرا مفروغا منه«، ربما، إال 

أن انهيار االستقرار في مصر »قد يحمل مخاطر جسيمة وإسقاطات بعيدة األثر ليست أقل مما تشكله 

القضية الفلسطينية أو التهديدات اإليرانية«، كما يقول. وعلى هذا، يضيف، فمن المهم جدا استمرار 

إسرائيل في متابعة هذا األمر ومناقش���ته، بصورة مكثفة، مع أصدقائها في واشنطن وعواصم أوروبية 

مختلفة، إلى جانب ضرورة البحث عن وإيجاد مسارات وآفاق سرية لنقل الرسائل الالزمة والضرورية إلى 

القيادة المصرية بشأن نقاط الضعف في سياسة السيسي ونظام حكمه )السرية هنا مطلوبة »انطالقا 

من الوعي بمدى الحساسية المصرية المفرطة ألي نقد، خارجي أو داخلي«!(.  

ويق����ول الكاتب إن بعض نقاط الضعف هذه ب����ارزة للعيان بالرغم من نتيج����ة االنتخابات الرئاسية، بل 

ربما بس����ببها بالذات. ومن بينها: الطريقة التي تصرف بها السيس����ي لمنع ترش����ح منافسين له في هذه 

االنتخابات، في مقدمتهم رئيس هيئة األركان السابق، سامي عنان، وقائد سالح الجو السابق، أحمد شفيق، 

ال تدل على ش����عور السيس����ي ونظامه بثقة بالنفس، بل ربما تشير إلى وجود خالفات وصدوع شخصية في 

المؤسس����ة األمنية المصرية. وُيضاف إليها، أيضا، ما ش����هدته إجراءات القمع التي مورست ضد »اإلخوان 

المس����لمين« من ح����دة مبالغ فيها، ثم إجراءات القمع التي طالت عناصر مختلفة في الس����احة الس����ياسية 

المصري����ة وفي المجتم����ع المدني منذ الع����ام 2013. وفي هذا الس����ياق، يقترح الكات����ب »تذكير القيادة 

المصرية، من حين إلى آخر، بأن قدرة إسرائيل على مس����اندتها وتقديم العون لها � وخاصة في الكونغرس 

األميركي � تتأثر بصورة سلبية جراء استخدام النظام هذه اإلجراءات القمعية بصورة حادة ومبالغ فيها«. 

أم���ا عن الحرب ضد اإلرهاب في سيناء، فيقول الكاتب إنه���ا »تدار بصورة معقدة وغير ناجعة«، رغم 

م���ا بذلته الواليات المتحدة م���ن جهود ومحاوالت لتغيير هذه األنماط م���ن العمل في هذا المجال »إال 

أن المصريي���ن يتعاملون مع الرسائل األميركية بتش���كك عميق حتى اليوم، رغم تبدل الحكم«. وحيال 

ذلك، يتعين على إسرائيل � ب���رأي الكاتب � استخدام مكانتها ونفوذها »لنقل الرسائل الضرورية إلى 

القيادة المصرية«، من خالل تحفيزها � ولو بصورة غير مباشرة بواسطة حوار متعدد األطراف يمكن أن 

يش���مل األردن أيضا � على تطوير التوجهات والتقاليد العسكرية »الجامدة« المترسخة لدى المؤسسة 

العسكرية المصرية ومالءمتها لضرورات الحرب ضد تنظيمات إرهابية مثل تنظيم »الدولة اإلسالمية« 

ومتفرعاته، مقابل إبداء المزيد من الليونة واإلنصاف تجاه السكان البدو في سيناء. 

وع���الوة على هذا، يرى الكاتب أن المنظومة الس���ياسية التي تفتقر إل���ى »كوابح وتوازنات« قد تجد 

صعوب���ة فائقة في قراءة الواقع الميداني قراءة صحيحة، بما في ذلك ما يتعلق منه باألداء االقتصادي 

الس���ليم: فقد أصبح من الممكن، منذ اآلن، تش���خيص فجوات كبيرة وآخذة ف���ي التعمق باستمرار في 

هذا المجال الحس���اس جدا. وهنا أيضا، يقول الكاتب، بإمكان إسرائيل )مرة أخرى: بصورة غير مباشرة، 

بواسط���ة حوار إقليمي بي���ن الطواقم المهنية في الوزارات االقتصادية وف���ي البنك الدولي( لعب دور 

أساس في توفير »التغذية المرتجعة« لنظام السيس���ي على مختلف الخطوات واإلجراءات التي يختار 

تنفيذها، أو التي يجدر به تنفيذها. فثمة إلسرائيل اآلن، وستكون لها في المس���تقبل أيضا، مصلحة 

عميقة في تجنيب االقتصاد المصري التدهور إلى حالة من األزمة الخانقة التي ستكون لها انعكاسات 

مباش���رة وفورية على االستقرار الس���ياسي في مصر وعلى التوجهات الس���ياسية المصرية مستقبال. 

وفي هذا اإلطار، يقول الكاتب، ينبغي استخدام صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر � إلى جانب أهميتها 

االقتصادي���ة الفائق���ة إلسرائي���ل �  كأداة فاعلة لتوثيق العالق���ات بين البلدين ولتش���جيع النمو في 

االقتصاد المصري.

اسرائيل وايران: لعبة خطوط حمراء تزداد خطورة.
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كتب برهوم جرايسي:

أعلنت عضوة الكنيس���ت أورلي ليفي أبكس���يس في األيام 

األخيرة عن تش���كيل حزب إسرائيلي جديد، تخوض من خالله 

االنتخاب���ات المقبلة، بعد أن انش���قت عن حزبها »يس���رائيل 

بيتينو«، في أعقاب انضمامه إل���ى حكومة بنيامين نتنياهو، 

مدعي���ة أن األسباب هي الس���ياسة االقتصادي���ة االجتماعية 

التي تتبعها الحكوم���ة. إال أن ليفي، التي تلّوح براية القضايا 

االجتماعية، ليس لديها أجن���دة سياسية واضحة، ولربما كي 

تؤهل نفس���ها لتكون ف���ي أي تركيبة حكومي���ة تظهر بعد 

االنتخابات، رغم أنه ليس مضمونا في الوضع الحالي اجتيازها 

نسبة الحس���م، إال إذا وجدت شخصيات بارزة وخاصة عسكرية 

تنضم إليها.

ما قبل السياسة وبعدها
ظه���رت أورلي ليف���ي )45 عاما( على الواجهة الش���عبية في 

أوائل سنوات التسعين، وهي االبنة التاسعة من أصل 12 ولدا 

وبنتا، لمن كان الشخص الثاني في حزب الليكود دافيد ليفي، 

وزير الخارجية األسبق. وبدأت طريقها، بعد الخدمة العسكرية 

اإللزامي���ة في سالح الج���و، كعارضة أزياء في ع���دة دور أزياء. 

والحقا بدأت تتص���در أغلفة المجالت، وباتت نجمة في وسائل 

اإلعالم، التي كانت تتابع أمورها الشخصية. 

وه���ذا يعني أن ليفي دخلت إلى األجواء العامة كس���ندريال 

ش���رقية، وزاد عل���ى هذا أنه ف���ي سنوات التس���عين قيل إن 

توجهاتها كانت أقرب لليس���ار الصهيوني، وهي الناشئة في 

بي���ت تابع لحزب الليكود. وفي سن���وات االلفين، باتت مقدمة 

برام���ج استضافة في القناتين األولى والعاش���رة، وخالل تلك 

السنين كانت قد تزوجت صديقها الموسيقي وما تزال، ولهما 

4 أبناء.  

وف���ي العام 2009، تفاج���أت مختلف األوس���اط، حينما أعلن 

أفيغدور ليبرمان عن ضم أورل���ي ليفي إلى قائمته النتخابات 

ذلك العام، إذ أنه لم يكن معروفا عنها أنها عنصرية، أو قريبة 

م���ن خطاب ليبرمان المتطرف. وللحقيقة فإنها طوال جلوسها 

في الكنيس���ت، منذ العام 2009 وحتى اليوم، لم ُيسّجل عليها 

خطاب عنص���ري متطرف. ويقال إنها ف���ي واليتها البرلمانية 

األولى كانت تس���عى إلى عدم المشاركة في جلسات تصويت 

على قوانين ذات طابع عنصري.

واستم���رت ليفي مع ح���زب ليبرمان في انتخاب���ات العامين 

2013 و2015. ولك���ن في الوالية البرلمانية الحالية لوحظ تحول 

في نهج ليفي، إذ ش���اركت زمالءها في كتلة الحزب البرلمانية 

في ط���رح القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان، 

ولك���ن ليس كمب���ادر أول. لكنه���ا استمرت ف���ي االبتعاد عن 

الخطاب العنصري المتطرف، الذي يميز كل أعضاء الكتلة بدءا 

من زعيمها األوحد ليبرمان. 

غي���ر أن ليفي قررت في حزي���ران 2016 ع���دم االنضمام مع 

كتلته���ا إلى حكومة بنيامين نتنياه���و، وأعلنت أنها ستبقى 

في صف���وف المعارضة. وفي روايتها لدوافع هذا القرار تقول 

ليفي إنها حينما سأل���ت ليبرمان عن حقيقة وجود مفاوضات، 

فقد أنكر األخي���ر كليا وجود مفاوضات بين���ه وبين نتنياهو، 

لكن لم تم���ر سوى بضع ساعات حتى ت���م اإلعالن عن االتفاق 

بين ليبرمان ونتنياهو، واتصل ليبرمان بليفي كي يبلغها أنه 

دعت، 
ُ
حص���ل على حقيبة الدفاع. وتقول انها ش���عرت بأنها خ

كما أن االتفاق ال يتطرق لألمور االقتصادية االجتماعية.

وليس���ت واضحة درجة الدقة في رواية ليفي، ألن هناك من 

ي���رى أنها كانت تتوقع الحصول عل���ى حقيبة وزارية، وهذا ما 

لم يكن له���ا. وباإلمكان التقدير في تفس���ير هذا أن ليبرمان 

بحاج���ة لوزارة الهج���رة واالستيعاب، نظرا لك���ون المهاجرين 

الج���دد قاعدة انتخابية له، رغم أن هذه القاعدة تقلصت بقدر 

كبي���ر جدا. وهذه الحقيبة تش���غلها المهاجرة صوفيا الندفر، 

التي دخلت إلى الكنيست ألول مرة في العام 1996، ضمن حزب 

العم���ل، ومن ثم انتقلت إلى حزب ليبرم���ان. لكن في العامين 

األخيرين أثبتت ليفي أنها عنص���ر احتياط لالئتالف الحاكم، 

كثر الحضور والمش���اركة في اللج���ان البرلمانية، وتقل 
ُ
وهي ت

في حضور جلسات الهيئة العامة المسائية.  

حزبها ومواقفها السياسية
قبل عدة أش���هر صوتت اللجنة اإلدارية في الكنيست )لجنة 

الكنيس���ت( عل���ى قرار، بطلب م���ن حزب »يس���رائيل بيتينو«، 

باعتبار أورلي ليفي نائبة منشقة عن حزبها. وبموجب القانون 

اإلسرائيل���ي فإن قرارا كهذا سيمنعه���ا من خوض االنتخابات 

المقبلة، ضمن واحد من األحزاب الممثلة حاليا في الكنيس���ت. 

فه���ي كانت أسما متداوال لخ���وض االنتخابات ضمن واحد من 

حزبين: »كوالنو« بزعامة وزير المالية موش���يه كحلون، و«يوجد 

مستقبل« بزعامة يائير لبيد.

وهذا الق���رار، ال���ذي حاولت ليف���ي منعه وفش���لت، ألزمها 

بتش���كيل حزب جديد، أعلنت عنه قب���ل بضعة أسابيع، رافعة 

راية القضايا االجتماعية. ولم تمر أيام كثيرة حتى ظهرت في 

استطالع لل���رأي في القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، وقد 

احتلت 5 مقاعد، وهذه ظاه���رة مألوفة في استطالعات الرأي، 

التي سنأتي عليها. 

لك���ن ليف���ي أعلنت عن تش���كيل الح���زب كمش���روع فردي، 

ولي���س واضحا، حت���ى كتابة ه���ذا التقرير، من ه���ي األسماء 

التي ستشاركها. وهي ليس���ت وحدها، فكل األحزاب المثيلة 

أقيمت على هذا النحو. ف� »النجوم« المرشحة لالنضمام اليها، 

ستتري���ث إلى حين ترى مصير الح���زب في استطالعات الرأي، 

في األشهر القليلة المقبلة، فإن ثبتت في االستطالعات وتبين 

أنها أمام فرص���ة تمثيل جدية، فبالتأكي���د ستجد أسماء قد 

تساهم في تعزيز قوة الحزب.

وليس واضحا لماذا أن االسم األكثر تداوال في وسائل اإلعالم، 

ك���ي ينضم إلى ليفي، هو رئيس هيئ���ة األركان األسبق غابي 

أش���كنازي، وهو من كبار الجنراالت الذين أكثروا في السنوات 

األخيرة ف���ي توجيه االنتقادات لس���ياسات ونه���ج بنيامين 

نتنياهو. وقد نفت ليفي أن تك���ون في محادثات متقدمة مع 

أي من الشخصيات.

وبش���أن مواقفها الس���ياسية، فقد أظهرت ف���ي مقابلة مع 

صحيف���ة »يديعوت أحرونوت« مواق���ف ضبابية في ما يتعلق 

بح���ل الص���راع، وكانت أقرب ف���ي صياغتها لم���ا يطرحه وزير 

المالية كحلون. 

ففي ردها على سؤال حول موقفها من االحتالل، تقول ليفي 

»إنني مؤمنة بأنه محظور علينا الخجل واالعتذار على حقنا على 

هذه البالد. إن السعي للس���الم هو قيمة صهيونية أساسية، 

ولك���ن واضح أنه ال يوجد حل بس���رعة الب���رق. يجب إقامة بنى 

تحتية اقتصادية وإنس���انية في الجانبين. ويجب خلق أجواء 

التس���امح واالحترام المتبادل واألمل. وأحيانا يخيل أننا نجري 

مفاوضات مع أنفسنا. فمن أجل التوصل إلى اتفاق سالم، يجب 

أن يكون ش���ريك ف���ي الطرف الثاني، أحد ما يش���به )الرئيس 

المصري السابق( أنور السادات«. 

وتابعت ليفي »علينا أيضا التفكير باليوم التالي، وأن يكون 

م���ا يضمن النظ���ام العام. فأن���ا أتيت من بي���ت ينتمي لحزب 

الليك���ود، الذي كان بزعامة مناحي���م بيغن، وبيغن عرف كيف 

يصنع السالم«. وردا على سؤال حول موقفها من المستوطنات 

قالت ليفي للصحيفة ذاتها »إنه من المبالغ به أن تتوقع مني 

أن أنطل���ق منذ اآلن بمبادرة سياسي���ة، ولكن بالتأكيد ال يوجد 

سالم من دون تنازالت. واألمر المصيري بالنس���بة لالتفاق، هو 

 
ّ

ضمان الكت���ل االستيطانية، وضمان سالمة الس���كان في ظل

الحدود الجديدة«.

وقالت »إن البديل الذي يطرحه )تحالف أحزاب المستوطنين( 

»البيت اليهودي« لي���س جديا، وليس واقعيا، وضم مناطق مع 

مليوني ش���خص )فلس���طيني( ال يتالءم مع الواق���ع والقانون 

الدول���ي. فكيف من الممكن أن تأخ���ذ مجموعة سكانية بهذا 

الحجم وتجعله���ا مواطنة عندك؟ حينها أن���ت ملزم بتقديم 

حقوق اجتماعية كمواطنين مساوي الحقوق«.

وتابعت ليف���ي قائلة »إن الضم هو عملي���ة أحادية الجانب، 

تجع���ل الط���رف اآلخ���ر متش���ائما تج���اه مس���تقبله، ولهذا 

انعكاس���ات سلبية ف���ي الحلب���ة الدولية، وأيضا ف���ي الحلبة 

الداخلية االجتماعية«. وأضافت »أن الكلفة االقتصادية للضم 

متطرف���ة للغاية. وإذا وجد هذا الك���م الكبير من المال، فلماذا 

ال يس���تثمرونه باألجيال الش���ابة، وذوي االحتياجات الخاصة، 

والمس���نين؟ تعالوا نحل مش���اكل اجتماعية. إن ضم المناطق 

)الضف���ة(، وفيها مواطن���ون درجة ثانية، ظاه���رة ال يمكن أن 

تجدها في أي نظام ديمقراطي«. 

وحس���ب الصحيفة فقد امتنعت ليفي ع���ن الرد على سؤال 

حول موقفها من »حل الدولتين لشعبين«، حسب صيغة سؤال 

الصحيفة، وأصّرت حينها على الحديث عن األمور االقتصادية 

االجتماعية.

وبش���أن قضايا الفساد ضد نتنياهو، فهي أيضا كانت حذرة 

في رد فعله���ا، والتزمت أكثر بخط كحلون، بمعنى أنها تدافع 

ضمنا عن استمرار نتنياهو في منصبه، طالما لم تقدم رسميا 

الئحة اتهام ضده، لكنها تنتقي كلماتها بحذر، مطالبة ضمنا 

برحيله ف���ي حال تقديم���ه للمحاكمة. وكما يب���دو فإن ليفي 

تجري حساباتها، في حال نجحت في اجتياز نسبة الحسم في 

االنتخابات المقبلة، وبقي نتنياهو على رأس الحكومة المقبلة.

وه���ذا يعن���ي أن ليفي ال تأت���ي بجديد لتجت���ذب قطاعات 

م���ن الجمهور الواسع، وه���ي بالتالي، إن كان على المس���توى 

السياسي، بمعنى الصراع، أو على مستوى القضايا اإلسرائيلية، 

تنس���خ ما هو قائم لدى أحزاب وأطر سياسية قائمة، وهذا من 

شأنه أن يضعفها أمام الجمهور.

أحزاب الفقاعة واالستطالعات
قب���ل حوالي ثالثة أسابي���ع أظهر استطالع لل���رأي العام أن 

الح���زب الذي ستقيم���ه أورلي ليفي سيحصل عل���ى 5 مقاعد، 

متفوق���ة بذل���ك على حزب ش���اس الديني المتزم���ت لليهود 

الشرقيين )الحريديم(، وبما يعادل تقريبا الحزب الذي انشقت 

عنه ليفي، »يسرائيل بيتينو« بزعامة أفيغدور ليبرمان. وأعقب 

هذا ضجة في وسائل اإلعالم، حول قدرة ليفي على الدخول إلى 

الكنيست ألول مّرة بهذه القوة، رغم أنها قوة تبقى قريبة من 

نسبة الحسم، التي تضمن دخول 4 نواب.

لك���ن مثل ه���ذه »الحفل���ة االستطالعية«، إن ص���ح التعبير، 

ش���هدناها في الس���نوات الثالث األخيرة، مرتي���ن قبل هذه 

الثالثة األخيرة لليفي. 

وكان���ت األولى ح���ول احتماالت أن يقيم الوزير الس���ابق من 

ح���زب الليكود، غدعون ساعر، حزبا خاص���ا يخوض االنتخابات، 

وقد منحت���ه استطالعات ال���رأي كّما ليس قليال م���ن المقاعد 

البرلماني���ة. إال أن ساعر عاد للظهور أكثر في صفوف الليكود، 

وتعزز حضوره أكثر، حينم���ا وضعت عالمات سؤال على مصير 

أورلي ليفي تشكل حزبًا إسرائيليًا جديدًا بمواقف سياسية ضبابية واستطالع رأي يمنحها 5 مقاعد!
*أورلي ليفي من عارضة أزياء ونجمة تلفزيونية إلى نائبة عن حزب ليبرمان *ليفي ابنة وزير الخارجية األسبق لم تصرح بمواقف عنصرية كحزبها، لكن طريقها السياسي انتقل من اليسار 

الصهيوني إلى اليمين *انشقت عن حزبها مع انضمامه لحكومة نتنياهو ولكنها بقيت في فلك االئتالف *تنسخ مواقف أحزاب قائمة وقد تكون قوتها في االستطالعات عابرة*

بنيامين نتنياهو الس���ياسي.  وحسب حراك ساعر السياسي، 

وبشكل خاص في ش���بكات التواصل، فإنه كما يبدو سينافس 

مج���ددا على مقعد ف���ي الليكود، في حال بق���ي نتنياهو في 

رئاسته، وسينافس على رئاسة الحزب في حال اضطر نتنياهو 

للتنحي.

والحالة الثانية ش���هدناها في اعقاب اإلطاحة بوزير الدفاع 

موش���يه يعلون، قب���ل أقل من عامين، فقد أعلن عن تش���كيله 

حزب���ا جديدا، ولكنه ما زال ليس ملموس���ا ميدانيا. وفي األيام 

األولى إلقالة يعلون وعلى مدى أشهر قليلة أعقبت هذا، كانت 

تمنحه استطالع���ات الرأي بدءا من 13 مقع���دا، وحتى بضعة 

مقاعد في االستطالعات الالحقة، إلى أن تالشى اسمه كليا في 

استطالعات الرأي.

والحال لن يكون مختلفا م���ع حزب أورلي ليفي في حال طال 

موعد االنتخابات، فهذه »هّبة استطالعات« باتت مألوفة، وهي 

ال أكثر من فقاعة عابرة.

غي���ر أنه م���ن المحتمل أن ن���رى سيناريو دم���ج بين يعلون 

وليفي، بزعامة األول، من أجل عبور نس���بة الحسم، لكن هذا ال 

يعني دمج قوتين، بل إن جمهورا مؤيدا لكل واحد من االثنين، 

وألجندته الخاصة، قد يبتعد بس���بب الشخص اآلخر. وفي كل 

األحوال فإن كال من االثنين، وفي حال اجتازا نس���بة الحس���م، 

سيكونان بالتأكيد ضمن أي حكومة يمين متش���دد ستتشكل 

بعد االنتخابات، حتى في حال رئاسة نتنياهو لها.

أورلــي لــيــفـي.

من هم اإلنجيليون ولماذا ضغطوا لنقل السفارة األميركية إلى القدس؟
مــذكــرة »الــمــشــهــد«

ذاع مؤخ���رًا، في أعقاب إعالن رئيس الوالي���ات المتحدة دونالد 

ترامب القدس عاصمة إلسرائيل ونقل الس���فارة األميركية إليها، 

صيت الحرك���ة اإلنجيلي���ة )Evangelicalism( باعتبارها العامل 

األس���اس التخاذ ترامب هذا القرار. فما ه���ي اإلنجيلية؟ ومن هم 

اإلنجيليون؟ وما هي عالقتهم بإسرائيل والقدس؟.

اإلنجيلية هي تيار داخل الدين المس���يحي البروتستانتي نما 

ف���ي القرن الثامن عش���ر. وتعود تس���مية اإلنجيلي���ة إلى الكلمة 

»Good News« والقص���د  »Gospel« وباإلنجليزي���ة  اليوناني���ة 

هو األخبار الس���ارة اآلتية من مملكة الرب، أما التس���مية العربية 

للحركة فتع���ود إلى »اإلنجيل« باعتبار أن الحركة تمتاز بتركيزها 

على المعنى الحرفي لنص���وص الكتاب المقدس، وتدعو العتباره 

المصدر الوحيد للديانة المسيحية. وفيما يخص التسمية ُيشار 

 )Evangelicalism( إل���ى أن الحديث هنا يدور حول اإلنجيليي���ن

وليس حول »األنجيليكية – Anglicanism« )وهو اسم الكنيس���ة 

في إنكلترا بعد استقاللها عن الكنيس���ة الكاثوليكية في القرن 

ال�16(.

حدة أكبر تجّم���ع لإلنجيليين، باإلضافة إلى 
ّ
عد الوالي���ات المت

ُ
ت

مراك���ز أخرى لهم في هولن���دا ونيوزيلندا وأسترالي���ا والبرازيل 

ونيجيري���ا وغيرها. وتش���ير تقارير عديدة إلى ك���ون اإلنجيلية 

نقل عن 
ُ
تيارًا صاعدًا في بلدان عّدة. وبس���بب صعوب���ة اإلحصاء ت

اإلنجيليي���ن أعداد متضاربة. ففي العام 2011 نقل أن عددهم هو 

حوالي 285 مليون نس���مة في العالم وأن نس���بتهم حوالي %13 

من المس���يحيين، وفي العام 2017 ارتفع عددهم إلى 550 مليون 

نسمة ونسبتهم إلى %25. 

وتش���ير بعض التقارير إلى أن أعدادهم في الواليات المتحدة 

هي حوالي 80 مليون. 

وم���ع أن هناك أصواتًا تش���كك في هذه األع���داد، خاصة وأنها 

رها الحرك���ة اإلنجيلية ذاتها، إال 
ّ
ف���ي كثير من االحيان أرقام توف

ه ال يمكن التغاضي عن صعود تأثيرهم خاصة على المس���توى 
ّ
إن

السياسي في الواليات المتحدة.

معتقدات مركزية
تتبن���ى الحركة اإلنجيلية مجموعة من المعتقدات الخاصة بها. 

يش���دد اإلنجيليون على ضرورة »التحّول« الشخصي و«الحياة من 

جديد« وعلى أهمية الثقة الش���خصية الكامل���ة والمتناهية في 

المسيح من أجل الخالص. وتشدد الحركة على أن اإلنجيل هو كلمة 

الرب دون أي خطأ في األصل، وأنه هو السلطة النهائية، وهو أعلى 

من أي سلطة دنيوية، ويؤمن هذا التيار بضرورة تقليص السلطة 

الدينية الدنيوية وينادي بالعالقة المباش���رة بين اإلنسان والرب 

دون الحاجة للوسطاء، باإلضافة لمجموعة من المعتقدات األخرى. 

كما طّورت الحركة اإلنجيلية مجموعة من األفكار وأنماط الحياة 

المش���تركة؛ وعلى سبيل المثال، يؤك���د اإلنجيليون على أهمية 

البيت والعائلة، وأهمية الهوية المس���يحية للمطالب والنضاالت 

السياسية، مثل حركة مناهضة الكحول والحركة إلبطال قانونية 

الخدمات الجنسية والحركة لمنع اإلجهاض.

مكانة إسرائيل والقدس
تعتبر أغلبي���ة اإلنجيليين في الواليات المتحدة حاضنة داعمة 

إلسرائي���ل والصهيونية، ويقوم كثيرون منهم بالتبرع إلسرائيل 

والعمل ألجله���ا، وبالتحديد لحركات اليمي���ن االسرائيلي. يعود 

ذلك باألساس إلى أسباب دينية متعلقة بموضوع عودة المس���يح 

واليهودية. 

بالرغم من التفرعات العديدة ف���ي اإلنجيلية، يمكن أخذ فكرة 

ع���ن منطق دعم إسرائيل مما كتبه مفكر إنجيلي- إيرلندي يدعى 

نلس���ون ديرب���ي )1800-1882( وتتبعه أغلبية م���ن اإلنجيليين. 

يدعي ديربي أن هناك في الكتب المقدسة سلس���لة متصلة من 

النب���وءات التي تأت���ي على مراحل والمرتبط���ة ببعضها البعض؛ 

خالصتها أن المس���يح عليه الس���الم سوف يظهر ف���ي المرحلة 

األول���ى في الس���ماء ويأخذ إلي���ه المؤمنين، ومن ث���م تقوم في 

المرحلة الثانية المآسي على األرض، مثل كوارث طبيعية وحروب. 

ولليهود، الذي يس���يطرون على »أرضهم« في هذه الفترة، تكون 

الحياة صعبة بش���كل خاص. ويقول إن النصوص المقدسة تشير 

إلى أنه بدل أن يؤمن اليهود بالمس���يح، يؤمنون بمس���يح-كاذب 

يق���وم ببناء الهيكل، فتق���وم الحرب عليهم، ويقت���ل فيها ثلثا 

اليهود. أما الثلث المتبقي فيعتنق المس���يحية دينًا، وبعد سبع 

سنوات ينزل المس���يح مع المؤمنين من السماء ويطرد »المسيح- 

الكاذب«، ومن ثم يحكم المسيح العالم لمدة ألف سنة من داخل 

عاصمته، القدس. 

يقود هذا الس���يناريو المشبع بالحتمّية اإلنجيليين إلى اإليمان 

بأن الخالص سوف يبدأ بإقامة الدولة اليهودية )1948( واالستيالء 

على المسجد األقصى )1967( وبناء الهيكل، الذي يعتبر تفصياًل 

أساسيًا في هذا السيناريو، الذي وضعه ديربي، حيث أن أحد أهم 

مراحل هذا الس���يناريو هو أن يقوم »المسيح- الكاذب« بتدنيس 

الهيكل. بالتالي من أجل تدني���س الهيكل يجب بناؤه أواًل، ومن 

أجل بناؤه يجب أن يسيطر اليهود على القدس. 

 The« وفي العام 1970 صدر في الواليات المتحدة كتاب بعنوان

Late Great Planet Earth« لكاتب إنجيلي اسمه هال ليندسي، 

ِبعت 15 مليون نس���خة منه. يقول 
ُ
حقق أرقام مبيعات قصوى وط

ليندس���ي لمتّبعي دربه: »ابحثوا في إسرائي���ل عن حركات تدعو 

لجعل القدس مرك���زا دينيا لكل العالم وتدعو إلقامة الهيكل من 

جدي���د«. وبالفعل، منذ الثمانينيات ب���دأت العالقة بين متتبعي 

ليندسي وحركات اليمين ف���ي اسرائيل بالنمو، خاصة تلك التي 

تشدد على القدس والهيكل.

العمل من أجل إسرائيل
قدم���ت المجموع���ات والكنائ���س اإلنجيلية الدع���م إلسرائيل 

بشكل عش���وائي حتى تم توحيد جهود كثير منها تحت منظمة 

 CUFI - Christians( »مس���يحيون متحدون من أج���ل إسرائي���ل«

United for Israel(. تق���ول المنظمة، التي تأسس���ت عام 1992 

وتم تنش���يطها فعليًا عام 2006 على يد جون هاغي وتعتبر أكبر 

منظمة إنجيلية داعمة إلسرائيل، إن عدد أعضائها تعدى المليون 

عضو، يقومون بفعاليات ش���هرية ومؤتمر سنوي يمتد لعدة أيام 

يشارك فيه اآلالف.

وثمة منظمة إنجيلية أخرى هي »السفارة المسيحية العالمية«، 

التي تضم مس���يحيين متضامنين مع إسرائي���ل من كافة أنحاء 

العالم. تقوم ه���ذه المنظمة بعقد مؤتمر سنوي في القدس منذ 

حوالي 40 عامًا يش���ارك فيه آالف من اإلنجيليين من ش���تى أنحاء 

العالم، ويَعد الحدث الس���ياحي األكبر في إسرائيل سنويًا. تدعي 

المنظمة، التي تنش���ط في ما تس���ّميه »الدبلوماسية اإلنجيلية«، 

أنها تمتلك فروعًا في 90 دولة وأنها تعمل في 170 دولة.

وهناك منظمة مش���هورة أخرى هي »مؤسسة الصداقة«، تعمل 

في مواضيع الهجرة واالستيطان في إسرائيل والرفاه واألمن. 

وق���د تعرضت هذه المنظمة النتقادات م���ن أطراف دينية في 

إسرائي���ل، بحجة أّن فعالياتها تهدف إل���ى تنصير اليهود. وتم 

وقف التعامل معها ف���ي بلدية القدس لفترة قصيرة، وفي حين 

حّرم بعض الحاخامين تلقي مس���اعدات مالي���ة منها فقد حللها 

آخرون، على رأسهم عوفاديا يوسف. 

 أن اإلنجيليي���ن يؤكدون أنهم ال يهدف���ون لتنصير اليهود 
ّ

إال

وأنهم معجبون بإسرائيل والش���عب اليه���ودي وبما يقومان به. 

ويبدو أن الطرفين، الصهيونية واإلنجيلية، يؤجالن أو يهّمش���ان 

التع���ارض في العقيدة بينهما، بس���بب »المصلحة المش���تركة« 

لكليهما. 

االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 
يش���كل اإلنجيليون، بحسب معهد »بيو« األميركي، حوالي %26 

من جمه���ور المصّوتين في الواليات المتح���دة، وقد صّوت %81 

منهم لترامب )وذلك بالرغم من عدم تدّينه وقضاياه الجنس���ية 

الت���ي ال تتالءم مع القيم اإلنجيلية(، وهي نس���بة أكبر بكثير من 

النس���بة التي حصل عليها ميت رومني وجون ماكين، المرشحان 

الجمهوريان السابقان. 

ويعود الدع���م الذي تلقاه ترامب لعدة أسب���اب منها: تعيينه 

لنائب رئي���س إنجيلي هو مايك بين���س، وإخافتهم من انتخاب 

هيالري كلينتون بادعاء أنها سوف تس���تغل أموال الضرائب من 

أجل ضرب القضايا التي تهمهم، مثل قيامها بتمويل اإلجهاض 

وتوسي���ع حق���وق المثليين وغي���ر ذلك، باإلضافة إل���ى مناغمته 

للنزعة اليمينية عمومًا لإلنجيليين في القضايا الس���ياسية مثل 

موضوع المهاجرين.

أحد أه���م الوعود التي قطعها الرئيس األميركي على نفس���ه 

ه���و موضوع القدس. وتنق���ل مجموعة من التقاري���ر الصحافية 

معلومات عن الدور المركزي ال���ذي لعبه اإلنجيليون في الضغط 

على ترامب بعد انتخابه من أجل إعالن القدس عاصمة إلسرائيل 

ونقل السفارة إليها. ونقل تقرير لوكالة »رويترز« أن اإلنجيليين 

استخدموا ع���دة وسائل للضغط، منها الحم���الت على اإلنترنت، 

والبرقيات والرسائل، باإلضافة للمستش���ارين المحافظين الذين 

ضغط���وا على ترام���ب كي ينفذ وع���ده. باإلضافة لذلك، يش���ير 

التقري���ر إلى الدور الكبير الذي مارس���ه مايك هاكبي، والد سارة 

هاكب���ي المتحدثة باسم رئاسة البيت األبيض، الحاكم الس���ابق 

لوالية أركنس���و والمرشح الرئاسي الس���ابق. ويقف هاكبي على 

رأس منظمة مس���يحية تدع���ى  My Faith Votesنش���طت في 

موضوع القدس ونشرت عريضة على موقعها على اإلنترنت دعت 

الن���اس للضغط على الرئيس ترام���ب لالعتراف بالقدس عاصمة 

إلسرائيل 

ويش����ير ديفي����د برسونس، نائ����ب رئيس منظمة »الس����فارة 

المس����يحية العالمية« اإلنجيلية، إلى أن نقل الس����فارة للقدس 

ك����ان أحد أهم أسب����اب دع����م اإلنجيليين لترامب ف����ي حملته 

االنتخابي����ة. ويدعي برسونس أن سب����ب دعم جيمي موراليس، 

رئيس غواتيماال، لنقل الس����فارة للقدس ه����و كونه ابنا لعائلة 

إنجيلي����ة وأن اكث����ر من 50% م����ن أبناء مواطني بل����ده ينتمون 

لإلنجيلي����ة. كما ربط برسونس بين الدول ذات النس����بة العالية 

من اإلنجيليي����ن وبين رفض اقتراح القرار ال����ذي قدمته الدول 

العربية لألم����م المتحدة إلدانة إعالن ترام����ب. وقال إنه يمكن 

رؤي����ة العالقة بين تعداد اإلنجيليين ونمط التصويت. فتس����ع 

دول عارض����ت االقتراح، منها غواتيم����اال وهندوراس )36% من 

سكانها إنجيلي����ون(. واجتاحت الثورة اإلنجيلية أفريقيا أيضًا، 

ف����إن دولة أخرى عارضت االقتراح هي توج����و في غرب أفريقيا، 

ويش����كل اإلنجيلي����ون 10% من سكانه����ا. وهن����اك دول أخرى 

امتنعت عن التصويت فيها نس����بة كبيرة من اإلنجيليين، مثاًل 

رواندا ورب����ع سكانها من اإلنجيليين، وأوغندا التي ينتمي ثلث 

سكانها إلى هذا التيار الديني.

تجدر اإلش���ارة إلى أنه عقب إعالن ترام���ب، قال رئيس المجمع 

اإلنجيلي األردني عم���اد معايعة إن الطائفة اإلنجيلية في الغرب 

ليست على موقف واحد بشأن دعم قرار الرئيس األميركي دونالد 

ترام���ب بخصوص االعت���راف بالقدس ونقل الس���فارة األميركية 

إليها، وإن الداعمين إلسرائيل من بين اإلنجيليين لهم تفسيرهم 

وإن آخرين لهم تفسير مختلف. 

وقال المعايعة إن هناك اختالفات بين إنجيليي الشرق والغرب. 

وفيما يخص إنجيليي األردن، الذي يعدون حوالي 10 آالف نسمة، 

أك���د المعايعة أنهم ج���زء من الوطنية األردني���ة واألمة العربية 

ورفض���وا قرار ترامب. وأش���ار إل���ى أن مجمع الكنائ���س اإلنجيلي 

األردني بعث برسالة لترامب تدعوه للعدول عن قراره.
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أعلن ف���ي إسرائيل، أول أمس األحد، عن إطالق المهاجرين 

األفارق���ة المحتجزين في منش���أة »سهروني���م« في جنوب 

إسرائي���ل بع���د أن فوت���ت الحكومة الموع���د النهائي الذي 

حددت���ه المحكمة العليا إلنهاء خط���ة ترحيل طالبي اللجوء 

اإلريتريين والسودانيين.

وأبلغت الدولة المحكمة العليا أن المفاوضات مع بلد ثالث، 

التي تحدث���ت تقارير عدة أنها أوغن���دا، لقبول المهاجرين 

الُمرحلين من إسرائيل ما تزال جارية.

وأكدت سلطة الس���كان والهجرة والح���دود، في بيان لها، 

إطالق سراح المحتجزين، والذين يصل عددهم إلى نحو 200 

ش���خص. وقبيل الموعد النهائي أبلغ المستش���ار القانوني 

للحكومة أفيح���اي مندلبليت المحكمة أنه سيتم اإلفراج عن 

المحتجزين مع استمرار المحادثات مع بلد آخر.

وكانت المحكمة منحت الدولة، في األسبوع الماضي، مهلة 

حتى منتصف يوم األحد لعرض خطة ترحيل إلعادة توطين 

المهاجرين في بلد ثالث بش���كل آمن، أو إطالق سراحهم من 

االحتجاز.

وف���ي هذه األثناء أعل���ن أن إسرائيل تج���ري محادثات مع 

أوغندا وقالت إنه من المرجح للغاية التوصل إلى اتفاق.

وأقر وزير أوغندي رفيع، هو وزير الدولة لشؤون المهاجرين 

والتأهب للكوارث موسى إيكويرو، للمرة األولى، يوم الجمعة 

الفائت، بأن بالده ت���درس بإيجابية طلبا من إسرائيل لقبول 

500 طالب لجوء إفريقي. 

وحت���ى يوم الجمعة، نفت أوغن���دا باستمرار وجود صفقة 

ترحيل مع إسرائيل، على الرغم من التقارير التي تحدثت عن 

استقبالها لمهاجرين تم ترحيلهم من إسرائيل.

وكانت رواندا، وهي دول���ة طرف ثالث أخرى ذكرت تقارير 

أنه���ا وافقت على استقبال طالبي لج���وء من إسرائيل، نفت 

وج���ود أي اتفاق وقال���ت إنها لن تس���توعب أي مهاجر يتم 

طرده من إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو، في وقت سابق من الشهر الحالي، عن التوصل إلى 

اتفاق جدي���د مع مفوضية الالجئين التابعة لألمم المتحدة. 

وق���ام نتنياهو بتجميد االتفاق بع���د وقت قصير من إعالنه 

عنه، في أعق���اب انتقادات حاّدة واجهها من سياسيين في 

أحزاب اليمين ومجموعات مناهضة للمهاجرين.

وتحول وجود المهاجرين، الذين هم بمعظمهم من إريتريا 

والسودان، إلى موضوع سياسي رئيسي في إسرائيل. والقت 

سياس���ة ترحي���ل سابقة اتبعته���ا الحكوم���ة اإلسرائيلية، 

وعرضت من خاللها على المهاجرين مبلغ 3500 دوالر وبطاقة 

سفر إلى بلدان إفريقية، تنديدات من نش���طاء إسرائيليين 

ومن األمم المتح���دة، الذين اعتبروه���ا فوضوية وغير آمنة 

باإلضافة إلى تنفيذها بصورة سيئة.

وت���م ترحيل نحو 1700 طال���ب لجوء طواعي���ة إلى أوغندا 

ف���ي األعوام الثالثة األخيرة، لكن الحكومة تس���عى ألن تتم 

عمليات الترحيل المس���تقبلية بصورة أسرع، بمعدل حوالي 

600 مهاجر في الش���هر، بدال من 600 في العام الواحد. لكن 

من أجل حدوث ذلك، تحت���اج إلى دولة توافق على استقبال 

طالبي لجوء تم ترحيلهم بشكل قسري. 

وتح���دث طالب���و لجوء ت���م ترحيلهم طواعية إل���ى أوغندا 

ورواندا في الماضي عن مواجهتهم لمخاطر حقيقية وحتى 

تعرضهم للسجن بعد وصولهم إلى أفريقيا من دون الوثائق 

المالئمة، ولم ُيسمح لهم بالبقاء في رواندا، وإنما أجبروا على 

اجتياز الحدود بصورة غير شرعية إلى بلدان أخرى.

وقام���ت المحكمة العلي���ا بتجميد عملي���ات الترحيل في 

منتصف ش���هر آذار الماضي استجابة اللتماس تم التقدم 

به إليها.

الخطة الجديدة التي لم تعّمر طوياًل!
في أعق���اب االحتجاج المحل���ي والدولي ونف���ي الدول 

األفريقية وجود تفاهمات مع إسرائيل في شأن استقبالها 

لألفارق���ة، عمل نتنياهو ووزير الداخلية آرييه درعي على 

خطة بديلة بالتعاون مع مفوضية الالجئين التابعة لألمم 

المتحدة. وقد عمل عليها نتنياهو بشكل سري بالرغم من 

أن الحكومة كانت تدافع عن الخطة القديمة في المحكمة 

العليا، وفي نفس الوقت تقوم بصياغة خطة بديلة تكون 

مقبول���ة دوليا، مما أعطى االنطباع أن الحكومة ماضية في 

خطة الطرد القسري السابقة. وبحسب صحيفة »هآرتس« 

فإن كافة طالبي اللجوء من دارفور في السودان، وعددهم 

3 آالف ش���خص، سيكون���ون أول من يحص���ل على مكانة 

مؤقتة في إط���ار الخطة التي تس���تبدل خطة طرد جميع 

طالب���ي اللجوء. وفي إطار هذه الخطة سوف يتوقف طالبو 

اللجوء من إريتريا والسودان عن تقديم طلبات شخصية، 

حيث أن األمم المتحدة وإسرائيل ستقومان بتقسيمهم 

إلى مجموعات لتحديد مكانتهم. وجاء أنه لم يصدر قرار 

بعد بش���أن 3 آالف طال���ب لجوء آخري���ن سيحصلون على 

مكان���ة في إسرائيل في المرحل���ة األولى من الخطة التي 

تس���تمر سنة ونصف الس���نة. وخالل الس���نوات الخمس 

القادمة من المفترض أن يحصل 16250 طالب لجوء آخرين 

على مكانة لجوء، وعدد مماثل سوف يغادر البالد إلى دول 

غربية. 

وأعل���ن نتنياهو عن هذه الخطة ف���ي مؤتمر صحافي فاجأ 

الجمي���ع، خصوم���ه ومؤيديه. فقد تفاج���أ خصومه من كون 

نتنياهو تراجع عن خطة الطرد لصالح تس���وية مع مفوضية 

الالجئين، وأعلنوا عن تأييدهم له���ذه الخطة التي اعتبرت 

نجاحا لنضالهم ضد خطة الطرد. في المقابل تفاجأ مؤيدوه 

الذي���ن اعتبروا أنه تراجع عن الوعود التي قطعها لس���نوات 

لقواع���ده االنتخابية المؤيدة للط���رد، فضال عن أن الخطة لم 

تعرض على الحكومة حيث فاجأت أيضا وزراء الليكود. 

بعد اإلع���الن عن الخطة ب���دأت تثور موج���ات من الغضب 

داخل اليمين، عبر عنها وزراء في الليكود، وأحزاب اليمين ال 

سيما حزب »البيت اليهودي« ورئيسه وزير التربية والتعليم 

نفتال���ي بينيت. كما ثارت ش���بكات التواصل االجتماعي من 

قواع���د اليمين الت���ي عارضت الخطة واعتب���رت أن نتنياهو 

خانها وخدعها، ال سيما وأن الحكومة كانت تخوض صراعا في 

المحكم���ة العليا تدافع فيه عن خطة الطرد، في الوقت الذي 

ك���ان نتنياهو يبلور خطته الجدي���دة مع مفوضية الالجئين 

التابعة لألمم المتحدة. في أعقاب هذا االحتجاج الذي ظهر 

فيه وزراء وأعضاء كنيس���ت من الليك���ود ينتقدون نتنياهو 

بشكل مباشر، أعلن نتنياهو بعد بضع ساعات عن تراجعه عن 

االتفاق الجديد، مبررا ذلك بأنه يريد االجتماع أوال مع سكان 

جنوب تل أبيب ليسمع آراءهم، وهم الذين قادوا احتجاجات 

فاش���ية ضد األفارقة في تل أبيب، وع���الوة على ذلك اتهم 

نتنياه���و الصندوق الجديد إلسرائيل بأنه كان وراء معارضة 

دول أفريقي���ة استقبال المطرودين م���ن إسرائيل، حيث برر 

ذهاب���ه إلى الخطة الجديدة بأن ال���دول األفريقية لم توافق 

على استقبال المطرودين بسبب الضغوط التي مارسها هذا 

الصندوق عليهم.

وردا على الخطوات اإلسرائيلية وتصريحات نتنياهو، قال 

نائب وزير الخارجية الرواندى إن بالده ليس لديها اتفاق مع 

إسرائيل ليتم قبول أو رفض هذا االتفاق، وأشار إلى تغريده 

نش���رها نتنياهو على صفحته على »تويتر« وقال: »لم يكن 

هناك أب���دا اتفاق مع إسرائيل، ال كتابة وال ش���فويًا«. ووفقًا 

للمس���ؤول الرواندي، فإن اتهامات نتنياهو بانسحاب رواندا 

من اتفاق أبرمته مع إسرائيل بسبب ضغط من جهات مدنية 

وعناص���ر االتح���اد األوروبي عارية عن الصح���ة. وأعرب نائب 

الوزير عن غضب���ه من التقارير التي تفيد بأن سبب االنفجار 

في االتص���االت بين البلدين هو مس���ألة وضع المفتش���ين 

اإلسرائيليي���ن في روان���دا. وأكد »ال يوجد سب���ب ألن يكون 

المفتش���ون اإلسرائيليون في بالدنا، وإن رواندا هي منطقة 

سيادية لرواندا وليس إلسرائيل.«..

ووصلت العاصفة الس���ياسية إلى أوجها، عندما هدد عضو 

الكنيست اإلسرائيلي من حزب »البيت اليهودي«، بتسلئيل 

سموتريت���ش، المع���روف بمواقف���ه العنصرية، ب���أن حزبه 

سيعمل عل���ى إسقاط حكومة نتنياهو ف���ي حال أبقت على 

االتفاق. 

وكما ذكرنا، اضطر نتنياهو إلى اإلعالن عن تجميد االتفاق 

مع األم���م المتحدة، بحج���ة دراسة الموض���وع وعرضه على 

الحكومة، بعد أن ش���ن اليمين اإلسرائيل���ي ووزراء من حزب 

الليكود حملة شعواء اتهموه فيها بعدم الثبات على موقف، 

والتراجع عن سياسة طرد الالجئين األفارقة.

وحل���ل الكثير م���ن الكت���اب تص���رف نتنياه���و المناور 

والضعيف في هذه المسألة، حيث أرجع المحلل االقتصادي 

في صحيفة »هآرتس« نحميا شطرسلر، المعروف بتوجهاته 

االقتصادية الليبرالية، ذلك إلى ش���خصية نتنياهو نفسه، 

معتبرا إياه قائدا مترددا ضعيفا. كما اعتبر أن إنجاز نتنياهو 

في بناء الجدار على الحدود المصرية، والذي منع بشكل كلي 

دخ���ول الجئين أفارقة ج���دد إلى إسرائيل، ل���م يأت نتيجة 

قلق���ه على سكان جن���وب تل أبيب الذي���ن يتمركز عندهم 

األفارق���ة، حيث ت���م تأجيل بناء الجدار لس���نوات رغم وعود 

نتنياهو ببنائه، وجاء البناء بحس���ب ش���طرسلر فقط بعد أن 

شنت جماعات مس���لحة من سيناء هجمة على إسرائيل قتل 

خالله���ا عدد من اإلسرائيليين، مما دفع المؤسس���ة األمنية 

والعس���كرية إلى ممارسة الضغط لبناء الجدار، وهذا ما قام 

به نتنياه���و. والقصد من وراء ذلك أن نتنياهو، الذي تفاخر 

بأنه بنى الج���دار إليقاف وصول األفارقة إلى إسرائيل، تأخر 

سنوات في إقامة الجدار برغم إقراره في الحكومة، وفقط بعد 

حدوث عملية قتل فيها إسرائيليون قام ببناء الجدار، وهو ما 

يؤك���د غياب قيادته وتردده وخوفه من قواعده االجتماعية، 

فهو يتحرك ويقرر بحسب قواعده االنتخابية وليس بحسب 

ل صفات مناقضة للقيادة.
ّ
مصلحة الدولة، وهذه برأي المحل

أما الصحافي غدعون ليفي فقد اعتبر أن المشكلة ال تكمن 

في نتنياهو بل في الش���عب الذي يؤيد ط���رد األفارقة كما 

يؤيد قتل الفلس���طينيين في قطاع غزة، ونتنياهو هو أسير 

هذا الشعب ويفهم ما يريد ويتصرف بناء على ذلك. 

ويعبر هذان الموقفان عن التوجه���ات العامة التي أعرب 

عنه���ا الكت���اب اإلسرائيلي���ون المعارضون لط���رد األفارقة، 

فمنه���م من قال إن إسرائيل تعيش فترة الرعاع الذين باتوا 

يحددون سياسات الحكومة، بينم���ا يعتبر البعض اآلخر أن 

المشكلة كامنة في نتنياهو الذي يعيد إنتاج الرعاع ألنهم 

يحملونه على أكفهم، برغم كل ما يحيط به من فس���اد مالي 

وسياسي وعداء للديمقراطية.

وبع���د أن تراجع نتنياه���و عن خطت���ه باستيعاب نصف 

المهاجري���ن األفارق���ة، وعودته إلى خطة الط���رد من جديد، 

توج���ه إلى تبني اقتراح القانون ال���ذي يحاول منع المحكمة 

العلي���ا من إلغاء قوانين تس���نها الحكومة في الكنيس���ت. 

وح���اول حزب »البي���ت اليه���ودي«، في إثر قي���ام المحكمة 

العلي���ا بإبطال قوانين ط���رد األفارقة، ع���رض اقتراح قانون 

يسمح للكنيست بسن قانون جديد بعد إلغائه من المحكمة 

العليا، وجاء هذا القانون ضم���ن التوجه العام لحزب »البيت 

اليهودي« في إعادة إنتاج الس���لطة القضائية، بما ينسجم 

مع التوجه���ات االستيطانية الكولونيالي���ة للحزب. بيد أن 

نتنياه���و فاج���أ الجميع ه���ذا األسبوع بتبني���ه قانونا أكثر 

راديكالي���ة، يمنع المحكم���ة العليا كليًا من إلغ���اء قوانين 

يسنها الكنيس���ت. ويهدف نتنياهو من وراء هذا األمر إلى 

مصارعة حزب »البيت اليهودي« من اليمين، ال سيما وأن هذا 

الحزب تحّدى نتنياهو في موضوع تراجعه عن طرد األفارقة، 

وأظه���ره بأنه تخلى ع���ن مبادئه فجاء اقتراحه بش���أن سن 

قانون يتجاوز إلغاء المحكمة العليا لقانون طرد األفارقة. أما 

الهدف الثاني، ب���رأي محللين إسرائيليين، فيعود إلى رغبة 

نتنياه���و بإجراء انتخابات مبكرة، حي���ث أن اقتراحه لقانون 

راديكالي يس���حب من المحكمة العليا صالحية إلغاء قوانين 

للكنيست سوف يلقى معارضة من حزب »كلنا« برئاسة وزير 

المالية موشيه كحلون، والذي يعتبره كحلون قانونا متطرفا 

ال يس���تطيع الموافق���ة عليه وه���و من يعرض نفس���ه بأنه 

مدافع عن المحكمة العليا. وإذا رفض كحلون التصويت على 

القان���ون فإن ذلك يعني سقوط الحكوم���ة وإجراء انتخابات 

مبكرة، وهذا ما يريده نتنياه���و ولذا فإنه يزج بالجميع إلى 

هذه الزاوية. 

]طالع تقريرًا مفصاًل آخر ص 6[

تحليالت إسرائيلية حول قضية طالبي اللجوء األفارقة:

نتنياهـو قائـد متـرّدد وضـعـيف
ويخـاف من قواعده االنتخابية!

*»المشكلة ال تكمن في نتنياهو بل في الشعب الذي يؤيد طرد األفارقة 
كما يؤيد قتل الفلسطينيين في قطاع غزة«!*

قال تقرير جديد لمنظمة »بتس���يلم« )مركز المعلومات 

اإلسرائيلي حول حقوق اإلنس���ان ف���ي األراضي المحتلة( 

إن الم���ّس الّروتين���ّي والمنهج���ّي بحق���وق القاصري���ن 

الفلس���طينيين في أراضي 1967 ال يزال مستمّرًا، في ظل 

انعدام أي رقابة قضائية جوهرية.

ش���ر تحت عنوان »ش���بيبة في 
ُ
وأضاف التقرير، الذي ن

خطر«، أن دولة االحتالل أدخل���ت في العقد األخير بعض 

صلة باعتقال 
ّ
التغيي���رات على األوام���ر العس���كرية المت

قاصرين وطرق معاملتهم في المحاكم العسكرية. ويبدو 

ظاهرّي���ًا وكأّن هذه التغييرات جاءت لتحس���ين الحماية 

الممنوح���ة للقاصرين في الجهاز القضائي العس���كري، 

غي���ر أّن التغييرات التي أدخلته���ا إسرائيل لم يكن لها 

ضح أّن 
ّ
سوى تأثير هامش���ّي على حق���وق القاصرين. ويت

التغييرات الش���كلّية لتحس���ين الصورة ش���يء والواقع 

ش���يء آخر. وتش���هد المعطيات على أّن المّس الّروتينّي 

والمنهجّي بحقوق القاصرين ال يزال مستمّرًا.

وجاء في التقرير: يجتاز مئات القاصرين الفلسطينيين 

 سنة المس���ار نفس���ه: القب���ض عليهم في الش���ارع 
ّ

كل

يل وعص���ب أعينهم 
ّ
أو ف���ي منازله���م في منتص���ف الل

وتكبيل أيديهم ثّم اقتياده���م إلى التحقيق، ويندر أال 

يراف���ق ذلك استخدام العنف. ويجري التحقيق مع هؤالء 

القاصرين وهم وحي���دون ومنقطعون تمامًا عن العالم، ال 

ش���خص بالغ يعرفونه يقف إلى جانبهم وال تعطى لهم 

 ذلك بعد 
ّ

فرصة التش���اور مع محاٍم قبل التحقي���ق، وكل

اقتيادهم للتحقيق أصاًل وه���م متعبون وخائفون حيث 

أن بعضهم اقتيد من الش���ارع وق���د أمضى ساعات خارج 

منزله، وبعضهم أفزعوه من نومه في منزله، وبعضهم لم 

يتناول طعامًا أو شرابًا طيلة ساعات، إلى حين التحقيق. 

والتحقيق نفس���ه يرافقه في أحي���ان كثيرة التهديد 

والص���راخ والش���تائم، وأحيان���ًا العنف الجس���دّي أيضًا، 

 ذل���ك واح���د: إرغ���ام القاصرين على 
ّ

واله���دف م���ن كل

س���ب إليهم أو اإلدالء بمعلومات 
ُ
االعتراف بارتكاب ُجرم ن

لتجريم آخري���ن. ويجري اقتياد القاصري���ن للمثول أمام 

المحكمة العس���كرية ألج���ل تمدي���د اعتقالهم وهناك 

يلتق���ي معظمه���م بمحاميه للم���ّرة األول���ى. في معظم 

ى عندما 
ّ
الح���االت يقّرر القاض���ي تمديد اعتقاله���م حت

تكون البّين���ة الوحيدة ضّدهم اعترافهم الش���خصي أو 

معلومات أدلى بها آخرون تجّرمهم زعمًا، حتى وإن كانت 

زعت ضمن مّس خطير 
ُ
هذه االعترافات والمعلومات قد انت

بحقوقهم. وفي هذه الظ���روف وبالنظر إلى إدراكهم أّن 

حكمًا بالسجن ينتظرهم يوافق القاصرون على االعتراف 

بالتهمة المنس���وبة إليهم والتوقيع على صفقة يجريها 

نوا من العودة إلى 
ّ
محاميهم مع النياب���ة فقط لكي يتمك

حياتهم العادّية بأسرع ما يمكن، بعد قضاء المحكومّية 

فق عليها في الصفق���ة، والتي صادق عليها قاضي 
ّ
المت

المحكمة العسكرية للشبيبة.

وقال التقرير إن المحكمة العس���كرية للش���بيبة تعمل 

منذ ع���ام 2009. وتنظر الدولة إل���ى إقامة محكمة خاّصة 

بالش���بيبة كأبرز الخطوات الّرامية إلى الحفاظ على حقوق 

القاصري���ن في الجه���از القضائي العس���كري. لكن هذه 

الخطوة ل���م تحّصن فعلّي���ًا حقوق القاصري���ن الماثلين 

للمحاكمة. وتزعم الدولة أّن التغييرات التي أدخلت على 

األوامر العس���كرية تتيح لوالَدي القاصر انخراطًا أكبر في 

ى أنها 
ّ
 ولدهم���ا وحت

ّ
خذ في حق

ّ
اإلج���راء القضائ���ي المت

تمنحهما »دورًا مركزّيًا« فيه. وحّددت التعليمات الجديدة 

هما 
ّ
واجب إبالغ الوالدين عن اقتياد ولدهما للتحقيق وحق

أن يحضرا جلسات المحكمة وأن يقّدما باسمه طلبات إلى 

ة تأهيل 
ّ
المحكمة وأن يشاركا في جلس���ات مناقشة خط

له. ولكن أيضًا هنا ليس���ت هذه التعليمات سوى مرسوم 

رمزّي ال قيمة فعلّية له.

وأش���ار إلى أنه ف���ي أعقاب التماسات ع���ّدة ُرفعت إلى 

محكمة العدل العليا ت���ّم تقصير بعض فترات االعتقال 

ان 
ّ
المحّددة في األوامر العس���كرية والتي تسري على سك

األراض���ي المحتلة ألجل الرقاب���ة القضائّية. وضمن ذلك 

ُحّددت للم���ّرة األولى فترات اعتق���ال خاّصة بالقاصرين. 

وت���ّم تقصير الفترة التي ينبغ���ي خاللها جلب المعتقل 

للمثول أم���ام المحكمة وفت���رة االعتق���ال لحين تقديم 

ه���ام وفترة االعتقال لحي���ن انتهاء اإلجراءات 
ّ
الئحة االت

القانونية. لكن تقصير فترات االعتقال في الحاالت أعاله 

���ل عدد القاصرين المعتقلين ول���م يكن له تأثير 
ّ
لم يقل

على حقوق القاصري���ن الماثلين للمحاكمة أمام المحاكم 

العس���كرية. فأواًل الفت���رات المحّددة الي���وم في األوامر 

العسكرية يمكن إطالتها بسهولة نسبّيًا. وثانيًا وأساسًا: 

تقصي���ر الفترة يمكن أن يك���ون ذا تأثير فقط في جهاز 

 قرار اعتقال، جهاز 
ّ

يقيم رقابة قضائّية جوهرية على كل

جوء إليه فقط في 
ّ
يرى في أّن اعتقال قاصر أمر ينبغي الل

حاالت استثنائية وفقط إذا ل���م يوجد بديل. على عكس 

ذلك تنظر المحاكم العس���كرية إل���ى اعتقال القاصرين 

ظ على 
ّ
ه جزء روتين���ّي من عملها وفت���رات التحف

ّ
عل���ى أن

همي���ن القاصرين التي يقّررها القض���اة تؤّدي إلى 
ّ
المت

إبقائهم رهن االعتقال لمّدة طويلة.

ولف���ت التقرير إلى أن التغييرات التي تقصدها الدولة 

تتمحور حول ما يجري في المحاكم العس���كرية نفسها، 

ط الدولة الضوء كثيرًا على هذا الجانب فهي ال 
ّ
وحين تسل

تقصد سوى تحويل األنظار عن المسألة األساسية. فهذه 

التغييرات ال تتناول المرحل���ة الحرجة - االعتقال األّولي 

والتحقيق ال���ذي يجري بعد ذلك. وطريق���ة عمل الجهاز 

 بما يحدث في 
ّ

القضائي العس���كري تحّدد مصي���ر الملف

هذه المرحلة، وخاّصة انتزاع اعتراف من القاصر أو انتزاع 

إف���ادة تجّرمه من فم فتيان آخري���ن. وتنطوي اإلجراءات 

في ه���ذه المرحلة على م���ّس خطي���ر بالقاصرين الذين 

يجتازونها وحيدين تمامًا دون مرافقة الوالَدين أو محاٍم 

ودون أن يكون إلى جانبه���م أّي بالغ يعتني بمصالحهم 

ويش���رح لهم ما الذي سيحدث ويعّرفهم على حقوقهم. 

عوضًا عن ذلك يجد القاصرون أنفسهم محاطين ببالغين 

ى ال يتحّدث 
ّ
هم وبعضهم حت

ّ
لو الدولة التي تحتل

ّ
هم ممث

بلغتهم، والغاية من ذلك إرغامهم على االعتراف واإلدالء 

بمعلومات.

ومض����ى التقرير قائ����اًل: اختارت إسرائي����ل أن تقيم في 

الضف����ة الغربية جهاز محاكم عس����كرية وأن تحاكم فيها 

القاصرين الفلس����طينيين. وتبّين الوثائق التي نش����رتها 

ون، 
ّ
جهات رسمّية أّن الدولة تفهم أّن القاصرين مس����تحق

، لحماية خاّصة وأّن جهاز القضاء الخاّص 
ّ

نظرّيًا على األقل

بالش����بيبة ُيفترض أن يعم����ل وفق مب����ادئ مغايرة لتلك 

بع����ة لدى محاكم����ة البالغين. لك����ّن الفجوة بين فهم 
ّ
المت

الدولة وواقع سياساتها تش����هد على أّن هذه الَمصوغات 

تب����ت فق����ط لرف����ع العت����ب وألغ����راض الّدعاي����ة ال غير. 
ُ
ك

فالتغيي����رات التي أدخلتها الدولة ف����ي الجهاز القضائي 

العسكري ش����كلّية ال غير. وأيضًا بعد إدخالها ال يزال هذا 

الجه����از يتجاهل مب����ادئ أساسّية تمّيز أجه����زة القضاء 

الخاّصة بالش����بيبة في القانون الدولي في دول كثيرة في 

العالم وفي إسرائيل، من ضمنها مبدأ مصلحة الطفل، مبدأ 

الم����الذ األخير بحيث ال تلجأ الس����لطات إلى اعتقال وحبس 

 إذا انعدم بديل آخ����ر، ومبدأ التأهيل بحيث 
ّ

القاصري����ن إال

تعطى له األفضلية على إخضاع القاصرين إلجراء قضائّي.

وفي جهاز القضاء العس���كري للشبيبة فإن التعليمات 

واألوامر العس���كرية يكتبه���ا إسرائيلي���ون فقط. وهم 

يفعلون ذلك متجاوزين الفلس���طينيين الذين ال يملكون 

دار حياتهم وفقًا لها 
ُ
ق���درة التأثير على مضامين أوامر ت

ل 
ّ
يطّبقها دائمًا جنود وقضاة ومّدعون إسرائيليون وتمث

ه جهاز يْمثل فيه الفلس���طينّي 
ّ
مصالح دولة االحتالل. إن

دائمًا كمش���تبه ب���ه. والمحاكم العس���كرية لم تكن ولن 

مًا حيادّيًا فهي إح���دى اآللّيات المركزية 
َ
تك���ون يومًا َحك

ان الفلسطينيين 
ّ
التي تستخدمها الدولة الضطهاد السك

وقم���ع أّية ب���ادرة لمقاوم���ة الس���يطرة اإلسرائيلية في 

األراضي المحتلة.

وهذا هو الس���بب أيض���ًا في أّن سعي جه���ات رسمية 

لعقد مقارنة بين جهاز القضاء العسكري وجهاز القضاء 

المدن���ي اإلسرائيلي محكومة بالفش���ل مس���بقًا. ويقوم 

 منهما حماية 
ّ

الجه���ازان على مبادئ مختلفة وغاي���ة كل

 
ّ
مصالح مغايرة. فجهاز المحاكم الفاعل داخل حدود الخط

همون 
ّ
األخضر يعكس مصالح المجتمع الذي أتى منه المت

ويعمل عل���ى حمايتها. فيما المحاكم العس���كرية التي 

تعم���ل في الضف���ة الغربية ال تعكس مصال���ح المجتمع 

ما مصال���ح نظام االحتالل 
ّ
همون وإن

ّ
الذي أتى من���ه المت

 ش���يء رغبت���ه في استم���رار وجوده. من 
ّ

وأّواًل وقب���ل كل

 أيض���ًا الفجوة الفاصلة بين 
ّ

هذا الفرق الجوهرّي نش���تق

الجهازين: طريق���ة االعتقال وأن���واع المخالفات وسقف 

ه���ام وتعليل 
ّ
���ة المطلوب���ة ألجل تقدي���م الئحة ات

ّ
األدل

هم. من 
ّ
همين والعقوبات التي تصدر في حق

ّ
اعتقال المت

هنا فإن مقارنة المعطيات بي���ن هذين الجهازين باطلة 

ها والغاية الوحيدة منها إضفاء الش���رعية على جهاز 
ّ
كل

القضاء العسكرّي.

وتابع التقرير أن جهاز القضاء العس���كرّي ليس الجهاز 

الوحيد الذي تسعى إسرائيل من خالله لخلق صورة زائفة 

توهم ب���األداء القانونّي سعيًا إلخف���اء انتهاكات حقوق 

اإلنس���ان المالزم���ة إلدارة نظام االحت���الل. هكذا تعرض 

إسرائيل أيض���ًا جهاز تطبيق )أو باألح���رى عدم تطبيق( 

دًا غايته 
ّ
القان���ون العس���كري بعد أن أقامت جه���ازًا معق

الظاهرية معالجة شكاوى الفلس���طينيين المقّدمة ضّد 

ه يعمل فعلّيًا كجهاز لطمس الحقائق. وهكذا 
ّ
جن���ود لكن

أيضًا تّدعي إسرائيل حين تهدم منازل الفلس���طينيين 

���ص، بينما في الواق���ع ال يملك 
ّ
بحّج���ة البن���اء غير المرخ

الفلس���طينيون أّي إمكانية الستصدار رخص بناء وإقامة 

منازله���م وفق���ًا للقانون، وه���ذا واقع تدركه الس���لطات 

ها هي من أنش���أته. كذلك تّدعي 
ّ
اإلسرائيلي���ة جّيدًا ألن

ها لم تض���ّم الضفة الغربي���ة في حين هي 
ّ
إسرائي���ل أن

ها ضمن حدودها الس���يادّية وتطّبق 
ّ
تتصّرف هناك كأن

قوانينها كما تشاء وتتجاهل احتياجات الفلسطينيين.

سهم في الحفاظ 
ُ
ائفة ال ت

ّ
وختم التقرير: إن الصورة الز

سهم في إضفاء الشرعية 
ُ
ها ت

ّ
على حقوق اإلنس���ان، بل إن

خاذ 
ّ
على نظ���ام احتالل يحرص م���ن حين لحين عل���ى ات

إجراءات وإدارة مناقشات وإقامة لجان ووضع خطط ونشر 

ائفة أيضًا تس���ّهل على الجمهور في 
ّ
تقارير. والصورة الز

البالد والعال���م هضم نظام االحتالل حي���ث من األسهل 

قب���ول اعتقال قاصر حي���ن يبدو أّن هن���اك قاضيًا »نظر 

في جمي���ع البّينات«. ومن األسهل قبول هدم منزل أسرة 

ذ أحد أبنائها عملّية داخل إسرائيل وبعد 
ّ
بأكمله���ا إذا نف

« قاضي المحكمة العليا. ومن األسهل 
ّ

أن »نظر في الملف

قبول توسيع مستوطنة حين يبدو أّن األرض التي أقيمت 

عليها أعلن���ت ك�«أراضي دولة« وفق���ًا لتعليمات منظمة 

ائفة 
ّ
ه من وراء هذه الصورة الز

ّ
حّددتها السلطات. غير أن

ُيدار منذ خمس���ين سنة نظام مسؤول عن المّس العنيف 

 يوم دون رقيب أو حسيب. وما من 
ّ

بماليين األشخاص كل

قانون أو أمر عس���كري أو مرسوم أو ق���رار محكمة يمكنه 

تمويه ذلك. وعن���د نزع هذا القناع يتبّدى نظام االحتالل 

 قباحته أمام أعين الجميع.
ّ

مكشوفًا بكل

تـقـريـر جـديـد لـمـنـظـمـة »بـتـسـيـلـم«

المّس الروتينّي والمنهجّي بحقوق القاصرين الفلسطينيين
ال يزال مستمّرًا في ظل انعدام رقابة قضائّية جوهرية

االحتالل: جرائم مكشوفة بحق االطفال.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

ارتفاع ديون العائالت
 بضعفي نسبة ارتفاع المداخيل

قال تقرير جديد لبنك إسرائيل المركزي إن حجم ديون 

العائ���الت ف���ي إسرائيل ارتف���ع منذ الع���ام 2007 وحتى 

العام الماضي بنس���بة 100%، في حين أن الدخل الصافي 

للعائالت، الذي يش���مل الرواتب الصافية ومداخيل أخرى، 

ارتف���ع في ذات الفترة بنس���بة 50%، وهذا م���ا يزيد قلق 

البنك المرك���زي، خاصة وأن االرتف���اع األعلى هو للصرف 

الجاري، وليس للقروض االسكانية.

وحس���ب التقرير، فإن حجم ديون العائالت بلغ في العام 

الماض���ي 2017، حوالي 530 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل 

4ر151 مليار دوالر، مقابل 270 مليار شيكل في العام 2007. 

وقد ارتفع حجم الديون اإلجمالي في العام الماضي بنسبة 

14ر%5.

وبلغ حجم الق���روض االسكانية ف���ي 2017 حوالي 337 

مليار ش���يكل، زيادة بنس���بة 85ر5% عن العام 2016. في 

حين بلغ حجم الدي���ون للصرف العائلي الجاري قرابة 193 

مليار شيكل، زيادة بنسبة 9ر3%. ويقول التقرير إن حجم 

القروض التي حصلت عليه���ا العائالت في العام الماضي 

وحده، وليس لغرض اإلسكان، بلغ 12 مليار ش���يكل، مقابل 

3 مليارات شيكل في العام 2007.

ويش���ير التقرير إلى أن الزي���ادة الفعلية لحجم الديون 

ارتفع من���ذ العام 2007 بنس���بة 20%، أكث���ر من اجمالي 

الدخ���ل الصافي للعائالت، وهذا ألن حج���م الديون ارتفع 

بنس���بة 100%، في حين أن دخل العائالت الصافي ارتفع 

ف���ي ذات الفترة بنس���بة 50%، ويضاف إل���ى هذا أن عدد 

العائالت ارتفع في ذات الفترة بنسبة %20.

ويقول التقرير إن حجم القروض االسكانية في إسرائيل 

بلغ 27% من حجم الناتج العام، وهذه نسبة أقل من معدل 

النس���بة في ال���دول المتطورة. في حي���ن أن حجم الديون 

للصرف العائلي الجاري يعادل 15% من حجم الناتج العام، 

وهذه نسبة أعلى من المعدل القائم في الدول المتطورة. 

وقد ساهم في االرتفاع الكبير في حجم الديون عامالن، 

أولهم���ا الفائدة البنكية المنخفضة منذ ما يزيد عن ثالث 

سن���وات، رغم أن الفوائد على الق���روض تبقى عالية جدا، 

مقارن���ة مع الفائ���دة األساسي���ة. ففي حي���ن أن الفائدة 

األساسية التي يطرحها بنك إسرائيل منذ ش���باط 2015، 

هي 1ر0%، ف���إن الفوائد على التوفيرات تبقى هامش���ية 

في حدود 5ر0%، إلى 1%، أم���ا الفوائد على القروض فهي 

تتراوح ما بين 5ر2%، وتصل إلى ما يزيد عن %10.

والعام���ل الثاني هو اقبال ش���ديد للعائالت على ش���راء 

الس���يارات الجدي���دة، إذ أن م���ا يزيد ع���ن 40% من اثمان 

الس���يارات هي قروض من البنوك وش���ركات استثمارات، 

وهذا يبرز بش���كل خاص في سنة الذروة لبيع الس���يارات 

في الع���ام 2016، الذي سجل بيع م���ا يزيد بقليل عن 300 

ألف سيارة، ففي ذلك الع���ام ارتفع حجم ديون العائالت 

ألغراض جارية وليس للس���كن بنس���بة 6%، مقارنة بالعام 

2015، الذي هو أيضا سجل ذروة في بيع السيارات.

ويح���ذر بنك إسرائي���ل من هذا االرتفاع الدائم بنس���ب 

عالية لحجم ديون العائ���الت، ويطالب بلجمها، تخوفا من 

ارتفاع نسبة عدم احترام التسديد، في حال تفجرت أزمة 

اقتصادية، أو عادت الفائدة البنكية إلى مستويات سابقة، 

رغم أن ه���ذا ال يلوح باألفق حتى نهاية العام الجاري على 

األقل، نظرا لكون التضخم المالي ما زال هامشيا، وأقل من 

الحد األدنى التي حددته الس���ياسة االقتصادية، من %1 

إلى 3% سنويا.

معدل الرواتب يسجل ارتفاعا 
جديدا في مطلع العام

سج���ل معدل الروات���ب في مختلف قطاع���ات االقتصاد، 

في الش���هر األول من العام الجاري، ارتفاعا بنس���بة 4ر%2، 

ليصل إلى مستوى 10208 ش���واكل، وهو ما يعادل حوالي 

2916 دوالرا. إال أنه في طيات هذا المعدل فجوات كبيرة، إذ 

ان فقط ثلث العاملي���ن يتقاضون رواتب اعلى من المعدل 

العام، في حين أن الثلثين يتقاضون أقل منه. كما أن %32 

من األجيرين يتقاضون راتب الحد األدنى وما دون.

ويتبين من تقرير بنك إسرائيل أن معدل الرواتب يسجل 

ارتفاعات دائمة في السنوات األخيرة، بموازاة ارتفاع أعداد 

العاملين سنويا. وحسب ما ورد، فإنه منذ العام 2012 وحتى 

نهاية العام 2017 ارتفع معدل الرواتب العام بنسبة %14، 

ف���ي حين أن اجمالي التضخم المالي في ذات الفترة ارتفع 

بنس���بة 4ر2%. كما يشير التقرير إلى أن عدد العاملين في 

الس���نوات الماضية، ارتفع ب� 600 أل���ف عامل، وأن البطالة 

باتت في أدنى مس���توى لها، 4% في نهاية العام الماضي 

و8ر3% في شهر شباط الماضي.

وكان أعلى مس���تويات الرواتب في قطاع العلوم واإلعالم 

والتقنيات العالية، وبلغ أكثر م���ن ضعفي المعدل العام- 

21725 ش���يكال، وهو ما يعادل 6207 دوالرات. أما في قطاع 

االستثمارات والخدمات المالية، فقد سجلت الرواتب أعلى 

نسبة ارتفاع- 5ر7%، وبلغ المعدل 19013 شيكال.

أما في قطاع التربية والتعلي���م، فقد بلغ معدل الرواتب 

7803 ش���واكل، بمعن���ى 77% من مع���دل الرواتب العام. 

وف���ي قطاع التمريض البيتي والرفاه االجتماعي بلغ معدل 

الرواتب 8718 شيكال. ومعدل الرواتب األدنى هو في قطاع 

المطاعم والضيافة، إذ بلغ 4878 شيكال، وهذا أقل من الحد 

األدنى من الرواتب، الذي بلغ في الش���هر األخير من العام 

الماضي 5300 شيكل، وهو ما يعادل حاليا 1514 دوالرا.

يذكر أن معدل الرواتب الع���ام ال يعكس معدل الرواتب 

الفعلي، إذ أن معدل الرواتب العام يجمع الرواتب المسجلة 

ويقس���مها بين العاملي���ن، بينما مع���دل الرواتب الفعلي 

يتعامل مع مستويات الرواتب، بحسب أعداد العمال، التي 

تتقاض���ى كل واحد من مس���تويات الرواتب، ولهذا نرى أن 

معدل الرواتب الفعل���ي في حدود 67% من معدل الرواتب 

العام، أو 70% كحد أقصى.

سجلت البنوك اإلسرائيلية الخمس����ة الكبرى، في العام 

2017، ذروة جديدة في األرباح، إذ بلغ حجمها اإلجمالي 1ر9 

مليار ش����يكل )61ر2 مليار دوالر(. وهذا يعد زيادة بنسبة 

12% ع����ن العام الذي سبق 2016، وزيادة بنس����بة 35% عن 

العام 2012. وسجلت ش����ركات التأمي����ن الكبرى هي أيضا 

ذروة جديدة في أرباحها ف����ي العام الماضي، وبلغت 2ر3 

مليار ش����يكل )919 مليون دوالر(، وهذه زيادة بنسبة %92 

عن العام 2016. 

وكانت أعلى أرباح البنوك ق����د سجلها البنك الثاني من 

حيث الحج����م، بنك ليئومي، الذي أعلن ع����ن أرباح صافية 

بقيمة 17ر3 مليار شيكل، وهو ما يعادل حوالي 911 مليون 

دوالر )48ر3 شيكل للدوالر(. وتاله البنك األكبر هبوعليم، 

ال����ذي حقق أرباحا بقيمة 66ر2 مليار ش����يكل )764 مليون 

دوالر(، وبنك ديس����كونت- 26ر1 مليار شيكل )362 مليون 

دوالر(،وبنك مزراحي طفاحوت- 31ر1 مليار ش����يكل )376 

ملي����ون دوالر(، وبنك هبينليئومي- 678 مليون دوالر )195 

مليون دوالر(.

وقد حققت البنوك الخمس����ة الكب����رى مجتمعة مداخيل 

بقيمة 54ر46 مليار شيكل )37ر13 مليار دوالر(، من بينها 

34ر28 مليار شيكل )14ر8 مليار دوالر( من الفوائد البنكية، 

و69ر14 ملي����ار ش����يكل )22ر4 مليار دوالر( م����ن العموالت، 

وهذا برغم انخفاض الفوائد البنكية في السنوات الثالث 

األخي����رة، والتقليص����ات العديدة التي ج����رت على نظام 

العموالت البنكية.

تقليص الموظفين خفض المصروفات
ويستدل من تقارير البنوك أن تقليص أعداد الموظفين 

في البن����وك، بموجب تعليمات بنك إسرائيل المركزي، قد 

ساهم في خفض صرف البنوك على الرواتب، بما بين 700 

مليون إلى مليار ش����يكل بشكل تراكمي في ثالث سنوات. 

ومن المفت����رض أن يكون التوفير أعل����ى، بعد أن تنتهي 

البن����وك من دفع نفق����ات التقاعد المبكر لع����دد كبير من 

الموظفين.

وكان بنك إسرائيل المرك����زي قد أطلق، في العام 2016، 

خطة لتقلي����ص أع����داد الموظفين في البنوك الخمس����ة 

الكبرى حتى الع����ام 2020 بنس����بة 12%، إذ أنه مع نهاية 

العام 2016 بلغ عدد الموظفين في البنوك الخمسة 43775 

موظفا، بمن فيه����م العاملون في ف����روع للبنوك في دول 

عدة في العال����م، وأساسا في الواليات المتحدة األميركية 

وأوروبا. 

وفي النصف الثان����ي من الع����ام 2017، أعلنت المراقبة 

على البنوك في بنك إسرائي����ل المركزي، د. حيدفا بار، أن 

عل����ى البنوك التجارية أن تغلق 6 آالف وظيفة أخرى حتى 

نهاي����ة العام 2020، ما يعني مضاعف����ة الهدف الذي تم 

اإلع����الن عنه في نهاية الع����ام 2016، أي تقليص 25% من 

ع����دد الوظائف الذي كان قائما م����ع نهاية العام 2016، ما 

يعني إغالق 11 ألف وظيف����ة حتى العام 2020. وكان عدد 

العاملين في البنوك قد تقلص بين العامين 2013 و2015 

بما يزيد عن 2800 موظف.

وأكبر بنك من حيث التشغيل، حسب معطيات نهايات 

2017، ه���و بنك ليئومي، ال���ذي لديه 12 ألف وظيفة. ثم 

بن���ك هبوعليم وهو أكب���ر البن���وك اإلسرائيلية ويعمل 

في���ه 11 ألف موظف. ثم بنك ديس���كونت، ثالث البنوك 

اإلسرائيلي���ة، ويعم���ل في���ه 9 آالف موظ���ف، أقل بألف 

موظف عن قبل ثالث سنوات. ثم بنك مزراحي طفاحوت 

الذي يعمل في���ه 6 آالف موظف، بزيادة 240 موظفا منذ 

2013. والبنك األخير هبينليئومي- 4 آالف موظف، أقل ب� 

البنوك وشركات التأمين الكبرى تسجل ذروة في أرباح 2017
*أرباح البنوك الخمسة الكبرى بلغت 6ر2 مليار دوالر، زيادة بنسبة 12% عن 2016 *أرباح شركات التأمين الكبرى بلغت 919 مليون دوالر، زيادة بنسبة %92 

عن العام الذي سبق *مدخوالت البنوك األساسية من الفوائد والعموالت *حتى 2020 ستكون البنوك قد ألغت حوالي 11 ألف وظيفة*

360 موظفا عما كان في 2013.

وحس����ب تقري����ر ساب����ق، ف����إن الغالبية الس����احقة من 

الموظفي����ن، الذين أنهوا أعمالهم في العامين الماضيين، 

كان إما بالخ����روج إلى التقاع����د، أو باالستقال����ة الطوعية. 

والسبب األساس الذي يدفع إلى تقليص أعداد الموظفين، 

هو الس����عي لتقليص نفقات البنوك، ف����ي مجال الرواتب، 

خاصة على ضوء تطوير الشبكة التكنولوجية في البنوك، 

كي يتم تقليص المعامالت أمام الموظفين، وبضمن ذلك 

تطوير الخدمات عبر شبكة االنترنت واالتصاالت الهاتفية. 

وكان تقرير ساب����ق لبنك إسرائيل المرك����زي قد قال إن 

أجهزة الصراف اآللي للبنوك قد ضاعفت نفس����ها تقريبا 

خالل السنوات السبع األخيرة، وفاق عددها في العام 2017 

الماضي 2000 جهاز، بدال من 979 جهازا حتى نهاية العام 

2009. ويتوق����ع البنك تزايد أعداد األجهزة في الس����نوات 

القليل����ة المقبلة، بموازاة خطة تقلي����ص أعداد الموظفين 

ف����ي البن����وك التجارية، لصال����ح المعام����الت االلكترونية 

عل����ى أنواعها المختلفة، وبضمن ذل����ك معامالت من خالل 

أجهزة الصراف اآللي، أو من خالل موقع البنوك على شبكة 

االنترنت.

تورط أمام السلطات األميركية
ويقول تقرير بنك هبوعيلم إنه في العام الماضي أفرز جانبا 

مبلغ 75 مليون دوالر، كاحتياطي لمواجهة نتائج التحقيقات 

الت����ي تجريها الس����لطات األميركية مع البن����ك، وقد تنتهي 

بفرض غرامات باهظة، كغرامة بنك ليئومي اإلسرائيلي، التي 

بلغت 400 ملي����ون دوالر. وبذلك يكون بنك هبوعيلم قد أفرز 

في الس����نوات الثالث األخيرة ما مجموع����ة 348 مليون دوالر، 

ومن المتوقع ان يرتفع المبلغ في هذا العام. 

ليئوم����ي  الكب����رى،  اإلسرائيلي����ة  البن����وك  وتورط����ت 

وهبوعلي����م، وأيضا بنك مزراحي طفاح����وت، ولربما غيرها، 

في فتح حس����ابات بنكي����ة ألميركان، وكله����م من اليهود 

المس����تثمرين، بما ساعده����م على الهرب م����ن الضرائب 

األميركية. وقد تفجرت القضية ف����ي العام 2014، بدءا مع 

بنك ليئومي، إذ تسترت البنوك اإلسرائيلية على متهربي 

ضرائب أميركان، بين العامين 2010 و2012، بفعل القانون 

ه في إسرائيل ف����ي العام 2003 لمدة خمس 
ّ
ال����ذي تم سن

سنوات، إال أنه تم تمديده في العام 2008 لعش����ر سنوات 

أخرى، وكان الهدف منه تشجيع هجرة أصحاب رأس المال 

اليهود إلى إسرائيل. 

ويمنح القانون المذكور المهاجرين اليهود إلى إسرائيل، 

وحت����ى اإلسرائيليين الذين هاجروا قب����ل سنوات وعادوا 

إلى إسرائيل، إعفاء من دفع الضرائب على كل نش����اطهم 

االقتصادي في الخارج لمدة عش����ر سنوات، حتى وإن كان 

األمر متعلقا ببي����ع عقارات وأعمال في الخارج وما ش����ابه. 

وهذا أحد األنظم����ة التي سنتها إسرائيل في الس����نوات 

األخي����رة، بحثا عما يس����مى ب� »الهج����رة النوعية«، بمعنى 

استقدام مهاجري����ن يهود م����ن ذوي االمكانيات المالية 

والعلمي����ة. وكان القانون يهدف ف����ي حينه إلى تحفيز ما 

يسمى »الهجرة النوعية« إلى إسرائيل. إال أن هذا التعديل 

جعل كثيرين من كبار المستثمرين من يهود العالم يرون 

بإسرائيل »دفيئة لمتهربي دفع الضرائب«.

وبعد تحقيقات ثم مفاوضات م���ع بنك ليئومي، جرى 

تغريم البنك بدفع 400 مليون دوالر للسلطات األميركية، 

واعتبر ه���ذا المبلغ حل وسط جيدا للبن���ك، الذي كانت 

التوقعات األولية بأن يتكبد غرامة أعلى من هذا بكثير. 

والحقا بدأت التحقيقات مع بنك هبوعليم، وحتى اآلن لم 

تنته قضيته أمام السلطات األميركية، لذا من المتوقع 

أن تنتهي القضية في بحر العام الجاري 2018، بتغريم 

البن���ك غرامة باهظة. إال أن بن���ك هبوعليم متورط أيضا 

بقضية فس���اد أخرى، إذ حسب الشبهات تم دفع رشوة 

من مستثمرين كبار التحاد كرة القدم الدولي، من خالل 

بنك هبوعلي���م، مقابل الحصول على حقوق بث مباش���ر 

لمباريات دولية.

كذل����ك األمر أعلن بنك مزراحي طفاح����وت أنه أفرز جانبا 

مبل����غ 44 مليون دوالر، احتياطا الضطراره لدفع غرامة مالية 

للسلطات األميركية، في ذات قضية حسابات األميركان.  

أرباح شركات التأمين
وكما ذكر سجلت ش����ركات التأمي����ن اإلسرائيلية الكبرى 

في العام الماض����ي أرباحا بقيمة 2ر3 مليار ش����يكل، وهو 

م����ا يع����ادل 919 ملي����ون دوالر. وهذه ذروة غير مس����بوقة، 

خاصة وأنها تشكل زيادة بنسبة 92% عن األرباح التي تم 

تسجيلها في العام 2016.

وتقول التقارير إن عامل األرباح األكبر كان االرتفاع الحاد 

ألسعار أسهم الش����ركات في أس����واق المال. فقد ارتفعت 

قيمة ش����ركات التأمين من 7ر17 مليار ش����يكل في العام 

2016، إل����ى 5ر24 مليار في العام الماض����ي، بمعنى ارتفاع 

بنس����بة 40%. ويقول مسؤولو الش����ركات إن نسبة ارتفاع 

األرباح جاءت أعلى من نس����بة ارتفاع قيمة الش����ركات، ألن 

األرباح عكست ارتفاع قيمة الشركات التأمين في السنوات 

الثالث األخيرة.

أما على صعيد فروع التأمي����ن، فإن هذه األرباح تحققت 

على الرغم من تراجع حج����م التأمينات الصحية اإلضافية، 

الت����ي تق����دم خدم����ات وأدوية اعل����ى مما تش����ملها سلة 

الخدم����ات الصحي����ة الرسمية. وه����ذا التراج����ع ناجم عن 

توسي����ع الخدمات الرسمي����ة، خاصة األدوي����ة والعالجات 

البيتية، والتمريض البيتي.

في المقابل فإن ش����ركات التأمين ش����هدت ارتفاعا في 

مداخيلها، بس����بب االرتف����اع الحاد في أعداد الس����يارات، 

بأكثر من نصف مليون سيارة جديدة، كزيادة فعلية على 

الش����ارع، رغم أنه ت����م بيع 850 ألف سيارة في الس����نوات 

الثالث الماضية، إذ أن ه����ذا ينعكس في ارتفاع تأمينات 

السيارات.

قال استطالع جديد أجراه معهد للمعلومات التجارية 

إن 40% م���ن المصال���ح التجارية ف���ي إسرائيل أعلنت 

ع���ن تضرر مداخيلها في العام الماضي 2017، بس���بب 

ارتفاع حركة الشراء عبر اإلنترنت، وباألساس من مواقع 

إنترن���ت في العالم، في حين قال���ت 35% من المصالح 

التجارية إنها تتوقع تراجع مداخيلها في العام الجاري 

2018. وهذا في الوق���ت الذي تخطط فيه وزارة المالية 

لرفع قيمة الصفقة المعفية من الضرائب، لدى الشراء 

عبر اإلنترنت من الخارج.

وقد ش���مل استط���الع ه���ذا المعه���د، »كوفيس بي 

دي آي«، 140 مصلح���ة صغيرة ومتوسط���ة وكبيرة في 

إسرائيل، ونتائج االستطالع تكش���ف عن مدى تغلغل 

الشراء عبر اإلنترنت بين الجمهور في إسرائيل، ومدى 

تأثير هذا على شبكات التسوق الكبرى.

وحس���ب تقرير نش���رته صحيفة »ذي مارك���ر«، فإن 

إسرائي���ل تحولت إلى قوة ش���رائية كبيرة عبر ش���بكة 

االنترنت، في الس���نوات الخمس األخيرة بشكل خاص. 

وه���ذا على ضوء التجرب���ة التراكمية الت���ي باتت لدى 

الجمهور في إسرائيل. 

وقال تقرير لس���لطة البريد إن الع���ام الماضي 2017 

سج���ل ذروة في كمية ال���رزم التي وصل���ت إلى البالد، 

وتج���اوزت 61 ملي���ون رزمة. وقد ارتفع ع���دد الرزم في 

كل واحدة من الس���نوات الخمس الماضية بمعدل %20 

عن الس���نة التي سبقتها، ما يعن���ي أن عدد رزم العام 

الماض���ي 2017، كان أكثر بحوال���ي 145% عما كان قبل 

خمس سنوات. وأكبر ش���ركات التس���وق عبر االنترنت 

هي ش���بكات »علي بابا«، و»إي بي«، و»أسوس«. وأعلنت 

ش���ركة »إي بي« أنها تتلقى في كل دقيقة 30 ش���روة 

من إسرائيل.

وم���ا يعزز هذه الوتي���رة هو االعف���اء الضريبي الذي 

يحصل عليه الفرد على ش���روة تبل���غ قيمتها حتى 75 

دوالرا، بمعنى أنه يكون معفيا من ضريبة مش���تريات 

)القيمة المضافة( بنسبة 17%. ولكن مصادر في وزارة 

المالية قالت إن وزيرها موش���يه كحلون يخطط إلعفاء 

ضريبي على كل رزمة حتى ألف دوالر. وهناك شك كبير 

في أن يتم تمرير اقتراح كهذا، سيلقى حتما معارضة 

شديدة من اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعيين.

وق���د دعا اتحاد الغرف التجارية اإلسرائيلي الحكومة 

إلى وقف التش���وه الحاصل في الضرائ���ب تجاه قطاع 

المزودين الكب���ار )تجارة الجمل���ة(، إذ أن هذا القطاع، 

حس���ب االتحاد، ال يحظى ب���أي نوع م���ن التخفيضات 

الضريبي���ة. فف���ي حي���ن أن البضائع حت���ى 75 دوالرا 

التي يتم ش���راؤها من الخارج عبر االنترنت معفية من 

الضرائب، فإن البضائع التي تباع في إسرائيل خاضعة 

لضريب���ة القيمة المضافة منذ الش���يكل األول. وهؤالء 

المعارض���ون يجدون ألنفس���هم أذرع برلمانية إلحباط 

مشروع التخفيض الضريبي، الذي يقوده شخص وزير 

المالية موشيه كحلون.

والقطاعات األكثر شراء عبر االنترنت هي الملبوسات 

التجميل. وحسب  وااللكترونيات ومنتوجات  واألحذية 

تقري���ر »ذي ماركر« في األسبوع الماض���ي، فإن القطاع 

األكبر تضررا هو قطاع الملبوسات واألحذية. وهو قطاع 

يعاني أصال من أزمة اقتصادية خانقة، تهدد شبكات 

تسوق كبرى فيه.  

وحسب استطالع سابق ش���اركت في اعداده صحيفة 

»ذي مارك���ر«، تبي���ن أن 12% م���ن اإلسرائيليين يجرون 

مش���ترياتهم عبر ش���بكة اإلنترنت، وأن النس���بة بين 

األجيال الش���ابة ترتفع إلى 15%. وحس���ب التوقعات، 

فإنه ف���ي غضون خمس سنوات، سيك���ون ما بين %20 

إلى 30% من مش���تريات العائالت عبر شبكة االنترنت، 

وفي معظمها من شركات خارج البالد.

وحس���ب ذات االستط���الع، ف���إن 22% م���ن الجمهور 

ف���ي إسرائيل، الذين يش���ترون عبر ش���بكة االنترنت، 

يشترون ملبوسات وأحذية، وهذه تعد من أعلى النسب 

في العال���م، وأن الظاه���رة متنامي���ة، إذ أن المبيعات 

األكثر انتش���ارا هي األدوات الكهربائي���ة وما يتعلق 

باإللكترونيات وغيرها. 

ويق���ول استطالع معه���د »كوفيس ب���ي دي آي« إن 

60% من ش���ركات الملبوسات قالت إن حجم مبيعاتها 

قد تضرر في العام الماضي، بس���بب ارتفاع الشراء عبر 

االنترن���ت. وحس���ب ذات المعهد، فإن ه���ذا سبب بارز 

في االنهيارات االقتصادية لدى ش���ركات الملبوسات. 

كما أن 50% من ش���ركات الملبوسات تتوقع ان تتضرر 

مداخيلها في العام الجاري، وحوالي 40% يتوقعون أن 

يكون التراجع في المبيعات بأكثر من %10. 

ويقول خبراء هذا المعهد إن القطاع الثاني المتضرر 

من الش���راء عبر االنترنت، هو قطع غيار الس���يارات، إذ 

أن 66% من الذين ش���ملهم االستطالع من هذا القطاع 

قالوا إن مبيعاتهم تضررت بسبب الشراء عبر االنترنت. 

ثم يأتي قطاع االلكترونيات إذ أعلن 41% ممن شملهم 

االستط���الع من ه���ذا القطاع أن مداخيله���م تراجعت. 

ث���م يأتي قطاع األث���اث المكتبي والمع���دات البيتية 

والهدايا. 

الحل: خفض األسعار
وحسب خبراء معهد »كوفيس بي دي آي« فإن قسما من 

المس����ؤولية عن هذا التراجع يقع على المصالح التجارية 

وش����بكات التس����وق ذاتها، وه����ذا ما بدأت تس����توعبه 

الشركات، ولكن بشكل متأخر بعض الشيء. فمثال قالت 

46% من الشركات الصغيرة التي شملها االستطالع، إنها 

بدأت العمل أيضا من خالل ش����بكة االنترنت، وتنخفض 

النسبة إلى 20% لدى الشركات الكبيرة.

ووفق���ًا لتقرير المعهد، فإن اح���دى وسائل مواجهة 

الش���راء عبر االنترنت هي خفض األسع���ار. وقال %24 

من المستطلعين إنهم ش���رعوا في تخفيض األسعار. 

فيما قال مس���تطلعون آخرون إنه���م يواجهون ظاهرة 

الشراء عبر االنترنت، من خالل تطوير المحال التجارية 

وطرق الع���رض وإتب���اع أساليب تس���ويق جديدة في 

المح���الت ذاتها، لتمنح الزبائن اطمئنانا للبضائع التي 

يشترونها.

وتقول تهيال يناي، المسؤولة في معهد »كوفيس بي 

دي آي«، إن االستطالع عرض ص���ورة وضع مقلق، ولكن 

مقل���ق أيضا من ناحية أنه ليس لدى المصالح التجارية 

والشركات جاهزية كافية لمواجهة ظاهرة الشراء عبر 

االنترن���ت. وقالت إن تخفي���ض األسعار وحده ال يكفي 

لمواجهة المنافس���ة، ألن تخفي���ض األسعار سيعني 

انخف���اض األرباح، وبالتالي تع���ّرض المصالح التجارية 

لخطر عدم الصمود في المنافسة.

40% من المصالح التجارية تضررت بسبب الشراء عبر اإلنترنت!
*المبيعات عبر اإلنترنت ارتفعت خالل خمس سنوات بنحو 145% *أكثر القطاعات تضررا الملبوسات واألحذية واإللكترونيات وقطع غيار السيارات*
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تغطيــة خـاصـة

»االستئث����ار بالماض����ي � االستغ����الل اإلسرائيل����ي لمواقع 

����فات أثرية في الضفة الغربية« � ه����و عنوان تقرير 
َ

وُمكتش

جدي����د يع����رض ويحلل سياس����ة األثري����ات اإلسرائيلية في 

الضفة الغربية وانعكاساتها الخطيرة على حقوق اإلنس����ان 

الفلسطيني في المناطق المحتلة. 

يمتد التقرير، الذي يش����كل ثمرة مش����روع بحثي مشترك 

لمنظمتي����ن حقوقيتي����ن إسرائيليتين )هم����ا: منظمة »يش 

دي����ن«/ يوج����د قانون � منظم����ة متطوعين لحقوق اإلنس����ان 

الفلسطيني في المناطق الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي؛ 

مة ناش����طة م����ن أجل حقوق 
ّ
ومنظمة »عيمق ش����افيه« - منظ

الثقاف����ة والت����راث وبهدف الحف����اظ على المواق����ع األثرية 

كممتلكات عام����ة تابعة لكل المجتمعات والش����عوب(، على 

ثمانية وعشرين صفحة موزعة على ستة فصول هي التالية: 

1. المقدم����ة؛ 2. خلفية إدارة األثريات في الضفة الغربية؛ 3. 

األركيولوجيا كأداة لالستيالء على األراضي الفلس����طينية؛ 4. 

لمن تعود األثريات؟ األركيولوجيا كأداة لالستئثار بالرواية؛ 

5. ت����ل ش����يلو � خربة سيلون في أراضي قري����ة قريوت � حالة 

اختباري����ة؛ 6. تلخي����ص. وقد أع����ّدت البح����ث والتقرير زيف 

شطهل، مديرة دائرة األبحاث في منظمة »يش دين«. 

يق����دم الفص����ل األول عرض����ا للخلفية القانوني����ة الخاصة 

بمجال األثريات في منطقة خاضعة لالحتالل ويعرض اإلطار 

القانوني الذي يسري على الضفة الغربية، مع التركيز بشكل 

خاص على نصوص وأحكام القانون الدولي بش����أن المسموح 

والمحظور في عمل قوة االحتالل في كل ما يتعلق باألثريات، 

مواقعه����ا وموجوداتها، ف����ي المنطقة الخاضع����ة لالحتالل، 

ع����الوة على ما تفرضه هذه القواني����ن من واجبات وتقييدات 

عل����ى إسرائيل وكل من يعمل باسمها ونيابة عنها في مجال 

األثريات في الضفة الغربية. 

في الفصل الثاني، عرض لألسالي����ب اإلسرائيلية المتبعة 

ف����ي مج����ال إدارة األثري����ات في الضف����ة الغربي����ة ومجاالت 

مسؤولية »ضابط قيادة األثريات«، وهو المسؤول المباشر عن 

مجال األثريات من قبل اإلدارة المدنية، ممثال مباش����را للقائد 

العس����كري، منذ توقيع االتفاقيات المرحلي����ة بين إسرائيل 

والسلطة الفلسطينية سنة 1995.  

ويحلل الفصل الثالث طرق استخ����دام األركيولوجيا كأداة 

لتعميق الس����يطرة اإلسرائيلية عل����ى أراضي الضفة الغربية 

المحتل����ة ولتوسيع المش����روع االستيطان����ي، من خالل نهب 

م����وارد الفلس����طينيين وثوراته����م ومن خالل خ����رق أحكام 

القانون الدولي في هذا المجال. 

ويع����رض الفصل الراب����ع الطرق التي تعتمده����ا إسرائيل 

في استغالل األركيولوجيا لتكريس روايتها بش����أن الرابطة 

بين الش����عب اليه����ودي والضفة الغربية، م����ن خالل توكيد 

وإبراز التراث اليهودي ف����ي مواقع أثرية مختلفة وأسبقيته 

على موج����ودات أثرية من عصور وثقاف����ات أخرى. كما يبين 

هذا الفص����ل، أيضا، األسالي����ب اإلسرائيلية ف����ي االستئثار 

بالثروات األركيولوجية ف����ي الضفة الغربية، من خالل المس 

بمكانتها كثروات أركيولوجية � حضارية تعود ألبناء الشعب 

الفلس����طيني في الضف����ة الغربية ومن خ����الل المس بحقوق 

الفلسطينيين هناك، السياسية والثقافية. 

الفصل الخامس يعالج »حالة اختبارية« تتمثل في الموقع 

التاريخ����ي � األث����ري في خربة سيلون )تل ش����يلو( الواقع في 

أراضي قرية قريوت الفلس����طينية، وهو الموقع الذي حددته 

سلط����ات االحت����الل اإلسرائيل����ي وقي����ادات المس����توطنين 

اإلسرائيليين في الضفة الغربية بكونه »الموقع الس����ياحي 

الرائ����د في المش����روع االستيطاني«. وتجس����د ه����ذه الحالة 

االختباري����ة »عص����ارة التقري����ر كل����ه: ابتداء م����ن وضع اليد 

على أراض����ي الموقع واالستي����الء عليها، ثم ط����رد أصحابها 

الفلس����طينيين الذين كانوا يسكنون هناك ويعتاشون على 

فالحة أراضيهم، ثم نقل المس����ؤولية عن إدارته إلى هيئات 

تابعة للمس����توطنين تق����رر المضامين المعروض����ة فيه بما 

يتالءم م����ع منظورها االستيطاني ويخ����دم رؤيتها، وانتهاء 

بتطويره كموقع سياحي وتجاري متميز، من خالل المس غير 

القاب����ل لإلصالح بالموقع األثري وبالموج����ودات األثرية التي 

يحتوي عليها«.   

تن����وه كاتبة التقرير إل����ى أن الرغبة ف����ي تضمين التقرير 

معالجة لس����ياسة من����ح التراخيص للحفريات ف����ي المواقع 

األثرية ف����ي الضف����ة الغربي����ة ولس����ياسة إدارة الحفريات 

����فات 
َ

والس����ياسة اإلسرائيلي����ة ف����ي كل ما يتعلق بالمكتش

األثرية التي تم العث����ور عليها في أنحاء مختلفة من الضفة 

الغربي����ة � اصطدمت )هذه الرغب����ة( برفض إسرائيلي رسمي 

لتس����ليم معطيات ومعلومات جدية حول هذه القضايا، مما 

حال دون التطرق إليها. وعلى هذه الخلفية، لجأت المنظمتان 

)يش دين وعيمق ش����افيه( إلى إج����راءات قضائية للمطالبة 

بتزويدهما بالمعلومات الضرورية حول السياسة اإلسرائيلية 

في مجال األثريات في الضفة الغربية. 

كم����ا تنوه، أيضا، إلى أن العمل عل����ى إعداد التقرير استمر 

أربع سنوات أج����رى مندوبو المنظمتين خالله����ا زيارات إلى 

العدي����د من المواق����ع األثرية ف����ي الضفة الغربي����ة والتقوا 

أصحاب األراضي الفلسطينيين الذين ُعثر في أراضيهم على 

ن من توثيق 
ّ
مكتش����فات أثرية وبقايا تاريخية، وهو م����ا مك

اإلجراءات اإلسرائيلية المختلفة المس����تخدمة لنهب التراث 

الفلسطيني وسلب الفلسطينيين حقوقهم وتراثهم. ورغم 

أن بعض حاالت التوثيق هذه قد أتاح التوجه إلى الس����لطات 

اإلسرائيلي����ة المعنية وإلى هيئات قضائية إسرائيلية بغية 

ضمان حقوق الفلسطينيين، إال أن الواقع القضائي القائم في 

الضفة الغربية »ال يوفر دائما إمكانيات جدية لخوض نضال 

في هذا المج����ال، مما يعني أن انتهاك����ات عديدة وخطيرة 

لحقوق الفلسطينيين، أفرادا ومجموعات، تبقى خارج القدرة 

على العمل من أجل وضع حد لها أو إصالح أضرارها«.    

األثرّيات ـ وسيلة لتكريس الرواية الصهيونية
يؤك����د التقرير أن الضف����ة الغربية غني����ة بالمواقع واآلثار 

ر بالتاريخ الغني والمتنوع الذي ش����هدته 
ّ
األثرية »التي تذك

المنطقة«. ورغ����م أن األركيولوجيا تكش����ف أحداثا وقصصا 

م����ن الماضي، إال أن ثم����ة للرواية التاريخي����ة أهمية حاسمة 

في الضف����ة الغربية التي تخضع لالحت����الل اإلسرائيلي منذ 

الع����ام 1967. وفور احتالل إسرائيل لألراضي الفلس����طينية، 

في حزي����ران 1967، أبدت إسرائيل اهتمام����ا ملحوظا في كل 

ما يتعل����ق باألثريات والمواقع األثري����ة هناك وهي تواصل، 

منذ ذلك الوقت وحتى الي����وم، استغالل األركيولوجيا كأداة 

أساسي����ة لتعمي����ق الس����يطرة اإلسرائيلي����ة عل����ى األراضي 

الفلس����طينية. وفي هذا الس����ياق، يبين التقرير المس����اعي 

اإلسرائيلي����ة المتواصل����ة إلثب����ات رابطة تاريخي����ة، دينية 

وثقافية يهودية بالضفة الغربية، في إطار محاوالتها لتبرير 

وشرعنة سياسة النهب، االحتالل والسيطرة اإلسرائيلية في 

المناطق الفلسطينية. 

يلق����ي القانون الدولي على ق����وة االحتالل واجب المحافظة 

على المواقع والموج����ودات األثرية ف����ي المنطقة الخاضعة 

تقرير أصدرته منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان:

إسرائيل تنهب األثريات الفلسطينية وتستخدمها أداة 
لتكريس روايتها ولالستيالء على األراضي وتوسيع المستوطنات!
*اإلجــراءات اإلســرائيلية فــي هــذا المجــال تشــكل اعتــداء فظــا علــى تــراث الفلســطينيين وحقوقهــم وانتهــاكا صارخــا للقوانيــن الدوليــة بهــذا الشــأن*

لالحت����الل وحمايتها، لكنه يحدد ضرورة أن يكون أي نش����اط 

تقوم به سلطة االحتالل في مجال األركيولوجيا محدود الطابع 

واألبعاد ومباحًا فقط لحماية الث����روات األركيولوجية من أية 

مخاط����ر قد ته����دد بالمس بها أو بطمس����ها. وعلى مثل هذه 

األنش����طة أن تجرى من خالل التنس����يق والتعاون مع السكان 

المحليي����ن وبما يخ����دم مصلحتهم، وسط حظر ت����ام لكل ما 

من ش����أنه إدخال تغييرات بعيدة األثر والمدى على المواقع 

والموجودات األثرية.

غير أن تحليل السياسة، التي تنتهجها إسرائيل في مجال 

األثريات ف����ي الضفة الغربية، يكش����ف أن سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي قد انتزعت لنفس����ها صالحي����ات واسعة جدا في 

ه����ذا المجال، وس����ط انتهاكات صارخ����ة للقوانين واألعراف 

بات هذه الس����ياسة قد 
ّ
الدولي����ة الُملزمة. ذلك أن جميع مرك

أعّدت لخدمة النواي����ا االستئثارية التي تقوم على قاعدة أن 

االرتباط اليهودي بالمواقع األثرية في الضفة الغربية يمنح 

دولة إسرائيل حقوقا امتيازية فيها ويشرعن سيطرتها على 

هذه المواقع والموجودات التي تم العثور عليها هناك.

تش����كل الس����يطرة اإلسرائيلية على المواقع والموجودات 

األثرية في الضفة الغربية أداة مركزية إلقصاء الفلسطينيين، 

فعليا، عن هذه المواقع والموجودات بطرق ووسائل مختلفة، 

بما يؤدي إلى إضعاف الرابطة بين الفلس����طينيين وتراثهم. 

وإضافة إل����ى هذا، تتيح ه����ذه الس����يطرة إلسرائيل صياغة 

وتصمي����م الرواي����ة التاريخية التي ترويها ه����ذه األثريات، 

عل����ى نحو يؤكد وُيبرز ارتباط ش����عب إسرائيل بها، من جهة، 

بينم����ا ُيضعف ويطمس ارتباط الش����عوب والثقافات األخرى 

بها، م����ن جهة أخرى. فرغم أن الس����يطرة عل����ى األراضي من 

خالل األركيولوجيا ليست الطريقة األساسية لالستيالء على 

األراضي في الضفة الغربية، إال أنها وسيلة ذات أهمية بارزة 

واستثنائية »لما تنطوي عليه في البعد الرمزي وفي مستوى 

الوعي«.

ففي العام 1981، على سبيل المثال، وجه يسرائيل هرئيل، 

أحد مؤسس����ي »مجلس مس����توطنات يهودا والسامرة وغزة« 

ورئيس����ه آنذاك، مذكرة خاصة إل����ى وزارة التربية والتعليم 

الت����ي رأت بدورها أهمية وضرورة تحويلها إلى ديوان رئيس 

الحكومة حين����ذاك، مناحيم بيغن، إذ اقترح هرئيل أن تتخذ 

إسرائيل سلس����لة م����ن اإلجراءات ف����ي مواق����ع أركيولوجية 

مختلفة في المناطق المحتلة »بغية ضمان وتكريس سيطرة 

ش����عب إسرائيل على المواقع التي تزخر بتاريخه، بذكرياته 

وتش����كل دليال واضحا على جذوره العميقة فيها وعلى حقه 

التاريخي في هذه البالد«.

يعيد التقرير التذكير بأن الحركة الصهيونية »أحس����نت، 

من����ذ بداياتها األول����ى، استغ����الل األركيولوجي����ا لتكريس 

مزاعمه����ا بش����أن ارتباط ش����عب إسرائيل ب����أرض إسرائيل. 

وقد انس����جمت الرواية التوراتية، انس����جاما تاما، مع الرواية 

الصهيونية بشأن عودة الشعب اليهودي إلى أرض إسرائيل. 

وكان من شأن استغالل األثريات تكريس الرواية الصهيونية 

بشأن حق شعب إسرائيل التاريخي في أرض إسرائيل«.

لك����ن أهمية األركيولوجيا تعاظم����ت، أكثر فأكثر، في واقع 

الن����زاع القومي، ثم ازدادت أضعافا في أعقاب احتالل الضفة 

الغربي����ة في الع����ام 1967 على خلفية »التوج����ه اإلسرائيلي 

القائ����ل ب����أن األركيولوجيا ق����ادرة على توفي����ر البرهان على 

الرابط����ة التاريخية بين ش����عب إسرائي����ل والمواقع األثرية 

الموجودة في المناطق التي احتلتها إسرائيل«. وهذا ما دفع 

إسرائيل إلى إجراء »مسح طوارئ أركيولوجي« في العام 1968، 

أعقبت����ه على الفور أعمال حفري����ات واسعة جرت في منطقة 

سوسيا في جنوب جبال الخلي����ل في العام 1971. ثم بلغ هذا 

التوج����ه ذروته في العقد الثاني عل����ى االحتالل، بين األعوام 

1977 – 1987، خالل فترة االزدهار التي ش����هدها المش����روع 

االستيطاني، وما رافقه من حمالت دعائية إسرائيلية رسمية 

استطاع����ت تجني����د ميزانيات كبي����رة لألبح����اث والحفريات 

األركيولوجية في الضفة الغربية.   

وبهذا كله، تلتف إسرائيل على مس����ؤولياتها ك�«مؤتمن« 

على الث����ورات األثرية الخاضعة لس����يطرتها المؤقتة بحكم 

كونه����ا ق����وة احتاللية، بما يش����كل اعتداء فظ����ا على حقوق 

الفلس����طينيين في الضف����ة الغربية ومصالحه����م، الثقافية 

والسياسية، وبما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

األركيولوجيا كأداة لالستيالء على األراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات!
يؤكد تقرير »يش دين« و«عيمق شافيه« أن السياسة 

اإلسرائيلي����ة في مجال األثري����ات، والمطبقة على أرض 

الواقع م����ن بدايات االحت����الل اإلسرائيل����ي في الضفة 

الغربي����ة، من خالل »ضابط قي����ادة األثريات« في اإلدارة 

المدنية االحتاللية، تقوم عل����ى استغالل األركيولوجيا 

لالستي����الء عل����ى المزيد م����ن األراضي الفلس����طينية، 

لتعميق وتكريس سيطرة إسرائيل على ما وضعت عليه 

أيديها من أراض ولتوسيع مشروعها االستيطاني.

تحق����ق إسرائي����ل مبتغاه����ا ه����ذا م����ن خ����الل جملة 

م����ن الوسائ����ل واألسالي����ب، بعضها وسائ����ل وأساليب 

مؤسساتية »قانونية« أو »تبدو قانونية« طبقا لمنظومة 

القوانين الس����ارية على المناطق الفلسطينية المحتلة 

وفيها، مثل اإلعالن عن مس����احات من األراضي »أراضي 

عامة للجمه����ور« أو »أراضي ألغراض عس����كرية«؛ بينما 

يش����كل بعضها اآلخ����ر انتهاك����ا فظا للقواني����ن التي 

ال تب����ذل الس����لطات اإلسرائيلي����ة المس����ؤولة أي جهد 

لمنعه، بل تس����اهم في »تبييضه« ف����ي أحيان كثيرة، 

مثل االقتحامات غير القانونية لمس����احات من األراضي 

بواسطة البناء عليها أو فالحتها. 

ف����ي هذا اإلطار، يك����ون استخ����دام األركيولوجيا أداة 

لالستيالء على األراض����ي »بتخويل قانوني« في الغالب، 

لكن باللجوء إلى حجج »ش����به أركيولوجية« أيضا تشكل 

ستارا تمويهي����ا لعمليات استيالء غي����ر قانونية و/ أو 

تش����رعنها. وينطوي ك����ال هذين األسلوبي����ن على خرق 

فاضح للقانون الدولي. 

يترت����ب عل����ى االستي����الء اإلسرائيل����ي عل����ى مواقع 

ومكتش����فات أثري����ة اعتداء عميق وخطي����ر على حقوق 

الملكية ألصحاب األراضي الفلس����طينيين � رغم كونها 

حقوقا مكفولة ومحمية وف����ق القانون الدولي والقانون 

اإلسرائيلي عل����ى حد سواء! � ألن����ه يحرمهم من فالحة 

أراضيهم واالستفادة من محاصيلها. لكنه يمس، أيضا، 

بالحقوق الثقافية للفلسطينيين كمجموعة، لما فيه من 

استئثار بكنوز وث����روات حضارية � ثقافية � تراثية في 

المنطقة الواقعة تحت االحتالل ونقلها إلى الس����يطرة 

اإلسرائيلية.

 م����ن بي����ن الط����رق، الت����ي تعتمده����ا إسرائي����ل في 

استخدامه����ا األركيولوجي����ا وسيل����ة للس����يطرة عل����ى 

األراضي الفلس����طينية، ض����م مواق����ع أركيولوجية إلى 

مناط����ق نفوذ المس����توطنات. فثمة كثير م����ن المواقع 

األثرية الموجودة في منطقة سي C من الضفة الغربية 

تم إلحاقها بمناطق نفوذ عدد من المس����توطنات، وذلك 

بأوامر من القائد العس����كري ف����ي المنطقة. بل جرى في 

بعض الحاالت توسيع مناطق نفوذ المستوطنات بصورة 

متعمدة كي تشكل مواقع أثرية معينة تقع في منطقة 

قريبة من المستوطنة لكنها بعيدة عن منطقة نفوذها. 

هذه الطريقة، التي أصبحت جزءا أساسيا من السياسة 

الرسمي����ة اإلسرائيلية في الضفة الغربي����ة، هي التي 

اقترحه����ا يس����رائيل هرئي����ل، أحد مؤسس����ي »مجلس 

مس����توطنات يهودا والس����امرة وغزة« ورئيسه آنذاك، 

في المذكرة التي وجهها إل����ى وزارة التربية والتعليم 

ف����ي الع����ام 1981 والتي حولته����ا بدورها إل����ى ديوان 

رئيس الحكومة اإلسرائيلية آن����ذاك، مناحيم بيغن، إذ 

كت����ب فيها: »ينبغي العمل، بصورة فورية، على ش����مل 

المواق����ع األثرية في مناطق نف����وذ المجالس اإلقليمية 

أو المديريات البلدي����ة اإلسرائيلية وإلحاق مواقع أثرية 

بالمستوطنات اليهودية القريبة منها، على أن تتكفل 

المس����توطنات المحافظة على ه����ذه المواقع، صيانتها 

وتطويرها، ث����م توسيع أوامر إنش����اء المجالس البلدية 

واإلقليمي����ة بحيث تش����مل مواق����ع أثري����ة«. وأضافت 

المذك����رة: »إنها حال����ة نموذجية من الض����رورة الملحة 

للمص����ادرة لمصلح����ة الجمه����ور«! ثم تع����دد المذكرة 

22 موقع����ا تاريخيا أثريا في أنح����اء مختلفة من الضفة 

الغربي����ة تقترح »العمل بط����رق مختلفة من أجل ضمان 

السيطرة اإلسرائيلية عليها«. 

تكش����ف ه����ذه المذكرة، الت����ي أصبحت الحق����ا � كما 

ذكرنا � سياس����ة إسرائيلية رسمية، حقيقة التوجهات 

اإلسرائيلي����ة المبكرة الستخ����دام األركيولوجيا وسيلة 

لتوسيع وتكريس الس����يطرة اإلسرائيلية على األراضي 

ف����ي الضف����ة الغربية، من خ����الل الربط بين الس����يطرة 

الفعلية المادية على مواقع أثرية ذات أهمية تاريخية 

م بالرواية. 
ّ
أو رمزية وبين التحك

جدير باالنتباه هنا أن ضم مواقع أثرية إلى مناطق نفوذ 

المستوطنات يعني، بالضرورة، حرمان الفلسطينيين من 

الوصول إليه����ا أو االستفادة منها، ثقافيا أو اقتصاديا، 

نظ����را لمنعه����م م����ن دخ����ول المس����توطنات بموجب 

األوامر العسكرية الس����ارية في المنطقة والتي تعتبر 

المس����توطنات هناك »مناطق عس����كرية مغلقة ُيحظر 

الدخول إليها بدون تصريح خاص من القائد العسكري«، 

دون أن تكون ه����ذه األوامر سارية عل����ى اإلسرائيليين 

المستوطنين أو على اليهود المواطنين في إسرائيل أو 

على الس����ياح األجانب!! وتخلق هذه السياسة، في واقع 

الحال، قطيعة تامة، جس����دية واقتصادية وروحية، بين 

الشعب الفلس����طيني في الضفة الغربية وبين مواقعه 

األثرية التاريخية، في انتهاك ص����ارخ للقانون الدولي 

ال����ذي يقضي بحماية حق الس����كان تحت االحتالل على 

مواقع ذات أهمية تاريخية وحضارية � ثقافية. 

يشار هنا إلى أن أوامر القائد العسكري بشأن توسيع 

مناطق نفوذ المس����توطنات أو إلح����اق مواقع أثرية بها 

ال يت����م نش����رها أو اإلعالن عنها على الم����أل، ما يعني أن 

الفلس����طينيين المعنيين بها مباش����رة أو التي تسبب 

له����م أضرارا مباش����رة ال يعلم����ون بها بص����ورة رسمية 

وفورية، وإنما بطريق الصدفة وفي وقت متأخر فقط، ما 

يعني حرمانهم أيضا من حق االعتراض أو االستئناف. 

إلى جانب ذلك، تعتمد الس����لطات اإلسرائيلية طريقة 

أخرى في استغالل األثريات لتوسيع ودفع مش����روعها 

االستيطان����ي ف����ي الضف����ة الغربية قدم����ًا، تتمثل في 

استخدام الحفريات األثرية غطاء للتمويه على أنش����طة 

استيطانية مختلفة، منها توسيع مستوطنات قائمة أو 

إنشاء مستوطنات جديدة.  

 في حالتين اثنتين، على األقل، ش����كلت التصريحات 

والبيان����ات الرسمية بش����أن العزم على إج����راء حفريات 

أثرية غطاء تمويهيا إلنش����اء مس����توطنات جديدة »من 

غير تصريح حكومي«، كما يقول التقرير. 

الحالة األولى، إنشاء مس���توطنة شيلو في العام 1978 

عل���ى أراضي قري���ة قريوت الفلس���طينية، بع���د أن تم 

االستي���الء عليها بأمر عس���كري، حيث ك���ان اإلعالن عن 

»إنش���اء معس���كر للحفريات األثرية«، بينما جرى العمل 

ف���ي تنفيذ المرحل���ة األولى من بناء هذه المس���توطنة 

� ف���ي كان���ون الثان���ي 1978 � إذ قام���ت حرك���ة »غوش 

إيموني���م« بوضع 40 كرافان���ا استوطنت فيها 8 عائالت 

يهودية ش���كلت نواة المس���توطنة األولى، وذلك بقرار 

من وزي���ر الزراعة آنذاك، أريئيل ش���ارون، وموافقة وزير 

الدفاع عيزر فايتسمان، لكن دون قرار رسمي صريح من 

الحكوم���ة اإلسرائيلية. وفي نقاش جرى في الكنيس���ت 

في شباط من العام نفسه، اقترح عضوا الكنيست إيمري 

رون )معراخ( وش���موئيل طوليدان���و )ليكود( »استخدام 

الحفريات األثرية غطاء إلقامة مستوطنة شيلو«. وُيظهر 

محضر تلك الجلسة وما جرى فيها من نقاش أن االستيالء 

على أراض فلسطينية لغرض إنشاء المستوطنة قد جرى 

تسويغه، بأثر رجعي، بذريعة »تنفيذ حفريات أثرية«.

الم���رة الثانية كانت بع���د 20 سنة من ذل���ك، بإقامة 

مستوطنة »عمونا« )»البؤرة االستيطانية غير القانونية«( 

ف���ي منطقة خرب���ة المزرع���ة، إذ استول���ت مجموعة من 

المس���توطنين اإلسرائيليين على أراض زراعية تابعة ل� 

13 فلسطينيا من سكان قرى عين يبرود، سلواد والطيبة، 

ووضعت عليه���ا 3 كرافانات، في تش���رين األول 1997. 

وحيال قرار اإلدارة المدنية الش���روع في اتخاذ إجراءات 

ضد المس���توطنين »غي���ر القانونيين«، لج���أت قيادات 

المس���توطنين إلى مس���ؤولين سياسيين كبار مطالبين 

بإيجاد مخرج يسمح بااللتفاف على قرار اإلدارة المدنية 

ويوفر غط���اء لعملية االقتحام واالستي���الء على األرض. 

واستجابة لهذا الطل���ب، أجرى موظفون حكوميون جولة 

استطالعية في المنطقة صدرت في أعقابها مذكرة من 

ديوان وزير الدفاع، إسحاق مردخ���اي، دعت إلى »اإلبقاء 

عل���ى الوضع دون تغيير حتى تحدي���د وضعية األرض � 

أي، ع���دم تنفيذ قرار اإلدارة المدنية بش���أن الكرافانات 

وع���دم إخالئها«. وأعلنت المذكرة أن »المجلس اإلقليمي 

سيتق���دم بطل���ب خ���اص إلج���راء حفري���ات أثرية في 

المنطق���ة«. وهذا ما حصل بالفع���ل، إذ صدر أمر بتنفيذ 

حفري���ات أثرية هن���اك � بدأ العمل به���ا، لكنها سرعان 

ما توقف���ت بعد أسابي���ع قليلة � كانت غط���اء لمواصلة 

االستيالء على تلك األراضي وإنشاء تلك المستوطنة.  

هذا ما أكده، مؤخرا، ش����معون ريكلين، وهو الشخص 

ترخيص����ا  األركيولوجيي����ن«  »لجن����ة  أص����درت  ال����ذي 

بالحفري����ات باسمه، إذ قال إن »الحفريات ش����كلت غطاء 

إلقامة المس����توطنة...أجرينا هناك حفريات أثرية لكي 

ننقذ المكان... كان ذل����ك في فترة إسحاق مردخاي في 

وزارة الدف����اع وكان اتفاق على جع����ل كل العمل هناك 

يبدو وكأنه ورش����ة حفري����ات أثرية«. كم����ا أكده، أيضا، 

بنحاس فالرشطاين، الذي أشغل منصب رئيس »مجلس 

مطيه بنيامين« االستيطاني آنذاك، بقوله إن »الحفريات 

استمرت فترة قصيرة فقط وكانت بمثابة غطاء إلنش����اء 

المس����توطنة«. وأضاف: »نعم، ه����ذه هي الطريقة التي 

عملن����ا بموجبها. كان األم����ر بمعرفة تامة م����ن اإلدارة 

المدنية ووزير الدفاع«!. 

االحتالل االسرائيلي: البحث الدائم عن شرعية مفقودة.
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تغطية خاصة: ماذا بعد األزمة االئتالفية األخيرة؟

حول فيلم »صالح هنا أرض إسرائيل«

ــدســة الــيــهــود ــقــة عـــن هــن ــي وث
ـــر الــتــاريــخ! ـــزوي الــشــرقــيــيــن وت

بقلم: علي حيدر )*(

تس���نى لي مؤخرا مش���اهدة فيلم »صالح هن���ا أرض إسرائيل« وااللتقاء 

والتحاور عن ق���رب مع مخرج الفيلم الصحافي دافي���د درعي. ومن الجدير 

بالذك���ر أن الفيلم عرض مؤخ���را مع تعديالت واضافات في إطار سلس���لة 

تلفزيونية من أربع حلقات في قناة ريش���ت )قناة 13(. وقد ش���ارك بإنتاج 

العمل كل من روت يوفي���ل ودورون جليزر وقرأ بعض النصوص الصحافي 

ي���ارون لندن. واستغرق العمل على الفيل���م ست سنوات متواصلة. إضافة 

إلى ذلك ال يمر يوم منذ عرض الفيلم وبثت السلسلة إال ويكتب مقال مؤيد 

أو مع���ارض أو مبرر أو عارض لصورة مركبة، أو يس���مع تصريح أو يتخذ قرار 

من قبل ش���خصية سياسية )على سبيل المثال ق���رار وزيرة العدل أييلت 

ش���اكيد بفتح األرشيفات السرية( أو تعقد ندوة أو لقاء في وسائل اإلعالم 

المتع���ددة، وذلك نتيجة للحض���ور والصدى الكبيري���ن اللذين أحدثهما 

وحققهما الفيلم كمنتج ثقافي.

الفيلم وثائقي يتناول موضوع هجرة اليهود الش���رقيين الذين هاجروا 

في الخمس���ينيات والس���تينيات )أو أجبروا على الهجرة م���ن قبل الحركة 

الصهيونية( إلى البالد وتوزيعهم السكاني وتوطينهم من أجل منع عودة 

الالجئين الفلس���طينيين. وقد ُوطن المهاجرون الشرقيون، من قبل الحركة 

الصهيونية والدولة واليهود األوروبيون )األش���كناز(، فيما يس���مى »مدن 

التطوي���ر« والتي وص���ل عددها إلى 26 بلدة باختيار من الجيش ليش���كلوا 

»خط دفاع بشري« أوال.

يرك���ز المخرج في الفيل���م على بلدة »يروحام« قرب بل���دة رحمة البدوية 

ف���ي النقب، ويروي سيرة األش���خاص الذي���ن أجبروا على الس���كن هناك، 

واصفا التنكيل والعنصرية والعنف واستخدام الشرطة والقوائم السوداء 

واالبتزاز واالستعالء والخداع والفوقية التي مارسها اليهود األشكناز على 

اليهود الش���رقيين المهاجرين من دول ش���مال أفريقيا المسلمة، الذين 

كانوا يعيشون بكرامة وأمان في أوطانهم. 

وأبرز المخرج قصة والديه وقصص أشخاص يعرفهم )وهم ناس عاديون 

وشعبيون( مقابل ش���هادات مختلفة من شخصيات أكاديمية مهمة مثل 

البروفس���ور إيرز تس���فاديا والدكتور آفي بيكار والبروفسور سامي شالوم 

ش���طريت الذين دعموا وأكدوا ادعاءاته، وشهادة مهندس ومخطط ومنفذ 

مشروع »التوزيع السكاني« البروفسور األشكنازي إليشع إفرات.

ف���ي الحقيقة ف���إن الفيلم لم يفاجئن���ي رغم قوته ولم يج���دد لي فقد 

قرأت والتقيت العديد من الش���خصيات الشرقية في حياتي والتي تحدت 

الرواية اإلسرائيلية المهيمنة أمثال مؤسس���ي وناشطي القوس الشرقي 

الديمقراطي وجيل من الش���باب الش���رقيين من الجبهة الشرقية وآخرين. 

لك���ن الجديد في الفيلم ه���و االستناد إل���ى وثائق ومس���تندات للوكالة 

كش���ف ألول مرة بعد منع كش���فها لكونها 
ُ
اليهودية ووزارة االستيعاب ت

»سرية« تثبت بش���كل واضح العنصرية والتمييز واالستعالء واالستخفاف 

واحتق���ار اليهود الش���رقيين من خالل فضح وكش���ف محاضر الجلس���ات 

ا من بن  الت���ي وصفته���م بالبدائيين والحمق���ى واالغبياء بل أرادوا )ب���دًء

غوريون وحتى الموظفين في الحقل( تنش���ئتهم ليكونوا خدامين وعماال 

وأسكنته���م في براكيات ومن ثم في إسكان ع���ام ليس بملكيتهم لتحد 

من حرية تحركهم وانتقالهم بينما عاملت المهاجرين من شرق أوروبا في 

ذات الوقت بأسلوب حضاري وأسكنتهم في مواقع مركزية وفي مس���اكن 

بملكيتهم يحق لهم بيعها. 

م���ن الجدير بالذكر أيض���ًا أن من قام بهذه األفعال ضد الش���رقيين هم 

ا 
ً
أشخاص كانوا واعين ومدركين لما يقومون به ال بل أصبحوا فيما بعد رموز

في الدولة وسميت مستشفيات وشوارع ومرافق عامة على أسمائهم ونالوا 

جوائز كالبروفسور إفرات الذي حصل على جائزة إسرائيل.

بال ش���ك الفيلم مؤثر وصادم ومحزن. ويكش���ف جهازا منظما ومنهجيا 

لتضلي���ل وخداع المهاجرين منذ خروجهم م���ن قراهم في المغرب وحتى 

وصوله���م وتوطينهم. وكلما مر الوقت وكانت هناك منالية لألرش���يفات 

فذ ضد الفلس���طينيين 
ُ
فس���وف تتضح حقائق مدهش���ة جديدة حول ما ن

وضد آخرين ومنهم الشرقيون. 

طوال الفيلم كنت مش���غوال بمجموعتين: األولى، الفلس���طينيون الذين 

بقوا في الوطن وكانوا يعيش���ون تحت حكم عسكري جائر حتى عام 1966. 

والمجموعة الثانية الالجئون الفلس���طينيون الذين في الوقت الذي كانت 

تهندس الحركة الصهيونية األرض وتوزع السكان وتستقبل المهاجرين 

كانوا يذوقون مرارة التهجير والطرد والتنكيل. واآلن بعد سبعين عاما وإن 

كان التمييز ما زال قائما إلى حد معين ضد الش���رقيين إال إنهم استطاعوا 

أن يستقروا ويندمجوا بينما بقي الالجئون يعيشون الشتات والمنفى في 

مخيمات وفي ظروف قاسية جدا ويعانون أشد أنواع المعاناة.

ال أقل���ل م���ن أهمية إسم���اع صوت الش���رقيين ومعاناته���م وتحديهم 

للهيمن���ة األش���كنازية لكن الحقيق���ة والرواية األهم الت���ي ينبغي على 

المجتمع اإلسرائيلي كله معرفتها هي الرواية الفلسطينية.

أضف إلى ذلك أنني أفهم طبعا حنق الشرقيين على حزب مباي التاريخي 

وقادته الذين اضطهدوهم وأفهم دعمهم وتأييدهم فيما بعد لمناحيم 

بيغن )الذي أقيمت إبان حكمه هو أيضا مدن لتهويد الجليل وجرت عملية 

توزيع سكاني(، لكن في الوقت ذاته ال أفهم رضاهم وخضوعهم ودعمهم 

حتى اآلن لقيادات أش���كنازية مثل نتنياهو، وتدافع وتنافس سياسيين 

مث���ل الوزيرة ميري ريغف وأعضاء الكنيس���ت أورن ح���زان ودافيد بيطان 

ودافيد أمس���الم وآخرين لتقديم مش���اريع قواني���ن عنصرية وتصريحات 

بغيضة مدفوعة بكراهي���ة عميقة ضد العرب، إال لكون الضحية ترغب في 

تقليد جالدها. 

واألنك���ى من ذل���ك أن الش���رقيين الذين اضطه���دوا من قب���ل الحركة 

الصهيوني���ة والدولة مارسوا نفس األساليب ال ب���ل األصعب منها وكانوا 

في مقدمة من اضطهد الفلس���طينيين في جميع المواقع وخصوصا أثناء 

فترة الحكم العسكري وبعد االحتالل في عام 1967 الذي ما يزال مستمرا. 

يتعين على اليهود الش���رقيين إدراك أنه قد تم محو لغتهم وثقافتهم 

العربية وتمت عملية بترهم ونزعهم عن محيطهم العربي الطبيعي وجرت 

عملي���ات لتهجينهم وتغيير وك���ي وعيهم، وهو الش���يء الذي نجح لدى 

األغلبية الس���احقة، وعلى سبيل المثال تذويت الدونية لدى رئيس بلدية 

سديروت الس���ابق إيلي مويال وآخرين من الذي���ن يتنكرون للواقع )ادعى 

مويال في إثر عرض الفيلم أنه لو هاجر الشرقيون أوال إلى فلسطين لكانت 

أقيم���ت مملكة عبرية على غرار البلدان العربية!! منكرا حقيقة أنه لم تكن 

حاجة أصال في ذلك الوقت لهجرة الشرقيين!!(.

أعتقد أن فيلم دافيد درعي مهم جدا ال يدع المشاهد غير مبال بل يحفزه 

على التفكير والمقارنة واستنباط التبصرات والتأمل في الماضي والحاضر، 

ويستش���رف المس���تقبل ويفتح نوافذ لبحث السياسات العامة والهويات 

والظل���م والقهر والكبت والقمع وهندسة البش���ر وتزوير التاريخ وافتعال 

األحداث وإخفاء الحقائق وتبدل األجيال والحروب والصراعات وما يقال وما 

ال يقال في األفالم ووجهات النظر المتعددة والغضب واالستسالم والكذب 

والخداع والصورة المجزوءة واالستيطان الكولونيالي و«الرجل األبيض«.

)*( محام وناشط حقوقي.

صّعد رئيس الحكوم���ة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، 

أول أمس األحد، موقفه بش���أن سعيه لسن قانون يلغي 

صالحي���ة المحكم���ة العليا ف���ي نقض قواني���ن يقرها 

الكنيس���ت، وهو أحد األه���داف الت���ي وضعتها الكتل 

المشاركة في حكومته، باستثناء الكتلة الثانية »كلنا«. 

وق���د رف���ض نتنياهو حتى حل���وال وسط من ش���أنها أن 

تضمن له األغلبية في الكنيس���ت، حي���ث أنه يصر على 

الصيغة األشد تطرفا، ما خلق قناعة لدى جميع األطراف 

بأن نتنياهو يستخدم مسألة القانون لغرض التوجه إلى 

انتخابات مبكرة، يبدو تواقا لها منذ فترة، برغم معرفته 

أن صيغة القانون التي يريدها لن تجد لها أغلبية حتى 

بعد االنتخابات المبكرة.

ويقترح نتنياهو سن قانون مشابه للقانون البريطاني، 

ال���ذي ال يجي���ز للمحكمة العلي���ا نقض قواني���ن يقّرها 

البرلمان، ب���ل يتيح للمحكمة أن تب���دي رأيها بالقانون، 

مث���ل ما إذا كان مناسبا أم ال. إال أن معارضي هذه الفكرة 

يقول���ون إن في بريطانيا دستورا واضحا، وهذا غير قائم 

في إسرائيل، كما أن في بريطانيا هيئتين تشريعيتين، 

البرلمان ومجلس الش���يوخ، ما يعني أن القانون يمر في 

عدة مراحل، ووفق قيود يحددها الدستور.

ف���ي المقابل، ف���إن وزير التربي���ة والتعلي���م نفتالي 

بينيت، زعيم كتلة تحالف أحزاب المس���توطنين »البيت 

اليه���ودي«، وزميلت���ه، وزي���رة العدل أييليت ش���اكيد، 

يطرح���ان منذ زمن مش���روع قانون يجيز للكنيس���ت بأن 

تسن قانونا ألغته المحكمة العليا، بأغلبية ال تقل عن 61 

نائبا، من ناحية عددية وليس نسبية.  

وحس���ب صحيفة »يديعوت أحرونوت«، فإن المستوى 

المهني ف���ي وزارة العدل، ومعه المستش���ار القانوني 

للحكوم���ة أفيح���اي مندلبلي���ت، يعارضان سلس���لة من 

مش���اريع القواني���ن، من ش���أنها أن تق���ّوض صالحيات 

المحكمة العليا. ونقلت الصحيفة عمن أسمتهم »مصادر 

في وزارة العدل« قولها »إن جميع القوانين المقترحة، إن 

كانت من رئيس الحكومة، أو من قادة »البيت اليهودي«، 

تهدف إلى إلغاء صالحيات واستقاللية المحكمة العليا، 

وعمليا إلغاء الديمقراطية وحقوق اإلنسان في إسرائيل«. 

وأضاف���ت المصادر ذاتها أن المحكمة العليا تحولت إلى 

أداة في اللعبة السياسية بين كتل االئتالف المختلفة. 

وبموجب تقديرها، فإنه لن يكون احتمال لتمرير قوانين 

كه���ذه في ه���ذه المرحل���ة »إال أن اله���دف واضح، وهو 

االنتقاص من صالحيات ومكانة المحكمة العليا«.

كما يعترض المس���توى المهني في وزارة العدل، كما 

تؤكد الصحيفة، بالذات على القان���ون البريطاني. وقال 

»مصدر رفيع المس���توى في الوزارة«، بحس���ب الوصف، 

»إن ثقافة الحكم والتش���ريع ف���ي بريطانيا تختلف كليا 

عم���ا هو قائم ف���ي إسرائيل، التي لي���س لديها دستور 

مكتوب، كم���ا هو قائم في بريطانيا. كم���ا أنه يكفي أن 

تقول المحكمة البريطانية العليا أو الجمهور إن القانون 

ليس مناسبا، حتى يتم إلغاؤه، أو التراجع عن تش���ريعه. 

أما في إسرائيل، وفي تركيبة الكنيست الحالي، فإنه في 

اللحظ���ة التي تعتقد فيها المحكم���ة العليا أن القانون 

لي���س دستوريا فإن الكنيس���ت )في حال أق���ر القانون 

البريطاني( لن يتنازل، وبس���بب هذا فإن كتاب القوانين 

سيمتلئ بقوانين ليست دستورية وال مناسبة«.

وعقد نتنياهو أول أمس األحد اجتماعا لرؤساء األحزاب 

المش���اركة في الحكومة، وأبدى فيه تشددا، مطالبا بسن 

القان���ون البريطاني، وهو ما عارضه بش���دة رئيس حزب 

»كلنا« موش���يه كحلون، الذي قال إنه على استعداد لسن 

قان���ون يحيد المحكمة العليا، فق���ط في ما يتعلق بطرد 

المهاجرين األفارقة.

وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، في موقعها على 

اإلنترنت، إنه على الرغم من معارضة المستوى المهني 

في وزارة العدل، وبالذات معارضة المستش���ار القانوني 

للحكومة مندلبليت، لكل فكرة القانون، إال أن هذا األخير 

عرض صيغة »حل وسط«، حسب الوصف، وبموجبها فإن 

المحكمة العليا تس���تطيع نقض قان���ون فقط من خالل 

هيئة تض���م 9 قضاة ف���ي المحكم���ة، وأن يكون نقض 

القان���ون بأغلبية 6 قضاة على األقل من القضاة ال� 9. كما 

أن الكنيس���ت بمقدوره سن القانون مجددا، لكن بأغلبية 

ال تق���ل عن 70 نائبا. وهذا ما رفض���ه نتنياهو، وقال إنه 

إذا أراد التس���اهل، فإنه يشترط أن يكون قرار المحكمة 

ساري���ا فقط إذا وافق عل���ى إلغاء القان���ون جميع قضاة 

المحكمة العليا ال� 15. 

وج���رى االتف���اق على االستم���رار في البح���ث مع قادة 

االئتالف في غضون األيام المقبلة.

ويعرف نتنياهو مس���بقا أن الصيغة التي يريدها لن 

تج���د أغلبية لها في الكنيس���ت، وهذا ما ع���زز االنطباع 

بأن نتنياهو يس���عى أساسا إلى ح���ل االئتالف والتوجه 

إلى انتخابات مبكرة، مس���تغال بذل���ك ما يراه من صعود 

لش���عبيته وش���عبية حزبه في استطالع���ات الرأي، على 

الرغم من قضايا الفساد التي تالحقه. كما يعي نتنياهو 

أنه حتى لو جرت انتخابات مبكرة، في نهاية الصيف، أو 

في منتصف الخريف من هذا العام، فإنه لن يجد أغلبية 

لما يريده، إذ أن كل استطالعات الرأي ال تتنبأ بأي أغلبية 

ألحزاب اليمين المتش���دد مع كتلتي الحريديم، في حال 

بقي حزب »كلنا« عند موقفه الرافض.

خلفية- تشابك مصالح
المعركة م���ن أجل االنتقاص م���ن صالحيات المحكمة 

العليا، أو من أجل تغيير تركيبتها وتقليل مكانتها، لم 

تبدأ في حكوم���ات بنيامين نتنياهو الثالث األخيرة، بما 

فيها الحالية، رغم أن نتنياه���و طرح مثل هذا الموقف، 

في حكومته األولى، 1996- 1999. فقد برزت هذه المعركة 

بشكل آخر في ظل حكومة حزب »كديما« برئاسة إيهود 

أولمرت، حينما كان وزير العدل حاييم رامون.

وقد تول���ى رامون وزارة العدل لعدة أش���هر في العام 

2006، واضطر لالستقالة منها في أعقاب قضية تحّرش 

جنسي. لكن بضعة األشهر تلك كانت كافية لإلعالن عن 

نواي���اه بتغيير أنظمة تعيين القضاة، ليكون الوزن أكبر 

للجهاز الس���ياسي، ولكن ليس هذا فحسب، بل هو أيضا 

عّب���ر عن اعتراضه على مدى تدخ���ل المحكمة العليا في 

القواني���ن التي يقّرها الكنيس���ت.  وبعد اضطرار رامون 

لالستقال���ة، تم استق���دام المحامي والخبي���ر الحقوقي 

البروفس���ور دانييل فريدمان. واتضح الحقا أن فريدمان 

ذاته كان من الموجهين لرام���ون، وجاء ليكمل المهمة. 

وهذا يعني أن هذا المش���روع كان أكبر من فكرة شخص 

ت نفس���ها قبل 
ّ
في الحكوم���ة. ولكن حكومة أولمرت حل

إحداث أي تغيير.

ومنذ األيام األولى لحكومة نتنياهو قبل الس���ابقة، في 

ربيع العام 2009، أبدى رئيس���ها نيت���ه بتغيير قوانين 

وأنظم���ة في جه���از القضاء، وبش���كل خ���اص تقويض 

صالحي���ة المحكمة العليا ف���ي التدخل ف���ي القوانين. 

ورغم تش���كيل حكومتين، وهذه الثالثة، إال أن مثل هذه 

القوانين لم تحل بع���د، بل جرى تغيير طفيف في لجان 

تعيي���ن القضاة. ولكن قبل هذا، نجحت حكومة نتنياهو 

قبل الس���ابقة بتغيي���ر قانون تعيين رئي���س المحكمة 

العليا، ال���ذي كان يقضي بتعيين األكبر سنا، ش���رط أن 

يكون عمره حتى 66 عام���ا، لكون القاضي يخرج للتقاعد 

بعمر 70 عاما. ومن يتم انتخابه رئيسا يبقى في منصبه 

حت���ى تقاعده. وكان الغرض من تعديل هذا القانون هو 

السماح للقاضي آش���ر غرونيس، المحسوب على اليمين، 

ب���أن يتولى المنص���ب، حينما يكون عم���ره 67 عاما، فور 

استقال���ة دوريت بيني���ش، التي اتبعت نه���ج سابقها 

الليبرالي أهارون باراك. 

وف���ي اتفاقيات االئتالف الحاكم، الت���ي تم توقيعها 

في ش���هر أيار 2015، ظهر خالف واضح في كل ما يتعلق 

بالتعام���ل مع جهاز القضاء. فق���د اعترضت كتلة »كلنا« 

برئاس���ة وزير المالية موش���يه كحلون، عل���ى بندين في 

االتفاقية التي وقعها حزب الليكود مع الشركاء الثالثة 

اآلخرين: تحالف أحزاب المستوطنين »البيت اليهودي«، 

والكتلتان اللتان تمث���الن اليهود المتزمتين الحريديم 

ش���اس ويهدوت هتوراة. وقد نص البندان على االتفاق 

على دعم مش���روع قانون يسمح للكنيس���ت بإعادة سن 

قان���ون رفضت���ه المحكم���ة العلي���ا، ما يعن���ي تقليص 

صالحيات المحكمة العليا في نق���ض قوانين. واالتفاق 

على تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث سيرتفع 

وزن السياسيين فيها- ممثلو الحكومة- ما يجعل الجهاز 

القضائي خاضعًا أكثر للجهاز السياسي.

ورف���ض حزب »كلنا«، الذي ل���ه 10 مقاعد، إدراج هذين 

البندين في االتفاقية معه، وطلب اإلش���ارة بوضوح إلى 

رفض���ه للبندين. وفي هذه الحال���ة فإن حكومة نتنياهو 

التي ترتكز على أغلبي���ة من 66 نائبا من أصل 120 نائبا، 

لن تكون لها أغلبية برلمانية.

وعدا تعيين غرونيس، فإنه منذ عودة نتنياهو لرئاسة 

الحكومة في العام 2009، بدأ تغيير تدريجي في تركيبة 

قضاة المحكمة العلي���ا، ليتم الزج بقضاة ذات توجهات 

تتالءم مع توجه���ات اليمين االستيطاني والمتش���دد، 

الذي يس���عى إلى التقليل م���ن وزن المحكمة العليا، بما 

يتعلق بالهيئة التشريعية والسياسات الحكومية. وفي 

مطلع ش���باط الماضي 2018، قال���ت وزيرة العدل أييليت 

ش���اكيد إنها »أتمت المهمة«، في اعقاب آخر تعيينات 

ف���ي المحكمة العليا. )ح���ول استكمال سط���وة اليمين 

المتش���دد على المحكم���ة العليا، اق���رأ تقريرا في موقع 

»مدار« من يوم 27 ش���باط 2018: »المحكمة اإلسرائيلية 

العليا بوجه جديد- أكثر يمينية ومحافظة!«(

والمحكمة العليا مستهدفة من كل القوى التي تسعى 

إلى فرض هيمنتها ونقض ما كان قائما من قبل، ولهذا 

نرى تش���ابك مصالح في الس���عي لتقوي���ض صالحيات 

المحكم���ة العلي���ا، ونقطة االلتقاء ه���ي إلغاء صالحيات 

المحكمة في نقض قوانين يقرها الكنيس���ت، أو السماح 

للكنيس���ت بأن يقر قواني���ن مجددا، بع���د أن نقضتها 

المحكمة العليا، كما شهدنا هذا في مشروع قانون كتلة 

تحالف أحزاب المستوطنين »البيت اليهودي«. فنرى أن 

اليمين االستيطاني المتط���رف ال يريد تدخل المحكمة 

العلي���ا ف���ي قوانين يس���عى اليه���ا، تتعل���ق باألرض، 

وحقوق الفلس���طينيين في كامل فلس���طين التاريخية، 

كل مجموعة حس���ب وضعيتها، رغم أن المحكمة العليا 

تقليديا تتماش���ى مع السياسات الحكومية اإلسرائيلية 

م���ن حيث الجوهر، وما تنقضه هو استثناءات تكتيكية، 

ولكن ال تلغي جوهر تلك السياسات والقوانين.

كم���ا أن المتديني���ن المتزمتين الحريدي���م يعتبرون 

المحكمة العليا معادية لكل ما يسعون له في المؤسسة 

الحاكمة، مثل قوانين اإلكراه الديني، والقانون المتعلق 

بتجنيد ش���بان الحريدي���م. وينضم إلى ه���ؤالء حيتان 

المال، الذين هم أيضا غير معنيين بقوة ذات تأثير على 

مؤسس���ة الحكم تعلو على قوة الهيئتين التش���ريعية 

والتنفيذي���ة، بع���د أن أحكم���وا قبضته���م عليهما في 

السنوات األخيرة. 

تحذيرات
وعبرت رئيس���ة المحكم���ة العليا إستي���ر حيوت، في 

كلم���ة لها امام يوم دراسي في جامعة تل أبيب، يوم 15 

نيسان الجاري، عن رفضها لمشروع القانون الذي يسعى 

ل���ه نتنياهو. وقال���ت »كوننا نريد التفاخ���ر، وبحق، أمام 

العالم بأننا الديمقراطية الوحيدة في الش���رق األوسط، 

يحتم علينا أن نتذكر أن أحد الضمانات الضرورية لهذا 

هو الحفاظ على جهاز قضائي مس���تقل ومهني، وليس 

مرتبط���ا بأي جه���ة، ويقوم بمراقبة الحك���م، ويدافع عن 

المبادئ األساس لنظام الحكم«.

ونش���ر »المعهد اإلسرائيل���ي للديمقراطي���ة« موقفا 

يتطرق فيه إلى سلسلة مشاريع قوانين ومواقف يسعى 

لها نتنياهو، مثل هجومه على جمعية »الصندوق الجديد 

إلسرائي���ل«، وسعي���ه لط���رد عش���رات آالف المهاجرين 

األفارقة، وأخيرا سعيه لسن قانون يمنع المحكمة العليا 

من نقض قوانين يقرها الكنيس���ت، وصاغ الموقف عدة 

خبراء، أبرزهم البروفسور مردخاي كريمنيتسر. 

وق���ال المعهد إن فكرة سن قان���ون يقوض صالحيات 

المحكم���ة العلي���ا، م���ن أجل س���ن قانون يس���مح بطرد 

المهاجري���ن األفارق���ة، هو مش���روع إش���كالي في عدة 

مس���تويات، فالحديث »يج���ري عن قان���ون سيؤدي إلى 

المس بحقوق أساسية لس���كان الدول���ة، ويخرق التوازن 

القائم بين الس���لطات. ويجري الحديث ال أقل عن سحب 

حجر الزاوية للقضاء الدست���وري في إسرائيل، وتحويل 

قرارات المحكمة العليا إلى توصيات فقط..«.

ويرى محلل الش���ؤون الحزبية ف���ي صحيفة »هآرتس« 

يوس���ي فيرت���ر أن نتنياه���و ق���رر خوض هذا المس���ار 

التش���ريعي بقصد تفكي���ك االئتالف الحاك���م، وعمليا 

التوجه إلى انتخابات مبك���رة، بذريعة هذا القانون، ألن 

كتلة »كلن���ا« تعارض ه���ذا القانون، وقد تقبل بش���يء 

محدود، مثل قضية » قانون المتس���للين األفارقة، الذي 

الغت���ه المحكمة العلي���ا«، وهو ما يعني حس���ب فيرتر 

أن زعيم »كلنا« موش���يه كحلون عل���ى استعداد للقبول 

بصيغة محدودة لم���ا يريده نتنياهو، بينما األخير يريد 

صيغة جارفة.

وتقول الصحافي���ة رافيت هيخت، ف���ي مقال لها في 

صحيفة »هآرتس«، إنه ال يمكن تجاهل االنقالب الخطير 

ال���ذي جرى في حزب الليكود ف���ي فترة رئاسة نتنياهو، 

وذلك م���ن الموقف القائ���ل إن حريات الف���رد، والحفاظ 

عليه���ا من قب���ل المحكمة العليا، ه���ي مصلحة لليمين، 

الذي كان في حينه اقلي���ة سياسية على مر سنين، إلى 

الموق���ف الحالي وال���ذي بموجبه يتم اعتب���ار المحكمة 

العليا كواحدة من أعداء الشعب، إلى جانب حركة حماس 

ووسائل اإلعالم.

وتق���ول صحيف���ة »هآرتس«، في مق���ال افتتاحي ألسرة 

التحرير، إن ما هو مناسب لبريطانيا ليس مناسبا إلسرائيل 

»التي هي ش���به الدولة الوحيدة ف���ي العالم الديمقراطي 

التي ليس لها دستور او قوانين أساس«. وأضافت »صحيح 

أنه لي���س للمحكمة العلي���ا البريطاني���ة الصالحية إللغاء 

القواني���ن، لكن التوازن���ات والكوابح ف���ي بريطانيا تعمل 

بش���كل مختلف عما هو في إسرائيل. ففي بريطانيا يوجد 

مجلسان تشريعيان ومجلس أعلى يمكنه أن يلطف ويؤخر 

تش���ريعا ش���عبويا. وهناك لجنة في البرلم���ان البريطاني 

تفحص ما إذا كانت القوانين تمس بحقوق اإلنسان«. 

وتابع���ت »وبريطانيا تتب���ع الميث���اق األوروبي لحقوق 

اإلنس���ان، وكل مواطن أو إنسان يخضع لسلطاتها يمكنه 

أن يلتمس إلى المحكمة األوروبية في ستراسبورغ بدعوى 

أن بريطانيا تخرق حقوقه. أما في إسرائيل فتكاد ال توجد 

مثل هذه التوازنات والكوابح. في إسرائيل يوجد مجلس 

تش���ريعي واحد، والدولة ال تتبع لميثاق حقوق اإلنس���ان 

األوروبي ولمثل هذه الصالحيات القضائية الدولية«. 

وقال���ت »هآرت���س« إنه »م���ن المفهوم أن���ه في وضع 

تتعطل فيه المحكم���ة العليا عن ممارسة قوتها األهم، 

ستك���ون للكنيس���ت وللحكومة قوة غير مح���دودة. وقد 

أظه���ر التاريخ أنه ال يوجد وضع أخط���ر من الوضع الذي 

يكون فيه الحكم منفلتًا من أي عقال وبال رقابة«. 

نتنياهو يسعى لضرب صالحيات المحكمة العليا
وإن فـشـل »سـيـربـح« انـتـخـابـات مـبـكـرة!

*تحليالت: في وضع تتعطل فيه المحكمة العليا عن ممارسة قوتها األهم ستكون للكنيست وللحكومة قوة غير محدودة
وال يوجد وضع أخطر من أن يكون الحكم منفلتا من أي عقال وبال رقابة*

العمال االفارقة: اسرائيل العنصرية أمام المرآة.
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تقاريــر خــاصـــــــة

انتقد التقرير الدوري لمنظمة التع���اون بين الدول المتطورة 

OECD، بش���دة، وضعية البنى التحتية اإلسرائيلية في مجاالت 

متع���ددة، واعتبرها من األكثر تخلفا، مقارن���ة بالدول المتطورة 

األعض���اء في المنظمة. وركز التقرير بش���كل خاص على وضعية 

ش���بكات الطرق، والنقص الحاد في الش���وارع، إلى جانب النقص 

الح���اد في ع���دد األسّرة ف���ي المستش���فيات، إذ رأى التقرير أن 

إسرائي���ل بحاجة لزيادة عدد األس���ّرة بما بين 30% إلى 50% عما 

هو قائم اليوم.

وكان تقرير OECD قد صدر في الش���هر الماضي، واستعرضنا 

مقاطع منه في عدد »المش���هد اإلسرائيلي« الس���ابق، إذ امتدح 

التقري���ر أداء االقتصاد اإلسرائيلي، من حي���ث وتيرة النمو منذ 

العام 2000، حيث أن اجمالي النس���بة ضعفا النس���بة االجمالية 

لمع���دل النمو في دول OECD. وهذا في حين سجلت البطالة، مع 

نهاية العام الماضي 2017، أدنى مس���توى تاريخي لها، وبلغت 

4%. وبحس���ب تقري���ر OECD، فإن 3ر2% من اجمالي نس���بة %4، 

كانت بطالة قسرية، في حين أن البطالة المزمنة تتقلص بشكل 

دائم.

كما امتدح التقرير هبوط حج���م الدين العام إلى محيط %60، 

في حين أن اجمالي الدين بالمعدل في دول OECD، يفوق نسبة 

110%. كم���ا أن الدين العام، الذي يجم���ع ما بين الدين الحكومي 

ودين الُحكم المحلي، من شأنه هو أيضا أن ينخفض، ويصل إلى 

حدود 61%، بعد أن كان في 2016 أكثر بقليل من %62.

إال أن التقري���ر حذر م���ن أن قطاعات واسعة م���ن المواطنين ال 

يتمتعون من النمو االقتصادي، كما أن ثمار »األوضاع االقتصادية 

الجيدة« ليست موزعة بشكل متساو بين جميع شرائح المجتمع، 

»على الرغم م���ن أن حجم الفجوات قد تقل���ص بمدى معين منذ 

الع���ام 2007«، كما ورد في التقرير ال���ذي استعرضته الصحافة 

االقتصادية. 

وتبقى الش���ريحة األكثر ظلما من السياسات اإلسرائيلية، كما 

يؤكد مضمون التقرير، هي فلسطينيو الداخل.

بؤس شبكة المواصالت والطرقات
ويقول المحلل االقتصادي ف���ي صحيفة »يديعوت أحرونوت« 

سيفر بلوتس���كر إن مس���ح منظمة OECD ش���مل أوض���اع البنى 

التحتي���ة في مختل���ف المجاالت: الش���وارع، ش���بكة القطارات، 

المطارات، المستشفيات، روضات األطفال وغيرها. وتتكشف في 

التقرير صورة مثيرة للفزع من مس���توى اإلهمال للبنى التحتية 

األساسية، وتلخ���ص OECD استنتاجاتها ب���أن: »إسرائيل هي 

دولة متخلفة جدا في البنى التحتية«. 

ويقول التقرير إن الفجوة األكبر في مستويات البنى التحتية، 

بي���ن إسرائيل وال���دول األعضاء في OECD، قائمة في ش���بكات 

الشوارع والمواصالت. فاالكتظاظ في الشوارع بلغ ثالثة أضعاف 

ونص���ف ضعف المعدل ف���ي دول OECD. فف���ي حين أن معدل 

الكثافة في OECD، هو 800 سي���ارة لكل كيلومتر، فإن المعدل 

في إسرائيل يرتفع إلى 2800 سيارة. وعلى مس���توى السيارات 

الخاص���ة، فإن مع���دل اكتظاظها على الش���وارع يصل إلى ثالثة 

أضعاف المعدل ف���ي دول OECD. في حين أن اكتظاظ سيارات 

النقل، والش���احنات الكبي���رة، يصل معدله إل���ى أربعة أضعاف 

المع���دل القائم في تلك الدول المتطورة. وهذا ناجم عن اعتماد 

الحافالت كوسيلة نقل أساسية في المواصالت العامة، وهو نهج 

ليس ناجعا.

وقد سجلت إسرائيل، في الس���نوات الس���بع الماضية، ذروات 

عديدة في بيع الس���يارات الجديدة، ووصلت ال���ذروة األكبر في 

الع���ام قبل الماض���ي 2016، حينما بلغ عدد الس���يارات الجديدة 

أكثر بقليل م���ن 300 ألف سيارة، وأقل من هذا بنس���بة 1% في 

العام الماضي 2017. في حين أن بيع الس���يارات في العام 2015 

سج���ل هو أيضا ذروة غير مس���بوقة حتى ذل���ك الحين ببيع 254 

ألف سيارة.

ويعزو محللون االرتفاع الحاد في بيع الس���يارات الجديدة إلى 

اتجاه الجمهور لش���راء الس���يارات الصغيرة، وأيضا للمنافس���ة 

الحادة بين ش���ركات قروض السيارات، وتنوع القروض التي تعد 

سهلة نوعا ما على الشرائح الوسطى وما فوق.

وتوصي منظمة OECD في تقريرها بشق شوارع إضافية، فكّم 

الش���وارع القائمة أقل بما يعادل كلفة عشرات مليارات الشواكل 

)ال���دوالر يعادل 48ر3 ش���يكل في هذه المرحل���ة(، على أن يتم 

تمويل ش���ق الش���وارع من المواطنين ومن الجمهور، مثل فرض 

رسوم على السيارات في الشوارع المكتظة، من أجل التقليل في 

استخدام السيارات الخاصة.

وحس���ب تقارير واحصائيات رسمية، نش���رت تباعا، فإن مركز 

الب���الد، وبش���كل خ���اص منطقة تل أبي���ب الكبرى، يش���هد في 

الس���نوات األخيرة حالة انفج���ار في المواصالت، ع���دا االنفجار 

السكاني، إال أن فرص توسيع الشوارع وشق شوارع جديدة باتت 

صعب���ة، وفي حاالت أخرى ف���ي ذات المنطقة باتت مس���تحيلة، 

وخاص���ة في أوتوست���راد »أيالون« الذي يش���ق منطقة تل أبيب 

الكبرى من شمالها إلى جنوبها، ويمر فيه يوميا 700 ألف سيارة، 

وهذا يشكل زيادة بنسبة 50% عما كان في العام 2000. وغالبية 

الس���يارات تتحرك في ساع���ات بدء ال���دوام وانتهائه، ما يخلق 

اختناقات مرورية حادة جدا، يعلق فيها المتوجهون إلى العمل، 

والعائدون منه.

وي���رى المختصون أن هذا األوتوستراد وصل إلى الحد االقصى 

م���ن امكانيات االستيع���اب، وال مجال لتوسيع���ه. وكل هذا على 

الرغ���م من أن معدل عدد الس���يارات التي تم���ر منه قد انخفض 

عم���ا كان في العام 2008، حوالي 745 أل���ف سيارة يوميا. ويعزو 

المختص���ون ه���ذا االنخف���اض إلى بدء عم���ل برنام���ج التطبيق 

الهاتف���ي، توجيه الس���يارات »وي���ز«، الذي يعم���ل على قاعدة 

منظومة توجيه السيارات »جي بي أس«. 

ويحذر التقرير من تزايد الس���يارات في حال تزايدت الشوارع. 

وأش���ار إلى أن زيادة الش���وارع فيها فائدة ورافع���ة اقتصادية 

واجتماعي���ة عالية ج���دا. كما يوصي التقري���ر بخفض الضرائب 

على السيارات الجديدة، وفي المقابل رفعها على الوقود. ويشار 

هن���ا إلى أن أكثر من 60% من سعر لتر الوقود للمس���تهلك هي 

ضرائ���ب. بكلمات أخرى، فإن المس���تهلك يدفع ثمن لتر الوقود 

بأكثر من 150% من سعره لدى وصوله إلى محطة الوقود، بمعنى 

السعر الذي يشمل نقله للمستهلك أصال.

ويعتبر بلوتس���كر التوصية بش���أن رفع الضرائب على الوقود 

وتخفيضها على السيارات، بمثابة »انقالب في التفكير«. ويقول 

نجح االئتالف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، في آخر أيام 

الدورة الش���توية للكنيس���ت، التي انتهت في منتصف آذار 

الماضي، في تأجيل أزمة تجنيد ش���بان المتدينين المتزمتين 

الحريديم في الجيش. ومن ش���أن ه���ذه األزمة أن تتفجر بقوة 

أكب���ر خالل الدورة الصيفي���ة، إال إذا حصلت الحكومة على اذن 

م���ن المحكم���ة العليا بتأجي���ل الموعد النهائي لس���ن قانون 

جديد. إال أن االحصائيات التي تتكش���ف تباعا عن أعداد شبان 

الحريديم، ونسبتهم من سائر الشبان اليهود، تؤكد أن القلق 

المؤسس���اتي اإلسرائيلي لي���س على ضمان ف���رض القانون، 

وضمان زيادة صفوف العس���اكر، وإنما عل���ى طبيعة المجتمع 

اإلسرائيل���ي مس���تقبال، والس���عي لتحطي���م ج���دران مجتمع 

الحريديم. 

وكما هو معروف، فإن المحكمة العليا اإلسرائيلية قضت، في 

منتصف أيلول 2017، ببطالن القانون الذي أقره الكنيست في 

خري���ف العام 2015، الذي ألغ���ى قانونا أقر في منتصف 2014. 

والقانون الذي الغته المحكمة يقضي بإعفاء واسع جدا لشبان 

الحريديم، من الخدمة العس���كرية، على أن يس���ن الكنيس���ت 

قانونا آخر، حت���ى عام من يوم قرار المحكمة، بمعنى منتصف 

أيلول المقبل، وهذا يعني حت���ى انتهاء الدورة الصيفية في 

منتصف تموز المقبل.

والمعركة عل���ى سريان قانون التجنيد االلزامي على ش���بان 

الحريديم الذك���ور، بدأت تحتد في أوائل سنوات التس���عين. 

فمنذ العام 1948، وبمبادرة دافيد بن غوريون، حصل الحريديم 

عل���ى اعفاء جارف من الخدمة العس���كرية اإللزامية، في سعي 

الصهيونية والمؤسسة الحاكمة لتقريب الحريديم الرافضين 

للصهيونية إل���ى الحكم، إذ أن طوائف كبي���رة من الحريديم 

رفض���ت الصهيوني���ة وقيام إسرائي���ل، وهم حالي���ا قلة في 

إسرائي���ل )5% من الحريديم وفق التقديرات(، ولكن اعدادهم 

الكبي���رة موجودة ف���ي دول العالم األخ���رى، وخاصة الواليات 

المتحدة األميركية وبريطانيا.

لكن في بدايات إسرائيل كانت أعداد الحريديم هامش���ية، 

ولهذا لم يتم االلتفات له���م. وفي نهايات سنوات الثمانين، 

وبداي���ات سن���وات التس���عين، ب���دأت المؤسس���ة الحاكمة، 

والجمه���ور اإلسرائيلي ككل، يش���عران بأن أع���داد الحريديم 

تتعاظم بوتيرة عالية، وامتناعهم عن الخدمة العس���كرية بدأ 

ينعكس بش���كل كبير على نس���بة المجندي���ن سنويا للخدمة 

اإللزامي���ة. وكلما تقدمت الس���نون استفحلت ه���ذه الظاهرة، 

خاص���ة وأنه ف���ي الس���نوات األخيرة أظه���رت استطالعات أن 

30% من المواليد في إسرائيل هم من الحريديم، وهذا يعني 

5ر36% م���ن مواليد اليه���ود وحدهم.  وهو انعكاس لنس���بة 

التكاث���ر العالية جدا ل���دى الحريدي���م- 8ر3%، مقابل حوالي 

3ر1% ل���دى جمه���ور العلمانيين، و8ر2% ل���دى التيار الديني 

الصهيون���ي. وفي الس���نوات القليلة األخيرة، ب���دأ »المعهد 

اإلسرائيلي للديمقراطية« في اصدار تقرير سنوي حول الواقع 

االجتماعي االقتصادي لدى الحريديم وحدهم. وهذا رصد نابع 

أيضا من القلق على مستقبل المجتمع اإلسرائيلي ككل، الذي 

ستكون غالبية اليهود فيه بعد أقل من 20 عاما من المتدينين 

على مختلف تياراتهم، ويج���ري الحديث حول 51% من مجمل 

السكان، وحوالي 63% من اليهود وحدهم.

ويق���ول تقرير المعهد، الصادر في الي���وم األخير من العام 

الماضي، إن عدد الحريديم بلغ مليون نسمة، وهذا يعني نسبة 

12% من الس���كان من دون القدس والجوالن، وحوالي 2ر15% من 

اجمال���ي اليهود اإلسرائيليين وحده���م. وهناك أبحاث أخرى 

تتوقع أن عددهم أعلى بقليل، بش���كل يقّربهم من نسبة %13 

من اجمالي السكان، و16% من اليهود وحدهم.

وحس���ب تقرير المعهد، فإن نس���بة الحريدي���م من اجمالي 

الس���كان ستصل في العام 2030 إل���ى 16%. وفي العام 2065 

سيشكلون نس���بة 33% من اجمالي السكان و40% من اليهود 

وحده���م. وبموج���ب التقرير ذات���ه، فإن عدد ط���الب مدارس 

الحريدي���م في الع���ام الدراسي الجاري، بل���غ 300 ألف طالب، 

وهؤالء يش���كلون 18% من اجمالي الطالب. وباإلمكان القول إن 

نسبة طالب الحريديم في الصفوف االبتدائية الدنيا أعلى من 

النسبة العامة للطالب. ورغم ذلك فإن المعهد يقول إن وتيرة 

زيادة الط���الب الحريديم الس���نوية انخفضت في الس���نوات 

القليلة الماضي من 2ر4% إلى 2ر%3. 

وه���ذه التقدي���رات تتعزز بإحصائيات جدي���دة ظهرت في 

األي���ام األخيرة، حول أعداد الش���بان الحريدي���م، الذين بلغوا 

18 عام���ا في الع���ام الجاري، ومن المفترض أن يس���ري عليهم 

القان���ون. ووفق احصائيات نش���رتها صحيفة »كالكاليس���ت« 

وحصل���ت عليها من الجي���ش، بعد توجه للمحكم���ة، فإن عدد 

الش���بان الذكور من الحريديم، الذين بلغوا 18 عاما هذا العام، 

كان 11800 شاب، وهذا يعني أن عدد الشبان والشابات من ذات 

التيار وذات العمر، بلغ هذا العام ما يزيد عن 23 ألف ش���خص، 

وهؤالء شكلوا 23% من مواليد اليهود في العام 2000، ونسبة 

5ر17% من اجمالي المواليد، من دون مواليد القدس والجوالن. 

ويذكر هنا أن قانون الخدمة العس���كرية اإللزامية يعفي أصال 

كل فت���اة يهودية تعلن أنها متدينة، بغض النظر عن تيارها 

الديني.

وتق���ول الصحيفة إن عدد الش���بان الحريدي���م، الذين طلبوا 

تأجيل الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية، بموجب القانون 

القائم، بلغ 37200 ش���اب، حتى عمر 24 عام���ا، وهذا عدا آالف 

الش���بان الذين حظوا أصال بإعفاء فوري، كونهم طالب معاهد 

دينية معترف بها، ويحصلون على مخصصات.      

ما وراء األرقام وحكاية التجنيد
ُيع���د الجي���ش اإلسرائيلي أح���د الجيوش األكث���ر تطورا في 

العالم، وهو ليس بحاجة ألعداد ضخمة زيادة على ما لديه، نظرا 

العتماده على التقنيات العالية. وباإلمكان االفتراض أن تدفق 

12 أل���ف جندي، أو منخرط في ما يس���مى »الخدم���ة المدنية«، 

سيزيد مصاري���ف الجيش. إال أن الحكاي���ة األساسية في هذا 

الملف هو سعي المؤسسة الحاكمة، وبتوصيات جهات واضعي 

االستراتيجي���ات العلي���ا، إلى اسقاط جدار مجتم���ع الحريديم 

العالي���ة، وجذب غالبيته���م إلى العالم المفت���وح، النخراطهم 

في االقتصاد، كمنتجين ومس���تهلكين، ما يق���ود بالتالي إلى 

اخراجهم م���ن دائرة التش���دد الديني الذي يه���دد المجتمع 

العلماني، كلما ارتفعت نسبتهم، خاصة بين اليهود وحدهم.

وكما هو مع���روف، فإن الحريديم يعيش���ون في مجتمعات 

منغلق���ة عل���ى ذاتها، ويتبع���ون حياة تقش���فية، بعيدة عن 

الكثي���ر من مظاهر التط���ور العصري ومواكبت���ه. ونظرا لعدم 

انخراطهم بنس���بة كافية في سوق العم���ل، وكثرة األوالد في 

العائلة الواحدة، فإن نس���ب الفقر عندهم تصل إلى حوالي 5 

أضعافها بين اليهود وحدهم. وأش���ارت سلس���لة من األبحاث 

االقتصادي���ة، ومنها في بنك إسرائي���ل المركزي، إلى أن عدم 

انخ���راط الحريدي���م الكافي ف���ي سوق العم���ل، وكونهم قوة 

ش���رائية ضعيفة ومحدودة، ينعكس سلبا عل���ى وتيرة النمو 

االقتص���ادي، وأنه كلما ارتفعت نس���بتهم بين الس���كان، فإن 

التأثير على النمو سيكون أكبر.

ونش���ير هنا إلى أن تقرير »معهد الديمقراطية« ذاته يشير 

إل���ى أن كل المعطيات االجتماعية، وخاص���ة في التعليم، في 

اتجاه االرتفاع. فمثال نسبة طالب المدارس الذين يتجهون إلى 

امتحان الوزارة النهائي »البج���روت«، الذي يوازي التوجيهي، 

ارتفعت في السنوات األخيرة من 23% إلى 33%، في حين أنها 

في جهاز التعليم الع���ام تفوق 85%. لكن تقريرا آخر لمكتب 

اإلحصاء المركزي كان قد أشار إلى أن نسبة الرجال المنخرطين 

ف���ي سوق العمل انخفضت في الع���ام الماضي 2017، من %54 

قبل ثالث سنوات، إلى 51%، وأن االنخفاض مستمر.

ويع���ي قادة الحريديم تماما هدف المؤسس���ة الحاكمة من 

فرض الخدمة العسكرية على شبانهم، وهذا ما يزيد أكثر من 

حدة معارضتهم لفرض التجنيد الكامل. وفي داخل الحريديم 

أربع مجموعات رئيسية بارزة هي:

*الحريديم من طائفة ساتمر، وطائفة ناطوري كارتا، وهاتان 

ترفضان االعتراف بالكيان اإلسرائيلي، وغالبيتهم الس���احقة 

ال تحم���ل جواز سفر إسرائيليا، وبحوزتها بطاقة مقيم، بمعنى 

ليس الجنسية الكاملة، وهؤالء خارج نطاق الخدمة العسكرية 

اإللزامية.

*ثاني���ا ما يس���مى »التيار اليروش���المي«، وه���ؤالء سياسيا 

يعترف���ون بالكي���ان، وكانوا حت���ى سنوات سابقة يش���اركون 

ف���ي االنتخاب���ات البرلمانية ضم���ن تحالف يه���دوت هتوراة 

األش���كنازي، لكنهم امتنعوا عن المش���اركة ف���ي االنتخابات 

األخيرة، وهم من يقودون الص���دام الميداني الذي تكاثر في 

األشهر األخيرة، رفضا للخدمة العسكرية.

*الجمهور األكبر هو الحريديم األشكناز، التابعون للطوائف 

والتي���ارات المش���اركة في التحال���ف البرلماني األش���كنازي 

يه���دوت هتوراة، وه���ؤالء يبحثون عن ح���ل يتضمن أدنى ما 

يكون من أعداد لش���بان الحريديم ضمن الخدمة العس���كرية، 

وباإلمكان التقدير أنهم سيفضلون الخدمة المدنية.

*ثم الجمهور الثاني من حيث الحجم، هو جمهور الحريديم 

الش���رقيين، بزعام���ة حركة ش���اس، وهؤالء أقل تش���ددا في 

رفضهم للخدمة العسكرية، وعدد من نوابهم على مر السنين 

كانوا قد خدموا في الجيش، ولكنهم يش���اركون كتلة يهدوت 

هتوراة في ضغطها على االئتالف الحاكم، إلنجاز قانون أقرب 

إلى ما تطلبه هذه الكتلة.

الالفت في هذه القضي���ة أن مجموعات بين الحريديم باتت 

تبحث عن ش���راكات ميدانية لمناهضة الخدمة العس���كرية، 

وحتى وصل األمر ل���دى بعضهم لعقد لقاءات مع مجموعة من 

الشيوعيين اليهود، في مقر الحزب، في القدس الغربية، وفق 

م���ا ورد في تقرير مطول لصحيفة »هآرتس«، في سعي لتبادل 

الخب���رات، خاصة مع حركة »رافضات« التي تأسس���ت قبل نحو 

ث���الث سنوات، دعما لرافض���ات ورافضي الخدمة العس���كرية 

لدوافع ضميرية.   

احتماالت تغيير القانون
تضغط كتلتا الحريديم، يهدوت هتوراة وش���اس، وبالذات 

يه���دوت هتوراة، من أج���ل إنجاز قانون من ش���أنه أن يخفف 

كثيرا من وطأة الس���ريان الجارف لقانون الخدمة العس���كرية. 

وحت���ى العام الجاري تبين أن نس���بة المجندين الحريديم في 

الخدمة العسكرية أو المدنية، من الشبان وحدهم، بلغت %24 

بدال من 27%، بحسب هدف وضعته الحكومة سابقا.

وأحد المس���ارات التي يطلبها الحريدي���م هو جعل التدين، 

وبالذات الدراسة في المعاهد الدينية، قيمة عليا، قادرة على 

الغاء االلتزام بالخدمة العس���كرية، وهذا مطلب يلقى معارضة 

واسعة في الحكومة والكنيس���ت، كونه سيك���ون فاتحة لحق 

رفض الخدمة العس���كرية ألسباب ضميرية، وهو ما ينادي به 

مناهضو االحتالل اإلسرائيلي. 

وال توج���د في حكومة نتنياهو أغلبية واضحة وثابتة لتمرير 

قانون يخفف من قانون الخدمة العس���كرية للحريديم، بسبب 

معارضة كتلة »يسرائيل بيتينو« بزعامة وزير الدفاع أفيغدور 

ليبرمان. كما أن عددا من نواب الكتل األخرى، وخاصة من حزب 

»كلنا« بزعامة وزير المالية موش���يه كحلون، سيرفضون قانونا 

كهذا، ما يعني أنه لن تكون أغلبية للقانون.

وأمام هذا الوضع سيقف الحريديم أمام خيارين: إما القبول 

بحل وس���ط، لن يرضي قي���ادات الحريدي���م وسيؤجج الصراع 

في داخ���ل مجتمع الحريديم، أو أن تخت���ار الكتلتان، وبالذات 

يهدوت هت���وراة، مغادرة الحكومة، ما يعن���ي فقدان حكومة 

نتنياهو األغلبية، وهو م���ا سيؤدي إلى انتخابات مبكرة. وهذا 

احتمال وارد خالل الدورة الصيفية.

لك���ن االنتخابات الجديدة لن تنه���ي األزمة، بل ستدحرجها 

نحو الحكوم���ة المقبلة، وهنا سيخاط���ر الحريديم بأن يكونوا 

خارج االئتالف الحاكم، وهذا أيضا احتمال وارد.

والسيناريو اآلخر المفترض هو أن تتوجه الحكومة بطلب إلى 

المحكمة العليا لمنحها بضعة أش���هر أو ع���ام آخر، حتى يتم 

سن القانون، على أن يس���تمر الوضع القائم. وليس���ت واضحة 

فرص طلب كهذا، لكن إذا حص���ل، فإنه يدحرج األزمة لتنفجر 

مستقبال بشكل أكبر، وينعكس هذا على تأجيج الصراعات في 

المجتمع اإلسرائيلي ككل.

OECD: البنى التحتية اإلسرائيلية متخلفة جدًا مقارنة بالدول المتطورة!
 OECD  ز بشكل خاص على التخلف في بنى شبكات الشوارع والمواصالت واالكتظاظ في المستشفيات *اكتظاظ السيارات يصل إلى 5ر3 ضعف المعدل في
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*OECD معدل وفيات المرضى بسبب تلوث المستشفيات أعلى بضعفين ونصف الضعف من المعدل في*

إن التفكي���ر االقتص���ادي الس���ليم يقول إنما كلم���ا ارتفع سعر 

الس���يارة، يتم بيع سيارات أقل. فمن يش���تري سيارة لن يبقيها 

متوقفة بجانب البيت، كي يستخدم المواصالت العامة. وهذا ما 

يفسره خبراء االقتصاد في OECD في تقريرهم. فأولئك الخبراء 

يعتقدون أن تخفيض الضرائب على الس���يارات من نسبة %100 

الي���وم في إسرائيل إلى 28%، وف���ي المقابل رفع ضريبة إضافية 

على لتر البنزين بش���يكل واحد، سيقلص حجم السفر بالسيارات 

الخاصة.

وبحس���ب التقاري���ر اإلسرائيلي���ة، ف���إن االختناق���ات المرورية 

تس���تنزف ما نس���بته 5ر1% من حجم الناتج الع���ام، أي حوالي 20 

مليار ش���يكل، ما يعادل 74ر5 مليار دوالر. ويقول بلوتس���كر إن 20 

مليار ش���يكل تذهب هباء سنويا، فهل حكومة إسرائيل ستستمع 

لنصيح���ة OECD؟ وهل نتوقع خفضا جديا في أسعار الس���يارات؟ 

هذا مش���كوك فيه، فإن التعامل مع السيارات هو كالبقرة الحلوب، 

التي تجعل خزينة الضرائب تس���جل سنويا ذروة في الجباية، ولذا 

فإن األمر لن يتغير.

ويق���دم تقري���ر OECD تفصيال لجوانب الفش���ل ف���ي تنفيذ 

وإدارة االستثم���ارات في البنى التحتية، إذ أن 45% من مش���اريع 

البن���ى التحتية الكب���رى في إسرائيل متخلفة ف���ي التنفيذ، بما 

يجع���ل كلفتها أعلى مم���ا هو مخطط، في حين ان هذا الفش���ل 

تبلغ نسبته في الدول المتطورة 21% بالمعدل. وفي جانب إدارة 

مش���اريع البنى التحتية، تحت���ل إسرائيل المرتب���ة الثانية من 

األسفل، بمعنى دولة واحدة تس���بقها من حيث سوء اإلدارة في 

الدول الغربي���ة. فعلى سبيل المثال، في العام 2012 تم رصد 23 

مليار ش���يكل لتنفيذ مش���اريع لتطوير المواصالت العامة، حتى 

الع���ام 2015، ولكن ما أن جاء الع���ام 2015، حتى كانت الميزانية 

المستخدمة فعال اقل من نصف المقرر، 10 مليارات شيكل فقط.

نقص خطير في أسّرة المستشفيات
كم���ا يتوق���ف تقري���ر OECD عن���د النق���ص الخطي���ر ف���ي 

المستش���فيات. ويتضح أن عدد األسّرة في المستش���فيات أقل 

بنس���بة 33% من معدل عدد األسّرة بالنس���بة لعدد المواطنين 

في الدول المتطورة. ومعدالت االكتظاظ في المستش���فيات في 

إسرائيل ال يمكن تحملها، وتص���ل إلى 95%، ولذا تحل إسرائيل 

ف���ي المرتبة الثانية، من حيث ارتف���اع االكتظاظ، من بين الدول 

ال���� 34 األعضاء في منظم���ة OECD. ويقول التقرير إنه بس���بب 

االكتظاظ في المستشفيات، فإن الكثير من المرضى ينامون على 

أسّرة في أروقة المستشفيات، ما يرفع من نسبة التلوث والعدوى 

بين المرضى. وفي هذا الجانب تحل إسرائيل في المرتبة ما قبل 

األخيرة )األسوأ(.

ويتعج���ب معدو تقري���ر OECD م���ن »الش���روط القاسية في 

االكتظاظ الكبير في المستش���فيات اإلسرائيلية، التي تتسبب 

ف���ي ارتف���اع حاد جدا، ف���ي م���وت المرضى بس���بب العدوى من 

التلوث«. وحس���ب المعطيات، فإنه في إسرائيل يموت سنويا من 

تلوث، على األغلب ناجم من االكتظاظ الشديد في المستشفيات، 

ما معدله 38 مريضا ل���كل 100 ألف مواطن، في حين أن المعدل 

الس���نوي في دول OECD هو 15 مريضا في الس���نة في الظروف 

ذاتها. 

ويقول بلوتسكر إنه بحساب بسيط، لو أن المعدل في إسرائيل 

يهبط إل���ى المعدل ف���ي OECD، لتم انقاذ حي���اة 200 مريض. 

ويضيف أن على إسرائيل أن ترفع عدد األسّرة في المستشفيات، 

بم���ا بين 30% إلى 50%، من أجل انقاذ حياة مئات المرضى. وهذا 

بالتأكيد سيحتاج إلى بناء عدد غير قليل من المستشفيات، في 

حين أنه منذ سنوات يجري الحديث عن بناء مستش���فى واحد أو 

اثنين جديدين. 

ويشار هنا إلى أن أساس النقص في عدد األسرة والمستشفيات 

ككل قائ���م بصورة رئيس���ة في الم���دن والمناط���ق البعيدة عن 

مرك���ز البالد. ويزداد الوضع سوءا في المستش���فيات والعيادات 

التخصصية، وفق ما تشير له كل التقارير اإلسرائيلية. 

ويوصي تقرير OECD الحكوم���ة اإلسرائيلية برصد ميزانيات 

أكبر إلقامة مستش���فيات جدي���دة، وتمويل مش���اريع لتوسيع 

مستش���فيات قائمة، من خالل زيادة الدين العام، أو برفع بسيط 

للضرائب. ويقول بلوتس���كر إن هذه التوصية ش���اذة بالنس���بة 

لخبراء OECD الذين ال يفضلون زيادة الميزانيات العامة، وزيادة 

الدين العام. ولكن كما يبدو سوء الوضع في المستش���فيات بات 

يتطلب توصية شاذة كهذه.

ويش���ير بلوتسكر إلى أن االستثمارات في القضايا االجتماعية 

مقلصة ج���دا، ولذا ف���إن كل زيادة ف���ي الصرف ستع���زز النمو 

االقتصادي، وترفع من مستوى األوضاع االجتماعية.

األرقام التي تخيف إسرائيل في قضية تجنيد الشبان الحريديم
*الجيش اإلسرائيلي ليس بحاجة الى تدفق آالف أخرى من الجنود في الوقت الذي يواصل تطوره التكنولوجي *المؤسسة الحاكمة ترى بالخدمة العسكرية أو المدنية محاولة لكسر جدران مجتمع 

الحريديم العالية *قلق المؤسسة يتعاظم أمام االرتفاع المتعاظم لنسبة الحريديم من بين السكان )12%( وبين اليهود وحدهم )2ر15%( *الحكومة تسعى الى دحرجة األزمة لكنها ستنفجر ال محالة*

االكتظاظ في الشوارع االسرائيلية: مشهد من تل ابيب.
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة 

موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:

http://www.madarcenter.org 

كتب هشام نفاع:

ج����اءت التحضيرات الحتفاالت العام الس����بعين ليوم استق����الل إسرائيل، وفقًا 

لتس����ميته الرسمية، لتكش����ف المزيد من مكامن ومظاه����ر األزمات، بعضها على 

المستوى الضحل، السياسي »التراشقي«، وبعضها اآلخر نحو العمق، وهو ما يصح 

تس����ميته باألزمات العضال، المرتبطة بمفاصل السياسات المتواصلة وعلى وجه 

الخصوص تلك الموجهة ضد الشعب الفلسطيني، بكل ما يرتبط بها ويتفّرع.

 
ّ

ول���و اعتبرنا ش���كل االحتفال باألي���ام والمناسبات التي توضع في »الس���جل

القومي« مؤش���رًا على خصائص مؤسس���ة الدولة التي تحتفل بها عمومًا، ففي 

الحالة اإلسرائيلية ما زالت العس���كرة هي الس���مة األش���ّد طغيان���ًا، وكان لها 

وق���ع مثير للخوف قبل أسابي���ع، حين أثار سالح جو الجي���ش االسرائيلي رعب 

المواطني���ن في تل أبيب ومحيطها الواسع، حي���ن كان يتدرب على »إمتاعهم« 

في اليوم القومي.

ق 
ّ
لم يخبر الجيش الرأي العام عبر أية وسيلة بأن سرب طائرات F-15 سوف يحل

ف���ي سماء تل أبيب ومدن أخرى، تحضيرا الستع���راض الطائرات التقليدي. وجاء 

هذا االستعراض على خلفي���ة توتر حقيقي حربّي الطابع، بين إسرائيل وسورية 

وكل ما تش���مله. هذه السنة بالذات خططت المؤسس���ة العسكرية الستعراض 

أوس���ع من المعتاد وبمش���اركة قّوات من جي���وش أجنبية )من اليون���ان، بولندا، 

النمس���ا، كندا وإيطاليا( باإلضافة الى عشرات طائرات ومروحيات وسفن الجيش 

اإلسرائيلي. ويش���مل االستعراض الجوي سماء 49 مدينة وبلدة. المتحدث باسم 

الجيش اإلسرائيلي الذي لم يعلم المواطنين بالتدريبات فدّب فيهم الخوف، لم 

يغفل اإلع���الن أن »االستعراض سيصبح استعراضا عالمي���ا، وأن التعاون الناجح 

الذي ُبذل طيلة سنوات، يؤكد على أهمية التعاون المش���ترك وتبادل المعلومات 

الهامة، تطوير المهن والحفاظ على العالقات الدبلوماسية بين الدول«.

هذه الحادثة تكشف طبقات عديدة في السياسة، أولها التعامل مع المركب 

ج هو  المدن���ي، المواطنين، كآخر من يجب أن يعلم، مع أن الزعم الس���ائد المروَّ

أن كل ش���يء يجري من أجلهم. والثاني هو كيفي���ة استخدام هذه المناسبات 

لتسويق الس���ياسات العسكرية وحقنها مباش���رة في أوردة الرأي العام، فيما 

يش���به مخ���درًا للطمأنة: نحن نقيم عالقات عس���كرية فال تقلقوا! فالعس���كرة 

تتحّول من وسيلة الى هدف بذاته.

نقر على األعصاب األشّد حساسية في جسد »اإلجماع«
سم 

ّ
على صعيد التس���ويق الحكومي اختير لالحتفاالت هذا العام ش���عار يت

ت اإلخراج واإلنتاج هي وزيرة 
ّ
بالمكابرة: »نعم، هناك سبب للتفاخ���ر«. ومن تول

الثقاف���ة ميري ريغف، المعروفة بميلها الى الش���عبوية الرخيصة، والنقر على 

األعصاب والغرائز األشّد حساسية في جسد »اإلجماع القومي«. فاختيار عنصر 

»المفاخرة« ال���ذي ال يلزم بمراجعة وال بنقد وال حت���ى بوقفة تأمل سريعة، هو 

إبداع ديماغوغ���ي الفت. ويصف المعلقون االقتصاديون ما سيتم رصده لهذه 

االحتف���االت على انه »مبلغ خيالي« مخصص لالحتفال األكبر واألغلى في تاريخ 

اسرائيل منذ قيامها. لذلك يالقي انتقادات عنوانها رفض هدر األموال العامة.

الوزيرة الش���عبوية ريغف ال تأبه للمنتقدي���ن، كعادتها، وتقول: »سنعرض 

في الحفل التجديد والتراث الخاص بشعب إسرائيل وكذلك المساهمة الكبرى 

للش���عب اليهودي ودولة إسرائيل للعالم«. وهنا يتم استثناء كل من ال يالئم 

المق���اس القومجي المتطرف الذي يحدده االئت���الف اليميني الحاكم. فقد تم 

استبعاد مغنية ش���هيرة ألنها لم تخدم في الجيش )ساريت حداد( ومغنٍّ آخر 

ألن الوزيرة وصحبها يعتبرونه »يساريًا« )أفيف غيفن(.

أح���د المواقع وصف طابع االحتفاالت المتوقع من خالل مقطع فيديو نش���رته 

وزارة الثقاف���ة، يظه���ر فيه إسرائيلّيون م���ن مجاالت مختلف���ة يتحدثون عن 

»اإلنجازات«، بينهم مجموع���ة جنود في دورة ضباط، ويهود متدينون يقتنون 

كتاب توراة جديد، وعجوزان يقوالن: »جففنا المس���تنقعات«، وهو، بالمناسبة، 

 بالت���وازن الطبيعي بدرجات 
ّ

م���ا يعتبره خبراء البيئ���ة والزراعة خطأ فادحًا أخل

مدّمرة. ولكن تقييمات الخبراء ليس���ت هي المرجعية في معس���كر الشعبوية 

االسرائيلي، بل ُينظر اليها غالبًا بكثير من التش���كيك، وحتى التخوين أحيانًا. 

ألن كل ما يضفي عالمة سؤال نقدية أو يش���ّوش الصورة الرومانسية المثالية 

التي يحاولون فبركتها وتسويقها، يعتبر عدّو الشعب.

بحثًا عن منبر يجّمل صورة الزعيم
خالفا للتقاليد المتبعة قررت ريغف، التي أعلنت مرارًا أنها المسؤولة األولى 

واألخي���رة والحصري���ة عن االحتف���االت، أن رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو 

سيلقي خطابا خالل حفل إيقاد الشعالت السنوي. هذا اإلجراء لم يأت من فراغ، 

ب���ل كمحاولة لترميم الص���ورة المهزوزة لرئيس حكوم���ة تتراكم أمامه ملفات 

التحقيق وتحيطه أكثر فأكثر الش���بهات بالفس���اد. ويب���دو أن هناك من قّدر 

الدقائق الثمينة في احتفاالت استقالل اسرائيل، بعملة المنفعة الش���خصية 

والفئوي���ة، لتخليص نتنياهو من بع���ض الورطات، ولو بأدوات التس���ويق في 

ساعات الذروة – ذروة ارتفاع منسوب الفخر القومجي اللزج، الذي غالبًا ما يكون 

ُمفِقدًا للرش���د والوعي المدني والنقدي. ليس هن���اك أكثر من نتنياهو إتقانًا 

لالستثمار في هذا الجّو المتعّرق.

لك���ن لم يرق األمر لكثيرين، حتى من معس���كر رئي���س الحكومة. أّولهم كان 

رئيس الكنيس���ت، يولي إدلشتاين، الذي صّرح: »للمرة األولى منذ قيام الدولة، 

ستلح���ق هذه الخطوة )خطاب رئيس الحكومة( ض���ررا باالحتفال الرسمي، وهو 

المقدس في نظر الكثيرين. فإذا لم تكن الكنيس���ت الممثل الوحيد للش���عب 

اإلسرائيلي كما في كل الس���نوات الماضية، لن تش���ارك الكنيست وأعضاؤها 

في الحف���ل«. الوزيرة ريغف لم تتأخر في الرّد بأسلوبها الش���هير، وقالت: »أنا 

عالت. وَمن ال يريد المشاركة، له مطلق 
ُ

الوحيدة المس���ؤولة عن حفل إيقاد الش

االختي���ار«. ال حاج���ة لإلضافة بأن ش���جارًا بهذه المفردات يفت���رض أن يتقنه 

الصبية وليس الوزراء.

ه���ذا اإلصرار دفع بالبعض الى التهديد بمقاطع���ة خطاب نتنياهو. أحدهم 

على سبيل المثال كان رئيَس الشاباك سابقا، كرمي غيلون، الذي كتب في أحد 

مواقع الش���بكات االجتماعية: »تحظى مراسم إيقاد الشعالت بنسبة المشاهدة 

األعلى في الس���نة، وتبث ف���ي القن���وات التلفزيونية العامة الث���الث. ويجدر 

بالمش���اهدين المعنيين التعبير عن احتجاجهم ض���د جعل نتنياهو المراسَم 

الرسمي���ة في الدولة حدثا سياسّيًا، وذلك ب���أن يطفئوا التلفزيون عندما يلقي 

نتنياه���و خطابا أو أن يش���اهدوا قناة أخرى. إذا اتخذ آالف المش���اهدين هذه 

الخطوة فسيحدثون تأثيرا جماهيريا هاما«.

حاليًا ت���م التوصل الى تس���وية. وتقضي بأن يقوم نتنياهو بإيقاد ش���علة 

استقالل وإلقاء بعض الجمل من وثيقة االستقالل، وفي هذه الحالة فان رئيس 

الكنيست سيتمكن من الحضور إلى االحتفال كما هو مخطط له.

هذه الحادثة تكشف ما يصّر الرأي العام على عدم االلتفات اليه ورفض رؤيته 

بعي���ن ثاقبة. المقصود هو استغالل مختلف أنواع وأش���كال الرموز المس���ماة 

قومي���ة، كبئ���ر ال تفنى ف���ي خدمة مصال���ح سياسّيي الُحك���م، وأولهم رئيس 

الحكومة الحالية، والذي ال يزداد إال شعبية كلما أفرط في ازدراء القانون وجهاز 

القضاء وتقاليد الحكم المعمول بها، وازدراء الجمهور اإلسرائيلي نفس���ه. هذا 

م���ا يحدث ربما حين تك���ون اللعبة برّمتها تتراوح بي���ن قطبين متكاملين: زرع 

الخ���وف وإعادة إنتاج���ه من جهة، وتغذية طوطم العس���كر والزعيم القوّي من 

جهة أخرى.

ما لن تطمسه االستعراضات العسكرية بجميع أنواعها
بالطب���ع، كما سبقت اإلش���ارة، فإن العنصر الغائب ف���ي احتفاالت يوم 

، فيما يعنيه هذا اليوم بالتزامن 
ّ

استقالل اسرائيل هو النظر في الس���جل

مع والتماس مع ما أفرزه: النكبة الفلس���طينية. هذا العام سبقت التاريخ 

عل���ى التقوي���م االسرائيلي نش���اطات مس���يرة العودة في غ���زة، والتي 

واجهه���ا جيش االحتالل بالقن���ص، بارتكاب مج���ازر بالتصويب الدقيق 

ل. هذا المش���هد ببعده الفلسطيني المنتفض وبعده 
ّ
ضد متظاهرين عز

ص الكثير: مؤسسة مدججة بالسالح تحاول شطب 
ّ
اإلسرائيلي القمعي يلخ

، وفلس���طيني يأتي الى نقطة التماس حامال 
ّ

 سجل
ّ

الفلس���طيني من كل

رايته، وحقه، وحضوره. وهو أمر لن تطمس���ه االستعراضات العس���كرية 

ق في 
ّ
بجمي���ع أنواعها، تلك التي تنتج البطش المباش���ر، وتلك التي تحل

السماء احتفاال باالستقالل.

في هذا الس���ياق كت���ب دانييل بلتمان في صحيف���ة »هآرتس« مقاال عنونه 

»أنا اتهم« وبالذات »عش���ية يوم االستقالل الس���بعين«، ويشرح أن »كلمات  ب�

عن���وان هذا المقال أخذت من رسالة »أن���ا أتهم« التي كتبها إميل زوال لرئيس 

الجمهورية الفرنس���ية في 13 كانون الثان���ي 1998، حول الظلم الذي وقع على 

ألفري���د درايفوس، حول تحطم تراث حرية فرنس���ا، حول تحول الالسامية إلى 

القوة الموحدة لمن يكرهون المساواة، حول الكذب والخبث في الجيش وحول 

الفساد، تشويه الحقيقة، الجهل، العنف والخداع. حول كل ذلك احتج واتهم 

المس���ؤولين عنه. وفي إسرائيل عش���ية يوم االستقالل الس���بعين أيضًا نحن 

نتهم«.

الكاتب يوجه نقدًا الذعًا الى نتنياهو مس���ّوغًا ذلك »بأنه باع روحنا لش���يطان 

التحري���ض، التخويف والعنصرية. الظروف فتحت أمامه نافذة للظهور كزعيم 

يقول األمور الصحيحة بش���جاعة: سنقوم بتس���وية ضائقة بضع عشرات آالف 

بني البش���ر المساكين حسب قيم العدالة واإلنس���انية. اآلن، بعد أيام من يوم 

الكارث���ة، الذي فيه نتذكر الجئي ش���عبنا الذين لم يج���دوا مكانًا آمنًا يهربون 

اليه، نضع حدًا للمش���كلة اإلنس���انية الصعبة هذه. إخوت���ي المدنيون، هذا ما 

كان سيقوله زعيم محترم، هذا هو الس���بيل العادل، وال يوجد سبيل آخر. ولكن 

نتنياهو المتهم األساسي بوضع إسرائيل اليوم، اختار أن يبقى زعيمًا بائس���ًا 

مذعورًا وليس له عمود فقري أخالقي«.

ويوج���ه بلتمان النقد أيضًا ال���ى وزير الدفاع أفيغدور ليبرم���ان قائال: »نحن 

نتهم���ه بالتحريض ض���د مواطني الدول���ة العرب، ونتهمه بس���ياسة فاسدة 

وبلطجية واستخ���دام معايير األنظمة التي اختفت من العالم، والتي تس���مم 

الديمقراطي���ة اإلسرائيلية التي تحتضر. ونتهمه بهدر دم منتخبي الجمهور، 

يه���ودًا وعربًا، الذي���ن انتخبوا للكنيس���ت بصورة قانوني���ة ويمثلون بإخالص 

مواطنيهم«.

احتفاالت »يوم االستقالل« اإلسرائيلي تكشف المزيد من مكامن ومظاهر األزمات!

ب���رز في اآلونة األخيرة عدد من المق���االت العبرية التي استخدمت عبارة 

»الخج���ل من الدول���ة« على خلفية الش���عار الذي اختي���ر لالحتفاالت بيوم 

استقالل إسرائيل: »نعم، هناك سبب للتفاخر«. وربما جاء استخدام عنصر 

الخج���ل كرّد مباش���ر على المضم���ون »العاطفي« الذي تحاول المؤسس���ة 

الحاكمة تس���ويقه. وهذا علمًا بأن األقالم التي عبرت عن شعورها »بالخجل 

بالدولة« تعّرف نفس���ها غالبًا كمن تقع في خانة التعريف الصهيوني. أي 

أننا ال نتحدث عن أصوات راديكالية في هذا الباب.

الصحافي���ة أورلي فلنائي تروي في مقال كي���ف تعّرضت للمالحقة قبل 

سن���وات والتهديد بإقالتها من القن���اة التلفزيونية األولى »ألنني تجرأت 

على انتقاد سياس���ة الملك نتنياهو األول عندما ك���ان وزيرًا للمالية«. تم 

نقله���ا من مجال آلخر حتى وجدت نفس���ها خارج القناة. وفي إش���ارة إلى 

»احتف���االت الس���بعين« كمناسبة وسياق لكالمها تكت���ب: »منذ فترة وأنا 

استيقظ في الصباح والقرن الذي نما فوق أنفي يثقل علّي. جلدي يحكني 

من الصرخة التي لم تخرج، وضميري يؤلمني بس���بب صمتي. عندها قررت 

أن���ه من المحظور علّي الصمت. هذه مي���زة ال توجد لدى كل من يحب هذه 

الدولة، ويراها وهي تربي داخلها بركانًا من الش���ر. ألن الدولة التي تنشئ 

سجونًا للسود ضلت طريقها. اليمين الذي ال يؤمن بحقوق اإلنسان وال يؤيد 

قي���م العدالة والمس���اواة ليس يمين زئيف جابوتنس���كي وال حتى يمين 

مناحيم بيغن« في إشارة إلى رمزي اليمين »التنقيحي«.

الكاتب���ة تعبر عن حالة فقدان الثقة في بعض األوساط بقولها: »ال أخجل 

من كوني إسرائيلية، لكني أخاف كثي���رًا من أن أكون كذلك. إسرائيليتي 

سلب���ت مني وأنا ف���ي االساس أخاف عل���ى أوالدي. أحده���م يريد حماية 

نفس���ه، عمره فقط خمس سنوات، فالطرد يهدده أيضا، ببس���اطة. إذا كنا 

ف���ي العام 2011 نس���تطيع أن نبحث عن راع فقد قطيعًا أم���ام بئر األماني 

الكبيرة في جادة روتش���يلد )خالل االحتجاجات على أزمة الس���كن(، وآمنا 

بمستقبل أفضل عدالة بقليل، فاآلن نحن قطيع أعمى ومسمم ويسير نحو 

التحري���ض المجنون والديماغوجي والرخيص، وتحريض الواحد ضد أخيه. 

لسنا جميعنا نشتري األكاذيب حول الصندوق الجديد واليسار، لكن أيضا 

من هو ليس جزءًا من القطيع العنيد يخاف أن يفتح فمه«.

فلنائ���ي توجه سهام نقده���ا إلى وزراء الحكومة وتص���ف الوزيرة ميري 

ريغف، المسؤولة عن احتفاالت االستقالل، كمن »ليس لديها ثقافة بالحد 

األدنى، وباألحرى ليس لديها الفهم. وك���ذا وزير الداخلية، ووزير الرعاية 

االجتماعي���ة الغني والمتعالي، الذي يهتم فق���ط بأعضاء اللجان األقوياء، 

ووزي���ر الصح���ة، الذي ال يه���دد باالستقالة بس���بب النقص ف���ي األدوية 

واألسرة، لكنه يس���تقيل بس���بب األعمال في القطار، أيام السبت. لماذا ال 

يوجد قطار يوم السبت؟ هل فقط العلمانيون قادرون على الذهاب للتنزه؟ 

الفق���راء بصورة تلقائي���ة سيصوتون لنتنياهو، لك���ن ليس هناك ضرورة 

لمساعدتهم في الس���بت. ببساطة سنحضرهم في الحافالت إلى صناديق 

االقت���راع. اآلن ونحن اقلية مالحقة سنجرب طريقة مارتن لوثر كينغ، الذي 

قال: إذا لم تس���تطيعوا الطيران عليكم الركض، اذا لم تستطيعوا الركض 

عليكم المش���ي، اذا لم تستطيعوا المشي عليكم الزحف، لكن ال يهم ماذا 

تفعلون، يجب عليكم مواصلة التقدم إلى األمام«.

كاتب: »من المسموح أن يخجل المرء من سياسة إسرائيل«
موتيف »الش���عور بالخجل« تحّول إلى نقطة خ���الف أيضًا، حين تصدت 

األقالم التي تعبر عن المعسكر اليميني-االستيطاني لكل من يرفع مقولة 

الخج���ل م���ن إسرائيليته. فتكتب لي���الخ سيغان في »يس���رائيل هيوم«، 

الت���ي تقع في دائرة التأثير القوي لنتياهو: »أش���عر بالخجل؟ العكس هو 

الصحيح. أنا فخورة بأن أكون إسرائيلية. ومع ذلك، إسرائيل لتوها تحتفل 

بالسبعين«.

وهي تش���ير إلى ما كتبه الصحافي كوبي ميدان م���ن »أنه يخجل من أن 

يك���ون إسرائيليا« بعد قتل قناصة جي���ش االحتالل المتظاهرين الغزيين 

في أول أيام مس���يرة العودة. تق���ول الكاتبة: »حس���نا، فليخجل. في نظر 

الكثيرين فإن رؤية حماس تقيم فخا آخر معروفا مسبقا إلسرائيل، لإلعالم 

العالمي، وللمواطنين الفلس���طينيين، وكنتيجة لذلك الخجل من أن يكون 

إسرائيليا، فهذا محرج باألساس. لكن في واقع الس���ياسيين الهستيريين 

ممن طوروا أيديولوجيا االستطالعات لتصبح تفكيرا ال يتركز اال على الاليك 

التالي، بات ال يمكن ببس���اطة تجاهل المالحظة المحرجة على الفيسبوك، 

ويجب التعاطي معها بسرعة وبفظاظة، إذ إن هذا يشهد على الحكمة«.

أما أفيعاد كالينبرغ فكتب بصراحة ومباش���رة: »من المس���موح أن يخجل 

المرء من سياسة إسرائيل«. وقال: »إذا كان كوبي ميدان يش���اهد االحداث 

في الجنوب ويشعر بالخجل من أنه إسرائيلي، فمن حقه الكامل أن يقول أو 

يكتب هذا، بما ال يقل عن الحاخام كوهن« الذي أعلن أن نشيد »هتكفا« غبي. 

ويرى كالينبرغ أن »ميدان يحب دولته ويش���عر بالخجل ألنها ال تس���توفي 

المقاييس االخالقية التي يتوقعها منه. هذا على ما يرام تماما. لن يعلمه 

أحد ما هي الصهيونية وما هو الموقف المناسب من أرض إسرائيل. لهذه 

الدرج���ة. كفوا منذ اآلن ع���ن التهديد كل الوقت ضد م���ن ليس وطنيا بما 

يكفي في نظركم. سأكون مستعدا الن أتعاطى مع هذه االحتجاجات كأكثر 

من مناورة في تكميم االفواه بعد أن تبدؤوا في االطاحة برجال اليمين على 

االستخف���اف بالقانون، بالديمقراطية، وبالدول���ة. أما حاليًا فهذا ال يحصل 

حقا. إذًا، دعكم من اليس���ار ممن ال يرتاح عقله لسياسة الحكومة بأن يعبر 

عن نفس���ه، هذا على األقل«. وهو يجزم: »مواقف اليمين ليس���ت المواقف 

الشرعية الوحيدة، واقوال اليمين على لسان ليبرمان، بينيت وبيبي ليست 

اقوال الرب. من المس���موح انتقاد الجيش اإلسرائيلي، ومن المس���موح من 

الصهيوني المطالبة بتش���كيل لجنة تحقيق. من المسموح انتقاد رئيس 

وزراء إسرائيل على االعتداد وعلى الفس���اد. ومن المحظور إطالق النار على 

االبرياء. من المحظور التحريض. من المحظور تكميم األفواه«.

خطة »وجه إسرائيل« و»الهجمة بالرموز على الرموز«
هذه النم���اذج المنتقاة من الجدل الدائر عل���ى صفحات الجرائد ومواقع 

الشبكات االجتماعية ال تشير إلى مسائل عينّية يتناولها النقاش فحسب، 

بل تمتد إلى ما هو أعمق. فليس���ت المسألة، مثال، التهجمات على صحافي 

انتقد سياسة الجيش الدموية ضد المتظاهرين في قطاع غزة، بل التراكم 

المتواصل في التشهير والتحريض والتخوين لكل من ال ينسجم )باألحرى: 

يعلن تواط���ؤه( مع سياسة االئتالف االستيطاني الحاكم. هذه المس���ائل 

تتخذ زخمًا خاصًا في جو التحضيرات لتلك االحتفاالت، والتي يحاول فيها 

االئتالف فرض أجندته بحذافيرها مس���تبعدًا ليس الرواية الفلس���طينية 

والقضية الفلس���طينية والحقوق الفلسطينية فحس���ب، بل مستبعدًا كل 

معارض لمشروع المشاريع – االستيطان.

لق���د تم في سياق »احتفاالت االستقالل« بالذات اإلعالن عن خطة إسمها 

»وجه إسرائي���ل«، وبموجبها ستنصب نجمة داوود ف���ي نقاط بارزة ليبدو 

خ���ط األفق »بمظهر يهودي«، وال يبقى إسالميا أو مس���يحيا بس���بب كثرة 

قبب المس���اجد والصلبان المنصوبة فوق الكنائس واألديرة. وزير االسكان 

يوآف غاالنت فّسر هذه »الهجمة بالرموز على الرموز« قائال »إن من يمر في 

طول البالد وعرضها، من المش���كوك به أن يرى إش���ارات واضحة ذات طابع 

يهودي رسمي تؤكد الطاب���ع اليهودي للدولة، خالفا لما هو متبع في دول 

أخرى، حيث تظه���ر في الحيز العام تعابير واسع���ة لعلم الدولة ورموزها 

الدينية البارزة في المش���هد مثل المساجد والقبب«. وهكذا، فإن المرحلة 

األولى ستنفذ من قبل إدارة احتفاالت »يوم االستقالل الس���بعين« إلقامة 

إسرائي���ل، حيث تنصب نجمة داوود على المداخ���ل البرية والبحرية، وفي 

نقاط يمكن مشاهدتها في الشوارع المركزية، وفي نقاط بارزة في القدس 

وم���دن مركزية أخرى. وفي مرحل���ة الحقة ستنصب عل���ى سطوح المباني 

العامة الرسمية.

أمام تراكم متواصل في التشهير والتحريض والتخوين
الصحاف���ي أوري أفنيري، صاحب التجربة الطويل���ة، كتب: »أنا أخجل من 

الجيش الذي أقسمت له بالوالء في يوم تأسيسه. فهذا ليس الجيش الذي 

خدمت فيه. وأنا أخجل من اإلعالم الذي كان لي دور في تش���كيله. فهذا لم 

يعد نفس اإلعالم. وأنا أخجل من دولتي التي ساهمت في إقامتها والدفاع 

عنه���ا في يوم إقامتها. الدولة التي قدمنا ذات يوم بفخر جواز سفرها في 

كل المطارات. الدولة الجميلة الغضة والمش���بعة بقيم تلك األيام تحولت 

إلى دولة قبيحة. أنا خائف«.

ق بداية على الحدث العيني ف���ي غزة، فإنه يطال بتحليله 
ّ
وإذا ك���ان يعل

ج���ذورا مخبأة في العمق. »أن���ا أخجل من اإلعالم« يقول ألنه »تكش���ف لنا 

رجال اإلع���الم � رجال الصحافة، قنوات االذاع���ة والتلفاز، تقريبا جميعهم 

وجميعهن � كمتحدثين باسم الحكومة ورئيس األركان. ليس فقط صيغة 

التقري���ر أمليت عليهم، بل ايضًا استخدام المفاهيم والكلمات. فقط عدد 

قليل خرجوا على هذه القاعدة، ونحن نشكرهم. مثال على ذلك، منذ زمن ال 

يوجد في اإلعالم حديث عن األنفاق. اآلن يستخدمون فقط مفهوم »أنفاق 

إره���اب«، ف���ي كل وسائل االعالم، حت���ى لو ورد هذا ست مرات في نش���رة 

إخبارية واحدة. هكذا تم اإلمالء، ويجب عدم االنحراف عن ذلك«.

ويتابع منش���ئًا مقارنة غير دارجة في االعالم اإلسرائيلي: »على شاشاتنا 

ظه���رت كل النم���اذج. أحدها عرض كمتحدث بلس���ان الجيش اإلسرائيلي 

باللغة العربية. أسلوب عمله كان يشبه أسلوب جوزيف غابلز، وزير الدعاية 

النازي���ة، الذي أمطر القوات األميركية في فرنس���ا بالمناش���ير التي ظهر 

فيه���ا يهودي سمين وهو يداعب فتاة ش���قراء، والعنوان كان »في الوقت 

الذي تسفك فيه دمك يقوم اليهودي بمداعبة زوجته«. الضابط المتحدث 

بالعربي���ة وجد صورة إلسماعيل هنية وه���و يلعب بالكرة وقال »في الوقت 

الذي تع���رض فيه حياتك للخطر يقوم هنية بلعب ك���رة القدم«، إلى أين 

يمكن أن ننحدر أكثر من ذلك؟«.

���ص أفنيري: »المهاتم���ا غاندي ومارتن لوثر كين���غ انتصرا انتصارًا 
ّ
ولخ

كبيرًا. وأيضًا الفلسطينيون سينتصرون في هذه المعركة«. 

موتيف »الخجل« في سياق »احتفاالت السبعين« وبموازاة شعار: »هناك سبب للتفاخر«!

»   المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية »

 » قريبًا عن »

تحوالت الحكم العسكري 
في الضفة الغربية

خــالـــد عــنــبــتــاوي

االقتصاد الفلسطيني في الداخل
الـــواقــع، اآلفــاق والــتــحــديــات


